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 به نام خدا
 

 ژنتیک واصالح گیاهان مرتعي و جنگلي ایران تحقیقات  نشریه علمي
  صاحب امتیاز: مؤسسة تحقیقات جنگلها و مراتع کشور

 )استاد، مؤسسه تحقيقات جنگلها و مراتع كشور( عادل جليلي مدير مسئول:
 (استاد، مؤسسه تحقيقات جنگلها و مراتع كشور) اشرف جعفريعلي سردبير:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 آناهیتا شریعت مدیر اجرایي:
 اصغر احمدی ویراستار ادبي:

 ویراستار انگلیسی: سمانه سماوات
 حمیده کرماني آرا:صفحه

 نسبسکینه لطفي دبیر کمیته انتشارات:
  تمیميمریم معصوم :ناظر فني چاپ

 جلد 300 :شمارگان
 رساني علوم و فناوری، ای اطالعمنطقهمرکز  : چاپ

 071-36468452تلفن:          

 

 :(به ترتیب حروف الفبا)هیأت تحریریه 
 اسدي مصطفي

 مؤسسه تحقيقات جنگلها و مراتع كشور ، استاد
 محمد علي ابراهيمي          

  ، دانشگاه  پيام نوراستاد   
 همتامحمدرضا بي

 استاد، دانشگاه تهران   

 جوارانمختار جاللي
 ، دانشگاه تربيت مدرس استاد   

 اشرف جعفريعلي
 ، مؤسسه تحقيقات جنگلها و مراتع كشوراستاد   

 زادهرضا درويش
 اروميه استاد، دانشگاه   

 عقداييسيدرضا طبايي
 ، مؤسسه تحقيقات جنگلها و مراتع كشوراستاد   

 محمدحسن عصاره 
 ، مؤسسه تحقيقات جنگلها و مراتع كشوراستاد   

 سيد محمود غفاري
 ، دانشگاه تهران استاد   

 عباس قمري زارع
 مؤسسه تحقيقات جنگلها و مراتع كشور ، دانشيار

 زاده قاسم كريم
 ، دانشگاه تربيت مدرساستاد  

 علي اشرف مهرابي
 مؤسسه تحقيقات جنگلها و مراتع كشور ، دانشيار

 قوينمحمدرضا 
  دانشگاه تهران استاد،   

 باشد.هیأت تحریریه در رد و ویرایش مقاالت مجاز مي
 نقل مطالب و تصاویر نشریه با ذکر ماخذ بالمانع است.

 روش اشتراك: تکمیل برگه درخواست  اشتراك 
متري دوم، بلوار مؤسسه تحقيقات جنگلها و مراتع كشور،  20شهر، انتهاي كرج، خروجي پيكان –آزاد راه تهران  5تهران، كيلومتر  نشاني:

 ژنتيك واصالح گياهان مرتعي و جنگلي ایرانتحقيقات علمي نشریه 
 44787216، دورنگار: 44787280-6 تلفن:،  13185-116صندوق پستي 

 ijrfpbgr@rifr-ac.irپست الکترونیک: 
 https://ijrfpbgr.areeo.ac.irوب سایت مجله: 
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عنوان يکي از نشريات برتر در زمينه  1390اين مجله در دوازدهمين جشنواره تجليل از پژوهشگران و فناوران برتر در سال 
 کشاورزي را کسب نموده است.

