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  مقاله پژوهشي
 (global warming) كره زمينگرم شدن 

   دانشگاه تربيت مدرس-حسين سوري

  ؟ تا چه حد جدي است"كره زمينگرم شدن "

 اصطالحي است كه براي كره زمينگرم شدن 
    بكار كره زمينافزايش يكنواخت دماي متوسط 

كره روند تغييرات دماي متوسط ) 1(در شكل . رودمي
همانطور . ر سالهاي اخير نشان داده شده است دزمين

ترين سالي بود  گرم1998شود، سال كه مشاهده  مي
 ترينهفت سال از گرم. كه تا كنون ثبت شده است

  . اند به بعد به وقوع پيوسته1990سالها از 
از مدتها پيش دانشمندان اعتقاد داشتند كه 

 گازهاي  ، ناشي از افزايشكره زمينافزايش دماي 
كربن و متان در اتمسفر اكسيداي مانند ديگلخانه

هاي كربن از سوختاكسيدانتشار دي. زمين است
جايگاه اول را در بروز مشكل به خود ) 2شكل(فسيلي 

اين گازها مانند شيشه روي يك . اختصاص داده است
   يعني به گرماي خورشيد  .كنندگلخانه رفتار مي
    اما از خروج آن جلوگيري دهند اجازه ورود مي

به اين ترتيب سطح زمين به تدريج گرمتر . نمايندمي
  . خواهد شد

درصد هريك از گازهاي گلخانه اي و سهم ) 2-شكل(
  منابع مختلف در توليد دي اكسيد كربن

مهمترين علت انساني در افزايش گازهاي  
اي، سوزاندن زغال سنگ و سوخت توسط گلخانه
ها كشورهاي ثروتمند و سوزاندن جنگلها در نيروگاه

به دليل توليد زياد دي  .در كشورهاي فقير است
اكسيد كربن، اين گاز يك منبع اصلي بروز مشكل 

ترين توليد انرژي اصلي.  استكره زمينگرم شدن 
گاز متان يكي . منبع انتشار دي اكسيد كربن است

  1999 تا 1880 دريا و خشكي در ماه آوريل از سالكره زمينميانگين دماي) 1-شكل (
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بر خالف دي .  استكره زمينديگر از داليل گرمايش 
   كربن ، متان به مدت طوالني در اتمسفر باقي  سيداك

منبع . ماند اما اثر گرمايشي خيلي بيشتري داردنمي
تجزيه مواد آلي و . اصلي توليد متان، كشاورزي است

هاي هاضمه حيوانات اهلي به خصوص احشام سيستم
متان توسط چوب . يك منبع مهم توليد اين گاز است

. شودمي ن نيز توليدو برگهاي جدا شده از گياها
اكسيد نيتروژن ناشي از واحدهاي صنعتي سوزاننده 
زغال سنگ و خودروها نيز يك عامل مهم ديگر در 

  .بروز مشكل به شمار مي رود
كشورهاي ثروتمند در اروپا و آمريكاي شمالي 

اي را با نرخ بااليي كه با جمعيت آنها گازهاي گلخانه
  ). 3شكل(كنند منتشر مي تناسب ندارد

اگر روند گرم شدن ادامه يابد، چه اتفاقي خواهد 
  ؟ افتاد

بسياري از دانشمندان توافق دارند كه يكي از 
تبعات ادامه اين روند، افزايش تدريجي سطح دريا 

ها را تواند بخشي از ساكنان جزيرهخواهد بود كه مي
 آب و هوا مطمئناً بر سطح اتتغيير. تهديد كند

هاي مناطق جغرافيايي و اكوسيستمنزوالت آسماني 

به اين ترتيب كه بعضي . تاثير خواهد گذاشت مختلف
از مناطق بياباني ممكن است گسترش پيدا كنند، و 
برعكس بعضي از مناطق باير ممكن است حاصلخيز 

 كره زميناثرات ديگر ادامه روند گرم شدن  .شوند
ه كنند كبيني ميها پيشبعضي. اندهنوز معلوم نشده

الگوهاي جوي ناپايدار، روز به روز بيشتر خواهند شد 
و همچنين بزرگتر شدن مناطق گرمسيري، مشكالت 

  .بيشتري را ايجاد خواهد كرد
اين نگراني وجود دارد كه ذوب شدن يك منطقه 

اي ، مقدار زيادي از گازهاي گلخانه(tundra) 1تندرا
جديد آزاد خواهد كرد كه در نتيجه آن شتاب ايجاد 

با اين حال،  .اي افزايش خواهد يافتاثرات گلخانه
تعداد كمي از متخصصين اعتقاد دارند كه به دليل 
افزايش توليد محصوالت كشاورزي، در مجموع اثر 

اين .  سودمند خواهد بودكره زميننهايي گرم شدن 
در حالي است كه عموم زيست شناسان اعتقاد دارند 

   طي، اقتضا كه حتي احتمال يك فاجعه زيست محي
گيرانه براي مقابله با انتشار كند كه اقدامات پيشمي

اي انجام شود و معتقدند كه تكنولوژي گازهاي گلخانه
  .الزم براي انجام اين كار وجود دارد

                                                 
1    دشتهاي يخ زده و بي درخت پوشيده از گلسنگ نواحي قطبي 

از راست به چپ به ترتيب درصد جمعيت، توليد ناخالص ملي)3-شكل(  
اي و سهم كشورها در انتشارگازهاي گلخانه  
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 كره زمينچه كاري براي مقابله با گرم شدن 
  انجام شده است؟

  سال در(Kyoto)در كنفراس آب و هواي كيوتو
 كشور پيماني را امضاء كردند كه 125، تعداد 1997

 انتشار 2012 تا 2008هاي طبق آن تا حدود سال
% 5اي بايستي تا سطحي كه حداقل شش گاز گلخانه

 اين 2005در .  است، كاهش يابد1990كمتر از سال 
و به يك معاهده قانوني توافق به تصويب نهايي رسيد 

ملل در حال توسعه از اغلب قسمتهاي . تبديل شد
اين معاهده استثناء شدند، چراكه آنها هم اكنون سهم 
كمي در بروز اين مشكل دارند و همچنين به دليل 
اينكه افزايش قابل توجه استفاده آنها از سوختهاي 

 لذا راهي .فسيلي، ناشي از پيشرفت اقتصادي است
اهداف كيوتو . براي مقابله با اين افزايش وجود ندارد

