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  هاي خاكپژوهشپژوهشی -علمی نشریهدر انتشار  راهنماي تهیه مقاله براي
 )علوم خاك و آب(

  
به منظور افزایش آگاهی محققان و  )خاك و آبعلوم (هاي خاك پژوهشپژوهشی - علمی نشریه

, ها شناخت و معرفی اندیشه ،ایجاد زمینه ارتقاي سطح دانش و پژوهشآب،  پژوهشگران علوم خاك و
 علمی آموزشی،ایجاد ارتباط بین مراکز  ،المللی پژوهشی در سطح ملی و بین - هاي علمیا و خالقیتنوآوریه

در زمینه گران پژوهشنتایج حاصل از فعالیتهاي تحقیقاتی  ،ها پژوهشی و انتقال و تبادل نتایج یافته -
 را منتشر شاورزي برداري پایدار از منابع خاك و آب در ک مسائل مربوط به شناسایی، حفاظت و بهره

  .می نماید
  

  اصول کلی) الف
 پژوهش هاي نویسنده و یا نویسندگاناز  جنتم )Original Articles(  مقاالت پژوهشی صرفاً نشریهاین - 1

  .در زمینه علوم خاك و آب را منتشر می نماید
واژه هاي آوردن  از .باشدنوشتاري و نگارشی هاي  مقاله باید به زبان فارسی روان و پیراسته از غلط - 2

  .گرددکه معادل شناخته شده فارسی دارند جداً خودداري بیگانه 
. باشد می مسئولیت صحت و سقم مطالب، نظرات و عقاید مندرج در مقاالت به عهده نویسندگان مقاله - 3

  .باشد حقوق معنوي مقاالت براي نویسندگان محفوظ می
شده باشد  چاپ رسیده یا همزمان براي مجالت دیگر ارسالاز نشریات کشور به  هیچ یکمقاله نباید در  - 4

  .این مسئله باید با تأیید کتبی نویسنده مسئول باشد
  سال از خاتمه اجراي آن گذشته است از  3مبنی بر آزمایش هایی است که بیش از مقاالتی که

له تن مقالت تأخیر در نوششانس کمتري براي پذیرش برخوردار خواهد بود و نویسندگان باید ع
  کنند را توجیه

  تهیه و ارسال مقالهنحوه ) ب
  نحوة نگارش مقاله

و به  متر از هر طرف سانتی 3هاي  و حاشیه 5/1با فاصلۀ خطوط  A4صفحۀ  15مقاله حداکثر در  - 1
 .تایپ شودWord  2007در نرم افزارصورت تک ستونی 

  .شود استفاده) 1(اندازة آنها مطابق جدول نوع قلم فارسی و انگلیسی و - 2
  .گذاشتن فاصله الزم نیست، لیکن پس از آنها، یک فاصله الزم است) ،(و کاما (.) پیش از نقطه  - 3
اصول نگارش زبان فارسی به طور کامل رعایت شده و از به کاربردن اصطالحات انگلیسی که معادل  - 4

  .اند، حتی االمکان پرهیز گردد فارسی آنها در فرهنگستان زبان فارسی تعریف شده
 

 نوع قلم و اندازه -1 ولجد
 اندازه قلم نام قلم موقعیت استفاده

 14 پر رنگ  Nazanin عنوان مقاله
 Nazanin  12 متن مقاله

 12 پر رنگ  Nazanin عناوین بخش هاي مقاله
 12 پر رنگ  Nazanin نام مؤلفان

 12 پر رنگ  Nazanin کلمه چکیده و کلمات کلیدي
 11 پر رنگ  Nazanin عناوین جداول و اشکال

 Nazanin  11 متن جداول و شکل ها و منابع
 موقعیت یک واحد کمتر از اندازة فارسی در هر Times New Roman متن انگلیسی



پس از دریافت نظرات داوران اصالحات الزم و یا روز  15حداکثر موظف هستند  )گان(نویسنده
 . الزامی استبه همراه مقاله قاله چکیده التین م ضمناً ارسال. پاسخ را ارسال نمایند

به همراه فرم تعهد نامه  )علوم خاك و آب(هاي خاك پژوهش نشریهارسال نامه درخواست چاپ مقاله در 
 .الزامی است

ارسال خواهد شد و پس  لیه مقاالت پس از دریافت اعالم وصول گردیده و جهت ارزیابی براي داوران مجلهک
  قرار خواهد گرفت د هیئت تحریریه، مقاله در نوبت چاپاز اتخاذ رأي داوران و تأیی

  
  شناسنامه مقاله

 هاي کلیدي ، واژه)کلمه 300حداکثر تا (مقاالت باید شامل عنوان، چکیده فارسی و انگلیسی 
)Keywords(گیري، تشکر و قدردانی  ها، نتایج، بحث و نتیجه ، مقدمه، مواد و روش)و  )در صورت نیاز

