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 سرمقاله

ی در هموه  یبوا  تقرباشود   مهندسی، علوم پایه و علووم انسوانی موی    -مقاالت نشریه علمی، پژوهشی و فناوری در سه بخش فنی

شود و اغلب نویسندگان حوزه پوژوهش را فراینودی مونظم و    روش و روشمندی دیده میی تعاریف موجود از پژوهش، مؤلفه

های منظم و ی فعالیتتوان مجموعهباشد  پژوهش را میدانند که این مورد در مقاالت این نشریه دارای اهمیت میروشمند می

هوای علموی را از   کنند  آنچوه پوژوهش  ال میمنطقی دانست که اندیشمندان برای پاسخگویی به سؤاالتی که در ذهن دارند، دنب

شود  از اهداف دیگر این نشوریه برقوراری و   هایی است که در پژوهش به کار گرفته میکند، مسیرها و روشجدا می یرعلمیغ

 گشوایش درهوای بسوته    چراکهباشد؛ مهندسی، علوم پایه و علوم انسانی می-های فنی درزمینهایجاد ارتباط میان علوم مختلف 

 یابیمدرمدهد تنزل ندهیم، ای طوالنی دارد  علم را اگر در حد آنچه در آزمایشگاه علوم تجربی رخ میعلم به مدد فلسفه پیشینه

باید گفت که فارغ از تجربی یا غیرتجربوی   یطورکل بهها، یاریگر و راهگشا باشد  بستها و بنتواند در پیچکه تفکر فلسفی می

ی خام، فرآیند پردازشی و فورآورده نهوایی روبورو هسوتند  در علووم انسوانی و       یشه با سه عنصر مادهبودن علم، دانشمندان هم

های اخیور ایون خوودف تفکور     یاب کرد  در حوزهتوان این سه عنصر را مکانمی یدشوار بهاجتماعی در مقایسه با علوم مهندسی 

نیوز   شوده  چوا  شوود  در ایون نشوریه و مقواالت      ماده خام، عنصر تحلیل و اسوتنباط نهوایی بازشوناخته موی     عنوان بهاست که 

 باشد ارزشمندترین عنصر تفکر پژوهشگران و محققین می

و  جانبه همهدهنده همت و تالش مضاعف محققان و حرکت پویای آنان جهت توسعه نشریه علمی، پژوهشی و فناوری بازتاب

است  سازمان بسیج علمی، پژوهشی و فناوری استان البرز، با توجه به اهداف متعالی این فصلنامه، همه محققوان   متوازن کشور

 های علمی خود ما را در تحقق این اهداف یواری نماید تا با ارسال یافتهدر عرصه علم و پژوهش را دعوت می نظران صاحبو 

 کنند 
 

 با آرزوی توفیق الهی                                                                             

 هنشریدبیر سر                                                                               
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 مقدمه

که در کشورهای صنعتی از موتورهای  هاست مدتاکنون 

از   قبالً شود میدیزل در خودروهای سواری استفاده 

سایل نقلیه و ها اتوبوسو  ها کامیونموتورهای دیزل تنها در 

و  شد میاستفاده  ها جرثقیلو  ها کشتی ،سنگین نظیر قطارها

گازوئیلی و دیزلی  191مثل بنزهای فقط تک مواردی 

 ترین مهمبازدهی بیشتر و آالیندگی کمتر از   بودند

در آینده نزدیک، ].1[خودروهای دیزلی هستند های مشخصه

 صرفه بهکه نیاز  وسایلیدیزل در  موتورهایاستفاده از 

سنگین،  های کشندهو  ها اتوبوساقتصادی سوخت دارند مانند 

بیشتر  ای جادهغیر  کاربردهایو  الوکوموتیوهژنراتورها، 

میزان سختگیری و دقت در  که ازآنجایی. ]2[خواهد شد

در حال افزایش است لذا برای بهبود  ها آالیندهاستاندارد 

موتورها ضروری خواهد بود.  بازده، کنترل احتراق در این

 تری پیچیدهمعناداری نیاز به کنترل  طور بههای آینده موتور

ژی کنترل موجود، که بر اساس نقشه است، نسبت به استرات

دارند و همچنین دارای درجه آزادی بیشتری نسبت به 

و یا  بعدی یکموتورهای امروزی هستند. کنترل کالسیک ، 

کنترل بر مبنای نقشه در مواجهه با درجه آزادی  اساساً

اشکال مختلف نرخ پاشش  واسطه بهکه  ای چندگانه

دیزل آینده  موتورهایدر  ها سوپاپو کنترل  EGR1سوخت،

. بعالوه  ]3[، شکست سختی خواهد خورد شود میفراهم 

 مرتبط با توسعه های پیچیدگیو  موردنیاز، زمان ها هزینه

موتور، عملکرد نگاشت، و همچنین توسعه و کالیبره کردن 

در حال افزایش است . چیزی  معناداری طور بهسیستم کنترل 

باشد،  چندبعدیاست باید  موردنیازکه برای این مقوله 

قابلیت تطبیق داشته باشد، مجهز به یک سیستم کنترل 

باشد که برای رساندن موتور به سطح کارایی  یادگیرنده

نیازمند تغییرات جدی در مدل موتور نباشد و  ایدئال

ی موتور برای تمامی ها آالینده بینی پیشهمچنین توانایی 

. شبکه عصبی ]4[اشدعملیاتی موتور را داشته ب های وضعیت

را بر اساس احساس  ها قابلیتتمامی این  2(ANNمصنوعی )

عصبی  های شبکه. به علت توانایی  ]5[دهد میواقعی ارائه 

 01 ، از اواخر دههغیرخطیحل مسائل  مصنوعی در

 Krijnsen et al, 1999. است قرارگرفتهبسیاری  موردتوجه

                                                 
1
 . Exhaust gas recycled    

2  .  Artificial neural network 

تخمین آالینده یک ابزار دقیق در  عنوان بهاز شبکه عصبی 

NOx  موتور استفاده کرد که این روش جایگزین آناالیزرهای

کامپیوتری شد. میانگین انحراف  های مدلو  قیمت گران

و  شده زدهتخمین   NOxمطلق بین میزان آالینده 

% بود. این کار ثابت کرد که شبکه 7/6شده  گیری اندازه

 NOx یندهعصبی مصنوعی یک ابزار دقیق برای تخمین  آال

 .   ]6[هستموتور 

 Traver et al (1999) را انجام داد مبنی بر  هایی مطالعه

 منظور بهفشار،  متغیرهای درون سیلندری و بر پایهاستفاده از 

ی خروجی از اگزوز موتور دیزل ها آالیندهتخمین سطح 

از شبکه  استفاده واسطه به Navistar T444پاشش مستقیم 

پاسخ  NOxین نتیجه رسیدند که به ا ها آنعصبی مصنوعی. 

نتایج خوبی را  NOx. بخصوص که دهند میخوبی به این متد 

مستقیم حاصل دمای باال در  طور بهنشان داد ،چون تولید آن 

مستقیم وابسته است به  طور بهسیلندر و این دمای باال 

 .]7[هستاصلی  های ورودیباالترین پیک فشار، که از 

 ها روشمواد و 

روشی هوشمند برای  ANN) عصبی مصنوعی )یک شبکه 

پردازش اطالعات است که از سامانه عصبی زیستی الهام 

پردازد. مغز شده و مانند مغز به پردازش اطالعات می گرفته

 کامالًیک سیستم پردازش اطالعات با ساختار موازی و 

. شبکه عصبی متداول شامل سه الیه ]0[پیچیده است

. هر الیه شامل تعدادی گره یا ستهورودی، پنهان و خروجی 

 چندالیه. شبکه پرسپترون هستنرون مخصوص به خود 

(MLP)3  در الیه  زیگموندیمخفی و توابع تبدیل  الیه یکبا

 تقریب بهخروجی قادر  در الیهمیانی و توابع تبدیل خطی 

با هر درجه تقریب خواهد بود، مشروط  موردنظرتمامی توابع 

   .]9[مخفی نرون داشته باشیم در الیهافی ک اندازه به ینکهبر ا

واحد  واسطه بهداده آزمایشگاهی که  225در این مطالعه 

 آزمودنو شدند ، به دو بخش برای آموزش  گیری اندازهآزمون 

 منظور بهتقسیم شدند. الزم به ذکر است که در این مطالعه 

مجزا  صورت به ها دادهدست یافتن به بهترین عملکرد شبکه، 

بدون بار،  باحالتمرتبط  های دادهز بررسی شدند. بطوریکه نی

جداگانه  صورت به هرکدام% نیز 111% و بار 71% ، بار 31بار 

                                                 
3
 . Multi layer perceptron   
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با الگوریتم یادگیری مختلف و ساختارهای متفاوت مورد 

 ارزیابی قرار گرفتند. 

برای حالت کلی؛ میزان بار، دور موتور و فشار پاشش سوخت 

ر نظر گرفته شدند و یک نرون در الیه الیه ورودی د عنوان به

. برای حالتی که هر کرد میرا نمایندگی  NOxخروجی 

، الیه ورودی شبکه شود میجداگانه بررسی  طور بهوضعیت بار 

دور موتور و  ی دهنده نشانکه  هستنرون  2عصبی دارای 

. در این تحقیق از معماری پس هستفشار پاشش سوخت 

 trainbr ،traingdxیادگیری انتشار خطا با الگوریتم 

،trainlm  وtrainscg  استفاده شد که برای هرکدام از این

در الیه مخفی برای حالت کلی از  ها نر ونتعداد  ها الگوریتم

جداگانه  طور بهو برای حالتی که هر وضعیت بار  41تا  11

به تغییر کرد تا بهترین ساختار شبکه  15تا  6بررسی شد از 

و  شود میشبکه فراخوانی  ،د آموزشفرآینآید. در  دست

ورودی را همراه با مقادیر خروجی مرتبط یاد  های دادهمقادیر 

شبکه تالش  درنتیجه شوند می تنظیم ها وزن. گیرد می

مطلوب را تولید کند. دقت و صحت  های خروجیکه  کند می

فرآیند آزمون مورد ارزیابی قرار  واسطه بهآموزش  ی پروسه

 های دادهاز  ای مجموعهروسه آزمون شامل ارائه . پگیرد می

تا اینکه صحت  باشند می فرد منحصربه کامالًتجربی است که 

در تخمین متغیرهای موردنظر  دیده آموزشو دقت شبکه 

 مورد ارزیابی قرار گیرد.

  .شود میزیر بیان  صورت بهتابع انتقال شبکه عصبی 

NETi=   (1)                      

    (2        )  

ام، iبرابر با ورودی خالص برای تابع انتقال نرون  NETiبطوریکه 

Wij  وزن ارتباطی بین نرونi رودی وام در الیه مخفیj ام در الیه

که  هستتابع تبدیل  fام و iبایاس مربوط به نرون  Wbiو  هستاول 

است. مقادیر  شده استفادهیق از تابع تبدیل زیگموییدی در این تحق

 .شوند مینرمالیزه  1و  0ورودی و خروجی بین 

  

 چندالیهیک شبکه عصبی  -1شکل 

که در  4RMSEدقت برای فاز آزمون با استفاده از  گیری اندازه

 . شود میاست محاسبه  شده داده( نشان 3معادله )

( در R2همبستگی ) ( و ضریبMREخطای میانگین نسبی )

، از این مقادیر نیز برای اند شده داده( نشان 5( و )4معادالت )

و تجربی استفاده  شده زدهتخمین  های دادهمقایسه 

اطالعاتی مختصر را در مورد کارایی و عملکرد  RMSE.شود می

تخمین  های دادهبطوریکه انحراف واقعی بین  دهد میمدل ارائه 

عبارات اندازه  یک به یکشده را با مقایسه  گیری اندازهو  شده زده

 . مقدارگیرد می
RMSE   همیشه مثبت است و مقدار مطلوب آن

شده را  گیری اندازهخطای مقادیر  MRE. شاخص هستبرابر صفر 

 تر پایین MRE. مقدار سنجد مینسبت به مقادیر درست 

و  شده زده همبستگی بهتر بین نتایج تخمین دهنده نشان

شاخصی دیگر بین  دهنده نشان 2R. مقدار هستشده  گیری اندازه

 2R، بطوریکه هرچه مقدار هستو تجربی  شده زدهتخمین  های داده

تخمین  های دادهدقت باالتر  دهنده نشانباشد،  تر نزدیک 1به عدد 

 .هست شده زده

 (3) 

(4) 

(5) 

 بحثو  نتایج

زل موتور دینیتروژن  اکسید دی ی آالیندهاین مطالعه میزان 

است. مقادیر  شده بینی پیششبکه عصبی مصنوعی  ی وسیله به

از شبکه عصبی مصنوعی با نتایج حاصل از  آمده دست به

تا قابلیت اعتماد شبکه  شود میتجربی مقایسه  ها آزمایش

                                                 
4
 .Root mean square error    

RMSE =    

MRE =    
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قرار گیرد. برای تعیین بهترین الگوریتم یادگیری  موردبررسی

 . شود یماستفاده  BRو  GDX ،SCG ،LM های الگوریتماز 

 ها نر ونبرای تعیین تعداد بهینه نرون در الیه میانی، تعداد 

نرون متغیر بود و برای  15نرون تا  6وضعیت بار، از  4برای 

بود تعداد نرون در الیه  ها دادهوضعیت کلی که شامل تمامی 

نرون تغییر کرد. در این تحقیق  41نرون تا  11میانی از 

پنهان بودند.  الیه یکارای تمامی ساختارهای شبکه تنها د

حاصل از شبکه با  های دادهساختارهای مختلف شبکه و آنالیز 

برای وضعیت  R2و  MRE ،RMSE های شاخصاستفاده از 

 1که در جدول  طور همانآمده است .  1بدون بار در جدول 

 دهنده نشانکه  RMSEاست، کمترین مقدار  شده دادهنشان 

نرون در الیه  11به شبکه با متعلق  هستبهترین دقت شبکه 

در جدول  شده داده. روش نشان هست SCGپنهان و الگوریتم 

% و حالتی که از تمامی 111%، 71%، 31، برای وضعیت بار 1

استفاده شد یعنی حالتی که وضعیت بار خود یکی از  ها داده

% 31پارامترهای ورودی بود، انجام شد. برای وضعیت بار 

نرون در الیه پنهان بود و از  51 بهترین ساختار دارای

% شبکه با الگوریتم 71 درباراستفاده کرد،  BRالگوریتم 

SCG نرون در الیه مخفی بهترین عملکرد را 14 و تعداد

% ساختاری از شبکه بهترین عملکرد 111داشت، در حالت بار 

نرون در الیه میانی بود و از  21را از خود نشان داد که دارای 

برای وضعیت کلی  درنهایتاستفاده کرد و  SCGالگوریتم 

یعنی حالتی که از تمامی داده برای آموزش و آزمون شبکه 

و الگوریتم   10استفاده شد ،ساختار شبکه با تعداد نرون 

SCG  2بهترین عملکرد را از خود نشان داد. در جدول 

مقادیر خطا برای ساختارهایی که بهترین عملکرد را داشتند 

 است. شده دادهنشان 

 برای وضعیت بدون بار ها دادهساختار و آنالیز  1جدول 
الگوریتم 

 یادگیری

ساختار 

 شبکه

 آزمونهی ها داده

MRE RMSE R2 

trainbr 2-6-1 0/0950 0/0950 0/99998 

trainbr 2-7-1 0/3808 0/0322 0/99978 

trainbr 2-8-1 0/1162 0/0130 0/99997 

trainbr 2-9-1 0/123 0/0094 0/99998 

trainbr 2-10-1 0/2750 0/021 0/99991 

trainbr 2-11-1 0/1773 0/0142 0/99996 

trainbr 2-12-1 0/6355 0/0578 0/99928 

trainbr 2-13-1 1/1177 0/1089 0/99734 

trainbr 2-14-1 1/0097 0/0855 0/9984 

trainbr 2-15-1 0/1839 0/0183 0/99993 

traingdx 2-6-1 0/0361 0/0030 1 

traingdx 2-7-1 0/8783 0/0743 0/9988 

traingdx 2-8-1 0/5356 0/0618 0/9991 

traingdx 2-9-1 0/1331 0/0161 0/9999 

traingdx 2-10-1 0/1561 0/0228 0/9999 

traingdx 2-11-1 0/757 0/0608 0/9992 

traingdx 2-12-1 0/1996 0/0241 0/9998 

traingdx 2-13-1 1/24 0/1050 0/9975 

traingdx 2-14-1 0/0588 0/0057 0/9999 

traingdx 2-15-1 0/4605 0/039 0/9996 

trainlm 2-6-1 0/1531 0/0152 0/9999 

trainlm 2-7-1 1/6112 0/2354 0/9908 

trainlm 2-8-1 1/2628 0/1845 0/9949 

trainlm 2-9-1 2/9645 0/2266 0/9871 

trainlm 2-10-1 0/9689 0/1174 0/9974 

trainlm 2-11-1 0/4290 0/0328 0/9997 

trainlm 2-12-1 1/3647 0/1155 0/9969 

trainlm 2-13-1 1/2632 0/1665 0/9951 

trainlm 2-14-1 1/6796 0/1940 0/9935 

trainlm 2-15-1 0/1009 0/0116 0/9999 

trainscg 2-6-1 0/1421 0/0113 0/9999 

trainscg 2-7-1 0/3134 0/0259 0/9998 

trainscg 2-8-1 1/2694 0/1853 0/9940 

trainscg 2-9-1 0/7581 0/1108 0/9977 

trainscg 2-10-1 0/3289 0/0494 0/9996 

trainscg 2-11-1 1/2548 0/1732 0/9928 

trainscg 2-12-1 0/9807 0/0830 0/9984 

trainscg 2-13-1 0/0937 0/0125 0/9999 

trainscg 2-14-1 0/0043 0/0004 1 

trainscg 2-15-1 0/4197 0/0579 0/9993 

 ساختارهای دارای بهترین عملکرد 2جدول 

حالت 

 بار

تابع 

 انتقال

ساختار 

 شبکه

 آزمونهی ها داده

RMSE MRE R2 

%0 trainscg 2-14-

1 
0/0043 0/0004 1 

%30 trainbr 2-11-

1 
0/043 0/0021 1 

%70 trainscg 2-13-

1 

0/0742 0/0005 1 

%100 trainscg 2-11-

1 

0/1566 0/0066 0/9999 

لت حا

 کلی
trainscg 3-36-

1 
0/0565 0/0006 1 

   گیری یجهنت

تخمین  منظور بهدر این مطالعه، از مدل شبکه عصبی مصنوعی 

آموزش شبکه  منظور بهاستفاده شد.  یزلموتور د NOXآالینده 

یادگیری پس انتشار خطا مختلف  های یتمالگورعصبی مصنوعی از 

تلف استفاده شد. و ساختارهای مخ SCGو  GDX ،LM ،BRمانند 

برای حالت بدون  COاز تخمین آالینده  آمده دست بهبهترین نتایج 
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% و حالت کلی به ترتیب با استفاده 111%، بار 71%، بار 31بار، بار 

 3-36-1و  2-11-1، 2-13-1، 2-14-1،  2-14-1از ساختارهای

حاصل شد.  SCGو  SCG ،SCG ،BR ،SCGو الگوریتم یادگیری 

Rعصبی مصنوعی، ضریب تبیین در مدل شبکه 
هم برای آموزش  2

بود. این موضوع  1نزدیک به  توجهی قابل طور بهو هم برای آزمون 

تخمین شبکه دارای  حاصل از آمده دست بهکه نتایج  دهد مینشان 

که  دهد می. نتایج نشان هست( ±%5) قبول قابلخطا  ی محدوده

 NOXالینده قابلیت یادگیری شبکه عصبی مصنوعی در تخمین آ

 منظور بهزیاد است. بنابراین استفاده از شبکه عصبی مصنوعی 

ی خروجی از اگزوز بدون نیاز به اعمال پیچیده، ها آالیندهتخمین 

 ناپذیر اجتناببرای مطالعات تجربی امری  که آنو صرف زم بر هزینه

. این مطالعه نشان داد که مدل شبکه شود میتوصیه  کامالًاست، 

مرسوم  سازی مدل های فنمناسب برای  یکجا گزینی عصبی مصنوع

 .هستی موتور دیزل ها آالیندهدر تخمین 
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 چکیده

های پدیده خوردگی فلزات متحمل هزینه . صنایع مختلف در اثرهستف، خوردگی فلزات یکی از معضالت مهم در صنایع مختل

های  گردد. یکی از راه که موجب اتالف زمان نیز می هست دیده آسیبمنظور تعمیر و یا تعویض قطعات فلزی  به توجهی قابل

منظور کاهش میزان خوردگی پروانه  ه. در این تحقیق بهستهای نانو  منظور کاهش خوردگی، استفاده از پوشش مرسوم به

میکرون استفاده  2تقریبی  باضخامتو  6ی بخار فیزیکیده رسوببا روش  5گریز از مرکز از پوشش نانو کروم نیترید های آب پمپ

 پالسمای نیتروژن اعمال شد. نتایج حاصل از هیال ریزگردید که بر روی دو پروانه پمپ که یکی بدون زیر الیه و دیگری با 

شد  دار یمعن، درصد 99 نانیاطمدر سطح  شده دادههای پوشش تحقیق نشان داد تفاوت بین عمر کاری پروانه مرسوم و پروانه

با  شده دادهبا زیر الیه نیتروژنی در مقایسه با پروانه پوشش  NrCبا  شده دادههمچنین تفاوت بین عمر کاری پروانه پوشش 

NrC مقاومت به خوردگی پروانه پمپ بعد از اعمال طورکلی بهدار شد.  معنیدرصد  99 بدون زیر الیه، در سطح اطمینان ،

% در پروانه با 66و به میزان  زیر الیه% در نمونه بدون 55ها به میزان  پوشش نسبت به پروانه مرسوم بدون پوشش این نوع پمپ

های چدنی ابتدا پروانه را پولیش، سپس با  وی پروانهبر ر پوشش دهیبرای  شود میبر این اساس، پیشنهاد  بهبود یافت. زیر الیه

 اقدام گردد. NrCنسبت به پوشش  DVPزیر الیه نیتروژن پوشش داده و نهایتاً با استفاده از فرآیند 

 کلمات کلیدی
 دهی بخار فیزیکی رسوبنانو پوشش، خوردگی، پمپ، پروانه، کروم،  

 

 

 

                                                 
5 -  NrC  
6 -PVD 
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mailto:Sina.haghighat.b@gmail.com
mailto:Sina.haghighat.b@gmail.com
mailto:b-beheshti@srbiau.ac.ir
mailto:b-beheshti@srbiau.ac.ir


 9911،پاییز 91............                سال  ششم، شماره  ..                 ی البرز        فناور ،نشرهی علمی، ژپوهشی 

7 

 

 مقدمه

ار جدی در سراسر جهان و عنوان یک مشکل بسی همواره خوردگی به

در صنایع بسیاری مطرح بوده است. به دلیل واکنش با محیط اطراف 

ممکن است خواصی مانند استحکام، مقاومت الکتریکی، هدایت 

الکتریکی، هدایت حرارتی، خواص مغناطیسی و شکل ظاهری خود 

 (.1334عرب زاده،بدهند )را از دست 

طریق واکنش شیمیایی با  خوردگی باعث تخریب و نابودی مواد از

های اصلی مواد . این پدیده در تمامی دستهشود میمحیط اطراف 

افتد ولی  ها اتفاق میها، پلیمرها و کامپوزیتشامل فلزات، سرامیک

 (1336کوهی، ) استمراتب در فلزات بیشتر  به

خوردگی از معدود موارد طبیعی است که اثر خود را هم در مراحل 

برداری و هم در مرحله حفاظت و نگهداری  بهرهساخت، تولید و 

انرژی  درصد 22 هرساله، منتشرشدهسازد. بر اساس آمار  نمایان می

داخلی کشورها به دلیل وقوع  ناخالصتولید  درصد 2/4جهانی و 

گلمغانی ابراهیمی، فضلی، باقری، رود )پدیده خوردگی از بین می

1337). 

، پوشش عایق و مختلفی مانند حفاظت کاتدی های روش

ی خوردگی برای محافظت از فلزات در برابر خوردگی ها مهارکننده

(. مهندسی He, Wu, Xu, Zhang. 2015است ) شده استفاده

ها و فرآیندهایی است که برای ایجاد سطح شامل تمامی تکنیک

سایش، خستگی،  مانند. شود میاصالح و افزایش عملکرد، استفاده 

مرسوم، روش  های روشوسازگاری. یکی از مقاومت به خوردگی و بی

 ,Strafford) استپوشش دهی از طریق رسوب بخار فیزیکی 

Datta, Gray. 1990 توان  پوشش دهی می های روش(. از دیگر

دهی شیمیایی بخار، رسوب  به فرآیندهای پالسما، رسوب

الکتروشیمیایی، الکترولس، انجماد سریع، آلیاژسازی مکانیکی، سل 

اسراری، شایق بروجنی، غییر شکل پالستیکی اشاره نمود )ژل و ت –

 .(1336، صفر زاده

های بسیار کوچکی را در سطوح تواند پالکت های نانو می پوشش

و با مقاومت زیاد به  بادوامهندسی مواد پراکنده نماید و موادی 

 (.Li. 2012آورد )خوردگی را به وجود 

بخار فیزیکی پوشش دهی از طریق رسوب  های روشبه کمک 

های نانومتری برای بازه وسیعی از کاربردها ایجاد  توان پوشش می

های با مقاومت سایش و خوردگی باال از این دسته  کرد. پوشش

توان به خواص مکانیکی ها می هستند. از خواص این نوع پوشش

)سختی، چسبندگی و مقاومت شکست(، خواص فیزیکی و شیمیایی 

ل یانگ، چسبندگی و ژیکی )ضخامت، مدبولوو همچنین خواص تری

. از (1337، اشرفی زاده،ینفلس فهای درونی( اشاره کرد ) تنش

روی سطح زیر  بر پایینتوان به دمای نسبتاً مزایای این روش نیز می

، سطحی نسبتاً ها روش( نسبت به سایر گراد یسانت 152-122الیه )

پیچیده،  هموار، پوشش دهی یکنواخت بر روی قطعات با اشکال

و همچنین امکان کنترل دقیق  (1336بهروز، مقاومت در برابر ترک )

صبور ، عبداهلل زاده، محبوبی، علم خواهکرد )ترکیب شیمیایی اشاره 

 .(1333، میک ،اقدم روح

هایی که در جهت رفع نیازهای انسان دستگاه نیتر یمیقدیکی از 

االت مختلف منظور انتقال سی ها هستند که بهوجود دارد، پمپ

های نوع  توان به پمپ ها می . از انواع پمپگردند یماستفاده 

های نوع جنبشی یا  های مخصوص و پمپ جایی مثبت، پمپ جابه

های  های گریز از مرکز یکی از انواع پمپ دینامیکی اشاره نمود. پمپ

. یکی از مشکالت (1332،شناس وظیفهآید )دینامیکی به شمار می

ا در مزارع این است که به دلیل قرار گرفتن پمپ ه اساسی این پمپ

منظور تعمیر و یا  ها، خارج کردن پمپ از چاه بهدر داخل چاه

آن نیازمند صرف هزینه و اتالف زمان و  دیده آسیبتعویض قطعات 

. تحقیقات مشخص کرده است هستهمچنین نیروی کار متخصص 

ای گریز از ه که وجود پوشش بر پروانه و حتی جداره داخلی پمپ

مؤثر بوده است. در این تحقیق  ها آنمرکز در افزایش راندمان 

 در توجهی قابل بهبود با آزمایشی عملکرد است که مقادیر شده بیان

 75/2 تا ورودی توان و شده داده درصد نشان 75/4 تا پمپ راندمان

 .Ulaganathan, Karuppuswamy) یابدمی کاهش کیلووات

2018.) 

های  م این تحقیق کاهش میزان خوردگی پروانه پمپهدف از انجا

 براثرآب کشاورزی در اثر مواردی همچون ساییدگی و خوردگی 

 براثربرخورد ذرات شن و امالح موجود در آب و همچنین خوردگی 

-مراتب باعث کاهش هزینه که این امر به هستپدیده کاویتاسیون 

تعویض پروانه منظور تعمیر یا  به شده تلفهای مصرفی و زمان 

 .شود میخوردگی  براثر دیده آسیبهای  پمپ
 

 هاروشموادو

 شده ساخته 162-32های گریز از مرکز مدل  دو پمپ از نوع پمپ

و تعدادی پروانه چدنی  پمپ ایرانسازی  توسط شرکت پمپ

در همین نوع پمپ توسط شرکت سازنده در اختیار  مورداستفاده

 قرار گرفت.

