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 چکیده

وری و کارایی بیوگاز بعنوان نسبی بیومتان در بیوگاز سبب افزایش بهرهافزایش سرعت و نرخ فشار تولید بیوگاز و نیز افزایش ترکیب

شهری در تولید بیوگاز جامدآلیبا پسماندهای شدههضمتاثیر اختالط شود. هدف از این تحقیق بررسی یک منبع انرژی تجدیدپذیر می

حقیق فرایند تولید بیوگاز تحت شرایط بیهوازی بیهوازی بسته است. در این تتحت شرایط مزوفیلیک از طریق مجموعه دستگاهی هضم

است که تحت فرایند خانگی خرد شدهشود. خوراک آزمایش نخست شامل پسماندجامدآلیمیدر دومرحله آزمایشگاهی انجام

حاصل شده خانگی خردشده بعالوه هضمگیرد و خوراک آزمایش دوم شامل پسماندجامدآلیبیهوازی در شرایط مزوفیلیک قرارمیهضم

سرعت و  ⸲حجم ⸲گیرد. نرخ فشاربیهوازی قرارمیاز آزمایش نخست است که در شرایط مشابه با آزمایش نخست تحت شرایط هضم

 ⸲های آزمایشگاهی و نتایج میزان و نرخ تولیدگیرد. بر اساس یافتهنسبی بیوگاز تولیدی در دو آزمایش موردبررسی قرارمیترکیب

 ⸲و فاقد بیومتان است. درصورتیکه نتایج آزمایش دوم عالوه بر وجود بیومتان در بیوگاز تولیدی کمبیوگاز تولیدی آزمایش اول بسیار

دهنده نرخ فشار و سرعت بیومتان تولیدی بسیار بیشتر از آزمایش نخست است بطوریکه در حالت پیک تولید بیوگاز فشار نشان

شهری سبب شده با پسماندجامدآلیبرابر آزمایش نخست است. در نتیجه حضور و ترکیب هضم 5/9دوم بیومتان حاصل از آزمایش 

 نسبی متان در بیوگاز خواهدشد.    افزایش سرعت و نرخ فشار بیوگاز تولیدی و نیز اطمینان از وجود یا افزایش ترکیب

 بیومتان ⸲بیوگاز ⸲شدههضم ⸲پسماندجامدآلی ⸲بیهوازیهضم :واژگان کلیدی
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Abstract 

Increasing velocity and pressure rate of biogas production, as well as increasing relative composition of biomethane 

in biogas will increase the efficiency and effectiveness of biogas as a renewable energy source. The aim of this study 

is to investigate the effect of mixing digested with municipal solid waste organic in the production of biogas under 

mesophilic conditions through an anaerobic digestion bath system. In this paper, the biogas production process under 

anaerobic conditions was conducted in two laboratory stages. The first test feed consisted of crushed organic 

household waste that underwent anaerobic digestion at mesophilic conditions and feed of the second test includes 

crushed organic household waste as well as the digested obtained from the first test which was digested in the same 

conditions as the first experiment. The pressure, volume, velocity and relative composition of the produced biogas 

were investigated in two experiments. According to laboratory findings, the produced biogas rate by the first 

experiment was very low and lacked bio methane. However, results of the second test, in addition to presence of 

biomethane in the produced biogas, showed a much higher rate of production pressure and speed than the first test. So 

that at the peak of biogas production, the second test biomethane pressure was 9.5 times the first test. As a result, the 

presence and combined digested with the municipal solid waste will increase the speed and pressure rate of the 

produced biogas and also ensure the existence or increase of the relative composition of methane in the biogas. 
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 مقدمه

