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  الرحیم  الرحم   اهلل  بسم

 

 « درجات  اوتواالعلم  والذين  امنوا منكم  الذين  اهلل  يرفع»

 گرداند. می  ( رفی  را )در دو جهان  عالم  و دانشمندان  ایمان  اهل  خداوند مقا 

 (77  ـ آیه  جادلهم  مبارکه  )سوره
 

اندوزی در اسال  تا آن پایه اس  که خداونـد کـریم در قـرآن مجیـد، ابـال        ارزش و جایااه علم و دان 

 نمود. آغاز رسال  رسول خود را برای هدای  بشری ، به اقرأ

هدای  بشر، ترامل، سعادت و تقرب به ذات اقدس الهی در گرو کسب معرفـ  و تحیـیل علـم و    

می که به تعبیر استاد شهید مطهری، زیبایی عقل اس  و انسان خداجوی، معبود خود را دان  اس ، عل

 یابد. در آن می

های مهم هر دانشااه در کنار تعلیم و تربیـ ، نشـر کتـب و آ ـار علمـی اسـ .        یری از مسئولی 

شـد  ی و رُمنظور مشارک  فعال در بالندگ نیز به )ع(معاون  پهوه  و فناوری دانشااه جام  اما  حسی 

ی مأموریتی و ایفای رسال  خطیر خود ها هیابی به مرجعی  علمی در حوز فرهنای و علمی جامعه، دس 

ی علمی، افتخار و تـالش دارد تـا زمینـه و بسـتر رز  را جهـ  تشـوی        ها هدر تولید دان  و انتشار یافت

 پهوهشاران و اساتید محتر  در عرصه تولید علم، فراهم و تسهیل نماید.

ی انتشـاراتی مؤسسـه چـاپ و    هـا  فعالیـ  مید اس  در سایه الطاف بیرران الهـی و بـا گسـترش    ا

 ، ای  رسال  خطیر تحق  یابد.)ع(انتشارات دانشااه جام  اما  حسی 

انقـالب اسـالمی و دفـاع مقـدس درود     آنقـدر  و شهدای گر )ره(در پایان بر روح تابنا، اما  راحل

ه بیشتر مقا  معظم رهبری و خدمتازاران اسال  و کشور، از اساتید، فرستیم و با آرزوی توفیقات هرچ می

 فرهیختاان و اهل نقد و نظر تقاضا داریم با ارائه نظرات و پیشنهادات خود ما را یاری فرمایند.

 

 و عليه التكالن  التوفيق  اهلل  و من 

 و فناوری  پژوهش  معاونت 

 ( )ع حسين امام  جامع دانشگاه 
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 فهرست اصطالحات

AA  آدیپی  اسید(Adipic Acid) 

AAT  آمونیو  آزوتترازورت(Ammonium AzoTetrazolate) 

ADN نیترامید    دیآمونیو(Ammonium DiNitramide) 

ADNBF 1- ورکسانفدی نیترو بنزو –3،7-آمینو  

 (7-Amino-4,6–DiNitroBenzoFuroxan) 

ADPA ) انجم  آمادگی دفاعی امریرا )اکنون بخشی از انجم  صنعتی دفاع ملی اس 

(American Defense Preparedness Association (now part of National 

Defense Industrial Association) 

AFX   ماده منفجره هوا سوخ(Air Force Xplosive) 

AIAA   مؤسسه هوانوردی و فضانوردی امریرا 

 (American Institute of Aeronautics and Astronautics) 

AMCOM  )فرماندهی موش  هوایی ) نیروی زمینی امریرا 

((US Army) Aviation Missile Command) 

AMM  مرانیسم منومر فعال شده(Activated Monomer Mechanism) 

AMMO 9- متیالگزتان-9-آزیدومتیل  (3-AzidoMethyl-3-MethylOxetane) 

AN  آمونیو  نیترات(Ammonium Nitrate) 

ANFO روغ  سوخ  –آمونیو  نیترات(Ammonium Nitrate–Fuel oil) 

ANTA 9- اصطالح فرانسوی  یتر -7، 0، 7-نیترو -5-آمینو( آزئولANT ) 

(3-Amino-5-Nitro-1,2,4-Triazole (French abbreviation ANT)) 

AP  آمونیو  پرکلرات(Ammonium Perchlorate) 

APC  پوش  محافظ مهمات(Ammunition Protective Coating) 

APP  محیورت پیشران  هوافضا(Aerospace Propulsion Products)  

ARC  تحقیقات اقیانوس اطلس شرک  (Atlantic Research Corporation) 

ARDE تحقیقات تسلیحات و ایجاد توسعه 

 (Armament Research & Development Establishment) 

 )يازده(



 

 

ARDEC )تحقیقات تسلیحات، توسعه و مرکز مهندسی )نیروی زمینی امریرا 

((US Army) Armament Research & Development and Engineering 

Center) 

ARX تحقیقات مواد منفجره استرالیا  (Australian Research explosive) 

ASA آزید، سرب اسـتیفتات و   آلومینو  )بر پایه سرب -استیفتات  -فرمورسیون آزید

 ( Alپودر 

(Azide - Styphnate - Aluminum formulation (based on lead azide, lead 

styphnate & Al powder)) 

ASLV  حامل پرتاب ماهواره(Augmented Satellite Launch Vehicle) 

ASTM انجم  تس  و مواد امریرا (American Society for Testing & Materials) 

AT 5-  آمینو تترازول(5 - Aminotetrazole) 

A/T  ) ضد تان  )موش(Anti - Tank (missile)) 

ATCP اتآکوتترامی  کبال  پرکلر (AquoTetramine Cobalt Perchlorate) 

ATEC  استیل تری اتیل سیترات(Acetyl TriEthyl Citrate) 

AWRE های اتمی، انالیس مؤسسه تحقیقاتی سالح  

 (Atomic Weapons Research Establishment, UK) 

BA  عامل پیوندی(Bonding Agent) 

BAEA ( آدیپات  -0بیس )ازیدواتیل(Bis (2-AzidoEthyl) Adipate) 

BAM Bundesanstalt fur Material Purfung )آلمان( 

BAMO 9 ،9 بیس )آزیدومتیل( اگزتان (3,3-Bis (AzidoMethyl) Oxetane) 

BCEA ( آدیپات  -0بیس )کلرواتیل(Bis(2-ChloroEthyl) Adipate) 

BCMO 9،9- بیس )کلرومتیل( اگزتان (3,3 - Bis(ChloroMethyl) Oxetane) 

BDNPA ( استال دی-0،0بیس )نیتروروپیل (Bis (2,2-DiNitroPropyl) Acetal) 

BDNPF ( فرمال دی-0،0بیس )نیتروروپیل (Bis (2,2 - DiNitroPropyl) Formal) 

BDNPA/F ( استال/فرمال دی-0،0بیس )نیتروروپیل  

 (Bis (2,2 - dinitropropyl) acetal/formal) 

 )دوازده(



 

 

BDO 7،7- ال دی بوتان (1,4 - ButaneDiOl)  

B-GAP ای  گلیسیدیل آزید پلیمر شاخه(Branched - glycidyl azide polymer) 

BLA  سرب آزید بازی(Basic lead azide) 

BLASA   آلومینیـو  )بـر پایـه    -اسـتیفنات -فرمورسیون سرب آزیـد بـازیBLA  سـرب ،

 (Alاستیفنات و پودر 

(Basic Lead Azide - Styphnate - Aluminum formulation (based on 

BLA, lead styphnate & Al powder)) 

BLS  سرب سالیسیالت بازی(Basic lead salicylate) 

BNCP  سیس -تترامی- (2-نیترو -5بیسH-تترازئورتو- N2کبال  پرکلرات ) 

(Tetraamine-cis-bis(5-Nitro-2H-tetrazolato-N2) Cobalt perchlorate) 

BoE د منفجره کمیته موا(Bureau of Explosives) 

BoM   کمیته می(Bureau of Mines) 

BRM دهنده نرخ سوزش  بهبود(Burn-Rate Modifier) 

BS  استحرا  پیوندی(Bond Strength) 

BSS  اندازه ال  انالیسی(British Sieve Size) 

BTAs ها  تترازول آمی  بی(BiTetrazole Amines) 

BTATNB 9،7-( 9-آزولو تری-7،0،7بیس-)نیتروبنزن  تری-3،7،0-آمینو 

(1,3-Bis(1,2,4-TriAzolo-3-Amino)-2,4,6-TriNitrObenzene) 

BTDAONAB N،N-( 9-آزول تری-7،0،7بیس-)7-ایل،7-0، -آمینو دی،0،9،9 ،5،5،3،3 - 

 اکتانیتروبنزن

(N,N -Bis(1,2,4-triazol-3-yl)-2,4,6 -diamino-2,2,3,3,5,5, 6,6-

octanitroazobenzene 

BTTN 7،0،7-نیترات  ال تری تری بوتان(1,2,4-ButaneTriol TriNitrate) 

Bu-NENA بوتیل-N-(0-نیترامی  نیتروکسی )اتیل  

 (Butyl-N-(2-NitroxyEthyl) NitrAmine) 

BX  ماده منفجره بوستر(Booster explosive) 

CA  سلولز استات(Cellulose Acetate) 

 )سيزده(



 

 

CAB  سلولز استات بوتیرات(Cellulose Acetate Butyrate) 

CAP  سلولز استات پروپیونات(Cellulose Acetate Propionate) 

CC   مس کرومی(Copper Chromite) 

CCCs احتراق  های کارتریج قابل پوسته(Combustible Cartridge Cases) 

CE درصد انفجار  ترکیب(Composition Exploding) 

CHDI 7،7- ایزوسیانات سیرلوهازیل دی (1,4 - CycloHexyl Diisocyanate) 