قرار گرفتند و نهایتاً با توجه به  ردمطالعهموهای مختلف  پوشش

در برابر سایش و  ها آنهای کرومی و مقاومت  پوشش های ویژگی

مورد انتخاب قرار گرفت. برای  یتراتیدن نانو کرومخوردگی، پوشش 

پوشش دهی مختلف  های روشها، استقرار الیه مزبور بر سطح پروانه

ا بخار فیزیکی قرار گرفتند و روش پوشش دهی ب موردبررسی
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(PVD انتخاب شد. با توجه به )متنوع استقرار پوشش بر  های روش

مستقیماً بر  بار یکسطح بستر، تصمیم بر آن شد که پوشش کروم 

روی چدن پوشش گردد و مرتبه دیگر پوشش کروم بر روی یک زیر 

 الیه نیتروژنی بر روی چدن انجام گیرد.

، از طریق روش (PVD)یکی لذا پروانه اول به روش رسوب بخار فیز

میکرون پوشش داده شد. این  2 باضخامتقوس پرتوی کاتدی و 

 ArcPVDپوشش دهی با کمک دستگاه الیه نشانی مدل 

صالح انجام گرفت.  یار نیکان بنیان دانشتوسط شرکت  شده ساخته

درجه سلسیوس  222دقیقه و در دمای  32پوشش دهی در مدت 

 انجام شد.

بر روی چدن  نیتروژنی زیر الیهوانه نیز بر روی پوشش بر دومین پر

بر روی نمونه،  CrNاعمال شد. در این مورد قبل از پوشش دهی 

ابتدا از پوشش پالسمای نیتروژن استفاده شد. برای تمیزکاری سطح 

از استُن استفاده شد و همچنین در  زیر الیهمنظور اعمال  قطعه به

از گازهای هیدروژن و  داخل محفظه پوشش دهی نیز با استفاده

آرگون به حذف الیه اکسیدی پرداخته شد. نیتروژن دهی بر روی 

ساعت انجام  12درجه سلسیوس و به مدت  512پروانه در دمای 

ولت و نسبت هیدروژن  482شد. در این پوشش دهی ولتاژ برابر با 

انتخاب گردید. الزم به ذکر است  1به  3به نیتروژن در گاز مصرفی 

 میلی بار انجام پذیرفت. 6هی در محفظه با فشار پوشش د

( همان پروانه پس 2شکل )( پروانه نمونه قبل از پوشش و 1شکل )

 .دهد میاز پوشش را نمایش 

 

 
 (: پروانه بدون پوشش1شکل )

 

 (: پروانه پوشش دهی شده2شکل )

پروانه پوشش دهی شده )بدون زیر الیه(، به همراه یک پروانه چدنی 

، بر روی دو پمپ با استها  نمونه مرسوم در این نوع پمپ شاهد که

موازی با  صورت بهها  یکسان نصب گردید و پمپ کامالًشرایط 

ساعت در شرایط مشابه  252و به مدت  زمان همطور  یکدیگر و به

ی آب مزارع کشاورزی مورد آزمایش قرار گرفتند. همین ها چاه

با زیر الیه( و )دهی شده آزمون عیناً برای مقایسه پروانه پوشش 

 .گردیدپروانه شاهد مهیا 

( متصل شدند. آب به 4(، به آب مخزن )شکل 3شکل ) ها پمپ

ماسه  سازی شبیهمنظور  به بادی ماسهبر لیتر،  گرم یلیم 122میزان 

ی عبوری از محدوده الک ها دانهدهی چاه آب مزارع کشاورزی با 

افزوده شد. میزان آب  122و الک شماره  42ی بین الک شماره شده

 لیتر بود. 1222در مخزن برابر  مورداستفاده

 

 
 های گریز از مرکز (: پمپ3شکل )

منظور مشاهده  به فشارسنجها، مجهز به ی خروجی پمپها لوله

ای فشار آب عبوری از لوله و همچنین مجهز به کنتور جهت لحظه

 شد. ها لولهدبی آب عبوری از  گیری اندازه

 
 (: مخزن آب4شکل )

ها توزین و پروانه بازشدهساعت کار مداوم  25ها پس از هر  پمپ

 آمده دست بهمرتبه تکرار شد و نتایج  12ها گیریشدند. این اندازه

-EKمدل  ANDبا استفاده از ترازوی  ها پروانهثبت گردید. توزین 

2000i  انجام گرفت. گرم 1/2و با دقت 
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بر روی  CrNثبات وجود پوشش منظور ا نمونه پوشش دهی شده به

و سپس آزمون سختی سنجی  XRDنمونه چدنی مورد آزمون 

ویکرز قرار گرفت و در انتها نیز برای تحلیل مورفولوژی سطح 

 تصویربرداری شد. SEMپوشش، با کمک میکروسکوپ 

 

 تحلیل نتایج

 ( ثبت شد.1انه در جدول )از میزان درصد کاهش وزن سه پرو آمده دست بهپس از پایان آزمون، اطالعات 
 (: درصد کاهش وزن سه پروانه1جدول )

 زیر الیهپروانه پوشش دهی شده به همراه  زیر الیهپروانه پوشش دهی شده فاقد  پروانه بدون پوشش ساعت کاری

1 1 1 1 

25 1 1 1 

51 110/1 1 1 

75 107/1 110/1 1 

111 115/1 142/1 116/1 

125 124/1 179/1 112/1 

151 143/1 191/1 110/1 

175 161/1 190/1 13/1 

211 199/1 114/1 143/1 

225 23/1 11/1 155/1 

251 255/1 116/1 161/1 

 .هست ها آندرصد کاهش وزن سه پروانه نسبت به وزن اولیه  دهنده نشان( 5شکل )
ساعت اولیه کار پمپ، پروانه بدون پوشش هیچ کاهش وزنی  25در 

ساعت دوم کار پمپ شروع شد.  25وزن پروانه، از  نداشته و کاهش

درصد نسبت به  160/1تا  110/1محدوده کاهش وزن این پروانه از 

ساعت کار، به میزان  251وزن اولیه پروانه بود. در این نمونه پس از 

درصد کاهش وزن نسبت به وزن اولیه پروانه بدون پوشش  25/1

 دیده شد.

در نمونه بدون پوشش،  شود میهده ( مشا5شکل )که در  طور همان

تا  51ساعت سوم کاری، یعنی بین  25بیشترین میزان خوردگی در 

است که کاهش وزن در این بازه زمانی  داده رخساعت کاری  75

. همچنین در هستدرصد نسبت به وزن نمونه اولیه خود  169/1

 صورت بهساعت کاری، درصد کاهش وزن  175تا  75بازه زمانی 

ساعت بعدی کار، با اندکی افزایش، ادامه  75خت ثبت گردید و یکنوا

 پیدا کرد.

ساعت پس از شروع تحقیق  51در نمونه پوشش دهی شده تا 

 75کاهش وزن مشاهده نشد و این کاهش وزن با سپری شدن 

ی بروز نمود. محدوده کاهش وزن نمونه آرام بهها  ساعت از کار پمپ

نسبت به وزن  درصد 136/1 تا درصد 116/1پوشش دهی شده از 

اولیه پروانه ثبت شد. بیشترین میزان کاهش وزن در این نمونه 

ساعت کاری بود که این میزان  125تا  111مربوط به بازه زمانی 

درصد نسبت به وزن اولیه نمونه پوشش دهی شده  137/1برابر با 

ط بازه زمانی، بیشترین میزان کاهش وزن پروانه مربو بعدازاینبود. 

درصد نسبت به  124/1ساعت به میزان  111تا  75به بازه زمانی 

ساعت کاری و به  75تا  51در بازه زمانی  ازآن پسوزن اولیه و 

تا  151درصد وزن اولیه نمونه ثبت شد. در بازه زمانی  110/1میزان 

ها، نمونه ساعت آخر کارکرد پمپ 111ساعت کاری، یعنی در  251

درصد کاهش  116/1کاهش وزن ثابت ) پوشش دهی شده با درصد

است. کارکردهوزن نسبت به نمونه اولیه( 
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 نمونه 3ی درصد کاهش وزن ا سهیمقا(: نمودار 5شکل )

توان از ها، میاز پروانه هرکدامی روند خوردگی در نیب شیپبرای 

 3و  2و  1های برازش شده کمک گرفت که در معادالت منحنی

 :اند شده بیان

ی در پروانه بدون پوشش برحسب درصد خوردگی نیب شیپله معاد

R= 90/1ساعت کارکرد )با 
2) 

(1) 1393/1-x 1266/1y = 

 زیر الیهدار بدون ی در پروانه پوششدرصد خوردگی نیب شیپمعادله 

R= 93/1برحسب ساعت کارکرد )با 
2) 

(2) 1242/1 -x 114/1  =y 

 زیر الیهدار با پوششی در پروانه درصد خوردگی نیب شیپمعادله 

R= 09/1برحسب ساعت کارکرد )با 
2) 

(3) 1191/1 -x 1166/1  =y 

 

توسط  22spss افزار نرماز تحقیق، به کمک  آمده دست بهی ها داده

از نوع دوتایی مورد تحلیل و ارزیابی قرار گرفت. در مقایسه  tآزمون 

 tآزمون  در زیر الیهدار بدون  پروانه بدون پوشش با پروانه پوشش

 ( است:2جدول )نتیجه به شرح 

 های جفتی استیودنت برای نمونه –tنتایج آزمون (: 2جدول )

ها برای  مقایسه جفت نمونه

 صفات

 اختالفات جفت شده

 tضریب 
درجه 

 آزادی

دار  سطح معنی

میان جفت تفاوت یانگین م بودن

 ها نمونه

راف معیار حان

 ها تفاوت

 نیانگیم یخطا

 استاندارد

  
IWNC - ICWNS 1613/1 1451/1 113/1 431/4 11 111/1 

 
IWNC - ICWS 1997/1 1679/1 121/1 065/4 11 111/1 

 
ICWNS - ICWS 1393/1 1296/1 119/1 414/4 11 111/1 

IWNC: )پروانه بدون پوشش )نمونه شاهد 

ICWNS بدون زیر الیه دار پوشش: پروانه 

ICWS ر الیهبا زی دار پوشش: پروانه 

 

 

 

درصد با  99 نانیاطمدر سطح  ها همه جفت، 2جدول حسب 

 .دار هستند همدیگر دارای تفاوت معنی
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 یزوج یها آمار نمونه(: 3جدول )

 میانگین نمونه
انحراف 

 اریاز مع

میانگین خطای 

 استاندارد

IWN

C 
121/1 109/1 126/1 

ICWS 159/1 140/1 114/1 

ICWS 121/1 123/1 117/1 

 

 IWNC(، 3جدول )مطابق با توجه به میانگین درصد خوردگی 

دارای کمترین درصد  ICWSو  دارای بیشتری درصد خوردگی

 .خوردگی است

آن است  دهنده نشانروی نمونه  (XRD)آزمون پراش اشعه ایکس 

بر روی پروانه چدنی چسبیده و سطح آن را  CrNکه پوشش 

 شده دادهنشان  (6)آزمون در شکل  XRDپوشانده است. طیف 

 است.

 
 XRD(: طیف 6شکل )

 موردبررسی Xpert High score plus افزار نرم( در 5تصویر )

که به  (CrN)ترکیب  و (Fe) ، عنصر آهنافزار نرمدر  .قرار گرفت

انتخاب گردید و  است شده اعمالو پوشش  زیر الیهترتیب جنس 

وجود این عناصر  حذف شد تا وجود یا عدم افزار نرمدیگر عناصر در 

مشخص شود. در این  XRDاز آزمون  آمده دست بهبر روی طیف 

 شده مشخصهای پیک شناسایی شد. در این نمودار پیک 7بررسی 

وجود عنصر  دهنده نشانو خطوط،  CrNوجود عناصر  دهنده نشان

Fe  آن است که پوشش  دهنده نشانکه  استدر نمونهCrN  بر روی

 نمونه چدن وجود دارد.

 5و  21، 51های  در مقیاس SEMی ربرداریتصوسپس نمونه مورد 

( مشاهده 9و )( 0) (،7اشکال )قرار گرفت که به ترتیب در  میکرومتر

 شوند.می

 
 میکرومتر 51با مقیاس  SEM(: تصویر 7شکل )

 
 میکرومتر 21با مقیاس  SEM(: تصویر 0شکل )

 
 میکرومتر 5با مقیاس  SEM(: تصویر 9شکل )

هایی هستند که در ی موجود در تصاویر، محل گرافیتها فرج خلل و

حین انجام عملیات پوشش دهی اولیه تصعید شده و از روی سطح 

اند ها و خلل و فرج شدهاند و باعث وجود این حفرهقطعه جدا گردیده

و همین  هستزیرا پیوند گرافیت و کربن با آهن پیوند ضعیفی 

ی در عملیات پوشش دهی از روی راحت بهتا  شود میموضوع موجب 

 سطح بخار شده و جدا شود.

 یریگ جهینت
 موردبررسیها  از آزمون آمده دست بهاین پژوهش، اطالعات  ازآنکه پس

قرار گرفت و نمونه شاهد )نمونه پروانه بدون پوشش و مرسوم 

مصرفی در این نوع پمپ آب(، نمونه پوشش دهی شده بدون زیر 
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 ازنظر، با یکدیگر زیر الیهشده همراه با  الیه و نمونه پوشش دهی

ساعت کار  251میزان درصد کاهش وزن مقایسه شدند. پس از 

نتایج نشان داد که وزن پروانه بدون  ها در شرایط یکسان، مداوم پمپ

گریز از مرکز( که از جنس  161-32های  پوشش )پروانه مرسوم پمپ

سبت به وزن درصد ن 25/1به میزان  درمجموعبود،  GG-25چدن 

شده بدون زیر الیه  پوشش دهیزن پروانه واولیه پروانه، کاهش یافت 

نسبت  درصد 114/1در زمان کاری و شرایط کاری مشابه به میزان 

درصد  16/1به میزان  زیر الیهزن پروانه با وبه وزن اولیه پروانه 

 نسبت به وزن اولیه نمونه کاهش یافت.

=  6/54و  =x 4/45نتیجه   ساعت کار 251پس از 

گویای آن است که پروانه با پوشش بدون زیر الیه نسبت  4/45-111

کمتر داشته است.  درصد 6/54به پروانه شاهد، میزان سایش معادل 

 111-9/23=  1/76و  =x 9/23نتیجه   همچنین 

شاهد  مبین آن است که پروانه با پوشش با زیر الیه، نسبت به پروانه

داشته است. با استفاده از  درصد کمتر76میزان سایشی حدود 

توان میزان سایش در هر میزان ساعت ، می3و  2و 1معادالت 

 کارکرد را محاسبه نمود.

در  شده دادههای پوشش تفاوت بین عمر کاری پروانه مرسوم و پروانه

دار است. تفاوت بین عمر کاری  معنی درصد 99 نانیاطمسطح 

با زیر الیه نیتروژنی در مقایسه با  CrNبا  شده دادهنه پوشش پروا

بدون زیر الیه، در سطح اطمینان  CrNبا  شده دادهپروانه پوشش 

 دار است. معنی درصد 99

 قدردانی

ی انجام ها نهیهزکه  "پمپ ایران"سازی  الزم است از شرکت پمپ

 این تحقیق را تقبل نمودند، صمیمانه قدردانی نماییم.

 جعمرا

های  بررسی رفتار تریبولوژیکی پوشش .1396بهروز، الف.  .1

TiN بر روی فوالد ابزار  شده اعمالCK45  با استفاده از

مؤسسه آموزش عالی صنعتی  .روش رسوب فیزیکی بخار

کارشناسی ارشد. استاد راهنما دکتر علی  نامه انیپافوالد. 

 شفیعی.

ندگی و ارزیابی چسب. 1397 فلسفین، م. اشرفی زاده، ف. .2

روش  به CrAlN-CrNبارپذیری پوشش نانو ساختار

(، 2)37. مواد پیشرفته در مهندسی.رسوب فیزیکی بخار

01-93 

ی هنگفت خوردگی و لزوم ها نهیهز. 1394عرب زاده، الف.  .3

کنترل آن در صنعت نفت. اکتشاف و تولید نفت و 

 32-29، 129گاز.

. 1396، ح. صفر زاده، شایق بروجنی، ب، لفاسراری، ا .4

با تغییر در  Cr2O3/C کامپوزیتی یها کره کرویسنتز م

پارامترهای ساخت و بررسی خواص الکتروشیمیایی 

-59(، 31)0 پژوهشی مواد نوین، -فصلنامه علمی  .ها آن

72 

. بررسی اثر پوشش نانو ذرات بر مقاومت 1396کوهی، س.  .5

ی پمپ گریز از مرکز. دانشگاه ایالم. ها پرهبه خوردگی 

 راهنما دکتر بهرام قمریاستاد 

. 1397. لف، فضلی، م، باقری، الفگلمغانی ابراهیمی، ا .6

ساخت الکترود یون گزین شناسایی یون سرب در 

شیمى کاربردى  .ژل −آبی به روش سل یها محلول

13(40 ،)269-204 

پدیده کاویتاسیون در  سازی شبیه. 1391، ی. شناس وظیفه .7

شهد. نیروگاه م (CW-Pump) کن خنکپمپ آب 

موسی  :استاد راهنمادانشگاه صنعتی انوشیروانی بابل. 

 فرهادی

 صبور روح ، الف.عبداهلل زاده، ف. محبوبی. ح ،علم خواه .0

ارزیابی کیفی خواص مکانیکی . 1393، ک. کیم، ع. اقدم

بر روی ابزارهای  شده اعمال TiAlN پوشش نانو ساختار

مهندسی  مجله .XRD برش با استفاده از تحلیل نتایج

 66-61(، 12)14مکانیک مدرس، 

9- J. Li. 2012. Study and computational simulation of 

nanomaterial coating to reduce crevice corrosion, 

Nanoscience and Nanotechnology. 

10- K. N. Strafford, P. K. Datta, J. S. Gray. 1990. 

Surface engineering practice: processes, 

fundamentals and applications in corrosion and 

wear, Ellis Horwood. 
11- K. Ulaganathan, P. Karuppuswamy. 2018. Study 

the effects of surface coating on impeller and 

volute casing to improve the efficiency of the 

water pump, Desalination and Water Treatment. 

132 (2018) 79–88 

12- Y. He, F. Wu, Z. Xu, C. Zhang. 2015. Fabrication 

study of a new anticorrosion coating based on 

supramolecular Nano container, Elsevier journal. 
 

https://www.virascience.com/thesis/author/62093/
https://www.virascience.com/thesis/author/62093/
https://www.virascience.com/thesis/author/62093/
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تعیین دمای بهینه رشد ریز جلبک نانو کلروپسیس اوکوالتا جهت  سنجی امکان

 تولید سوخت سبز با استفاده از سامانه پردازش تصویر
 *2، مهدی رشوند1شبیر سیف

 
 soil.sh.2020@gmail.comقدس، تهران، ایران  آزادشهرکارشناسی ارشد، گروه هوش مصنوعی، دانشگاه 1

 ایران، و صنعتیعلمی  های پژوهشی و مکاترونیک، مکانیک بیوسیستم، سازمان دانشجوی دکتری،گروه طراح2

 Mahdi.rashvand@irost.irتهران، ایران،

 چکیده
باشند. گونه شاخص در  هستند که دارای شش گونه می Eustigmatophtyceaeجنس نانوکلروپسیس از رده  های ریز جلبک

گراد کشت شد. برای ارزیابی میزان رشد،  درجه سانتی 25و  21،15در سه سطح دما  گونه ازایناوکوالتا است. مقداری  ها آنبین 

های مبتنی بر فناوری برداری گردید و به کمک سامانه های فعال از ظروف کشت نمونه ساعت از ریز جلبک 22در فواصل زمانی 

های ریز جلبک  آمده حداکثر تراکم سلول تدس قرار گرفت. با توجه به نتایج به موردبررسی ها آنبینایی ماشین میزان رشد 

درجه  25لیتر در تیمار دمایی  سلول در هر میلی 28/236 ×112± 83/1×115نانوکلروپسیس در روز هشتم پرورش به ترتیب

لیتر  سلول در هر میلی 53/163×  112 ±23/1× 115 گراد با تراکم درجه سانتی 15گراد و حداقل تراکم در تیمار دمایی  سانتی

، رگرسیون خطی، پردازش گوسین و رگرسیون خطی ساده که دارای چندالیهپرسپترون  های الگوریتمحاصل شد. به ترتیب 

اند. در بخش ارزیابی توسط شبکه عصبی  است نتایج خوبی را نشان داده 2238/1و  665/1، 1/ 3899،  3333/1دقت 

گردید که بیشترین مقدار دقت و کمترین میزان خطا که مربوط به  ( نرون استفاده21تا 2مصنوعی از تعداد نرون های متفاوت )

پردازش  فنتوان نتیجه گرفت که  می ها دادهمشخص گردید. با توجه به ارزیابی  11662/1و  95132/1نرون است به ترتیب 3

 ده است.آمیزی از روند رشد ریز جلبک نانو کلروپسیس در سطوح دمایی متفاوت ارائه دا تصویر تخمین موفقیت

 کلمات کلیدی

 ، نانوکلروپسیس اوکوالتا، دما، بینایی ماشین، شبکه عصبیریز جلبک
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 مقدمه
های فسیلی به اتمام رسیده و جهان با  در آینده نزدیک سوخت

های  . لذا استفاده از انرژی[1]بحران انرژی مواجه خواهد بود

است.  قرارگرفتهجایگزین که آلودگی کمتری دارند موردتوجه 

های تجدید پذیری است که آلودگی کمتری  بیودیزل از انرژی

ریز . [3, 2] تولید است داشته و با استفاده از منابع زیستی قابل

تر و تکثیر بیشتر، موردتوجه مراکز  به دلیل رشد سریع جلبک

است.  قرارگرفتهگذاران برای تولید بیودیزل  تحقیقاتی و سرمایه

های زیستی  نسبت به سایر سوخت ریز جلبکبیودیزل حاصل از 

تراز با  که انرژی آن هم درحالی کند، انرژی بیشتری تولید می

یکی از  ریز جلبکبین کشت  . دراین[4]سوخت فسیلی است

وریکه افزایش ، بطهستهای فرآیند تولید بیودیزل  قسمت ترین مهم

قرار  تأثیرتولید بیودیزل را تحت  ریز جلبکتوده  تولید زیست

عنوان یکی از منابع نویدبخش  به ها ریز جلبک. [6, 5]خواهد داد 

اخیر توجه  های سالجهت تولید بیودیزل و کاهش بحران انرژی، در 

های صورت گرفته  زیادی را به خود جلب کرده است. اولین تالش

توسط دانشمندان  ها ریز جلبکهای زیستی از  جهت تولید سوخت

 جهانی دوم،آلمانی صورت گرفت. با بحران انرژی در طول جنگ 

دانشمندان آلمانی تالش کردند محتوای لیپید را استخراج کنند. 

از  ها ریز جلبکاولین مطالعات بر روی تولید سوخت از  وجود بااین

حاوی  ها ریز جلبک.  [7]شروع شد 1901ی  نیمه دهه

در فرآیند  ها آناستفاده از  رو ازایناکسیدان زیادی هستند و  آنتی

 اخیراًعالوه  به .تولید داروها موردتوجه قرارگرفته است

توجهی در این بخش شده است.  های قابل گذاری سرمایه

 به 2110و  2117 های سالده آمریکا در متح مثال ایاالت عنوان به

میلیون دالر جهت تولید سوخت از  321میلیون دالر و  317ترتیب 

توده توسط  گذاری انجام داد تولید لیپید و زیست سرمایه ریز جلبک

برابر بیشتر از سایر محصوالت  311تا  15در حدود  ها ریز جلبک

قادرند با شرایط مختلف محیطی  ها ریز جلبک. [0]گیاهی است

تر  سازگار شوند؛ بنابراین امکان یافتن شرایط محیطی مناسب

های مختلف ریز جلبکی بیشتر است.  ازلحاظ رشد در گونه

که امکان چنین تغییری در سایر منابع سوخت زیستی  درحالی

. تغییر شرایط [9]گردان وجود ندارد مانند سویا، کلزا و آفتاب

تواند بر  بر میزان رشد و تولید چربی می تأثیرمحیطی عالوه بر 

وسیله  کیفیت لیپید نیز اثرگذار باشد. ساخت و تجمع لیپیدها به

. [11, 11]رود یکی از منابع مهم بیودیزل به شمار می ها ریز جلبک

 Eustigmatophtyceaeاز رده نانوکلروپسیسجنس  های ریز جلبک

 ها آنباشند. گونه شاخص در ین  هستند که دارای شش گونه می

های دریایی  های این جنس اغلب در محیط است. گونه اوکوالتا

های آب شیرین و شور نیز  اند، اما همچنین در محیط شده شناخته

از  ها ریز جلبک. میزان رشد تولید بیوماس در [12]شوند یافت می

های تولید بیودیزل است. فناوری  عوامل ضروری در کاهش هزینه

نوینی است که امروزه در صنایع مختلف  های فنبینایی ماشین جز 

های مختلف نظیر . این فناوری در حوزهشود میبه کار گرفته 

هدایت  پزشکی، تولید صنعتی خودکار، سنجش از راه دور و

استفاده از روش دید ماشینی به  .آالت و ربات کاربرد دارد ماشین

های خاطر داشتن مزایایی همچون غیر مخرب بودن، کاهش هزینه

کارگری، دقت باالتر، ارائه نتیجه ثابت در شرایط مختلف و توانایی 

، (IR)قرمز و نامرئی مادون (VIS)بررسی اجسام در نورهای مرئی

سرعت در حال  به (NIR)قرمز و نزدیک مادون(UV) ماوراءبنفش

. طی تحقیقاتی که زیست شناسان و هستگسترش و پیشرفت 

اند، نتایج  گیاه شناسان جهت تأثیرات عوامل ذکرشده انجام داده

مدت  های طوالنی مختلف و آزمایش های روشآمده از  دست به

یر پردازش تصو فناست. در این مطالعه با استفاده از  شده انجام

 ریز جلبکعامل محیطی دمای آب را بر روی رفتار و رشد  تأثیر

 گردد.  بررسی میاوکوالتا از گونه  نانوکلروپسیس

 ها روشمواد  و 

 مواد
در گروه بیوتکنولوژی دانشکده  قبالًسویه نانوکلروپسیس که 

منظور کاربرد در  داروسازی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر به

شناسایی  مورفولوژی های روشویی به تحقیقات بیوتکنولوژی دار

واقع در بوشهر  فارس خلیجشد، از مرکز رشد پارک علم و فناوری 

از این ریز جلبک اوکوالتا  کاررفته بهاست. همچنین نوع  شده تهیه

که حاوی  ریز جلبکدر ابتدا جهت کشت اولیه از مقداری  است.

مقداری آب  است، با ترکیب لیتر میلیهزار سلول در هر  111تعداد 

 است. شده استفادهبه همراه محیط کشت  فارس خلیجدریای 

 شرایط کشت
لیتر کشت داده  5/1در داخل ارلنی به حجم  گونه ازاینمقداری 

گراد به  درجه سانتی 25و  21،15شد. در اینجا از سه سطح دما 

شده از هیتر،  قسمت گرمایشی دستگاه ساخته است. شده گرفتهکار 

 شده تشکیلدما و فن  کننده تنظیمماسنج الکترونیکی، پایه هیتر، د

بخش قسمت گرمایشی دماسنج الکترونیکی،  ترین مهماست. 

دما، تنظیم و  کننده کنترلدما و فن است. کار  کننده کنترل

دما باالتر یا  گذارد شده است و نمی مشخصدما در بازه  داشتن نگه

بمیرند و یا در  ها جلبکز ری شود میباعث  این کاربرود زیرا  تر پایین
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به دلیل اینکه در این تحقیق از  .[13]رشدشان خللی ایجاد شود

با توجه  توان می درنتیجه است، شده استفادهسامانه ماشین بینایی 

، قسمتی و یا تمام ارلن را  شده گرفتهبه کادر دوربین به کار 

 جهت تصویربرداری به کار برد. توان می

 بررسی میزان رشد

ریز ساعت از  24برای ارزیابی میزان رشد، در فواصل زمانی 

ها با  برداری شد. تراکم سلول فعال از ظروف کشت نمونه های جلبک

و الم  Nikon ECLIPSE 50iاز میکروسکوپ نوری مدل  استفاده

Neubauer  متر شمارش شد.  میلی 1/1با محفظه شمارش به عمق

% 11% ید و 5درصد لوگول ) 2ها  برای جلوگیری از حرکت سلول

وسیله فرمول  ها به پتاسیم یدید( به نمونه اضافه شد. تعداد سلول

 زیر محاسبه گردید.

