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 نام خدابه

بسزایی یر بسیار ها، تأثدر اختیار داشتن الگوها، معیارها و مالک ،بدون تردید جهت انجام هر امری

و  هادر درست پیمودن مسیر و رسیدن به مقصد در حداقل زمان ممکن را دارد. تمام تالش

ها، امهنپایان تک صفحاتهای هر فرد مسؤول در هر بخش مربوط، بر این است که برای تککوشش

هایی در نامهنبخصوص پایا)ها نامهتهیه پایاننمونه و الگویی جهت راهنمایی دانشجویان در نحوه 

اید که ارایه نم (های تخصصی هر رشته تحصیلی در مقاطع کارشناسی ارشد و دوره دکتریزمینه

و همچنین ارد دنحوه تنظیم  و ها و الگوها، تأثیر بسیار عمیقی در سرعت، کیفیت، تدویناین نمونه

کمک شایانی  وتر نموده ها را سهلنامهکنندگان از موضوعات مختلف پایاندسترسی سریع استفاده

 کند.می رضایت خاطر پویندگان طریقت علم و معرفت ایجاد به دریافت صحیح مطالب و در نهایت

ات و عومستلزم کنکاش در موض ،هااجرای یک پروژه خوب، موفق و قابل استفاده در دانشگاه

ین امر، مستلزم ا وباشد های کور میحل و گشودن گرهمسائل مبتال به موجود در جامعه و ارائه راه

ما و دقت در انتخاب موضوع و صرف وقت و تالش مستمر و تنگاتنگ دانشجویان، اساتید راهن

تگی و صرف باشد و در بسیاری از موارد، نیاز به از خودگذشسایر محققین و مسؤولین ذیربط می

ی که در زمینه ایهنامهتوان خاطر نشان کرد که پایانطلبد. لذا میهای قابل توجهی را میهزینه

لی و پژوهشی هر های علمی، عمگردند، به منزله معیارهایی از نحوه فعالیتها ارائه میاین پروژه

سایر  عنوان مراجع با ارزشی در دسترستوانند بهگردد و بدون شک میدانشگاهی محسوب می

های خشانجام بنکات مهمی که دانشجویان عزیز را در لذا  محققین و پژوهشگران قرار گیرند.

گارش نکند، پیروی از دستورالعمل نامه به نحو مناسب و شایسته کمک میمختلف متن پایان

 شود.است که در ادامه به آن پرداخته مینامه پایان

جویان صرفاً استفاده دانش ،هدف از تهیه این مجموعه توسط مدیریت محترم تحصیالت تکمیلی

رود ن انتظار میباشد. بدین منظور از دانشجویاها مینامهجهت ساخت، تهیه، تدوین و نگارش پایان

مطالعه  ،ا به دقتنامه، تمام قواعد ذکر شده رکه قبل از اقدام به تدوین مطالب خود و تنظیم پایان

 ، تهیه و تدوین نمایند.نامه خود را عیناً براساس قواعد ارائه شدهو پایان

عاده قوی دارد که النامه مناسب و مطلوب، نیاز به یک انگیزه فوقیک پایان تدوینانجام و  بنابراین

 سهل و آسان گردد. ،هاهای تحقیق و استفاده از منابع و دستورالعملتمام سختی

 با احترام

 مدیر تحصیالت تکمیلی
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 نامهنحوه تهیه و تدوین پایان

ین کار باشد که ابخشی از یک دوره تحصیالت تکمیلی، انجام کار پژوهشی و تحقیقاتی می

در دانشگاه  ذیربط گردد و در اختیار مراجعنامه یا رساله تهیه و تدوین میصورت پایاندر نهایت به

دد. دانشجوی گیرد تا بتواند مورد استفاده سایر محققان رشته با گرایش مربوط واقع گرقرار می

دوین و تحصیالت تکمیلی پس از اتمام کار عملی بر روی پروژه تحقیقاتی خود، باید تهیه، ت

 نامه را آغاز نماید.نگارش پایان

های این نامهدقت و کیفیت ارزشیابی پایانبرای این منظور و جهت هماهنگی و باال بردن 

های متها، الزم است دانشجویان تحصیالت تکمیلی مطابق با دستورالعمل حاضر کلیه قسدوره

که به دلیل این  ترتیب ذیل تایپ، تهیه و تنظیم نمایند. الزم به ذکر استنامه را بهمختلف پایان

مدیریت  عهدههای ذیربط بهو تحویل به بخش نامه جهت تکثیر و صحافیکه تأیید نهایی پایان

ل را به باشد، لذا ضروری است دانشجو کلیه ضوابط و مقررات ذیتحصیالت تکمیلی دانشگاه می

 ت کوشا باشد.رعایت این مقررا و نامهنها در تدوین پایانآدقت مطالعه نماید و با استفاده از 

 

 نامهجلد پایان -1

 باشد:شامل موارد زیر می ،نامهات جلد پایانصمشخ

 نامهجلد روی پایان -الف

 نامهجلد پشت پایان -ب

 نامهعطف پایان -ج

 

 نامهجلد روی پایان -1-1
شد و دکتری در هر دپایانرنگ جلد  سی ار شنا شجویان کار ساله برای دان شکده نامه / ر ان

 .است سبزنامه برای دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین، . رنگ جلد پایانمتفاوت است

صورت زرکوب ترتیب از باال به پایین بهنامه الزم است فقط مطالب زیر بهبر روی جلد پایان

مطابق نمونه تایپ گردد. آرم دانشگاه، نام دانشگاه کاشان، نام دانشکده مربوط، نام گروه آموزشی،     

نامه، جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد/ دکتری، در رشته.................................................، عنوان: پایان
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 راهنما: ......................................، استاد/ اساتید مشاور: اساتید......................................................، استاد/ 

 .مطابق نمونه() .....................، توسط:...................................... ، ماه و سال..........پ

 

 نامهجلد پشت پایان -1-2
ورده آنامه در پشت جلد به زبان انگلیسی مطابق نمونه کلیه مندرجات روی جلد پایان

 )مطابق نمونه(. شودمی

 

 نامهعطف پایان – 1-3
ارسی نامه، باید عنوان فدر محل عطف پایاننویسی به صورت زرکوب باید باشد و عطف

 (.)مطابق نمونه شودنامه، نام دانشجو و ماه و سال مطابق با نمونه نگارش میپایان
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 نامهتصویر جلد روی پایان 
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 نامهتصویر پشت جلد پایان
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 نامهتصویر عطف پایان
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 آنها  ترتيب و نامه / رسالهپایان هایبخش -2

 صفحات آغازین -2-1

 صفحه سفيد -2-1-1

 شود.نامه، یک صفحه سفید قرار داده میبعد از جلد روی پایان

 

 صفحه بسم اهلل الرحمن الرحيم  -2-1-2

نه مطابق نمو "الرحیمالرحمن اهللبسففم"بعد از صفففحه سفففید، در یک صفففحه جداگانه 

 شود.مرکز صفحه نگارش می( در نمونه مطابق)

 

 فارسیصفحه عنوان  -2-1-3

ستادان راهن، همان مطالب روی جلد است. فارسی مطالب صفحه عنوان ما و در درج نام ا

و نام  نام و تنها زی..... سفففرکار خانم ....( پرهیجناب آقامانند مشفففاور از درج القاب مختلف )

نامه ام پایانو در پایین صفحه، ماه و سال انج شوددرج می"دکتر"عنوان استاد با درج  یخانوادگ

 )مطابق نمونه(. نوشته شود

 

 نامه/ رساله اصل گواهی دفاع از پایان -2-1-4

ضای هیأت نامه/ رساله است که به تأیید و امجلسه دفاع از پایاناین صفحه، همان صورت

و  ابق نمونه()مط تاریخ باشد داوران باید رسیده باشد. صورتجلسه دفاع، باید دارای شماره ثبت و

 به امضای مدیریت تحصیالت تکمیلی رسیده باشد.

 

 اصل فرم تعهدنامه -2-1-5

این فرم، باید توسففط دانشففجو و اسففتاد راهنما امضففا شففود و توسففط کارشففناس آموزش 

 )مطابق نمونه(.دانشکده، شماره و ثبت شده باشد 
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 صفحه تقدیم  -2-1-6

در صففورت تمایل، تنها یک صفففحه به آن اختصففاص داده این صفففحه، اختیاری اسففت و 

 )مطابق نمونه(. شودمی

 

 صفحه تقدیر و تشکر  -2-1-7

صفحه ساتید ،این  ستاد/ ا ساتید راهنما، ا ستاد/ ا شکر از ا صاص به تقدیر و ت شاور،  اخت م

داده  اسففاتید داور، نماینده تحصففیالت تکمیلی و .... دارد و تنها یک صفففحه به آن اختصففاص

 مونه(.ن)مطابق نماید  گزاریتواند از افراد دیگری هم سپاسو در انتها دانشجو می شودمی

  

 فارسیصفحه چکيده  -2-1-8

 اسففت که نامهپایان هایبخش ای روان و سففاده از تمامخالصففهشففامل ، فارسففی چکیده

نتایج و  مقدمه و هدف، روش تحقیق،موضوع تحقیق، شود و باید شامل می بیان فصول، ترتیببه

ه بخش ای کگونهها در نوشتن چکیده رعایت شود، بهگیری کلی باشد و نسبت این بخشنتیجه

مقدمه و هدف، حجم کوچکی از چکیده را به خود اختصفففاص دهد و سفففهم موضفففوع تحقیق، 

 ل،فرمواز ذکر گیری اختصففاص داده شففود. همچنین بیشففتری به روش تحقیق و نتایج و نتیجه

ه باید همچنین چکید شفففود. زیپره دهیدر چک ها، نمودارها و جدول)زیرنویس( سیمنبع و پانو

ورد تحقیق  از ماهیت و محتوای موضوع مخواننده با مطالعه آن، کامالًنحوی نگارش شففود که به

ه موضفففوع نامه آگاهی یافته و لذا در کمترین زمان ممکن، بیشفففترین اطالعات راجع بدر پایان

اظهارنظر نماید.  تا این که بتواند راجع به آن گیردنامه در اختیار خواننده قرار تحقیق در پایان

ارش کار رفته در نگاید سففعی شففود که از کلمات و اصففطالحات کلیدی بههمچنین در چکیده ب

 نامه استفاده شود.پایان

صطالح کلمه 6تا  4 ،چکیدهو انتهای در پایان   لیدی،ک کلمات. شودمی کلیدی آورده و ا

نابراین. هسفففتند هانامهپایان در موجود مهم نکات راهنمای  یا و هاهکلم امکان حد در باید ب

باراتی ند انتخاب ع ید و  روشفففن وضفففوح به را تحقیق گرایش و محتوا ماهیت، که شفففو ما ن

 د. نشنامه باها و اصطالحات به کار رفته در عنوان پایاناالمکان، متمایز از واژهحتی
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د حداکثر تواننامه، متفاوت از چکیده مقاله اسفت و میالزم به ذکر اسفت که چکیده پایان

)مطابق  وددر یک صفحه نوشته شحداکثر تر این است که چکیده، ن مهمآواژه باشد. اما از  500

 .نمونه(

 

