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مهمترین اخبار حوزه سلولهای خورشیدی پروسکایت در سال 1931

آرمین شماعی زاده

کارشناس ارشد انرژیهای تجدیدپذیر دانشگاه تهران و عضو کانون برگزیدگان باشگاه نانو

در سالهای اخیر ،کاهش چشمگیر منابع سوختهای فسیلی و از طرفی آلودگیها و مشکالت حاصل از اسلاداده از ایل
منابع باعث شد تا دانشمندان به دنبال منابع جدیدی برای تولید انرژی باشند .یکلی از ایل منلابع انلرژی ،خورشلید اسلت.
محققان با اساداده از راهکارهای ماداوتی موفق به اساحصال انرژی از خورشید شدهاند که یکی از ای راهکارها سلولهلای
خورشیدی هساند .سلولهای خورشیدی ،دساگاههایی هساند که انرژی نورانی خورشید را دریافت کرده و آن را تبلدی بله
انرژی الکاریکی میکنند .ای سلول ها انواع گوناگونی دارند که یکی از آنها سللولهلای خورشلیدی پروسلکایت هسلاند.
سلول های خورشیدی پروسکایت به دلی بازدهی مناسل و از طرفلی هزینله تولیلد پلایی  ،در ایل محققلان و هم نلی
سرمایهگذاران مورد توجه ویژهای قرار گرفاهاند.
در ای گزارش سعی داریم برخی از مهمتری اخبار و اتداقات سال  8931در حوزه سلولهای خورشیدی پروسکایت را مورد
بررسی قرار دهیم .به عنوان بخش اول گزارش به سلولهای خورشیدی تاندم و حضور پروسکایتها در ای سلولها خواهیم
پرداخت .با رواج سلولهای خورشیدی تاندم ،و بازهی چشمگیرشان ،سلولهای خورشیدی تاندم ملورد توجله ویلژهای قلرار
گرفاهاند .در ای راساا ،محققان مرکز هلمهولاز 8برلی ( )HZBبا ساخت تاندمی از سلولهای خورشیدی پروسکایت و مس
 ایندیوم گالیم-سلنید 2موفقت به دست یافا به بازدهی  28.6درصدی شدند .بر اساس گلزارش محققلان  ،HZBفرآینلدساخت ای سلولها در عی مقیاسپذیری ،ساده و پایدار میباشد .روتگر شلالتمان ،ملدیر مؤسسله  PVcomBدر مرکلز
 ،HZBاز «گامی عظیم در جهت تولید تجاری» سخ گدت .به گداه محققان ،سلول تاندم  HZBبه لحاظ نظری میتوانلد
به بازدهی بیش از  ٪93برسد .تیم  HZBدر ابادا یک الیه میانی بسیار نازک به الیه  CIGSاضلافه کلرده و سلسس الیله
پروسکایت را به روش پوششدهی دورانی 9بر روی آن ایجاد کرده است
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اما یکی دیگر از اخبار مهم سلولهای خورشیدی تاندم ،کاهش تلدات بازتاب در سلولهای خورشیدی تانلدم پروسلکایت
سیلیکون و دست یافا به بازدهی  %2..2در ای سلولهاست .در ای پژوهش ،که با همکلاری محققلان  ،HZBدانشلگاه
آکسدورد ،دانشگاه فنی برلی و آکسدورد پیوی انجام شده است ،محققان نشان دادند که با اساداده از یک الیه میانی نوری
شام نانوکریساال اکسید سیلیکون ،میتوان تلدات بازتاب مادون قرمز در سلولهای تاندم ساخاه شده بر روی یلک بسلار
سیلیکون مسطح (مانند سلولهای تاندم پروسکایت سیلیکون) را کاهش داد .برای اساس ،ای تیم موفق بله دسلایابی بله
بازدهی چشمگیر  2..2درصد در سلولهای تاندم پروسکایت سیلیکون شد.
سلول های خورشیدی تاندم پروسکایت سیلیکون به دلی توانایی افزایش بازدهی سلول فراتر از بیشینه بازدهی سلولهای
سیلیکون کریساالی ( )Siمورد توجه خاصی قرار گرفاهاند .با ای حال ،ضری شکسلت نلوری نسلباا بلزر سلیلیکون ،در
مقایسه با ضری شکست اکسیدهای رسانای شداف و الیههای جاذب پروسکایت ،غالباً منجر به تلدات بازتاب قاب توجهی
در مح اتصال داخلی بی سلولها در دساگاه های یکسارچه (دو ترمینال) میشود .بنابرای  ،کنارل نور بلرای بهبلود جلذب
نوری در سلول زیری سیلیکونی بسیار مهلم اسلت .در ایل پلژوهش ،از یلک الیله نلوری ماشلک از اکسلید سلیلیکون
نانوکریساالی اساداده شده است که بر اساس ناایج ،الیههای ضخیم  883نانوماری با ضری شکست ( 2 6در  133نانومار)
منجر به افزایش  8.1میلیآمسر بر سانایمارمربع جریان در سلول سیلیکون زیری میشوند .ای سللول تانلدم پروسلکایت
سیلیکون به مساحت  8سانایمارمربع تحت تابش  ،AM1.5Gجریان کلی  91.3میلیآمسلر بلر سلانایمارمربلع و بلازدهی
تبدی توان  2..2درصدی دارد