 شده های شمارش = تعداد سلول 572×یتر ها در یک ل تعداد سلول

 فناوری بینایی ماشین
های مبتنی بر فناوری بینایی ماشین از پنج قسمت اصلی سامانه

افزار و نرم تصویر گیرشامل نورپردازی، دوربین، پردازشگر، کارت 

است. در میان تمامی انواع منابع نورپردازی، امروزه  شده تشکیل

های مبتنی بر بینایی ماشین ابی در سامانههای مهتاستفاده از المپ

تواند به است که این مسئله می یافته افزایش بینایی کامپیوترو 

تحریک  ها شامل، طول عمر زیاد، منبعدلیل مزایای این نوع المپ

DC عدم غیریکنواختی در شرایط نورپردازی و اندازه و ابعاد ،

 FPLا المپ مهتابی ت 4اشاره کرد. در این تحقیق از  ها آنکوچک 

و  ریز جلبکجهت نوردهی به  وات هم 36ولت و  221با مشخصات 

جهت نورپردازی از مقابل استفاده شد. سامانه پردازش تصویر  هم

افزار افزار و نرمشده در این تحقیق شامل دو بخش سخت ساخته

مدل  CCDافزار از یک دوربین صنعتی است. در قسمت سخت

PROLINE- 565s خط تلویزیون  401است که دارای شده ادهاستف

. برای تبدیل تصاویر آنالوگ به دیجیتال هستپیکسل  511×492و 

است. به کمک این کارت  شده استفاده تصویر گیراز یک کارت 

و قابلیت تنظیم و  شده فراهمامکان ارتباط دوربین و رایانه 

کند. از یافزار ایجاد مرا برای نرم موردنیازدر زمان  برداری عکس

برای ارتباط بین دوربین و  Pin Avid USB 2.0 تصویر گیرکارت 

 576 وضوح بهتوان این کارت می های ویژگیرایانه استفاده شد. از 

در این فریم در ثانیه اشاره نمود.  25 برداری عکسو سرعت  721×

 است. شده استفاده Wekaو  Matlab2012 افزار نرمپژوهش از دو 

 

 

 فضاهای رنگی

 RGBفضای رنگی 
 Red Greenرنگی  مؤلفهاز سه  شده تشکیل RGBفضای رنگی 

Blue  هر کند میتغییر  255تا  1بین مقادیر  هرکداماست که .

دارای مقدار مشخصی از قرمز،  RGBپیکسل رنگی در تصاویر 

معادل رنگ سیاه و مقادیر  1، 1، 1سبز و آبی است. مقادیر 

 . [15, 14]ستمعادل رنگ سفید ا 255،255،255

 L* A* B*  فضای رنگی
 1معادل روشنایی تصویر که بین *L مؤلفهاین فضای رنگی از سه 

 *A مؤلفهمعادل انعکاس کامل نور است،  111معادل مشکی و 

نامحدود و مقادیر مثبت معادل رنگ قرمز و مقادیر منفی معادل 

نامحدود که مقادیر مثبت معادل رنگ  Bرنگ سبز است و مقادیر*

گردیده است. این  تشکیلمنفی معادل رنگ آبی است زرد و مقادیر 

سیستم رنگی عملکرد مشابه چشم انسان دارد. برخالف فضاهای 

HSI  وRGB نیست. در اکثر موارد  برداری عکساز وسیله  متأثر

صنایع غذایی از این فضای رنگی استفاده  های پژوهشدر 

 [17, 16]شود می

 CMY فضای رنگی
CMYمخفف کلمات Cyan  ای فیروزهیا آبی یا،Magenta  ،یا قرمز 

Yellow که در چاپگرهای رنگی  هستو قالب رنگی  هستیا زرد

 .گیرد میقرار  مورداستفاده

که گفته شد،  هایی رنگب نیز از ترکی CMY در RGB همانند

 در موردنظربا این تفاوت که رنگ  شوند میجدید تولید  های رنگ

CMY فیزیکی باید ایجاد شود. صورت به 

 پردازش تصویر
از تصویر است که  هایی ویژگیهدف کلی در این مرحله شناسایی 

خود استفاده کرد. برای  موردنظربرای کاربرد  ها آنبتوان از 

از زمینه و  زیتون روغنت، الزم است که نمونه استخراج اطالعا

 بندی قطعهظرفی که درون آن قرار دارد جدا شود که این کار 

توسط برنامه متلب،  شده گرفته. از تصاویر شود میتصاویر نامیده 

با  CMY و L* A* Bبه *  RGBتصاویر از فضای رنگی 

 استفاده از کدهای مربوطه تبدیل گردیدند.

 

 
صورت زیر  اصلی به های رنگبر اساس درصد  X Y Zمقادیر 

 شوند. محاسبه می

L
* 
= 116 f(Y/Yn) – 16  

a
*
 = 500 [ f(X/Xn) – f(Y/Yn) 

b
* 
= 200 [f(Y/Yn) –f(z/zn)]  

X = 0.607R + 0.174G + 0.201B  

Y = 0.299R + 0.587G + 0.114B  

Z = 0.000R + 0.066G + 1.117B 
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 شبکه عصبی مصنوعی
روشی هوشمند برای  ANN) یک شبکه عصبی مصنوعی )

شده  پردازش اطالعات است که از سامانه عصبی زیستی الهام گرفته

پردازد. مغز یک سیستم و مانند مغز به پردازش اطالعات می

 پیچیده است که برای کامالًموازی و  پردازش اطالعات با ساختار

خواندن، نفس کشیدن، حرکت، تفحص و کلیه اعمال آگاهانه و 

کند. مغز برای محاسبه و  بسیاری از رفتارهای ناخودآگاه فعالیت می

ها به زمانی کمتر از  آوری حجم عظیمی از اطالعات و سیگنالجمع

رنگی   های ویژگیمنظور استخراج  . به[10]چند صدم ثانیه نیاز دارد

 های نرون تعداد با مخفی الیه یک با مصنوعی های عصبی شبکه

( طراحی و مورد ارزیابی قرار گرفتند و نتیجه 21تا  4متفاوت )از 

 ساختار بهینه گزارش گردید.

 نتایج

 بررسی میزان رشد در دماهای متفاوت

واریانس آنالیز استفاده آمده با استفاده از آزمون  دست اطالعات به

ریز در نظر گرفته شد. میزان رشد  15/1شد. سطح معناداری نیز 

 1نانوکلروپسیس اوکوالتا در رژیم دمایی متفاوت در شکل  جلبک

گراد،  درجه سانتی 25و  21است. در دمای  شده دادهنشان 

. لگاریتمی شدندپس از یک روز، وارد فاز  ریز جلبکهای  سلول

درجه  15آمده نشاند داد در دمای  دست ج بههمچنین نتای

اند. نتایج  رشد بسیار کمی داشته ریز جلبکهای  گراد سلول سانتی

اختالف بین میزان رشد  دهد میحاصل از آزمون واریانس نشان 

 (.1جدول سلولی در دماهای متفاوت معنادار است )

 در سطوح دمایی متفاوت ریز جلبکمیزان رشد  -1جدول 

روز
 

 گراد( درجه سانتی 15دما )
درجه  21دما )

 گراد( سانتی

درجه  25دما )

 گراد( سانتی

1 7/41×104±0/48×105 8/56×104±0/33

×105 
11/81×104±0/45

×105 

2 11/47×104±0/34×10
5 

12/75×104±0/3

8×105 
19/87×104±0/20

×105 

3 33/94×104±0/35×10
5 

37/81×104±0/2

0×105 
36/07×104±0/81

×105 

4 48/47×104±0/25×10
5 

53/51×104±0/4

6×105 
63/55×104±0/36

×105 

5 48/66×104±0/47×10
5 

64/73×104±0/4

3×105 
81/45×104±0/47

×105 

6 82/60×104±0/38×10
5 

87/45×104±0/2

9×105 
101/64×104±0/3

0×105 

7 160/13×104±0/37×1

05 
217/15×104±0/

44×105 
281/27×104±0/4

3×105 

0 168/58×104±0/48×1

05 
228/25×104±0/

45×105 
286/23×104±0/3

8×105 

9 125/86×104±0/47×1

05 
168/25×104±0/

45×105 
240/16×104±0/3

8×105 

ریز های  آمده حداکثر تراکم سلول دست رو با توجه به نتایج به ازاین

نانوکلروپسیس در روز هشتم پرورش به ترتیب  جلبک

286/23×10
4
±0/38×10

 لیتر در تیمار  سلول در هر میلی 5

 

 

 

درجه  15گراد و حداقل تراکم در تیمار دما  درجه سانتی 25شوری 

10×168/58گراد با تراکم سانتی
4
±0/48×10

سلول در هر  5

لیتر حاصل شد. همچنین نتایج حاصل از بررسی نرخ رشد  میلی

دار نرخ رشد ویژه در  ویژه تیمارهای مختلف حاکی از افزایش معنی

و  15گراد نسبت به تیمارهای دمای   درجه سانتی 25تیمار دما 

 (2جدول گراد بود.) درجه سانتی 21

 در سطوح دمایی متفاوت ریز جلبکنرخ رشد ویژه  -2جدول 

درجه  15 تیمار

 گراد سانتی

درجه  21

 گراد سانتی

درجه  25

 گراد سانتی

نرخ رشد 

 ویژه

12/91±0/011 13/17±0/033 13/40±0/005 

 الگوریتم رگرسیون خطی
یری هستند، جهت گ ی نتیجه آماده ها دادهازاینکه  در این بخش پس

ابتدا  از الگوریتم رگرسیون خطی استفاده شد. ها دادهبینی  پیش

دیده و ارزیابی گردند. طبق  آموزش ها دادهباید توسط برنامه 

را  ها دادهدرصد  71آمده  عمل های مختلف بهٔ درزمینهتحقیقاتی که 

 طور همان کنیم. جهت آموزش و مابقی را جهت ارزیابی تنظیم می

مشاهده شد، الگوریتم موجود توانست نتایج خوبی را  1شکل که در 

درصد، میانگین  03( Rبه دست آورد که شامل  ضریب همبستگی)

 .هست 51601و میانگین مربع خطا  43511خطای مطلق 

 
 رسیون خطیهای آماری حاصل از الگوریتم رگ داده -1شکل 

 

C = 1 – R 

M = 1 – G 

Y = 1 – B  
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 چندالیهالگوریتم پرسپترون 

 برای توانند می چندالیه های شبکه برخالف پرسپترونهای یکتا،

 های گیری تصمیم با مسائلی همچنین و غیرخطی مسائل یادگیری

در این قسمت نیز به دلیل اینکه صورت سؤال  .روند بکار متعدد

رفت. غیرخطی است از این شبکه جهت آموزش و یادگیری به کار 

مقدار ضریب همبستگی  شود میمشاهده  2شکل که از  طور همان

و میانگین مربع خطای  31407درصد، میانگین خطای مطلق  00

 .دهد میرا نشان  30111

 
 های آماری حاصل از الگوریتم پرسپنترون چندالیه داده -2شکل 

 ازش گوسینپرد

تازگی الگوریتم  پردازش گوسین یک روش نوین و جدید است که به

اند این پردازش بیشتر جهت  قرار داده Wekaمذکور را در برنامه 

است. این فیلترها، موجب حذف  شده گرفتهپردازش تصویر به کار 

های پائین  های باالی تصویر و تولید یک تصویر از فرکانس فرکانس

 یا مات اثر اعمال این فیلترها روی تصویر، تصویر نرمباشند. در می

تر باشد، میزان مات شدگی نیز . هرچه ابعاد پنجره بزرگشود می

این فیلترها برای از بین بردن نویز از روی  معموالًیابد. افزایش می

و یا  صورت اتفاقی تواند بهشوند. نویز تصویر میتصویر استفاده می

درصد، میانگین  73ضریب همبستگی  3شکل از .باشد سامانمند

مشاهده  52954و میانگین مربع خطا  39716خطای مطلق 

های آماری مذکور ضریب همبستگی  که از میان داده شود می

 ی توسط سامانه به دست نیامد.قبول قابل

 
 صل از الگوریتم گوسینهای آماری حا داده -8شکل 

 

 رگرسیون خطی ساده
پذیر  اجرای یک مدل رگرسیونی با تعریف مدل رگرسیون امکان

پیداست، نتایج آماری بسیار ضعیفی  4شکل که از  طور همان .است

 63191درصد، میانگین خطای مطلق  44شامل ضریب همبستگی 

است که حاکی از  شده دادهنشان  74301طا و میانگین مربع خ

 .هستعدم موفقیت الگوریتم مذکور 

 
 های آماری حاصل از الگوریتم رگرسیون خطی ساده داده -2شکل 

 نتایج شبکه عصبی مصنوعی
 جهت انجام آموزش، یادگیری و ارزیابی این بخش از برنامه

Matlab2012 ها  . این شبکهشود میه بینی استفاد برای پیش

اند.  با  تقریب کارایی بسیار باالیی از خود نشان داده برای تخمین و

ای طراحی  توان ساختار داده نویسی رایانه می استفاده از دانش برنامه

ای از  کرد که همانند یک نرون عمل نماید. سپس با ایجاد شبکه

ریتم آموزشی الگو پیوسته، ایجاد یک هم های مصنوعی به این نرون

برای شبکه و اعمال این الگوریتم به شبکه آن را آموزش داد. در 

این بخش تمامی نرون های ذکرشده آزمایش گردید و پس از 
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 5 شکلنرون مشخص شد که در 0ارزیابی بهترین شبکه با تعداد 

 است. شده ارائهبهترین نتایج 

 

 

 

 
 های آماری حاصل از شبکه عصبی مصنوعی نتایج شاخص  - 5 شکل

 گیری بحث و نتیجه
زیرا عاری از هر  شود میعنوان یک سوخت پاک یاد  از بایودیزل به

منظور پایین  اخیر به های سالنوع ترکیب آروماتیک است. در 

استخراج  ٔدرزمینهآوردن هزینه تولید بایودیزل مطالعات زیادی 

است.  گرفته انجامدر سراسر جهان  ها ریز جلبکسوخت زیستی از 

ها در مقایسه با منابع دیگر سوخت زیستی دارای بازده  این سوخت

 های روشتری هستند.  توده بیشتر و رشد سریع و تولید زیست

وجود  ها ریز جلبکتوده توسط  مختلفی برای افزایش تولید زیست

در شرایط تغییرات دمای  ریز جلبکرار دادن ق ها روشدارد. یکی از 

آب است. در این مطالعه میزان رشد نانوکلروپسیس از گونه 

های گیاهی با درصد لیپید باال  عنوان یکی از روغن اوکوالتا به

های مختلف  منظور تولید دیزل زیستی با درصد تبدیل باال در دما به

رفت. نتایج مطالعه قرار گ موردبررسیبا  دوره نوری و شوری ثابت 

حاضر نشان داد که نوسانات ایجادشده در تغییرات مختلف دما 

های ریز جلبک اکوالتا  داری بر روی رشد و تراکم سلول اثرات معنی

در  ریز جلبکهای  ای که تراکم سلول گونه تواند ایجاد نماید. به می

داری  طور معنی گراد در طول دوره پرورش به درجه سانتی 25دمای 
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درجه  21و  15آمده در تیمارهای شوری  دست بیشتر از تراکم به

گراد بود. الزم به ذکر است در این تحقیق هدف اصلی  سانتی

 فنبا استفاده از  ریز جلبکسنجی تخمین میزان رشد  امکان

پردازش تصویر است. برای رسیدن به این هدف از ماشین بینایی و 

 ها استفاده شد.  آنالیز رنگ

بینی دقت  های پیشنهادی در جهت پیش لی الگوریتمطورک به

توان بر اساس رنگ  آمده و پاسخ به سؤال اینکه می دست های به داده

 های شرایطرا در  ریز جلبکو به کمک پردازش تصویر رشد 

خوبی عمل کرد. به ترتیب  محیطی متفاوت تخمین زد، به

ش گوسین ، رگرسیون خطی، پردازچندالیهپرسپترون  های الگوریتم

 775/1، 1/ 0000/1،0399و رگرسیون خطی ساده که دارای دقت 

های  اند. در میان داده است نتایج  خوبی را نشان داده 4403/1و 

اندازه دقت یا ضریب همبستگی  آماری، مربع میانگین خطا نیز به

شده بیشترین خطا مربوط به  مهم است. درمیان نتایج نشان داده

خطا مربوط به الگوریتم  ینو کمتری ساده الگوریتم رگرسیون خط

پرسپترون چندالیه است. تمامی نتایج ذکرشده را با استفاده از 

به دست آورده شد. همچنین در این  Wekaوتحلیل  برنامه تجزیه

نیز  Matlab2012تحقیق از شبکه عصبی مصنوعی برنامه 

ف توان با استفاده از تعداد مختل استفاده شد. در این قسمت می

نرون های الیه مخفی بهترین دقت و کمترین خطا را به دست 

آورد. در اینجا از هشت نرون استفاده گردید که بیشترین مقدار 

است  11764/1و  95102/1ترتیب خطابهدقت و کمترین میزان 

که از نتایج پیداست روش شبکه عصبی مصنوعی  یک  طور همان

عنوان  است. به لبکریز جآمیز در جهت تخمین رشد  روش موفقیت

توان اعالم کرد سامانه پردازش تصویر در  یک نتیجه کلی می

تواند با بیشترین  را می ریز جلبکعامل دما بر رشد  تأثیربینی  پیش

 دقت و کمترین خطا انجام دهد.
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سنجی  طیف فنارزیابی سامانه تشخیص درجه خلوص بیودیزل کلزا توسط 

 الکتریکی و ماشین بینایی دی
 ،2، شبیر سیف1*روزبه عباس زاده

 

 ایران، و صنعتیعلمی  های پژوهشسازمان  پژوهشکده کشاورزی،گروه مکانیک بیوسیستم، دکتری1

 abaszadeh@irost.ir@irost.irتهران، ایران،
 soil.sh.2020@gmail.comقدس، تهران، ایران  آزادشهرهوش مصنوعی، دانشگاه  ارشد گروهکارشناسی 2

 چکیده

قیمتدیگرمانندگازوئیلبهبیودیزلخالصارزانیهاسوختترینروشسوءاستفادهدرسوختبیودیزل،مخلوطکردنعمده

بهاست. هوشمند هدفاینتحقیقارزیابییکسامانه کمکتلفیقلذا خلوصسوختبیودیزلبه تشخیصدرجه منظور

سنجیدیطیف فنالکتریکو هستپردازشتصویر ازبندینمونهطبقهمنظوربه. استفاده اصلیبا تقلبیو هایبیودیزل

هایویژگی از رنگی، درختتصمیمهایآنالیزمؤلفههایروشفرکانسیو تحلیلتفکیکخطی، ماشینبرداراصلی، گیری،

شبکهعصبیمصنوعیاستفاده پشتیبانو ساختار با بهترینشبکه هایمخلوطشدهبینینمونهبرایپیش03-03-0شد.

هداد.درگامارائ3330/3و613/3بیودیزلکلزاودیزلبودکهمقادیرضریبهمبستگیومیانگینمربعاتخطارابهترتیب

استفادهازماتریساغتشاشسازیمدلمنظوربهالکتریکورنگیدیهایویژگینهاییازترکیب با مسئلهاستفادهگردید.

بیشترینشاخصآمدهدستبه اختصاصیبودنودقتبرایازتحلیلتفکیکخطی، حاوییهانمونههایآماریحساسیت،

01-درصدبیودیزل11هابراینمونهحاویترینشاخصدرصددیزلوضعیف1-دیزلدرصدبیو61درصدبیودیزلو033

مقادیرضریبهمبستگیومیانگینمربعاتخطابراینمونه هایمخلوطشدهبیودیزلودیزلدرصددیزلمشخصگردید.

حاصلشد.01-03-0باساختار3300/3و630/3برابر

 های کلیدی واژه

 الکتریک، پردازش تصویر وص، کلزا، دیبیودیزل، درصد خل



 9911،پاییز 91............                سال  ششم، شماره  .. ی البرز                        فناور ،نشرهی علمی، ژپوهشی 

 

22 
 

 مقدمه -1

های فسیلی، افزایش محصوالت نفتی  استفاده روزافزون از سوخت

 محیطی زیست مشکالت و کاهش ذخایر موجود و همچنین ،

فراوان، محققان را در جهت یافتن منابع جدید انرژی ترغیب 

 توجه ،ذکرشده مشکالت گرفتن شدت [. با1نموده است ]

[. 2شده است ] جلب جایگزین های سوخت سمت هب محققان

و بدون  یسم یرغ، یرپذ یدتجدبیودیزل یک سوخت پاک، 

های  تجدید مانند روغن آروماتیک است که از منابع طبیعی و قابل

اخیر به دلیل مسائل  های سالرو در  . ازاینشود میگیاهی ساخته 

های زیستی،  سوخت یریپذ یدتجدمحیطی و قابلیت  زیست

قیقات وسیعی در راستای امکان جایگزینی استفاده از تح

[. بیودیزل، 3است ] گرفته انجامجای سوخت دیزل  بیودیزل به

کند. بیودیزل ازنظر  ظرفیت و دامنه کار دیزل را حفظ می

. بیودیزل، متیل شود میساختار شیمایی جزء استرها محسوب 

ابگردان، های گیاهی )مانند ذرت، آفت استر یا اتیل استر روغن

های روغنی مانند کرچک و همچنین  زمینی، برخی دانه بادام

های حیوانی است که در اثر  های پسماند خوراکی( و چربی روغن

واکنش بین روغن با الکل )عامل متیل کننده( در حضور یک نوع 

 . ]5[و  ]4[ شود میکاتالیزور مناسب حاصل 

ه الزم را برای زیاد برای یک لیتر سوخت بیودیزل انگیز  قیمت

ترین روش  کرده است. عمده ورود سودجویان به این بازار فراهم 

قیمت مانند  های ارزان سوءاستفاده هم مخلوط کردن سوخت

های  . همچنین امکان تشخیص تقلبهستدیزل با بیودیزل 

راحتی وجود ندارد. بر این اساس توسعه روشی نوین  به ذکرشده

نموده و دارای مزایایی چون  رطرفبکه بتواند مشکالت موجود را 

دقت باال و زمان پردازشی کم باشد، بسیار ضروری به نظر 

سنجی  غیر مخربی چون طیف فنرسد. استفاده از  می

الکتریک به دلیل مزایای آن ازجمله دقت باال، قابلیت  دی

تکرارپذیری زیاد و سریع بودن بسیار حائز اهمیت است. این 

زه کشاورزی، صنایع غذایی و سوخت کاربردی در حو فنروش، 

جهت تشخیص  زیتون روغن. تحقیقی بر روی شود میمحسوب 

است. در  شده انجامالکتریک  تقلب با استفاده از طیف دی

پژوهشی که توسط لیژی و همکاران انجام شد، از یک ولتاژ 

هرتز تا یک مگاهرتز  12ولتی در محدوده بسامد  4سینوسی 

 زیتون روغنکتریک مخلوط دوتایی از ال جهت تعیین خواص دی

 7ئی استفاده گردید. همچنین از مدل حداقل مربعات جز

                                                 
7 partial least squares 

منظور تشخیص حد تقلب در روغن استفاده شد. عالوه بر این،  به

عنوان روغنی جدا  بکر به زیتون روغنهای  بندی نمونه برای طبقه

های اصلی  وتحلیل مؤلفه های تقلبی از روش تجزیه از روغن

 PLSاست. نتایج با استفاده از مدل کالیبراسیون  شده دهاستفا

همراه با روغن سویا  زیتون روغنتخمین خوبی برای ترکیب 

عنوان یک روغن تقلبی نشان داد. همچنین نمودارهای  به

شده توسط روش مذکور عملکرد واضحی برای تمام  بندی طبقه

ر را د ها آنآسانی  های روغن نشان داده است و به نمونه

کند. از نتیجه این تحقیق  بندی می های متفاوت دسته خوشه

تواند جهت  الکتریک می توان مشاهده کرد که طیف دی می

هایی که درصد  تقلبی با انواع روغن زیتون روغنتشخیص 

[. مارشال و 6کاربرده شود ] درصد است، به 5مخلوطشان زیر 

تحقیقی بر روی تشخیص محتوای  2213همکاران در سال 

عبارت بود از  ها آنانجام دادند. هدف  زیتون روغنناخالصی 

وسیله ماشین بینایی و شبکه عصبی  توسعه دستگاهی که به

را تشخیص دهد. در این  زیتون روغنمصنوعی بتواند تقلب در 

 های رنگکه هیستوگرام  شده استفادهتحقیق از تصاویر رنگی 

ها  تعداد پیکسلبا استفاده از شمارش  (RGB)قرمز، سبز و آبی 

 آید. این سه سطح شدت( به دست می 256در هر سطح شدت )

شده و درمجموع یک هیستوگرام  هیستوگرام با یکدیگر تلفیق

ها در هر سلول  سلولی به دست آمد که تعداد پیکسل 768

گزارش  ها آنعنوان ورودی شبکه عصبی در نظر گرفته شد.  به

توانند بین  می دیده، های عصبی آموزش دادند که شبکه

های ناخالص که جزء تقلب  زیتون روغنبکر و  زیتون روغن

تفکیک کنند  از همدرصد  38/82آید را با دقت  حساب می به

طور خالصه در ارتباط با بحث  . با توجه به مواردی که به[7]

های کشاورزی، صنایع غذایی و سوخت ذکر  تقلب در حوزه

ص تقلب و تخمین میزان توان بیان نمود که تشخی گردید، می

ها در جهت ارتقای سطح کیفی و  ناخالصی یکی از ضرورت

افزایش قدرت رقابت این محصول در بازارهای داخلی و جهانی 

کارگیری یک روش نوین در جهت تشخیص  است. بنابراین به

تواند بسیار مفید و تأثیرگذار  سوخت بیودیزل می درصد خلوص

حمل  ارزیابی یک سامانه قابلباشد. لذا هدف از این تحقیق 

بیودیزل به کمک تلفیق  درصد خلوصمنظور تشخیص  به

 .هستهای حسگر خازنی و پردازش تصویر  فناوری

رو از دو روش برای ارزیابی درصد خلوص  در پژوهش پیش

الکتریکی  در سامانهآمد.  به دستاستفاده شد که نتایج یکسانی 

 موردنظرسوخت الکتریک  درصد تشخیص خلوص، ضرایب دی

 های روشکه به دلیل کثرت این ضرایب از  شود میاستخراج 
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های اصلی و تحلیل تفکیک خطی برای  آماری شامل آنالیز مؤلفه

تحلیل  منظور بهدر برنامه متلب استفاده شد. سپس  ها آنکاهش 

بینی ارزیابی و اعتبارسنجی، درخت تصمیم  نتایج و پیش

 قرار گرفت. مورداستفاده

ل روش بردار پشتیبان برای تشخیص درصد خلوص از در مد

گیری شد که در این پژوهش،  روش شبکه عصبی مصنوعی بهره

تصاویر و طیف رنگی مربوط به سوخت در ترکیبات مختلف تهیه 

شد و شبکه عصبی برای هر یک از پارامترهای بیودیزل مورد 

 طراحی و آموزش قرار گرفت.

