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کمیسیون بررسی نشریات  42/99/13/ مورخ 449322/91/3فصلنامه علوم و تحقیقات بذر ایران به استناد نامه شماره 

پژوهشی است. همچنین مجوز انتشار مجله علوم و تحقیقات بذر ایران -دارای درجه علمی علمی کشور، از اولین شماره

  وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی ابالغ شده است. 42/9/9313مورخ  9321/13طی نامه شماره 

 

  نگیال هنشگادا :زمتیاا صاحب

  نگیال هنشگادا ورزیکشا معلو هنشکددا ریادستاا-حتشامیا ضارمحمد سید کترد :لمسئو مدیر

 نگیال هنشگادا ورزیکشا معلو هنشکددا استاد ـالهیجی زادهسمیع... احبیب کترد :بیردسر

 

 : (لفباا وفحر برحسب) تحریریه تهیأ یعضاا    

 گیالندانشکده کشاورزی دانشگاه  مهندسی تولید و ژنتیک گیاهییار گروه استاد ـ سید محمدرضا احتشامیدکتر 

 ارومیهدانشکده کشاورزی دانشگاه  مهندسی تولید و ژنتیک گیاهیتاد گروه ـ اس هدی تاج بخشدکتر م
  جنگلها و مراتع کشورپژوهش موسسه تحقیقات  استادـ  اشرف جعفریعلیدکتر 

 دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه گیالن باغبانی علوم گروه استادـ  زادهعبدا... حاتمدکتر 
 دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه گیالن تولید و ژنتیک گیاهیمهندسی گروه  استادـ  بابک ربیعیدکتر 

 دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه گیالن بیوتکنولوژیگروه  استادـ  زاده الهیجیا... سمیعحبیبدکتر 

  ثبت و گواهی بذرپژوهش موسسه تحقیقات  استادـ  سید یعقوب صادقیان مطهردکتر 
  تهراندانشگاه  ری پردیس کشاورزی و منابع طبیعیدانشیار گروه مرتعداـ  علی طویلیدکتر 

 گیالندانشکده کشاورزی دانشگاه  باغبانی علوم گروه استادـ  رضا فتوحی قزوینیدکتر 

 تبریزدانشکده علوم کشاورزی دانشگاه  مهندسی تولید و ژنتیک گیاهیگروه  استادـ  کاظم قاسمی گلعذانیدکتر 
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 فهرست
 

 رشد چغندرقندمراحل اولیه و استقرار بوته های رشد بر های حاوی عناصر غذایی و محرکمکملبا  بذر روکشتأثیر 

 941...............................................................................................................، رئوف سید شریفی، شهرام خدادادیسلیم فرزانه
 

 (.Zea mays L) اکسیدانت هیبرید ذرتهای آنتیزنی و فعالیت برخی از آنزیمهای جوانهثیر پیری بذر و هیدروپرایمینگ بر شاخصتأ

 922...........................................................................................................................................................................مجید عبدلی

 

 Vigna)تاثیر اسید سینامیک بر جوانه زنی، بنیه بذر و برخی ویژگی های فیزیولوژیک، عملکرد دانه و اجزای عملکرد لوبیا چشم بلبلی 

unguiculata) توده محلی بسطام حاصل از بذرهای فرسوده و غیرفرسوده 

 929...........................................................................فیروزآبادی، محمدرضا عامریان، ناصر فرخیمریم اکبری، مهدی برادران 
 

 (.Artemisia aucheri L) زنی و نشت مواد از بذر درمنه کوهی بررسی تأثیر هیدروپرایمینگ و امواج فراصوت بر جوانه

 921........................................................................................................................................نیاالهام لطیفیحمیدرضا عیسوند، 
 

ه با ظهور گیاهچ 407های اینبرد والدینی ذرت هیبرید سینگل کراس زنی بذر و بنیه گیاهچه الینهای قابلیت جوانههمبستگی شاخص

 در مزرعه

 919....................................................................................................................شهرام شعاعیفاطمه دوروشی، آیدین حمیدی، 

 
  (.Echinacea purpurea L) زنی و خصوصیات بیوشیمیایی بذر سرخارگلتیمار مدت آبنوشی و امواج فراصوتی بر جوانهاثر پیش

 425.....................................................................................، محبوبه حجتیرضا اصغریپور، حمیدفاطمه رسولی، منوچهر قلی
 

