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7:یاپی،شمارهپ0011پاییز،دومم،شمارهچهاردوره

 جنوب استان کرمان یعيو منابع طب یو آموزش کشاورز قاتيتحق مرکز  :امتياز صاحب

 )رئيس مرکز( احمد آئين  :مسئول مدیر

 )معاون پژوهش، فناوری و انتقال یافته های مرکز( پيمان نامور  :سردبير

 )رئيس اداره فناوری اطالعات و خدمات علمی مرکز( علی بهروج  :داخلی مدیر

 :الفبا حروف ترتیب بههتحریری هیئت اعضاء

 بخش خصوصی عبدالرضا اقتداری ناینی،

 های کشورعضو هيئت علمی موسسه تحقيقات گياهپزشکی و مجری طرح توسعه گلخانه عامری،بنی ولی اهلل

 ، محقق بخش تحقيقات زراعی و باغی، مرکز تحقيقات و آموزش کشاورزی و منابع طبيعی هرمزگانزاده خانکهدانیحامد حسن

 ، رئيس پژوهشکده سبزی و صيفی موسسه تحقيقات باغبانی کشورمحسن خدادادی

 نایب رئيس انجمن گلخانه داران رقيه رستمی ابوسعيدی،

 استادیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه جيرفت اميد شریفی،

 عضو هيات علمی موسسه تحقيقات فنی و مهندسی کشاورزی داوود مومنی،

 عضو هيئت علمی مرکز تحقيقات و آموزش کشاورزی و منابع طبيعی استان کرمان هرمزد نقوی،

 استان کرمانجنوب مرکز تحقيقات و آموزش کشاورزی و منابع طبيعی عضو هيئت علمی  جواد سرحدی،

 مرکز تحقيقات و آموزش کشاورزی و منابع طبيعی استان کرمان نيا،موسی نجفی 
 

:الفبا حروف ترتیب بهشماره این علمی داوران

، دکتر محمدرضا ميرزائی، دکتر اصغر صالحیزاده خانکهدانی، دکتر ، دکتر حامد حسنمهدیه ساعیدکتر جواد سرحدی، دکتر 

 نياپيمان نامور، دکتر موسی نجفی

 

 پيمان نامور :ادبی ویراستار

 علی بهروج  :آرا صفحه و گرافيکی طراح

 جنوب استان کرمان یعيو منابع طب یو آموزش کشاورز قاتيتحق مرکز: ناشر

 جنوب استان کرمان یعيو منابع طب یو آموزش کشاورز قاتيتحق کزجيرفت، مر: نشانی

 306-60066414 :تلفن 306-60066331 :دورنگار  ، 51611-1111 :پستی صندوق

     ghv@areeo.ac.ir: پست الکترونيکی             http://ghv.areeo.ac.ir:  سامانه ارسال مقاالت

مورخ  441/66306از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و مجوز شماره  46/5/1066مورخ  445441/66این مجله دارای مجوز انتشار شماره 

 03/1/65مورخ  441/41661از شورای انتشارات سازمان تحقيقات، آموزش و ترویج کشاورزی )تات( بوده و بر اساس نامه شماره  46/6/1066

 است. ترویجی-علمیی سازمان تات، دارای رتبه معاون پژوهش و فناور

 

http://ghv.areeo.ac.ir/
mailto:ghv@areeo.ac.ir
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فهرستمطالب

 1........................%(1/1ای با استفاده از نماتدکش ایميسيافوس ) گرانول گلخانهگرهی خيار کنترل نماتد ریشه *

سیدعباسحسینینژاد*،المیراابوترابی،علیرضااحمدی،فرهادسعیدینائینی

 

 5.......... ..........های جنوب استان کرمان فرنگی و مدیریت آن در گلخانه معرفی بيماری سفيدک سطحی گوجه *

علیعباسی،فاطمهفاریابی،بهروزخلیلطهماسبی،سیدمحمدعلویوزهرارودباری

 



 11........................................................................................ های سبزی و صيفیبر در گلخانه های طوقه مدیریت کرم *

