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ترویجی، مقاله اي تخصصی است که به معرفی، ترویج و بسط آگاهی هاي علمی در بین جامعه علمی مربوطه پرداخته و -مقاله علمی

  . رددپژوهشی ضعیف تلقی نمی گ-به معناي مقاله علمیهیچگاه و 
دیدگاه ها، و معرفی گسترش رهیافت هاي علمی براي حل مسائل و لزوم انتشار ی و پژوهشانتقال یافته هاي با توجه به اهمیت 

تا نسبت به انتشار مجله علمی ترویجی شد موسسه تحقیقات خاك و آب بر آن  ،در مدیریت اراضینوین ن آوریهاي فنظریات و 
 را ها و دانش موجودو سطح آگاهی اهتمام ورزیدهبه عنوان اولین مجله تخصصی در حوزه ترویج علم مدیریت اراضی مدیریت اراضی 

در زمینه با مفاهیم جدید علمی باشد تا جامعه علمی و کارشناسان حوزه کشاورزي ومنابع طبیعی . در این زمینه ارتقاء بخشد
   .گردندآشنا مدیریت اراضی 
ارتقاء و با هدف اشاعه دانش و در زمینه هاي زیر  انتقاديو تحلیلی اي،  ، گردآوري، علمی مروري، ترجمهربرديکا مقاالت پژوهشی

پرداخته با نگرشی عالمانه به مسائل مدیریت اراضی مبانی علمی نگاشته شده و  بر اساسسطح آگاهی مخاطبان مشروط بر این که 
  .د بودنقابل پذیرش خواهباشند در این مجله 

  مدیریت حاصلخیزي خاك -1
  کشاورزياراضی در آب مدیریت  -2
  مدیریت اراضی در حوزه آبخیز -3
  در مدیریت اراضیو فرهنگی اجتماعی  ،اقتصاديمباحث  -4
  مدیریت اراضی و محیط زیست  -5
 نقش قوانین و مقررات در مدیریت اراضی  - 6
 مدیریت بهره برداري پایدار از اراضی -7
  نقش ویژگیهاي خاك در مدیریت اراضی  -8

  
  :شرایط پذیرش مقاله

با همین عنوان و محتوا در مجالت التین و در هیچ یک از نشریات فارسی زبان مقاله می بایست حاوي موضوعی تازه بوده و قبال 
مقاالتی که خالصه آنها در مجامع علمی داخلی و خارجی ارائه . منتشر نشده باشد و یا همزمان براي مجله دیگر فرستاده نشده باشد

دفتر مجله در ویراستاري، چاپ و یا عدم . با افزودن مطالب جدید و تبدیل به مقاله کامل قابل بررسی خواهند بودو چاپ شده باشد 
مقاله باید به زبان فارسی روان و عاري از غلط هاي . گان می باشد/نگارندهمسئولیت صحت مطالب بر عهده  .چاپ مقاالت آزاد است

گواهی پذیرش مقاله فقط پس از اتمام مراحل . گرددپرهیز از آوردن واژه هاي بیگانه که معادل فارسی دارند جدا . نگارشی باشد
مقاالت  .گان خواهد رسید/ریه صادر و مراتب با درج شماره جلد به اطالع نگارندهویراستاري، تایید داور نهایی و تصویب هیات تحری

  .شودپس از طی مراحل داوري مسترد نمی مجلهارسالی به دفتر 
  

  :و تعهد نامهدرخواست نامه 

ارسال (ول در صفحه شخصی نویسنده مسئدر قسمت پرونده مقاله تکمیل شده نامه درخواست و فرم تعهد نامه تصویر الکترونیک 
  . قابل بارگزاري می باشد) کننده مقاله

  

ارسال نامه درخواست بررسی مقاله خطاب به سردبیر مجله با امضاي نویسنده مسئول مقاله ضروري است. در فرم تعهدنامه، 
الزم است نویسندگان نسبت به امضاي آن اقدام نمایند. فرم تعهد نامه از وبگاه مجله (http://lmj.areo.ir) قابل دریافت می باشد. 

