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 چکیده  9

ای در حال گسترش است. به ی به طور فزایندهکیالکتر یخودروها دریونی -های لیتیومروند استفاده از باتری

یکی از  افزایش یابد. ربراب ۰۱ده سال آینده، تقاضای این نوع از خودروها  تا  درشود بینی میطوری که پیش

 یونی است. به همین دلیل تخمین و کاهش-های لیتیومهای اصلی در مسیر این توسعه، قیمت بالای باتریچالش

 های آتی بسیار ضرورت دارد.سالقیمت باتری طی 

در خودروهای  یونی-لیتیوم هایباتری طراحی برای گسترده ابزاری ،«باتری هزینه و عملکرد مدلافزار نرم»

 چنین تسهیلهم و کاربران از ایگسترده طیف به دسترسی ابزار این. باشدمی آن تولید هزینه تخمین و الکتریکی

 ایایهسرم تجهیزات هزینه فاکتورهای. کند می پذیر امکان را ورودی پارامترهای از بسیاری مورد در شفافیت و

با توجه به  .شودمی محاسبه پایه کارخانه یک در موجود فاکتورهای اساس بر تولید فرآیند از مرحله هر برای

های مختلف سازنده آن، این نرم افزار با کمبود اطلاعات موثق در زمینه عملکرد باتری و هزینه هر یک از بخش

بستری مناسب و قابل استناد برای بهبود کیفیت سازندگان  ،تولیدکنندگانجمع آوری اطلاعات از سازندگان و 

 ت.باتری فراهم نموده اس

ترین عملکردی پرداخته شده و مهم افزارنرم، در این گزارش به بررسی اجمالی قیمت باتریبا توجه به اهمیت  

هریک از اجزا  کیکمنگنز به تف-کبالت-نیکلمبتنی بر کاتد  هایآن در زمینه قیمت تولیدی باتریمنتشر شده نتایج 

 آورده شده است. ،باتری در کل قیمت
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 باتری هزینه و عملکرد مدل افزار نرم 2

 اکسل میکروسافت آفیس روش محاسبه بر اساس صفحات گسترده کی ۰یباتر نهیعملکرد و هز مدلنرم افزار 

از  یکیرالکت هینقل لیوسا یبرا ونی-ومیتیل یها یساخت باتر نهیبرآورد عملکرد و هز یاست که در آرگون برا

توسط  اقدام نیساخته شده است. بودجه او خودروهای تمام برقی  3نیپلاگ یدهایبریه، ۶خودروهای هیبریدجمله 

وزارت  ۰ریپذدیتجد یهایو انرژ یانرژ یوراز دفتر بهره یشود، که بخشیم نیتأم 4هینقل لیوسا یدفتر فناور

مکرر ساخته شد، سپس  ۶۱۱7بار در سال  نیاول یبرا یباتر نهیعملکرد و هز مدل. باشدمی ۹متحده الاتیا یانرژ

 مککخواص مواد بر عملکرد  ریدر مطالعه تأث یباتربزرگ و به محققان آرگون و جامعه  هگرفت قرار یمورد بررس

 یا برار یباتر یهاها و بستهدهد تا سلولیمدل اجازه م نیا حاضر حال در، شتریب یها شرفتیاست. با پ نموده

 دیتول نهیو هز نمود، زمان شارژ( را برآورده یانرژ، قدرتعملکرد ) یازهای، نردک یخودرو طراح یهاکاربرد

، مدل نیدارد، ا یساخت بستگ ندیو فرآ یبه مواد، طراح نهی. از آنجا که هززد نیشده را تخمیطراح یهایباتر

و  ینوی-ومیتیل لسلو یکه برا یباتر نهیعملکرد و هز مدلها را مطالعه کند. سازد تا اثرات آنیکاربر را قادر م

 دهد:میپاسخ والات از طریق مهیا کردن موارد زیر از س یاریبه بس شده است،  یطراح یباتر تحقیقات

 انجام شده و روش محاسبه  اتیفرض شفافیت در 

 برنامه کی یازهاین یبه طور خاص برا یباتر یطراح تیقابل 

  یحاکم بر عملکرد باتر یکیزیف یهاتیمحدودمحدود نمودن  

 نهیدر نظر گرفتن هر فاکتور هز یبه بالا برا نییمحاسبه از پا کردیرو کایجاد ی 

مانند  یکنند که از منابع خارجیاستفاده م یو معادلات ریاز مقاد افزاراین نرمدر  یورود یاز پارامترها یبرخ

