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 راهنماي تهيه و تنظيم مقاله

 نماتدشناسی ایران مجله
(jon.irihttp://www.) 

  یکل طیو شرا مشخصات -1

را  ریز یهاپژوهش در زمينه جیانت رانیا ینماتدشناس مجله -1-1

 چاپ یبرا یگزارش کوتاه علم ایصورت مقاله کامل و  به

 :ردیپذیم

 ،یاهيگ انگل آزاد، ینماتدها یبندرده و ییشناسا -

 یجانور انگلو  حشرات یزایماريب

 و یاهيگ انگل آزاد، ینماتدها یشناسستیو ز یاکولوژ -

 یجانور انگل و  حشرات یزایماريب

  زبانيم درانگل  ینماتدها ییزایماريب -

 انگل ینماتدها تیریمد -

 یهاسميکروارگانيمبا  یو آزادز لانگ ینماتدها تعامل -

 مضر و ديمف

 یزمان به نشریه دیگرو یا هم دهيقبالً به چاپ رس دینبا مقاله -1-2

 شده ارسال مقاالت خالصه شامل تیمحدود نیا. فرستاده شده باشد

 یخارج و یداخل ینارهايسم و هاکنگره در شده ارائه ای و

 .شودینم

)گان( سندهینو عهده به مقاالت در شده ارائه مطالب صحت وليتؤمس -1-3

 .است آن

 مقاالت یادب شیرایو حقمجله  هیریتحر هيئت ،یعلم رشیاز پذ پس -1-4

 .دارد را

 و یفن یراستاریو ليقب از مقاله چاپ یهانهیهز از یبخش -1-5

 .شد خواهد افتیدر)گان( سندهینو از تیسا ینگهدار و یادب

 سندگان،ینو مشخصات برگه و)ها( شکل مقاله، یهالیفا بر عالوه -1-6

 موجود مجله تیسا در که تعهدنامه فرم شده ليتکم لیفا است الزم

 .شود ارسال زين است

  مشخصات برگه -2

 تیسا در جداگانه صفحه کی در ریز بخش سهشامل مشخصات  برگه

 شود: یمجله بارگذار

  (یسيو انگل ی)فارس عنوان -

 نام نام و( شامل یانگليس و ی)گان( )فارسسندهینو مشخصات -

 تلفن شماره کار، محل ینشان ،یعلم مرتبه ،(بيترت)به یخانوادگ

 مسوؤل سندهینو و یکيالکترون پست آدرس و ثابت و همراه

  مکاتبات

 کوتاه جمله پنج تا سه در پژوهش ینوآور -

 مقاله ساختار -3

http://www.pjon.ir/
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 و یانگليس چکيده و یفارس کامل متن یدارا باید کامل مقاله

