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  باسمه تعالي

  فراخوان مقاله در مجله

   Iranian Journal of Seed Sciences and Research علوم و تحقيقات بذر ايران« 

مجله  مقدمات انتشار ،با توكل به خداوند متعالبا همكاري انجمن مرتعداري دانشكده علوم كشاورزي دانشگاه گيالن 

 و مجله پژوهشي-علمي درجه پيگيري حال در دانشگاه گيالن .ترا فراهم نموده اس "علوم و تحقيقات بذر ايران"

 امتياز براي عتف وزارت كه تسهيالتي حسب و است فناوري و تحقيقات علوم محترم وزارت توسط آن تصويب

-مي منتشر پژوهشي-علمي صورتبه مجله شماره، اولين ،است شده قائل هاي علميانجمن توسط مجالت انتشار

مرتبط  اهداف يا و هدف با و اصيل پژوهشي مطالعات حاصل كه را مقاالتي ،و تحقيقات بذر ايران علوم مجله .گردد

 درو به صورت مقاله كامل ) علف هاي هرز و مرتعي دارويي، باغي، زراعي،، آوندي گياهان از اعم(با بذر گياهان 

يولوژي بذر پس از برداشت، بيوتكنولوژي بذر، بذر، اكولوژي بذر، تكنولوژي بذر، انبارداري و فيز فيزيولوژي هايزمينه

و  تخصصي داوري از پس را باشد ژنتيك و جنين زائي بذر، توليد و فرآوري بذر، بيوشيمي بذر، توليد و گواهي بذر

صورت فصلنامه به زبان فارسي و با خالصه به "علوم و تحقيقات بذر ايران"مجله  .رساندمي چاپ بهدر صورت تأييد 

 و فناوري بذرهيأت تحريريه مجله از تمامي استادان، پژوهشگران و صاحب نظران علوم . شودمنتشر ميانگليسي 

  . نمايد كه با ارسال مقاله و ارائه پيشنهادات ارزنده خود، به غناي علمي آن ياري نماينددعوت مي

دانشكده علوم كشاورزي استاديار گروه زراعت و اصالح نباتات  - سيد محمدرضا احتشاميدكتر  :مدير مسئول

  دانشگاه گيالن 

ـ دانشيار گروه زراعت و اصالح نباتات دانشكده علوم كشاورزي دانشگاه  زاده الهيجيسميع... احبيبدكتر : سردبير

  گيالن

  ): برحسب حروف الفبا(هيأت تحريريه 

  گيالني دانشگاه يار گروه زراعت و اصالح نباتات دانشكده كشاورزاستادـ سيد محمدرضا احتشاميدكتر 

  اروميهـ استاد گروه زراعت و اصالح نباتات دانشكده كشاورزي دانشگاه هدي تاج بخشدكتر م

   جنگلها و مراتع كشورپژوهش موسسه تحقيقات  استادـ اشرف جعفريعليدكتر 

  دانشكده علوم كشاورزي دانشگاه گيالن باغبانيگروه  استادـ زادهحاتم... عبدادكتر 

  يار گروه زراعت و اصالح نباتات دانشكده علوم كشاورزي دانشگاه گيالندانشـ يعيبابك ربدكتر 

  ـ دانشيار گروه زراعت و اصالح نباتات دانشكده علوم كشاورزي دانشگاه گيالنزاده الهيجيسميع... احبيبدكتر 

   ثبت و گواهي بذرپژوهش موسسه تحقيقات  استادـ سيد يعقوب صادقيان مطهردكتر 

   تهراندانشگاه  دانشيار گروه مرتعداري پرديس كشاورزي و منابع طبيعيـ طويلي عليدكتر 

  گيالندانشكده كشاورزي دانشگاه  باغبانيگروه  استادـ رضا فتوحي قزوينيدكتر 

  تبريزگروه زراعت و اصالح نباتات دانشكده علوم كشاورزي دانشگاه  استادـ كاظم قاسمي گلعذانيدكتر 

  