تر از هدف در نظر گرفته تاهبه مقدار قابل توجهي كو
شده توسط ميزگرد بين دولتها براي تغيير آب و هوا 

(Intergovernmental Panel for Climate Change) در 
كاهش را % 20اين ميزگرد مقدار.  است2005سال 

در اين زمان دانشمندان اعتقاد . مد نظر قرار داد
ز داشتند كه اين مقدار كاهش، حداقل مقدار مورد نيا

براي جلوگيري از بروز بعضي از اثرات وخيم گرم 
اين معاهده بعد از اينكه توسط . شدن جهاني است

 به اجرا در 2005در فوريه   كشور تصويب شد141
كربن اكسيدهاي متعادل كردن انتشار ديروش .آمد

  : بندي كرد توان دستهرا به شكل زير مي
  بازده انرژيافزايش  •
o سوخت را بدون بازده: خوبه وسايل نقليه با بازد 

    به سادگي  كاستن از تعداد مسافران خودرو
  بهmpg (mile per gallon) 30توان از مي

mpg60افزايش داد . 
o از روشهاي : كاهش استفاده از وسايل نقليه

توان براي تسهيل پيشرفته طراحي شهري، مي

حمل و نقل عمومي استفاده كرد به نحوي كه 
 به 10000 خودروهاي سواري از مقدار كاركرد

 . مايل در سال كاهش يابد5000
o با بهينه سازي ساختمانها : هاي با كيفيتساختمان

توان مقدار انتشار را تا حد آنها، مي و تجهيزات
 .كاهش داد% 25

o استفاده از : هاي زغال سنگي با كيفيتنيروگاه
تواند بازده نيروگاههاي مواد دما باالي جديد مي

 .افزايش دهد سنگي را به مقدار قابل توجهيزغال 

  سوختجايگزيني •
o تواند جايگزيني زغال سنگ با گاز طبيعي مي

 .باعث كاهش قابل توجه انتشار شود

 كربن جمع آوري و ذخيره دي اكسيد •
o هاي جديد، به سرعت مي با استفاده از تكنولوژي

آوري دي هاي عملي را براي جمعتوان روش
هاي زغال شده توسط نيروگاهاكسيد كربن توليد 

 .سنگي و ذخيره آنها توسعه داد

 انرژي اتمي •
o  با افزايش درصد برق توليد شده توسط انرژي

 به نحو  راايتوان توليد گازهاي گلخانهاتمي مي
با اين حال افزايش اتكا به . چشمگيري كاهش داد

 هاي جدي محيطانرژي اتمي منجر به بروز نگراني
 .شود ديگر ميزيست

  برق تجديد پذيرمنابع توليد •
هاي توليد برق امكان استفاده بيشتر از تكنولوژي •

تواند با انرژي خورشيد و باد وجود دارد و مي
 .تاحدي در كاهش انتشار موثر باشد

 زمينبهينه از استفاده  •
o  توقف روند كنوني قطع درختان جنگلي به همراه

بهبود مديريت خاك و افزايش بازده روشهاي 
 .توانند مفيد باشنداعت نيز ميزر
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انجام هريك از روشهاي فوق به نوعي اراده سياسي و 
تسريع قبول پيمان  دورانديشي نياز دارد كه منجر به

اينكه آيا التزام كشورهاي دنيا به اين . كيوتو شود

هدف تقويت خواهد شد و آيا اياالت متحده به آن 
  .نيستپيوندد يا نه، هنوز معلوم مي

  :منبع
 www.newsbatch.com/environment.htm#gw 

  معرفي نرم افزار احتراقي
افزارهاي بحـث احتـراق،     در راستاي آشنايي با نرم    

    ALOFT-FTافــزار در ايــن شــماره بــه معرفــي نــرم
ار در آزمايـشگاه تحقيقـاتي      ايـن نـرم افـز      .پردازيممي

ــوژي   ســاختمان و آتــش موســسه اســتاندارد و تكنول
  . طراحي و تهيه شده است(NIST)آمريكا 

اين نرم افزار براي شبيه سازي مسير حركـت دود          
 (Outdoor)هاي بزرگ خارجي    حاصل از آتش سوزي   
 عالوه بـر معـادالت كالسـيك      . توسعه داده شده است   

  رياضـي  مدل افزار از يكدر اين نرم ،مكانيك سياالت 
 توسـعه   NISTحركـت دود در     پـيش بينـي     كه براي   

  .شودمينيز استفاده يافته است 

اين نرم افزار در دسترس عموم قرار       در حال حاضر    
استفاده از يك    هاي اين نرم افزار   از جمله ويژگي  . دارد

 وافـزار   ورودي و خروجـي نـرم       بـراي   رابط گرافيكـي    
  .باشدانك اطالعاتي آن مي بقابليت تكميل و تغيير

هاي مربـوط بـه چنـد       اين نرم افزار به همراه فايل     
هاي مربوط به راهنماي استفاده از       و فايل  ،مثال نمونه 

قرار داده    /www.Fire.nist.gov/aloft  سايت در آن،
  .شدبامي (download)قابل پياده سازي شده و 

 نـرم افـزار در سـايت        3.10در حال حاضر نوشـتار      
  .قرار داده شده است

  معرفي سايت احتراقي
هـاي فعـال در زمينـه       در راستاي آشنايي با سايت    

احتراق، در اين شماره به معرفي وب سايت آزمايشگاه         
  .پردازيم ميUCLAاحتراق دانشگاه 

http://www.seas.ucla.edu/combustion 

ــشگاه    ــراق دان ــشگاه احت ــي از UCLAآزماي  يك
وعي در زمينـه    مراكزي است كه تحقيقات متنـ     

هاي هوا ناشـي     آالينده ،دتونيشن: احتراق مانند 
 و احتـــــراق در جاذبـــــه نـــــاچيز  از احتـــــراق

)Microgravity Combustion ( در آن در دســــت
  . و يا به اتمام رسيده استاجراست

هاي در سايت مربوط به اين آزمايشگاه كليه پروژه       
عـالوه بـر ارائـه      . انـد تحقيقاتي مـذكور معرفـي شـده      

   آن،  اجراي  نحوه   پروژه،  هر توضيحات مفيد درباره

 در پرديس UCLAآزمايشگاه تحقيقاتي احتراق دانشگاه 
  دانشگاه واقع در لوس آنجلس

 .انـد   معرفي شده    نيز بدست آمده و تيم  مجري      نتايج
هـاي منتـشر شـده ايـن        همچنين مقـاالت و گـزارش     

