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  چکیده

در کـار حاضـر یـک مـدل جدیـد جهـت        باشد. هاي سوخت گاز طبیعی، فرآیند پر شدن سریع می جایگاههاي مهم در  یکی از فرآیند
 باشد. رسانی، منحصر به فرد می هاي ارتباطی و نازل سوخت نظر گرفتن لوله به واسطه دراین مدل  .گردیده استسازي این فرآیند ارائه  مدل

سازي براي هر دو  هاي مختلف فرآیند، استفاده شده است. مدل انرژي براي بخش سازي از معادالت حالت، پیوستگی، ممنتوم و جهت مدل
هاي مختلف فرآیند در طی زمان پر شدن،  آبشاري انجام شده است. تغییرات فشار، دما و دبی جرمی براي بخشبافر و  نوع سیستم ذخیره

در نظر گرفته شوند. دبی جرمی  ستیبای بوده و ها، مهم  دهند که تاثیرات افت اصطکاکی درون لوله نتایج نشان می مشخص گردیده است.
می توان به ، دیگر باشد. از نتایج  که دلیل آن خفه بودن جریان در انتهاي لوله می بودهفرآیند پر شدن، ثابت  بتدايورودي به مخزن در ا

نتـایج     همچنـین  ) اشـاره کـرد.   % کمتر44حدود (تم ذخیره بافر در مقایسه با سیستم ذخیره آبشاري گیري سیسکم بودن زمان سوخت
    یابد. کلوین افزایش می 85دماي مخزن خودرو در طی فرآیند، براي هر دو نوع سیستم ذخیره تقریباً دهد که نشان می

  
  سیستم ذخیره آبشاري -سیستم ذخیره بافر -گاز طبیعی فشرده -مدل ترمودینامیکی -پر شدن سریع کلمات کلیدي:

  
   فهرست عالئم

A مساحت P نویس زیر  فشار  
cp ویژه فشار ثابت گرمایی ظرفیت 푄̇ نرخ انتقال حرارت  A  لولهA 
cv ویژه حجم ثابت گرمایی ظرفیت R ثابت گاز  B  لولهB 
d قطر  T دما  r مخزن ذخیره  
f ضریب اصطکاك  u انرژي داخلی  c مخزن خودرو  
g شتاب جاذبه زمین  t زمان  cv حجم کنترل  
h مخصوص آنتالپی  V حجم  i شرایط ورودي  
k  گرماهاي ویژهنسبت  W 1نقطه  1  کار  
L طول  푊̇ 2نقطه  2  نرخ تبادل کار  
푚̇ دبی جرمی  z 3نقطه  3  ارتفاع  
M 4نقطه  4  یونانی عالئم  وزن مولکولی  

푀     چگالی  ρ  عدد ماخ 
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  مقدمه -1
هاي مایع مانند آلودگی هوا و هزینه باالي تولید و از طرف دیگر قیمت پایین سوخت گـاز   مشکالت ناشی از استفاده سوخت

به عنوان یک سـوخت پـاك    1گاز طبیعی فشردهدر جهان گردیده است.  ها این نوع سوختاز طبیعی، منجر به افزایش استفاده 
میالدي). ایتالیا  1920باشد (سال  ها داراي تاریخچه نسبتاً طوالنی می در خودرواستفاده از سوخت گاز طبیعی  شود. شناخته می

در وسایل نقلیه، گاز طبیعی فشرده در اولین کشوري است که از سوخت گاز طبیعی در بخش حمل و نقل استفاده کرده است. 
 باشـد  سوخت گاز طبیعی، پر شدن سریع مـی  هاي فرآیند اصلی در جایگاهشود.  ، ذخیره می)بار 250تا  200(  مخازن فشار باال

 2گیري زمان سوخت. دهدمی ، رخ به علت اتصال مخزن خودرو به مخازن پر فشار ذخیره جایگاهو دقیقه  5در زمان کمتر از که 
ري از هاي پـیش رو در بهـره بـردا    رسانی گاز طبیعی، به عنوان مهمترین چالش هاي سوخت برداري از جایگاه و هزینه باالي بهره
   تواند بسیار پر اهمیت باشد. سازي آن می سازي این فرآیند و نهایتاً بهینه باشند. لذا مدل این تاسیسات می

