جمهوري اسالمي ايران
وزارت جهاد كشاورزي
سازمان تحقيقات ،آموزش و ترويج كشاورزي

فصلنامة علمي -پژوهشي

مؤسسه تحقيقات جنگلها و مراتع كشور

تحقيقات مرتع و بيابان ايران
جلد  ،52شمارة  ،5تابستان 3179

شماره پياپي 93

فهرست مطالب
مقایسه برخی عوامل بومشناختی مؤثر بر پراکنش گونههای  Prangos ferulaceaو  Prangos pabulariaدر مراتع استان اردبیل 532...................

امیر میرزایی موسیوند ،اردوان قربانی ،محمدعلی زارعچاهوکی ،فرشاد کیوانبهجو و کیومرث سفیدی
بررسی و مقایسه روشهای فازی آرتمپ و حداکثر احتمال در تهیه نقشه و پایش تغییرات کاربری اراضی (مطالعه موردی :امیدیه ،استان خوزستان) 542...........

مریم ممبنی ،محمد نصراللهی ،کامران کریمی و هایده آرا

مدلسازی آماری حجم پیکانهای ماسهای گونه ( Seidlitzia foridaمطالعه موردی :ریگ نجارآباد) 563...............................................................

علیرضا عرب عامری ،خلیل رضایی ،مجتبی یمانی و کورش شیرانی
پتانسیل جذب عناصر سنگین توسط گونه های مرتعی گون و کاله میرحسن از خاک (مطالعه موردی :مراتع اطراف کارخانه سیمان فیروزکوه) 572......

فاطمه منتظری ،رضا تمرتاش ،محمدرضا طاطیان و محمد حجتی

تأثیر پخش سیالب بر خصوصیات پوشش گیاهی (مطالعه موردی :دشت سیریزی بافق در استان یزد( 522................................................................

ابراهیم عطارد ،ناصر باغستانیمیبدی ،جالل برخورداری و علی بمان میرجلیلی
مدلسازی پراکنش تیپهای گیاهی با استفاده از روش آنتروپی حداکثر (مطالعه موردی :مراتع غرب شهرک صنعتی اشتهارد) 522..............................

محمدعلی زارع چاهوکی ،نرگس ناصری حصار و محمد جعفری
تعیین ظرفیت ترسیب کربن در روشهای مختلف مرتعکاری در مناطق مختلف جغرافیایی کشور 313.......................................................................

یحیی پرویزی ،محمد قیطوری ،رضا بیات ،علیرضا شادمانی و افشین پرتوی
بررسی و مقایسه روشهای مختلف زمینآمار در تهیه نقشه شوری خاک (مطالعه موردی در دشت میامی) 354..........................................................

علیرضا ارزانی ،زرین تاج علیپور ،فرهاد تقیپور و احمد اخیانی
ارزیابی درصد استقرار جمعیتهای مهمترین بوتهایهای علوفهای چندساله در مناطق مختلف رویشی استان کرمان 332............................................

علی محبی ،ناصر عربزاده ،علی اشرف جعفری ،احسان زندی اصفهان و علیرضا افتخاری
تحلیل ارتباط بین سطوح مختلف اعتماد با مشارکت مرتعداران در اصالح و احیای مراتع (مورد مطالعه :مرتعداران چقاکدو در استان کرمانشاه) 344....

روناک احمدی ،قدرتاله حیدری و غالمرضا خوشفر
بررسی روند تغییرات زمانی و مکانی شاخصهای کیفی آب زیرزمینی دشت جیرفت 322.........................................................................................

سعید برخوری ،رسول مهدوی ،غالمرضا زهتابیان و حمید غالمی
ارزیابی الگوی زمانی و مکانی خشکسالی هواشناسی و هیدروژئولوژی در مناطق خشک و کویری (مطالعه موردی دشت بم) 366.............................

طیبه مصباحزاده و فرشاد سلیمانی ساردو
تحلیل سرمایة اجتماعی درونگروهی در راستای مدیریت مشارکتی مناطق خشک 372.............................................................................................

مهدی قربانی ،هما موسوی و بهناز اسماعیلی

ارزیابی مدل  AquaCropبرای دو گونه مرتعی جو و یونجه خودرو در منطقه حفاظتشده شیمبار ،استان خوزستان 322...........................................

