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  خاك یشناس ستیز نشریهمقاله  هیته يراهنما
  

باشد که مقـاالت پژوهشـی   تخصصی رشته علوم خاك در ایران می نشریه ًخاك اولین  زیست شناسیمجله   
هدف از انتشار این مجلـه  . نمایدخاك را چاپ می زیست شناسی هايمرتبط با تحقیقات صورت گرفته در کلیه جنبه

زیسـت شناسـی خـاك    تر ازدانشجویان  عالقمند این گرایش و شناخت هر چه عمیقو محققان اساتید، ارتقاء دانش 
نقـش موجـودات    تـوان بـه  مـی نشریه هاي فعالیت این از اهم زمینه .باشدبرداري پایدار از خاك میبراي حفظ و بهره

کی، شیمیایی و ارتقاء سطح هاي فیزیمرتبط با بهبود ویژگیزیستی  زنده خاك در چرخه عناصر غذایی و فرآیندهاي
، ها و فرآیندهاي زیستی مربـوط بـه پویاسـازي   سازي مکانیسمحاصلخیزي خاك، تغذیه گیاه و افزایش عملکرد، مدل

و آلی شدن عناصر غذایی، جایگاه موجودات زنده خاکزي در ذخیره سازي و تغییر و تبدیالت مواد آلی  معدنی شدن 
روابط موجودات زنده خاك با یکدیگر و همچنین  آنزیم هاي خاك،نده خاك،خاك، تنوع زیستی و عملکردي بخش ز

هـا و  ریشه گیاهان و تبادالت مولکولی بین آنها، تشخیص، بیان و تبادل ژن در خـاك، اثـرات متقابـل انـواع آلـودگی     
مصـرف  هاي آلوده، فرآیندهاي زیستی خـاك و نقـش آنهـا در تولیـد و     بخش زنده خاك منجمله زیست پاالیی خاك

-ها و کودهاي زیستی، فعـال کننـده  اي، فناوري زیستی موجودات خاکزي براي تولید انواع مایه تلقیحگازهاي گلخانه
هـاي مولکـولی جدیـد بـراي     هـاي آلـوده، اسـتفاده از فنـاوري    هاي زیسـتی خـاك  هاي تجزیه مواد آلی و پاك کننده

  .اشاره کردهاي مختلف خاك ها در پدیدهردیابی موجودات زنده در خاك و نقش آن همچنین شناسایی و
  

  :نکات مهم
  .دیگري ارسال شده باشدنشریه و یا همزمان به  چاپ  اي نشریهمتن مقاله نباید در هیچ   -1
  .باشدمطالب مندرج در مقاله بر عهده نویسندگان میکلیه مسئولیت صحت و سقم  -2
  .کندارسال مینشریه مسئولیت صحت و سقم ترتیب نام نویسندگان بر عهده شخصی است که مقاله را براي   -3
  .خاك باشد زیست شناسیبایستی منتج از تحقیقات نویسنده یا نویسندگان و فقط در زمینه مقاالت صرفاً می -4

تایپ شـده   14ا استفاده از قلم نازنین و ب windows xpو در محیط  word 2007مقاالت باید با استفاده از   
ذکر نام و نام . ارسال نمایند www.iranjsb.ir ه نشری بایستی مقاله از طریق سایتمحترم می) گان(نویسنده. باشند

بـه  خانوادگی نویسندگان، مرتبه علمی، آدرس پستی نویسنده مسـئول، آدرس پسـت الکترونیـک کلیـه نویسـندگان      
تکمیل و ، نویسنده نام فایل بدون نام نویسندگان در فایلهاي بدونو در قسمت فایلهاي با نام صورت یک مقاله کامل 

  .الزامی است سایت در فایلهاي پیشنیاز )گان(ضاء خود نویسندهبا امارسال نسخه اصل تعهدنامه 
  نحوة نگارش مقاله

و به صورت  متر از هر طرف سانتی 3هاي  و حاشیه 5/1با فاصلۀ خطوط  A4صفحۀ  15مقاله حداکثر در  - 1
 .تایپ شودWord  2007افزاردر نرم تک ستونی 

 .استفاده شود زیر اندازة آنها مطابق جدول نوع قلم فارسی و انگلیسی و - 2
  .باشد) Line numbering(تمامی سطور در متن مقاله داراي شماره گذاري  - 3
  .گذاشتن فاصله الزم نیست، لیکن پس از آنها، یک فاصله الزم است) ،(و کاما (.) پیش از نقطه  - 4
از به کاربردن اصطالحات انگلیسی که  حتی االمکان اصول نگارش زبان فارسی به طور کامل رعایت شده و - 5