و بازخورد صنعت در  ندیفرآ ایحمل و نقل  یهاشده، مدلمنتشرو  یشیآزما یهاداده یهمبستگ ای شاتیآزما

 .[1] ندیآیبه دست م دیتول یهاها و روشنهیمورد هز

                                                
۰ Battery Performance and Cost (BatPaC) Model Software 
۶ hybrid-electrics (HEV) 
3 plug-in hybrids (PHEV) 
4 Vehicle Technology Office (VTO) 
۰ Energy Efficiency and Renewable Energy (EERE) 
۹  U.S. Department of Energy (DOE) 
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محصور در ماژول ها را که در داخل محفظه  یلیمستط هایبخش ی،باتر نهیعملکرد و هز مدلسلول در  یطراح

 ییخودرو یهایاز باتر ترفشرده یمنجر به طراح افتهی. ابعاد اختصاص ردیگیشوند، در نظر میم یبسته بندنیز 

 ی درتجار صورته ب ترها با طراحی فشردهیباتر نیکه اشود می ینیب شیشوند، اما پیم دیکه اکنون تولشود می

 نهیزه یفاکتورها باشد.برآوردهای زمان انجام محاسبات میمواد بر اساس  متید. قنباش یابیقابل دست ندهیآ

 یتورهااکبر اساس ف دیتول ندیهر مرحله از فرآ یبرای دیتول یکار و فضا یروینصب شده، ن یا هیسرما زاتیتجه

-نهکارخاکه  ی)زمان ندهیآ یبرا ینیب شیساعت در سال است. پ گاواتیگ 8 تیبا ظرف هیکارخانه پا کیموجود در 

 : [2] دشویمحاسبه مزیر  با معادلات ندیهر مرحله از فرآ یشوند( برا یم دیتول ی وارد خطبزرگتر های

هزینه الف = تیظرف عملیاتی کارخانه ب ) /(ظرفیت عملیاتی کارخانه الف)}هزینه ب )}𝑃 

 ظرفیتو تفاوت در  )ب( هیکارخانه پا نهیهزنسبت به  سهیمقاانجام هر مرحله با  یاز اقلام برا کیهر  نهیهز

 .متفاوت است مختلف، پردازش مراحلو  هانهیهز در،  p، توانشود. مقدار یآن مرحله محاسبه م یبرا یاتیعمل

، تا نیدر دسترس عموم است. بنابرا یکم اطلاعات رایدشوار است ز هیسرما یهانهیو هز یاعتبار مواد ورود دییتأ

ول و سل دکنندگانیمواد، تولکنندگان نی، تأمزاتیکنندگان تجهدیتول ی، به ارتباطات خصوصیادیحدود ز

 برآورد نیشده وجود دارد و پس از بهتر اعلام رین مقادی. تنوع در باست یمتک ۰یاصل زاتیتجه دکنندگانیتول

 .شده است نییتع یینها نهیبرآورد هز یبراهای دقیق ه، محدودحیصح ریمقاد

 یو زمان شارژ مجدد در مورد خودروها یو انرژ توان رهیذخ یازهاین نیبر اساس تأم یبسته باتر یطراح تمیالگور

لتاژ دو ماده الکترود و و ژهیو تی، براساس ظرفیانرژ رهیذخ هایمندیازیاست. ن یدیبریه نیپلاگ ای یتمام برق

 یابیقدرت قابل دست جهیمقاومت سلول و در نت ،۶سلول هیحکند. نایم نییرا تع ازیسلول، مقدار مواد الکترود مورد ن

کند یحداکثر ضخامت الکترود( حل م ایسلول ) سطح نیکمتر نییتع یمعادلات را برا ،مدل نیکند. ا یم نییرا تع

 ،انیجر یهاکالکتورمانند  رفعالیکند. سپس مقدار مواد غ نیرا تأم ازیتواند قدرت و زمان شارژ مورد نیکه م

 هماد یازهایحاصل از ن جینتادر نهایت،  شود.یسلول محاسبه م سطحبراساس  رهیها، محفظه سلول و غداکنندهج

                                                
۰ OEM 
۶ cell area 



7 

 