 :تهران، دانشگاه گيالن، دانشكده علوم كشاورزي، صندوق پستيـجاده رشت 5 ـ كيلومتر ترش :آدرس دفتر مجله

 0131-6690281 :دورنگار، 0131-6690399 :، تلفن4188958643 :كدپستي ،41635- 1314
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  »ات بذر ايرانعلوم و تحقيق«راهنماي نگارش و ارسال مقاله براي مجله 

هاي مختلف پژوهشي منتشر نشده خود در زمينه - توانند مقاالت علمياستادان، پژوهشگران و دانشجويان محترم مي

را براساس دستورالعمل زير تهيه و جهت بررسي و چاپ، به صورت الكترونيك به آدرس وب  و فناوري بذرعلوم 

مجله هيچگونه تعهدي نسبت به چاپ يا استرداد مقاالت . ندسايت يا به آدرس پست الكترونيك مجله ارسال نماي

  . ارسالي ندارد

  

    ::::مهم    نكات

 .باشد شده ارسال ديگري نشريه به زمانهم يا و چاپ اينشريه هيچ در نبايد مقاله متن) 1

 .باشدمي نويسندگان عهده بر مقاله در مندرج مطالب كليه سقم و صحت مسئوليت) 2

  .باشدنويسنده مسئول مي عهده بر نويسندگان نام ترتيب سقم و صحت مسئوليت) 3

 .نامه باشد، نويسنده مسئول بايد استاد راهنما باشدكه مقاله مستخرج از پاياندر صورتي) 4

  .باشد علوم و فناوري بذر زمينه در فقط و نويسندگان يا نويسنده تحقيقات از منتج صرفاً مقاالت) 4

 در و تطبيق مقاله تهيه راهنماي با ييدأت از پس و بررسي ،سردبير توسط تدرياف از پس مقاالت كليه) 5

 گروه تأييد و داوران رأي اتخاذ از پس. شد خواهد ارسال داوري براي مقاله نشريه، فرمت رعايت صورت

 تهيه راهنماي با ارسالي مقاله چنانچه .گرفت خواهد قرار چاپ نوبت در مقاله ،)تحريريه هيأت( دبيران

 تاريخ برگشت، زمان از مجدداً و شد خواهد داده عودت مسئول نويسنده به باشد نداشته تطبيق الهمق

  .شد خواهد ارسال داوري براي و منظور مقاله رسيد

  

  :روش نگارش

و به صورت تك متر از هر طرف سانتي 3و حاشيه  5/1اصله خطوط با ف A4صفحه  15حداكثر در مقاله  )1

 . تايپ شود Word 2003م افزار با استفاده از نرستوني 

 .شود استفاده پيوست جدول مطابق آنها اندازة و انگليسي و فارسي قلم نوع )2

 .است الزم فاصله يك آنها، از پس ليكن نيست، الزم فاصله گذاشتن) ،( كاما و (.) نقطه از پيش )3

 كه انگليسي اصطالحات بردن كاربه از االمكانحتي و شده رعايت كامل طوربه فارسي زبان نگارش اصول )4

  .گردد پرهيز اند،شده تعريف فارسي زبان فرهنگستان در آنها فارسي معادل

-صورت فارسي و عين آنها بهكار رفته كه فاقد معادل فارسي هستند، بههها و اصطالحات علمي بعبارت )5

 . صورت انگليسي در داخل پرانتز در متن آورده شوند

 . پيروي نمايند )SI(المللي متن بايد از سيستم واحدهاي بين كار رفته درهكليه واحدهاي ب )6

 . نوشته شوند) ايتاليك(صورت خوابيده كار رفته در متن و در فهرست منابع بايد بهاسامي علمي به )7

 مخفف واژه آن از پس و تعريف مذكور واژه استفاده، اولين در بايد مخفف) هاي( واژه از استفاده صورت در )8

 .گردد تفادهاس مقاله در

  .است بالمانع مقاله در تكميلي اطالعات ارائه براي پاورقي از استفاده )9
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  مقاله    مختلف    هاي    بخش    تهيه    براي    قلم    اندازه    و    نوع