 .اند، پرهیز گردد معادل فارسی آنها در فرهنگستان زبان فارسی تعریف شده



 .استفاده شود ایتالیکبراي ذکر جنس و گونه گیاه، جانور و یا میکروارگانیسم ها از حالت  - 6
تعریف و پس از آن واژه مخفف مخفف باید در اولین استفاده، واژه مذکور ) هاي(در صورت استفاده از واژه  - 7

 .در مقاله استفاده گردد
در صورت استفاده از پاورقی، باید به . استفاده از پاورقی براي ارائه اطالعات تکمیلی در مقاله بالمانع است - 8

 .ترتیب شماره گذاري انجام گیرد
  

 نوع و اندازه قلم براي تهیه بخش هاي مختلف مقاله -1جدول 
 اندازه قلم قلمنام  موقعیت استفاده

 14 پر رنگ BNazanin عنوان مقاله

 BNazanin 12 متن مقاله

 12 پر رنگ BNazanin عناوین بخش هاي مقاله

 12 پر رنگ BNazanin نام مؤلفان

 12 پر رنگ Keywords( BNazanin(کلمات کلیدي 

 11 پر رنگ BNazanin عناوین جداول و اشکال

 برحسب نیاز 11و یا  BNazanin 10 متن جداول و شکل ها و منابع
 یک واحد کمتر از اندازة فارسی در هر Times New Roman متن انگلیسی

 موقعیت
 
  

  ساختار مقاله 
-هاي کلیدي فارسی، مقدمه، مواد و روشهر مقاله باید شامل برگ مشخصات ، عنوان ، چکیده فارسی، واژه  

  .هاي کلیدي انگلیسی باشدو واژه انگلیسی استفاده، چکیدهها، نتایج، بحث، سپاسگزاري، منابع مورد 
این قسمت در یک صفحه مجزا تهیه شده و شامل عنوان مقاله، نام و نام خـانوادگی، مرتبـه   : برگ مشخصات مقاله

  .باشدنویسنده مسئول می تماسو شماره ) گان(علمی، محل خدمت و آدرس پستی و پست الکترونیکی نویسنده
در زیـر عنـوان نـام و نـام     .باشـد کلمـه و مـنعکس کننـده محتـواي مقالـه       20عنوان مقاله حـداکثر در  : عنوان مقاله

  .ذکر گردد) گان(خانوادگی، مرتبه علمی، محل خدمت و آدرس پستی و پست الکترونیکی نویسنده
کلمه، بیانگر مسـئله، هـدف، روش و نتـایج بدسـت آمـده و نتیجـه        300چکیده مقاله در حداکثر  :چکیده فارسی

چکیـده فارسـی و در   در زیـر  .بایستی ترجیحاً در یک پاراگراف تنظـیم گـردد  چکیده می. گیري کلی از پژوهش است
  .پاورقی آدرس پستی نویسنده مسئول ذکر گردد

  :هاي کلیديواژه
ایـن  . کلمه مرتبط با پژوهش انجام شده باشـد  6و حداکثر  3شامل حداقل  (Keywords )هاي کلیديواژه

اي انتخاب گردد که در عنوان مقاله نبوده تا حداکثر اسـتفاده از آنهـا بـراي تهیـه فهرسـت      بایستی به گونهها میواژه
 .شوندهاي کلیدي بر اساس حروف الفباي فارسی مرتب ه واژ .امکان پذیر باشد (index)موضوعی 

   



  مقدمه
تـرین تحقیقـات صـورت    بـه مهـم  . هاي موردنظر تعریف گردددر این بخش بایستی موضوع پژوهش و فرضیه  

گرفته قبلی در داخل و خارج از ایران اشاره شود و سپس لزوم پژوهش موردنظر تشریح و با تأکید بر وجه تمایز ایـن  
   .مشخص شودپژوهش با مطالعات قبلی 

  هامواد و روش
هـاي نمونـه گیـري،    ن قسمت شامل مواد مورد استفاده و شرح روش بکار رفته مانند جامعه آمـاري، روش ای  

شده نیازي به ذکر جزئیـات  هاي متداول و شناخته براي روش. باشدها و نحوه تجزیه و تحلیل آماري میاندازه گیري
  .وجود نداشته و فقط به منبع مورد استفاده اشاره شود

  نتایج
  بیان ) اعم از تصویر یا نمودار(در این بخش، نتایج بدست آمده از پژوهش به همراه جدول و شکل   

مربوط به  Excelارسال فایل . پرهیز گردد) جدول، نمودار و غیره(ها به صورت چندگانه از تکرار داده. شودمی
استفاده » شکل«دداري شده و تنها از واژه از کلماتی نظیر گراف، نقشه، تصویر و نظایر آن خو. نمودارها الزامی است

