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  چکیده
ی مختلف کاربرد دارند. با توجه به عیار پایین این عنصر در طبیعت، جداسازی  دهایونوکلوئ یراد  دی تول  ی واهستهی  در پزشکبطور گسترده  آن   ی هازوتوپی و ا  متلوری

در کار حاضر این جداسازی از لجن مس آندی کارخانه مس سرچشمه   .از اهمیت بسزایی برخوردار است یلجن مس آند  آن از منابع ثانویه چون محلول فروشویی

  ی جهت بررس  شی آزما   یابتدا تعداد معدود  انجام شد. در   ( TBPکننده تری بوتیل فسفات )استفاده از استخراج  و ای لهای چندمرحبا استفاده از غشای مایع توده

و افزایش تعداد مراحل استخراج  اثر زمان  ی بررس مس انجام گرفت. سپس  یلجن آند  ییاز محلول فروشو   میتلور  عنصر وستهیاستخراج ناپ نهیبه  یپارامترها ی برخ

  م یو درصد انتقال تلور پذیری  گزینشزمان،    شی که با افزا   دادینشان م  ج ینتا   انجام گرفت.  (BLM)   ی اتوده  عیما   یتوسط غشا  م یو انتقال تلورپذیری  گزینشبر  

  م یتلورپذیری  گزینش  دیمشخص گرد   نی. همچنافتی  شیافزا   14آن به  پذیری  گزینشو    28به %  قهیدق240در زمان    میتلور  الدرصد انتق   کهی. بطورافتییم  شیافزا 

مرحله استخراج،    4با    بیو مس به ترت  می نسبت به سلن  میتلور  ینشیگز  یفاکتور جداساز  کهی. بطورابدی یم  شی افزا   زیتعداد مراحل ن   شی و مس با افزا   مینسبت به سلن
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Abstract: 
Tellurium and its isotopes are widely used in nuclear medicine and production of various radionuclides. Due to the low 

grade of this element in nature, its separation from secondary sources such as leach liquor of copper anode slime solution 

is of great importance. In this study, this separation has been performed from the Sarcheshmeh copper anode slime by 

utilizing the multistage bulk liquid membrane. At first a few experiments were performed to investigate the optimal 

parameters for the batch extraction of tellurium from copper anode slime solution. Then, the effect of time and increasing 

the number of stages for the extraction on the selectivity and transfer factor of tellurium by using the BLM was 

investigated. The results showed that with increasing the time, the selectivity and the transfer factor of tellurium 

increased. So that, the transfer factor of tellurium during 240 minutes increased to 28% and its selectivity increased to 

14%. It was also found that the selectivity of tellurium than selenium and copper increases by increasing the number of 

stages for the liquid membrane extraction. The selectivity factor of tellurium than selenium and copper by utilizing 4 

stages of the extraction, would be 2549 and 4530.6, respectively. 
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 مقدمه .  1

.  شوند یبه کار گرفته م   یاهسته   یدر پزشک)با توجه به نیمه عمر بلند خود(    داریپا   Te123و    Te120های مختلف تلوریم،  ایزوتوپاز میان  

Te120    وTe122    دیتول  یبرابه ترتیب  I120    وI122    که درPET  د.  نکاربرد دار،  گیرندقرار می استفاده  مورد  گاما    یربردار یتصو  وTe123    و

Te124    دیتول نیز به ترتیب جهت  I123  کلوترون یمختلف توسط س  یهادیونوکلئ یرادو همچنین تولید    دیروئی ت  یربرداریدر تصو  ویواکتیراد 

  . ]4و    1-3[گیرد  قرار میاستفاده  مورد  دوگانه پرتو بتا    یواپاش  ینه یدر پژوهش در زم  زین  Te130.  دنرویکار م به    یهادهندهشتاب  گرید  ای

منابع اهمیت بسزایی دارد. عیار آن از    یابیباز  ،یاعنصر در صنعت هسته   نیا  توجه  قابل  ی کاربردها  همانطور که اشاره شد، بر اساسلذا  

در    یلجن مس آندشود. ی این عنصر به وفور یافت میجن مس آندباشد درحالیکه در محلول فروشویی ل این عنصر در طبیعت پایین می

 .]5[ شودیم نینشته فرآوری،  یهاتانک یمس در انتها 1در طی الکترووینینگ مس  یفراور  یهاکارخانه

