
  زاگرس يها جنگلتحقيقات فصلنامه  دو مقاله نگارشراهنماي 
 

 ات علمي وزارت علوم،ينشربررسي ون يسيداراي مجوز كم "زاگرس يها جنگلتحقيقات " پژوهشي-علميفصلنامه دو 

ر و به زبان فارسي منتشفصلنامه دو كه به شكل  باشد يم 1392در سال  ياسوج،قات و فناوري، وابسته به دانشگاه يتحق
  .شود يم

صورت گرفته در زمينه  يها پژوهشعلمي حاصل از  يها افتهيشده  يبند طبقهموقع و  اين مجله با هدف انتشار به
با ارزش حفاظتي باال در كشور و براي ارتقاي سطح علمي  يها جنگل عنوان به زاگرس يها جنگلحفاظت و احياي 

 يها جنگلمرتبط با  يها نهيزمدر تمام  ها مقاله .نمايد ن اقدام مياساتيد، پژوهشگران و دانشجويان و ارتباط بين محققي
و محصوالت فرعي  يبردار بهره ،احياء ،، ژنتيكيشناس خاك ،ها يماريب، آفات و يشناس جنگل، يشناس بوم: اعم از زاگرس
  .پذيرفته خواهند شدپس از ويراستاري علمي و ادبي جنگل و اجتماعي اقتصادي  يها جنبه
 گارش مقالهن شيوه

از بخش مقدمه و تا ابتداي قسمت ( ستونه 2صورت  بهبدون آرم  )متر يسانت 21×29ابعاد ( A4 كاغذ د به قطعيمقاله با
تمام صفحات . شودنوشته  Word 97-2003با نرم افزار  1 خط فاصلها به از چهار طرف يمتر حاش سانتي 3با  )منابع

  .صفحه تجاوز كند 20 د ازيمقاله نباتن م. دنشوگذاري  همقاله در پايين و ميانه پشت سر هم شمار
 :از اند عبارتمقاله هر  هاي مختلف قسمت

  ، مرتبه علمييخانوادگ نامعنوان مقاله، نام و جداگانه ك صفحه يدر  :صفحه شناسه -1
پست  و ارك محل ،)ار، استاديار، دانشي، استادي، مربارشد كارشناس، يتركا دي ارشد يكارشناس يدانشجوكارشناس، (

 پست ونمابر  ،)ثابت و همراه( ، شماره تلفن)همراه با كدپستي(آدرس كامل پستي همراه به ،)گان( سندهينو الكترونيك
 يسيو انگل ي، به فارس)مشخص شده است يو يخانوادگ از نامبعد  *ه با نشانه ك( اتبهكمسئول م سندهينوك يالكترون

  .نوشته شود
  متن مقاله -2
 .تجاوز كند كلمه 25از د ينباو  استمقاله  يموضوع اصلننده ك انيب ،رسا و جامعوتاه، ك ،يخبر يا جمله :عنوان -2-1 

  .شود نوشته  (Bold) ضخيم B Nazanin 14 د با فونتيعنوان با
  :يديلك يها واژهو  ده فارسييچك -2-2

 در آن تمام و باشد گيري نتيجه و ها يافته ها، روش و مواد هدف، و سابقه شامل مبسوط صورت به بايد فارسي چكيده
   .باشد) كلمه 600 حداكثر و 400 حداقل  A4صفحه يك(

  كليدي هاي واژه، گيري نتيجه ،ها يافته ،ها روش و مواد، هدف و سابقه :چكيده
 ترجيحاً( درج شودمقاله  يلدر مورد موضوع اص )ترتيب حروف الفبا به(دي يواژه كل 5 حداقلده فارسي ير چكيدر ز
 .نوشته شود 1و فاصله خط  B Nazanin 12 فونتده با كيمتن چ .)كار نرفته باشند كه در عنوان به يها واژه

ضرورت و  ان شوديمعتبر ب يبر اساس منابع علمپژوهش  ت موضوعيخچه و اهمي، تاردين بخش بايدر ا :مقدمه -2-3
 .مشخص شود آندف ح شود و هيپژوهش مورد نظر تشرانجام 

، مشخصات منطقة مورد مطالعه، شيوه اجراي پژوهش، طرح آماري ،شامل مواد مورد استفاده :ها مواد و روش -2-4
نوشته هاي متداول و شناخته شده  روش و يا تعديل شده قبلي مورد استفاده و تنها با ذكر منبع ديهاي جد شرح روش

 .شود

ها در  شرح جدول. گردند ارائه مي ها شكل و ها جدولهاي كمي و كيفي شامل  هدر اين بخش تمامي يافت :نتايج -2-5
زبان فارسي و انگليسي نوشته شوند، سرستون جداول نيز به هر دو زبان نوشته شوند  2در پايين به  ها شكلباال و شرح 