محمدجواداردهیوحیفصیمحمدتقی،خدامرادعربجعفری،عسگراریشهر،عزیزشیخیگرجان

 

 41........................................ ای سبزی و صيفی استان اصفهانمعرفی حداقل اندازه اقتصادی واحدهای گلخانه* 
اصغرصالحی،پریساکرباسی



در استان کهگيلویه و  یا گلخانه یها کشتتأثير کيفيت آب و خاک بر کارآیی اقتصادی، فنی و سودآوری * 

 45. .............................................................................................................................................................................. بویراحمد
بهروزحسنپور،بیژنکاوسی

 

 01...................................................................... مدیریت تلفيقی بيماری ها برای توليد سبزیجات گلخانه ای سالم* 
مهدیآزادهوار

 

10........................................................ ایی روی خيار گلخانها دولکههای جدید جهت کنترل کنه تارتن کشکنه*   

 فریبااردشیرپیماننامور،
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 فرماشتراک

ایمجلهترویجیسبزیجاتگلخانه  

ریال 13333حق اشتراک ساليانه برای دانشجویان:  

ریال  163333 :حق اشتراک ساليانه برای شاغلين  

 متقاضی:مشخصات 

 ........................................نام خانوادگی:.....................................................................نام:.......................................

 تحصيلی:...............................ميزان تحصيالت:......................رشته □مرد:             □جنسيت: زن: 

 ...........شغل:....................تاریخ وشماره فيش بانکی:...............................مبلغ واریز شده:................................

 ............... یا خرید تک شماره)های( ..................بابت اشتراک سال ............... جلد .............. شماره ................ الی ..

 ........................تلفن:.....................آدرس پستی وکد پستی:................................................................................

 ............تلفن:.......................نمابر:............................................................صندوق پستی:......................................

 امضای متقاضی...........................

 مشخصات اداره متقاضی دریافت فصلنامه

 ه:.....................................................................نام موسسه:................................................واحددرخواست کنند

 .........................................آدرس پستی:...................................................................................................................

 ........................................................تلفن:............................نمابر:.............................................صندوق پستی:......

 .............................شماره فيش بانکی:......................................مبلغ واریز شده:...................................... تاریخ و

 ...........بابت اشتراک سال ............... جلد .............. شماره ................ الی ................. یا خرید تک شماره)های( .......

 

.............................سازمان/اداره کل  مهر امضای مسئول و  

بانک کشاورزی شعبه جهاد کشاورزی جيرفت، به نام شرکت پارس کاوندیش هليل  565161464جاری شماره مبلغ اشتراک به حساب 

 مرکز تحقيقات و آموزش کشاورزی جيرفت واریز و فيش بانکی آن به نشانی زیر ارسال گردد.

طبیعیجنوباستانکرمان،صندوقجادهعنبرآباد،مرکزتحقیقاتوآموزشکشاورزیومنابع01آدرسدفترنشریه:جیرفت،کیلومتر

71601-0010پستی

ghv@areeo.ac.ir پستالکترونیک:120-02206111نمابر:120-02206414تلفن:
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ساختارمقاالت:

سانتی متر  1/4به صورت یک ستونه و با  4Aکاغذ  صفحه )با منابع و تصاویر( 1حداکثر در هر مقاله باید 

تایپ شده،  Multiple  12ptفاصله سطرهای ، با Word2003-2010حاشيه از چهار طرف، با نرم افزار 

  به همراه برگ شناسه از طریق سامانه ارسال گردد.

 هر مقاله ترویجی ارسالی باید دارای اجزاء و ساختار زیر باشد:

((،وسطچینBold(،پررنگ)B Nazanin 14)00نازنینبی):عنوانمقاله-0

 کلمه(، ترویجی و جذاب برای مخاطبين باشد و منعکس کننده محتوی کامل مقاله. 11عنوان مقاله باید کوتاه )حداکثر 

در:  )(B Nazanin 11)00بینازنین)ووابستگیسازمانی((B Nazanin 12)04بینازنین)نامپدیدآورندگان-4

( موردهمکارانسازمانتحقیقاتبراساسشیوهنامهسازمانتات

کلمه و بطور خالصه شامل بيان مساله، معرفی دستاورد یا یافته و نحوه استفاده از آن در  413حداکثر :چکیدهفارسی-2

 سطح ميدانی بوده و در آن از اصالحات علمی و تخصصی استفاده نمی شود.