 (.Linum album Ky. Ex Boiss) های کتان سفیدزنی بذور و بررسی استقرار گیاهچه در جمعیتتاثیر تیمارهای مختلف بر جوانه

 492.............................................................................................ی، رمضان کلوندییاهلل رضا، کرامتیناظر یدهوح یانی،رضا ک
 

 Kelussia) بیوشیمیایی کرفس کوهی  زنی، فعالیت آنزیمی و برخی خصوصیاتهای جوانهتاثیر پرایمینگ بذر بر برخی شاخص

odoratissima L.)و کاپاریس اسپینوسا (Capparis spinosa) 

 441............................................................................................................................لمیا وجودی مهربانی، رعنا ولیزاده کامران
 

در شرایط تنش  (.Nigella sativa L)دانه سیاه اکسیدانیآنتی هایزنی و فعالیت برخی آنزیمبر جوانهاسید سالسیلیک تاثیر ررسی ب

 شوری

 429................................................................................................................................پورآرش فاضلی، زهرا تقی بتول زارعی،
 

 آبیبررسی اثر پرایمینگ بذر با سالیسیلیک اسید و آسکوربیک اسید بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه آفتابگردان در شرایط تنش کم

 453................................................وششیالن داودی، بهرام میر شکاری، تورج میرمحمودی، سامان یزدان ستا،  فرهاد فرح
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 :عبارتند ازعهده داشتند همکارانی که داوری مقاالت این شماره از مجله علوم و تحقیقات بذر ایران را به 
  دانشگاه گیالن    دکتر سید محمدرضا احتشامی

 موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر    دکتر آیدین حمیدی
 موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر                 بیتا اسکوئیدکتر 

 دانشگاه هرمزگان                          دکتر فرزین عبداللهی
 مرکز تحقیقات کشاوزری و منابع طبیعی آذربایجان غربی             تپهزاده قورتدکتر عبدا... حسن
 سازمان تحقیقات، ترویج و آموزش کشاورزی             پوردکتر ابوذر هاشم

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد مشهد      محسن قاسمیدکتر 
 دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان                  فرد  یهالهام الدکتر 

 موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع                  دکتر فاطمه احمدلو
 دانشگاه شاهد                             رزو پراورآدکتر 
 عضو هیات علمی مجتمع آموزش عالی شیروان                     محمد زارع مهرجردیدکتر 

 آزاد اسالمی واحد شوشترعضو هیئت علمی دانشگاه                  دکتر زهرا خدارحم پور
 لکاندانشگاه آزاد اسالمی واحد م           زاده معماری تبریزیالناز فرجدکتر 

 موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر     دکتر حسین صادقی   
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 «علوم و تحقیقات بذر ایران»راهنمای نگارش و ارسال مقاله برای مجله 
س را براسا و فناوری بذرهای مختلف علوم پژوهشی منتشر نشده خود در زمینه -توانند مقاالت علمیاستادان، پژوهشگران و دانشجویان محترم می

دستورالعمل زیر تهیه و جهت بررسی و چاپ، به صورت الکترونیک به آدرس وب سایت یا به آدرس پست الکترونیک مجله ارسال نمایند. مجله 

 هیچگونه تعهدی نسبت به چاپ یا استرداد مقاالت ارسالی ندارد. 

 

 :مهم نکات

 .باشد شده ارسال یگرید نشریه به زمانهم یا و چاپ اینشریه هیچ در نباید مقاله متن( 1

 .باشدمی نویسندگان عهده بر مقاله در مندرج مطالب کلیه سقم و صحت مسئولیت( 2

 .باشدنویسنده مسئول می عهده بر نویسندگان نام ترتیب سقم و صحت مسئولیت( 3

 نامه باشد، نویسنده مسئول باید استاد راهنما باشد.که مقاله مستخرج از پایان( در صورتی7

 .باشد علوم و فناوری بذر زمینه در فقط و نویسندگان یا نویسنده تحقیقات از منتج صرفاً مقاالت( 7

 مقاله نشریه، فرمت رعایت صورت در و تطبیق مقاله تهیه راهنمای با ییدأت از پس و بررسی ،سردبیر توسط دریافت از پس مقاالت کلیه( 5

 .گرفت خواهد قرار چاپ نوبت در مقاله ،(تحریریه هیأت) دبیران گروه تأیید و اوراند رأی اتخاذ از پس. شد خواهد ارسال داوری برای

 برگشت، زمان از مجدداً  و شد خواهد داده عودت مسئول نویسنده به باشد نداشته تطبیق مقاله تهیه راهنمای با ارسالی مقاله چنانچه