های متفاوت به شرح عناصر مختلفی با غلظتکارخانه مس کشور(    نی)بزرگتراز آنجا که در محلول فروشویی لجن مس آندی سرچشمه  

 زیر وجود دارند، جداسازی تلوریم از این محلول بسیار حائز اهمیت است:

عناصر چون،    ریاز سا  یزیناچ  ریو مقاد  می/. % تلور4  م، یسولفات بار  %42% طال و حدود    39/0% نقره،    2/ 31% مس،    86/2  م،ی% سلن  4/10

 .  ]5[و...  سموتیب ، یآهن، رو کا،یلیسرب، سولفور، س

استخراج انجام شد و سپس با توجه به شرایط بهینه جهت یافتن شرایط بهینه    2در ابتدا به روش ناپیوسته در کار حاضر  عملیات جداسازی  

  کیتری)ن  ی دیاس  یهاطیدر محای  چندمرحله  BLM3))ایبا استفاده از غشای مایع تودهمراحل استخراج  بررسی اثر زمان و تعداد    ،حاصله

آماده کردن محلول فروشویی لجن،  (  دیاس  کیدریو کلر  دیاس از   لجن  یدیاس  ییفروشو  اتیابتدا عملصورت گرفت. جهت  استفاده  با 

از  در روش    .انجام گرفت  موالر  75/3  دیاس  کیترین سازی عنصر مورد نظر  غشای مایع عملیات استخراج و عریاناستخراج با استفاده 

گیرد. بسته به چگونگی و نحوه  تماس فازها،  ساز صورت می کننده و عریانترتیب استخراجهای به  بصورت همزمان و با استفاده از محلول

شوند. در این میان غشای  بندی میتقسیم5دارهیپا  ع یما  یغشاو   4یون یامولسای، غشای مایع  ها به انواع مختلف غشای مایع تودهاین غشا

بیشتر   ات یعمل  یداریمناسب و مقرون به صرفه و پا   یات یعمل  نهیهز  ات،یعمل  ی آسانچون  ای با توجه به برخورداری از مزایایی  مایع توده

 یهاو ...از محلول  مینئوب  وم،یرکونیز   وم،یاوران  م،یچون تور  یعناصر  یجداسازدر رابطه با    یاریمطالعات بس  مورد استفاده قرار گرفته است. 

از   میمنظور استخراج تلوربه   ی پیوستهاتوده  عیما  یاستفاده از روش غشاتاکنون جهت  ، ولی  ]7و6[  روش صورت گرفته است  نیبا ا  یآب

 به انجام این بررسی پرداخته شده است.  این پژوهشلذا در صورت نگرفته است. تحقیقی  یدیکلرا یهاطیمح
 

 

 روش کار .  2

   حالل   با  استخراج   های آزمایش  انجام   روش  .   1.  2

،انجام شد.  C0  09  دقیقه در دمای  90موالر به مدت    75/3  دیاس  مس آندی با استفاده از نیتریکگرم از لجن    6/20در ابتدا فروشویی  

%درصد   65/97%و    47/72،  %28/64،  %22/74بدین ترتیب بازیابی عناصری چون تلوریم، سلنیم، نقره و مس به ترتیب به مقادیری چون  

  دیاس  کیدریو کلر  دیاس  کیترین  طی از مح  تلوریم  استخراج  ،یجامد لجن مس آند  ماندهیاز باق  ییمحلول فروشو  یپس از جداسازرسد.  می

غلظت ترت  یهابا  با    بیبه  استخراج   4تا    1و    75/3برابر  از  استفاده  با  رق  یهاکنندهموالر  چون  شدهقیمختلف  کروزن  ،  TBP  در 

Cyanex272  ]8[،  Alamin336  ]9،10[، DEHPA  ]11[  محلول حاصل از    ی آب  ی هامنظور محلول   نیبد .  مورد بررسی قرار گرفت(

مختلف    یحجم  یها( در نسبتادشدهی   یهاکنندهمختلف از استخراج   باتترکی  وها  با غلظت  ییها)محلول   یمس( و آل  یلجن آند  ییفروشو

گذشت زمان مذکور و   زمجاور شدند. پس ا rpm 250 ربا دو  کریدر ش  طیمح  یساعت در دما  24به مدت    3تا    1برابر با    یبه آب  یفاز آل

