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 اکسید قلعحسگرهای گازی  و بررسی اثر افزودن نقره بر یابیمشخصه

 

 

 .4 روجیاصغر ا، علی3فردحسن غفوری ،2سعیده رهبرپور، 1,1 سکینه حیدری
 .، ایراندانشگاه سمنان دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی برق، گرایش الکترونیک، -1

 . رانیدانشگاه شاهد، تهران، ا ،یمهندس یه فنشکددان ار،یاستاد -2

 .رانی، تهران، ادانشگاه امیرکبیر برق،ه شکددان ،استاد -3

 .رانی، اسمنان، برق، دانشگاه سمنانه شکدداناستاد،  -4

 

 

  خالصه

  

است که گاز اکسید قلع بررسی شده و نشان داده شده حسگرهای حسگری ویژگیتاثیر آالیش نقره بر در این مقاله 
یک مقدار مشخصی از از ابتدا جهت ایجاد نانوذرات نقره، ای در بهبود عملکرد حسگری اکسید قلع دارد. این فلز تاثیر ویژه

جوشی تجزیه شده و سطح . نیترات نقره در فرآیند تفبا پودر اکسید قلع مخلوط گردیدنیترات نقره دار مانند ترکیب نقره
های مختلف . رفتار حسگر ساخته شده به ازای غلظتدوشمیاین فرآیند آرایش های اکسید قلع با ذرات نقره حاصل از دانه

بوتانل را تا چند دهه -1سطح پاسخ حسگر به گاز اکسید قلع  نقره بررسی گردید. مشاهده شد که افزودن نقره به حسگر
های غلظتشود. درجه سانتیگراد می 022درجه سانتیگراد به  052هش دمای بیشینه پاسخ از افزایش داده و باعث کا

درصد وزنی نسبت به سایر  5/2حسگر آالیش شده با که  مشاهده شدو  .درصد نقره بررسی شد 7/2و  5/2، 3/2 مختلف
 6بوتانل، نسبت به نمونه خالص -1ز گا ppm 1222 های بهتری برخوردار است به نحوی که در پاسخ بهها از ویژگینمونه

مقرون به  ساخته شده به این روش یک حسگر ساده، حساس و حسگر گازیبرابر بیشتر تغییرات مقاومت از خود نشان داد. 
  شد. رفتار مشاهده شده با استفاده از مدل فیزیکی توضیح داده .باشدمی صرفه

 
 

 بوتانول، دمای بیشینه پاسخ، رفتار دمایی-1نقره، نانوذرات ، اکسید قلع، گاز مقاومتی حسگرکلمات کلیدی:

 
 

 مقدمه  .1

 اندحسگر گاز مورد مطالعه قرار گرفته به عنوان 3WO و 2SnO  ،2TiO  ،ZnOاکسیدهای فلزی متفاوتی مانند 
 های حسگری مناسب، گزینه مناسبی برای استفاده در ویژگیپایین و  ساخت . در این میان اکسید قلع با هزینه]6-1[

                                                 
1 Email: sakinehheidari70@yahoo.com مسئول مکاتبات 

mailto:sakinehheidari70@yahoo.com
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 دارای مشکالتی از جمله دمای های مبتنی بر اکسید قلعحسگر لیکن. ]7-9[ استی تجاری تشخیص داده شدهحسگرها
-موجب بهبود عملکرد این حسگرها می Rh و Pd ،Ptافزودن فلزات نجیبی مانند کاری باال و انتخابگری پایین هستند. 

سطوح  .]9-10[ دهندقیمت تمام شده حسگر بهبود یافته را افزایش میها اما این فلزات به علت هزینه باالی آنشوند 
دهد و هادی آرایش شده به وسیله فلزات نجیب پاسخ حسگرها در مواجهه با گازهای کاهشی را ارتقاء میحسگرهای نیمه

لیت کاتالیزوری برای در میان این فلزات، پاالدیوم بیشترین فعا .]15[باشد ها میاین امر وابسته به دما و میزان افزاینده
خواص  رودقرار دارد. به همین دلیل انتظار می Pdبعد از  Ag  . طبق جدول تناوبی عناصر،استرا دار هیدروژنتجزیه 