و  بندیزمان)مخلوط شدن الکترود، پوشش،  ستگاهیا ۰۹با  یکارخانه مجاز کیدر  دیتول نهیمحاسبه هز یبرا

 .[3] شودیممحاسبه  است، های کارخانه پایهاز برآورد موجود یکار و فضا یروی، نهیسرما یهانهی(، که هزرهیغ

اد و مو یارائه شده با مواد فعال کاتد یهانهیالکترود از گز یهاسلول بر اساس انتخاب زوج یطراح محاسبات

لخل، ولتاژ سلول، ، تخیمانند چگال یاتیخصوصبرای فرض  شیپ ری( است. مقادومیتیل تاناتی، تتیفعال آند )گراف

 ریتواند مقادیحال، کاربر م نیشوند. با ایزوج الکترود انتخاب م کی ی، به طور خودکار برارهیامپدانس و غ

صفحات  در یدیکارخانه تول نهیفرض هز شی، عوامل پبیترت نیرا به طور مناسب انتخاب کند. به هم نیگزیجا

حاصل از مجموعه محاسبات شامل ابعاد،  جینتا هستند. میشده و در صورت لزوم قابل تنظ هیمناسب تعب ۰یکار

 است. پکیجسلول، ماژول و  نهیجرم، حجم و هز

 کیاز  یو هم به عنوان بخش یمدل را هم به صورت خصوص نیا یتوسعه باتر یهااز تمام جنبه کارشناسان

 ستیز طیکه توسط آژانس حفاظت از مح یاتهیتوسط کم یمدل به طور رسم نی. ااندتوسعه داده یرسم ندیآفر

در جلسات  یافت و ادامه توسعه آن به طور دورهگر ارقر یشد، مورد بررس سیتأس ۶۱۰۰در سال  ۶متحده الاتیا

با  ای میمستق دانلود قیاز طر ۶۱۰۶از سال  یباتر نهیشود. مدل عملکرد و هزیم یبررس 3سنجی اعتبارسالانه 

 .[3] به اشتراک گذاشته شده است یدرخواست به صورت عموم

 های مختلفدر سال باتری هزینه و عملکردمقایسه  -2-9

، ده کاتدبهبود ما بر مبنایتواند طبق اطلاعات ارائه شده توسط توسعه دهندگان، تخمین هزینه سالانه باتری می

در ود. استفاده ش هزینه مواد کاتد و بهبود بازده سلول تغییر، ها با هزینه کمترجداکننده، ترهای ضخیمالکترود

آورده شده است.  در سه سال مختلف نوع ماده کاتدی دوهای مختلف بین ، مقایسه قیمت و ویژگی۰جدول 

 مشخصات زیر از جمله ظرفیت باتری، یکسان است.هر سه مورد، در توجه شود که 

  است. پایه گرافیتبر آند 

  کیلووات است ۶۱۱توان باتری برابر. 

                                                
۰ worksheets 
۶ USEPA 
3 VTO 
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  عدد است 4۱۱تعداد سلول برابر. 

  است. %۶۰به  %۰۰دقیقه برای شارژ از  ۰۹ به صورت آرام و برابرشارژ 

 8۱انرژی نامی و معادل  %8۰ساعت و انرژی قابل استفاده نیز برابر  کیلووات ۶4ظرفیت نامی برابر 

 مایل با یکبار شارژ خواهد بود. 3۱۱ ساعت است. با توجه به این ظرفیت، میزان پیمایش برابر کیلووات

  هایی است که اهداف باتری در سال تخمین زده شده و شامل باتری ۰۱۱۱۱۱هزینه بر اساس حجم تولید

 .[3] چرخه عمر رعایت نمایند ۰۱۱۱دپارتمان انرژی را برای دارا بودن 

 

