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 ًاهِ اىيًگاسش پا ي ٍيتذٍ َُ ًاهِيض -5

 هقذهِ

يؼشي ثشاػبع اكَٛ ٚ چٟبسچٛة ، ثبٔب٘ٙذ ػبيش ٔشٖٛ ػّٕي  سػبِٝيب   ٘بٔٝ بٖدبي

ايدبد ٕٞبٍٞٙي ثيٗ  ثشايافضٖٚ ثش ايٗ  .ؿٛدٍ٘بسؽ ٚ سٙظيٓ  ٔـخق

ثٝ ثب دلز سٕبْ ٘بٔٝ/سػبِٝ خٛد سا  دبيبٖ  دا٘ـدٛيبٖ ضشٚسيؼزٞب،  ٞب/سػبِٝ ٘بٔٝ دبيبٖ

 ٜٛ ٘بٔٝيٗ ؿي٘ىبر ا يسٕبٔ چٙب٘چٝ .سٙظيٓ ٕ٘بيٙذ صيش ٜٛ ٘بٔٝيؿعجك  صثبٖ فبسػي

خٟز اكالح ثٝ  سػبِٝ/٘بٔٝ دبيبٖ سػبيز ٘ـذٜ ثبؿذ، حشي دس كٛسر كحبفي ؿذٖ،

دا٘ـدٛ ثشٌشدا٘ذٜ خٛاٞذ ؿذ ٚ سؼٛيٝ ٟ٘بيي ٔٙٛط ثٝ سػبيز سٕبْ ٘ىبر اسائٝ ؿذٜ 

٘بٔٝ ثٝ خبي ٞش دبيبٖ وّٕٝ ايٗ ٘ٛؿشبس اص ٞبي ثؼذيؿٛد دس ثخؾاػز. يبدآٚسي ٔي

 .ؿٛد ئاػشفبدٜ  سػبِٝٚ  ٘بٔٝ دبيبٖ ٚاطٜ دٚ

 ٝيٚ ثٝ كٛسر دٚسٚ  ٔشش يػب٘ش 17*25 اثؼبدثب  بركفح يسٚ يؼشيبث ٝ٘بٔ بيبٖد

ٚ  يؼي، كفحٝ ػٙٛاٖ اٍّ٘يذٜ فبسػيچى يٝ سب ا٘شٟبيد )كفحبر اِٚٗ ؿٛيٝ ٚ سذٚيسٟ

 يثٝ ٘حٛ يؼشيكفحبر ثب سٙظيٓ ؿٛ٘ذ(.ه سٚ يثٝ كٛسر  يؼيذٜ اٍّ٘يكفحٝ چى

ٔشش اص  ػب٘شي 2ٔشش اص ساػز ٚ  ػب٘شي 3ٔشش اص ثبال ٚ دبييٗ،  ػب٘شي 5/2ٓ ؿٛ٘ذ وٝ يسٙظ

 فبكّٝ داؿشٝ ثبؿذ.  چخ
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 َُ ًاهِيهفاد ض

 الف( تشتية ٍ هَاسد صفحات

( ٚ دـز خّذ )اٍّ٘يؼي، ٔغبثك 1 ديٛػز ؿٕبسٜ ٔغبثك )فبسػي، خّذ  يسٚ -1

 (2ديٛػز ؿٕبسٜ

 ثبؿذ.ٔي وٓ سً٘ دا٘ـىذٜ وـبٚصي ػجضسً٘ خّذ دبيبٖ ٘بٔٝ  ًکتِ:

 اِٚيٗ ثشي: ػفيذ -2

 (3ديٛػز ؿٕبسٜ ) دٚٔيٗ ثشي: ثؼٓ اهلل اِشحٕٗ اِشحيٓ -3

خّذ سٚي  ػٙٛاٖ فبسػي) 1 ؿٕبسٜ ديٛػز ٔغبثكدبيبٖ ٘بٔٝ،  ػٙٛأٖيٗ ثشي: ػٛ -4

 (.اػز فشْٗ يثٝ ٕٞ٘يض 

 (.4ديٛػز ؿٕبسٜ دا٘ـدٛ  )سؼٟذ ٘بٔٝ ثشي: چٟبسٔيٗ  -5

ٛػز ؿٕبسٜ يد) سأييذيٝ اػضبي ٞيأر داٚساٖ حبضش دس خّؼٝ دفبع :دٙدٕيٗ ثشي -6

5). 

ثبؿذ  دس كٛسسيىٝ سؿشٝ ؿٕب فبلذ ٌشايؾ ٔي 5ٚ  1ٞبي ؿٕبسٜ  دس ديٛػز ًکتِ:

 ٌشايؾ سا حزف ٚ فمظ ثٝ سؿشٝ اؿبسٜ وٙيذ. 

 (اخشيبسي) ٓ اثشسمذي: ؿـٕيٗ ثشي -7

 سـىش ٚ لذسدا٘ي  :ثشيٞفشٕيٗ  -8

 ٓ ؿٛديسٙظثب روش وّٕبر وّيذي ثبيذ حذاوثش دس يه كفحٝ  :چىيذٜ فبسػي -9

 آٔذٜ اػز(.  تٌذ ب)چٍٍٛ٘ي ػبخشبس آٖ دس 

 . (6 ٔغبثك ديٛػز ؿٕبسٜٞب ٚ ٕ٘بدٞب )ُؿى ،خذاَٚ ،فٟشػز ٔغبِت -10
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  ًکات:

كفحبر خذيذ ٚ ثٝ ٞب ٚ ٕ٘بدٞب ٞش وذاْ اص ُؿى ،خذاَٚ ،فٟشػز ٔغبِت الف(

 ؿٛ٘ذ.كٛسر خذاٌب٘ٝ آغبص ٔي

٘بٔٝ آٚسدٜ  ؿذٜ ٚ ثب ؿٕبسٜ ؿىُ دس ٔشٗ دبيبٖٕ٘ٛداسٞب خضٚ اؿىبَ ٔحؼٛة  ب(

 ؿٛ٘ذ.ٔي

دس ٚػظ حبؿيٝ دبييٗ ٞب ٚ ٕ٘بدٞب ُؿى ،خذاَٚ ،ؿٕبسٜ كفحبر فٟشػز ٔغبِت (ج

  ؿٛد. ( ٘ٛؿشٝ …، ج، ة، أ)اثدذ ب حشٚف ث كفحبر

 ٌيش٘ذ. فٟشػز ٔغبِت ؿٕبسٜ ٕ٘ي كفحبر اَٚ سب ًکتِ:

 .سٙظيٓ ؿٛد تٌذ ب٘بٔٝ ٔغبثك ثب ػبخشبس اسائٝ ؿذٜ دس  ٔشٗ اكّي دبيبٖ -11

 سػبِٝ ثشاي كفحٝ 200 ٚ اسؿذوبسؿٙبػي ٘بٔٝ دبيبٖ ثشاي كفحٝ 120حذاوثش)

 (. دوششي

دسكذ وُ دبيبٖ ٘بٔٝ يب سػبِٝ دوششي ثيـشش  30ٔمذٔٝ ٚ ثشسػي ٔٙبثغ ٘جبيذ اص  ًکتِ:

 ثبؿذ.

 .(ج ٌذتاسائٝ ؿذٜ دس  ٔٙبثغ )عجك اٍِٛي -12

 .)اخشيبسي( ٞبديٛػز -13

ب ػالئٓ ي: ٔؼبدَ فبسػي وّٕبر ٚ ػجبسر السيٗ ؼز ػالئٓيب ِي ٚاطٜ ٘بٔٝ -14

 .)اخشيبسي(

ثب روش  ٚ داؿشٝ ثبؿذ ٔغبثمزدليمبً ثب ٔشٗ فبسػي  يؼشيثب :اٍّ٘يؼيچىيذٜ  -15

د )چٍٍٛ٘ي ػبخشبس آٖ دس ٓ ؿٛيسٙظوّٕبر وّيذي ثبيذ حذاوثش دس يه كفحٝ 

 آٔذٜ اػز(. ب ٌذت
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 .(7ديٛػز ؿٕبسٜ ) اػضبي ٞيأر داٚساٖ حبضش دس خّؼٝ دفبعاٍّ٘يؼي سأييذيٝ  -16

دـز ػٙٛاٖ اٍّ٘يؼي ) 2 ؿٕبسٜ ديٛػز ثب فشْ ٔغبثك دبيبٖ ٘بٔٝ اٍّ٘يؼي ػٙٛاٖ -71

 (.اػز فشْٗ يثٝ ٕٞخّذ ٘يض 

 ثشي آخش: ػفيذ  -18

 ًاهِ ب( ساختاس پاياى

 چکيذُ

آٖ  كفحٝ سٟيٝ ٌشدد ٚ دس ٍ٘بسؽ  دبساٌشاف ٚ دس يه دس يه ثبيذ چىيذٜ

 :٘ىبر صيش سػبيز ؿٛد ثبيذ

ثٝ سٟٙبيي   ٘بٔٝ اص دبيبٖٔؼشمُ  ٚ چىيذٜ ثبيذ ٔٙؼىغ وٙٙذٜ اكُ ٔٛضٛع ثبؿذ -1

 .ثبؿذ ياعالػبر وبف يٚ حبٚ ٌٛيبخٛا٘ٙذٜ  يثشا

٘شبيح  وبس ٌشفشٝ ؿذٜ ٚ ٝ ٞبي ث، سٚؽز ٔٛضٛعيإٞ ثٝت يثٝ سشسدس چىيذٜ ثبيذ  -2

 ؿٛد. ثٝ عٛس ٚاضح اؿبسٜ ديـٟٙبدار ٚ ذيخذ يٞب يبفشٝٚ 

 .اؿبسٜ ثٝ خذاَٚ ٚ ٕ٘ٛداسٞب اخشٙبة ؿٛد ٚ  اص روش ٔٙبثغ ثبيذ دس چىيذٜ -3

يه ػغش ثٝ سشسيت حشٚف حذاوثش دس  ٚ ا٘شٟبي چىيذٜثبيذ دس  وّٕبر وّيذي -4

وّٕبر وّيذي سإٞٙبي .ذ٘آٚسدٜ ؿٛ٘بٔٝ  اِفجب ٚ حشي االٔىبٖ ٔشفبٚر ثب ػٙٛاٖ دبيبٖ

ٞب ٚ يب  ٘بٔٝ ٞؼشٙذ. ثٙبثشايٗ ثبيذ دس حذ أىبٖ وّٕٝ دبيبٖ ٘ىبر ٟٔٓ ٔٛخٛد دس

 . ٘ـبٖ دٞٙذٚضٛح   ، ٔحشٛا ٚ ٌشايؾ وبس سا ثٝ ذ وٝ ٔبٞيز٘ػجبساسي ا٘شخبة ؿٛ

 . ثب ٔؼٙي ٚ سٚؿٗ ثبؿذ ،، آؿٙب ٞب ٚ ػجبسار ػّيغ ٔضيٗ ثٝ وّٕٝيذٜ ثبيذ چىٔشٗ  -5
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 هقذهِ 