هاي ذخیره آبشاري و بافر.  شود، سیستم هاي سوخت گاز طبیعی معموالً از دو نوع سیستم ذخیره گاز استفاده می در جایگاه
هر یک . )1شوند (شکل  می بندي دسته متوسط و فشار پایین ، فشار فشار باالت قسم زن به سهامخ، 3آبشاري ذخیره در سیستم

از این مخازن ممکن است یک مخزن یکپارچه نباشند بلکه از چندین مخزن که با هم ارتباط دارنـد، تشـکیل شـده باشـند. بـه      
آبشاري، امکان ایجاد تعادل بین تم سسیتوان گفت که  کلی می  طور بهشود.  همین دلیل از اصطالح مجموعه مخازن، استفاده می

فراهم خواهـد  زن جایگاه را ابرداري بهتر از حجم مخ و بهره گیري زمان سوخت خودرو،مخزن داخل کنترل دماي گاز عامل سه 
است که مخازن ذخیره داراي تنها یک سطح فشـار  اساس این باشد که  طراحی آن بر  می 4سیستم ذخیره بافر ،نوع دیگر .نمود
  ).2باشند (شکل  می

فقـط  وي  سازي نمـود.  براي اولین بار فرآیند پر شدن سریع گاز طبیعی را با استفاده از روابط ترمودینامیکی مدل ]1[ ونتزک
در تحقیقات دیگري با استفاده از مدل اولیـه   ]3, 2[کونتز و همکارانسازي نمود.  مخازن ذخیره جایگاه و مخزن خودرو را مدل

فرآیند پر شدن سریع را براي یک جایگاه  ]5, 4[ها را بررسی نمودند. فرزانه گرد و همکاران  کننده خود، فرآیند کنترل در توزیع
دماي اولیه مخازن ذخیره جایگاه را بر فشار و دمـاي نهـایی مخـزن    سازي نمودند. آنها تاثیر فشار و  با مخازن ذخیره بافر، مدل

ها، تنها مخازن ذخیره و مخزن   سازي گیري، بررسی نمودند. الزم به ذکر است که در تمامی مدل خودرو و همچنین زمان سوخت
هـاي قبلـی، فرزانـه گـرد و      لبـا اسـتفاده از مـد    هاي ارتباطی صرفنظر شده اسـت.  اند و از وجود لوله خودرو در نظر گرفته شده

یک جایگاه سوخت با سیستم ذخیره آبشاري را مورد بررسی قرار دادند. آنها نشان دادند که شرایط اولیه و دمـاي   ]6[همکاران 
گیري با استفاده از  دهد که در طی فرآیند سوخت بسیاري در شرایط نهایی مخزن خودرو دارند. نتایج آنها نشان میمحیط، تاثیر 

هاي قبلـی   با گسترش مدل ]8, 7[یابد. فرزانه گرد و همکاران  کلوین افزایش می 40مدل گاز واقعی، دماي مخزن خودرو حدود 
دهـد   بررسی نتایج آنها نشان میو بررسی نمودند.  و براي گاز واقعی، دو نوع سیستم ذخیره آبشاري و بافر را با یکدیگر مقایسه

% کمتـر از  66گیري در سیسـتم بـافر تقریبـاً     زمان سوخت باشند. سیستم داراي مزایا و معایبی نسبت به دیگري میکه هر نوع 
% کمتر از سیستم بافر است. اسـاس  50در سیستم آبشاري  5باشد. مقدار آنتروپی تولیدي زمان سوختگیري سیستم آبشاري می

فرزانه  این نتایج را براي گاز هیدروژن نیز ارائه نمودند. ]9[رد و همکاران هاي قبلی است. فرزانه گ سازي نیز مشابه کار این مدل
مـدت  سـازي نمودنـد.    رسانی را بهینـه  بر اساس همان مدل ترمودینامیکی قبلی، یک جایگاه سوخت ]11, 10[گرد و همکاران 

گیري و مقدار آنتروپی تولیدي رفتـار مخـالف یکـدیگر دارنـد و بـه ازاي کـاهش مقـدار آنتروپـی تولیـدي، زمـان            زمان سوخت
بعد براي مخزن کم فشار و متوسط فشار به ترتیب،  دهد که مقادیر نسبت فشار بی یابد. نتایج نشان می گیري افزایش می سوخت