غلظت   یریگجهت اندازه  یجداکننده صورت گرفت و فاز آب  فیبا استفاده از ق  گریکدیاز    یو آل  یآب  یفازها  یاختالط کامل فازها، جداساز

 
1 Electrowinning 
2 Batch 
3 Bulk liquid membrane (BLM) 
4 Emulsion liquid membrane (ELM) 
5 Supported liquid membrane (SLM) 



 
 
 
 
 
 

به   توجه، با  TBPکننده  مربوط به استفاده از استخراج   یهاشیشد. در آزما  داده  لیتحو  زیموجود در آن به آنال  میو سلن  میعناصر تلور

به   M 3 دیاس کیترین محلول باکننده استخراج  سازی اشباع ترات،ین  یهاونیو جذب  گری کدیبا  دیاس کیتریو ن  TBPکنش امکان برهم

آزما   1مدت   انجام  از  قبل  فرآبه  ها شیساعت  در  آن  عملکرد  بهبود    6ییافزااثر هم  نیهمچن.  ]12[  استخراج صورت گرفت  ند یمنظور 

عالوه،  قرار گرفت. به  یموردبررس  وستهیناپ   یهاشیدر آزما  زین  ادشدهیاستخراج عناصر    ندیها در فرآآن  یغلظت   راتتغیی  وها  کنندهاستخراج 

مس   یلجن آند  ییمحلول فروشو  زنقره ا  ونیبا حذف    مینقره بر استخراج تلور  یهاون یمزاحمت    ریتأث  یبررس  ها شیآزما  نیاز ا  یدر بخش

 ی به ازا M  8   دیاس  کیدریمحلول کلر  ml  4نقره با افزودن    یهاون ی شده است، صورت گرفت. حذف  که در ادامه به آن پرداخته  یبه روش

 -ICP  زیلنقره با استفاده از دستگاه آنا یهاونیحذف  دیمنظور تائمحلول حاصله به. و ]13[انجام گرفت   ،ییمحلول فروشو ml 200هر 

OES قرار گرفت.  زیمورد آنال 
 

 ای ها در مدول غشای مایع تودهروش انجام آزمایش  .  2.  2

. ]14[ای به روش تاگوچی در کار پیشین بررسی شد  شرایط بهینه استخراج و جداسازی گزینشی تلوریم با استفاده از غشای مایع توده

-گزینشی بر  جداساز  و تعداد مراحل  اثر زمان  یبررسبا توجه به شرایط بهینه استخراج گزارش شده،    تحقیق پیش رودر این قسمت از  

ی انجام گرفته است. بدین منظور اتوده  ع یما  یمس با استفاده از غشا  ی لجن آند  یی از محلول فروشو  میتلورهای  یون  و انتقال پذیری  

  دیاس  های کلریدریکو در غلظت  ط یمح  یدر دما  قهیدق  240و    90،  60،  30  یهامان های مختلفی جهت انجام این بررسی در  آزمایش

انجام شد. خوراک مورد  در کروزن    شدهق یرق  یحجم  30برابر %  TBPموالر و غلظت    5/0و    4برابر  ساز به ترتیب  فاز خوراک و عریان

 م ی سلن  mg/L   3406مس    mg/L   1670  های برابر بابا غلظتاستفاده نیز محلول حاصل از فروشویی لجن مس آندی پس از حذف نقره  

منظور به شی از دو بار تکرار شدند. در هر آزما شبی مذکور یهاشیاز آزما یبرخبه منظور صحت سنجی، . باشد می میتلور mg/L 108و 

   شد. یریگاندازه ICP-OESبا استفاده از ساز عریانو مس در فاز خوراک و  میتلور م،یو درصد انتقال، غلظت سلنپذیری گزینش نییتع

خارج   یاتوده  ع یما  یدر هر مرحله از غشاساز  عریانمحلول    ،یاتوده  ع یما  یغشاتوسط    یاثر تعداد مراحل جداساز  یبررسبرای    عالوه به

. در گرددیم  یدیجد  یاتوده  عیما یعنوان فاز خوراک وارد غشابه  دی اس   کیدریموالر توسط کلر  4آن برابر    تهیدیاس  میشد و پس از تنظ

  گرددیتازه استفاده م   دیاس  کیدریموالر کلر  5/0ساز  عریان( و محلول  یحجم  30در کروزن )%  شدهقیرق  TBP)  عیما  یهر مرحله غشا