ٚ  ثبؿذؿبُٔ وّيبسي دس اسسجبط ثب إٞيز ٔٛضٛع ٔٛسد دظٚٞؾ ٔئمذٔٝ 

ثبيذ ػؼي ؿٛد ٔٛضٛع  ٗ ثخؾيادس  ؿٛد.سٙظيٓ  ِصفح 1حذاوثش دس  يؼشيثب

ؿٛد. دس  عٛس ػٕيك ٚ خٟز يبفشٝ ثٝ خٛا٘ٙذٜ ٔؼشفي ٝ ، ػبدٜ ٚ ث سحميك ثب صثب٘ي سٚؿٗ

-)خضييبر دس ثخؾ ثشسػي ٔٙبثغ آٚسدٜ ٔيوّي سحميك   ػٛاثكثيبٖ ٔمذٔٝ ثبيذ ثب 

ٚ ضشٚسر إٞيز  ،( ثب روش ٔٙجغ) ؿٛد(، اسسجبط ٔٛضٛع سحميك ثب وبسٞبي لجّي

سا  يـٟٙبدئؼئّٝ ٚ ساٜ حُ دظٚٞؾ دٔٙغمي  ٚ  ٔٙظٓ عٛسثٝ  ف آٖاٞذأٛضٛع ٚ 

 . ؿشح دادخٛا٘ٙذٜ  يثشا

 تشسسي هٌاتع )فصل اٍل(

 ثٝ دػشيبثي ٔٙظٛس ثٝ دظٚٞؾ ٔٛضٛع ٔغبِؼبر ٔشسجظ ثب ثش دس ايٗ فلُ ٔشٚسي

بٖ اعالػبر يدس خش ٔحمكسب  ٌيشد دظٚٞؾ ا٘دبْ ٔي ٔٛضٛع ٔخشّف ٞبيخٙجٝ

سب حذ دس ايٗ ثخؾ ثبيذ شد. يٙٝ ا٘دبْ ؿذٜ لشاس ٌيٗ صٔيوٝ دس ا ييٞب زئٛخٛد ٚ فؼبِ

 ٚ ٘ظش ٔٛسد ٘ٛيؼٙذٜ ٘بْ روش ضٕٗ. دس أىبٖ اص ٔٙبثغ ٔشسجظ ٚ ٔؼشجش اػشفبدٜ ؿٛد

 ثٝ كشفبً فلُ ايٗ اسائٝ اص ٔٙظٛس ؿٛد اػز. سٛخٝ ضشٚسي ٔشٗ دس ٘يض اٚ سحميك ػبَ

ثبيذ  ثّىٝ ٘يؼز، ٔخشّف ثٝ كٛسر ٌؼؼشٝ ٚ ٘بٔفْٟٛ ٔٙبثغ ٚ ٔشاخغ اص لَٛ ٘مُ

ٞبي وشدٖ ٚ فٟٓ سـبثٝ ٚ سفبٚر دس ٔيبٖ دظٚٞؾ خالكٝ ثب وٙذ دا٘ـدٛ سالؽ

ٔؼئّٝ سا  وٝ ٘حٛي ثٝ ثش اػبع ػبَ  ثيٗ آٟ٘ب ثشلشاس وٙذ، ديـيٗ، يه ٘ظٓ ٔٙغمي

 .بٖ ٔٛضٛع لشاس دٞذيح ٚ اٚ سا دسخشيسـش خٛا٘ٙذٜ يثشا
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 )فصل دٍم( ّاهَاد ٍ سٍش

خبٔؼٝ آٔبسي، حدٓ  ٔحُ ا٘دبْ دظٚٞؾ ٚ ٔـخلبر آٖ،ثٝ  فلُايٗ دس 

ٞبي ا٘دبْ وبس ٚ ٘حٜٛ سدضيٝ ٞبي آصٔبيـي ٚ يب سٚؽؿشح وبُٔ ٔٛاد، عشح ،ٕ٘ٛ٘ٝ

ؿشح ٘بٔٝ  وبس سفشٝ ثبيذ ثٝ ٘حٛي دس دبيبٖ ٝثؾ يآصٔبٞبي . سٚؽؿٛد يٜ ٔساؿبٞب دادٜ

ٞبي دزيش ثبؿذ. دس اسسجبط ثب سٚؽأىبٖ سٛػظ خٛا٘ٙذٜ وٝ سىشاس دظٚٞؾ دادٜ ؿٛ٘ذ

ٜ ٚ دد اػشفبدٜ ٘يض دس كٛسر ٔشذاَٚ ثٛدٖ، روش خضئيبر وبُٔ اِضأي ٘جٛآٔبسي ٔٛس

ٞبي آٔبسي ثبيذ ثٝ كٛسر سٚؽ روش ٔٙبثغ ٔشثٛعٝ وبفي خٛاٞذ ثٛد. دس غيش ايٗ

 ٔٙبثغ ٔٛسد اػشفبدٜ ٘ٛؿشٝ ؿٛ٘ذ. دلز ٚ ثب روش سٚاثظ ٔحبػجبسي ٚ

 )فصل سَم(ٍ تحث ًتايح 

دظٚٞؾ ٔٛسد دػز آٔذٜ دس ٝ اعالػبر ث ٞب ٚ يبٞب، يبفشٝ كٛسر دادٜٝ ٘شبيح ث

يبثي ثٝ . ثشاي اخشلبس ٚ أىبٖ دػزدٌشدٔياسائٝ سٛضيحبر الصْ ثٝ ٕٞشاٜ ٘ظش 

دس  اسائٝ ٕ٘ٛد. ٚ ؿىُ كٛسر خذَٚٝ اعالػبر ثٟشش اػز سب حذ أىبٖ ٘شبيح سا ث

يذ سٛخٝ ثب. ؿٛد يض دشداخشٝ ٔي٘٘شبيح سفؼيش ٚ سحّيُ ح ثٝ يٕٞشاٜ ثب اسائٝ ٘شب ايٗ فلُ

ضٕٗ ٔمبيؼٝ ثب سحميمبر ٚ  ثبيؼشي ٘شبيح ثذػز آٔذٜدس ايٗ ثخؾ اص دبيبٖ ٘بٔٝ وشد 

ذ ٚ اص ٘لشاس ٌيش ٚ سفؼيش ٔٛسد ثحثٞبي ثذػز آٔذٜ سٛػظ ػبيش ٔحمميٗ  يبفشٝ

. ٕٔىٗ اػز ٘شبيح حبكُ اص دظٚٞؾ سىشاس ٔحض ثشسػي ٔٙبثغ خٛدداسي ؿٛد

سا ٔٛسد ػٛاَ لشاس داس ٚ ٔثجز ٘جبؿذ. ايٗ ٘شبيح اسصؽ وبس دظٚٞؾ  ٕٞٛاسٜ ٔؼٙي

 . ٙذآي٘يض خٛد يه ٘شيدٝ ثٝ حؼبة ٔيخالف ا٘شظبس داس ٚ ٘شبيح غيشٔؼٙي٘ذادٜ ٚ 

)ٟٕٔششيٗ ٘شبيح  کليگيشي ًتيدِثبيؼشي دس دٚ ثٙذ خذاٌب٘ٝ دس دبيبٖ ايٗ فلُ 

 ؿٛ٘ذ.ٔٛسد ٘ظش اسائٝ  اتپيطٌْاددظٚٞؾ( ٚ 
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ح ٚ ثحث سا ي٘شبسٛا٘ذ  دس كٛسر سٕبيُ ٚ ثٝ كالحذيذ اػشبد سإٞٙب دا٘ـدٛ ٔي ًکتِ:

اسائٝ  )ثحث( ٚ فلُ چٟبسْح( ي)٘شبٗ فلُ ػْٛ يدس دٚ فلُ خذاٌب٘ٝ ٚ سحز ػٙبٚ

 وٙذ.

 ًاهِپاياى اسشگًحَُ ً  (ج

 چکيذُ

ٔشش ٚ ػب٘شي 1ثب فبكّٝ خغٛط  12ا٘ذاصٜ ٚ  B Zar لّٓثب  ٔشٗ) چىيذٜ فبسػي -1

 (.11 ٚ ا٘ذاصٜ B Zar لّٓ ثب وّٕبر وّيذي

 ٘ٛؿشٝ ؿٛ٘ذ. 12ٓ ٚ ا٘ذاصٜ يضخ B Zar لّٓثب  يذيوّٕبر وّٚ  ذٜيچىٚاطٜ  ًکتِ:

ثب فبكّٝ خغٛط  10ا٘ذاصٜ ٚ  Times New Roman لّٓثب  ٔشٗ) چىيذٜ اٍّ٘يؼي -2

 (.10 ٚ ا٘ذاصٜ  Times New Romanلّٓ ثب وّٕبر وّيذئشش ٚ ػب٘شي 1

ٓ ٚ ا٘ذاصٜ يضخ Times New Roman لّٓثب  يذيوّٕبر وّٚ  ذٜيچىٚاطٜ  ًکتِ:

 ٘ٛؿشٝ ؿٛ٘ذ. 10

  هتي اصلي پاياى ًاهِ

 ٔشش يػب٘ش 25*17 ثب اثؼبد وبغز يسٚ ٝيثٝ كٛسر دٚسٚثبيذ ٘بٔٝ  بٖيدب ئشٗ اكّ

 ؿٛد.  ٘ٛؿشٝٔشش ػب٘شي 1خغٛط  فٛاكُثب  12 ٚ ا٘ذاصٜ B Zarثب لّٓ 

  :اتًک

حٝ ؿٕبسٜ كففلُ ٚ ػٙٛاٖ  يحبٚػشثشي  يداسا يؼشيكفحبر ثب يسٕبٔ -1

  ثبؿٙذ. (8 ديٛػز ؿٕبسٜ)ٔغبثك 
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سٙظيٓ  Landscapeكٛسر ٝ ثثبيؼشي سٛخٝ داؿشٝ ثبؿيذ دس ٔٛاسديىٝ كفحٝ سا  ًکتِ:

وٙيذ ٘جبيؼشي ٔحُ ػشثشي سغييش وٙذ ٚ ػشثشي ٕٞيـٝ ثبيؼشي دس لؼٕز ثبالي  ٔي

 كفحٝ لشاس ٌيشد.

-ٔـخق ٔي 1-3-2يب  3-2٘ظيش  ٝ كٛسر ثٙذٞبييلُ ثي ٔخشّف ٞش فٞب ثخؾ -2

ٞش  ؿٕبسٜ لؼٕز اػز. 1ؿٕبسٜ ثخؾ ٚ ػذد  3ؿٕبسٜ فلُ، ػذد  2ذ وٝ ػذد ٘ؿٛ

-2، 1-1-3-2ثبؿذ وٝ ثٝ كٛسر  ييٞب شٔدٕٛػٝيص يسٛا٘ذ داسا يض خٛد ٔيلؼٕز ٘

ٚخٛد سش  ػغٛح دبييٗف يدس سؼش يشيؿٛد. ٔحذٚد يآٖ ٘ـبٖ دادٜ ٔ ٘ظيشٚ  3-1-2

 ٘ذاسد. 