مهری دیناروند ،سید بهرام اندرزیان ،حمید اجتهادی و محمد فرزام
شناسایی و تحلیل مهمترین عوامل مؤثر بر کوچ زودهنگام و بهنگام در عشایر طایفه شش بلوکی 322.......................................................................

سید محمدرضا حبیبیان ،حسین بارانی ،احمد عابدی سروستانی و عادل سپهری

تخصیص عناصر غذایی در اندامهای هوایی و زیرزمینی گونه  Artemisia aucheriدر شدتهای مختلف چرای دام (مطالعه موردی :مراتع دامنه
جنوب شرقی سبالن) 417......................................................................................................................................................................................

مریم اسدی ،کیومرث سفیدی و مهدی معمری
بررسی تأثیر برخی متغیرهای محیطی بر میزان ذخیره کربن خاک مراتع استان کردستان 457......................................................................................

آیدین فرجی ،حامد جنیدی جعفری و بهرام قلینژاد
درک و سازگاری عشایر نسبت به تغییر پارامترهای اقلیمی منطقه سمیرم (مطالعه موردی :عشایر قشقایی) 432..........................................................

راضیه صبوحی ،حسین بارانی ،مرتضی خداقلی ،احمد عابدی سروستانی و اصغر طهماسبی

بررسی تأثیر عملیات اصالحی مختلف بر شاخصهای اکولوژیک سالمت مرتع با استفاده از روش ( LFAمطالعه موردی :مراتع چاه شیرین بهبهان) 424............

عالم چراغیان ،سمیه دهداری ،محمد فرجی و علی آریاپور

فهرست مطالب
مقایسه برخی عوامل بومشناختی مؤثر بر پراکنش گونههای  Prangos ferulaceaو  Prangos pabulariaدر مراتع استان اردبیل 532...................

امیر میرزایی موسیوند ،اردوان قربانی ،محمدعلی زارعچاهوکی ،فرشاد کیوانبهجو و کیومرث سفیدی
بررسی و مقایسه روشهای فازی آرتمپ و حداکثر احتمال در تهیه نقشه و پایش تغییرات کاربری اراضی (مطالعه موردی :امیدیه ،استان خوزستان) 542...........

مریم ممبنی ،محمد نصراللهی ،کامران کریمی و هایده آرا

مدلسازی آماری حجم پیکانهای ماسهای گونه ( Seidlitzia foridaمطالعه موردی :ریگ نجارآباد) 563...............................................................

علیرضا عرب عامری ،خلیل رضایی ،مجتبی یمانی و کورش شیرانی
پتانسیل جذب عناصر سنگین توسط گونه های مرتعی گون و کاله میرحسن از خاک (مطالعه موردی :مراتع اطراف کارخانه سیمان فیروزکوه) 572......

فاطمه منتظری ،رضا تمرتاش ،محمدرضا طاطیان و محمد حجتی

تأثیر پخش سیالب بر خصوصیات پوشش گیاهی (مطالعه موردی :دشت سیریزی بافق در استان یزد( 522................................................................

ابراهیم عطارد ،ناصر باغستانیمیبدی ،جالل برخورداری و علی بمان میرجلیلی
مدلسازی پراکنش تیپهای گیاهی با استفاده از روش آنتروپی حداکثر (مطالعه موردی :مراتع غرب شهرک صنعتی اشتهارد) 522..............................

محمدعلی زارع چاهوکی ،نرگس ناصری حصار و محمد جعفری
تعیین ظرفیت ترسیب کربن در روشهای مختلف مرتعکاری در مناطق مختلف جغرافیایی کشور 313.......................................................................

یحیی پرویزی ،محمد قیطوری ،رضا بیات ،علیرضا شادمانی و افشین پرتوی

بررسی و مقایسه روشهای مختلف زمینآمار در تهیه نقشه شوری خاک (مطالعه موردی در دشت میامی) 354..........................................................

علیرضا ارزانی ،زرین تاج علیپور ،فرهاد تقیپور و احمد اخیانی
ارزیابی درصد استقرار جمعیتهای مهمترین بوتهایهای علوفهای چندساله در مناطق مختلف رویشی استان کرمان 332............................................

