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  پژوهش آب در کشاورزي پژوهشی - علمیدر مجله انتشار  راهنماي تهیه مقاله براي
  

به منظور افزایش آگاهی محققان و پژوهشگران  "پژوهش آب در کشاورزي"پژوهشی -علمی مجله
نوآوریها و , ها شناخت و معرفی اندیشه ،ایجاد زمینه ارتقاي سطح دانش و پژوهشآب،  علوم خاك وآبیاري و 

پژوهشی و  -  علمی آموزشی،ایجاد ارتباط بین مراکز  ،المللی پژوهشی در سطح ملی و بین -هاي علمیخالقیت
را منتشر می خاك در کشاورزي آب و برداري پایدار از منابع  مربوط به بهره يها انتقال و تبادل نتایج یافته

  .نماید
  

  اصول کلی) الف
 خاك آب و در زمینه علوم هاي نویسنده و یا نویسندگانپژوهش از  جنتم   مقاالت پژوهشیصرفا این مجله -1

  .را منتشر می نماید در کشاورزي
که واژه هاي بیگانه از آوردن  .باشدنوشتاري و نگارشی هاي  مقاله باید به زبان فارسی روان و پیراسته از غلط -2

  .گرددمعادل شناخته شده فارسی دارند جداً خودداري 
. باشد می الب، نظرات و عقاید مندرج در مقاالت به عهده نویسندگان مقالهمسئولیت صحت و سقم مط -3

  .باشد حقوق معنوي مقاالت براي نویسندگان محفوظ می
شده باشد این  از نشریات کشور به چاپ رسیده یا همزمان براي مجالت دیگر ارسال هیچ یکمقاله نباید در  -4

  .ئول باشدکتبی نویسنده مس و تعهد مسئله باید با تأیید
  

  تهیه و ارسال مقالهنحوه ) ب
  نحوة نگارش مقاله

و به صورت  متر از هر طرف سانتی 3هاي  و حاشیه 5/1خطوط  هفاصلبا  A4 هصفح 15مقاله حداکثر در  -1
 .تایپ شودWord  2007در نرم افزارتک ستونی 

  .استفاده شود) 1(اندازة آنها مطابق جدول نوع قلم فارسی و انگلیسی و -2
  .گذاشتن فاصله الزم نیست، لیکن پس از آنها، یک فاصله الزم است) ،(و کاما (.) نقطه  پیش از -3
اصول نگارش زبان فارسی به طور کامل رعایت شده و از به کاربردن اصطالحات انگلیسی که معادل  -4

  .اند، حتی االمکان پرهیز گردد فارسی آنها در فرهنگستان زبان فارسی تعریف شده
 

 م و اندازهنوع قل -1 جدول

 اندازه قلم نام قلم موقعیت استفاده
 14 پر رنگ  Nazanin عنوان مقاله

 Nazanin  12 متن مقاله

 12 پر رنگ  Nazanin عناوین بخش هاي مقاله

 12 پر رنگ  Nazanin نام مؤلفان

 12 پر رنگ  Nazanin کلمه چکیده و کلمات کلیدي

 11 پر رنگ  Nazanin عناوین جداول و اشکال

 Nazanin  11 متن جداول و شکل ها و منابع

 موقعیت یک واحد کمتر از اندازة فارسی در هر Times New Roman متن انگلیسی
 
  



پس از دریافت نظرات داوران اصالحات الزم و یا پاسخ را روز  15حداکثر موظف هستند  )گان(نویسنده
 . الزامی استراه مقاله به همچکیده التین مقاله  ضمناً ارسال. ارسال نمایند

 .به همراه فرم تعهد نامه الزامی است آب در کشاورزي  پژوهشارسال نامه درخواست چاپ مقاله در مجله 
ارسال خواهد شد و پس از  لیه مقاالت پس از دریافت اعالم وصول گردیده و جهت ارزیابی براي داوران مجلهک

  قرار خواهد گرفت ه در نوبت چاپاتخاذ رأي داوران و تأیید هیئت تحریریه، مقال
  

  شناسنامه مقاله
 هاي کلیدي ، واژه)کلمه 300حداکثر تا (مقاالت باید شامل عنوان، چکیده فارسی و انگلیسی 

