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 مطالب فهرست
 مقاالت پژوهشی

 
 ای ( در شرایط درون شیشه.Rosmarinus officinalis Lهای مورفوفیزیولوژیکی رزماری ) اثر منابع مختلف منابع نیتروژنی بر برخی ویژگی

 هیر و حمیدرضا حیدري پوربیرامیاسماعیل چمنی، فرحناز نریمانیان، یونس 

945 

 .O. vulgare subspو  Origanum vulgare subsp. gracile)بررسی صفات فیزیولوژیک، درصد و اجزای اسانس دو زیرگونه مرزنجوش 

hirtum) تحت تنش شوری 

 زهرا ابراهیمی، محمدرضا مرشدلو و محمدباقر حسنپور اقدم

965 

 .Hibiscus sabdariffa Lهیدروژل بر افرایش مقاومت به خشکی گیاه دارویی  تأثیربررسی 

 سید غالمرضا سجادي، ابوالفضل توسلی و مهدي دادمهر

984 

 تحت تنش شوری (.Calendula officinalis L)بهار  همیشه یمورفوفیزیولوژیک های ویژگی بر برخیو سلنیوم  تأثیر کاربرد توأم اسید هیومیک

 مقدم عسگریان، وحید عبدوسی، الهام دانائی و علیرضا الدنهوشمند 

956 

 محمدی  اکسشن مختلف گل 84بررسی عملکرد و اجزای عملکرد گل، درصد اسانس و برخی صفات مرفولوژیک و فنولوژیک 

(Rosa damascena Mill.در استان کرمانشاه ) 

 علیرضا امیريو  عقدایی سیدرضا طباییبرزو یوسفی، 

616 

 ای شیشه ( از طریق باززایی مستقیم در شرایط درون.Silybum marianum Lغیرجنسی ماریتیغال ) تکثیر

 زاده و طیبه سمندري گیکلو فرید نورمند مؤید، نگار ولی

668 

 ایران برای عملکرد اسانس (Rosa damascena Mill).محمدی  های پایدار و سازگار گل های تشخیص ژنوتیپ روش

 عقدایی یوسفی و سیدرضا طباییبایزید 

655 

 .Origanum vulgare L. sspهای مورفوفیزیولوژیک، میزان اسانس و روابط یونی دو زیرگونه مرزنجوش ) اثر تنش شوری بر برخی ویژگی

vulgare & ssp. gracile) 

 زاده، عباس حسنی، بابک عبداللهی مندولکانی و ابراهیم سپهر زهرا عظیم

698 

 روده یمورفولوژی، جمعیت میکروبی و منیبر عملکرد، پاسخ ا جنسیت و (.Trigonella foenum-graecum L)پودر دانه شنبلیله  تأثیر

 یگوشت یها جوجه

 ، محمد ساالرمعینی، محسن افشارمنش و محمد خواجه بمیهزاد محمد هیمهد

679 

 یلیتکم یاریآب ( تحت شرایط.Ferula assa-foetida L) آنغوزه رابهیش ورشدی، بازده اسانس  صفاتبر  یآهن و رو پاشی کالت محلول تأثیر

 الدین سعید، سید رسول صحافی و محمدرضا پیرمرادي عبدالحمید علیخانی، اصغر رحیمی، محدثه شمس

688 

 .Sorbus persica Hedlای  های رشد گیاهی بر کشت درون شیشه کننده اثر نوع محیط کشت پایه و تنظیم

 آبروش، حبیب زارع و مصطفی خوشنویسزهرا 

704 
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 تحقيقات گياهان دارویی و معطر ایران نشریه علمی
 صاحب امتياز: مؤسسة تحقيقات جنگلها و مراتع كشور 

 ، مؤسسه تحقيقات جنگلها و مراتع كشور(پژوهش )استاد عادل جليلی مدیر مسئول:
 مؤسسه تحقيقات جنگلها و مراتع كشور(، پژوهش استادفاطمه سفيدكن ) سردبير:
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 :(به ترتيب حروف الفبا)هيأت تحريريه 
 حسين آذرنيوند

 دانشگاه تهران ،استاد   
 

 مجيد آقاعليخانی
 مدرس، دانشگاه تربيت استاد   

 

 پرویز اولياء
 استاد، دانشگاه شاهد    

 