بخش عمده پسماندهای تولیدی بشر از نوع جامدات 

مدیریت و  .[1]پذیر بوسیله میکروارگانیسمها استهتجزی

امحاء این دسته پسماندها که روزانه حجم باالیی را در جوامع 

های دهد از جمله چالشهای محیطخود اختصاص میبشری به 

بیهوازی روشی است که . هضم[2]شوداجتماعی محسوب می

عالوه بر مدیریت و دفع این دسته از پسماندها و رفع معضل 

به تولید انرژی منجر ⸲چالشهای ناشی از آن در زندگی اجتماعی

آلی بیهوازی پسماندهایبیوگاز محصول هضم شود.می

. گاز زیستی [3]پسماند استدستاورد این نوع روش مدیریت

های سبز و تجدیدپذیر است و قابلیت بیوگاز جزء انرژی

 .[4]برق و سوخت را داراست ⸲استحصال انرژی بصورت گرما

تولید بیوگاز بر روی طیف وسیعی از ترکیبات آلی به سادگی 

 طریقپسماند به فرایند مدیریت. [5]پذیر استامکان

و موجب  شدهصرفه بهمقرون با تولید بیوگاز بیهوازیهضم

های شود. چراکه هزینهترغیب به کاربرد این روش می

بیهوازی با هضم فرایندعملیاتی و روزانه  ⸲گذاریسرمایه

انداز مزایایی مشابه جلوگیری از تحمیل ضررهای وارده چشم

ع عاید از مناف بعالوههای ناشی از آن زیست و هزینهبه محیط

تجدیدپذیر حاشیه سود فروش و کاربری بیوگاز بعنوان انرژی

  نماید.مثبتی از این روش فراهم می

% 40% متان و 60در شرایط بهینه بیوگاز شامل 

زایی بیوگاز ناشی . ارزش انرژی[2⸲6⸲7]اکسیدکربن استدی

از ترکیب نسبی متان است. از طرفی پسماندهای آلی به دلیل 

ترکیبات متفاوت دارای ارزشهای حرارتی متغیر و ساختار و 

. همین مسئله تولید انرژی از پسماندهای [8]پایین هستند

نماید. ازطرف دیگر فرایند آلی را به روش صنعتی دشوار می

تولید بیوگاز از یک مکانیسم پیچیده بیولوژیکی تبعیت 

چهار گروه مغذی بطور متداول در فرآیندهای . [9]کندمی

(. فعالیتهای هماهنگ 1شود)مطابق شکل میزی شناختهبیهوا

را  تولید بیوگاز این چهار گروه مغذی ثبات کامل

  .[10]کندمیتضمین

های فعال برای انجام فرایندهای بیوشیمیایی تجزیه باکتری

باکتری -1شامل: ⸲1مغذی مندرج شکل مطابق چهارگروه
                                                           

3 Mesophilic  

های باکتری -2-1⸲های هیدرولیتیکباکتری-1-1 ⸲اسیدوژن

 ⸲باکتری هوموآستوژنیک -3 ⸲باکتری آستوژنیک -2 ⸲تخمیر

 ⸲باکتری متانوژن هیدروژنوتروفی -1-4⸲باکتری متانوژن-4

 .[10]هستند باکتری متانوژن استیکالستیک -4-2

 

 
 .[10]چهار گروه مغذی فرآورش هضم بیهوازی -1شکل 

 

متان باال نسبی براساس این اطالعات تولید بیوگاز با ترکیب

بیهوازی در بخش باکتریهای مستلزم قرارگرفتن فرایند هضم

نسبی است که ترکیبشدهمتانزا است. در اکثر موارد مشاهده

متان در بیوگاز حاصل از تخمیر پسماندهای آلی جامد شهری 

تنهایی صفر یا میزان بسیار کمی است. یکی از روشهایی که به

ی متان در بیوگاز شود وجود نسبتواند سبب افزایش ترکیبمی

چهار دسته باکتری فوق همراه  باکتریهای فعال هضم از

شده از شهری بعنوان خوراک است. هضمجامدآلیپسماندهای

های تخمیر را باهم دارد. جمله منابعی است که تجمع باکتری

شده غنی از باکتریهای بیهوازی مفید برای فرآیند تخمیر هضم

کافی به منظور تامین میزان گرمایش اولیه  و نیز دارای حرارت

 . [11⸲12]خوراک ورودی به هاضم است

این مقاله دستاورد فعالیتهای آزمایشگاهی است. در مرحله 

بیهوازی در نخست خوراک پسماندجامدآلی تحت فرایند هضم

یک مجموعه آزمایشگاهی سیستم بسته با شرایط خالء نسبی 

 ⸲قرارگرفت و نتایج بصورت آنالیز خوراک 3و دمای مزوفیلیک

شود. مرحله دوم خوراک میشده و بیوگاز تولیدی ارائههضم
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شده حاصل از مرحله مخلوطی از پسماندجامدآلی و هضم