 از وزارت علوم، تحقيقات و فناوري 15/7/85 تاريخ 7295/3 اساس نامه شماره اين مجله بر
 دريافت نموده است. پژوهشي -علميدرجه 

 

 باشد مي (Impact factor=IF)دارای ضریب تأثیر  (ISC)این مجله در پایگاه استنادی علوم جهان اسالم 
 

 شودسازی ميزیر نمایهبه نشاني  CABI های این مجله در پایگاه اطالعاتيمقاله
http://www.cabdirect.org 

 ناشر:
 (RICeST)رساني علوم و فناوری ای اطالعمرکز منطقه

 (ISC)پایگاه استنادی علوم جهان اسالم 
 

 به نشاني (RICeST)رساني علوم و فناوری ای اطالعسازی مرکز منطقهنظام نمایه «ایران ژورنال»این نشریه در 
 www.ricest.ac.ir  و پایگاه استنادی علوم جهان اسالم(ISC)  به نشانيwww.isc.gov.ir شود.نمایه مي 
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 به نام خدا
 

 راهنماي نگارش مقاله

 های ارسالي ضروری است.زیر در نگارش مقاله نکاترعایت 

چاپ در  برای ،دنشونخستین بار منتشر میکه برای  اصالح گیاهان مرتعي و جنگلي ایران ژنتیک وتحقیقات  هایپژوهشی در یکی از زمینه هایمقاله

 انجام خواهد شد.   ijrfpbgr.rifr-ac.orgها فقط از طریق وبگاه نشریه به نشانی دریافت کلیه مقاله .بررسی خواهند شدمجله هیأت تحریریه 

 بحث، نتایج، ها،مواد و روش مقدمه، های کلیدی،واژه فارسی،مقاله، چکیده  عنوان شامل: ترتیببه و فایل اصلی بوده پژوهشی – علمی باید ارسالی مقاالت -

کلیه مطالبی  باشد. (Keywordsهای کلیدی انگلیسی )( و واژهAbstractمقاله، چکیده انگلیسی ) انگلیسی عنوان زبان انگلیسی، به منابع سپاسگزاری )اختیاری(،

شود، تأکید زیادی نمایه مي CABIاز آنجا که چکیده انگلیسي مقاالت این مجله در سایت ها باشند. شوند، برگردان کامل فارسی آنصورت انگلیسی ارائه میکه به

 شود که در برگردان چکیده فارسي به انگلیسي توجه الزم مبذول گردد.بر صحت مطالب از نظر نگارشي و گرامری وجود دارد. از این رو توصیه مي

گی وابست مرتبه علمی )مربی، استادیار، دانشیار، استاد و ...(،عنوان مقاله، نام و نام خانوادگی، در فایلی جداگانه شامل  صفحه مشخصات مقاله -

 یدو زبان فارسبه جداگانه  صورت( و شماره تلفن نویسنده مسئول بهE-mail، پست الکترونیکی ))گان(نویسنده)از جزء به کل(  کامل سازمانی و نشانی

 آورده شود.« ایران»کننده به زبان انگلیسی، حتماً کلمه دقت شود در نشانی مکاتبه ارائه گردد. یسیو انگل

  برگشت داده خواهند شد.هایی که از آن پیروی نکرده باشند، مقاله بوده وهای ارسالی ضروری در نگارش مقاله نامهاین شیوهرعایت  -

 مجاز است و نویسنده مسئول تا زمان چاپ مقاله باید در رفع مشکالت احتمالی مقاله همکاری نماید. مجله در قبول، رد و نیز ویراستاری مقاالت -

 

 شیوه نگارش

 شرح زیر باید ارسال شود:هفایل جداگانه ب سهبرای هر مقاله 

 (به دو زبان فارسی و انگلیسی ) الف( فایل مشخصات نویسندگان

)گان( و  به کل( نویسنده ء(، وابستگی سازمانی و نشانی کامل )از جزغیرهشامل عنوان مقاله، نام و نام خانوادگی، مرتبه علمی )استادیار، دانشیار، استاد و 

  نویسنده مسئول ثابت و همراه پست الکترونیکی و شماره تلفن



 

 مثال:

 RAPDكوهي پارک ملي تندوره با استفاده از نشانگرهاي مولکولي هاي سروبررسي تنوع ژنتيکي نمونه

 پررنگ( Times New Roman 11پررنگ و نوع و اندازه قلم انگلیسی  B Zar 13چین، نوع و اندازه قلم فارسی )وسط

