
 
 جمهوري اسالمي ايران

 وزارت جهاد كشاورزي
 تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزيسازمان 

 مؤسسه تحقيقات جنگلها و مراتع كشور
 علمي نشریه

  

  تحقيقات مرتع و بيابان ايرانتحقيقات مرتع و بيابان ايران
  

 68شماره پياپي   1411بهار، 1 ة، شمار92جلد 

 مطالب فهرست

 مقاالت پژوهشی

در مراتع  یتیحما یتحت چرا Salsola laricina گونه بذر یزنو جوانه یکیمورفولوژ یهایژگیو و یو عملکرد یصفات ساختار یریتأثيرپذ
 1 ................................................................................................................................................................................................. رود، ساوهخشکه

 علی طویلی و جواد معتمدی ،ارزانیامير قربانخانی، حسين 

 11 ................................................... (.Glycyrrhiza glabra L) بيانيرینشمرتعی  گونهخصوصيات فيتوشيميایی بررسی اثر فلز سنگين کادميوم بر 
 آریان قاسمی یاسر ، محمد علی زارع چاهوکی وشيروانی  انوشيروان محمد جعفری، طویلی، علی نژاد،مقيمی فيروزه

 42 ........... آباد سنندج(ها )مطالعه موردی: مراتع صلواتخاکدانه های فيزیکی و شيميایی خاک با تأکيد بر پایدارییژگیوتأثير تغيير کاربری مراتع بر 

 ليال زندی، رضا عرفانزاده و حامد جنيدی جعفری
 63 .................................................................................... آوری کشاورزان در برابر گردوغبار بر مبنای نظر خبرگانشناسایی متغيرهای مؤثر بر تاب

 يگی بعلمی سامانی و امير نظراکبر نژاد ، حسن خسروی، علیمهسا عبدالشاه
 36 .............................................................گنج(زایی با استفاده از روش تحليل بردار تغيير )منطقه مورد مطالعه: شهرستان قلعهارزیابی و تحليل بيابان

 رولند ورنر شولز فاطمه نرماشيری، مهدی قربانی، غالمرضا زهتابيان، حسين آذرنيوند، امير علم بيگی و
 33 ............................................................. در استان هرمزگان( .Taverniera spartea (Burnm. f.) DC) یگونه الت کیاکولوژ یازهاين یبررس

 پور یمحمدامين سلطان ی ورداووديم درضاي، حمیحاجب ديعبدالحم
 63 .................................................... استان سمنان–بيارجمند  -در منطقه بيابانی روستای قلعه باال گردانبومبر تمایل به پرداخت  بررسی عوامل مؤثر

 ی و محمد اکبری پورباقرکردحسن یگانه، سيد مهدی 
 99 ......................... مختلف کشت نهال یهاوهيتحت ش (PFTs)عملکردی  یهاگردوغبار خوزستان با استفاده از گروه یهاارزیابی توالی ثانویه کانون

 فرهاد خاکساریانفر، سجاد عالی محمودی سراب و مهری دیناروند، محمد فياض، هاشم کنشلو، کوروش بهنام

 114 ........................................ های همجوار خليج فارسکریپتوفيت مقاوم به ترکيبات نمکی متناسب با عوامل ادافيکی در بيابانهای همیارتباط گونه
  یرضائ هيمرض ی ومراد نوازاله ،یديجمش رضايعل

 -اترک  زيحوزه آبخ ی)مطالعه مورد InVEST یافزارداشت رسوب با استفاده از بسته نرمنگه تياز منظر قابل یمرتع یهابومستیخدمات ز یابیارز
 166 ............................................................................................................................................................................................... استان گلستان(

 و محمدرحيم لطفی  سادات عظيمی، محمد عبدالحسينیمسعود برزعلی، مژگان
 

 
  



 

 

 فهرست مطالب
 
 

 مقاالت پژوهشی

 
در مراتع  یتیحما یتحت چرا Salsola laricina گونه بذر یزنو جوانه یکیمورفولوژ یهایژگیو و یو عملکرد یصفات ساختار یریتأثيرپذ
 1 ................................................................................................................................................................................................. رود، ساوهخشکه