شده و با همان شرایط آزمایش اول تحت فرایند نخست انتخاب

 ⸲هضم قرارگرفت و مجدد نتایج حاصل از آنالیز خوراک

شود. نتایج حاصل از دو میاز تولیدی ارائهشده و بیوگهضم

گیری نهایی اتخاذ مرحله آزمایش با یکدیگر مقایسه و نتیجه

 شود. میو ارائه

 

 روش انجام کار

 آزمایش مرحله نخست

 1398تیر  23زمان: 

g 2300 آوری و به قطعات کمتر پسماندجامدآلی خانگی جمع

 بیهوازیاز این نمونه برای فرایند هضم Kg  2 خردشد. 1cmاز 

برای آزمایشهای مربوط به تعیین  g 300 در دستگاه و

 ⸲(Ash%5)خاکستر ⸲(W%4)درصدرطوبت

( و آنالیزهای DM%7)خشکبخش ⸲(OM%6)آلیبخش

 ⸲(Nنیتروژن) ⸲(Cعنصری مربوط به تعیین کربن)

 Kg 2 شد.تفکیک (O( و اکسیژن)Sگوگرد) ⸲(Hهیدروژن)

پس س ( قرارگرفت.2شکل)نمونه خردشده داخل مخزن هاضم 

فشار  حتبوسیله یک پمپ خالء ت دستگاهی مجموعه سیستم

قرارگرفت و بدین ترتیب برای انجام فرایند  -bar 75/0 نسبی

بیهوازی خالءنسبی مهیاشد. برای ایجاد شرایط هضم

مزوفیلیک محتویات داخل مخزن هاضم بوسیله یک 

 ⸰ Cگرم تحت دمای متوسطچرخشی آبجریانحرارتی با ژاکت

منظور ایجاد شرایط یکنواخت و قرارگرفت. همچنین به 37

نیز توزیع یکنواخت  ⸲همگن برای غلظت مواد داخل هاضم

حرارت و درمجموع ایجاد شرایط یکنواخت و یکسان برای 

انجام فرایند هضم محتویات داخل مخزن از طریق یک همزن 

شد. اختالط از طریق همزن میبصورت ناپیوسته مخلوط

ساعت با دور  3روز در هفته هربار  3مکانیکی بطورمتوسط 

 23/04/98رای دوره انجام شد. این فرایند ب r/min  12 همزن

شد. در طول روز بطور مداوم انجام 42به مدت  04/06/98تا 

مرتب این مدت فشارنسبی و دمای داخل هاضم بطور

گیری دما از طریق یک شد. اندازهگیری و یادداشت میاندازه

                                                           
4 Water percent 
5 Ash percent 

شده داخل مخزن هاضم  و مجهز به دماسنج ترموکوپلی تعبیه

شد. انجام C ⸰ 1/±0سیستم صفحه نمایشگر با دقت

گیری فشارنسبی داخل مخزن هضم شامل بیوگاز اندازه

 WINTERنسبی از نوع تولیدی نیز از طریق یک فشارسنج

 شد. شده روی سقف هاضم انجامنصب
 

 
 مخزن هاضم -2شکل 

 

بیهوازی آزمایشهای الزم برای به موازات انجام فرایند هضم

گیری شد. اندازهانجامنسبی خوراک تعیین نوع و میزان ترکیب

آلی خشک و بخشبخش ⸲خاکستر ⸲میزان درصدرطوبت

ایران و دستورالعمل مندرج در موسسه برمبنای استاندارد ملی

. آنالیز [13-15]شداستاندارد و تحقیقات صنعتی ایران انجام

شده حاصل از مرحله قبل از عنصری بر روی نمونه خشک

در آزمایشگاه جامع طریق دستگاه آنالیزعنصری مستقر 

پزشکی شهیدبهشتی انجام شد. مالک علومتحقیقاتی دانشگاه

پایان زمان هضم ثابت ماندن فشارنسبی داخل هاضم برای 

. در پایان زمان هضم [10]گردیدحدود یک هفته لحاظ

لیتر از میلی 32گیر گازی به حجم حدود کپسول نمونه

شده آوریی جمعسیستم جدا شد. آنالیز نمونه بیوگاز تولید

( 8GCگازی)در این کپسول از طریق دستگاه کروماتوگرافی

شیمی مهندسیمستقر در آزمایشگاه دانشکده

6 Organic Mater 
7 Dried  Mater 
8 Gas chromatography 
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شد. همچنین مجدد آزمایشهای امیرکبیر انجامصنعتیدانشگاه