  .آزمايشگاه از طريق اين سايت قابل دستيابي است
مراجعه به اين سايت به كليه عالقمنـدان موضـوع          

  .شوداحتراق پيشنهاد مي
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  معرفي كتاب
  :عنوان انگليسي

Combustion 
Engineering and 
Gas Utilisation 
ــوان فارســـي  : عنـ

مهندسي احتراق و   
  كاربرد گاز

: ديدآورنــــــــدهپ
ــاز    ــريتيش گــ بــ

(British Gas)   

ف شـده   فصول اين كتاب توسط افراد مختلفي تالي      
 صـفحه و چهـارده فـصل        895اين كتاب شامل    . است
 شـد و    پ براي اولين بـار چـا      1970در سال   . باشدمي

.  منتـشر شـده اسـت      1992سومين ويرايش آن سال     
اين كتاب يك راهنماي عملي و كـاربردي بـه منظـور       

 تعميـر و مالحظـات ايمنـي    ، طراحـي ، نـصب  ،انتخاب
   .باشدي ميقهاي احتراسيستم

ــاب  ــوي كت ــه در    محت ــده ك ــيم ش ــوري تنظ  ط
بروزرساني اطالعات مهندسـان مفيـد بـوده و بعـالوه           

تواند به عنوان يك مرجع جامع مورد استفاده قرار         مي
آشـــنا كـــردن خواننـــدگان بـــا مقـــررات و . گيـــرد

تـرين  استانداردهاي مرتبط و بكار بستن آنهـا از مهـم         
  .رودمزاياي اين كتاب به شمار مي

راق تشريح و انواع سوختها     در فصل اول مباني احت    
در فصول دوم و سـوم خواننـده بـا          . معرفي شده است  

ارامترهـاي  پ عملكـرد و     ، مباني طراحي  ،هاانواع مشعل 
هـاي گازسـوز و چنـد سـوخته آشـنا               موثر در مـشعل   

مولفان در دو فصل جداگانه اصـول جريـان و        . شودمي
ي هاي احتراق انتقال حرارت را با تاكيد بر روي سيستم       

 ،تاثيرات دما و فشار بـر حجـم سـيال         . اندتوضيح داده 

 افــت فــشار و روشــهاي انتقــال حــرارت از ،اصــطكاك
  . باشدمطالب اين فصول مي

از فصل ششم كتاب از حالت تئوري خارج شـده و           
ابتدا بـر   . گيردمحتواي مهندسي كاربردي به خود مي     

 ، انواع بويلرهـا ،هاروي تجهيزات احتراقي شامل مشعل  
ــو ــارهك ــوع  ،ه ــه مطب ــشي و تهوي ــزات گرماي    ، تجهي

ها و غيره به تفصيل بحـث و بررسـي شـده            كنخشك
هــاي حرارتــي بــه  بازيافــت حــرارت در مبــدل. اســت
  . هاي مختلف توضيح داده شده استروش

هاي احتراقي  موضوعات اساسي در سيستم   يكي از   
     كــاري  مــواد نــسوز و عــايق،هــاو بــه خــصوص كــوره

از اين رو در اين كتاب يك فـصل كامـل بـه             . باشدمي
 كنتـرل  ،مباني تئوري. رداخته شده استپاين موضوع   

 تجهيـزات   ،هاي مختلف كنترلـي    شيوه ،فرآيند احتراق 
هـاي روشـن     توليد جرقه و انـواع روش      ،كنترل كننده 

هـاي  دسـتگاه )  خودكار و نيمه خودكار    ،دستي(كردن  
  . اشدباحتراقي از ديگر موضوعات اين كتاب مي

هاي مختلف توليد بـرق     در فصل سيزدهم سيستم   
در ابعاد كوچـك و بـزرگ توضـيح          (CHP)2و حرارت   

ــدازه. داده شــده اســت گيــري و آخــرين فــصل بــه ان
 ،گيري درجـه حـرارت    تجهيزات ابزار دقيق براي اندازه    

 رطوبـت و غيـره اختـصاص        ، نقطه شـبنم   ، دبي ،فشار
  .يافته است

سـتاندارد و مقـررات     اين كتاب بر مبناي بريتيش ا     
شايد عـدم عنايـت بـه       . بريتيش گاز تدوين شده است    

  . باشدساير استانداردها از نقاط ضعف اين كتاب 
 طراحـان و    ،استفاده از ايـن كتـاب بـه مهندسـان         

  .شوديشنهاد ميپهاي تجهيزات احتراقي تكنسين

                                                 
2 Combined Heat and Power 
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  مسابقه دانشجويي
در هر شماره خبرنامـه سـؤالي بـا عنـوان مـسابقه             

عالقمندان بـه پاسـخگويي     . شودشجويي مطرح مي  دان
مي توانند پاسخ خود را حداكثر ظرف مدت دو هفتـه           

 Pdf يا   Wordپس از دريافت خبرنامه به صورت فايل        
با پست الكترونيكي به آدرس انجمـن احتـراق ايـران           

  . ارسال فرمايند
 بعـدي خبرنامـه     هـاي برنده هر مسابقه در شـماره     

 در نظـر گرفتـه شـده بـه          گـردد و جـايزه    معرفي مـي  
برنــدگان طــي مراســمي در مجمــع عمــومي انجمــن 

  .احتراق ايران اعطا خواهد شد
  :سوال اين شماره

 NOXهاي بـا    ها در مشعل  دانيد آخرين فناوري  آيا مي 
  چيست؟ ايين پ

  :17جواب مسابقه خبرنامه شماره 
در مورد تعريف فاصله خاموشي در در شماره قبل 

به  ل برگشت شعلهمخلوط و داليهاي پيششعله
هاي قطور به هنگام بستن شير در لوله درون لوله
  .سوال شده بودورود گاز 

در اين شماره به صورت مختصر اين مطلب را 
   . دهيمتوضيح مي

آزمايشي را در نظر بگيريد كه يك شعله پيش 
 قرار گرفته باشد dاي به قطر مخلوط در دهانه لوله

 بيكباره شير تغذيه پيش مخلوط بسته  ).1شكل(
چنانچه قطر لوله به اندازه كافي بزرگ باشد، . شودمي

شعله در اين حالت به درون لوله برگشته و مخلوط 
حال اگر آزمايش با . كنددرون لوله را محترق مي

