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 Background and Objectives: The abstract is one of the most important parts of a paper. The abstract 
must be presented on a separate page and contain at least 500 and maximum 2500 a words. The abstract 
must not contain any reference or abbreviation. It must be well-organized and has the following parts: 
Background and Objective, Materials and Methods, Findings, and Conclusion. Background and Objective 
should briefly include the background about the researched topic. It is a simple way of stating the problem 
investigated. Objective should address the significance and goals of the study. Goals must be clearly 
expressed and let the readers understand why the study has been carried out.  

Methods: Materials and Method include Participants, Instrument(s), Material(s), Procedure, and Data 

analysis. It concerns general information about the sample and population, research instruments used to 
gather data, the materials, timing and type of the intervention, and data analysis techniques. 

Findings: In this section the results of data analysis are explained. Related statistical tests and confidence 
intervals must be introduced and reported comprehensively and in detail. 

Conclusion: It is not the repetition of the findings. It should convey the final conclusion of the study which 
accompanies authors’ suggestions and the discussion regarding the application of the results in their special 
field. Limitations and obstacles faced during the study should be mentioned in the conclusion section as 
well. 
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یافتهه   فهور  سهازما    ی مسهتق  بهه  ا های مهم مقاله است کهه در فهه ه   چکیده یکی از بخش پیشینه و اهداف: 

گیهری بهدو  رکهر     ها و نتیجه ، یافتهپژوهش روش اهداف، بر پیشینه و دی( با تأککلمه 2500و حداکثر  500حداق  )

گردد. تطبیق چکیده فارسهی و انگلیسهی المامهی اسهت. در بخهش پیشهینه و        ماده میآهای اختصاری  منابع و عالمت

و طهور شههاف بیها  شهود      هگردد. اهداف بایهد به   می ارایهله أاهداف، مختصری از پیشینه پژوهش و همچنین بیا  مس

 با اهداف و ضرور  ت قیق آشنا شوند. یدرست مخاطبا  پس از مطالعه آ  به

هها، مهواد    آوری داده هها، ابهمار جمهع    باید شام  اطالعا  کلی در مورد جامعه و نمونه، ن وه انتخها  نمونهه   : ها روش

 .باشد های آماری شده در پژوهش، روند انجام پژوهش و زما  و نوع مداخله و نوع ت لی  استهاده

ههای آمهاری    ها متناسب با هدف پژوهش و رکر م اسبا  ریاضی یا آزمو  یافته این بخش باید شام  شرح ها: یافته

 استهاده شده باشد.

ها همراه  بندی نهایی یافته های پژوهش باشد. در این بخش جمع یافته   گیری نباید تکرار بخش نتیجه گیری: نتیجه

ها و  م دودیت ،ها شنهادییا نتایج در رشته تخصصی بیا  گردد. پ افتهیهای م قق، کاربردهای بخش  با توفیه

 .موانعی که در سر راه ت قیق وجود داشته نیم رکر گردد
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 قدمهم

 را اقیانوس، آ  ما که از آ  پوشیده شده زمین سطح سوم یک
 ها در این میا ، اقیانوس که نامیم می حوضچه و دریاچه رودخانه،

و میما  تخریبی که  آ  رفتار مطالعه بنابراین، .بیشترین سهم را دارند
ایجاد  1سونامیها، سی  و  تواند در اثر بالیای طبیعی مانند طوفا  می

 . [1]وع مهمی است که نیازمند توجه است شود، موض

نشا  داده ( 1جدول ) مقاله درهای قاب  استهاده در  ها و فونت قلم
 .شده است

 های مقاله قلم :1 جدول

Table 1: Article Fonts 

 ویژگی سایز قلم عنوان

 پررنگ B Nazanin 14 عنوا  فارسی

 پررنگ Calibri 14 عنوا  التین

 B Nazanin 12 نام و نام خانوادگی فارسی
ایتالیک 

 پررنگ

 Calibri 10 نام و نام خانوادگی التین
ایتالیک 

 پررنگ

 ایتالیک نازک B Nazanin 10 مشخصا  نویسندگا  فارسی

 ایتالیک نازک Calibri 10 مشخصا  نویسندگا  التین

 ایتالیک نازک Calibri 9 نشانی پست الکترونیکی

 پررنگ B Nazanin 12 سر عنوا 

 ایتالیک نازک B Nazanin 11 عنوا  فرعی

متن چکیده و واژگا  کلیدی 

 فارسی
B Nazanin 10 نازک 

متن چکیده و واژگا  کلیدی 

 التین
Calibri 8 نازک 

 نازک B Nazanin 11 فارسی مقاله متن افلی

 نازک Calibri 10 متن افلی مقاله انگلیسی

 (Footer)زیرنویس فه ه 

 فارسیمتن 
B Nazanin 9 نازک 

 (Footer)یرنویس فه ه ز

 متن انگلیسی
Calibri 7 نازک 

عنوا  فارسی جدول، شک  و 

... 
B Nazanin 9 نازک 

 نازک Calibri 8 عنوا  التین جدول، شک  و ...