CL - 20 70،72،8،3،7،0-هازاآزاایزوورتزینات -70،72،8،3،7،0-هازانیترو(HNIW) 

(2,4,6,8,10,12-Hexanitro-2,4,6,8,10,12-hexaazaisowurtzitane (HNIW)) 

CMC سلولز  کربوکسی متیل(Carboxy MethylCellulose) 

CN - کلرواستوفنون(- ChloroacetoPhenone) 

CNAD کنفرانس اداره تسلیحات ملی 

(Conference of National Armament Director) 

CNSL  مای  پوسته بالرد(Cashew Nut Shell Liquid) 

CNTs های کربنی  نانولوله(Carbon NanoTubes) 

CO   روغ  نارگیل یا روغ  کرچ(Coconut oil or Castor oil) 

CP 7-(5-  پنتاآمی  کبال)سیانوتترازورتو(III) استر پرکلرات کلروپلی 

(1-(5-Cyanotetrazolato)Pentaamine cobalt(III) perchlorate chloropolyester) 

CPB استر  مخلوط کلروپلی(ChloroPolyester Blend) 

CPM های مخلوط شده استر بر پایه گلیرول کلروپلی 

 (ChloroPolyester based on Mixed glycols) 

CR دی ( بنزنb،f)-7،7-  اگزازپی(Dibenz(b,f)-1,4-oxazepine) 

CS نیتریل کلروبنزیلیدی  مالونو-ارتو (O-chlorobenzylidene malononitrile) 

CTCN  کربناتو تتراآمی  کبال(III) نیترات 

(Carbonato Tetraamine Cobalt(III) Nitrate) 

 

 )چهارده(



 

 

CTPB ان خاتمه یافته با کربوکسی بوتادی پلی 

(Carboxy-Terminated PolyButadiene) 

CV  ظرف بسته(Closed Vessel) 

CVC  چاال  بخار شیمیایی(Chemical Vapor Condensation) 

CVD  رسوب بخار شیمیایی(Chemical Vapor Deposition) 

CVF  فیلتر متغیر پیوسته(Continuously Variable Filter) 

DAATz تترازی   آمینو آزوبیس دی(Diamino azobistetrazine) 

DAC  مرکز مهمات دفاعی(Defense Ammunition Centre) 

DADE/DADNE 7،7-نیترواتیل  دی-0،0-آمینو دی 

(1,1-Diamino-2,2-dinitroethylene (FOX-7)) 

DADNBF 1،5-نیتروبنزوفوراکسان دی-3،7-آمینو دی 

 (5,7-DiaNino-4,6-DinitroBenzoFuroxan) 

DADNPO 9،5- نیتروپیریدی  دی-3،0-آمینو دی-N-اکسید 

(3,5-DiAmino-2,6-DiNitroPyridine-N-Oxide) 

DANPE 5،7-نیترازاپنتان-9-آزیدو دی 

(1,5-DiAzido-3-NitrazaPentane) 

DANTNP 5-3،7-نیترو-(1-نیترو-9-آمینو-5بیسH-7،0،7-7-آزول تری-)ئیل 

(5-Nitro-4,6-bis(5-amino-3-nitro-1H-l,2,4-triazole-l-yl) pyrimidine) 

DATB 9،7-نیتروبنزن تری-3،7،0-آمینو دی  

 (1,3-DiAmino-2,4,6-TrinitroBenzene) 

DB  دوپایه(Double-Base) 

DBP بوتیل فتارت  دی(DiButyl Phthalate) 

DBTDL لورات  بوتیل تی  دی دی(DiButyl Tin DiLaurate) 

DC  جریان مستقیم(Direct Current) 

DCBs  )حفره یا گودال نظامی )اصطالح هندی(Ditch-Cum-Bunds) 

DDM 7،7-فنیل متان  آمینودی دی(4,4-DiaminoDiphenyl Methane) 

 )پانزده(



 

 

DDNP(Dinol) نیتروفنل  آزو دی دی(Diazo DiNitroPhenol) 

DDS 7،7-فنیل سولفان  آمینودی دی-DiaminoDiphenyl Sulfone) 

DDT انتقال از سوزش شدید به انفجار (Deflagration-to-Detonation Transition) 

DEAPA اتیل آمینوپروپیل دی (  آمیDiethyl AminoPropylAmine) 

DEG اتیل  گلیرول  دی(Diethylene glycol) 

DEGDN/DEGN نیترات  اتیل  گلیرول دی دی(DiEthylene Glycol Dinitrate) 

DEP اتیل فتارت  دی(DiEthyl Phthalate) 

DERA آژانس تحقیقات ارزیابی دفاعی انالیس 

(Defence Evaluation Research Agency, UK) 

DHT z هیدرازینو تترازی   دی(DiHydrazino Tetrazine) 

DINA N- نیترات آمی  دی اتانول نیترودی (N- Nitrodiethanolamine dinitrate) 

DINGU 7،7- نیتروگلیرولوریل  دی(1,4-DiNitroGlycoLuril) 

DIPAM 9،9- 0-آمینو دی،0،7،7،3،3- فنیل هازانیترودی 

(3,3-Diamino-2,2,4,4,6,6-hexanitrodiphenyl) 

DLA  سرب آزید دکسترینه شده(Dextrinated Lead Azide) 

DMAZ 0- آمینو( اتیل آزید متیل )دی (2-(DiMethylAmino) ethyl azide) 

DMF متیل فرمامید  دی(DiMethyl Formamide) 

DMSO متیل سولفوکسید  دی(DiMethyl SulfOxide) 

DNAF/DDF 7،7- 9-نیترو دی،9- آزنوفوروکسان دی (4,4-Dinitro-3,3-diazenofuroxan) 

DNAN 0،7- نیتروآنیزول  دی(2,4-DiNitroAnisole) 

DNBF 7،7- 9-نیترو دی،9- فورازان بی (4,4-DiNitro-3,3-BiFurazan) 

DNNC 7،9،5،5- نویسی فرانسوی( تترانیترو هازاهیدروپیریمیدی  )خالصه 

(1,3,5,5-Tetranitro hexahydropyrimidine (French abbreviation)) 
DNP نیترو پیپرازی   دی(DiNitroPiperazine) 

DNPA نیتروپروپیل آکریالت  دی(DiNitroPropyl Acrylate) 

 )شانزده(



 

 

DNPOH 0،0- نیتروپروپانول  دی(2,2-Dinitropropanol) 

DNT نیتروتولوئ   دی(DiNitroToluene) 

DOA اکتیل آدیپات  دی(DiOctyl Adipate) 

DoE  دپارتمان انرژی(Department of Energy) 

DOP اکتیل فتارت  دی(DiOctyl Phthalate) 

DOS اکتیل سباسات  دی(DiOctyl Sebacate) 

DP/P CJ  فشار انفجار(Detonation Pressure) 

DPA فنیل آمی   دی(DiPhenyl Amine) 

DPO 5،0- زول  آ اکسادی -7،9،7-پیرریل  دی (2,5-DiPicryl-l,3,4-Oxadiazole) 

DRA آژانس تحقیقاتی وزارت دفاع، انالیس (Defence Research Agency, UK) 

DRDO ی  و توسعه دفاعی، هندسازمان تحق  

(Defence Research & Development Organization, India) 

DREV سازمان تحقیقاتی دفاعی والرارتیر، کانادا 

(Defence Research Establishment Valcartier, Canada) 

DSC گرماسنجی روبشی تفاضلی (Differential Scanning Calorimetry) 

DTA  تفاضلی آنالیز گرمایی(Differential Thermal Analysis) 

 (Diethylene triamine)آمی   اتیل  تری دی

DTG سنجی افتراقی آنالیز گرماوزن (Derivative Thermo Gravimetric analysis) 

E  ازدیاد طول(Elongation) 

Ea سازی  انرژی فعال(Activation energy) 

EA  ایجوود آرسنال، ا  دی(Edgewood Arsenal, MD) 

EBW  سیم پل انفجاری(Exploding Bridge Wire) 

EC سلولوز  اتیل(EthylCellulose) 

ECH کلروهیدری   اپی(EpichloroHydrin) 

 )هفده(



 

 

ED ءتأخیر انفجار/ زمان القا (Explosion delay/Induction period) 

EDC ترکیب توسعه یافته منفجره (Explosive Development Composition) 

EED انفجاری -های الرترو دستااه(Electro-Explosive Devices) 

EEW  سیم  الرتریریانفجار(Electro-Explosion of Wire) 

EFP های شرل داده شده انفجاری گلوله (Explosively Formed Projectiles) 

EGA  آنالیز گاز آزاد شده(Evolved Gas Analysis) 

EGBAA زیدواستات(اتیل  گلیرول بیس)آ (Ethylene Glycol Bis(AzidoAcetate)) 

EGDN نیترات  اتیل  گلیرول دی(Ethylene Glycol DiNitrate) 

EIDC العاده غیرحساس ترکیب انفجاری فوق 

(Extremely Insensitive Detonating Composition) 

EIDS العاده غیرحساس ماده انفجاری فوق 

(Extremely Insensitive Detonating Substance) 

EIR  زیرقرمز خیلی شدید(Extreme Infrared) 

EMs  مواد پرانرژی(Energetic Materials) 

EO  اتیل  اکسید(Ethylene Oxide) 

EP استر  ارستوپلی(ElastoPolyester) 

EPA  آژانس تولید اروپا(European Production Agency) 

EPDM  ان دی-پروپیل -مونومر اتیل (Ethylene-Propylene-Diene Monomer) 

E-PS سولفید مای  )آلیاژ( پلی-رزی  اپوکسی  

(Epoxy Resin-liquid PolySulfide(blend)) 

EPX  نیترامی    کننده ی  نر(A Nitramine plasticizer) 

ERA  پذیر منفجره  زره واکن(Explosive Reactive Armor) 

