راهنمای نویسندگان
نشریة تخصصی مدیریت آب و آبیاری (مجلة کشاورزی سابق) نشریة علمی  -پژوهشیی پیرسیا وبیرینیادا سونشیتار ت یرود وسیت کیر بیر ییر
سوفصلنامر (ب ار و پاییز) منتشر میگرسس .مقاال

تنقیقی ( )Research Papersسر زمینة علیم مربیط بر زباد فارسی بروی چاپ سر وین نشیریر پیریر

میشیند و نباید قبالً سر نشریة سیتری چاپ و یا برطیر همزماد بر سیتر نشریا
خارجی وروئر و چاپ شدروندا مستثنی هستند .وین نشریر وز پریر

ورسال شدر باشند .مقاالتی کر چکیدة آن ا سر مجامع علمی سوخلیی و

یاسسوشت علمی ( )Short Communication Letterیا مقالة کیتار معرور وست.

روش نگارش:
قلم تیترها:
قلم

Bzar Bold 12

متنBlotus 12 :

قلم مطالب ونتلیسی
عنیود شکلها و

متنTime new roman 10 :

جدولهاBlotus bold 11 :

مطالب سوخل شکلها و جدولها Blotus bold 10 :و

Time new roman bold 8

تمامی بخشهای مقالر با حاشیر سو سانتیمتر سر هر چ ار طرفا با نرموفزور  Microsoft Wordت یر گرسس. تعدوس فنا -سر نتار

قابل قبیل  21فنر وست.

مقالر تی یر میشیس کر تا حد ومکاد وز برکار برسد ووژرهای بیتانر پرهیز شیس .وستفاسر وز ووژرهای مصیب فرهنتسیتاد علییم جم ییری

وسالمی ویرود کر سر مجمیعر کتابهای فرهنگ کشاورزی و منابع طبیعی چاپ سونشتار ت رود گرسآوری شدرا تی یر میگرسس.
 -وسامی و ووژرهای علمیا مکاد هاا میوس و سایر و طالحا

خارجی رو سر متن مقالر بر زباد فارسی نتاشتر و بیا گروشیتن شیمارر سر قسیمت بیاال و

سمت چپ وین ووژرا خیونندر بر زیرنییا ( )Footnoteهماد فنر کر سر آنجا ووژر میرس نظر بر زباد و لی نیشتر شدر وستا هدویت شیس.
 سر متن مقالرا وعدوس فر تا نر بر حروف و وعدوس  21بر باال بر عدس نیشتر شیس (بر وستثنای وعدوس سوخل جدولهاا شکلها و شمارر رفرناهای وروئرشدر سر پایاد جملر و شماررگروری فرمیلها).
 -سر متن مقالر و چکیدرهای فارسی و ونتلیسیا  %بر یر

کلمة سر د و  Percentنیشتر شیس (بر وستثنای جدولها و شکلها).

 سر مرحلة وولیرا ج ت ورسال مقالر بروی سووریا نیازی بر وروئة سوستینی متن مقالر نیست و مقالر یک ستینی تایپ گرسس. چکیدة فارسی و ونتلیسی سر سو فنة جدوگانر برترتیب سر وبتدو و ونت ای مقالر وروئر گرسس. -زیرنییاها ( )Footnotesبر یر

خیسکار سرج گرسس.

 جدولها (بر فرمت جدولهای فارسی زباد) وز نیع روست بر چپ سرج گرسس. کاسر وطروف نمیسورها حرف شیس. میاد کلمر و نقطر ().ا کاما (ا)ا عالمت سؤول (؟) و پرونتز () فا لر نباشد و پا وز سرج عالمتا یک فا لر ( )Spaceسرج گرسس .و یل سجاوندی یانقطرگروری ( )Punctuationو فنر آرویی رعایت شیس.
 فرمیلها شماررگروری شیند. وبتدوی هر پاروگروف فرورفتتی ( )Indentسرج گرسس. سر چکیدة فارسیا متن مقالرا جدولها و شکلهاا تاریخها بر شمسی و فقط سر چکیدة ونتلیسی بر میالسی وروئر گرسس. -بخشهای مختلف مقالر پاروگروفبندی شیس .بر عنیود مثالا مقدمر سر یک پاروگروف وروئر نشیس.

فایل تعهدنامه (در سایت نشریه قابل دسترسی است).
 -وطالعا

خیوسترشدر بر طیر کامل بروی تمامی نییسندگاد سرج گرسس .سرج شمارر تلفن همرور و نیز پست ولکترونیکی تمامی وفروس ضروری وست.