هايي هايي با قطر كوچكتر تكرار شود، براي لولهلوله
شود كه پس از  و كوچكتر مشاهده ميTdبه قطر 

گردد و بسته شدن شير شعله به درون لوله برنمي
      قطر خاموشي گفته Tdبه قطر . شودمي خفه
در صورتي كه در آزمايش فوق بجاي  .]1[   شودمي

لوله از يك مجرا با مقطع مستطيلي كه نسبت طول 
) 2شكل(ستفاده شود باشد، ابه عرض آن بزرگ مي

 و كوچكتر Qdشود كه براي عرضهاي مشاهده مي
 Qdبه فاصله . گرددمجددا شعله به درون مجرا برنمي

     گفته (quenching distance)فاصله خاموشي 
  .شودمي

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ورود پيش مخلوط

 شير قطع

Qd 

 2شكل 

Td  

 مخلوطورود پيش

 شعله

 شير قطع

 1شكل
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 مجاري فوق برابر چون نسبت سطح به حجم
d/1 است، با كاهش قطر، ميزان انتقال حرارت از 

 شعله و از بين رفتن راديكالها هنگامي كه شعله به
    دليل بسته شدن شير به درون مجاري فوق بر 

به همين دليل مكانيزم . يابدگردد، افزايش ميمي
مختل هايي كه بر روي شعله اثر مستقيمي دارند، 
 و Td شده و در نهايت براي قطرهاي كوچكتر از

      شعله در مجرا خاموشQdفواصل كوچكتر از 
نتايج آزمايشگاهي نشان داده است كه  .شودمي

QT dd   .]2[  است=54.1
[1] Kuo, K.K., Principles of Combustion 
(Second Edition), John Wiley & Sons, 1986, 
PP.326-329 
[2] Grissithf, J,S., Barnard, J.A., Flame and 
Combustion (Third Edition), Chapman & 
Hall, 1995, PP. 36-37 

  واژه هاي احتراقي
گردد نظـرات و    از خوانندگان گرامي درخواست مي    

اير   هـاي زيـر و سـ      پشنهادات خود را در رابطه بـا واژه       
  . هاي احتراقي به دبيرخانه انجمن ارسال نمايندواژه

ــاي    ــار نظره ــشنهادها و اظه ــت پي ــس از درياف پ
هــاي اي از واژهمختلــف در مــورد هــر واژه، مجموعــه

احتراقي انگليسي و معادل فارسي آنها كه مورد تاييـد          
انجمن احتراق ايران است به فرهنگستان زبان فارسي        

  .نتشر خواهند شدارائه و پس از تاييد م
  Mass Fire -1                          بزرگآتش سوزي

  Pool Fire -2         اي                   آتش حوضچه

  Fireman -3آتش نشان                                   
  B.L.E.V.E -4انفجار بخار مايع جوشان                

   Flickering -5          سوسو زدن                       
 Gunpowder -6                                     باروت

  Grenade -7                                        نارنجك
  Air- Fuel Ratio -8         نسبت هوا به سوخت      

  Combustion Chamber -9              اتاق احتراق  
  Weapon -10                      جنگ افزار گرم       

  Intermediate Species -11هاي مياني           گونه
  Amunition -12مهمات                                   

  يك چهره
هـا و   در بخش يك چهره ايـن شـماره بـا فعاليـت           

تحقيقات علمي يكي ديگـر از محققـان علـم احتـراق            
 سن دوازده امـامي   محـ دكتـر   كشورمان، جناب آقـاي     

  .شويمآشنا مي
 در شهر   1342 در سال    محسن دوازده امامي  دكتر  
 چــشم بــه جهــان گــشودند و پــس از پايــان اصــفهان

صــنعتي اصــفهان تحــصيالت متوســطه وارد دانــشگاه 
 مهندسـي مكانيـك     رشـته در   1366 ل سـا  درشده و   

 مـدرك كارشناسـي     نـامبرده . ندگرديدفارغ التحصيل   
 مهندسـي مكانيـك گـرايش       ته رشـ  در خـود را     ارشد

دانشگاه دريافت  همين  از   1368در سال    تبديل انرژي 
 ه شد  انگلستان عازمبراي ادامه تحصيل     ايشان   .دودننم

درجه  1998در سال    و
ــري  ــود دكتـ در را خـ

ــراق از   ــه احتــ زمينــ
امپريال كـالج دانـشگاه     
 .لندن دريافت نمودنـد   

يك  دوازده امامي دكتر  
ــوان  ســال  ــه عن ــز ب ني

ر زمينــــه  د،محقــــق
بـه   همـين دانـشگاه      درهاي ناشـي از احتـراق       آالينده

  .فعاليت پرداختند
 پروژه هاي متعدد تحقيقـاتي بـين دانـشگاهي،          ايشان

ــه    ــنعتي بخــصوص در زمين ــشگاهي و ص ــي دان داخل
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 را بـه انجـام      احتراق و مدلسازي مشعل هاي صـنعتي      
ايـشان  فعاليتهاي علمي و صنعتي      از جمله    .اندرسانده

  :به موارد زير اشاره كردتوان مي
ــي-1 ــك - مرب ــشكده مهندســي مكاني ــشگاه ، دان  دان

     1371 -1369 ،صنعتي اصفهان
 امپريـال   ، دانشكده مهندسـي مكانيـك     -پژوهشگر -2

   1998 -1997 ، انگلستان، دانشگاه لندن،كالج
 ، دانـشكده مهندسـي مكانيـك      -پژوهشگر ارشـد     -3

          ، انگلـــستان ، دانـــشگاه لنـــدن ،امپريـــال كـــالج 
1998- 1999      

 دانـشگاه   ، دانـشكده مهندسـي مكانيـك      -استاديار -4
  تاكنون  -1378 ،صنعتي اصفهان

 مقالـه   30بـيش از    از دكتر دوازده امامي تا كنـون        
ــين المللــي ،هــاي داخلــي در كنفــرانس مجــالت و  ب

چند نمونـه از    . رسيده است به چاپ   داخلي   و   خارجي
   .باشداين مقاالت به شرح زير مي

1- M.D. Emami, F. Sheikholeslam, 
H.Jaannesari and A.R. Mirbaha, Using Fuzzy 
Logic to Correlate Dew point Temperature 
and other Combustion Characteristics, First 
Iranian Conference on Combustion, Tarbiat-
Modares Univ., (Jan., 2006), Iran  

