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 پیشگفتار مترجم

 
 
 
 

 تنافی ان را درجهتِقها، محقّآن یطیمحستیب زو اثرات مخرّ یلیفس یهاکاهش روزافزون منابع سووخت 
های اخیر، در سوووال اسوووت. کرده بیترغ یاحتراق داخل یموتورها یبرا یلیرفسووویغ نیگزیسووووخت جا
ی خروجی هابر کاهش آالیندههای جایگزین که عالوههوای فراوانی درراسوووتای یافتن سووووخت  پژوهش

 رد موتور نیز نداشته باشند، صورت گرفته است.موتور، تأثیر منفی بر عملک
ختلفی های مکه براساس تجربیات گروه یتراکم احتراق یموتورها یبرا نیگزیجا یهاسووخت  ابکت

ترین منابع سووووختی جایگزین برای احتراق در از نویسووونودگان گردآوری شوووده اسوووت، تهدادی از مهم  
ی و های جوّاند، از دیدگاه انتشار آالیندهردتوجه بودههای گذشته بسیار موموتورهای دیزل را که در سوال 
اسووت. این کتاب از پنف ف وول تشووکیل شووده اسووت که در  کردهوتحلیل پارامترهای عملکرد موتور، تجزیه

ده است ل تالش شاست. در ف ل اوّ شدهتف یل بررسی یکی از منابع جایگزین یادشوده به ها آن هریک از
طور کامل تحلیل شود. در ف ل دوم، بیودیزل روغن نخل/روغن دیزل به -زگاۀ که رویکرد سوخت دوگان
های حاصل ازنظر عملکرد و با سوخت دیزل مخلوط شده و سوخت %25و  15، 5بذر کائوچو در سه نسبت 

ه سوزی سینگاز پرداخته است و در آن ساست. ف ل سوم به دوگانه شدهها در موتور بررسی انتشار آالینده
 -ون آباند. ف ل چهارم، موضوع امولسیشده موردمقایسه قرار گرفتهسازیتلف از سینگاز شبیهترکیب مخ
خرما  هایسازی هستهگازی فرایندهای آن را مطرح کرده است و باالخره در ف ل پنجم به و ویژگی دیزل

ن کتاب، ایۀ خته شده است. امید است ترجمخرما پرداۀ های مختلف هستو ترکیب سوینگاز حاصل از گونه 
درو خوۀ هرچند ممکن است خالی از اشکال نباشد، برای دانشجویان، استادان و پژوهشگران و مدیران حوز

 .شودعنوان مخاطبان اصلی کتاب، مفید واقع زیست بهو محیط
 
 



 ویراستاران علمیۀ ممقدّ

 
 

 قاتیاسووت که در مرکز تحق یقاتیتحق کارگروه  نیچنداز  یاکتاب مجموعه نیشووده در اارائه یهاف وول
 یبرا هیلاوّ یتالشکار،  نیانجام شده است. ا یمالز الکتریکی دانشگاه تکنولوژی پتروناسک خودرو و تحرّ
و  وهشگرانپژ، یلیتکم التیح ت انیاز دانشجوشده کسب اتیآمده و تجربدستتمام دانش به گردآوری
منظور آزمون به بسوووترهای، سوووکوهوا و  گواهی شووویآزموا  یهوا روش ۀتوسوووهو در  هیئوت علمی  اعضوووای

 است. کتاب بودهمجموعه  یکصورت های پژوهشی بهتالش رساندنسرانجامبه
 یکیبه  یتگشایس، بهیتراکم احتراق یموتورها یبرا نیگزیجا یهاسوختعنوان تحترو پیشتاب ک
از  برداریبهرهتوسوووهه و افزایش عبارت از  که شووودهمرکز تحقیقاتی یاد پژوهشوووی یمحورها نیرتاز مهم

راق احت هایموتوراز  یخروج یگازها یطیمحسووتیکنترل اثرات ز ایکاهش  منظوربه نیگزیسوووخت جا
وخت س یهاکیکتاب شامل تکن نیموردبحث در ا نیگزیجا یها. سوخته استپرداخت باشود، می یداخل

 و دیزل -در -آب ونیامولسووو ز،نگایسووو سووووزی، دوگانهنخل/روغن کائوچوروغن بذر  زلیودیدوگانه، ب
 نیگزیجا یهاکتاب درمورد سوخت نیکه ا دوارندیام ویراسوتاران . باشود میخرما  هایهسوته  یسواز گازی
 .واقع شود دیمف نیگزیجا یهاموتور و سوختۀ توسهۀ نیقان درزممحقّ یبرا ،زلیموتور د یبرا

ۀ وسهو ت قیطرح جامع تحق یسواز مفهومحاصول  ، یادشوده ی کیک الکترتحرّخودرو و  قاتیمرکز تحق
 قیتمرکز تحق هایعرصهاز  یکیعنوان را به ونقلحملکه  است 2552در سال  دانشگاه تکنولوژی پتروناس

ۀ هزینکمکدو ۀ ، از محل بودج2555آگوسوووت  15مرکز در  نیکند. ایم یمهرف این دانشوووگاهۀ و توسوووه
 سیتأس ،2553در سال شده دادهتخ یص یو نوآور یاوراز وزارت علوم، فنّ IRPA-PR عنوانتحتعمده 
ۀ وزحدر  یانرژ تیریمد در روپیشیک  عنوانبه نشوود شووناخته این مرکز تحقیقات،انداز . چشوومگردید
 ییهاآوردن فرصووتفراهم -1آن:  تیمورأکه میحال، درباشوودنیرو می دیتولهای نوین روشو  ونقلحمل
انجام  -2، ننوی یانرژ دیو تول ونقلحملدر  یانرژ تیریمد شرفتیدر پ تخ ّصبه دانش و  یابیدسوت  یبرا
 پرورش -3و  یجهان یرقابت در بازارها تواناییبا  اوارنهمح وووالت فنّ دیو تول یدر سووطج جهان قاتیتحق
 ایسووتگاه. سووتا ات و بودجه، امکانتخ ووّصازنظر  یبانیپشوت ۀ با ارائ گروه یاعضوا  نیو ابتکار در ب تیخالق
 .باشدیم نیرو دیو تول ونقلحملدر  نوین یانرژ تیریمد یبرا یدر سطج جهان یمرکز تهال جادیا ،پایانی
 

 میعبدالکر یامبر نالیز
 مانیسلانوربن نیهارش

 