 بروی سرج مرتبة علمی کلمر عضی هیئت علمی کافی نیست .رتبة علمی مربیا وستاسیارا سونشیار و وستاس سرج گرسس. -ومضای تمامی نییسندگاد سر وین فرم ولزومی وست و ومضا وز طرف سیترود قابل پریر

نیست .سر یر

عدم سسترسی بر سیتر وعضا ومضای وسکن

شدر سر فایل سرج گرسس.
 وز سرج ویمیلهای غیرفعال ( )Expiredخیسسوری گرسس. فایل تع دنامر بر عنیود فایل ضمیمر بارگروری شیس.بخشهای مختلف مقاله:
قسمتهای مختلف مقالر برترتیب شامل عنیود فارسیا چکیدرا کلما

کلیدیا مقدمرا میوس و رو هاا نتایج و بنی،ا پیشین اسهاا تشیکر و قیدرسونی

(وختیاری)ا منابع میرس وستفاسرا عنیود ونتلیسیا چکیدر ونتلیسی و کلیدووژگادهای ونتلیسی وست.
عنوان ،چکیده و کلمات کلیدی (صفحه اول)
عنیود مقالر بایستی کیتار و وز منتیوی مقالر برگرفتر شدر باشد تا بروی خیونندر قابل سرک باشد .عنیود مقالر نباید بیش وز  21حیرف باشید .سر عنییود
مقالر و چکیدر برجز سر میورس مقیاسهای وستاندورس وز کلما
گرسس و سر بخش چکیدرهای فارسی و ونتلیسیا نام و مشخصا
باشد .سر پایین چکیدرا کلما

وختصاری وستفاسر نشیس .چکیدة فارسی سر یک پاروگروف و حیدوکثر سر  21سیطر وروئیر
نییسندگاد حرف شیس .چکیدر باید بیانتر مسئلرا هدفا رو

و نتایج تنقیق حاضر

کلیدی ذکر گرسس.

 حدوقل پنج کلمة کلیدی با معاسل ونتلیسی (سرج شدر سر چکیدر ونتلیسی) بر ترتیب حروف ولفبا نیشتر شیس. کلماتی کر سر عنیود مقالر آمدر وستا نباید مجدسوً سر کلما -کلما

کلیدی فارسی و ونتلیسی معاسل هم باشند.

 -کلما

کلیدی ونتلیسی با حرف بزرگ شروع شیس.

کلیدی تکرور شیند.

مقدمه (صفحه دوم)
مقدمر سر یک فنر وروئر گرسس و سر آد ضمن مرور پژوهشهای پیشینا سر پاروگروف آخر هدف پژوهش تیضیح سوسر شیس.
مواد و روشها (صفحه سوم)
سر وین بخشا ننیر ونجام پژوهش (شامل میوس و وسایل میرس وستفاسرا رو های ورزیابیا طرح آماری و ننیر تجزیر آماری سوسرها) تیضیح سوسر شیس.
نتایج و بحث
نتایج حا ل وز پژوهش رو میتیود بر یر

جدول و شکل وروئر کرس و فقط تنلیل نتایج رو سر متن آورس .بعضی وز نتایج ساسر رو مییتییود سر سوخیل

متن و بدود وروئر جدول یا شکل وروئر نمیس .هر جدول یا شکل بایستی سوروی عنیود مشخصی باشد .عنیود باید تا حد ممکن ووضح و بییانتر منتییوی
جدول و شکل مربیط باشدا بر گینروی کر خیونندر بدود مروجعر بر متن بتیوند کلیر وطالعا

