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

 
 یعلم هیچاپ به نشر یکه برا ییها در نگارش مقاله ریدستورالعمل ز تیرعا
 :ستیضرور گردند یارسال م التیش یپژوهش –
 
 نوع مقاله -1
 

که به زبان  انیو آبز التیش یها نهیاز زم کیمرتبط با هر  یپژوهش یها مقاله
جهت چاپ مورد  شود یبار منتشر م  نینخست ینوشته شده و برا یفارس
قرار  هیکار نشر تیقرار خواهد گرفت و در اولو هینشر هیریتحر ئتیه یبررس

مورد  زین راکوتاه  یعلم افتهیو  یمقاالت مرور هینشر نیا نیدارند. همچن
 قرار خواهد داد. یبررس

 
 
  

 
 روش نگارش  -2
 

 ***بطور خالصه ***
 

 لیدر نگارش مقاله بکار روند در فا دیکه با ییزهای. تمام فونتها و ساالف
template ارائه شده در باال دانلود کرده و  نکیآن را از ل ستیوجود دارد. کاف
 پیآنها متن خود را در آن تا ینموده و بجا تیموجود در آن را دل یکلمه ها

. دیکن رهیذخ  docx)پسوند(  متنموده و با فر save as. در انتها مقاله را دیکن
مقاله )به اضافه آدرس  یسیمقاله و قسمت انگل یرا در ابتدا سندگانینام نو

 .دیف کنآنها( را حذ
 

را به  یفارس یباشند. رفرنسها یسیبه زبان انگل دیرفرنسها با ی. تمامب
ورد  لیوارد فا Endnote X5و در انتها رفرنس ها را با  دیترجمه کن یسیانگل

ورد  لینرم افزار رفرنسها را به صورت خودکار و به سهولت وارد فا نی. ادیکن
 وتریرا در کامپ Word 2007ابتدا نرم افزار  دیبا نکاریا یمقاله خواهد کرد. برا
 لی. فادیرا نصب کن Endnote X5. سپس نرم افزار دیخود نصب کرده باش

Style دانلود آن موجود است، دانلود نموده و  نکیل ریکه در ز التیمقاله ش
. آدرس دیقرار ده Endnote X5نرم افزار   Style یلهایدر پوشه مربوط به فا

 دیبدست آور ریرا از راه ز Endnote X5نرم افزار  Style یلهایپوشه فا
 

Edit > Preferences > Folder Locations > Style Folder 
 
شده  پیبصورت ز لی. فادیدانلود کن ریز نکیرا از ل التیمجله ش Style لیفا
 JournalofFisheries_UT.ensنام  یکردن دارا Unzipکه پس از  باشدیم
 باشدیم
 

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

جداگانه قرار  یلیدر فا سندگانینو یسیو انگل ینام و آدرس فارس دی. باپ
 داده شود. 

 
 *** انی***بطور کامل و با جزئ

 
و  ترهای( در قبل و بعد از تSpacingسراسر مقاله از گذاشتن فضا ) در

در نرم افزار  Paragraph یاز منو می)قابل تنظ دیکن یخوددار پاراگرافها
Word.) 

 
استفاده نشود.  "."و از  دیاز / استفاده کن یفارس زیگذاشتن عالمت مم یبرا
ابتدا  057/12هستند، مثال  زیمم یکه دارا یدرست اعداد فارس پیتا یبرا

زبان  هنکیبدون ا دیکن پیرا تا 12سپس عالمت / و بعد عدد  057عدد 
 .دیکن یسیبه انگل لیرا تبد وتریکامپ یفارس

 
جداگانه قرار  یلیدر فا سندگانینو یسیو انگل ینام و آدرس فارس دیتوجه: با 

 داده شود. 
 