 ها روشمواد و 

ها.نمونه1.0

با روش تبادل  ر این تحقیق تولید متیل استر روغن گیاهی کلزاد

های نوین دانشگاه علم و صنعت  استری در دانشکده فناوری

های مختلف سوخت بیودیزل و دیزل با درصد  انجام شد. مخلوط

 12-32%،  5-35%،  122درصد ) 5حجمی صفر تا بیست با گام 

 .%( تهیه گردید %75-25،  %82-22،  %85-15، 

 .سامانهالکترونیکی1.1

از یک  موردنظرسامانه تشخیص درصد خلوص 

، مدار ولتاژ مستقیم، یک سنسور ATMEGA 16میکروکنترلر

های سریال و  خازنی، مدار تولید سیگنال، گیرنده و فرستنده

است. سنسور خازنی از  شده تشکیلال سی دی  نمایش صفحه

متر ساخته شد  لیمی 52و با ارتفاع  5/2ورقی مسی به ضخامت 

است. از تراشه  قرارگرفتهاستوانه در اطراف خازن  صورت بهکه 

238MAX  که یک سیگنال سینوسی شکل با فرکانس باال

کند در قسمت سیگنال ژنراتور استفاده شد. در این  تولید می

دستگاه با استفاده از یک مقاومت خارجی و یک خازن متغیر، 

مگاهرتز  22کیلوهرتز تا  22  فرکانس خروجی را که در محدوده

الکتریک  پارامترهای دی گیری اندازهکند. برای  است را کنترل می

 گیری اندازهاستفاده شد. از این تراشه برای  8322AD  از تراشه

. همچنین شود میفاز و میزان ضریب میرایی استفاده  اختالف

ه گیگاهرتز انتخاب شد. با توجه ب 7/2بسامد سیگنال ورودی تا 

برداری، نیاز است که  حجم عظیم اطالعات استخراجی حین داده

شده را به رایانه ارسال کند و با  گیری اندازهدستگاه پارامترهای 

متلب تحلیل شود. همچنین جهت قرار گرفتن   کمک برنامه

ای استفاده شد. برای قرار  های سوخت از یک خازن استوانه نمونه

متر،  میلی 72خازن به ارتفاع گرفتن کامل نمونه درون حسگر، 

 25متر، شعاع استوانه خارجی  میلی 4شعاع استوانه داخلی برابر 

 1 سی تعبیه شد. شکل سی 122متر و حجم کل آن  میلی

  .دهد میاندازی دستگاه را نشان  شماتیک مربوط به راه

 
اندازیسیستم(:دیاگرامراه0شکل)

الکتریک در دمای  دیسنجی  در سامانه طیف موردنظرآزمایش 

برای اینکه دستگاه بتواند گراد انجام شد.  درجه سانتی 2±25

خواص یک نمونه بیودیزل را تخمین بزند، نیاز به یک حسگر 

توان  خازنی دارد. پارامترهایی که از یک حسگر خازنی می

الکتریک و ضریب اتالف.  اند از ضریب دی استخراج نمود عبارت

ودیزل درون خازن قرار گیرد، با توجه به اگر یک نمونه سوخت بی

طور  گذارد. به کیفیت خود اثرات مختلفی روی ظرفیت خازن می

تر باشد، ظرفیت خازن بیشتر شده و  مثال اگر نمونه خالص

 برعکس.

گذارد، ضریب  پارامتر دیگری که حسگر خازنی در اختیار می

ر از یک حسگر خازنی عبو ACکه یک جریان  اتالف است. وقتی

درجه بین ولتاژ  32 فاز اختالفیک  ایده آلکند، در حالت  می

یک ماده  که وقتی. دهد میورودی و جریان خروجی رخ 

های ماده  ، مولکولگیرد میالکتریک درون حسگر قرار  دی

توانند خود را با میدان الکتریکی  طور کامل نمی الکتریک به دی

لتاژ کمی وجریان  بین فاز اختالفوفق دهند؛ درنتیجه  ایجادشده

باشد، آنگاه  φگردد. اگر زاویه جدید  درجه می 32کمتر از مقدار 

نشان داده  δبرابر با زاویه اتالف است که با  φ-32مقدار 

 . شود می

کند، پدیده  که یک میدان الکتریکی بر یک ماده اثر می وقتی

 دهد می. اتالف انرژی زمانی رخ دهد میذخیره و اتالف انرژی رخ 

کند و ذخیره کامل  که ماده، انرژی میدان الکتریکی را جذب می

که اتالف صورت نپذیرد؛ بنابراین ضریب  دهد میانرژی زمانی رخ 

 1صورت رابطه  الکتریک شامل دو بخش خواهد بود که به دی

 :شود مینمایش داده 

 
(1) ( j )j | | e         
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 ἕالکتریک و بخش موهومی  ثابت دی έحقیقی  که در آن، بخش
الکتریک قابلیت ذخیره انرژی و  است. ثابت دیضریب اتالف 

الکتریک قابلیت جذب انرژی ماده درون خازن  ضریب اتالف دی

 .دهد میرا نشان 

الکتریک و ضریب اتالف نمونه، با استفاده از  همچنین مقدار دی

 .[6]محاسبه شد  2رابطه 

 

از میزان شیفت ف φالکتریک ،  ضریب دی έکه در این فرمول 

ضخامت نمونه داخل  t(، mموج سیگنال ) طول λ 0)درجه( ،

 هست. (dB)ضریب میرایی  Aضریب اتالف و  ἕ(، mحسگر )

( έالکتریک ) توان نتیجه گرفت که ثابت دی از روابط باال می

تابعی از مقدار تغییر فاز و ضریب اتالف تابعی از ضریب میرایی 

 حسگر است.

 کتریکال دی های ویژگی. استخراج 8.2

 21کیلوهرتز تا  21فرکانس که بین   بدین منظور محدوده

 304مگاهرتز است برای تغذیه به خازن انتخاب شد. درمجموع 

فرکانس در محدوده فرکانسی وجود دارد که نیمی از این تعداد 

الکتریک و نیمی دیگر مربوط به ضریب  مربوط به ضریب دی

که در کامپیوتر  شده استخراج. مقدار ولتاژهای هستاتالف 

گردد و  وتحلیل می ، توسط برنامه متلب تجزیهاند شده ذخیره

درنهایت درصد خلوص سوخت موردنظر توسط دستگاه سنسور 

 .شود میخازنی مشخص 

برداری،  با توجه به حجم عظیم اطالعات استخراجی حین داده

شده را به رایانه  گیری اندازهنیاز است که دستگاه، پارامترهای 

را  ها آنتحلیل  WEKAل شود و با کمک برنامه متلب و ارسا

 انجام دهد.

 وتحلیل تجزیه های روش. 2.2

ویژگی( و  304با توجه به ابعاد زیاد متغیرهای ورودی )تعداد  

تشخیص درصد  منظور بهگیر بودن محاسبات  زمان درنتیجه

ها  خلوص برای پنج نمونه سوخت، الزم است ابعاد این ویژگی

( PCAهای اصلی ) د. بدین منظور از روش آنالیز مؤلفهکاهش یاب

که  دهد مینشان  PCA. نتایج حاصل از تحلیل شود میاستفاده 

استخراج  مؤلفه 2با در نظر گرفتن سطح آستانه مشخص، تعداد 

 2به  ها دادهکه در بخش قبل ذکر شد،  طور همانگردد.  می

طی تحلیل تفکیک خ فنمؤلفه اصلی تبدیل گردید. سپس 

(LDAداده ،)  های مربوط به یک کالس را که تا حد امکان در

های  های کالس به هم نزدیک و داده ایجادشدهزیر فضای جدید 

 5های مربوط به  ، دادهدرنهایتکند.  مختلف را از هم دور می

بندی به  . نتایج حاصل از طبقهشود میبندی  نمونه سوخت طبقه

آمده است. در  1ر جدول های بیودیزل د برای نمونه LDAروش 

 است. شده دادههای بعدی این دو روش به تفضیل توضیح  بخش

 

 LDAآمده از مدل  دست (: ماتریس اغتشاش به1جدول )

  

 اصلی های مؤلفه وتحلیل تجزیه. 5.2 

ی مؤلفه وتحلیل تجزیه یک روش استخراج ویژگی  0های اصل

و زمان انجام  ها دادهخطی است و موجب کاهش ابعاد  صورت به

محاسبات با از دست دادن حداقل اطالعات است، برای ترکیب 

دا کردن . همچنین برای پیشود می ها آنسازی  ها و فشرده ویژگی

. شود میاز این روش استفاده  ها دادهدرست از  های ویژگی

 : دهد میسه وظیفه مهم را انجام  PCAطورکلی  به

های  الف( اعضای بردار ورودی را به اعضای عمود برهم )مؤلفه

 کند. اصلی( که همبستگی باهم ندارند تبدیل می

ایی که ه کند که مؤلفه های اصلی را به نحوی مرتب می ب( مؤلفه

بیشترین تغییرات یا باالترین واریانس رادارند ارجحیت داشته و 

 کمتر بعد از مؤلفه اصلی قرار گیرند.  بااهمیتهای  مؤلفه

های مهم  توان از بقیه مؤلفه ناچیز را می بااهمیتهایی  ج( مؤلفه

 حذف کرد. 

طور گسترده برای مشخص کردن الگوها و  به PCAروش 

را بیان  ها دادهرود و به نحوی  ه کار میب ها دادهبندی  طبقه

تر شود. چون  مشخص ها آنهای  ها و تفاوت کند که شباهت می

تواند سخت باشد  می ها دادهبا ابعاد باال یافتن الگوهای  ها دادهدر 

تواند  می PCAپذیر نیست، روش  و نمایش ترسیمی امکان

 .دبه کار رو ها دادهعنوان یک ابزار نمایش و تحلیل  به

 

                                                 
8 Principal Component Analysis (PCA) 
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 واقعی

21D01B 15D05B 11D91B 5D95B 111B شده بینی پیش 

1 1 1 1 25 111B 

1 1 1 25 1 5D95B 

1 1 23 1 1 11D91B 

1 21 1 2 1 15D05B 

23 1 1 1 1 21D01B 
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 وتحلیل تفکیک خطی . تجزیه6.2

شده  بندی نظارت یک روش طبقه 9تفکیک خطی وتحلیل تجزیه

ها( را به  بعدی )نمونه nاست که تغییر خطی از بردارهای ویژگی 

کند. در این روش هدف این  ( فراهم میm<nبعدی ) mفضای 

های مربوط به یک کالس تا حد امکان در زیر  است که به داده

های  های کالس به هم نزدیک و داده ایجادشدهید فضای جد

پراکندگی بین کالس  دیگر عبارت بهمختلف از هم دور باشند. 

حداقل شود.  ها داده، حداکثر و پراکندگی درون کالس ها داده

و  درون کالسیبرای رسیدن به این هدف دو ماتریس پراکندگی 

سی، گردد. ماتریس پراکندگی بین کال بین کالسی تشکیل می

کوواریانس ماتریس تفاضل میانگین هر کالس با میانگین کل 

. هستها  دهنده فاصله و پراکندگی بین کالس است و نشان

ماتریس پراکندگی درون کالسی، کوواریانس ماتریس تفاضل 

گر میزان  های میانگین همان کالس است و بیان با داده ها داده

یدن به حداکثر . برای رسهستهای هر کالس  پراکندگی داده

های مختلف و نزدیکی بیشتر  های کالس فاصله بین داده

های هر کالس به همدیگر باید ماتریس )پراکندگی بین  داده

کالسی و پراکندگی درون کالسی( را بیشینه کرد که این کار را 

دهند.  ی این ماتریس انجام می با محاسبه بردارها و مقادیر ویژه

روش تحلیل تفکیک خطی با روش های بسیار  تفاوت باوجود

های اصلی، شباهت اصلی این دو روش که کاربرد  تحلیل مؤلفه

 . [0]رود، کاهش تعداد بعدهای داده است.  بشمار می ها آنعمده 

بینی ارزیابی و  ، برای پیشها دادهپس از کاهش ابعاد 

الکتریک از  نشان دادن دقت سیستم دی منظور بهاعتبارسنجی 

 ستفاده شد.درخت تصمیم ا

 . ماشین بردار پشتیبان6.2

روشی است بر اساس تئوری یادگیری  11ماشین بردار پشتیبان

در  .شود میبندی استفاده  ای برای طبقه فزاینده طور بهکه آماری، 

صفحه دو مجموعه در  شبه یک عنوان به این روش، مرز مطلوب

مستقل بر روی توزیع احتمالی  طور بهیک فضای برداری 

آید. این شبه صفحه،  می به دست در مجموعهرهای آموزشی بردا

کند که از بردارهای نزدیک به مرز در هر دو  مرزی را تعیین می

مجموعه دورتر است. این بردارها که در نزدیکی شبه صفحه قرار 

 صورت بهشوند. اگر فضا  دارند، بردارهای پوششی نامیده می

جداسازی برای خطی جدا نشود، ممکن است هیچ شبه صفحه 

                                                 
9 Linear Discriminant Analysis (LDA) 
10 Support vector machines 

شروع وجود نداشته باشد، که برای حل این مشکل از یک تابع 

را بررسی  ها داده. تابع هسته روابط درون شود میهسته استفاده 

 .[9]کند  ای را در فضا ایجاد می کند و تقسیمات پیچیده می

 گیری . درخت تصمیم3.2

گیری ابزاری هستند که به انتخاب بین چند  های تصمیم درخت

کنند. این ابزار، الگوی بسیار مؤثری را فراهم  گزینه کمک می

ها را توضیح داد و نتایج  توان گزینه کنند که در آن می می

های  ها را بررسی کرد. همچنین درخت احتمالی از این انتخاب

های همراه با هر  ها و پاداش تصمیم یک توضیح متعادل از ریسک

این پژوهش از سه الگوریتم دهند. در  گزینه ممکن را تشکیل می

 منظور به CARTو  40J ،MSPدرخت تصمیم شامل 

استفاده شد. یکی از  و اعتبارسنجی بندی طبقهبینی،  پیش

یک  عنوان به 11بندی و رگرسیون مزایای خاص درخت طبقه

الگوریتم درخت تصمیم، ویژگی اعتبارسنجی متقابل آن است که 

کند، که در غیر این را شناسایی  پردازش پیشکند  تالش می

. به همین علت شود میبینی ضعیف آینده منجر  صورت به پیش

تری نسبت  قبول قابلدر شرایط  معموالً CARTو دالیل دیگر، 

 حال بااین. [11, 11]کند  بینی می آماری دیگر پیش های روشبه 

برای  ها فنماند، درک بهتر عملکرد این  چالشی که هنوز باقی می

 .هاست آنین استفاده از شناسایی بهتر

های درخت تصمیم شامل موارد زیـر است:  برخی از الگوریتم

QUEST ،CHAID  ،5C ،5/4C ،4C 3 وID. 

 . شبکه عصبی مصنوعی9.2

های ماشین یادگیری هستند که  های عصبی مصنوعی مدل شبکه

های عصبی  کند. شبکه سازی می رفتار مغز انسان را شبیه

 هم به متصلادی از عناصر پردازش مصنوعی شامل تعداد زی

های بیولوژیکی مشابه هستند و در  هستند که در عملکرد نورون

. در این [3] اند خورده گرهکنار اتصاالت مربوط به سیناپس مغز 

های  مارکوات برای آموزش شبکه -پژوهش از الگوریتم لونبرگ

است. این الگوریتم تقریبی از روش  شده استفادهعصبی مصنوعی 

نیوتن است که برای یافتن کمینه یک تابع غیرخطی چند 

یک روش استاندارد برای حل مسئله کمینه  عنوان بهمتغیره 

در این  .[12] شود میمربعات برای توابع غیرخطی استفاده 

 های ویژگیرنگی و همچنین  های ویژگیتحقیق، برای استخراج 

 شده دهاستفاشبکه عصبی مصنوعی  فنتوأم رنگی و بسامدی از 

. از توابع انتقال سیگموئید و خطی نیز به ترتیب برای است

های مخفی و الیه خروجی در نظر گرفته شد. در این  الیه

                                                 
11  Classification and Regression Tree (CART) 
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تصادفی به سه بخش آموزش شبکه  طور به ها دادهپژوهش 

%( اختصاص 15%( و ارزیابی شبکه )15%(، اعتبارسنجی )72)

 الیه یکا های عصبی پیشرو ب داده شدند. بدین منظور شبکه

اعداد زوج( برای هریک از  صورت بهنرون ) 22تا 4مخفی و با 

 پارامترهای کیفی بیودیزل طراحی و آموزش داده شد. 

حسگر  وسیله بهالکتریک که  های دی شامل داده ها داده درنهایت

پارامتر(  384) شده استخراجخازنی برای هر نمونه سوخت 

 .هسترنگی  های ویژگی

 نتایج و بحث

الکتریکدیگیریاندازه.0.0

طور جداگانه داخل خازن  ها هرکدام به پس از تهیه نمونه

طور خودکار محدوده  ای قرار گرفتند. سامانه موردنظر به استوانه

مگاهرتز را جاروب کرده و تعداد  22کیلوهرتز تا  22بسامدی 

الکتریک است  ویژگی که شامل ضریب اتالف و ضریب دی 384

ویژگی  132نماید. الزم به ذکر است تعداد  یرا استخراج م

ویژگی دیگر مربوط به ضریب  132مربوط به ضریب اتالف و 

 الکتریک است. دی

هایاصلی.تحلیلمؤلفه1.0

پارامتر را  384در دستگاه تعداد  مورداستفادهگر  ازاینکه حس پس

آنالیز  فنشده از  کاهش پارامترهای داده منظور بهمحاسبه کرد، 

 فنهای اصلی استفاده شد. در این آزمایش از طریق  فهمؤل

 نمونه سوخت( رسید.  5مؤلفه ) 5ذکرشده تعداد داده به 

 . تحلیل تفکیک خطی3,3

با توجه به جدول ماتریس اغتشاش سوخت بیودیزل و دیزل 

ها را در بحث  خوبی توانست اکثر نمونه (، دستگاه به1)جدول 

تکرار گرفته  25هر نمونه  تقلب تشخیص دهد. در این روش از

شد. مواردی نیز در نتایج که با اختالف خیلی کمی دارای خطا 

دستگاه توانست دو  1است مشاهده گردید. با توجه به جدول 

ها را با  درست تشخیص دهد و مابقی نمونه کامالًطور  نمونه را به

ترین  بندی کرد. ضعیف اشتباه طبقه اختالف بسیار کم به

درصد بیودیزل  85ای است که حاوی  مربوط به نمونهبندی  طبقه

با استفاده از ماتریس اغتشاش  .هستدرصد دیزل  15و 

 های شاخصاز تحلیل تفکیک خطی، بیشترین  آمده دست به

حاوی  های نمونهآماری حساسیت، اختصاصی بودن و دقت برای 

 35نمونه کالیبره کننده سامانه( و  عنوان بهدرصد بیودیزل ) 122

درصد  122، 122، 122درصد دیزل با ارقام  5 -درصد بیودیزل

 -درصد بیودیزل85برای نمونه حاوی  ها شاخص ترین ضعیفو 

که به  هست 26/33و  67/83، 36/36درصد دیزل با ارقام  15

منظور از  ترتیب بیانگر حساسیت، اختصاصی بودن و دقت است.

 ل است.به ترتیب بیودیزل و دیز 2در جدول  Dو  Bحروف 
هایحساسیت،اختصاصیبودنودقتبرایکلیه(:شاخص1جدول)

 هانمونه

 ها دسته

22D82B 15D85B 12D32B 5D35B 122B 

های  شاخص

آماری 

 )درصد(

 حساسیت 122 122 15/38 36/36 67/38

47/33 67/83 84/33 122 122 
اختصاصی 

 بودن

 دقت 122 54/33 26/33 26/33 52/33

گیرییم.درختتصم0.1

 PCAالکتریک توسط  های سیستم دی پس از کاهش ابعاد داده

های  بندی سوخت توسط الگوریتم ، نتایج حاصل از طبقهLDAو 

بینی و  جهت پیش CARTو  48Jو  MSPیادگیری 

الکتریک در  سنجی دی های حاصل از طیف اعتبارسنجی داده

 3 در جدول ها آنقرار داده شد که مقادیر  WEKAافزار  نرم

دارای  CARTاست. با توجه به نتایج، الگوریتم  شده دادهنشان 

 MSPو  48Jدرصد( در مقایسه با روش  42/33باالترین دقت )

 بوده است.
 هاهایمتفاوتسوختDTآمدهازدست(:نتایجبه0جدول)

 دقت )%( ضریب کاپا روش

48J 367/2 21/38 

CART 364/2 42/33 

MSP 364/2 42/33 

ماشینبردارپشتیبان.1.0

 ها دادهبندی  برای طبقه ای چندجملهدر این مطالعه، تابع 

های آزمایش در جدول  استفاده شد. ماتریس اغتشاش برای نمونه

آمده است. همچنین میزان سه شاخص حساسیت، اختصاصی  4

 دهند میاست. نتایج نشان  شده ارائه 5بودن و دقت در جدول 

 بندی طبقهکینک تنها دو نمونه دارای که با استفاده از این ت

 شده ارائه آمیز موفقیت بندی طبقهدیگر با  های نمونهنادرست و 

 است.
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( 1جدول اغتشاش ماتریس آمدهدستبه(: ارزیابی باSVMاز

(.Kernel)ایچندجملهعملکرد

 واقعی

25D

75B 

22
D

82B 

15D

85B 

12D

32B 
5D35B 122B 

 بینی پیش

 شده

2 2 2 2 2 46 122B 

2 2 2 2 67 2 5D35B 

2 2 2 83 2 2 12D32B 

2 2 31 2 2 2 15D85B 

2 34 2 2 2 2 22D82B 

38 2 2 2 2 2 25D75B 

بندیطبقهدقتحساسیت،اختصاصیبودنوهایشاخص(:1جدول)

SVM. 

 ها دسته

25D

75B 

22D

82B 

15D

85B 

12D

32B 
5D35
B 

12

2B 

های  شاخص

آماری 

 )درصد(

122 67/33 54/37 122 65/33 
12

2 
 حساسیت

122 122 52/32 122 45/36 
12

2 

اختصاصی 

 بودن

57/

33 
84/33 65/34 41/33 88/37 

12

2 
 دقت

رنگیهایویژگی.استخراج3.0

 شده استخراجهای سوخت،  رنگی نمونه های ویژگیدر این بخش، 

 درصد خلوصهای عصبی مصنوعی برای تعیین  و از شبکه

بینی شبکه عصبی نیز در  حاصل از پیش استفاده گردید. نتایج

در  شده استفادهادامه آورده شده است. شبکه عصبی مصنوعی 

های مختلف سوخت  این تحقیق برای تعیین درصد خلوص نمونه

مخفی و  الیه یکبا ساختار  چندالیهبیودیزل از پرسپترون 

نتایج ارزیابی  2استفاده شد. شکل  LMالگوریتم یادگیری 

ک الیه جهت تعیین ضریب همبستگی را با تعداد شبکه عصبی ت

 -های بیودیزل در الیه مخفی برای نمونه 22تا  4های بین  نرون

شبکه عصبی مصنوعی  MSEمربوط به مقادیر  3دیزل و شکل 

 .هستبا تعداد نرون مختلف 

، شبکه عصبی با شود میمشاهده  2که در شکل  طور همان

کرد بسیار خوبی در عمل LMساختار تک الیه و الگوریتم 

تخمین تقلب داشته است. همچنین کمترین و بیشترین مقدار 

 12) 34/2نرون( و  16) 62/2ضریب همبستگی به ترتیب برابر 

، نتایج 3نرون( مشاهده شد. همچنین با توجه به شکل 

بیانگر عملکرد مطلوب شبکه عصبی توسعه  آمده دست به

 2264/2ترتیب  بهخطااست که کمترین و بیشترین  شده داده

 .هستنرون( 16) 2223/2نرون( و  12)

 
( به1شکل همبستگی ضریب مقدار شبکهدست(: برای هایآمده

 عصبیمختلفسوخت

 
مقدارمیانگینمربعات0شکل) به(: هایبرایشبکهآمدهدستخطا

عصبیمختلفسوخت

رابطه خطی بین دو  کننده مشخصضریب همبستگی تنها 

کند. هرچه مقدار  + تغییر می1و  -1ت و مقدار آن بین پارامتر اس

جهت بودن )مثبت یک( و مخالف  آن از صفر دورتر باشد روند هم

تر است. اگر این  جهت بودن )منفی یک( آن دو پارامتر قوی

مستقل از هم هستند.  موردبررسیضریب صفر باشد، دو پارامتر 

 در این پژوهش ....

رآورد برآوردگر، یک معیار برای میانگین مربعات خطای یک ب

بهترین میانگین مربعات خطاها، یعنی میانگین اختالف مربعات 

کند.  می گیری اندازهها را  بین مقادیر برآورد شده و تخمین

میانگین مربعات خطا یک تابع ریسک است که مربوط به مقدار 

مورد انتظار فقدان خطای مربعات است. مقدار این پارامتر به 

تواند  اتفاقی بودن و یا اینکه برآوردگر برای اطالعاتی که می دلیل

شود، همیشه مثبت  تر را ارائه کند حساب نمی تخمین دقیق

 است.

الکتریکرنگیودیهایویژگی.استخراج0.0

 زمان هم طور بهالکتریک  رنگی و دی های ویژگیدر گام بعد 

رنگی و  های ویژگیو استفاده شدند. در این بخش   استخراج
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و با استفاده از شبکه عصبی  آمده دست بهها  بسامدی از نمونه

بینی شد. شبکه  ها پیش مصنوعی شاخص درصد خلوص سوخت

در این تحقیق دقیقاً مشابه بخش  شده استفادهعصبی مصنوعی 

است.  یافته آموزش LMرنگی بوده و با الگوریتم  های ویژگی

که با  دهد میرا نشان  ای نتایج حاصل از شبکه 5و  4های  شکل

ترین ضریب  است. کم شده داده  تعداد مختلف نرون آموزش

 4سوخت مربوط به شبکه عصبی با تعداد   همبستگی برای نمونه

ترین، مربوط به شبکه  و بیش 68/2نرون در الیه مخفی به مقدار 

مشاهده  36/2در الیه مخفی و مقدار 16عصبی با تعداد نرون 

با  MSEترین مقدار  کم 6توجه به شکل  گردید. همچنین با

نرون،  4با  MSEو بیشترین مقدار  2213/2، 16تعداد نرون 

 است. 2214/2

 
های  آمده برای شبکه دست مقدار ضریب همبستگی به(: 2شکل )

 عصبی

 
های  برای شبکه آمده دست خطا بهمقدار میانگین مربعات (: 5شکل )

 عصبی

ایجی که سلطانی و همکاران در سال الزم به ذکر است در خصوص نت

مرغ با استفاده از پردازش تصویر و  بندی تخم در خصوص درجه 1392

های بهینه آماری ضریب همبستگی و  حسگر گزارش دادند، شاخص

از  ها آنبه دست آمد.  1116/1و  90/1ترتیب  خطابهمیانگین مربعات 

ورودی )طول قطر بزرگ و قطر کوچک(،  2یک شبکه عصبی دوالیه با 

بینی حجم  مرغ( برای پیش الیه مخفی و یک خروجی )حجم تخم یک

% 15برای آموزش شبکه،  ها دادهدرصد  71مرغ استفاده کردند.  تخم

شبکه اختصاص یافت.  آزمونه% بقیه نیز برای 15برای اعتبارسنجی و 

 51تا  2های الیه مخفی از  هترین شبکه، تعداد نرونمنظور انتخاب ب به

 .[13]تغییر داده شد 

 گیری نتیجه -2

در این پژوهش یک نمونه از دستگاه تشخیص درصد خلوص 

الکتریک آن مورد ارزیابی  سوخت بیودیزل بر اساس شاخص دی

الکتریک توسط  دی های ویژگیقرار گرفت. دستگاه با دریافت 

بسامدهای مختلف، تقلب سوخت را  ای در یک خازن استوانه

 22کیلوهرتز تا  22بندی کرد. سامانه محدوده بسامدی   طبقه

ویژگی که شامل ضریب  384مگاهرتز را تولید نموده و تعداد 

نماید. در جهت  الکتریک است را استخراج می اتالف و ضریب دی

 PCAاز روش  ها دادهربط و کاهش  بی های ویژگیاز بین بردن 

واریانس کل را دارا  های ویژگیدرصد از  14/32ه شد که استفاد

ها  بندی نمونه رساند. برای طبقه مؤلفه 5را به  ها دادهبود و تعداد 

  بندی طبقهترین  به کار گرفته شد که ضعیف LDAنیز روش 

درصد دیزل  15درصد بیودیزل و  85مربوط به نمونه حاوی 

از تحلیل  آمده ستد به. با استفاده از ماتریس اغتشاش هست

های آماری حساسیت،  تفکیک خطی، بیشترین شاخص

درصد  122حاوی  های نمونهاختصاصی بودن و دقت برای 

، 122درصد دیزل با ارقام  5 -درصد بیودیزل 35بیودیزل و 

 85ها برای نمونه حاوی  ترین شاخص درصد و ضعیف 122، 122

و  67/83، 36/36درصد دیزل با ارقام  15 -درصد بیودیزل

شبکه عصبی مقدار ضریب  فنگردید. نتایج حاصل از  26/33

های  همبستگی و میانگین مربعات خطا را به ترتیب برای نمونه

نشان داد.  2223/2و  346/2مخلوط شده بیودیزل و دیزل برابر 

شده توانایی  ها نشان داد که دستگاه طراحی نتایج ارزیابی

ی دارد. با توجه به اینکه تشخیص درصد خلوص را با دقت باالی

شده  شده بر روی این دستگاه با سوخت دیزل انجام آزمایش انجام

توان دستگاه را با توجه به نیازهای اقتصادی دیگر با  است، می

قیمت مختلف دیگر به جزء سوخت مذکور نیز  های ارزان سوخت

سامانه تشخیص درصد خلوص بیودیزل  6در شکل  کالیبره کرد.

