راهنماي تهيه مقاله
مجله علوم باغباني ايران مقاالت تحقيقي در زمينههاي مرتبط با ميوهکاري ،گلکاري و مهندسي فضاي سبز ،سبزيکاري و
گياهان دارويي را که به زبان فارسي نوشته شده باشند و براي اولين بار منتشر ميشوند ،از کليه کشورها ميپذيرد .رعايت
دقيق راهنماي زير در تدوين مقاله به عنوان يکي از شرايط قرارگيري آن در فرآيند داوري محسوب ميشود.
روش نگارش

عنوان

کليه قسمتهاي مقاله بايد روي کاغذ  A4بيآرم و نشان
با فاصله خطوط يک و نيم و رعايت  03ميليمتر حاشيه از
چهار طرف تهيه و تدوين شود .قلم فارسي نازنين  21و
قلم التين تايمز نيو رومن  23انتخاب شود .نام نگارنده و
يا نگارندگان مورد استناد و نامهاي خاص به زبان اصلي
نوشته ميشود .در مورد ساير نامها و اصطالحات خارجي
ابتدا معادل فارسي (در صورت وجود) ذکر ميشود و
صورت خارجي آن در پرانتز قرار ميگيرد .مقاله بايد با
نرمافزار مايکروسافت ورد  1330حروف چيني شده و با
رعايت کليه موارد ذکر شده در اين راهنما از  21صفحه
تجاوز نکند .فايل آماده شده را به صورت الکترونيکي و از
طريق وب سايت نشريه ) (https://ijhs.ut.ac.irارسال نماييد.

عنوان مقاله بايد کوتاه و گوياي موضوع تحقيق بوده و
از  21کلمه تجاوز ننمايد .عنوان بايد باالي صفحه
چکيده ذکر گردد.
چكيده فارسي و واژههاي کليدي
چکيده بايد به صورت مجموعهاي فشرده و گويا از مقاله
با تاکيد بر روش کار و نتايج و بدون اشاره به فرمول،
شکل يا مرجع تنظيم شده باشد و تعداد کلمات آن نبايد
از  133کلمه تجاوز نمايد .پس از چکيده ،بين سه تا پنج
کلمه به عنوان واژههاي کليدي (واژههايي که در عنوان
تکرار نشده باشند) گنجانده شود.
مقدمه
مقدمه بايد شامل معرفي موضوع پژوهش و ضرورت
انجام آن بوده و در آن به پيشينه پژوهشهاي مرتبط
ارجاع و در بخش پاياني هدف از انجام پژوهش به
وضوح قيد گردد.

ترتيب قسمتها و اصول کلي
تيترهاي اصلي مقاله به ترتيب عبارت خواهند بود از:
عنوان ،چکيده ،مقدمه ،مواد و روشها (يا روش انجام
تحقيق) ،نتايج و بحث ،نتيجهگيري کلي ،سپاسگزاري
(اختياري) ،نمادها ،منابع ،و ضمائم (در صورت ضرورت).
براي قالببندي تيترها از تيتربندي استاندارد
مايکروسافت ورد  1330و حداکثر تا سه سطح استفاده
شود .در موارد خاص (مانند اسامي علمي گونهها) از قلم
ايرانيک ) (Italicاستفاده شود .در انتهاي مقاله ،عنوان،
چکيده و واژههاي کليدي به زبان انگليسي قرار ميگيرد.
اسامي کامل نگارندگان ،مرتبه علمي و محل اشتغال به
همان صورتي که در مقاله بايد ظاهر شود به زبان فارسي
و انگليسي روي صفحه جداگانهاي تهيه و به همراه مقاله
ارسال ميشود .نام و محل خدمت نگارنده(گان) فقط در
اين برگ نوشته ميشود و بايد حامل امضاي تمام
نگارندگان باشد .ضمنا آدرس پستي کامل مکاتبهکننده
مقاله ،همراه با شماره تلفن (ترجيحا تلفن همراه) ،نمابر و
آدرس پست الکترونيک در اين صفحه نيز قيد ميشود.

مواد و روشها (يا روش انجام تحقيق)
در اين قسمت بايد به شرح مواد مورد استفاده و
روشهاي بهکار رفته در پژوهش پرداخت .از ذکر کامل
روشهاي اقتباس شده خودداري و تنها به ارائه اصول و
ذکر منبع اکتفا گردد.
نتايج و بحث
نتايج تحقيق در قالب متن ،جدولها ،نمودارها و
تصاوير ارائه ميشود .اطالعات نبايد در قالب جدول و
نمودار تکرار شود .در تنطيم جداول نبايد از خطوط
افقي و عمودي استفاده کرد مگر در باال و پايين سطر
اول جدول و پايين آخرين سطر آن .هر ستون جدول
بايد داراي عنوان و واحد مربوط باشد .توضيحات