ERDE  منفجرهسازمان تحقی  و توسعه مواد 

(Explosives Research & Development Establishment) 

  

 )هجده(



 

 

ERDL آزمایشااه تحقی  و توسعه مواد منفجره، هند 

(Explosives Research & Development Laboratory, India) 

ERL آزمایشااه تحقیقات مواد منفجره (Explosives Research Laboratory) 

ESA  آژانس فضایی اروپا(European Space Agency) 

ESCA  برای آنالیز شیمیایی یبینی الرترون طی 

(Electron Spectroscopy for Chemical Analysis) 

ESD   تخلیه الرترواستاتی(ElectroStatic Discharge) 

Estane-5703 بایندر پلیورتانی شرک  بی. اف. گودریچ آمریرا 

(Polyurethane binder of B.F. Goodrich Company, USA) 

ESTC کمیته انبارداری و حمل و نقل مواد منفجره 

(Explosives Storage & Transport Committee) 

ET  دمای انفجار(Explosion temperature) 

ETPE ارستومر ترموپالستیری پرانرژی (Energetic ThermoPlastic Elastomer) 

EURENCO  اتحادیه مواد پرانرژی اروپا(European Energetics Corporation) 

F  )اب  نیرو )در گلوله توپ (Force constant (in gun propellant)) 

FAEs سوخ   -مواد منفجره هوا(Fuel-Air Explosives) 

FCPM های مخلوط استر منعط  برپایه گلیرول کلروپلی 

(Flexible chloropolyester based on mixed glycols) 

FIR  دور زیرقرمز(Far Infrared) 

FLSCs های گود خطی منعط  خرج (Flexible Linear Shaped Charges) 

FM عامل جنگ شیمیایی(-ای دبلیو نماد تیتانیو  تتراکلرید )سی 

(Symbol for titanium tetrachloride (CWA-Chemical WarfareAgent)) 

FOI  نا  سوئد قدیم( آژانس تحقیقات دفاعی سوئدFOA  اس) 

(Swedish Defence Research Agency (old Swedish name is FOA)) 

F of I   شرل غیرحساسی(Figure of Insensitivity) 

FOL  سازها   ها و روان ها، روغ  سوخ(Fuels, Oils & Lubricants) 

 )نوزده(



 

 

FOX-7 7،7- ماده منفجره  دی -0،0-آمینو دی(  نیترواتیلFOI) 

(1,1-Diamino-2,2-dinitroethylene (DADE/DADNE) [FOI eXplosive]) 
FOX-12 N- ماده منفجره  اوره دی گوانیل( نیترامیدFOI) 

(N-Guanylurea dinitramide(GUDN) [FOI eXplosive]) 

f.p.  نقطه انجماد(freezing point) 

FPC-461 فلوئورواتان کوپلیمر وینیل کلرید و کلروتری 

(Copolymer of vinyl chloride & chlorotrifl uoroethene) 
FR  )غنی از سوخ  )پیشرانه(Fuel-Rich(propellant)) 

FS  اکسـید و   طرح ایارت متحده برای مخلوط مای  تولیدکننده دود از گوگرد تـری
SO3 HCl(CWA) 

(US design for smoke-producing liquid mixture of SO 3 and SO 3 
HCl(CWA)) 

FSAPDS  (Fin Stabilized Armor Piercing Discarding Sabot) 

GAM سولفید ژرتی ، آزید، مولیبدن دی (Gelatin, Azide, Molybdenum disulfide) 

GAP  پلیمر گلیسیدیل آزید(Glycidyl Azide Polymer) 

GAT  گوانیدینیو  آزوتترازول(Guanidinium AzoteTrazolate) 

GlyN  گلیسیدیل نیترات(Glycidyl Nitrate) 

GO  روغ  بادا  زمینی(Groundnut Oil) 

GP  هدف کلی(General Purpose) 

GPC  کروماتوگرافی ژل تراوا(Gel Permeation Chromatography) 

GSLV سنررون -سروی پرتاب ماهواره ژئو 

(Geo-Synchronous satellite Launch Vehicle) 

GTO سنررون -مدار انتقال ژئو(Geo-synchronous Ttransfer Orbit) 

GUDN N-نیترامید اوره دی گوانیل (N-guanylurea DiNitramide (FOX-12)) 

HAAP کارخانه مهمات هولستون ارت ، آمریرا  

(Holston Army Ammunition Plant, USA) 
HAB هازاکیس)آزیدومتیل( بنزن (Hexakis(Azidomethyl) Benzene) 

 )بيست(



 

 

HAF ( سوخ  با برد بلندHigh Altitude Fuel) 

HAN ( هیدروکسیل آمونیو  نیتراتHydroxyl Ammonium Nitrate) 

HAT 70،3،8،5،7،7- فنیل  هازاآزاتری (1,4,5,8,9,12-HexaAzaTriphenylene) 

HAZAN آنالیز خطر (Hazard Analysis) 

HAZOP ( خطرات و قابلی  عملرردیHazards and operability) 

HBIW 70،72،8،3،7،0- هازاآزاایزووور تزیتان -70،72،8،3،7،0-زابنزیلها 

(2,4,6,8,10,12 - Hexabenzyl - 2,4,6,8,10,12–hexaazaisowurtzitane) 

HBX با انفجار شدید )مواد منفجره نوع تورپرس(  ماده منفجره 

(High Blast explosive (Torpex type explosives)) 

HCB ( هازاکلروبنزنHexaChloroBenzene) 

HCE ( هازاکلرواتانHexaChloroEthane) 

HD ( بخ  خطرHazard Division) 

HDT  شرس دمای ( حرارتیHeat Deflection Temperature) 

HE ماده  ( منفجره قویHigh Explosive) 

HEAT ماده  (  منفجره قوی ضد تانHigh explosive Anti-Tank) 

HEI منفجره قوی آت   ماده ( زاHigh explosive incendiary) 

HEMs ( مواد پرانرژیHigh Energy Materials) 

HEMRL آزمایشااه تحقیقات مواد پرانرژی، هند 

(High Energy Materials Research Laboratory (Ex-ERDL), India) 

HESH  سر لهاز ماده منفجره قوی ( شوندهHigh Explosive Squash Head) 

HHTPB دارشده های هیدروکسیل انتهایی هیدروژن ان با گروه بوتادی پلی 

(Hydrogenated Hydroxy Terminated PolyButadiene) 

HMDI/HDI هازامتیل  دی ( ایزوسیاناتHexaMethylene DiIsocyanate) 

  

 ويک( )بيست



 

 

HMX منفجره با نقطه ذوب بار یا ماده منفجره هر مجستی  ماده 

(High melting explosive or Her Majesty’s explosive) 

HNAB 0،0،7،7،3،3- هازانیتروآزوبنزن (2,2,4,4,6,6-Hexanitroazobenzene) 

HNC ( هازانیتروکوبانHexanitrocubane) 

HNC-HEMs مواد پرانرژی -نیتروژن محتوای باری 

(High Nitrogen Content–High Energy Materials) 

HNDPA فنیل هازانیترودی (  آمیHexaMitroDiphenylAmine) 

HNF ( هیدرازینیو  نیتروفرماتHydrazinium NitroFormate) 

HNIW 70،72،8،3،7،0- هازاآزاایزووورتزیتان -70،72،8،3،7،0-هازانیترو 

(2,4,6,8,10,12-Hexanitro-2,4,6,8,10,12-hexaazaisowurtzitane (CL-20)) 

H-NMR )رزونانس مغناطیسی هسته هیدروژن )پروتون 

(Hydrogen(proton) Nuclear Magnetic Resonance) 

HNS (  هازانیترواستیلبHexAnitroStilbene) 

HNTCAB هازانیتروتتراکلروآزوبنزن (HexaNitroTetraChloroAzoBenzene) 

HP هالوپلی ( استرHaloPolyester) 

HpNC ( هپتانیتروکوبانHeptaNitroCubane) 

HTA  ی  فرمورسیون برپایهHMX ،TNT ودر و پAl 

(A formulation based on HMX, TNT & Al powder) 

HTD ( تجزیه دمای بارHigh Temperature Decomposition) 

HTNR های هیدروکسیل انتهایی رستی  طبیعی با گروه 

(Hydroxy-Terminated Natural Rubber) 

HTPB های هیدروکسیل انتهایی ان با گروه بوتادی پلی 

 (Hydroxy - Terminated PolyButadiene) 

 

 ودو( )بيست



 

 

HyMMO 9- اکستان متیل -9-متیل هیدروکسی 

(3-HydroxyMethyl-3-MethylOxetane) 

Hytrel ارستومر ترموپالستی  تولید شده توسط دو پون ، آمریرا 

 (Thermoplastic elastomer manufactured by Du Pont,USA) 

IBR ( نرخ سوزش معروسInverse Burning Rate) 

ICT فر، آلمانونهاپهوهشااه ترنولوژی شیمی فر 

(Fraunhofer Institut Chemische Technologie, Germany) 

IDP ( ایزودسیل پالرگوناتIsoDecyl Pelargonate) 

IGC چاال  گاز بی ( ا رInert Gas Condensation) 

IHEs ( مواد منفجره قوی غیرحساسInsensitive High Explosives) 

IM ( مهمات غیرحساسInsensitive Munitions) 

IMADP برنامه ترامل پیشرفته مهمات غیرحساس 

(Insensitive Munitions Advanced Development Programme) 

INSAT ( ماهواره ملی هندIndian National Satellite) 

IPA ( ایزوفتالی  اسیدIsophthalic Acid) 

IPDI ایزوسیانات  ایزوفورون دی(IsoPhorone DiIsocyanate) 

IPS  المللی پیروترنی  همای  بی (International Pyrotechnic Seminar) 

IQD مقدار  -فاصله( داخلیInside quantity-distance) 

IR ( زیر قرمزInfrared) 