 صفحه عنوان -1-2
 

به  سندگانینو یشامل عنوان مقاله، نام و نام خانوادگ یستیاول مقاله با صفحه
باشد  یکه مسئول مکاتبه م یا سندهیکامل باشد. نام نو یهمراه آدرس پست

آدرس  یدرج * در ابتدا نیو همچن ینام خانوادگ یبا درج * در انتها دیبا
 سندهینو لیمیمسئول مکاتبه مشخص شده باشد. تلفن، فاکس و ا سندهینو

ارائه شود. با گذاشتن  زیاو ن یپس از آوردن آدرس پست دیمسئول مکاتبه با
و مجددا قرار دادن همان  سندهیهر نو یخانوادگ نام یبر انتها 1 ریشماره نظ

(، آدرس هر فرد را 1به همان صورت )مثال  سندهیآدرس نو یشماره بر ابتدا
 .دیمشخص ساز

 
  

 
 دهیچک -2-2
 
  

 
مسئله،  حیبر تشر دیاز مقاله، با تاک ییایمجموعه فشرده و گو دیبا دهیچک

 واژه( باشد. 257سطر )حدود  12بوده و در حدود  جیروش کار و نتا
 
 یدیگان کل واژه -3-2 

 
 6. حداکثر دیعالمت : را قرار ده "یدیواژگان کل"بالفاصله بعد از عبارت  

 ارائه شود. دهیچک یدرباره موضوع مورد پژوهش در انتها یدیکل  واژه
 
  

 
 مقدمه -4-2
 
آنها  یبند انجام شده و جمع یها با طرح مسئله و مرور پژوهش دیمقدمه با 

 یمقاله را در انتها نیضرورت انجام ا ایکند. هدف و/ هیهدف پژوهش را توج
 .دییبخش مقدمه ذکر نما

 
  

 
 مواد و روشها -5-2
 
و  یپژوهش، طرح آمار یاجرا وهیمواد و وسائل به کاررفته، ش یستیبا

 داده شود. حیتوض یابیارز یها روش
 
  

 
 جینتا -6-2
 

قسمت ارائه گردد. در صورت  نیدست آمده در ا به یو کم یفیک جینتا یتمام
 رینموده و از جدول نمودار و تصو یبند موضوعات را طبقه توان یم ازین

 استفاده گردد.



 
  

 
 نمودار و نقشه -1-6-2
 
 مایو آنها را مستق دییاستفاده نما Excelنرم افزار  دیتوانینمودار م میترس یبرا

. دی. در اطراف نمودارها کادر قرار ندهدیقرار ده Word لیدر محل خود در فا
که  گرددیم جادیتوسط نرم افزار ا زین یخطوط افق Excelدر دورن نمودار 

 .دیحذف کن زیالمقدور انها را ن یحت
 

 یدر صورت فارس دینمودار با یمحورها یحروف واقع بر رو ایاعداد  فونت
 Time New Romanبودن  یسیو در صورت انگل 12 زیابا س B Nazaninبودن 
نمودار ها  ی. محورهادی. اعداد محورها را بولد قرار ندهباشدیم 17 زیبا سا

به قرار  ازین کهیباشند. در صورت 12 زی، بولد با ساB Nazanin یفارس تریت دیبا
اندازه  یمحور بوده )مثال واحدها یفارس تریدر کنار ت یسیانگل یدادن متن

باشد، فونت آن را  یسیانگل تریالزم است کل ت ای( رهیو غ kg رینظ یریگ
Times New Roman دیو بولد قرار ده 17 زیبا سا. 

 
نمودار  یبر رو Excelبا استفاده از نرم افزار  میبطور مستق تریقرار دادن ت از

باشد که داشته  Word لیشده در فا پیتا تریت دی. هر نمودار بادیکن یخوددار
نقطه قرار گرفته باشد. هر نمودار و  تریت یآن واقع شده و در انتها ریدر ز

هر نمودار  تری. ت1شکل  ای 1 اربا شماره در متن ذکر شود مثال نمود دیشکل با
 .باشدیرا دارا م 17 زی، بولد و ساB Nazaninفونت  ر،یتصو ای