اصلی و فرعی داخل هر  یهاها، عنوانفهرست مطالب )شامل عنوان فصل -2-1-9

 فصل(

از تایپ  همواره باید در آخرین مرحله از کار یعنی پس ،نامهفهرسففت مطالب در یک پایان

نامه در ر پایانکار رفته دهای بهنامه، تهیه، تایپ و تنظیم گردد. کلیه عنوانکلیه صفففحات پایان

 .ه()مطابق نمون شودسمت راست و شماره صفحات مربوط در سمت چپ مقابل عنوان آورده می

 

 وجود(ها )در صورت فهرست جدول -2-1-10

بوط نامه، فهرسففتی از آنها با ذکر صفففحه مرهایی در متن پایاندر صففورت وجود جدول

سمت را ها،جدولکار رفته در های بهای که کلیه عنوانگونهشود؛ بهآورده می شماره در  ست و 

 .)مطابق نمونه( شوددر سمت چپ مقابل عنوان آورده می ،صفحات مربوط

 

 صورت وجود( ها )درفهرست شکل -2-1-11

ه کار نامه، نقشففه، نمودار و تصففاویر، همگی تحت عنوان شففکل ببهتر اسففت در متن پایان

شکلهای بهای که کلیه عنوانگونه؛ بهرود شمارکار رفته در  ست و  سمت را صفحات ها، در  ه 

 .)مطابق نمونه( شودمربوط، در سمت چپ مقابل عنوان آورده می

 

 اختصارات )در صورت وجود(فهرست عالئم و  -2-1-12

در صففورت وجود کلمات اختصففاری، مخفف و عالئم، فهرسففتی از آنها با مشففخ  نمودن 

 گردد.صفحه تنظیم می
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 الرحیمالرحمناهللتصوی بسم -4شکل 
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 ........................دانشکده 

 ....................گروه 

 

 نامهپایان

 ارشدجهت اخذ درجه کارشناسی 

 ...................................در رشته 

 

 عنوان:

................................................................................ 

 

 استاد راهنما: 

.......................... 

 

 استاد مشاور: 

........................... 

 

 توسط:

............................ 

 ماه و سال
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 تعهدنامه

 .............................................................................نامه با عنوان :...............................................در این پایان

............................................................................................................................................................................. 

نامه، حاصل تحقیق و پژوهش اینجانب بوده و صحت و اصالت ایانمطالب مندرج در این پ -1

شی دیگر های علمی و پژوهباشد و در مواردی که از یافتهیید میأالب نگارش شده، مورد تمط

داری را مل امانتام؛ رعایت کانموده نامه، مقاله و غیره استفادهمحققان تحت عنوان کتاب، پایان

 ام.رج کردهاش دن را در فهرست مربوطهآنموده و  ،در ذکر مشخصات و منابع و مأخذ استفاده شده

سطح، قبالً برای دریافت هیچ مدرک تحصیلی یا امتیازی )هم ،امهنتمامی یا بخشی از پایان -2

ا فرد دیگری ها و مؤسسات آموزش عالی توسط اینجانب و یالتر( در سایر دانشگاهباتر یا پایین

امل رعایت کنامه، چارچوب مصوب دانشگاه را به طور ارائه نگردیده است و در تدوین متن پایان

 ام.کرده

امالً حاصل پژوهش اینجانب بوده و از هر گونه کنامه/ رساله، از این پایان مقاالت مستخرج -3

 ها و یا تغییر پرهیز شده است.جعل در داده

 های ناشیادی و معنوی مترتب بر نتایج، مطالعات، اختراعات، ابتکارات و نوآوریکلیه حقوق م -4

دانشگاه  نامه برایبرداری، ترجمه و اقتباس از پایانو تکثیر، نسخه از تحقیق، همچنین چاپ

 بالمانع است. ،محفوظ است. نقل مطالب با ذکر منبعکاشان 

ات تخلف در هر زمان، مدرک تحصیلی صادر شده توسط دانشگاه کاشان از درجه در صورت اثب -5

 د شد.اعتبار ساقط و با اینجانب مطابق ضوابط و مقررات رفتار خواه

 

 م و نام خانوادگی دانشجو:نام و نام خانوادگی استاد راهنما:                                         نا

                               دکتر                                                                       

 : مضاءا            :                                                                     امضاء
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   تقدیم هب  

اهی ر همه تالشرد زعزیرت از جانم، هب خاط ام، پدر و مادو گوره پاک زندگی

وهن گ ا مهربانی، چ باند و ام انجام دادهندگیزآمیزی هک رد دوران مختلف محبت

 اند.را هب من آموختهزیستن 
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 تقدری و تشکر

وند متعال هک رب بن  جهت دهم.  بتوانم زندگی را رد کسب علم و معرفتنهاد و توفیقی عطا فرمود ات تده حقیر من حمد و سپاس هب ردگاه خدا

 ار خانم دکتر سرک جناب آاقی / ستاد زبرگوار و گرانقدردانم هک از زحمات ارد اینجا رب خود الزم می

تحصیل دااگشنهی ارزنده اهیهب خاطر راهنمایی ........................
م. از انهم قدردانی کن راهنمایی این پایان وشان رد دوران 

د هک با مشاوره خود، مرا مور انهمیانمشاور این پا اساتید  /نوان استادع هب  ...................... سرکار خانم دکتر  جناب آاقی /

 اند، امکل تشکر را دارم.قرار داده فلط 

همچنین از تشریک مساعی 
. و دکتر .........................دکتر  اهخانم /آاقیان

        ترک طالعه قرار داده و رد جلسه دافعیه ش م انهم را مورد تید داور هک این پایانهب عنوان اسا ..............................

 نمایم.اند، تشکر مینموده

دااگشنه قبول  نوان نماینده تحصیالت تکمیلیع هک هب   ........................... دکتر  سرکار خانم /از جناب آاقی

 کنم.اند، تشکر و سپاسگزاری میزحمت نموده

آن  انهم و هچ رد اجرایزمان تصویب پایان ما را هچ رد ره نحو، بنده بوده و کلیه کسانی هک هب رد نهایت از کلیه دوستان و سرورانی هک مشوق

 نمایم.اند؛ تشکر میمساعدت نموده

 انم و انم خانوادگی دانشجو

 ماه و سال
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 مطالب فهرست

 صفحات                                                                                          عنوان      

 .Error! Bookmark not defined ..................................................... : مقدمه و کلیاتاول فصل

 .Error! Bookmark not defined ............................................................................ مقدمه -1-1

 .Error! Bookmark not defined ............................ قیتحق ضرورت و موضوع تیاهم -1-2

 .Error! Bookmark not defined ............................................................... قیتحق اهداف -1-3

 .Error! Bookmark not defined ......................................... قیتحق اتیفرض و سؤاالت -1-4

 .Error! Bookmark not defined ........................................................... فیتعار و اتیکل -1-5

 .Error! Bookmark not defined ........................................................ : پیشینه تحقیق دوم فصل

 .Error! Bookmark not defined ............................................................................ مقدمه -2-1

 .Error! Bookmark not defined ............................. کشور از خارج در قیتحق نةیشیپ -2-2

 .Error! Bookmark not defined ................................. کشور داخل در قیتحق نةیشیپ -2-3

 .Error! Bookmark not defined ..................................................................... یبندجمع -2-4

 .Error! Bookmark not defined ......................................................... ها: مواد و روش سوم فصل

 .Error! Bookmark not defined ................................................................................ مواد -3-1

 Error! Bookmark notمطالعه مورد منطقه ییایفجغرا مشخصات -3-1-1

defined. 

 .Error! Bookmark not defined ... مطالعه مورد منطقه یعموم مشخصات -3-1-2

 .Error! Bookmark not defined ..مطالعه مورد منطقه در موجود مشکالت -3-1-3

 .Error! Bookmark not defined ................................................................. قیتحق روش -3-2

 !Error ........................ البیس پخش یابیمکان در مناسب یپارامترها ییشناسا -3-2-3

Bookmark not defined. 

 .Error! Bookmark not defined ........... هاپرسشنامه یبررس و عیتوز ه،یته -3-2-4

 Error! Bookmark notپارامترها از کدام هر یهانقشه در یینها وزن اعمال -3-2-5

defined. 
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 Error! Bookmark notالبیس پخش یابیمکان یینها یهانقشه سهیمقا -3-2-6

defined. 

 .Error! Bookmark not defined ....................................................................... : نتایج چهارم فصل

 .Error! Bookmark not defined ............................................................................ مقدمه -4-1

 AHPError! Bookmark not از استفاده با ارهایمع یزوج سهیمقا سیماتر جینتا -4-2

defined. 

 AHPError! Bookmark not از استفاده با ارهایرمعیز یزوج سهیمقا سیماتر جینتا -4-3

defined. 

 .Error! Bookmark not defined ............................................................... بیش -4-3-1

 .Error! Bookmark not defined ......................................هوادار هیال ضخامت -4-3-2

 .Error! Bookmark not defined ............................. آب انتقال تیقابل بیضر -4-3-3

 .Error! Bookmark not defined ................................................یاراض یکاربر -4-3-4

 .Error! Bookmark not defined .................................................. رواناب جمح -4-3-5

 .Error! Bookmark not defined ...................................................... خاک بافت -4-3-6

 .Error! Bookmark not defined ...................................... یسطح یرینفوذپذ -4-3-7

 FAHPError! Bookmark not از استفاده با ارهایمع یزوج سهیمقا سیماتر جینتا -4-4

defined. 

FAHP از استفاده با منتخب یپارامترها شده یوزنده ینقشهها جینتا -4-4-1

 .......................................................................................... Error! Bookmark not defined. 

 !FAHP ........... Error از استفاده با البیس پخش یابیمکان یینها نقشه جینتا -4-4-2

Bookmark not defined. 

GCA از استفاده با البیس پخش یابیمکان در منتخب یپارامترها یدهوزن جینتا -4-5

 .................................................................................................... Error! Bookmark not defined. 

GCA  و  AHP،FAHP یهاروش دقت یابیارز و یینها یهانقشه سهیمقا جینتا -4-6

 .................................................................................................... Error! Bookmark not defined. 

 .Error! Bookmark not defined ..................... گیری و پیشنهادها: بحث، نتیجه پنجم فصل

 .Error! Bookmark not defined ............................................................................ مقدمه -5-1

 Error! Bookmark notیابیمکان در مؤثر عوامل از آمده دست به جینتا یبررس -5-2

defined. 
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 Error! Bookmark notیینها یهانقشه میترس از آمده دست به جینتا یبررس -5-3

defined. 

 !GCA ...................... Error و AHP، FAHP یهاروش از  آمده دست به جینتا یبررس -5-4

Bookmark not defined. 

 .Error! Bookmark not defined ...................................... شده مطرح اتیفرض یبررس -5-5

 .Error! Bookmark not defined ..................................................................... شنهادهایپ -5-6

 .Error! Bookmark not defined ..................................................................... مأخذ و منابع

 .Error! Bookmark not defined ........................................................................... هاوستیپ

 

 

 

هافهرست جدول  

 عنوان                                                                                              صفحات

 !FAHP .................... Error روش یبرا شده گرفته نظر در یفاز تیمطلوب سهیمقا -2-1 جدول

Bookmark not defined. 