 بيترت به مقاله. باشد یفارس چکيده و یانگليس کامل متن یا

 :است ریز یهافیو شماره رد هابخش شامل

 Title عنوان

 یهاهواژ و یفارس دهيچک

 یديکل
Abstract and key words 

 Introduction -1 مقدمه -1

  Materials and methods -2 هاروش و مواد -2

 Results -3 جینتا -3

 Discussion -4 بحث -4

 Conflict of interest -5 منافع تضاد -5

 Acknowledgement -6 یگزارسپاس -6

 References -7 منابع  -7

Abstract and key words 
 یهاهواژ و یفارس دهيچک

یديکل  

  (Title) عنوان -3-1

 پژوهش هدف و موضوع معرف و قيدق کوتاه،مقاله باید  عنوان

  .باشد

  (Abstract) دهيچک -3-2

مسأله، خالصه روش انجام پژوهش  انيبمقاله باید شامل  چکيده

و در  نکند تجاوز کلمه 250از  ،باشد پژوهش مهم هايیافتهو 

 .شود آورده گرافاپار کی

 ،یو انگليس یچکيده فارس از پس: (Key words) یديکل یهاواژه

در عنوان از آنها استفاده نشده  که یحداکثر پنج واژه کليد

 آورده شوند. ییالفبا حروف بيترتبه ،باشد

 (Introduction) مقدمه -3-3

 از یاخالصه پژوهش، انجام ضرورت و اهميت له،أمس انيب شامل

 انجام پژوهش حاضر از هدف و منابع ذکر با شده انجام مطالعات

 ای عنوان و شود نوشته پارچهکی صورت به دیبا مقدمه. باشدیم

 .باشد نداشته رعنوانیز

 (Materials and methods) هاروش و مواد -3-4

 مورد یشیآزما طرح و هاروش ،وسائل ،یمصرف مواد کامل شرح شامل

 شده انجام یمنابع اساس بر کار روش کهیصورتدر. باشد استفاده

 یراتييتغ که یصورت در .است یکاف آن منبع و روش خالصه ذکر باشد،

داده شود.  حيالزم است توض ،باشد گرفته صورت موجود روش کی در

 صورت به شده انجام شاتیآزما وفراهم کردن مقدمات کار  توانیم

( 000؛  -3-2؛  -2-2؛  -1-2) درجه دو یفرع عنوان با و مجزا

-2) سه درجه یفرععنوان  با را هاآن از هرکدام رمجموعهیز و

 ارائه کرد. (000؛  -3-1-2؛  -2-1-2؛  -1-1

 (Results) جینتا -3-5

مختلف به صورت مجزا  یهاقسمتباشد.  قيروشن و دق دیبا جینتا

 با هماهنگ ،سهدرجه  ازيندرجه دو و در صورت  یهاعنوان با و
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است  الزمبه محتوا  وجهتانجام شده آورده شود. با  اتشیآزما

 جیمربوطه ارجاع داده شود. نتا یهاجداول و شکل بهدر متن 

شکل و جدول  لياز قب گرید یهابه صورت دیشده در متن نبا انيب

 . باشد شدهتکرار 

 (Discussion) بحث -3-6

 دست آمده موردبه جیپژوهش الزم است نتا و هدف اتيفرض اساس بر

 سهیمقا یقبل تحقيقات جینتا با و گرفته قرار تحليل و هیتجز

بحث  یهاانت در. باشد جینتا ميمستق تکرار دینبا بحث. شود

 یهاافتهیو  جینتا خالصه از یبندجمع ،یکل یريگجهينت با همراه

 .مهم پژوهش آورده شود

 ادغام هم در را بحث و جینتا توانیم یکيتاکسونوم مقاالت در

 .کرد

 (Conflict of interest)تضاد منافع  -3-7
با  گر،یکدیبا  (گان)هسندینو که شود اظهار دیبا بخش نیا در

نداشته  یتضاد منافع پژوهش انجام محلانجام شده و  قيتحق

 باشند. 

 (Acknowledgement) یگزارسپاس -3-8

 یاشخاص و امکانات ،اعتبار هکنند تأمينو مؤسسات  مراکز از

 سطر چهار در حداکثر اند،کرده کمک تحقيق انجام در که

 .شود یگزارسپاس

 (References) منابع -3-9

 متن در ارجاع -3-9-1

نگارنده به  یمنبع نام خانوادگ کیمتن هنگام ارجاع به  در -

جمله  یانتها در وپرانتز  داخلصورت انگليسي با سال ميالدي 

منبع مورد  چهچنان. (Kheiri 1971) شودیمپاراگراف نوشته  ای

 هاآن یخانوادگ نامدو  نيباستفاده دو نگارنده داشته باشد، 

 بيش منبع چهچنان .(Whitehead & Hemming 1965گذاشته شود ) &عالمت 

 اول نگارنده یخانوادگاز دو نگارنده داشته باشد فقط نام 

 (.Maggenti et al. 1988درج شود ) .et alبا ذکر عبارت  و در ادامه

استفاده  موردبه چند منبع ارجاع داده شود منابع  کهیترصو در -

 ,Siddiqi 2000; De Ley & Blaxter 2002) و سپس حروف الفبا سال بيترت به

2004; Decraemer & Hunt 2013 )حروف الفبا  بيبه ترت ابتدا برعکس ای

( Decraemer & Hunt 2013; De Ley & Blaxter 2002, 2004; Siddiqi 2000)و سپس سال 

 .شوند نوشته

 کسانی سال و)گان( سندهینو نظر از منبع چندکه  یصورت در -

 از سال از بعد بالفاصله یسيانگل حروف گذاردن با باشند،

 (.Siddiqi 1963a, 1963b) گرددیم ریمتما گریکدی

 ایجمله  انهيم ایابتدا  درمنبع  کیبه  ميارجاع مستق در -

و در پرانتز  شدهپاراگراف، نام نویسنده به فارسي نوشته 

مثال:  .گرددیمذكر  سييو سال انتشار به انگل سندهینام نو

 De) بلکستر و یلید یبندطبقه(؛ Siddiqi 2000) یقیصد یبندطبقه

Ley & Blaxter 2004)همکاران و یمجنت یبندطبقه ؛ (Maggenti et al. 