 .]13-19[ دشیمیایی مشابهی داشته باش

نقل و انتقال بار صورت گرفته و یک  ،فلزی اکسیدهای باها آن اتصال درتابع کار باالیی دارند و  عمدتا نجیب فلزات
های دیودی در قطعه غالب در صورتی که ویژگی ،گرفته صورت مطالعات طبق .گرددایجاد می اتصالدر محل  2شاتکی دیود

تعیین کننده حضور گازهای محیطی مختلف  در شاتکی دس ارتفاع تغییراتباشد و بتوان از مقاومت اکسید صرف نظر نمود، 
ای باشد که گونهساختار بهقطعه خواهد بود. در شرایط عملی، ممکن است  کل و مقاومت معادل الکتریکی اصلی رفتار

 مثال طور بهتغییرات آن به گاز نیز در پاسخ نهایی حسگر موثر باشد. در نتیجه مقاومت اکسید فلزی نیز قابل توجه باشد و 
 سد کاهش هم و اکسید قلع الیه در هدایت افزایش موجب هم همزمان طور به حسگر اطراف در فضای موجود هیدروژن
  . ]02[  رودباال می مدار از عبوری جریان اثرها این دوی هر ینتیجه درشود که می قلع اکسید و نقره بین پتانسیل

به  ]00,01[ (الکترون ولت 06/4دارای تابع کار کوچکی است ) دیگر فلزات نجیباز آن جایی که نقره در مقایسه با 
این به این معنی است که نقره  .توانایی ایجاد سد شاتکی را ندارد و کسیدهای فلزی اتصال اهمی ساختهابا  رسدنظر می

باعث افزایش حساسیت اکسیدهای فلزی کی تواند مانند سایر فلزات نجیب از طریق سازوکار حساس سازی الکترونینمی
طور به فلز  کوچک ذرات ،هادیدر سطح نیمه در شرایطی که کترونیکی به این معنی است کهگردد. حساس سازی ال

در سطح  محیط اکسیژن و واجذب جذبدر این شرایط . گیردشکل میهادی نیمه-اتصال دیودی فلز شوند،پراکنده  مناسب
این . ]03[ شودالیه حساس میدر عادل مقاومت م تغییر نتیجه آن و در ارتفاع سد در نقاط اتصالموجب تغییر ذرات فلزی 

 ذرات نقره صورت نگیرد.به وسیله اکسیدهای فلزی ی ای بر روی حساس سازها مطالعهتا مدت مفهوم باعث شده بود که
نشان  نقره بررسی جذب و واجذب اکسیژن در سطح و مطالعات اخیر در رابطه با حسگرهای گاز شاتکی مبتنی بر نقره

کسیژن بوده و در نتیجه ذرات نقره جاذب ا. که تابع کار نقره به شدت به فشار جزئی اکسیژن محیط حساس است استداده
باعث ایجاد ذرات نقره با تابع کار افزایش یافته  .]04[ ددارافزایش قابلیت الکترون ولت  6ن تا جذب اکسیژن تابع کار آ

 . ]02[ هندگاز اکسید فلزی را تغییر میپاسخ به گشته و تهی در سطح اکسید زیرین  یالیه
میزان  شود وافزودن نقره موجب بهبود پاسخ حسگر و کاهش دمای کار آن میکه  استنشان داده شده کار حاضردر 

 3/2نقره نسبت به نمونه حاوی  5/2حاوی پاسخ حسگر برای مثال . وابسته است اکسید قلع قره درن ییزان افزودنبه م تاثیر
اگرچه  شود. حسگر نمیافزایش میزان بهبود درصد باعث  7/2کند لیکن افزایش بیشتر مقدار نقره تا بهتر عمل میدرصد 

حتی در این حالت نیز سطح پاسخها نسبت به نمونه خالص باالتر است. در انتها مدل فیزیکی برای توجیه رفتار مشاهده 
 شده ارایه شده است.