 علی طویلی و جواد معتمدی ،امير قربانخانی، حسين ارزانی

 11 ................................................... (.Glycyrrhiza glabra L) بيانيرینشمرتعی  گونهخصوصيات فيتوشيميایی بررسی اثر فلز سنگين کادميوم بر 
 آریان قاسمی یاسر ، محمد علی زارع چاهوکی وشيروانی  انوشيروان محمد جعفری، طویلی، علی نژاد،مقيمی فيروزه

 42 ........... آباد سنندج(ها )مطالعه موردی: مراتع صلواتخاکدانه های فيزیکی و شيميایی خاک با تأکيد بر پایدارییژگیوتأثير تغيير کاربری مراتع بر 

 حامد جنيدی جعفریليال زندی، رضا عرفانزاده و 
 63 .................................................................................... آوری کشاورزان در برابر گردوغبار بر مبنای نظر خبرگانشناسایی متغيرهای مؤثر بر تاب

 يگی بعلمی سامانی و امير نظراکبر نژاد ، حسن خسروی، علیمهسا عبدالشاه
 36 .............................................................گنج(هرستان قلعهزایی با استفاده از روش تحليل بردار تغيير )منطقه مورد مطالعه: شارزیابی و تحليل بيابان

 فاطمه نرماشيری، مهدی قربانی، غالمرضا زهتابيان، حسين آذرنيوند، امير علم بيگی و رولند ورنر شولز
 33 ............................................................. در استان هرمزگان( .Taverniera spartea (Burnm. f.) DC) یگونه الت کیاکولوژ یازهاين یبررس

 پور یمحمدامين سلطان ی ورداووديم درضاي، حمیحاجب ديعبدالحم
 63 .................................................... استان سمنان–بيارجمند  -در منطقه بيابانی روستای قلعه باال گردانبومبر تمایل به پرداخت  بررسی عوامل مؤثر

 ی و محمد اکبری پورباقرکردحسن یگانه، سيد مهدی 
 99 ......................... مختلف کشت نهال یهاوهيتحت ش (PFTs)عملکردی  یهاگردوغبار خوزستان با استفاده از گروه یهاارزیابی توالی ثانویه کانون

 فر، سجاد عالی محمودی سراب و فرهاد خاکساریانمهری دیناروند، محمد فياض، هاشم کنشلو، کوروش بهنام

 114 ........................................ های همجوار خليج فارسکریپتوفيت مقاوم به ترکيبات نمکی متناسب با عوامل ادافيکی در بيابانهای همیارتباط گونه
  یرضائ هيمرض ی ومراد نوازاله ،یديجمش رضايعل

 -اترک  زيحوزه آبخ ی)مطالعه مورد InVEST یافزارداشت رسوب با استفاده از بسته نرمنگه تياز منظر قابل یمرتع یهابومستیخدمات ز یابیارز
 166 ............................................................................................................................................................................................... استان گلستان(

 و محمدرحيم لطفی  سادات عظيمی، محمد عبدالحسينیمسعود برزعلی، مژگان
 
 

 



 

 به نام خدا
 تحقيقات مرتع و بيابان ایرانعلمی  نشریه

 تحقيقات جنگلها و مراتع کشور  هصاحب امتياز: مؤسس
 )استاد، مؤسسه تحقيقات جنگلها و مراتع کشور( عادل جليلی مدیر مسئول:

 عادل جليلی )استاد، مؤسسه تحقيقات جنگلها و مراتع کشور( سردبير:
 (دانشيار، مؤسسه تحقيقات جنگلها و مراتع کشور)پورجانشين سردبير: حسن روحی

 
 
 
 
 
 
 

 احسان زندي اصفهان مدير اجرايي:
 ، موسسه تحقيقات جنگلها و مراتع كشوردانشيار

 اصغر احمديويراستار ادبي: 
 و زهره امامي بيستگاني ويراستار انگليسي: احسان زندي اصفهان