 ن یخوراک )اول  هیو درصد انتقال با توجه به مشخصات اولپذیری  گزینش. در هر مرحله  گرددیانتخاب م  قهیدق  240و زمان تماس فازها  

 است.  دهیمرحله( محاسبه گرد

دو   غشایی  سلول  یک  از  منظور  این  مطابق  امحفظهبرای  )ی  محفظه]15[استفاده شد    ( 1شکل  از  یکی  با  .  محلول   تریلیلیم  30ها 

 TBPکروزن حاوی  تریلیل یم 40. پر شداز فاز خوراک )فاز دهنده(   تریلیلیم 30فاز گیرنده و محفظه دیگر با  عنوانبه دیاس کلریدریک

 همزده شدند.   یبخوب ی کیقرار گرفت. هر سه فاز توسط همزن مکان رنده یفاز دهنده و گ ی در باال عیما  یعنوان فاز غشابهبا غلظت معین 

 

 . ]15[  میتلور  ون یانتقال  ی برا  عیما  یی دستگاه غشا .1شکل 
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شد و فاکتور   یریگاندازه  یی شده القاجفت  یپالسما  یسنجف یبا استفاده از روش ط  یدر محلول آب  یفلز  ونیغلظت    شاتیآزما  نیدر ا

 : ]16[محاسبه شد  ریمطابق رابطه ز (RF) یاب یباز

𝑅𝑓% =  [(
𝐶𝑑0 − 𝐶𝑑𝑡

𝐶𝑑0
⁄ )] × 100,    (1                                                                                         )  

باشد.  می  tغلظت یون فلزی در فاز دهنده در زمان    tCd)محلول خوراک( است و   غلظت اولیه یون فلز در فاز دهنده 0Cdکه در آن  

 .ی زیر محاسبه شدمطابق معادله (TF)همچنین فاکتور انتقال 

𝑇𝑓% =  [
𝐶𝑎𝑡

𝐶𝑑0
⁄ ]                                                                                                                       (2       )  

ها بصورت گزینشی تلوریم نسبت به سایر یون همچنین فاکتور جداسازی باشد.می  tیون فلز در فاز گیرنده در زمان  غلظت tCaبطوریکه 

ها چون مس و سلنیم  های تلوریم و سایر یونبه ترتیب بیانگر یون  other ionو     objective ionدر آن  شود. که  ( تعریف می3رابطه )

 باشند. می

SFobjective ion/other ion = [
(𝐶𝑎𝑡/𝐶𝑑𝑡)𝑜𝑏𝑗𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑒 𝑖𝑜𝑛

(𝐶𝑎𝑡/𝐶𝑑𝑡)𝑜𝑡ℎ𝑒𝑟 𝑖𝑜𝑛
 ] × 100                                                                         )3( 

 

 . نتایج3

 نتایج استخراج حاللی در محیط نیترات   1.  3

ا مختلف،   یهاکنندهاستخراج   ییافزاهم  د،یغلظت اس  راتییتغ  ریآورده شد، تأث  1.  2طور که در بخش  همان  هاشیاز آزما  یسر  نیدر 

از اصالح  در   ها یبررس  نیا  ج یشد. نتا  یبررس  میاستخراج تلور  ندیدر فرآ  TBPکننده  استخراج   سازی اشباع  نیکننده و همچناستفاده 

با  همچنین  .  باشدیم  زیناچ  اریبس  دی اس  کیترین  طیاز مح   میکه استخراج تلور  شودیم  ده ید  جیآورده شده است. با توجه به نتا  1جدول  

در بخش    هک  ی لجن به روش  ییعنصر از محلول فروشو  ن یمس، حذف ا  یاز لجن آند  میاستخراج تلور  ندی توجه به امکان تداخل نقره در فرآ

 آورده شد، صورت گرفت.  1. 2
 

.دیاس ستخراج تلوریم از محیط نیتریک . نتایج ا1جدول   

کننده قیرق استخراج گر نام  ردیف   O/A کننده اصالح سازی  اشباع  
TBP 

درصد استخراج  

 تلوریم )%( 

1 TBP 30%  1:1 کروزن شده انجام __   85/10  

2 TBP 30%  1:1 کروزن نشده انجام __   69/1  

3 TBP 30%  1:2 کروزن شده انجام __   41/16  

4 DEHPA 5%  1:1 کروزن نشده انجام __   16/13  

5 TBP 30%  1:1 کروزن نشده انجام __   73/7  

6 Cyanex 272 موالر(  05/0)  1:1 کروزن   نشده انجام __   92/14  

7 Alamine 336 موالر(  0235/0)  1:1 کروزن   نشده انجام __   51/14  

8 Alamine 336 موالر( 015/0)  +TBP 

30% 

 