 14ٚ ا٘ذاصٜ  B Zarثب لّٓ ثبؿذ  ئ( 3-2)وٝ ؿبُٔ ؿٕبسٜ فلُ ٚ ثخؾ  ياكّثٙذ  -3

 ٛؿشٝ ؿٛ٘ذ.٘ يؼشيثب ٓيضخ 12ٚ ا٘ذاصٜ  B Zarشثٙذٞب ثب لّٓ يٝ صيٓ ٚ وّيضخ

 غيشٜ ٚ وبٔب ،وّٖٛ ):( ٔثُ ػالٔز ٌٛ٘ٝ ٞش دادٖ لشاس اص ٞب ثخؾ ػٙبٚيٗ اص دغ -4

 .ٌشدد خٛدداسي

 ذ وٝ٘ؿٛٔـخق ٔي  -4-3يب  -1-2خذاَٚ ٚ اؿىبَ ٞش فلُ ثب اػذادي ٘ظيش  -5

 ب ؿىُ دس آٖ فلُ اػز. يؿٕبسٜ خذَٚ  4 ٚ 1ٚ اػذاد  ؿٕبسٜ فلُ 3ٚ 2 اػذاد

 ذ. ٘ؿٛؿىُ ؿٙبخشٝ ٔيٝ ػٙٛاٖ ٚ اؿىبَ ٔحؼٛة ؿذٜ ٚ ثٕ٘ٛداسٞب خض :يادآٍسي

ؿٛد دس صيش ؿىُ ٘ٛؿشٝ ٔي ُػٙٛاٖ خذَٚ دس ثبالي خذَٚ ٚ ػٙٛاٖ ؿى -6

 Times New Roman، اٍّ٘يؼي ثب لّٓ 10ٚ ا٘ذاصٜ  ٓيضخ B Zar لّٓفبسػي: )

اػز ٔشخغ  (. اٌش ؿىُ يب ٕ٘ٛداسي اص ٔشخؼي ٘مُ ؿذٜ ثبؿذ الص8ْضخيٓ ٚ ا٘ذاصٜ 

اٌش ؿىُ اص ثخـٟبي ٔخشّف سـىيُ ؿذٜ اػز  آٖ دس صيش ؿىُ آٚسدٜ ؿٛد.
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سٚي ؿىُ ٚ ٘يض يب فبسػي )اِف، ة ٚ ....( ثخـٟب سا ثب حشٚف اٍّ٘يؼي )وٛچه( 

 دس ػٙٛاٖ صيش ؿىُ ٔـخق وٙيذ )ٔثبَ (.

 هثال:

هقاديش تَت استشج ّا  .Alternaria خٌس RPB2( دسخت حاصل اص آًاليض دادُ ّاي تَالي 5-9ضکل 

. ًوًَِ ّاي تعييي تَالي ضذُ رس ايي تحقيق تِ صَست ضخين سٍي گشّْا ًطاى دادُ ضذُ اًذ

 هطخص ضذُ اًذ.

( c( اسپَسٍدٍکيَم، b( آسکَکاسج، Fusarium oxysporum .a( هطخصات سيختي قاسذ 2-9ضکل 

 کٌيذي ٍ کٌيذيَفَس. 

 يا

( ج( اسپَسٍدٍکيَم، ب( آسکَکاسج، الف. Fusarium oxysporum( هطخصات سيختي قاسذ 2-9ضکل 

 کٌيذي ٍ کٌيذيَفَس.
 

كٛسر ٝ )ث دس ساػشبي عِٛي وبغزٞب سا  ٚ ؿىُ خذاَٚسٛاٖ  يبص ٔيدس كٛسر ٘ -7

Landscape ٓػٙٛاٖعٛسي لشاس ٌيش٘ذ وٝ خذاَٚ ثبيذ ٗ كٛسر يوشد. دس ا( سٙظي 

ػٕز ٞب ٚ  ؿىُ دبييٗدس ثبيذ  ٞب ػٙٛاٖ ؿىُٚ  كفحٝساػز ثبالي آٖ دس ػٕز 

 لشاس ٌيشد. خذاَٚ ثبيذ فبلذ خغٛط ػٕٛدي ثٛدٜ ٚ كشفبً خظ افميساػز كفحٝ 

 د.ٛخذَٚ آٚسدٜ ؿدس

 ،ٞب ٚ خذاَٚ دس داخُ ٔشٗ ٚ دس ٘ضديىششيٗ فبكّٝ ثٝ ٔحّي وٝ روش ؿذٜؿىُ -8

 ؿٛ٘ذ. ٘ـبٖ دادٜ

 بروبس ثشدٖ ِغٝ كٛسر فبسػي سبيخ ؿٛد ٚ اص ثٝ وبٔالً ث يؼشثبي ٔشٗ دبيبٖ ٘بٔٝ -9

 يخٛدداسٔشٗ  دسح يٚ اكغالحبر سا يخسِٔٛفبٖ خب ياػبٔ يثٝ اػشثٙب ،اٍّ٘يؼي

كٛسر صيش٘ٛيغ ٝ . ٔؼبدَ اٍّ٘يؼي اكغالحبر دس اِٚيٗ ٔحُ وبسثشد دس ٔشٗ ثؿٛد

ٞب صيش ) فمظ ثشاي يىجبس دس عَٛ دبيبٖ ٘بٔٝ( دس كفحٝ ٔشثٛعٝ دسج ٌشدد. صيش٘ٛيغ
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ؿٛ٘ذ. ؿٛد، ٘ٛؿشٝ ٔيثٝ عَٛ ٔٛسد ٘يبص سػٓ ٔي وٝوبغز  يه خظ اص ِجٝ ػٕز چخ

دس ٌٛؿٝ ثبالي آخشيٗ  (…ٚ 3، 2، 1) فبسػياػذاد ٞب دس ٞش كفحٝ ثب صيش٘ٛيغ

كٛسر اٍّ٘يؼي ٚ ٝ ؿٛ٘ذ. دس صيش٘ٛيغ ؿٕبسٜ ثحشف وّٕٝ دس ٔشٗ ٔـخق ٔي

 .٘ٛؿشٝ ؿٛ٘ذ 10ٚ ا٘ذاصٜ   Times New Romanلّٓ وّٕبر ثب 

غ ؿٛ٘ذ ٚ اص يش٘ٛيٞب ص ؼي ٚاطٜيػؼي ؿٛد دس كٛسر ضشٚسر ٔؼبدَ اٍّ٘ ًکتِ:

 ؾ اص حذ ٔؼَٕٛ خٛدداسي ؿٛد.يغ ثيش٘ٛيدسج ص

ٚاحذ يه دبسأشش( ب ي ٚ ٔٛخٛدار اػبٔي ػّٕياٌش ثٝ ٞش دِيّي )ٔثالً ثيبٖ  -10

 ثب لّٓثبؿيذ، ٘بٔٝ ٔي٘بٌضيش ثٝ ٘ٛؿشٗ وّٕبر اٍّ٘يؼي دس داخُ ٔشٗ اكّي دبيبٖ

Times New Roman ٚ  ٜذيؼيثٙٛ 10ا٘ذاص. 

ٔمذٔٝ، ثشي اَٚ ؿٛد.  يخٛدداس يؼشيثب٘بٔٝ ثٙذي دس كفحبر دبيبٖاص حبؿيٝ -11

سشسيت ٔمذٔٝ، فلُ اَٚ )ثشسػي ٔٙبثغ(،  فلُ دْٚ )ٔٛاد ٚ  ٞب ٚ ٔٙبثغ وٝ ثٝ فلُ

سشسيت ثبؿذ، ثبيذ ثٝ ٘شبيح( ٚ ٔٙبثغ ٔي (، فلُ چٟبسْ )ٞب(، فلُ ػْٛ )ثحثسٚؽ

 ذ.ٛ٘ؿٓ يسٙظ 13ٚ  12، 11، 10، 9ؿٕبسٜ ٞبي عجك ديٛػز

 First) ٚ ؿشٚع ٞش دبساٌشاف ؿذٜ ثبؿٙذ Justifyسٕبْ خغٛط دبيبٖ ٘بٔٝ ثبيذ  -12

line)  ٔشش فشٚسفشٍي داؿشٝ ثبؿذ.ػب٘شي 7/0ثبيذ 

 يٌزاس ٞب سا ؿٕبسٜ ٞب ٚ ٘حٜٛ اسائٝ آٟ٘ب ثٟشش اػز فشَٔٛ دس خلٛف فشَٔٛ -13

 يب ثٝ ػجبسسيذ يٗ وٙيچ چخ يؼشيٞب سا ثب فشَٔٛ داخُ دشا٘شض(. فشَٔٛ ي)دس ا٘شٟبذ يوٙ

 يذ وٝ حشٕب اص اثضاسٞبيذ. سٛخٝ داؿشٝ ثبؿياص ػٕز چخ ؿشٚع ثٝ ٘ٛؿشٗ آٟ٘ب وٙ

وشدٖ ٚ  يٞب اػشفبدٜ ؿٛد ٚ اص وذ ٘ٛؿشٗ فشَٔٛ يثشا Wordافضاس  ٔٛخٛد دس ٘شْ

ٞش فشَٔٛ سا  يشٞبئشغ يذ. سٕبٔيوٙ يشٜ خٛدداسيا٘شمبَ آٟ٘ب ثٝ كٛسر ػىغ ٚ غ

 ذ.يح دٞي٘بٔٝ سٛض بٖيؼز ػالئٓ دس آخش دبيب دس ِيثالفبكّٝ ثؼذ اص فشَٔٛ 
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ثبيذ ثب ٞب ٚ غيشٜ  ٞب، لبسذ ٞب، ٚيشٚع اػبٔي ػّٕي ٌيبٞبٖ، حـشار، ثبوششي -14

كٛسر ٝ ثشٌٛ٘ٝ يدس ػغٛح خٙغ، ٌٛ٘ٝ ٚ ص ٘بٍٔزاسي حيكحسػبيز اكَٛ 

، .varٌٛ٘ٝ ٔثُ سش اص ٗ ييدبٓ ٘ـبٖ دٞٙذٜ ػغٛح ي)اص ٘ٛؿشٗ ػال ؿٛ٘ذايشبِيه ٘ٛؿشٝ 

subsp.  ٚpv. ،f.sp. ذ يسٛخٝ داؿشٝ ثبؿ .ؿٛد يه خٛدداسيشبِيثٝ كٛسر ا شٜيٚ غ

ؿٛد. اػٓ خٙغ سا  يب ثخؾ اَٚ اػٓ ٌٛ٘ٝ ثب حشف ثضسي ؿشٚع ٔيوٝ اػٓ خٙغ 

ذ. يؼيكٛسر خالكٝ ثٙٛ ٗ ثبس دس ٔشٗ ثٝ كٛسر وبُٔ ٚ دس ٔٛاسد ثؼذ ثٝياِٚ يثشا

ـٝ ثٝ يؿٛد سا ٕٞ يثخؾ دْٚ اػٓ ٌٛ٘ٝ سا وٝ ثٝ اؿشجبٜ سحز ػٙٛاٖ ٌٛ٘ٝ خٛا٘ذٜ ٔ

ثب حشف  يؼشيض ثبيؼذ. اػٓ ِٔٛف ٌٛ٘ٝ سا ٘يكٛسر وبُٔ ٚ ثب حشف وٛچه ثٙٛ

 ذ.يثضسي ؿشٚع وٙ

 هثال:
Fusarium oxysporum Schltdl. 