 كارشناس فني: ليال كاشي زنوزي و سعيده ناطقي
 حميده كرماني آرا:صفحه

 اصلنسبسکينه لطفي: دبير كميته انتشارات
  تميميمريم معصوم ناظر فني چاپ:

 جلد 033 شمارگان:
 370-08486463رساني علوم و فناوري، تلفن: اي اطالع: مركز منطقهچاپ

 
 

 :(به ترتيب حروف الفبا)هيأت تحريريه 
 حسن احمدي

 ، دانشگاه تهراناستاد
 محمدرضا اختصاصي

 استاد، دانشگاه یزد
 حسين ارزاني

 استاد، دانشگاه تهران
 حسين اسدي

 دانشگاه تهران، اريدانش
 يعادل سپهر

 دانشگاه گرگان ،استاد
 محمد جعفري 

 استاد، دانشگاه تهران
 محمد خسروشاهي

 دانشيار، مؤسسه تحقيقات جنگلها و مراتع کشور
 الدينالدين خواجهسيدجمال

 اصفهاناستاد، دانشگاه صنعتي 
 مرتضي خداقلي

 دانشيار، مؤسسه تحقيقات جنگلها و مراتع کشور
 پورحسن روحي

 دانشيار، مؤسسه تحقيقات جنگلها و مراتع کشور 
 رضا زهتابيانغالم

 استاد، دانشگاه تهران
 زادهفرزاد شريف

 دانشيار، دانشگاه تهران
 ياحمد فتاح

 دانشيار، دانشگاه اردکان

 فتوت ريام
 مشهد يدانشگاه فردوس ،استاد

 حسين قديري
 گریفيث استراليادانشگاه  ،استاد

 يمحمد گالب
 کایاستاد، دانشگاه گوام، آمر

 مجيد محمود آبادي
 استاد، دانشگاه شهيد باهنر کرمان

 جواد معتمدي
 دانشيار، مؤسسه تحقيقات جنگلها و مراتع کشور

 علي اكبر مهرابي
 استاد، دانشگاه تهران

 انياله ناد بيحب
 اهواز چمران ديدانشگاه شه ،استاد

 

 باشد.هيأت تحریریه در رد و ویرایش مقاالت مجاز مي
 شود.مقاالت ارسالي برگشت داده نمي

 نقل مطالب و تصاویر نشریه با ذکر ماخذ بالمانع است.
 نشاني مجله.روش اشتراك: تکميل برگه درخواست  اشتراك و ارسال آن به 

 ملي گياهشناسي باغ بلوار گودرزی، شهيد خيابان آزاد، سرو شهرك شهر،پيکان خروجي کرج، – تهران آزادراه نشاني: تهران،
علمي تحقيقات نشریه  کشور، مراتع و جنگلها تحقيقات ، مؤسسه11161-118 پستي صندوق ،1111114286ایران، کد پستي: 

 44868918: دورنگار ،44868969-1: ، تلفن11161-118پستي مرتع و بيابان ایران،  صندوق 
   ijrdr@areeo.ac.ir: پست الكترونيك
ac.ir-WWW.rifr 

ijrdr.rifr-ac.org :وبسايت مجله 

 از وزارت علوم، تحقيقات و  77/9/9331 تاريخ 72/7192/3 اين مجله بر اساس نامه شماره
 دريافت نموده است. پژوهشي -علميفناوري درجه 

 .باشدمي (Impact factor=IF)داراي ضريب تآثير  (ISC)اين مجله در پايگاه استنادي علوم جهان اسالم 
 زیر قرار گرفته است: نشانيبه  CABI Publishing های این مجله در سایت اینترنتيچکيده انگليسي مقاله

www. Cabi - Publishing. org 

mailto:ijrdr@areeo.ac.ir
http://www.rifr-ac.ir/
http://www.rifr-ac.ir/


 به نام خدا
 

 راهنماي نگارش مقاله

 های ارسالی ضروری است.زیر در نگارش مقاله نکاترعایت 

هيأت چاپ در  براي ،دنشوكه براي نخستين بار منتشر ميايران  تحقيقات مرتع و بيابان هايزمينهپژوهشي در يكي از  هايمقاله
 انجام خواهد شد. ac.org-ijrdr.rifrها فقط از طريق وبگاه نشريه به نشاني دريافت كليه مقاله .بررسي خواهند شدمجله تحريريه 

