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بررسی فونستیک و تنوع گونهای زنبورهای پارازیتویید گروههای  Pimpiliformesو

1 - 20

)Ichneumoniformes (Hymenoptera: Ichneumonidaeدر استان یزد ،ایران
شیما حبیبی بدرآبادی؛ محمد خیرانديش؛ عباس محمدی خرم آبادی



بررسی فلوریستیکی رویشگاه زربین ) (Cupressus sempervirens L.فیروزآباد ،استان
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فارس
عین اهلل بحرانی فرد؛ مهدی يوسفی؛ احمد رضا خسروی



بررسی روابط ژنتیکی بین گونه ای گروه  derderianumو گونه های مرتبط در سردۀ Allium
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در ایران
بهاره برجیان بروجنی؛ حجت اله سعیدی؛ آزاده اخوان



ارزیابی تنوع ژنتیکی و روابط خویشاوندی گونۀ  Trifolium tomentosumبا استفاده از روش
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CDDPدر ایران
مريم حائرینسب



مطالعۀ پراكنش گونههای گون ) (Astragalus Lدر استان لرستان
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محمد مهرنیا؛ علی اصغر معصومی



یادداشت تاكسونومیکی بر جنس ) Alopecurus (Poaceaeدر ایران
محمد امینی راد
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