علی محبی ،ناصر عربزاده ،علی اشرف جعفری ،احسان زندی اصفهان و علیرضا افتخاری
تحلیل ارتباط بین سطوح مختلف اعتماد با مشارکت مرتعداران در اصالح و احیای مراتع (مورد مطالعه :مرتعداران چقاکدو در استان کرمانشاه) 344....

روناک احمدی ،قدرتاله حیدری و غالمرضا خوشفر
بررسی روند تغییرات زمانی و مکانی شاخصهای کیفی آب زیرزمینی دشت جیرفت 322.........................................................................................

سعید برخوری ،رسول مهدوی ،غالمرضا زهتابیان و حمید غالمی
ارزیابی الگوی زمانی و مکانی خشکسالی هواشناسی و هیدروژئولوژی در مناطق خشک و کویری (مطالعه موردی دشت بم) 366.............................

طیبه مصباحزاده و فرشاد سلیمانی ساردو

تحلیل سرمایة اجتماعی درونگروهی در راستای مدیریت مشارکتی مناطق خشک 372.............................................................................................

مهدی قربانی ،هما موسوی و بهناز اسماعیلی

ارزیابی مدل  AquaCropبرای دو گونه مرتعی جو و یونجه خودرو در منطقه حفاظتشده شیمبار ،استان خوزستان 322...........................................

مهری دیناروند ،سید بهرام اندرزیان ،حمید اجتهادی و محمد فرزام
شناسایی و تحلیل مهمترین عوامل مؤثر بر کوچ زودهنگام و بهنگام در عشایر طایفه شش بلوکی 322.......................................................................

سید محمدرضا حبیبیان ،حسین بارانی ،احمد عابدی سروستانی و عادل سپهری

تخصیص عناصر غذایی در اندامهای هوایی و زیرزمینی گونه  Artemisia aucheriدر شدتهای مختلف چرای دام (مطالعه موردی :مراتع دامنه
جنوب شرقی سبالن) 417......................................................................................................................................................................................

مریم اسدی ،کیومرث سفیدی و مهدی معمری
بررسی تأثیر برخی متغیرهای محیطی بر میزان ذخیره کربن خاک مراتع استان کردستان 457......................................................................................

آیدین فرجی ،حامد جنیدی جعفری و بهرام قلینژاد
درک و سازگاری عشایر نسبت به تغییر پارامترهای اقلیمی منطقه سمیرم (مطالعه موردی :عشایر قشقایی) 432..........................................................

راضیه صبوحی ،حسین بارانی ،مرتضی خداقلی ،احمد عابدی سروستانی و اصغر طهماسبی

بررسی تأثیر عملیات اصالحی مختلف بر شاخصهای اکولوژیک سالمت مرتع با استفاده از روش ( LFAمطالعه موردی :مراتع چاه شیرین بهبهان) 424............

عالم چراغیان ،سمیه دهداری ،محمد فرجی و علی آریاپور

به نام خدا

فصلنامة علمي  -پژوهشي تحقيقات مرتع و بيابان ايران
صاحب امتياز :مؤسسة تحقيقات جنگلها و مراتع كشور
مدير مسئول :عادل جليلي (استاد ،مؤسسه تحقيقات جنگلها و مراتع كشور)
سردبير :حسن روحيپور (دانشيار ،مؤسسه تحقيقات جنگلها و مراتع کشور)

هيأت تحريريه (به ترتيب حروف الفبا):

مدير اجرايي :احسان زندي اصفهان
استاديار ،موسسه تحقيقات جنگلها و مراتع كشور
ويراستار ادبي :اصغر احمدي
ويراستار انگليسي :احسان زندي اصفهان
كارشناس فني :ليال كاشي زنوزي و سعيده ناطقي
صفحهآرا :حميده كرماني
دبير كميته انتشارات :سکينه لطفينسباصل
ناظر فني چاپ :سيدمحسن صادقيان مطهر
شمارگان 033 :جلد
چاپ :مركز منطقهاي اطالعرساني علوم و فناوري ،تلفن370-08486463 :