ب

اضافي عنوان و متن جدول با استفاده از نماد ستاره
)*( در باال و سمت چپ جمله يا عدد مورد نظر و
توضيح در پانوشت جدول با اندازه قلم  9مشخص
ميشود .عنوان جدول در باالي آن قرار ميگيرد و با
کلمه جدول ،شماره آن و خط تيره شروع ميشود.
شکلها شامل تصاوير و کارهاي ترسيمي است و بايد
داراي وضوح و خوانايي مطلوب باشند .عرض شکلها
نبايد از  7/1و يا  21سانتيمتر تجاوز کند .عنوان
تصاوير و نمودارها در پايين آن قرار ميگيرد و با کلمه
شکل ،شماره آن و خط تيره شروع ميشود .روابط بايد
شمارهگذاري شوند و ارجاع به جداول ،شکلها ،و
روابط در متن با شماره مورد ياد شده داخل پرانتز
صورت ميگيرد .نتايج ذکر شده را بايد با بحثهاي
متناسب همراه نمود و يافتههاي پژوهش بايد با استناد
به يافتههاي مشابه ساير پژوهشگران مورد مقايسه و
ارزيابي قرار گيرند.

چگونگي استناد در متن و تنظيم منابع
کليه منابع مورد استفاده اعم از فارسي و التين در
پايان مقاله به زبان انگليسي برگردانده و به ترتيب
حروف الفباي نام خانوادگي اولين نگارنده مرتب
ميشوند .در انتهاي منابع فارسي عبارت ( )In Farsiقيد
ميشود .در ارجاع به منابع بايد تا جاي ممکن از نام
بردن افراد در شروع جمله خودداري و منابع در انتهاي
جمله و در پرانتز ارائه شوند مانند

)1986

.(Mohsenin,

براي جداسازي منابع در انتهاي جمله از ويرگول نقطه ";"
استفاده ميشود مانند ( ;Smith, 1999; Samuel et al., 2008
& Samuel, 2009

 .)Smithچنانچه در شروع جمله به

منبعي استناد شود به صورت نام (سال) انجام ميگيرد
و اسامي فارسي نيز بايد به التين و سال شمسي به
ميالدي برگردان شوند .نحوه ارجاع به منابع داراي يک
نگارنده ،دو نگارنده و چند نگارنده که در ابتداي جمله
قرار ميگيرند به ترتيب به صورت:

نتيجهگيري کلي

Samuel & Smith

در اين بخش نتيجه گيري کلي از مقاله در حد يک تا دو
بند ارائه ميشود .اين بخش بايد مستقل و بدون نياز به
مراجعه به ساير بخشهاي مقاله و منعکسکننده
مهمترين يافتهها باشد.

Smith

)،(1999

) (2009و  (2008) Samuel et al.انجام

ميشود .منابع با نام مکرر ،از سال انتشار قديم با
اولويت به ترتيب يک نگارنده ،دو نگارنده ،و چند
نگارنده و در صورت لزوم با در نظر گرفتن حرف اول
نگارندگان دوم به بعد از قديم به جديد مرتب

سپاسگزاري (اختياري)

ميشوند .منابع با نام نگارندگان و سال انتشار يکسان

از افراد خاص ،سازمانها و يا مؤسسات پژوهشي با ذکر
دليل ،حداکثر در چهار سطر ،ميتوان سپاسگزاري نمود.

بايد با حروف  ،... c ،b ،aپس از عدد سال در پرانتز ،از
هم متمايز شوند .ذکر منابع بينام و غير قابل
دسترسي مجاز نميباشد .روز و ماه باز خواني يک سند

معرفي نمادها

در منابع الکترونيکي که صرفاً در تارنماها موجودند

نمادهاي به کار رفته در روابط ,شکلها و جداول مقاله
بايد تعريف شده و به ترتيب حروف الفباي انگليسي و
سپس الفباي التين مرتب سازي شوند.

بايد در تنظيم آن سند قيد گردد مانند

Retrieved

 .September 3نام مجالت علمي بايد به صورت کامل و

با قلم ايرانيک
عنوان و چكيده انگليسي

)(Italic

ذکر شوند .نام کتاب ،عنوان

پروژهها و مقاالت غير از مجالت علمي نيز با قلم

عنوان مقاله و چکيده ) (Abstractبه زبان انگليسي ،بايد
متناظر با چکيده فارسي باشد .پس از چکيده ،بين سه
تا پنج کلمه به عنوان واژههاي کليدي )(Keywords
(واژههايي که در عنوان تکرار نشده باشند) گنجانده
شود.

ايرانيک ذکر ميشوند .تنها ،حرف اول عنوان و
زيرشاخههاي عنوان ،بزرگ و بقيه حروف کوچک
نوشته ميشوند .چگونگي تنظيم اسناد در نمونه
مثالهاي زير ارائه شده است:
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