 .شد خواهد ارسال داوری برای و منظور مقاله رسید تاریخ

 

 ارش:روش نگ
با استفاده از نرم افزار و به صورت تک ستونی متر از هر طرف سانتی 3و حاشیه  5/1اصله خطوط با ف 4Aصفحه  15حداکثر در مقاله  (1

Word 2003  .تایپ شود 

 .شود استفاده پیوست جدول مطابق آنها اندازة و انگلیسی و فارسی قلم نوع (2

 .است الزم فاصله یک آنها، از پس لیکن نیست، الزم فاصله گذاشتن)،(  کاما و ).( نقطه از پیش (3

 در آنها فارسی معادل که انگلیسی اصطالحات بردن کاربه از االمکانحتی و شده رعایت کامل طوربه فارسی زبان نگارش اصول (7

 .گردد پرهیز اند،شده تعریف فارسی زبان فرهنگستان

صورت انگلیسی در داخل پرانتز در صورت فارسی و عین آنها بهارسی هستند، بهکار رفته که فاقد معادل فهها و اصطالحات علمی بعبارت (5

 متن آورده شوند. 

 پیروی نمایند.  (SI)المللی کار رفته در متن باید از سیستم واحدهای بینهکلیه واحدهای ب (6

 شوند.  صورت خوابیده )ایتالیک( نوشتهکار رفته در متن و در فهرست منابع باید بهاسامی علمی به (4

 .گردد استفاده مقاله در مخفف واژه آن از پس و تعریف مذکور واژه استفاده، اولین در باید مخفف( های) واژه از استفاده صورت در (8

  .است بالمانع مقاله در تکمیلی اطالعات ارائه برای پاورقی از استفاده (9

 

 مقاله مختلف های بخش تهیه برای قلم اندازه و نوع

 اندازه قلم نام قلم موقعیت استفاده

 92 پررنگ BNazanin عنوان مقاله
 BNazanin 12 متن مقاله

 94 پررنگ BNazanin عناوین بخش های مقاله

 94 پررنگ BNazanin نام مؤلفان

 94 پررنگ BNazanin کلمات کلیدی

 94 پررنگ BNazanin عناوین جداول و اشکال
  )برای انگلیسی(9رای فارسی( و )بBNazanin 10 متن جداول و شکل ها و منابع

 موقعیت هر در فارسی اندازة از کمتر واحد یک Times New Roman متن انگلیسی
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 های مختلف مقاله:ترتیب بخش
حث(، نتایج، بحث )یا نتایج و ب ها،مقدمه، مواد و روشهای کلیدی فارسی، عنوان، چکیده و واژهبرگ مشخصات مقاله، هر مقاله به ترتیب شامل 

 های کلیدی انگلیسی است. سپاسگزاری، منابع مورد استفاده و چکیده و واژه

 

 آدرس و خدمت محل علمی، مرتبه خانوادگی، نام و نام مقاله، عنوان شامل و شده تهیه مجزا صفحه یک در قسمت این: مقاله مشخصات برگ

 .باشدمی لمسئو نویسنده تماس شماره و (گان) نویسنده الکترونیکی پست و پستی

 

کلمه تجاوز نکند. الزم است عنوان مقاله در وسط صفحه و مرکز  20گویا و بیانگر محتوای اصلی مقاله باشد و از  ،عنوان مقاله باید مختصر: عنوان

 سطر نوشته شود. 

 

کلمه تجاوز  250پژوهش باشد و از  چکیده مقاله باید در برگیرنده اهمیت، اهداف و روش آزمایش، با تأکید بر نتایج حاصل از چکیده فارسی:

 ننماید. الزم است در انتهای چکیده، مهمترین نتایج کاربردی و مورد استفاده پژوهش حداکثر در دو جمله ذکر شود. 

