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 راهنماي نگارش مقاله

 هاي ارسالی ضروري است.زیر در نگارش مقاله نکاترعایت 

هيأت چاپ در  براي ،دنشوکه براي نخستين بار منتشر ميایران  تحقيقات مرتع و بيابان هايپژوهشي در یکي از زمينه هايمقاله
 انجام خواهد شد. ac.org-ijrdr.rifrها فقط از طریق وبگاه نشریه به نشاني دریافت کليه مقاله .بررسي خواهند شدمجله تحریریه 

مواد و  مقدمه، هاي کليدي،واژه مقاله، چکيده فارسي، عنوان شامل: ترتيببه و فایل اصلي بوده شيپژوه – علمي باید ارسالي مقاالت -
هاي کليدي ( و واژهAbstractمقاله، چکيده انگليسي ) انگليسي عنوان زبان انگليسي، به منابع سپاسگزاري )اختياري(، بحث، نتایج، ها،روش

شوند، برگردان کامل فارسي آنها باشند. از آنجا که چکيده انگليسي صورت انگليسي ارائه ميکه بهکليه مطالبي  باشد. (Keywordsانگليسي )
شود، تأکيد زیادي بر صحت مطالب از نظر نگارشي و گرامري وجود دارد. از این رو توصيه نمایه مي CABIمقاالت این مجله در سایت 

 الزم مبذول گردد. شود که در برگردان چکيده فارسي به انگليسي توجهمي
مرتبه علمي )مربي، استادیار، دانشيار، استاد و عنوان مقاله، نام و نام خانوادگي، در فایلي جداگانه شامل  صفحه مشخصات مقاله -

( و شماره تلفن نویسنده مسئول بهmail-E، پست الکترونيکي ))گان(نویسنده)از جزء به کل(  کامل وابستگي سازماني و نشاني ...(،
آورده « ایران»کننده به زبان انگليسي، حتماً کلمه دقت شود در نشاني مکاتبه ارائه گردد. يسيو انگل يدو زبان فارسبه جداگانه  صورت

 شود.
برگشت داده خواهند هایي که از آن پيروي نکرده باشند، مقاله بوده وهاي ارسالي ضروري در نگارش مقاله نامهاین شيوهرعایت  -

  شد.
جله در قبول، رد و نيز ویراستاري مقاالت مجاز است و نویسنده مسئول تا زمان چاپ مقاله باید در رفع مشکالت احتمالي م -

 مقاله همکاري نماید.
 

 شیوه نگارش

 Timesشود. قلم التين فونتمتر از چهار طرف تایپ سانتي 2 هبا حاشي 31اندازه ، B Badr، فونت  Wordافزارنرم درمقاله  -

New Roman  ها از فونت هاي درون جدولباشد. براي نوشته 11، اندازهB Badr ، و قلم التين فونت 11اندازهTimes New Roman 

 استفاده شود. 9، اندازه 
 .در داخل پرانتز قرار گيرندخارجي خودداري و در صورت نياز  اصطالحاتها و کاربردن واژههاز ب بهتر است -
هاي گياهي، جانوري و .... رعایت اصول و قوانين علمي در نامگذاري گونه شوند. آوردهصورت ایتاليك ي التين بهنامهاي علم -

 ضروري است.
ذکر منبع، واحد و صورت دیگري در مقاله تکرار نشوند. به اطالعات آنهاداراي عنوان گویا بوده و  ها بایدشکلو  هاجدول -

 هر دو محور عمودي و افقي نمودارها ضروري است.  ها ومقياس براي محتواي جدول
تایپ گردند. از درج نقطه در انتهاي عنوان خودداري شود.  (Boldو به صورت پررنگ ) 12ها با فونت ها و شکلعنوان جدول -

در  هاشکلها در باال و عنوان عنوان جدولباشد.  مميز صورتبه باید آنها ها و نمودارها به زبان فارسي باشند و اعشاراعداد جدول
هاي سرجدول و خط و فقط خط (Hidden)صورت پنهان هاي دروني آنها بهها الزم است خطدر تنظيم جدول .شوندآورده پایين 