I-RDX RDX )غیرحساس )حساسی  کم  

(Insensitive (low sensitivity) RDX) 

IRFNA  دودکننده قرمز بازدارنده شدهنیتری  اسید 

(Inhibited Red Fuming Nitric Acid) 

IRS ( سنج  از راه دور هندIndian Remote Sensing) 

 وسه( ت)بيس



 

 

ISAT(A) 

ISAT(B) 

هـای   های جایازی  استاندارد تشدید شده )دماهـای متفـاوت، رطوبـ     آزمای 

 های زمانی(  نسبی و چرخه

((Intensified Standard Alternating Trials (different temperatures, & 

relative humidities and time cycles) 

Isp ( ایمپالس ویههSpecific impulse) 

ISRO سازمان تحقیقات فضایی هند (Indian Space Research Organization) 

J ( ژولJoule) 

JANNAF کمیته مشتر، نیروی زمینی، دریایی، ناسا و هوایی 

(Joint Army-Navy-NASA-Air Force) 

JASSM  موش  ( هوا به سطحJoint Air-to-Surface Stand-off Missile) 

JSG ( ،راهنمای خدمات مشترJoint Services Guide) 

K-10  ــر ــوطی از   نـ ــرژی، مخلـ ــده پرانـ ــل دی -7،0کننـ ــزن و  نیترواتیـ  -3،7،0بنـ

 شود( ته مینیز شناخ 8227چنی  با عنوان رووانی   بنزن )هم نیترواتیل تری

)Energetic plasticizer, a mixture of 2,4-dinitroethylbenzene and 2,4,6-

trinitroethylbenzene (also known as Rowanite 8001)) 

Kel-F800 فلوئـورواتیل  )نـا  تجـاری     کوپلیمر وینیلیدن و هازافلوئوروپروپیل  یا کلروتری

 (3Mشرک  

(Copolymer of vinylidene and hexafluoropropylene or chloro trifluoro 
ethylene (Trade name of 3M Company( 

LA ( سرب آزیدLead Azide) 

LANL ( آزمایشااه ملی لوس آرموسLos Alamos National Laboratory) 

L/D ( نسب  قطر/طولLength/diameter (ratio)) 

LGP (  پیشرانه تفنای مایLiquid Gun Propellant) 

LLNL آزمایشااه ملی ررنس لیورمور (Lawrence Livermore National Laboratory) 

LOVA مهمات با آسیب ( پذیری کمLow Vulnerability Ammunition) 

LOX (  اکسیهن مایLiquid Oxygen) 

 وچهار( )بيست



 

 

LPRE  پیشرانهموتور موش  با (  مایLiquid Propellant Rocket Engine) 

LS  ترورزورسینات )سرب استیفنات(نی تری -3،7،0سرب 

(Lead-2,4,6-trinitroresorcinate (Lead styphnate)) 

LTD (  تجزیه دمای پاییLow Temperature Decomposition) 

LTPB ان مختو  به رکتون بوتادی پلی (Lactone-terminated polybutadiene) 

LX-19  فرمورسیون برپایهCL-20  مشابه فرمورسیونLX-14 (HMX)استان / 

)CL-20 based formulation analog of LX-14 (HMX/Esta( formulation( 

MAn ( مالئی  انیدریدMaleic Anhydride) 

MAPI آت ضد نفر   یم ( گیرMine Anti-Personnel Inflammable) 

MAPO آزیریدینیل( فسفی  اکسید متیل-0)-7 [تریس[ 

(Tris[1-(2-MethylAziridinyl) Phosphine Oxide]) 

MAPP ان و پروپان مخلوط متیل استیل ، پروپادی 

(Mixture of Methyl Acetylene, Propadiene and Propane) 

MATB نیتروبنزن تری -3،7،0-مونوآمینو (MonoAmino-2,4,6-TrinitroBenzene) 

MDF (  فیوز انفجاری خفیMild Detonating Fuse) 

MDI 7،7- فنیل دی دی متیل (4,4ایزوسیانات-MethyleneDiphenyl diIsocyanate) 

ME ( ماده منفجره نظامیMilitary Explosive) 

MEK عنوان ی  کاتالیس ( متیل اتیل کتون )پرکسید به 

((Methyl Ethyl Ketone (peroxide as a catalyst) 

Methyl Tris-X مشابه متیل تریس-X (Methyl analog of Tris-X) 

MF جیوه ( فولمیناتMercury Fulminate) 

MIC  پایدار های بی  مولرولی شبه کامپوزی 

(Metastable Intermolecular Composites) 

MIR ( زیرقرمز میانهMid InfraRed) 

 وپنج( )بيست



 

 

mJ میلی ( ژولmilliJoule) 

MK نشان ( دارMarked) 

MMH (  مونومتیل هیدرازیMonoMethyl Hydrazine) 

MMW متر موج میلی( یMilliMeter Wave) 

Mn عدد ( وزن مولرولی متوسطNumber average molecular weight) 

MNT  5-مرکوری-( نیتروتترازیلMercuric-5-NitroTetrazole) 

 (MoNonitrotoluene)مونونیتروتولوئ  

m.p.  نقطه ذوب(Melting point) 

MPD m- دی فنیل (  آمیM-PhenyleneDiamine) 

MSIAC  آنالیز اطالعات ایمنی مهماتمرکز  

(Munitions Safety Information Analysis Center) 

MTN ( متریول نیتراتMetriol TriNitrate) 

MTV )منیزیم، تفلون، ویتون )برپایه منور فریب 

((Magnesium, Teflon, Viton (based decoy flares) 

MURAT )مهمات غیرحساس )فرانسوی ((Munitions a risques attenues (French) 

MV ( سرع  مازلMuzzle Velocity) 

Mw وزنیمتوسط  یوزن مولرول (Weight average molecular weight) 

MW های کربنی( چند دیواره )نانوتیوب ((Multi-walled (carbon nanotubes) 

NASA رایآمر ،ییو فضا یهوانورد یازمان ملس 

(National Aeronautics and Space Administration, USA) 

NATO یشمال  یآتالنت مانیسازمان پ (North Atlantic Treaty Organization) 

NAWC رایآمر ،ییایدر یروین ییمرکز جنگ هوا (Naval Air Warfare Center, USA) 

NB (( )برپایه نیترامی  )پیشرانهNitrAmine-base (propellant) 

 

 وشش( )بيست



 

 

NBC ایی )جنگ(ای، زیستی و شیمی هسته 

((Nuclear, Biological & Chemical (warfare) 

NC ( نیتروسلولزNitroCellulose) 

NDI 5،7-نفتال  دی ( 1,5ایزوسیانات-Naphthalene DiIsocyanate) 

2-NDPA 0-فنیل نیترودی (  2آمی-NitroDiPhenylAmine) 

NENA نیتروکسی (  اتیل نیترامیNitroxyEthyl NitrAmine) 

NEQ منفجرهاده مقدار خالص م (Net Explosive Quantity) 

NG (  نیتروگلیسیریNitroGlycerine) 

NGB   حـــاوی مقـــدار بـــاری   یســـتیبال)پیشـــرانه   یریســـیتروگلینبالیســـتی

 ( یریسیتروگلین

)NitroGlycerine Ballistite (ballistite propellant containing high NG(( 

NHN نیرل هیدرازی  نیترا( تNickel Hydrazine Nitrate) 

NHP پلی ( استر فاقد هالوژنNon-HaloPolyester) 

NHTPB های هیدروکسیل انتهایی نیترودار شده ان با گروه بوتادی پلی 

(Nitrated Hydroxy-Terminated PolyButadiene) 

Nif ( نیتروفورازانیلNitroFurazanyl) 

NIMIC  مرکز اطالعات مهمات غیرحساسNATO اکنون( آمریرا ،MSIAC) 

)NATO Insensitive Munitions Information Center, USA )now MSIAC(( 

NIR  مادون قرمز نزدی (Near InfraRed) 

NMs ( نانوموادNanoMaterials) 

NMP 7-0-متیل-( پیرولیدینونN- نونیدیرولیپ لیمت) 

(1-Methyl-2-pyrrolidinone (N-methyl pyrrolidinone) 

NMR ( رزونانس مغناطیسی هستهNuclear Magnetic Resonance) 

 

 وهفت( )بيست



 

 

NOL آزمایشااه آماد نیروی دریایی، آمریرا (Naval Ordnance Laboratory, USA) 

NONA 0،0،0،0،7،7،7،3،3،3- نونانیتروترفنیل 

2,2,2,4,4,4,6,6,6-Nonanitroterphenyl 

NP ( نیترونیو  پرکلراتNitronium Perchlorate) 

NR ( رستی  طبیعیNatural Rubber) 

NSWC اریآمر ،ییایدر یروین یمرکز جنگ سطح 

(Naval Surface Warfare Center, USA) 

NT ( نیتروتترازولNitroTetrazole) 

NTO 9-5-آزول تری-7،0،7-نیترو-( 3ان-Nitro-1,2,4-triazol-5-one) 

NUP پلی ( استر سیرنشده جدیدNovel Unsaturated Polyester) 

NQ (  نیتروگوانیدیNitroguanidine) 

OAC ( اکتاآزاکوبانOctaAzaCubane) 

OB ( موازنه اکسیهنOxygen Balance) 

OB100  اکسیدکنندهموازنه (Oxidant Balance) 

ONC کوبان نیترواکتا(OctaNitroCubane) 

ONTA نیتروتری اکسی ( آزولOxyNitroTriAzole) 

OQD مقدار -فاصله ( بیرونیOutside Quantity-Distance) 

PA ( پیراتینی آرسنال، آمریراPicatinny Arsenal, USA) 

PADNT 7-نیتروتولوئ  دی-3،0-آمینو پیرریل (4-PicrylAmino-2,6-DiNitroToluene) 

PAPI آریل پلی پلی ( ایزوسیاناتPolyAryl PolyIsocyanate) 