متن فارسی درو  جدول، 

 شک  و ....
B Nazanin 9 نازک 

، شک  متن التین درو  جدول

 و ...
Calibri 8 نازک 

 نازک Calibri 9 منابع و مراجع التین

                                                           
1 Tsunami 

 روش پژوهش

 روانی. مشکالت روحی و 1

 افسردگی 1-2

است که هممما  با شیوع بیماری، مردم انواع بیش از یکسال و نیم 
اند. ترس از ابتال و مرگ براثر کرونا، گرانی  ها را دیده ها و داغ مصیبت
ها  پولی وضعیت میلیو  ها و بی ای، بیکاری به دلی  م دودیت ل ظه

سونامی  رو کرده و در این بین کشور با نهر را با چالش روبه
های روحی و روانی مواجه است. هممما  با شیوع کرونا،  بیماری

کارشناسا  از افمایش مشکال  روحی و روانی در جامعه احساس 
کردند، کما اینکه پیش از شیوع کرونا نیم مردم ایرا   خطر می

وضعیت مساعدی نداشتند و طبق آمار رسمی از هر چهار ایرانی یک 
 .[12] بود نهر دچار اختالل روانی

 خودکشی 2-2

اوای  بهمن سال گذشته بود که یک منبع آگاه در سازما  پمشکی  
آمار قربانیا  خودکشی در »ها گهت که  قانونی کشور به یکی از رسانه

نسبت به مد  مشابه  –ابتدای فروردین تا پایا  آبا    –ماه امسال  8
این آمار در شرایطی « درفد افمایش داشته است. 4.2سال گذشته، 
های سازما  پمشکی قانونی کشور ثبت شده  گمارش بود که براساس

نهر  5143، تعداد ک  قربانیا  خودکشی در کشور، 1398که سال 
بود. آمار نماع در سال گذشته نیم هنوز از سوی پمشکی قانونی اعالم 
نشده، ولی به باور رئیس اورژانس اجتماعی، در سال گذشته آمار 

 .[22] داشته استهای خانوادگی افمایش چشمگیری  درگیری

روز گذشته نیم بهماد وحیدنیا، مدیرک  مشاوره و امور روانشناختی 
ماه اول  6اینکه اضطرا  و افسردگی در  سازما  بهمیستی، با بیا 

های سامانه  بررسی»درفد افمایش داشت، گهت:  11تا  9شیوع کرونا 
دهد استرس، اضطرا  و افسردگی  خودارزیابی روانشناختی نشا  می

وی از افمایش دو برابری « درفد افمایش یافته است. 16اکنو  
تلهنی هم خبر داده و با تاکید بر ضرور  افمایش تقاضای مشاوره 

تری  ریمی دقیق منابع در حوزه سالمت روا  گهته است که برنامه
برای این حجم از تقاضا نیاز است و الزم است از سوی دولت و با 

یبانی از خدما  اجتماعی مردم حمایت مجلس منابع کافی برای پشت
 .در نظر گرفته شود

شناسی نیم رو به  نرخ افسردگی در بین کارکنا  پژوهشگاه اقیانوس
و رو به های گذشته روند فعودی  طی ماه طوری که افمایش است. به

آ  را به تصویر  (2)جدول شماره  که در رشدی را تجربه کرده است
 .[8] کشیده است
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 شناسی کنا  پژوهشگاه اقیانوس: نرخ افسردگی در بین کار2جدول 

Table 2: Depression rate in the institute for Oceanography workers 

 
 

 و بحث نتایج

بندی شده بر  ی طبقهها در جهت پاسخ به پرسش پژوهش، داده
عا  البا استهاده از اط. باشد فه شده زیر میالفور  خ اساس ابعاد، به

های فردی  ی ویژگی طبقه 6بندی  حاف  از ت لی  م توا و دسته
یادگیرنده، رابطه یادگیرندگا  با هم، یادگیرنده، مال ظا  فرهنگی 

ها و تعام  یادگیرنده با م یط  رابطه یادگیرنده و معلم، پیش دانسته
 .یادگیری الکترونیکی، مؤلهه یادگیرنده استخراج شده است

ی  طبقه 4بندی  ز ت لی  م توا و دستهعا  حاف  االبا استهاده از اط
تجربیا  معلم و رابطه فال یت معلم، رابطه تعاملی با یادگیرنده، 

با استهاده از  .معلم با اولیای مدرسه مؤلهه معلم استخراج شده است
ی فرایند  طبقه 4بندی  عا  حاف  از ت لی  م توا و دستهالاط

