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 فهرست

 
 Argeو  Helicoverpa armigera ،kuehniella Anagasta های خونی الروهایرشد سلول بر گاوی جنین تاثیر سرم

ochropus 400 در محیط کشت سلولی cell-Ex 
 1....................................................................................................................صالحی رسول و جاللی سندی جالل زاده،والی تابی

 

 Agonoscena pistaciaeهای بیوشیمیایی پسته به تغذیه پسیل معمولی پسته، برخی پاسخ

 15...........................................................................................معالی امیری رضاو  احمد عاشوری حسینی نوه، زهرا گنجی، وحید

 

 یطدر شرا Bemisia tabaci علیه (Myrtus communis) و مورد (Rydingia persica) گلدر گیاهی هایعصاره تأثیر

 آزمایشگاهی
 29...........................................................................................................مینایی کامبیز و باقری فائزه روستا، سامان عالیچی، محمود

 

 :.Adalia decempunctata L. (Colهای فیزیولوژیک کفشدوزک فن بر برخی از شاخصپروکسیپایری بازدارندگیتأثیر 

Coccinellidae) 
 41..................................................................................دیانا ناصری، جالل جاللی سندی، محمد قدمیاری و زهرا مجیب حق قدم

 

های و میزان پارازیتیسم آن در باغ Pseudaulacaspis pentagona (Hem.: Diaspididae) تغییرات جمعیت سپردار توت

 استان گیالن کیوی

 59................................................................................................................................و سعید قنادآموز محمدرضا عباسی مژدهی

 

 Anagastaای آرد، مدیترانه پرهشبهای جدول زندگی های مختلف غذایی همراه مکمل روغن بر فراسنجهتأثیر جیره

kuehniella (Zeller) 
 73...........................................................................................................یکاوساورنگ و  معیری صراف حمیدرضا رحمانی، افشین

 

 Tuta absoluta (Meyrick)فرنگی پره مینوز گوجهفرنگی و القای مقاومت علیه شبتاثیر پیوند بر پارامترهای رویشی گوجه

(Lep. : Gelechiidae) 
 89.......................................................................................حمیدرضا کریمیو  شهیدی نوقابی میرحسینی، شهناز زادهشریعت نسیبه
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 راهنماي نگارش مقاله

 
هاي مختلف تحقیقات پژوهشی منتشر نشده خود در زمینه -توانند مقاالت علمیاستادان، پژوهشگران و دانشجویان محترم می

آفات گیاهی را براساس دستورالعمل زیر تهیه و جهت بررسی و چاپ، به صورت الکترونیک به آدرس وب سایت مجله ارسال 

 دارند. 
 

 روش نگارش:
 B Zar یا بـاالتر بـا خـ       2003Wordمتر از هر طرف با استفاده از نرم افزار سانتی 5/2با حاشیه  4Aـ مقاله باید روي کاغذ 1

 نوشته شوند.  11شماره  Times New Romanو به صورت تک ستونی تایپ شود. تمامی کلمات انگلیسی با خ   12شماره 

( و فاصله line 1.5) 5/1ضخیم نوشته شود، فاصله سطرها  12و  16ه ترتیب با خ  هاي آن، بـ عنوان مقاله و هر یک از بخش2
 دو بخش از همدیگر دو خ  باشد. 

هاي علمی بکار رفته که فاقد معادل فارسی هستند، به صورت فارسی و اصل واژگان به صورت انگلیسـی در  ها و واژهـ عبارت3
 زیر نویس همان صفحه آورده شوند. 

 پیروي کنند.  (SI)حدهاي بکار رفته در متن باید از سیستم واحدهاي بین المللی ـ کلیه وا4
 اي با دو عنوان فارسی و انگلیسی در انتهاي متن درج شوند. ها در صفحات جداگانهها و شکلـ کلیه جدول5
می، محل کار، آدرس و شماره تلفـن  ـ عنوان مقاله، نام و نام خانوادگی نویسنده یا نویسندگان )به ترتیب اولویت(، موقعیت عل6

 اي در ابتداي مقاله نوشته شود. در صفحه جداگانه
 ـ اسامی علمی به کار رفته در متن و در فهرست منابع باید به صورت خوابیده )ایتالیک( نوشته شوند. 7
 صفحه باشد. 15ها ها و شکلـ حداکثر تعداد صفحات مقاله با احتساب جدول8
ند بررسی وداوري قرار می گیرند که نگارنده مسئول مکاتبات فرم تعهد نامه نگارنده)گان( را کـه بـه امیـاي    مقاالت در رو -9

 کلیه آنان رسیده است، همراه با مقاله ارسال کند )فرم تعهد در تارنماي مجله موجود است(.
 