  اندازه قلم  نام قلم  موقعيت استفاده

  14  پررنگ BNazanin  عنوان مقاله

  BNazanin  12  متن مقاله

  12  پررنگ BNazanin  عناوين بخش هاي مقاله

  12  پررنگ BNazanin  نام مؤلفان

  12  پررنگ BNazanin  كلمات كليدي

  12  پررنگ BNazanin  عناوين جداول و اشكال

   )براي انگليسي(9و ) براي فارسي(BNazanin  10  متن جداول و شكل ها و منابع

  Times New Roman  متن انگليسي
 در فارسي اندازة از كمتر واحد يك

  موقعيت هر

  

  :اي مختلف مقالههترتيب بخش

 ها،مقدمه، مواد و روشهاي كليدي فارسي، عنوان، چكيده و واژهبرگ مشخصات مقاله، هر مقاله به ترتيب شامل 

  . هاي كليدي انگليسي است، سپاسگزاري، منابع مورد استفاده و چكيده و واژه)يا نتايج و بحث(نتايج، بحث 

  

 مرتبه خانوادگي، نام و نام مقاله، عنوان شامل و شده تهيه امجز صفحه يك در قسمت اين: مقاله    مشخصات    برگ

  .باشدمي مسئول نويسنده تماس شماره و )گان( نويسنده الكترونيكي پست و پستي آدرس و خدمت محل علمي،

  

وان الزم است عن. كلمه تجاوز نكند 20گويا و بيانگر محتواي اصلي مقاله باشد و از  ،عنوان مقاله بايد مختصر: عنوان

  . مقاله در وسط صفحه و مركز سطر نوشته شود

  

چكيده مقاله بايد در برگيرنده اهميت، اهداف و روش آزمايش، با تأكيد بر نتايج حاصل از پژوهش  :چكيده فارسي

الزم است در انتهاي چكيده، مهمترين نتايج كاربردي و مورد استفاده پژوهش . كلمه تجاوز ننمايد 250باشد و از 

  . در دو جمله ذكر شودحداكثر 

  

واژه  7تا  3هاي كليدي بايد در برگيرنده كلمات و اصطالحات مهم پژوهش بوده و از واژه: هاي كليدي فارسيواژه

در ضمن در صورت . هاي كليدي استفاده نشودبهتر است از اصطالحات موجود در عنوان مقاله به عنوان واژه. باشند

 مرتب فارسي الفباي حروف اساس بر بايستي كليدي هايواژه. ده نشده باشدامكان در چكيده فارسي هم استفا

 .شوند
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در اين بخش، ضمن شرح مختصري درباره موضوع پژوهش و همچنين تبيين دقيق فرضيات پژوهش، به : مقدمه

صورت كامالً شود و در انتهاي مقدمه، اهداف پژوهش بههاي اجرا شده قبلي اشاره مياندازه كافي به منابع پژوهش

  . شوندروشن بيان مي

  

هاي روش كار رفته،ههاي مورد استفاده، نوع طرح باين بخش شامل شرح كامل و دقيق مواد و روش: هامواد و روش

هاي جديد و ابداعي بايد به صورت گويا و قابل در ضمن، مواد و روش. باشدها ميگيري و تجزيه آماري دادهنمونه

  . هاي ديگران، فقط به ارائه اصول و ذكر منابع اكتفا شودو در صورت اقتباس از روشتكرار تشريح شوند 

  

هاي مختلف از قبيل شكل، جدول و يا توضيحات هاي پژوهشي به روشدر اين بخش، نتايج حاصله و يافته: نتايج

جدول، شكل يا معادله به درضمن براي تنظيم . ها به صورت تكراري خودداري گرددالزم بيان شود و از ارائه داده

  : صورت زير عمل شود

. ها به دو زبان فارسي و انگليسي تهيه و در باالي جدول نوشته شودعنوان تمامي جدول :جدول •