 است. شده دادهنشان 

 
 سامانهتشخیصدرصدخلوصبیودیزل(:3شکل)
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 زیتون ینامیکیودآئردینامیکی و  تحلیل خواص

 1*عباس اکبرنیا

 

 ایران، و صنعتیعلمی  های پژوهشگروه طراحی و مکاترونیک، مکانیک بیوسیستم، سازمان  دکتری1

 abbasakbarnia@irost.irتهران، ایران،

 

 چکیده
کشاورزی مکانیکی و فیزیکی خواص تعیین  و بندیجهدر انتقال، تجهیزات ساخت و طراحی برای مبنایی عنوانبه محصوالت

است.باتوجهبهافزایشتولیدزیتونودرآمدارزیحاصلازتجارتآن، بوده موردتوجه کشاورزیهمواره محصوالت فرآوری

است.لذاهدفازاینتحقیقارزیابیخواصفیزیکی،دینامیکیناپذیراجتنابمکانیزهکردنعملیاتبرداشتوفرآوریامری

دراینتحقیقازهستزیتونکشیروغنطراحیوساختدستگاهمنظوربهنارقامزیتوآئرودینامیکیو رقممانزالینا،1.

خواصفیزیکینمونه شد. روغنیاستفاده فیشمیو مانزانیالکامالًشدهتهیههایکاالماتا، رقم میانگینابعاد متفاوتبود.

رقمروغنیکوچکترینبزرگ شاخصکرویتبو با رابطه در برایتعیینخواصمکانیکینمونههستالعکسترینو از. ها

انرژیشکستبهترتیبووکمینهنیربیشینهاستفادهشد.نتایجنشاندادکهmm/min 1دستگاهآزمونموادودرسرعت

دنشانداد.هاازخوبهرقممانزالیناوروغنیاختصاصدارد.رقمروغنیبیشترینحساسیتمکانیکیرانسبتبهسایرنمونه

شد.باالترینسرعتحدوضریبدراگبهرقمروغنیوگیریاندازهارقامزیتونبااستفادهازتونلبادآئرودینامیکیخواص

ترینمقداربهرقمکاالماتاتعلقگرفت.پایین

 کلمات کلیدی

 آئرودینامیکیزیتون، خواص فیزیکی، خواص دینامیک، خواص 
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 مقدمه
 ویژه بهکه از دیرباز در بسیاری از کشورها زیتون گیاهی است 

(. میوه زیتون به 1) شود میکشورهای حوزه مدیترانه کشت 

روغن و اسیدهای چرب غیراشباع  فراوانیدلیل دارا بودن مقدار 

است که  دار هسته(. این میوه گوشتی و 2انسان است ) موردتوجه

د، های متفاوت مانند گرمختلف دارای شکل های وارستهدر 

. رنگ میوه در ابتدا هست طرف یکبیضی یا دارای انحنا در 

شوند. تر میروشن بوده سپس متناسب با درجه رسیدگی تیره

زیتون با توجه به نوع  زمان برداشتگردد این عمل موجب می

(. وزن هر دانه زیتون با روغن دهی 3مصرف متفاوت باشد )

ون در کشورهایی (. گیاه زیت4گرم است ) 12مناسب حدود دو تا 

یک محصول استراتژیک  عنوان بهمساعد دارند  وهوای آبکه 

(. ارقام رایج زیتون در کشور ایران زیتون زرد، 5) شود میکشت 

روغنی، فیشمی، شنگه ماری و ارقام رایج در کشورهای 

 ای واالنولیا، کنسروالیا، مانزالینا و کاالماتا است.مدیترانه

. در ایران هست پرهزینهو  بر زمان ،فرسا طاقتبرداشت زیتون 

با توسعه مکانیزاسیون با  اخیراًبا دست و  معموالًعمل برداشت 

. برداشت ناصحیح زیتون از گیرد میهای برداشت انجام دستگاه

هایی چون کم باری محصول در درخت موجب بروز خسارت

(. توسعه کشت و تولید 6بعد را به دنبال دارد ) های سال

زیتون و درآمد ارزی حاصل از تجارت آن در کشور این  روزافزون

ضرورت را ایجاد کرده است تا در راستای مکانیزه کردن عملیات 

ای های گستردهبرداشت و فرآوری محصول زیتون، پژوهش

مکانیزه کردن عملیات برداشت و فرآوری  منظور بهصورت گیرد. 

 میکیآئرودینااین محصول باید خواص فیزیکی، مکانیکی و 

 خواص تعیین طورکلی بهقرار گیرد.  وتحلیل تجزیهزیتون مورد 

 برای مبنایی عنوان به محصوالت کشاورزی مکانیکی و فیزیکی

 و بندی درجه ها و تجهیزات انتقال،ماشین ساخت و طراحی

 اصوالً و است بوده موردتوجه کشاورزی همواره محصوالت فرآوری

پارامترها، ناقص  این به هتوج بدون های کشاورزیماشین طراحی

 .(7شود )نتایج ضعیف می به منجر و

 دیربازمطالعه خواص مکانیکی محصوالت کشاورزی از 

 محققان از بسیاری توجه و بوده علمی محافل نقد و موضوع بحث

 2111قمری و همکاران در سال . است نموده جلب خود به را

روغنی  تحقیقی بر روی خواص فیزیکی دو نوع زیتون زرد و

ها سه بعد عرض، قطر و انجام دادند. برای هر نمونه از زیتون

شد و بر اساس آن مشخصات فیزیکی مانند  گیری اندازهحجم 

زاویه مناسب برای  ها آن قطر هندسی و کرویت تعیین گردید.

درجه و متوسط سختی گوشت  7/27برش هر دو نوع زیتون را 

نیوتن  043/265زیتون و برای هسته   kg/cm2 392/2زیتون را 

 (. 0گزارش دادند )

 مکانیکی و فیزیکی خواص 2110در سال  و جونر کیلکان

 کمترین که آوردند به دست فشاری تحت بارگذاری را زیتون

 در نیوتن 321 زیتون هسته و نیوتن 30/57شکست  نیروی

انرژی  بیشترین و است شده گزارش ثانیه بر مترمیلی 2 سرعت

 هسته برای و متر نیوتن 3390/1زیتون  شکست برای میوه

 شده گزارش ثانیه بر مترمیلی 6 سرعت در متر نیوتن 34/10

 موجب افزایش دهنده فشار صفحه سرعت افزایش همچنین است.

 (.9شد ) گزارش شکست انرژی ونیر

همچنین در رابطه با محصوالت کشاورزی دیگر نیز تحقیقات 

( در طراحی ماشین 2114فراوانی صورت گرفته است. لوریر )

گیری هندوانه به بررسی نحوه شکست پوست هندوانه آب

نیوتن  51پرداخت و مقدار نیروی برشی پوست هندوانه را 

رفتار  2114(. رانگ و همکاران نیز در سال 11گزارش نمود )

تغیر شکل انگور بارگذاری شده را در دو جهت طولی و  ونیر

ی شکست انگور در جهت . نیروقراردادند موردبررسیعرضی 

کاهش یافت. در این  شدت بهطولی نسبت به جهت عرضی 

گزارش  فشار تحتتحقیق شکست پوست اولین آسیب میوه 

 طور بهگردید. همچنین نتایج نشان داد مقدار نیروی شکست 

نیوتن و در جهت  11میانگین برای بارگذاری در جهت طولی 

 خواص (2117ان )(. آکتاس و همکار11نیوتن است ) 21عرضی 

دو  بین فشاری بارگذاری را تحت درختی بادام رقم دو مکانیکی

 و رطوبت . همچنین اثرقراردادند موردمطالعه ی تختصفحه

 توان و چغرمگی انرژی، نیروی شکست، بیشینه بر بارگذاری جهت

گرفت،  قرار موردبررسی را دانه بادام شکست برای موردنیاز

 بر داریمعنی طور به بارگذاری جهت و رطوبت که دریافتند

 بیشینه نیروی و است بادام تأثیرگذار دانه مکانیکی خواص

 راستای در نیرو اعمال شود که جهتمی حاصل زمانی شکست

 (.12باشد ) بادام طولی محور

گیری و بررسی ساخت دستگاه روغن منظور بهدر این تحقیق 

ن الزم جهت بر کیفیت و کمیت دستگاه، توا مؤثرپارامترهای 

 :شود میهای زیتون، اهداف زیر دنبال خرد و له کردن دانه

تعیین و بررسی خواص هندسی شامل ابعاد، میانگین قطر هندسی،  -1

 حجم و سطح چهار واریته زیتون مانزالینا، فیشمی، کاالماتا و روغنی.
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تعیین و بررسی خواص ثقلی شامل چگالی مخصوص ظاهری و چگالی  -2

 واقعی

برای شکستن، خرد کردن و له کردن )مقاومت فشاری(  نیازموردنیروی  -3

  شده اشارهواریته زیتون  4

 ارقام آئرودینامیکتعیین خواص  -4

 ها روشمواد و 
 ها نمونهتهیه 

 آئرودینامیکیدر این تحقیق خواص فیزیکی، مکانیکی و 

 موردبررسیچهار رقم زیتون مانزالینا، فیشمی، کاالماتا و روغنی 

ها از ایستگاه تحقیقاتی وزارت جهاد کشاورزی ونهقرار گرفت. نم

رودبار واقع در استان گیالن تهیه گردید. چهار درخت از هر رقم 

تصادفی انتخاب شد و حدود یک کیلوگرم میوه زیتون از  طور به

ها به نواحی مختلف هر درخت برداشت گردید. سپس زیتون

منتقل و های علمی و صنعتی دانشکده مکانیک سازمان پژوهش

 24ها پس از در داخل یخچال قرار داده شدند. مقداری از دانه

با استفاده از  ها آنساعت از یخچال خارج و محتوی رطوبتی 

گرمی از هر رقم در  31تکرار  3روش استاندارد آون با قرار دادن 

ساعت محاسبه شد.  24درجه سلسیوس به مدت  75دمای 

-1 های فرمولختصاری در همچنین توضیحات مربوط به عالئم ا

 است. شده گزارش 1در جدول  0

 فهرست عالئم اختصاری -1جدول

a (طولmm) 

b (عرضmm) 

c (ارتفاعmm) 

Da (قطر میانگین حسابیmm) 

Dg (قطر میانگین هندسیmm) 

S (مساحت سطحmm) 

Pt (چگالی جامدkg/m3) 

Pb (چگالی تودهkg/m3) 

mt جرم جامد(gr) 

mb  تودهجرم(gr) 

Vt حجم جامد(mm3) 

Vb  تودهحجم(mm3) 

sµ  (%ایستایی) اصطکاکضریب 

 (%ضریب کرویت) 

Mc (رطوبت%) 

 (%تخلخل) 

Fr (نیروی شکستN) 

Ea (انرژی شکستJ) 

P چغرمگی(J/mm3) 

Cd (ضریب دراگm/s) 

 خواص فیزیکی

های سالم از ناسالم جدا شد و برای در ابتدا زیتون

تصادفی  طور بهعدد زیتون  21د میوه از هر رقم ابعا گیری اندازه

انتخاب گردید. جرم میوه با استفاده از ترازوی دیجیتال با دقت 

ابعاد میوه با استفاده از کولیس دیجیتال با دقت  وگرم  11/1

شد. قطر میانگین حسابی و هندسی از روابط  گیری اندازه 11/1

توصیف شکل میوه معیاری که برای  عموماًآمد.  به دست 2و  1

 3ضریب کرویت است که از رابطه  گیرد میقرار  مورداستفاده

 (.13محاسبه گردید )

 ابعاد میوه زیتون -1شکل

                                                         

      (1) 

                                                       

      (2) 
                                                      

     (3) 

تعیین چگالی میوه از  منظور بهبرای محاسبه حجم میوه 

 گیری اندازهاستفاده شد. برای  4روش جابجایی مایع طبق رابطه 

چگالی توده یک استوانه خالی را با حجم مشخص از زیتون پر 

( 5ه و سپس از تقسیم جرم توده بر حجم توده )رابطه نمود

آید. درصد تخلخل توده نیز با میزان چگالی توده به دست می

به دست آمد  6استفاده از چگالی توده و چگالی جامد از رابطه 

(14.) 

                                                               

      (4) 

                                                               

      (5) 
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      (6) 
زاویه اصطکاک ایستایی زیتون روی سه سطح اصطکاکی 

رق فوالد ومختلف شامل ورق گالوانیزه، ورق آلومینیومی 

زاویه شیب سطح توسط پیچ قابل تنظیم موجود شد.  گیری اندازه

شروع  محض بهیابد و تدریجی افزایش می طور بهدر دستگاه 

 گیری اندازهلغزش نمونه زیتون، شیب دستگاه با دقت یک درجه 

محاسبه  7و ضریب زاویه اصطکاک ایستایی با استفاده از رابطه 

 .شود می

                                                            
(7) 

-، ارزیابی و تعیین رفتار دینامیکی نمونهگیری ازهاندجهت 

و از  Santam SMT-20های زیتون از دستگاه آزمون مواد  

Load cell 500N   استفاده شد.  محوری تکطی آزمون فشاری

تغییر  -های نیرو، رسم منحنیمحوری تکهدف از آزمون فشار 

(. 15است ) mm/min 8یتون بین دو صفحه و با سرعت شکل ز

دستگاه مذکور از سه قسمت اصلی فک ثابت، فک متحرک و 

نمونه از هر  21است. انجام آزمون با  شده تشکیل نمایش صفحه

بودند، صورت گرفت.  شده انتخابتصادفی  کامالً طور بهرقم که 

نقطه تغییر شکل،  -در هر آزمایش با توجه به نمودار نیرو

. همچنین شود میشکست تعیین و نیروی شکست نمونه قرائت 

انرژی مصرفی برای شکست نمونه زیتون با محاسبه سطح زیر 

آید و با تقسیم میزان می به دستتغییر شکل  -منحنی نیرو

 گردد.انرژی شکست بر حجم نمونه، مقدار چغرمگی محاسبه می

 آئرودینامیکیخواص 

حد از تونل باد استفاده شد. در این برای به دست آوردن سرعت 

متر عبور داده شد. میلی 71ای با قطر آزمون جریان هوا از لوله

 Lurtotn Am-4206 سنج سرعتسرعت هوا از  گیری اندازهبرای 

 21متر بر ثانیه استفاده گردید. از هر رقم زیتون  11/1با دقت 

باد فرستاده  تصادفی انتخاب و از باال به داخل تونل طور بهنمونه 

، سنج سرعتبا افزایش سرعت جریان هوا، توسط  زمان همو 

سرعت حد نمونه خوانده شد. ضریب دراگ برای انتقال و 

 به دست  0است که از رابطه  موردنیازجداسازی نیوماتیکی مواد 

 آید.می

                                                              

      (8) 

 نتایج و بحث

 ارزیابی خواص فیزیکی

 4ابعادی و فیزیکی  های ویژگینتایج مربوط به  2در جدول 

مانزالینا  ، زیتون2است. طبق جدول  شده دادهگونه زیتون نشان 

طول، عرض و ارتفاع  گانه سهها، از ابعاد نسبت به سایر نمونه

، گونه اینبرخوردار است. سایر خواص فیزیکی  تری بزرگنسبتاً 

ها، . در مورد سایر گونههستها بیشتر نسبت به سایر گونه گاهی

 ها آنتوان رابطه ثابت و خاصی در ارتباط با خواص فیزیکی نمی

 اظهار داشت.

 زیتون های نمونهمیانگین خواص فیزیکی  -2جدول

 روغنی فیشمی کاالماتا مانزانیال خواص

 14/23 25/24 55/21 41/21 (mm)طول

 65/10 25/17 41/17 04/16 (mm)عرض

 12/17 63/16 11/17 15/16 (mm)ارتفاع

قطر میانگین 

 (mm)حسابی
07/17 54/10 20/16 47/10 

قطر میانگین 

  (mm)هندسی
14/19 33/10 97/10 12/10 

 12/4 55/4 22/3 04/4 (mm3)حجم

 43/4 39/3 04/3 50/4  (gr)جرم

رطوبت 

 (%)نمونه
65/62 41/61 04/61 31/64 

ضریب کرویت 

 (%)نمونه
65/75 54/76 55/70 25/01 

چگالی 

 (kg/m3)واقعی
54/1129 47/1135 09/1130 11/1139 

چگالی مخصوص 

 (kg/m3)ظاهری
41/535 39/530 74/539 51/541 

 31/46 07/46 11/46 59/46 (%)تخلخل

مساحت 

 (cm2)سطح
56/11 71/11 06/11 17/11 

از خواص فیزیکی زیتون،  آمده دست بهواریانس  نتایجبا توجه به 

اثر گونه بر طول، قطر میانگین هندسی، جرم و حجم در سطح 

درصد  15/1شده و فقط شاخص چگالی در سطح  دار معنی% 1

 (.3)جدول هستدار معنی
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 زیتون های نمونهنتایج تجزیه واریانس خواص فیزیکی -8جدول

متغیر
 

ی
درجه آزاد

 

طول
 

ن هندس
قطر میانگی

ی ی
ن حساب

قطر میانگی
 

جرم
حجم 

ی 
چگال

 

نمونه
 

3 **
27
/

169
 

**
351
/7

 

**
21
/

14
 

**
20
/4

 

**
69
/2

 

*
75
/

507
 

خطا
 119
 

36
/1

 

742
/1

 

711
/1

 

64
/

20
 

257
/1

 

9/
173

 
% و عالمت * نشانه 1بودن در سطح  دار معنینکته: عالمت ** نشانه 

 .هست 15/1بودن در سطح  دار معنی

ی سه سطح اصطکاکی زاویه اصطکاک ایستایی زیتون رو

رق فوالد ومختلف شامل ورق گالوانیزه، ورق آلومینیومی 

، ارقام زیتون بر روی ورق 4شد. مطابق جدول  گیری اندازه

گالوانیزه نسبت به ورق آلومینیومی و فوالد به نیروی کمتری 

و انتقال نیاز دارند. همچنین بیشترین ضریب  جایی جابهبرای 

زیتون مانزالینا بر روی ورق  اصطکاک ایستایی مربوط به

گالوانیزه و کمترین مربوط به رقم فیشمی بر روی سطح فوالد 

 است.

ایستایی ارقام زیتون بر روی سطوح  اصطکاکنتایج ضریب  -2جدول

 متفاوت

 نوع سطح          

 رقم                                  

ورق گالوانیزه 

 شده

ورق 

 آلومینیومی

ورق 

 فوالد

 انیالمانز

 کاالماتا

 فیشمی

 روغنی

0/27 

25/26 

45/21 

5/22 

5/26 

11/26 

05/19 

1/22 

4/22 

75/24 

25/17 

05/21 

 آئرودینامیکیارزیابی خواص دینامیکی و 

 صورت بههای مختلف میوه زیتون مورد آزمایش گونه

 ها آنو خواص آئرودینامیکی  قرارگرفتهجداگانه در تونل هوا 

یم سرعت حد و ضریب درگ با جرم دانبررسی و ثبت شد. می

، رقم 2و شکل  5محصول رابطه مستقیم دارد. با توجه به جدول 

متر  47/21و  59/23روغنی و کاالماتا به ترتیب با داشتن مقادیر 

بر ثانیه دارای بیشترین و کمترین سرعت حد میانگین در بین 

 ها بودند.نمونه

 
 ارقام زیتون  آئرودینامیکینتایج میانگین خواص  -5جدول

 خواص        

 آئرودینامیکی

 رقم

 ضریب درگ سرعت حد

 50/1 93/22 مانزانیال

 49/1 47/21 کاالماتا

 54/1 04/21 فیشمی

 

 اثر جرم نمونه بر روی سرعت حد -2شکل

به دست  منظور بههای زیتون قرار دادن نمونه فشار تحتبا 

ی مختلف هاآوردن خواص دینامیکی، نیروی شکست برای گونه

توان نتیجه گرفت می 3شد. با توجه به شکل  گیری اندازهزیتون 

ی مستقیم میان ضخامت زیتون و نیروی شکست وجود که رابطه

برای زیتون  N 36/101دارد. بیشترین نیروی شکست معادل 

و کمترین نیروی شکست در  mm 75/19 باضخامتمانزالینا 

حاصل  mm42/14 باضخامت N55/71 زیتون روغنی معادل 

  شد.

 نیروی شکست در ارقام زیتون تغییرات -8شکل

با در  آمد. به دستبا محاسبه سطح زیر نمودار انرژی شکست 

نظر داشتن رابطه انرژی شکست و نیروی شکست، با افزایش 

به  4است. مطابق شکل  پیداکردهقطر انرژی شکست نیز افزایش 

و روغنی دارای بیشترین و ترتیب ارقام مانزالینا، فیشمی، کاالماتا 

 کمترین انرژی شکست هستند.
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 انرژی شکست در ارقام زیتون تغییرات -2شکل

میانگین نیروی شکست، انرژی شکست و چغرمگی در جدول 

است. رقم فیشمی و روغنی به ترتیب با داشتن  شده دادهنشان  6

بیشترین و کمترین چغرمگی را  J/mm3 145/1و  101/1مقادیر 

نتایج حاصل از  6نشان دادند. همچنین مطابق جدول از خود 

های چغرمگی در گونه وهای انرژی، نیرمقایسه میانگین، شاخص

 .هستمختلف دارای اختالف 

میانگین و مقایسه میانگین اثر رقم بر خواص مکانیکی ارقام  -6جدول

 زیتون 

نیروی شکست  رقم
(N) 

 انرژی شکست

(J) 
 چغرمگی

(J/mm3)  
 A315/141 A 201/1 A 167/1 مانزانیال

 B911/99 c231/1 B 151/1 کاالماتا

 c 294/126 B 263/1 c 101/1 فیشمی

 A 264/92 B 221/1 c 145/1 روغنی

دارای حروف مشترک اختالف  های میانگیننکته: در هر ستون 

  (p<0.05)ندارند دار معنی

ارقام در مقایسه با تحقیقاتی که در خارج از کشور ایران بر روی 

نتیجه گرفت که  توان میاست،  شده انجاممتفاوت  های زیتون

حاصل از این تحقیق اختالف کمی با سایر تحقیقات  های نتیجه

،  57/21،  16/10،  25/25داشته است. کیلچین و گونر مقادیر 

را به ترتیب برای طول، ضخامت، قطر میانگین  054/1و  15/4

. اند نمودهروپایی گزارش هندسی، جرم و ضریب کرویت نمونه ا

  30/57انرژی شکست برای گوشت زیتون به ترتیب  ومقدار نیر

 53/1نیوتون و  321ژول و برای هسته زیتون  257/1نیوتون و 

رقم  نیز همکاران و است. همچنین لواسانی شده گزارشژول 

 و انرژی بیشینه بیشینه، ماری و روغنی را بررسی کرده و نیروی

 بیشترین ها آن.آوردند به دست دار معنی %1 سطح در را چغرمگی

چغرمگی را برای رقم  و شکست انرژی شکست، نیروی مقدار

روز  6در زمان  153/1و  101/152، 91/61روغنی به ترتیب 

 شکست، نیروی مقدار کمترین آوردند  و به دستپس از برداشت 

 .(16دادند) گزارش ماری رقم برای را و چغرمگی شکست انرژی

 گیری تیجهن
ارزیابی خواص فیزیکی نشان داد که طول، عرض، ضخامت، جرم، 

حجم با قطر میانگین هندسی رابطه مستقیم و با چگالی و 

 تر بزرگضریب کرویت رابطه عکس دارد. به معنایی دیگر با 

. در یابد میشدن ابعاد زیتون، چگالی و ضریب کرویت کاهش 

و زیتون روغنی  ترین گبزراین پژوهش ابعاد زیتون مانزالینا 

و روغنی با  65/75ترین مقدار را نشان داد. لذا مانزالینا با کوچک

درصد دارای کمترین و بیشترین ضریب کرویت هستند.  25/01

بر اساس جدول تجزیه واریانس خواص فیزیکی، اثر گونه زیتون 

بر طول، قطر میانگین هندسی و حسابی، جرم و حجم در سطح 

 5ار شده و تنها در خصوص چگالی در سطح ددرصد معنی 1

از خواص  آمده دست بهدار شد. با توجه به نتایج درصد معنی

توان ادعا نمود که مقاومت رقم ها زیتون میدینامیکی گونه

ها و زیتون روغنی از حساسیت مانزالینا بیشتر از سایر گونه

 ها دیگرگونهبیشتری نسبت به ضربه و فشار در مقایسه با 

رخوردار است. همچنین با افزایش نیروی شکست، انرژی ب

شکست نیز با توجه به بیشتر شدن سطح زیر نمودار افزایش 

یابد. انرژی شکست برای گونه روغنی، کاالماتا، فیشمی و می

 36/101و  05/169، 39/124، 29/119مانزالینا به ترتیب برابر 

نشان داد، به دست آمد. نتایج حاصل از خواص آئرودینامیکی 

سرعت حد با جرم و رطوبت گونه زیتون رابطه مستقیم دارد. 

ها، زیتون روغنی برخالف حساسیت بیشتر نسبت به سایر گونه

انرژی شکست، بیشترین سرعت حد و ضریب  وکمترین نیر

 دراگ را به خود اختصاص داد.
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 زیتون روغننوین در تشخیص تقلب  های روشمروری بر 

 2عباس اکبرنیا، 1*محمود امید

 

 omid@ut.ac.ir، تهران، ایران تهران، دانشگاه مکانیک بیوسیستمگروه دکتری 1
 ایران، و صنعتیعلمی  های پژوهشمکاترونیک، مکانیک بیوسیستم، سازمان گروه طراحی و دکتری 2

 abbasakbarnia@irost.irتهران، ایران،
 

 چکیده
فواید  به دلیلفوق بکر  زیتون روغنای است. قیمت  چربی در کشورهای مدیترانه تأمینترین منبع  فوق بکر اصلی زیتون روغن

بازار جهانی در حال افزایش است، به همین دلیل تقلب زیادی در آن صورت در  سرعت بهسالمتی و خواص حسی ویژه آن 

 و شود می استحصال زیتون میوه از که گیاهی های روغن ترین مهم از یکی عنوان به زیتون روغن اهمیت به توجه با  .گیرد می

 های شاخص است، برخوردار یواکسیدات پایداری و ترکیبی ،ای تغذیه ارگانولپتیکی، چون خصوصیات مهمی های ویژگی از

 زیتون روغننوین و متفاوتی جهت تشخیص تقلب  ایه روشهمچنین  .دارند آن خلوص و کیفیت تعیین در اساسی نقش تقلب

 به وجود، توسط محققان آید می به دستمانند آفتابگردان، کلزا و ...  تر ارزان های روغناز طریق مخلوط کردن آن با  عموماًکه 

و  الکتریک دی های سامانهی اعم از حسگر خازنی، ماشین بینایی، تلفیق های روشو  ها فندر همین راستا استفاده از آمده است. 

 پردازش تصویر، کروماتوگرافی، اولتراسونیک، بینی الکترونیک و زبان الکترونیک در یک دهه اخیر مرسوم شده است.