1988.)  
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 منابع فهرست -3-9-2

 زبان به مقاله کل دراستفاده  موردتمام منابع  دیفهرست با در

حروف الفباي نام  حسب بر ابتدا APAطبق روش  و یسيانگل

 مولف نام اول حرف. دنشو مرتب چاپ سال سپس وخانوادگي 

 علمي منبع هر. شود نوشته انگليسي بزرگ حروف با)مولفان( 

 نویسنده کوچک نام اول حرف و خانوادگي نام شامل باید

 نشریه نام(، کتاب)یا  مقاله عنوان انتشار، سال)نویسندگان(، 

 هاينمونه طبق( کتاب)یا  مقاله صفحات و جلد شماره(، ناشر)یا 

  :باشد زیر

 هامجله در مندرج هايمقاله -

Kheiri A. 1971. Two new species of Nothotylenchus Thorne, 1941 from Iran and a 

redescription of N. affinis Thorne, 1941 (Nematoda, Neotylenchidae) with a key to 

the species of the genus. Nematologica 16, 591-600. 

Maggenti A.R., Luc M., Raski D.J., Fortuner R. & Geraert E. 1988. A reappraisal of 

Tylenchina (Nemata). 11. List of generic and supra-generic taxa, with their junior 

synonyms. Revue de Nematologie 11, 177-188. 

Siddiqi M.R. 1963a. Four new species of the genus Tylenchus Bastian, 1865 

(Nematoda) from North India. Zeitschrift für Parasitenkunde 23, 170-180. 

Siddiqi M.R. 1963b. On the diagnosis of the nematode genera Psilenchus de Man, 

1921, and Basiria Siddiqi, 1959, with a description of Psilenchus hilarus n. sp. 

Zeitschrift für Parasitenkunde 23, 164-169. 

Whitehead A.G. & Hemming J.R. 1965. A comparison of some quantitative methods of 

extracting vermiform nematodes from soil. Annals of Applied Biology 55, 25–38. 

 یفيتأل کتاب -

Siddiqi M.R. 2000. Tylenchida: parasites of plants and insects, 2nd Edition. Wallingford, 

CAB International. 

 سندگانینو ای سندهینو یشده )هر فصل دارا شیرایو کتاب از یفصل -

 (باشد

Decraemer W. & Hunt D.J. 2013. Structure and classification. In Perry R.N. & Moens 

M. (Ed.), Plant nematology, 2nd edition (pp. 3–39). Wallingford. CABI Publishing. 

De Ley P. & Blaxter M.L. 2002. Systematic position and phylogeny. In Lee D.L. (Ed.), 

The biology of nematodes (pp. 1–30). London, Taylor & Francis. 

De Ley P. & Blaxter M.L. 2004. A new system for Nematoda, combining morphological 

characters with molecular trees, and translating clades into ranks and taxa. In Cook 

R. & Hunt D.J. (Ed.), Nematology monographs and perspectives (pp. 633–653). 

Leiden, E.J. Brill. 

 نفر  هفتاز  شيب سندگانینو تعداد -

Abad P., Gouzy J., Aury J.M., Castagnone-Sereno P., Danchin E.G.J., Danchin E.G.J., 

... Schiex T. 2008. Genome sequence of the metazoan plant-parasitic nematode 

Meloidogyne incognita. Nature Biotechnology 8, 909–915. 

 شیهما و کنفرانس در مقاله -

Sarpolizadeh F., Jamali S., Mousanejad S. & Seraji A. 2019. Loss assessment of the 

root-knot nematode, Meloidogyne incognita in pepper under greenhouse conditions. 

