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 رضا اخوان امیراسالم بنیاد محمدحسین جزیرهای علیاصغر درویشصفت قوامالدین زاهدی امیری تقی شامخی منصور عبایی پدرام عطارد سودابه کروری اسداله متاجی باریس مجنونیان مجید مخدوم -ولیاله مظفریان

دانشیار مؤسسۀ تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور
دانشیار دانشکدۀ منابع طبیعی دانشگاه گیالن
چهرۀ ماندگار منابع طبیعی کشور
استاد دانشکدۀ منابع طبیعی دانشگاه تهران
استاد دانشکدۀ منابع طبیعی دانشگاه تهران
استاد بازنشستۀ دانشکدۀ منابع طبیعی دانشگاه تهران
استاد بازنشستۀ مؤسسۀ تحقیقات گیاه پزشکی ایران
دانشیار دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران
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داوران مقاالت این شماره (بهترتیب حروف الفبا):
رضا اخوان ،امید اسماعیلزاده ،وحید اعتماد ،علی اقتصادی ،ویلما بایرامزاده ،سید کاظم بردبار ،رضا بصیری ،امیراسالم بنیاد ،محمود بیات ،جواد ترکمن،
فرزام توانکار ،مرضیه حجاریان ،سیدمحمد حجتی ،قوامالدین زاهدی امیری ،علی سلطانی ،هرمز سهرابی ،زاهد شاکری ،حسین صفایی ،کامران عادلی،
پدرام عطارد ،هادی کیادلیری ،اسداهلل متاجی ،آرش ملکیان ،سلیمان محمدیلیمایی ،بهرام ناصری ،احمد ولیپور.
طراح جلد :ندا درویشصفت

راهنمای نگارش مقاله برای مجله جنگل ایران
لطفاً به نکتههای زیر در نگارش مقالههایی که برای چاپ به مجله جنگل ایران
ارسال میگردد توجه شود:
نوع مقاله و شیوه نگارش
مقالههای پژوهشی در یکی از زمینههای جنگل که به زبان فارسی نوشته شده
و برای نخستین بار منتشر میشوند ،جهت چاپ مورد بررسی هییات تحریرییه
مجله جنگل ایران قرار خواهند گرفت .توجه به ایین نکتیه ضیروری اسیت کیه
مجله جنگل ایران در قبول یا رد و نیز ویراستاری مقاالت مجاز است .همچنین
به مقالههای ارسالی که از راهنمای نگارش مجله پیروی نکرده باشیند ،ترتییب
اثر داده نخواهد شد یا سردبیر میتواند در هر مرحلهای از فرآیند پذیرش آنهیا
را به دلیل عدم رعایت موارد ذکر شده ،از فرآیند پذیرش خارج نموده یا بیرای
انجام اصالحات الزم به نویسنده(گان) ارجاع نماید.
 -1عنوان مقاله
عنوان باید خالصه ،گویا و بیانگر محتوای مقاله باشد و از  13واژه تجاوز نکند.
 -2مشخصات نگارنده(گان)
در فایل اصلی مقاله به هیچ عنوان مشخصات نویسندگان نوشته نشود ،بلکه به
همراه مقاله یك صفحه جداگانه شامل عنوان کامل مقاله ،نام و نیام خیانوادگی
نگارنده(گان) ،مرتبه علمی و وابستگی سازمانی (از جز به کل) و همچنین نیام
فرد مسئول مکاتبات به دو زبان فارسی و انگلیسیی همیراه بیا شیماره تلفین و
آدرس تماس نوشته شده و ارسال گردد .لطفاً از ذکر مشخصیات ییاد شیده در
سایر صفحههای مقاله خودداری شود.
نویسندگان عزیز توجه داشته باشند که افزایش یا کاهش تعداد نویسندگان ییا
هر گونه جابجایی نویسندگان مقاله ،بعد از پیذیرش ،بیه هییچ عنیوان مقیدور
نیست.
 -3چکیده
چکیده ،مجموعه فشرده و گویایی است از مقاله در یك پاراگراف ،با تاکیید بیر
تشریح مساله ،روش کار ،نتایج و جمع بندی کلی و بیین  130تیا  830واژه .از
به کار بردن نامهای خالصه شده و ارایه منبع در چکیده خودداری شود.
 -4واژههای کلیدی
بعد از چکیده ،بین سه تا پنج واژه کلیدی به ترتیب حروف الفبیا ،اراییه شیود.
واژههای کلیدی همان واژههای مورد استفاده در عنوان مقاله نباشند.
 -5مقدمه و هدف
اییین بخییش باییید شییامل طییرح مسییاله ،مبییانی نظییری پییژوهش ،مییرور دیگییر
پژوهش های انجام شده ،اهمیت موضوع ،فرضیه و هدف پیژوهش باشید .قابیل
توجه است که پژوهش هایی که در قسیمت بحیم مقالیه میورد اسیتفاده قیرار
میگیرند ،در مقدمه و هدف نیز باید مورد اشاره و استفاده قرار گرفته باشند.
 -6مواد و روشها
در این قسمت ،منطقه مورد مطالعه و ویژگیهای محیطی آن ،میواد و وسیایل
به کار رفته ،شیوه اجرای پژوهش ،روشهای نمونهگیری ،روش تحلییل ،طیرح
آماری و روشهای شناسایی و ارزیابی توضیح داده شود.
 -7نتایج
تمامی نتایج کیفی و کمی پژوهش در این قسمت ارایه گردد .در صورت نییاز
برای ارایه نتایج ،میتوان از جدول ،منحنی ،نمودار ،نقشه و یا تصیویر اسیتفاده
کرد .لطفاً از ارایه بحم و مقایسه نتایج با یافتههای سیایر پیژوهشهیا در ایین
بخش خودداری و از تکرار نتایج هم در جدول و هم در شکل پرهیز شود.