F. oxysporum Schltdl. 

Fusarium oxysporum f.sp. lycopersici W.C. Snyder & H.N. Hansen 

 

ه لبسذ اػز وٝ اص دٚ ثخؾ ياػٓ ٌٛ٘ٝ  Fusarium oxysporum دس ٔثبَ فٛق

 Specific ٚ ثخؾ دْٚ( Fusarium) ب خٙغي Genus ُ ؿذٜ اػز. ثخؾ اَٚيسـى

epithet شز ٌٛ٘ٝيب ادي (oxysporum )ٔض ثؼذ اص اػٓ ٌٛ٘ٝ يثبؿذ. اػٓ ِٔٛف ٘ ي

 (.W.C. Snyder & H.N. Hansen بيٚ  .Schltdl )ٔثُذ يآ ئ

ٔـبثٝ ٚ ( ؛وّٖٛ ) ي، وّٖٛ ):( ٚ ػٕوبٔب ،٘مغٝ ٞبيي ٔب٘ٙذ٘ـب٘ٝ ٔشٗ،داخُ دس  -15

 يؼشيثبثؼذ ثؼذ اص آٟ٘ب ٚ لجُ اص وّٕٝ ِٚي  ٞؼشٙذ، فبكّٝ ثب وّٕٝ لجُ اص خٛد فبلذ آٖ

  .ٔٙظٛس ؿٛديه فبكّٝ 

ذ لؼٕشي اص آٖ سا يٚ غيشٜ ٘جب ’ سػب٘ذ ئ‘ ، ’ؿٛد ئ‘وّٕبسي اص لجيُ دس ٔٛسد  -16

. سا اَٚ ػغش ثؼذي ٘ٛؿز ’ ؿٛد ‘دس آخش يه ػغش ٚ لؼٕز ثؼذي، يؼٙي ’  ئ‘ٔثُ 
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ٕٞضٔبٖ فبكّٝ ثب ٌشفشٗ  ذ ثذٖٚ اسلبَ ثٝ كٛسر ٘يٓيٗ دٚ ثخؾ سا ثبيػالٜٚ ا  ثٝ

   ثب ٞٓ ٘ٛؿز. ctrl  ٚspaceدوٕٝ 

 يثٝ صثبٖ اكّ يؼشيثب يؼٙذٌبٖ ٚ ٔحممبٖ خبسخي٘ٛ ياػبٔ٘بٔٝ  دس ٔشٗ دبيبٖ -17

اٌش ٔشٗ ثٝ چٙذ ٔٙجغ ؿٛد.  يخٛدداس يثٝ صثبٖ فبسػ يٗ اػبٔي٘ٛؿشٝ ؿٛ٘ذ. اص ٘ٛؿشٗ ا

اثشذا ٔٙبثغ فبسػي ٚ ػذغ  اص لذيٓ ثٝ خذيذ اسخبع دادٜ ؿٛد ٔشاخغ ثٝ سٚؽ ػبِي

دس ايٗ سٚؽ .  ؿٛ٘ذآٚسدٜ ٔي ٚ ثذٖٚ دسج ؿٕبسٜ ٔٙبثغ اٍّ٘يؼي ثٝ سشسيت ػبَ ا٘شـبس

اٌش ٘بْ ٘ٛيؼٙذٜ ٔٙجغ ٔٛسد اػشفبدٜ دس خّٕٝ ليذ ٘ـٛد ثبيذ ٘بْ ٘ٛيؼٙذٜ ٚ ػبَ ا٘شـبس 

اٌش سؼذاد  .ليذ ٕ٘ٛدٔٙجغ سا دس آخش خّٕٝ ٚ يب دبساٌشاف ٚ دس داخُ دشا٘شض 

. اٌشسؼذاد ٘ٛيؼٙذٌبٖ ٔمبِٝ ثبؿٙذ ٘بْ ٞش دٚ سا ثبيذ روش وشد٘ٛيؼٙذٌبٖ ٔمبِٝ دٚ ٘فش 

. اٌش ٘بْ ٘ٛيؼٙذٜ  ؿٛد٘ٛؿشٝ ٔي ”,.et al“٘فش ثبؿذ ٘بْ ٘ٛيؼٙذٜ اَٚ ٚ ػذغ  2اص ثيؾ 

ٔغّت دس خّٕٝ روش ؿٛد ثبيذ دغ اص ٘بْ ٘ٛيؼٙذٜ ػبَ ا٘شـبس دس داخُ دشا٘شض آٚسدٜ 

 ؿٛد.

 :هثال

شٜ يدس س يىيٚ ٔٛسفِٛٛط يىيّٛط٘شيخٙغ ثشاػبع ٔغبِؼبر ف 17سبوٖٙٛ سؼذاد ( 1

  (.Phillips et al., 2013ا٘ذ ) ؿذٜ ييبػٝ ؿٙبػبيٛػفشيثٛسش

ٚ چٙذيٗ ٌٛ٘ٝ اص  Phaeomoniella chlamydospora( ثيٕبسي اػىب سٛػظ 2

          ؛Scheck et al., 1998ؿٛد )ايدبد ٔي Phaeoacremoniumخٙغ 

Morton, 2000؛ Mostert et al., 2006.) 
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 B.obtusa ،B. parva ،D.seriata ،N.parvum ٚ Fusicoccumٕٞچٙيٗ ٌٛ٘ٝ ( 3

dimidiatum  ؛1386، يٞبؿٕ يٚ ثٙ ئحٕذ)ا٘ذ اص اٍ٘ٛس خذاػبصي ؿذٜ ايشاٖدس 

Alizadeh et al., 2000؛ Mohammadi et al., 2013). 

4 )Slippers et al. (2005)  يسٚ يه ثشسػيدس .... 

5 )Smith and Jones (2011) دس ثشسػي سٚي ط٘ٛسيخ ٞبي ....  

 ًکتِ:

ش اص ي)غ ٘بٔٝ اص دشا٘شضٞبي فبسػي اػشفبدٜ وٙيذ بٖيوٝ دس ٔشٗ دب سٛخٝ داؿشٝ ثبؿيذ

وّٖٛ  يػٕٚ دس داخُ دشا٘شض ٔٙبثغ ٔخشّف سا ثب  (5ٚ  4 يٞب حبالر ٔشثٛط ثٝ ٔثبَ

  .(9ٍ  2هثال اص ٞٓ خذا وٙيذ )( ؛) يػشث

 فصل هٌاتعضيَُ ًگاسش هٌاتع دس 

ذٖٚ دسج اِفجب ٚ ثاثشذا ٔٙبثغ فبسػي ٚ ػذغ ٔٙبثغ خبسخي ثٝ سشسيت حشٚف 

ثب  12 ٚ ا٘ذاصٜ B Zarٔٙبثغ فبسػي ٕٞب٘ٙذ ٔشٗ اكّي ) لّٓ ؿٛ٘ذ.آٚسدٜ ٔي ؿٕبسٜ

 10ثب ا٘ذاصٜ  Times New Romanٔٙبثغ اٍّ٘يؼي  لّٓٔشش( ٚ ػب٘شي1 خغٛط فٛاكُ

( First line) يفبلذ فشٚسفشٍٞش ٔٙجغ ثبؿذ. ؿشٚع  ئٔشش ػب٘شي1خغٛط  ثب فٛاكُ

ٓ يسٙظٔشش  ػب٘شي 7/0ثب فبكّٝ  (Hanging) ثبيذ ثٝ كٛسر ٔؼّكش ػغشٞب يػب يثٛدٜ ِٚ

 ذ.ٛ٘ؿ

 ًکات:

ا٘ذ، ثبيذ دس فٟشػز ٔٙبثغ ثب ٔـخلبر وبُٔ  وّيٝ ٔٙبثؼي وٝ دس ٔشٗ روش ؿذٜ -1

ؼز ٔٙبثغ يذ دس ِي٘بٔٝ اػشفبدٜ ٘ـذٜ اػز ٘جب بٖيدس ٔشٗ دب ياٌش ٔٙجؼ .٘ٛؿشٝ ؿٛ٘ذ

 آٚسدٜ ؿٛد.
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 DOI يشؽ ؿذٜ داسايب دزيؿٕبسٜ كفحٝ ٚ  يچبح ؿذٜ داساٞبي ٔمبِٝثٝ كشفب  -2

 . اسخبع دادٜ ؿٛد

ثٝ دِيُ ايٙىٝ ٔٙبثغ خٛد اص ٌٛ٘بٌٛ٘ي صيبدي ثشخٛسداس٘ذ دا٘ـدٛيبٖ ٌشأي خٟز 

ي ٞب٘ٛؿشٗ دسػز ٔٙبثغ ثٝ ٔٛاسد صيش ثٝ دلز سٛخٝ وٙٙذ )سٛخٝ ثٝ ؿيٜٛ ٍ٘بسؽ ٔثبَ

 .ي خٛاٞذ وشد(ثيـشش ؿٕب سا دس ايٗ ٔٛسد سإٞٙبي صيش

 ّاي علوي دس ًطشيِچاج ضذُ هقالِ  -5

اثشذا ٘بْ خب٘ٛادٌي ٚ ػذغ ثؼذ دس ٔدالر  ٔمبالر فبسػي ٚ اٍّ٘يؼيدس ٔٛسد 

)اٌش سؼذاد  ؿٛدٚ ػذغ ٘مغٝ ٌزاؿشٝ ٔي ؿٛدليذ ٔي ذٜٙ٘ٛيؼحشف اَٚ ٘بْ اص وبٔب 

اٌش سؼذاد ؿٛ٘ذ.  ياص ٞٓ خذا ٔ "ٚ"ؼٙذٜ ثب حشف يؼٙذٌبٖ دٚ ٘فش ثٛد دٚ ٘ٛي٘ٛ

ؼٙذٜ آخش سا يشٌَٛ ٚ ٘ٛيؼٙذٌبٖ سا ثب ٚيؾ اص دٚ ٘فش ثٛد الصْ اػز ٘ٛيؼٙذٌبٖ ثي٘ٛ

٘ـشيٝ، خّذ،  وبُٔ ػٙٛاٖ ٔمبِٝ، ٘بْ ػبَ ا٘شـبس،ػذغ ٝ خذا وشد(. ياص ثم "ٚ"ثب حشف 

 ؿٛد.ثٝ سشسيت آٚسدٜ  ؿٕبسٜ ٚ دأٙٝ كفحبر

 :يهقاالت فاسس يتشا هثال

ٔشوجبر دس اػشبٖ  يا ِٔٛذ وذه دٚدٜ يلبسذ ٞب ي. ٔؼشف1385ا. ع. خذادشػز،

 .69-85، كفحبر 1، ؿٕبسٜ 7ٟب، خّذ يالٖ. سػشٙيٌ

ٌشٞبي طئٛاػشبسيىي ٚ سٌشػيٖٛ  ٔمبيؼٝ سخٕيٗ .1381. ػبص، ٚٚ چيز .ج ٔحٕذي،

ٞبي  خغي خٟز ثشآٚسد ثشخي اص خلٛكيبر خبن ػغحي ثٝ وٕه دادٜ

 .198-205بر كفح ،2ؿٕبسٜ ، 16ٔدّٝ ػّْٛ خبن ٚ آة، خّذ  .TMسلٛٔي 

اي  . وبسثشد ٔمبيؼ1385ٝ. آ ٘جي، ة. ٚ ٔيشِٛحي، ، ع.، ؿشيففشاؿبٜ دٞمب٘ذٛس

دس سبوؼٛ٘ٛٔي  5.8S rDNAٚ طٖ  ITSٔٙبعك  PCR-RFLPاٍِٛٞبي 
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          ، 1، ؿٕبسٜ 7 خّذ . سػشٙيٟب،Neotyphodiumٞبي ا٘ذٚفيز  لبسذ

 .1-15 كفحبر

 :يسيهقاالت اًگل يتشاهثال 

Hinds, T.E. 1981. Cryptosphaeria canker and Libertella decay of 

aspen. Phytopathology, 71(11): 1137-1145. 

