راهنمای تهیه مقاله برای نشریه مدیریت آبیاری در کشاورزی
نشریه مدیریت آب در کشاورزی از کلیه اساتید و متخصصاا رتاته
آبیاری و زهکشی و علوم مرتبط با مهندسی آب ،برای ارائاه مااا
علمی و ترویجای دعاو باه عما مایآورد .باا توهاه باه اهمیات
انتاالیافته های پژوهشی و گسترش رهیافتهای علمای بارای ا
مسائ مرباو باه آبیااری و زهکشای در کشاور ،انجما آبیااری و
زهکشی ایرا بر آ تد تا نسبت به انتشار مجلاه علمای -ترویجای
مدیریت آب در کشاورزی به عنوا اولی مجلاه تخصصای در اوز
ترویج علم مدیریت آبیاری و زهکشی اهتمام ورزید و سطح دانش و
آگاهی موهود را در ای زمینه ارتااء بخشد .نشریه تالش خواهد کارد
مجموعهای مفید و مورد استفاد در علاوم و مهندسای آب در اختیاار
ذینفعا و کارتناسا بخشهای دولتی و خصوصی قراردهد.
ماا پژوهشی کاربردی در زمینههای زیر و باهدف اتاعه داناش و
ارتااء سطح آگاهی مخاطبا  ،مشرو بر ایا کاه بار اساام مبناای
علمی نگاتته تد باتند و با نگرتی عالماناه باه مساائ آبیااری و
زهکشی در زمینههای زیر پرداخته باتد ،در ای مجلاه قابا پا یرش
خواهند بود.
-

مدیریت تااضا و مصرف آب در کشاورزی
برنامه راهبردی و قوانی مربو به آب کشاورزی
مشارکت مدنی (اقتصادی ،اهتماعی و اوقی) در مسائ مرتبط با آب
کشاورزی
کاربرد آبهای نامتعارف در کشاورزی
مسائ و مشکال اهرایی تبکههای آبیاری و زهکشی
مبا ث نوی در تبکههای آبیاری و زهکشی
مناقشا آب در سطوح منطاهای ،ملی و بی المللی
مسائ ویژ در طرا ی ،اهرا و بهر برداری تبکههای آبیاری و زهکشی
مسائ ویژ در طرا ی ،اهرا و بهر برداری سامانههای آبیاری
پدافند غیرعام و مدیریت بحرا در ساز های آبی و تبکههای آبیاری و
زهکشی

الزم به ذکر است وزارت علوم ،تحقیقات و فنااوری باه ایان
نشریه از بدو انتشار مجوز علمی-ترویجی داده است.

نوع ،مشخصات و نحوه ارائه مقاالت
الف -نوع مقاالت
ماا علمی -ترویجای ااوی موضاوعا هدیاد و کااربردی کاه
اص پژوهشها و تحایاا نویسند یا نویسندگا باتد و در نشریه
دیگری در داخ و خارج از کشور به چاپ نرسید باتد.
ب -نامه درخواست و تعهدنامه:
ارسال نامه درخواست بررسی مااله خطاب به سردبیر مجله با امضای
نویسند مسئول مااله ضروری اسات .در فارم تعهدناماه ،زم اسات