2- M.D. Emami and F.C. Lockwood, 
Calculation of Finite-Rate Chemistry 
Turbulent Diffusion Flames Based on The 
Particle pdf Approach, Combustion Science 
& Technology, Vol. 152, pp. 39-56, 2000 
3- M.D. Emami, G. Lazopoulas, and F.C. 
Lockwood, The computation of Heat Transfer 
in Engineering Combustion Equipment, 
Eurotherm seminar, NO. 37, PP.83-105, 
1994, Heat Transfer in Radiating and 
Combusting Systems 2, ENEA, Italy, 1994 
4- M.D. Emami, N.Kandamby, and F.C. 
Lockwood, The prediction of the combustion 
and emissions performance of the gas-turbine 
combustor in a gasification combined cycle, 
Proceedings of the British Flame Days 
Conference- Process Plant Simulation and 
Control, 13-14 September, 1994, Leeds 
University, UK 

  : ايشان عبارتند ازفعاليت هاي علمي مورد عالقه
ــسازي -1 رياضــي جريانهــاي احتراقــي و شــبيه   مدل

سازي عددي آالينـده هـاي محـيط زيـست ناشـي از             
  .احتراق

  . جريانهاي چندفازي-2
  از درگـاه الهـي      گرامـي   ارجمنـد و   براي اين محقق  

  .مسعادت روز افزون داريآرزوي توفيق و 

  دانشگاه علم و صنعت ايران آزمايشگاه تحقيقاتي احتراقتجهيزات معرفي 
  مقدمه

مواد جامد بسياري وجود دارند كه قابليت احتـراق         
 كـه بـه شـكل ذرات ريـز جامـد            داشته و در صـورتي    

هــا بــه شــدت درآينــد قابليــت اشــتعال و احتــراق آن
يابد، ذرات ريز جامد فلـزي نيـز بـه دليـل            افزايش مي 

العاده زيـاد، همـواره مـورد       داشتن انرژي احتراقي فوق   
دليـل   ر آلومينيوم بـه   ها عنص نتوجه بوده و در ميان آ     

گرماي زياد واكنش و در دسترس بـودن، كاربردهـاي          
گيـري از انـرژي بـالقوه و        بهـره . احتراقي فراواني دارد  

گير فلـزات، يـا بـه عبـارت ديگـر توسـعه مـواد                 چشم

ها آلومينيـوم بـوده     زاي جديد، كه پاية اغلب آن       انرژي
هاي فلزي پيشرفته، مواد منفجـره و       به عنوان سوخت  

 استفاده روز افزون از فلزات و پودرهـاي فلـزي در            نيز
ها به منظور افـزايش رانـدمان و        سوخت جامد موشك  

پايداري احتراق و كاربرد ذرات فلزي به عنوان سوخت    
هــاي رم جــت بوســترهاي پرتــاب مــاهواره و پيــشرانه

  . باشد نشانگر اهميت موضوع احتراق ذرات جامد مي
وقتــي آشــكارتر اهميــت اســتفاده از ذرات فلــزي 

شود كه محـدوديت حجمـي و وزنـي نيـز مطـرح               مي
گرمـاي توليـد شـده در حجـم واحـد سـوخت              .باشد
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ارائه گرديـده و بـا مقـادير        ) 1(  عناصر فلزي، در شكل   
ــدروكربنييــك  ــهســوخت هي ــه صــورت  نمون        كــه ب
 چين روي نمودار مشخص شـده، مـورد مقايـسه           خط

  .قرار گرفته است

اي گرماي توليدي در حجم واحد   نمودار ميله-1شكل 
  سوخت براي چند عنصر شيميايي

توليـد انـرژي در      دهـد كـه    اين مقايسه نشان مـي    
ــزاتواحــد حجــم  ــر فل ــكاري از  اكث ــه صــورت آش   ب

محققــين . اســتبيــشتر  يهــاي هيــدروكربنســوخت
ــشكده مهندســي   ــراق دان ــاتي احت ــشگاه تحقيق آزماي

ال مكانيــك دانــشگاه علــم و صــنعت ايــران در ده ســ
گيري از امكانات مناسب بـه مطالعـه و         گذشته با بهره  

بررسي پارامترهاي احتراقي ذرات ميكروني آلومينيوم      
گزارش حاضر بـه معرفـي تجهيـزات ايـن          . اندپرداخته

  .پردازدآزمايشگاه مي
   دستگاه احتراق ذرات ريز جامد

تجهيزات آزمايش احتراق ذرات در شكل       مجموعه
احتــراق ذرات دســتگاه .  اســتنــشان داده شــده) 2(

.  قسمت اصلي تشكيل يافته است     چنداز  مطابق شكل   
مهمترين قسمت دستگاه، اختصاص به سيستم تزريق       

كـه توسـط يـك        ذرات جامد،  .باشدميو توزيع ذرات    
ــيلندر  ــستون درون س ــده   يپي ــاال ران ــسمت ب ــه ق  ب

 ي استاندارد آزمايـشگاهي    در ميانه راه با هوا     ،شوند مي
 مخلوط گشته و پـس از عبـور         ،دلخواه ديگر يا هر گاز    

محفظــة  (از يــك نــازل بــه درون يــك لولــه پيــركس
ــراق ــول  ) احت ــه ط ــي  5/1ب ــر داخل ــر و قط     5/4 مت
  .شوندمي هدايت مترسانتي
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الزم به ذكر اسـت بـراي يكنواخـت بـودن غلظـت          
ــك     ــت ج ــرعت حرك ــدن آن، س ــدار مان ذرات و پاي

يد بصورت خطـي    الكترومكانيكي متصل به پيستون، با    
هاي اين جك سرعت خطي،     گي ويژ .و يكنواخت باشد  

ــا 5/0ســرعت متغيــر در محــدوده   ســانتيمتر در 2 ت
  .باشدمي  سانتيمتر20 تن و كورس 5/2دقيقه، قدرت 

لوله پيركس يا به عبارتي محفظه احتراق آزمايش        
ن، ايــن آقــسمت دوم دســتگاه بــوده و شــفاف بــودن 

 بـه كمـك نـصب       نكـه بتـوا   آورد   امكان را بوجود مي   
تجهيزات فيلمبرداري و تصويربرداري شـكل پيـشاني        

 سـرعت شـعله و ديگـر پارامترهـاي دلخـواه را             ،شعله
چنين صفحات خاموشـي، كـه بـراي        هم .بررسي نمود 

رونـد، در لولـه      گيري فاصله خاموشـي بكـار مـي        اندازه
   .شوند پيركس قرار داده مي