میرس نیاز بروی سرک جدول رو مشاهدر نماید .بروی نیشتن

عنیود 'جدول' (یا 'شکل') باید پا وز ذکر کلمر 'جدول' (یا 'شکل')ا شمارر آد و سپا یک خط تیرر و بعد وز آد عنیود جدول (یا شکل)ا نیشتر شیس.
تاریخهای میرس وشارر سر متن جدولها (یا شکلها)ا بر شمسی تبدیل گرسس .همچنین نتایج حا ل وز آزمایش با نتایج حا ل وز سایر پژوهشها مقایسر
شیس .تا حد ممکن بایستی میورس وتفاق نظر و یا وختالف نتایج وین پژوهش با پژوهش هیای سیتیر سر ویین زمینیر مییرس بررسیی قیرور گرفتیر و سیپا
کاربرسهای نتایج پژوهش و وستنتاج وساسی وز آد سر قالب یک نتیجرگیری کلی وروئر شیس.
 سر هر قسمت وز مقالر کر بر یک جدول و یا شکل وشارر شدا بالفا لر پا وز وتمام پاروگروفا جدول و یا شکل مربیطر وروئر شیس. سر شکلها و جدولهاا وعدوس و مطالب بر فارسی سرج گرسند. عنیود منننیا نمیسور و شکل تنت عنیود 'شکل' سر زیر آد ذکر گرسس (وسطچین). عنیود جدول سر باالی آد سرج گرسس (وسطچین). سوخل متن جدول نبایستی خطیط وفقی یا عمیسی کشیدر شیس. -هر ستید جدول باید سوروی عنیود و ووحد مربیط بر آد ستید باشدا متر وینکر تمام ستیدها سوروی ووحد یکساد باشند کر سر وین یر

باید ووحد

مربیط رو سر عنیود جدول قید نمیس.
 بروی بیاد تیضیحهای وضافی سرخصیص هر جدولا میتیود برترتیب وز عالیم وختصاری †ا ††ا ††† و  ...سر متن جدول وستفاسر نمیس و با نشیادسوسد آدها سر زیر جدول و وروئر تیضیحا وطالعا

الزم رو سر وختیار خیونندر قرور سوس.

 وشکال کامپییتریا ترسیمی و عکاها باید کامالً ووضح و با رزلیشن  011 dpiباشند. وعدوس وروئر شدر سر جدولها (ج ت س یلت سر مقایسر) تا یک و یا سو رقم وعشار گرس شیند.تشکر و قدردانی (اختیاری)
نییسندر(گاد) میتیونند وز وشخاصا سازمادها و وفروس حقیقی یا حقیقی کر ومکانا

وجروی پژوهش مانند تأمین بیسجرا وسایل آزمایشتاهیا ینرویی

و غیرر رو فروهم نمیسروند و یا سر وجروی طرح کمک کرسروندا تشکر و قدرسونی نمایند .قیدرسونی وز سوورود و سیتیر نییسیندگاد مقالیر و همچنیین سرج
ووژرهای سکتر و م ندس قابل پریر

نیست.

وین بخش سر بررسی وولیر حرف شیس و سر یر

پریر

مقالرا سر زماد ویروستاری و فنر آرویی بر متن وضافر شیس.

منابع مورد استفاده
سر بخش 'منابع میرس وستفاسر'ا فقط منابع ذکر شدر سر متن مقالر مطابق سستیرولعمل زیر وروئر شیند .کلیر منابع ورجیاع سوسر شیدر سر میتن بایید سر ویین
بخش آورسر شیند .وبتدو منابع فارسی و سپا منابع ونتلیسی بروساس حروف ولفبا شماررگروری و تنظیم شیند .سر میرس مقیاال ا بیر ترتییب بایید نیام
خانیوسگی نییسندرا نام نییسندرا تاریخ ونتشار مقالر سر سوخل پرونتزا عنیود مقالرا عنیود کامل مجلرا شمارر جلدا شمارر مجلر سر سوخل پرونتیز و بعید وز
سو نقطر وولین و آخرین فنا

مقالر ورویر شیند .مثال:

مقاالت
مقالر فارسی با یک نییسندر:
 .2رحیمیخیب ع ( )2031پیشبینی حدوکثر بارندگی ماهانر ویستتار ویالم وز روی سمای سطح آب خلیج فارس و سریای سرخ با وسیتفاسر وز رو
کاوی .تنقیقا

آب و خاک ویرود.2-7 :)2(21 .

مقالر فارسی با سو نییسندر:

سوسر

. مدیریت آب و آبییاری.فشار سر لیلرهای فرعی آبیاری متنرک سستی بر روی هزینرها

) بررسی وثر تغییرو2031(  و رحیمیخیب ع. زبرسست س.1
.83-68 :)2(2
:مقالر فارسی با سر نییسندر و یا بیشتر

.) تعیین ب ترین مدل مناسبر ضریب تشت سر منطقر آمل بیر پاییر آنیالیز حساسییت2031(  و زورع وبیانر ح.ا نیری ح.ا نیری ح.ا لیاقت ع. یزسونی و.0
.3-27 :)2(21 .آب و خاک ویرود

تنقیقا

:مقالر ونتلیسی با یک نییسندر
1. Rahimikhoob A (2008) Comparative study of Hargreaves’s and artificial neural network’s mthodologies in estimating reference
evapotranspiration in a semiarid environment. Irrigation Science. 26(3): 253-259.