 Error! Bookmark notمتناظر خاکستری ایفاصله اعداد و کالمی عبارات -3-1 جدول

defined. 

 .Error! Bookmark not defined ......... البیس پخش انجام جهت بیش طبقات -2-3 جدول

 Error! Bookmark notالبیس پخش انجام جهت هایکاربر انواع طبقات -3-3 جدول

defined. 

 !Error ...................... البیس پخش انجام جهت( پژوهش یهاافتهی) رواناب طبقات -4-3 جدول

Bookmark not defined. 

 !Error .......... (1979 فائو،) البیس پخش انجام جهت یسطح یرینفوذپذ طبقات -5-3 جدول

Bookmark not defined. 

 Error! Bookmarkالبیس پخش انجام جهت آب انتقال تیقابل بیضر طبقات -6-3 جدول

not defined. 

 !Error ............ البیس پخش اتیعمل انجام جهت راشباعیغ هیناح ضخامت طبقات -7-3 جدول

Bookmark not defined. 
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 .Error! Bookmark not defined البیس پخش انجام جهت خاک بافت طبقات -8-3 جدول

 استفاده با) البیس پخش یابیمکان منتخب یپارامترها یزوج یهاسهیمقا سیماتر -1-4 جدول

 .AHP .......................................................................................... Error! Bookmark not defined از

 .Error! Bookmark not definedبیش طبقات نیب یزوج یهاسهیمقا سیماتر -2-4 جدول

 Error! Bookmarkهوادار هیال ضخامت طبقات نیب یزوج یهاسهیمقا سیماتر -3-4 جدول

not defined. 

 !Error .......... آبرفت در آب انتقال تیقابل طبقات نیب یزوج یهاسهیمقا سیماتر -4-4 جدول

Bookmark not defined. 

 Error! Bookmark notیاراض یکاربر طبقات نیب یزوج یهاسهیمقا سیماتر -5-4 جدول

defined. 

 Error! Bookmark notرواناب حجم طبقات نیب یزوج یهاسهیمقا سیماتر -6-4 جدول

defined. 

 .Error! Bookmark not definedخاک طبقات نیب یزوج یهاسهیمقا سیماتر -7-4 جدول

 Error! Bookmarkیسطح یرینفوذپذ طبقات نیب یزوج یهاسهیمقا سیماتر -8-4 جدول

not defined. 

 با البیس پخش یابیمکان در منتخب یپارامترها یزوج یهاسهیمقا سیماتر -9-4 جدول

 .FAHP ........................................................................ Error! Bookmark not defined از استفاده

GCA روش یبرا شده گرفته نظر در یخاکستر طبقات تیمطلوب سهیمقا -10-4 جدول

 ......................................................................................................... Error! Bookmark not defined. 

 !Error ...................... یینها یهانقشه در آمده دست به مختلف طبقات مساحت  -11-4 جدول

Bookmark not defined. 

 !GCA ...... Error و AHP، FAHP یهاروش از حاصل مناسب مناطق مساحت -12-4 جدول

Bookmark not defined. 
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هاشکل فهرست  
 

 عنوان                                                                                              صفحات

V(M2 امکان درجه -1-1 شکل ≥ M1) .............................. Error! Bookmark not defined. 

 !Error ..... ایران در و بختیاری و چهارمحال استان در مطالعه مورد منطقه موقعیت -1-3 شکل

Bookmark not defined. 

AHP از استفاده با البیس پخش یابیمکان در منتخب یپارامترها یینها وزن -1-4 شکل

 ......................................................................................................... Error! Bookmark not defined. 
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 !AHP ..... Error  از استفاده با شهرکرد دشت البیس پخش یابیمکان یینها نقشه -2-4 شکل

Bookmark not defined. 

 .Error! Bookmark not defined ...................................... بیش طبقات یینها وزن -3-4 شکل

 .Error! Bookmark not defined ......................... مطالعه مورد منطقه بیش نقشه -4-4 شکل

 .Error! Bookmark not defined ............ هوادار هیال ضخامت طبقات یینها وزن -5-4 شکل

 .Error! Bookmark not defined .مطالعه مورد منطقه هوادار هیال ضخامت نقشه -6-4شکل

 Error! Bookmark notآبرفت در آب انتقال تیقابل بیضر طبقات یینها وزن -7-4 شکل

defined. 

 Error! Bookmarkمطالعه مورد منطقه آبرفت در آب انتقال تیقابل بیضر نقشه -8-4 شکل

not defined. 

 .Error! Bookmark not defined ...................... یاراض یکاربر طبقات یینها وزن -9-4 شکل

 .Error! Bookmark not defined ...... مطالعه مورد منطقه یاراض یکاربر نقشه -10-4 شکل

 .Error! Bookmark not defined ...................... رواناب حجم طبقات یینها وزن -11-4 شکل

 .Error! Bookmark not defined ......... مطالعه مورد منطقه رواناب حجم نقشه -12-4 شکل

 .Error! Bookmark not defined ........................................خاک بافت یینها وزن -13-4 شکل

 .Error! Bookmark not defined ............ مطالعه مورد منطقه خاک بافت نقشه -14-4 شکل

 .Error! Bookmark not defined .......... یسطح یرینفوذپذ طبقات یینها وزن -15-4 شکل

 Error! Bookmark notمطالعه مورد منطقه یسطح یرینفوذپذ نقشه -16-4 شکل

defined. 

FAHP از استفاده با البیس پخش یابیمکان در منتخب یپارامترها یینها وزن -17-4 شکل

 ......................................................................................................... Error! Bookmark not defined. 

 .Error! Bookmark not defined ........ مطالعه مورد منطقه بیش طبقات نقشه -18-4 شکل

 Error! Bookmark notمطالعه مورد منطقه هوادار هیال ضخامت طبقات نقشه -19-4 شکل

defined. 

 !Error .................... مطالعه مورد منطقه آبرفت در آب انتقال تیقابل طبقات نقشه -20-4 شکل

Bookmark not defined. 

 Error! Bookmark notمطالعه مورد منطقه یاراض یکاربر طبقات نقشه -21-4 شکل

defined. 
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 Error! Bookmark notمطالعه مورد منطقه رواناب حجم طبقات نقشه -22-4 شکل

defined. 

 Error! Bookmark notمطالعه مورد منطقه خاک بافت طبقات نقشه -23-4 شکل

defined. 

 Error! Bookmark notمطالعه مورد منطقه یسطح یرینفوذپذ طبقات نقشه -24-4 شکل

defined. 

 !FAHP Error از استفاده با شهرکرد دشت البیس پخش یابیمکان یینها نقشه -25-4 شکل

Bookmark not defined. 

 .Error! Bookmark not defined ................................. 1 کالس یخاکستر نقشه -26-4 شکل

 .Error! Bookmark not defined ............................... 2 کالس یخاکستر نقشه -27 -4 شکل

 .Error! Bookmark not defined ................................. 3 کالس یخاکستر نقشه -28-4 شکل

 .Error! Bookmark not defined ................................. 4 کالس یخاکستر نقشه -29-4 شکل

 .Error! Bookmark not defined ................................. 5 کالس یخاکستر نقشه -30-4 شکل

 .Error! Bookmark not defined ..................................................... 1 کالس نقشه -31-4 شکل

 .Error! Bookmark not defined ..................................................... 2 کالس نقشه -32-4 شکل

 .Error! Bookmark not defined ..................................................... 3 کالس نقشه -33-4 شکل

 .Error! Bookmark not defined ..................................................... 4 کالس نقشه -34-4 شکل

 .Error! Bookmark not defined ..................................................... 5 کالس نقشه -35-4 شکل

 !GCA .. Error از استفاده با شهرکرد دشت البیس پخش یابیمکان یینها نقشه -36-4 شکل

Bookmark not defined. 
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 چکيده
از  نهیمهار و استفاده به یمناسب برا یهااز روش یکی ،هابر آبخوان البیپخش س حاضر در حال

لذا  .دیآیم خشک به شمارمهیدر مناطق خشک و ن ینیرزمیزی هاآب یمصنوع هیو تغذ البیس

برخوردار است.  یاریبس تیاز اهم ،البیس پخشانجام عملیات مناسب جهت  یهامکان نییتع

مؤثر حجم رواناب،  ، پارامترهایمطالعات صورت گرفتهسوابق تحقیق و توجه به  بادر این پژوهش 

 یو کاربر بافت خاکانتقال آب در آبرفت،  تیهوادار، قابل هیال ضخامت ،یسطح یرینفوذپذ ب،یش

دشت  در البیمناسب پخش س یهاعرصهی ابیمکان به منظور یاصل معیارهایبه عنوان  ی،اراض

با استفاده  هر کدام از معیارها و زیرمعیارها و وزن تیدرجه اهمشدند. سپس مشخ  شهرکرد 

( و FAHPی )فاز یسلسله مراتب لیتحل(، فرایند AHPفرایند تحلیل سلسه مراتبی ) هایاز روش

با  ارهایمع یدهوزن جینتا .( مورد بررسی قرار گرفتGCAبندی خاکستری )سیستم خوشه

 معادل یبا وزنبه ترتیب  پارامتر شیباز آن بود که  یحاک، FAHPو  AHPهای روش استفاده از

، در اولویت اول و پارامترهای ضخامت الیه هوادار، FAHPو  AHPهای در روش 264/0و  272/0

قابلیت انتقال آب در آبرفت، کاربری اراضی، حجم رواناب، بافت خاک و نفوذپذیری سطحی، به 

پس نیز،  GCAهمچنین به منظور اجرای روش  دوم تا هفتم قرار گرفتند. یهاتیدر اولوترتیب 

ها، تولید نقشه اعداد خاکستری مربوط به هر شاخ  با استفاده طبقه ها و کرانسازی دادهاز نرمال

از توابع سفیدکننده اعداد خاکستری، تعیین وزن هر شاخ  با استفاده از منطق فازی، ضرب 

های مربوط به هر شاخ  در هر وزن هر معیار در نقشه عدد خاکستری آن معیار، جمع    نقشه

های ن میزان تعلق هر پیکسل به هر طبقه خاکستری، نقشهیک از پنج طبقه و در نهایت تعیی

یابی پخش های نهایی مکانسرانجام نقشهتهیه شدند.  5تا درجه  1های درجه خاکستری کالس

 البیپخش س اتیمناسب جهت عمل یهاعرصهسیالب برای هر سه روش به دست آمدند و     

، AHPداد که بهترین مناطق در روش  شدند. نتایج تحقیق نشان نییتع یدر محدوده مطالعات

های جنوب شرقی، شرقی و به میزان بخش FAHPهای جنوب شرقی و شرقی، در روش بخش

های جنوب شرقی، شرقی و به میزان محدودی، ،  بخشGCAکمی، بخش غربی و در روش 

، GCAو  FAHPهای های غربی و شمال غربی هستند. بنابراین نتایج به دست آمده از روشبخش

ها در است، هر چند تفاوت چندانی در مساحت طبقات مختلف نقشه AHPتر از روش کمی دقیق

هر سه روش وجود ندارد. همچنین اراضی مرتعی، بهترین کاربری اراضی برای پخش سیالب در 

 منطقه مورد مطالعه هستند.
 

