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 0011 بهار و تابستان، 5، شماره پیاپی اولوم، شماره سدوره 

 موسسه تحقیقات برنج کشورصاحب امتیاز و ناشر: 

 وسسه تحقیقات برنج کشوریس میر ،مریم حسینی چالشتریدکتر مدیر مسئول: 

 سسه تحقیقات برنج کشوروت علمی ماعضو هیمرتضی نصیری، دکتر سردبیر: 

 )به ترتیب حروف الفبا( هیات تحریریه:اعضای 

 عضو هیات علمی دانشگاه گیالن مسعود اصفهانی،

معاون تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان  مجید بهادری،

 مازندران

 سسه تحقیقات برنج کشوروعضو هیات علمی م فریدون پاداشت،

 کارشناس سازمان جهاد کشاورزی استان گیالن نیا،جدیاصغر 

  سسه تحقیقات برنج کشورومحقق م مهدی جالئیان،

 سسه تحقیقات برنج کشوروعضو هیات علمی م ،رحمان عرفانی

 دبیر انجمن برنج ایران جمیل علیزاده شایق،

عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع اهلل کریمی، ولی

 طبیعی مازندران

عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع  عبدالعلی گیالنی،

 طبیعی خوزستان

  سسه تحقیقات برنج کشوروعلمی معضو هیات  محمد محمدیان، 

 سسه تحقیقات برنج کشوروعضو هیات علمی م محمدرضا یزدانی،

 شماره نیداوران مقاالت ا

 ،یبیفاطمه حب ،یالنیگ یعبدالعل ،یجود الدیم ،ییصاحب سودا ،یمهرداد طبر ان،یجالئ یآتوسا فرحپور، مهد ،یدیفرزاد مج

 یجانیرال یریبهمن ام ،یردشتیاله پهمت، پوریقلمهرزاد اله ،یفتح دیناه نژاد،کین وسفی ان،یابوذر عباس ،ییکربال یمحمدتق

 یرینص یمرتض ،دهرفاطمه فرح ان،یجالئ یمهد ،یچالشتر ینیحس میمر: راستارانیو

 برنج کشور قاتیکارشناس ارشد زراعت، مؤسسه تحق ،یفتح دیناه: یداخل ریمد

 مهدی جالئیان :آرایی¬صفحه

 معاونت مازندران-برنج کشور قاتیبابل، مؤسسه تحق-جاده آمل 8 لومتریمازندران، کدفتر مجله:  ینشان
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 5شماره پیاپی  0011 تابستانو  بهار اولشماره   ومسدوره 

 فهرست مقاالت
 صفحه           عنوان

 مجله ترویجی

 های مستقیم و غرقابی برنج در استان گلستانای در کشتمعرفی آفات حشره

 یرینص یمرتض ،یطبر یمهرداد عمواقل ،یستانیم یمجتب

 زاریبرنج در شال ریغ یمحصوالت زراع یبر رو سکیکنترل خسارت حلزون و ل

 یچالشتر ینیحس میمر ،یوسفیاله سر، روحلیش یدیفرزاد مج

 یزاریشده در نظام شال یمعرف یهایبر فناور ینقد

 یماشک یمهدو وانیک ،یهالل یمؤمن یهاد

 یالمللنیب اسیارزش برنج در مق رهیبر زنج دیبا تاک یبر بخش کشاورز 91 دیکوو راتیتاث

 یاملش نیفاطمه پاسبان، مسعود ام ه،یبزا یعسکرفاطمه 

 یزاریشال یکشت مجدد برنج در اراض یزراع تیریمد

 ،یمیکر دیحم ،انیمهدو یمرتض ،یزهره اکباتان ،یمهدو وانیک ،یطبرمهرداد  ،یخسرو دیوح ،انیمحمد محمد ،فالح اریاله
 یاسیال نیحس ،یبهروز احسان

 قیدق یهابا استفاده از داده یزاریمزرعه شال تیریمد

 یعباد اکبریعل پور،یقلمهرزاد اله ،یچالشترینیحس میمر ،یشهرام نظر

 و پخت برنج رقم طلوع یفیخواص ک یابیارز

 یفتح دیناه ،یرینص یمرتض ،یمومن یعل ،یفیعاصفه لط
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 5پیاپی  شماره ،0011 تابستانو  بهار ،اول شماره وم،س دوره