 یک خط فاصله

 3و فرشید امیری 2حسین احمدیسید ،*1منصوره اسدی

 پررنگ( B Badr 13ین، نوع و اندازه قلم )وسط چ 
 

 معمولی( B Badr 10چین، نوع و اندازه قلم )راستنویسنده مسئول، کارشناس ارشد، بیوتکنولوژی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر، کرمان  -*1

 ac.ir-asadi@rifr (regular 9Times New Roman )پست الکترونیک: 

 معمولی( B Badr 10چین، نوع و اندازه قلم )راستدانشیار، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران  -2

 معمولی( B Badr 10چین، نوع و اندازه قلم )راست مربی، دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، کرج -3
 

 معمولی( B Badr 10چین، نوع و اندازه قلم ستی نویسنده مسئول: )راستآدرس پ

 معمولی( B Badr 10چین، نوع و اندازه قلم تلفن ثابت و همراه نویسنده مسئول: )راست

 

 نکته: 

 اشتغال ذکر شود.در نگارش مشخصات نویسندگان حتماً باید درجه علمی یا میزان تحصیالت، محل اشتغال و نام شهر و کشور محل  -

توسط  هشاغلین سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی )ستاد سازمان و کلیه مؤسسات و مراکز پژوهشی وابسته( الزاماً باید از الگوی ارائه شد -

 سازمان مذکور پیروی نمایند )برای دریافت فایل الگو به بخش راهنمای نویسندگان مراجعه شود(.
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 ((گان)نگارنده تعهدنامه فرم دانلود لینک. )گردد ارسال مقاله همراه  به نگارندگان، همه امضای از پس( گان) نگارنده تعهدنامه فرم(   ب

 (منافع تعارض فرم دانلود لینک. )گردد ارسال مقاله همراه به( گان)نگارنده همه طرف از  و تکمیل را نویسندگان منافع تعارض فرم(  ج
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  (جو همانند سامانه لینک)ارسال کردد  مقاله  همراه به  همانندجویی، گواهی( د

 .شود ارسال Excel افزار نرم محیط در مقاله در موجود های گراف و نمودارها کلیه فایل( ه

 ( فایل اصلي مقالهو

 نام فایل باید انگلیسی باشد. -

تایپ و ذخیره  متر از چپ و راستسانتی 2باال و پایین و متر از سانتی 35/3 هبا اندازه حاشی docxفقط با پسوند  Word افزارنرم بافایل اصلی مقاله  -

 شود. 

برخی موارد با تأیید سردبیر،  باشد.صفحه متن مقاله و یک صفحه جداگانه برای چکیده انگلیسی(  13)صفحه  14تعداد صفحات مقاله نباید بیشتر از  -

  صفحه وجود دارد. 15امکان افزایش تعداد صفحات مقاله تا 

 در ابتدای فایل اصلی مقاله، عنوان مقاله قرار گیرد. -

 باشد. Singleها در کل مقاله فاصله سطرها و پاراگراف -

 پررنگ تایپ شوند. B Nazanin 14ها، نتایج، بحث و سپاسگزاری با قلم تیترهای اصلی شامل چکیده، مقدمه، مواد و روش -

 وند.پررنگ تایپ ش B Badr 13تیترهای فرعی با قلم  -

 معمولی باشد. Times New Roman 11معمولی و نوع و اندازه قلم انگلیسی  B Badr 13نوع و اندازه قلم فارسی متن مقاله  -

 متر باشند.سانتی 5/0به اندازه  (Indentation) ها دارای تورفتگیپاراگراف کلیه -

  .صورت حروف نوشته شوندها و نتایج مستقیم که کمتر از ده هستند، بهاعداد غیر از داده -

 طرح آزمایش شامل هفت تیمار و چهار تکرار بود.مثال: 

 در سیستم متریک باشند. مقاله واحدهای مورد استفاده در -

 عالئمی از قبیل ، یا ؛ یا : یا نقطه، با کلمات پیش از خود بدون فاصله و با کلمه پسین یک فاصله داشته باشند. -

