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 فهرست

 
 Habrobraconهای کرومافنوزاید، پیریدالیل و تیودیکارب روی زنبور پارازیتوئیدکشکشندگی حشرهاثرهای کشندگی و زیر

hebetor  
 1............................................................................................................و عزیز شیخی گرجان اله صباحیاردوان مردانی، قدرت

 

ها از استان خراسان ( انگل ملخAcari: Erythraeidae, Microtrombidiidaeهای پارازیتنگونای )هایی از کنهگزارش گونه

 شناسی جدیدهای ریخترضوی به همراه داده
 15.............................................................................................................................................و آرش هنرمند جواد نوعی

 

پرورش یافته روی سنین  Trichogramma evanescens (Hym.: Trichogrammatidae)پارازیتیسم زنبور پارازیتوئید

 Anagasta kuehniella (Lep.: Pyralidae)مختلف تخم

 27......................................................................................................................و ابراهیم ابراهیمی برز شیشهبردبار، پرویفاطمه تابع

 

 و( Carum carviی سیاه )زیره ،(Artemisia khorassanica) خراسانیی های درمنهاثرهای کشندگی و زیرکشندگی اسانس

 Phthorimaea operculella زمینیروی بید سیب (Piper nigrumفلفل سیاه )
 41.........................................................................معصومه ندائی، قدیر نوری قنبالنی، هوشنگ رفیعی دستجردی و عسگر عباداللهی

 

 در دمای پایین Amblyseius swirskii (Acari: Phytoseiidae)نه شکارگر های مختلف بر نگهداری کتأثیر تغذیه از طعمه

 59.............................................................................................و مجتبی قانع جهرمی سیده زینب رحیمی، امین صدارتیان جهرمی

 

 هلو در مازندران ( روی ارقام مختلفAnarsia lineatella Zellerر هلو )خواتغییرات فصلی جمعیت و آلودگی سرشاخه

 75.........................................................................................................................................................شعبانعلی مافی پاشاکالئی

 

 گیاه کاملینا در اهواز به  Santschi Messor ebeninusت مورچه دروگر گزارش خسار

 91...............................................اردبیلی نیالدیصفو سید محمد  ی، پیمان حسیبی، مهدی اسفندیاری، دانیال کهریزیزارعشهاب  
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 راهنماي نگارش مقاله

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

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

 روش نگارش:

شماره  B Zar یا باالتر با خط   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 خط  12

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

 بخش از همدیگر دو خط باشد. 

هاي علمی بکار رفته که فاقد معادل فارسی هستند، به صورت فارسی و اصل واژگان به صورت انگلیسی در زیـر  ها و واژهـ عبارت3

 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 شـماره تلفـن در   ـ عنوان مقاله، نام و نام خانوادگی نویسنده یا نویسندگان )به ترتیب اولویت(، موقعیت عل6

 اي در ابتداي مقاله نوشته شود. 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 که به امضاي کلیـه  مقاالت در رو -9

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

 های مختلف مقاله:ترتیب بخش

هـاي  ی، عنـوان و چکیـده انگلیسـی بـه همـراه واژه     ـهاي 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 عنوان مقاله در وسط صفحه کلمه  25عنوان مقاله باید مختصر و گویا و بیانگر محتواي اصلی مقاله باشد و از 

 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 باشند. شایسته است از اصطالحات موجود  5تا  3هاي مهم پژوهش بوده و بین مات و واژههاي کلیدي باید در برگیرنده کلواژه

 هاي کلیدي استفاده نشود. در عنوان مقاله به عنوان واژه
 

 

 

 



 ب

 

 عنوان و چکیده انگلیسی

واژه  5تـا   3از چکیده انگلیسی ( به زبان انگلیسی باید متناظر با عنوان و چکیده فارسی باشند. پس Abstractعنوان مقاله و چکیده )

هـاي کلیـدي اسـتفاده نشـود(     ( به زبان انگلیسی )ترجیحاً از اصطالحات موجود در عنوان مقاله به عنـوان واژه Keywordsکلیدي )

 گنجانیده شود. 
 

 : مقدمه

زه کافی به مطالعات و هاي پژوهش، به اندادر این بخش، ضمن شرح مختصري درباره موضوع پژوهش و همچنین تبیین دقیق فرضیه

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

 ها: مواد و روش

گیـري و تجزیـه   هـاي نمونـه  هاي مورد استفاده، نوع طرح آماري بکار رفتـه، روش این بخش شامل شرح کامل و دقیق مواد و روش

هاي جدید و ابداعی باید به صـورت گویـا و قابـل تکـرار تشـرید شـوند و در صـورت        . در ضمن، مواد و روشاستها هآماري داد

 هاي دیگران، فقط به ارائه اصول و ذکر منابع اکتفا شود. اقتباس از روش
 

 :  نتایج

یا توضیحات الزم بیان شود و از ارائه هاي مختلف از قبیل شکل، جدول و 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: داده

 :ها به دو زبان فارسی و انگلیسی تهیـه و در بـاالي جـدول نوشـته شـود. بـراي تنظـیم عنـوان         عنوان تمامی جدول جدول

جدول و شماره آن، خط تیره و بعد عنوان فارسی آورده شود و سپس در زیر عنوان فارسـی،   ها، پس از ذکر کلمهجدول

هـا بـه زبـان انگلیسـی بـوده و کلیـه       هاي جدولعنوان انگلیسی همانند عنوان فارسی ذکر شود. عنوان کلیه سطرها و ستون

و افقی حذف شده و فقط خطوط افقی ها کلیه خطوط عمودي اعداد متن جدول به انگلیسی تایپ شوند. در تنظیم جدول