  .فهرست منابع باشد
  برگ شناسه
نام دانشگاه یا مؤسسه پژوهشی که  ،)گان(نام خانوادگی، موقعیت شغلی نگارنده ،نام ،عنوان مقاله

و نام و مشخصات نگارنده مسئول مکاتبات ) گان(در آن اشتغال دارند، نشانی کامل نگارنده) گان(نگارنده
و در تایپ  چکیده هادر صفحه ن پست الکترونیکی همه نویسندگا و) به هر دو زبان فارسی و انگلیسی(

مقاله بدون  )گان(هبارگذاري نمایید و در قسمت بدون نامه نویسند) گان(هاي با نام نویسنده قسمت فایل
  .نام بارگذاري گردد

-و الزامی می باشد در قسمت فایلامضاي کلیه نگارندگان  امسئول باید فرم تعهدنامه را که بنگارنده  *
  .ي نمایدبارگذار هاي پیشنیاز

  
  عنوان مقاله

 .باشدانجام شده  وده و در برگیرنده محتواي تحقیقمختصر و مفید بروان، گویا، عنوان مقاله باید 
یا عنوان نام و نام خانوادگی نویسندگان، مرتبه علمی و  در زیر .باشد کلمه 20نباید بیش از عنوان مقاله 

و پست الکترونیک همراه تی، شماره تلفن تاریخ، آدرس کامل پستحصیالت و وابستگی سازمانی، 
  .گردد مقاله درج گاننویسند

  .هاي کلیدي متفاوت باشدهاي تشکیل دهنده عنوان با کلمهدقت شود کلمه
  

 ها، روش بررسی، یافتهتحقیق هدف،  زمینه وبوده و بیانگر کلمه  300حداکثر چکیده بایستی شامل  :چکیده
  چکیده انگلیسی باید ترجمه کامل چکیده فارسی باشد. باشد رافو ترجیحاً در یک پارگگیري  نتیجه

  
  :واژه هاي کلیدي
واژه هاي کلیدي چکیده انگلیسی نیز بایستی ترجمه دقیق واژه  .کلمه باشد 3-6بایستی  واژه هاي کلیدي

  .هاي چکیده فارسی باشد
  است خودداري فرماییدهایی که در عنوان مقاله آمده هاي کلیدي از تکرار واژهدر انتخاب واژه

  
  مقدمه

مطالعات و مشاهدات مرتبط  به بیان مسئله با مروري بربوده و  باید دربرگیرندة اهمیت پژوهش انجام شده
که در انتهاي مقاله ذکر شده، استناد شده  با تحقیق که در گذشته انجام شده پرداخته و به منابع معتبري

قبلی و لزوم و وجوب آن و در انتها هدف اصلی پژوهش  عاتباشد و در ادامه وجه تمایز نسبت به مطال



بوده و در گذشته به کرات در داخل و خارج از ایران در مورد آن مطالعاتی  مقاالتی که تکراري. نگاشته شود
 .اي نداشته باشد چاپ نخواهد شد در صورتی که وجه تمایز قانع کننده انجام شده،

  
  هامواد و روش

، گیريهاي نمونههاي مورد استفاده در تحقیق، جامعه آماري، روششرح مواد و روشدر این قسمت باید 
هاي متداول در صورتی که از روش. آورده شودي و نحوه تجزیه و تحلیل آمارهاي آزمایشی گیري اندازه

 .شود قبلی منتشر شده استفاده شده باشد، از شرح آنها خودداري و فقط به ارائه اصول و ذکر مأخذ اکتفا
  نتایج

از . همراه شکل و جدول و بدون بحث بیان گرددبه صورت نوشتار در این بخش نتایج بدست آمده از تحقیق 
. درج شوند "شکل "هایی مانند نمودار، عکس و نقشه خودداري و کلیه آنها با عنوان بکار بردن عنوان

د منحنی و یا متن نوشتاري در مقاله تکرار ها نباید به صورت دیگري مانننتایج ارائه شده در جداول یا شکل
یک  جدول باید با خطی افقی . شود ها و متن جدول تشکیل میهر جدول از شماره، عنوان، سرستون .گردد

همچنین سر جدول با یک خط افقی از متن جدول جدا و در زیر متن . از شماره و عنوان جدول متمایز شود
وان جدول در باالي  آن  جدول درج  و پس از کلمه جدول و شماره عن. جدول نیز یک خط افقی رسم  شود

در متن جدول تا جایی که ممکن است  نباید از خطوط افقی و . آن، خط تیره و سپس عنوان ذکر  شود
اگر همۀ . وان و واحد مربوط به کمیت آن ستون باشدهر ستون جدول باید داراي عن. عمودي استفاده کرد