 پرانتز بدون فاصله ولیکن شروع پرانتز با کلمه قبل یک فاصله و پرانتز بسته نیز با کلمه پسین یک فاصله داشته باشند.عبارت داخل پرانتز با  -

 عالئم ریاضی با اعداد و عبارت داخل فرمول بدون فاصله باشند. -

 در محل خود قرار داده شوند. ith textIn line wهای گرافیکی )ازقبیل فرمول، عکس، نمودار( حتماً با فرمت  Objectها و کلیه شکل -

 در یک پاراگراف فارسی برای نام بردن از اسامی انگلیسی یا التین، حتما بین آنها از ویرگول فارسی استفاده شود. -

 ها و اصطالحات خارجی خودداری و درصورت نیاز در داخل پرانتز قید شود. بردن واژه امکان از بکار تا حد -

 هیچوجه در مقاله استفاده نشود.از پانویس به -

های گیاهی و جانوری تایپ شوند. رعایت اصول و قوانین علمی در نامگذاری گونه ایتالیکصورت های گیاهی و جانوری بههای علمی گونهنام -

صورت کامل و درصورت تکرار، با حرف اختصاری تایپ نام جنس گیاهی یا جانوری برای اولین بار در عنوان، چکیده و متن مقاله به ضروری است.

رت وگذارنده گونه( و درصصورت کامل )با ذکر اسم نامهای گیاهی یا جانوری برای اولین بار در عنوان، چکیده و متن مقاله بهشود. همچنین، نام علمی گونه

 گذارنده گونه نگارش شود.  تکرار، بدون ذکر اسم نام

 کلیه منابع هم در داخل متن و هم در فهرست منابع باید به انگلیسی نوشته شوند. -

 های زیر باشد:ی بخشادارفایل اصلي مقاله باید 

   Abstract، عنوان مقاله به انگلیسی و References ،پاسگزاریها، نتایج، بحث، درصورت لزوم سبه فارسی، چکیده فارسی، مقدمه، مواد و روش عنوان مقاله

 باشد:شرح زیر ميهای مختلف مقاله بهجزئیات بخش



 

 پررنگ( Times New Roman 11پررنگ و نوع و اندازه قلم انگلیسی  B Zar 13چین، نوع و اندازه قلم فارسی )وسط عنوان مقاله

 .بیانگر محتوای مقاله باشدباید مختصر، گویا و عنوان مقاله  -

 باشد.  کلمه 20 تعداد کلمات عنوان حداکثر -

 معمولی( Times New Roman 9معمولی و نوع و اندازه قلم انگلیسی  B Badr 11)نوع و اندازه قلم فارسی  چکیده

 با یک خط فاصله از عنوان تایپ شود.  -

آمده است که باید در یک پاراگراف  دستهله، روش کار و نتایج بأه( از مقاله شامل تشریح مسواژ 300 و بیشینه 150کمینه ای )مجموعه فشردهچکیده  -

 پیوسته نگارش شود. 

شناخته شده پس از یک بار آوردن نام کامل و  شده و ارائه منبع، جدول و شکل در چکیده پرهیز شود. در موارد کامالً های خالصهبردن نام کارهاز ب -

  .کردتوان در باقیمانده چکیده از مخفف استفاده نتز میمخفف آن در پرا

  متر باشد.سانتی یکبه اندازه ( Indentationهای چپ و راست چکیده باید دارای تورفتگی )حاشیه -

 باشد. متر سانتی 5/0به اندازه بر مورد فوق، سطر اول نیز باید دارای تورفتگی عالوه -

 معمولی( Times New Roman 9معمولی و نوع و اندازه قلم انگلیسی  B Badr 11)نوع و اندازه قلم فارسی  های کلیدیواژه

