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  خالصه

 

اولفین بازی دارند. برای شناسایی یک پلیبندی تا اسباباز بستههای گوناگون ها کاربرد فراوانی در بخشاولفینپلی

بهره برد. هر کدام از  و غیره XRD ،DSCسنجی جرمی، ، طیفFTIRهای دستگاهی گوناگونی مانند توان از روشمی

گاهی  گیرند.لیمر مورداستفاده قرار میبرای تعیین بخشی از خواص پ یکهای خاص خود را دارند و هر ها ویژگیاین روش

بخشد. در این بیشتری به کار می شود و لذا، اعتبارتوسط دیگری نیز تأیید می هاروشی به دست آمده از یکی از نتیجه

، XRDسنجی رامان، ، طیفFTIRهای با استفاده از روش m-2420H تجاری اتیلن، مشخصات گوناگون پلیپروژه

DSC  وSEM رامان و ن شده است. نتایج یتعیFTIR که نمونه دارای ساختار  دنشان دادنLDPE باشد. میزان می

cmهای موجود در پیک. است 35/1و  2/0به ترتیب برابر با  (FTIR)غیراشباعیت و کریستالینیتی نمونه 
    و 888 1-

cm
cmتر بودن پیک باشند. قویهای هگزیل و بوتیل در نمونه میی حضور شاخهدهندهنشان 893 1-

نسبت به  888 1-

cmپیک 
% به 53% و 22مقادیر . دهدرا نشان می های بوتیلهای هگزیل در مقایسه با شاخهتعداد بیشتر شاخه 893 1-

دهند که مرتبط هستند. تحقیقات نشان می XRDو  DSCترتیب با درصد کریستالینیتی به دست آمده از روش های 

 DSCشود و کریستالینیتی به دست آمده از روش گیری ناشی میهای اندازهتفاوت در کریستالینیتی از اختالف در دستگاه

دارای سطوحی کند که نمونه بیان می تعیین شده است و SEMبا  نیز مورفولوژی نمونهاز اعتبار بیشتری برخوردار است. 

 باشد.دست میصاف و یک

 
 

 کریستالینیتی، غیراشباعیت.، رامان، LDPE ،FTIR ،XRD ،DSC ،SEMاتیلن، پلیکلمات کلیدی: 

 مقدمه    .1

میلیون تن  8/88با تولید  ((اولفین-αپلی) )پرکاربردترین پروپیلناتیلن و پلیتوان به پلیها میاولفیناز مهمترین پلی

توانند به عنوان مواد پایه برای فرموالسیون روغن های با وزن مولکولی کم میاولفین(-α)پلی [.1] اشاره کرد 2000در سال 
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ی کاهنده و عوامل توانند به عنوان مواد ضدانعقادمی کننده استفاده شوند، در حالی که محصوالت با وزن مولکولی باالروان

 لیون تن بودمی 530پالستیک تولیدشده در جهان معادل با میزان ، 2018در سال  [.2] گیرنداصطکاک مورداستفاده قرار 

 . [5] (1)شکل  ه استداشت % سهم50حدود  در این میزان تولیدکه کشور چین، 

 
 [3] 2112ر تولید پالستیک در سال های گوناگون دسهم قاره -1شکل 

میلیون تن بود که  13معادل با تقریباً با هم برابر و  2019و  2018 هایاتیلن تولیدشده فقط در اروپا در سالمیزان پلی

اولفین با شد که تولید پلیبینی میقبل از شروع پاندمی کرونا پیش [.5بندی بوده است ]بیشترین مصرف آن در بخش بسته

[، اما در حال حاضر رشد ساالنه روندی نزولی را 4میلیون تن برسد ] 235به حدود  2023%، در سال 58/3ی رشد ساالنه

شود که بینی میو پیش شد % کاهش در تولید جهانی پالستیک3/8جر به کرونا من ، پاندمی2براساس شکل کند. طی می

  [.3] نیز به مقدار قبل از شیوع ویروس نخواهد رسید 2022تا سال  ی پالستیکساالنهمیزان تولید 

 
 [5] 2111-2121های ی سالجهان در فاصلهمقدار تولید پالستیک در  -2شکل 
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، LLDPEدار شدن آن وابسته است. میکروساختار اتیلن به میزان شاخهنهایی پلیتوانایی پردازش و خواص محصول 