)Keywords(گیري، تشکر و قدردانی  ها، نتایج، بحث و نتیجه ، مقدمه، مواد و روش)و فهرست  )در صورت نیاز
  .منابع باشد

  برگ شناسه
) گان(نام دانشگاه یا مؤسسه پژوهشی که نگارنده ،)گان(نام خانوادگی، موقعیت شغلی نگارنده ،نام ،قالهعنوان م 

به هر دو زبان (و نام و مشخصات نگارنده مسئول مکاتبات ) گان(در آن اشتغال دارند، نشانی کامل نگارنده
  .، در یک صفحه جداگانه  تایپ شود)فارسی و انگلیسی

  . اید فرم تعهدنامه  را که به امضاي کلیه  نگارندگان رسیده به همراه  مقاله ارسال کندنگارنده مسئول ب *
  

  عنوان مقاله
 .باشدانجام شده  وده و در برگیرنده محتواي تحقیقمختصر و مفید بروان، گویا، عنوان مقاله باید 

یا نویسندگان، مرتبه علمی و  عنوان نام و نام خانوادگی در زیر .باشد کلمه 20نباید بیش از عنوان مقاله 
 گانو پست الکترونیک نویسندهمراه تاریخ، آدرس کامل پستی، شماره تلفن تحصیالت و وابستگی سازمانی، 

  .گردد مقاله درج
  .متفاوت باشدمقاله هاي کلیدي با کلمهمقاله هاي تشکیل دهنده عنوان دقت شود کلمه

  
 ها، روش بررسی، یافتهتحقیق هدف،  زمینه وبوده و بیانگر  کلمه 300حداکثر چکیده بایستی شامل  :چکیده
  چکیده انگلیسی باید ترجمه کامل چکیده فارسی باشد. باشد و ترجیحاً در یک پارگرافگیري  نتیجه

  
  :واژه هاي کلیدي
 واژه هاي کلیدي چکیده انگلیسی نیز بایستی ترجمه دقیق واژه هاي .کلمه باشد 3-6بایستی  واژه هاي کلیدي

  .چکیده فارسی باشد
  هایی که در عنوان مقاله آمده است خودداري فرماییدهاي کلیدي از تکرار واژهدر انتخاب واژه

  
  مقدمه

مطالعات و مشاهدات  به بیان مسئله با مروري برو  باشد باید دربرگیرندة اهمیت پژوهش انجام شدهمقدمه 
 .کندکه در انتهاي مقاله ذکر شده، استناد  ه منابع معتبريو ببپردازد مرتبط با تحقیق که در گذشته انجام شده 

هدف  ي مقدمهقبلی و لزوم و وجوب آن و در انتها نسبت به مطالعاتپژوهش حاضر وجه تمایز  مطالب، در ادامه
بوده و در گذشته به کرات در داخل و خارج از ایران  تکراري موضوع آن مقاالتی که. اصلی پژوهش نگاشته شود

 .اي نداشته باشد چاپ نخواهد شد در صورتی که وجه تمایز قانع کننده د آن مطالعاتی انجام شده،در مور
  مواد و روشها



، در این قسمت باید شرح مواد و روشهاي مورد استفاده در تحقیق، جامعه آماري، روشهاي نمونه گیري
 قبال یا ورتی که از روشهاي متداولدر ص. آورده شودي و نحوه تجزیه و تحلیل آمارگیریهاي آزمایشی  اندازه

 .خودداري و فقط به ارائه اصول و ذکر مأخذ اکتفا شود جزئیاتمنتشر شده استفاده شده باشد، از شرح 
  نتایج

از . همراه شکل و جدول و بدون بحث بیان گرددبه صورت نوشتار نتایج بدست آمده از تحقیق  ،در این بخش
نتایج . درج شوند "شکل "ار، عکس و نقشه خودداري و کلیه آنها با عنوان هایی مانند نمود بکار بردن عنوان

هر  .ارائه شده در جداول یا شکلها نباید به صورت دیگري مانند منحنی و یا متن نوشتاري در مقاله تکرار گردد
اره و یک  جدول باید با خطی افقی از شم. شود جدول از شماره، عنوان، سرستون ها و متن جدول تشکیل می

