"راهنماي نگارش مقاله براي چاپ در نشريه علمي ـ پژوهشي شيالت"
"مجله منابع طبيعي ايران

"

رعایت دستورالعمل زیر در نگارش مقالههایی که برای چاپ به نشریه علمی
– پژوهشی شیالت ارسال میگردند ضروریست:

عدد  057سپس عالمت  /و بعد عدد  12را تایپ کنید بدون اینکه زبان
فارسی کامپیوتر را تبدیل به انگلیسی کنید.

 -1نوع مقاله

توجه :باید نام و آدرس فارسی و انگلیسی نویسندگان در فایلی جداگانه قرار
داده شود.

مقالههای پژوهشی مرتبط با هر یک از زمینههای شیالت و آبزیان که به زبان
فارسی نوشته شده و برای نخستین بار منتشر میشود جهت چاپ مورد
بررسی هیئت تحریریه نشریه قرار خواهد گرفت و در اولویت کار نشریه قرار
دارند .همچنین این نشریه مقاالت مروری و یافته علمی کوتاه را نیز مورد
بررسی قرار خواهد داد.

 -2روش نگارش
***بطور خالصه ***
الف .تمام فونتها و سایزهایی که باید در نگارش مقاله بکار روند در فایل
 templateوجود دارد .کافیست آن را از لینک ارائه شده در باال دانلود کرده و
کلمه های موجود در آن را دلیت نموده و بجای آنها متن خود را در آن تایپ
کنید .در انتها مقاله را  save asنموده و با فرمت (پسوند)  docxذخیره کنید.
نام نویسندگان را در ابتدای مقاله و قسمت انگلیسی مقاله (به اضافه آدرس
آنها) را حذف کنید.
ب .تمامی رفرنسها باید به زبان انگلیسی باشند .رفرنسهای فارسی را به
انگلیسی ترجمه کنید و در انتها رفرنس ها را با  Endnote X5وارد فایل ورد
کنید .این نرم افزار رفرنسها را به صورت خودکار و به سهولت وارد فایل ورد
مقاله خواهد کرد .برای اینکار باید ابتدا نرم افزار  Word 2007را در کامپیوتر
خود نصب کرده باشید .سپس نرم افزار  Endnote X5را نصب کنید .فایل
 Styleمقاله شیالت که در زیر لینک دانلود آن موجود است ،دانلود نموده و
در پوشه مربوط به فایلهای  Styleنرم افزار  Endnote X5قرار دهید .آدرس
پوشه فایلهای  Styleنرم افزار  Endnote X5را از راه زیر بدست آورید
Edit > Preferences > Folder Locations > Style Folder

فایل  Styleمجله شیالت را از لینک زیر دانلود کنید .فایل بصورت زیپ شده
میباشد که پس از  Unzipکردن دارای نام JournalofFisheries_UT.ens
میباشد

 -2-1صفحه عنوان
صفحه اول مقاله بایستی شامل عنوان مقاله ،نام و نام خانوادگی نویسندگان به
همراه آدرس پستی کامل باشد .نام نویسنده ای که مسئول مکاتبه می باشد
باید با درج * در انتهای نام خانوادگی و همچنین درج * در ابتدای آدرس
نویسنده مسئول مکاتبه مشخص شده باشد .تلفن ،فاکس و ایمیل نویسنده
مسئول مکاتبه باید پس از آوردن آدرس پستی او نیز ارائه شود .با گذاشتن
شماره نظیر  1بر انتهای نام خانوادگی هر نویسنده و مجددا قرار دادن همان
شماره بر ابتدای آدرس نویسنده به همان صورت (مثال  ،)1آدرس هر فرد را
مشخص سازید.

 -2-2چکیده

چکیده باید مجموعه فشرده و گویایی از مقاله ،با تاکید بر تشریح مسئله،
روش کار و نتایج بوده و در حدود  12سطر (حدود  257واژه) باشد.
 -2-3واژهگان کلیدی
بالفاصله بعد از عبارت "واژگان کلیدی" عالمت  :را قرار دهید .حداکثر 6
واژه کلیدی درباره موضوع مورد پژوهش در انتهای چکیده ارائه شود.

 -2-4مقدمه
مقدمه باید با طرح مسئله و مرور پژوهشهای انجام شده و جمعبندی آنها
هدف پژوهش را توجیه کند .هدف و/یا ضرورت انجام این مقاله را در انتهای
بخش مقدمه ذکر نمایید.

http://utcan.ut.ac.ir/member/notes/pourbagher/JournalofFisheries_UT.zi
p

پ .باید نام و آدرس فارسی و انگلیسی نویسندگان در فایلی جداگانه قرار
داده شود.
***بطور کامل و با جزئیان ***

 -2-5مواد و روشها
بایستی مواد و وسائل به کاررفته ،شیوه اجرای پژوهش ،طرح آماری و
روشهای ارزیابی توضیح داده شود.