یک  جدول باید با خطی افقی از . شود هر جدول از شماره، عنوان، سرستون ها و متن جدول تشکیل می .شود
همچنین سر جدول با یک خط افقی از متن جدول جدا و در زیر متن جدول نیز . شماره و عنوان جدول متمایز شود

ن جدول در باالي جدول درج  و پس از کلمه جدول و شماره آن، خط تیره و سپس عنوا. یک خط افقی رسم  شود
هر ستون . در متن جدول تا جایی که ممکن است  نباید از خطوط افقی و عمودي استفاده کرد. عنوان ذکر  شود

د مشترك اگر همۀ ارقام جدول داراي یک واح. جدول باید داراي عنوان و واحد مربوط به کمیت آن ستون باشد
 ت زیرنویس ارائهتوضیحات اضافی عنوان و متن جدول به صور. آن واحد در عنوان اصلی جدول ذکر شود باشند،

  . شوند 
از  براي درج عنوان هر شکل، پس. به صورت توپر و توخالی استفاده شود ○□∆●■▲هاي در نمودارها از نشانه

اختصارات موجود در شکلها و جداول باید در زیرنویس . شود کلمۀ شکل و شمارة آن،  نقطه و سپس عنوان ذکر 
از ارسال نمودارهاي . تمام اعداد متن و توضیحات جداول و شکلها باید به زبان فارسی ارائه گردد. توضیح داده شوند

  . .رنگی جداً اجتناب نموده و از رنگهاي سفید، سیاه و هاشورهاي کامالً متفاوت استفاده شود
کال باید به ترتیب شماره در مقاله آورده شوند و شماره مذکور نیز باید به همان ترتیـب در مـتن   تمامی جداول و اش

  .مقاله مورد اشاره قرار گیرد
   بحث

یابی شـده و دالیـل قبـول و رد آنهـا مـورد      هاي پژوهش  علتدر این قسمت با استفاده از سایر منابع، یافته  
  .گیردقرار می استناد بنابراین قسمت عمده بررسی منابع در این قسمت مورد . گیردبحث قرار می

  .ارائه کرد» نتایج و بحث«توان نتایج و بحث را توأماً تحت عنوان در صورت لزوم می* 
  نتیجه گیري

از نتیجه گیري کـرده و کـاربرد عملـی و یـا تئـوري حاصـل        انجام یافته در این بخش نویسنده از  پژوهش   
  .ارائه پیشنهادات در این بخش انتهائی نیز بالمانع است .نمایدتحقیق را بیان می

   



  :سپاسگزاري
انـد، تشـکر و   هایی که در اجراي تحقیـق همکـاري داشـته   از اشخاص و سازمان) گان(در این بخش نویسنده  

  .کلمه تنظیم گردد 50این بخش در حداکثر . نمایدقدردانی می
  :همنابع مورد استفاد

شوند منابعی میاند و نیز   شامل و انتشار یافته باشد که در متن ذکر شده منابعی منابع باید شامل  فهرست
  .مکاتبات شخصی و یا تحقیقات چاپ نشده فقط در متن مقاله قابل ذکر می باشند .که براي چاپ پذیرفته شده اند

جلد و یا صفحه می باشند، ذکر شناسه دیجیتال  در مورد منابعی که بصورت آنالین چاپ شده اند و فاقد شماره
)DOI( ضروري است.  

چه فارسی و (در تمام متن مقاله بایستی به صورتی باشد که  منبع مورد ارجاعبه منابع علمی شیوة ارجاع 
براي منابع داراي دو نویسنده، نام هر دو نویسنده . ارائه شود  در پایان جمله در داخل پرانتز به فارسی  )چه انگلیسی

  :مثال. شود و تاریخ بیان  "همکاران "و منابعی که بیش از دو نویسنده دارند، نخست نام نفر اول و سپس  
  .)1389کریمی و احمدي، (نتایج مشابهی توسط  برخی پژوهشگران  نیز گزارش شده است .........  

  .)2010آلوي و همکاران، (نتایج مشابهی توسط سایر محققان گزارش شده است  ............
  .)1389کریمی و احمدي، ؛ 2010آلوي و همکاران، (نتایج مشابهی توسط سایر محققان گزارش شده است ............ 