[.]2

اما بعد از پرداخا به سلولهای خورشیدی تاندم ،در ادامه به بررسی دو ماده جدید خواهیم پرداخلت کله بله تلازگی وارد
دنیای سلولهای خورشیدی و پروسکایتها شدهاند .نقاط کواناومی ( )QDنانوکریساالهای نیمههادی هساند کله بلا ابعلاد
بسیار کوچک هساند .در فناوریهای صدحههای نمایش ،ماداولتری انواع نقاط کوانالومی ملورد اسلاداده از یلک هسلاه
کالکوژناید فلزی تشکی شدهاند .ای نقاط کواناومی دارای فرمول شیمیایی  XYهساند – که در آن  Xیک فلز و  Yیکی
از عناصر گوگرد ،تلوریم یا سلنیوم است (به عنوان مثال  - )ZnS ،CdSe ،CdTeکه با یک غشلا نیملههلادی دوم (بله
عنوان مثال  )CdSe / CdSمحصور شدهاند .ابعاد ریز آنها به ای معنی است که حام های بار در فاصله کمی از یکدیگر
قرار دارند ،که باعث خواص نوری و الکارونیکی ویژهی نقاط کواناومی و تداوت آنها با کریساالهلای نیملههلادی بلزر
میشوند.
اما در سالهای اخیر شاهد ظهور نوع جدیدی از نقطه کواناومی هسایم که نه تنها دارای مشخصات بسیار مطلوب از قبی
بازدهی باالی اناشار و اناشار با طیف خالص هساند ،تولید آنها در مقایسه با نمونههای پیشلی سلادهتلر اسلت .ایل نقلا
کواناومی از پروسکایت ساخاه شدهاند .پرووسکیت ها به دلی کاربرد در سلولهای خورشیدی ،در حال حاضلر از محبوبیلت
باالیی برخوردار هساند .بلورهای پروسکایت که ابعاد چند نانوماری (عموماً در حدود  8.-1نلانومار بلرای کاربردهلای نلور
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مرئی) دارند ،عملکردی مشابه نقاط کواناومی کالکوژناید فلزی خواهند داشت .رایجاری نلوع نقلاط کوانالومی پروسلکایت
سربهالیدها هساند .ای نقاط کواناومی ،فرمول شیمیایی  APbX3دارند که در آن A :میتواند یکی از اجزای آلی باشد (به
عنوان مثال مای آمونیوم ( )MAیا فرمامیدینیوم ) )FAیا یک اتم معدنی  ،که معموالً سزیم ( )Csاست ،و  Xیک هالوژن
(کلر ( ، )Clبرم ( )Brیا ید ) ))Iاست .الزم به ذکر است که اناخاب نوع هالید در نقاط کواناومی پروسکایت ،بر طلول ملوج
اناشار تاثیر میگذارد ،یعنی نقاط کواناومی  APbCl3اناشار آبی ،نقاط کواناومی  APbBr3اناشلار سلبز و نقلاط کوانالومی
 APbI3اناشار قرمز رنگ دارند.
طول موج اناشار در نقاط کواناومی پروسکایت از طریق اندازه نقطه یا از طریق ایجاد نقاط مخلوط هالید به طلوری کله 2
هالوژن مخالف در یک نقطه حضور دارند ،به خوبی قاب تنظیم است .برای ایجاد نقاط کواناومی پروسکایت از یک فرآینلد
مبانی بر محلول اساداده میشود .ای فرآیند شام مخلوط کردن ملواد اولیله پروسلکایت بلا مولکلولهلای آللی طلوالنی
(لیگاندها) است .ای لیگاندها مانع از چسبیدن نقاط به هم میشوند و سطح آنها را غیرفعال میکنند .ای نقلاط کوانالومی
پروسکایت در صنعت فاوولااییک هم مورد توجه ویژهای قلرار گرفالهانلد و سللولهلای خورشلیدی سلاخاه شلده بلا ایل
نانوکریساالها به بازدهی کواناومی خارجی بیش از  %89.8رسیدهاند