 های مختلف مقاله:ترتیب بخش
هـاي  ی، عنوان و چکیده انگلیسی به همراه واژهـهاي کلیدي فارسهمراه واژهی به ـهر مقاله به ترتیب شامل: عنوان، چکیده فارس

 ها، نتایج، بحث )یا نتایج و بحث(، سپاسگزاري و منابع مورد استفاده است. کلیدي انگلیسی، مقدمه، مواد و روش
 

 : عنوان
تجاوز نکند. الزم است عنـوان مقالـه در وسـ     کلمه  25عنوان مقاله باید مختصر و گویا و بیانگر محتواي اصلی مقاله باشد و از 

 صفحه و مرکز سطر نوشته شود. 
 

 چکیده فارسی:  
 کلمه تجاوز نکند.  250چکیده مقاله مختصر و بیانگر اهداف، مواد و روش تحقیق با تاکید بر نتایج حاصل از پژوهش باشد و از 

 

 های کلیدی فارسی: واژه
واژه باشـند. شایسـته اسـت از اصـط حات      5تا  3هاي مهم پژوهش بوده و بین مات و واژههاي کلیدي باید در برگیرنده کلواژه

 هاي کلیدي استفاده نشود. موجود در عنوان مقاله به عنوان واژه

 
 عنوان و چکیده انگلیسی



 ب

 

 5تـا   3چکیده انگلیسـی  ( به زبان انگلیسی باید متناظر با عنوان و چکیده فارسی باشند. پس از Abstractعنوان مقاله و چکیده )
هاي کلیـدي اسـتفاده   ( به زبان انگلیسی )ترجیحاً از اصط حات موجود در عنوان مقاله به عنوان واژهKeywordsواژه کلیدي )

 نشود( گنجانیده شود. 
 

 : مقدمه
کافی به هاي پژوهش، به اندازه در این بخش، ضمن شرح مختصري درباره موضوع پژوهش و همچنین تبیین دقیق فرضیه

 شود.  صورت کام ً روشن بیانشود و در انتهاي مقدمه، اهداف پژوهش بههاي اجرا شده قبلی اشاره میمطالعات و پژوهش
 

 ها: مواد و روش
گیري و تجزیه هاي نمونههاي مورد استفاده، نوع طرح آماري بکار رفته، روشاین بخش شامل شرح کامل و دقیق مواد و روش

هاي جدید و ابداعی باید به صورت گویا و قابل تکرار تشریح شـوند و در صـورت   . در ضمن، مواد و روشاستا هآماري داده
 هاي دیگران، فق  به ارائه اصول و ذکر منابع اکتفا شود. اقتباس از روش

 

 :  نتایج
توضیحات الزم بیان شـود و از  هاي مختلف از قبیل شکل، جدول و یا هاي پژوهشی به روشدر این بخش، نتایج حاصله و یافته

 ها به صورت تکراري خودداري شود. درضمن براي تنظیم جدول، شکل یا معادله به صورت زیر عمل شود: ارائه داده

 :ها به دو زبان فارسی و انگلیسی تهیه و در باالي جدول نوشته شود. براي تنظـیم عنـوان   عنوان تمامی جدول جدول
ول و شماره آن، خ  تیره و بعد عنـوان فارسـی آورده شـود و سـپس در زیـر عنـوان       ها، پس از ذکر کلمه جدجدول

ها به زبان انگلیسی بوده هاي جدولفارسی، عنوان انگلیسی همانند عنوان فارسی ذکر شود. عنوان کلیه سطرها و ستون
فقی حذف شـده و فقـ    ها کلیه خطوط عمودي و او کلیه اعداد متن جدول به انگلیسی تایپ شوند. در تنظیم جدول

 ها و خ  افقی انتهاي جدول رسم شود. خطوط افقی دو طرف عناوین ستون

 :هـا در زیـر شـکل و بـه دو     ها با عنوان شکل ذکر شوند. عنوان تمامی شـکل ها و عکستمامی نمودارها، شکل شکل
و شماره آن، خ  تیـره و بعـد    ها نیز پس از ذکر کلمه شکلزبان فارسی و انگلیسی نوشته شود. در تنظیم عنوان شکل

عنوان فارسی نوشته شود و سپس عنوان فارسی به دقت به انگلیسی ترجمه شده و در زیر عنوان فارسی ذکر شـود. در  
ارائه نمودارها، ضمن نامگذاري محورهاي نمودار به زبان انگلیسی، واحدهاي مربوطه در داخل پرانتـز نوشـته شـده و    

 باید به انگلیسی درج شوند. کلیه اعداد روي محورها نیز

 :ی ـرمول نویسـ ـی در سیستم فـها باید با دقت کافکلیه معادالت یا فرمول معادلهWord     تایـپ و بـه ترتیـب شـماره-

(، ... شماره معادله باید از انتهاي سمت راست خ  حاشیه و در امتـداد خـ  حـاوي    3(، )2(، )1گذاري شوند، مانند )
 شود.  معادله در داخل پرانتز قید

 

 :بحث
در این بخش نتایج بدست آمده از پژوهش، تجزیه و تحلیل علمی شده و با توجه به اهداف پژوهش، میزان پاسخگویی نتایج به 