حسن احمدي
استاد ،دانشگاه تهران
حسين ارزاني
استاد ،دانشگاه تهران
مرتضي اكبرزاده
استاديار ،مؤسسه تحقيقات جنگلها و مراتع کشور
ناصر باغستاني ميبدي
دانشيار ،مرکز تحقيقات کشاورزي و منابع طبيعي استان يزد
بهرام پيمانيفرد
استاد ،مؤسسه تحقيقات جنگلها و مراتع کشور
محمد جعفري
استاد ،دانشگاه تهران
سيد محسن حسامزاده حجازي
دانشيار ،مؤسسه تحقيقات جنگلها و مراتع کشور
محمد خسروشاهي
دانشيار ،مؤسسه تحقيقات جنگلها و مراتع کشور
سيدجمالالدين خواجهالدين
استاد ،دانشگاه صنعتي اصفهان
حسن روحيپور
دانشيار ،مؤسسه تحقيقات جنگلها و مراتع کشور
غالمرضا زهتابيان
استاد ،دانشگاه تهران
علي اكبر مهرابي
استاد ،دانشگاه تهران

هيأت تحريريه در رد و ويرايش مقاالت مجاز ميباشد.
مقاالت ارسالي برگشت داده نميشود.
نقل مطالب و تصاوير نشريه با ذکر ماخذ بالمانع است.
روش اشتراك :تكميل برگه درخواست اشتراك و ارسال آن به نشاني مجله.

نشاني :تهران ،آزادراه تهران – کرج ،خروجي پيكانشهر ،شهرك سرو آزاد ،خيابان شهيد گودرزي ،بلوار باغ گياهشناسي ملي
ايران ،کد پستي ،31333-36741 :صندوق پستي  ،31312-334مؤسسه تحقيقات جنگلها و مراتع کشور ،فصلنامة علمي -
پژوهشي تحقيقات مرتع و بيابان ايران ،صندوق پستي  ،31312-334تلفن ،66919515-2 :دورنگار66919534 :

پست الكترونيكijrdr@areeo.ac.ir :
WWW.rifr-ac.ir
وبسايت مجلهijrdr.rifr-ac.org :

اين مجله بر اساس نامه شماره  3/7192/72تاريخ  9331/9/77از وزارت علوم ،تحقيقات و
فناوري درجه علمي -پژوهشي دريافت نموده است.
اين مجله در پايگاه استنادي علوم جهان اسالم ) (ISCداراي ضريب تآثير ) (Impact factor=IFميباشد.
چكيده انگليسي مقالههاي اين مجله در سايت اينترنتي  CABI Publishingبه نشاني زير قرار گرفته است:
www. Cabi - Publishing. org

به نام خدا
راهنماي نگارش مقاله

رعایت نکات زیر در نگارش مقالههای ارسالی ضروری است.
مقالههای پژوهشی در یكی از زمینههای تحقیقات مرتع و بیابان ایران که برای نخستین بار منتشر میشوند ،برای چاپ در هیأت
تحریریه مجله بررسی خواهند شد .دریافت کلیه مقالهها فقط از طریق وبگاه نشریه به نشانی  ijrdr.rifr-ac.orgانجام خواهد شد.
 مقاالت ارسالی باید علمی – پژوهشی بوده و فایل اصلی بهترتیب شامل :عنوان مقاله ،چكیده فارسی ،واژههای کلیدی ،مقدمه ،مواد وروشها ،نتایج ،بحث ،سپاسگزاری (اختیاری) ،منابع به زبان انگلیسی ،عنوان انگلیسی مقاله ،چكیده انگلیسی ( )Abstractو واژههای کلیدی
انگلیسی ( )Keywordsباشد .کلیه مطالبی که بهصورت انگلیسی ارائه میشوند ،برگردان کامل فارسی آنها باشند .از آنجا که چکیده انگلیسی
مقاالت این مجله در سایت  CABIنمایه میشود ،تأکید زیادی بر صحت مطالب از نظر نگارشی و گرامری وجود دارد .از این رو توصیه
میشود که در برگردان چکیده فارسی به انگلیسی توجه الزم مبذول گردد.
 صفحه مشخصات مقاله در فایلی جداگانه شامل عنوان مقاله ،نام و نام خانوادگی ،مرتبه علمی (مربی ،استادیار ،دانشیار ،استاد و ،)...وابستگی سازمانی و نشانی کامل (از جزء به کل) نویسنده(گان) ،پست الكترونیكی ( )E-mailو شماره تلفن نویسنده مسئول
بهصورت جداگانه به دو زبان فارسی و انگلیسی ارائه گردد .دقت شود در نشانی مكاتبهکننده به زبان انگلیسی ،حتماً کلمه «ایران»
آورده شود.
 رعایت این شیوهنامه در نگارش مقالههای ارسالی ضروری بوده و مقالههایی که از آن پیروی نكرده باشند ،برگشت داده خواهندشد.
 مجله در قبول ،رد و نیز ویراستاری مقاالت مجاز است و نویسنده مسئول تا زمان چاپ مقاله باید در رفع مشكالت احتمالیمقاله همكاری نماید.
شیوه نگارش
 مقاله در نرمافزار  ،Wordفونت  ،B Badrاندازه  13با حاشیه  2سانتیمتر از چهار طرف تایپ شود .قلم التین فونت Times ،New Romanاندازه  11باشد .برای نوشتههای درون جدولها از فونت  ،B Badrاندازه  11و قلم التین فونت Times New