همچنین سر جدول با یک خط افقی از متن جدول جدا و در زیر متن جدول نیز یک . عنوان جدول متمایز شود
عنوان جدول در باالي  آن  جدول درج  و پس از کلمه جدول و شماره آن، خط تیره و . خط افقی رسم  شود

هر . وط افقی و عمودي استفاده کرددر متن جدول تا جایی که ممکن است  نباید از خط. سپس عنوان ذکر  شود
اگر همۀ ارقام جدول داراي یک واحد . ستون جدول باید داراي عنوان و واحد مربوط به کمیت آن ستون باشد

ت صور به جدول متن و عنوان اضافی توضیحات. شود ذکر جدول اصلی عنوان در واحد آن مشترك باشند،
  . شوند  زیرنویس ارائه

 پس شکل، هر عنوان درج براي. به صورت توپر و توخالی استفاده شود ○□∆●■▲هاي نهدر نمودارها از نشا
 .ها ارسال شود مربوط به نمودار Excelفایل . شود آن،  نقطه و سپس عنوان ذکر ه شماراز کلمۀ شکل و 

جداول  تمام اعداد متن و توضیحات. اختصارات موجود در شکلها و جداول باید در زیرنویس توضیح داده شوند
از ارسال نمودارهاي رنگی جداً اجتناب نموده و از رنگهاي سفید، سیاه  .و شکلها باید به زبان فارسی ارائه گردد

اندازه فونت توضیحات محورهاي نمودارها و اعداد به اندازه کافی  .و هاشورهاي کامالً متفاوت استفاده شود
جداول و نمودارها حتی المقدور در متن مقاله جاسازي . بزرگ باشد تا در صورت کوچک کردن نیز خوانا باشد

  . دشون
  بحث
هاي موجود در منابع مقایسه شود و دالیل قبول و رد آنها مورد بحث قرار  یافته هاي جدید و مهم باید با یافته
 هاي محدودیت مروري بر مقاالت گذشته در این بخش گنجانده شود،. ها خودداري شود از تکرار یافته گیرد،

هاي جدید و  پیشنهاد گردد، یافته هاي جدید هیفرض راهکارهاي جدید و. مطالعه باید مورد توجه قرار گیرد
در پایان باید موارد کاربردهاي عملی و تئوري نتایج حاصل از تحقیق و . هاي پیش بینی شده مقایسه شود یافته

 .نتیجه کلی پژوهش بیان گردد
  قدردانی تشکر و

می توانند از اشخاص، سازمانها و افراد ذیربطی که در اجراي تحقیق همکاري ) گان(ه در این بخش نویسند
  .کلمه باشد 50این قسمت باید کوتاه و در حدود . داشته اند، تشکر و قدر دانی نمایند

  منابعفهرست 
 به پرانتز داخل در جمله پایان درمنبع مورد ارجاع   مقاله بایستی به صورتی باشد که متن تمام ارجاع در  هشیو

دو نویسنده، نام هر دو نویسنده و منابعی که داراي  براي منابع. ارائه شودو فارسی  براي منابع  انگلیسی فارسی
  :مثال. شود و تاریخ بیان  "همکاران "بیش از دو نویسنده دارند، نخست نام نفر اول و سپس  

  )1389،  کریمی و احمدي(ارش شده است نتایج مشابهی توسط  برخی پژوهشگران  نیز گز.........  
  )2010آلوي و همکاران، (نتایج مشابهی توسط سایر محققان گزارش شده است ............ 

فهرست منابع مورد استفاده در پایان متن به صورت پیوسته  و به ترتیب منابع فارسی و انگلیسی ارائه 
یا اولین نگارنده براي منابعی که بیش (م خانوادگی نگارنده، منابع مورد استفاده به ترتیب حروف الفباي نا. شوند



ها بر  چنانچه از یک نگارنده چندین منبع ذکر شود، ترتیب درج آن. شوند زیر هم آورده ) از یک نگارنده دارند
 اي چندین منبع همسال وجود داشته باشد، با گذاشتن اگر از نگارنده. حسب سال انتشار، از جدید به قدیم است