لسله یند تحلیل سیابی، فرایند تحلیل سلسله مراتبی، فراپخش سیالب، مکان کلمات کلیدی:

 بندی خاکستری، دشت شهرکرد.مراتبی فازی، سیستم خوشه
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 نامه/رساله متن اصلی پایان -3

 فصل به شرح زیر است: 5نامه، شامل متن اصلی پایان

 فصل اول: مقدمه و کلیات

 فصل دوم: پیشینه تحقیق

 هافصل سوم: مواد و روش

 ها()یافته فصل چهارم: نتایج

 و پیشنهادها گیرینتیجه ،فصل پنجم: بحث

 

 فصل اول: مقدمه و کليات -3-1
شامل مقدمهنامه میفصل اول پایان اهمیت  و مباحث نظری و تئوری، ، طرح مسألهتواند 

ضی شد.  و تعاریف تحقیق و کلیات هایهو ارزش تحقیق، اهداف تحقیق، فر  5تا  2 نیب ،مقدمهبا

عبارت هب. کندیم انیبرا و ضرورت انجام آن  قیتحق یاصل زهیانگ ،صفحه است که در آن محقق

ضوع و متن پایان ن منظور باید همیآورد و بهنامه را فراهم میدیگر مقدمه، موجبات آگاهی از مو

صطالحاتی که در مقدمه به ساده و درکار میتالش شود تمام مفاهیم و ا عین حال  رود، روشن، 

شد. مقدمه باید به شود که خواننده را مجذواز عمق کافی برخوردار با شته  ب نماید و نحوی نگا

شوق او را در تمامی بخش ش تحقیق، در بخش اهمیت و ارزنامه فراهم آورد. های پایانموجبات 

ته یاف کاربردی  ماهیت  عهبهها ارزش تحقیق و  طال یل  ویژه در منطقه مورد م خاب او نیز دل نت

و ق اهداف اصففلی و فرعی تحقی شففود و سففپسبیان می نامه در منطقه مطالعاتیموضففوع پایان

م شوند و باید متناسب با یکدیگر تنظی ،شود. اهداف و فرضیات تحقیقفرضیات تحقیق آورده می

همچنین در بخش کلیات و برای هر هدفی، یک فرضففیه و روش تحقیق وجود داشففته باشففد. 

 شود. ه میتصر توضیح دادبه صورت مخافزارهای مورد استفاده ها و نرمها، مدلتعاریف، واژه

شنهاد میهمچنین  صل اولشود پی ساله /نامهانیپا ف شترر صد حجم  20از  ، بی  کلدر

 باشد. ن نامهپایان
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 پيشينه تحقيق : فصل دّوم -3-2
هد و دنامه و رساله را به خود اختصاص انیدرصد پا 10تا  5بهتر است  ،بخش نیحجم ا

وضففوع م( و مرتبط با از قدیم به جدید خیتار بیترت)به کیشففود به شففکل کرونولوژیم هیتوصفف

 یهاوهیش ،قیمحدوده مورد تحق شامل های تحقیق ذکر شده،هر کدام از پیشینهباشد و  قیتحق

ستفاده در تحق ست ، نتایج بهقیمورد ا شد و مده و نتیجهآد شینه  در قالب دو بخشگیری با پی

شور جخارتحقیق در  شینه تحقیق در  از ک شورو پی ساس و شود میتنظ داخل ک  هر بخش برا

اید بسففوابق تحقیق  .هایی تقسففیم شففودبخشبه زیر ،های وابسففته به موضففوع تحقیقواژهکلید

سط نگارنگونهبه صور نکند این نتایج و روش تحقیق، تو شود که خواننده ت شته  صل ای نو ده حا

 شده است.

شففده، صففورت ذکر  های تحقیقاز پیشففینه بندیجمع ،در پایان هر دو بخشبهتر اسففت 

نکته  های تحقیق ذکر شففود.گیرد و تفاوت تحقیق حاضففر با تحقیقات گذشففته به همراه نوآوری

 -مبتنی بر مقاالت معتبر علمیباید سفففوابق تحقیق مطرح شفففده  حائز اهمیت این اسفففت که

مروری،  -میاالمکان به مقاالت علباشففد و حتیها نامهو پایان ISIپژوهشففی و مبتنی بر مقاالت 

ها به صرف داشتن نام همچنین مطالب بدیهی از کتاب همایشی استناد نشود. وترویجی  -علمی

 نویسنده و سال، اکیداً آورده نشود.

 یرورممقاله  کیرا در قالب  قیتحق نهیشیپ شودتوصیه می اًکدمو یدکتر انیدانشجوبه 

(review paperته )ستنت یکاربرد یهاسهیمقا یبندتا واجد جمع ندینما میو تنظ هی اج قابل و ا

شد.  ساله با ستفاده در ر ساله  /همناانیکه در بحث پا ییهاشود که تمام پژوهشی میادآوریا ر

  باشد. شدهاشاره  قیتحق نهیشیدر فصل پها باید به آنرد، حتماً یگیمورد استفاده قرار م

یا  به این ترتیب اسفففت که ابتدا نام خانوادگی محققنحوه نگارش مطالب در این فصفففل 

شود و یم، سپس سال تحقیق با یک فاصله در پرانتز آورده شودمی ذکر به زبان فارسی محققین

 وشفففامل منطقه مورد مطالعه، روش تحقیق، نتایج  قیقای از تحخالصفففه ،پس از یک فاصفففله

  .شودآورده می گیرینتیجه

 نکته:

و در صورتی که تحقیق، تک مؤلف  نویسندگان خارجی، باید زیرنویس شود خانوادگی نام

فقط همان نام ذکر شففود و اگر حاصففل تحقیق دو مؤلف اسففت، نام خانوادگی هر دو ذکر  ،اسففت
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سپس از واژه همکاران یا  شود و  ست، تنها نام خانوادگی مؤلف اول ذکر  شود و اگر چند مؤلف ا

 دیگران استفاده شود.

 مثال:عنوان به

های سازی تبخیر و تعرق در جنگلبه تخمین شاخ  سطح برگ و شبیه(، 2013) 1روگرز

( پرداخت. وی در رویدبلندی که در غرب آمریکا میهای گیاه سبز )جنگل 2فیر -داگالس

منظور باالبردن صحت مانتیث استفاده کرد و به -پنمن های تبخیر و تعرق، از معادلهگیریاندازه

ها، تلفات آب خاک را نیز محاسبه کرد. همچنین برای رسیدن به بهترین روش تخمینو دقت 

تخمین شاخ  سطح برگ، به کمی کردن الگوی تلفات خاک در مقیاس روزانه و فصلی و 

های رطوبت خاک، سازی شده در مقابل پایش مداوم دادهاعتبارسنجی مقادیر تبخیر و تعرق شبیه

وبت خاک اقدام نمود. نتایج تحقیق ایشان نشان داد که بهترین مقادیر شاخ  سطح برگ و رط

 و SCR 4، 3گیری، تضعیف نورهای اندازهروش برای تخمین شاخ  سطح برگ از بین روش

FMM5 روش ،SCR زده شده باشد. همچنین وی از مقادیر این شاخ  سطح برگ تخمینمی

ترین فاکتوری که بر اده کرد؛ زیرا مهمدست آوردن تبخیر و تعرق روزانه و فصلی استفبرای به

، شاخ  سطح برگ است؛ این شاخ ، مساحت سطح گذاردتبخیر و تعرق تأثیر می روی محاسبه

 کند.گیرد؛ محاسبه میزمینی را که تبخیر و تعرق از آن صورت می

جامعی را روی تأثیر تبخیر و تعرق و آلبدو بر دمای  مطالعه (،2015) 6ژاون و زیادونگ

درجه شمالی  90تا  30سطحی از طریق تغییرات شاخ  سطح برگ در بین عرض جغرافیایی 

انجام دادند. در این تحقیق مبنای مقایسه تغییرات فصلی، در تغییرات شاخ  سطح برگ بود و 

انجام  4CLM9و  7CESM ،84CAMهای از مدلفصل با استفاده  3منطقه و طی  6تحقیقات در 

شد. در نهایت نتایج تحقیقات ایشان نشان داد که زمانی که دامنه افزایش شاخ  سطح برگ 

شود که منجر نسبتاً کم باشد، باعث افزایش سریع در تبخیر و تعرق و تغییرات مثبت در آلبدو می

                                                           
1. Rogers 

2. Douglas-fir 

3. light attenuation 

4. SCR: Sapwood Conversion Ratio 

5. FMM:Foliage Mass Measurements 

6. Jiawen & Xiaodong 

7. CESM: Community Earth System Model 

8. CAM4: Community Atmosphere Model version 4 

9. CLM4: Community Land Model version 4 
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 گردد. به کاهش دمای سطحی می

، ارزیابی 11طی پژوهشی در حوضه رودخانه گلبورن در استرالیا (2015و همکاران ) 10چن

های بینی رطوبت خاک با استفاده از دادهتطبیقی تغییرات زمانی شاخ  سطح برگ روی پیش

سنجش از دور گیاهی را مورد بررسی قرار دارند. ایشان برای این منظور، اثرات فصلی شاخ  

و  12IBISت خاک روزانه در دو سطح متفاوت بینی رطوبسال برای پیش 3سطح برگ را طی 

HYDRUS بین  های شاخ  سطح برگ را از رابطهمطالعه کردند و سری دادهLAI–NDVI13 

های دست آوردند. در نهایت نتایج کالیبراسیون مدلبه MODIS NDVIهای با استفاده از داده

مورد بررسی،  خاک در منطقهدست آوردن میزان رطوبت مذکور توسط ایشان نشان داد که برای به

تر میانگین شاخ  سطح برگ در طول زمان نسبت به تغییرات روزانه شاخ  سطح برگ مناسب

دار خواهد بود که مقادیر شاخ  است. همچنین تغییرات شاخ  سطح برگ در صورتی معنی

وضوع، ( که این مLAI<1بینی، به سطوح خیلی پایین نزدیک شود )پیش سطح برگ در طول دوره

های کوتاه محتمل است؛ به عبارت دیگر زمانی که تراکم برگ در یک منطقه بیشتر برای گراس

کم باشد، تغییرات شاخ  سطح برگ شدیدتر خواهد بود. در نهایت ایشان به این نتیجه رسیدند 

بینی هیدرولوژیکی در صورتی مناسب های شاخ  سطح برگ و رطوبت خاک برای پیشکه داده

 بود که تغییر اقلیم و تغییر کاربری اراضی رخ داده باشد. خواهند 

 

 ها مواد و روش: فصل سّوم -3-3
صل  صد از حجم پا 20تا  15که اغلب حدود این ف ساله را به خود ا /نامهانیدر صاصر          خت

ش به بخ نیشود ایم شنهادیپ. لذا است ییدانشجو قیتحق کی یهابخش نیتراز مهم د،ده یم

 شود: هیته ذیل کیو به تفک میتنظالزم  حاتیو با ذکر توض حطور مشرو

 

 

 

                                                           
1 0. Chen  
1 1. Goulburn River catchment located in the Upper Hunter Region of New South Wales, Australia 

1 2. IBIS: Integrated BIosphere Simulator 

1 3. NDVI: Normalized Difference Vegetation Index 
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  )در صورت وجود( مورد مطالعه منطقه -3-3-1