 زهره حبيبی
 ، دانشگاه شهيد بهشتیدانشيار    

 

 زاده  نادر حسن
 دانشيار، واحد علوم و تحقيقات دانشگاه آزاد اسالمی    

 

 ایرج رسولی 
 استاد، دانشگاه شاهد   

 

 فاطمه سفيدكن
 كشور استاد، مؤسسه تحقيقات جنگلها و مراتع    

 

 پيمان صالحی
 پژوهشکده گياهان و مواد اوليه دارویی دانشگاه شهيد بهشتی ،استاد   

 

  محمدحسن عصاره
 كشور استاد، مؤسسه تحقيقات جنگلها و مراتع   

 

 محمدحسين لباسچی
 مؤسسه تحقيقات جنگلها و مراتع كشور ،دانشيار  
 

 داریوش مظاهري
 استاد، دانشگاه تهران    

 

 امير موسوي
 فناوري زیست و ژنتيک مهندسی ملی پژوهشگاهدانشيار،    

 

     مهدي ميرزا
كشور ، مؤسسه تحقيقات جنگلها و مراتعاستاد   

 باشد. هیأت تحریریه در رد و ویرایش مقاالت مجاز می
 شود. مقاالت ارسالی برگشت داده نمی

 نشریه با ذکر ماخذ بالمانع است.نقل مطالب و تصاویر 

 مجله. نشانیروش اشتراك: تکمیل برگه درخواست اشتراك و ارسال آن به 
 ایران،  ملی گیاهشناسی باغ بلوار گودرزی، شهید خیابان آزاد، سرو شهرك شهر، پیکان خروجی کرج، – تهران آزادراه نشانی: تهران،

 گیاهان دارویی و معطرتحقیقات  نشریه علمی کشور، مراتع و جنگلها تحقیقات مؤسسه 00046-008 پستی صندوق 08984-00000کد پستی: 
 88747308: دورنگار ،88747343-8: ایران، تلفن

   ac.ir-ijmapr@rifrپست الکترونیک: 

 ijmapr.areeo-ac.irسایت مجله:  وب

 
 از وزارت علوم، 01/5/55تاريخ 0154/3 شمارهاين مجله بر اساس نامه   

 دريافت نموده است. پژوهشي -علميتحقيقات و فناوري درجه  
 باشد. می (Impact factor=IF)دارای ضریب تأثیر  (ISC)این مجله در پایگاه استنادی علوم جهان اسالم 

 http://www.cabdirect.org: شود میسازی  به نشانی زیر نمایه CABI های این مجله در پایگاه اطالعاتی مقاله

 ناشر:

  (RICeST)   رساني علوم و فناوري مركز منطقه اي اطالع

 431-78481763نمابر:                   431-78481463انتشارات: 
 

  (RICeST)رسانی علوم و فناوري  اي اطالع سازي مرکز منطقه نظام نمايه «ايران ژورنال»اين نشريه در 

 شود. نمايه می www.isc.gov.irبه نشانی  (ISC)و پايگاه استنادي علوم جهان اسالم  www.ricest.ac.irبه نشانی 

mailto:ijmapr@rifr-ac.ir
http://www.ricest.ac.ir/
http://www.isc.gov.ir/


 

 به نام خدا
 

 راهنماي نگارش مقاله

 های ارسالی ضروری است. زیر در نگارش مقاله نکاترعایت 

چاپ در  براي ،دنشو كه براي نخستین بار منتشر می ایران گیاهان دارویی و معطرتحقیقات  هاي از زمینهپژوهشی در یکی  هاي مقاله

انجام  ijmapr.areeo-ac.irها فقط از طریق وبگاه نشریه به نشانی  دریافت كلیه مقاله .بررسی خواهند شدمجله هیأت تحریریه 

 خواهد شد.