Trouillas, F.P. and Gubler, W.D. 2004. Identification and 

characterization of Eutypa leptoplaca, a new pathogen of 

grapevine in Northern California. Mycological Research, 108(10): 

1195-1204. 

Schweizer, L.E., Nyquist, W.E., Santini, J.B. and Kimes, T.M. 1986. 

Soybean cultivar mixtures in a narrow-row, non-cultivatable 

production system. Crop Science, 26(2): 1043-1046. 

 

 

ضواسُ  ّاي علوي کِ ٌَّصدس ًطشيِ شفتِ ضذُيپزهقالِ آًاليي  -2

 صفحِ ًخَسدُ است

 :هثال

Linaldeddu, B.T., Deidda, A., Scanu, B., Franceschini, A., Alves, A., 

Abdollahzadeh, J., and Phillips, A.J.L. 2016. Phylogeny, 

morphology and pathogenicity of Botryosphaeriaceae, 

Diatrypaceae and Gnomoniaceae associated with branch diseases 

of hazelnut in Sardinia (Italy). European Journal of Plant 

Pathology, DOI: 10.1007/s10658-016-0912-z. 

 ّايصهقالِ هٌذسج دس هدوَعِ ّوا -9

كٛسسي وٝ ٔٙجغ ٔٛسد اػشفبدٜ ٔمبِٝ ٕٞبيؾ ثبؿذ، ٘حٜٛ ٘ٛؿشٗ ٔـخلبر  دس

حشف اَٚ ٘بْ  ػذغ ٔٙجغ )صثبٖ خبسخي يب فبسػي( ثٝ سشسيت ؿبُٔ: ٘بْ خب٘ٛادٌي ٚ

 يٞبٝ ئمبالر چبح ؿذٜ دس ٘ـش ياسائٝ ؿذٜ ثشا ي)عجك اٍِٛ ذٜ يب ٘ٛيؼٙذٌبٖٙ٘ٛيؼ

ٕٞبيؾ، ٔٛػؼٝ )دس كٛسر ٚخٛد( ٚ ؿٟش ٚ ، ػبَ ا٘شـبس، ػٙٛاٖ ٔمبِٝ، ٘بْ (يػّٕ

 ثبؿذ. وـٛس ٔحُ ثشٌضاسي ٔي
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 :يهقاالت فاسس يتشا هثال

 حٛصٜ ػٙديا٘ؼىبع ثش خبن ثبفز اثش. 1390٘ؼت، ْ. ٚ ثٟضادي .دٛس، عٔؼشٚف

. دٙدٕيٗ وٙفشا٘غ ػشاػشي آثخيضداسي ٚ سعٛثز ٌيشيا٘ذاصٜ خٟز صٔب٘ي

 وشٔبٖ، وشٔبٖ، ايشاٖ.ٔذيشيز ٔٙبثغ آة ٚ خبن، دا٘ـٍبٜ 

 :تشاي هقاالت اًگليسي هثال 

Habibi, M. 1997. Calculating sediment discharge using a developed 

computer package. 8th International Conference on Rainwater 

Catchment Systems, Tehran, Iran. 
   

 کتاب -4

سٛػظ يه يب چٙذ ٘فش ٘ٛؿشٝ ؿٛد، روش  ٞبي يه وشبة ٔـششوبًفلُسٕبْ اٌش 

٘ٛيؼٙذٌبٖ،  يب ذٜٙ٘ٛيؼػذغ حشف اَٚ ٘بْ  ٔٙجغ ثٝ سشسيت ؿبُٔ: ٘بْ خب٘ٛادٌي ٚ

 ثبؿذ.ٔي ٚ سؼذاد كفحبر ٘بْ ٘بؿش ؿٕبسٜ چبح، ػبَ ا٘شـبس، ػٙٛاٖ وشبة،

 : يکتاب فاسس يتشا هثال

چبح اَٚ،  ِٔٛىِٛي.ٞبي سىبُٔ . سجبسٕ٘ب، فيّٛط٘ي ٚ ٔذ1389َسفيغ، ج. ٘بظٕي

 كفحٝ. 251ا٘شـبسار دا٘ـٍبٜ وشدػشبٖ، 

 : اًگليسيکتاب  يتشاهثال 

Hay, R.K.M. and Porter, J.R. 2006. The Physiology of Crop Yield. 

2nd edn. Blackwell Publishing, 330 P. 
 ت: اًک

 ؼشي ثبيش اص حشٚف سثظ ٚ اضبفٝ ثبيؼي سٕبٔي وّٕبر غيدس ػٙٛاٖ وشبة اٍّ٘ -1

 حشف ثضسي ؿشٚع ؿٛ٘ذ.

ٚ ثؼذ اص سؼذاد  (حشف ثضسي) Pثب  سؼذاد وُ كفحبر يؼيدس ٔٛسد وشبة اٍّ٘ -2

 ؿٛد. ئب٘ٙذ ٔثبَ فٛق ٘ـبٖ دادٜ ٔ ،كفحبر
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٘ـبٖ دادٜ ٚ لجُ اص ؿٕبسٜ كفحٝ ( حشف وٛچه) pثب  ٔـخق ه كفحٝي -2

 :َبثٔؿٛد.  ئ

Hay, R.K.M. and Porter, J.R. 2006. The Physiology of Crop Yield. 

2nd edn. Blackwell Publishing, p. 330. 
٘ـبٖ دادٜ ٚ لجُ اص ؿٕبسٜ كفحبر )حشٚف وٛچه(  ppاص كفحبر ثب  يا دأٙٝ -3

 ؿٛد. ٔثبَ: ئ

Hay, R.K.M. and Porter, J.R. 2006. The Physiology of Crop Yield. 

2nd edn. Blackwell Publishing, pp. 110-135. 
اي ثٛدٜ ٚ وُ ٞبي يه وشبة، داساي ٍ٘بس٘ذٜ يب ٍ٘بس٘ذٌبٖ خذاٌب٘ٝفلُاٌش  -4

ٚ ؿٕب سٟٙب اص ثخـي اص  وشبة سٛػظ يه يب چٙذ ٘فش ٕٞبًٞٙ وٙٙذٜ سذٚيٗ ٌشدد،

سٚؽ دسج آٖ ٔٙجغ ؿبُٔ ٘بْ خب٘ٛادٌي ٚ ٔخفف ٘بْ  ايذ،وشدٜ اػشفبدٜ ساآٖ وشبة 

ي فلُ، ٘بْ خب٘ٛادٌي ٚ ٘بْ ٞب، ػبَ ا٘شـبس، ػٙٛاٖ، دأٙٝ كفحٝآٖ فلُ ٘ٛيؼٙذٌبٖ

 ٚ ٘بْ ٘بؿش اػز. ه(يشبِيوشبة )ا ٕٞبًٞٙ وٙٙذٌبٖ وشبة، ػٙٛاٖ

 : اًگليسيکتاب  يتشا هثال

Knuiman, M.W. and Laird, N.M. 1990. Parameter Estimation in Variance 

Component Models for Binary Response Data. pp. 177-189. In: 

Gianola, D. and Hammond, K. (Eds). Advances in Statistical Methods 

for Genetic Improvement of Livestock. 1st edn. Springer-Verlag, 534 

P.  

 : يکتاب فاسس يتشا هثال

، ة.، يجب٘ي، ْ.، ؿيخٛؿخٛ .237-268 . كفحبرظ سؿذئح. 1379. ع، يسفضّ

ا٘شـبسار ؿـٓ، چبح . يثبغجب٘ٗ(. اكَٛ ي، ع. )ِٔٛفي، ا. ٚ سفضّيسٚحب٘

 شاص.يدا٘ـٍبٜ ؿ
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  :کتاب تشخوِ ضذُ

 :هثال

 ,Brady, N.C. and Weilٞب. ). ػشؿز ٚ خلٛكيبر خبن1385ؿبٞٛيي، ف. 

R.R. 1990. The Nature and Properties of Soils. 12th edn. Prentice 

Hall, 881 P.َٚكفحٝ. 880ا٘شـبسار دا٘ـٍبٜ وشدػشبٖ،  ،( چبح ا 

 ًاهِ يا گضاسش طشح تحقيقاتي پاياى -1 

٘بْ خب٘ٛادٌي سٚؽ دسج آٖ ؿبُٔ ٘بٔٝ ثٝ ػٙٛاٖ ٔٙجغ ثشاي دسج ٔـخلبر دبيبٖ

سحليّي، ٘بْ دا٘ـىذٜ ٚ  ٘بٔٝ، ٔمغغٚ ٔخفف ٘بْ ٘ٛيؼٙذٜ، ػبَ ا٘شـبس، ػٙٛاٖ دبيبٖ

 ثبؿذ. ئ دا٘ـٍبٜ

 :ياى ًاهِ فاسسيپا يتشا هثال

دبؿي ثشٌي ػِٛفبر دشبػيٓ ثش ويفيز ٔيٜٛ ٚ فؼبِيز ٔحَّٛ. ثشسػي اثش 1392صاسػي، ا. 

، دا٘ـىذٜ ثبغجب٘ياسؿذ ٘بٔٝ وبسؿٙبػيدبيبٖ آ٘شي اوؼيذا٘ي دس اٍ٘ٛس سلٓ سؿٝ.

 . دا٘ـٍبٜ وشدػشبٖوـبٚسصي، 

 :يسياى ًاهِ اًگليپا يتشا هثال

Johnson, G.I. 1992. Biology and control of stem end rot pathogens of 

mango. Ph.D. Thesis. Queensland, Australia: University of 

Queensland. 265 P. 

 هٌاتع تذٍى هَلف هطخص: -6

دس ٔٛسد ٔٙجؼي وٝ داساي ٘ٛيؼٙذٜ ٔـخق ٘يؼز ثٝ خبي ٘بْ ٘ٛيؼٙذٜ اص وّٕٝ 

 ؿٛد. دس ٔٙجغ خبسخي اػشفبدٜ ٔي "Anonymous"دس ٔٙجغ فبسػي ٚ اص  "ثي ٘بْ"

 :يهٌثع فاسس يل تشاهثا

اداسٜ وُ آٔبس ٚ اعالػبر ٚصاسر  .. آٔبس ٘بٔٝ وـبٚسصي ايشا1371ٖ٘بْ.  ثي

 وـبٚسصي.

 



21 

 

 تشاي هٌثع اًگليسي: هثال

Anonymous 1992. Maize in human nutrition. FAO Food and Nutrition 

Series, No. 25. FAO, Rome.  
 

 استفادُ اص هٌاتع الکتشًٍيکي  -7 

 ػبصٔبٖيه دا٘ـٍبٜ يب  (Web site)ثشاي دسج يه ػٙذ اص سبسٕ٘بي اِف( 

سٚؽ دسج آٖ ؿبُٔ ٘بْ خب٘ٛادٌي ٚ ٔخفف  ،دِٚشي ٕٞشاٜ ثب ٍ٘بس٘ذٜ ثٝ ػٙٛاٖ ٔٙجغ

ٗ ثٝ يب آخشي يخ ثبسٌزاسيسبسٚ آدسع سبسٕ٘ب ، ٘بؿش٘بْ ٘ٛيؼٙذٜ، ػبَ ا٘شـبس، ػٙٛاٖ، 

 ثبؿذ. ٔٙجغ ٔي يسٚص سػب٘

  هثال:

Hummer, K. 2002. Currant and Gooseberry Genetic Resources. 