 ها تایپ شود. با یک خط فاصله از چکیده و با رعایت همان تورفتگی -

  .نباشدعنوان مقاله  های موجود درتکرار واژهباشد و واژه  6تا  4های کلیدی بین تعداد واژه -

 ترتیب حروف الفبا نوشته شوند.ای کلیدی بههواژه -

 مقدمه 

  شرحی بر موضوع مورد بررسی شامل اهمیت، فرضیه، هدف و پیشینه پژوهش است.شامل 

 هامواد و روش

  هاست.دادهتجزیه و تحلیل روش  وپژوهش ، روش مطالعه مورد هشامل مشخصات منطق

 نتایج 

 . شوندها ارائه میشکل و هاشامل جدولهای کمی و کیفی در این بخش تمامی یافته -

  ها خودداری شود.های سایر پژوهشدر بخش نتایج اکیداً از بحث و مقایسه با یافته -

 بحث 

 ها است. ها و مقایسه با نتایج سایر پژوهششامل تحلیل و تفسیر یافته -

  در این بخش ارائه شوند. بدون ذکر تیتر فرعی توانندنقدها و پیشنهادها میدرصورت لزوم،  -

 سپاسگزاری 

 این بخش اختیاری است.  .شودکننده پژوهش، تشکر های حمایتبرحسب ادب و احترام از کلیه افراد و سازمان

 منابع مورد استفاده

 زبان انگلیسی نوشته شوند. ه کلیه منابع باید ب -

 معمولی Times New Roman 9نوع و اندازه قلم  -

 متر باشند.سانتی 5/0( به اندازه Hangingبه بعد هر منبع باید دارای تورفتگی )سطرهای دوم  -

 فقط منابع استفاده شده در متن، در فهرست منابع آورده شوند.  -



 

 .)گان( مرتب شوند ترتیب حروف الفبای نام خانوادگی نویسندهمنابع به -

 گذاری منابع خودداری شود.  از شماره -

 انوادگیخ ترتیب حروف الفبای نامهای مشترک بههای منفرد و سپس مقالههای منفرد و مشترک از یک نگارنده ارائه شوند، ابتدا مقالهمقالهکه صورتی در -

 .سایر نویسندگان مرتب شوند

 شوند. تشار، از یکدیگر تفکیکجلوی سال ان و غیره  a ،b ،cهای سال وجود داشت، با قرار دادن حرفچنانچه از یک نگارنده چند منبع در یک  -

 .عبارت دیگر نام همه نویسندگان باید در فهرست منابع ارائه شودبه در فهرست منابع خودداری شود. ".et al" عبارتاز ذکر  -

شتار که به انگلیسی اصل نوبرای برگردان نام نویسندگان، عنوان مقاله، کتاب، سال انتشار و غیره از یک منبع فارسی به انگلیسی، حتماً از مشخصات  -

 چاپ رسیده است، استفاده شود.
Abstract (Times New Roman 11 Bold) 

 چکیده فارسی  ترجمهو پررنگ(  Times New Roman 13)نوع و اندازه قلم ی مقاله یسشامل عنوان انگل -

 پررنگ Times New Roman 11نوع و اندازه قلم نویسندگان  -

 معمولی Times New Roman 9نوع و اندازه قلم سمت نویسندگان  -

  Times New Roman 11نوع و اندازه قلم متن چکیده  -

 چکیده انگلیسی باید در یک پاراگراف پیوسته و بسیار روان و سلیس نگارش یابد. -

- Keywords همچنین،  .و به ترتیب حروف الفبای انگلیسی نگارش شوند باشندهای کلیدی فارسی واژه با یک خط فاصله از چکیده تایپ شود. ترجمه

 جز در مورد اسامی(.فقط حرف اول واژه اول بزرگ تایپ شود )به

 

 جدول

 ها یک سطر خالی باشد.پیش و پس از جدول -

 .شودانجام  Tableرسم جدول تنها از طریق منوی  -

 دیگری در مقاله تکرار نشود.  شکل باید دارای عنوان گویا بوده و اطالعات آن به جدول -

پررنگ  Times New Roman 10انگلیسي  اندازه قلمو نوع و پررنگ  B Badr 12فارسی  اندازه قلمنوع و و با  آندر باالی  به دو زبانعنوان جدول  -

 تایپ شود.