In Proceedings of the 1st Iranian Congress of Nematology (p. 49). Tehran, Iran. 
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 و نیتدو یرادتوسط اف هالهمقا ومجموعه خالصه  کهیصورت در

 ،شده شیرایو کتاب همانند هاآن نام ،دباش شده یراستاریو

 .نام مجموعه آورده شود از لو قب Inبعد از 

 رساله و نامهانیپا -

De Grisse A. 1969. Contribution to the morphology and the systematics of the 

Criconematidae (Taylor, 1936) Thorne, 1949. (Doctoral dissertation, University of 

Ghent, Belgium). 

 (Monogragh) نگاشتژهیو -

Castillo P., Vovlas N., Gómez-Barcina A. & Lamberti F. 1993. The plant parasitic 

nematode Rotylenchus (Monograph). Nematologia Mediterranea 21 (Supplement), 

1–200. 

 (Bulletin) خبرنامه -

Thorne G. & Malek R.B. 1968. Nematodes of the Northern Great Plains. Part I. 

Tylenchida (Nemata: Secernentea). Technical Bulletin South Dakota Agricultural 

Experiment Station 31, 1–111. 

Hirschmann H. 1984 Taxonomy of the cyst and root-knot nematodes. In Riggs R.D. 

(Ed.), Nematology in the Southern United States (pp. 54-70). Southern Cooperative 

Series Bulletin 276.  

 گاهوب -

FAOSTAT Database. 2017. Food and Agriculture Organization of the United Nations. 

Rome, Italy: FAO. Retrieved May 10, 2019 from 

http://www.fao.org/faostat/en/#data/QC. 

 افزار نرم یراهنما -

SAS Institute. 1999. SAS users guide. SAS Institute Inc., Cary, NC. USA. 

در  ،ساالنه هايگزارش و نشده چاپ و موسسات داخلي هايگزارش -

 مکاتبات به. باشندنميذکر  قابلفهرست منابع مورد استفاده 

 .کرد اشاره مقاله متن در فقط توانمي شخصي

به  ،است شده چاپ انگليسي غير زبان به کهاي مقاله عنوان -

شود و بعد از زبان انگليسي ترجمه و در پرانتز قرار داده مي

 یژاپن و یروسفارسي،  ليقب ازقيد شماره صفحات، زبان اصلي آن 

شود. در صورتي که منبع به زبان غير انگليسي در پرانتز قيد مي

باشد، در این صورت منبع به زبان  یخالصه انگليس یدارا یول

در پرانتز  آن یاصل زبان منبع ینتهااداده شود و در  یانگليس

 .(In Persian with English Summary) قيد گردد. مانند: یزبان اصل

 جدول -4

 یگذارشماره(« .Table 1. )1 جدول» صورت به و بيترت به جداول -

 .شود

 به نياز که نحوي به باشد گویا و کامل باید جدول عنوان -

 کامل صورت به عنوان در یعلم اسامي. نباشد متن به مراجعه

 .شود ارائه

 نوشته آن از قبل انگليسي و فارسي زبان دو به جدول عنوان -

 .شود

http://www.fao.org/faostat/en/#data/QC
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 شده تکرار هاشکل ای و مقاله متن در نباید جدول یهاداده -

 .باشند

-10) یرقم دو اعداد اعشار، رقم دو با( 9-0) یرقم کی اعداد -

 اعشار بدون آن از باالتر و یرقم سه و اعشار رقم کی با( 99

 .شود آورده

 داده حيتوض جدول زیرنویس در جدول متن عالئم و اختصارات -

 .شود

 .باشد انگليسي آن سیرنویز و جدول داخل مطالب تمام -

 یانتها یافق خط و جدول عنوان فیرد یافق خط دو یاستثنا به -

 استفاده یعمود و افقي خطوط از جدول یهاقسمت ریسا در آن،

 .نشود

 .باشد شده ميتنظ راست به چپ سمت از جدول جهت -

صورت جدول باید طوري تنظيم شود که در یک صفحه به ابعاد -

 در بيترتبه و جداگانه صفحات درطولي یا عرضي جا بگيرد و 

جدول  توانیم ازيدر صورت ن .شوند آورده مقاله متن انتهاي

دوم به بعد را با عنوان  یهاکرد قسمت ميرا به چند قسمت تقس

 .آورد «(.Table 1. Continued). ادامه. 1جدول »