در سراسر مقاله از گذاشتن فضا ( )Spacingدر قبل و بعد از تیترها و
پاراگرافها خودداری کنید (قابل تنظیم از منوی  Paragraphدر نرم افزار
.)Word

 -2-6نتایج

برای گذاشتن عالمت ممیز فارسی از  /استفاده کنید و از " ".استفاده نشود.
برای تایپ درست اعداد فارسی که دارای ممیز هستند ،مثال  12/057ابتدا

تمامی نتایج کیفی و کمی بهدست آمده در این قسمت ارائه گردد .در صورت
نیاز میتوان موضوعات را طبقهبندی نموده و از جدول نمودار و تصویر
استفاده گردد.

•مثال از نقشه محل نمونه برداری و عنوان زیر نقشه که در انتها دارای نقطه
است:
 -2-6-1نمودار و نقشه
برای ترسیم نمودار میتوانید نرم افزار  Excelاستفاده نمایید و آنها را مستقیما
در محل خود در فایل  Wordقرار دهید .در اطراف نمودارها کادر قرار ندهید.
در دورن نمودار  Excelخطوط افقی نیز توسط نرم افزار ایجاد میگردد که
حتی المقدور انها را نیز حذف کنید.
فونت اعداد یا حروف واقع بر روی محورهای نمودار باید در صورت فارسی
بودن  B Nazaninبا سایز  12و در صورت انگلیسی بودن Time New Roman
با سایز  17میباشد .اعداد محورها را بولد قرار ندهید .محورهای نمودار ها
باید تیتر فارسی  ،B Nazaninبولد با سایز  12باشند .در صورتیکه نیاز به قرار
دادن متنی انگلیسی در کنار تیتر فارسی محور بوده (مثال واحدهای اندازه
گیری نظیر  kgو غیره) یا الزم است کل تیتر انگلیسی باشد ،فونت آن را
 Times New Romanبا سایز  17و بولد قرار دهید.

شکل  .1محل های نمونه برداری از آب و رسوبات خط ساحلی دریای خزر
که دوازده ماه تکرار گردید.

Error

از قرار دادن تیتر بطور مستقیم با استفاده از نرم افزار  Excelبر روی نمودار
خودداری کنید .هر نمودار باید تیتر تایپ شده در فایل  Wordداشته باشد که
در زیر آن واقع شده و در انتهای تیتر نقطه قرار گرفته باشد .هر نمودار و
شکل باید با شماره در متن ذکر شود مثال نمودار  1یا شکل  .1تیتر هر نمودار
یا تصویر ،فونت  ،B Nazaninبولد و سایز  17را دارا میباشد.
میتوانید نمودارها و تصاویر را با فرمت  TIFFتهیه نموده و در درون فایل
 Wordمربوط به مقاله در محل مورد نظر قرار دهید ..برای منظور الزم است
که نمودارها و تصاویر با فرمت  TIFFبا درجه تفکیک ( )resolutionحداقل
 377باشند .در صورتیکه با این درجه تفکیک کیفیت نمودارها و تصاویر
کافی نبود ،از درجه تفکیک های باالتر استفاده کنید .برای  TIFFنمودن
میتوانید از نرم افزار  Universal Document Convertorاستفاده نمایید که
قابلیت تغییر درجه تفکیک را دارد .در نمودارهایی که با فرمت  TIFFارسال
میشوند باید بگونه ای تهیه شوند که پس از قرار گرفتن در درون مجله در
فرمت و ابعاد نهایی ،سایز اعداد واقع بر روی محورهای نمودار سایز 12
برای اعداد فارسی و  )pt (point 17برای اعداد انگلیسی بنظر آیند.