 ۶۱۶۱و ۶۱۰۶ ،۶۱۰8 سال در پارامترهای عملکردی باتریو دیگر  هزینه : مقایسه ۰جدول 

 NMCXXX-گرافیت 2292 2291 2222

NMC811 NMC622 NMC622 ماده فعال کاتد 

 پک، ولت ولتاژ 37۰ 37۰ 37۰

 ظرفیت سلول، آمپر ساعت ۹3 ۹3 ۹3

سلول(، وات ساعت قابل ) مخصوص انرژی ۰87 ۰۶3 ۶۱4

 استفاده بر کیلوگرم

(، وات ساعت قابل استفاده پک) انرژی مخصوص ۰44 ۰48 ۰۰7

 بر کیلوگرم

چگالی انرژی )سلول(، وات ساعت قابل استفاده  433 44۹ 4۹۶

 بر لیتر

(، وات ساعت قابل استفاده بر پکچگالی انرژی ) ۶۰3 ۶۹۱ ۶74

 لیتر

 هزینه سلول، دلار بر کیلووات ساعت قابل استفاده ۰۹۱ ۰48 ۰38

ی، لاص زاتیتجه تولیدکنندگان برای پک هزینه  ۰۶7 ۰8۰ ۰۹۶

 دلار بر کیلووات ساعت قابل استفاده

ی، لاص زاتیتجه تولیدکنندگان برای پک هزینه  ۰۰7۹۰ ۰48۰4 ۰348۹

 دلار
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 به سلول، دلار بر دلارپک هزینه نسبت  ۰.۶4 ۰.۶۶ ۰.۶۶

 ۶۱۶۱ر سال د با حفظ میزان ظرفیت، شود که با بهبود ماده کاتدی، قیمت باتریبا توجه به جدول فوق مشاهده می

  کاهش یافته است. %۰۰حدود  ۶۱۰8نسبت به سال 

آورده شده و قیمت اجزا نیز با هم  ۶نیز در جدول  ۶۱۶۱و سال  ۶۱۰۶های سال برخی جزئیات بیشتر از باتری

 ۰۶۱به  ۰7۱ت از شود که با تغییر مواد کاتد، میزان ظرفیبا توجه به این جدول مشاهده می مقایسه شده است.

میکرومتر افزایش یافته است. هزینه  7۶به  7۱ها نیز از آمپرساعت بر گرم افزایش یافته و ضخامت الکترودمیلی

شود که ماده فعال کاتدی در دلار بر متر مربع کاهش یافته است. همچنین مشاهده می ۰به  ۰.۰نیز از  جداکننده

به علت عملکرد بهتر و افزایش  ،رانتر است. با این وجودمقداری گ NMC622به نسبت  NMC811نمونه 

 .(۰)جدول در ظرفیت یکسان کاهش یافته است ۶۱۰۶نسبت به سال  ۶۱۶۱ظرفیت، هزینه باتری مدل سال 

 
 کیلووات ساعت نامی NMCXXX ،۶4-برای باتری با گرافیت ۶۱۶۱با  ۶۱۰۶های سال ی پارامترمقایسه:  ۶جدول 

 اجزا 2291 2222

NMC811 NMC622 ماده فعال کاتد 

 پارامترهای عملکردی

 ماده فعال کاتد، میلی آمپر ساعت بر گرم ۰7۱ ۰۶۱

حداکثر چگالی جریان، میلی آمپر بر سانتی  ۹ ۹

 متر مربع

 ولتاژ سلول، ولت 3.7۰ 3.7۰۰

 هاتعداد سلول 4۱۱ 4۱۱

 هاتعداد مدول ۶۱ ۶۱

 زمان شارژ، دقیقه ۰۹ ۰۹

 ضخامت کاتد، میکرومتر 7۶ 7۶

 بازده سلول، درصد 8۰ 87

 حجم تولید، پک در سال ۰۱۱۱۱۱ ۰۱۱۱۱۱

 پارامترهای قیمتی



10 

 

 ماده فعال کاتد، دلار بر کیلو گرم ۶۰ ۶۶

 گرافیت، دلار بر کیلو گرم ۰4 ۰4

 گرافیت، میلی آمپر ساعت بر گرم 3۰۱ 3۰۱

 الکترولیت، دلار بر لیتر ۰۰ ۰۰

 جداکننده، دلار بر متر مربع ۰.۰ ۰

 کالکتور جریان آلومینیومی، دلار بر متر مربع ۱.4 ۱.4

 کالکتور جریان مسی، دلار بر متر مربع ۰.۶ ۰.۶

۰۱ ۰۱ PVDFدلار بر کیلوگرم ، 

3.۰ 3.۰ NMPدلار بر کیلوگرم ، 

 

 2222در سال  NMC811بررسی اجزای هزینه باتری  -2-2

هزینه پک این باتری  ، در جدول زیر آورده شده است.۶۱۶۱در سال  NMC811هزینه اجزای یک باتری با کاتد 

، اجزای آن به تفکیک آورده شده 3دلار بود که در جدول  ۰348۹نیز مشاهده شد، برابر  ۰همانطور که در جدول 

   .[3] شده است آورده ۰درصد هریک از اجزا در شکل  بهتر، سهیمقا یبراهمچنین  است.