 

از اصطالحات  واژه باشند. بهتر است 4تا  3های کلیدی باید در برگیرنده کلمات و اصطالحات مهم پژوهش بوده و از واژههای کلیدی فارسی: واژه

 هایواژهدر ضمن در صورت امکان در چکیده فارسی هم استفاده نشده باشد. های کلیدی استفاده نشود. موجود در عنوان مقاله به عنوان واژه

 .شوند مرتب فارسی الفبای حروف اساس بر بایستی کلیدی

 

های ن دقیق فرضیات پژوهش، به اندازه کافی به منابع پژوهش: در این بخش، ضمن شرح مختصری درباره موضوع پژوهش و همچنین تبییمقدمه

 شوند. صورت کامالً روشن بیان میشود و در انتهای مقدمه، اهداف پژوهش بهاجرا شده قبلی اشاره می

 

گیری و تجزیه آماری های نمونهروش کار رفته،ههای مورد استفاده، نوع طرح باین بخش شامل شرح کامل و دقیق مواد و روشها: مواد و روش

های دیگران، های جدید و ابداعی باید به صورت گویا و قابل تکرار تشریح شوند و در صورت اقتباس از روشباشد. در ضمن، مواد و روشها میداده

 فقط به ارائه اصول و ذکر منابع اکتفا شود. 

 

ها به مختلف از قبیل شکل، جدول و یا توضیحات الزم بیان شود و از ارائه دادههای های پژوهشی به روش: در این بخش، نتایج حاصله و یافتهنتایج

 صورت تکراری خودداری گردد. درضمن برای تنظیم جدول، شکل یا معادله به صورت زیر عمل شود: 

ها، پس از ذکر وان جدولها به دو زبان فارسی و انگلیسی تهیه و در باالی جدول نوشته شود. برای تنظیم عنعنوان تمامی جدول جدول:

کلمه جدول و شماره آن، خط تیره و بعد عنوان فارسی آورده شود و سپس در زیر عنوان فارسی، عنوان انگلیسی همانند عنوان فارسی 

یسی ها نیز در باال فارسی و در پایین انگلیسی بوده و کلیه اعداد متن جدول به انگلهای جدولذکر شود. عنوان کلیه سطرها و ستون

ها و خط افقی انتهای ها کلیه خطوط عمودی و افقی حذف شده و فقط خطوط افقی دو طرف عناوین ستونتایپ شوند. در تنظیم جدول

 جدول رسم شود. 

ان فارسی و انگلیسی ها در زیر شکل و به دو زبها با عنوان شکل ذکر شوند. عنوان تمامی شکلها و عکستمامی نمودارها، شکل شکل:

ها نیز پس از ذکر کلمه شکل و شماره آن، خط تیره و بعد عنوان فارسی نوشته شود و سپس عنوان نوشته شود. در تنظیم عنوان شکل

 فارسی دقیقاً به انگلیسی ترجمه شده و در زیر عنوان فارسی ذکر شود. در ارائه نمودارها، ضمن نامگذاری محورهای نمودار به دو زبان

 ارسال از فارسی و انگلیسی، واحدهای مربوطه در داخل پرانتز نوشته شده و کلیه اعداد روی محورها نیز باید به انگلیسی درج شوند.

 به باید اشکال و جداول تمامی. شود استفاده متفاوت کامالً  هاشورهای و سیاه سفید، هایرنگ از و نموده اجتناب جداً رنگی نمودارهای

 .گیرد قرار اشاره مورد مقاله متن در ترتیب همان به باید نیز مذکور شماره و شوند آورده مقاله در شماره ترتیب

تایپ و به ترتیب  Wordدر سیستم فرمول نویسی  Equationبا استفاده از گزینه ها باید با دقت کافیکلیه معادالت یا فرمول معادله:

ماره معادله باید از انتهای سمت راست خط حاشیه و در امتداد خط حاوی معادله در داخل (، ... ش3(، )2(، )1گذاری شوند، مانند )شماره

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

نتایج دیگران مقایسه و بحث شود. در انتهای این قسمت، پیشنهادات علمی و عملی مناسب جهت استفاده  مورد قضاوت قرار گرفته و به دقت با

 بیاید. "نتایج و بحث"تواند به همراه نتایج و با عنوان این قسمت بنا به ضرورت می دیگران ارائه شود.

 

 اند، تقدیر به عمل آید. ژوهش مؤثر بودهها و افرادی که به نحوی در انجام پاز سازمان در صورت لزوم :سپاسگزاری

 

 منابع مورد استفاده: 

 چگونگی استناد منابع در متن مقاله: 
خانوادگی الزم است به کلیه منابعی که در نوشتن مقاله از آنها استفاده شده است، استناد شود. برای استناد به یک منبع در انتهای یک جمله، نام 

استقرار سریع گیاهچه موجب افزایش توان آن برای مقابله با راه سال انتشار منبع در داخل پرانتز نوشته شود، مانند: نگارنده یا نگارندگان به هم

وند، برای جداسازی جمله معرفی ش که چند منبع در انتهایر صورتی. د(Nascimento, 2003) شرایط نامساعد محیطی و مشکالت ناشی از ...