نویسندگا نسبت به امضای آ اقدام کنند .فارم تعهاد ناماه بناا باه
درخواست از طریق ایمی نشریه ارسال میگردد.
ج -مشخصات مقاالت ارسالی
 -1عنوا مااله باید با روف بزرگ سایا و درتات در اداکثر 11
کلمااه در صاافحه اول ماالااه ( )BMitra-16-Boldو عناااوی دیگاار
مانند :چکید  ،مادمه ،عناوی بخشهای اصلی مااله و نتیجهگیری و
فهرست مراهع ( )BMitra-13-Boldنوتته تود .فونت فارسی مات
 BMitra-12و فونت انگلیسی Times New Roman-10باتد.
 -2نام و ناام خاانوادگی نویساند و یاا نویساندگا (BLotus-12-
 )Boldباید در صفحه اول و زیر عنوا مااله نوتتهتد باتد .نشاا
مح کار ،رتبه دانشگاهی مؤلفینی کاه عضاو هیئات علمای هساتند
) )BMitra-11و همچنی آدرم الکترونیکی نویسند مسائول و یاا
همه نویساندگا در پانوتات) صافحه اول زیرساتو اول درج تاود
(.)Times New Roman-10
 -3ماا ارسالی باید دارای اهزای اصالی یا ماالاه باتاند کاه
عبار اند از :چکید (به زبا فارسی و انگلیسای) ،واژ هاای کلیادی،
مادمه ،مواد و روشها ،نتایج و بحث ،نتیجهگیری و مراهع.
 -4عنوا هداول در با ی آ هاا و عناوا تاک هاا و نمودارهاا در
پایی آ ها آمد ( )BMitra-10-Boldو همچنی الزاماً هار یا از
هداول و تک ها باید در داخ مت  ،بدا ها نیز اتار تاود .در هماه
های مااله ،باید از اعداد و ارقام فارسی در تک ها ،نمودارها و هداول
استفاد گردد .همچنی تک ها و هداول بایستی باه ترتیبای کاه در
مت مااله مورد اتار قرار گرفته است تمار گ اری توند .همچنای
برای هلوگیری از بههمریختگی ،تک ها باید بهصور تصاویر ارائاه
توند.
 -1آ اد فیزیکی در کلیه ماا باید در سیستم متری ( )SIباود و
هر سیستم در صور لزوم در پرانتز بیاید.
 -6معاد و روابط خوانا از راستای انتهای ساطور در سامت چا
تای و تروع تود و در منتهیالیه سمت راست تمار گ اری گردد.
 -7از به کاربرد واژ ها و اصاطال ا تای کاه معاادل متاداول
فارسی دارند ،اهتناب گاردد و در ماورد نمادهاا ،از عالئام اساتاندارد
استفاد تود.
 -8مااله باید بهصاور دو ساتونی تنظایم تاود .از نظار فرمات دو
ستونی ،انداز اتیهها مطابق با دستورالعم تهیه مااله تنظیم گرددد
( 2سانتیمتر از هوانب 1 ،سانتیمتر فاصله بی ستو ها 3 ،سانتیمتر
از با و  4سانتیمتر از پایی ) .در تمام متن مقاله نهیمفاصهه هها
رعایت شود.

د -نحوه ارائه مقاالت
ماا باید روی ی کاغ  A4و فاصله بی خطو  1ساانتیمتار و
داق در  8و داکثر در  12صفحه تای تد و به صور ی فای
تحاات  Word-2007بااه آدرم نشااریه ماادیریت آب در کشاااورزی
 IAID.JIMA@gmail.comارسال تود .در صاور تیییاد توساط
هیئت تحریریه ،کد و تمار مااله مبنی بر اعالم وصول مااله ،بارای
نویسند مسئول ارسال خواهاد تاد .ضامنا در ایمیلای کاه نویساند
مسئول میفرستد ،تمار تلف همرا ایشا الزامی است .همچنی در
نامه ارسال مااله تماً باید درج تود که "ای مااله در نشریهای چاپ
و یا در ال چاپ نمیباتد و تمام مؤلفاا از ارساال ایا ماالاه باه
نشریه مدیریت آب در کشاورزی آگاهی کام دارند".
چکیده
خالصه ای از اهمیت ،اهاداف و روش اصالی تحایاق و نتاایج کلای
اص از آ در اداکثر دویسات کلماه ( 8-11ساطر) باه دو زباا
فارس ای ) (BMitra-11و انگلیس ای )(Times New Roman-10
تهیه تود .مت چکید انگلیسی عیناً مطابق چکید فارسی باتد.
واژههای کلیدی :داکثر  1واژ کلیدی به ترتیب روف الفبا
مقدمه
تام مطالبی در خصوص کلیا  ،تعاریف ،اهمیت ،ضرور  ،بررسای
منابع ،همعبندی منابع ،اهداف پژوهش میباتد.
مواد و روشها
در ای قسمت به موقعیت پژوهش ،ترح کام روش تحایق و نحاو
آزمایشهای انجام تد همارا باا هاداول و تاک هاا و توضایحا
مربوطه اتار میتود .اگر به هدول و یا تک نیاز باتد بایستی هام
هداول و همتک ها به فارسی آمد و در داخ مات بادا هاا تمااً
اتار تود.
نتایج و بحث
در ای قسمت نتایج اص از تحایاا و آزمایشهای انجاامتاد و
بحث بر روی آ ها با تیکید بر یافتههاای هدیاد و ماایساه نتاایج باا
پژوهشهای قبلی انجام و در پایا نتیجهگیری و همعبندی نهاایی و
توصیههای کاربردی آ هاا خواهاد آماد .ضامناً نتیجاهگیاری کلای
میتواند بهصور بخشی مجزا نیز آورد تود.
اگر به هدول و یا تک نیاز باتد بایستی هم هداول و همتک ها به
فارسی آمد و همچنی در داخ مات باه آ هاا تمااً اتاار تاود.
(ت کر :سعی تود اعداد داخ آ ها بارای هماه هاداول یا اناداز
داتته باتد و ستو هاا باه ترتیاب از سامت راسات چیاد تاوند و
همچنی همه خطو عماودی ساتو هاا و تاا اد امکاا خطاو
ردیفها ف توند)

