اتکسونومی و بیوسیستماتیک
علمی -ژپوهشی
صاحب امتیاز :معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه اصفهان
سال نهم ،شماره سی ام ،بهار 1396
شمــــاره استــاندارد بیـنالمللــی چاپی2008 - 8906 :
شماره استاندارد بینالمللی الكترونیك2322 – 2190 :
مدير مسئول

سردبیر

دكتر حجت اهلل سعیدی

دكتر محمدرضا رحیمی نژاد

دانشگاه اصفهان

دانشگاه اصفهان

ho.saeidi@sci.ui.ac.ir

mrr@sci.ui.ac.ir

کارشناس نشريه

دبیران تخصصی

زهرا بهشتی نژاد
tbj@res.ui.ac.ir

هیات تحريريه
دكتر حمید اجتهادی

دكتر مهرداد عباسی

دانشگاه فردوسی مشهد

موسسه تحقیات گیاهپزشکی کشور

دكتر علی اكبر احسانپور

دكتر حسین فتح پور

دانشگاه اصفهان

دانشگاه اصفهان

دكتر جمشید درویش

دکتر علی اصغر معصومی

دانشگاه اصفهان

موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع تهران

دكتر هما رجایی

دکتر ايرج نحوی

دانشگاه شیراز

دانشگاه اصفهان

دكتر سید بدرالدین ابراهیم سید طباطبایی

دکتر صادق ولیان بروجنی

دانشگاه صنعتی اصفهان

دانشگاه اصفهان

مجلۀ علمی-پژوهشی تاکسونومی و بیوسیستماتیك
براساس ابالغیه شماره  3/11/995مورخ  1388/6/31کمیسیون بررسی نشـراات علمـی وزارت علـوم تحقیقـات و
فناوری ،دارای درجۀ علمی-پژوهشی و شماره استاندارد بین المللی  2008 -8906از سازمان اسناد و کتابخانه ملـی
جمهوری اسالمی ااران است

یشود:
متن كامل نشریه در پایگاههای اطالعرسانی زیر نمایه و فهرست م 
پايگاه اختصاصی نشريه
بانك اطالعات نشريات کشور

http://uijs.ui.ac.ir/tbj
http://www.magiran.com

پايگاه استنادی علوم جهان اسالم

http://www.ISC.gov.ir

پايگاه اطالعات علمی جهاد دانشگاهی
ابسکو :میزبان پايگاه های اطالعاتی
اولريخ :راهنمای بینالمللی نشريات ادواری
ايندکس کوپرنیکوس (فهرست مجالت برتر)

http://www.sid.ir
http://www.ebscohost.com
http://Ulrichsweb.serialsolutions.com
http://journals.indexcopernicus.com

دوآج :فهرست مجالت پژوهشی با دسترسی آزاد

نشانی پستی
اصفهان ،خیابان هزارجريب ،دانشگاه اصفهان،
ساختمان کتابخانه مرکزی ،معاونت پژوهش و
فناوری ،اداره انتشارات
کد پستی8174673441 :

http://www.doaj.org

شماره تماس
031-37932680
031-37932177
tbj@res.ui.ac.ir

اتکسونومی و بیوسیستماتیک
علمی-ژپوهشی
صاحب امتیاز :معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه اصفهان
سال نهم ،شماره سی ام ،بهار 1396
شمــــاره استــاندارد بیـنالمللــی چاپی2008 - 8906 :
شماره استاندارد بینالمللی الكترونیك2322 – 2190 :

فهرست



تحلیل كالدیستیک طایفۀ ) Bromeae (Poaceaeبر اساس صفتهای ریختشناسی در ایران

1 - 14

زهرا پورمشیر؛ عاطفه امیراحمدی*؛ رضا نادری



بررسی فلوریستیکی منطقۀ پُدُل ،لِمَزان و كوه بِدو در شهرستان بندرلنگه ،استان هرمزگان ،ایران

15 - 30

فاطمه اسکندری خانکهدانی؛ مهدی يوسفی*؛ محمود ضعیفی



جایگاه آرایهشناختی خفاش دمموشی مسقطی ) (Rhinopoma muscatellumدر ایران بر

31 - 50

اساس صفتهای ریختشناختی
وحید اکملی*؛ سمیه اسمعیلی رينه؛ زينب کاروند



مطالعۀ تاكسونومیک زنبورهای گردهافشان خانوادۀ Halictidae (Hymenoptera:

51 - 70

)Apoideaدر شهرستان گرگان
زيبا صفی؛ احمد نديمی*؛ محسن يزدانیان



الگوهای هموپالزی صفتهای ریختشناسی در بخشههای  Acanthoprasonو

71 - 82

Asteroprasonاز سردۀ پیاز )(Allium L.در قالب تبارزایی حاصل از توالی هستهایITS
آزاده اخوان*؛ حجت اله سعیدی



معرفی فلور ،شکل زیستی و پراكنش جغرافیایی گیاهان تاالبهای مهم استان چهارمحالوبختیاری
يعقوب ايران منش*؛ عادل جلیلی؛ حمزه علی شیرمردی؛ حسن جهانبازی گوجانی

83 - 104