  .براي منابعی که لزوما در داخل پرانتز ارائه نمی شود بدین صورت عمل شود
  ...گزارش کردند) 1382(ران باي بوردي و همکا

  ...گزارش کرد ) 2002( اسمیت
  ...گزارش کردند) 2002( جونزو  اسمیت
  ...گزارش کردند) 2002(و همکاران  اسمیت

. فهرست منابع مورد استفاده در پایان متن به صورت پیوسته  و به ترتیب منابع فارسی و انگلیسی ارائه شوند
یا اولین نگارنده براي منابعی که بیش از یک (منابع مورد استفاده به ترتیب حروف الفباي نام خانوادگی نگارنده، 

ها بر حسب سال  نده چندین منبع ذکر شود، ترتیب درج آنچنانچه از یک نگار. شوند زیر هم آورده ) نگارنده دارند
  cو   a،bاي چندین منبع همسال وجود داشته باشد، با گذاشتن حروف  اگر از نگارنده. انتشار، از جدید به قدیم است

ه از یک نگارنددر یک سال چنانچه مقاالت منفرد و مشترك .  پس از  سال انتشار منابع از یکدیگر متمایز  شوند
هاي مشترك به ترتیب حروف الفباي نام نگارندگان بعدي مرتب  ارائه شود،  نخست مقاالت منفرد و سپس مقاله

  .شوند 
 عنوان ،براي یک مقاله به ترتیب نام خانوادگی نگارنده، حرف اول اسم کوچک نگارنده، تاریخ انتشار، عنوان مقاله

براي یک کتاب به ترتیب نام خانوادگی و سپس . له ارائه شودکامل مجله، شماره جلد، و اولین و آخرین صفحه مقا
در مورد مقاله یا . حرف اول نام کوچک نگارنده، تاریخ انتشار، عنوان کامل کتاب، نام ناشر، محل انتشار ارائه شود

اول نام هایی که بیش از یک نویسنده دارند به ترتیب نام خانوادگی و حرف اول نام اولین نویسنده و سپس کتاب
  .شود ها ذکر  نویسندگان بعدي و پس از آن نام خانوادگی آن

براي منابع انگلیسی  و  "Anonymous"در مورد مرجعی که نویسنده آن مشخص نیست به جاي نام نگارنده از 
 .براي منابع فارسی استفاده شود) بی نام(

کتاب اصلی، عنوان مشخصات ) گان(یسندهچنانچه منبع ترجمه شده باشد، در فهرست منابع باید نخست نام نو
  .ذکر شود) مترجمان(و سپس نام مترجم ) به زبان انگلیسی(آن 



  براي تنظیم منابع یهایمثال
 مقاله از مجله - 1

Brennan, E.W. and Lindsay, W.L.1998. Reduction and oxidation effect on the solubility and 
transformation of iron oxides. Soil Science Society of America Journal 62:930–937.  

  مقاله از کارگاه آموزشی یا علمی - 2
Hanbury, A. 2002. The taming of the hue, saturation and brightness colour Space, 7th Computer 
Vision Winter Workshop, February 2002, Bad Aussee, Austria. 

 مطلب از کتاب - 3
Lindsay, W.L. 1979. Chemical equilibrium in soils. John Wiley & Sons, New York. 
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  نویسنده اي در یک کتاب که نام ویراستاران روي جلد آن است ذکر مطلب از - 5

Olsen, S.R. and Sommers, L.E.1982. Phosphorus. p. 403–427. In: Page, A.L. (ed.) Methods of soil 
analysis. Part 2. 2nd ed. Agron. Monogr. No. 9. ASA and SSSA, Madison, WI.  

 ذکر مطلب از اینترنت - 6
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  چکیده انگلیسی
  .چکیده انگلیسی بایستی ترجمه دقیق چکیده فارسی باشد

واژهاي کلیدي بر اسـاس حـروف الفبـاي     .هاي کلیدي فارسی باشددقیق واژهباید ترجمه : هاي کلیدي انگلیسیواژه
  .نوشته شود) کاپیتال(انگلیسی مرتب شوند و حرف اول کلمات به صورت بزرگ 

  
ه تطبیـق و       توسط سردبیر بررسی و پـ  کلیه مقاالت پس از دریافت   در  س از تاییـد بـا راهنمـاي تهیـه مقاـل

دبیـران   گـروه پـس از اتخـاذ رأي داوران و تأییـد    . براي داوري ارسال خواهد شـد  ، مقالهنشریهصورت رعایت فرمت 
چنانچه مقاله ارسالی با راهنماي تهیه مقاله تطبیق نداشته . ، مقاله در نوبت چاپ قرار خواهد گرفت)هیأت تحریریه(

ه منظـور و بـراي داوري   باشد به نویسنده مسئول عودت داده خواهد شد و مجدداً از زمان برگشت، تاریخ رسید مقالـ 
  .ارسال خواهد شد
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  شناسی خاكزیست نشریه
  

  :مقاله زیرمسئول نویسنده  ……………………………………اینجانب 
 
  

  :موارد زیر را به آگاهی می رسانم
  ه شما آگاهندنشریکلیه تهیه کنندگان مقاله از ارسال آن به دفتر  .1
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