National Clonal Germplasm Repository (Corvallis, Organ) from 

http://www.ars.usda.gov/News/docs.htm?docid=11353 (accessed 
Oct 2, 2015).  

دِٚشي  ػبصٔبٖيه دا٘ـٍبٜ يب  (Web site)ثشاي دسج يه ػٙذ اص سبسٕ٘بي ة( 

 ثبؿذ. يش ٔيثٝ كٛسر صسٚؽ دسج آٖ  ،ٍ٘بس٘ذٜ ثٝ ػٙٛاٖ ٔٙجغ ثذٖٚ ٘بْ

 هثال:

Anonymous 2014. The World Collection of Ribes (Gooseberries and 

Currants) at the USDA National Clonal Germplasm Repository. 

National Clonal Germplasm Repository (Corvallis, Organ) from 

http://waywardspark.com/ (accessed Jul 7, 2014). 
 

 ًام گضاسضات ايٌتشًتي: هشخع تي -8

  :5 هثال

: سبسٕ٘ب .اعالػبر آٔبسي ٚصاسر خٟبد وـبٚسصي. 1376٘بْ،  ثي

http://www.maj.ir/portal/Home  (. 1390اسديجٟـز  5)دػششػي دس سبسيخ 

http://www.ars.usda.gov/News/docs.htm?docid=11353
http://www.maj.ir/portal/Home
http://www.maj.ir/portal/Home
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 :2 هثال

Anonymous 2007. Big stars have weather too. IOP Publishing, 

Physics World. http://physicsworld.com/cws/article/news 

(accessed Jun 26, 2007). 

  

دسكٛسر اػشفبدٜ اص ٔٙبثغ ثب ٘بْ ٔىشس، ثبيذ اص ػبَ ا٘شـبس لذيٓ ثب اِٚٛيز  ًکتِ هْن:

 ييت اِفجبيسشسٚ چٙذ ٍ٘بس٘ذٜ ثب دس٘ظش ٌشفشٗ  ثٝ سشسيت يه ٍ٘بس٘ذٜ، دٚ ٍ٘بس٘ذٜ

 .ٍ٘بس٘ذٌبٖ دْٚ ثٝ ثؼذ ٔشست ؿٛ٘ذ

  :هثال

Arx, J.A. von, 1981. The Genera of Fungi Sporulating in Pure Culture. 

3rd edn. J. Cramer, Berlin. 410 P. 

Arx, J.A. von, 1987. Plant-pathogenic fungi.  J. Cramer, Berlin. 288 P. 

Arx, J.A. von and Müller, E. 1954. Die Gattungen der amerosporen 

Pyrenomyceten. Beiträge zur Kryptogamenflora der Schweiz, 

11(1): 1-434. 

Arx, J.A. von and Müller, E. 1975. A re-evaluation of the bitunicate 

ascomycetes with keys to families and genera. Studies in 

Mycology, 9: 1-159. 

 :چٌذ ًگاسًذُ يهٌاتع داسا يهثال تشا

، aحشٚف ٔٙبثغ ثب ٘بْ ٍ٘بس٘ذٌبٖ ٚ ػبَ ا٘شـبس يىؼبٖ ثبيذ ثبذ يسٛخٝ داؿشٝ ثبؿ

b ،c .... ٚ ٔشٕبيض ؿٛ٘ذ ثالفبكّٝ ثؼذ اص ػبَ، اص ٓٞ. 

Slippers, B., Crous, P.W., Denman, S., Coutinho, T.A., Wingfield, 

B.D. and Wingfield, M.J. 2004a. Combined multiple gene 

genealogies and phenotypic characters differentiate several 

species previously identified as Botryosphaeria dothidea. 

Mycologia, 96(1): 83-101. 

Slippers, B., Fourie, G., Crous, P.W., Coutinho, T.A., Wingfield, B. 

and Wingfield, M.J. 2004b. Multiple gene sequences delimit 
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Botryosphaeria australis sp. nov. from B. lutea. Mycologia, 

96(5): 1030-1041. 

Slippers, B., Fourie, G., Crous, P.W., Coutinho, T.A., Wingfield, 

B.D., Carnegie, A.J. and Wingfield, B.D. 2004c. Speciation and 

distribution of Botryosphaeria spp. on native and introduced 

Eucalyptus trees in Australia and South Africa. Studies in 

Mycology, 50: 343-358. 

Slippers, B., Johnson, G.I., Crous, P.W., Coutinho, T.A., Wingfield, 

B.D. nd Wingfield, M.J. 2005a. Phylogenetic and morphological 

re-evaluation of the Botryosphaeria species causing diseases of 

Mangifera indica. Mycologia, 97(1): 99-101.  

Slippers, B., Stenlid, J. and Wingfield, M.J. 2005b. Emerging 

pathogens: fungal host jumps following anthropogenic 

introduction. Trends in Ecology and Evolution, 20(8): 420-421. 

Slippers, B., Summerell, B.A., Crous, P.W., Coutinho, T.A., 

Wingfield, B.D. and Wingfield, M.J. 2005c. Preliminary studies 

on Botryosphaeria species from Southern Hemisphere conifers in 

Australasia and South Africa. Australasian Plant Pathology, 34(2): 

213-220. 
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 ق )پشٍپَصال(يطشح تحقًگاسش  ي ٍيتذٍ َُ ًاهِيض -2 

 هقذهِ

ز دا٘ـٍبٜ دس يك خٛد سا دس فشْ ٔشثٛعٝ وٝ دس ػبيدا٘ـدٛ الصْ اػز عشح سحم

ز دا٘ـىذٜ دس يض دس ػبي( ٚ 3٘ٚ  2)فشْ ؿٕبسٜ  يّيالر سىٕيلؼٕز اداسٜ سحل

 ٓ وٙذ.يٝ ٚ سٙظيلبثُ دػششع اػز سٟ يٚ آٔٛصؿ يكفحٝ ٔؼبٚ٘ز دظٚٞـ

 قيساختاس طشح تحقالف( 

 يچٟبسچٛة ٚ ثخـٟب يٍش داسايد يض ٔثُ ٞش ٘ٛؿشٝ ٚ ٔشٗ ػّٕيك ٘يعشح سحم

ك، عشح يدا٘ـدٛ دس چٟبسچٛة ٔٙذسج دس فشْ عشح سحم يؼشئخشّف اػز وٝ ثب

ك ٔغبِؼٝ يٗ ٞش چٝ ثٟشش عشح سحميسذٚ يٗ وٙذ. ثشايٝ ٚ سذٚيخٛد سا سٟ يـٟٙبديد

 . ذ ثبؿذيسٛا٘ذ ٔف يسٛضيحبر صيش ٔ

  سسالِِ/ًاه عٌَاى پاياى

، فشضيٝ يب ػؤاَ دظٚٞؾ اػشخشاج ؿٛد أب  ، ٞذف سٛا٘ذ اص ٔٛضٛع ػٙٛاٖ ٔي

عشح سا دس ثشٌيشد. دس كٛسر ٚخٛد ٔحذٚديز خبكي  اي ثبؿذ وٝ وُ ثبيذ ثٍٛ٘ٝ

سٛاٖ ػٙٛاٖ سا  . دسچٙيٗ ٔٛاسدي ٔي ، روش آٖ دس ػٙٛاٖ الصْ اػز دس لّٕشٚ دظٚٞؾ

لّٕشٚ  ( ٚ خضئي )ثشاي ٘ـبٖ دادٖ ٘ـبٖ دادٖ ٔٛضٛع دظٚٞؾ ثٝ دٚ لؼٕز وّي )ثشاي

 . ( سمؼيٓ وشد ٚ ٘ٛؿز دظٚٞؾ

  تعشيف هسألِ ٍ تياى سؤالْاي اصلي تحقيق

، لبعغ ٚ  ، كشيح ٔؼأِٝ ٚ ػؤاِٟبي اكّي سحميك ثبيذ ؿبُٔ سٛضيح سٚؿٗ

ؿذ ٚ ، ثشسػي يب سؼييٗ آٖ سا داسد ثب ٔخشلشي اص آ٘چٝ وٝ دظٚٞـٍشٚالؼبً للذ ا٘دبْ

ٔٛضٛع دظٚٞؾ ثبيذ  ؿٙبخشي دليك ٚ ٚاضح سا اص صٔيٙٝ دظٚٞؾ اسائٝ وٙذ. دأٙٝ

إِمذٚس فمظ يه ٔؼأِٝ يب ٔـىُ سا دس ثشٌيشد ٚ فبلذ  ٔحذٚد ثٛدٜ ٚ حشي

 سٛا٘ذ ثٝ كٛسر خجشي يب ػٛاِي ثبؿذ. ،اثٟبْ ٚ ديچيذٌي ثبؿذ. ٔؼأِٝ ٔي ٌٛيي وّي



24 

 

  ساتقِ ٍ ضشٍست اًدام تحقيق

اي اص آثبس ػّٕي ٔٛخٛد دس صٔيٙٝ ٔٛضٛع  ، خالكٝ ّٕي ٔٛضٛعٔشٚس ػبثمٝ ػ

دٞذ وٝ ٟٕٔششيٗ آثبس ٔٛخٛد دس ايٗ صٔيٙٝ سٛػظ  دظٚٞؾ اػز وٝ ثبيذ ٘ـبٖ

ثب آ٘چٝ وٝ دا٘ـدٛ ثٝ  . اٌش وبس ٔـبثٟي ثشسػي ٚ اسصيبثي ؿذٜ اػز ،دا٘ـدٛ، ٔغبِؼٝ

ٕز ثبيذ ثٝ ٘ٛػي ثبثز د٘جبَ ا٘دبْ آٖ اػز لجالً ا٘دبْ ؿذٜ ثبؿذ دا٘ـدٛ دس ايٗ لؼ

وٙذوٝ دظٚٞؾ ديـٟٙبدي ٚي ثبص ٞٓ الصْ اػز وٝ ا٘دبْ ؿٛد. ٞٓ چٙيٗ ضشٚسر 

دشداخشٗ ثٝ چٙيٗ دظٚٞـي ثبإٞيز ٔٛضٛع آٖ ثب سٛخٝ ثٝ ٔؼيبسٞبيي ٘ظيش سٛػؼٝ 

، ثٟجٛدسٚؿٟب، حُ ٔـىالر وـٛس ٚ  ٞب، ٌؼششؽ دا٘ؾ خٛيي دس ٞضيٙٝ وـٛس، كشفٝ

 ػذ.٘ظبيش آٖ ثبيذ ثٝ اثجبر س

 ّا فشضيِ

دٞذ، فشضيٝ ثٝ سفليُ  ، خٟز وّي ٔغبِؼٝ سا ٘ـبٖ ٔي دس حبِي وٝ سؼشيف ٔؼأِٝ

، دبػخ اِٚيٝ دظٚٞـٍش ثٝ ٔؼأِٝ دظٚٞؾ  وٙذ. فشضيٝ ، خٟز وبس ساسٚؿٗ ٔي ٚ ثب دلز

اػز وٝ ثبيذ لبثُ ػٙدؾ ٚ آصٔبيؾ ثبؿذ. دسكٛسسي وٝ دظٚٞؾ داساي فشضيٝ 

دٞٙذ. ثٙبثشايٗ  يذ سٚاثظ ثيٗ ٔشغيشٞبي دظٚٞؾ سا ٘ـبٖٞب ثب ثبؿذ، ايٗ فشضيٝ يب فشضيٝ