یادگیرنده م ور، رویکرد اجتماعی آموزش، رویکرد رفتاری و رویکرد 

 .[22] گرا، مؤلهه رویکردهای برنامه درسی استخراج شده است سازنده

طبقه  3بندی  عا  حاف  از ت لی  م توا و دستهبا استهاده از اطال
خودارزیابی، مشاهده معلم و معیارهای ارزشیابی مؤلهه ارزشیابی 

های نظری و  پس از فراترکیب چارچو . استخراج شده است
های یادگیری، الگوی  های بررسی شده در زمینه م یط پژوهش

س این الگوی پیشنهادی، ساا بر. دست آمد مههومی جدیدی به
ی یک م یط یادگیری الکترونیکی باید با توجه به ههت بعد طراح

زیر طبقه شام  انتخا  م توا،  2انجام شود: بعد م توای آموزش در 
زیر طبقه  6های کمک آموزشی و بعد یادگیرنده در  مواد و رسانه
رابطه  حظا  فرهنگی،الهای فردی یادگیرنده، م شام  ویژگی

های  رندگا  با هم، رابطه یادگیرنده و معلم، پیش دانستهیادگی
زیر  4یادگیرنده، تعام  یادگیرنده با فیمیک م یط و بعد معلم در 

حیت معلم، رابطه تعاملی با یادگیرنده، تجربیا  الطبقه شام  ف
معلم، رابطه معلم با اولیای مدرسه و بعد فیمیک م یط یادگیری 

شام  م یط فیمیکی، چیدما  م یط، زیر طبقه  4الکترونیکی در 
نور، مکا ، فدا، ایمنی در م یط یادگیری الکترونیکی و بعد 

زیر طبقه شام  فرایند یادگیرنده  4رویکردهای برنامه درسی در 
گرا و  م ور، رویکرد اجتماعی آموزش، رویکرد رفتاری، رویکرد سازنده

ر طبقه شام زی 4یادگیری در  -گرایانه و بعد فرایند یاددهی ساخت

ریمی درسی، راهبردهای  برنامههای تدریس و یادگیری،  سبک
زیرطبقه  4یادگیری مشارکتی، انگیمش یادگیرنده و بعد ارزشیابی در 

شام  خودارزیابی، تکالیف درسی، مشاهده معلم و معیارها در 
ی طراحی شده نشا  داده ها و تعام  آنها در الگو ارزشیابی. این مؤلهه

 .[6] شده است

 CODروز بهترین راندما  حذف  10نتایج نشا  داد که در سن لجن 
درفد( بدو  مشکال  حجیم شد  لجن ایجادگردید و متوسط  95)

م اسبه گردید. به  82/1 و 58/0 به ترتیب Yضرایب سینتیکی 
هوازی لجن بر کاهش تولید بیومس  منظور اثر فاز آنوکسیک و بی

ساعت در رآکتور با  7نتایج نشا  داد نگهداری لجن بعد از مد  
238ORP=-  ضریب سینتیکیY  25/0در راکتور شاهد به  58/0را از 

کاهش داد. در نتیجه لجن مازاد بیولوژیکی  CODگرم بیومس به گرم 
به کمتر از  SVIدرفد کاهش یافت. از طرفی میما   60اً تا تقریب

ml/g 40  نسبت به رآکتور شاهدml/g 92 [4] کاهش یافت. 

، در بیوراکتور حاوی ورمی کمپوست با TPH بیشترین راندما  حذف
درفد مشاهده شد. در این  63/40درفد وزنی، با میانگین  20غلظت 

ای سبک تر با میما  ه راکتور باالترین درفد حذف به هیدروکربن
درفد اختصاص داشته است و در راکتورهای حاوی لجن  49/50

درفد به راکتور حاوی لجن با  TPH ،32 فعال میانگین درفد حذف
درفد وزنی اختصاص داشت. در این راکتور نیم بیشترین  10غلظت 

درفد  86/44تر با میما   های سبک درفد حذف به هیدروکربن
 .مربوط بوده است

انگلیسی و م تویا  آ  در شک   -شک  با شرح فارسی  نمونه یک

اولین  تنها و حتماًنمایید  طور که مشاهده می آمده است. هما  (1)

 (Capital)فور  بمرگ  و یا عبار  داخ  شک  به حرف اولین کلمه

 .[25] است

به ترتیب شده و  نوشته Math Typeافمار  با نرم ( روابط ریاضی:الف
 نوشته شود:داخ  جدول نامرئی فور  زیر  به گذاری و شماره

(1)        
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 در تابستا  و زمستا  SBRو  ABRاز نمونه لجن  OTUsت لی   :1شک  

Fig. 1: Analysis of OUTs from sludge sampled from the ABR and SBRs in summer and winter 