 
 لینموده و در درون فا هیته TIFFرا با فرمت  رینمودارها و تصاو دیتوانیم

Word منظور الزم است  ی.. برادیمربوط به مقاله در محل مورد نظر قرار ده
( حداقل resolution) کیبا درجه تفک TIFFبا فرمت  ریکه نمودارها و تصاو

 ریو تصاو هانمودار تیفیک کیدرجه تفک نیبا ا کهیباشند. در صورت 377
نمودن  TIFF ی. برادیاستفاده کن باالتر یها کینبود، از درجه تفک یکاف

که  دییاستفاده نما Universal Document Convertorاز نرم افزار  دیتوانیم
ارسال  TIFFکه با فرمت  ییرا دارد. در نمودارها کیدرجه تفک رییتغ تیقابل

گرفتن در درون مجله در  قرارشوند که پس از  هیته یبگونه ا دیبا شوندیم
 12 زینمودار سا یمحورها یاعداد واقع بر رو زیسا ،ییفرمت و ابعاد نها

 .ندیبنظر آ یسیاعداد انگل ی( براpoint) pt 17و  یاعداد فارس یبرا
 
 یخود را با کپ ینقشه محل نمونه بردار سندگانیکه نو شودیم دهیکرات د به

( نمودن آن در متن مقاله paste) ستیو پ Google Earthکردن از نرم افزار 
در  قیطر نیبدست آمده از ا یمحل نمونه بردار ریتصو تیفیاند. کشرح داده 

 ArcGISنرم افزار  زبا استفاده ا توانیهنگام چاپ مقاله واضح نخواهد بود. م
 باشد: ریز تیچهار خصوص یکرد که دارا هیته کیشمات یریتصو

 
 مشخص شده باشد، ریتصو یکه بصورت واضح بر رو ی. محل نمونه بردار1
 
 باشد، اسیمق ی. نقشه دارا2
 
 در آن وجود داشته باشد و ییای. شمال جغراف3
 
 شود. دهیدر آن د ییای. طول و عرض جغراف4
 
  

 
 نیمتر است. بنابرا یلیم 187×  227هر صفحه از مجله  یفضا حداکثر
 نیبزرگتر از ا یزیسا تواندیو نمودار، در صورت لزوم، نم ریتصو نیبزرگتر

 شد.ابعاد داشته با
 

 از نقشه و نمودار: مثال
 

نقطه  ینقشه که در انتها دارا ریو عنوان ز یاز نقشه محل نمونه بردار مثال•
 است:

  
 
  

 
 
 

خزر  یایدر یاز آب و رسوبات خط ساحل ینمونه بردار ی. محل ها1 شکل
   .دیکه دوازده ماه تکرار گرد

Error

 
 
 
 نقطه است: ینمودار که در انتها دارا سیرنویاز نمودار ز مثال•
 

با گذشت  زولی)انحراف استاندارد +( غلظت هورمون کورت نیانگی. م1نمودار 
. عدم وجود یچهار هفته نمونه بردار یط یماده پرورش یماه لیزمان در ف

( نشاندهنده وجود a < b < cستونها ) یحرف مشابه بر رو کیحداقل 
 (.P < 7/75ستونها است ) نیدار ب یاختالف معن

  
  

 
 
  

 
  

 
 جداول -2-6-2
 
)قطر خطوط( را  زیو سا دیاستفاده نکن یجداول از خطوط عمود میترس یبرا

7.5 pt باشدیبکار رفته در جدول همانند متن مقاله م زی. فونت و سادیقرار ده 



(B Nazanin یکلمات فارس یبرا 12 زیسا، Times New Roman زیبا سا 
 دیبا جدول. دیبولد قرار ده جدول را تری(. سرتیسیکلمات انگل یبرا 17.5
، B Nazaninفونت  یهر جدول دارا یتریجهت راست به چپ باشد. ت یدارا

کلمات  یبرا 9/5 زیبا سا Times New Romanو  یکلمات فارس یبولد برا
 . باشدیم یسیانگل

 
جدول قرار گرفته و در  یجدول در باال تریآن. ت یباال تریاز جدول و ت مثال•

 انتها نقطه ندارد.
  