 روش نگارش:  (الف

سانتيمتر حاشيه از هر طرف و يك سانتيمتر فاصله بين سطرها، به  ٥/٩با حفظ  A)4( سانتيمتر ٩٢×٩٢ها بايد در ابعاد مقاله

ها بايد با صفحه تجاوز نكند. مقاله ٢١اي و به زبان فارسي تهيه و ارسال شوند. محتواي مقاله ترجيحاً از رايانهصورت تايپ 

براي متن انگليسي  ٢١با اندازه Times New Roman براي متن فارسي و با قلم  ٢٩با اندازه  B-Lotus ،با قلم Word افزارنرم

صورت الكترونيكي ارسال  به https://rfj.areeo.ac.ir ترويجي شاليزار لهنگارش شوند و از طريق صفحه اختصاصي مج

  .شوند

  :هاساختار مقاله (ب

منعكس كننده محتواي  كلمه(، ترويجي و جذاب براي مخاطبين باشند و ٢٥ها بايد كوتاه )ترجيحا عناوين مقاله عنوان مقاله:

 .است ٢١اندازه به  B-Titr مقاله باشد. قلم نگارش عنوان،  كامل

استفاده از آن در  له و معرفي دستاورد و نحوهاطور خالصه بيان مس در اين قسمت به كلمه(: ٠٥٢)حداكثر  چكيده فارسي

 .است ٢٢و   B-Lotus ي علمي و تخصصي استفاده نشود. قلم نگارش چكيده، هاميداني توضيح داده شود. از اصطالح سطح

 .يدي مرتبط با موضوع آورده شودواژه كل ٦تعداد  واژگان كليدي:

 خود شامل چند قسمت است:: متن اصلي مقاله 

 .كلمه(: در اين قسمت مشكل موجود و اهميت آن توضيح داده شود ٥١١له )حداكثر ابيان مس

 سازي كلمه(: در اين قسمت به معرفي دستاورد، اهميت آن و دستورالعمل پياده ٩١١١معرفي دستاورد يا راهكار )حداكثر 

  .شودشكل گام به گام و با جزئيات به زبان گويا و به شكل مصور پرداخته مي آن به

 كلمه ٩٥١بندي( حداكثر توصيه ترويجي )جمع

و  هانهايي پروژه يهامنبع كامال مرتبط كه دستاورد حاضر نتيجه آن مستندات علمي )گزارش ٢١حداكثر  فهرست منابع:

 گرانديمنابع داخل متن به زبان فارسي آورده شده و از اصطالح  .و ...( است، آورده شود ي علميهاهاي تحقيقاتي، مقالهطرح

حرف اول اسم كوچك نگارنده. سال انتشار مقاله. )نام خانوادگي نگارنده،  ،در فهرست منابع د.شواستفاده  همكارانبه جاي 

( به ترتيب آورده شود. نمونه صحيح نگارش صفحات.شماره جلد مجله: شماره  عنوان مقاله. عنوان مجله، )شماره مجله(

 منبع فارسي و انگليسي در فهرست منابع در ذيل آورده شده است.

 :Succineaputris L. (Mullousca . اولين گزارش خسارت حلزون گياهچه خوار٢9٢٢طبري مهرداد و الهام احمدي  -

Pulmonata: Succineidae حفاظت گياهان )علوم و صنايع كشاورزي( دانشگاه فردوسي مشهدهاي برنج مازندران. از خزانه 

١-١٢٢ (:١) ٩٦8٢. 
- Wagiman, F.X., Harisma, Triman, B, Ariani, J.B. 2015. Feeding strategy and feeding capacity of duck (Anas 

platyrhynchos domesticus) as a predator of Golden Snail (Pomacea canaliculata). International Journal of 

Advances in Pharmacy, Biology and Chemistry; 4(2): 491–495. 

 راهنمای تهیه مقاالت در مجله ترویجی شالیزار

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ی الزامی در نگارش مقالههاویژگی

 موضوعي مجله باشدتما موضوع مقاله از موضوعات روز و مهم مرتبط با دامنه ح. 

 مرور منابع، نتايج و بحث، چكيده انگليسي و هابا فرمت مجالت علمي پژوهشي كه حاوي مواد و روش هامقاله ،

  .نشوندي علمي هستند، تهيه هافرمول

  داشته باشد سازي در سطح ميداني سازي و پياده متن به نحوي نگارش شود كه دستاورد مربوطه قابليت عملياتي.  

  با كيفيت هاما از عكسحت( 9١١و تصاوير جذاب و مرتبط براي بيان موضوع dpi استفاده شود )و باالتر. 