در تحقیقی دیگر به بررسی تاثیر ترکیبات مختلف گاز طبیعی بـر عملکـرد    ]12[مکاران باشد. فرزانه گرد و ه می 58/0و  24/0
% متـان)  87گیري براي گاز منطقه پـارس (حـاوي تقریبـاً     د. آنها نشان دادند که زمان سوختتنرداخهاي سوخت بافر پ جایگاه

                                                        
1 . Compressed Natural gas (CNG)   
2 . Filling Time 
3 . Cascade Storage 
4 . Buffer Storage   
5 . Entropy Generation 
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دهـد کـه تـاثیر     نتایج تحقیق آنهـا نشـان مـی    باشد. % متان) می98ثانیه کمتر از گاز منطقه خانگیران (حاوي تقریباً  15تقریباً 
  باشد.  گیري، قابل مالحظه می از سوختترکیبات مختلف گاز طبیعی بر شرایط نهایی مخزن خودرو بعد 

باشـد. بـه نظـر     سازي یک جایگاه سوخت گاز طبیعـی بسـیار مهـم مـی     داشتن یک مدل دقیق از فرآیند پر شدن، در شبیه
تر  سازي دقیق تر، دارند. هدف تحقیق حاضر مدل هاي قبلی احتیاج به ارتقاء جهت رسیدن به نتایج دقیق رسد که تمامی مدل می

، در دندش هاي ارتباطی و نازل تنها با یک اوریفیس مدل می برخالف کلیه تحقیقات قبلی که لوله .باشد میپر شدن سریع فرآیند 
هاي قبلی تـاثیر خصوصـیات فیزیکـی و     . در مدلگردیده استسازي  رسانی نیز مدل هاي ارتباطی و نازل سوخت کار حاضر لوله

تاثیر موارد ذکر  این تحقیقدر حالی که در  نشده است، لحاظها و ضریب اصطکاك،  ها، طول لوله هندسی مانند قطر داخل لوله
  . در نظر گرفته شده استشده، 
  

 
 

اي از یک سیستم ذخیره بافر :  نمونه2شکل  ذخیره آبشارياي از یک سیستم  :  نمونه1شکل    

    
    مدل ترمودینامیکی -2

هاي ارتباطی و  در لوله بین این مخازنجریان غیر پایا و  مخازن ذخیره، مخزن خودرو مدل ترمودینامیکی کار حاضر شامل
  باشد. می 3رسانی مطابق شکل  نازل سوخت

  

  
  :  نمایی شماتیک از فرآیند پر شدن سریع3شکل 
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  این مدل ترمودینامیکی عبارتند از:کار رفته در  هاي به فرض
 شوند. دما و فشار در مخازن ذخیره جایگاه و مخزن خودرو به صورت یکنواخت فرض می -
 شود. خواص سکون جریان را ثابت و همان خواص مخازن جایگاه فرض می -
 شوند. آل محاسبه می خواص گاز در تمامی مراحل براي گاز متان و از قانون گاز ایده -
 شود. عدي در نظر گرفته میجریان یک ب -
 شود. باتیک فرض میاها، آدی جریان در لوله -
 شود. تیک و از اصطکاك به علت کم بودن طول نازل، صرفنظر میاجریان در نازل آدیاب -

  هاي مختلف در ادامه ارائه گردیده است. جزئیات مدل ترمودینامیکی براي بخش
 

    هاي ارتباطی لوله -2-1
شود. جریان  در نظر گرفته می 6جریان گاز بین مخازن ذخیره و مخزن خودرو، جریان فانو اعمال شده،فرضیات با توجه به 

سازي فرآیند  . بدون شک پارامتر مهم در مدللحاظ شده استعبوري از نازل نیز یک جریان آیزنتروپیک با تغییر سطح مقطع، 
باشد. بدین منظور و براي محاسبه دبی جرمی گاز باید  ظه میهاي ارتباطی در هر لح پر شدن سریع، دبی جرمی عبوري از لوله

حل شوند. این معادالت براي جریان ) 3(شکل  Bو  Aهاي ارتباطی  معادالت پیوستگی، ممنتوم، انرژي و معادله حالت براي لوله
  باشند. داخل لوله به شکل زیر می