 واژه کليدی مرتبط با موضوع آورده شود. 6 تعداد واژگانکلیدی:-0

ار زیر می باشد:شامل زیر عنوانمتنمقاله:-1

 .شودکلمه(. در این قسمت مشکل موجود و اهميت آن توضيع داده می 133: )حداکثر بیانمساله*

آن و دستورالعمل پياده  کلمه( در این قسمت به معرفی یافته/ دستاورد، اهميت 4333: )حداکثر معرفی دستاورد / یافته*

 شود.سازی آن به شکل گام به گام و با جزئيات به زبان ساده و به شکل مصور پرداخته می

 برداران و مروجان هستند.کلمه به زبان بسيار ساده برای مخاطبين که بهره 413حداکثر  توصیهترویجی:*

منبع کامال مرتبط که دستاورد/یافته حاضر نتيجه آن مستندات علمی است)گزارشات  13حداکثر تعداد  فهرستمنابع:-6

 نهایی پروژه ها و طرح های تحقيقاتی، مقاالت علمی و.......(.

 B)02بینازنین) (منابع فهرست مقاله، متن واژگان کليدی، چکيده فارسی،) مقاله اصلی هایقلم مورد استفاده برای عنوان

Nazanin 13(پررنگ،)Bold.)

 B Nazanin)04بینازنین) (توصيه ترویجی معرفی دستاورد/ یافته، بيان مساله،) مقاله هایقلم مورد استفاده برای زیر عنوان

(.Bold(،پررنگ)12

(B Nazanin 13)02بینازنین) (منابع فارسی متن مقاله، متن چکيده،) مقاله قلم مورد استفاده برای متن
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(B Nazanin 12)04بینازنین)ها قلم مورد استفاده برای تيتر تصاویر و شکل

(Times New Roman 11)قلم مورد استفاده برای نگارش منابع انگليسی 

هادرمتنمقالهباشمارهگذاریتعیینشدهوهرتصویربصورتمکانوعنوانتصاویروشکل

 jpg, gif, tifیکفایل یا pngو کیفیتحداقل زمان211با در اصلی فایل از جدا بصورت

بارگذاریمقالهارسالگردد.

مواردبسیارمهمیکهنبایددرمقالهوجودداشتهباشند:

چکیدهانگلیسیالزمنیست.-0

ازذکرفرمول،اصطالحاتفنیوعلمی)اسامیعلمیگیاهانوجانوران(اکیداخودداریشود.-4

ازذکروارائهجداولآماری،اصطالحاتونتایجتجزیهآماری،نموداروگرافهایآماریاکیدا-2

خودداریشود.

منابعالتینحتماوتنهابصورتآوانویسیفارسیبوده)طبقتوضیحاتدرادامه(وازذکر-0

اسامیاصلینویسندگانخارجیدرمتنخودداریشود.

محتوایمقاالتترویجی:

هرمقاله ترویجی در حقيقت یک نشریه ترویجی یا یک دستورالعمل اجرایی ساده و کوتاه است. این مقاالت بر گرفته از نتایج 

های پژوهشی انجام شده، تجارب علمی کارشناسان اجرایی، مروجان و یا پژوهشگران ملی یا بين کاربردی و قابل ترویج فعاليت

 المللی است.