 

 

  آزمایشگاهیکار   .2

 حسگر ساخت . 2-1

                                                 
2 Schottky diode  
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ودر اکسید قلع دوغاب غلیظی از اختالط پابتدا نیترات نقره استفاده شد.  پودر وپودر اکسید قلع  ازساخت حسگر برای 
ر بستر سرامیکی عایق قرار داده و الکترودهای پالتینی در آن جایگذاری و سطح یکنواختی از آن ب و آب مقطر ایجاد شد

به منظور رسیدن به درصد وزنی مطلوب، مقدار مشخصی از پودر نیترات نقره به  جهت آالیش الیه حساس با نقره، شد.
 5/63باشد و نقره گرم بر مول می 77/169دوغاب اولیه اضافه گردید. برای مثال با توجه به اینکه جرم مولی نیترات نقره 

گرم اکسید قلع  122رات نقره در گرم نیت 1/1درصد نقره مقدار  7/2هد الزم است برای ایجاد را تشکیل می درصد آن
ساخته شد. از آنجا که در انتهای پروسه درصد وزنی  7/2و  5/2، 3/2 های مختلفی با درصدهای نقرهریخته شود. نمونه

نیترات نقره تجزیه  ،شودقرار داده می دقیقه 92به مدت  درجه سانتیگراد 922ساخت نمونه در کوره الکتریکی با دمای 
ای یکی از دالیل نشان رنگ الیه حساس به رنگ نقرهگیرند. تغییر های اکسید قلع شکل میره در سطح دانهشده و ذرات نق

 دهد.طرحواره حسگر را نشان می 1شکل  باشد.تبدیل نیترات نقره به نقره میدهنده 
 

 
 .قلع اکسید مقاومتی حسگر داخلی ساختمان -1شکل 

 
 

 یابی.  مشخصه2-2

لیتری، دو سیم  0شامل یک محفظه  سامانه دهد. اینحسگر را نشان میگیری پاسخ سامانه اندازهطرحواره  0شکل 
برای قرائت مقاومت  رایانهیک متر به الکترودهای حسگر و سیم اتصال ولت 0کن داخلی حسگر، اتصال ولتاژ به ریزگرم

مشابه هم تقریبا الکلی و هیدروژن  مختلف از آنجایی که عملکرد حسگرها در مواجهه با گازهای .استالکتریکی حسگر 
 ی آزاد به عنوان گاز مرجع دربه عنوان گاز هدف و هوادر دسترس و غیرقابل انفجار بودن  به خاطر بوتانول-1 گاز، است

 .شدقرائت  رار داده و مقاومت الکتریکی آنگیری پاسخ حسگر، ابتدا حسگر را در هوای آزاد ق. برای اندازهشدنظر گرفته
 بوتانول-1گاز حجم مشخصی از سپس حسگر به طور ناگهانی وارد محفظه گاز گردید. محفظه گاز از پیش توسط تزریق 

-اندازهاندازه گیری شده بود آماده سازی شده بود.  3بردار میکرولیترینمونهبه وسیله که )متناسب با غلظت گاز مطلوب( 
 0مالی به دوسر مدار ولتاژ اعممکن گردید.  0ر دادن حسگر در مدار شکل با استفاده از قراگیری مقاومت الکتریکی حسگر، 

مقاومت ( قرائت شد. 0)نشان داده شده در شکل  xVولتاژ  ولت بود. با استفاده از یک ولتمتر دیجیتال قابل اتصال به رایانه
  شود.محاسبه می 1 از رابطهحسگر 

x
S

x

2-V
R =( ) (1)

V
C

R

 
 :شودمحاسبه می 0 با استفاده از رابطهپاسخ حسگر  .واسط استمقاومت مدار  cRحسگر و  مقاومت sR که در آن

a gS=R /R (2) 

                                                 
3 Microsampler  
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هر دو مقدار استفاده شده در  .استمقاومت حسگر در محیط گازی  gRو  تمیزمقاومت حسگر در هوای  aRکه در آن 
  .اندشدهمشخص  0گیر شکل با استفاده از مدار اندازه 0بطه را

 
 .هانمونهو پاسخ  مقاومت گیریاندازه و مدار طرحواره -2شکل

 

 نتایج و بحث  .3

  مقاومت الکتریکی در هوا. 3-1

ها دانهاکسید فلزی متخلخل توسط سد پتانسیل الکتریکی تولید شده در مرزهای هادینیمهالکتریکی در  مقاومت
 بادمایی مورد مطالعه ثابت درنظر گرفته شود،  یدر تمام بازه هادانهچنانچه ارتفاع سد شاتکی حادث در مرز شود.تعیین می