 ⸲نسبیفیزیکی فوق برای تعیین نوع و میزان ترکیبشیمی

 شده تکرارشد.بار روی هضماین
 

 آزمایشدوم مرحله 

 1398شهریور  30زمان: 

آوری پسماندجامدآلی خانگی جمعبار خوراک مخلوطی از این

 و g 2478 به میزانcm  1به قطعات کمتر از خردشده و

g1800 شده حاصل از مرحله نخست آزمایش هضم

براین میزانی نیز از همین خوراک برای تستها شد. عالوهانتخاب

نسبی اولیه جداشد. خالءو آزمایشهای شیمی و فیزیکی 

متوسط  ⸲-bar  85/0 شده در سیستم با پمپ خالء حدودایجاد

ماه دی 28و دوره هضم تا  C ° 38دمای داخل هاضم حدود

 انجامید.روز بطول 117برای مدت  1398

 زمان اختالط همزن و طول مدت همزدن مشابه آزمایش

 مزندورهشد با این تفاوت که شروع فرایند نخست تنظیم 

و پس از عبور از پیک بیشینه تولید  r/min  16 بطورمتوسط

 r/minبیوگاز)فشار بیشینه بیوگاز( دورهمزن به متوسط 

کاهش یافت. تمامی مراحل آزمایش مطابق مرحله نخست 12

 تکرارشد. 

 

 نتایج

 نسبی خوراکشیمیایی و ترکیب-مشخصات فیزیکی 1جدول 

دهد. میشده( را نشانمانده از هضم)هضمو محصول برجای

 ⸲رطوبت ⸲زمان هضممدت ⸲این مشخصات شامل نوع و میزان

 ⸲نیتروژن ⸲هیدروژن ⸲کربن ⸲خشکماده ⸲آلیماده ⸲خاکستر

میزان آب موجود  ⸲درصدرطوبت است. pHاکسیژن و  ⸲گوگرد

 آزاد و پیوندی)داخل مولکولی(در نمونه شامل مولکولهای آب

دهد.میرا نشان

 

 نسبی خوراک و هضم شده در دو آزمایششیمیایی و ترکیب-مشخصات فیزیکی -1جدول 

 آزمایش نخست دوم آزمایش
 عنوان

شدههضم شدههضم خوراک   خوراک 

  

پسماندخانگی+هضم 

آزمایش شده حاصل از 

   نخست

 نوع خوراک پسماندخانگی

98/3  278/4  8/1  (Kgمقدار) 2 

  

98/06/30-98/10/28 

  

98/04/23-98/06/04 
 دوره هضم 

14/88  9/80  68/83  9/78  %(Wرطوبت  ) 

8/19  6/18  6/9  2/10  %(Ashخاکستر نسبت به ماده خشک ) 

35/2  55/3  57/1  15/2  %(Ashخاکستر) 

51/9  55/15  75/14  95/18  %(OMماده آلی) 

86/11  1/19  32/16  1/21  (DMماده خشک)% 

00/100  00/100  00/100  00/100  کل خوراک% 

25/39  03/58  05/48  73/47  C% 

22/5  72/0  24/0  12/1  H% 

47/2  98/3  23/2  69/1  N% 

0 58/16  91/0  03/13  S% 

……. 98/16  72/23  41/26  O% 

……. 71/3  85/24  ناخالصی 10/02 

 مجموع 100 100 100 100

6 6-7 6-7 6-7 pH 
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در  آنالیز بیوگاز تولیدی از نتایج حاصل 2جدول شماره 

با دستگاه اسپکتروفتومتری  آزمایشهای نخست و دوم

دهد. حاصل آنالیز نمونه بیوگاز با این می را نشان (GCگازی)

 ⸲اکسیدکربندرصد دیترکیبدستگاه برحسب 

 است.شدهبخارآب و متان ارائه ⸲مونواکسیدکربن

 

 درصد بیوگاز حاصل از آزمایشهای نخست و دومترکیب -2جدول

دوم آزمایش  ترکیب بیوگاز آزمایش نخست 

375/35  4/80  %CO2 

62/64  6/19  %CO 

0 0 %H2O 

005/0  0 %CH4 

 

 