[.]9

از دیگر مواد تازه وارد در دنیای سلولهای خورشیدی پروسکایت ،میتوان به گرافیلدی  1اشلاره کلرد .گرافیلدی یکلی از
دگرشک های دوبعدی کرب است که در سال کشف شده است و به دلی ویژگیهای ساخااری ماننلد نلوع پیونلد کلرب و
تخلخ های منظم آن مورد توجه ویژهای قرار گرفاه است .در ای راساا ،محققان آکادمی علوم چی موفق شدند با افلزودن
مقدار معینی گرافیدی  ،به عنوان یک ماده میزبان در سلولهای خورشیدی پروسکایت بازدهی دساگاه را تلا  28.38درصلد
افزایش داده و از طرفی مزایایی مانند کریساالهای با کیدیت بسیار باال ،دامنههای بلزر و تعلداد کلم مرزدانلههلا دارنلد.
محققان هم نی نشان دادند که هیسارزیس ولااژ-جریان در ای سلولها قاب چشمپوشی است و از طرفی پایداری آن نیز
بهبود یافاه است .اساداده از گرافیدی به عنوان ماده فعال میزبان ،فرآیند تبلور ،مورفوللوژی فلیلم و برخلی از خصوصلیات
نوری الیه فعال پروسکایت را به طور قاب توجهی تحت تاثیر قرار میدهد

[.]1

در ای بخش میخواهیم به یکی از روش هلای جدیلد و نوآورانله ایل حلوزه بسلردازیم ،کله در آن ،دانشلمندان دانشلگاه
گرونینگ  ،.به سرپرسای ماریا آناونیا لوی اسااد فاوفیزیک و اپاوالکارونیک ،روشی برای اساداده از پروسکایت فرامامیدینیوم
سرب یدید به کمک یک تیغه و فرو بردن در یک محلول ،ابداع کردند که مشک دریافت ساخاار صحیح کریساال پایدار را
ح میکند .به گدنه لویی ،فرامامیدینیوم سرب یدید مشخصات بسیار خوبی دارد ،اما یون فرامامیدینیوم  Aباعث ناپایلداری
ساخاار آن میشود .فیلمهای سهبعدی که از ای ماده ساخاه شدهاند ،بیشار ترکیبی از یک فاز نوری فعال و یک فاز نلوری
غیرفعال هساند که فاز نوری غیرفعال برای کاربرد نهایی مضر است .بنابرای ما به دنبال راهکاری برای ح ای مشک بلا
روشی مقیاسپذیر و قاب اساداده برای تولید صنعای بودیم .از ای گذشاه ،سلولهای خورشیدی باید در پنل هلای بلزر
9

سایت ستاد ویژه توسعه فناوری نانوwww.nano.ir .