 .]9[ یابدش میهاکاکسید فلزی  مقاومترا بدست آورده و  شاتکی سد عبور از برای کافی انرژی هاحامل دما، افزایش
 3و در شکل  گیری شدهدرجه سانتیگراد اندازه 322تا  022 کاری در دمای ی ساخته شدههانمونه مقاومت الکتریکی

در برخی از اگرچه . یابدها با افزایش دما کاهش میهی نمون، مقاومت الکتریکی همه3است. با توجه به شکل نشان داده شده
لیکن در کار حاضر تاثیر نقره بصورت کاهش  ]9[استی با آالیش فلزات نجیب گزارش شدهمقاالت افزایش مقاومت الکتریک

الیه تهی ایجاد شده در محل اتصال  ،های الیه نازکاست. در نمونهن امر ضخامت زیاد الیه حساس بودهمقاومت بود. دلیل ای
حالت تواند باعث کاهش سطح مقطع عبور الکترون از یک الکترود به الکترود دیگر گردد. در این ذرات نقره با اکسید، می

ی ساخته در نمونهکنند. لیکن نانوذرات نقره مانند گیت ترانزیستور عمل نموده و عبور جریان بین دو الکترود را کنترل می
شود. در شده، ضخامت الیه حساس نسبت به الیه تهی بسیار بزرگتر است و افزایش مقاومت ناشی از این سازوکار دیده نمی

به  نتایج. شودز وجود ذرات فلزی نقره بین دو الکترود باعث کاهش مقاومت کل قطعه میمقابل ایجاد مسیر کم اهم ناشی ا
 مطابقت دارد. ]05[دست آمده با نتایج 
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-با غلظت اکسید قلع آرایش شده با نقرهخالص و  اکسید قلعمقاومت الکتریکی حسگرهای  -3شکل 

 .تمیز یدرمحیط هوا نقرههای مختلف 
 
 

 بوتانول-1پاسخ حسگر در حضور گاز   .3-2

است. داده شدهنشان  4با مقادیر مختلف نقره، در شکل  یش شدهاکسید قلع خالص و آرا هایحسگردمایی پاسخ 
بوتانل انجام شد. مشاهده -1از گاز  ppm 1222-122 های مختلفدرخصوص هر نمونه، بررسی پاسخ دمایی در غلظت

گردید که نقطه دمایی بیشینه حساسیت مستقل از مقدار غلظت گاز مورد آزمایش بوده لیکن به شدت به وجود یا عدم 
 022 درصد وزنی 3/2قلع خالص و حسگر اکسید حسگر  وجود آالیش نقره ارتباط دارد. نقطه دمایی بیشینه حساسیت

میزان نقره افزوده  .استدرجه سانتیگراد  052ی درصد وزن 7/2و  5/2حالیکه برای حسگرهای  در درجه سانتیگراد است
نقطه دمایی بیشینه درصد وزنی آنقدر کم است که در مقایسه با حسگر خالص اکسید قلع نه تنها  3/2شده در حسگر 

 .(3)شکل  را جا به جا نکرده بلکه حتی تاثیر چندانی بر مقاومت آن هم ندارد حسگر حساسیت
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درصد 3/0: اکسید قلع با (b): اکسید قلع خالص، (a)پاسخ حسگر های  -4شکل 

درصد  7/0: اکسید قلع با (d)درصد وزنی نقره،  5/0: اکسید قلع با (c)وزنی نقره، 
 .ppm1000-100 های بوتانول در غلظت-1وزنی نقره در مواجهه با گاز 

 
 ولین،ا 4ساکایی مدل واقع . درشودتوسط تئوری ساکایی توصیف میحساسیت به گاز اکسید قلع  یدمای وابستگی

 گاز که شودمی فرض مدل این در. ]06[ است مقاومتی حسگرهایی دمای پاسخ توجیه مدل برای ترینکاربردیو  ترینمهم

 این کند. درمی را متاثر الیه آن هدایت الیه هر در موجود تراکم حسب بر و کندمی نفوذ حساس یالیه داخلی هایبه الیه

 به نازک الیه یقطعه در توانستند همکارانش و ساکاییشود. می گرفته نظر در 5 نادسن فرم دیفیوژن به نفوذ یرابطه مدل،

 به که . پاسخی]07[کنند  ارائه ایرابطه گاز نفوذ کند، برای تبعیت نادسن نفوذ یاز رابطه گاز خروج و ورود که این فرض