PAT 5-تترازول-7،9،0،7-آمینو پیرریل (5-Picrylamino-1,2,3,4-tetrazole) 

PAThX های مواد منفجره برپایـه   فرمورسیونCL-20   هـای مشـابه    کـه از فرمورسـیون
HMX اند. تر بوده و توسط پیرتینی آرسنال، آمریرا توسعه یافته قوی 

)CL-20 based explosive formulations which are more powerful than the 

analogous HMX formulations,developed by Picatinny Arsenal, USA( 

 وهشت( )بيست



 

 

PATO 9-تترازول-7،0،7-نویآم لیرریپ (3-PicrylAmino-1,2,4-TriaZole) 

PAVA آمید پالرگونی  اسید وانیلیل (Pelargonic Acid VanillylAmide) 

PAX ( ماده منفجره پیراتینی آرسنالPicatinny Arsenal explosive) 

PB بوتادی پلی ( انPolyButadiene) 

PBAN آکریلونیتریل(-آکریلی  اسید-ان پلی)بوتادی 

((Poly(Butadiene-Acrylic Acid-acryloNitrile) 

PBNA N-فنیل-β-نفتیل (  آمیN-Phenyl-β-NaphthylAmine) 

PBX ( ماده منفجره پالستیریPlastic Bonded explosive) 

PCJ  فشار چپم-(  ژوگChapman–Jouguet Pressure) 

PDDN 0،7-ال دی دی پروپان ( 1,2نیترات-PropaneDiol Dinitrate) 

PECH کلروهیدری ( )) پلی)اپیPoly(EpichloroHydrin) 

PEG پلی ( اتیل  گلیرولPolyEthylene Glycol) 

PETN ( پنتااریترول تترانیتراتPentaerythritol tetranitrate) 

PETRIN تراتین ریت ترولیپنتاار (Pentaerythriol trinitrate) 

PGDN 0،7-نیترات پروپیل  گلیرول دی (1,2-Propylene glycol dinitrate) 

P&I ( فرآیند و تجهیزاتProcess & Instrumentation) 

PL-1 3،7،0-(نیتروفنیل تری-3'،7'،0'-آمینو دی-5،9تریس )آزی  تری-5،9،7-آمینو 

2,4,6-Tris(3,5-diamino-2′,4′,6′-trinitrophenylamino) -1,3,5-triazine) 

PNC ( پنتانیتروکوبانPentaNitroCubane) 

p-NMA نیترومتیل-پارا (  آنیلیPara-NitroMethylAniline) 

PNP نیتروپلی پلی (  فنیلPolyNitroPolyphenylene) 

PO ( پروپیل  اکسیدPropylene Oxide) 

PPG ( )پلی)پروپیل  گلیرول(Poly(Propylene Glycol) 

POL  ها و روان نف ، روغ ( سازهاPetrol, Oils & Lubricants) 

 ونه( )بيست



 

 

Poly(AMMO) (اکستان متیل-9-آزیدومتیل-9پلی 

((Poly(3-AzidoMethyl-3-Methyloxetane) 

Poly(BAMO) (9،9پلی-)بیس)آزیدومتیل(اکستان (Poly[3,3-Bis(Azidomethyl) oxetane]) 

Poly(CDN) یمرهای سیرلودکستری  نیترودارشدهپل (Nitrtated cyclodextrin polymers) 

Poly(GlyN) (( )پلی)گلیسیدیل نیتراتPoly(Glycidyl Nitrate) 

Poly(NiMMO) (متیل-9-نیتراتومتیل-9پلی )اکستان 

((Poly(3-NitratoMethyl-3-MethylOxetane) 

POT ر(سنجی پی  )برای تعیی  سرع  انفجا روش نوسان 

)Pin Oscillographic Technique (for VOD determination(( 

PRA ( ارزیابی خطر احتمالیProbabilistic Risk Assessment) 

PS (سولفید )رستی ( پلی(PolySulfide(rubber) 

PSAN آمونیو  نیترات با فاز پایدار شده (Phase Stabilized Ammonium Nitrate) 

PSLV سروی پرتاب ماهوا( ره پوررPolar Satellite Launch Vehicle) 

PTFE (( ) پلی)تترافلوئورواتیلPoly(TetraFuoroEthylene) 

PU یپل ( یورتانPolyvinyl Chloride) 

PVB رالیبوت لینیو یپل (PolyVinyl Butyral) 

PVC دیکلر لینیو یپل (PolyVinyl Chloride) 

PVN تراتین لینیو یپل (PolyVinyl Nitrate) 

PYX 0،3-یدیریتروپین ید-5،9-(نویآم لیرری)پسیب  

(2,6-Bis(picrylamino)-3,5-dinitropyridine) 

Q-D مقدار- ( فاصلهQuantity-Distance) 

RARDE  انالستانیسلطنت حاتیو توسعه تسل  یتحقسازمان ، 

)Royal Armament Research & Development Establishment, UK( 

R-C توان مق(  اومResistance Capacitance) 

 )سی(



 

 

RCC ( بت  آرمهReinforced Cement Concrete) 

RCL ( بدون لنارRecoilless) 

R&D ( تحقی  و توسعهResearch & Development) 

RDX  دپارتمان ماده منفجره( تحقیقاتیResearch Department Explosive) 

RESS انبساط سری  محلول فوق بحرانی 

(Rapid Expansion of Supercritical Solution) 

RFNA دودکننده قرمز  دیاس  یترین(Red Fuming Nitric Acid) 

RH ( رطوب  نسبیRelative Humidity) 

ROWANEX  یسلطنت آماد یوالتها  ابماده منفجره جدید 

(Royal Ordnance Waltham Abbey New Explosive) 

RP ( فسفر قرمزRed Phosphorus) 

RS-RDX RDX ( با حساسی  کاه  یافتهReduced Sensitivity RDX) 

SAT 5،5-تترازول-7،9،0،7-آمینو فنیل استی 

(5,5-Styphnylamino-1,2,3,4-tetrazole) 

SB ( ت  پایهSingle-Base) 

SCB پل نیمه ( رساناSemiconductor Bridge) 

SCE ( استخراج فوق بحرانیSupercritical extraction) 

SDRA آژانس تحقیقاتی دفاعی سوئد (Swedish Defence Research Agency) 

SFIO (  آه  اکسید بسیار نرSuperFine Iron Oxide) 

SF5 ( پنتافلوئوروسولفونیلPentafluorosulfonyl) 

SIN ( شماره شناسایی مادهSubstance Identification Number) 

SLA خدماتی سرب آزید (Service Lead Azide) 

SLV حامل پرتاب م( اهوارهSatellite launch vehicle) 

SMS (  دوغاب مخلوط سایSite Mixed Slurry) 

 ويک( )سی



 

 

SNPE پودر و مواد منفجره، فرانسه یانجم  مل 

(Societe Nationale des Poudres et Explosifs, France) 

SOP روش (  های عملررد ایمSafe Operating Procedures) 

SR جستجو( ی محرمانهSecret Research) 

SS ( فورد ضدزنگStainless Steel) 

SSO یمدار سینررون خورشید (Sun-Synchronous Orbit) 

STA آنالیز گرمایی هم ( زمانSimultaneous Thermal Analysis) 

STANAG  نامه استاندارد )ناتو( تواف 

((Standardization Agreement (of NATO) 

Stp  فشار استانداردسازیدما و (Standard temperature and pressure) 

SW )ت  دیواره )نانولوله کربنی ((Single-Walled (carbon nanotubes) 

Sym. TCB تری ( کلروبنزن متقارنSymmetrical TriChloroBenzene) 

T (  دمای مطلAbsolute Temperature) 

TA تری (  استیTriacetin) 

TACOT 7،9-بنزو یترو دیتترانa-7،7a- تتراآزاپنتال 

 (Tetranitro dibenzo-l,3a,4,4a-tetraazapentalene) 

TADAIW آمی  ایزووورتزیتان تترااستیل دی (Tetraacetyl diamine isowurtzitane) 

TADBIW تانیزووورتزیا بنزیل ید لیتترااست (Tetraacetyl dibenzyl isowurtzitane) 

TADFIW تانیزووورتزیا فرمال ید لیتترااست (Tetraacetyl diformal isowurtzitane) 

TADNIW تانیزووورتزیا نیتروزو ید لیتترااست (Tetraacetyl dinitroso isowurtzitane) 

TAGAT آمینوگوانیدینیو  آزوتترازول تری (Triaminoguanidinium azotetrazolate) 

TAGN یدینوگوانیآم یتر  ( نیتراتTriaminoguanidine nitrate) 

TATB 5،9،7-نیتروبنزن تری-3،7،0-آمینو تری 

(1,3,5-Triamino-2,4,6-trinitrobenzene) 

 ودو( )سی



 

 

TATNB 5،9،7-نیتروبنزن تری-3،7،0-آزیدو تری  

(1,3,5-Triazido-2,4,6-trinitrobenzene) 

TB سه ( پایهTriple-Base) 

TBP تری ( فنیل بیسموتTriphenyl Bismuth) 

TBPAn ( تترابرموفتالی  انیدریدTetrabromophthalic anhydride) 

TCB تری ( کلروبنزنTriChloroBenzene) 

TCP تری ( کرزیل فسفاتTriCresyl Phosphate) 

TCPAn ( تتراکلروفتالی  انیدریدTetraChloroPhthalic anhydride) 

TCTNB(Sym.) 5،9،7-نیتروبنزن تری-0،7،3-کلرو تری  

(1,3,5-TriChloro-2,4,6-TriNitroBenzene) 

TDI تولوئ  دی ( ایزوسیاناتToluene DiIsocyanate) 

TEA تری (  اتیل آلومینیوTriEthyl Aluminum) 

TEAN تری (  اتانول آمیTriEthanolAmine Nitrate) 