سیاری از پایان شجویی بهنامهدر ب شتههای دان غرافیا و ... ، های منابع طبیعی، جویژه در ر

شود. هر چند که در  سیاری دیگر از رشتهروش تحقیق باید روی منطقه خاصی انجام  مانند  هاب

شد ست. لذا با توجه به نوع تحقیق انجام  ضوعی مطرح نی ضی و ...، چنین مو ه باید شیمی، ریا

 شود.  های آن در فصل سوم توضیح دادهعنوان منطقه مورد مطالعه به همراه ویژگیبخشی به

صیات و ویژگی مورد مطالعه نطقهم با ( های محیطی)مانند ویژگی های آنبه همراه خصو

های ه ویژگیکهایی مانند اکوتوریسم و جغرافیا برای رشتهشود. یم یمعرف اختصار درج نقشه به

  امع باشد.جباید گردد، معرفی محدوده مورد مطالعه ریزی لحاظ میعنوان بستر برنامهمکانی به

 

 روش تحقيق -3-3-2

مونه، روش محاسففبه اندازه ن ،یروش انتخاب جامعه آمار ؛یریگروش نمونهدر این بخش، 

ای، عات کتابخانهمطال به بیان دیگر شفففود.یم انیب ،یبردارآمار ای یریگزمان، مکان و ابزار نمونه

به صففورت  های جداگانهو در قالب بخش ترتیببهای و در نهایت آزمایشففگاهی میدانی یا گلخانه

ستگاه شوند.روان بیان می ضیح د هاافزارها و مدلها، نرممواد، د باید در بخش  ،ارندکه نیاز به تو

شوند  شودو کلیات توضیح داده  ند تحقیق و تنها در فرای از توضیح آنها در این بخش خودداری 

شددر بخش شاره خواهد  ضیح داده  های مختلف به آنها ا ساس آن، روند تحقیق تو واهد خو برا

 شد.

ستفاده یآمار یهاروش ص یآمار یهاروش ،مورد ا با  هاریمربوط به متغ یلیو تحل یفیتو

روش  ها بر مبناینامهالبته ممکن اسفففت بعضفففی از پایان شفففود.یم انیب قیتوجه به هدف تحق

 سازی و ... باشد.آماری نباشد و به صورت آزمایشگاهی، مدل

 

 نتایج :فصل چهارم -3-4

رساله را  /نامهانیدرصد حجم پا 50تواند تا یاست و م قیتحقهر بخش  نیتریاصل ،جینتا

 یتمامشففامل  ،سففتا قیتحق داتیتمام تول رندهیبرگ درکه فصففل  نیبه خود اختصففاص دهد. ا

. در این فصففل شففودیم قیتحق ندیشففده در فرا دیتول یهاها و نقشففهها، نمودارها، شففکلجدول
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ش شکل و نقشه جودان س یهامجاز به درج جدول، نمودار،   فصل نیدر ا نی. همچنستین یاقتبا

شهتمام جدول شکلها، نمودارها، نق ضها و  شاره در متن  حیها به تو ستند و و ا ترتیب نیازمند ه

صلآوردن بخش ساس ترتیب ب ،های این ف ست آمدن دادههبرا ستد صل قبل ا . در این ها در ف

 های مختلف باید خودداری شود.بخش، از آوردن نتایج به شکل

 

 پيشنهادها و گيرینتيجه ،بحث: فصل پنجم -3-5

و  هددسففاله را به خود اختصففاص ر اینامه انیدرصففد حجم پا 10تا  5تواند یفصففل م نیا

هیچ به باشد. در این فصلمیهای تحقیق و پیشنهادها گیری، بررسی فرضیهشامل بحث، نتیجه

 شود.آورده  جدول و شکل نباید عنوان

س ،گیریو نتیجه بحث در بخش س یرهایمتغ رییروند تغ ریضمن تف س یمورد برر  ریو تف

 ریا با ساخود ر یهاافتهدانشجو موظف است ی ،یآمار یهااختالفدر صورت نیاز بررسی و  نتایج

ه بو در هر مورد  دینما سففهیمقا ،)که در فصففل پیشففینه تحقیق آورده شففده اسففت( هاپژوهش

سد که نت ینیّمع یریگجهینت ست آمده در بخش نت یهایریگجهیبر واهد خدرج  یریگجهیبه د

ست که تفاوت این بخش با نتیجه. شد ست که در چالزم به ذکر ا کیده، گیری در چکیده این ا

سه صورت نمیای با یافتهمقای سایر محققین  شجو حتماً با سپسگیرد. های   ای رشیذبه پ دیدان

  .ورزدمبادرت و علت آنها   قیتحق یهاهیرد فرض

ل شففام ینیمع یشففنهادهایپ ،یریگجهیو نت جیب نتاوتنها در چارچ شففنهادهایپبخش در 

و از  ودشمیعرضه  ینیمع یهاداده دیتول شنهادیو پ ییاجرا یشنهادهایپ ،یلیتکم یهاپژوهش

 یخوددار اسففت، لقابل حصففو زین قیبدون انجام تحق هک ییشففنهادهایپ ای یکلّ یشففنهادهایپ

 .شودمی

 

 و مأخذ نابعم -3-6
راجع و فهرسففتی از کلیه منابع، م "منابع و مآخذ"بعد از اتمام متن اصففلی، تحت عنوان 

صلی پایان ستفاده در متن ا سایر زبانمآخذ مورد ا سی و  سی و انگلی های خارجی نامه اعم از فار

 شود.آورده می
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 ها )در صورت وجود(پيوست -3-7
سایر موارد و  وها، آمار و ارقام ها، طیفها، شکلجدول نامه، شامل کلیهاین بخش از پایان

تن کننده برخی از اطالعات نظری و یا عملی مندرج در منیز شفففرح مطالبی اسفففت که تکمیل

نامه، باید ایاندلیل جلوگیری از طوالنی شدن متن اصلی پباشند و ترجیحاً بهنامه میاصلی پایان

 د. ننامه آورده شورست منابع و مأخذ در پایاندر خارج از متن فصول یعنی پس از فه

ستنمونه شرح اشود، عبارتند ها قرار داده میهایی از چنین مواردی که در بخش پیو ز : 

ه کامل یک روش اسفففتاندارد شفففده مورد اسفففتفاده برای یک کار تجربی خاص، اثبات یک رابط

ستفاده از های متعددی که در ارتباط با یک آزمایش ریاضی، ارائه گراف ک دستگاه یخاص و یا ا

رد مطالعه، افزار کامپیوتری، کلیه تصفففاویر از منطقه مواند، یک برنامه نرمدسفففت آمدهخاص به

 تصاویر در هنگام انجام عملیات صحرایی و آزمایشگاهی و ... .  

کار آنها به ترتیب فصولی که درها، عناوین هر کدام از آنها بهدر صورت زیاد بودن پیوست

 گردد.اند، با شماره مشخ  میبرده شده

 

 چکيده انگليسی -3-8
سی  سیچکیده انگلی صفحه تهیه، تنظ کامالً مطابق با چکیده فار یم و و حداکثر در یک 

 شود. تایپ می

 

 صفحه عنوان انگليسی  -3-9

ابق شود )مطکلیه متن در صفحه عنوان فارسی به زبان انگلیسی در یک صفحه آورده می

 نمونه(.

 

 صفحه آخر -3-10
ه قرار داد A4نامه، یک صففففحه سففففید نامه قبل از جلد پایاندر آخرین صففففحه پایان

 شود.می
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Abstract 

Nowadays, flood spreading on aquifers is one of the appropriate ways for 

controlling and optimum using of flood and artificial recharge of groundwater in 

arid and semi-arid areas. Therefore, the determination of appropriate areas for flood 

spreading operations is very important. According to the literature and conducted 

studies, effective parameters of runoff volume, slope, superficial permeability, un-

saturation layer thickness, water transmissitivity of  alluvium, soil texture and land 

use were identified as the main criteria for locating suitable areas of flood spreading 

in Shahrekord plain in this study. Then, the importance degree and weight of each 

criteria and sub-criteria were investigated using AHP, FAHP and GCA methods. 

The results of criteria weighting using AHP and FAHP showed that slope parameter 

with the weight of 0.272 and 0.264 in AHP and FAHP is in the first priority, and 

parameters of un-saturation layer thickness, transmissivity of alluvium, landuse, 

runoff volume, soil texture and surficial permeability are situated in the priority of 

2 to 7, respectively. In order to implement GCA, grey maps of class 1 to 5 were also 

prepared after normalizing data and class bound, producing gray number maps for 

each index using bleaching functions of gray numbers, determining weight of each 

indicator using fuzzy logic, multiplying the weight of each criterion by grey number 

map of the criterion, summing the maps of each indicator in each of the five classes, 

and finally, determining belonging each pixel to every gray class. At the end, the 

final locating map of flood spreading were obtained for all three methods and 

appropriate fields for flood spreading operations were determined in the study area. 

The results showed that the best area in AHP, FAHP and GCA is the southeast and 

eastern parts, southeast and eastern parts and little area in the west and the southeast 

and eastern parts and limited extent in west and northwest, respectively. Therefore, 

the results obtained from FAHP and GCA are a little more accurate than AHP. 

Although, there is not much difference in the extent of the various classes in three 

maps. Range lands are also the best land use for flood spreading in the studied area. 

 

Keywords: Flood spreading, Positioning, AHP, FAHP, GCA, Shahrekord plain. 
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 نامهنحوه تایپ و نگارش پایان -4

 چاپ و کاغذ-4-1
و ب با کیفیت عالی و مرغو سففففید کاغذ روی باید نامهپایان هایقسفففمت کلیهتایپ  -

 .شودوسیله چاپگر با کیفیت بسیار خوب انجام به

ستفاده جهت تایپ مطالب پایان کاغذ ابعاد - ذ کاغ) متریسانت 21×7/29 نامه، بایدمورد ا

4A )باشد . 

نامه خودداری در پایان 4Aز اتر کار بردن صفففحات بزرگاالمکان از بهدانشففجو باید حتی -

صفففورت نماید. در صفففورت وجود داشفففتن چنین صففففحات بزرگی از طریق گرفتن فتوکپی به

صورت  ستاندارد با قطع کردن به  صورت غیر ممکن بودن آن باید چنین  4Aا فحه صدرآورد. در 

صصورتی تا گردد که کامالً داخل پایاننامه بهبزرگی با دقت به داخل پایان شده قرار نامه  حافی 

 گیرد.