:مقالر ونتلیسی با سو نییسندر و بیشتر
1 . Berengena J and Gavilan P (2005) Reference evapotranspiration estimation in a highly advective semiarid environment. Irrigation and
Drainage Engineering. 131(2): 147-163.
2 . Coulibaly P, Anctil F and Bobee B (2000) Daily reservoir inflow forecasting using artificial neural networks with stopped training
approach. Hydrology. 230(3-4): 244-257.
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 کنگرهها و سمینارها،مقاالت چاپ شده در مجموعه مقاالت همایشها
) بررسی تأثیر پارمترهای تاریخ کشتا مقدور و زماد بارندگی سر وفزویش ب رروری آب گندم سیم سر وستاد خیزستاد2067(  و میمنی ر. ر. نظریفر م.2
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پایاننامه
 .2رنجبر و ( ) 2063تیسعر یک مدل ساسر بروی تعیین تبخیر و تعرق گیار مرجع بروساس معاسلر فائی پنمن مانتی - ،منطقر میرس مطالعر وستاد خیزستاد.
سونشتار ت رود .ت رود .پایادنامر کارشناسی ورشد.
2. Reeder JD (2001) Nitrogen transformations in revegetated coal spoils. Colombia State University, Fort Collins, Ph.D. Dissertation.

نحوه ارجاع منابع مورد استفاده در متن مقاله
ورجاع معمیالً پا وز یک مطلب م م قید میشیس و فقط شمارر منبع میرس وستفاسر سر پایاد جملر و سر سوخل پرونتز نیشتر شیس .لرو وز نیشتن نام
منققین بر زباد فارسی و یا ونتلیسی سر متن مقالر خیسسوری شیس .مثال:
 سر حدوس  20سر د زمینهای زیرکشت و  01تا  11سر د وروضی میرس آبیاری تنت تأثیر نمک هستند (.)28 ... -و سر بررسی وثر شیریهای مختلف آب آبیاری بر خصی یا

مختلف تعدوس زیاسی وز ورقام گندم هتزوپلیئید و تتروپلیئیدا وز شاخص ضریب

حساسیت بر تنش وستفاسر شدر وست (2ا  21و .)28
عنوان و چکیده انگلیسی (( )Abstractصفحه آخر)
سر آخرین فنرا عنیودا چکیدر ونتلیسی و کلما
و نیح چکیدر فارسی باشد و سر یر

کلیدی وروئر شیس .چکیدر حدوکثر سر یک پاروگروف سر  21سطر باشد .چکیدر ونتلیسی ترجمر کامل

تغییر و بازنتری چکیدر فارسیا تغییرو

چکیدر ونتلیسی باید بر میالسی تبدیل شیند .کلما

کلیدی عیناً ترجمر کلما

باشد .کلماتی کر سر عنیود مقالر آمدر وستا نباید مجدسوً سر کلما

سر چکیدر ونتلیسی نیز وعمال شییس .تیاریخهیای مییرس وشیارر سر

کلیدی فارسی (برترتیب وز  Aتا  )Zو حرف وول کلما

با حرف بزرگ

کلیدی تکرور شیند.

تذکرات مهم:
 -وعضای هیئت تنریریر سر عدم پریر ا پریر

و نیز هرگینر ویرویش الزم سر زماد چاپ مقالر وست.

 مسئیلیت کامل نظرهای وبروز شدر سر مقالرها و نیز رعایت حقیق مؤلفاد و پژوهشترود بر ع در نییسندر(گاد) مقالر وست. -و ل مقالر و کلیر تصاویر و نتاررهای ورسالی سر بایتانی مجلر نت دوری میشیس و قابل عیس

نیست.

 مقاالتی کر مطابق روهنمای ت یر مقالر مجلر ت یر نشدر باشندا بروی سووری ورسال نخیوهند شد. وسامی نییسندگاد بر هماد ترتیبی کر سر زماد تشکیل پروندر سرج گرسیدرا سر زماد چاپ مقالر وروئر خیوهد شد و هیچ تغییری سر ترتیب و یا تعیدوسنییسندگاد وعمال نمیگرسس.
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