HDPE  وLDPE  [. 3گردد ]مشاهده می 5در شکل 

 
 C LLDPE [6])و  A LDPE ،(B HDPE)اتیلن، برخی از انواع پلی -3شکل 

 *قرمز تبدیل فوریه جی مادونسنهای دستگاهی گوناگونی شامل طیفتوان از روشبرای شناسایی پلیمرها می

(FTIR)گرماسنجی روبشی تفاضلی ،† (DSC) ،ی ایکساشعه پراش‡ (XRD)، رزونانس ، §سنجی جرمیطیف

، میکروسکوپ الکترونی (TGA) §§، آنالیز گرماوزنی‡‡، پیرولیز††سنجی رامان، طیف(NMR) **ایمغتاطیسی هسته

پذیر دقیق، نسبتاً حساس، غیر مخرب و تطبیقسریع،  یک روش FTIRروش  .استفاده کرد … و (SEM) ***روبشی

گذارد و منجر به جذب یا عبور مقدار خاصی از انرژی ارتعاشات یک مولکول در نمونه تأثیر میبر  IRاست که در آن تابش 

-می [.8، 8] شودی موردمطالعه در نظر گرفته میکند که به عنوان اثر انگشت مادهو درنهایت طیفی را ایجاد می گرددمی

های پلیمری با خواص مناسب توان از این تکنیک برای بررسی سازگاری پلیمرهای گوناگون با یکدیگر جهت ساخت آمیخته

سنجی رامان، اغلب به عنوان مکمل روش طیفیی مواد پلیمری دارد. این روش کاربرد فراوانی در شناسا. [9]استفاده کرد 

FTIR ست. ایجاد در نمونه نی تابش و در آن نیازی به نفوذ سریع و غیرمخرب استگیری که یک روش اندازه کندعمل می

های این مشکل تقریباً با استفاده از دستگاه .باشدفلئورسانس مشکل اساسی در هنگام ثبت طیف رامان پلیمرها میتابش 

                                                 
*
 Fourier transform infrared spectroscopy (FTIR) 

†
 Differential scanning calorimeter (DSC) 

‡
 X-rays diffraction (XRD) 

§
 Mass spectroscopy 

**
 Nuclear Magnetic Resonance Spectroscopy (NMR) 

††
 Raman spectroscopy 

‡‡
 Pyrolysis  

§§
 Thermogravimetry analysis (TGA)  

***
 Scanning electron microscope (SEM) 
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cm 11000-4000)ی مادون قرمز نزدیک رامان تبدیل فوریه که تهییج را در محدوده
-1

 شودد، حل میندهم میانجا (

دارو در طول یک فرآیند -برای تعیین غلظت عنصر دارویی فعال در خط کاری و حالت جامد پلیمراز این تکنیک  .[10]

شبیه  هاشناسایی مواد پلیمری براساس خواص آنبرای  DSCروش  [.11] اکستروژن مذاب داغ دارویی استفاده شده است

و  ، خلوص نمونه، پایداری حرارتی‡، دمای کوریدمای کریستالیزاسیونزمان و  ،†ایشیشه، دمای انتقال *ظرفیت حرارتی

گردد در اغلب موارد، برای تأیید نتایج این روش از آنالیز گرماوزنی استفاده می گیرد.ی ذوب مورداستفاده قرار مینقطه

-ی پلیمر سبب تغییر پایداری حرارتی آن میزمینهکه اصالح سطح موضوع  برای تأیید این [،15] **و ترکلتون §تان [.12]

 هایی ازمتاکریالت که با قالبمتیلهای پلیای نانولولهی تغییرات دمای انتقال شیشهبرای مطالعه DSCاز روش  شود،

تیب به ترای ، استفاده کردند. اثرات محدودیت دمای انتقال شیشهاست جنس آلومینیوم اکسید آنودایزشده ساپورت شده

  کاهش پیدا کردند. Si/SiOX و فویل ††کندوپاش شده Al2O3، فیلم γ-Al2O3، المپ α-Al2O3استفاده از فیلم 

گیرد و برای بررسی پایداری تغییرات وزن به عنوان تابعی از دما و زمان انجام میگیری براساس اندازه TGAآنالیز 

اکسایشی )سرعت جذب اکسیژن در مواد( و نیز خواص ترکیبی نمونه پایداری مای ارائه شده(، دحرارتی )پایداری ماده در 

