




شناسنامه
صنعت سبز نوین

ن های صنایع غذاییمکانیک بیوسیستم، مهندسی مکانیزاسیون و مهندسی ماشینشریه علمی ترویجی مهندسی 
پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

1401سوم، بهار شماره ششم، دوره 
130801/132: شماره مجوز

انجمن علمی دانشجویی مهندسی ماشین های کشاورزی دانشگاه تهران: صاحب امتیاز
محمد قوشچیان : مدیر مسئول

محمد قوشچیان، عمار صالحی: سردبیر
:  اساتید مشاور

.ده استاین نشریه با حمایت بنیاد علمی آموزشی قلم چی منتشر ش

ی مکانیاک مهندسا)، دکتر شااهین رییعای(مهندسی مکانیک بیوسیستم گرایش طراحی)دکتر علی جعفری
وسیساتم گارایش مهندسای مکانیاک بی)، دکتر سید سعید محتسبی(بیوسیستم گرایش انرژی های تجدیدپذیر

(مهندسااای مکانیزاسااایون)و دکتااار اساااداله اکااارم( ینااااوری پاااس از برداشااات

:هیئت تحریریه تخصصی
موسساه ینای عضو هیئت علمی گروه مکانیم بیوسیستم دانشگاه ایامم و ریایس)دکتر کامران خیرعلی پور 

ای عضو هیئات علمای گاروه مهندسای ماشاین ه)دکتر سلیمان حسین پور، (مهندسی و کشاورزی دهلران
اااتم دانشجوی دکتاری مهندسااای مکانیاااک بیوسیس)قوشچیان محمد ، (کشاورزی،دانشگاه تهران

انشاااگاه دانشجوی دکتری مهندساای مکانیااک بیوسیسااتم د)، عمار صالحی(دانشااگاه تهااران
ساااتم دانش آموختااه کارشناساای ارشااد مهندساای مکانیااک بیوسی)، میثم امامیان (تهااران

(دانشااگاه تهااران

: همکاران این شماره
تر سید سعید ، دک(عضو هیئت علمی گروه مهندسی ماشین های کشاورزی،دانشگاه تهران)دکتر شاهین رییعی 

یرعلی پاور کامران خ، دکتر (عضو هیئت علمی گروه مهندسی ماشین های کشاورزی،دانشگاه تهران)محتسبی 
، (شاورزی دهلرانبیوسیستم دانشگاه ایمم و رییس موسسه ینی مهندسی و کمکانیک عضو هیئت علمی گروه )

ریحاناه ، (اندانشگاه تهرعضو هیئت علمی گروه مهندسی ماشین های کشاورزی )دکتر محمود سلطانی ییروز 
ری دانشاجوی دکتا)، محماد قوشاچیان (دانشگاه تهاراناگروتکنولوژی بذر، دانشجوی دکتری )پیروزی 

هندسااای دانشجوی دکتری م)عمار صالحی، (مهندساای مکانیااک بیوسیسااتم دانشااگاه تهااران
تری مهندسای دانشجوی دک)، محمدرسول شعبانی شادیانی (مکانیااک بیوسیسااتم دانشااگاه تهااران

(مکانیک بیوسیستم، دانشگاه تهران

عمار صالحی: آرا طراح جلد و صفحه 

قوشاچیانصاالحی، محماد امامیاان، پوریاا شاجاعی رنجبار، عماار میاثم : علمی و ادبیویراستاران 
بز صنعت س»با اعطای امتیاز نشریه حریه ای به نشریه 20/12/1398تاریخ 7402841بر اساس مجوز شماره 

« سبز ناویننشریه صنعت»بر این اساس، . از سوی معاونت محترم پژوهشی دانشگاه تهران موایقت شد« نوین
.ترویجی یک امتیازی محسوب می شود-یک نشریه علمی
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معرفی و بررسی تکنیک تلفیق داده ها
در حسگرهای مصنوعی جهت ارزیابی کیفیت

معرفی و بررسی تکنیک تلفیق داده ها
در حسگرهای مصنوعی جهت ارزیابی کیفیت





سخن آغازین
گزیده ای از بيانات مقام معظم رهبری در دیدار جمعی از نخبگان علمی کشور

ــم  ــا اقتــدار، عل ــرای اقتــدار یــک کشــور، پیشــرفِت همــراه ب ــی ب      رمــز پیشــرفت یــک کشــور، یعنــی آن محــور اصل
اســت. آمــاج بســیاری از توطئه هــای امــروزی کــه علیــه جمهــوری اســامی هســت، علــم و اهــل علــم و دانشــجویان علــم 
و محیــط علمــی اســت؛ ایــن را توجــه داشــته باشــید. نگذاریــد ایــن تیــر طبــق آن هدفگیــری دشــمن، بــه هدفــی کــه 
آنهــا گرفته انــد، اصابــت کنــد. کار علمــی را نگذاریــد متوقــف بشــود. از همــه ی ایــن حرف هایــی کــه گفتــه شــد، مهمتــر، 
ــم  ــم اســت، اقتــدارش از ناحیــه ی عل مســئله ی علــم و تحقیــق و پژوهــش اســت. دنیــای غــرب ثروتــش از ناحیــه ی عل
اســت، زورگوئــی ای کــه امــروز مي کنــد، بــه خاطــر علمــی اســت کــه دارد. پــول فــی نفســه اقتــدار نمــی آورد. آنــی 
ــکا پیشــرفتگِی علمــِی خــودش را نمي داشــت، نمي توانســت  ــت. امــروز اگــر آمری ــش اس ــی آورد، دان ــدار م ــه اقت ک
ــه دســت می آیــد،  در دنیــا اینجــور زورگوئــی بکنــد و در همــه ی مســائل عالــم دخالــت بکنــد. ثــروت هــم اگــر ب
ــم،  ــن سال هاســت روی مســئله ی عل ــه م ــن ک ــد. ای ــت بدهی ــم را اهمی ــد. عل ــت می آی ــه دس ــم ب ــه ی عل از ناحي
تحقیــق، پژوهــش، پیشــرفت، نــوآوری، شکســتن مرزهــای علمــِی موجــود تکیــه مي کنــم، بــه خاطــر ایــن اســت. بــدون 