 
 زانینور و درجه حرارت بر م ریتاث یبررس یبرا انسیوار زی. آنال1 جدول

 (Huso huso) یاریخاو انیرشد بچه ماه

 
 
  

 
  

 
 یریگ جهیبحث و نت -0-2
 
و درباره  لیو تحل هیتجز جیها، نتا پژوهش ریسا یها افتهیتوجه به هدف و  با

 تواند یقسمت م نی. نگارنده در همشود یم یریگ جهیآنها بحث و نت
 یقسمت قبل ریبخش نظ نیا زیالزم را ارائه کند. فونت و سا یها شنهادیپ

 .دیکن یقسمت خوددار نیدر ا جیاز نتا یادیاست. از تکرار مقدار ز
 
  

 
 و تشکر ریتقد -8-2
 
 نگارش گردد. یبه طور مختصر مراتب سپاسگزار ازیصورت ن در
 
  

 
 منابع -9-2
 
 التیش هینوشتن منابع نشر یراهنما -1-9-2
 
باشند. نام مجله ها در رفرنسها  کیتالیا دیدرون رفرنس با یعلم یاسام 

 بصورت کامل آورده شود نه خالصه.
 

ذکر شود. مقاله  انیدر پا نیو همچن یبه صورت درون متن دیو ماخذ با منابع
که ابتدا نام  یا داخل پرانتز باشد، به گونه وهیبه ش دیارجاعات در متن مقاله با

 مؤلفان و سال انتشار مانند:  ایمؤلف 
 
(Alsopand Vijayan, 2008 )ای  (Alsopand Vijayan (2008 درون متن.  یبرا

 رینام سا یاول بجا سندهیبا ذکر نام نو سندهیاز دو نو شیمنابع با ب یبرا
 یبرا Rune et al. (2001( و )Ruane et al., 2001ذکر گردد )et al. سندگانینو

 د،یکن یخوددار یفارسدر متن مقاله. از ترجمه رفرنس به صورت  یریقرار گ
 .دی( را بکار نبر2771مثال رونه و همکاران )

 

 ینام خانوادگ یحروف الفبا بیبه ترت یسیبه زبان انگل دیمنابع با همه
نگارنده چند منبع مورد استفاده قرار  کینگارنده مرتب شود. چنانچه از 

است. در  دیبه جد میارائه آنها برحسب سال انتشار از قد بیگرفته باشد، ترت
ابتدا مقاالت  شود، ینگارنده ارائه م کیکه مقاالت منفرد و مشترک از  یصورت

مرتب  یگارندگان بعدنام ن یحروف الفبا بیآنها به ترت هیمنفرد و سپس بق
 .شود یم
 
  

 
 :Endnoteاز  استفاده

 
 نکیرا از ل Endnoteورود رفرنسها به نرم افزار  یبرا التیمجله ش Style لیفا
 لی. فادیقرار ده Endnoteنرم افزار  یها Styleو در پوشه  دیدانلود کن ریز

نام  یکردن دارا Unzipکه پس از  باشدیشده م پیبصورت ز
JournalofFisheries_UT.ens آدرس پوشه باشدیم .Style  نرم افزارEndnote 

X5 دیبدست آور ریخود را از آدرس ز : 
 

Edit > Preferences > Folder Locations > Style Folder 
 

http://utcan.ut.ac.ir/member/notes/pourbagher/JournalofFisheries_UT.zi
p 
 
 مقاله ینابع در انتهانوشتن م یالگو -2-9-2
 
 یدر انتها دیبودند، با یبه فارس ریز یاز رفرنسها کیهر  کهیصورت در

 ( اضافه شود.in Persianرفرنس عبارت )
 
  

 
 :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. 

 :دیوارد کن Endnoteدر  دیرا با ریموارد ز Endnoteصورت استفاده از  در
 

Author Year Title Publisher Place Published NumberOfPages 
 
  

 
 (:Edited book) سندگانیاز نو یشده توسط گروه یراستاریو کتاب

 
Giolio, R.T.D., Hinton, D.E. (Eds.), 2008. The Toxicology of Fishes. 