های توان جهت شناسایی سوختاز سوی دیگر، می[. 14گردد ]ها( استفاده میها، رزین پلیمری، حالل)برای مثال پرکننده

ای بررسی بر XRDوش ر [.13های احتراق نیز از این روش استفاده نمود ]و محفظه کاربرد در بویلرهاقابل یتودهزیست

و  ‡‡جاورسکا. [13] گیردمورداستفاده قرار می ساختار مولکولی، کریستالینیتی و آنالیز بافت مواد پلیمری گوناگون

ی مطالعه برای شناسایی پلیمرها، NMR های کیتوزان استفاده کردند. از[، از این روش برای بررسی ویژگی18همکارانش ]

  .[19، 18] شوداستفاده می ، تعیین وزن مولکولیپلیمرارتباط بین ساختار و خواص 

های شناسایی مشخصات خاص خود را دارند و عمالً از چند روش شناسایی در تلفیق با یکدیگر برای سایر روش

عیین ، برای ت[20] ***و کستی §§سی تیگردد. برای مثال، یک پلیمر استفاده میو بررسی خواص گوناگون شناسایی دقیق 

)تعیین  FTIRهای آوری شده از تولیدکنندگان، از روشجمع LDPEو  HDPEهای فیزیکی و شیمیایی کیسهخواص 

های در این مطالعه، از روش )مشخصات حرارتی( استفاده کردند. DSC)تعیین کریستالینیته( و  XRDهای عاملی(، گروه

XRD ،DSC ،رامان ،FTIR و SEM اتیلن پلیی برای بررسی خواص گوناگون نمونهm-2420H .استفاده شد  

 بخش تجربی .2

اتیلن، انواع شد. به منظور تعیین نوع پلی ود، انتخابهای تجاری موجاز میان نمونه m-2420Hاتیلن ی پلینمونه

cmی در محدوده FTIRهای انتهایی از روش های کوتاه و محتوای وینیل گروهشاخه
استفاده گردید. برای  4000-400 1-

قدرت تفکیک دستگاه آلمان استفاده شد.  Brukerساخت  Shimadzu FTIR-4300, IFS48این منظور از دستگاه 

cmمعادل با 
ساعت قبل از هر  h40) 30±3و رطوبت نسبی % 25±2℃سازی در دمای ها برای آمادهنمونهاست.  4 1-

cmسازی تداخل باندهای جذبی گروه متیلن در گیری( قرار داده شدند. برای حداقلاندازه
cm( و I)باند  1535 1-

-1 1538 

cm( با باند تغییرشکل متیل در II)باند 
 [.  21سود برد ] ASTM D2238-92توان از ( میIII)باند  1588 1-

                                                 
*
 Heat capacity  

†
 Glass transition temperature 

‡
 Curie temperature 

§
 Tan 

**
 Torkelson  

††
 Sputtered-Al2O3 

‡‡
 Jaworska  

§§
 CT  

***
 Kesti 
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 *مجهز به آشکارساز دستگاه بار جفت شده Ava-Raman-PRB-785 سنجی رامان با استفاده از دستگاهطیف

(CCD)  ی ساخت کشور هلند در محدودهخنک شده با هواcm
 nm 3/314طول موج لیزر  انجام گرفت. 5000-33 1-

cmها با قدرت تفکیک تمام طیف گردد.تولید می †که از یک لیزر دیودی مادون قرمز نزدیک بدون شکست است
و  4 1-

    به دست آمدند.  mW 400با کمک قدرت لیزر  s 1گذاری زمان در معرض

 و کریستالینیتی دمای ذوب تعیین استفاده شد. DSC آنالیز از m-2420Hی های حرارتی نمونهبرای بررسی ویژگی

و مقدار  دهیساخت ایران انجام گرفت. سرعت حرارت SANAF-SDOMبا مارک  DSCدستگاه استفاده از با نمونه 

 صورت پذیرفت.  23-400 ℃ی دهی در محدودهو حرارت بودند mg 3و  min 10/℃برابر با  نمونه به ترتیب

 θ2=3-30̊ی در محدوده ساخت ایتالیا GNR-Explorerدستگاه تعیین ساختار کریستالی نمونه، برای   