انتشار :مرداد 9311

تولید شوند و یافا روشی مناس و ارزان برای ای کار بسیار مهم است .ای پژوهش با پروسکایت ماداوتی آغاز شد ،که در
آن یک مولکول بزرگار -2فنی اتی آمونیوم جایگزی فرمامیدینیوم شده بود و یک پروسکایت دوبعدی تشکی شد .ای ماده
به با اساداده از روش دکار بلید که به طور گسارده در فرآیندهای صنعای مانند چلا اسلاداده ملیشلود ،بله صلورت یلک
الیهنازک الیهنشانی شد .اساسا در ای روش ،مواد با اساداده از یک تیغه بر روی بسار پخش میشوند .ای تیغله ملیتوانلد
فیلمی با ضخامت حدودی  .33نانومار از ماده پر.سکایت دوبعدی روی سطح ایجاد کند .اما نکاه مهم ای اسلت کله ایل
فیلمها با دامنههای کریساالی بزر تا  8.میکرومار بسیار صاف هساند .در ای روش ،فیلمهای دوبعدی صاف مبانی بر -2
فنی اتی آمونیوم سرب یدید به عنوان یک الگوی برای تولید فیلمهای سهبعدی سرب یدید فرمامیدینیوم اساداده شد .بدی
منظور ،الیهنازکهای دوبعدی در محلول حاوی فرمامیدینیوم یدید فرو برده شدند ،که منجر به رشد یک الیهنازک سهبعدی
از طریق تبادل کاتیون شد ،به طوری که فرمامیدینیم جایگزی  2فنی اتیل آمونیلوم شلد .ایل الیلهنلازکهلا نسلبت بله
الیهنازکهای سهبعدی سرب یدید فرمامیدینیوم مرجع ،فاولومینسانس و پایداری باالتری دارند .ای یعنی اکنون با اسلاداده
از روشی مقیاسپذیر و صنعای ،میتوان الیهنازکهایی با کیدیت باال برای سلولهای خورشیدی پروسکایت تولید کرد

[.].

بعد از پرداخا به روشها و مواد جدید مورد اساداده در حلوزه پروسلکایتهلا ،نوبلت تحقیقلاتی ملیرسلد کله در ملورد
مشخصهیابی ای سلول ها به منظور بهبود خواص و عملکرد آنها انجام شلده اسلت .محققلان  OISTژاپل بلا همکلاری
دانشگاه پیاسبور در ایاالت ماحده ،نواقص ساخااری را که باعث حرکت یونها و ناپایداری ملواد پروسلکایت ملیشلوند
مشخصهیابی کردهاند .یافاههای ای محققان میتواند به بهینهسازی سلولهای خورشیدی پرووسکایت کمک کنلد .کلالی
اساکر  ،داناشجوی دکاری  OISTگدت« :مدت طوالنی است که دانشمندان میداننلد نلواقص سلاخااری وجلود دارد ،املا
ماهیت شیمیایی دقیق آنها را مطالعه نکردهاند .مطالعه ما مشخصههای اساسی مواد پروسکایت را مورد مطالعه قرار میدهد
و به سازندگان بذای بهبود عملکرد دساگاههایشان کمک ملیکنلد ».محققلان بلرای درک مشخصلههلای الکارونیکلی و
دینامیکی نواقص در پروسکایتها از روشی به نام میکروسکو تون زنی روبشی 6برای گلرفا تصلاویر بلا وضلوب بلاال از
حرکات هر یون در سطوب پروسکایت اساداده کردند .پس از تجزیه و تحلی ای تصاویر ،اساکر و همکارانش گروههلایی از
فضاهای خالی را در سراسر سطحی که اتم ها وجود نداشاند ،مشاهده کردند .عالوه بر ای  ،آنها دیدند که جدت یونهلای
برمید روی سطوب پروسکایت در حال تغییر مکان و جهت هساند .همکاران محققان  OISTدر دانشگاه پیاسبور با انجام
محاسبات نظری و مدلسازی مسیری که ای یونها در پیش گرفاند ،ای مشلاهدات تجربلی را تاییلد کردنلد .دانشلمندان
 OISTنایجه گرفاند که جای خالی سطحی احاماال باعث میشود که ای یونها در میان مواد پروسلکایت حرکلت کننلد.
درک ای مکانیزم حرکت یونی میتواند بعدا به دانشمندان و مهندسان کمک کند تا پیامدهای ساخااری و عملکلردی ایل
نواقص را کاهش دهند .محققان در نهایت اشاره کردند که ،اگرچه پروسکایتها جایگزینی برای سیلیکون پرکاربرد هساند،
اما ای فناوری قب از تجاری شدن باید بهینه شود .اساکر گدلت « :سلطوب پروسلکایت بسلیار پویلاتر از آنچله پیشلبینی
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میکردیم هساند .اکنون ،با ای یافاههای جدید ،امیدواریم که مهندسان بهار باوانند تاثیر نواقص و حرکت آنها را به منظور
بهسازی دساگاهها در نظر بگیرند».