 باشند. انگلیسيبه زبان تنها  داخل جدولاعداد  ها از چپ مرتب شوند وستون -

را انتخاب  8توان اندازه قلم های بزرگ میدر جدول .معمولی باشد Times New Roman 9 انگلیسی حروف یا کلمات داخل جدول اندازه قلمنوع و  -

  کرد.

 ارسال شوند. Landscapeصورت هایی که عرض آنها زیاد است، در فایلی جداگانه بهجدول -

  .معمولی باشد Times New Roman 8انگلیسی زیرنویس جدول  اندازه قلمنوع و  -

 صورت زیر عمل شود:برای ترسیم جدول در هر اندازه و قطعی به
Size: 100% 

Aligment: Center 

Text wraping: None 

 برای جدول تجزیه واریانس الزامی نمی باشد.ولی  ضروری است جدولذکر واحد و مقیاس برای  -



 

 .مستقل از متن مقاله ضروری است یهاذکر مرجع برای جدول -

 در عنوان جدول خودداری شود. "شماره"از ذکر واژه  -

 است. نادرست 1درست است و جدول شماره  1جدول مثال: 

 .های سرجدول و خط انتهایی جداکننده سطر آخر آشکار باشد( و تنها خطHiddenصورت پنهان )های درونی بهدر تنظیم جدول الزم است خط -

  –صورت تصویر خودداری شود. جایگذاری شود و از ارسال آن به)پس از ارائه توضیحات آن( در محل مناسب داخل متن  بایدجدول  -

ت ر اسنوشته های متن جداول دو زبانه باشد ابتدا کلمه/ عبارت فارسی و در زیر آنها معادل انگلیسی درج شود در مواردی که اندازه جدول کوچک ت -

 .شوند نوشته انگلیسی به متن عبارات فارسی و انگلیسی در ستون های مجاور کنار هم نوشته شوند. اعدادمی توان  

 
 مثال

 جدول1- آمار توصیفي شامل میانگین، دامنه، انحراف استاندارد و ضریب تنوع صفات مورد مطالعه در 25 جمعیت علف باغ

 
Table 1: Mean, range, standard deviation and coefficient of variation of studied traits in 25 populations of D. 

glomerata L. 
 صفت

Trait 
 ميانگين
Mean 

 دامنه

Range 
 انحراف استاندارد

Standard deviation 
 درصدضريب تغييرات 

Coefficient of variation % 
 تعداد روز تا ظهور خوشه

Days to panicle emergence 
39.06 60.00-19.33 8.66 22.18 

 تعداد روز تا گرده افشاني
Days to pollination 

68.93 61.00-78.67 3.77 5.47 

 ارتفاع بوته )سانتیمتر(
Plant height (cm) 

136.16 113.33-163.33 11.51 8.45 

 تعداد ساقه 
Number of stems 

133.35 67.33-203.00 31.71 23.78 

 قطر طوقه )سانتیمتر(
Crown diameter (cm)  

27.51 21.00-23.00 2.60 9.45 

 عملکرد بذر)گرم در بوته(

Seed yield (g.plant) 
17.48 4.33-45.67 8.56 48.97 

 قطر تاج پوش )سانتیمتر(
Canopy diameter (cm) 

55.73 43.33-77.67 6.89 12.37 

 عملکرد علوفه خشک چین اول )گرم در بوته(

Forage dry yield-cut1 (g.plant) 
206.34 107.00-338.67 58.60 28.40 

 عملکرد علوفه خشک چین دوم )گرم در بوته(

forage dry yield-cut2 (g.plant) 
65.34 33.33-119.00 21.66 33.15 

 عملکرد علوفه خشک سالیانه )گرم در بوته(

Annual DM yield (g.plant) 
271.68 155.33-425.67 73.22 26.95 

 
 