انــواع دانــش، اقتــدار کشــور امكانپذیــر نيســت. دانــش اقتــدار مــی آورد.
گیــرم نطنــز را بمبــاران کردنــد، کارخانــه ی اصفهــان را بمبــاران کردنــد، علــم را چــه جــوری بمبــاران مي کننــد؟ علــم 
را کــه نمي شــود بمبــاران کــرد.  ببینیــد، علــم مصونيــت مــی آورد، اقتــدار مــی آورد. مراقــب باشــید در دانشــگاه 
شــما، در کاس شــما، در مرکــز تحقیقــات شــما، در کار پژوهشــی شــما، اختــال ایجــاد نکننــد. اگــر دیدیــد دســتی دارد 

ــد. ــه آن دســت بدبیــن بشــوید. اقتــدار شــما را، آینــده ی شــما را هــدف گرفته ان اختــال ایجــاد مي کنــد، ب
ــا شــما جوان هــا به خصــوص، خیلــی حــرف دارم. یکــی از کارهــا همیــن اســت؛ کســانی بیاینــد طعــم نیــاز  حــاال مــن ب
بازارهــای غربــی را، مثــًا فــرض کنیــد بــه تابلــو نقاشــی، بــه دســت بیاورنــد، بعــد بیاینــد اینجــا، پشــتیبانی مالــی کننــد 
و نقــاش مــا را بــه ســمت تأمیــن آن نیــاز ســوق بدهنــد. عیــن همیــن قضیــه در کار علمــی ماســت؛ در مقالــه ای اســت 
کــه در آی.اس.آی منتشــر مي شــود؛ در موضــوع تحقیقــی اســت کــه شــما در پژوهشــگاه خودتــان دنبــال مي کنیــد. 
ــای  ــی، کمک ه ــای مال ــف، کمک ه ــای مختل ــد در بخش ه ــروز، اسپانســرها می آین ــِی ام ــج فرنگ ــر متأســفانه رائ ــه تعبی ب
ــِی  ــتقالل علم ــه ایــن توجــه کنیــد. اس ــرای اینکــه در آن جهــت کار انجــام بگیــرد. ب ــد ب مــادی، اعانه هــا را مي گذارن
ــت  ــی ، حرک ــق اول ــه طری ــری و ب ــت هن ــی، حرک ــت علم ــتقالِل حرک ــن اســت: اس ــش همی ــی از لوازم ــور یک کش

سیاســی. بعضــی از حــرکات سیاســی هــم از ایــن قبیــل اســت.
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فراخوان دریافت مقاالت و مطالب علمی نشریه علمی-ترویجی 
صنعت سبز نوین 

     بــا توجــه بــه اهمیــت هم افزایــی و همچنیــن معرفــی پژوهش هــای انجــام شــده در ایــن رشــته و دســتاورد های 
ــک  ــج آن؛ از همــه  اســاتید، پژوهشــگران و دانشــجویان در رشــته های مهندســی مکانی ــدان و تروی ــه عاقه من آن ب
بیوسیســتم، مهندســی مکانیزاســیون، مهندســی ماشــین های صنایــع غذایــی و رشــته های مرتبــط دعــوت می شــود 
جهــت ارســال مطالــب خــود بــه نشــریه علمــی ترویجــی صنعــت ســبز نویــن از طریــق راه هــای ذکــر شــده اقــدام 

یند. فرما
همچنیــن از شــماره های گذشــته، بخشــی بــا نــام »دســتاورد« بــرای معرفــی طرح هــا و پژوهش هــای انجــام شــده 
ــه نشــریه اضافــه شــده اســت کــه  ــه صــورت ثابــت ب ــا هــدف معرفــی توانایی هــای دانشــجویان در ایــن رشــته ب ب

ــد. ــی نماین ــام خــود معرف ــا ن ــن بخــش ب ــد طرح هــا و دســتاوردهای خــود را در ای ــدان می توانن عاقه من

نحوه ارسال مطالب:

-  مراجعه به سایت رسمی نشریه به نشانی sanatsabzsj.ut.ac.ir و بخش ارسال مقاالت
sanat.sabz.pub@gmail.com :ارسال مقاله به ایمیل نشریه به نشانی  -

جهــت کســب اطاعــات بیشــتر، می توانیــد بــه شــماره های پیشــین نشــریه کــه در ســایت و تلگــرام نشــریه موجــود 
اســت، مراجعــه کــرده و بــا آي دي تلگــرام sanatsabznovin@  یــا شــماره  09037025739 در ارتبــاط باشــید.

راه های ارتباطی نشریه: 
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