چنانچه مقاالت منفرد و مشترك از یک .  پس از  سال انتشار منابع از یکدیگر متمایز  شوند  cو   a،bحروف 
هاي مشترك به ترتیب حروف الفباي نام نگارندگان  نگارنده ارائه شود،  نخست مقاالت منفرد و سپس مقاله

  .شوند بعدي مرتب 
حرف اول اسم کوچک نگارنده، تاریخ انتشار، عنوان مقاله براي یک مقاله به ترتیب نام خانوادگی نگارنده، 

براي یک کتاب به ترتیب نام خانوادگی . کامل مجله، شماره جلد، و اولین و آخرین صفحه مقاله ارائه شود عنوان
و سپس حرف اول نام کوچک نگارنده، تاریخ انتشار، عنوان کامل کتاب، شماره جلد، نام ناشر، محل انتشار و 

هایی که بیش از یک نویسنده دارند به ترتیب نام خانوادگی در مورد مقاله یا کتاب. کل صفحات ارائه شودتعداد 
  .شود ها ذکر  و حرف اول نام اولین نویسنده و سپس اول نام نویسندگان بعدي و پس از آن نام خانوادگی آن

براي منابع  "Anonymous"در مورد مرجعی که نویسنده آن مشخص نیست به جاي نام نگارنده از 
 .براي منابع فارسی استفاده شود) بی نام(انگلیسی  و 

کتاب اصلی، عنوان ) گان(چنانچه منبع ترجمه شده باشد، در فهرست منابع باید نخست نام نویسنده
  .ذکر شود) مترجمان(و سپس نام مترجم ) به زبان انگلیسی(مشخصات آن 

  
  تنظیم منابعهاي براي مثال
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شود و پیش از بررسی به اطالع نویسنده  الذکر، مقاله پذیرفته نمی در صورت عدم رعایت دقیق مطالب فوق -

با شرایط ذکر شده تهیه و عودت داده شود مجدداً از زمان بدیهی است چنانچه مقاله ارسالی . رسد مسئول می
  .شود مورد بررسی قرار خواهد گرفت برگشت که تاریخ واقعی مقاله منظور می

  
  

  جدول نامناسب

 

 بافت

Mge
xch 

Kavail
. 

Pava
il OC 

 
(%) 

 
TNV 

 
(%) 

 

 
EC 

(dS. m-
1) 

 
pH 

 
 
  

 عمق
(cm) 

(Mg.kg-1) 
6/3 290 300 لومی رسی  62/0  28 6/7  2/8  30-0  
6/0 295 305 لومی رسی  50/0  30 2/7  2/8  60 -30  
5/0 332 286 لومی شنی  21/0  33 5/9  8/

7 
90-60  

  

  جدول مناسب

  عمق
(cm)  pH EC  

(dS.m-1)  
TNV 
(%) 

OC  
(%)  

Pav  Kav  Mgex  
  بافت

(mg.kg-1) 

30-0  3/8  6/7  28 62/0  6/3  لومی رسی 300 290 
60 -30  2/8  2/7  30 50/0  60/  لومی رسی 305 295 
90-60  8/7  5/9  33 21/0  50/  لومی شنی 286 232 

 
 

  نامناسب

0
1
2
3
4
5
6
7
8

50 100 150 200 250

میزان نیتروژن (كیلوگرم در ھكتار)

ر)
كتا

ر ھ
ن د

 (ت
انھ

د د
كر

عمل

سبالن

مھدوي

كویر



  

 اسبمن

 
  

  مناسب
  

  
 
 
 
 

 
 

0

2

4

6

8

50 100 150 200 250
میزان نیتروژن (كیلوگرم در ھكتار)

ر)
كتا

ر ھ
ن د

 (ت
انھ

د د
كر

عمل

سبالن
مھدوي
كویر

0

2

4

6

8

0 100 200 میزان نیتروژن (كیلوگرم در ھكتار)300

ار)
ھكت

در 
ن 

 (ت
انھ

د د
لكر

عم

سبالن
مھدوي
كویر



به دفتر مجله پژوهش آب در کشاورزی  9939سال  2شماره 43جلد  اسامی داوران مقاالت  

 

 

 داوری 9......................................................................................................................ابراهیمیاندکتر حامد 
 داوری 9............................................................................................................................اسدیدکتر هرمز 