1:1 کروزن  شده انجام دکانول    __ 

9 Alamine 336 موالر( 015/0)  +TBP 

30% 
 

1:3 کروزن  شده انجام دکانول    __ 

10 Alamine 336 موالر(  015/0) 1:1 کروزن    __ __ دکانول  

11 Alamine 336 موالر(  015/0) 1:3 کروزن    __ __ دکانول  



 
 
 
 
 
 

 

 نتایج استخراج حاللی در محیط کلراید   .2.  3

 یهاونیو حذف    م یبه درصد استخراج باالتر تلور  یابیمنظور دستبه  ، دیاس  کیترین  طیاز مح  یاستخراج حالل  ن ییبا توجه به راندمان پا

ا اساس مطالعات صورت گرفته در  بر  نقره،  از   جینتا.  ]17[  انجام گرفت   دیاس  کیدریکلر  طیاستخراج در مح  نه،یزم  نیمزاحم  حاصل 

کامالً مشهود    مینقره بر استخراج عناصر تلور  یهاون یتداخل    ریآورده شده است. با توجه به جدول تأث  2در جدول    طیمح  نیاستخراج از ا

از استخراج   یلجن آند  ییمحلول فروشو  یدی کلر  طیاز مح  میکه استخراج تلور  دهندینشان م   جیو نتا  باشدیم کننده  مس با استفاده 

TBP 70%   ق یو مس از طر  میسلن  م،یمس، غلظت عناصر تلور  یلجن آند  ییبا حذف نقره از محلول فروشوممکن است.    ییباراندمان باال  

 گزارش شدند.   2004و  mg/L 2 /134 ،4026 ریمقاد بیو به ترت یریگاندازه ICP- OES زیدستگاه آنال
 

 

.استخراج تلوریم از محلول فروشویی در حضور یون کلراید نتایج.  2جدول    

 نام   ردیف 

 استخراج گر 

کننده قیرق  O/A  سازی اشباع  حذف نقره   دیاس موالریته کلریدریک 
 در محلول فروشویی  

درصد استخراج  

 تلوریم )%( 

1 TBP 70%  1:3 کروزن شده انجام  نشده انجام  موالر  2    81/89  

2 TBP 70%  1:3 کروزن شده انجام  نشده انجام  موالر  4   87/98  

 

 بازیابی با استفاده از غشای مایع توده اینتایج حاصل از  .  3.  3

 ای توسط غشای مایع توده مساثر زمان بر جداسازی انتخابی تلوریم از محلول فروشویی لجن آندی بررسی    1.  3.  3

افزا فازها در غشا  شیاثر  انتقال در شکل  پذیری  گزینشبر    یاتوده  عیما  یزمان تماس  شده است. همانطور که نشان داده  2و درصد 

. پس از گردد یم  14تا  پذیری  گزینش  شیو افزا  28درصد انتقال تا حدود %  شیسبب افزا  قهیدق  240زمان تا    شیافزا  گرددیمالحظه م

 ی لذا برا  . باشدیم  شیدر حال افزا  ی ثابت  بیبا شپذیری  گزینش   یول  ابد ی یم  افتهیدرصد انتقال کاهش  راتییتغ  بیش  قهیدق  60گذشت  

 .  گرددیم هیتوص یاتوده  عیما  ی غشا یهاشیانجام آزما یبرا قهیدق 240باال زمان تماس پذیری گزینش داشتن درصد انتقال و 
 

 

 .یاتوده عیما  ی توسط غشا میتلور  ینشیگز  ی اثر زمان بر جداساز .2شکل 

 جداسازی انتخابی تلوریم ای بر  بررسی اثر تعداد مراحل جداسازی توسط غشای مایع توده  2.  3.  3

تازه    د یاس  کیدریموالر کلر  5/0ساز  عریان(( و محلول یحجم  30در کروزن )%  شده قیرق  TBP)  ع یما  ی در هر مرحله غشادر این بررسی  