)1(  푑(휌푉)
푑푥

= 0 

)2(  푑(휌푉푉)
푑푥

+
푑푃
푑푥

+
푓

2푑
휌푉 = 0 

)3(  푑
푑푥

휌푉(ℎ+
푉
2

) = 0 

)4(  푃 = 휌
푅
푀
푇 

، قطر داخلی، ضریب مخصوص ترتیب دما، وزن مولکولی، ثابت گاز، آنتالپیه ب ρو  V ,P ,f ,d ,h ,R ,M ,Tا آنهکه در 
  براي جریان: 7با توجه به تعریف عدد ماخباشند.  اصطکاك، فشار، سرعت و دانسیته می

)5(  푀 =
푉

√푘푅푇
 

  توان با استفاده از رابطه زیر بدست آورد.دبی جرمی را میمقدار 

)6(  푚̇ =
푃
푅푇

퐴푀 √푘푅푇 

به شکل زیر تبدیل  4تا  1باشند. با توجه به تعریف فوق معادالت  به ترتیب عدد ماخ و سطح مقطع لوله می Aو  푀که در آن 
  گردند. می

)7(  푓푘
2푑

푑푥 =
1−푀

푀 (1 + ((푘 − 1)/2)푀 )
푑푀
푀

 

                                                        
6 . Fanno Flow 
7 . Mach Number 
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)8(  푑푃
푃

= −
1 + (푘 + 1)푀

1 + ((푘 − 1)/2)푀
푑푀
푀

 

)9(  푑푇
푇

= −
(푘 − 1)푀 푑푀

1 + ((푘 − 1)/2)푀
 

 
  مخزن خودرو -2-2

شود. معادله بقاء جرم براي حجم کنترل انتخابی  در نظر گرفته می 3مطابق شکل  یحجم کنترلیک مخزن خودرو به عنوان 
  مطابق زیر است.

)10(  푑푚
푑푡

= 푚̇  

شود. با توجـه   دبی جرمی ورودي به حجم کنترل است که توسط روابط بخش قبلی، در هر زمان محاسبه می ṁکه در آن 
قانون بقاء انـرژي بـراي   جنبشی و پتانسیل داخل حجم کنترل،  به عدم تبادل کار و همچنین صرفنظر کردن از تغییرات انرژي

  حجم کنترلی مذکور برابر است با:

)11(  = 푄̇ + 푚̇ (ℎ + )  

  توان با وارد کردن عبارت مربوط به آنتالپی مخازن ذخیره، ساده تر نمود. معادله فوق را می

)12(  푑푈
푑푡

= 푄̇ + 푚̇ ℎ  

براي بقاء انرژي شود. سرانجام قانون  از انتقال حرارت میان مخزن خودرو و محیط صرفنظر می ،به منظور ساده سازي بیشتر
  گردد. حجم کنترل مخزن خودرو به شکل تعیین می

)13(  푚
푑푢
푑푡

+ 푢
푑푚
푑푡

= 푚̇ ℎ  

ℎآل مقدار آنتالپی و انرژي داخلی تنها وابسته به دما هستند و از روابط  براي گاز اید = 푐 푇  و 푢 = 푐 푇 شوند. محاسبه می  
  

  فرآیند حل - 3- 2
د پـر شـدن سـریع را    سـازي فرآینـ   مـدل  13و  10تا  6، 4هاي قبلی اشاره گردید، مجموعه معادالت  بخشهمانطور که در 

گردند. فشار و دماي  ، نتایج حاصل میدر نظر گرفته شده است) 01/0( دهند و با حل این معادالت در هر بازه زمانی تشکیل می
باشـد.   همچنین فشار و دماي اولیـه مخـزن خـودرو نیـز معلـوم مـی      در نظر گرفته شده و  و معلوم مخازن ذخیره جایگاه، ثابت

گردد. این فشار بحرانی همان فشاري است که به ازاي مقادیر  )، آغاز می푃ها با تعیین مقدار فشار بحرانی ( سازي لوله مدل
در برابـر یـک    4مقدار عدد ماخ در نقطـه   انی،براي محاسبه مقدار فشار بحر. شود خفه می Bکمتر از آن جریان در انتهاي لوله 

푀)نظر گرفته شده  = تـوان خـواص    شوند. سپس بـا اسـتفاده از ایـن معـادالت مـی      حل می 9و  8 ، 7سپس معادالت و  (1
هـاي کمتـر از فشـار بحرانـی      را در هر بازه زمـانی، تعیـین نمـود. بـراي فشـار      Bو  Aهاي  ترمودینامیکی سایر نقاط داخل لوله