 داوری 2.........................................................................................................................اشرفیدکتر شهرام 
 داوری 9...........................................................................................................................افشاردکتر هادی 
 داوری 9........................................................................................................................اوجاقلودکتر حسن 

 داوری 9...................................................................................................................نژادپارسیدکتر مسعود 
 داوری 2.......................................................................................................................توکلیدکتر علیرضا 
 داوری 9.........................................................................................................................جباریدکتر آناهیتا 

 داوری 4...........................................................................................................................حیدریدکتر نادر 
 داوری 9.................................................................................................................روشخوشدکتر مجتبی 
 داوری 4..............................................................................................................دهقانی سانیچدکتر حسین 
 داوری 9.........................................................................................................................رفعتیدکتر محسن 

 داوری 9...........................................................................................................................ساالریدکتر امیر 
 داوری 9....................................................................................................شریفی عاشورآبادیدکتر ابراهیم 

 داوری 2..........................................................................................................................علیپوردکتر حسن 
 داوری 2..................................................................................................................غالم حسینیدکتر مجید 

 داوری 9........................................................................................................................گرجیمهندس علی 
 داوری 9............................................................................................................لطفعلی آینهدکتر غالمعباس 
 داوری 3.................................................................................................................موسویدکتر سید فرهاد 

 داوری 9........................................................................................................................مومن پوردکتر علی 
 داوری 4...............................................................................................................مهدیاندکتر محمدحسین 

 داوری 3...................................................................................................................میان آبادیدکتر حجت 
 داوری 9..............................................................................................................................نظریدکتر بیژن 



  
  فرم تعهد نامه

  
  آب در کشاورزيهاي پژوهش نشریه

  

  :مقاله زیر مسئول نویسنده  ……………………………………اینجانب 
  
  
  هاي اجراء آزمایش ذکر شودسال -
  
  

  :موارد زیر را به آگاهی می رسانم
  کلیه تهیه کنندگان مقاله از ارسال آن به دفتر مجله شما آگاهند .1
  رجی منتشر نشده استمقاله قبالً در هیچ مجله داخلی و خا .2
 .مقاله تا زمان پایان بررسی در آن مجله به مجله دیگري ارسال نخواهد شد .3
  .هیچگونه تغییري در تعداد نویسندگان یا ترتیب ذکر اسامی انجام نخواهد شد .4

  
  مضاء نویسنده اول مقالها      :م نام خانوادگی نویسنده اولان

  
  

  مقاله دوممضاء نویسنده ا      :م نام خانوادگی نویسنده دومان
  

  
  مقاله سوممضاء نویسنده ا      :م نام خانوادگی نویسنده سومان

  
 

 مقاله چهارممضاء نویسنده ا    :م نام خانوادگی نویسنده چهارمان

  
  

  
  
  
  
  



Contents 

Subject                                                                                                                                                                   Page 

 Effect of Drought Stress and Planting Date on Grain Yield and Water Use Efficiency of Autumn 

Wheat in Kashmar Region………………………………………………………………………...…12 

 M. Mokari, M. Abedinpour, and H. Dehghan 

 

Development of Drought Risk Analysis Model in Agricultural Water Supply Systems of 

Northern Roodasht Irrigation Network Using Bayesian Network……………………………......13 
A. Bozorgi, A. Roozbahani , and S. M. Hashemy Shahedany  

 

Effect of Subsurface Drip Irrigation Management on Growth and Yield Indices in First Ratoon 

Sugarcane Cultivation…………………………………………..........................................................14 
D. Namdarian, A. A. Naseri, S. Boroomand Nasab, and M. Parvizi Almani 

 

Spatial Analysis of Water Productivity Index at Major Wheat Production Centers of 

IRAN………………………………………………………………………………………………......15 
M. Taheri, V. Rezaverdinejad, J. Behmanesh, F. Abbasi, and J. Baghani  

 

Evaluation of the Effect of Water Deficit Stress on Wheat Yield in a Moderate-Textured Soil in 

Khuzestan Province………………………………………………………………………………......16 
F. Meskini-Vishkaee, A.R. Jafarnejadi, and N. Davatgar  
 

Investigating the Effect of Amendments of Zeolite, Superabsorbent Polymer, and Different 