ن صفحه چکیده بر تا پایا الرحیمالرحمناهللاز صفحه بسمنامه خود را دانشجو باید پایان -

 .کندرو چاپ روی کاغذ یک

 چاپ کاغذ ویر دو برها انتهای پیوستاز فهرست تا نامه خود را تواند پایاندانشجو می -

 .نمایدرو چاپ البته بهتر است بر روی کاغذ یک .کند

شجو باید  - سی دان سی و عنوان انگلی وی کاغذ ربر نامه خود را پایانصفحه چکیده انگلی

 .کندچاپ رو یک

بر روی  باید قدمه و کلیات(،م -عنوان مثال فصففل اولبه)های شففروع هر فصففل صفففحه -

 یایند.بنامه به حساب و شماره نداشته باشند، اما جزء صفحات پایان چاپ شوندرو یککاغذ 

 

 بندیو حاشيه گذاریفاصله -4-2
 یرد :نامه باید در چهارچوب زیر صورت گتایپ مطالب در هر صفحه از متن اصلی پایان

صله - ساله /نامهپایان تمام در سطرها فا شد، Multiple (1.15) برابر ر  سطرها صلهفا اما با

 .شود گرفته نظر در مترسانتی 1 برابر ،چکیده در
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( اصففله بین دو پاراگراف )بند( برابر فاصففله معمولی بین دو سففطر از هر پاراگراف )بندف -

 باید باشد.

صفحه از متن  - صورت صلی پایاناتایپ مطالب در هر  ساس چهارچوب زیر  نامه باید برا

 گیرد.

  مترسانتی 4 صفحه: راست سمت حاشیه

  مترسانتی 3 چپ صفحه: سمت حاشیه

  مترسانتی 3 باالی صفحه: حاشیه

  مترسانتی 3 پایین صفحه: حاشیه

 تذکر:

کیده انگلیسفففی و نیز صففففحه عنوان چنامه، یعنی صففففحه در دو مورد از اجزاء پایان -

ن متر تعییسففانتی 4متر و سففانتی 3ترتیب، انگلیسففی، اندازه حاشففیه سففمت راسففت و چپ به

 گردد.می

 داخل فضفففای از تربزرگ ،هاجدول یا هاشفففکل اندازه ،موارد برخی در که صفففورتی در -

شیه شد، حا ستفاده با یا و هاآن کردن ترکوچک با با  رعایت با تاخورده، صورت به 3A کاغذ از ا

 .گردد تنظیمباید  استاندارد حاشیه

شیمی و ... ، باید در محدودهها اعم از فرمولفرمول - ضی، فیزیک،  صفحه  های ریا مجاز 

ل از و نیز فاصفله یک فرمو هاو از سفمت چپ صففحه شفروع به تایپ گردند. فاصفله بین فرمول

سته به نوع فرمول باید به شود، بهسطر باال و یا پایین متن، ب سب انتخاب  صورتی که نه طور منا

 دیگر به نظر آیند.زیاد متراکم و نه زیاد، دور از یک

شماره و توضیح ش - شود و همچنین  شکل در زیر آن تایپ  ماره و توضیح مربوط به هر 

مربوط به  مربوط به هر جدول در باالی آن تایپ گردد. فاصله بین آخرین سطر از متن تا توضیح

 جدول و یا شففکل و نیز فاصففله بین جدول و یا توضففیح مربوط به شففکل تا اولین سففطر متن

 نامه باید حدود دو برابر فاصله معمولی بین دو سطر انتخاب گردد. پایان

 

  گذاریشماره -4-3

 .ودشمی تایپ شماره بدوننامه تا صفحه چکیده فارسی سفید اول پایان صفحهاز  -
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ست صفحات - ست جدول هافهر ست مطالب، فهر شکلشامل فهر ست   باها ها و فهر

 :ند ازعبارت ابجد اول فوحر. دنشومی گذاریشماره ابجد حروف

 -ر -ق -ص -ف -ع -س -ن ف م ف ل ف ک ف ی ف ط ف ح ف ز ف و ف هف ف د ف ج ف ب ف الف

 غ -ظ -ض -ذ –خ  -ث -ت–ش 

صلی متن صفحات تمامی - صل اول از که ا  .شوند گذاریشماره باید شود،می شروع ف

صلی پایان صفحات گذاریشماره  ،شکلمتن،  محتوی هایصفحه شاملنامه، مربوط به متن ا

 .گرددمی نیز هاپیوست و منابع جدول،

صلی پایانشماره - صفحات مربوط به متن ا ماره ششود. انجام می نامه با اعدادگذاری 

صفحه از پایان درصفحات  شیه پایین هر  سط حا درج ( )با همان فونت و قلم داخل متن نامهو

 . شودمی

 . است صفحه پایین لبه از مترسانتی5/1 حدود ،صفحه شماره فاصله -

 در فصففل شففماره که طوری به شففوند،می گذاریشففماره عدد به هازیربخش و هابخش -

 از 4 بخش زیر کننده بیان 4-2-3 مثالً. شففود آورده آن از بعد بخش، شففماره و راسففت سففمت

 .است سوم فصل از 2 بخش

 

 و فونتقلم  -4-4

و با  Wordنامه بهتر اسفففت از برنامه کامپیوتری پایانهای مختلف یک برای تایپ بخش

سب و نیز اندازه ستفاده از قلم منا شرح ذیل ا شود.هایی به  ستفاده  که برای  گرددمتذکر می ا

ستفاده میF-TEX ی از برنامه تک فارس ،نامه در رشته ریاضیتایپ پایان ود. دانشجو هنگام شا

ن اصففلی، ابعاد ها و متسففایر مقررات از جمله اندازه عنواناسففتفاده از این برنامه ملزم به رعایت 

 متن اصلی و تعداد سطرها در هر صفحه باید باشد.

ط آن باال تراکم در خ کهدارد  یرا به نثر متون فارس یکینزد نیشتریب ،قلم مورد استفاده

د مورلم ق.راف کاغذ هماهنگ استساز ا زیمصرف جامعه و پره یالگو یهااستیاست و با س

 شود. یم دشنهایپ ریرساله به شرح ز /نامهانیمختلف پا یهاآن در بخش یهااستفاده و اندازه
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 نامهایانپها قلم و فونت در عنوان -الف

ا چند عنوان نامه در هر فصل عالوه بر عنوان اصلی، دارای یک یدر صورتی که یک پایان -

شود؛ فاده میهای مختلف و پررنگ استقلم با اندازهها از فرعی نیز باشد، جهت تایپ این عنوان

بل ازآن با اندازه تر از عنوان فرعی قصورتی که هر عنوان فرعی از عنوان اصلی و نیز عنوان فرعیبه

 تر تایپ شود.کوچک

شود. ی میگذاررقم شماره 4نامه تنها تا پایان هایها و زیربخشزیرفصل هایعنوان -

شود. می نوشته و به صورت برجستهانشعابات بعدی در صورت نیاز با حروف ابجد و با فونت متن 

 یر است:به شرح ز تر(های اصلی، فرعی و فرعی)شامل عنوانها زیر فصلها، فصلفونت قلم و 

 36به شماره  B Titrدر صفحه عنوان فصل : ها فصل و قلم فونت

 18به شماره  B Titrای(: یک شماره) در داخل متن هافونت فصل

 16به شماره  B Titrای(: ها )دو شمارهفونت زیرفصل

 15به شماره  B Titrای(: )سه شماره هافونت بخش

 14به شماره  B Titrای(: )چهار شماره هافونت زیربخش

 مثال:

 (18)فونت ها مواد و روش -3

 (16)فونت  مواد -3-1

 (15منطقه مورد مطالعه )فونت مشخصات عمومی  -3-2-1

 (14قليم )فونت ا -3-2-1-1

 

 تذکر:

یز هر عنوان نهای فرعی و نامه به عنوانهای اصلی پایانطور که قبالً ذکر شد، عنوانهمان

های ز عنواناگذاری، هر کدام شوند. لذا برای شمارههای فرعی دیگری تقسیم میفرعی، به عنوان

سمت  گردد که شمارهاند، مشخ  میخط فاصل از یکدیگر جدا شدهفرعی با دو شماره که با 

فرعی مورد  گر شماره ترتیب عنوانراست، بیانگر شماره عنوان اصلی و نیز شماره سمت چپ، بیان

 شوند.های فرعی دیگر با سه شماره و یا چهار شماره مشخ  میباشد. همچنین عنواننظر می
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چهارمین عنوان زیرفرعی از سومین عنوان  کننده، مشخ 4-3-2مثال عنوان زیرفرعی 

 باشد.فرعی مربوط به دومین عنوان اصلی )فصل دوم( می

 

 نامهت در متن اصلی پایانقلم و فون -الف

شود. تایپ می 14ازه با اند B Lotusو یا  B Nazaninنامه، با قلم متن اصلی پایان -

الحات کار گرفتن کلمات و اصطباید از بهمنظور حفظ و حراست از زبان فارسی، همچنین به

 نامه خودداری گردد و از معادل فارسی آنها استفاده شود.خارجی در متن پایان

دل ر صورت نیاز به ارائه کلمات و اصطالحات خارجی مذبور، با قید شماره در باالی معاد -

بوط به . زیرنویس مرشودمیصورت زیرنویس در پایین صفحه مربوطه تایپ فارسی آن در متن به

ندازه به اگردد. فاصله بین دو زیرنویس هر صفحه با رسم یک خط افقی از متن اصلی جدا می

            و یا B Nazaninباشد. زیرنویس با قلم تعیین شده جهت متن اصلی می رنصف فاصله سط

B Lotus  شود.تایپ می 10با اندازه 

ر صورت ضرورت استفاده از متون و واژگان انگلیسی در داخل متن، قلم مورد استفاده د -

 باشد.می 12 با اندازه Time New Romanبرای آن، 

 
 

 هاشکل و هاجدول -4-5
ا کیفیت مناسب ب( باید هاو نقشهها تصویرها، نمودارها، منحنی) هاشکلو ها جدولتمامی  -

 .باشد رها از وضوح کافی برخورداکه کپی تهیه شده از آنای تهیه شوند، به گونه

شماره . گذاری شوندباید به ترتیب ظهور در هر فصل شمارهها ها و شکلجدولتمامی  -

وند، شباید با دو شماره که با یک خط فاصله )خط تیره( از هم جدا میها ها و شکلجدول

ورده شماره فصلی که این موارد در آن آگذاری شوند که شماره سمت راست مربوط به شماره

اید نبباشد. همچنین شماره شده است و شماره سمت چپ، مربوط به شماره ردیف آن مورد می

 هایبرای جدول، و ...  2-3، جدول 1-3ل ، جدو3های فصل برای جدول مثالً . داخل پرانتز بیاید

، .. .و  2-3 شکل، 1-3شکل ، 3فصل  هایشکل برای و ... . 2-4، جدول 1-4، جدول 4 فصل

 و ... . 2-4، شکل 1-4 شکل، 4 های فصلشکلبرای 
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 درجچین سطو به صورت وها ها در زیر آنشکلعنوان ها و آن ها در باالیعنوان جدول -

 گردد.می

و به  12با قلم   B Nazaninها، ها و شکلعنوان جدول فونت و قلم مورد استفاده برای - 

اخل دتر از فونت متن( باید باشد. فونت متن فارسی صورت برجسته و بلد )دو شماره کوچک

 باشد.باید  12و قلم آن، حداکثر با اندازه B Nazanin ، هاجدول

 مثال:

 (1385زنجان )زنجانی جم،  موقعیت مناطق آبکندی در استان -3-3شکل 

 

 . زامی استال ،ها و در راهنمای نقشه اقتباسی، شکلهامأخذ در زیر جدولمنبع و ذکر  -

 شوند. داده ارجاع متن درباید  هاجدول و هاشکل کلیة -

  .دارای شیوه رسم یکسان باشند ، بایدهاها و شکلتمام جدول -

ایپ و با حداقل فاصفففله از جدول ت 10با قلم  B Nazanin ها، لفونت زیرنویس جدو -

 شود.