ها، پس از ذكر كلمه جدول و شماره آن، خط تيره و بعد عنوان فارسي آورده شود براي تنظيم عنوان جدول

-عنوان كليه سطرها و ستون. ليسي همانند عنوان فارسي ذكر شودو سپس در زير عنوان فارسي، عنوان انگ

. ها نيز در باال فارسي و در پايين انگليسي بوده و كليه اعداد متن جدول به انگليسي تايپ شوندهاي جدول

ها و ليه خطوط عمودي و افقي حذف شده و فقط خطوط افقي دو طرف عناوين ستونها كدر تنظيم جدول

  . خط افقي انتهاي جدول رسم شود

ها در زير عنوان تمامي شكل. ها با عنوان شكل ذكر شوندها و عكستمامي نمودارها، شكل :شكل •

پس از ذكر كلمه شكل و ها نيز در تنظيم عنوان شكل. شكل و به دو زبان فارسي و انگليسي نوشته شود

شماره آن، خط تيره و بعد عنوان فارسي نوشته شود و سپس عنوان فارسي دقيقاً به انگليسي ترجمه شده و 

در ارائه نمودارها، ضمن نامگذاري محورهاي نمودار به دو زبان فارسي و . در زير عنوان فارسي ذكر شود

ه و كليه اعداد روي محورها نيز بايد به انگليسي درج انگليسي، واحدهاي مربوطه در داخل پرانتز نوشته شد

 متفاوت كامالً هاشورهاي و سياه سفيد، هايرنگ از و نموده اجتناب جداً رنگي نمودارهاي ارسال از .شوند

 بايد نيز مذكور شماره و شوند آورده مقاله در شماره ترتيب به بايد اشكال و جداول تمامي. شود استفاده

  .گيرد قرار اشاره مورد مقاله متن در ترتيب همان به

در سيستم  Equationبا استفاده از گزينه ها بايد با دقت كافيكليه معادالت يا فرمول :معادله •

شماره معادله بايد از ... ، )3(، )2(، )1(گذاري شوند، مانند تايپ و به ترتيب شماره Wordفرمول نويسي 

  . خط حاوي معادله در داخل پرانتز قيد شود انتهاي سمت راست خط حاشيه و در امتداد

  

در اين بخش نتايج بدست آمده از پژوهش، تجزيه و تحليل علمي شده و با توجه به اهداف پژوهش، ميزان  :بحث

در انتهاي . پاسخگويي نتايج به اين اهداف مورد قضاوت قرار گرفته و به دقت با نتايج ديگران مقايسه و بحث شود

تواند اين قسمت بنا به ضرورت مي .هادات علمي و عملي مناسب جهت استفاده ديگران ارائه شوداين قسمت، پيشن

  .بيايد "نتايج و بحث"به همراه نتايج و با عنوان 
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  . اند، تقدير به عمل آيدها و افرادي كه به نحوي در انجام پژوهش مؤثر بودهاز سازمان در صورت لزوم :سپاسگزاري

  

  

  : ادهمنابع مورد استف

  : چگونگي استناد منابع در متن مقاله

براي استناد به يك منبع در . الزم است به كليه منابعي كه در نوشتن مقاله از آنها استفاده شده است، استناد شود

: انتهاي يك جمله، نام خانوادگي نگارنده يا نگارندگان به همراه سال انتشار منبع در داخل پرانتز نوشته شود، مانند

 ...تقرار سريع گياهچه موجب افزايش توان آن براي مقابله با شرايط نامساعد محيطي و مشكالت ناشي از اس

)Nascimento, 2003( .از ويرگول  هموند، براي جداسازي آنها از جمله معرفي ش كه چند منبع در انتهاير صورتيد

اگر تعداد نگارندگان يك منبع ). Mantelin and Touraine, 2004; Mia, 2009: شود، ماننداستفاده ) ;( نقطه

به صورت خوابيده )  .et al(و سپس اصطالح همكاران ابتدا نام خانوادگي نويسنده اول بيشتر از دو نفر باشند، 