Amounts of Irrigation on Sesame Yield...........…………………………………………………………………………..17 
A. Khashei Siuki, A. Shahidi, M. Dastorani H. R Fallahi, and F. Shirzadi 

 

Effects of Irrigation Water Salinity on Yield Quantity and Quality and Water Use Efficiency of 

Damask Rose in Pot Conditions…………………………………………………………………......18 
R. Yazdani-Biouki, M.H. Rahimian, G.H. Ranjbar, M.H. Rad, H. Beyrami, and H. Meftahizadeh  
 

Effects of Water Pricing Policy and Water Quota on Water Resources Sustainability in Golestan 

Province………………………………………………………………………………………...……..19  
A.Rezaee, R. Joolaie, and A. Keramatzadeh 

 

Feasibility Investigation of Good Governance in the Participatory Water Management in Aqqal 

County…………...……...…………………………………………………………………………......20 
Z. Tarmohammadi Ghorchi, G. Abdollahzadeh, M.S. Sharifzadeh, and A. Qezel 

 
Groundwater Valuation Using Residual Method and Considering Water Salinity in Varamin 

County………………………………………………………………………………………….……...21 
M. Hassanli, P. Afrasiab, M. Sabouhi, and H. Ebrahimian 
 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwipn_7a4treAhXLEiwKHTeXA7sQFjAAegQIChAB&url=https%3A%2F%2Fwww.tandfonline.com%2Fdoi%2Fabs%2F10.1080%2F15538362.2018.1468850&usg=AOvVaw1Wz7lts3TvmblppYxFyaIw
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwipn_7a4treAhXLEiwKHTeXA7sQFjAAegQIChAB&url=https%3A%2F%2Fwww.tandfonline.com%2Fdoi%2Fabs%2F10.1080%2F15538362.2018.1468850&usg=AOvVaw1Wz7lts3TvmblppYxFyaIw


Ministry of Jihad-e-Agriculture 

Agricultural Research, Education, and Extension Organization 
 

Soil and Water Research Institute  
 

 

 

 

Journal of Water Research in Agriculture  

 

Vol. 34, No. 2 

2020 
 

 
Manager-in–Charge: Hadi Asadi Rahmani, PhD 

Director General, Soil and Water Research Institute 

Editor-in–Chief: Hamid Siadat, PhD 

Professor (Research), Soil and Water Research Institute 

 

 

Editorial Board  

Mohammad Bybordi, PhD 

Naser Davatgar, PhD 

Niaz Ali Ebrahimi Pak, PhD 

Nader Heydari, PhD 

Senior University Lecturere 

Associate Prof, Soil and Water Research Ins 

Associate Prof, Soil and Water Research Ins 

Associate Professor, Iranian Agricultural Engineering 

Research Institute (AERI) 

Heydar Ali Kashkuli, PhD Prof., Azad University, Ahvaz 

Abdolmajid Liaghat, PhD 

Mohammad Hosein Mahdian, PhD 

Prof., University of Tehran 

Prof., (research) of Agricultural Rersearch Education and 

Extention Organization 

Seyed Majid Mirlatifi, PhD Prof., Tarbiat Moddarres University, Tehran 

Seyed Farhad Moosavi, PhD Invited Prof., Semnan University  

Ebrahim Pazira, PhD Prof., Azad University, Tehran 

  

 

English Editor Hamid Siadat 

Design Fatemeh Aghajani 

 

 

Postal Address: P. O. Box: 317793545, Karaj – IRAN 

Tel / Fax: 026-36220160 

Soil and Water Research Institute Website: www.swri.ir 

Journal Website: http://www.wra.areo.ir 

http://www.iranswri.com/


Water Research in Agriculture 
 

   

Volume 34/ No 2/ 2020

http://www.wra.areo.ir

ISSN: 2228-7140


	psd فارسی.pdf (p.1)
	شناسنامه فارسی.pdf (p.2)
	بسم.pdf (p.3)
	عنوان های فارسی (2).pdf (p.4)
	راهنما.pdf (p.5-10)
	اسامی داوران.pdf (p.11)
	t.pdf (p.12)
	عنوان انگلیسی.pdf (p.13)
	شناسنامه انگلیسی.pdf (p.14)
	psd انگلیسی.pdf (p.15)