م ليـزر    دسـتگاه، سيـست    هاي مهـم  تقسميكي از   
ــوده كــه  ــرايب ــدازهب گيــري غلظــت جريــان ذرات   ان

كليه تجهيزات اين قسمت در انتهاي بـااليي        . باشد مي
شود،  لوله يعني جايي كه مخلوط پودر و گاز خارج مي         

ــت   ــده اس ــه ش ــاي   . تعبي ــه و فيلتره ــتگاه تهوي دس
آوري ذرات نيـز در قـسمت بـاالتري نـسبت بـه              جمع

  .ته استگيري غلظت قرار گرف سيستم اندازه
اي   و بـا فاصـله     محفظة احتـراق  در دهانه خروجي    

 گيـري اندازه سانتيمتر، كه فضاي الزم براي       30حدود  
. گيـرد   قرار مـي   سيستم تهويه ، هود   داردغلظت وجود   

 18مي بـه قطـر      واين هود توسـط يـك لولـه آلومينيـ         
 درجـه دوران بـه يـك شـعله          180سانتيمتر پـس از     

كن، خاموش  شعله خفه وظيفه اين   ه كه   كن رسيد خفه
هايي است كـه احتمـاالً پـس از محفظـه            كردن شعله 

 پـودر و    ،پس از اين قـسمت    . شوند احتراق تشكيل مي  
ايت دمي به ابتـداي پمـپ هـ       وگاز توسط لوله آلوميني   

كن نـصب    در ابتداي پمپ نيز يك شعله خفه      . شود مي
خطر ايجاد شعله را در هر ناحيـه از دسـتگاه           كه  شده  

جهـت جلـوگيري از نفـوذ       . برداز بين مي   تهويه كامالً 
گاز و پودر داخل لوله به فضاي آزمايـشگاه، در محـل            

السـتيكي اسـتفاده    هـا واشـر   كـن  اتصال به شعله خفه  
توان  ها قابل تعويض بوده و مي      كن شعله خفه  .شود مي

 و  ه را از داخل محفظه بيـرون آورد       هاآنپس از مدتي    
  . طور كامل تميز كردهب

كن پمپ سانتريفوژ قرار دارد كه       له خفه پس از شع  
وات و    كيلو 2/2اين پمپ با يك موتور سه فاز با توان          

ايـن موتـور    .  دور در دقيقه كوپل شده است      2820دور
با گردش پروانه پمپ باعث مكش گاز و پودر از طريق           

مخلـوط گـاز و پـودر از طريـق يـك            . هود خواهد شد  
گرديـده و   كانال بـه اسـتوانه محـل فيلترهـا هـدايت            

 ه كلي،اي مناسب   با استفاده از شش فيلتر پارچه      سپس
ذرات و مواد زائد جذب شده و سـپس از طريـق يـك              

مخروطي شكل بـه محـل ذخيـره مـواد زائـد            محفظه  
  .شوند سرازير مي

 تصوير ميكروسكوپي ذرات آلومينيوم با قطر - 3شكل
   ميكرون2

  مـورد  هـا كه در اين آزمايش   ي   آلومينيوم هايپودر
خلـوص  كامالً كروي بوده و داراي       قرار گرفته    فادهاست

ميكروسكوپي بـا بـزرگ     تصوير  . باشد مي% 6/99باالي  
 ميكرون  2م با قطر    واز ذرات آلوميني   برابر   500نمايي  

   .آمده است) 3(در شكل 
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  گيري غلظت  دستگاه اندازه-4شكل 
گيري غلظت گونه كه بيان شد جهت اندازههمان

پرتو ليزر با ابر ذرات . گردده ميذرات از ليزر استفاد
خارج شده از لوله برخورد نموده و قسمتي از اين 

مابقي اشعه از سمت . شود اشعه به اطراف پراكنده مي
) تكتوريد( ديگر ابر ذرات خارج شده و وارد آشكار ساز

آشكارساز برحسب شدت نور دريافتي، . شود مي
ژ خوانده كند كه اعداد ولتا ولتاژي از خود ارسال مي

توان براي مقادير مختلف غلظت كاليبره  شده را مي
 آزمايشگاه تحقيقاتي احتراق از يليزر انتخاب. نمود

دسته ليزرهاي گازي و از نوع هليم ـ نئون مدل 
IR2000   هرتز با منبع  50بوده كه فركانس آن

 6328طول موج نور خروجي آن   ولت و220تغذيه 
 باال بردن دقت منظوره ب. باشد آنگستروم مي

گيري محاسبات يك مجموعه لنز كه شامل سه  اندازه
لنزها باعث . گردد در سيستم تعبيه ميبوده لنز 
متر   سانتي5/4تا ر پرتو ليز  ضخامتشوند كه مي

وسعت يافته و مجموعه ابر ذرات خروجي از لوله 
پس از عبور اشعه از ابر  . دهدشپيركس را كامالً پوش
آوري اشعه از يك لنز همگرا  معذرات، به منظور ج

براي وسيع كردن قطر اشعه نيازمند  .شود استفاده مي
 لنز بوده كه لنز اولي دسته پرتو موازي خروجي 2به 

گرا نموده و لنز دوم سبب موازي كردن وااز ليزر را 
  . شود مجدد پرتوها مي

هاي نوري دريافتي را به صورت    سيگنال ،آشكارساز
ريكي كه متناسب با شدت نور تابيده       هاي الكت سيگنال

بوده تبديل نموده و آنهـا را جهـت پـردازش بـه             شده  
بـه   .نمايـد  مي سيستم اخذ و پردازش اطالعات ارسال     

دسـتگاه دوربـين    از دو   منظور اخذ اطالعات تصويري،     
دوربين فيلمبـرداري   يك دستگاه   فيلمبرداري ويدئو و    

 نيــه فــريم در ثا8000 ثبــت قابليــت  بــاســرعت بــاال
  . استاستفاده شده

  روش انجام آزمايش
طور كه بيان شـد ذرات سـوخت در پـايين           همان 

دستگاه با هواي ورودي مخلوط شده و در باالي لولـه           
توسط سيستم ايجاد شعله با استفاده از سيم تنگستن         

اما هنگام عبـور مخلـوط سـوخت و         . شوند  مشتعل مي 
نـه لولـه    هوا از داخل لوله تعدادي از ايـن ذرات بـه بد           