مواد و  مقدمه، هاي كليدي،واژه مقاله، چكيده فارسي، عنوان شامل: ترتيببه اصليو فايل  بوده پژوهشي – علمي بايد ارسالي مقاالت -
هاي كليدي ( و واژهAbstractمقاله، چكيده انگليسي ) انگليسي عنوان زبان انگليسي، به منابع سپاسگزاري )اختياري(، بحث، نتايج، ها،روش

شوند، برگردان كامل فارسي آنها باشند. از آنجا كه چكيده انگليسي صورت انگليسي ارائه ميكليه مطالبي كه به باشد. (Keywordsانگليسي )
شود، تأكيد زيادي بر صحت مطالب از نظر نگارشي و گرامري وجود دارد. از اين رو توصيه نمايه مي CABIمقاالت اين مجله در سايت 

 مبذول گردد.شود كه در برگردان چكيده فارسي به انگليسي توجه الزم مي
مرتبه علمي )مربي، استاديار، دانشيار، استاد و عنوان مقاله، نام و نام خانوادگي، در فايلي جداگانه شامل  صفحه مشخصات مقاله -

( و شماره تلفن نويسنده مسئول mail-E، پست الكترونيكي ))گان(نويسنده)از جزء به كل(  كامل وابستگي سازماني و نشاني ...(،
« ايران»كننده به زبان انگليسي، حتماً كلمه دقت شود در نشاني مكاتبه ارائه گردد. يسيو انگل يدو زبان فارسبه جداگانه  صورتبه

 آورده شود.
برگشت داده خواهند هايي كه از آن پيروي نكرده باشند، مقاله بوده وهاي ارسالي ضروري در نگارش مقاله نامهاين شيوهرعايت  -

  شد.
ر قبول، رد و نيز ويراستاري مقاالت مجاز است و نويسنده مسئول تا زمان چاپ مقاله بايد در رفع مشكالت احتمالي مجله د -

 مقاله همكاري نمايد.
 

 شيوه نگارش

 Timesشود. قلم التين فونتمتر از چهار طرف تايپ سانتي 2 هبا حاشي 31اندازه ، B Badr، فونت  Wordافزارنرم درمقاله  -

New Roman  ها از فونت هاي درون جدولباشد. براي نوشته 11، اندازهB Badr ، و قلم التين فونت 11اندازهTimes New Roman 

 استفاده شود. 9، اندازه 
 .در داخل پرانتز قرار گيرندخارجي خودداري و در صورت نياز  اصطالحاتها و كاربردن واژههاز ب بهتر است -
هاي گياهي، جانوري و .... رعايت اصول و قوانين علمي در نامگذاري گونه شوند. آوردهصورت ايتاليك ي التين بهنامهاي علم -

 ضروري است.
ذكر منبع، واحد و صورت ديگري در مقاله تكرار نشوند. به اطالعات آنهاداراي عنوان گويا بوده و  ها بايدشكلو  هاجدول -

 هر دو محور عمودي و افقي نمودارها ضروري است.  ها ومقياس براي محتواي جدول
تايپ گردند. از درج نقطه در انتهاي عنوان خودداري شود.  (Boldو به صورت پررنگ ) 12ها با فونت ها و شكلعنوان جدول -

در  هاشكلها در باال و عنوان عنوان جدولباشد.  مميز صورتبه بايد آنها ها و نمودارها به زبان فارسي باشند و اعشاراعداد جدول
هاي سرجدول و خط و فقط خط (Hidden)صورت پنهان هاي دروني آنها بهها الزم است خطدر تنظيم جدول .شوندآورده پايين 

 انجام شود(.  Tableانتهايي جداكننده سطر آخر آشكار باشد )رسم جدول تنها از طريق منوي
صورت تصوير خودداري و نمودارها به هاداخل متن جايگذاري شوند. از ارسال جدول ها در محل مناسب درها و شكلجدول -