 

 گیری نتیجه

 یافته تکام  ها سال طول در سازی کمپوست های استراتژی امروزه،
 انجام بیولوژیکی تجمیه های روش توسط که است مسیری این. است
 و فیمیکی شرایط تأثیر ت ت میکروبی های فعالیت توسط و شود می

 و شود می انجام ررا  اندازه و تغذیه رطوبت، اکسیژ ، مانند شیمیایی
 سودمند و زیست م یط با سازگار بیولوژیکی های ح  راه سمت به

 درستی راه مختلف های میکروارگانیسم مخلوط تلقیح. رود می پیش
 آلی مواد با کمپوست. بود خواهد کمپوست های چالش ح  برای

 نیاز مورد مغذی مواد و کربن منابع در تعادل ایجاد برای مختلف
 ی جامدها زباله تخریب سازی بهینه برای کافی رطوبت همچنین است،
 طبیعت در ای گسترده طور به ها، گونه تنوع به توجه با. شود می فراهم
 من صربه ترکیب همچنین سازگار، بسیار توانایی با است، دسترس در
 فتوسنتم توسط کربن جداسازی و نیتروژ  تثبیت انجام برای آ ، فرد
 دیگر طرف از اماد نکن رشد جا همه در ندنتوا میکه  گیاها  مانند
 مناسب بالقوه طور به را ها سیانوباکتری میکروبی، های قابلیت دارای
 .[14] را باید مدنظر قرار داد مختلف اهداف برای ناممدها

 توسعه حال در کشورهای همه در تقریباً جامد های زباله به رسیدگی
 تولید پسماندهای با توانند نمی مدیریتی های سامانه و ها زیرساخت که
 آزاد، سوختن آزاد، تخلیه. است فوری مشک  یک کنند، مقابله شده
 امر این. شود می انجام جامعه توسط معموالً زهکشی کانال و آ  دفع
 ها زیرساخت و انسا  سالمت زیست، م یط بر منهی تأثیرا  به منجر
 مشک  ایجاد باعث که شهری جامد های زباله از یکی. شود می
 بچه، پوشک در تواند می که است مصرف یکبار ایهپد شود، می

 اختیاری بی م صوال  و شخصی مرطو  دستمال بهداشتی، دستمال
 ،1961 سال در مصرف یکبار ایدهپ معرفی زما  از. باشد بمرگساال 

 پوشک فنعت تدریج به که است شده اقتصاد الینهک ءجم پدها این

 1980 دهه اواسط در بعدی ت وال . دهد می گسترشنیم  را بچه
  است افمایش به رو بچه پوشک بازار رشد زما ، آ  از. افتاد اتهاق

[7]. 

های آلوده به  با توجه به نتایج این مطالعه جهت زیست پاالیی خاک
توا  از ورمی کمپوست و لجن فعال استهاده نمود. در این  گازوئی  می

تری برخوردار است  عملکرد ورمی کمپوست از جایگاه مناسبمطالعه 
های زیستی میما  حذف  و با افمایش میما  غلظت افالح کننده

 .افمایش خواهد داشت

 مشارکت نویسندگان

این مقاله نویسندگا  سهم یکسانی داشتند. تمرکم افلی در نگارش 
سازی  مدلدوم )م مودرضا اکبرپور جنت( بر بخش سونامی،  نویسنده

بوده است.  سناریوهای انتشار و پیشروی امواج، سناریوهای سونامی
است که نویسنده مسئول مقاله  تمرکم نویسنده اول )مریم پارسی(

های اینترنت اشیاء مبتنی  ها، تجهیما  و فناوری یافتن روش بیشتر بر
های ابری و... جهت جایگمینی با  هسیم، شبک بر حسگرهای بی

نظار  بر هنگام سونامی بوده است.  های موجود برای هشدار به روش

آوری مطالب، ترجمه و  ، نگارش و جمعانطباق مقاله با فرمت مجله
ه بر عهده داشتنیم ی مقاله را یهماهنگی م تواویراستاری مقاال  و 

 .است

 )اختیاری( تشکر و قدردانی

مراتب قدردانی خود را از سردبیر و مدیر داخلی م ترم شایسته است 
شناسی جنا  آقای دکتر اکبرپور و تیم ایشا  اعالم  نشریه اقیانوس

 .دارم
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 )اختیاری( اختصارات
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b0 Distance between separate point-units and the 
point D0 , which presents the development 
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C Net cost of manufactured products, thousands of 
euros  

D0 Development benchmark  

E Energy costs for the manufacture of products, 
thousands of euros  

EMAS Eco-Management and Audit Scheme  
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ER Corporate Environmental Responsibility 

etc And so on (et cetera)  

f Environmental responsibility dependence 
function  
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HR Human resources 
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