مورفولوژی نمونه با استفاده از  کرد.کار می mA 50و شدت جریان  kV 40ولتاژ  درمورداستفاده قرار گرفت. دستگاه 

آلمان تعیین گردید. ولتاژ اعمال شده و قدرت تفکیک دستگاه به ترتیب  LEOساخت شرکت  SEM-VP1450دستگاه 

   باشد.می nm 2و  kV 20برابر با 

 FTIRسنجی طیف .3

cm) های مثیل و متیلنگروهتوان از باندهای جذبی اتیلن میبه منظور تعیین نوع پلی
استفاده  (1590-1540 1-

-شود. اما در نمونهدر نظر گرفته می LLDPE به عنوان ی موردنظرباشد، نمونه ترضعیف IIاز باند  III. چنانچه، باند نمود

 خواهد بود HDPE ،حذف شود، نمونه III. از سوی دیگر چنانچه باند استتر قوی IIنسبت به باند  IIIباند  LDPEی 

 نشان داده است. m-2420Hی ، این باندها را در نمونه4شکل [. 25، 22]

 
 با باندهای جذبی متیل و متیلن اتیلننوع پلی شناسایی -4شکل 

از سوی دیگر،  نماید.تبعیت می LDPEاز الگوی  m-2420Hی گردد، نمونهمشاهده می 4 طور که در شکلهمان

cmسطح زیر پیک متیل در 
[ 24باشد ]های آلکیل )متیل، اتیل و باالتر( در نمونه میی حضور شاخهدهندهنشان 1588 1-

 به دست آمده است. m-2420Hی در نمونه 30/0با که برابر 

                                                 
*
 Charge coupled device (CCD) 

†
 Invictus near-infrared diode laser  
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بوتیل و هگزیل با های حضور شاخهسود برد.  FTIRتوان از می اتیلنپلیهای کوتاه در براس شناسایی انواع شاخه

cmی موقعیت باند رقاصکی متیل در ناحیه
cmی از باند محدوده. گرددتعیین می 893-883 1-

برای تشخیص  880 1-

تر بوتیل و هگزیل نیز نمایان های بلندشاخه تواند درذکر است که این پیک می گردد. البته الزم بهاتیل استفاده میی شاخه

ی در نمونههای دیگر حضور شاخهی دهندهنشان 3های اتیل و شکل حضور شاخهی دهندهنشان 3 [. شکل23، 23] شود

 . باشدمی مذکور

 
 ی اتیل بررسی حضور شاخه -5شکل 

cmاست و پیکی پهن و کوچک در  ی اتیل در این نمونه بسیار کم، حضور شاخه3براساس شکل 
برای آن  883 1-

 ظاهر شده است.

 
 های بوتیل و هگزیلبررسی حضور شاخه -6شکل 

cmپیکی نسبتاً پهن و قوی در 
باشد. های هگزیل در نمونه میی حضور شاخهدهندهظاهر شده است که نشان 888 1-

cmاز سوی دیگر، پیکی ضعیف در 
ی این با مقایسهکند. های بوتیل داللت میگردد که بر حضور شاخهمشاهده می 893 1-

 باشد.های بوتیل میهای هگزیل به مراتب باالتر از شاخهتوان دریافت که تعداد شاخهدو پیک می
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cmی های ناحیهبسیاری از پیک
از میان سه  مربوط به فاز آمورف پلیمر هستند.اتیلن طیف پلی 1183-1030 1-

cmارتعاش رقاصکی متیلن در نزدیکی 
cmهای موجود در نواحی ، جفت پیک823 1-

cmو  820 1-
عنوان  به 850 1-

cmتر از ارتعاش سوم )در نزدیکی روند که باریکاستانداردی برای تعیین مقدار کریستالینتی نمونه به کار می
( که 820 1-

ی آمورف پلیمر به میزان باالیی با ارتعاش کریستالی ارتعاش مربوط به ناحیهه باشند.ی آمورف است، میبه ناحیهمتعلق 

cm
cmکریستالینیتی نسبی نمونه با استفاده از نسبت شدت نسبی پیک کند. همپوشانی می 820 1-

   به پیک 820 1-

cm
-1 850 (I720/I730) ی کریستالینیتی نسبی نمونهبراین اساس،  [.28، 28گردد ]تعیین میm-2420H  35/1با برابر 