 راهنماي نگارش مقاله براي چاپ در مجله  مدیریت اراضی

سطح دانش را ارتقاء می بخشد و مخاطبان را با مفاهیم علمی جدید آشنا می سازد تا دانش بشري را اشاعه و نگرش عالمانه به 
جهان پیرامونی را تقویت نماید. مقاله علمی-ترویجی در زمینه ترویج و بسط آگاهی هاي علمی داراي ارزش و اعتبار ویژه خود بوده 



 :شناسه برگ
 موقعیت ،گان/نگارنده خانوادگی امنام و ن مقاله، عنوانبرگ شناسه مقاله در یک صفحه مجزا به دو زبان فارسی و انگلیسی شامل 

 الکترونیکی ، پستگان/نگارنده کامل نشانی دارند، اشتغال آن در انگ/نگارنده که پژوهشی مؤسسه یا دانشگاه نام ،گان/نگارنده شغلی
در قسمت پرونده مقاله در صفحه شخصی نویسنده برگ شناسه مقاله . می باشد مسئول نگارنده مشخصات و نام و نویسندگان همه

  .قابل بارگزاري می باشد) ارسال کننده مقاله(مسئول 
  

  :براي ارسال مقاله به صورت الکترونیکی، مراحل زیر الزم است
 پرکردن فرم ثبت نام و ورود به وبگاه با نام کاربري اختصاصی  .1
 )در باالي صفحه(ورود به صفحه شخصی  .2
 پر کردن فرم ارسال مقاله و اطالعات و مشخصات مربوط  .3
 بررسی مقاله در صفحه شخصی و افزودن ضمایم و اطالعات مرتبط  .4
 تأیید نهایی مقاله براي آغاز بررسی آن  .5

  
  :تراهنماي تهیه مقاال

سانتی متر از هر طرف و به صورت تک ستونی در  3و حاشیه هاي  5/1با فاصله خطوط  A4صفحه  15مقاله حداکثر در  -1
 .تایپ شود Word2007نرم افزار 

 . استفاده شود) 1(نوع قلم فارسی و انگلیسی و اندازه آنها مطابق جدول  -2
 

 نوع قلم و اندازه - 1جدول 
  قلماندازه   نام قلم  موقعیت استفاده

  14  پررنگ B Nazanin  عنوان مقاله
  B Nazanin  12  متن مقاله

  12  پررنگ B Nazanin  عناوین بخش هاي مقاله
  12  پررنگ B Nazanin  نام مولفان

  12  پررنگ B Nazanin  کلمات کلیدي
  11  پررنگ B Nazanin  عناوین جدول ها و شکل ها

  11  پررنگ B Nazanin  متن جدول ها و شکل ها 
  11  پررنگ B Nazanin  منابع

  یک واحد کمتر از اندازه فارسی در هر موقعیت Times New Roman  متن انگلیسی
  

 . موازین ادبیات فاسی در نگارش مقاله رعایت شده باشد -1
 .باشد همراه Tabدکمه  یک با پاراگراف هر شروع -2
 .باشد داشته فاصله خط یک بعدي، تیتر با پاراگراف هر خط خرینآ  -3
 .شود شروع را بعدي کلمه فاصله، یک با آنگاه گرفته و قرار کلمه از پس بالفاصله کاما و نقطه  -4
، واژه هاي کلیدي، مقدمه، مواد و روش ها، )کلمه 300حداکثر تا (مقاالت باید شامل عنوان، چکیده فارسی و انگلیسی  -5

در نگارش مقاالت . و فهرست منابع باشد) در صورت نیاز(، تشکر و قدردانی هاپیشنهاد، نتایج و بحث، نتیجه گیري

مقاله   ارسال  نحوه   
پیشنهاد چاپ مقاالت در این مجله به صورت الکترونیکی بوده و در وبگاه مجله به آدرس http://lmj.areo.ir اطالعات الزم آمده است.



گردآوري، مروري، تحلیلی و انتقادي بر اساس شرایط مقاله قسمت هاي مواد و روش ها و همچنین نتایج و بحث می تواند 
 .در این شرایط نگارش سایر قسمت هاي مقاله الزامی است. حذف گردد

  عنوان مقاله
عنوان مقاله . انجام شده باشد پژوهشبوده و در برگیرنده محتواي موضوع و جذاب مفید  ،له باید روان،گویا، مختصرعنوان مقا

ت و وابستگی سازمانی، الدر زیر عنوان نام و نام خانوادگی نویسندگان، مرتبه علمی و یا تحصی. کلمه باشد 20نباید بیش از 
 . پست الکترونیک نویسندگان درج گردد

   چکیده
 در ترجیحاً و گیري ها، نتیجه یافته بررسی، روش ،پژوهش هدف و بیانگر زمینه و بوده کلمه 300 حداکثر شامل بایستی چکیده

  باشد فارسی چکیده کامل ترجمه باید انگلیسی چکیده .باشد پارگراف یک
 کلیدي هاي واژه

 فارسی چکیده هاي واژه دقیق ترجمه بایستی نیز انگلیسی چکیده کلیدي هاي واژه .باشد کلمه 3-6واژه هاي کلیدي بایستی 
واژه هاي کلیدي خیلی  .فرمایید خودداري است آمده مقاله عنوان در که هایی واژه تکرار از کلیدي هاي واژه انتخاب در .باشد