 انجام شود(.  Tableانتهایي جداکننده سطر آخر آشکار باشد )رسم جدول تنها از طریق منوي
صورت تصویر خودداري و نمودارها به هاداخل متن جایگذاري شوند. از ارسال جدول ها در محل مناسب درها و شکلجدول -

 ( مربوط به آنها نيز ارسال گردد.Excelو  Wordشده و فایل )
 صورت سياه و سفيد و غيررنگي، نمودارها و تصاویر به صورت سياه و سفيد تهيه و ارسال شوند.با توجه به چاپ مجله به -



 

 

 فایل اصلی مقاله روش تدوین

 ي مقاله باشد.اباید مختصر، گویا و بيانگر محتو عنوان مقاله: -
آمده دستهشامل تشریح مسئله، روش کار و نتایج ب ،( از مقالهواژه 300حداکثر و  200حداقل اي )فشرده ه: مجموعچکیده -
شده و ارائه منبع، جدول و شکل در چکيده پرهيز خالصههاي کاربردن نامه. از بنگارش یابد یک پاراگراف پیوستهکه باید در  است
توان در باقيمانده چکيده از مخفف استفاده در موارد کامالً شناخته شده پس از یك بار آوردن نام کامل و مخفف آن در پرانتز مي شود.
 نمود.

 کار رفته در عنوان مقاله نباشند.ت کلمات بهکه بهتر اس درباره موضوع مقاله ارائه شود واژه شش بين چهار تا هاي کلیدي:واژه -
 در آنها استفاده شده است. از منابع جدیدشرحي بر موضوع مقاله شامل اهميت، فرضيه، پيشينه و هدف تحقيق است که  مقدمه: -
آماري، روش، شيوه اجراي پژوهش، طرح انجام تحقيق، مشخصات منطقة شده رفتهگ کارهشامل مواد و وسایل ب مواد و روشها: -

 هاست.هاي شناسایي و تجزیه داده
د. از بحث و مقایسه با شوارائه مي ها و نمودارهاشکل ها،ولجد شاملهاي کمي و کيفي در این بخش تمامي یافته نتایج: -
 خودداري شود. اًها اکيدهاي سایر پژوهشیافته

توانند در صورت نياز در این ها و پيشنهادها ميدها است. نقپژوهشها و مقایسه با نتایج سایر شامل تحليل و تفسير یافته بحث: -
 بخش ارائه شوند.

 کننده تحقيق، در این بخش تشکر و قبل از منابع درج گردد.هاي حمایتبرحسب ادب و احترام از کليه افراد و سازمان سپاسگزاري: -
 

 :(References) منابع مورد استفاده -
. براي برگردان نام صورت انگليسي ارائه شوندبه هم در متن و هم در فهرست منابعکليه منابع مورد استفاده )فارسي و انگليسي(، 

نویسندگان، عنوان مقاله، کتاب و غيره از یك منبع فارسي به انگليسي، حتماً از مشخصات انگليسي اصل نوشتار که به چاپ رسيده 
 است، استفاده شود.

شود که عنوان یا چکيده انگليسي ندارد، آن منبع به زبان اصلي : در موارد خاص که از یك منبع معتبر غيرانگليسي استفاده ميتبصره
 ارائه شود و در هر صورت از ترجمه و تبدیل به انگليسي توسط نویسندگان مقاله خودداري شود.

 
 در متن مقاله: روش ارائه منبع

گيرد. در منابع با بيشتر از دو نویسنده، نام نویسنده ا با ذکر نام خانوادگي نویسنده و سال انتشار منبع صورت ميارائه منبع در متن تنه
 نوشته شود. رود،صورت ایتاليك و فقط در متن به کار ميکه به et al.عبارت اول و 
 (: چنانچه منبع مورد استفاده در انتهاي جمله در داخل پرانتز آورده شود) 1مثال 

 )(Lowman, 2008 یك نویسنده:

 (Waring & Running, 2009) دو نویسنده:

  et al.(Nielsen ,2009( بيش از دو نویسنده:

 (:چنانچه در وسط جمله و خارج از پرانتز به منبع اشاره شود) 2مثال 

 Lowman (2008) یك نویسنده:
 Running (2009) و Waring دو نویسنده:

 (2009و همکاران ) Nielsen بيش از دو نویسنده:



 روش ارائه منبع در فهرست منابع:

  شوند. ارائه منابع مورد استفادهدر فهرست در متن  به کار رفتهفقط منابع 

 گذاري منابع خودداري شود. در ضمن در و از شماره مرتب شوند)گان( ترتيب حروف الفباي نام خانوادگي نویسندهمنابع به

 ویرگول و غيره( روش ارائه شده در نمونه زیر رعایت شود.گذاري )نقطه، عالمت

 هاي مشترک هاي منفرد و سپس مقالههاي منفرد و مشترک از یك نگارنده ارائه شوند، ابتدا مقالهدر صورتي که مقاله

 ترتيب حروف الفباي نام سایر نویسندگان مرتب شوند.به

 منابع برحسب سال انتشار از قدیم به جدید تنظيم شوند.، )گان( چند مقاله مشابه باشندچنانچه نویسنده 

 هاي سال وجود داشت، با قرار دادن حرفچنانچه از یك نگارنده چند منبع در یك, c , b ,a …  جلوي سال انتشار، از هم تفکيك

 شوند.

  عبارتاز ذکر "et al." .باید در فهرست منابع مورد استفاده عبارت دیگر نام همه نویسندگان به در فهرست منابع خودداري شود

 .ارائه شود

 

 صورت زیر عمل شود:در ارائه منابع مختلف به

کوچك ، حرف اول نام نویسنده دوم .، نام خانوادگينام خانوادگي نویسنده اول، حرف اول نام کوچك نویسنده اول: مقاله -1

 .شماره جلد: شماره صفحات اول و آخر.، سال انتشار. عنوان مقاله. نام کامل مجله، ...  .،دومنویسنده 

گذاري و سایر نکات نگارشيي  گذاري، فاصلهصورت خالصه شده. همچنين نقطهصورت کامل آورده شود نه به)نام کليه مجالت به
 نيز 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. 
 

، حرف اول نام نویسنده دوم .، نام خانوادگينام خانوادگي نویسنده اول، حرف اول نام کوچك نویسنده اول: کتاب -2

. صورت بزرگ تایپ شود()حرف اول هر کلمه در عنوان به .، سال انتشار. عنوان کامل کتاب...  .،دومنویسنده کوچك 

 تعداد کامل صفحات. ناشر، محل انتشار،

 مثال:

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

 
)گان( فصل یا : ارائه نام نویسندهاي که هر فصل یا مقاله آن توسط یک یا چند نویسنده نوشته شده باشدمقالهکتاب یا مجموعه  - 3

(: نام خانوادگي، حرف اول نام مؤلف In)کتاب(، سال. عنوان فصل یا مقاله، صفحات اول و آخر. در ) 2مقاله مطابق دستورالعمل بند 
. ناشر، محل انتشار، تعداد صورت بزرگ تایپ شود()حرف اول هر کلمه در این عنوان به عنوان کتاب .(.Edیا  .Edsاصلي کتاب.، )
 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. 

 
، نویسنده دوم .، نام خانوادگي: نام خانوادگي نویسنده اول، حرف اول نام کوچك نویسنده اولمقاله ارائه شده به سمینار و همایش -4

برگزاري، ، عنوان مجموعه یا چکيده مقاالت، محل برگزاري، تاریخ .، سال انتشار. عنوان مقاله...  .،دومنویسنده کوچك حرف اول نام 
 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. 

 
هاي دانشجویي منابع اطالعاتي مطمئني قلمداد نشده و رجوع به آنها توصيه نامهاگرچه پایان نامه یا رساله دانشجویي:پایان -5

 صورت زیر به آنها رجوع نمود: توان بهشود، ولي در صورت ضرورت و کليدي بودن موردي از این نوع منابع، مينمي
نامه. مقطع و رشته تحصيلي، نام دانشکده یا گروه نامه. عنوان پایانل دفاع از پایاننام خانوادگي، حرف اول نام دانشجو.، سا

 تحصيلي، 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. 
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