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باشد،  یم ISIنشریات پیوستن به فهرست  "زراعت و فناوری زعفران"هدف نشریه علمی پژوهشی  که نیابا توجه به  -

 .نگارندگان الزم است در تهیه و نگارش مقاله موارد زیر را رعایت نمایند

 .صفحه تعیین شده است 51تعداد صفحات مقاله حداکثر  -

-Microsoft Word 2003افزار ها و با نرم متر از حاشیه نتیبین خطوط و دو و نیم سا 1/5با فاصله  A4متن مقاله روی کاغذ  -

ها و جداول نیز  عناوین شکل. منتقل شوند افزار نرمها و جداول نیز به همین  تایپ شود و شکل 51میترا اندازه با قلم بی  2007
و اندازه ( B Mitra)میترا یبو مجزا از شکل با قلم  Microsoft Word 2003-2007افزار  به دو زبان فارسی و انگلیسی در نرم

 .ها و جداول بدون کادر باشند کلیه شکل. نوشته شوند 5با فاصله خط  51

 . گیری بر اساس سیستم متریک باشند کلیه واحدهای اندازه -

 .شوند (Line numbering) یارذگ شماره (Continuous)دار  صورت ادامه متن مقاله به یکلیه سطرها

متناسب با عنوان هر قسمت  ها آنها، نتایج و بحث، سپاسگزاری و فهرست منابع کامالً تفکیک و محتوای  مقدمه، مواد و روش -
 .باشد

 



 . نوشته شود 51اندازه ( B Mitra)میترا یبکلمه و با قلم  11کوتاه و معرف کامل موضوع تحقیق بوده، حداکثر  عنوان مقاله

ی، درجه علمی نام خانوادگعنوان مقاله، مشخصات نویسنده یا نویسندگان شامل نام و : شامل موارد صفحه مشخصات مقاله

، آدرس پستی و الکترونیکی، تلفن تماس، نام نویسنده مسئول به زبان فارسی و سپس عنوان انگلیسی مقاله، ...(استادیار، استاد و  )
بدون )و آدرس نویسندگان به زبان انگلیسی نوشته شوند ( … ,Assistant prof., Professor)درجه علمی, خانوادگی نام و نام

 (.شماره صفحه

 . آورده شوند( بدون ذکر نام نویسندگان)عنوان مقاله به فارسی، چکیده مقاله و کلمات کلیدی در صفحه نخست  -

 .کلمه و در یک پاراگراف نوشته شود 111حداکثر  چکيده -

 .کلمات کلیدی در عنوان مقاله وجود نداشته باشند. حداکثر شش کلمه آورده شونددر انتهای چکیده و کلمات کليدی  -

ارجاع به منابع باید تا حد  در. و تاریخ انتشار منبع باشد( نویسندگان)اسم نویسنده  صورت بهنحوه رجوع به منابع در متن مقاله  -

 .(Mohamadi, 2007) : مانند له و در پرانتز ارائه شوندممکن از نام بردن افراد در شروع جمله خودداری و منابع در انتهای جم

 شود  استفاده می ";"برای جداسازی منابع در انتهای جمله از 
 & Valdrighi et al., 1996; Tattini et al., 1991; Vaughan)کنند محققان دیگر نیز نتایج به دست آمده را تأیید می:   مثال

Malcom, 1985 .) 
شود و اسامی فارسی نیز باید به التین و سال شمسی به   نوشته( سال)صورت نام  ناد شود بهتدر شروع جمله به منبعی اس چنانچه -

گیرند به  نحوه ارجاع به منابع دارای یک نگارنده، دو نگارنده و چند نگارنده که در ابتدای جمله قرار . میالدی برگردان شوند
 : گیرد انجام  زیرترتیب 

 .شودگزارش کردند که هورمون سبب افزایش رشد می( Ayas & Gulser, 2005)آیاس و گالسر  :مثال 

 

مگر در باال و پایین سطر اول جدول و پایین آخرین  نشودجداول از خطوط افقی و عمودی استفاده  میدر تنظ ها شکلجداول و 

ی جداول در زیر نوشته فارسی ها عنوانانگلیسی عنوان و زیر ترجمه  .هر ستون جدول باید دارای عنوان و واحد مربوط باشد. سطر آن
ی اطالعات طورکل به. انگلیسی تنظیم گردند کامالً ها شکل. تنها به انگلیسی نوشته شوند( اعداد)محتوای جداول . درج شوند ها آن

 .ها و جداول قابل استفاده برای خوانندگان انگلیسی زبان باشد شکل
 

 :ی زیرها مثالمانند  -

 

 شده در سال اول مزرعه زعفران های مصرف نهاده -2جدول 

Table 2-Consumed inputs during the first year in saffron fields 

 نوع نهاده
Type of inputs 

(کيلوگرم در هکتار)ميزان مصرف   
Consumption (kg ha-1) 

های مصرفیکورم  
Consumed corms 

3000 

 اوره
Urea 

100 

آمونیومفسفات   
Ammonium phosphate 

100 

 کود دامی
Animal manure 

32000 

 آب آبیاری مصرف شده
Consumed irrigation water 

3000 (m3)* 

کنند و میزان دبی آب مشخص نبود، لذا میزان آب آبیاری جهت زراعت زعفران در یک سال معادل  یمکه کشاورزان از آب قنات برای آبیاری استفاده  ینابه علت  *
 (.Mahdavi, 1999)در نظر گرفته شده است  مترمکعب 0111

* Because farmers are mainly using Qanat water for irrigation, with unspecified discharge, in this region, thus annual applied 

water for saffron cultivation was considered equal to 3000 m3 (Mahdavi, 1999).  
 



  
 یآهک خاک در یاهيگ بقایای هیتجز درصد بر  kgتروژنين و  ppmاکسيدکربندی اثرات متقابل نيانگيم سهیمقا -1شکل 

Figure 1- Interaction effects of CO2 ppm and N fertilizer kg (Urea) on decomposition of plant residues in calcareous 

soil. 
 

 

گان دو آدرس نویسن یو از ذکر اسام بوده یبه زبان انگلیسهمگی  یو کلمات کلید یسیچکیده انگل، عنوان مقالهشامل  ه آخرحصف -
 .چکیده انگلیسی برگردان کامل چکیده فارسی باشد .شود یخوددار در این صفحه

 ابعنفهرست م
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with English Summary)  و در صورت نداشتن خالصه انگلیسی داخل پرانتز(In Persian )نوشته شود    . 
 .کامل نوشته شوند صورت بهدر نوشتن منابع، اسامی مجالت  -ج
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