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  "راهنماي نگارش مقاله براي مجله علوم و مهندسي آبخيزداري ايران"

 
آبخيزداري و علوم مرتبط براي ارايه  هايمجله علوم و مهندسي آبخيزداري ايران از كليه اساتيد و متخصصان رشته  

اي جهت اصلي از انتشار اين مجله، فراهم نمودن وسيله آورد. هدفمقاالت علمي و پژوهشي دعوت به عمل مي
هاي علمي، فني و تخصصي ميان اساتيد، دانشمندان و مهندسين ايراني و جوامع پژوهش تبادل اطالعات و نتايج

كه بتواند  باشد. مجله تالش خواهد نمودالمللي و اعتالي سطح دانش نظري مياي ملي و بينو حرفه علمي
و  هاي دولتيكارشناسان بخش يد، دانشجويان واي مفيد و مورد استفاده در اختيار پژوهشگران، اساتمجموعه
  .پژوهشي داده است - از بدو انتشار مجوز علمي وزارت علوم و تحقيقات و فناوري به اين مجله .قرار دهد خصوصي

   
  : ارايه مقاالتمشخصات  و نوع  

 نوع مقاالت : 
نده يا قات نويستحقي ا وهاي علمي، پژوهشي و مهندسي اصيل، به زبان فارسي كه حاصل پژوهشهمقاله .1

 12چاپ نرسيده باشد (حداكثر  نويسندگان بوده و در نشريه ديگري در داخل و خارج از كشور به
  )A4صفحه

 )صفحه 4، به زبان فارسي (حداكثر  (Technical Note) گزارش فني  .2
  ، به زبان فارسي (Discussion) نقد و بررسي مقاالت چاپ شده .3

 مشخصات مقاالت ارسالي  
مقاله آورده شود. آدرس  ام، نام خانوادگي نويسنده و يا نويسندگان بايد در صفحه اول و در زير عنوانن .1

علمي هستند در پاورقي صفحه اول درج  ايميل، نشاني محل كار و مرتبه دانشگاهي مولفيني كه عضو هيأت
كيده انگليسي كه و چ اسامي نويسندگان، چكيده فارسي و متن مقاله دوستوني عنوان مقاله، شود 

عنوان  گيرد يك ستوني باشد. چكيده انگليسي داراي اسامي نويسندگان در زيرآخر مقاله قرار مي در
همچنين مشخص كردن نويسنده مسئول ". در پاورقي باشد انگليسي مقاله و مرتبه علمي نويسندگان
 "و آدرس ايميل ايشان ضروري است.

به زبان فارسي و انگليسي)، ( ي يك مقاله باشند كه عبارتند از: چكيدهمقاالت ارسالي بايد داراي اجزاي اصل .2
- بحث و نتيجه نتايج،اصلي آزمايش و پژوهش)، هايها (عناوين بخشهاي كليدي، مقدمه، مواد و روشواژه

  .و منابع گيري
 چين درج گردد.  بصورت وسط ها و نمودارها در زير آنها، نقشهاشكال عناويندر باالي آنها و  جداول عناوين .3

انگليسي استفاده كرد،  توان از اعداداشكال مي ترسيم: در صورت استفاده از نرم افزار خاصي جهت تبصره
  .ولي يكنواختي در مقاله بايستي رعايت شود

گذاري شده گرفته است شماره ها و جداول بايستي به ترتيبي كه در متن مقاله مورد اشاره قرار، نقشهاشكال .4
ها و جداول ، نقشهاشكالصورت امكان  در متن مقاله قرار داده شوند (در رنگي يا سياه وسفيدت و بصور

 )ستوني قرار داده شوند دوستوني گردد ولي در صورت بزرگ بودن به صورت يك
ديگري در صورت لزوم در  بوده و هر سيستم (SI) آحاد فيزيكي در كليه مقاالت بايد در سيستم متريك .5

  .ه شودپرانتز نوشت
در منتهااليه سمت  فرمولها و روابط به طور خوانا از راستاي انتهاي سطرها در سمت چپ شروع شود و .6

  .گذاري گرددراست شماره
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شود. استفاده از  زيپره گانهيهاي ب كار بردن واژه كه تا حد امكان از به شود يم هيدر نگارش مقاله توص .7
فرهنگ كشاورزي و 'كه در مجموعه كتابهاي  رانياي المهاي مصوب فرهنگستان علوم جمهوري اس واژه

 .گردديم هيچاپ دانشگاه تهران گردآوري شده، توص 'يعيطبمنابع 
نگاشته و  يرا در متن مقاله به زبان فارس ياصطالحات خارج ريمكانها، مواد و سا ،يهاي علم و واژه ياسام .8