 جدول به صورت زیر باشد.نحوه رسم  -

 مثال:

 

 ی مختلف در استان زنجانهااقلیم -1-3جدول 

 مساحت نام اقلیم

 )کیلومتر مربع(

 95/10788 خشک سردنیمه

 27/1107 خشک گرمنیمه

 74/2720 خشک فراسردنیمه

 11/4358 ای گرممدیترانه

 67/2228 خشک معتدلنیمه

 43/238 بیابانی معتدل خشک

 12/119 بیابانی گرمخشک 

 86/505 مرطوب گرمنیمه

 1/108 مرطوب گرم 
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  (زیرنویس) پانویس -4-6

به  دیباواژه نیاز به توضیح خاصی داشته باشد، توضیح  در صورتی که یک عبارت یا -

که به  ایتوسط شماره در این صورت عبارت یا واژه .شودصفحه ارائه  صورت زیرنویس در همان

 و در شودمیشود، مشخ  در باال و سمت چپ آن چاپ میمشخ  شده و صورت کوچک 

 شود. زیرنویس توضیح مربوط به آن شماره ارائه می

( اصلی خط هب یا) التین به پانویس در و فارسی خط به متن در افراد خارجی هاینام همه -

 .شودمی نوشته

 .ندزیرنویس شو ،ها )حروف اختصاری( باید در همان صفحهتمام سرنام -

ته از واژگان د. این دسنتمام واژگان انگلیسی مورد نیاز باید در همان صفحه زیرنویس شو -

 .شودزیرنویس می ،هاد و معادل انگلیسی آننشوبه شکل فارسی در متن درج می

 ،ودالحات فارسی درج شطهای انگلیسی برخی اصچنانچه ضرورت داشته باشد معادل -

 .رنویس بیایدباید به شکل زی

 .شودشروع می 1و از شماره  ها در هر صفحه مستقل استگذاری زیرنویسشماره -

 و مشابه فونت آن در متن است. 10شماره قلم زیرنویس  -

 

 فارسی متن در التين لغات از استفاده -4-7
 ارسیف جمله در التین اصطالح آوردن شود، اشاره لغت یک التین ریشه به که صورتی در

شناسی و رهشناسی، جانورشناسی، حشهای گیاهالبته این موضوع بیشتر برای رشته .ندارد اشکال

 به باید تنم در گیاهان یا موجود زنده گونه و جنس خانواده، نامکند. در این صورت ... صدق می

 .تایپ شوند ایتالیک باید ،گونه و جنسهمچنین . شود آورده انگلیسی

 

 هافرمول و ریاضی هایرابطه -4-8
 به پرانتز داخل در آیندمی متن در که ترتیبی به و جداگانه طوربه فصل هر در هافرمول

 آن از بعد فرمول شماره و راست سمت در فصل شماره که طوری به شوند،می گذاریشماره عدد
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 نمونه مانند .شودمی داده توضیح آن در استفاده مورد هایکمیت رابطه، هر از و بعد شودمی آورده

  است. سوم از فصل 2 رابطه کنندهکه بیان زیر

(3-2)                                                     𝑑𝑖𝑗 = √∑ (𝑋𝑖𝑘 − 𝑋𝑗𝑘)
2𝑝

𝑘=1  

 

 که در این معادله، هر کدام از پارامترها عبارتند از :

ijX  تعداد متغیر :kX  برای فردi  ،امjkX  تعداد همان متغیر برای فرد :j ،jid  تفسیر :

 jو  iهندسی فاصله یا فاصله فرد 

 

 نامهپایان متن در اعداد نحوه ذکر -4-9

 ،رها(ها و نمودا)غیر از جدول شوددر مورد اعداد صحیحی که داخل متن نوشته می -

 10ر گاه هیا هفت؛ و شود، مثل چهار عدد با حروف نوشته می آن ؛باشد 10تر از هرگاه عدد کم

  .16یا  26شود، مثل صورت عدد نوشته می به ،باشد 10تر از و بزرگ

و  42/14 ، مانندشودمی )/( استفادهعالمت ممیز برای مشخ  کردن اعداد اعشاری از  -

اد تایپ . در اعد%80 مثل ،شوداستفاده می )%(درصد  چنانچه درصد مورد نیاز است از عالمت

 شده با فونت فارسی، عالمت درصد )%( در سمت چپ عدد باید قرار گرفته شود.

ری تنها تا به حروف )یک سوم، دو پنجم( و اعداد اعشا نامهدر متن پایان اعداد کسری -

 ....(، 87/8، 34/23) شوددو رقم اعشاری نوشته می

برای  و ..(، .40، 800، 450) شوداستفاده میدرج صفر اعداد تنها برای کمتر از هزار  -

 .ک میلیون(هزار و  ی 42هزار،  333) شوداعداد بیش از هزار از ترکیب عدد و حروف استفاده می

 

 سيستم واحدها -4-10

  (SI) تریکالمللی م، سیستم بین/ رساله نامهاستفاده در پایان سیستم واحدهای مورد -

 باشد.می

درج باید نتز ادل متریک آن در پرااز واحدهای دیگر الزم باشد، مع استفادهدر صورتی که  -

  .گردد
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 متن  نحوه ارجاع در -4-11

ر داخل پرانتز و تاریخ و د خانوادگی حتماً در متن و به شکل نام ،مأخذمنبع و ارجاع به  -

 (.1389، قاسمیهگیرد، مانند )میصورت 

ا حرف ربط هر دو نویسنده ب نام خانوادگیدرحالتی که مرجع دو نویسنده داشته باشد،  -

 (.1395قاسمیه و امیدوار، شود )درج و سپس تاریخ درج می و

ر و پس از نویسنده نخست ذک نام خانوادگی اگر منبع بیش از دو نویسنده داشته باشد، -

، همکاران وقاسمیه شود )انتشار اثر درج می شود، سپس تاریخدرج می همکارانو یا  دیگران ،آن

1394.) 

د، چنانچه در انتهای یک پاراگراف ضروری باشد چند مرجع داخل پرانتز درج شو -

امیدوار  ؛1393 ،قضاوی و دخانی؛ 1389 ،قاسمیهشود )نقطه ویرگول گذاشته می ،هاحدفاصل آن

 (.1395 همکاران، و

ع شده مورد استفاده واقع در متن نابدر فهرست مضروری است تمام منابع ذکر شده  -

 موجود باشد. نابعدر فهرست م ،و تمام منابع درج شده در متن باشد

 

 مأخذ و منابع نحوه نگارش فهرست -4-12
. بهترین راه استفاده باشددهی و منابع میرفرنس نامه،پایانهای هر ترین بخشیکی از مهم

       برایهای دیگری رافزانرم، wordغیر از  .باشدمی wordافزار نرم ،نویسیاز قابلیت رفرنس

     این . Mendeley،End Note ، Reference Manager : از جمله ،دارندنویسی وجود رفرنس

 .استافزارها این قابلیت را دارند که مشخ  کنند از کدام منبع در متن استفاده نشده نرم

 به شرح زیر است: word 2010و  word 2007 نویسی دررفرنس

هر جا که خواسته سپس . منوی باالی ورد انتخاب کنید از را Referencesابتدا تب  -1 

                          کنید، آنگاه از این تب، قسمتباشید از رفرنسی استفاده کنید، آنجا کلیک 

Citation & Bibliography  کنید.انتخاب را 

را  Add New Source، گزینه و بعد از آن کنیدکلیک  Insert Citationروی قسمت  -2

 کنید.انتخاب 

http://researcheditor.ir/component/search/?searchword=%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87&ordering=newest&searchphrase=all&limit=20
http://researcheditor.ir/component/search/?searchword=%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C&ordering=newest&searchphrase=all&limit=20
http://researcheditor.ir/component/search/?searchword=%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C&ordering=newest&searchphrase=all&limit=20
http://researcheditor.ir/component/search/?searchword=%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C&ordering=newest&searchphrase=all&limit=20
http://researcheditor.ir/component/search/?searchword=%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C&ordering=newest&searchphrase=all&limit=20
http://researcheditor.ir/component/search/?searchword=%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C&ordering=newest&searchphrase=all&limit=20
http://researcheditor.ir/component/search/?searchword=%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C&ordering=newest&searchphrase=all&limit=20
http://researcheditor.ir/component/search/?searchword=%D8%A7%D8%B3%D8%AA&ordering=newest&searchphrase=all&limit=20
http://researcheditor.ir/component/search/?searchword=%D8%A7%D8%B3%D8%AA&ordering=newest&searchphrase=all&limit=20
http://researcheditor.ir/component/search/?searchword=%D8%A7%D8%B3%D8%AA&ordering=newest&searchphrase=all&limit=20
http://researcheditor.ir/component/search/?searchword=%D8%A7%D8%B3%D8%AA&ordering=newest&searchphrase=all&limit=20
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شود که باید اطالعات مربوطه را تکمیل کرد. این اطالعات با توجه به ای باز میپنجره -3

کند. بعد از اینکه اطالعات تکمیل فرق می باشد،، کتاب، سایت و یا کنفرانس مجله ،که منبع این

  .کنیدرا انتخاب  Okشد، کلید 

نویسی را ترین استانداردهای رفرنس. در این قسمت مهماست Style ،قسمت دیگر -4

 که موارد سایر و  APA ،Chicago ،ISO ،MLA ،Harvard ،IEEE مشاهده کرد، مانندتوان می

 فرمت شود، انتخاب که هاییروش از کدام هر. کرد استفاده توانمی کدام هر از نیاز، به توجه با

 .کندمی تغییر خودکار طور به انتها در هم و متن در هم آن، استاندارد

یک فلش در سمت چپ نشان داده  و شود، برجسته میکلیک کنید Styleتب اگر روی  -5

. بعد از اتمام کنیدشماره صفحه را نیز وارد  یدتوانشود که اگر روی آن کلیک کنید، میمی

را  Insert Bibliographyگزینه  ،کنید و از آنجاکلیک  Bibliography، روی قسمت نامهپایان

 کند.، فرمتی مناسب پیدا میایدهایی را که وارد کردهانتخاب کنید. تمام رفرنس

ها تیک توان مشاهده کرد که کدام رفرنسنیز می Manage Sourcesدر قسمت  -6

 اند.ی در متن استفاده نشدهاند، یعننخورده

هایی که وارد فایل که رفرنس است این کرد توجه آن به توانمی که دیگری مهم نکته -7

ها نیاز داشته ماند و اگر در آینده به آن، در دیتابیس ورد در همان کامپیوتر باقی میایدورد کرده

 .دها را کپی کنیآن دتوانی، میدباشی

 زینه    گ روی کنید، استفاده را رفرنس آن خواستید که متن جای هر درهر زمان  -8

Insert Citation در این صورتنید و رفرنس مرتبط را از لیست انتخاب نماییدکلیک ک . Word 

 [(1] دهد. )مثالًبه صورت خودکار عدد متناسب با آن رفرنس را در متن شما قرار می

ابتدا آن را  ،باشد word 2003اگر فایل و آن این که  استیک نکته در اینجا قابل ذکر  -9