Teflon (PTFE) ) پلی)تترافلوئورواتیل ( )نا  تجاری دو پون 

((Poly(tetrafluoroethylene) (Trade name of Du Pont) 

TEG تری ( اتیل  گلیرولTriEthylene Glycol) 

TEGDN دی رولیگل ل یات یتر ( نیتراتTriEthylene Glycol Dinitrate) 

TEM (میرروسروپ الرترونی عبوریTransmission Electron microscope) 

TET تری (  اتیل  تترامیTriEthylene Tetramine) 

Tg نتقال شیشهدمای ا ( ایGlass transition Temperature) 

TGA یسنج گرماوزنسنجی یا  آنالیز گرماوزن 

(ThermoGravimetric Analysis or thermogravimetry) 

THF ( تتراهیدروفورانTetraHydroFuran) 

TMD ( بیشینه دانسیته نظریTheoretical Maximum Density) 

 وسه( )سی



 

 

TMETN 7،7،7- نیترات ان تریات متیلول تری (1,1,1-TriMethylolEthane Trinitrate) 

TMHI 7،7،7- لیمت یتر (1,1,1هیدرازینیو  یدید-TriMethyl Hydrazinium Iodide) 

TMOS تترامتوکسی ( سیالنTetraMethOxySilane) 

TMP تری ( متیلول پروپانTriMethylol Propane) 

TNA 1،5،9،7-( 1,3,5,7تترانیتروآدامانتان-TetraNitroadAmantane) 

TNABN 3،1،5،0-ان-8-نونان ]7.9.2[سیرلو  تتراآزابی-3،1،5،0-تترانیترو 

(2,5,7,9-Tetranitro-2,5,7,9-tetraazabicyclo [4.3.0] nonane-8-one) 

TNAD تتراآزادکالی -8،5،7،7-تترانیترو-7،7،5،8-ترانس 

(Trans-l,4,5,8-TetraNitro-l,4,5,8-tetraAzaDecalin) 

TNAZ 9،9،7-تری (  1,3,3نیتروآزتیدی-TriNitroAzetidine) 

TNB تری ( نیتروبنزنTriNitroBenzene) 

TNC ( تترانیتروکوبانTetraNitroCubane) 

 (TetraNitroCarbazole) اربازولتروکیتتران

TNDPDS سولفید فنیل دی دیترویتتران (TetraNitroDiPhenyl Disulfide) 

TNGU 3،7،9،7-انیتروگلیرولوریل )سورجونیل، فرانسه(تتر 

((1,3,4,6-Tetranitroglycoluril (Sorgunyl, French) 

TNO ( تترانیترواگزانیلیدTetraNitroOxanilide) 

TNO-PML  آزمایشااهTNO- پرینس موریتس، هلند )اکنون بخشی از جزء دفاعی، ایمنی و

 اس ( TNOسالم  

)TNO-Prins Maurits Laboratory, The Netherlands(now a part of TNO 

Defence, Security and Safety(( 

TNPDU دی تترانیترو پروپان ( اورهTetraNitro PropaneDiUrea) 

TNPG تری ( نیترو فلوروگلوکینولTriNitro PhloroGlucinol) 

TNT نیتروتولوئ  تری (TriNitroToluene) 

 وچهار( )سی



 

 

TNTO های برپایه  فرمورسیونTNT  وNTO (TNT & NTO based formulations) 

TOP (فسفات( ) اتیل-0تریس )هازیلTris(2-ethylhexyl) phosphate) 

TOP ( قدرت پنهان کلTotal Obscuring Power) 

TPE (  ارستومر ترموپالستیThermoPlastic Elastomer) 

TPM N6,N4,N2- مالمی  پیرریل تری (N2,N4,N6-TriPicrylMelamine) 

Tris-X 3،7،0-(اتیل نیتروکسی-0تریس )آزی  تری-5،9،7-نیترامینو 

(2,4,6-Tris(2-nitroxyethylnitramino)-1,3,5-triazine) 

TS ( استحرا  کششیTensile Strength) 

UDMH هیدرازی  نامتقارن متیل دی (Unsymmetrical DiMethylHydrazine) 

UF و نر  )پودر( )) زیر اریبسUltraFine(powder) 

UK ( انالستانUnited Kingdom) 

UL آزمایشااه ( های متعهدUnderwriters Laboratories) 

UNCOE ملل متحد کمیته کارشناسان (United Nations Committee of Experts) 

UNO  ملل متحد سازمان(United Nations Organization) 

USA ( ایارت متحده آمریراUnited States of America) 

USSR  یشوروی ستیالیسوس های جمهوریاتحاد 

(Union of Soviet Socialist Republics) 

UXBs بمب ( های منفجرنشدهUnexploded Bombs) 

UXO منفجر نشده  مهمات(Unexploded Ordnance) 

VAAR ( رزی  وینیل استات الرلVinyl Acetate Alcohol Resin) 

Viton-A د و هازافلوئوروپروپیل  )نا  تجاری دو پون (کوپلیمر وینیلیدن فلوئوری 

)Copolymer of vinylidene fluoride and hexafluoropropylene ) Trade 

name of Du Pont(( 

VNS هسته میرمستقیغ ینیازیجا (Vicarious Nucleophilic Substitution) 

 وپنج( )سی



 

 

VOD ( سرع  انفجارVelocity Of Detonation) 

VSSC را یو یهساراب ییمرکز فضا (Vikram Sarabhai Space Centre) 

VST یداریآزمون پا ( خالءVacuum Stability Test) 

WP دیفسفر سف (White Phosphorus) 

ZIOC یآل یمیش زلینسریسسه ؤم (Zelinsky Institute of Organic Chemistry) 

A ضریب فرکانس (Frequency factor) 

Cp  گرمای ویهه در فشار  اب (Specific heat at constant pressure) 

Cv حجمدر  ههیو یگرما (  اب specific heat at constant volume) 

g ( شتاب  قلAcceleration due to gravity) 

Isp ایمپالس ویهه (Specific Impulse) 

n توان/ شاخص فشار (Pressure exponent/index) 

R اب  جهانی گاز  (Universal gas constant) 

Q گرمای انفجار (Heat of explosion) 

ρ دانسیته (Density) 

bη ( کارایى بالیستیرىBallistic efficiency) 

pη کارایی پیزومتری (Piezometric efficiency) 

γ  نسب  گرماهای ویهه، یعنیCp/Cv (Specific heat ratio i.e Cp/Cv) 

α،β،γ،δ،ε  مورف مواد منفجره های پلی فر (Polymorphic forms of explosives) 

 

 وشش( )سی



 

 

 گفتار پيش

های مختلفی در زمینه مواد منفجره، پیشرانه و پیروترنی  نوشته شده اسـ ، امـا    کتاب

صـورت   های اخیر به در سال (HEMs)بسیاری از آخری  اطالعات مربوط به مواد پرانرژی 

ـ    مروری در مناب  پراکنده شده–مقارت تحقیقی ی  کتـاب در نـوع خـود    اند. ایـ  ا ـر اول

آوری و همـراه بـا    سال گذشته در مناب  علمـی را جمـ    52باشد که دان  مربوط به  می

طور تفضیلی بر قابلی   ها در حوزه مواد پرانرژی با دق  ادغا  نموده و به آخری  پیشرف 

 آنها از نظر استفاده نهایی تأکید کرده اس . 

اول، بـه معرفـی موضـوع بـر حسـب      جلد اس . فیل اول جلـد   9ای  کتاب شامل 

های ویهگی برجسته، اصول و مبانی مواد منفجـره، الزامـات مـواد منفجـره نظـامی و       تر 

 ای و غیره( اختیاص یافته اس .  کاربردهای آنها )نظامی، تجاری، فضایی، هسته

فیل دو  جلد اول، وضعی  فعلی و آینده مواد منفجره را از نظر مشخیـات خـاص   

انداز تحقیقات در ای  حوزه نیز در ای  فیل مـورد   بر ای ، چشمدهد. عالوه آنها نشان می

 تأکید قرار گرفته اس .

های مهم فرآوری و ارزیابی مواد منفجـره و کـاربرد    فیل سو  جلد اول، شامل جنبه

باشد. در حالی که ایمنی انفجاری و شیمیایی که در تمامی سطوح کـار بـا مـواد     آنها می

 اهمی  حیاتی دارد، در فیل چهار  جلد اول آمده اس . (HEMs)پرانرژی 

های مختل  نظامی و فضایی مـورد اسـتفاده    طور گسترده در زمینه ها که به پیشرانه

هـای   انـد. بخـ  اصـلی ایـ  جلـد بـه جنبـه        گیرند، در جلد دو  شرح داده شده قرار می

هـا   اکسـیدکننده  های با عملرـرد بـار و دوسـتدار محـیط زیسـ  بـودن       مختل  پیشرانه

(HNF, ADN)  هـای   ال ، بایندرهای جدید مثل بوتاسـ ، پلـیISRO    و سـایر باینـدرهای

 همـراه بـا سـایر    غیره[ و (GlyN) پلی ،(NiMMO)، پلی GAP ،NHTPB] مدرن پرانرژی

هـای   هـای آینـده بـرای مأموریـ      کننده در ارتقای عملررد پیشرانه که نقشی تعیی  اجزا

اس . بازدارندگی پیشرانه راکتی و عای  موتورهای راکتـی همـراه    مختل  دارند، پرداخته

 ها نیز در ای  جلد آمده اس .   های اخیر در ای  زمینه با پیشرف 

 وهفت( )سی



 

 

هـای مـرتبط    هـا در مأموریـ    ها که جزءرینف  مواد منفجره و پیشرانه پیروترنی 

  دانشـمند  هستند در جلد سو  مورد بحث قرار گرفته اس . دکتر جی، پی آگراوال، یـ 

المللی در حوزه مواد منفجره و پلیمر و ی  مؤل  بزرگ اس  که تعداد  شناخته شده بی 

المللی وی در رابطه بـا مـواد    زیادی مقاله تحقیقی نوشته اس . تجربه فراوان و دان  بی 

پرانرژی در ای  کتاب نااشته شده که بـرای نسـل جدیـد دانشـمندان مـواد پرانـرژی و       

 تی بسیار با ارزش اس . های راک فناوری

های مهم با  باشد و شامل جنبه تری  ا ر در رابطه با مواد پرانرژی می ای  کتاب جام 

باشد. زبان مت  خیلی واضح و قابل فهم  مراج  خاص برای کاربردهای محیول نهایی می

 های بسیار ببرند. توانند از ای  کتاب بهره اس . خوانندگان و محققان می

 

 1سيواتان فيالیدکتر آ.  