مواد و  مقدمه، هاي كلیدي، واژه فارسی،مقاله، چکیده  عنوان شامل: ترتیب به و فایل اصلی بوده پژوهشی – علمی باید ارسالی مقاالت -

هاي كلیدي  ( و واژهAbstractمقاله، چکیده انگلیسی ) انگلیسی عنوان زبان انگلیسی، به منابع سپاسگزاري )اختیاري(، بحث، نتایج، ها، روش

انگلیسی  چکیدهاز آنجا که شوند، برگردان كامل فارسی آنها باشند.  صورت انگلیسی ارائه می كلیه مطالبی كه به باشد. (Keywordsانگلیسی )

شود، تأکید زیادی بر صحت مطالب از نظر نگارشی و گرامری وجود دارد. از این رو توصیه  نمایه می CABIمقاالت این مجله در سایت 

 مبذول گردد.فارسی به انگلیسی توجه الزم  چکیدهشود که در برگردان  می

مرتبه علمی )مربی، استادیار، دانشیار، استاد و عنوان مقاله، نام و نام خانوادگی، در فایلی جداگانه شامل  صفحه مشخصات مقاله -

( و شماره تلفن نویسنده مسئول E-mail، پست الکترونیکی ))گان( نویسنده)از جزء به كل(  كامل وابستگی سازمانی و نشانی ...(،

 «ایران»به زبان انگلیسی، حتماً كلمه  كننده دقت شود در نشانی مکاتبه ارائه گردد. یسیو انگل یدو زبان فارسبه جداگانه  صورت به

 .آورده شود

برگشت داده خواهند هایی كه از آن پیروي نکرده باشند،  مقاله بوده وهاي ارسالی ضروري  در نگارش مقاله نامه این شیوهرعایت  -

  شد.

در قبول، رد و نیز ویراستاري مقاالت مجاز است و نویسنده مسئول تا زمان چاپ مقاله باید در رفع مشکالت احتمالی مجله  -

 مقاله همکاري نماید.

 

 شیوه نگارش

  قلم التین فونتشود. متر از چهار طرف تایپ  سانتی 6 هبا حاشی 15اندازه ، B Badr، فونت  Wordافزار نرم درمقاله  -

Times New Roman ها از فونت  هاي درون جدول براي نوشته باشد. 11، اندازهB Badr ، قلم التین فونتو  11اندازه  

Times New Roman استفاده شود. 5، اندازه 

 .در داخل پرانتز قرار گیرندخارجی خودداري و در صورت نیاز  اصطالحاتها و  واژه كاربردن هاز ب استبهتر  -

هاي گیاهی، جانوري و ....  رعایت اصول و قوانین علمی در نامگذاري گونه شوند. آوردهصورت ایتالیک  نامهاي علمی التین به -

 ضروري است.

ذكر منبع، واحد و صورت دیگري در مقاله تکرار نشوند.   به اطالعات آنهاداراي عنوان گویا بوده و  ها باید شکلو  ها جدول -

 و هر دو محور عمودي و افقی نمودارها ضروري است.  ها جدولاي مقیاس براي محتو

تایپ گردند. از درج نقطه در انتهاي عنوان خودداري شود.  (Bold) صورت پررنگو به  16ها با فونت  ها و شکل عنوان جدول -

در  ها شکلها در باال و عنوان  عنوان جدولباشد.  ممیز صورت به باید آنها ها و نمودارها به زبان فارسی باشند و اعشار اعداد جدول



 

هاي سرجدول و خط  و فقط خط (Hidden)صورت پنهان  هاي درونی آنها به ها الزم است خط در تنظیم جدول .شوند آورده پایین 

 انجام شود(. Table انتهایی جداكننده سطر آخر آشکار باشد )رسم جدول تنها از طریق منوي

صورت تصویر خودداري  و نمودارها به ها محل مناسب در داخل متن جایگذاري شوند. از ارسال جدولها در  ها و شکل جدول -

 ( مربوط به آنها نیز ارسال گردد.Excelو  Wordشده و فایل )

 صورت سیاه و سفید و غیررنگی، نمودارها و تصاویر به صورت سیاه و سفید تهیه و ارسال شوند. با توجه به چاپ مجله به -

 فایل اصلی مقاله تدوین روش

 ي مقاله باشد.اباید مختصر، گویا و بیانگر محتو عنوان مقاله: -

آمده  دست هشامل تشریح مسئله، روش كار و نتایج ب ،( از مقالهواژه 500حداكثر و  600حداقل اي ) فشرده ه: مجموعچکیده -

شده و ارائه منبع، جدول و شکل در چکیده پرهیز  هاي خالصه نامكاربردن  ه. از بنگارش یابد یک پاراگراف پیوستهكه باید در  است

توان در باقیمانده چکیده از مخفف استفاده  در موارد كامالً شناخته شده پس از یک بار آوردن نام كامل و مخفف آن در پرانتز می شود.