 ،Romanاندازه  9استفاده شود.
 بهتر است از بهکاربردن واژهها و اصطالحات خارجی خودداری و در صورت نیاز در داخل پرانتز قرار گیرند. نامهای علمی التین بهصورت ایتالیك آورده شوند .رعایت اصول و قوانین علمی در نامگذاری گونههای گیاهی ،جانوری و ....ضروری است.
 جدولها و شكلها باید دارای عنوان گویا بوده و اطالعات آنها بهصورت دیگری در مقاله تكرار نشوند .ذکر منبع ،واحد ومقیاس برای محتوای جدولها و هر دو محور عمودی و افقی نمودارها ضروری است.
 عنوان جدولها و شكلها با فونت  12و به صورت پررنگ ( )Boldتایپ گردند .از درج نقطه در انتهای عنوان خودداری شود.اعداد جدولها و نمودارها به زبان فارسی باشند و اعشار آنها باید بهصورت ممیز باشد .عنوان جدولها در باال و عنوان شكلها در
پایین آورده شوند .در تنظیم جدولها الزم است خطهای درونی آنها بهصورت پنهان ) (Hiddenو فقط خطهای سرجدول و خط
انتهایی جداکننده سطر آخر آشكار باشد (رسم جدول تنها از طریق منوی  Tableانجام شود).
 جدولها و شكلها در محل مناسب در داخل متن جایگذاری شوند .از ارسال جدولها و نمودارها بهصورت تصویر خودداریشده و فایل ( Wordو  )Excelمربوط به آنها نیز ارسال گردد.
 -با توجه به چاپ مجله بهصورت سیاه و سفید و غیررنگی ،نمودارها و تصاویر به صورت سیاه و سفید تهیه و ارسال شوند.

روش تدوین فایل اصلی مقاله
 عنوان مقاله :باید مختصر ،گویا و بیانگر محتوای مقاله باشد. چکیده :مجموعه فشردهای (حداقل  222و حداکثر  322واژه) از مقاله ،شامل تشریح مسئله ،روش کار و نتایج بهدستآمدهاست که باید در یک پاراگراف پیوسته نگارش یابد .از بهکاربردن نامهای خالصهشده و ارائه منبع ،جدول و شكل در چكیده پرهیز
شود .در موارد کامالً شناخته شده پس از یك بار آوردن نام کامل و مخفف آن در پرانتز میتوان در باقیمانده چكیده از مخفف استفاده
نمود.
 واژههای کلیدی :بین چهار تا شش واژه درباره موضوع مقاله ارائه شود که بهتر است کلمات بهکار رفته در عنوان مقاله نباشند. مقدمه :شرحی بر موضوع مقاله شامل اهمیت ،فرضیه ،پیشینه و هدف تحقیق است که از منابع جدید در آنها استفاده شده است. مواد و روشها :شامل مواد و وسایل بهکار گرفته شده ،مشخصات منطقة انجام تحقیق ،شیوه اجرای پژوهش ،طرح آماری،روشهای شناسایی و تجزیه دادههاست.
 نتایج :در این بخش تمامی یافتههای کمی و کیفی شامل جدولها ،شكلها و نمودارها ارائه میشود .از بحث و مقایسه بایافتههای سایر پژوهشها اکیداً خودداری شود.
 بحث :شامل تحلیل و تفسیر یافتهها و مقایسه با نتایج سایر پژوهشها است .نقدها و پیشنهادها میتوانند در صورت نیاز در اینبخش ارائه شوند.
 -سپاسگزاری :برحسب ادب و احترام از کلیه افراد و سازمانهای حمایتکننده تحقیق ،در این بخش تشكر و قبل از منابع درج گردد.