[.]6

در بخش پایانی گزارش هم به اخبار اقاصادی و سرمایهگذاریهای کالن در حوزه سلولهلای خورشلیدی پروسلکایت در
سال  2383خواهیم پرداخت .یکی از ای اتداقات حائز اهمیت ،اخاصاص بودجه  893میلیون دالری دپارتمان انرژی ایاالت
ماحده برای پروژه های تحقیقاتی خورشیدی است .ای برنامه بودجه شام پنج حوزه تحقیقلاتی ملیشلود کله عبارتنلد از:
فاوولااییک ( ، )PVانرژی خورشیدی-حرارتلی مامرکلز ( ، )CSPکلاهش هزینلههلای نلرم ،نلوآوری در سلاخت و ادغلام
سیسامهای خورشیدی .ای پروژهها با هدف ایجاد انرژی خورشیدی ارزانتر ،قاب اعامادتر و ایم تر ،و برای تقویت صنعت
انرژی خورشیدی داخلی ،و افزایش مقاومت فاوولااییکها در برابر حمالت سایبری انجام میشوند .بخش اول برنامه تلامی
بودجه به تحقیق و توسعه فاوولااییک اخاصاص دارد و برای حدود  82اللی  81پلروژه ،بودجله  26میلیلون دالری در نظلر
گرفاه شده است .ای بخش شام چندی همکاری تحقیقاتی کاربردی برای مقابله با چالشهای کلیلدی در فنلاوریهلای
موجود و سرمایهگذاری بر روی مواد جدید به منظور کاهش هزینله بلر فاوولااییلک خواهلد بلود .در ایل بخلش شلام
سامانههایی میشود که میتوانند مقدار انرژی تولید شلده توسل یلک فاوولااییلک در طلول عملر آن را افلزایش دهنلد و
هزینههای تولید و اساقرار سامانههای خورشیدی را کاهش دهند .عالوه بر ای  ،چندی پروژه با ریسلک بلاال و در مراحل
اولیه هم در ای زمینه حمایت خواهند شد

[.]3

هم نی از رویداد های اقاصادی دیگر میتوان به افزایش سرمایه  1.6میلیون دالری سویدت سوالر 3اشاره کرد .سلویدت
سوالر ،یک اساارتآ در حوزه طراحی و ساخت پن های خورشیدی پروسکایت است که اعالم کرد که سرمایه خود را بله
مقدار  1.6میلیون دالر که بخشی از یک دوره سرمایهگذاری  6.6میلیون دالری است ،افزایش داده است .مجموعه سویدت
سوالر در کلرادو واقع شده است و اعضای آن ،ماخصصان برجساه خورشیدی از دانشلگاههلای اسلاندورد ،MIT ،کمبلریج
(انگلساان) ،آکسدورد (انگلساان) و واشنگا  ،بلا تخصلص در فنلاوری فاوولااییلک پرووسلکایت در مقیلاس بلاال هسلاند.
فناوریهای اصلی سویدت شام طراحی سلولهای خورشیدی جدید تلا روشهلای سلاخت تخصصلی ملیشلوند ،کله در
تحقیقات اولیه آنها در آزمایشگاههای اساندورد و  MITانجام شده است

[.]1

در سال گذشاه آکسدورد پیوی هم یک افزایش بودجه  98میلیون پوندی داشاه است کله در ادامله بله خالصلهای از آن
خواهیم پرداخت .آکسدورد پیوی اخیرا اعالم کرد با جذب سرمایهگذارهای جدید جدید و ادامه حمایت سلهامداران موجلود.
ای شرکت  98میلیون پوند  -حدود  18میلیلون دالر افلزایش سلرمایه داشلاه اسلت .ایل افلزایش سلرمایه شلام یلک
سرمایهگذاری جدید از گلدویند ،ارائهدهنده پیشرو راهح های انرژی تجدیدپذیر یکسارچه در چی  ،و هم نی سرمایهگذاری
سهامداران موجود از جمله  Equinorو  Legal & General Capitalاست .ای بودجه امکان تجاریسازی سللولهلای
خورشیدی مبانی بر پروسکایت را برای آکسدورد پیوی فراهم میکند .در  82ماه گذشاه ،سلول خورشیدی پروسکایت روی
5
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سیلیکون آکسدورد پیوی یک رکورد جهانی معابر را رقم زد .ای فناوری ،آزمونهای کلیدی قابلیت اطمینان را مطلابق بلا
پروتک  IEC 61215را با موفقیت گذرانده است و خ پایلوت ای شرکت به طور معمول سلولهای خورشلیدی تانلدم را
برای اعابارسنجی تولید میکند .اوردانگ 1مدیر ارشد اجرایی در آکسدورد پیوی اظهار داشت ،سلرمایه گلذاری گلدوینلد در
آکسدورد پیوی و حمایت مسامر سهامداران فعلی ما ،نشاندهنده اعاماد به فناوری ما و آملادگی آن بلرای تجلاریسلازی
است .ما خرسندیم که سرمایهگذاران ما بر توانایی فناوری سلول خورشیدی پروسلکایت بله عنلوان جلایگزی سللولهلای
فاوولااییک مبانی بر سیلیکون و نقش سلولهای ما در نگرش جهانی به آیندهای با انرژی پاک باور دارند».