 ، ٔشغيشٞبي ٔؼشمُ ثبيذ ثٝ دلز سؼييٗ ٚ سـشيح ؿٛ٘ذ. دس ايٗ كٛسر

 ّا ّذف

دس سـشيح ٞذف دظٚٞؾ ثبيذ ثٝ ٔشغيشٞبيي وٝ لشاس اػز آصٔٛدٜ ؿٛ٘ذ، 

ؿٛ٘ذ ٚ خبٔؼٝ دظٚٞؾ  ؿٛد،سٚؿٟبيي وٝ اػشفبدٜ ٔي اي وٝ ثٝ وبس ٌشفشٝ ٔي ٘ظشيٝ

اؿبسٜ ؿٛد. ٞذف دظٚٞؾ ثبيذ آ٘چٝ سا وٝ دس ٟ٘بيز ٚ دغ اصا٘دبْ دظٚٞؾ حبكُ 

خٛاٞذ ؿذ ٘ـبٖ دٞذ. ٞذف يب ٞذفٟبي دظٚٞؾ ثبيذ ٘شبيح اكّي دظٚٞؾ سا 

، سٚؿٗ ٚ لبثُ دسن ٚ لبثُ حلَٛ ثبؿٙذ.  وٙٙذ ٚ لبثُ ػٙدؾ ٚ اسصيبثي سٛكيف

٘شبيح ا٘دبْ  وٝ ثخؾ ٟٕٔي اص اسصيبثي إٞيز ٞذفٟبي دظٚٞؾ دس ايٗ اػز

حلَٛ ثٝ  عشحٟبي دظٚٞؾ ٚ ٔٛفميز يب ػذْ ٔٛفميز دظٚٞـٍش ثب اسصيبثي ٔيضاٖ
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سٛاٖ يه ٞذف وّي ٚ ػذغ چٙذ ٞذف خضئي سا  ؿٛد. دس ايٗ ثٙذ ٔي ٘شبيح ا٘دبْ ٔي

 دٞٙذٜ ٞذف وّي ٞؼشٙذ ٔغشح وشد. وٝ سـىيُ

 اًدام تحقيقسٍش 

 سٛاٖ اص چٙذ ثؼذ سؼييٗ وشد: سٚؽ دظٚٞؾ سا ٔي

 : ًظش صهاىاص 

ٍٞٙبٔي وٝ ٔٛضٛع ٔشثٛط ثٝ صٔبٖ ٌزؿشٝ اػز ٚ اص عشيك :  پژٍّص تاسيخي

ٔغبِؼٝ ػٕيك ٔٙبثغ ٚ ٔٛاسدٔشثٛط ثٝ ٌزؿشٝ ثٝ سٚؿٗ ػبخشٗ ٔؼأِٝ ٔٛسد ٘ظش دس 

 دشداصد. صٔبٖ حبَ ٔي

ٍٞٙبٔي وٝ ٔٛضٛع ٔشثٛط ثٝ صٔبٖ حبَ اػز ٚ دس دي آ٘يٓ  : پژٍّص پيوايطي

ٚاعالػبر دسثبسٜ ؿشايظ فؼّي ثٝ ؿٙبخز ثٟشش ٚ وبّٔششي اص  ٞب وٝ ثب ٌشدآٚسي دادٜ

 . ٚضغ ٔٛخٛد ثشػيٓ

خٛاٞيٓ  ٍٞٙبٔي وٝ ٔٛضٛع ٔشثٛط ثٝ آيٙذٜ اػز ٚ ٔي : پژٍّص تدشتي

، آصٔبيؾ ٚ ٔغبِؼٝ ٔٛضٛع دس ؿشايظ  ٚضؼيز خذيذي ايدبد وٙيٓ سبثشاػبع سدشثٝ

 . آيٙذٜ دػز يبثيٓ  ٞبي لبثُ سؼٕيٓ ثشاي ثيٙي وٙششَ ؿذٜ يب ٔؼيٙي ثٝ ديؾ

 : اص ًظش ّذف

، ؿشايظ ٚ ػٙبكش ٔشـىّٝ ٔٛضٛع ٔٛسد  ٍٞٙبٔي وٝ ٔبٞيز:  پژٍّص تَصيفي

 ؿٛ٘ذ. ٚكف ٔي  ثشسػي ثذٖٚ لضبٚر ٚ داٚسي

خٛاٞيٓ ثب وؼت اعالػبر دسثبسٜ ٔدٕٛػٝ  ٍٞٙبٔي وٝ ٔي : پژٍّص تطثيقي

خبف ٔمبيؼٝ وشدٜ ٚ آصٔٛد٘يٟب آٟ٘ب سا ثب ضٛاثغي  ، ٚضؼيشٟب يب ٌشٚٞي اص ؿشايظ

 . دسثبسٜ آٟ٘ب داٚسي وٙيٓ

خٛاٞيٓ ثش دبيٝ ضبثغٝ يب ٔؼيبسٞبي ٔؼيٙي  ٍٞٙبٔي وٝ ٔي : پژٍّص اسصضياتي

 . ٘ؼجز آ٘چٝ ثبيذ ثبؿذ داٚسي ٚ اسصؿيبثي وٙيٓ  ٘ؼجز ثٝ ٔخشلبر ٔٛضٛع ثٝ

 



26 

 

  :اص ًظش سٍش گشدآٍسي اطالعات

اػشفبدٜ اص حٛاع ٚ ثب سٛخٝ ٌشدآٚسي اعالػبر ٚ ؿٙبخز ٚالؼيشٟب ثب :  هطاّذُ

 ٌيشد. ٔٛضٛع كٛسر ٔي  ٚ سٕشوض ٔؼشميٓ ثش سٚي

ٌشدآٚسي اعالػبر ثب ايدبد يه ٔحيظ غيشٚالؼي وٝ ثٝ ٚػيّٝ  : آصهايص

، ا٘دبْ  دس ٔشغيش ٔؼشمُ سحز وٙششَ ؿذٜ  ؿٛد ٚ دػشىبسي دظٚٞـٍش ػبخشٝ ٔي

سدٟيضار ٚ  ٜ اص، ٌشدآٚسي اعالػبر ٕٔىٗ اػز ثب اػشفبد ؿٛد. دس ايٗ سٚؽ ٔي

 ٚػبيُ ٔشثٛعٝ ا٘دبْ ؿٛد.

ٌشدآٚسي اعالػبر اص عشيك دشػؾ اص آصٔٛد٘ي دسثبسٜ ٔٛضٛع ثٝ  : پشسطٌاهِ

 ؿٛد. كٛسر وشجي ا٘دبْ ٔي

ٌشدآٚسي اعالػبر اص عشيك دشػؾ حضٛسي اص آصٔٛد٘ي دسثبسٜ  : هصاحثِ

 دزيشد. ٔٛضٛع كٛسر ٔي

ٞبي ٔٛخٛد  ػي ػٛاثك ٚ ديـيٌٙٝشدآٚسي اعالػبر اص عشيك ٔشٚس ٚ ثشس : هطالعِ

ٞب ٚ ا٘ٛاع ديٍش ٚػبيُ  ٞب يب ػبيش ٔشاوضاعالػبر ٚ ٕٞچٙيٗ دشٚ٘ذٜ دس وشبثخب٘ٝ

 ٌيشد. ٍٟ٘ذاسي اعالػبر ا٘دبْ ٔي

 ؿٛد ثبيذ روش ؿٛد. دس كٛسسي وٝ سٚؽ ديٍشي ثٝ وبس ثشدٜ ٔي

 : اص ًظش خاهعِ ٍ ًوًَِ

خبٔؼٝ يب ٕ٘ٛ٘ٝ سؼييٗ ، چٍٍٛ٘ي ٌشدآٚسي اعالػبر اص ِحبػ  دس ايٗ لؼٕز

اعالػبر وّيٝ آحبد خبٔؼٝ ٔٛسد دظٚٞؾ ثٝ كٛسر سه ثٝ   ؿٛد. دس كٛسسي وٝ ٔي

سه ٌشدآٚسي ؿٛد، ػشؿٕبسي ا٘دبْ ؿذٜ أب اٌشسؼذاد ٔحذٚد ٚ ٔؼيٙي اص آحبد 

ا٘دبْ  ٌيشي خبٔؼٝ ا٘شخبة ؿٛ٘ذ ٚ فمظ اعالػبر ٔشثٛط ثٝ آٟ٘ب ثشسػي ؿٛد، ٕ٘ٛ٘ٝ

 سٛا٘ذ ثٝ سٚؿٟبي صيش ا٘دبْ ؿٛد: يٌيشي ٔ . ٕ٘ٛ٘ٝ ؿذٜ اػز

،  ، ػٙبكش ٕ٘ٛ٘ٝ ثٝ كٛسر سلبدفي دس ايٗ سٚؽ:  گيشي تصادفي سادُ ًوًَِ

،  ؿٛ٘ذ. ؿب٘غ وّيٝ ػٙبكش ثشاي ا٘شخبة ٌضيٙؾ ٔي ٔؼشميٓ ٚ دس يه ٔشحّٝ اص خبٔؼٝ

سٛا٘ذ ثب اػشفبدٜ اصخذَٚ اػذاد سلبدفي يب ثٝ  . ا٘شخبة سلبدفي ٔي ٔؼبٚي اػز
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 وـي ثبؿذ. كٛسر لشػٝ