 کلمات کلیدی

 ، تقلب، کیفیتزیتون روغن
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 مقدمه
 زیتون روغنکنند.  را از میوه درخت زیتون استخراج می زیتون روغن

آورند که دارای مقدار زیادی  را با فشردن میوه زیتون به دست می

یکی از اجزای مهم غذایی  زیتون روغن. ]1[نشده است چربی اشباع

ای است، که با روش استخراج  دهنده رژیم غذایی مدیترانه تشکیل

به دلیل داشتن مقدار زیاد  .آید دست می مکانیکی از میوه زیتون به

اسیدهای چرب تک غیراشباعی )اسید اولئیک(، طعم دلپذیر، 

پایداری خوب و اثرات ویژه سالمت بخشی، یک روغن خوراکی 

 ترین بزرگ. بر اساس آمار فائو، ]2[شود مینظیر محسوب  بی

 تولیدکنندگان زیتون در جهان به ترتیب اسپانیا، ایتالیا و یونان

رتبه یازدهم  2114هزار تن در سال  41هستند و ایران با تولید 

زیتون حاوی مواد شیمیایی  . روغن]3[جهانی را در اختیار دارد

و خطر ابتال به سرطان  کلسترول گیاهی است که باعث کاهش

است، دوام و مدت  اکسیدان آنتی ، حاوی میزان زیادیشود می

توان  بیشتر است و حتی میهای دیگر  نگاهداری آن نسبت به روغن

همچنین  زیتون روغنآن را فریز کرد. البته باید در نظر داشت که 

در لخته  تأثیرتواند دارای ضررهایی برای سالمت انسان مانند  می

. با گرم شدن، کمی از طعم و بوی این روغن از هستشدن خون 

 ].4[رود دست می

به سه دسته تقسیم  طورکلی توان بهزیتون را می ازنظر کیفیت روغن

 کرد:

 بکر: روغنی است که تنها توسط فرایندهای فیزیکی  زیتون روغن

و هیچ نوع فرایند شیمیایی روی آن صورت نگرفته  شده استخراج

 است.

 شده: این روغن با استفاده از فرایندهای  تصفیه زیتون روغن

است.  یافته کاهششده و مقدار اسید چرب آزاد آن  شیمیایی تصفیه

ن روغن در مقایسه با نوع بکر از ارزش تجاری کمتری برخوردار ای

 است.

  روغن تفاله زیتون: این روغن با استفاده از استخراج حاللی روغن

 .]5[آید وسیله هگزان به دست می موجود در گوشت میوه زیتون به

ای که دارد بسیار پرهزینه  زیتون به دلیل فرآیند پیچیده تولید روغن

شده این روغن  سئله موجب باالتر رفتن قیمت تماماست و همین م

هزارتومانی برای یک لیتر  01تا  61های  . قیمت]6[شود می

زیتون انگیزه الزم را برای ورود سودجویان به این بازار فراهم  روغن

ترین روش سوءاستفاده هم مخلوط کردن  کرده است. عمده 

روغن خالص زیتون نباتی با  های روغنمانند  قیمت ارزان های روغن

شده  های تصفیه زیتون و یا روغن تفاله زیتون را وارد روغن

راحتی وجود ندارد و  . امکان فهمیدن این تقلب به]7[کنند می

شده است یا  توان سنجید که آیا روغن تفاله زیتون به آن افزوده نمی

زیتون  های مخلوط با روغن خیر. در حال حاضر به دلیل عرضه روغن

در بازار، مشکالت « زیتون خارجی روغن»زیتون تحت عنوان  و تفاله

فروش   که موجب به ایجادشدهزیادی برای تولیدکنندگان داخلی 

 .اصلی داخلی در بازار شده است زیتون روغننرسیدن 

بندی مناسب( غیرمجاز و غیرقانونی  های باز )فاقد بسته زیتون روغن

لم و بهداشتی بودن شوند و هیچ اطمینانی در مورد سا عرضه می

های صنعتی با نظارت مستمر  زیتون وجود ندارد، اما روغن ها آن

شوند و استانداردهای  ازنظر کیفیت و سالمت، تولید می

ای و باز  های فله زیتون فروشندگان روغن معموالًای دارند.  شده تعریف

که  ها خلوص بیشتری دارند، درصورتی کنند این روغن ادعا می

های باز در  زیتون یی اصالً صحت ندارد. از طرفی روغنچنین ادعا

تر روند  های فتوا کسید، سریع برابر اکسیژن، نور و هوا با ایجاد ذره

های  کنند و قیمت باالترشان نسبت به روغن فساد را طی می

ای به دلیل حجم پایین تولید است که درازای آن قیمت  کارخانه

و این موضوع ارتباطی به کند  نهایی محصول افزایش پیدا می

هایی مانند  همچنین افزودن روغن ].0[خلوص و کیفیت ندارد

زیتون، اغلب  های گیاهی ذرت، کلزا، آفتابگردان، سویا به روغن روغن

. با توجه به ]9[شود میزیتون محسوب  عنوان تقلب در روغن به

ذکر گردید،  زیتون روغنطور خالصه در ارتباط با  مواردی که به

توان بیان نمود که تشخیص تقلب و تخمین میزان ناخالصی  می

ها در جهت ارتقای سطح کیفی و افزایش قدرت  یکی از ضرورت

رقابت این محصول در بازارهای داخلی و جهانی است. بنابراین 

نوین در جهت تشخیص تقلبی بودن   های روشکارگیری  به

. لذا هدف از این تواند بسیار مفید و تأثیرگذار باشد زیتون می روغن

منظور تشخیص  متفاوت به های سامانهو  ها روشتحقیق بررسی 

 زیتون است. تقلب در روغن

 
 

 تقلب صیختش های روش

 الکتریک دی فن
اخیر به مطالعه علمی در رابطه با موضوع تقلب  های سالدر 

توان به خاصیت  پرداخته شد. یکی از این موارد را می زیتون روغن

شاره داشت. هرگاه دو صفحه فلزی در مقابل هم الکتریک ا دی

شود، تشکیل خازن  قرار دادهعایقی  ها آنقرارگرفته و در بین 

صفحات هادی خازن از جنس آلومینیوم، روی و  معموالًدهند.  می

الکتریک( از جنس هوا و یا  عایقی )دی ها آننقره بوده و در بین 

تر باشد  الکتریک بزرگ یتواند قرار گیرد. اگر ضریب دماده دیگر می

مثال ، ضریب  عنوان . به]11[دهنده خاصیت عایقی بهتر استنشان
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هست. با افزایش  01الکتریک آب الکتریک هوا یک و ضریب دیدی

توان بارهای بیشتری را روی خازن جمع کرد  الکتریک میثابت دی

الکتریک و باعث افزایش ظرفیت یک خازن شد. با گذاشتن ماده دی

حال .  ]11[یابد بین صفحات یک خازن ظرفیت آن افزایش می در

زیتون بین صفحات خازن قرار گیرد، با توجه به  اگر یک نمونه روغن

 گذارد.محتوای خود اثرات مختلفی روی ظرفیت خازن می

زیتون  تحقیقی بر روی روغن  2119هیو لیژی و همکاران در سال 

اند.  الکتریک انجام داده جهت تشخیص تقلب با استفاده از طیف دی

هرتز تا  11ولتی در محدوده بسامد  4از یک ولتاژ سینوسی  ها آن

الکتریک مخلوط دوتایی از  یک مگاهرتز جهت تعیین خواص دی

از مدل حداقل مربعات  ها آناند. همچنین  استفاده کرده زیتون روغن

منظور تشخیص حد تقلب در روغن استفاده  به 12(PLSئی ) جز

زیتون بکر  های روغن بندی نمونه عالوه بر این، برای طبقه کردند.

 وتحلیل تجزیههای تقلبی از روش  عنوان روغنی جدا از روغن به

است. نتایج با استفاده از  شده استفاده( PCAهای اصلی ) مؤلفه

زیتون  تخمین خوبی برای ترکیب روغن PLSمدل کالیبراسیون 

غن تقلبی نشان داد. همچنین عنوان یک رو همراه با روغن سویا به

شده توسط روش مذکور عملکرد واضحی  بندی نمودارهای طبقه

را در  ها آنآسانی  های روغن نشان داده است و به برای تمام نمونه

کند. همچنین دستگاهی را که  بندی می های متفاوت دسته خوشه

، قابلیت پاسخ تقلبی بودن و یا نبودن شود میمشاهده  1در شکل 

توان  صورت آنالین دارد. از نتیجه این تحقیق می زیتون را به نروغ

تواند جهت تشخیص  الکتریک می مشاهده کرد که طیف دی

 5هایی که درصد مخلوطشان زیر  زیتون تقلبی با انواع روغن روغن

 .]12[کاربرده شود درصد است به

 

 
Fig1- A view of a dielectric device fraud detection 

 ماشین بینایی سامانه

                                                 
12 .partial least squares 

نوینی است که امروزه در صنایع  های فنفناوری بینایی ماشین جز 

دانیم قوه بینایی که می طور همان. شود میمختلف به کار گرفته 

نماید. حال با انسان نقش اساسی را در زندگی روزمره ایفا می

در مواردی که بینایی  ها آنتوان از ها میدر ماشین فنگسترش این 

. ]13[ها است، استفاده نمودسختی قادر به انجام این فرایند به انسان

های مختلف وابسته به ٔدرزمینههای صنعتی امروزه بسیاری از فرایند

که  نوین مانند فناوری بینایی ماشین است؛ درحالی های فن

کارگیری نیروی متخصص  ها بر اساس بهدرگذشته بیشتر این فرایند

گرفت که مشکالت بسیاری را ناشی م میو قوه بینایی شخص انجا

های مختلفی گسترش ٔدرزمینهفناوری بینایی ماشین  .]14[شدمی

توان به بازرسی محصوالت است که از آن جمله می و مقبولیت یافته

های مختلف پزشکی، صنایع های کنترل در بخش صنعتی، سامانه

فناوری در  های ایندفاعی و کشاورزی اشاره نمود. ازجمله کاربرد

توان به تعیین کیفیت بخش کشاورزی و صنایع غذایی می

 ].15[محصوالت کشاورزی و مواد غذایی اشاره نمود

تحقیقی بر روی تشخیص  2113مارشال و همکاران در سال 

عبارت بود  ها آنزیتون انجام دادند. اهداف  محتوای ناخالصی روغن

و شبکه عصبی  وسیله ماشین بینایی از توسعه دستگاهی که به

زیتون را تشخیص دهد. در تحقیق  مصنوعی بتواند تقلب در روغن

 اهداف فرعی زیر نیز پیگیری شد: ها آن

هایی از شبکه عصبی با توانایی ایجاد تمایز بین الف( توسعه مدل

زیتون تقلبی از بکر با داشتن کمترین خطا، حتی جهت انجام  روغن

 یتون .های مختلف ز گونه  آزمایش با روغن

ب( ارزیابی سامانه ماشین بینایی و شبکه عصبی برای مقایسه دقت 

 سامانه .

. دهد میق را نشان شده توسط این محق سامانه استفاده 2شکل 

، کارت CCDاند از دوربین رنگی  های مختلف سامانه عبارتقسمت

تصویر گیر، المپ مهتابی، لنز نمای نزدیک، رایانه و نمایشگر برای 

 تصاویر اخذشده.مشاهده 

 
Fig 2- A view of the image processing system 
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 های رنگشده که هیستوگرام  در این تحقیق از تصاویر رنگی استفاده

ها در با استفاده از شمارش تعداد پیکسل (RGB)قرمز، سبز و آبی 

آید. این سه سطح شدت( به دست می 256هر سطح شدت )

 760شده و درمجموع یک هیستوگرام  هیستوگرام با یکدیگر تلفیق

عنوان  ها در هر سلول بهسلولی به دست آمد که تعداد پیکسل

گزارش دادند که  ها آنورودی شبکه عصبی در نظر گرفته شد. 

زیتون بکر و  توانند بین روغندیده، می های عصبی آموزششبکه

آید را با دقت  حساب می های ناخالص که جزء تقلب به زیتون روغن

 .]16[تفکیک کنند از همدرصد  30/02

 الکتریک دیترکیبی پردازش تصویر و  های سامانه 
بندی و  تحقیقی در راستای طبقه 1394رشوند و همکاران در سال 

و اصل با استفاده از  زیتون تقلبی روغن های نمونه سازی مدل

(. در این تحقیق از 3شکل(فرکانسی و رنگی انجام دادند های ویژگی

(، تحلیل تفکیک خطی PCAهای اصلی) ی آنالیز مؤلفهها فن

(LDAو شبکه عصبی مصنوعی استفاده )   شد.  نتایج حاصل از

نشان داد که با در نظر گرفتن سطح آستانه مشخص  PCAتحلیل 

به  مؤلفهگردد. نتایج نشان داد این دو استخراج می مؤلفه 2تعداد 

ورودی را دارا  های ویژگیدرصد از اطالعات کل  14/01میزان 

 . هست

تکرار انجام شد که البته مواردی نیز  25ها برای هر نمونه با  آزمایش

در این نتایج مشاهده گردید که با اختالف خیلی کمی دارای خطا 

ای  های موجود بیشترین خطا مربوط به نمونه است که در میان داده

ت درصد روغن کلزا اس 41زیتون و  درصد روغن 61است که حاوی 

صورت صحیح نتوانست نشان دهد.  تکرار را به 7که مجموعاً 

های دقت، اختصاصی بودن و  همچنین در رابطه به شاخص

طور مشابه دارای کمترین خطا است که  حساسیت نیز دستگاه به

درصد  41زیتون و  درصد روغن 61ای که مربوط به مخلوط  نمونه

اختصاصی بودن ، 111روغن کلزا است، با داشتن مقدار حساسیت 

ترین نتیجه را نشان داد که این نتیجه بیانگر  ضعیف 72و دقت  90

کاررفته برای کلیه موارد برای این نمونه  این است که روش به

آماری حساسیت،  های شاخصدرستی عمل نکرد و درنهایت  به

 97ها  اختصاصی بودن و دقت، میانگین دقت کل برای کلیه نمونه

 درصد به دست آمد.

 استخراج به ماده الکتریک دی ویژگی ارزیابی توسط از سپ

 بینی پیش منظور به ماشین بینایی سیستم توسط رنگی های ویژگی

 بهترین شبکه با .شد پرداخته زیتون روغن ناخالصی در غلظت

 و زیتون شده مخلوط های نمونه  بینی پیشبرای  36-6-1ساختار 

 به را خطا مربعات گینمیان و همبستگی ضریب آفتابگردان مقادیر

ساختار  ارائه داد. همچنین بهترین شبکه با 116/1و  944/1ترتیب 

کلزا  و زیتون شده مخلوط های نمونه  بینی پیشبرای  1-11-36

ترتیب  به را خطا مربعات میانگین و همبستگی ضریب مقادیر

 های ویژگی ترکیب از نهایی گام ارائه داد. در 1113/1و  946/1

گردید.  مسئله استفاده سازی مدل منظور به رنگی و یکالکتر دی

 های نمونهبرای  خطا مربعات میانگین و همبستگی ضریب مقادیر

با ساختار  110/1و  962/1آفتابگردان برابر  زیتون و شده مخلوط

کلزا مقادیر  زیتون و شده مخلوط های نمونهو برای   1-2-30

 نتایج شد. این حاصل 30-16-1با ساختار  1113/1و  961/1

-دی های ویژگی ترکیب با سازی مدل بودن موفق دهنده نشان

 ].17[است بوده رنگی الکتریک و

 
Fig 3- Machine vision systems and sensors Capacitive 

 کروماتوگرافی

کروماتوگرافی گازی یک روش فیزیکی است که برای جداسازی، 

در کروماتوگرافی  .رود می اجزای فرار به کار گیری اندازهشناسایی و 

به فاز متحرک گاز حامل نیز  اثر بی فاز یکگازی، فاز گازی 

از یک  نازکی الیه. فاز ساکن یک جسم جامد جاذب و یا گویند می

پوششی  صورت بهمایع غیر فرار است که به دیواره داخلی ستون یا 

است.  شده دادهیا فلزی قرار  ای شیشه های گلولهروی سطح 

 اصطالحاًفاز ساکن جسم جامد جاذب باشد  که یدرصورت

کروماتوگرافی گازی گویند و اگر فاز ساکن مایع غیر فرار باشد آن را 

کروماتوگرافی گاز مایع گویند. اما هردو به کروماتوگرافی گازی 

معروف هستند. در کروماتوگرافی گازی، جداسازی اجزا یک مخلوط 

مخلوط بین فاز متحرک  هندهد تشکیلمتناسب با میزان توزیع اجزا 

. در این روش گاز گیرد میگازی و فاز ساکن جامد یا مایع صورت 

و بین دو فاز در حالت  دهد میحامل مخلوط را درون ستون حرکت 

. شوند میمخلوط توزیع  دهنده تشکیلمایع( اجزا -تعادل )گاز

بیرون  طرف بهنمونه را  دهنده تشکیلبنابراین فاز متحرک اجزا 

تر جذب  و هر مولکولی که با ارتباط سست دهد مین حرکت ستو

که قدرت جذب بیشتری با ستون  جزیستون شده است، زودتر و 

. بنابراین، اجزا مخلوط از شوند میدارد، دیرتر از ستون خارج 

. کروماتوگرافی گازی برای جداسازی و شوند مییکدیگر جدا 
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نیز  ها آنکمی  یک مخلوط و تجزیه دهنده تشکیلشناسایی اجزا 

تشخیص  1300فهیم دانش و همکاران در سال ]. 10[کاربرد دارد

زیتون را به روش گاز کروماتوگرافی انجام  تقلب در روغن

(. در این تحقیق کفایت تعیین ترکیب اسید چرب در 4دادند)شکل

های نباتی کلزا،  شده با روغن زیتون تصفیه تشخیص تقلب روغن

ن تفاله زیتون موردبررسی و نتایج آن با سه آفتابگردان، سویا و روغ

آمده با حدود مجاز  دست تکرار مورد تجزیه قرار گرفت. نتایج به

زیتون مقایسه شد و نشان داد که تغییر  استاندارد اسید چرب روغن

در اسیدهای چرب بیشتر از حد استاندارد منجر به شناخت اختالط 

درصد کلزا با  4الط و اخت 4/1لینولنیک  درصد کلزا با اسید 2

درصد آفتابگردان در  4درصد سویا و  11است. 2/1لینولنیک  اسید 

گونه تغییری در  و هیچ شود میشده مخلوط  زیتون تصفیه روغن

حدود اسیدهای چرب در مورد اختالط با روغن تفاله زیتون به 

 .]19[آید وجود نمی

 
Fig 4- A view of a gas chromatograph 

به بررسی و مقایسه ترکیب  1392اران در سال بیگمی و همک

های زیتون ایرانی و  اسیدهای چرب و مشخصات کیفی روغن

های  زیتون ایرانی و نمونه های روغن نمونه ها آنخارجی پرداختند. 

کیفی  های ویژگیهای محلی خریداری کردند  خارجی از فروشگاه

لی و ترکیب )اسیدیته، اندیس پراکسید و یدی( مطابق استاندارد م

 (GC) اسیدهای چرب با استفاده از کروماتوگرافی گازی

و شناسایی کردند. ساختار اسیدهای چرب در هر دو  گیری اندازه

 نمونه روغن )داخلی و خارجی( عمدتاً حاوی به ترتیب اولئیک

(C18:1)لینولییک ، (C18:2)استئاریک ، (C18:0)آراشیدیک ، 

(C20:0) ید چرب اولئیکبود که ازلحاظ مقدار اس (C18:1)  دو

؛ و (P<0.05) داری داشتند نمونه روغن با یکدیگر اختالف معنی

بود؛ اما  نمونه ایرانیمراتب باالتر از  مقدار آن در نمونه خارجی به

های اندیس پراکسید و عدد یدی و اسیدیته در دو نمونه  شاخص

نتیجه به این  ها آنداری نداشتند.  روغن با یکدیگر اختالف معنی

رسیدند که میزان اسیدهای چرب در هر دو نمونه روغن با 

المللی مطابقت دارد، ولی دو نمونه  معیارهای استاندارد ملی و بین

روغن از ساختار شیمیایی و پایداری اکسایشی متفاوتی برخوردار 

بودند که با توجه به اینکه ساختار اسیدهای چرب به نوع رقم و 

منطقی به  کامالًتگی دارد، این اختالف منطقه کشت گیاه نیز بس

 ].21[رسد نظر می

زیتون  به بررسی و تفکیک روغن 2112مونفردا و همکاران در سال 

های دیگر با استفاده از اسیدهای چرب و اسید  زیتون روغنبکر و 

چرب اشباع پرداختند. در این پژوهش تغییرات مقدار اسید چرب 

های کلزا و پالم اولئین  تالط با روغنبکر در اثر اخ زیتون روغناشباع 

درصد مطالعه شد. با استفاده از  21درصد و  11در سطوح غلظت 

سامانه کروماتوگرافی گازی شناسایی و تعیین مقدار اسیدهای چرب 

زیتون بکر صورت گرفت.  نمونه روغن 9و اسید چرب اشباع بر روی 

تفاده شد. نتایج از آزمون کای اسکور اس ها دادهوتحلیل  برای تجزیه

و بیشترین اسید چرب، اسید اولئیک و  ترین مهماند که  نشان داده

در میان اسیدهای اشباع اسید پالیمیتک است. میانگین اسید چرب 

درصد است.  24/1زیتون بکر برابر  های خالص روغن اشباع در نمونه

 11زیتون بکر را در هر دو سطح  اختالط روغن پالم اولئین با روغن

اسید چرب اشباع  گیری اندازهتوان با  درصد می 21رصد و د

زیتون بکر  شناسایی کرد اما این روش برای شناسایی تقلبات روغن

 ].21[با روغن کلزا مناسب نیست

 فراصوت فن 
 51کاربردهای مختلف اولتراسوند در رابطه با مواد غذائی از حدود 

در کنترل و در حال حاضر کاربرد زیادی  شده شروعسال پیش 

 ٔدرزمینهاست پیشرفت  پیداکردهعملیات فرآیند مواد غذایی 

میکروالکترونیک سبب شده که بتوان از اولتراسونیک برای 

در این   .دقیق و با هزینه نسبتاً پایین استفاده کرد های گیری اندازه

صوتی با دامنه زیاد در درون ماده مورد آزمایش  موج طولروش یک 

 موج طولس از طریق سنجش تأثیر متقابل بین . سپشود میمنتشر 

  ].22 [آید می به دستو ماده، اطالعاتی در مورد خواص ماده 

ای و  ی تجزیهها روشاولتراسوند مزایای اساسی نسبت به سایر 

برای کنترل عملیات فرایند مواد غذایی  مورداستفاده های تکنیک

بوده و  گیر وقتبی تخری ها روشبسیاری از این  که درحالیدارد، زیرا 

نیاز به نیروی کار زیاد و آماده کردن مقادیر زیادی نمونه و 

دارند،  دهند میکه نور را از خود عبور  های سامانهچنین وجود  هم

نمونه نداشته، دقیق و نسبتاً ارزان  سازی آمادهاین روش نیازی به 

ی در غیر تخریب طور به)کمتر از یک ثانیه(  سرعت به تواند میاست و 

و کیفیت غذاها حتی  ها ویژگیطی فرآیند مواد غذایی در تعیین 

شود و  کاربرده بهنوری کدر نیز  ازلحاظمواد غذایی تغلیظ شده و 

بنابراین سبب افزایش راندمان و کاهش هزینه تولید محصول 
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 عنوان بهدر آینده اولتراسوند هم  رود میانتظار  درنتیجه. شود می

در تهیه اطالعاتی راجع به رابطه بین خواص  یک ابزار اصلی تحقیق

و  ها آنساختمانی  مولکولیی ها ویژگیشیمیایی غذاها با  فیزیک و

بررسی مداوم و بهتر کیفیت و خواص مواد غذایی در  منظور بههم 

ای  فزاینده کاربرد on-line sensor عنوان بهطی تولید و نگهداری 

آوردن  به دستاولتراسونیک  عالوه بر این، استفاده از  .داشته باشد

دشوار است  ها روشاطالعات را در مواردی که به کمک سایر 

 . ]23[سازد می پذیر امکان راحتی به

برای تعیین ترکیبات فنلی در  2114رودریگز و همکاران در سال 

فراصوت استفاده کردند. در این تحقیق، استخراج  فنزیتون از  روغن

زیتون بکر به روش  ر روغنترکیبات فنولیک برگ رزماری د

گرفته است. در این روش برگ رزماری با سه  اولتراسونیک انجام

دقیقه  21و  11،15درصد با سه زمان  11و  7، 5سطح 

زیتون اضافه شد. میزان ترکیبات فنولیک  اولتراسونیک به روغن

گردید. نتایج نشان دادند که در این  گیری اندازهها،  موجود در عصاره

دقیقه دارای بیشترین  11زیتون بکر با زمان استخراج  غنروش رو

ها در به تأخیر  است. سپس اثر این عصاره 13فنل تاممقدار پلی

ماهه، از  4زیتون بکر در طول دوره  انداختن اکسیداسیون روغن

، 14طریق تعیین عدد پراکسید، عدد تیوباربیتوریک اسید، رنسیمت

گ در پایان هرماه، انجام ترکیبات پلی فنل تام، اسیدیته و رن

پذیرفته است. نتایج نشان داد بعد از چهار ماه نگهداری نمونه حاوی 

کمتری را نسبت به  15عصاره، عدد پراکسید و تیوباربیتوریک اسید

اکسیدانی  نمونه شاهد داشت. نتایج حاصل از بررسی فعالیت آنتی

مای ی القاء در د عصاره با روش رنسیمت نشان داد که طول دوره

ساعت(  29/11گراد در نمونه اولتراسونیک ) درجه سانتی 111

اسیدیته در ساعت( افزایش یافت. عدد  20/6نسبت به نمونه شاهد )

کمتر بود. نتایج حاصل از  نسبت به شاهد ی اولتراسونیک نمونه

میزان کلروفیل نشان داد که مقدار این  گیری اندازهبررسی و 

 mg/kg ونیک دارای بیشترین مقدار)دانه در نمونه اولتراس رنگ

است. در مورد ارزیابی  (mg/kg63/1 در مقایسه با شاهد ) (4/1

حسی نیز نمونه اولتراسونیک باالترین امتیاز ازنظر طعم، بو، تندی و 

پذیرش کلی را به خود اختصاص داد؛ بنابراین ترکیبات فنلی موجود 

ونیک عصاره حاوی رزماری که به روش اولتراس زیتون روغندر 

خوبی روند اکسیداسیون را کند نماید. بدین  گیری شده قادرند به

های  اکسیدان عنوان منبعی برای آنتی توان رزماری را به ترتیب می

                                                 
13 . Total polyphenol 
14 .ransimat 
15 . Thiobarbituric acid 

زیتون معرفی نمود و این اثر را  طبیعی و نیز طعم دار کردن روغن

 .]24[دانست ها آنناشی از حضور ترکیبات فنولیک در 

بر روی خواص  2115مکاران در سال همچنین الواچا و ه

فراصوت کار کردند. فراصوتی که در این پژوهش  فنزیتون با  روغن

مگاهرتز بوده و در همین حال  25/2به کار گرفته شد، دارای بسامد 

(. 5کردند)شکل  می گیری اندازههای دریافتی سرعت انتشار را  پالس

ونه روغن زیتون، یک نم همچنین آنان جهت تشخیص تقلب روغن

بکر را با درصدهای مختلف روغن آفتابگردان مخلوط کرده و سپس 

های  بسامد ذکرشده را به کار گرفتند. مقایسه میانگین داده

ای دانکن نشان داد که  آمده با استفاده از آزمون چند دامنه دست به

ضریب تغییرات میرایی اولتراسونیک با افزایش درصد روغن 

د که یکی از دالیل این روند، کاهش گرانروی آفتابگردان کاهش میاب

درصد  95زیتون است البته در این پژوهش در سطح اطمینان  روغن

 .]25[ها مشاهده نگردید اختالف معناداری بین نمونه

 
Fig 5- Ultrasound system and how it works 

 فناوری زبان الکترونیکی و بینی الکترونیکی
غیر نوین و  های روشونیکی یکی از فناوری زبان و بینی الکتر

مطالعه مواد غذایی  و محصوالت کشاورزی است. مفهوم  تخریبی

 های سالزبان و بینی الکترونیکی به دلیل پتانسیل و قابلیت آن در 

در حال پیشرفت و توسعه است. زبان الکترونیکی  سرعت بهاخیر 

ارد و غذایی، نوشیدنی،شیمیایی و دارویی د در صنایعکاربرد وسیعی 

، کنترل کیفیت و بررسی گیری اندازهتشخیص،  هایٔ درزمینه

. گیرد میقرار  مورداستفاده و محصوالتمواد خام  منشأخاستگاه و 

زبان الکترونیکی، تشخیص وجود اختالف  کارگیری بههدف اصلی از 
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حسی  های ارزیاببدون استفاده از  ها نمونهحسی  های ویژگیدر 