 نمود.

 كار رفته در عنوان مقاله نباشند. هبهتر است كلمات ب كه درباره موضوع مقاله ارائه شود واژه شش بین چهار تا های کلیدی: واژه -

 در آنها استفاده شده است. از منابع جدیدشرحی بر موضوع مقاله شامل اهمیت، فرضیه، پیشینه و هدف تحقیق است كه  مقدمه: -

پژوهش، طرح آماري، ، شیوه اجراي انجام تحقیق، مشخصات منطقة شده رفتهگ كار هشامل مواد و وسایل ب مواد و روشها: -

 هاست. هاي شناسایی و تجزیه داده روش

د. از بحث و مقایسه با شو ارائه می ها و نمودارها شکل ها، ولجد شاملهاي كمی و كیفی  در این بخش تمامی یافته نتایج: -

 خودداري شود. اًها اكید هاي سایر پژوهش یافته

توانند در صورت نیاز در این  ها و پیشنهادها میدها است. نق نتایج سایر پژوهشها و مقایسه با  شامل تحلیل و تفسیر یافته بحث: -

 بخش ارائه شوند.

 تحقیق، در این بخش تشکر و قبل از منابع درج گردد. هكنند هاي حمایت افراد و سازمان هبرحسب ادب و احترام از كلی سپاسگزاری: -

 

 :(References) منابع مورد استفاده -

. براي برگردان نام صورت انگلیسی ارائه شوند به هم در متن و هم در فهرست منابعكلیه منابع مورد استفاده )فارسی و انگلیسی(، 

انگلیسی اصل نوشتار كه به چاپ رسیده  مشخصاتاز  نویسندگان، عنوان مقاله، كتاب و غیره از یک منبع فارسی به انگلیسی، حتماً

 است، استفاده شود.

شود كه عنوان یا چکیده انگلیسی ندارد، آن منبع به زبان اصلی  : در موارد خاص كه از یک منبع معتبر غیرانگلیسی استفاده میتبصره

 ارائه شود و در هر صورت از ترجمه و تبدیل به انگلیسی توسط نویسندگان مقاله خودداري شود.

 

 در متن مقاله: روش ارائه منبع

گیرد. در منابع با بیشتر از دو نویسنده، نام نویسنده  ارائه منبع در متن تنها با ذكر نام خانوادگی نویسنده و سال انتشار منبع صورت می

 نوشته شود. رود، صورت ایتالیک و فقط در متن به كار می كه به et al.عبارت اول و 

 (: داخل پرانتز آورده شودچنانچه منبع مورد استفاده در انتهاي جمله در ) 0مثال 



 

 (Lowman, 2008) یک نویسنده:

 (Waring & Running, 2009) دو نویسنده:

 (Nielsen et al., 2009) بیش از دو نویسنده:

 (:چنانچه در وسط جمله و خارج از پرانتز به منبع اشاره شود) 3مثال 

 Lowman (6008) یک نویسنده:

 Running (6005) و Waring دو نویسنده:

 (6005و همکاران ) Nielsen بیش از دو نویسنده:

 

 روش ارائه منبع در فهرست منابع:

   شوند. ارائه منابع مورد استفادهدر فهرست در متن  به كار رفتهمنابع فقط 

 گذاري منابع خودداري شود. در ضمن در  و از شماره مرتب شوند)گان(  ترتیب حروف الفباي نام خانوادگی نویسنده منابع به

 گذاري )نقطه، ویرگول و غیره( روش ارائه شده در نمونه زیر رعایت شود. عالمت

 ترتیب  هاي مشترك به هاي منفرد و سپس مقاله هاي منفرد و مشترك از یک نگارنده ارائه شوند، ابتدا مقاله در صورتی كه مقاله

 نویسندگان مرتب شوند.حروف الفباي نام سایر 

 منابع برحسب سال انتشار از قدیم به جدید تنظیم شوند.، )گان( چند مقاله مشابه باشند چنانچه نویسنده 

 هاي  سال وجود داشت، با قرار دادن حرف چنانچه از یک نگارنده چند منبع در یک, c , b ,a … .جلوي سال انتشار، از هم تفکیک شوند 