 

65%
15%

17%
3%

0.4%

سهم اجزا مختلف در قیمت باتری

مواد سلول

اقالم خریداری شده

تولید

ادغام بسته ها

مدیریت حرارتی
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 هزینه اصلی در تجهیزات تولیدکنندگان برای دهنده تشکیل بخش هر : سهم۰شکل 

 اصلی تجهیزات تولیدکنندگان برای دهندهتشکیل بخش هر سهم و پک هزینه:  3جدول 

کنندگان تجهیزات برای تولید پکهزینه   دلار 99421 کلاز درصد 

 دلاراصلی، 

 ماده سلول  87۰۰ ۹۰%

 باتری اقلام خریداری شده  ۶۱۹۹ ۰۰.3%

 ساخت   ۰۹.3%

 پردازش الکترود ۹۰3  4.۰%

 مونتاژ سلول 4۰8  3.4%

 بندیگیری، آزمایش، آبچرخه شکل ۰4۱  4%

 مونتاژ مدول و باتری ۶77  ۶.۰%

 بازیافت و تست ماده سلول ۶۰  ۱.۶%

 دریافت و ارسال ۶۶7  ۰.7%

 آزمایشگاه کنترل ۹3  ۱.۰%

 هاادغام پک  4۹۰ 3.۰%

 مدیریت حرارتی  4۱ ۱.3%

 

شود که بیشترین هزینه در تولید یک باتری، مربوط به مواد سلول است مشاهده می ۰و شکل  3با توجه به جدول 

درصد است که جزئیات آن شامل پردازش  ۰۹.3هزینه ساخت نیز برابر  .۰شوداز آن را شامل می %۹۰که حدود 

از کل هزینه یک  %۰۰شده نیز در حدود آورده شده است. اقلام خریداری 3الکترود تا کنترل آزمایشگاه در جدول 

آورده شده است. با توجه به این جدول و شکل،  ۶و شکل  4در جدول  آنجزئیات شود که باتری را شامل می

اقلام  %4۱گردد که هزینه اقلام مربوط به پک باتری و همچنین مدول آن، از همه بیشتر و در حدود مشاهده می

                                                
 اضافی در نظر گرفته شده است. %۹.۹تا حدود  ها، هزینه3توجه شود در جدول  ۰ 

۶۶۱3 
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از اقلام خریداری شده  %۰8.۶شده در سلول از همه کمتر و برابر ، هزینه اقلام خریداریامااست. خریداری شده 

 است.باتری( پک از کل هزینه  %3)معادل 

 

 شده خریداری اقلام سهم و : هزینه 4جدول 

 اقلام خریداری شده دلار ۰۶37 درصد کل

 اقلام خریداری شده سلول، دلار در هر بسته 3۰۶ ۰8.۶%

 اقلام خریداری شده مدول، دلار در هر بسته 78۰ 4۱.۰%

 اقلام خریداری شده بسته باتری، دلار در هر بسته 8۱۱ 4۰.3%

 

 

 اقلام خریداری شده در هزینه شده خریداری اقلام از یک هر : سهم ۶شکل 

آورده شده است با توجه به این  3و برای درک بهتر در شکل  ۰جزئیات مواد مربوط به سلول نیز در جدول 

عال مواد فاست. به طوری که  آن شود که بیشترین هزینه مواد سلول مربوط به کاتدجدول و شکل، مشاهده می

همچنین مواد فعال  .از کل هزینه باتری است %۶8که بیش از  دهندیل میرا تشک ۶۱۶۱از هزینه مواد  %44کاتدی 

41%

41%

18%

درصد تشکیل دهنده

پک

مدول

سلول
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از کل هزینه باتری را  %۰۶و بیش از  استاز مواد  %۰۶سزایی در کل هزینه مواد دارد که حدود هآند نیز سهم ب

 .[4] شودشامل می

 

 