های انتهایی وینیل [، تعداد گروه50[ و ]29ی موجود در منابع ]از طرف دیگر، با استفاده از رابطه (.8به دست آمد )شکل 

 به دست آمد. 2/0ی مذکور برابر با در نمونه

 
 بررسی کریستالینیتی نسبی -7شکل 

 DSCسنجی طیف .4

استفاده شد. درصد کریستالینیتی  DSCاز آنالیز  و دمای تخریببه منظور تعیین دمای ذوب، درصد کریستالینیتی 

 :[51] گرددی زیر حاصل میاتیلن از رابطهی پلینمونه
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 باشند.% بلوری می100اتیلن ی موردنظر و آنتالپی ذوب پلیبه ترتیب آنتالپی ذوب نمونه 100Hو  Hکه در آن 

گردد، مشاهده می 8طور که در شکل همان[. 51باشد ]می cal/g 39یا  J/g 295% بلوری برابر با 100اتیلن آنتالپی پلی

( برابر با 5ی )کریستالینیتی با استفاده از معادلهباشد و درصد مربوط به ذوب نمونه می 8/120 ℃ی پیک موجود در ناحیه

شود آغاز می 510℃باشد، در دمای حدود می گرمازابراساس نمودار، تخریب گرمایی نمونه که فرآیندی  % به دست آمد.22

 ( ظاهرحداکثر مقدار) 580℃در دمای  و پیک دوم 530℃که پیک اول در دمای  آیدای درمیبه صورت یک پیک شانه و
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 نمونه DSCنمودار  -2شکل 

 XRDسنجی طیف .5

مر دارای یک پیک پهن آمورف است و اگر پلیمر دارای بلورینگی باشد، این بخش به پلی XRDالگوی کلی طیف 

ی درصد کریستالینیتی پلیمر با استفاده برای محاسبه(. 9شود )شکل های تیز در باالی پیک آمورف ظاهر میصورت پیک

  :[52] ی زیر استفاده کردتوان از رابطهمی XRDاز 

)4(100(%) 
TA

A
itycrystallin

 

-ها میکل زیر تمام پیکهای کریستالی و مساحت ی مساحت زیر پیکدهندهبه ترتیب نشان TAو  Aکه در آن 

  باشد.
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 [32اتیلن ]پلی XRDطیف  -9شکل 

 اصلیدارای دو پیک اتیلن (. پلی10% محاسبه گردید )شکل 53بر با برا XRDمقدار کریستالینیتی با توجه به نمودار 

-باشد که در بسیاری از نمونهمی θ2=   0/50و  2/53̊و دو پیک دیگر در نزدیکی  θ2=   8/25و  3/21̊ی در نزدیکی ناحیه

-اتیلن بودن نمونه در نظر گرفته میبه عنوان معیار پلی 22-24̊ی محدودهموجود در دو پیک  بنابراین، شوند.ها ظاهر نمی

بر اند که شدهظاهر 34/21̊و  95/25̊ها در نواحی این پیکگردد، مشاهده می 10طور که در شکل . همان[52-54شوند ]

ناشی از  XRD و DSCهای کریستالینیتی به دست آمده از روش درصددر تفاوت  .اتیلن بودن نمونه داللت دارندپلی

 Xی گیری شدت بازتاب تابش اشعهمیزان تبلور براساس اندازه، XRDدر روش  باشد.گیری میهای اندازهتفاوت در روش

بلورها ، گرمای موردنیاز برای ذوب برحسب ذوب کامل DSCشود. در بر روی سطح نمونه توسط گیرنده محاسبه می

 .[53] دهداز میزان بلوری بودن ارائه میتری گردد و در نتیجه، معموالً تخمین دقیقمحاسبه می

 
    نمونه XRDطیف  -11شکل 
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 سنجی رامانطیف .6

اتیلن کامالً اثبات شده است. های ساختاری زنجیرهای پلینسبت دادن باندهای رامان به فازهای مورفولوژیکی و حالت

cmی موجود در ناحیهباند 
تعاشات خمشی متیلن مرتبط است. از سوی دیگر، نوارهای موجود در ربا ا 1480-1400 1-

cmنواحی 
cmو  1080 1-

cmهای پیکشوند. به فاز آمورف نسبت داده می 1505 1-
cmو  1035 1-

به ترتیب  1125 1-

 10تر از های کانفورماسیونی ترانس طوالنیتوالییابند که در اختصاص می C-Cبه ارتعاشات کششی متقارن و نامتقارن 