CRC Press, New York, 1071 p. 

 :دیوارد کن Endnoteدر  دیرا با ریموارد ز Endnoteصورت استفاده از  در
 

Editor Year Title Publisher PlacePublished NumberOfPages 
 
  

 
 کتاب: کیاز  یفصل

 
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. 

 :دیوارد کن Endnoteدر  دیرا با ریموارد ز Endnoteصورت استفاده از  در
 

Author Year Title Editor BookTitle Publisher PlacePublished Pages 
 
  

 
 در مجله: مقاله



 
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. 

 :دیوارد کن Endnoteدر  دیرا با ریموارد ز Endnoteصورت استفاده از  در
 

Author Year Title Journal Volume Pages 
 
  

 
 :شیدر هما مقاله

 
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. 

 :دیوارد کن Endnoteدر  دیرا با ریموارد ز Endnoteصورت استفاده از  در
 

Author YearOfConference Title Editor ConferenceName 
ConferenceLocation Pages 

 
  

 
 :نامه انیپا
 

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. 

 :دیوارد کن Endnoteدر  دیرا با ریموارد ز Endnoteصورت استفاده از  در
 

Author Year Title Degree AcademicDepartment University 
NumberOfPages 

 
  

 
 :گزارش

 
Leatherwood, S., 2001. Whales, dolphins, and porpoises of the western 

North Atlantic. U.S. Dept. of Commerce. Report number: 63, 190 p. 

 :دیوارد کن Endnoteدر  دیرا با ریموارد ز Endnoteصورت استفاده از  در
 

Author Year Title Institution ReportNumber Pages 
 
  

 
 وب:  صفحه

 
NOAA, 2012. Ocean. Available from http://www.noaa.gov/ocean.html. 

Accessed 19th November 2012. 

 :دیوارد کن Endnoteدر  دیرا با ریموارد ز Endnoteصورت استفاده از  در
 

Author Year Title URL AccessDate 
 
 سندهینام سازمان نو ست،یصفحه وب مشخص ن سندهینام نو کهیصورت در

 .دیرا در ابتدا بگذار Anonymousکلمه  ایصفحه وب 
 
  

 
  یسیبه زبان انگل یسیعنوان انگل -17-2
 
 باشد.  یترجمه و مطابق با عنوان فارس دیبا
 
  

 

 یسیبه زبان انگل سندگانینام نو -11-2
 
 . کندیم یرویارائه شد پ سندگانینو یکه در باال برا یهمان دستورالعمل از
 
  

 
 یسیه زبان انگلب سندگانیآدرس نو -12-2
 
. کندیم یرویارائه شد پ سندگانینو یکه در باال برا یهمان دستورالعمل از

 11/5 زی، ساTime New Romanفونت 
 
  

 
 (Abstract) دهیچک -13-2
 

 یدیکل یها برگردان کامل عنوان، متن و واژه ،یسیمقاله به زبان انگل دهیچک
 .باشد یم یفارس دهیچک

 
  

 
 یسی( به زبان انگلKeywords) یدیکلمات کل -14-2
 
 .ردیگی:  قرار مKeywords تریت یسیانگل Abstractخط پس از  کی

 
  

 
  

 
 یسی( به زبان انگلcorresponding authorمسئول مکاتبه ) سندهینو -15-2
 
  

 
 :ریمثال ز ری. نظلیمیتلفن، فاکس و ا بهمراه

 
*Corresponding author: XXXXXXXXX  Tel: +98XXXXXXXXXX 

Fax: +98XXXXXXXXXX E-mail: aaaa@aaaa.com 
  
 



 

 

 

 

ال گخوأأ ر د ج ر أأسا يأأرا ر ید  س أأر   تأأیر س وأأمخت ف پرأأو یس  خت أأ  ف  أأ     177
آاله  ف ه أأ   لأأ   هأأ ه هت تخلخک أأ  و   خ أأ تر وأأسه  أأخ    أأ   ی ساوأأه  