  عبارتاز ذكر "et al." .عبارت دیگر نام همه نویسندگان باید در فهرست منابع مورد استفاده  به در فهرست منابع خودداري شود

 .ارائه شود

 

 صورت زیر عمل شود: در ارائه منابع مختلف به

كوچک ، حرف اول نام نویسنده دوم .، نام خانوادگینام خانوادگی نویسنده اول، حرف اول نام كوچک نویسنده اول: مقاله -1

 .صفحات اول و آخر هجلد: شمار هسال انتشار. عنوان مقاله. نام كامل مجله، شمار ،....  .،دومنویسنده 

گذاري و سایر نکات نگارشيی   گذاري، فاصله صورت خالصه شده. همچنین نقطه صورت كامل آورده شود نه به )نام كلیه مجالت به

 نیز مطابق سبک زیر رعایت گردد.(

 مثال: 
Ghani, A., Azizi, M. and Tehranifar, A., 2009. Response of Achillea species to drought stress induced by 

polyethylene glycol in germination stage. Iranian Journal of Medicinal and Aromatic Plants, 25(2): 

271-281. 
 

، حرف اول نام نویسنده دوم .، نام خانوادگیم كوچک نویسنده اولنام خانوادگی نویسنده اول، حرف اول نا: کتاب -6

. صورت بزرگ تایپ شود( )حرف اول هر كلمه در عنوان به .، سال انتشار. عنوان كامل كتاب...  .،دومنویسنده كوچک 

 تعداد كامل صفحات. ناشر، محل انتشار،

 مثال:

Hari, P. and Kulmala, L., 2008. Boreal Forest and Climate Change. Springer, Netherlands, 582p. 



 

 

)گان( فصل یا  : ارائه نام نویسندهای که هر فصل یا مقاله آن توسط یک یا چند نویسنده نوشته شده باشد  کتاب یا مجموعه مقاله - 5

نام خانوادگی، حرف اول نام مؤلف (: In))كتاب(، سال. عنوان فصل یا مقاله، صفحات اول و آخر. در  6مقاله مطابق دستورالعمل بند 

. ناشر، محل انتشار، تعداد صورت بزرگ تایپ شود( )حرف اول هر كلمه در این عنوان به عنوان كتاب .(.Edیا  .Edsاصلی كتاب.، )

 كامل صفحات.

 :مثال
Bradshaw, R.H.W., 2005. What is a natural forest: 15-30. In: Stanturf, J.A. and Madsen, P., (Eds.). 

Restoration of Boreal and Temperate Forests. CRC Press, London, 569p. 

 

، نویسنده دوم .، نام خانوادگینده اول: نام خانوادگی نویسنده اول، حرف اول نام كوچک نویسمقاله ارائه شده به سمینار و همایش -4

، عنوان مجموعه یا چکیده مقاالت، محل برگزاري، تاریخ برگزاري، .، سال انتشار. عنوان مقاله...  .،دومنویسنده كوچک حرف اول نام 

 شماره صفحات.

 :مثال
Ichihara, Y., Masuya, H. and Kubono, T., 2008. Pathogenicity of two fungi isolated from the decayed 

seeds of Fagus crenata in Japan. Abstracts of the 8
th

 IUFRO International Beech Symposium. Japan, 

8-13 September: 165-168. 

 

نشده و رجوع به آنها توصیه  طمئنی قلمداددانشجویی منابع اطالعاتی مهاي  نامه اگرچه پایان نامه یا رساله دانشجویی: پایان -9

 صورت زیر به آنها رجوع نمود:  توان به شود، ولی در صورت ضرورت و كلیدي بودن موردي از این نوع منابع، می نمی

روه نامه. مقطع و رشته تحصیلی، نام دانشکده یا گ نامه. عنوان پایان نام خانوادگی، حرف اول نام دانشجو.، سال دفاع از پایان

  ، تعداد صفحات.تحصیلی، نام دانشگاه، شهر محل دانشگاه

 مثال:
Sardabi, H., 1997. An investigation of the relationship between penetration resistance, soil physical 

properties and the growth of selected tree species. Ph.D. thesis, Department of Forestry, The 

Australian National University, Canberra. 
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