  .به انگليسي باشند ها شكلو اعداد جدول و حروف 



 ها پژوهشساير  يها افتهياز بحث و مقايسه با در اين قسمت  .گرددبيان ل جدو ياصورت شكل  هنتايج ب: نكته مهم
  .اكيدآً خودداري شود

 يها افتهيو نقدها و پيشنهادها . است ها پژوهشها و مقايسه با نتايج ساير  شامل تحليل و تفسير يافته :بحث - 2-6
  .توانند در صورت نياز در اين بخش ارائه شوند ميجديد 

 تو پيشنهاداكاربردهاي احتمالي آن  بياني از پژوهش و يك استنتاج نهاين قسمت شامل يا :رييگ جهينت -2-7
  .است

 صورت به و فارسي چكيده كامل ترجمه بايد انگليسي چكيده: يسيانگل يديلك يها واژهو ده يچكعنوان،  -2-8
Results ,Materials and methods ,Background and objectives ,( شامل و  (extended abstract)مبسوط

 Conclusion( نام، سمت و يخانوادگ نامچكيده انگليسي بايد معادل چكيده فارسي و شامل عنوان مقاله،  .باشد ،
 يها واژهو ده كيضخيم، چ 4Times New Roman1عنوان با فونت . باشد) گان(  نويسنده) از جز به كل(نشاني كامل 

 ).آخر مقاله آورده شود. (نوشته شود Time New Roman 11با فونت  يديلك

فونت ، با ودش يماين بخش از مقاله از صفحه دوم آغاز : گيري نكات كلي در زمينه نگارش مقدمه تا نتيجه
Nazanin 12 B  تا حد امكان از به كار بردن كلمات خارجي خودداري د ين بخش بايدر ا .نوشته شود 1و با فاصله خط

فارسي نوشته و در مقابل آن و داخل پرانتز، به زبان اصلي نگاشته  الخط رسمد به يهر گونه اصطالح خارجي با، شود
منابع  ي، براخ انتشار آنيسنده و تارينو يخانوادگ نامبر اساس الب درون پرانتز د منبع مطين بخش از مقاله بايدر ا. شود
سنده دارند، ينو 2راي منابعي كه ب .ر شودكذ الدييسي و سال ميبه انگل يمنابع خارج يو برا يبه زبان فارس يفارس

. شودو بعد سال انتشار ذكر  سنده دومينو يخانوادگ نامسپس  )&( و حرف عطفسنده اول سپس يخانوادگي نو ابتدا نام
و سال ) .et al(اران كلمه همك سنده اول و سپسينو خانوادگي سنده دارند فقط نامينو 2ش از يدر مورد منابعي كه ب

  .انتشار آورده شود
 :مثال

  :منبع فارسي
  )1388 ذوالفقاري،: (يك نويسنده
  )1393 ،فياض و ذوالفقاري: (دو نويسنده

  )1388 ،و همكاران يليانجل: (بيش از دو نويسنده
) 1388 ،و همكاران ؛ جليليان1393فياض و ذوالفقاري، (صورت  بيايد بايد بهدنبال هم  بهاگر الزم است چند منبع 

  .نوشته شود
 .نوشته شود) 1389(اگر الزم باشد نام افراد در شروع جمله بيايد، به صورت حسيني و همكاران 

 :منبع انگليسي

  )Jafari, 2008: (يك نويسنده
  )Peet, 2009) Zobel &: دو نويسنده

  )Capital et al., 2009: (بيش از دو نويسنده
  .نوشته شود )Kays et al., 1998; Johnson et al., 2003( صورت دنبال هم بيايد بايد به اگر الزم است چند منبع به

) 2010(و همكاران  Capital ،)2015(Peet  و Zobel ،)Jafari  )2008اگر الزم باشد نام افراد در شروع جمله بيايد،
  .نوشته شود
 Times فونتبا  يالديو سال م) گان(سنده ينو يخانوادگ نام، ي، اصطالحات خارج)كيتاليحروف ابا ( گياهاننام علمي 

New Roman 11 نوشته شود. 