چنانچه در شروع ). Murungu et al., 2003(نوشته شود و پس از آن سال انتشار منبع ذكر گردد، مانند ) ايتاليك(

شود و سپس اسامي فارسي به التين و سال انتشار استناد شود، ابتدا اسامي افراد به فارسي نوشته جمله به منبعي 

     احمدي       :مانند منبع به ميالدي در داخل پرانتز قيد شده و در ادامه آن مطلب مورد نظر ذكر شود،

)Ahmadi, 2003 ( ارقام در خشكي به حساسيت شاخص ترينمناسب تعيين و بررسيدر آزمايشي كه به منظور 

 بومي و تركمن رقم مقايسه بذرهاي دو با )Ehteshami and Chaichi, 1998(چي چائي و احتشامي، ...سفيد نخود

 و بوده بيشتر بومي رقم به نسبت مختلف شوري هايغلظت در تركمن رقم در چهريشه رشد كه نمودند مشاهده جو

توليد جيبرلين توسط باكتري محرك رشد نيز چه بهافزايش طول ساقه . دهد گسترش بهتر را خود ريشه توانست

  .)Cassan et al., 2009( نسبت داده شده است

 
  :تنظيم منابع

 براي كه شوندمي منابعي شامل نيز و انديافته انتشار و شده ذكر متن در كه باشد منابعي شامل بايد منابع فهرست

 مورد در .باشند مي ذكر قابل مقاله متن در فقط نشده چاپ تحقيقات يا و شخصي مكاتبات .اندشده پذيرفته چاپ

 ضروري ديجيتال شناسه ذكر باشند، مي صفحه يا و جلد شماره فاقد و اند شده چاپ آنالين بصورت كه منابعي

به ترتيب حروف كليه منابع مورد استفاده اعم از فارسي و التين در پايان مقاله به زبان انگليسي برگردانده و . است

در نوشتن منابع، ابتدا نام . الفباي نام خانوادگي اولين نگارنده و در صورت لزوم، نگارندگان بعدي مرتب شوند

منابع با نام مكرر، از سال انتشار قديم با اولويت به . خانوادگي و سپس حرف اول نام تمامي نگارندگان نوشته شود

نگارنده و در صورت لزوم با در نظر گرفتن نام خانوادگي نگارندگان دوم به بعد ترتيب يك نگارنده، دو نگارنده و چند 

پس از عدد سال در ... و  a، b، cمنابع با نام نگارندگان و سال انتشار يكسان با حروف . شونداز قديم به جديد مرتب 

 مقاالت نخست شود، ارائه رندهنگا يك از سال يك در مشترك و منفرد مقاالت چنانچه. شونداز هم متمايز  پرانتز

در انتهاي منابع فارسي  .شوند مرتب بعدي نگارندگان نام الفباي حروف ترتيببه مشترك هايمقاله سپس و منفرد

روز و ماه . باشدنام و غيرقابل دسترسي مجاز نميذكر منابع بي. در داخل پرانتز قيد شود) In Persian(عبارت 

: الكترونيكي كه صرفاً در تارنماها موجودند، بايد در تنظيم آن سند قيد گردد، مانند بازخواني يك سند در منابع
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Retrieved June 10 . نام مجالت علمي بايد به صورت كامل  و با قلم ضخيم)Bold ( ذكر شوند، اما نام كتاب، عنوان

  . نوشته شوند) Regular(ها و مقاالت غير از مجالت علمي با قلم نازك پروژه

 بي( و انگليسي منابع براي "Anonymous"از  نگارنده نام جاي به نيست مشخص آن نويسنده كه مرجعي مورد رد

 .شود استفاده فارسي منابع براي) نام

 آن مشخصات عنوان اصلي، كتاب )گان(نويسنده نام نخست بايد منابع فهرست در باشد، شده ترجمه منبع چنانچه

  .شود ذكر )مترجمان( مترجم نام سپس و )انگليسي زبان به(
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