صفحه كه  همان ) Footnote(سيرنوينده به زواژه، خوان نيچپ ا با گذاشتن شماره در قسمت باال و سمت
 شود. تينوشته شده است، هدا يدر آنجا واژه مورد نظر به زبان اصل

به باال به عدد نوشته شود (به استثناي اعداد داخل  10در متن مقاله، اعداد صفر تا نه به حروف و اعداد  .9
 گذاري فرمولها). رهجمله و شما انيدر پا و شماره رفرنسهاي ارائه شده اشكال، جداول

 .شود نوشته درصد كلمه صورت به % مقاله، متن در .10
 .گردد ارائه مقاله انتهاي در به ترتيب جداگانه برگه در انگليسي چكيده .11
 .شود حذف نمودارها اطراف كادر .12
 يك عالمتها اين از بعد و نباشد فاصله () پرانتز و )؟( سوال عالمت، )،( كاما ،(.) نقطه و كلمه ميان .13

 .گردد درج (Space)فاصله
 يباشند. نام دانشمند معرف كيتالي(جنس و گونه) در متن و رفرنس، ا گياهان و جانوران يهاي علم نام .14

 Juglans regia  به عنوان مثال: .باشد و حرف اول آن با حروف بزرگ كيتاليرايگونه به صورت غ كننده
  تايپ و به ترتيب  Wordا دقت كافي در سيستم فرمول نويسي ها بايد بكليه معادالت يا فرمول .15

 :مثال .گذاري شوندشماره
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 هب انگليسي چكيده در فقط و شمسي به تاريخها شكلها، و جدولها مقاله، متن فارسي، چكيده در .16
 .گردد ارائه ميالدي

 
 نحوه ارايه مقاالت : 

 افزارمقاله با استفاده از نرم Word 2003 در windows xp ،  دو ستونيبه صورت  

 مقاله با رعايت نكات زير تهيه شود. 
 اندازه كاغذ (A4) 210 * 297 mm  

 
 هافاصله وهاحاشيه:   
  مترتيسان 25/1متر فاصله دو ستون سانتي 5/1حاشيه سمت راست   
  مترسانتي 1متر فاصله سطرها سانتي 5/1حاشيه سمت چپ   
  مترسانتي 5/1حاشيه باال   
   مترسانتي 3حاشيه پايين   
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 نوع و اندازه قلم ها:   
   ( وسط چين) :B Zare Bold 14عنوان فارسي مقاله اندازه قلم 
 ( وسط چين)  B Zare 10 : فارسي اسامي نويسندگاناندازه قلم  
   :B Zare Bold 12 چكيده كلمه اندازه قلم 
    :B lotus Bold 12متن چكيده فارسي اندازه قلم 
  B Lotus Bold/ Italic 12 : اندازه قلم واژه هاي كليدي فارسي 
     :B Lotus 12متن فارسي اندازه قلم 
و  بحث ، 'نتايج' ،'روشها و مواد' ،'مقدمه' ،'كليدي كلمات' ،'چكيده' (نظير مقاله مختلف بخشهاي عنوان قلم اندازه 

  BZare Bold 12 :منابع مورد استفاده)' و 'قدرداني و تشكر' ،'پيشنهادها' ،'گيري نتيجه
  (وسط چين) B Lotus Bold 11 (فارسي): هاها و شكلعنوان جدولاندازه قلم 
  )(وسط چينTimes New Roman 10  (انگليسي): هاها و شكلعنوان جدولاندازه قلم 
  Times New Roman 10و (انگليسي)  B Lotus 11: (فارسي)  هاها و شكلكلمات داخل جدولاندازه قلم 
 Times New Roman 9 (انگليسي):ها ها و شكلاعداد داخل جدولاندازه قلم 
   B Lotus 11 داخل متن: شماره منبع مورد استفادهاندازه قلم 
   B Lotus 12 :عناوين فرعي متن فارسياندازه قلم 

  Times New Roman 9 اندازه قلم منابع مورد استفاده:
 (وسط چين) Times New Roman 14 :مقاله انگليسيعنوان  اندازه قلم

   Times New Roman Bold 14 در چكيده انگليسي : Keywords(وسط چين) و   Abstractاندازه قلم كلمه 
 Times New Roman 12 انگليسي : متن چكيده اندازه قلم 

 Times New Roman 9و انگليسي :   B Lotus 11اندازه قلم زيرنويس فارسي: 
   Times New Roman Bold12 /Italic :هاي كليدي انگليسيواژهاندازه قلم 

  
  )1389-1390آمار هواشناسي مورد استفاده در پژوهش ( -2ولجد

Table 2. Meteorological details  using in reaserch for (2010-2011) 
  تبخير

  (ميلي متر) 
رطوبت 
  نسبي (%)