، اثشذا خبٔؼٝ ثٝ عجمبر يب  دس ايٗ سٚؽ : تٌذي گيشي تصادفي تا طثقِ ًوًَِ

ٞبي سلبدفي ػبدٜ  ؿٛد ٚ آٍ٘بٜ ٕ٘ٛ٘ٝ لؼٕشٟبي ٍٕٞٗ ٚ دٚ ثٝ دٚ ػبصٌبسسمؼيٓ ٔي

 ؿٛ٘ذ. اص عجمبر ا٘شخبة ٔي

ٞبيي اص ػٙبكش  ، خبٔؼٝ ثٝ ٌشٟٚٞب يب خٛؿٝ دس ايٗ سٚؽ : اي گيشي خَضِ ًوًَِ

ٞبي  ؿٛ٘ذ ٚ سٕبْ ػٙبكش خٛؿٝ ٞب ا٘شخبة ٔي اي احشٕبالسي اصخٛؿٝ ٕ٘ٛ٘ٝسمؼيٓ ٚ 

اي  سٛا٘ذ يه ٔشحّٝ ٌيشي ٔي ٕ٘ٛ٘ٝ ؿٛد. ايٗ ٘ٛع ا٘شخبة ؿذٜ دس ٕ٘ٛ٘ٝ ٔٙظٛس ٔي

 اي ا٘دبْ دزيشد. ثبؿذ يب ثٝ كٛسر چٙذ ٔشحّٝ

أيٗ ػٙلش     K، ٞش  دس ايٗ سٚؽ : في سيستواتيكگيشي تصاد ًوًَِ

، ثٝ عٛس  فشد ٘خؼشيٗ Kاِٚيٗ ػٙلش دس ثيٗ  ؿٛد. ، ثشاي ٕ٘ٛ٘ٝ ا٘شخبة ٔي چٟبسچٛة

 ؿٛد. سلبدفي سؼييٗ ٔي

، ػٙبكش ٕ٘ٛ٘ٝ ثشاػبع لضبٚر دظٚٞـٍش ٚ  دس ايٗ سٚؽ : گيشي اًتخاتي ًوًَِ

دس كٛسسي وٝ سٚؽ  ؿٛ٘ذ. غيشاحشٕبالسي ثشٌضيذٜ ٔي ثٝ كٛسر غيشسلبدفي ٚ

 ؿٛد ثبيذ روش ؿٛد. ديٍشي ثٝ وبس ثشدٜ ٔي

 : اص ًظش سٍش تحليل اطالعات

دس ايٗ لؼٕز ثبيذ سٚؽ سحّيُ اعالػبر ٌشدآٚسي ؿذٜ ثشاي اثجبر يب سد 

سٛا٘ذ ثٝ دٚ سٚؽ  ٘ٛؿشٝ ؿٛد. سحّيُ اعالػبر ٔي  فشضيٝ يب دبػخ ثٝ ػؤاَ دظٚٞؾ

 ؿٛد. ويفي اعالػبر ا٘دبْوّي سحّيُ وٕي اعالػبر يب سحّيُ 

 ،ثبؿٙذ يّٕدس كٛسسي وٝ اعالػبر ٌشدآٚسي ؿذٜ و:  طالعاتل کوّي اتحلي

  ي اعالػبر اػشفبدٜ وشد.سحّيُ وّٕ  ثشاي سحّيُ آٟ٘ب ثبيذ اص سىٙيىٟبي

ؿٛ٘ذ، سحّيُ سٛكيفي  ، سـشيح يب ٕ٘بيؾ دادٜ ٔي ـ اٌش اعالػبر فمظ سّخيق

ٞب،  في اعالػبر ثب ٕ٘بيؾ سٛصيغ فشاٚا٘ي دادٜسحّيُ سٛكي ؿٛد. اعالػبر ا٘دبْ ٔي

ؿبخلٟبي دشاوٙذٌي )ٔثُ ٚاسيب٘غ ٚ  ، ٕ٘ب ٚ ٔذ(، ؿبخلٟبي ٔشوضي )ٔثُ ٔيب٘ٝ

 ؿٛد. ا٘حشاف ٔؼيبس( ٚ ٘ظبيش آٟ٘ب ا٘دبْ ٔي
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،  ٞبي ٔشثٛط ثٝ يه ٕ٘ٛ٘ٝ ، اص ٘شبيح ثذػز آٔذٜ اص دادٜ ـ اٌش ثب سحّيُ اعالػبر

ؿٛد،  ؿٛد ٚ ايٗ ٘شبيح ثٝ خبٔؼٝ سؼٕيٓ دادٜ ٔي ي ٔيٌيش ٘شيدٝ  دسثبسٜ وُ خبٔؼٝ

اػشٙجبعي اعالػبر ثب سىٙيىٟبيي   ٌشدد. سحّيُ سحّيُ اػشٙجبعي اعالػبر ا٘دبْ ٔي

ديشػٖٛ  ٌيشي ٕٞجؼشٍي )ٔثُ ٕٞجؼشٍي (، ا٘ذاصٜ ثيٙي )ٔثُ ػشيٟبي صٔب٘ي ٘ظيش ديؾ

( ٚ ٘ظبيش  ي يب سي اػشيٛد٘زٌيشي سفبٚسٟب )ٔثُ ٔشثغ وب ( ٚ ا٘ذاصٜ ثٙذي اػذيشٔٗ يب سسجٝ

 ؿٛد. ٔي  آٟ٘ب ا٘دبْ

دس كٛسسي وٝ اعالػبر ٌشدآٚسي ؿذٜ ويفي ثبؿٙذ،  :تحليل کيفي اطالعات

 سحّيُ ويفي اعالػبر اػشفبدٜ وشد. ثشاي سحّيُ آٟ٘ب ثبيذ اص سىٙيىٟبي

ؿٛ٘ذ، اص  ي ٔيـ اٌش اعالػبر ويفي ثشاي سحّيُ ثٟشش سجذيُ ثٝ اعالػبر وّٕ

سٛاٖ ثٝ  ؿٛد. اص خّٕٝ ايٗ سىٙيىٟب ٔي وٕيز اػشفبدٜ ٔي  ذيُ ويفيز ثٝسىٙيىٟبي سج

 سحّيُ ٔحشٛا اؿبسٜ وشد.

ؿٛ٘ذ، اص سىٙيىٟبي ثذٖٚ سجذيُ ثٝ  ـ اٌش اعالػبر ويفي ثٝ ٕٞبٖ كٛسر سحّيُ ٔي

، اٍِٛي  سٛاٖ ثٝ سٚؽ سحّيُ وّي ؿٛد.اص خّٕٝ ايٗ سىٙيىٟب ٔي وٕيز اػشفبدٜ ٔي

 ٞب( ٚ ٘ظبيش آٟ٘ب اؿبسٜ وشد. ٔبسشيغ ٞب يب ر )ٔثُ ؿجىٝ، ٕ٘بيؾ اعالػب ؿٙبخشي
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 قيَُ ًگاسش طشح تحقيب( ض
 

 ٘ٛؿشٝ ؿٛد. 12ٚ ا٘ذاصٜ  ٘بصن B Zarػٙٛاٖ فبسػي ٔٛضٛع ثب لّٓ  -1

 ٘ٛؿشٝ ؿٛد. 10٘بصن ٚ ا٘ذاصٜ  Times New Romanثب لّٓ ػٙٛاٖ اٍّ٘يؼي  -2

ضخيٓ  B Zarػٙبٚيٗ ثخـٟبي ٔخشّف )ٔثُ ثيبٖ ٔؼئّٝ، ديـيٙٝ ٚ ....( ثب لّٓ  -3

٘ٛؿشٝ ؿٛ٘ذ. دس كٛسسيىٝ ثؼضي ثخـٟب سا دس چٙذ  لؼٕز يب  12ٚ ا٘ذاصٜ 

 Bوٙيذ ػٙبٚيٗ لؼٕشٟب سا ٘يض ٔثُ ػٙبٚيٗ ثخـٟب ثب لّٓ  صيشٔدٕٛػٝ اسائٝ ٔي

Zar  ٜثٙٛيؼيذ.  12ضخيٓ ٚ ا٘ذاص 

 ٔشش ٘ٛؿشٝػب٘شي 1خغٛط  ثب فٛاكُ 12ٚ ا٘ذاصٜ  B Zarثب لّٓ  ياكّٔشٗ  -4

 ؿٛد.

  ًکات:

وبس ٝ كٛسر فبسػي سبيخ ؿٛد ٚ اص ثٝ وبٔالً ث ؼشيثبيك يعشح سحمٔشٗ  -1

خٛدداسي ٔشٗ  دسثٝ اػشثٙبي اػبٔي ِٔٛفبٖ خبسخي  ،اٍّ٘يؼي برثشدٖ ِغ

كٛسر ٝ . ٔؼبدَ اٍّ٘يؼي اكغالحبر دس اِٚيٗ ٔحُ وبسثشد دس ٔشٗ ثؿٛد

( دس كفحٝ ٔشثٛعٝ دسج كيعشح سحمصيش٘ٛيغ ) فمظ ثشاي يىجبس دس عَٛ 

ثٝ عَٛ ٔٛسد  وٝوبغز  ٞب صيش يه خظ اص ِجٝ ػٕز چخٌشدد. صيش٘ٛيغ

 فبسػياػذاد ٞب دس ٞش كفحٝ ثب ؿٛ٘ذ. صيش٘ٛيغؿٛد، ٘ٛؿشٝ ٔي٘يبص سػٓ ٔي

-دس ٌٛؿٝ ثبالي آخشيٗ حشف وّٕٝ دس ٔشٗ ٔـخق ٔي (…ٚ 3، 2، 1)

 Timesلّٓ كٛسر اٍّ٘يؼي ٚ وّٕبر ثب ٝ ٘ذ. دس صيش٘ٛيغ ؿٕبسٜ ثؿٛ

New Roman   ٜ٘ٛؿشٝ ؿٛ٘ذ 10ٚ ا٘ذاص.  
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يب ٚاحذ يه دبسأشش(  ٔٛخٛدار ٚ اػبٔي ػّٕياٌش ثٝ ٞش دِيّي )ٔثالً ثيبٖ  -2

ثبؿيذ، ثب ٘بٔٝ ٔي٘بٌضيش ثٝ ٘ٛؿشٗ وّٕبر اٍّ٘يؼي دس داخُ ٔشٗ اكّي دبيبٖ

 ثٙٛيؼيذ. 10ٚ ا٘ذاصٜ  Times New Romanلّٓ 

ٚ ؿشٚع ٞش دبساٌشاف  ؿذٜ ثبؿٙذ Justifyسٕبْ خغٛط دبيبٖ ٘بٔٝ ثبيذ  -3

(First line ثبيذ )ٔشش فشٚسفشٍي داؿشٝ ثبؿذ.ػب٘شي 7/0 

ثبيذ ثب ٞب ٚ غيشٜ  ٞب، لبسذ ٞب، ٚيشٚع اػبٔي ػّٕي ٌيبٞبٖ، حـشار، ثبوششي -4

ٝ ثٌٛ٘ٝ سػبيز اكَٛ كحيح ٘بٍٔزاسي دس ػغٛح خٙغ، ٌٛ٘ٝ ٚ صيش

سش اص  )اص ٘ٛؿشٗ ػاليٓ ٘ـبٖ دٞٙذٜ ػغٛح دبييٗ كٛسر ايشبِيه ٘ٛؿشٝ ؿٛ٘ذ

ثٝ كٛسر ايشبِيه خٛدداسي  ٚ غيشٜ .var. ،subsp.  ٚpv. ،f.spٌٛ٘ٝ ٔثُ 

 .ؿٛد

( ٚ ؛وّٖٛ ) ، وّٖٛ ):( ٚ ػٕيوبٔب ،٘مغٝ ٞبيي ٔب٘ٙذ٘ـب٘ٝ ٔشٗ،داخُ دس  -5

ثؼذ اص آٟ٘ب ٚ لجُ اص ِٚي  ٞؼشٙذ، فبكّٝ ٔـبثٝ آٖ ثب وّٕٝ لجُ اص خٛد فبلذ

  .ٔٙظٛس ؿٛديه فبكّٝ ثبيؼشي ثؼذ وّٕٝ 

ذ لؼٕشي اص آٖ يٚ غيشٜ ٘جب ’ سػب٘ذ ئ‘ ، ’ؿٛد ئ‘وّٕبسي اص لجيُ دس ٔٛسد  -6

سا اَٚ ػغش  ’ ؿٛد ‘دس آخش يه ػغش ٚ لؼٕز ثؼذي، يؼٙي ’  ئ‘سا ٔثُ 

ثٝ كٛسر ذ ثذٖٚ اسلبَ يٗ دٚ ثخؾ سا ثبيػالٜٚ ا  ثٝ. ثؼذي ٘ٛؿز

 ثب ٞٓ ٘ٛؿز.   ctrl  ٚspaceدوٕٝ ٕٞضٔبٖ فبكّٝ ثب ٌشفشٗ  ٘يٓ

 ٍ٘بسؽ ٔشٗ ٚ ٘حٜٛ اسخبع ثٝ ٔٙبثغ دس داخُ ٔشٗ ٚ ٔٙبثغ عشحػبيش خضئيبر  -7

 يٜٛ ٘بٔٝ اسائٝ ؿذٜ ثشايٚ ؿ َبر اص اكٛيك ثٝ عٛس وبُٔ ٚ ثب سٕبْ خضئيسحم

 .وٙذ يز ٔي٘بٔٝ سجؼ بٖيدب