 .کنید شروع را نویسیرفرنس سپس و کنید تبدیل  word 2010 یا word 2007ه ب

 

ها ه رفرنسنامه برای همدهی در پایاننویسی و ارجاعبا توجه به مطالب ذکر شده، رفرنس

یه منابع شود و باید یک الگوی مشخ  برای کلانجام می APAهای هاروارد و یا با یکی از سبک

ا یکی از بو انگلیسی در نظر گرفته شود. برای این منظور، همه منابع و مأخذ را تنها  فارسی

نگلیسی های مذکور، تنظیم نمایید. همچنین ابتدا فهرست فارسی و سپس فهرست االگوهای روش

 ست:ابه صورت زیر  شیوه هارواردنویسی به رفرنس شود.و براساس حروف الفبای تنظیم می

http://researcheditor.ir/component/search/?searchword=%D9%85%D8%AC%D9%84%D9%87&ordering=newest&searchphrase=all&limit=20
http://researcheditor.ir/component/search/?searchword=%D9%85%D8%AC%D9%84%D9%87&ordering=newest&searchphrase=all&limit=20
http://researcheditor.ir/component/search/?searchword=%D8%A7%D8%B3%D8%AA&ordering=newest&searchphrase=all&limit=20
http://researcheditor.ir/component/search/?searchword=%D8%A7%D8%B3%D8%AA&ordering=newest&searchphrase=all&limit=20
http://researcheditor.ir/component/search/?searchword=%D8%A7%D8%B3%D8%AA&ordering=newest&searchphrase=all&limit=20
http://researcheditor.ir/component/search/?searchword=%D8%A7%D8%B3%D8%AA&ordering=newest&searchphrase=all&limit=20
http://researcheditor.ir/component/search/?searchword=%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87&ordering=newest&searchphrase=all&limit=20
http://researcheditor.ir/component/search/?searchword=%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87&ordering=newest&searchphrase=all&limit=20
http://researcheditor.ir/component/search/?searchword=%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87&ordering=newest&searchphrase=all&limit=20
http://researcheditor.ir/component/search/?searchword=%D8%A7%D8%B3%D8%AA&ordering=newest&searchphrase=all&limit=20
http://researcheditor.ir/component/search/?searchword=%D8%A7%D8%B3%D8%AA&ordering=newest&searchphrase=all&limit=20
http://researcheditor.ir/component/search/?searchword=%D8%A7%D8%B3%D8%AA&ordering=newest&searchphrase=all&limit=20
http://researcheditor.ir/component/search/?searchword=%D8%A7%D8%B3%D8%AA&ordering=newest&searchphrase=all&limit=20
http://researcheditor.ir/component/search/?searchword=%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C&ordering=newest&searchphrase=all&limit=20
http://researcheditor.ir/component/search/?searchword=%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C&ordering=newest&searchphrase=all&limit=20
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 مجله :مقاله در  -الف

 فارسی -1-الف

 تک مؤلف:

 (1385تالی، )قهرودی

لعه موردی حوضه در تخمین رواناب )مطا SCS-CN. ارزیابی مدل 1385تالی، م.، قهرودی [1]

 .198-185(، ص 7) 4 توسعه، و جغرافیا مجلهآبریز سد امیرکبیر )کرج((. 

 

 دو مؤلف:

 (1394)نسیمی و زارع، 

 در زمینیهای زیرآب مصنوعی تغذیه هایحوضچه یابیمکان. 1394زارع، م.،  و نسیمی، ع. [2]

 25ریز، نشریه دانش آب و خاک تب .فرایند تحلیل سلسله مراتبی اساس بر بوشکان آبخیز حوزه

 .141-125ص  ،(1)

 

 بیش از دو مؤلف:

 (1392)کریمی و همکاران، 

 البسی پخش برای مناسب هایعرصه تعیین. 1392کریمی، ح.، ناصری، ب. و نادری، ف.،  [3]

 ن. نشریهبولی منطق مدل از استفاده با ایالم استان چرداول آبخیز در حوزه مصنوعی تغذیه و

 .76-71(، ص 21) 7 ایران، آبخیزداری مهندسی و علوم

 

 التین -2-الف

 تک مؤلف:

(Chang, 1996( 

[1] Chang, D., 1996. Applications of the extent analysis method on Fuzzy AHP. 

European Journal of Operational, 95(3), pp. 649-655. 

 دو مؤلف:

(Wicks & Bathurst, 1996( 
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[2] Wicks, J. & Bathurst, J., 1996. A physically based, distributed erosion and 

sediment yield component for SHE hydrological modelling systems. Journal of 

Hydrology, 175(1-4), pp. 213-238. 

 

 بیش از دو مؤلف:

(Fentie, et al., 2002) 

[3] Fentie, B., Yu, B., Silburn, M. & Ciesiolka, C.A.A., 2002. Evaluation of eight 

different methods to predict hillslope runoff rates for a grazing cathment in 

Austalia. Journal of Hydrplogy, 261 (1-4), pp. 102-114. 

 

 

 مقاله در همایش -ب

 فارسی -1-ب

 تک مؤلف:

تهران اثرات تغییر کاربری حوضه های باالدست بر سیالب شهر. 1392تالی، م.، قهرودی [1]

 . تهران، کنفرانس ملی مدیریت سیالب.مطالعه موردی: حوضه دربند

 

 دو مؤلف:

فرسایش ات روند ارزیابی طرح ساماندهی رودخانه با مطالعه تغییر. 1392قانع، ا. و حسینی، خ.،  [2]

 یالب.س. تهران، کنفرانس ملی مدیریت و رسوب )مطالعه موردی: رودخانه حسین آباد کالپوش(

 

 بیش از دو مؤلف:

فازی و مدل فازی  . ارزیابی مدل استنتاج1392زاده، م.، کوالئیان، ع. و رضایی کالنتری، م.، نبی [3]

 تهران، کنفرانس ملی مدیریت سیالب. عصبی در تخمین هیدروگراف سیل.

 

 التین -2-ب

 تک مؤلف:

[1] Silver, K.,1989. Electronic Mail the New Way to Communicate. In: D.I. Raitt, ed. 

9th International Information Meeting, London 3-5 December 1988. Oxford: Learned 

Information, pp. 323-330. 
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 مؤلف: دو

(Ghazavi & Vali, 2011) 

[2] Ghazavi, R. & Vali, A., 2011. Soil degredation and desertification in an arid 

environment affected by a salt diaper. Greece, 6 th International Congress of ESSC 

 

 بیش از دو مؤلف:

(Taheri et al., 2008) 

[3] Taheri, A., Ghasemi, M. & Jain, A., 2008. Water resources. Landon, 

International water conference. University of Tehran. 

 نکته:

 فرضی است و تنها برای آشنایی دانشجویان نوشته است. 3مورد 

 

 مقاله در کتاب -ج

[1] Poesen, J., Vandekerckhove, L., Nachtergaele, J., Oostwoud Wijdenes, D., Verstraeten, 

G., an 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. 

 

 کتاب -د

 فارسی -1-د

 تک مؤلف:

 هران.تدوین تهران: انتشارات دانشگاه ت 442. هیدرولوژی کاربردی. 1392مهدوی، م.،  [1]

 

 دو مؤلف:

 (1389)اسمعلی و عبدالهی، 

انتشارات  :اردبیلتدوین  612 .. آبخیزداری و حفاظت خاک1389اسمعلی، ا.، و عبدالهی، خ.،  [2]

 .محقق اردبیلی
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 بیش از دو مؤلف:

 

 (1392)شعبانعلی و همکاران، 

وزه حمسائل اقتصادی و اجتماعی . 1392شعبانعلی، غ.، مهدوی، س. خ. و محمودی، ج.،  [3]

 چاپ اول تدوین تهران: نشر بال.352های آبخیز. 

 

 التین -2-د

 تک مؤلف:

(Das, 2009) 

[1] Das, G., 2009. Hydrology and Soil Conservation Engineering. 2 edition ed. New 

Delhi, India: PHI Learning. 

 دو مؤلف:

(Jain & Singh, 2003) 

[2] Jain, S. & Singh, V., 2003. Water resources systems planning and management. 

First Edition ed. New Yok, USA: Elsevier. 

 

 بیش از دو مؤلف:

(Ward, et al., 2016) 

[3] Ward, A. D., Trimble, S. W., Burckhard, S. R. & Lyon, J. G., 2016. 

Environmental Hydrology. Third ed. New York, USA: CRC. 
 

 

 

 کتاب در کتاب -ه

[1] Mettam, G.R., Adams, L.B., 2009. How to prepare an electronic version of your 

article, in: Jones, B.S,. Smith, R.Z. (Eds.), Introduction to the Electronic Age. E 

Publishing Inc., New York, pp. 281–304.  

 

 نامهپایان -و

 فارسی -1-و
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ده از ا استفاب آب باران یآورمناطق مستعد جمع یابیمکان .1394 رودی، محمودی،دره [1]

 زیآبخ زةحو ی:مورد ة)مطالعگیری های پشتیبانی تصمیمو سیستم ییایسامانه اطالعات جغراف

 زمین، لومع و طبیعی منابع دانشکده ارشد، کارشناسی نامهپایان .(عنبرآباد آباد بلوکحسین

 ص. 128کاشان.  دانشگاه

 

 التین -2-و

[1] Heydarnezhad, S., 2013. Evaluating the halo-phytoremediation potential of 

Seidlitza rosmarinus L. on salt contaminated soils. M.Sc. thesis, University of 

Kashan. 128 pp.  

 

 

 

 (Web site)درگاه الکترونیکی  -ز

[1] Mathieu, R., Richards H.M., Brooks, S.J., Stewart, W.,  & Sbih, M., 2004. 

Relationships between Radarsat SAR data and surface moisture in soil. 

International Journal of Remote Sensing 24(2):65–81. Available at: 

http://www.informaworld.com/contentUaV.24-2-2004/article9.htm (visited 5 

September 2010). 

 

 رساله /نامهتکثير پایان -5

ه نسخه به همراصورت چاپی خود را به رساله /نامهیک جلد پایاندانشجو موظف است  -

گاه کتابخانه مرکزی دانشحساب به جهت تسویه (PDFو   word)به صورت ( آن CDالکترونیکی )

 دهد.تحویل  کاشان

اه نسخه صورت چاپی به همرخود را به رساله /نامهیک جلد پایاندانشجو موظف است  -

شکده کتابخانه مرکزی دانحساب به جهت تسویه (PDF و   word)به صورت ( آن CDالکترونیکی )

 تحویل دهد.

 گردد.یرساله تحویل م /نامهیک جلد پایان ،راهنما و مشاور به هر یک از اساتید -

 .نمایدثیر و تکنامه تهیه تعداد بیشتری پایان بایددانشجو  ،در صورت در خواست گروه -
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و  PDFصففورت یک فایل کامل در قالب فرمت هنامه/ رسففاله بهمچنین متن کامل پایان -

 قرار گرفته و در صورت درخواست استادCD بر روی یک  Wordیک فایل کامل در قالب فرمت 

 قرار گیرد. هادر پوشش مخصوص در انتهای نسخ مکتوب تحویلی به آن راهنما

 

 

 

 