 -8بحث
در این قسمت نتایج بدسیت آمیده از پیژوهش بیا توجیه بیه هیدف بررسیی و
یافته هیای سیایر پیژوهشهیا ،تجزییه و تحلییل شیده و دربیاره آنهیا بحیم و
نتیجهگیری به عمل آید .نگارنده(گان) در همین قسمت میتوانند توصیههیا و
پیشنهادهای الزم جهت انجام بررسیهای بعدی را نیز ارایه کنند.
 -9سپاسگزاری
این بخش اختیاری بوده و در صورت صالحدید نگارنده(گیان) بیه قیدردانی از
افراد و سازمان های پشتیبان تحقیق اختصاص دارد.
 -11چکیده انگلیسی
چکیده انگلیسیی شیامل برگیردان انگلیسیی عنیوان و چکییده فارسیی و نییز
واژههای کلیدی مقاله بدون درج نام نویسنده(گان) است .واژههای کلیدی باید
به ترتیب حروف الفبای انگلیسی مرتب شوند.
 -11منابع
تنها منابع مورد اشاره در متن مقاله ،در فهرست منابع درج شوند .این منابع به
ترتیب حروف الفبای نام خانوادگی نگارنده اول مرتیب شیوند .همچنیین بایید
نویسندگان محترم مسلط به زبانی باشند که متن اصیلی مقالیه بیا آن نوشیته
شده است .بنابراین ارجاع به مقاالتی که تنها چکیده آنهیا بیه زبیان انگلیسیی
است در حالی که متن اصلی به زبان میالال چینیی ،کیرهای و  .....اسیت؛ مجیاز
نمیباشد .همچنین توجه گردد که استفاده از پاییاننامیه کارشناسیی ارشید و
رساله دکتری ،جزوه درسی و مطالب منتشر نشیده بیه عنیوان منبیع پذیرفتیه
نیست .در حد امکان از منابع بینام استفاده نشود.
در فهرست منابع ابتدا منابع فارسی و سیسس منیابع غیرفارسیی نوشیته شیود.
برای نوشتن منابع از شماره استفاده نشود.
 -12پیکربندی مقاله
الف -مالحظات اصلی
 مقاله با رعایت  8/3سانتیمتر حاشیه در هیر طیرف ،بیا قلیم  B-Nazaninواندازه قلم  14و پر ) (Boldبیرای عنیوان مقالیه و انیدازه قلیم  13و پیر بیرای
عناوین اصلی متن و اندازهی قلم  13و معمولی برای متن فارسیی ،انیدازه قلیم
 18معمولی برای عنوان شکل و جدول ،اندازه قلم  11معمولی بیرای محتیوای
شکل و جدول ،اندازه قلم  10معمیولی بیرای توضییح شیکل و جیدول و قلیم
 Times New Romanبا اندازه قلم  11و معمولی برای کلمیات انگلیسیی ،بیا
فاصله خطیو ییك ) ،(Singleبیا رعاییت تمیامی اصیول نگیارش ،در برنامیه
 Microsoft office word 2003یا بعد از آن تهیه شیود( .توضییح بیشیتر در
مورد قلم نگارش قسمت های مختلف مقاله در فایلی که به عنوان نمونه خیالی
قرار داده شده آمده است)
 در متن مقاله به جز منابع التین ،حروف اختصاری و اسامی علمی گونیههیا،کلمات غیرفارسی به کار نیرود .در صیورتی کیه درج معیادل انگلیسیی برخیی
کلمات و عبارات فارسی و معادل کامیل حیروف اختصیاری التیین الزم باشید،
هنگامی که اولین بار در مقاله مورد استفاده قرار میگیرند ،به صورت زیرنویس
که در هر صفحه از شماره ییك شیروع شیده اسیت ،اراییه شیود .شیماره قلیم
زیرنویس  10و مشابه فونت متن باشد.
 نام علمی گونهها به صورت ایتالیك تایپ شود و نام مصنف برای اولین بار درجلوی آنها نوشته شود.
 کلیه اعداد در متن مقاله ،شکلها و جدولها باید به فارسی باشیند و اعشیارآنها باید به صورت ممیز ( )Slashباشد مالال .8/3
 به جز عنوان و متن جدولها و نمودارها ،اعداد متن مقاله ،اگر اعداد طبیعییکوچکتر از  10باشند به حروف ،مالال پنج و اگر بزرگتر از  10باشند به صیورت
عددی نوشته شوند.