تعداد روز 
  يخبندان

متوسط 
دما(درجه 

  گراد) سانتي

دماي مطلق(درجه 
  گراد) سانتي

  بارندگي
  (ميلي متر)

  

Evaporation 
(mm) 

Relative 
moisture 

(%)

No. 
Freezing 

days

Mean 
temperature 

  ماكزيمم
)Max(  

  مينيمم
(Min) 

Precipitation 
(mm) 

Month ماه  

204 37 0 19.9 34.2 4  0.8 October مهر  
110.5 46.5  0 13.4 28.6 0 23.8 Novaber آبان  

0 47 21 8.2 21 -4 24.1 DecEmber آذر  
0 68.5 16  ٣٫٨ 13.4 -6 45.5 January دي  
0 69.3 22 2.1 13.6 -10 69.4 February بهمن  
0  53 15 7.2 23.3 -7 35.3 March اسفند  

93.4 48.6 3 11.4 25.8 -2.4 50.7 April فروردين  
117 59.3 0 15.7 29 3.4 92.5 May ارديبهشت  

335.5 26.3 0 22.5 39 5.2  0.4 June خرداد  
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 :بخش هاي مختلف مقاله  
و  بحث نتايج، روشها، و مواد مقدمه، كليدي، كلمات چكيده، عنوان،  :شامل به ترتيب مقاله مختلف قسمتهاي

 انگليسي چكيده انگليسي، عنوان استفاده، مورد منابع (اختياري)، قدرداني و دها، تشكرپيشنها نتيجه گيري،
  .ميباشد انگليسي كليدي كلماتو
   چكيده  
كلمه به زبان فارسي و  اي از هدف و روش اصلي پژوهش و نتايج كلي حاصل از آن در حداكثر دويستخالصه  

  .باشد بق چكيده فارسيانگليسي. متن چكيده انگليسي بايستي عيناً مطا
  هاي كليديواژه  

 .ها آورد شودچكيده و حداكثر شش واژه كليدي، به زبان فارسي و انگليسي در انتهاي سهحداقل   
   مقدمه  
و  مروري بر كارهاي انجام يافته توسط ديگر پژوهشگران در همان زمينه، با ذكر ماخذ و بررسي ادبيات پژوهش 

 .باشدده در مقاله ميساختار مطالب ارائه ش
  هامواد و روش  

- توضيحات مربوط به آن مي هاي انجام شده همراه با جداول و شكلها وشرح كامل روش پژوهش و نحوه آزمايش  

 . (حتماً در ارائه روش تحقيق مراحل متخلف انجام به نحوي آورده شوند كه پيش نياز باشد.)باشد
 گيري بحث و نتيجه /  نتايج

هاي جديد، با تاكيد بر يافته هاي انجام شده و بحث بر روي نتايجاي از نتايج حاصل از تحقيقات و آزمايشهخالص  
. نتايج بدست آمده استهاي مشابه انجام شده و ارائه تحليل علمي  و قياسي باساير پژوهشبندي گيري و جمعنتيجه
  .تواند به صورت بخشي مجزا آورده شودگيري مينتيجه

   شكرت  
اند در افرادي كه به او كمك كرده وباشد  مستخرج از نتايج آن ميهاي تحقيقاتي كه مقاله تواند به پروژهمولف مي  

  .اين قسمت اشاره كند
  منابع  

مولفين به زبان فارسي و با ذكر  مولف يا درج نامكليه منابع مورد استفاده از ديگر پژوهشگران، بايد در متن مقاله 
: سپاسخواه منبع موردشماره  ]و يا 1[ استفاده شده در داخل عالمت كروشه [ ] نوشته شوند (بدون درج تاريخ). مثالً
گذاري شماره ترتيب حرف الفبافهرست آنها در انتهاي مقاله به و  .نشود ]. منابع در پاورقي آورده2رايان [

  )به زبان انگليسي قيد گردند الزم به ذكر است منابع فارسي مورد استفاده نيز مي بايست.(شود
  

  :مقاله انگليسي با يك نويسنده  
  

1 . Rahimikhoob, A. 2008. Comparative study of Hargreaves’s and artificial neural 

network’s mthodologies in estimating reference evapotranspiration in a semiarid 
environment. Irrigation Science 26(3): 253-259. 

 :مقاله انگليسي با دو نويسنده و بيشتر  
1 . Berengena, J. and Gavilan, P. 2005. Reference evapotranspiration estimation in a 

highly advective semiarid environment. Irrigation and Drainage Engineering. 131(2): 
147-163. 
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2. Coulibaly, P. Anctil, F. and Bobee, B. 2000. Daily reservoir inflow forecasting 

using artificial neural networks with stopped training approach. Hydrology. 230(3-4): 
244-257. 
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 نكات مهم: 
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