 شكل -5

 به قبالً  و باشند اصلي باید( نمودار و ميترس)عکس،  هاشکل -

 .باشند دهينرس چاپ

 و باشد شده هيته باال تيفيک با و ديسف و اهيس دیبا هاعکس -

 پارچهکی صورت به اسيمق و واحد عالئم، حروف، شامل آن یاجزا

 با رنگي شكل از استفاده ضرورت صورت در. باشد شده هيته

 پذیرامکان نيز)نگارندگان(  نگارنده طرف از هزینه پرداخت

 .بود خواهد

 داراي باید انهیرا ای و دست با شدهرسم هاينگاره و هاترسيم -

 .باشد پررنگ و پيوسته خطوط

 تيفيو با ک ریو به صورت تصو ديو سف اهيس دیبا نمودارها -

 شده باشند.  رهيباال ذخ

 به نياز که نحوي به باشد گویا و کامل باید شکل عنوان -

 کامل صورت به عنوان در یعلم اسامي. نباشد متن به مراجعه

 .شود ارائه

 نوشته آن ریز در انگليسي و فارسي زبان دو به شکل عنوان -

 .شود

 یگذارشماره(« .Fig. 1. )1 شکل» صورت به و بيترت به هاشکل -

 .شود

در انتهاي مقاله  بيترتصفحات جداگانه و به در دیبا هاشکل -

عالوه بر آن  .قرار داده شوند Wordدر محيط الکترونيکي  و

با حداقل  TIFF (tif.) ای JPEG (jpg.)هاي ها با یکي از فرمتآن لیفا

 یمجله بارگذار تیبه صورت جداگانه در سا  dpi 300وضوح تصاویر

 شود.

 (Short reports)كوتاه علمي  گزارش -6
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 یدارا)حداکثر  صفحه دو تا یك در حداكثر یعلم کوتاه گزارش

 منبع سه حداکثر با موردي هايیافته جهت( جدول کی و شکل کی

 .شود هيته

 موارد ریسا -7

جمله با حروف  یابتدا ارقام و اعداد و یرقم کی اعداد -7-1

)مثالً  چپ به راست سمت از یفارس متن در اعدادنوشته شوند. 

 .شوند نوشته( 11-12

از سيستم متریک استفاده  و حجم هااندازه اوزان، براي -7-2

 ليها از قبآن یها از عالئم اختصارقسمت ریدر جداول و سا شود.

 استفاده شود: ریموارد ز

 L ليتر kg کيلوگرم m متر

 ml ليترميلی g گرم cm مترسانتی

 µl ميکروليتر mg گرمميلی mm مترميلی

 ng نانوگرم µg ميکروگرم µm ميکرومتر

 

 CBE Style Manual دستورالعملبراي نوشتن اختصارات از  -7-3

در عنوان  .) ,ed rd3American Institute of Biological Sciences(.شود  استفاده

هاي استاندارد، نباید از مقاله و چکيده به استثناي مقياس

 کلمات اختصاري استفاده کرد.

 ،یفارس یهامعادل و یخارج اصطالحات الخطرسم یبرا -7-4

جلد دوم  ،یعيو منابع طب یکشاورز نیاز فرهنگ نو المقدوریحت

 )انتشارات فرهنگستان علوم( استفاده شود. 

نوشته شود. اسامي علمي در  ایتاليکاسامي علمي با حروف  -7-5

 متن در ولي( کنندهفي)توص گذارعنوان و چکيده بدون نام نام

 نوشته( گذاران)نام گذاربار با نام نام اولين براي مقاله،

 آن اول حرف با جنس نام و گذاربدون نام ،تکرار صورت در. شود

 .شود نوشته نقطه یک و( بزرگ)حرف 

 نينازنیب 14قلم  ،Word (2007)برنامه  با دیبا مقاله متن -7-6

(B Nazanin) 12( و قلم ی)فارس Times New Romann (، فاصله یسي)انگل

 سهبا حاشيه  A4در صفحات  (Double-spaced)خطوط با فواصل دوگانه 

 یفرع و یاصل نیعناو یشود. تمام هياز چهار طرف ته مترسانتي

 شماره یداراهاي مقاله باید قسمت تمامي( باشند. Boldپررنگ )

 . باشد ممتد (Line Number)خط 
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