  



 

 شکل

 ها با عنوان شکل نامگذاری شوند.کلیه تصویرها، نمودارها و گراف -

 ها یک سطر خالی باشد.پیش و پس از شکل -

 دیگری در مقاله تکرار نشود.  شکل و اطالعات آن به اشدباید دارای عنوان گویا ب شکل -

 Timesانگلیسی  اندازه قلمو نوع و پررنگ  B Badr 12فارسی  اندازه قلمدرج شود. نوع و  آن پاییندر  به دو زبان شکلعنوان  -

New Roman 10 ایپ شود.پررنگ ت 

 است. نادرست 1شماره  شکلدرست است و  1 شکلمثال:  .خودداری شود شکلدر عنوان  "شماره"از ذکر واژه  -

  تهیه شوند. Groupصورت های چندقسمتی بهشکل -
 نباشد. Text boxزیرنویس شکل داخل  -

 از قرار دادن شکل در داخل جدول پرهیز شود.  -

 برای باز کردن فضای مورد نظر استفاده نشود. Enterهیچ عنوان از در محل خود قرار داده شود و به In line with textشکل با فرمت  -

 .ضروری است شکلذکر واحد و مقیاس برای  -

 .مستقل از متن مقاله ضروری است یهاشکلذکر مرجع برای  -

  .جایگذاری شود)پس از ارائه توضیحات آن( در محل مناسب داخل متن  باید شکل -

اعداد محور عمودی و تیمارهای محور افقی تنها  .بیاید خود فارسی معادل ذیل التین معادل و باشد زبانه دو نیز شکل داخل مطالب -

 باشد.Times New Roman با زبان انگلیسی و با قلم 
 

 
 بیوشیمیایي. صفاتبر اساس  نرگس هایجمعیت ایخوشه تجزیه از حاصل دندروگرام -1شکل 

Figure 1- Dendrogram of cluster analysis of narcissus populations based on biochemical 

characteristics. 
 



 

 
 

 منتون منتول ردوکتاز ژن نسبي بیان خشکي بر اثر  -2شکل 
Figure 2. The effects of drought on the relative expression of mmr gene 

 
 روش ارائه منبع در متن:

از منابع غیرعلمی مانند گزارش کار، مصاحبه و  ،عبارت دیگربه .استناد شود که دارای چکیده انگلیسی باشند سعی شود به منابعی -

 غیره پرهیز شود. 

 سعی شود ذکر منبع در انتهای جمله انجام شود. -

ی، انجام با استفاده از سال میالد ارائه منبع در متن تنها با ذکر نام خانوادگی نویسنده و سال انتشار منبع و فقط به زبان انگلیسی و -

 شود. 

 .نوشته شود ایتالیک صورتهب ,.et al خالصه شده در منابع با بیشتر از دو نویسنده، نام نویسنده اول ذکر شده و واژه -

 مثال:

 (Lowman, 2008یک نویسنده در انتهای جمله: )

 (Running & Warning, 2009دو نویسنده در انتهای جمله: )

 (Nielsen et al., 2009از دو نویسنده در انتهای جمله: )بیش 

 Lowman (2008) یک نویسنده در ابتدا یا وسط جمله:

 Warning (2009)و  Running دو نویسنده در ابتدا یا وسط جمله:

 (2009و همکاران ) Nielsenچند نویسنده در ابتدا یا وسط جمله: 

 

 روش ارائه منبع در فهرست منابع

 مورد است. 30ر تعداد مجاز منابع مورد استفاده حداکث - 

 صورت زیر عمل شود:به Referencesدر بخش  منابع مختلفنگارش در  -
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نویسنده کوچک ، حرف اول نام نویسنده دوم .، نام خانوادگینام خانوادگی نویسنده اول، حرف اول نام کوچک نویسنده اول :مقاله -1

 .مقاله. نام کامل مجله، شماره جلد )شماره سری(: شماره صفحات اول و آخر.، سال انتشار. عنوان ...  .،دوم

 آورده شود (In Persian)در انتهای رفرنس های مقاالت فارسی عبارت  

 مثال: 
- Aguire, O., Hui, G., Gadow, K.V. and Jimenez, J., 2003. An analysis of forest structure using neighborhood based 

variables. Forest Ecology and Management, 183(3): 137-145. 