:مطالباینمقاالتباید

 بصورت متن دستورالعملی و یا ترویجی با قابليت عملياتی سازی تهيه شوند. -1

 قابليت عملياتی سازی در سطح ميدانی داشته باشند. -4

 قابل بهره برداری توسط مروجان، بهره برداران و کشاورزان باشند. -0

 ای( بپردازند.گلخانههای به موضوعات روز و مهم کشاورزی کشور در زمينه تخصصی مجله )سبزی -6

موادوروشها،مرورمنابع،: هایینظیرلذافاقدبخشاین مقاالت ساختاری متفاوت از مقاالت علمی پژوهشی دارند  -1

هایعلمیهستند.نتایجوبحث،چکیدهانگلیسیوفرمول
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هدف:

تجارب کارشناسان بخش کشاورزی به زبان ساده و های تحقيقاتی پژوهشگران و یا در این مقاالت هدف انتقال نتایج و یافته

 کاربردی به بهره برداران و مروجان است.

مجله ترویجی در سازمان تحقيقات به معنی مجله ای است که نتایج کاربردی در مورد یک موضوع خاص را برای بهره برداری 

پژوهشی در سطح پایين تر از  –مقاالت علمی  مستقيم کشاورزان و مروجان منتشر می کند. در حاليکه مجالت علمی ترویجی،

 پژوهشی را به چاپ می رسانند. –مجالت علمی 

باشد. به طورکلی، در آوردن ارجاعات در متن اصلی اثر، باید می APAارجاع به منابع در متن مقاله به صورت درون متنی بر اساس شيوه 

نتز آورده شوند. در مورد منابع التين، نام خانوادگی صاحب اثر به صورت آوانویسی خانوادگی صاحب اثر و سال انتشار منبع در داخل پرا  نام

 آورده شود:

 ارجاعدرونمتنیبهیکاثرداراییکمولف:.0

 …( 4333نتایج یک مطالعه در زمينه طراحی نظام اطالعاتی مدیریت آفات )والکر، 

 (...1014کشاورزی در ایران )محمدی، های توسعه پایدار در مطالعه انجام شده درباره شاخص

شود که در زیر نشان داده شده است. در این نوع ارجاع، نام صاحب اثر البته  این نوع ارجاع  به صورت دیگری نيز در متون علمی درج  می

 شود: داخل پرانتز آورده میشود )به شکل ایتاليک( و بعد از آن سال انتشار اثر در مورد استناد به صورت صریح در متن اصلی آورده می

 یک نظام  اطالعاتی مدیریت آفات را طراحی کرد...  ( 4333)والکر 

 های توسعة پایدار کشاورزی در ایران نشان داد که ...ای دربارة شاخص( در مطالعه1014) محمدی

.ارجاعدرونمتنیبهیکاثردارایدومولف:4

متنی به یک اثر دارای دو مولف، با ارجاع درون متنی به یک اثر دارای یک مولف که در باال به  رونتمامی موارد ذکر شده در مورد ارجاع د

خانوادگی دو مولف با متنی به یک اثر دارای دو مولف باید نام آن اشاره شد، یکسان است. تنها تفاوت ميان آنها این است که در ارجاع درون

از یکدیگر جدا شوند: "و"

 (1010( یا )تقی زاده و رشيدی، 1666سون، )اسميت و جان 

.ارجاعدرونمتنیبهیکاثردارایبیشازدومولف:2

و "متنی بعد از نام خانوادگی مولف اول از عبارت در صورتی که اثر مورد استناد دارای بيش از دو مولف باشد، در درج ارجاعات درون

 گردد: ستناد به صورت زیر ذکر میو بعد از آن تاریخ انتشار منبع مورد ا "همکاران

 (4333)ویلکينسون و همکاران،  

 در مطالعه خود بر روی آفات گياهی نشان دادند که ...   (1666) اسميت و همکاران

 کشاورزان در استان خراسان ...  ( نشان دادند که1011) تقوی و همکاران

سازمان،نهاددولتیوغیره:.ارجاعدرونمتنیبهیکاثرمتعلقبهیکانجمن،0

شود که در صورتی که منبع مورد استناد دارای مولف مشخصی نباشد و در واقع توليد کننده اثر یک سازمان،  این سئوال اغلب مطرح می

بعد از آوردن به طور کلی، در چنين مواقعی  نهاد، انجمن و از این قبيل باشد، چگونه باید ارجاعات را در متن اصلی یک اثر درج کرد. 