 اضافی توضیحات. شود ذکر جدول اصلی عنوان در واحد آن ارقام جدول داراي یک واحد مشترك باشند،
  . شوند  ت زیرنویس ارائهصور به جدول متن و عنوان

 شکل، هر عنوان جدر براي. به صورت توپر و توخالی استفاده شود ○□∆●■▲هاي در نمودارها از نشانه
 .ها ارسال شود مربوط به نمودار Excelفایل . شود از کلمۀ شکل و شمارة آن،  نقطه و سپس عنوان ذکر  پس

تمام اعداد متن و توضیحات . ها و جداول باید در زیرنویس توضیح داده شونداختصارات موجود در شکل
هاي ل نمودارهاي رنگی جداً اجتناب نموده و از رنگاز ارسا .ها باید به زبان فارسی ارائه گرددجداول و شکل

اندازه فونت توضیحات محورهاي نمودارها و اعداد به  .سفید، سیاه و هاشورهاي کامالً متفاوت استفاده شود
جداول و نمودارها حتی المقدور در متن . اندازه کافی بزرگ باشد تا در صورت کوچک کردن نیز خوانا باشد

  . دمقاله جاسازي شون
  بحث
هاي موجود در منابع مقایسه شود و دالیل قبول و رد آنها مورد بحث  یافته هاي جدید و مهم باید با یافته

 مروري بر مقاالت گذشته در این بخش گنجانده شود،. ها خودداري شود از تکرار یافته قرار گیرد،
پیشنهاد گردد،  هاي جدید هیرضف راهکارهاي جدید و. هاي مطالعه باید مورد توجه قرار گیرد محدودیت

در پایان باید موارد کاربردهاي عملی و تئوري . هاي پیش بینی شده مقایسه شود هاي جدید و یافته یافته
 .نتایج حاصل از تحقیق و نتیجه کلی پژوهش بیان گردد

  قدردانی تشکر و
که در اجراي تحقیق همکاري  ها و افراد ذیربطیتوانند از اشخاص، سازمانمی) گان(در این بخش نویسنده 

  .کلمه باشد 50این قسمت باید کوتاه و در حدود . داشته اند، تشکر و قدر دانی نمایند
  منابعفهرست 

 داخل در جمله پایان درمنبع مورد ارجاع   مقاله بایستی به صورتی باشد که متن تمام شیوة ارجاع در 
دو نویسنده، نام هر دو نویسنده داراي  براي منابع. ائه شودارو فارسی  براي منابع  انگلیسی فارسی به پرانتز

  :مثال. شود و تاریخ بیان  "همکاران "و منابعی که بیش از دو نویسنده دارند، نخست نام نفر اول و سپس  



  )1389،  کریمی و احمدي(نتایج مشابهی توسط برخی پژوهشگران  نیز گزارش شده است .........  
  )2010آلوي و همکاران، (ج مشابهی توسط سایر محققان گزارش شده است نتای............ 

فهرست منابع مورد استفاده در پایان متن به صورت پیوسته و به ترتیب منابع فارسی و انگلیسی ارائه 
یا اولین نگارنده براي منابعی که (منابع مورد استفاده به ترتیب حروف الفباي نام خانوادگی نگارنده، . شوند

چنانچه از یک نگارنده چندین منبع ذکر شود، ترتیب درج . شوند زیر هم آورده ) بیش از یک نگارنده دارند
اي چندین منبع همسال وجود داشته  اگر از نگارنده. ها بر حسب سال انتشار، از جدید به قدیم است آن

چنانچه مقاالت منفرد .  ایز  شوندپس از  سال انتشار منابع از یکدیگر متم  cو   a،bباشد، با گذاشتن حروف 
هاي مشترك به ترتیب حروف  و مشترك از یک نگارنده ارائه شود،  نخست مقاالت منفرد و سپس مقاله

  .شوند الفباي نام نگارندگان بعدي مرتب 
براي یک مقاله به ترتیب نام خانوادگی نگارنده، حرف اول اسم کوچک نگارنده، تاریخ انتشار، عنوان 

براي یک کتاب به ترتیب نام . کامل مجله، شماره جلد، و اولین و آخرین صفحه مقاله ارائه شود نوانمقاله ع
خانوادگی و سپس حرف اول نام کوچک نگارنده، تاریخ انتشار، عنوان کامل کتاب، شماره جلد، نام ناشر، 

از یک نویسنده دارند به  هایی که بیشدر مورد مقاله یا کتاب. محل انتشار و تعداد کل صفحات ارائه شود
ترتیب نام خانوادگی و حرف اول نام اولین نویسنده و سپس اول نام نویسندگان بعدي و پس از آن نام 