(푃 ≤ 푃   باشد. ، جریان در لوله خفه و مقدار دبی جرمی ثابت می(
، 8باشد و مقدار دبی جرمی با استفاده از یک فرآینـد سـعی و خطـا    ، جریان خفه نمیهاي بیشتر از فشار بحرانی ي فشاربرا 

  . گردد محاسبه می
                                                        
8 . Trial and Error Procedure 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


   FD2015ها  دهمین کنفرانس دینامیک شارهشانز
  1394 آبان 28-26، کرمانشاه، دانشگاه رازي

 

6 
 

براي تعیین مقدار چگـالی و انـرژي داخلـی در     13و  10پس از محاسبه دبی جرمی در هر بازه زمانی، معادالت دیفرانسیل 
تـوان سـایر    شوند. سپس با داشتن این دو خاصیت ترمودینامیکی مسـتقل در بـازه زمـانی بعـدي،می     بازه زمانی بعدي، حل می

بـر ثانیـه   کیلـوگرم   02/0خواص از جمله دما و فشار را محاسبه نمود. این فرآیند حل تا زمانی که مقدار دبی جرمی بیشـتر از  
نشان داده شده  4گیري). فلوچارت روند حل در شکل  یابد و در غیر این صورت متوقف خواهد شد (اتمام سوخت است، ادامه می

  است.
  

  
  :  فلوچارت مربوط به فرآیند حل4شکل 

  
   نتایج  -2-4

تحقیـق گـاز طبیعـی، گـاز متـان در نظـر       دهد، در این  با توجه به اینکه درصد زیادي از گاز طبیعی را گاز متان تشکیل می
ارائه گردیـده اسـت. ایـن     1سازي شده، در جدول  اطالعات مربوط به مشخصات جایگاه و مخزن خودرو شبیه گرفته شده است.

، باغدار واقـع در شـهر   1043باشد (جایگاه اختصاصی شماره  رسانی گاز طبیعی واقعی می اطالعات مربوط به یک جایگاه سوخت
اند. براي سیستم  بار استخراج گردیده 100و  160بار،  220ار مشهد). نتایج مربوط به سیستم ذخیره آبشاري براي سه سبد فش

 293محیط مقدار ثابـت و برابـر    يهمچنین در کلیه نتایج، دما بار در نظر گرفته شده است. 220بافر نیز فشار مخازن ذخیره، 
  کلوین در نظر گرفته شده است.

راي هر دو نوع سیستم ذخیره آبشاري و بافر در شـکل  هاي مختلف و در طی فرآیند پر شدن سریع ب تغییرات فشار در مکان
% کمتر). 44باشد ( گیري در سیستم بافر کمتر از سیستم آبشاري می د که زمان سوختوش می ههدانشان داده شده است. مش 5

  دلیل این امر بیشتر بودن اختالف فشار بین مخازن ذخیره و مخزن خودرو در سیستم بافر است.
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  اطالعات مربوط به مشخصات جایگاه و مخزن خودرو:  1جدول 
 Aقطر داخلی لوله  متر 007/0
 Bقطر داخلی لوله  متر 003/0
 Aطول لوله  متر 50
 Bطول لوله  متر 1

 ضریب اصطکاك 01/0
 حجم مخزن خودرو لیتر 101
 حجم مخازن ذخیره جایگاه لیتر 5760

 بندي تابلوي اولویت خط 3
   ذخیره جایگاهتعداد مخازن  48

  
  

  
  هاي مختلف و در طی فرآیند پر شدن سریع براي هر دو نوع سیستم ذخیره آبشاري و بافر : تغییرات فشار در مکان5شکل 

  
باشـد. نتـایج مربـوط بـه      ها در فرآیند پر شـدن سـریع مـی    همانطور که گفته شد، دبی جرمی گاز یکی از مهمترین پارامتر

نشان داده شده است. بر اساس  6در طی زمان براي هر دو نوع سیستم ذخیره آبشاري و بافر در شکل تغییرات دبی جرمی گاز 
کیلوگرم بر ثانیه شود، در سیستم  02/0گیري شده کمتر از  ها، زمانی که دبی جرمی اندازه کننده الگوریتم تعریف شده در توزیع