 نویسندهکوچک ، حرف اول نام نویسنده دوم .، نام خانوادگینام خانوادگی نویسنده اول، حرف اول نام کوچک نویسنده اول: کتاب -2

تعداد کامل  . ناشر، محل انتشار،تایپ شود(صورت بزرگ )حرف اول هر کلمه در عنوان به سال انتشار. عنوان کامل کتاب ،....  .،دوم

 صفحات.

  مثال:
- Sagheb Talebi, Kh., Sajedi, T. and Pourhashemi, M., 2014. Forests of Iran: A Treasure from the Past, A Hope for the 

Future. Springer, 152p. 
ذکر واژه ) ،در مواردی که منبع مورد استفاده، کتاب ترجمه شده است translation.پس از عنوان کتاب ضروری است ) 

 مثال:
- Mesdaghi, M., 2001. Characterization and Description of Vegetation Cover (translation). Ferdowsi University of 

Mashhad, Mashhad, 287p (In Persian). 
)گان( فصل یا  ارائه نام نویسنده ن توسط یک یا چند نویسنده نوشته شده باشد:ای که هر فصل یا مقاله آکتاب یا مجموعه مقاله -3

(: نام خانوادگی، حرف اول نام نویسنده اصلی کتاب.، Inسال. عنوان فصل یا مقاله، صفحات اول و آخر. در ) ،)کتاب(. 2مقاله مطابق بند 

(Eds. یا Ed.). ناشر، محل انتشار، تعداد کامل صفحات.صورت بزرگ تایپ شود()حرف اول هر کلمه در این عنوان به عنوان کتاب . 

 مثال:
- Bradshaw, R.H.W., 2005. What is a natural forest: 15-30. In: Stanturf, J.A. and Madsen, P. (Eds.). Restoration of 

Boreal and Temperate Forests. CRC Press, 569p. 

 

 ،نویسنده دوم .، نام خانوادگی: نام خانوادگی نویسنده اول، حرف اول نام کوچک نویسنده اولمقاله ارائه شده به سمینار و همایش -4

، عنوان مجموعه یا چکیده مقاالت، محل برگزاری، تاریخ برگزاری، سال انتشار. عنوان مقاله ،....  .،دومنویسنده کوچک حرف اول نام 

 صفحات.شماره 

 مثال:
- Ichihara, Y., Masuya, H. and Kubono, T., 2008. Pathogenicity of two fungi isolated from the decayed seeds of Fagus 

crenata in Japan. Abstracts of the 8th IUFRO International Beech Symposium. Japan, 8-13 Sep. 2008: 165-168. 

شود، های دانشجویی منابع اطالعاتی مطمئنی قلمداد نشده و رجوع به آنها توصیه نمینامهاگرچه پایان :ساله دانشجویينامه یا رپایان -5

 صورت زیر به آنها رجوع نمود: توان بهولی در صورت ضرورت و کلیدی بودن موردی از این نوع منابع، می

نام خانوادگی، حرف اول نام دانشجو.، سال انتشار. عنوان. مقطع و رشته تحصیلی، نام دانشکده یا گروه آموزشی، نام دانشگاه، شهر محل 

 دانشگاه، تعداد صفحات. 

 مثال:
- Pourhashemi, M., 2003. Natural regeneration of oak species in Marivan forests (Case study: Doveyse). Ph.D. thesis, 

Faculty of Natural Resources, University of Tehran, Karaj, 166p (In Persian). 
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