 از به کار بردن واژههایی همانند نمودار ،عکس ،نقشه و منحنیی پرهییز و بیهجای همه آنها از واژه "شکل" استفاده شود.
 شکل یا جدول به صورت وسطچین باشند و عنوان آنهیا بیه صیورت عبیارتاسمی باشد و در انتهای آن نقطه قرار نگیرد.
 شماره و عنوان جدولها در باالی آنها و شیماره و عنیوان شیکلهیا در پیایینآنها و شماره فرمولها در سمت راست آنها ذکر و از به کار بردن واژه شیماره ییا
قیرار دادن عیدد شییماره در پرانتیز ییا قییالی خیودداری شیود .بییه عنیوان مالییال
جدول  1 -و نه جدول شماره  1 -یا فرمول  1 -و نه فرمول [ ]1یا فرمول ()1
 در متن مقاله ،به کلیه شکلها ،جدولها و فرمولها ارجاع داده شود. شکلها و جدولها باید بیه صیورت اصیل ( )Word, Excelو ییا تصیویر بیادی.پی.آی  300باشد.
 فرمت جدولها باید به صورت ساده و بدون خطو عمودی بوده و هر ستونجدول باید دارای عنوان و واحد مربو به خود باشد.
 واحدهای مورد استفاده در مقاله در سیستم متریك باشد. چنانچه تمام اعداد جدول دارای واحد یکسان باشیند ،مییتیوان واحید را درعنوان جدول ذکر نمود.
 توضیحات اضافی عنوان و متن جدول در زیر آن ارایه گردد. نتایج بررسیهای آماری باید به صورت علمی در جدولها و شکلها منعکسگردد.
 در هر صفحه نباید بیش از دو شکل یا جدول گنجانده شود. ذکر ماخذ شکلها یا جدولهایی که از دیگران اقتباس شده الزامی است. عنیوانهیا و زیییر عنیوانهییای مقالیه (مقدمیه ،مییواد و روشهیا ،نتییایج ،و)...شمارهگذاری نشوند
 مجله جنگل ایران به صورت سیاه و سیفید چیاپ خواهید شید .لیذا از اراییهشکل ،جدول و نمودار رنگی خودداری شود.
 تعداد صفحات مقاله به انضمام کلیه شکلها و جدولها بیشتر از  18صیفحهنباشد.
 مجموع تعداد شکلها و جدولها بیش از  10عدد نباشد.ب -منابع
 ارجاع به منابع در متن مقالهارجاع به منابع در متن مقاله ،تنها با نام خانوادگی نگارنده و سال انتشار منبیع
و بر اساس الگوی زیر نوشته شود:
فارسییی :یییك نویسیینده (مصییدت ،)1323 ،دو نویسیینده (عییادلی و یخکش یی،
 ،)1334بیش از دو نویسنده (جوانشیر و همکاران)1313 ،
انگلیسیییییی :ییییییك نویسییییینده ) ،(Jazirehi, 1964دو نویسییییینده
) ،(Hedjazi and Sabeti, 1961بیش از دو نویسنده )(Wulder et al., 2007
در صورتی که در بخشی از نوشته بیش از یك منبع درج میشود ابتیدا منیابع
فارسی و سسس منابع غیرفارسی بیاید و با استفاده از نقطه ویرگول یا ؛ از هیم
تفکیك شوند و هر کدام از آنها نیز در ابتدا بر اسیاس الفبیا و سیسس سیال از
جدید به قدیم مرتب شوند.
(رضیییییوی و مشیییییرفی1328 ،؛ زبییییییری1328 ،؛ شیییییامخی1322 ،؛
)Catanza and Ruth, 1998; Dudly, 2004; Mendoza et al., 2011
توجه شود که  et al.به صورت ایتالیك میآید.
 ارجاع به منابع در پایان مقالهمقاالت منتشره در نشریات ادواری
فارسی
سبحانی ،هوشنگ ،رضا عزیزی و بیاریس مجنونییان .1323 ،بررسیی عملکیرد
ماشین جمس در بیارگیری چیوی و مقایسیه آن بیا لیودر چنگکیدار ،مطالعیه
موردی :منطقه ساری ،مجله منابع طبیعی ایران.231-231 :)3( 33 ،