علمـی و   هااین اهداف مورد قیاوت قرار گرفته و به دقت با نتایج دیگران مقایسه و بحث شود. در انتهاي این قسـمت، پیشـنهاد  
 ه سایر محققین ارائه شود.عملی مناسب جهت استفاد

 بیان شود. "نتایج و بحث"تواند به همراه نتایج و با عنوان * این قسمت بنا به ضرورت می

 
 : سپاسگزاری



 ت

 

ها و افراد حقیقی و حقوق که بـه نحـوي در   شود، از سازمانکه حداکثر در چهار سطر تنظیم می در صورت لزوم، در این بخش
 شود. سپاسگزاري می اند،انجام پژوهش مؤثر بوده

 

 منابع مورد استفاده: 
 چگونگی استناد منابع در متن مقاله: 

ستفاده شده است، استناد شود. براي اسـتناد بـه یـک منبـع در انتهـاي یـک       الزم است به کلیه منابعی که در نوشتن مقاله از آنها ا

 يهـا کنـه  کیفونسـت  یدر بررسجمله، نام خانوادگی نگارنده )گان( به همراه سال انتشار منبع در داخل پرانتز نوشته شود، مانند: 
و  Amblyseiinae يهارخانوادهیعلق به زمت دیتوزئیف يهاگونه از کنه 14تعداد   نیاستان گ Phytoseiidaeشکارگر خانواده 
Phytoseiinae شدند ییو شناسا يآوراز هفت جنس جمع (Hajizadeh, 2007   در صورتی که چند منبع در انتهـاي یـک .)

 ;Hajizadeh, 2007شـود، ماننـد:   اسـتفاده  " ; "جملـه معرفـی شـوند، بـراي جداسـازي آنهـا از یکـدیگر از ویرگـول نقطـه          

Sahragard and Rafatifard, 2010) .)    اگر تعداد نگارندگان یک منبع بیشتر از دو نفر باشند، ابتدا نـام خـانوادگی نویسـنده
( به صـورت خوابیـده )ایتالیـک( نوشـته شـود و پـس از آن سـال انتشـار منبـع ذکـر شـود، ماننـد             .et alاول و سپس همکاران )

(Hosseini et al., 2008) شـود و سـپس اسـامی    استناد شود، ابتدا اسامی افراد به فارسی نوشته. چنانچه در شروع جمله به منبعی

فارسی به التین و سال انتشار منبع به می دي در داخل پرانتز قید شده و در ادامه آن مطلب مورد نظر ذکـر شـود، ماننـد: حـاجی     
انجـام    نیاسـتان گـ   Phytoseiidaeشکارگر خانواده  يهاکنهدر آزمایشی که به منظور شناسایی  (Hajizadeh, 2007)زاده 
حسـینی و همکـاران    ،... زیست شناسی واثـر حـرارت   (Sahragard and Rafatifard, 2010)فرد ...، صحراگرد و رفعتی داد

Hosseini et al., 2008))  عوامل موثر بر تشخیصDNA .شکار در معده شکارگر را مطالعه کردند 
 

 :تنظیم منابع
اعم از فارسی و التـین در پایـان مقالـه بـه زبـان انگلیسـی برگردانـده و بـه ترتیـب حـروف الفبـاي نـام              کلیه منابع مورد استفاده 

خانوادگی اولین نگارنده و در صورت لزوم، نگارندگان بعدي مرتب شوند. در نوشتن منابع، ابتدا نام خانوادگی و سپس حـرف  
شوند. منـابع بـا   نوشته می  (Bold)انتشار منبع به صورت ضخیم  اول نام تمامی نگارندگان نوشته شود. اسامی نگارندگان و سال

نام مکرر، از سال انتشار قدیم با اولویت به ترتیب یک نگارنده، دو نگارنده و چند نگارنده و در صورت لزوم با در نظر گـرفتن  
، a ،bن و سال انتشار یکسان با حـروف  شوند. منابع با نام نگارندگا نام خانوادگی نگارندگان دوم به بعد از قدیم به جدید مرتب

c  و ... پس از عدد سال در پرانتزاز هم متمایز شوند. در انتهاي منابع فارسی عبارت(In Farsi)     در داخل پرانتز قیـد شـود. ذکـر

هـا موجودنـد،   . روز و ماه بازخوانی یک سند در منابع الکترونیکی که تنهـا در تارنما نیستنام و غیرقابل دسترسی مجاز منابع بی
 (Bold). نام مج ت علمی باید به صورت کامل  و با قلم ضخیم Retrieved June 10باید در تنظیم آن سند قید شود، مانند: 
( نوشته شوند. چگونگی تنظیم Regularها و مقاالت غیر از مج ت علمی با قلم نازک )ذکر شوند، اما نام کتاب، عنوان پروژه

 هاي زیر ارائه شده است:منابع در نمونه مثال
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