 Brahomsدانشمند ممتاز و مدير عامل شرکت هوافضای  

 هند -دهلی نو 

 

1. A. Sivathanu Pillai 

 وهشت( )سی



 

 

 مقدمه مؤلف

توسط جامعه مواد منفجره برای آن دسته از مـواد   (HEMs)اصطالح جدید مواد پرانرژی 

منظـور پوشـ     انـد بـه   هـا شـناخته شـده    که با نا  مواد منفجره، پیشرانه و پیروترنیـ  

 ده درباره ای  مواد ابداع شده اس .تحقیقات انجا  ش

عنوان شیطان و در حی  کار، حمل و نقل  با اینره از مواد پرانرژی در طول جنگ به

خاطر تـأ یر شـدید آنهـا بـر اقتیـاد و صـنای  و        شود ولی به عنوان شر یاد می و ذخیره به

یـز از آنهـا یـاد    عنـوان فرشـته ن   کاربردهای بیشمار آنها تقریباًٌ در تما  قشرهای جامعه به

شود. چندی  کتاب در خیوص مواد منفجره، پیشرانه و پیروترنیـ  وجـود دارد امـا     می

انـد.   طور کلی علمی هسـتند و یـا فقـط بـه یـ  موضـوع خـاص پرداختـه         بیشتر آنها به

کار ندارنـد. در  وهای اخیر سر طور دقی  با پیشرف  ها به همچنی ، هیچ کدا  از ای  کتاب

تواند ای  خأل  ی مقاله مروری عالی در ای  زمینه منتشر شده اس  که میحالی که تعداد

برگیرنـده ادبیـات موضـوع همـراه بـا      را پرکند ولی هنوز ی  کتاب قابل دسترس کـه در 

 های آینده در رابطه با مواد پرانرژی باشد، وجود ندارد.   های اخیر و دیدگاه پیشرف 

، «هـا  ها، مواد منفجـره و پیروترنیـ    رانهمواد پرانرژی: پیش»ای  کتاب تح  عنوان 

گیرد و هدف آن پرکردن ایـ    میطی  کامل مواد پرانرژی از جمله وضعی  فعلی را دربر

 خأل در خیوص مواد پرانرژی اس . 

 صورت زیر اس : روش کار ای  کتاب به

 52مـروری در   -( ارائه وضعی  فعلی مواد پرانرژی که در قالب مقـارت پهوهشـی  7

 اند. صورت پراکنده در مناب  علمی منتشر شده ذشته بهسال گ

( کش  قابلی  مواد پرانرژی برای کاربردهای مختل  با الزامات اضافی کـه اخیـراًٌ   0

ا ربخشی، قابلی  بازیابی و سازگاری با محـیط   -اند و شامل هزینه  گزارش شده

 زیس  اس .

 باشد.     زمینه می( مشخص کردن سطوح جدید برایر تحقیقات بیشتر در ای9

 ونه( )سی



 

 

سـال گذشـته کـه در     52به ای  ترتیب اطالعات مربوط به مواد پرانـرژی در طـول   

صـورت یرجـا بـرای محققـان در دسـترس       مناب  علمی پراکنده هستند در ای  کتاب بـه 

اس . عالوه بر ای ، سطح شیمی ارائه شده در ای  کتاب درحد بسیاری از کتب تخییی 

 باشد. مواد پرانرژی نمی های ویهه با تریه برجنبه

تواننـد از   تر شـیمی نیتراسـیون مـی    مند به یادگیری بهتر و جزئی خوانندگان عالقه

( استفاده کنند کـه  1کتاب شیمی آلی مواد منفجره )جی. پی. آگراوال و آر. دی هدگسون

های مختل  سنتز بـرای گسـتره وسـیعی از     خیوص شیوهسری اطالعات تفییلی در ی 

بـا عنـوان    7کند. بـا در نظـر گـرفت  فیـل      ی و شیمی مرتبط با آن ارائه میمواد پرانرژ

مـواد منفجـره و ایمنـی    »بـا عنـوان    3و فیـل  « هـای برجسـته مـواد منفجـره     ویهگی»

ها، ای  کتـاب   ها و پیروترنی  همراه با فیول مربوط به مواد منفجره، پیشرانه« شیمیایی

یز افـرادی کـه در زمینـه مـواد پرانـرژی      ای هستند و ن بدون ش  برای افرادی که حرفه

 دان  اندکی دارند، مطلوب خواهد بود. 

هـای برجسـته مـواد     فیل تقسیم شده اس  که عبارتنـد از: ویهگـی   3ای  کتاب به 

هـا،   منفجره، وضـعی  مـواد منفجـره فـرآوری شـده و ارزیـابی مـواد منفجـره، پیشـرانه         

عالوه بر ایـ ، در پایـان هـر فیـل یـ        ها و مواد منفجره و ایمنی شیمیایی. پیروترنی 

باشد( ارائه شـده اسـ . از    مورد می 7222کتاب شناسی جام  )مراج  ذکر شده بی  از 

انـداز   سـال گذشـته شـامل چشـم     52رو وضـعی  مـواد پرانـرژی گـزارش شـده در       ای 

کاربردهای نظامی، از نظر خواص فیزیری، شیمیایی، حرارتـی و انفجـاری بررسـی شـده     

هایی که امران توسعه آنها برای تحقیقات بیشتر وجود دارد، مـورد   چنی  زمینهاس . هم

توجه قرار گرفته اس . در صورتی که اقدامات ایمنی شرح داده شده در ای  کتـاب اجـرا   

سوزی و انفجار در صنای  مواد منفجره و شـیمیایی را   توان حوادث ناشی از آت  شود می

 حذف و یا به حداقل رساند.

 

1. R. D. Hodgson  

 )چهل(



 

 

مند به مواد پرانرژی بدون توجه به سـابقه   ار  ای  کتاب مورد توجه افراد عالقهامیدو

هـا و مؤسسـات آموزشـی،     های تحقیـ  و توسـعه دانشـااه    آنها در ای  زمینه، آزمایشااه

هـای قـانونی،    واحدهای تولیدی، واحدهای ارزیابی کیفیـ ، امنیـ  داخلـی، آزمایشـااه    

نـی، دریـایی و هـوایی( قـرار گیـرد. ایـ  کتـاب        صنای  شیمیایی و نیروهای مسلح )زمی

کننـده مـواد منفجـره تجـاری و مـواد       های تولید تواند برای استفاده سازمان همچنی  می

 شیمیایی مشابه مفید باشد.

ا  رویرـردی جدیـد بـه موضـوع داشـته باشـم و تمـامی         خالصه اینره تالش کـرده 

اربردهای نظامی و همچنـی  تجـاری   تواند درک اطالعات مربوط به مواد پرانرژی را که می

مورد توجه باشد، ارائه نمایم. با ای  حال ممر  اس  بعضـی از اطالعـات جالـب و مـورد     

نمـایم. از   وسیله عـذرخواهی مـی   توجه درخیوص مواد پرانرژی ارائه نشده باشد که بدی 

د تا در شود موارد مورد نظر خود را به مول  یا ناشر اطالع دهن خوانندگان درخواس  می

 چاپ بعدی کتاب گنجانده شود.

 

 دکتر جی پراکاش آگراوال 

 هند -1پونه 

 

1. Pune 

 ويک( )چهل



 

 



 

 

 سپاسگزاری مؤلف

های مروری خیلی جالـب و ارزشـمندی    ها و مقاله در طول ناارش ای  ا ر، کتب، گزارش

انـد. بـدون وجـود مطالـب ایـ  کتـب،        یافتم که تح  عنوان مطالعه بیشـتر ارائـه شـده   

نا  در حوزه مواد پرانرژی نااشته شده  روری که توسط افراد صاحبها و مقارت م گزارش

شد. لذا تشرر صمیمانه خود را از نویسـندگان و   اس ، نوشت  ای  کتاب خیلی مشرل می

های مروری ارائه شده تح  عنوان مطالعه بیشـتر در   ها و مقاله ناشران ای  کتب، گزارش

 نمایم. انتهای ای  بخ  ابراز می

ــا عنــوان  دولــ  هنــد کــه در قالــب پــروژه  (DST)لــو  و فنــاوری از وزارت ع ای ب

بـرای ناـارش ایـ  کتـاب حمایـ       « گیری از تخیص علمی دانشمندان بازنشسته بهره»

خـاطر در   بـه  HEMRLمدیر  A. Subhananda Raoنمایم. از دکتر  نمود سپاسازاری می

ز کمـ  و پشـتیبانی همـه    کـنم. ا اختیار قرار دادن دفتر، کتابخانه و امرانات تشـرر مـی  

در طول اجرای پروژه  HEMRLافسران و اعضای هیئ  علمی مرکز مناب  اطالعات فنی 

رئیس مرکـز اطالعـات و مسـتندات     A.L.Moorthyنمایم. همچنی  از دکتر  قدردانی می

ــاعی  ــی دف ــه  (DESIDOC)علم ــاران  ب ــو و همر ــی ن ــه دهل ــ  کتابخان ای  خاطرحمای

 سپاسازار .