 سلول مواد از یک هر سهم و : هزینه ۰جدول 

 مواد سلول دلار 2912 کلاز درصد 

 مواد فعال مثبت 3۹4۶ 44%

 مواد فعال منفی ۰۰8۰ ۰۶%

 کربن و ترکیب کننده ها ۶۶۰ 3%

 های جریان مثبتکالکتور ۶۰4 3%

 های جریان منفیکالکتور ۹77 8%

 جداکننده ۶4۶ ۰3%

 الکترولیت 884 ۰۰%

 

 

43%

19%

3%

3%

8%

13%

11%

درصد تشکیل دهنده

مواد فعال مثبت

مواد فعال منفی

کربن و ترکیب کننده ها

کالکتور های جریان مثبت

کالکتور های جریان منفی

جدا کننده

الکترولیت
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آن هزینه در سلول مواد از یک هر : سهم 3شکل   
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 نتیجه گیری 9

مت تولید قی تواندمی ،است افتهی توسعه توسط آزمایشگاه ملی آرگونکه  «یباتر نهیهز وعملکرد  مدل افزارنرم»

، افزاراین نرم با رجوع بهیونی -های لیتیومباتری سازندگان بینی نماید.باتری را به تفکیک اجزای مختلف پیش

های مختلف، جداکننده، مختلف استفاده شده در باتری شامل گرافیتهای موارد قادر خواهند بود تا هزینه

ند. کنهای مختلف و غیره را در چندین سال مختلف مشاهده الکترولیت، هزینه اقلام خریداری شده برای بخش

را مقایسه نموده و سهم هر بخش را در قیمت نهایی  و کیفی ظرفیت باتری، زمان شارژ و سایر موارد کمیسپس 

گرفته  های صورتو بهبود کیفیت مشاهده نمایند. برای نمونه طی سه سال اخیر، سازندگان با استفاده از مقایسه

 %۰۰نزدیک به  ۶۱۶۱اند با حفظ ظرفیت باتری، قیمت باتری را در سال توانسته مندی از این نرم افزارو بهره

 کاهش دهند.  ۶۱۰8سال نسبت به 

، کبالت-منگنز-یکلنمبتنی بر کاتد  بیشترین هزینه در تولید یک باتریافزار، با توجه به نتایج منتشر شده از این نرم

شده اقلام خریداری و %۰7هزینه بخش تولید نیز  شود.از آن را شامل می %۹۰مربوط به مواد سلول است که حدود 

است.  %3در حالی که هزینه پک کردن تنها در حدود  .شودیک باتری را شامل میاز کل هزینه  %۰۰نیز حدود 

از کل  %4۰حدود  تقریبا برابر و هرکدام هزینه پک و مدول ، مدول و سلول است کهپک مشتمل برهزینه اقلام 

سلول  مواد شود که بیشترین هزینهجزئیات مواد مربوط به سلول نیز مشاهده می. در هستنداقلام خریداری شده 

د دهرا تشکیل می ۶۱۶۱ تولیدی سال از هزینه مواد %44مربوط به کاتد آن است. به طوری که مواد فعال کاتدی 

  از کل هزینه باتری است.  %۶8که بیش از 
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ی یک کانون تفکر تخصص عنوانبه، اندیشکده حکمرانی انرژی و منابع ایران

 سازیمیتصم یفیتسطح ک یارتقا منظوربه در حوزه انرژی و منابع در کشور، 

ی ش انرژبخ هاییاستس ینتدو زمینۀ در گیـرییمتصم یندبر فرآ یو اثرگذار

من ض یمسئله محور یکردبا رو یشکدهاند ینشده است. ا یستأس و منابع

 در را هاآن شناسییبآس ی و منابع،بخش انرژ یدیموضوعات کل یصتشخ

 یعرصه راهکارها ینا گیرانیمبه تصم درنهایت و داده قرار خود دستور کار

   .دهدیم یشنهادرا پ یاستیس

 نابعو م گیری در حوزه انرژیسازی و تصمیمالزامات فرایند تصمیم یکی از 

آگاهی از آخرین رویدادها و تغییر و تحولات جهانی است. اندیشکده 

های گزارش»حکمرانی انرژی و منابع ایران برای تحقق این مهم قالبی با عنوان 

به رصد، پایش و تحلیل تحولات طراحی کرده است تا از این طریق، « رصدی

 .این حوزه بپردازد