 منابع مورد استفاده (:)Referencesکلیه منابع مورد استفاده (فارسی و انگلیسی) ،هم در متن و هم در فهرست منابع بهصورت انگلیسی ارائه شوند .برای برگردان نام
نویسندگان ،عنوان مقاله ،کتاب و غیره از یك منبع فارسی به انگلیسی ،حتماً از مشخصات انگلیسی اصل نوشتار که به چاپ رسیده
است ،استفاده شود.
تبصره :در موارد خاص که از یك منبع معتبر غیرانگلیسی استفاده میشود که عنوان یا چكیده انگلیسی ندارد ،آن منبع به زبان اصلی
ارائه شود و در هر صورت از ترجمه و تبدیل به انگلیسی توسط نویسندگان مقاله خودداری شود.
روش ارائه منبع در متن مقاله:
ارائه منبع در متن تنها با ذکر نام خانوادگی نویسنده و سال انتشار منبع صورت میگیرد .در منابع با بیشتر از دو نویسنده ،نام نویسنده
اول و عبارت  et al.که بهصورت ایتالیك و فقط در متن به کار میرود ،نوشته شود.
مثال ( 1چنانچه منبع مورد استفاده در انتهای جمله در داخل پرانتز آورده شود):
یك نویسنده(Lowman, 2008) :
دو نویسنده(Waring & Running, 2009) :
بیش از دو نویسنده(Nielsen et al., 2009) :

مثال ( 5چنانچه در وسط جمله و خارج از پرانتز به منبع اشاره شود):
یك نویسنده)2222( Lowman :
دو نویسنده Waring :و )2229( Running
بیش از دو نویسنده Nielsen :و همكاران ()2229

روش ارائه منبع در فهرست منابع:


فقط منابع به کار رفته در متن در فهرست منابع مورد استفاده ارائه شوند.



منابع بهترتیب حروف الفبای نام خانوادگی نویسنده(گان) مرتب شوند و از شمارهگذاری منابع خودداری شود .در ضمن در

عالمتگذاری (نقطه ،ویرگول و غیره) روش ارائه شده در نمونه زیر رعایت شود.


در صورتی که مقالههای منفرد و مشترک از یك نگارنده ارائه شوند ،ابتدا مقالههای منفرد و سپس مقالههای مشترک

بهترتیب حروف الفبای نام سایر نویسندگان مرتب شوند.


چنانچه نویسنده(گان) چند مقاله مشابه باشند ،منابع برحسب سال انتشار از قدیم به جدید تنظیم شوند.



چنانچه از یك نگارنده چند منبع در یكسال وجود داشت ،با قرار دادن حرفهای  … , c , b ,aجلوی سال انتشار ،از هم

تفكیك شوند.


از ذکر عبارت " "et al.در فهرست منابع خودداری شود .بهعبارت دیگر نام همه نویسندگان باید در فهرست منابع مورد

استفاده ارائه شود.
در ارائه منابع مختلف بهصورت زیر عمل شود:

-1

مقاله :نام خانوادگی نویسنده اول ،حرف اول نام کوچك نویسنده اول ،.نام خانوادگی نویسنده دوم ،حرف اول نام کوچك
نویسنده دوم ،. ... ،.سال انتشار .عنوان مقاله .نام کامل مجله ،شماره جلد :شماره صفحات اول و آخر.