 بیهوازی در آزمایشهای نخست و دومفشاری تولید بیوگاز برحسب طول مدت فرایند هضمنرخ  -3شکل

 

میزان تولید بیوگاز را بر مبنای فشار تولیدی در طول  3شکل

 دهد.میبیهوازی نشاندوره فرایند هضم

 

 گیریبحث و نتیجه

دو نمونه)دو خوراک و  4در هردو آزمایش و  1مطابق جدول 

% باقی جامد شامل  20% آب وجوددارد.  80شده( حدود هضم

آلی قابلیت تجزیه در اثر غیرآلی است. بخشبخشهای آلی و 

در  غیرآلی و درمقابل بخشفرایندهای بیوشیمیایی را داراست 

این بخش تحت  ⸲شوداثر فرایندهای بیوشیمیایی تجزیه نمی

ند واجد توامی غیرآلی بخش شود.عنوان خاکستر یادمی

ترکیباتی باشد که سبب تسهیل یا تسریع فرایندهای 

بیوشیمیایی شود و/یا بالعکس در فرایند هضم ممانعت و 

ای است که بطورمثال نیتروژن ماده بازدارندگی ایجادکند.

ها در فرایند هضم بعنوان غذای میکروارگانیسم

شود اما درصورت تولید آمونیاک دراثر فعل و میاستفاده

االت بیوشیمیایی سبب بازدارندگی تولید متان در بیوگاز انفع

%  1/21مطابق این جدول در آزمایش نخست .[10]خواهدشد

های آلی و ترتیب شامل بخشجامد است که بهبخش ⸲خوراک

پس از طی دوره هضم  ⸲% است15/2و  95/18خاکستر 

% شامل 32/16شده به درصد بخش جامد در هضمترکیب

است. یعنی خاکستر رسیده %57/1آلی و بخش 75/14%

بیهوازی به بیوگاز از کل موادجامد طی فرایندهضم 65/22%

درصد عناصر در خوراک و است. با مقایسه ترکیبشدهتبدیل

کربن خوراک به  %7شود که حدود میشده مالحظههضم

بیوگاز تبدیل شده که مقدار بسیار جزئی است. ازطرفی با 

شود که میزان میشده مشخصراک و هضمبررسی نیتروژن خو

نیافته بلکه با افزایش شده کاهشنیتروژن نه تنها در هضم

است یعنی فرایند هضم وارد بودههم مواجه%  5/0حدود 

-1

-0.8

-0.6

-0.4

-0.2

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

0 4 9 14 18 23 29 34 38 43 50 59 64 71 76 80 87 92 97 101 107 112

P
(b

ar
)

t(day)

first test second test



 69الی  61صفحات  1399 بهار و تابستان 3شماره  -های پایدارشیمی سبز و فناوری

 

68 
 

تکثیر و فعالیت  ⸲مرحله متانزایی نشده چون ازت برای رشد

های متانوژن و همینطور استوژن بعنوان غذا میکروارگانیسم

کرد بخش جزئی از گیریتوان نتیجهشود. پس میمیمصرف

بیهوازی به بیوگاز کربن که در اثر فرایند بیولوژیکی هضم

یقین متان نخواهدبود. نتایج حاصل برای بهقریب ⸲تبدیل شده

% از کل بخش جامد طی  9/37 ⸲دهدمینشانآزمایش دوم 

 است یعنی بیش ازشدهبیهوازی به بیوگاز تبدیلفرایند هضم

برابر آزمایش نخست که این خود گواه بر مثبت بودن  5/1

برروی فرایند  جامدبا خوراک پسماندآلی شدههضمتلفیق تاثیر 

همچنین با قیاس است.  درجهت تولید بیوگاز بیهوازیهضم

شده مشخص درصد عناصر در خوراک و هضمبین ترکیب

شده بیهوازی تجزیهکربن در فرایند هضم % 36/32 ⸲شودمی

. این رقم در مقایسه با آزمایش استشدهو به بیوگاز تبدیل

نخست بیش از چهاربرابر است که مجدد تاییدی بر تاثیر مثبت 

دیگر در این آزمایش از طرفشده در فرایند است. حضورهضم

است. همانطورکه برای آزمایش شدهازت مصرف 94/37%

در آزمایش دوم توان استنتاج نمود می ⸲شدنخست توضیح داده

بیهوازی وارد فاز متانوژن و آستوژن فرایند هضم

شده در است)دلیل دیگری بر تائید حضور مثبت هضمشده

  فرایند(. 