انگلیسی
Donald, D.G., W.C. Anderson, and C.W. McMillin, 1990. The
economic potential of CT scanners for hardwood sawmills,
Forest Products Journal, 40(3): 65-69.

توجه شود که ذکر عنوان دقیق و کامل نام مجله الزامی است .به طور مالال در
مجالت فارسی :مجله جنگل ایران ،تحقیقات جنگل و صنوبر ایران (و نیه میالال
مجلییه علمییی-پژوهشییی جنگییل و صیینوبر ایییران) و در مجییالت انگلیسییی:
 Forest Ecology and Managementو نه ).(For. Eco. and Man. Jour.
همچنین توجه شود که نام مجله در بین دو ویرگول قرار گیرد و نیام مجیالت
التین به صورت ایتالیك بیاید.
کتای
فارسی
ساریخانی ،نصرتاهلل .1320 ،بهرهبیرداری جنگیل ،انتشیارات دانشیگاه تهیران،
تهران 182 ،ص.
جزیره ای ،محمدحسین و مرتضی ابراهیمیی رسیتاقی .1328 ،جنگیلشناسیی
زاگرس ،انتشارات دانشگاه تهران ،تهران 330 ،ص.
انگلیسی
Waring, R.H., and W.H. Schlesinger, 1985. Forest ecosystems
concepts and management, Academic Press Inc., Orlando, 340 pp.

همایشها و کنفرانسها
فارسی
سعید ،ارسطو .1333 ،استفاده از خیا اره در صینایع مختلیف ،در :مجموعیه
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مجلییه جنگییل ایییران در صییفحه راهنمییای نویسییندگان مجلییه بییه آدرس
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الزم است نویسندگان محترم اصول اخالقی انتشار مقالیه بیرای مجلیه جنگیل
ایران را با دقت مطالعه نموده و در صورتی کیه آن را مییپذیرنید ،فیرم تعهید
نویسندگان بیرای مجلیه جنگیل اییران را از سیامانه مجلیه ییا وبگیاه انجمین
جنگلبانی ایران دانلود کرده و پس از تکمیل از جمله مشخص کردن دقیق این
که مقاله مستخرج از کدام نوع تحقیقیات اسیت ،آن را امضیا ،اسیکن و همیراه
مقاله ارسال نمایند .بررسی مقالیه در مجلیه جنگیل اییران منیو بیه امضیای
تعهدنامه توسط نویسندگان محترم است.

آسمان رشک برد بهر زمینی که درو

دو نفر یک دو نفس بهر خدا بنشینند

اکنون پس از  5سال تالش مستمر و بی وقفه ،با کمال افتخار بهه االهالک که هه نواگنه ان
مجهه عهمی پژوهشی جنگل ايران میرساگ کهه ايهم مجههه ر چههار هم م جشهنوارم مههی
تجه ل از پژوهشگران و فناوران برتر سال  ،2931به عنوان مجهه برتر ر حوزم کشهاورز و
منابع الب عی شنانته ش و مفتخر به ريافت جايزم از سهو وزيهر محتهر عههو ر حوهور
رياست محتر جمهور ر ي  .مجهه عهمی پژوهشی جنگل ايران از ابته ا شهروک بهه کهار
تما همت نو را بکار بست تا زير بنها عهمهی پژوهشهی الز را بهرا توسهعه عهمهی ر
رشته جنگل فراهم گماي  .ر ايم رام ،اگ يشمن ان و پژوهشگران کمک به سزايی به رشه و
بالن ی ايم گهال گو رسته گمو گ  .اگجمم عهمی جنگهبهاگی ايهران ايهم موف هت را بهه که هه
ست اگ رکاران مجهه ،اعوا محتر اگجمم ،جنگهباگان و نواگنه ان ايهم مجههه تبريهک
عرض میگماي .
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