 ه یمشخصات اولو درصد انتقال با توجه به  پذیری  گزینش. در هر مرحله  شودیانتخاب م  قهیدق 240و زمان تماس فازها    گرددیاستفاده م

کل در    میو درصد انتقال تلور  3و مس در شکل    مینسبت به سلن  میتلور  پذیریگزینشاست.    دهیمرحله ( محاسبه گرد  نیخوراک )اول
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 نیاست تا ا  ازین  ساز ،عریانمحلول    تهیدیاس  میتنظ  لیبه دل  شودیآورده شده است. همانطور که مالحظه م   4مراحل مختلف در شکل  

 رحله کاهش درصد انتقال کل در هر م  جتاًیدر هر مرحله و نت  میامر سبب کاهش غلظت تلور  نیکه ا  شدهقیمرحله رقمحلول در هر  

مراحل   شیمس با افزا  ایو    مینسبت به سلن  میتلورپذیری  گزینش  شودی موضوع همانطور که در شکل مالحظه م  نیا  رغمی. علشودیم

  میتلورپذیری  گزینشو    2549برابر    مینسبت به سلن  میتلورپذیری  گزینش  یمرحله جداساز   4پس از    کهیبطور  ابدییم  شیشدت افزابه

 .گرددیم  6/4530نسبت به مس برابر 
 

 

.تلوریم نسبت به سلنیم و مس در مراحل مختلفپذیری گزینش. 3شکل   

 

 ی اچندمرحلهای غشای مایع تودهدرصد انتقال کل تلوریم از محلول فروشویی لجن مس آندی توسط . 4شکل 

  گیری . نتیجه4

  و نیتریک   TBPکنش  و امکان برهمبا توجه به امکان تداخل نقره  ناپیوسته استخراج حاللی در محیط نیترات مشخص شد،    های آزمایشاز  

بسیار    دیاس  در فرآیند استخراج تلوریم از لجن مس آندی، استخراج تلوریم از محیط نیتریک  ی نیتراتهاونبا یکدیگر و جذب ی  دیاس

 ناچیز است.

استخراج تلوریم با استفاده از مشخص شد،    محلول فروشویی لجن مس آندیدر محیط کلراید   ناپیوسته استخراج حاللی های آزمایشاز  

 با موالر    4  دیاس  ساعت از محیط کلریدریک  24، طی مدت  3:1برابر با     (O/A)ی، در نسبت فاز آلی به آبTBP 70%  کنندهاستخراج 

 به دست آمد.  97/46بطوریکه درصد استخراج تلوریم برابر با %  باالیی ممکن است. راندمان



 
 
 
 
 
 

  دیاس  ی با غلظت کلریدریکاتودهاز آزمایش اثر زمان بر جداسازی انتخابی تلوریم از محلول فروشویی لجن مس آندی توسط غشای مایع  

دقیقه   240افزایش زمان تا    حجمی مشخص شد،  30در کروزن %  TBPموالر و غلظت    5/0و    4ساز به ترتیب برابر  در فاز خوراک و عریان

 . گرددیم 14تا پذیری گزینشو افزایش   28ال تا حدود %سبب افزایش درصد انتق

ی با غلظت اتودهبر جداسازی انتخابی تلوریم از محلول فروشویی لجن مس آندی توسط غشای مایع    از آزمایش اثر تعداد مراحل جداسازی

-گزینش حجمی مشخص شد،  30در کروزن % TBPموالر و غلظت   5/0و  4ساز به ترتیب برابر در فاز خوراک و عریان  دیاس کلریدریک

پذیری  گزینشمرحله جداسازی    4بطوریکه پس از    ابد ی یمافزایش    شدتبهتلوریم نسبت به سلنیم و یا مس با افزایش مراحل  ذیری  پ 

 شود. یم 6/4530تلوریم نسبت به مس برابر پذیری گزینش و  2549تلوریم نسبت به سلنیم برابر 

 

 
 

 تشکر و قدردانی.  5

انجام  که امکانات  رانیا یاتم یسازمان انرژ ،یاپژوهشگاه علوم و فنون هسته ،یاپژوهشکده مواد و سوخت هسته نیاز مسئول لهینوسیبد

 . شودیم  یاند تشکر و قدردان را فراهم آورده قیتحق نیا
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