نتیجه آنالیز بیوگاز حاصل از فرایندهای  2جدول شماره 

شود دهد. همانگونه که مالحظه میبیهوازی را نشان میهضم

 ⸲آزمایش نخست وجودندارد هیچ متانی در آنالیز نمونه بیوگاز

بینی بود. درمقابل هم قابل پیش 1مطلبی که از نتایج جدول 

آنالیز نمونه بیوگاز آزمایش دوم وجود گاز متان را 

نماید که تولید بیومتان برمبنای نتایج حاصل از میاثبات

 نیز قابل استدالل و اثبات است. 1جدول شماره 

را طی مدت فرایند  روند نرخ فشاری تولید بیوگاز 3شکل

دهد. میبیهوازی در دو آزمایش نخست و دوم نشانهضم

شود در هردو آزمایش)نخست و دوم( میکه مالحظههمانگونه

بتدریج فشار  ⸲شدآغاز  -85/0و  -bar  75/0 که با خالءنسبی

تواند ناشی یابد. در ابتدای فرایند افزایش فشار میمیافزایش

از تبخیر آب)رطوبت خوراک( تحت خالء سیستم باشد ولی 

بتدریج با ادامه فرایند افزایش فشار ناشی از تولیدبیوگاز 

خواهدبود. مطابق نمودار افزایش فشار در آزمایش نخست 

هر دو در کند. مینسبت به آزمایش دوم روند کندی را طی

رسند ولیکن ز میروزه به پیک تولید بیوگا 40یک بازه حدود 

حجم و فشار تولیدی بیوگاز در آزمایش دوم نسبت به اول از 

. ماکزیموم فشار ای برخوردار استیک افزایش قابل مالحظه

 های نخست و دوم به ترتیبنسبی بیوگاز تولیدی در آزمایش

bar  1/0  است. افزایش فشار بیوگاز تولیدی در  95/0و

برابر است. با  5/9دود آزمایش دوم نسبت به نخست چیزی ح

بیهوازی)فیزیکی توجه به ثابت نگهداشتن شرایط فرایند هضم

بر افزایش بار و مکانیکی( در هردو آزمایش این افزایش عالوه

تواند خوراک ورودی در آزمایش دوم نسبت به اول تنها می

های فعال چهارگانه فرایند هضم دلیل حضور میکروارگانیسمبه

اشد که با پسماندجامدآلی قبل از ورود به ای بشدهدر هضم

 است.شدهمرحله هضم مخلوط

 کرد: گیریتوان نتیجهترتیب از این تحقیق میبدین

جامد سبب تسریع فرایند شده با پسماندآلیاختالط هضم .1

 شود.تولید بیوگاز می

بیهوازی با خوراکی که حجم بیوگاز تولیدی فرایند هضم .2

بازه زمانی و شرایط عملیاتی شده است در واجد هضم

بیهوازی مراتب چندین برابر حالت فرایند هضممشابه به

 با خوراک خالص شامل پسماندجامدآلی است. 

بیهوازی احتمال شده در خوراک فرایند هضمحضور هضم .3

حضور و نیز ترکیب درصد بیومتان را در بیوگاز تولیدی 

 دهد.میافزایش

 

 تشکر و قدردانی

تحقیقاتی –شده در مجتمع آزمایشگاهیارائهتحقیق 

اسالمی واحداسالمشهر واقع در آزادپروفسورحسابی دانشگاه

است. شدهروستای چیچکلو شهرستان اسالمشهر انجام

دانم از مجموعه همکاران مستقر در میبنابراین برخود فرض

این مجموعه شامل همکاران و کارشناسان محترم و خدوم 

تاسیسات و مدیریت  ⸲فنی ⸲آزمایشگاهی ⸲بخشهای حراست

که در به ثمر رسیدن و انجام مراحل آزمایشگاهی این تحقیق 

تشکر و قدردانی نمایم. همچنین  ⸲بنده را یاری فرمودند
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شایسته است نسبت به مساعدتهای جناب آقای دکتر 

رشد و واحدهای فناور این  رباب مدیر مرکزا ناصرحسینقلی

همواره با نظر مثبت بنده را در انجام این واحد دانشگاهی که 

 نمایم. فرمودند قدردانیتحقیق یاری
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