 6تـوان در شـکل    شود. این موضوع را می ا فشار باالتر انتخاب میمخزن ب گیري خاتمه و در سیستم آبشاري بافر فرآیند سوخت
هاي اولیه  باشد که دلیل آن خفه بودن جریان در زمان گیري مقدار دبی جرمی، ثابت می مشاهده نمود. در شروع فرآیند سوخت

  باشد.  می
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  و بافر : تغییرات دبی جرمی گاز در طی زمان براي هر دو نوع سیستم ذخیره آبشاري6شکل 

  
نشان داده شـده اسـت. نتـایج نشـان      7گیري در شکل  نتایج مربوط به تغییرات دماي مخزن خودرو در طی فرآیند سوخت

هاي پایانی، دما تقریبـاً   باشد. همچنین در زمان دهد که نرخ افزایش دما در شروع فرآیند براي هر دو نوع سیستم، بیشتر می می
  ماند. ثابت می

  

  
  براي هر دو نوع سیستم ذخیره آبشاري و بافرگیري  رات دماي مخزن خودرو در طی فرآیند سوختتغیی: 7شکل 

  
در  هباشد که نتـایج مربوطـ   پارامتر مهم دیگر در بررسی فرآیند پر شدن سریع، مقدار جرم ذخیره شده در مخزن خودرو می

 11براي هر دو نوع سیستم مقدار گاز ذخیره شده حدود  ،شود در شکل مشاهده میهمانطور که نشان داده شده است.  8شکل 
گیـري نیـز در ایـن شـکل      باشد. تفاوت زمان سوخت کیلوگرم است. دلیل این امر برابر بودن دماي نهایی هر دو نوع سیستم می

  باشد. مشهود می
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  و بافر : تغییرات جرم ذخیره شده درون مخزن خودرو براي هر دو نوع سیستم ذخیره آبشاري8شکل 

  
نشان داده شده است. دماي مخازن ذخیـره   9تاثیر دماي اولیه مخازن ذخیره جایگاه بر دماي نهائی مخزن خودرو در شکل 

باشد. پس دماي نهائی مخزن خودرو نیز متـاثر از دمـاي محـیط اسـت. همـانطور کـه در شـکل         خود متاثر از دماي محیط می
  یابد. کلوین افزایش می 60کلوین دما مخازن ذخیره، دماي مخزن خودرو حدود  40شود، به ازاي افزایش  مشاهده می

  

  
  : تاثیر دماي اولیه مخازن ذخیره جایگاه بر دماي نهائی مخزن خودرو براي هر دو نوع سیستم ذخیره آبشاري و بافر9شکل 

  
  گیرينتیجه -3

هاي ارتباطی و  سازي لوله رسانی گاز طبیعی، شامل مدل هاي سوخت سازي جایگاه تر جهت مدل در کار حاضر یک مدل دقیق
هـا، حـل    هـاي مختلـف لولـه    ها، معادالت پیوستگی، ممنتوم و انرژي براي بخش سازي لوله نازل، ارائه گردیده است. جهت مدل

نوع سیستم ذخیره آبشاري و بافر با یکدیگر مقایسه شده است. تغییرات فشار و دما  اند. سپس با استفاده از این مدل، دو گردیده
ها مانند دماي محیط بر آنها بررسی شده اسـت.   هاي مختلف فرآیند براي هر دو نوع سیستم ارائه و تاثیر برخی پارامتر در بخش
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گرفته شود. از دیگر نتـایج مهـم افـزایش شـدید دمـاي       ها قابل توجه است و باید در نظر دهد که تاثیر افت لوله نتایج نشان می
و کم بودن زمان سوختگیري سیستم ذخیـره   کلوین) 85ذخیره (حدود  سیستم وعن مخزن خودرو در شروع فرآیند براي هر دو

ثابـت   دبی جرمی براي هر دو نوع سیستم در شروع فرآینـد تقریبـاً   % کمتر).44بافر در مقایسه با سیستم آبشاري است (حدود 
کلوین دماي مخـزن خـودرو،    60کلوین دماي مخازن ذخیره، حدود  40دهد که به ازاي افزایش  است. همچنین نتایج نشان می

  یابد. افزایش می
  

  تشکر و قدردانی
  باغدار.  ،1043هاي نفتی ایران منطقه خراسان جنوبی و جایگاه اختصاصی شماره  با تشکر از شرکت ملی پخش فرآورده
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