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

 :ها در زیـر شـکل و بـه دو زبـان     ها با عنوان شکل ذکر شوند. عنوان تمامی شکلها و عکستمامی نمودارها، شکل شکل

شکل و شـماره آن، خـط تیـره و بعـد عنـوان      ها نیز پس از ذکر کلمه فارسی و انگلیسی نوشته شود. در تنظیم عنوان شکل

فارسی نوشته شود و سپس عنوان فارسی به دقت به انگلیسی ترجمـه شـده و در زیـر عنـوان فارسـی ذکـر شـود. در ارائـه         

نمودارها، ضمن نامگذاري محورهاي نمودار به زبان انگلیسی، واحدهاي مربوطه در داخل پرانتز نوشته شده و کلیه اعداد 

 نیز باید به انگلیسی درج شوند.روي محورها 

   از آوردن تصاویر و اشکال بصورت پراکنده خودداري شود. تصاویر و اشکال می بایست در یک صفحه در کنار  -توجه

بصورت یکپارچه ارسال شوند. راهنماي نحوه تهیه تصاویر و  300dpiاص چیده شوند و با وضوح حداقل هم با نظم خ

 مراجعه شود.سامانه فصلنامه ه واهد بود. براي دریافت راهنما بخ Zootaxaمعتبري مانند ویرایش آن بر مبنی مجالت 

 :ها باید با دقت کافـی در سیستم فـرمول نویسـی کلیه معادالت یا فرمول معادلهWord گذاري تایپ و به ترتیب شماره

خط حاشیه و در امتداد خط حاوي معادله در (، ... شماره معادله باید از انتهاي سمت راست 3(، )2(، )1شوند، مانند )

 داخل پرانتز قید شود. 

 

 

 

 



 ت

 

 :بحث

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

علمـی و عملـی    هار انتهاي ایـن قسـمت، پیشـنهاد   اهداف مورد قضاوت قرار گرفته و به دقت با نتایج دیگران مقایسه و بحث شود. د

 مناسب جهت استفاده سایر محققین ارائه شود.

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

 : سپاسگزاری

راد حقیقی و حقوق که به نحوي در انجام ها و افشود، از سازمانکه حداکثر در چهار سطر تنظیم می در صورت لزوم، در این بخش

 شود. اند، سپاسگزاري میپژوهش مؤثر بوده

 

 منابع مورد استفاده: 

 چگونگی استناد منابع در متن مقاله: 

ع در انتهاي یک جمله، نام الزم است به کلیه منابعی که در نوشتن مقاله از آنها استفاده شده است، استناد شود. براي استناد به یک منب

شکارگر خانواده  يهاکنه کیفونست یدر بررسخانوادگی نگارنده )گان( به همراه سال انتشار منبع در داخل پرانتز نوشته شود، مانند: 

Phytoseiidae يهـا رخـانواده یمتعلق به ز دیتوزئیف يهاگونه از کنه 14تعداد  النیاستان گ Amblyseiinae  وPhytoseiinae  از

(. در صورتی که چند منبع در انتهاي یک جمله معرفی شوند، براي Hajizadeh, 2007) شدند ییو شناسا يآورهفت جنس جمع

 ,Hajizadeh, 2007; Sahragard and Rafatifardشـود، ماننـد:   اسـتفاده  " ; "جداسازي آنهـا از یکـدیگر از ویرگـول نقطـه     

( بـه  .et alشتر از دو نفر باشـند، ابتـدا نـام خـانوادگی نویسـنده اول و سـپس همکـاران )       اگر تعداد نگارندگان یک منبع بی(. (2010

. چنانچـه در شـروع   (Hosseini et al., 2008)صورت خوابیده )ایتالیک( نوشته شود و پس از آن سال انتشار منبع ذکر شود، مانند 

و سپس اسامی فارسی به التـین و سـال انتشـار منبـع بـه مـیالدي در       شود جمله به منبعی استناد شود، ابتدا اسامی افراد به فارسی نوشته

در آزمایشی که به منظـور   (Hajizadeh, 2007)داخل پرانتز قید شده و در ادامه آن مطلب مورد نظر ذکر شود، مانند: حاجی زاده 

 Sahragard and)فـرد  عتـی ...، صـحراگرد و رف  انجـام داد  النیاسـتان گـ   Phytoseiidaeشـکارگر خـانواده    يهـا کنـه شناسـایی  

Rafatifard, 2010)   حسـینی و همکـاران    ،... زیست شناسی واثـر حـرارتHosseini et al., 2008))       عوامـل مـوثر بـر تشـخی

DNA .شکار در معده شکارگر را مطالعه کردند 
 

 :تنظیم منابع

یسی برگردانده و به ترتیب حروف الفبـاي نـام خـانوادگی    کلیه منابع مورد استفاده اعم از فارسی و التین در پایان مقاله به زبان انگل 

اولین نگارنده و در صورت لزوم، نگارندگان بعدي مرتب شوند. در نوشتن منابع، ابتدا نام خانوادگی و سپس حرف اول نـام تمـامی   

منابع با نـام مکـرر، از سـال    شوند. نوشته می  (Bold)نگارندگان نوشته شود. اسامی نگارندگان و سال انتشار منبع به صورت ضخیم 

انتشار قدیم با اولویت به ترتیب یک نگارنـده، دو نگارنـده و چنـد نگارنـده و در صـورت لـزوم بـا در نظـر گـرفتن نـام خـانوادگی            

عدد و ... پس از  a ،b ،cشوند. منابع با نام نگارندگان و سال انتشار یکسان با حروف  نگارندگان دوم به بعد از قدیم به جدید مرتب
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