و کسی که بـی  از   HEMRLرئیس ساب  ستاد مشتر،  K.Venkatesanاز آقای 

خاطر مطالعه دقی  نسخ خطی و سـهم ارزشـمند او    سی سال با او سابقه دوستی دار  به

و همراران ساب  که  HEMRLنمایم. از دانشمندان  در بهبود کیفی  آن سپاسازاری می

ده کمـ  کردنـد،   با فراهم کـردن اطالعـات علمـی در آمـاده شـدن ایـ  کتـاب بـه بنـ         

، آقـای  A.K.Sikder، دکتـر  R.S.Satpute، دکتـر  Mehilalنمایم: دکتـر   سپاسازاری می

G.M.Gore ــر ــر D.B.Sarwade، دکت ــانم K.SKulkarni، دکت ، Florence Manuel، خ

، و H.P.Sonawane، آقـای  G.K.Gautam، دکتـر  R.S.Palaiah، آقـای  Jaya Nairخانم 

، B.M.ohra، دکتـر  J.R.Peshwe، آقـای  B.R.Thakur، آقـای  S.H.SAMA waneآقای 

 وسه( )چهل



 

 

، U.S.Pandit، آقای R.G.Sarwad kar، دکتر P.V.Kamat، آقای S.G.Sundoramآقای 

، A.R.Kulkarniو دکتـر   N.L. varyani، آقـای  C.K.Ghatak، آقـای  S.R.Vadaliآقای 

 ار هنری و خاطر آ به Bhaleraoخاطر تایپ ا ر، آقای  به S.S.Dahituleهمچنی  از خانم 

ــای  و خــانم  Rashmi Thakurخــانم  ، Ratna Pilankar، خــانم K.K.Chakravartyآق

P.M.Mhaske نمایم.   شان تشرر می های مختل  خاطر حمای  به 

دهلـی   CFEESمدیر مشـتر،   S.C.Agrawalرئیس و دکتر  J.C.Kapoorاز آقای 

 Ross w. Millarاز دکتـر  نمـایم.   خاطر فراهم کردن مطالب مربوط به ایمنی تشرر می به

از آژانـس تحقیقـات    Niklas Wingborgوزارت دفاع انالیس و دکتـر   Qinetiاز شرک  

دفاعی سوئد تشرر ویهه دار  و برای در اختیار گذاشت  حجم زیاد اطالعـات مربـوط بـه    

 نمـایم. از دکتـر   هـای فنـی قـدردانی مـی     دنبـال آن بحـث   ها و به بایندرها و اکسیدکننده

B.M. Kosowski  آوری مناب   برای کم  به جمSFIO  و از دکترB. Finck  درSNPE 

مـدیر   M.C.uttamنمـایم. از آقـای    تشرر مـی  822خاطر اطالعات بوتاس  فرانسه نیز به

VSSC خاطر ارائـه اطالعـاتی در خیـوص کاربردهـای فضـایی مـواد منفجـره تشـرر          به

از دانشــااه کــامبریج  S.M.walley، دکتــر J.E.Fiadنمــایم. همچنــی  از پروفســور  مــی

ــیس، دکتــر   از آزمایشــااه ســالمتی و ایمنــی انالــیس، دکتــر      R.D.Hodgsonانال

M.Anbunathan  رئیس کنترل مواد منفجره و دکترR.P.Singh دانشمندNCL  خاطر  به

 نمایم. هایشان تشرر می فراهم کردن اطالعات ارزشمند و حمای 

هـا از موسسـات    فاده از ترثیر جـداول و شـرل  خاطر اجازه است نویسنده همچنی  به

 The Royal Socity of Chemistry ،J. Pyrotechnics Inc.،IPSUSAانتشــاراتی 

Seminars Inc ،Pergamon Press  که حار بخشی از(Elsevier Ltd.  ،)شدهSpringer 

Science and Business Media ،American Defence Preparedness Association ،

Frounhofer ،Wiley –VCH  وUnited Nations . سپاسازار اس 

 

 وچهار( )چهل



 

 

قیـد و شـرط و    توانسـ  بـدون همرـاری بـی     ای به ای  بزرگی و عظم  نمـی  پروژه

ناپذیر همسـر  کـه    های خستای انجا  شود. اگر کم  Sbshmaتشوی  و محب  همسر  

شـد.   نمـی  دار ، نبـود ایـ  کتـاب نااشـته     خاطرش قدردانی عمی  خـود را ابـراز مـی    به

برای در، و به خـرج دادن   Puneetو پسر   Vipul، داماد  Sumitaهمچنی  از دختر  

 نمایم. صبر و شریبایی در طول نوشت  ای  کتاب تشرر می

و  Martin Grafسـردبیر )علـم و مـواد(، دکتـر      Martin Preussسـرانجا  از دکتـر   

و پیشنهادات ارزشـمند  خاطر حمای   آلمان به Wiley-VCH ،Weinheimهمراران  در 

 نمایم. شان تشرر می و سازنده

 

 دکتر جی پراکاش آگراول 

 هند –پونه 

 

 وپنج( )چهل



 

 



 

 

 انمقدمه مترجم

در زمینــه مـواد پرانــرژی   تـدریس سـال تحقیــ ، پـهوه  و    02بـا گذشـ  قریــب بـه    

های صنعتی و دانشااهی، نبـود یـ     ها( در حوزه ها، مواد منفجره و پیروترنی  پیشرانه)

تنها در کشور بلره در دنیـا کـامالً مشـهود بـود. تـا       و کامل در ای  زمینه نهمرج  جام  

دانشـمند شـناخته شـده    ، (Jai Prakash Agrawal) جی، پراکـاش آگـراوال  اینره دکتر 

المللی در حوزه مواد پرانرژی که تعداد زیادی مقاله تحقیقاتی و کتب در ایـ  حـوزه    بی 

 ، منفجره و پیروترنی رانهپیشمواد پرانرژی: ارائه نموده کتاب 

(High Energy Materials: Propellants, Explosives and Pyrotechnics) 
فیـل بـه    3میالدی برای عالقمندان عرضه کرد. ای  کتاب شامل  0272را در سال 

 شرح زیر اس :

( فـرآوری و  9( وضـعی  مـواد منفجـره،    0های برجسـته مـواد منفجـره،     ( ویهگی7

( مـواد منفجـره و   3هـا و   ( پیروترنی 5ها،  ( پیشرانه7بی مواد منفجره، های ارزیا ترنی 

 ایمنی شیمیایی.  

آگراوال در رابطـه بـا مـواد پرانـرژی کـه در ایـ  کتـاب        دکتر تجربه و دان  بسیار 

هـای مربـوط بسـیار بـا      نااشته شده برای نسل جدید دانشمندان مواد پرانرژی و فناوری

سـال   52باشد که دان  مربـوط بـه    کتاب در نوع خود میارزش اس . ای  کتاب، اولی  

هـا درحـوزه مـواد     آوری کرده و همراه با آخری  پیشـرف   گذشته در مناب  علمی را جم 

طور تفییلی به قابلی  آنها از نظر استفاده نهایی تأکید نمـوده   پرانرژی با دق  ادغا  و به

هـای   باشد کـه شـامل جنبـه    انرژی میتری  کتاب در رابطه با مواد پر اس . ای  ا ر جام 

تـوان گفـ  ایـ      های نهایی اس . به جرات می مهم با مراج  خاص برای کاربرد محیول

 المعارف در حوزه مواد پرانرژی اس . ا ر ی  دایره

در رابطـه بـا    7اصلی راج  به مواد منفجره اسـ ، فیـل    کتاب 3 و 9، 0، 7 فیول

باشـد کـه مخاطبـان ایـ  سـه حـوزه        هـا مـی   رنی مربوط به پیروت 5ها و فیل  پیشرانه

 وهفت( )چهل



 

 

نظـران و   باشند. بنابرای ، پس از مشورت با صـاحب  تخییی تقریباً از یردیار متمایز می

خبرگان ای  حوزه تیمیم گرفته شده که ترجمه کتاب در سـه جلـد مجـزا بـا عنـاوی ،      

به عالقمندان ها  پیروترنی  جلد سوم:ها و  پیشرانه جلد دوم:مواد منفجره،  جلد اول:

 عرضه شود. 

هـا، مـواد منفجـره و     پیشـرانه کتـاب مـواد پرانـرژی )    5 کتاب حاضر ترجمـه فیـل  

 اس . ها  ها( با عنوان پیروترنی  پیروترنی 

م از کلیه افرادی که در ترجمه و تدوی  کتـاب حاضـر   یدان در پایان بر خود رز  می

که  سیدعباس وزیریدکتر ضا زارعی، دکتر علیرویهه آقایان  کم  کردند به  انبه اینجانب

با صبر و حوصله فراوان و با دق  قابل تحسی  ارزیـابی علمـی ترجمـه کتـاب را متقبـل      

نظرات ارزشمند خـود کمـ  شـایانی بـه روانـی مـت  نمودنـدو تشـرر و          شدند و با ارائه 

 م.یقدردانی نمای

موسـم( و  )مرکـز علـم و فنـاوری    در گـروه مهندسـی شـیمی     اناز کلیه همرارانم 

معـاون محتـر     یاری دکتر شهرا  علیآقای  دانشرده و پهوهشرده فنی و مهندسی بویهه

، معاون  محتر  پـهوه  و  مدیر پهوه  محس  محمدی، آقای مهندس تربیتی و علمی

و کارکنان مؤسسه چاپ و انتشارات دانشااه جام  اما  حسی )ع( تشرر  دانشااه فناوری

 م.ینمای و قدردانی می

 

 یمجذوب یمحمدتق –ر محمدعلی دهنویدکت 

 1936خرداد ماه  

 وهشت( )چهل