 ( مربوط به آنها نيز ارسال گردد.Excelو  Wordشده و فايل )
 صورت سياه و سفيد و غيررنگي، نمودارها و تصاوير به صورت سياه و سفيد تهيه و ارسال شوند.با توجه به چاپ مجله به -



 

 

 فایل اصلی مقاله روش تدوین

 ي مقاله باشد.ابايد مختصر، گويا و بيانگر محتو عنوان مقاله: -
آمده دستهشامل تشريح مسئله، روش كار و نتايج ب ،( از مقالهواژه 322حداكثر و  222حداقل اي )فشرده ه: مجموعچکيده -
شده و ارائه منبع، جدول و شكل در چكيده پرهيز خالصههاي كاربردن نامه. از بنگارش يابد یک پاراگراف پيوستهكه بايد در  است
توان در باقيمانده چكيده از مخفف استفاده در موارد كامالً شناخته شده پس از يك بار آوردن نام كامل و مخفف آن در پرانتز مي شود.
 نمود.

 كار رفته در عنوان مقاله نباشند.ت كلمات بهكه بهتر اس درباره موضوع مقاله ارائه شود واژه شش بين چهار تا های کليدی:واژه -
 در آنها استفاده شده است. از منابع جدیدشرحي بر موضوع مقاله شامل اهميت، فرضيه، پيشينه و هدف تحقيق است كه  مقدمه: -
آماري، ، شيوه اجراي پژوهش، طرح انجام تحقيق، مشخصات منطقة شده رفتهگ كارهشامل مواد و وسايل ب مواد و روشها: -
 هاست.هاي شناسايي و تجزيه دادهروش
د. از بحث و مقايسه با شوارائه مي ها و نمودارهاشكل ها،ولجد شاملهاي كمي و كيفي در اين بخش تمامي يافته نتایج: -
 خودداري شود. اًها اكيدهاي ساير پژوهشيافته

توانند در صورت نياز در اين ها و پيشنهادها ميدها است. نقپژوهشها و مقايسه با نتايج ساير شامل تحليل و تفسير يافته بحث: -
 بخش ارائه شوند.

 كننده تحقيق، در اين بخش تشكر و قبل از منابع درج گردد.هاي حمايتبرحسب ادب و احترام از كليه افراد و سازمان سپاسگزاری: -
 

 :(References) منابع مورد استفاده -
. براي برگردان نام صورت انگليسي ارائه شوندبه هم در متن و هم در فهرست منابعكليه منابع مورد استفاده )فارسي و انگليسي(، 

نويسندگان، عنوان مقاله، كتاب و غيره از يك منبع فارسي به انگليسي، حتماً از مشخصات انگليسي اصل نوشتار كه به چاپ رسيده 
 است، استفاده شود.

شود كه عنوان يا چكيده انگليسي ندارد، آن منبع به زبان اصلي : در موارد خاص كه از يك منبع معتبر غيرانگليسي استفاده ميتبصره
 ارائه شود و در هر صورت از ترجمه و تبديل به انگليسي توسط نويسندگان مقاله خودداري شود.

 
 در متن مقاله: روش ارائه منبع

گيرد. در منابع با بيشتر از دو نويسنده، نام نويسنده ا با ذكر نام خانوادگي نويسنده و سال انتشار منبع صورت ميارائه منبع در متن تنه
 نوشته شود. رود،صورت ايتاليك و فقط در متن به كار ميكه به et al.عبارت اول و 
 (: چنانچه منبع مورد استفاده در انتهاي جمله در داخل پرانتز آورده شود) 1مثال 

 )(Lowman, 2008 يك نويسنده:

 (Waring & Running, 2009) دو نويسنده:

  et al.(Nielsen ,2009( بيش از دو نويسنده:

 (:چنانچه در وسط جمله و خارج از پرانتز به منبع اشاره شود) 4مثال 

 Lowman (2222) يك نويسنده:
 Running (2229) و Waring دو نويسنده:

 (2229و همكاران ) Nielsen بيش از دو نويسنده:



 روش ارائه منبع در فهرست منابع:

  شوند. ارائه منابع مورد استفادهدر فهرست در متن  به كار رفتهفقط منابع 

 گذاري منابع خودداري شود. در ضمن در و از شماره مرتب شوند)گان( ترتيب حروف الفباي نام خانوادگي نويسندهمنابع به

 ويرگول و غيره( روش ارائه شده در نمونه زير رعايت شود.گذاري )نقطه، عالمت

 هاي مشترك هاي منفرد و سپس مقالههاي منفرد و مشترك از يك نگارنده ارائه شوند، ابتدا مقالهدر صورتي كه مقاله

 ترتيب حروف الفباي نام ساير نويسندگان مرتب شوند.به

 ابع برحسب سال انتشار از قديم به جديد تنظيم شوند.من، )گان( چند مقاله مشابه باشندچنانچه نويسنده 

 هاي سال وجود داشت، با قرار دادن حرفچنانچه از يك نگارنده چند منبع در يك, c , b ,a …  جلوي سال انتشار، از هم تفكيك

 شوند.

  عبارتاز ذكر "et al." .در فهرست منابع مورد استفاده عبارت ديگر نام همه نويسندگان بايد به در فهرست منابع خودداري شود

 .ارائه شود

 

 صورت زیر عمل شود:در ارائه منابع مختلف به

كوچك ، حرف اول نام نويسنده دوم .، نام خانوادگينام خانوادگي نويسنده اول، حرف اول نام كوچك نويسنده اول: مقاله -1

 .جلد: شماره صفحات اول و آخر.، سال انتشار. عنوان مقاله. نام كامل مجله، شماره ...  .،دومنويسنده 

گذاري و ساير نكات نگارشيي  گذاري، فاصلهصورت خالصه شده. همچنين نقطهصورت كامل آورده شود نه به)نام كليه مجالت به
 نيز مطابق سبك زير رعايت 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 نويسنده دوم .، نام خانوادگينام خانوادگي نويسنده اول، حرف اول نام كوچك نويسنده اول: کتاب -2

. صورت بزرگ تايپ شود()حرف اول هر كلمه در عنوان به .، سال انتشار. عنوان كامل كتاب...  .،دومنويسنده كوچك 

 تعداد كامل صفحات. ناشر، محل انتشار،

 مثال:

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

 
)گان( فصل يا : ارائه نام نويسندهای که هر فصل یا مقاله آن توسط یک یا چند نویسنده نوشته شده باشدمقالهکتاب یا مجموعه  - 3

(: نام خانوادگي، حرف اول نام مؤلف In)كتاب(، سال. عنوان فصل يا مقاله، صفحات اول و آخر. در ) 2مقاله مطابق دستورالعمل بند 
. ناشر، محل انتشار، تعداد صورت بزرگ تايپ شود()حرف اول هر كلمه در اين عنوان به عنوان كتاب .(.Edيا  .Edsاصلي 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. 

 
، نويسنده دوم .، نام خانوادگي: نام خانوادگي نويسنده اول، حرف اول نام كوچك نويسنده اولمقاله ارائه شده به سمينار و همایش -4

برگزاري، ، عنوان مجموعه يا چكيده مقاالت، محل برگزاري، تاريخ .، سال انتشار. عنوان مقاله...  .،دومنويسنده كوچك 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 8th IUFRO International Beech Symposium. Japan, 8-13 September: 165-168. 

 
هاي دانشجويي منابع اطالعاتي مطمئني قلمداد نشده و رجوع به آنها توصيه نامهاگرچه پايان نامه يا رساله دانشجويي:پايان -5

 صورت زير به آنها رجوع نمود: توان بهشود، ولي در صورت ضرورت و كليدي بودن موردي از اين نوع منابع، مينمي
نامه. مقطع و رشته تحصيلي، نام دانشكده يا گروه نامه. عنوان پايانل دفاع از پاياننام خانوادگي، حرف اول نام دانشجو.، سا

 تحصيلي، نام دانشگاه، شهر محل دانشگاه، تعداد صفحات. 
 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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 .مقاله نباشند
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