را با  HDPEو  LDPEتوان انواع [ نشان دادند که می58و همکارانش ] *وسات .[53] دندهرخ میترانس پیوند تمام

cmهای استفاده از بررسی نسبت پیک
cmو  1125 1-

های کریستالی از ، همراه با بررسی تیز بودن و شدت پیک1035 1-

 گذارد. ، این اختالف را به نمایش می11شکل  .تشخیص دادیکدیگر 

 
 HDPE [32]و  LDPEی طیف رامان مقایسه -11شکل 

cmباالتر است، بنابراین، پیک  LDPEاز  HDPEاز آنجایی که کریستالینیتی 
تر تیزتر و قوی HDPEدر  1125 1-

cmعالوه، پیک بهباشد. می LDPEاز این پیک در 
cmتر از پیک قوی HDPEدر  1125 1-

باشد، چراکه این می 1035 1-

cmپیک  LDPEها به ترتیب مربوط به کریستالینیتی و آمورف بودن ساختار هستند. از سوی دیگر، در پیک
-1 1035 

cmتر از پیک قوی
ی است. همچنین، نوارهای موجود در ناحیه HDPEتر از آمورف LDPEباشد، چراکه می 1125 1-

cm
های ی ویژگیدهندههستند، چراکه این باندها نشان LDPE تر ازشدهبسیار تعریف HDPEدر  1439-1414 1-

cmمعموالً باند تبلور در  کریستالی مواد هستند.
ی کریستالی و آمورف ، محدوده12شکل . [58] شودمشاهده می 1413 1-

 دهد.نشان می m-2420Hی را در نمونه

                                                 
*
 Sato 
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 ی کریستالی و آمورف در طیف راماننمایی ناحیهبزرگ -12 شکل

cmگردد، پیک طور که در شکل مشاهده میهمان
cmتر از پیک قوی 1035 1-

 LDPEباشد که بر می 1125 1-

 باشد.در توافق می FTIRی به دست آمده از طیف با نتیجه که کندبودن نمونه داللت می

 (SEM)میکروسکوپ الکترونی روبشی  .7

باشد دست مینشان داده شده است. براساس شکل، نمونه دارای سطحی صاف و یک 15نمونه در شکل  SEM تصویر

 . [40، 59] گرددمشاهده میسطح ی غیرهمهای چندگانهکه در بخشی از آن الیه

 
 m-2420Hی مورفولوژی نمونه -13شکل 
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 گیری نتیجه  .2

در این مطالعه، به  اتیلن وجود دارد که هر کدام مشخصات و کاربردهای خاص خود را دارند.متفاوتی از پلی انواع

نتایج به دست آمده از طیف  پرداخته شده است. های تجاریاز میان انواع نمونه منتخب m-2420Hاتیلن شناسایی پلی

FTIR بر  و رامانLDPE موجود در  هایکنند. پیکبودن نمونه داللت میcm
cmو  888 1-

به  ،FTIRدر طیف  893 1-

ی تر که شدت پیک هگزیل به مراتب قوباشند. ازآنجاییهای هگزیل و بوتیل در نمونه میی حضور شاخهدهندهترتیب نشان

های روش های بوتیل است. براساسهای هگزیل در نمونه بیشتر از شاخهتوان دریافت که تعداد شاخهباشد، میبوتیل میاز 

FTIR ،DSC  وXRD ، به دست آمد. تفاوت در % 53% و 22، 35/1کریستالینیتی نمونه به ترتیب برابر با مقدار

نمونه  FTIRمحاسبه شده از طیف . میزان غیراشباعیت باشدگیری میهای اندازهکریستالینیتی ناشی از تفاوت در روش

-شروع می 510℃افتد و تخریب حرارتی آن تقریباً در دمای فاق میات 8/120℃ذوب نمونه در دمای است.  2/0برابر با 

دست را وح صاف و یکوجود سط نیز SEM. تصاویر گرددمی 580℃و  530℃ای در نواحی که منجر به پیکی شانه گردد

    اند. در نمونه نشان داده

 قدردانی .11

نهایت تشکر  (31491)کد:  جهت انجام این تحقیق نویسندگان از دانشگاه فردوسی مشهد برای فراهم نمودن امکانات

 را دارند.
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