•مثال از نمودار زیرنویس نمودار که در انتها دارای نقطه است:
نمودار  .1میانگین (انحراف استاندارد  )+غلظت هورمون کورتیزول با گذشت
زمان در فیل ماهی ماده پرورشی طی چهار هفته نمونه برداری .عدم وجود
حداقل یک حرف مشابه بر روی ستونها ( )a < b < cنشاندهنده وجود
اختالف معنی دار بین ستونها است (.)P > 75/7

به کرات دیده میشود که نویسندگان نقشه محل نمونه برداری خود را با کپی
کردن از نرم افزار  Google Earthو پیست ( )pasteنمودن آن در متن مقاله
شرح داده اند .کیفیت تصویر محل نمونه برداری بدست آمده از این طریق در
هنگام چاپ مقاله واضح نخواهد بود .میتوان با استفاده از نرم افزار ArcGIS
تصویری شماتیک تهیه کرد که دارای چهار خصوصیت زیر باشد:
 .1محل نمونه برداری که بصورت واضح بر روی تصویر مشخص شده باشد،
 .2نقشه دارای مقیاس باشد،
 .3شمال جغرافیایی در آن وجود داشته باشد و
 .4طول و عرض جغرافیایی در آن دیده شود.

حداکثر فضای هر صفحه از مجله  187 × 227میلی متر است .بنابراین
بزرگترین تصویر و نمودار ،در صورت لزوم ،نمیتواند سایزی بزرگتر از این
ابعاد داشته باشد.
مثال از نقشه و نمودار:

 -2-6-2جداول
برای ترسیم جداول از خطوط عمودی استفاده نکنید و سایز (قطر خطوط) را
 pt 7.5قرار دهید .فونت و سایز بکار رفته در جدول همانند متن مقاله میباشد

( B Nazaninسایز  12برای کلمات فارسی Times New Roman ،با سایز
 17.5برای کلمات انگلیسی) .سرتیتر جدول را بولد قرار دهید .جدول باید
دارای جهت راست به چپ باشد .تیتری هر جدول دارای فونت ،B Nazanin
بولد برای کلمات فارسی و  Times New Romanبا سایز  5/9برای کلمات
انگلیسی میباشد.
•مثال از جدول و تیتر باالی آن .تیتر جدول در باالی جدول قرار گرفته و در
انتها نقطه ندارد.

جدول  .1آنالیز واریانس برای بررسی تاثیر نور و درجه حرارت بر میزان
رشد بچه ماهیان خاویاری ()Huso huso

همه منابع باید به زبان انگلیسی به ترتیب حروف الفبای نام خانوادگی
نگارنده مرتب شود .چنانچه از یک نگارنده چند منبع مورد استفاده قرار
گرفته باشد ،ترتیب ارائه آنها برحسب سال انتشار از قدیم به جدید است .در
صورتی که مقاالت منفرد و مشترک از یک نگارنده ارائه میشود ،ابتدا مقاالت
منفرد و سپس بقیه آنها به ترتیب حروف الفبای نام نگارندگان بعدی مرتب
میشود.

استفاده از :Endnote
فایل  Styleمجله شیالت برای ورود رفرنسها به نرم افزار  Endnoteرا از لینک
زیر دانلود کنید و در پوشه  Styleهای نرم افزار  Endnoteقرار دهید .فایل
بصورت زیپ شده میباشد که پس از  Unzipکردن دارای نام
 JournalofFisheries_UT.ensمیباشد .آدرس پوشه  Styleنرم افزار Endnote
 X5خود را از آدرس زیر بدست آورید:
Edit > Preferences > Folder Locations > Style Folder
http://utcan.ut.ac.ir/member/notes/pourbagher/JournalofFisheries_UT.zi
p

 -2-9-2الگوی نوشتن منابع در انتهای مقاله
در صورتیکه هر یک از رفرنسهای زیر به فارسی بودند ،باید در انتهای
رفرنس عبارت ( )in Persianاضافه شود.
 -2-0بحث و نتیجهگیری
با توجه به هدف و یافتههای سایر پژوهشها ،نتایج تجزیه و تحلیل و درباره
آنها بحث و نتیجهگیری میشود .نگارنده در همین قسمت میتواند
پیشنهادهای الزم را ارائه کند .فونت و سایز این بخش نظیر قسمت قبلی
است .از تکرار مقدار زیادی از نتایج در این قسمت خودداری کنید.

کتاب:
Iwama, G.K., Pickering, A.D., Sumpter, J.P., Schreck, C.B., 1997. Fish
.Stress and Health in Aquaculture. University Press, Cambridge, 278 p

در صورت استفاده از  Endnoteموارد زیر را باید در  Endnoteوارد کنید:
Author Year Title Publisher Place Published NumberOfPages

 -2-8تقدیر و تشکر
در صورت نیاز به طور مختصر مراتب سپاسگزاری نگارش گردد.