شده در  چاپامل ك يها مقالهو ، خالصه مقاله يپژوهش -يعلم يها مقاله(معتبر  يد از منابع علميدر نگارش مقاله با
ارشد و  يارشناسك يها نامهان يپاپژوهشي، هاي  طرح ،)چاپ شده يها كتابو  يعلم يها شيهمامجموعه مقاالت 

 .استفاده شود يتركد

  :اشكال و جداول
و با ) وملز در صورت(شده و داراي مقياس اندازه  يگذار شماره، بدون كادر، زمينه سفيد يستي باترسيمي با يها شكل

و ) لزوم در صورت(داراي مقياس اندازه  ها ميترسنيز مرتب شده مانند  ها عكس، jpg صورت بهو  300dpiوضوح حداقل 
بايد با كيفيت مناسب و اصل  ها ميترسو  ها عكسبديهي است . ارسال شوند jpg صورت بهو  300dpiبا وضوح حداقل 

. كه در چاپ سياه و سفيد قابل تفكيك باشد ،دو الگوهايي استفاده شو ها رنگبا زمينه سفيد و در آن از  ها جدول. باشند
 .راحتي ميسر نباشد در متن به) نتيجه(آمده   دست استفاده از جدول وقتي مجاز است كه درج اطالعات به

اختصارات و عالئم  .نياز به مراجعه به متن نباشد ها آننحوي كه براي درك  بهها بايد گويا بوده  ها و شكل عنوان جدول
 .ها ضروري است ذكر واحد و مقياس براي آن. جدول بايستي در زير آن شرح داده شود

ول و ااعداد جد. به دو زبان فارسي و انگليسي آورده شود ها شكلزيرنويس  و ها ن آو سرتيتر  ها جدول عنوان :نكته مهم
  .شودانگليسي نوشته زبان نيز تنها به  ها شكل و عناوين اشكال

به جدول . ان شرح، داخل پرانتز ذكر شوديد منبع آن در پاينباشد، با )گان(سنده يمتعلق به نو) ها(ل كه شك يدر صورت 
 .فاصله از مطلب مربوطه قرار داده شوند نيتر كينزدها در  و شكل بايد در متن ارجاع داده شود و آن

  

  
  شرقي شمال جهت در اي درختچه هاي گونه SIV مقادير -1 شكل

Figure 1. The SIV of shrub species in northeastern aspects  
  

  كاري شده جنگل هاي پوشش گونه  متوسط تعداد در هكتار، درصد آميختگي و درصد تاج -1 جدول
Table1. Average of density, mixture percent and canopy cover of afforested species  

 پوشش  تاج

 (%)  
 پوشش كل  اجت

)m2( 
 آميختگي

 )(%  
متوسط تعداد در 

  نام علمي  راوانيف  هكتار

Canopy cover 
(%) 

Total canopy cover 
 )m2(  

Mixpercent 
(%)  

Average of 
density 

Abundance  Scientific name  

62.8   4789.88  50.3  32.9 789 
Cupressus 
arizonica  

17.7  1347.59  16.2  10.6  254  Pinus brutia  

3.9  297.51  12  7.8  188  Amygdalus 
scoparia  



در صورتي كه اين واحدها در آغاز جمله بيايند با حروف . براي بيان اوزان و مقادير از سيستم متريك استفاده گردد
 .نوشته شوند

  در ابتدا منابع فارسي به فارسي. مورد استناد در متن آورده شوند يعلمن قسمت تمام منابع يدر ا :منابع -3
 )B Nazanin 12(  نويسنده اول، سپس منابع خارجي به انگليسي يخانوادگ نامالفبايي حرف اول  بيبه ترتو  
 )Times New Roman 11(  نوشته شوندنويسنده اول،  يخانوادگ نامالفباي انگليسي حرف اول  بيبه ترتو. 

صورت ميالدي در آخر چكيده  انتشار بهصورت التين و سال  بايد بهعالوه بر فارسي منابع فارسي : تذكر خيلي مهم
  .ذكر گردد) In Persian with English Abstract(و در انتها در پرانتز عبارت . انگليسي آورده شوند

، الزم است عنوان مقاله به زبان انگليسي ترجمه و بعد از قيد اند شدهجهت درج منابعي كه به الفباي غيرالتين چاپ 
 )In Russian( .آن مانند فارسي يا روسي در پرانتز قيد شودشماره صفحات، زبان اصلي 

و . در صورتي كه منبع به الفباي غيرالتين ولي داراي خالصه التين باشد، در اين صورت منبع به زبان التين داده شود
  )In Persian with English Abstract( مثال. در آخر پرانتز زبان اصلي قيد گردد

  :مثال
Aghaei, A., Alvaninejad, S. & Zolfaghari, R. 2014. Assessment of biodiversity of plant 
ecological groups in Vezg forest of Yasouj. Journal of Zagros Forests Researches, 1(1): 1-15. 
(In Persian with English Abstract). 