  . عمومی نباشد
  مقدمه
که  پژوهشمطالعات و مشاهدات مرتبط با  با مروري بر مسالهبه بیان باشد و  باید دربرگیرندة اهمیت پژوهش انجام شدهمقدمه 

وجه تمایز  مطالب، در ادامه .کندکه در انتهاي مقاله ذکر شده، استناد  و به منابع معتبريبپردازد در گذشته انجام شده 
 مقاالتی که. هدف اصلی پژوهش نگاشته شود ي مقدمهقبلی و لزوم و وجوب آن و در انتها نسبت به مطالعاتپژوهش حاضر 

در صورتی که وجه  بوده و در گذشته به کرات در داخل و خارج از ایران در مورد آن مطالعاتی انجام شده، تکراري موضوع آن
 .اي نداشته باشد چاپ نخواهد شد تمایز قانع کننده

  مواد و روشها
گیریهاي  ، اندازه، جامعه آماري، روشهاي نمونه گیريپژوهشه در در این قسمت باید شرح مواد و روشهاي مورد استفاد

منتشر شده استفاده شده باشد، از  قبال یا در صورتی که از روشهاي متداول. آورده شودي و نحوه تجزیه و تحلیل آمارآزمایشی 
ي، مروري، تحلیلی و انتقادي بر در نگارش مقاالت گردآور .خودداري و فقط به ارائه اصول و ذکر مأخذ اکتفا شود جزئیاتشرح 

  .اساس شرایط مقاله این قسمت می تواند حذف گردد
  و بحث نتایج

هایی مانند  از بکار بردن عنوان. همراه شکل و جدول بیان گرددبه صورت نوشتار  پژوهشنتایج بدست آمده از  ،در این بخش
ها نباید به  یا شکل ها نتایج ارائه شده در جدول. شونددرج  "شکل"نمودار، عکس و نقشه خودداري و کلیه آنها با عنوان 

هر جدول از شماره، عنوان، سرستون ها و متن جدول  .صورت دیگري مانند منحنی و یا متن نوشتاري در مقاله تکرار گردد
افقی از همچنین سر جدول با یک خط . یک جدول باید با خطی افقی از شماره و عنوان جدول متمایز شود. شود تشکیل می

عنوان جدول در باالي آن درج و پس از کلمه جدول و . متن جدول جدا و در زیر متن جدول نیز یک خط افقی رسم شود
در متن جدول تا جایی که ممکن است  نباید از خطوط افقی و عمودي استفاده . شماره آن، خط تیره و سپس عنوان ذکر شود

اگر همۀ ارقام جدول داراي یک واحد مشترك . حد مربوط به کمیت آن ستون باشدهر ستون جدول باید داراي عنوان و وا. کرد
  . شوند  ت زیرنویس ارائهتوضیحات اضافی عنوان و متن جدول به صور. آن واحد در عنوان اصلی جدول ذکر شود باشند،

از کلمۀ شکل و  هر شکل، پسبراي درج عنوان . به صورت توپر و توخالی استفاده شود ○□∆●■▲هاي در نمودارها از نشانه
 ها و جدول اختصارات موجود در شکل .ها ارسال شود مربوط به نمودار Excelفایل . شود شماره آن، نقطه و سپس عنوان ذکر 

از . ها باید به زبان فارسی ارائه گردد و شکل ها تمام اعداد متن و توضیحات جدول. باید در زیرنویس توضیح داده شوند ها
اندازه فونت  .رنگی جداً اجتناب نموده و از رنگهاي سفید، سیاه و هاشورهاي کامالً متفاوت استفاده شود دار هاينمو ارسال

و  ها جدول. دنتوضیحات محورهاي نمودارها و اعداد به اندازه کافی بزرگ باشد تا در صورت کوچک کردن نیز خوانا باش
در صورت لزوم می توان از تصاویر و یا عکس هاي مناسب و گویا در مقاله  .دنمودارها حتی المقدور در متن مقاله جاسازي شون



فایل الکترونیک تصاویر در قسمت پرونده مقاله در صفحه . محل ارائه تصاویر در متن مقاله مشخص شده باشد. استفاده نمود
   .  شخصی نویسنده مسئول و یا ارسال کننده مقاله در وبگاه مجله بارگزاري گردد