کتاب ویراستاری شده توسط گروهی از نویسندگان (:)Edited book
Giolio, R.T.D., Hinton, D.E. (Eds.), 2008. The Toxicology of Fishes.
.CRC Press, New York, 1071 p

 -2-9منابع

در صورت استفاده از  Endnoteموارد زیر را باید در  Endnoteوارد کنید:
Editor Year Title Publisher PlacePublished NumberOfPages

 -2-9-1راهنمای نوشتن منابع نشریه شیالت
اسامی علمی درون رفرنس باید ایتالیک باشند .نام مجله ها در رفرنسها
بصورت کامل آورده شود نه خالصه.

فصلی از یک کتاب:

منابع و ماخذ باید به صورت درون متنی و همچنین در پایان مقاله ذکر شود.
ارجاعات در متن مقاله باید به شیوه داخل پرانتز باشد ،به گونهای که ابتدا نام
مؤلف یا مؤلفان و سال انتشار مانند:

Poesen, J., Vandekerckhove, L., Nachtergaele, J., Oostwoud Wijdenes,
D., Verstraeten, G., van Wesemael, B., 2002. Gully erosion in dryland
environments. In: Bull, L.J., Kirkby, M.J. (Eds.), Dryland Rivers:
Hydrology and Geomorphology of Semi-Arid Channels. Wiley,
.Chichester, UK, pp. 229-262

( )Alsopand Vijayan, 2008یا ( Alsopand Vijayan (2008برای درون متن.
برای منابع با بیش از دو نویسنده با ذکر نام نویسنده اول بجای نام سایر
نویسندگان et al.ذکر گردد ( )Ruane et al., 2001و ( Rune et al. (2001برای
قرار گیری در متن مقاله .از ترجمه رفرنس به صورت فارسی خودداری کنید،
مثال رونه و همکاران ( )2771را بکار نبرید.

در صورت استفاده از  Endnoteموارد زیر را باید در  Endnoteوارد کنید:

Author Year Title Editor BookTitle Publisher PlacePublished Pages

مقاله در مجله:

 نام نویسندگان به زبان انگلیسی-2-11
.از همان دستورالعملی که در باال برای نویسندگان ارائه شد پیروی میکند

Kusakabe, M., Todo, T., McQuillan, H.J., Goetz, F.W., Young, G.,
2002. Characterization and expression of steroidogenic acute regulatory
.protein and MLN64 cDNAs in trout. Endocrinology 143, 2062–2070

: وارد کنیدEndnote  موارد زیر را باید درEndnote در صورت استفاده از
Author Year Title Journal Volume Pages

 آدرس نویسندگان به زبان انگلیسی-2-12
.از همان دستورالعملی که در باال برای نویسندگان ارائه شد پیروی میکند
5/11  سایز،Time New Roman فونت

)Abstract(  چکیده-2-13
 متن و واژههای کلیدی، برگردان کامل عنوان،چکیده مقاله به زبان انگلیسی
.چکیده فارسی میباشد

:مقاله در همایش
Nematollahi, M.A., Babaei Naiij, M., Layeghi, M., Aghaii Zadeh, R.,
2012. Quantifying of schooling responses of rosy barb (Puntius barbus)
to acute stress using computer vision. In: McKinlay, D. (Ed.).
Proceedings of 10th International Congress on the Biology of Fish,
.Madison, Wisconsin, USA. pp. 170-180

: وارد کنیدEndnote  موارد زیر را باید درEndnote در صورت استفاده از

Author

YearOfConference

Title

Editor
ConferenceName
ConferenceLocation Pages

) به زبان انگلیسیKeywords(  کلمات کلیدی-2-14

:پایاننامه

. قرار میگیرد:Keywords  انگلیسی تیترAbstract یک خط پس از

Viveiros, A.T.M., 2002. Semen collection and preservation in African
catfish, Clarias gariepinus. PhD thesis. Fish culture and fisheries group.
Wageningen institute of Animal Sciences. Wageningen, The
.Netherlands, 144 p

: وارد کنیدEndnote  موارد زیر را باید درEndnote در صورت استفاده از

Author

Year

Title

Degree

AcademicDepartment University
NumberOfPages

) به زبان انگلیسیcorresponding author(  نویسنده مسئول مکاتبه-2-15
:گزارش
: نظیر مثال زیر. فاکس و ایمیل،بهمراه تلفن
Corresponding author: XXXXXXXXX Tel: +98XXXXXXXXXX *
Fax: +98XXXXXXXXXX E-mail: aaaa@aaaa.com

Leatherwood, S., 2001. Whales, dolphins, and porpoises of the western
.North Atlantic. U.S. Dept. of Commerce. Report number: 63, 190 p

: وارد کنیدEndnote  موارد زیر را باید درEndnote در صورت استفاده از
Author Year Title Institution ReportNumber Pages