 گردد:  اختصار نام یک سازمان، نهاد یا موسسه دولتی یا خصوصی، سال انتشار منبع مورد استناد به صورت زیر ذکر می

 (4336( یا )یونسکو، 1666)فائو،  

 حاکی از رشد بخش کشاورزی در کشورهای در حال توسعه دارد...  (1666) فائوگزارش 

توان بعد از نام کامل آن، سال انتشار اثر مورد نهادی دارای اختصار شناخته شده و رایجی نيست، می در صورتی که نام سازمان یا     

 استناد را به صورت زیر درج کرد:

 (1010)کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، 
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 هایالتینآوانویسیشدهبایددرپانویسدرجشوند.نام

 :ف.ارجاعدرونمتنیبهیکاثربدونمول1

شود وپس از آن سال انتشار اثر به  آورده می  در صورتی که اثر مورد استناد بدون مولف باشد، دو یا سه کلمه از عنوان اثر با حروف بزرگ

 گردد.  صورت زیر درج می

 )1010کشاورزی،   های توسعه پایدار شاخص( 

نحوهتنظیممنابع:
 نحوه نگارش هرمنبع مورد استفاده با ذکر مثال در زیر آورده شده است: 

مجله،  عنوان. حرف اول اسم کوچک نگارنده. سال انتشار مقاله. عنوان مقالهنام خانوادگی نگارنده،  مقالهدرمجالتبایکنگارنده:-

 )شماره مجله(شماره جلد مجله: شماره صفحات.

ير حشره کش های گاچو و کروزر به صورت تيمار بذور کلزا در کنترل زنبور برگ خوار کلزا. گياه پزشکی، بررسی تاث.0234کمانگر،ص.

(4)06 :1-1. 

Cox, M.L. 1998. The genus Psylliodes Latrielle (Chrysomelidae: Alticinae) in the UK. Coleopterist, 

2: 33-65. 

سپس نام خانوادگی و حرف اول اسم کوچک نگارندگان  "ویرگول"پس از نگارنده اول  مقالهدرمجالتبابیشازیکنگارنده:-

 در منابع التين گذاشته شود." and"درمنابعفارسیو"و"بعدی به ترتيب ذکر گردد و قبل از نام خانوادگی آخرین نگارنده 

یژگی های زیستی و شکارگری سن آندرالوس روی الرو و .0230خداوردی،ه.،صحراگرد،م.،امیرمعافی،م.ومحققنیشابوری،ج.

 .1-16: 04(1سن چهارم  برگ خوار پنبه در شرایط آزمایشگاهی. نامه ی انجمن حشره شناسی ایران، )

Ferguson, A.W., Barari, H. and Warner, D.J. 2006. Distributions and interactions of the 

stemminers and their parasitoids in a crop of winter oilseed. Entomologia Experimentalis Et. 

Applicata, 119: 81-92. 

در صورتی که از نویسنده چند مقاله مورد  استناد قرار گرفته باشد ترتيب درج آنها بر حسب سال انتشار از قدیم به جدید و اگر از  تذکر:

در جلو   c ,b ,aنویسنده چند منبع هم سال موجود باشد با نوشتن حروف الف، ب، ج، برای منابع فارسی و برای منابع خارجی  با حروف 

-استفاده شود، ابتدا مقاله یک نگارندههای  منفرد و مشترک از یکدیگر متمایز شوند. در صورتی که در فهرست منابع مقاله سال انتشار، از

 نگارندگان بعدی مرتب گردند.های مشترک به ترتيب حروف الفبای نام های منفرد و سپس مقاله

 . نام ناشر، محل انتشار.تعداد کل صفحات.کتاب سال انتشار. عنوان حرف اول اسم کوچک نگارنده)گان(.به ترتيب نام خانوادگی،  کتاب:-

 ص.501آفات گياهان زراعی ایران. انتشارات دانشگاه بوعلی سينا، همدان.  .0210خانجانی،م.

Gullan, P.J. and Cranston, P.S. 2005. The Insects. Blackwell Publishing, UK. 505pp. 