 ي علمي پرهيز شودهاي نامرتبط يا فرمولهامطالب تا حد ممكن كوتاه تهيه شده و از ارائه عبارت.  

  خودداري شودبرداران نامفهوم باشد،  ي فني و تخصصي كه براي بهرههاكارگيري اصطالح از به. 

   ي كوتاه، گويا و روان در نوشتار استفاده شودهااز جمله.  

  برداران تأكيد شود ي كاربردي و مورد نياز بهرههابر جنبه.  

  از آوردن منابع طوالني براي مقاله خودداري شود. 

 فاقد چكيده انگليسي باشند هامقاله.  

 ارسال نشده باشند. يگريد هينشر يهمزمان برا ايچاپ  ييمقاالت قبال در جا 

 اي از ارزیابي آزاد مجله در ویرایش و اصالح مطالب رسيده و عندالزوم توقف بررسي مقاله در هر مرحله

 است.

 مقاله )نويسنده  مسئوليت صحت و سقم محتواي مقاله و ترتيب نام نويسنده )نويسندگان( بر عهده مسئول مكاتبات

 .مسئول( است

 برگه شناسه

 شوده به صورت يك صفحه مجزا از متن مقاله تهيه برگه شناس. 

 .عنوان مقاله به فارسي و انگليسي نگاشته شود 

  )به ترتيب  (درج نام سازمان در انتشارات علمي"نامه  سازماني )بر اساس شيوه و وابستگي نام پديدآورنده)گان

 .است ٢٩به اندازه  B-Lotus قلم نگارش نويسندگان و آدرس آنها،درج شود. 

  شودآدرس پست الكترونيك نويسنده مسئول درج. 

 .شماره تلفن و نمابر نگارنده مسئول مكاتبات الزامي است  

 راهنمای تهیه مقاالت در مجله ترویجی شالیزار

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اهداف مجله ترویجی شالیزار 

 ها و دستاوردهای تحقیقاتی به زبان ساده برای کارشناسان و بهره بردارانترویج دانش انتقال یافته -1

 بط با شالیزارهای مرتهای جدید داخلی و خارجی در زمینهترویج دانش تکنولوژی -2

 های تحقیق و ترویج در شالیزارهای کشور ها و توانمندیبیان فعالیت -3

 اطالع رسانی در خصوص مشکالت تولید در عرصه شالیزار -4

 ارتقای سطح دانش و مهارت شالیکاران در زراعت برنج -5

 های فنی در کشت و برداشت مجدد برنج ترویج دانش توصیه -6

 های فنی در کشت محصوالت دوم بعد از برداشت برنجترویج دانش توصیه -7

 0011 تابستانو  بهار، 5، شماره پیاپی اولوم، شماره سدوره 

مرتبط با  لیکلیه موضوعات برنج مانند مسا نشریه ترویجی شالیزار مقاالت ترویجی و کاربردی در زمینه

ه بمعرفی ارقام جدید و پرمحصول، کشت مستقیم و نشاکاری، آماده سازی خزانه و زمین اصلی، مدیریت نشا 

به زمین اصلی، تغذیه و حاصلخیزی، مدیریت مصرف آب، کود و سموم  ءای، انتقال نشاروش سنتی و جعبه

ها و های برنج، توصیهمورد استفاده در زراعت برنج، مکانیزاسیون برنج، کنترل زیستی آفات و بیماری

ی های شالیکوببرداشت، کارخانههای های فنی در مراحل کاشت، داشت و برداشت برنج، ماشیندستورالعمل

بندی، تجارت و بازرگانی، کیفیت و خواص غذایی، کشت و برداشت مجدد برنج، ضایعات برنج، کشت و بسته

ی مانند های تلفیقمحصوالت دوم مانند شبدر، باقال، نخود فرنگی، کلزا، سبزی و صیفی در شالیزار، کشت

های جانبی و سایر موارد مرتبط با برنج را جهت وردهآلی، فراردک، صنایع تبدی -ماهی و برنج -پرورش برنج

 پذیرد.چاپ می

 معاونت مازندران-برنج کشور قاتیبابل، مؤسسه تحق-جاده آمل 8 لومتریمازندران، کدفتر مجله:  ینشان

 155-45915231تلفن:       155-45915331فاکس:                541: یپست صندوق

 https://rfj.areeo.ac.ir   زاریشال مجله ترویجی ینترنتیا ینشان
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