:صفحه وب
NOAA, 2012. Ocean. Available from http://www.noaa.gov/ocean.html.
.Accessed 19th November 2012

: وارد کنیدEndnote  موارد زیر را باید درEndnote در صورت استفاده از
Author Year Title URL AccessDate

 نام سازمان نویسنده،در صورتیکه نام نویسنده صفحه وب مشخص نیست
. را در ابتدا بگذاریدAnonymous صفحه وب یا کلمه

 عنوان انگلیسی به زبان انگلیسی-2-17
.باید ترجمه و مطابق با عنوان فارسی باشد

نشریه شیالت
مجله منابع طبیعی ایران
دورة  ،68شماره  ،2تابستان 1394

فهرست
177

187

تأأیر س وأأمخت ف پرأأو یس خت أ ف أ ال گخو أ ر د ج ر أأسا يأأرا ر ید س أأر ر اف ر ی ر ،ف ج دازلر فهصأخد ،أ
أ ف ه أ ل أ آاله دض ارسفر ،ف ثم ص لحر
ی ساوأأه ه أ ه هت تخلخک أ و خ أ تر وأأسه أأخ
د گ نرت ()Oncorhynchus mykiss
سدور تغ سات تر أ تپر یوأپگ گ اأخادا تأ
 )persicusاز فسحرة هچ ت زف ده و زه
و ده یسود ر ید ا سا

لدأ یه،

فأ هر ا سا أر (  Acipenserفس م طدر خا ر ،لس ف زه اف أسه ،درأم فحتأج
ظسه ،فحتجعرر عتتالهر ،فصمفر رسفر سم
فحدخ ر فع دار ،حسن ص لحر ،وأ جولر حسأ هر،
دض ت ض ش ،وه ال دفض ر

199

سدور ح ة زاد ف ه

225

فم لعة س ر و ژارهأ ه تغر أ اه فأ هر ر أ ه ( )Barbus lacertaید دوی أة حک ت یوی کس ،یا ر خا ر ،فحتج ی خاوت
ر رو جا وت سه اصفه

239

فق سة عترکأسی و ر دا ر یو و سپم یسود ر خیرأ د ،فدپهر أس فهمأف تأ زه و فهجه وع یت تسی ،ح ت احتأجه ،يالدفضأ دت عأر،
و جوع ج فحپسدر
فپجاو  ،ید تخل ج ف هر ی رخ لسف ()Piaractus brachypomus

255

سدور دک م يرا ر تخت ه ید ر اخ ة  Echinometra mathaeiید فه طف أ ن آدا کخده ،و ه فعهخه ی
ر د و فجه وخاحل چ ه د

267

افک دلم هجه ف هرهأ ه أخد جگ ( )Otolithes ruberو حرخاوأف ج (  Pampusحسن صفر أ ده ،عدأجالعد
دئختت ،و جفهجه ص سه
 )argenteusرت ته وده ف ن ه ر

287

سدوأأر تأأیر س أ رپسههأ ه وأ رخ وأ پ ر ت و الرپخ وأ رخ یال پأ دوه ید وع ج ض ر ژای ،يالفسض دت عر ،عر سضأ ف سوالفأر،
زدی حت ج تسحتهج
صه ه د ج ،زف جار و ترخد ف کسو ر یوپگ گ اخادا الدو ف هر
خگه ه دو ش ف پرو
ل ()Acanthopagrus latus

299

سآودی ف ا صأ ج ف ه أ ز سوأ  LM50ید تسالسهأ ه صأهعپر صأ ج ف گأخ ید احس تس ر ،احس رأ فسا ر ،هأ یه د سأر ،آدا
اردسزایگ
ص جا گه ه اوپ هسف ا

رعفأسه ،فحتجحسأ ن

ید عترکسی الدو ف هر صد پر وأأت سا أ مدع أ  ،فحتأأجعرر عتأأتالرهأأر ،داض أ
یا یسوت ،حت ج تسحتهج ،لجدت ف سزایگ

313

تیر س ر گ هر زویههگ ه يراه ز جگ يراه ش
()Sparidentex hasta

329

تهخع ک پ کر و و پ د رتع پر و تیخوت  Paramysis intermediaید فهأ طف وت سا وح جه ژای ،ا تأ وأخده أژای ،وأع ج تتأج ر
رهسفأأر ،آدا اردأأسزایگ ،تس د أ رش أ ودزه ،تس أأجو
ت ب و ر ج اخاتس اوپف یگ از تخالر ر ک ف پخرهجد ر 16S rRNA
چکت یوز ل وتر