(نام کلیه مجالت بهصورت کامل آورده شود نه بهصورت خالصه شده .همچنین نقطهگذاری ،فاصلهگذاری و سایر نكات نگارشيی
نیز مطابق سبك زیر رعایت گردد).
مثال:
Ghani, A., Azizi, M. and Tehranifar, A., 2009. Response of Achillea species to drought stress induced by
polyethylene glycol in germination stage. Iranian Journal of Medicinal and Aromatic Plants, 25(2):
271-281.

-2

کتاب :نام خانوادگی نویسنده اول ،حرف اول نام کوچك نویسنده اول ،.نام خانوادگی نویسنده دوم ،حرف اول نام
کوچك نویسنده دوم ،. ... ،.سال انتشار .عنوان کامل کتاب (حرف اول هر کلمه در عنوان بهصورت بزرگ تایپ شود).
ناشر ،محل انتشار ،تعداد کامل صفحات.

مثال:
Hari, P. and Kulmala, L., 2008. Boreal Forest and Climate Change. Springer, Netherlands, 582p.

 - 3کتاب یا مجموعه مقالهای که هر فصل یا مقاله آن توسط یک یا چند نویسنده نوشته شده باشد :ارائه نام نویسنده(گان) فصل یا
مقاله مطابق دستورالعمل بند ( 2کتاب) ،سال .عنوان فصل یا مقاله ،صفحات اول و آخر .در ( :)Inنام خانوادگی ،حرف اول نام مؤلف
اصلی کتاب Eds.( ،.یا  .)Ed.عنوان کتاب (حرف اول هر کلمه در این عنوان بهصورت بزرگ تایپ شود) .ناشر ،محل انتشار ،تعداد
کامل صفحات.
مثال:
Bradshaw, R.H.W., 2005. What is a natural forest: 15-30. In: Stanturf, J.A. and Madsen, P., (Eds.).
Restoration of Boreal and Temperate Forests. CRC Press, London, 569p.

 -4مقاله ارائه شده به سمینار و همایش :نام خانوادگی نویسنده اول ،حرف اول نام کوچك نویسنده اول ،.نام خانوادگی نویسنده دوم،
حرف اول نام کوچك نویسنده دوم ،. ... ،.سال انتشار .عنوان مقاله ،عنوان مجموعه یا چكیده مقاالت ،محل برگزاری ،تاریخ برگزاری،
شماره صفحات.
مثال:
Ichihara, Y., Masuya, H. and Kubono, T., 2008. Pathogenicity of two fungi isolated from the decayed
seeds of Fagus crenata in Japan. Abstracts of the 8th IUFRO International Beech Symposium. Japan,
8-13 September: 165-168.

 -5پایاننامه یا رساله دانشجویی :اگرچه پایاننامههای دانشجویی منابع اطالعاتی مطمئنی قلمداد نشده و رجوع به آنها توصیه
نمیشود ،ولی در صورت ضرورت و کلیدی بودن موردی از این نوع منابع ،میتوان بهصورت زیر به آنها رجوع نمود:
نام خانوادگی ،حرف اول نام دانشجو ،.سال دفاع از پایاننامه .عنوان پایاننامه .مقطع و رشته تحصیلی ،نام دانشكده یا گروه
تحصیلی ،نام دانشگاه ،شهر محل دانشگاه ،تعداد صفحات.
مثال:
Sardabi, H., 1997. An investigation of the relationship between penetration resistance, soil physical
properties and the growth of selected tree species. Ph.D. thesis, Department of Forestry, The
Australian National University, Canberra.

:Abstract
چكیده انگلیسی (حداقل  222و حداکثر  322واژه) باید برگردان کاملی از چكیده فارسی باشد و در یک پاراگراف پیوسته نگارش
یافته و در یك صفحه جداگانه در انتهای مقاله ارائه شود.
واژههای کلیدی ) (Keywordsبین چهار تا شش واژه و مطابق با واژههای کلیدی فارسی که بهتر است کلمات بهکار رفته در عنوان
مقاله نباشند.
ارسال مشخصات مقاله به زبان انگلیسی شامل :عنوان مقاله ،نام و نام خانوادگی ،وابستگی سازمانی و نشانی کامل نویسنده(گان)
و پست الكترونیكی ( )E-mailنویسنده مسئول در صفحه مشخصات مقاله الزامیست.
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