(. اگر تعداد نگارندگان یک منبع بیشتر از Mantelin and Touraine, 2004; Mia, 2009شود، مانند: استفاده ( ;) از ویرگول نقطه همآنها از 

(  به صورت خوابیده )ایتالیک( نوشته شود و پس از آن سال انتشار .et alو سپس اصطالح همکاران )ابتدا نام خانوادگی نویسنده اول دو نفر باشند، 

شود و (. چنانچه در شروع جمله به منبعی استناد شود، ابتدا اسامی افراد به فارسی نوشته Murungu et al., 2003د )منبع ذکر گردد، مانن

     احمدی       مانند: سپس اسامی فارسی به التین و سال انتشار منبع به میالدی در داخل پرانتز قید شده و در ادامه آن مطلب مورد نظر ذکر شود،

(Ahmadi, 2003 در آزمایشی که به منظور )و احتشامی...، سفید نخود ارقام در خشکی به حساسیت شاخص ترینمناسب تعیین و بررسی 

 ترکمن رقم در چهریشه رشد که نمودند مشاهده جو بومی و ترکمن رقم مقایسه بذرهای دو با (Ehteshami and Chaichi, 1998چی )چائی

تولید جیبرلین چه بهافزایش طول ساقه . دهد گسترش بهتر را خود ریشه توانست و بوده بیشتر بومی قمر به نسبت مختلف شوری هایغلظت در

 (.Cassan et al., 2009) توسط باکتری محرک رشد نیز نسبت داده شده است
 

 :تنظیم منابع

 مکاتبات .اندشده پذیرفته چاپ برای که شوندمی نابعیم شامل نیز و اندیافته انتشار و شده ذکر متن در که باشد منابعی شامل باید منابع فهرست

 یا و جلد شماره فاقد و اند شده چاپ آنالین بصورت که منابعی مورد در .باشند می ذکر قابل مقاله متن در فقط نشده چاپ تحقیقات یا و شخصی

رسی و التین در پایان مقاله به زبان انگلیسی برگردانده و به کلیه منابع مورد استفاده اعم از فا. است ضروری دیجیتال شناسه ذکر باشند، می صفحه

پس حرف ترتیب حروف الفبای نام خانوادگی اولین نگارنده و در صورت لزوم، نگارندگان بعدی مرتب شوند. در نوشتن منابع، ابتدا نام خانوادگی و س

ر قدیم با اولویت به ترتیب یک نگارنده، دو نگارنده و چند نگارنده و در صورت اول نام تمامی نگارندگان نوشته شود. منابع با نام مکرر، از سال انتشا

 ،a، bشوند. منابع با نام نگارندگان و سال انتشار یکسان با حروف لزوم با در نظر گرفتن نام خانوادگی نگارندگان دوم به بعد از قدیم به جدید مرتب 

c منفرد مقاالت نخست شود، ارائه نگارنده یک از سال یک در مشترک و منفرد مقاالت چنانچهشوند.  از هم متمایز و ... پس از عدد سال در پرانتز 

در داخل پرانتز ( In Persianدر انتهای منابع فارسی عبارت ) .شوند مرتب بعدی نگارندگان نام الفبای حروف ترتیببه مشترک هایمقاله سپس و

باشد. روز و ماه بازخوانی یک سند در منابع الکترونیکی که صرفاً در تارنماها موجودند، باید سترسی مجاز نمینام و غیرقابل دقید شود. ذکر منابع بی

( ذکر شوند، اما نام Bold. نام مجالت علمی باید به صورت کامل  و با قلم ضخیم )Retrieved June 10در تنظیم آن سند قید گردد، مانند: 

 ( نوشته شوند. Regularغیر از مجالت علمی با قلم نازک ) ها و مقاالتکتاب، عنوان پروژه

 فارسی منابع برای( نام بی) و انگلیسی منابع برای "Anonymous"از  نگارنده نام جای به نیست مشخص آن نویسنده که مرجعی مورد در

 .شود استفاده

 نام سپس و (انگلیسی زبان به) آن مشخصات عنوان اصلی، کتاب (گان)نویسنده نام نخست باید منابع فهرست در باشد، شده ترجمه منبع چنانچه

 .شود ذکر (مترجمان) مترجم

 

 های زیر ارائه شده است:چگونگی تنظیم منابع در نمونه مثال
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