[.]3

اما بعد از افزایش سرمایهها نوبت به توافقنامههای همکاری میرسد .در ای راساا ،آکسدورد پیوی و میربرگلر وارد یلک
همکاری اساراتژیک شده و برای تسریع در توسعه فناوری تولید انبلوه سللولهلای خورشلیدی تانلدم پروسلکایت بلر روی
سیلیکون با پیوند ناهمگ ( ،)HJTتوافقنامه همکاری انحصاری امضا کردهاند .آکسلدورد پلیوی و میربرگلر بلرای ادغلام
فناوریهای  HJTو  SmartWire Connectionمیربرگر ،با فناوری سلول خورشیدی پروسکایت آکسدورد پیوی توافلق
کردند .میربرگر قرار است یک خ  233مگاواتی  HJTرا برای خ تولید پایلوت سلولهای تاندم که قرار است تا پایان سال
 2323در مجموعه آکسدورد پیوی در براندبور راهاندازی شود ،به آکسدورد پیوی بدروشلد .هلدف اولیله بلرای بلازدهی
سلولهای خورشیدی تاندم در ای خ تولید پایلوت  233مگاواتی 23 ،درصد خواهلد بلود .خصوصلیات سللولهلای HJT

میربرگر ،آنها را به سلولهای زیری مناس برای سلولهای تاندم با الیه باالیی پروسکایت آکسدورد پیوی ،تبدی کرده
است .میربرگر هم نی تجهیزاتی را برای صنعایسازی و تولید انبوه الیههای پروسکایت مربوطه که بلر روی سللولهلای
 HJTقرار گرفاهاند ،ایجاد میکند .طرفی همکاری میگویند که ای همکاری باعث تسری فرآیند تجاریسازی سللولهلا
میشود و منافع آکسدورد پیوی و میربرگر را به عنوان پیشروان فناوری پروسکایت و  HJTدر صلنعت خورشلیدی جهلانی
افزایش میدهد .سلولهای خورشیدی تاندم پروسکایت آکسدورد پیوی از سلولهای زیری سلیلیکون کریسلاالی تشلکی
شدهاند و با بازدهی  ٪21رکورد باالتری بازدهی جهانی در سال  2381را دارند .ای سلولهای تاندم از قسمت آبی طیلف
خورشید که انرژی بیشاری دارد اساداده میکنند ،و از دیدگاه نظری میتوانند بازدهی  %19هم داشاه باشند ،که در مقایسله
با بازدهی  ٪23سلولهای خورشیدی تکاتصالی مبانی بر سیلیکون بسیار قاب توجه است

[.]83

در پایان میتوان نایجه گرفت که سلولهای خورشیدی پروسکایت در سال  2383هم از دیدگاه علملی و هلم از دیلدگاه
اقاصادی مورد توجه قرار گرفاه است .هم نی با شک گیری همکاریها و سرمایهگذاریهای کالن در ایل حلوزه ،اناظلار
میرود فرآیند تجاریسازی ای سلولها در آیندهای بسیار نزدیک اتدا بیداند .از طرفی محققلان و دانشلمندان زیلادی در
حال فعالیت در ای حوزه به منظور بهبود عملکرد ای سلولها و هم نی از بی بردن نواقص و کاسایهای ای سللولهلا
هساند ،و همانطور که در گزارش مشاهده شد بسیاری از نواق ای سلولها را برطرف کردهاند.
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