، تحقیقی در رابطه با   2114ر سال . آپتری و همکاران د]26[است

کنترل کیفت و تقلب  ٔدرزمینهکاربرد فناوری زبان الکترونیکی 

 حمل قابل. در این پژوهش، از یک سامانه اند پرداخته زیتون روغن

بر پایه  متری ولتاز حسگرهای  ای آرایهزبان الکترونیک دارای 

 تونزی روغنتشخیص تقلب  منظور بهالکترودهای صفحه چاپی 

در این تحقیق شامل  شده استفاده های نمونهاست.  شده استفاده

. هست، روغن آفتابگردان، روغن سویا و روغن کلزا زیتون روغن

با درصد  زیتون روغنمختلف با  های روغنمختلف  های مخلوط

-91%،  5-95%،  111درصد )  5با گام  جوپن بیستحجمی صفر تا 

 های ویژگی%( تهیه شد.  25 -% %75 ،  %01-21،  %05-15،  11

حاصل از سامانه زبان الکترونیک، با  های سیگنالاز  شده استخراج

 و تحلیل تفکیک خطی PCA اصلی های مؤلفهتحلیل  های روش

LDA  و روش رگرسیونPLS  طور به ها نمونهپردازش و تمامی 

، قابلیت ها نمونه بندی طبقهکامل از یکدیگر متمایز شدند. نتایج 

 زیتون روغنزبان الکترونیک را در تشخیص تقلب  ٔەسامانباالی 

 . ]27[نشان داد

سال  21تکنولوژی سنسوری در طی  در حوضهبینی الکترونیکی 

است . این شناخت عمیق  قرارگرفته موردتوجه شدت بهگذشته 

الکترونیکی در  های بینیکشف کاربردهای متفاوت  درنتیجه

مل شده است. بینی مختلف از علوم کاربردی شا های حوضه

گسترده در صنایع غذایی و نوشیدنی استفاده  طور بهالکترونیکی 

. این کاربردها شامل شناسایی ، تمایز ، تشخیص و کنترل شود می

. در هر زمینه کاربردی هدف اصولی این  هستکیفیت این منابع 

د میان خواص متفاوت توان میالکترونیکی  های بینیکه این  هست

الیوروس و   ].20[متنوع تمایز قائل شود های نمونهیکی ارگانولیپت

 زیتون روغنتحقیقی در رابطه با تقلب  2112همکاران در سال 

زیتون با استفاده از سامانه مذکور انجام دادند. این سیستم، شامل 

، برای تولید یک الگوی از ترکیبات اکسید دیفلز سنسور نیمه ها 12

اده شد. قبل از انجام آزمایش به استف ها نمونهفرار موجود در 

ی انتخاب ویژگی ها فنمختلف،  های نظارترسمیت شناختن الگوی 

داده در هر ثانیه  61به کار گرفته شد. در این آزمایش هر سنسور 

 زیتون روغنی که جهت تقلب با های نمونهدریافت کرد. همچنین 

بوده  زیتون روغناصل مخلوط شد شامل روغن آفتابگردان و تفاله 

است. برای انتخاب یک مجموعه متغیرهای بهینه، از  تفکیک 

 عصبی مصنوعی های شبکهو  (LDA) خطی تفکیک وتحلیل تجزیه

(ANN) .وتحلیل تجزیه  از روشبا استفاده   ها آناستفاده شد 

را حذف و با استفاده از شبکه عصبی  ها دادهدرصد  01خطی 

ه نتایج عالی در تمایز درصد رسیدند که منجر ب 92 دقت بهمصنوعی 

 .]29[تقلبی و غیر تقلبی بود زیتون روغن

 گیری نتیجه
ذکر  زیتون روغنطور خالصه در ارتباط با  با توجه به مواردی که به

توان بیان نمود که تشخیص تقلب و تخمین میزان  گردید، می

ها در جهت ارتقای سطح کیفی و افزایش  ناخالصی یکی از ضرورت

محصول در بازارهای داخلی و جهانی است.  قدرت رقابت این

نوین در جهت تشخیص تقلبی بودن  های روشکارگیری  بنابراین به

تواند بسیار مفید و تأثیرگذار باشد. با توجه به  زیتون می روغن

آمده در رابطه با تعیین کیفیت و محتوای  عمل تحقیقات به

جه رسید توان به این نتی محصوالت کشاورزی و صنایع غذایی می

 زیتون روغنمتفاوتی در جهت مقابله با ایجاد تقلب در  های روشکه 

 برده نام های روشاز  هرکدامبه وجود آمده است. الزم به ذکر است 

با قطعیت  توان میو ن هستمتفاوتی  های دقتدر این مقاله دارای 

 موجود بیان کرد. های روشبرتری روشی را بر سایر 
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 چکیده:

بررسیقتحقینادر ضریبه یظاهریباثر پلیهاچندسازهیکیمکانهایویژگیباگاسبر باگاس/ یعاتیضااتیلنیآرد

بد ابعادآرددرسهسطح13منظورآردباگاسدرسطحثابتینپرداختهشد. 13درصد، یکمالئیدریدمشوان033و03،

اکسترودردوماردونهمخلوطشدهوپسازیکدرنظرگرفتهشد.مواددررصدد0درسطحثابتاتیلنیشدهباپلدادهدیونپ

بااستفادهازدستگاهیآزمونیهانمونهدرنهایتودرآمدندصورتگرانولدستگاهخردکنبهیلهوسخروجموادازاکسترودربه

دمایقیتزرگیریقالب سپسخواصمکانگراد¬یهسانتدرج013یدر مدولکششیکیساختهشدند. ی،شاملمقاومتو

 ASTM D 638-10،ASTM Dاستانداردنامهیینمطابقباآیببهترتدارفاقومقاومتبهضربهیمقاومتومدولخمش

790-10 نتاگیریاندازهASTM D 256-10و مشیجشدند. تا آرد کاهشابعاد با داد دلیل03نشان یبضریشافزابه

ایبضرینکاهشابهدلیل033ودرمشیشافزایوخمشیمدولکششی،وخمشیآردمقاومتکششیظاهر ینمجدداً

یس،درماتریشتربیوستگیباپیطیمحیجادابهدلیلآردابعادکاهشبادار،¬فاقصرفهبه.مقاومتیابدیهاکاهشممقاومت

 .یابدیمیشحملکردهوافزاراتواردشدهیهابهترتنش
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 مقدمه

( نامیده 16WPC) اختصار بهچندسازه چوب پالستیک که 

 Sanadi etولزی است )، ترکیبی از مواد پلیمری و سلشود می

al., 2001دار محیط  (. چندسازه چوب پالستیک، دوست

زیست بوده و به حفاظت کمتری در مقایسه با چوب نیاز 

دارند. چندسازه چوب پالستیک ظاهری شبیه چوب داشته و 

باشد. جذب رطوبت پایین، مقاومت در  بیشتر می ها آنکارایی 

فوذ و تخریب توسط برابر اکسیداسیون، مقاومت در برابر ن

حشرات، وزن کم و دوام باال، ثبات ابعادی باال، خواص فیزیکی 

میخ ، کاری برشو مکانیکی مطلوب، طول عمر باال، قابلیت 

عنوان های تزئینی نیز به کشی، اعمال روکش و رنده خوری

رود. استفاده از  می به شمارها های مفید این چندسازه قابلیت

کننده  تقویت عنوان بهی و چوبی الیاف گیاهان غیرچوب

های اخیر داشته  ها، افزایش شگرفی در سال ترموپالستیک

 (.Caraschi et al., 2002است )

های  اثر اندازه ذرات چوب و نسبت (2116)چن و همکاران 

بررسی  هاچندسازهاتیلن سنگین را بر خواص  اختالط پلی

با ابعاد شده  ساخته چندسازهکردند. ایشان گزارش کردند 

 .(Chen et al., 2006) هستتر دارای مقاومت بهتری  بزرگ

 بر چوب( به بررسی اثر اندازه ذره 1307قاسمی و همکاران )

مکانیکی و رفتار رئولوژیکی کامپوزیت  –خواص فیزیکی 

چوب پرداختند. نتایج ایشان نشان داد که چوب  –پروپیلن  پلی

افزایش و مقدار  تر مقدار مدول را با اندازه ذرات درشت

دهد، ولی بر ازدیاد طول تا  استحکام تا پارگی را کاهش می

 اثر است.  پارگی بی

به بررسی اثر طول ابعاد بر  (2110) میگنولت و همکاران

اتیلن و الیاف چوب پرداختند. ایشان به این  پلی هایچندسازه

نتیجه رسیدند که با افزایش ابعاد الیاف مقاومت کششی و 

 یابد مدول کششی و خمشی افزایش می خمشی، و

(Migneault et al., 2008). 

به بررسی تأثیرات روش ساخت  (2119)میگنولت و همکاران 

های چوب  و ابعاد الیاف بر ساختار و خواص کامپوزیت

پالستیک پرداخت. در این تحقیق ماده پرکننده الیاف 

تایج اتیلن سنگین استفاده شد. ن خمیرکاغذ و ماتریس آن پلی

نشان داد با کاهش ابعاد الیاف )کاهش نسبت طول به قطر( 

                                                 
16 Wood Plastic Composite 

جذب آب، واکشیدگی ضخامت، مقاومت و مدول کششی، 

 ,.Migneault et al) یابد مقاومت و مدول خمشی کاهش می

2009). 

خواص  بر چوباثر اندازه آرد  (2111) هوآنگ و همکاران

ادند. قرارد موردبررسیچوب پالستیک را  چندسازهمکانیکی 

نشان داد که با افزایش ضریب ظاهری  ها آننتایج تحقیقات 

یابد و با  درصد افزایش می 4/20ها  مدول کششی کامپوزیت

درصد  5/35ها  ای کامپوزیت ریزتر شدن ابعاد مقاومت ضربه

. با توجه به مطالب (Huang et al., 2011یافت )افزایش 

ظاهری باگاس این تحقیق با هدف بررسی اثر ضریب  شده گفته

اتیلن  های آرد باگاس/ پلی مکانیکی چندسازه های ویژگیبر 

 ضایعاتی انجام شد.

 

 ها روشمواد و 

 مواد

سطح ابعاد آرد باگاس استفاده شد. آرد  3در این بررسی از 

مش و باقیمانده  31باگاس عبور کرده از الک با اندازه چشمه 

رد باگاس آ عنوان بهمش  41بر روی الک با اندازه چشمه 

 61، آرد باگاس عبور کرده از الک با اندازه چشمه درشت دانه

 عنوان بهمش  71مش و باقیمانده بر روی الک با اندازه چشمه 

، آرد باگاس عبور کرده از الک با اندازه متوسط دانهآرد باگاس 

 111مش و باقیمانده بر روی الک با اندازه چشمه  91چشمه 

ماده پرکننده، از  عنوان به، ریز دانهعنوان آرد باگاس مش به

شرکت بازرگانی پتروشیمی اراک با  محصولاتیلن سنگین  پلی

و دانسیته  g/10min 10و شاخص جریان مذاب  52510کد 

959/1  g/cm3 بازیافت  دو بارماتریس پلیمری و  عنوان به

اتیلن  گردید و برای ایجاد سازگاری میان آرد باگاس و پلی

( MAPEاتیلن ) با پلی شده یوندپید مالئیک سنگین از انیدر

 gr/10min 7 محصول شرکت کرانگین با شاخص جریان مذاب

درصد استفاده  3به مقدار  KARABOND EHMو نام تجاری 

 گردید.

 اختالط مواد

اتیلن سنگین ضایعاتی(، آرد باگاس، ماتریس پلیمری )پلی

 با هم مخلوط( 1(، )مطابق جدول MAPEسازگار کننده )

 شدند:
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ترکیب تیمارهای مختلف  دهنده تشکیلدرصد وزنی اجزای ( 1جدول )

 چوب پالستیک چندسازه

شماره 

 تیمار
 ابعاد مش

آرد 

باگاس 

)%( 

اتیلن  یپل

سنگین 

 ضایعاتی

()% 

MAPE* 

1 +30/-

40 
51 51 3 

2 +60/-

70 
51 51 3 

3 +90/-

100 
51 51 3 

 * بر اساس وزن کل چندسازه

 

از  سازگار کنندهبا آرد باگاس،  یمریپلریس برای اختالط مات

ساخت کشور آلمان استفاده  Collinاکسترودر ناهمسوگرد 

یله وس بهشد. پس از فرآیند اختالط، مواد خروجی از اکسترودر 

 صنعتی به دانه تبدیل شدند. یمهنیک آسیاب 

 هاساخت نمونه

یب به آمده از هر ترک دست های بهابتدا دانه ها برای تهیه نمونه

خشک شدند، و  c° 01کن با دمای  ساعت در خشک 24مدت 

 صنعتی نیمهتزریقی  گیری قالب سپس با استفاده از دستگاه

( bar 01، فشار تزریق c° 101)دمای سیلندر  MPC-40 مدل

ی ها شیآزماهای آزمونی جهت  ساخت شرکت اصالنیان نمونه

بل از ساخته شدند. ق دار فاقکشش، خمش و مقاومت به ضربه 

برای رسیدن  شده ساختههای های مکانیکی، نمونهانجام آزمون

به رطوبت تعادل به مدت دو هفته در شرایط کلیما قرار 

 گرفتند.

 ی کشش، خمش و مقاومت به ضربه به ترتیب ازها آزمونبرای 

و  ASTM D-638-10 ،ASTM D-790-10 استاندارهای

ASTM D-256-10 .استفاده شد 

 رکنندهآنالیز ابعاد پ

بر خواص چندسازه، ضریب  رگذارییکی از فاکتورهای مهم و تأث

دست آوردن ضریب  منظور به . بههست پرکنندهظاهری 

از میکروسکوپ نوری مجهز به آنالیزگر ابعاد  پرکنندهظاهری 

نمونه واقع در آزمایشگاه اپتیک مجتمع آزمایشگاهی دانشگاه 

 استفاده گردید.تهران آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات 

 

 آماری وتحلیل تجزیه

در قالب یل با استفاده از آزمون فاکتور ها داده وتحلیل تجزیه

بودن  دار یمعنی انجام شد و در صورت تصادف کامالًطرح 

برای مقایسه  ها، از آزمون چند دامنه دانکناختالف میانگین

 ها استفاده گردید.میانگین

 

 نتایج و بحث

 ابعاد آرد

در  باگاسمیانگین طول، قطر و ضریب ظاهری آرد  2جدول 

 .دهد میمش را نشان  111و  71، 41سه دسته 
 میانگین طول، قطر و ضریب ظاهری ابعاد آرد باگاس( 2جدول ) (1)

ابعاد آرد 

باگاس 

 )مش(

طول 

(mm) 
 (mmقطر )

ضریب 

ظاهری 

(l/d) 

41 557/1 476/1 27/3 

71 956/1 231/1 16/4 

111 595/1 156/1 01/3 

 

مشاهده گردید ضریب ظاهری آرد  2که در جدول  طور همان

ابتدا افزایش و  71به  41شدن ابعاد مش از  با کوچک باگاس

 است، یافته کاهش 111سپس تا مش 

 

 مکانیکی های ویژگیابعاد مش بر  اثر

نتایج تجزیه واریانس اثر ابعاد مش )ضریب ظاهری( بر مقاومت 

 دار فاقمقاومت به ضربه خمشی، مدول و مقاومت کششی، 

 3است. مطابق جدول  شده دادهنشان  3در جدول  ها چندسازه

ی خمشی و ها مقاومتاثر ابعاد مش )ضریب ظاهری( بر 

بوده ولی بر سایر  دار یمعن دار فاقکششی، مقاومت به ضربه 

 نبوده است. دار یمعن موردمطالعه های ویژگی

 (Fو مقدار  داری تجزیه واریانس )سطح معنی( 8جدول )
 داریسطح معنی مکانیکی خواص

 (MPaکششی )
 *0.000 مقاومت

 0.118ns مدول

 (MPaخمشی )
 *0.012 مقاومت

 0.281ns مدول

 (J) دار فاقمقاومت به ضربه 
0.001* 

 داری عدم معنی s %95دار در سطح اطمینان  معنی *

 



 9911،پاییز 91............                سال  ششم، شماره  .. ی البرز                        فناور ،نشرهی علمی، ژپوهشی 

 

43 
 

، پالستیک-ی چوبها چندسازهمکانیکی  های ویژگی طورکلی به

آن، کیفیت فصل  دهنده تشکیلاجزاء  های ویژگیاز  متأثر

مشترک بین مخلوط پلیمری، و همچنین بین ماتریس 

فرآیند است. الزم به  طیشراپلیمری و ماده لیگنوسلولزی و 

ذکر است که همگنی چوب پالستیک )پراکنش آرد چوب و تر 

 Adhikary etشدن آن(، جهت بهبود خواص، ضروری بوده )

al., 2011.) 

اثر ابعاد آرد بر مقاومت و مدول کشش را نشان  1شکل 

مش این ویژگی افزایش  71. با افزایش ابعاد آرد تا دهد می

بندی آزمون دانکن، حداکثر مقاومت یابد. طبق گروهمی

های مربوط به نمونه قرارگرفته bکششی که در گروه 

 111( و آرد مش MPa 133/21) 71از آرد مش  شده ساخته

(946/19 MPa و حداقل )در گروه  که آنa مربوط  قرارگرفته

-( میMPa 033/10) 41از آرد مش  شده ساختههای به نمونه

های (. حداکثر مدول کششی مربوط به نمونه1باشد )شکل 

( و حداقل آن مربوط GPa 116/2) 71از آرد مش  شده ساخته

-( میGPa 912/1) 41از آرد مش  شده ساختههای به نمونه

 (.1باشد )شکل 

 
 اثر ابعاد آرد باگاس بر مقاومت و مدول کششی (1شکل )

 

باالترین میزان مقاومت و مدول کششی در چندسازه 

دست آمد. علت  مش به 71از آرد باگاس با ابعاد  شده ساخته

را  71مقاومت و مدول کششی در ابعاد آرد در مش  شیافزا

نسبت داد زیرا  توان به افزایش نسبت طول به قطر آرد می

سبب خنثی شدن بیشتر  احتماالًافزایش ضریب ظاهری آرد 

تنش در ماتریس پلیمری نسبت به ذرات دارای ضریب ظاهری 

 مقاومت درنتیجه. (Nourbakhsh et al., 2011) شود میکمتر 

یابد. نوربخش و همکاران داشتن  کشش افزایش می و مدول

ریزتر را عاملی در سطح تماس بیشتر با فاز زمینه در ذرات 

بهبود مقاومت کششی اعالم نمودند همچنین بیان نمودند که 

 یابد کششی افزایش می  با افزایش ضریب ظاهری، مقاومت

(Nourbakhsh et al., 2011) برخی از محققین نیز در .

تحقیقات خود بیان داشتند که با کاهش اندازه ذرات، از 

کراسچی و لوپز . شود میمقاومت کششی کامپوزیت کاسته 

اظهار داشتند با تغییر در ابعاد ذرات چوب، تفاوت  (2112)

های کامپوزیت  های مکانیکی و مدول داری بین مقاومت معنی

 Caraschi and Lopes) شده از کاج الیوتی وجود ندارد ساخته

. همچنین الی و همکاران اظهار داشتند با کوچک (2002

یابد، ایشان علت را میشدن ابعاد آرد مقاومت کششی کاهش 

تر شدن اثر سطوح اتصال بین پلیمر و پرکننده اعالم  کم

 (Lai et al., 2005) نمودند

طرف نمونه  ، یکشده اعمالدر آزمون خمش، در اثر نیروی 

گردد. لذا دو عامل طرف آن فشرده می کشیده شده و یک

 اثرگذارمیزان پراکنش و تر شدن الیاف، بر روی این ویژگی 

 (.Gao et al., 2008) است

اثر ابعاد آرد بر مقاومت و مدول خمشی را نشان  2شکل 

مش این ویژگی افزایش  71. با افزایش ابعاد آرد تا دهد می

بندی آزمون دانکن، یابد. طبق گروهیابد و سپس کاهش میمی

مربوط به  قرارگرفته bحداکثر مقاومت خمشی که در گروه 

( حداقل MPa 052/24) 71د مش از آر شده ساختههای نمونه

از  شده ساختههای مربوط به نمونه قرارگرفته aدر گروه  که آن

نتایج این (. 2باشد )شکل ( میMPa 545/23) 41آرد مش 

همکاران منطبق است، ایشان نیز  وبخش از تحقیق با نتایج س

خمشی اعالم   افزایش ضریب ظاهری را سبب افزایش مقاومت

. برخی از محققین نیز در تحقیقات (Cui et al., 2008) نمودند

خود بیان داشتند که با افزایش ابعاد آرد، مقاومت خمشی 

حداکثر مدول خمشی مربوط به  یابد.کامپوزیت افزایش می

( و حداقل GPa 615/1) 71از آرد مش  شده ساختههای نمونه

از  شده ساختههای مربوط به نمونه قرارگرفته aدر گروه  که آن

 (.2باشد )شکل ( میGPa 419/1) 41رد مش آ
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 اثر ابعاد آرد باگاس بر مقاومت و مدول خمشی (2شکل )

 

عنوان  در این تحقیق مشاهده شد که با ریزتر شدن ابعاد آرد به

یابد. احتماالً  مدول خمشی افزایش می 71کننده تا مش  تقویت

 سازی پرکننده کاهش ضریب ظاهری موجب افزایش اثر مقاوم

 درنتیجهها شده که  در چندسازه و بهبود توزیع تنش در نمونه

توان  یابد. همچنین دلیل دیگر را می مدول خمشی افزایش می

به به اختالط یکنواخت ذرات با ضریب ظاهری کمتر با پلیمر 

داشتن سطح تماس بیشتر این ذرات و نیز تزریق بهتر  دلیل

ویلیامز  ت.تزریقی مرتبط دانس گیری قالبتوسط دستگاه 

سطح  به دلیلفبریانتی و همکاران بیان نمودند که  ،[15]

و مدول  هستتر  تماس بیشتر ذرات ریز اختالط یکنواخت

 ,.Williams, 2003; Febrianto et al) یابد خمشی افزایش می

2006) . 

در آرد باگاس با ابعاد  دار فاقکمترین میزان مقاومت به ضربه 

 111در مش  دار فاقبه ضربه  آمد. مقاومت به دستمش  41

با  احتماالًاین  عالوه بر(. 3دارای بیشترین مقدار بود )شکل 

تر  طور همگن ریزتر شدن ذرات، انتقال تنش بین ذرات به

. هستها در ابعاد ریز  و سبب افزایش مقاومت شده منتقل

با ریزتر شدن ذرات، اختالط بین ماده  احتماالًهمچنین 

تر شده و از  س پلیمری بهتر و یکنواختلیگنوسلولزی و ماتری

طرف دیگر عبور ذرات ریز از منفذ تزریق بهتر صورت 

تزریقی  گیری قالب، تزریق بهتر ذرات توسط دستگاه گیرد می

ها باشد. همچنین این نتایج  تواند دلیل افزایش مقاومت می

 Huang et al., 2011 ،Cui ازجملهتوسط بسیاری از محققان 

et al., 2008 ،Febrianti et al., 2006 .گزارش گردیده است ،

افزایش  دار فاق  با ریزتر شدن اندازه ذرات، مقاومت ضربه

تر قابلیت  ذرات ریزتر نسبت به ذرات درشت درواقعیابد،  می

های  ایجاد محیطی با پیوستگی بیشتری را دارند و بهتر تنش

ید توان گفت، شا کنند. از طرفی می را تحمل می واردشده

عنوان عامل تمرکز تنش عمل کرده و  تر به ذرات درشت

کند و باعث  هایی را برای شروع اولیه ترک ایجاد می مکان

شوند. همچنین الیاف  تر چندسازه می شکسته شدن آسان

ی  کوتاه )ذرات ریز( به سبب فراوانی بیشتر از سطح ویژه

تری  پراکندگی یکنواخت درنتیجهبیشتری برخوردار هستند، 

ای وجود  داشته و سازگاری بیشتری بین الیاف و ماده زمینه

 (Caraschi et al., 2002خواهد داشت )

 
 دار فاقاثر ابعاد آرد باگاس بر مقاومت به ضربه  (8شکل )

 

 کلی گیری نتیجه

بر  پرکنندهمنظور بررسی اثر میزان و ابعاد  در این تحقیق به

، ضایعاتی اتیلن پلی – باگاسهیبریدی آرد  چندسازهخواص 

 چندسازهدرصد بر مبنای وزن  51در سطح ثابت  باگاسآرد 

منظور بررسی ابعاد و  قرار گرفت. همچنین به موردمطالعه

 – باگاسهیبرید آرد  چندسازهبر خواص  باگاساندازه آرد 

 111و  71، 41در سه سطح  باگاس، آرد ضایعاتی اتیلن پلی

اتیلن  زگار کننده پلیقرار گرفت. مقدار سا مورداستفادهمش 

درصد در  3جفت شده با انیدرید مالئیک در یک سطح ثابت 

مقاومت و  111نظر گرفته شد. با کاهش ابعاد آرد تا مش 

 دار فاقمدول کشش و مقاومت به خمش و مقاومت به ضربه 

 یابد.درصد افزایش می 3/5و  0/11، 2/5، 9، 9/5به ترتیب 

Igor,D.,Dusan, S., 2009. Stress distribution in chair 

construction. Faculty of forestry, Journal of Wood Science, 

52:358-362. 
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پژوهشی و ،نشریه سازمان بسيج علمیالگوي تهيه مقاالت براي 

 فناوري استان البرز
 3خانوادگي نويسنده سوم ، نام و نام2خانوادگي نويسنده دوم ، نام و نام1خانوادگي نويسنده اول نام و نام

 

 ، گروه آموزشي يا واحد سازماني مربوطه، نام سازمان، شهر،رتبه علمي نويسنده 1

 الکترونيکيآدرس پست 
 ، گروه آموزشي يا واحد سازماني مربوطه، نام سازمان، شهررتبه علمي نويسنده 2

 آدرس پست الکترونيکي
 ، گروه آموزشي يا واحد سازماني مربوطه، نام سازمان، شهررتبه علمي نويسنده 3

 آدرس پست الکترونيکي

 

 چكيده

شرود    تشرری  مری   زمان بسيج علمی پژوهشی و فناوري استان البررز نشریه سا براي در این مقاله، شيوه تهيه یك مقاله      

ها و اندازه آنها، به طرور اامرم مشرخد شرده اسري  الير  سربك         ي مختلف آن، انواع قلمها بخشبندي مقاله،  روش قالب

(Style) اند  پيش تعریف شدهها، نویسندگان، چكيده، متن، و     از  ي مختلف مقاله، از جمله عنوانها بخشهاي مورد نياز براي

و تنها اافی اسي سبك مورد نظر را براي بخشی از مقاله انتخاب انيد  نویسندگان محترم مقاالت باید توجه داشرته باشرند،   

 از پذیرش مقاالتی اه خارج از این چارچوب تهيه شده باشند، معذور اسي  سازمان

المه باشد  چكيده باید بطور صری  و شفاف موضروع   044 چكيده مقاله باید در یك یا دو بند تهيه شود و حدااثر شامم

پژوهش و نتایج آن را مطرح اند؛ یعنی بيان اند چه ااري، چگونه، و براي چه هدفی انجام و چه نتایجی حاصم شرده اسري    

قالرب فایرم   ترجمه انگليسری چكيرده در    پرهيز انيد   ها، و مراجع ها، فرمولها، جدول در چكيده از ذار جزیيات اار، شكم

word  جداگانه ارسال شود 

 المات اليدي

 المه بعنوان المات اليدي انتخاب شود  این المات باید موضوعات اصلی و فرعی مقاله را نشان دهند  7حدااثر 
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 مقدمه -1
نشريه سازمان بسیي  علمیي   اين نوشتار روش آماده كردن مقاالت 

دهد. برای نگارش مقاله  مي را نشان پژوهشي و فناوری استان البرز

های بعدی  يا نگارش Microsoft Office Word 2007افزار  از نرم

آن استفاده كنيد. نکته مهمي كه بايد مورد توجه قیرار گيیرد ايین    

هیای   های مورد نياز برای كليه قسمت(Styleاست كه تمام سبك )

را اند و تنها الزم است سبك مناسب  مقاله در اين سند تعريف شده

برای هر بخش انتخاب كنيد. برای تهيه مقاله به میوارد زيیر توجیه    

 كنيد:

  اندازه صفحاتA4 های باال، پايين، چپ، و راست هر  و حاشيه

متیر   سیانتي  5/2و  ،5/2، 5/2، 5/3صفحه به ترتيیب برابیر بیا    

 انتخاب شود.