  .شود ها ذکر  خانوادگی آن
براي منابع  "Anonymous"در مورد مرجعی که نویسنده آن مشخص نیست به جاي نام نگارنده از 

 .فارسی استفاده شود براي منابع) بی نام(انگلیسی  و 
کتاب اصلی، عنوان ) گان(چنانچه منبع ترجمه شده باشد، در فهرست منابع باید نخست نام نویسنده

  .ذکر شود) مترجمان(و سپس نام مترجم ) به زبان انگلیسی(مشخصات آن 
  

  تنظیم منابعهاي براي مثال
 مقاله از مجله

Brennan, E.W., and W.L. Lindsay. 1998. Reduction and oxidation effect on the 
solubility and transformation of iron oxides. Soil Sci. Soc. Am. J. 62:930–937.  

 مقاله از کارگاه آموزشی یا علمی
Hanbury, A. 2002. The taming of the hue, saturation and brightness colour Space, 
7th Computer Vision Winter Workshop, February 2002, Bad Aussee, Austria. 

 مطلب از کتاب
Lindsay, W.L. 1979. Chemical equilibrium in soils. John Wiley & Sons, New York. 

  مطلب نقل شده یک نویسنده در یک مجموعه مقاالت
Logsdon, S.D., and D.A. Laird. 2003. Ranges of bound water properties associated 
with a smectite clay. p. 101–108. In Electromagnetic Wave Interaction with Water 
and Moist Substance. Proc. of Conf., Rotorua, New Zealand. 23–26 Mar. 2003. 
Industrial Research, Auckland, New Zealand. 

  
  ن روي جلد آن استذکر مطلب از نویسنده اي در یک کتاب که نام ویراستارا

Olsen, S.R., and L.E. Sommers. 1982. Phosphorus. p. 403–427. In A.L. Page et al. 
(ed.) Methods of soil analysis. Part 2. 2nd ed. Agron. Monogr. No. 9. ASA and 
SSSA, Madison, WI.  

 ذکر مطلب از اینترنت
Soil Survey Staff. 2004. NRCS soils [Online]. Available at http://soils. usda.gov 
[verified 23 Mar. 2005]. USDA-NRCS, Washington, DC.  



  : منابع مورد استفاده در متن بدین صورت نگاشته شوند
  ...گزارش کردند) 1382(باي بوردي و همکاران 

  ...گزارش کرد ) 2002( اسمیت
  ...گزارش کردند) 2002( زجونو  اسمیت
  ...گزارش کردند) 2002(و همکاران  اسمیت

  
شود و پیش از بررسی به اطالع  الذکر، مقاله پذیرفته نمی در صورت عدم رعایت دقیق مطالب فوق - 

بدیهی است چنانچه مقاله ارسالی با شرایط ذکر شده تهیه و عودت داده شود . رسد نویسنده مسئول می
  .شود مورد بررسی قرار خواهد گرفت برگشت که تاریخ واقعی مقاله منظور میمجدداً از زمان 
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5/0 332 286 لومی شنی  21/0  33 5/9  8/
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30 -0  3/8  6/7  28 62/0  6/3  لومی رسی 300 290 
60-30  2/8  2/7  30 50/0  60/  لومی رسی 305 295 
90 -60  8/7  5/9  33 21/0  50/  لومی شنی 286 232 
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  فرم تعهد نامه

  
  )علوم خاك و آب(هاي خاك پژوهش نشریه

  
  :مقاله زیرمسئول نویسنده  ……………………………………اینجانب 

  
  
  هاي اجراء آزمایش ذکر شودسال -
  
  

  :موارد زیر را به آگاهی می رسانم
  کلیه تهیه کنندگان مقاله از ارسال آن به دفتر مجله شما آگاهند .1
  و خارجی منتشر نشده است مقاله قبالً در هیچ مجله داخلی .2
 .مقاله تا زمان پایان بررسی در آن مجله به مجله دیگري ارسال نخواهد شد .3
  .هیچگونه تغییري در تعداد نویسندگان یا ترتیب ذکر اسامی انجام نخواهد شد .4
  
  مضاء نویسنده اول مقالها      :م نام خانوادگي نویسنده اولان
  

  
  مقاله دوممضاء نویسنده ا      :م نام خانوادگي نویسنده دومان
  

  
  مقاله سوممضاء نویسنده ا      :م نام خانوادگي نویسنده سومان
  

 
 مقاله چهارممضاء نویسنده ا      :م نام خانوادگي نویسنده چهارمان
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  همقال 1  دکتر کریم شهبازي    مقاله  1  دکتر علیرضا آستارایی  
  مقاله 3  دکتر عبدالحسین ضیائیان    مقاله 1  دکتر یحیی امام  
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