چسبند و در نتيجه غلظت مخلوط ورودي به لولـه            مي
بـه  . باشـد   بيشتر از غلظت مخلوط خروجي از لوله مي       

اين دليل ابتدا بايـد چنـد ثانيـه بـراي بوجـود آوردن              
شرايط پايدار، مخلوط سوخت و هوا را از داخـل لولـه            

پس از اينكه غلظت مخلوط خروجـي ثابـت         . عبور داد 
پايـا رسـيده و آمـاده آزمـايش         شد دستگاه به حالتي     

در باالي لوله بـه علـت    پس از تشكيل شعله. باشد مي
باشـد،    فشار هواي خروجي از لوله كه به طرف باال مي         

  . ماند شعله در باالي لوله ساكن مي
البته اگر شدت هـواي خروجـي از لولـه يـا هـواي              
ورودي به دستگاه تهويه خيلي كم يا زياد باشد شـعله     

يا پايين لوله حركت نموده و يا خـاموش         به طرف باال    
پس از اينكه شكل شعله به حالتي پايـدار در          . شود  مي

وسـيله شـير     دهانه خروجي لوله رسيد، جريان گاز به      
برقي قطـع شـده و شـعله در لولـه بـه سـمت پـايين                 

  . كند حركت مي
با استفاده از دوربين سرعت باال  و ساير تجهيـزات        

  .گرددشعله ثبت و بررسي ميدستگاه، پروسه انتشار 
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  اخبار و تازه هاي احتراقي
  ساخت محفظه احتراق با آالينده  ناچيز

    آزمايشگاه تحقيقاتي سوخت و احتراق دانشگاه علم و صنعت ايران-شاهين زارعي   

تكنولوژي جورجيا محفظه  محققان انستيتو
العاده فوق  NOx  وCO اند كه گازاحتراقي ساخته

گام بعدي آنها ساخت محفظه  .كندد ميكمي تولي
  .ها استاحتراق بدون آالينده

هاي احتراق معمولي هوا و سوخت قبل       در محفظه 
شـوند، ولـي در ايـن نـوع         از اشتعال با هم مخلوط مي     

سـوخت  قبـل از اشـتعال بـا فرآينـد              هـوا و   ،محفظه
SPRFC (Stagnation Point Reverse Flow 

Combustor)   ــه ــود محفظ ــوط   در خ ــم مخل ــا ه       ب
طور كه در تـصوير نـشان داده شـده،           همان .دنشومي

شكل محفظه احتراق طوري طراحي شـده اسـت كـه           
ضمن ايجاد جريان برگشت پذير باعث مخلوط شـدن         
هوا و سوخت تزريق شده به محفظه احتراق گرديده و          
همزمان باعث خروج محصوالت احتراق قبل از ايجـاد         

  .نامند مي SPRFCند را اين فرآي. جرقه ميگردد
 CO    توليدي حاصل از احتراق به مقـدارppm 10  و

NOx ــدار ــه مق ــت ppm  1 ب ــه  .اس ــك ــه ن     سبت ب
  .هاي احتراق ديگر بسيار كم استمحفظه

 .مزاياي اين فناوري ارزاني آن است  يكي ديگر از
 اما اين فناوري در ابتدا براي ناسا طراحي شده است،

اين فناوري را در طيف  هكنند كآنها سعي مي
محصوالت از توربين گاز و موتور جت تا ه گسترد

  . به كار ببرند غيرههاي خانگي وآبگرمكن
  www.ScienceDaily.com  :منبع

  فرآيند جديد توليد سوخت ديزل و ساير محصوالت صنعتي شيميايي از شكر
  حقيقاتي سوخت و احتراقت آزمايشگاه -ديزچه محمدرضا فالح 

قيمت باالي نفت باعث شده است كه توجه 
هاي جايگزين به جاي محققان به سمت توليد سوخت
  .بنزين و گازوئيل معطوف شود

 Wisconsin)سين مديسننمحققان دانشگاه ويسكا

Madsion) شيميايي به نام   يك گونهموفق به ساخت 
از ) HMF( (C6H6O3) فورالهيدروكسي متيل فور

تواند به پالستيك،  شدند كه مي(C5H4O2)  قند ميوه
ديزل سوخت هاي سوخت ديزل و حتي خود افزودني

البته هنوز هزينه اين فرآيند بسيار باال  .تبديل شود
 بايد نظارت HMF دست آوردن جهت به. است

   .ها داشتدقيقي بر دما و فشار و واكنش دهنده

  يل بيوسوختفرايند تبد
 را (C5H4O2) پس از آن كه كاتاليزورها، قند ميوه

ل  به كمك حالHMFكنند،  تبديل ميHMFبه 
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در واحد  (C6H12O) كتون هيدروكسي ايزوبوتيل
  .شود، از فرآيند خارج ميHMFجداسازي 

هاي اوليه براي توليد در اين دانشگاه گام
 به هيمواد گيامحصوالت شيميايي از منابع طبيعي و 
 براي مثال .جاي منابع نفتي برداشته شده است

اي براي اه موفق به ساخت مادهگمحققان اين دانش
 پالستيك مورد استفاده در بطري - PETجايگزيني 

  . گرفته شده استHMFاند كه از  شده- نوشابه 
هاي كربن هاي تبديل انواع شكر و ساير هيدراتروش

ميايي  شيهايهدهند واكنش  و ساير ميانHMFبه 
 و HMFاستفاده از  .به سرعت در حال گسترش است

تواند گام  ميمواد گياهيساير مواد مشتق شده از 
   زيست محيطي هاي هموثري در جهت كاهش آاليند

  HMF فرايند تبديل قند ميوه به

اين تحقيقات  . باشد-ايه گازهاي گلخانهژبه وي -
االت متحده توسط وزارت كشاورزي و علوم طبيعي اي

  .امريكا حمايت شده است
  WWW.SCIENCEDAILY.COM:منبع 

  هاي آيندههمايش
  
  

  

  

  گروه مهندسي مكانيك ،دانشگاه يزد -1385 آبان ماه 11 تا 9
  هدف كنفرانس

هاي تحقيقاتي و ايجاد ارتبـاط        جهت ارائه دستاورد  
بين پژوهشگران در داخل و خارج كشور و همـاهنگي          

هاي تحقيقات در علوم وابسته به        ينهو همفكري در زم   
ها  ديناميك شاره«ها، دهمين كنفرانس  ديناميك شاره 