 صفحه باشد. 6 عداد صفحات مقاله حداقلت 

 هيه شود. عرض هیر سیتون   مقاالت بايد به صورت دو ستوني ت

متیر   سیانتي  6/0متر و فاصله بیين دو سیتون    سانتي 2/8برابر 

 است.

 های پارسي میورد اسیتفاده بیرای هیر يیك از       اندازه و نوع قلم

( آورده شیده اسیت. بیرای قلیم     1ی مقاله در جدول )ها بخش

استفاده كنيد. اندازه  Times New Romanالتين همواره از 

متر از اندازه قلم پارسي در هر موقعيت قلم التين يك واحد ك

( Italicتیوان از قلیم كی  )    است. بیرای اسیامي متريرهیا میي    

 استفاده كرد.

   .صفحه اول مقاله بايد كامالً مشابه صفحه اول اين مقاله باشید

در صفحه اول از نوشتن ساير موارد خودداری كنيد. همچنين 

و نوشیته  تمام موارد صفحه اول بايد در همیان صیفحه آمیاده    

 شوند.

 وجود نیدارد. بایای    1جز در صفحه اول مقاله، هيچ زيرنويسي

 استفاده كنيد. 2آن بايد از آخرنويس

 4و پاصیفحه  3گذاری صفحات و بکیاربردن سرصیفحه   از شماره 

 خودداری كنيد.

 ( فراموش نکنيد كه اطالعات بخش مالکيتProperty  سیند )

 را بطور كامل پر كنيد.

 ها و نوع قلم( : اندازه  1جدول )

 موقعيت استفاده نام قلم اندازه قلم

 عنوان مقاله نازنين پررنگبي  18

 نام نويسندگان نازنينبي  12

 1ی سطح ها بخشعناوين  نازنين پررنگبي  14

 2ی سطح ها بخشعناوين  نازنين پررنگبي  13

 3ی سطح ها بخشعناوين  نازنين پررنگبي  12

 يده و كلمات كليدیمتن چک نازنين پررنگبي  11

 زيرنويس و آخرنويس نازنينبي  10

 هاها و جدول عناوين شکل نازنين پررنگبي  10

 هاها و جدول متن شکل نازنينبي  9

 هافرمول نازنينبي  11

 مراجع نازنينبي  10

 متن مقاله نازنينبي  11

 تقسيمات مقاله -2

ه، كلمیات  ی اصیلي باشید: چکيید   ها بخشهر مقاله بايد شامل اين 

مثیل   ها بخشكليدی، مقدمه، مطالب اصلي، نتياه، و مراجع. ساير 

بايد  ها بخشها اختياری است. اين  سپاسگزاری، ضمايم، و زيرنويس

ها كه  نويس در آخر مقاله و قبل از مراجع قرار گيرند، باز بخش زير

 شود. پس از مراجع آورده مي

مقدمیه دارای   شیود.  از مقدمه شروع مي ها بخشگذاری  شماره

است. آخرين شماره نيز مربیو  بیه بخیش نتيایه اسیت.       1شماره 

ی قبیل از مقدمیه و پیس از نتيایه، دارای شیماره      هیا  بخیش ساير 

 هیا  بخشتواند شامل چند زيربخش باشد. زير نيستند. هر بخش مي

شییود. هنگییام   شییروع مییي  1نيییز دارای شییماره هسییتند كییه از   

ه شیماره بخیش در سیمت    دقت كنيد كی  ها بخشگذاری زير شماره

 2از بخیش   3گیذاری زيیربخش    راست قرار گيرد. مثالً برای شماره

 Heading. برای نوشتن عنوانِ يك بخش از سیبك  3-2بنويسيد: 

اسیتفاده   Heading 0، و اگر بخش دارای شماره نيست از سبك 1

نوشیته   Heading 2( بیا سیبك   2)سطح  ها بخشكنيد. عنوان زير

اسیتفاده كنيید.    Heading 3يیز از سیبك   ن 3شوند. بیرای سیطح   

ی سطوح بعدی وجیود نیدارد، بیا ايین     ها بخشمعموالً نيازی به زير

را بدون شماره و تنها بصورت  ها بخشحال اگر وجود داشت، آن زير

 متن پررنگ بنويسيد.

در هر بخش يا زيربخش يك يا چنید بنید )پیاراگراو( وجیود     

ر به هم مربو  باشیند و  دارد. دقت شود كه جمالت هر بند زنايروا

يك موضوع را دنبال كنند. اولين بند هر بخش يا زيیربخش بیدون   

 Text1( است. برای نوشتن اولين بند، از سیبك  Intendتورفتگي )

متیر   سیانتي  5/0استفاده كنيد. ساير بندها دارای تورفتگي به اندازه 

را انتخاب كنيد. سیعي   Textاست كه برای نوشتن آنها بايد سبك 

نيد از نوشتن بندهای طیوالني پرهيیز كنيید. يیك بنید حیداكثر       ك

 سطر را از يك ستون، به خود اختصاص دهد. 15تا  10تواند  مي

 هاي عنوان و نویسندگان مقالهویژگی -2-1

های كار پژوهشیي را   عنوان مقاله در عين كوتاهي بايد تمام ويژگي

 Titleنشان دهد. عنوان مقاله را در يیك يیا دو سیطر و بیا سیبك      

بنويسيد. در صورتي كه عنوان مقاله شما دو سیطری اسیت، دقیت    

 كنيد كه طول سطر دوم نبايد بيشتر از طول سطر اول باشد. 
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پس از عنوان مقاله بايد نام نويسندگان مقاله نوشته شوند. در 

هنگام نوشتن نام نويسندگان از ذكر عنیاويني مثیل اسیتاد، دكتیر،     

ای نوشتن نام نويسندگان از سبك مهندس، و ... خودداری كنيد. بر

Author توانيد سِمت يا مرتبیه   استفاده كنيد. در صورت تمايل مي

علمي هر نويسنده را به شکل زيرنويس تهيه كنيید. همچنیين نیام    

دانشگاه يا محل اشترال نويسنده به همراه نشاني، تلفین تمیاس، و   

 توانند ذكر شوند.  آدرس پست الکترونيکي مي

 كيده و المات اليديهاي چویژگی -2-2

چکيده مقاله بايد بطور صريح موضوع و نتاي  كار پژوهشیي انایام   

شده را بيان كند. در چکيده تنها بايد به اصل موضوع مقالیه توجیه   

هیا، و  هیا، فرمیول  ها، جدول جزييات كار، شکل شود و در آن از ذكر

كلمه و در يك يا  200مراجع خودداری شود. چکيده را حداكثر در 

و بنیید )پییاراگراو( تهيییه كنيیید. عنییوان چکيییده بايیید بییا سییبك  د

Heading 0         نوشیته شیود. بیرای نوشیتن میتن چکيیده از سیبك

Abstract      استفاده كنيد. در صیورتي كیه چکيیده دارای بنید دوم

 بنويسيد.  Abstract2است، آن را با سبك 

كلمه كليدی انتخاب كنيد، و آنهیا   10برای هر مقاله حداكثر 

يرگول از هم جدا كنيد. اين كلمات بايید موضیوعات اصیلي و    را با و

بنیدی كننید. كلمیات كليیدی را بیه ترتيیب        فرعي مقالیه را دسیته  

تر هستند،  وابستگي مقاله به آنها بنويسيد؛ يعني كلماتي كه مرتبط

نويسي در چکيده يا كلمات كليیدی   اول نوشته شوند. اگر از مختصر

ل آن در داخل يك جفت هاللين استفاده شده است، بايد شکل كام

 )پرانتز( آورده شود.

 هاي مقدمهویژگی -2-3

در بخش مقدمه ابتدا بايد كليیات موضیوع پیژوهش عنیوان شیود.      

ای از كارهییای مشییابه اناییام شییده بییه همییراه    سییپس تاريخچییه

ای از تیالش انایام    های هر يك بيان شود. در ادامیه مقدمیه   ويژگي

 موجود ذكر شود. های گرفته در مقاله برای حل كاستي

اسیت و از ابتیدای صیفحه دوم شیروع      1مقدمه دارای شماره 

 Heading 1شود. برای نوشتن عنوانِ بخیش مقدمیه از سیبك     مي

 استفاده كنيد.

 هاي مطالب اصلیویژگی -2-0

پس از بخش مقدمه بايد مطالب اصلي مقاله طي چند بخش نوشته 

رد نياز، طیرح  بايد شامل تعريف مفاهيم اوليه مو ها بخششود. اين 

حل پيشنهادی باشند. در نوشتن مطالیب اصیلي مقالیه     مسأله، و راه

دقت شود كه تنها به موضوع اصلي مقاله پرداختیه شیود تیا ذهین     

خواننده از انحراو به سمت مطالب جانبي مصون بمانید. همچنیين   

سعي شود مطالب اصلي مقاله بصورت سلسله مراتبي و زنايروار به 

 هم مربو  باشند.

شیوند.   شیروع میي   2ی مطالب اصلي مقاله از شیماره  ها بخش

شوند. برای نوشیتن   گذاری ميی بعدی نيز به ترتيب شمارهها بخش

 استفاده كنيد. Heading 1ی اصلي از سبك ها بخشعنوان 

 هاي نتيجهویژگی -2-5

در بخش نتياه، نکات مهم اناام شده در كار بصورت خالصه مرور 

داده شوند. همچنیين در ايین بخیش     و نتاي  به دست آمده توضيح

( بصورت واضح بيیان شیود.   Contributionبايد سهم علمي مقاله )

هرگز عين مطالب چکيده را در ايین بخیش تکیرار نکنيید. نتيایه      

تواند به كاربردهای پژوهش اناام شده اشاره كند؛ نکات مبهم و   مي

 قابل پژوهش جديد را مطرح كند؛ ويا گسترش موضوع بحث را بیه 

های ديگر پيشنهاد دهد. برای نوشتن عنوانِ بخش چکيیده از    زمينه

 استفاده كنيد. Heading 1سبك 

 هاي مراجعویژگی -2-6

گيیرد و عنیوان آن دارای    بخش مراجع در انتهیای مقالیه قیرار میي    

شماره نيست. در نوشتن مراجع ابتدا مراجع پارسي و بعید مراجیع   

نيز بر اين اساس باشد:  انگليسي را ذكر كنيد. ترتيب نوشتن مراجع

( مقیاالت  3هیای پژوهشیي، )   ها و طیرح  نامه ( پايان2ها، ) ( كتاب1)

( ساير مقاالت 4های علمي معتبر، و ) مندرج در ماالت و كنفرانس

و منابع اينترنتي. تمام مراجع حتماً بايد در متن مقاله مورد ارجیاع  

 واقع شده باشند.

بنويسیيد. بیرای    Heading 0عنوان بخشِ مراجع را با سبك 

و برای مراجع به زبان  REFنوشتن مراجع به زبان پارسي از سبك 

اسییتفاده كنيیید. عنییوان كتییاب،    EN_REFانگليسییي از سییبك  

نامه، يا مقاله به زبان پارسي را بصورت پررنگ بنويسيد. بیرای   پايان

( استفاده كنيد. نحوه Italicعناوين مراجع انگليسي نيز از قلم ك  )

 مراجع در بخش مراجع اين مقاله عنوان شده است.نوشتن 

برای ارجاع به يك مرجیع تنهیا از شیماره آن در داخیل يیك      

. مراجییع انگليسییي را بییا شییماره ]1[جفییت قییالب اسییتفاده كنيیید 

نيسیت،  « مرجیع ». نيازی به ذكیر كلمیه   [6]انگليسي ارجاع دهيد 

بیرای  ...«.  ]1[مرجیع  »مگر آن كه جمله با اين عبارت شروع شود: 

. اگیر تعیداد   ]2,1[ارجاع به چند مرجع از ويرگول اسیتفاده كنيید   

. مراجعي كه در ]1-5[مراجع زياد است از خط تيره استفاده كنيد 

 گيرند. آيند قبل از نقطه قرار مي انتهای جمله مي
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 قواعد نوشتاري -3

نويسي است. تیالش شیود در   شيوايي و رسايي نوشتار در گرو ساده

ت رسا، گويا، و كوتاه استفاده شیود و از نوشیتن   متن مقاله از جمال

آهنگیي كیه   »جمالت تودرتو پرهيز شود. به اين جمله دقت كنيد: 

اپیل   DRMكنيد توسط قالیب   دريافت مي iTuneشما از فروشگاه 

انحصاری و محافظت شده است كیه اپیل    AACكه يك قالب فايل 

«. شیود  يدهد، محافظت می  ماوز استفاده از آن را به هيچ كس نمي

كنید و   اين جمله در واقع از سبك نگارش زبان انگليسي پيروی مي

توان  به هيچ وجه برای جمالت پارسي مناسب نيست. به راحتي مي

آهنگیي كیه شیما از    »اين جمله را به اين صورت بازنويسیي كیرد:   

اپییل  DRMكنيیید توسییط قالییب   دريافییت مییي iTuneفروشییگاه 

انحصیاری و   AACفايیل   شود. اين قالیب يیك قالیب    محافظت مي

محافظت شده است، و اپل ماوز اسیتفاده از آن را بیه هیيچ كیس     

 «.دهد نمي

جداسازی اجزای مختلف يك جمله نيز نقش زيیادی در فهیم   

تواند اجزای يك جمله را در جیايي كیه   آسان آن دارد. ويرگول مي

نياز به مکث هست، ازهم جدا كند؛ حال آن كه نقطه ويرگول برای 

رود. دوجمله كه با هم ارتبیا  معنیايي دارنید، بکیار میي      جداسازی

گيیرد.  نقطه نيز برای جدا كردن جمالت میورد اسیتفاده قیرار میي    

دركاربرد هاللين )پرانتز( بايد توجه شود كه عبارت داخل آن بیرای  

توضيحي است كه از اجزای جمله محسوب نشده و درصورت حذو 

يومه بیرای برجسیته كیردن    مقابل، گ شود. درخللي به آن وارد نمي

 رود.جزيي از جمله بکار مي

، «باشییدمییي»تییا جییای ممکیین از بکییار بییردن كلمییاتي مثییل 

توان از  پرهيز شود. به جای آنها اغلب مي« بوده باشد»، و «گرديد»

استفاده كرد. بکیارگيری  « شد»و « است»كلمات ساده و روان مثل 

ن جمله و دشیوار  كلمات دشوار و غيرمعمول تنها باعث پيچيده شد

 شود. شدن فهم آن مي

بايد بالفاصله پیس از مفعیول قیرار    «( را»نشانه مفعول )حرو 

ايین شیکل تنظيمیات الزم بیرای     »گيرد. به اين جمله دقت كنيد: 

بهتر است اين جمله را بصورت زيیر  «. دهد بندی را نشان مي صفحه

بنیدی   اين شکل تنظيمیات الزم را بیرای صیفحه   »بازنويسي كنيم: 

 «.دهد نشان مي

های پارسیي اسیتفاده    برای كلمات فني تا حد امکان از معادل

است، و يیا  « پروسس»زيباتر از « پردازش»شود. بدون ترديد كلمه 

تر است. در چنين  مناسب« ميکروپروسسور»از « ريزپردازنده»كلمه 

دهيد خواننده با معادل پارسي آشنا نيسیت،   مواقعي اگر احتمال مي

برای نوشتن معادل انگليسي استفاده كنيد. اين كار را از آخرنويس 

 های پارسي اناام دهيد. در اولين كاربرد معادل

تا حد امکان از كلمات انگليسي در جمیالت اسیتفاده نکنيید.    

«. ميکروسیافت »توانيد بنويسيد: مي Microsoftمثالٌ باای نوشتن 

كنيید،   اگر ناچار شديد در يك جمله از كلمیات انگليسیي اسیتفاده   

 حتماً فاصله كافي بين آنها و كلمات پارسي را رعايت كنيد.

 گذاري عالمي -3-1

گذاری برای خوانايي بهتر مقاله بايد سعي شود تا حد امکان عالمت

هیايي مثیل    متن مقاله بدرستي اناام شود. دقت كنيد تمام عالمت

نقطه، ويرگول، نقطه ويرگول، دونقطه، و عالمت سوال بايد به كلمه 

از خود چسبيده باشند، و از كلمه بعدی تنهیا بیه انیدازه يیك      قبل

فضای خالي فاصله داشته باشند. عالمت خط تيیره بايید بیه انیدازه     

يك فضای خالي از كلمه قبل و بعد از خود فاصله داشته باشد؛ مگر 

اين كه كلمه قبلي يا بعدی يك عدد باشد، كه در اين صورت بايید  

ه جدا هستند بايد يیك فضیای خیالي    به آن بچسبد. بين كلماتي ك

 فاصله باشد.

 امال -3-2

درستي نوشتار بر پاية امالی زبان پارسیي ضیروری اسیت. در ايین     

توانيید   كنيم. مي بخش برخي از موارد اشتباه متداول را يادآوری مي

هیای نوشیته شیده در ايین     تر را با مراجعه به كتیاب  اطالعات دقيق

 زمينه پيدا كنيد.

از جزء « مي»ذشته استمراری بايد دقت شود كه در افعال حال و گ

اسیتفاده  « فاصله متصل»بعدی فعل جدا نماند. برای اين منظور از 

-كليد »به همراه « Ctrlكليد »كنيد. برای نوشتن فاصله متصل از 

و جزء بعیدی  « مي»استفاده كنيد. همچنين دقت كنيد كه جزء « 

« ميشیود »و « ي شودم»فعل را بصورت يکپارچه ننويسيد. بنابراين 

 است.« شودمي»اشتباه، و درست آن 

ی جمع نيز دقت كنيد كه از كلمه جمیع بسیته   «ها»در مورد 

برای «. آنها»شده جدا نوشته شود؛ مگر در كلمات تك هاايي مثل 

را « پردازنده ها»جدانويسي نيز از فاصله متصل استفاده كنيد. مثالٌ 

 بنويسيد.« ها پردازنده»بصورت 

بستن كلمات پارسي يا التين با قواعد زبان عربي اشتباه جمع 

اشیتباه و درسیت آنهیا    « اسیاتيد »و « پيشینهادات »است. بنیابراين  

 است.« استادان»و « پيشنهادها»

از كلمه بعدی خیود جیدا   « به»بهتر است همواره حرو اضافه 

نوشته شود، مگر آن كه اين حرو جزء يك فعل يا صیفت يیا قيید    

 «.بندرت»و « باا»، «بکار بستن»باشد؛ مانند: 

در مورد كلمات حاوی همزه قواعدی وجود دارد كه پیرداختن  

گناد، اما بیرای نمونیه بیه امیالی كلمیات      به آنها دراين مقاله نمي

دقیت كنيید. همچنیين،    « مسؤول»، و «رئيس»، «منشأ»، «مسأله»
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شیود  شوند، نوشته نميهمزه در انتهای كلماتي كه به الف ختم مي

شیود:  استفاده میي « ی»درصورت اضافه شدن به كلمه بعدی، از و 

 «.اجرای برنامه»، و «اجرا شده»

 هاها و جدول شكم -0

هیا در زيیر    ها بايد دارای عنوان باشند. عنوان شکلها و جدول شکل

گيرنید. در صیورتي    ها در باالی جدول قرار ميشکل و عنوان جدول

كنيد، بايد حتماً  استفاده ميهای ساير منابع ها يا جدول كه از شکل

 شماره آن مرجع را در عنوان شکل يا جدول ذكر كنيد.

 Figureبییرای نوشییتن عنییوان شییکل يییا جییدول از سییبك  

Caption    هیا و يیا    استفاده كنيد. برای نوشتن میتن داخیل شیکل

استفاده كنيید. هیر شیکل يیا      Figure Textها نيز از سبك جدول

شیروع   1د كه برای هیر كیدام از   جدول بايد دارای يك شماره باش

شود. شماره شکل يیا جیدول را در داخیل يیك جفیت هاللیين        مي

بنويسيد. در هنگام ارجاع به شکل يا جدول از شیماره آن اسیتفاده   

پرهيیز كنيید.   « شیکل زيیر  »كنيد و از بکار بردن عباراتي همچون 

ها بايد در متن مورد ارجاع قرار گيرنید. يیك    ها و شکلتمام جدول

 ول يا شکل نبايد قبل از ارجاع در متن ظاهر شود.جد

هیا قیرار گيرنید. بهتیر      ها بايد در وسط ستونها و جدولشکل

چين درج شوند و  ها در يك خط جداگانه با حالت وسط است شکل

 In line with text( آنهیا بصیورت   Layoutبنیدی )  ويژگیي طیرح  

چنانچیه   ای از چنين تنظيمي اسیت.  ( نمونه1انتخاب شود. شکل )

توان آن را بصورت تیك   شکل يا جدولي در يك ستون جا نشد، مي

ستوني رسم كرد، مشرو  بر اين كه شکل يیا جیدول در ابتیدا يیا     

انتهای صفحه و يا در انتهای مقاله درست قبل از بخش مراجع قرار 

ها را در يك جا و قبل از مراجع نيیز درج  توان همه شکلگيرد. مي

 كرد.
 

 
 MDA [6]( : فرایند توسعه در 1شكم )

 ها و عبارات ریاضی فرمول -5

هییا و عبییارات رياضییي بهتییر اسییت از ابییزار   بییرای نوشییتن فرمییول

Equation Editor   استفاده شود. برای هر فرمول بايد يك شیماره

در نظر گرفته شود. اين شماره را در داخیل يیك جفیت هاللیين و     

رار دهيد. تمام متريرها، پارامترها، و نمادهیای  چين ق بصورت راست

يك عبارت رياضي بايید توضیيح داده شیوند. اگیر قبیل از نوشیتن       

فرمول اين كار اناام نشده است، بايد بالفاصله پس از فرمیول ايین   

 توضيحات بيان شوند. مانند:

(1)      dfx
x

X 
0
ˆ1  

تابع توزيیع امکیان اسیت.     X و  چگالي تخميني f̂كه درآن

اگر تعداد متريرها و پارامترها برای تعريف در ادامة متن زياد است، 

از فهرست عاليم در بخش ضمايم استفاده و يا بصورت فهرسیت در  

 زير رابطه تعريف شود.

تیوان بیدون بکیارگيری ابیزار     برای نوشتن روابط رياضیي میي  

Equation Editorو نمادهای يونیاني  6، زير نويسي5، از باالنويسي ،

بهره گرفت. ايین روش بيشیتر بیرای ارجیاع بیه متريرهیا در میتن        

مناسب است. مثالٌ ما تابع توزيع امکان را در متن توضيحي فرمیول  

شیود كیه فاصیله    ( با اين شيوه نوشتيم. ايین روش موجیب میي   1)

زيییاد نشییود و  نويسییي سییطرها بییه دليییل اسییتفاده از ابییزار فرمییول

 تنظيمات صفحه بهم نريزد.

درصورتي كه يك رابطه رياضي طیوالني بیود و دريیك سیطر     

توان آن را در دو يا چند سطر نوشیت. در ايین حالیت    نشد، مي جا

بايد سطرهای دوم بیه بعید بیا تیورفتگي شیروع شیوند. همچنیين        

 CIM 

 PIM 

 PSM 

Code 

CIM to PIM mapping 

PIM to PSM mapping 

PSM to code mapping 
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( را 2توان شماره آن را نيز در يك سطر مستقل نوشت. فرمول ) مي

 نيد.ببي
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يك فرمول يا عبارت رياضي حتماٌ بايید بعید از ارجیاع آن در    

های مقاله را نيز هماننید عبیارات رياضیي     متن ظاهر شود. الگوريتم

 گذاری كنيد و به آنها ارجاع دهيد. شماره

 نتيجه -6

نشیريه سیازمان   در اين مقاله، مشخصات يك مقاله قابیل چیاد در   

بيیان شید. مهمتیرين     و فناوری استان البیرز  بسي  علمي پژوهشي

های صفحه، نحوه آماده كیردن   مشخصات عبارتند از: ابعاد و حاشيه

هیا،   ها، شکل گذاری ی اصلي مقاله، نحوه شمارهها بخشصفحه اول، 

 ها، منابع، و باالخره چگونگي نگارش متن مقاله. ها، فرمولجدول

ارد ذكر شده را نويسندگان محترم مقاالت سعي كنند تمام مو

دقيقاٌ رعايت كنند، و از همين سند بعنیوان الگیوی نگیارش مقالیه     

 خود استفاده كنند.

 سپاسگزاري

بخش سپاسگزاری در صورت نياز بصورت كوتاه و در يك بند آماده 

شود. بخش سپاسگزاری دارای شماره نيست بنیابراين عنیوان ايین    

ايین مقالیه از   بنويسيد. نويسیندگان   Heading 0بخش را با سبك 

سازمان بسي  علمي پژوهشي و فکری تمام اعضای كميته علمي  هم

 كمال سپاسگزاری را دارند. فناوری استان البرز

 ضمایم

بخش ضمايم يك بخیش اختيیاری اسیت و دارای شیماره نيسیت.      

بنويسيد. موضیوعات میرتبط بیا     Heading 0عنوان آن را با سبك 

تواننید در بخیش    رار گيرند، میي های زير ق مقاله كه در يکي از گروه

 ضمايم آورده شوند.

 ها ها يا الگوريتم اثبات رياضي فرمول 

 ها و اطالعات مربو  به مطالعه موردی داده 

 های مربو  به مقايسه آنها نتاي  كار ديگر محققان و داده 

  ی اصلي مقاله نباشند.ها بخشساير موضوعات مرتبط كه جزء 

  

 مراجع
ای كه نقش نويسنده  يسندگان يا نام موسسهنام خانوادگي، نام نو [1]

، نام خانوادگي، نام مترجمان با قيد عنوان اامم اتابرا دارد، 

كلمه ترجمة، نام خانوادگي، نام ويراستار با قيد كلمه ويراستة، 

 شماره جلد، شماره ويرايش، محل نشر، نام ناشر، تاريخ انتشار.

داخلی اصول طراحی و ویژگيهاي استالينگ، ويليام،  [5]

، ترجمة صديقي مشکناني، محسن، پدرام، سيستمهاي عامم

حسين، ويراستة برناکوب، محمود، ويرايش سوم، اصفهان، نشر 

 .1380شيخ بهايي، بهار 

ای كه  ، درجهنامه عنوان پایاننام خانوادگي، نام نويسندگان،  [5]

نامه برای دريافت آن نوشته شده است، نام دانشگاه، محل  پايان

 ها، تاريخ انتشار. شماره صفحهدانشگاه، 

، شماره ثبت، عنوان طرح پژوهشینام خانوادگي، نام ماری،  [5]

 نام كامل سفارش دهنده، محل اناام طرح، تاريخ اناام طرح.

، نام ماله يا "عنوان مقاله"نام خانوادگي، نام نويسندگان،  [2]

ها، محل چاد ماله  كنفرانس، شماره دوره يا ماله، شماره صفحه

 اری كنفرانس، تاريخ انتشار.يا برگز
[6] Frankel, David S., Model Driven Architecture: 

Applying MDA to Enterprise Computing, OMG Press, 

Wiley Publishing, 2003. 

[7] Sannella, M. J., Constraint Satisfaction and 

Debugging for Interactive User Interfaces, Ph.D. 

Thesis, University of Washington, Seattle, WA, 1994. 

[8] Zachman, John A., "A Framework for Information 

Systems Architecture", IBM Systems Journal, Vol. 

26, No. 3, 1987. 
[9] Plamondon, R., Lorette, G., "Automatic Signature 

Verification and Writer Identification - The State of 

the Art", Pattern Recognition, Vol. 22, pp. 107-131, 

1989. 

[10] Object Management Group. Unified Modeling 

Language: Superstructure, Version 2.0, ptc/03-07-06, 

July 2003, http://www.omg.org/cgi-bin/doc?ptc/2003-

08-02. 

 ها نویس زیر

 
                                                 

1 Footnote 
2 Endnote 
3 Header 
4 Footer 
5 Superscript 
6 Subscript 

http://www.omg.org/cgi-bin/doc?ptc/2003-08-02
http://www.omg.org/cgi-bin/doc?ptc/2003-08-02


 ١٣٩٩پا��ز ، ١٩، �ماره  ش�مسال -�ناوری ا��رز ،ع��ی، �و��ی ��ر�

 ٥٨ 

 فرم همکاري با نشریه
.. با این نشریه ، طراحی گرافیک و.تهاي گوناگونی نظیر ارسال اخبار علمی، ارسال عکس، ارسال مقاال توانید در بخش شما می
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