هاي موجود در منابع مقایسه شود و دالیل قبول و رد آنها مورد بحث قرار  یافته هاي جدید و مهم باید با یافتهن بخش در ای
در نگارش مقاالت گردآوري، . هاي پیش بینی شده مقایسه شود هاي جدید و یافته یافته. ها خودداري شود از تکرار یافته گیرد،

ایط مقاله بخش نتایج و بحث می تواند حذف شده و مطالب در قالب عناوینی متناسب مروري، تحلیلی و انتقادي بر اساس شر
 کامال صورتی آنها به و در مورد شده ها انتخابقسمت این براي جذابی و مناسب عناوین است الزم. مقاله ارائه گردد موضوعبا 

  .نوشته شود مطلب مستند
  و پیشنهادها نتیجه گیري

این بخش  .و نتیجه کلی پژوهش بیان گردد پژوهشباید موارد کاربردهاي عملی و تئوري نتایج حاصل از  در این قسمت
 خواننده که است این بسیار مهم نکته .می باشد مقاله و مطالب محتواگان نسبت به /کلی نگارنده برداشت و نظر منعکس کننده

این بخش ارائه یک پیام بطور روشن حائز اهمیت  در. ه شده استرضع نو و بدیع موضوعی یا مطلب یکدر این مقاله  که دریابد
  .بخش ارائه شود این در آیندهپژوهش هاي  براي هاییپیشنهاد. پیشنهاد گرددنیز  هاي جدید هیفرض و راهکارها .باشدمی

  قدردانی تشکر و
همکاري داشته اند، تشکر و  پژوهشمی توانند از اشخاص، سازمانها و افراد ذیربطی که در اجراي  گان/نگارندهدر این بخش 
  .کلمه باشد 50این قسمت باید کوتاه و در حدود . قدردانی نمایند

  منابعفهرست 
براي  ز به فارسیدر پایان جمله در داخل پرانتشیوه ارجاع در تمام متن مقاله بایستی به صورتی باشد که منبع مورد ارجاع 

براي منابع داراي دو نویسنده، نام هر دو نویسنده و منابعی که بیش از دو نویسنده دارند، . منابع  انگلیسی و فارسی ارائه شود
  :مثال. شود و تاریخ بیان  "همکاران"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 ............ 

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

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

هاي مشترك به ترتیب  د،  نخست مقاالت منفرد و سپس مقالهچنانچه مقاالت منفرد و مشترك از یک نگارنده ارائه شو.  شوند
  .شوند حروف الفباي نام نگارندگان بعدي مرتب 

کامل مجله،  براي یک مقاله به ترتیب نام خانوادگی نگارنده، حرف اول اسم کوچک نگارنده، تاریخ انتشار، عنوان مقاله عنوان
براي یک کتاب به ترتیب نام خانوادگی و سپس حرف اول نام کوچک . دشماره جلد، و اولین و آخرین صفحه مقاله ارائه شو

در مورد مقاله یا . نگارنده، تاریخ انتشار، عنوان کامل کتاب، شماره جلد، نام ناشر، محل انتشار و تعداد کل صفحات ارائه شود
ین نویسنده و سپس اول نام نویسندگان هایی که بیش از یک نویسنده دارند به ترتیب نام خانوادگی و حرف اول نام اولکتاب

  .شود ها ذکر  بعدي و پس از آن نام خانوادگی آن
براي ) بی نام(براي منابع انگلیسی  و  "Anonymous"در مورد مرجعی که نویسنده آن مشخص نیست به جاي نام نگارنده از 

 .منابع فارسی استفاده شود
به زبان (کتاب اصلی، عنوان مشخصات آن ) گان(باید نخست نام نویسنده چنانچه منبع ترجمه شده باشد، در فهرست منابع

  .ذکر شود) مترجمان(و سپس نام مترجم ) انگلیسی
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  : منابع مورد استفاده در متن بدین صورت نگاشته شوند
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 عمق
(cm) 

(Mg.kg-1) 

 0-30 2/8 6/7 28 62/0 6/3 290 300 لومی رسی
 30-60 2/8 2/7 30 50/0 6/0 295 305 لومی رسی
  60-90  8/7  5/9  33  21/0  5/0  332  286  لومی شنی

  
  جدول مناسب

  عمق
(cm)  pH  EC  

(dS.m-1)  
TNV 

(%)  
OC  
(%)  

Pav  Kav  Mge
x  بافت  

(mg.kg-1) 
  لومی رسی  300  290  6/3  62/0  28  6/7  3/8  30-0
  لومی رسی  305  295  /60  50/0  30  2/7  2/8  60-30
  لومی شنی  286  232  /50  21/0  33  5/9  8/7  90-60
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