  . شود در دانشگاه يزد برگزار مي» )سياالت(
  مقاالت كنفرانس 

هـا در زمينـه       هـا شـامل كليـه پـژوهش         موضوع مقاله 
هاي نظري، تجربـي و محاسـباتي در ديناميـك            روش
  :ها از قبيل  شاره

  ، گذرا و متالطمهاي آرام جريان •
  پذير ناپذير و تراكم هاي تراكم جريان •
 هاي مرزي اليه •
  

  سياالت غير نيوتوني •
  سطح آزاد •
 هاي دو فازي جريان •
  هاي همراه با احتراق جريان •
 مكانيك سياالت در مقياس كوچك •
  هاي متخلخل جريان در محيط •
  شناسي و محيط زيست مطالعات جوي اقيانوس •
  ها رياناثرات شناوري و دوران در ج •
  انتقال جرم و گرما •
  كاربرد سياالت در مهندسي پزشكي •
  گيري و كنترل جريان هاي اندازه روش •
 هاي دائمي و غير دائمي جريان •

Website: 
http://www.psi.ir/farsi.asp?page=fd10
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دانــشگاه صــنعتي دانــشكده مهندســي هوافــضاي 
خواجه نصيرالدين طوسي، در راستاي رشـد و ارتقـاي      
فعاليت هـاي هوافـضايي كـشور، شـشمين كنفـرانس           

  .انجمن هوافضاي ايران را برگزار مي نمايد
  موضوعات كنفرانس

  آيروديناميك و پيشرانش
   توسعه رويكردها و روش هاي حل مسائل•
   آيروديناميك و مكانيك سياالت•
   وسايل پرنده  آيروديناميك•
   سيستم هاي پرتاب و بازگشت•
   توربو ماشين •
   سوخت و احتراق•
   سيستم هاي رانش هوافضايي•

    سازه هاي هوافضايي
   مكانيك مواد •
  ديناميك سازه ها •
   خزش، خستگي و شكست •
   آزمايش هاي مخرب و غير مخرب•
    توســعه رويكردهــا و روشــهاي تحليــل ســازه و     •

  سازيبهينه
  ساختروش هاي  •
   

  علوم و فناوري هاي فضايي 
   طراحي سيستم هاي فضايي•
   بهره برداري از فضا • 
   فناوري هاي نوين فضايي •
   مدولها و قطعات فضايي •
   استانداردها و تست ها•

    مديريت صنايع هوافضايي
   مديريت پروژه هاي هوافضايي •
   قوانين و حقوق هوايي و فضايي•
   مراقبت پرواز•                     هي خدمات فرودگا•
   ايمني پرواز •                         خصوصي سازي•
  بازاريابي •           اقتصاد و حمل و نقل هوايي•

   مكانيك پرواز
   هدايت•                      ديناميك •
   كنترل و پايداري •                        ناوبري •
   آزمايش پرواز •                    شبيه سازي•

  هاي مهمتاريخ
  1385 مهر ماه 15               : مهلت ارسال مقاالت 
  1385 آذر ماه 15                 :اعالم پذيرش مقاالت
  1385 دي ماه 15                 :پذيرش نسخه نهايي

Website: http://aero2007.com/index.php

The 3rd International Energy, Exergy and Environment Symposium 
1-5 July 2007 Évora, Portugal 

Conference Topics 
Papers on related topics such as exergy, 

energy and the environment, not only in 
engineering but also in other disciplines (e.g. 
physics, chemistry, biology, ecology, 
economics and management). Also, welcome 
are studies devoted to method, modeling, 
theory, computational simulation, design, 

experiment and measurements. Some key 
areas of the IEEES-3 include, but not limited 
to: 
• Bioengineering  
• Combustion/Gasification  
• Energy analysis  
• Energy conservation  
• Entropy generation minimization  
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• Exoeconomics and thermoeconomics  
• Exergy accounting  
• Exergy analysis  
• Exergy, energy and environmental 

modeling  
• Fuels and alternatives  
• Heat and mass transfer  
• Industrial ecology  
• New and clean energy technologies  
• Process optimization  
• Refrigeration and heat pumps systems  
• Sectoral energy and exergy utilization  
• Sustainable development  
• Thermal systems and applications 
• Thermodynamic optimization  

• Thermodynamics  
• Waste exergy emissions  

Important Deadlines 

November 19, 
2006 Submission of one-page abstract 

December 15, 
2006 

Notification of abstract 
acceptance 

March 11, 2007 Camera-ready manuscript  
April 15, 2007 Notification of paper acceptance
April 21, 2007 Early registration end 
July 1-5, 2007 Conference 

Website:http://www.eventos.uevora.pt/ieee
s/index.php 

 درخواست همكاري با خبرنامه انجمن احتراق ايران
هيات تحريريه خبرنامه انجمن احتراق ايـران از        

ن و ساير عالقمندان بـه      تمامي اعضاي اين انجم   
نمايد مقاالت، خبرهـا    موضوع احتراق دعوت مي   

و ساير مطالب خود در رابطـه بـا موضـوع ايـن             
خبرنامه را جهـت چـاپ بـه دبيرخانـه انجمـن            

  .احتراق ايران ارسال نمايند
 

 رنگ  4  نسخه و به صورت    1200 ماه،  با تيراژ      2خبرنامه انجمن احتراق ايران هر      
. گـردد ي و صنعتي كشور ارسال مـي     منتشر و به آدرس كليه مراكز معتبر تحقيقات       

مخاطبان اين نشريه متخصصين و كاربران اطالعات و تجهيزاتي هـستند كـه بـه               
  .اي با مقوله احتراق در ارتباطندگونه

  .گوييماز هم اكنون ورود شما را به كانون اطالع رساني احتراق ايران تبريك مي
شما را بـه مـوثرترين اشـكال    ما پيام پژوهش ها، توانايي ها، امكانات و محصوالت      

 . رسانيمارتباطي و تبليغاتي، به گوش مخاطبانتان مي

 

ابراهيميرضا : سردبير  
محمد رضا رجايي، فاطمه برزگر : هيات تحريريه

 محبوبه زماني نژاد، حسين سوري
مهناز زمانيان: طراح گرافيك   

مركز تحقيقات ساختمان و مسكن: چاپ   

 خبرنامه انجمن احتراق ايران
311/14115  صندوق پستي -تهران : آدرس  

 دبيرخانه انجمن احتراق ايران
  Combustion@modares.ac.ir:پست الكترونيكي

  88011001)3962:  (تلفكس 
Website:www.ici.org.ir/khabarname.htm 
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