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ریختسنجی هندسی در جایگاه روشی مؤثر در بیان الگوهای ریختی ،مطالعۀ موردی گونۀ شاهكولی
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سالل ( )Alburnus sellal Heckel, 1843در زیرحوضههای رودخانههای زاب كوچک و
سیروان ،حوضۀ تیگریس
زانیار غفوري -عطا مولودي صالح -سهیل ايگدري -هادي پورباقر



روشهای طبقهبندی فایتوپالسماها
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فیلوژنی مولکولی خفاش گوشپهن مصری ( )Barbastella leucomelasبراساس ژن
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گزارش تریپس قارچخوار ) Nesothrips lativentris (Karnyاز ایران
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