ثالزیر.فصلیازیککتاب:مطابقم-

Alford, D., Nilsson, V. and Ulber, B. 2003. Insect pests of oilseed rape crops. In: Alford, D.V.(ed.), 

Biocontrol of oilseed Rape Pests. Blackwell Science, Oxford. pp 9-41. 

 مطابق مثال زیر. کتابترجمهشده:-

ایزدپناه، ک.، اشکان، س.م.، بنی هاشمی، ض.، رحيميان ح. و ميناسيان، و. )مترجمان(، بيماری شناسی گياهی.  .4111آگریوس،ج.ان.

 ص. 1346، 1016انتشارات آیيژ ، 
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 اطالعاتنشریه

 

 

نام خانوادگی نگارنده، حرف اول اسم کوچک نگارنده. سال خاتمه. عنوان پایان نامه. مقطع تحصيلی، نام دانشکده و دانشگاه،  پایاننامه:-

 محل دانشگاه.

طهماسبی، شناسی ی دکتری تخصصی حشرههای زنبور عسل ایران. پایان نامهبررسی مرفولوژیکی و بيوشيميایی توده .0271غ.

 کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربيت مدرس، تهران.

Barari, H. 2005. Ecology of the coleopteran stem-mining Pests and their Parasitoids in winter oilseed 

rape: implications for IPM. Ph.D thesis. Imperial College, University of London, UK. 

کنفرانس- در مقاالتچاپشده ذکر نام نگارندگان همانند مقاله در مجالت. سال انتشار. عنوان مقاله. نام  هایعلمی:مجموعه

 ره صفحات.کنفرانس. محل برگزاری کنفرانس، تاریخ برگزاری کنفرانس، شما

آور مزارع کلزای استان مازندران. دومين همایش ملی دستاوردهای نوین در توليد گياهان روغنی. بررسی حشرات زیان .0230براری،ح.

 .1تا  1آبان، صفحات  46دانشگاه آزاد اسالمی واحد بجنورد، 

Williams, I.H., Barari, H., Frearson, D. and McCartney, A. 2006. Wind direction and the direction 

of parasitoids to oilseed rape: implications for IPM. Master Symposium, Goettingen, Germany, April 

2006, p21. 

 استفاده شود. Anonymousاگر منبعی فاقد نام نویسنده بود، بجای نام نگارنده از کلمه  منبعفاقدناممشخص:-

Anonymous. 1999. The NRA review of Fenitrothion. National Registration Authority for 

Agricultural and Veterinary Chemicals, Australia, 2:20.  

 مطابق مثال زیر. منابعاینترنتی:-

Meyer, J.R. 2013. General Entomology: Course Modules. Available on: http://www.Cals. 

Ncsu.edu/Course/ent425/ Course/ modules. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cals/
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 پذیرش تبلیغات و آگهی معرفی محصوالت

الکترونيک در سایت  -1نامه و  به دو شکل صورت فصلبه ایمجله ترویجی سبزیجات گلخانهرساند به اطالع می

ghv.areeo.ac.ir  های دارای سطح زیر کشت مهم نسخه در سراسر کشور به ویژه استان 1333چاپی با تيراژ  -4و

هایفنیوتولیدکنندگان،صاحبانصنایع،خدمات،شرکتشود. لذا از کليه ای منتشر میمحصوالت گلخانه

سبزیجاتگلخانهمشاوره فعاالنعرصه سایر فروشندگانو منظور اطالع  گردد بهکشور دعوت می ایای،

رسانی و معرفی توليدات، محصوالت و خدمات خود و نيز حمایت از تداوم نشر و انتشار این مجموعه علمی و 

ها، تيزرها و مطالب تبليغی خود را از طریق این نشریه ملی منتشر سازند. شرایط و هزینه چاپ تبليغات ترویجی، پيام

 باشد.به شرح جدول زیر می

 

شمارهتماسوسفارشآگهی:

 مهندسعلیبهروجآقای13020017303
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 ریال 333/333/1 - ضخامت معمولی( -)رنگییآخروماقبلآخرصفحه