سنده، حرف اول اسم ينو يخانوادگ نامدر مورد مقاله : استن صورت يب نگارش هر منبع علمي در فهرست منابع بديترت
 ه مقالهن صفحين و آخريمجله و اول سالشماره ، انتشار مقاله، عنوان مقاله، عنوان كامل مجله سالكوچك نگارنده، 

 .شودنوشته 

و سپس حرف اول  يخانوادگ نامبه ترتيب  سنده اوليپس از نو ،سنده داشته باشديك نويش از يدر صورتي كه مقاله ب
 .شوندب ذكر ياسم كوچك نفرات بعدي به ترت

انتشار، عنوان كامل كتاب  سال، )گان( سندهينوو سپس حرف اول اسم كوچك  يخانوادگ نامب يدر مورد كتاب به ترت
ده ورآ زير يها مثالمطابق با شماره جلد، نام ناشر، محل انتشار و تعداد كل صفحات كتاب ، )حروف اول كلمات بزرگ(

 .دشو

  مقاله
ر يز: يمطالعه مورد( يزداريرد اقدامات آبخكعمل يمك يابيارز. 1383. ، مييو رضا. آ، فروتن، .، فيفي، شر.م .ح ،يصادق

  .96-104 :)5(17 ،يپژوهش و سازندگ). شاركز يحوزه آبخ
 
Tarrega, R., Calvo, L., Marcos, E. & Taboada, A. 2006. Forest structre understory diversity in 
Quercus pyrenaica communities with different human uses and disturbances. Forest Ecology 
and Management, 227(1): 50-58. 

م يها بر حسب سال انتشار از قد ب درج آنياد قرار گرفته باشد ترتنمورد است مقالهسنده چند يك نويدر صورتي كه از 
گر يكديدر جلو سال انتشار، از  cو  a ،bحروف اي چند منبع هم سال موجود باشد با نوشتن  سندهينو د و اگر ازيبه جد
هاي  ك نگارنده ارائه شود، ابتدا مقاالت منفرد و سپس مقالهيدر صورتي كه مقاالت منفرد و مشترك از . دشونز يمتما

 .شوندب حروف الفباي نام نگارندگان بعدي مرتب يمشترك به ترت

  ابكت
  .ص 560انتشارات دانشگاه تهران، . زاگرس شناسي جنگل. 1382. ح.، ماي جزيره

Webster, J. & Weber, R.W.S. 2007. Introduction to fungi. Cambridge University Press, 
England, 841 p. 



 ديگر ا چند نفري كيك مجلد توسط يو در  نوشته شده هسندينوچند له يبه وسكه ك كتاب يدر صورتي كه فصلي از 
  :ر عمل شودياد قرارگرفته باشد طبق نمونه زنمورد است ،ش شده استيرايوگردآوري و 

Jijakli, M.H. & Lepoivre, P. 2004. State of the art and challenges of post-harvest disease 
management in apples. Pp.59-94. In: Mukerji K.G. (ed.). Fruit and vegetable diseases. Kluwer 
Academic Publishers, New York. 

  علمي هاي همايش هاي مقاله
خالصه . هاي همزيست ريشه يونجه در استان كهگيلويه و بويراحمد قارچ. 1389. م ،و عبدالهي. آادهمي  ،.م ،صدروي

  .110ص  ،انپزشكي، تهران، اير ايران، مؤسسه تحقيقات گياه پزشكي ياهگمقاالت نوزدهمين كنگره 
Salahi Ardakani, A., Gaur, H.S., Kamra, A. & Mojumder, V. 2008. Efficacy of neem seed 
granules Trichoderma viride and Pseudomonas fluorescens alone or in combination against 
Meloidogyne incognita infecting cucumber and tomato. Proceedings of 5th International 
Congress of Nematology Brisbane, Australia: 275 p. 

 .كامل درج گردند صورت بهيد با نشريه هر منبع

  ساير نكات
نام و نام خانوادگي، مرتبه علمي، آدرس داور را با ذكر  3 تا شود يمدرخواست نويسنده مسئول مكاتبه از  .1

 براي از طريق وبگاه نشريهايشان  كيالكترون و پست نمابر ،)ثابت و همراه( ، شماره تلفن)همراه با كدپستي(كامل پستي 
 .آزاد است ها آندر قبول و يا رد مجله هيئت تحريريه  ، هر چند كهداوري مقاله پيشنهاد كند

 .كنند ان مييخود ب هسندگان مسئول نظراتي هستند كه در مقالينو .2

 .ته شده آزاد استهيئت تحريريه مجله در ويرايش ادبي مقاله پذيرف .3

به  وه صادر يريئت تحريب هيد داور نهائي و تصويراستاري، تائيرش مقاله پس از اتمام مراحل ويگواهي پذ .4
 .ديخواهد رسمسئول مكاتبه سنده ياطالع نو

از ارسال آن براي ساير مجالت خوداري زمان اعالم نتايج مقاله ارسالي  تا شوند يممتعهد  )گان( سندهينو .5
 .نمايند

 و يا از نگارش قابل قبول فارسي و يا انگليسي  ه نشده باشديراهنما تهبا اين كه مطابق  يا قالهم
   .خواهد شد داوري، ردارسال قبل از  برخوردار نباشد،

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
 