 (Oncorhynchus mykissرت   ) د گ ن
 

ر   اف  ر ی  ر، ف  ج دازلر فهصأخد،  أ     لدأ یه،    
 دض  ارسفر، ف ثم ص لحر

 Acipenserفأ هر ا سا أر )     تر  أ تپر یوأپگ گ اأخادا تأ       سدور تغ  سات  187

persicusاز فسحرة هچ ت  زف   ده و زه ) 

فس م   طدر  خا ر،   لس ف  زه اف أسه، درأم فحتأج    
  سم الهر، فصمفر رسفر  ظسه، فحتجعرر  عتت

  سدور ح   ة   زاد ف ه      و  ده یسود ر ید ا سا  199
 

ر، وأ جولر حسأ هر،     دار، حسن ص لح فحدخ   ر فع
   ش، وه ال دفض  ر دض  ت ض

 ةید دوی   أ  (Barbus lacerta) فأ هر  ر أ ه   اه تغر أ  هأ ه    س ر و ژار ةفم لع 225
 و جا  وت سه اصفه      ر  ر

 حک ت  یوی کس،   یا  ر خا ر، فحتج  ی خاوت

و ه  أس فهمأف تأ ز    رفدپه د، أ خیر ریسود   سپمیو و  رر دا سی وأعترک  سةفق  239
 (Piaractus brachypomus) لسف  ی رخ رف ه ج فپجاو ، ید تخل

تسی، ح ت احتأجه، يالدفضأ  دت عأر،     فهجه وع یت
 و جوع ج فحپسدر

ید فه طف  أ ن   Echinometra mathaei سدور دک م يرا ر تخت  ه ید   ر اخ ة  255
   ر د و فجه وخاحل چ  ه د

   ی آدا  کخده، و ه  فعهخه

 Pampus( و حرخاوأف ج ) Otolithes ruberهأ ه  أخد جگ )    هجه ف هر افک   دلم 267

argenteusرت  ته وده ف   ن   ه  ر    )  

 أ ده، عدأجالعد   رعفأسه، فحتجحسأ ن       حسن صفر
 دئختت، و جفهجه  ص سه

هأأ ه   وأأ رخ  وأأ  پ ر ت و الرپخ  وأأ رخ  یال پأأ دوه ید   سدوأأر تأأیر س  أأ رپسه 287
و ترخد ف کسو ر یوپگ گ اخادا الدو ف هر      زدی ه ه د ج،   زف  جار     ص

 ه ه دو  ش ف پرو (      خگAcanthopagrus latus  ل  )

 ژای، يالفسض  دت عر، عر سضأ  ف سوالفأر،    وع ج ض   ر
 حت ج تسحتهج

ید تسالسهأ ه صأهعپر صأ ج ف گأخ ید     LM50  سآودی ف  ا  صأ ج ف ه أ   ز سوأ        299
 ه ه اوپ   هسف ا   ص جا گ

 

احس   تس ر، احس   رأ فسا ر، هأ یه د  سأر، آدا    
 اردسزایگ

تیر س ر  گ  هر زویههگ ه يراه ز جگ    يراه  ش  ید عترکسی الدو ف هر صد پر  313
(Sparidentex hasta) 

الرهأأر، داضأأ    دع  أأ ، فحتأأجعرر  عتأأت وأأت سا  أأ  م
 یسوت، حت ج تسحتهج، لجدت ف سزایگ   یا 

فهأ طف   ید Paramysis intermediaیخوت  د رتع پر و تو و  پ  ک پ کر تهخع 329
 16S rRNAف پخرهجد   ر  ک     ر تخالر از اوپف یگ ت  ب و  ر ج اخاتس   

 أژای، وأع ج تتأج ر      ژای، ا تأ   وأخده   وت سا وح جه
رهسفأأر، آدا اردأأسزایگ، تس دأأ  رشأأ ودزه، تس أأجو   
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