تشکر و قدردانی
مؤلف میتواند به پروژ تحایااتی که مااله در قالب آ تهیاهتاد و
افرادی که به او کم کرد اند در ای قسمت اتار کند.
پینوشتها
کلیه پینوتتها با تمار ای که در مت استفاد تد است از تامار
 1قب از مراهع تمار گ اری توند.
منابع
کلیه مراهع مورد استفاد از دیگر پژوهشگرا  ،باید در مت ماالاه باا
اسم مؤلف و همکارا به زبا فارسای بیایاد( .مناابع فارسای مانناد:
علیزاد و همکارا ( )1333و منابع غیرفارسی مانند :آل و همکاارا
و در آخر هملاه بادی صاور بادا ارهااع تاود(Allen et al., :
) .2013فهرست منابع در انتهای مااله (قب از چکید انگلیسای) باه
ترتیب روف الفبا آورد تود (مراهع فارسی به فارسی و مراهع غیار
فارسی به انگلیسی و بهصور کام نوتاته تاوند) .از ساوی دیگار
زم است کلیه مراهع داخ مات باا مراهاع داخا فهرسات مناابع
مطابات داتته و یکسا باتد.
منابع مورد استفاد در پایا مت بهصور پیوسته و به ترتیاب مناابع
فارسی و انگلیسی ارائه توند .منابع مورد استفاد باه ترتیاب اروف
الفبای نام خانوادگی نگارناد زیار هام آورد تاود .چنانچاه از یا
نگارند چندی منبع ذکر تود ،ترتیب درج آ ها بر سب سال انتشار،
از هدید به قدیم است .اگر از نگارناد چنادی منباع همساال وهاود
داتته باتد ،با گ اتت روف  b ،aو  cپس از سال انتشاار مناابع از
یکدیگر متمایز توند .چنانچه ماا منفرد و مشترک از ی نگارند
ارائه توند ،نخست ماا منفرد و ساسس ماالاههاای مشاترک باه
ترتیب روف الفبای ناام نگارنادگا بعادی مرتاب تاوند .در ماورد
مرهعی کاه نویساند آ مشاخی نیسات باههاای ناام نگارناد از
"بینام" برای منابع فارسی و " "Anonymousبارای مناابع تای
استفاد تود .برای تنظیم منابع مطابق مثاالهاای زیار بارای مناابع
فارسی و تی اقدام تود.
مقاله از مجله
عهیزاده ،آ  ،.موسوی ،ف و فیضی ،م .سال .عنوان مقال  .عنوان
مجه  .شماره مجه  .شماره صفحات.
مقاله از کارگاه علمی
نجفی ،پ ،.موسوی ،ف .و فیضی ،م .سال .عنوان مقال  .عنوان
مجموع مقاالت .تعداد صفحات .ماه برگزاری .محل برگزاری.
مطلب از کتاب
عهیزاده آ .5831 .عنوان کتاب .شهماره اهاپ .عنهوان ف هل.
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