 ،(A,SC) هدف چگالی گاز ،(K) ثابت نرخ ،(kD) ضریب نفوذ نادسن از است تابعی ،3مطابق با رابطه  آید،دست می
 ضریب .کندمی نازک نفوذ یالیه در هدف گاز تراکم چگونه دهدمی که نشان (L) ضخامت الیه و (a) ضریب حساسیت

 وابسته هستند. دما به Kو  نادسن نفوذ
                                                 
4 Sakai 
5 Knudsen Diffusion 
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A,S

a g k

k

aC
S=R /R  =1+ tanh(L k/D  ) (3)

L k/D

 

k

4r 2RT
D = (4)

3 M
 

شعاع  rجرم مولی،  Mدمای کاری،  Tثابت گازها،  Rکه در آن کند را توصیف می ضریب نفوذ نادسن 4ی ابطهر
 :کندتبعیت می 5از رابطه به دما  kوابستگی  حفره است.

k
0

E
k=k exp(- ) (5)

RT
 

 .ثابت پیش نمایی است 0Kو  اول مرتبه واکنش سازیفعال انرژی kE آن در که
 مرتبط ایورقه در هدایت نسبی تغییرات به را جامد-واکنش گاز این ضریبنیز به دما وابسته است،  3در رابطه  aضریب 

 اکسیژن دارد. چگالی بستگی شده جذب اکسیژن چگالی به همه از بیشتر اما .است وابسته زیادی عوامل به کند ومی

با در  .بستگی دارد گاز فاز از جذبی اکسیژن تامین و هدف گاز توسط شده جذب اکسیژن مصرف به شرایط پایدار در جذبی
 خواهیم داشت: aنظر گرفتن وابستگی دمایی برای 

a
0

E
a=a exp(- ) (6)

RT
 

  نمایی است. ثابت پیش 0aسازی برای فرآیند انتقال و فعال انرژی  aE که در آن
 داریم: 3در  5و  6رابطه با جاگذاری 

0 A,S 1/4 -1/4a k k
1+a  C 2E -E E

S=  T exp(- )×tanh[ALT exp(- )] (7)
AL 2RT 2RT

 
دهنده منحنی دارای بیشینه دمایی است. درخصوص حسگرهای مقاومتی نشان 7رسم رابطه نشان داده شده در شکل 

 .]07[ است kE  ،آیدبدست می 7مل موثر بر دمای بیشینه پاسخ که از رابطه مهمترین عا
. در حسگرهای اکسیدفلزی آرایش شده با نقره، نقره اکسیژن دارد های اکسیژنمولکولتمایل زیادی به جذب  فلز نقره

-دهد و موجب آن میرا کاهش می kEشود و این امر محیط را جذب کرده و موجب افزایش اکسیژن در سطح حسگر می
کاهش دمای بیشینه  4شکل  .]04[تری نسبت به نمونه خالص آن رخ دهد ی پاسخ حسگر در دمای پایینیشینهشود که ب

که بخاطر اندک  بیان شد 3شکل دهد. طبق درصد را نشان می 3/2در تمامی حسگرهای آالیش شده با نقره بجز نمونه 
 اهده نگردید.ن مشت لذا تغییر خاصی در پاسخ دمایی آبودن نقره در این نمونه، رفتار قطعه به نمونه خالص شبیه اس

-نمایش داده شده 5در شکل  درجه سانتیگراد 022در دمای های ساخته شده حسگرپاسخ همه جهت مقایسه، سطح 
 3/2اگرچه مجددا درخصوص نمونه  شود که در تمامی حاالت سطح حساسیت بهبود پیدا کرده است.مشاهده می .است

درصد وزنی است که  5/2بهترین پاسخ مربوط به حسگر  5با توجه به نمودار شکل  است.درصد نقره تغییرات اندک بوده
درصد وزنی و اکسید  5/2 حسگرگذرای پاسخ  .برابر نمونه خالص آن است 6ود حد ppm 1222پاسخ حسگر آن در غلظت 

  است.نمایش داده شده 6شکل  درجه سانتیگراد در 022خالص در دمای 
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 .ppm 1000-100های بوتانول در غلظت-1به گاز  درجه سانتیگراد 200پاسخ حسگرها در دمای  -5شکل 

 
 

 
 .درجه سانتیگراد 200 درصد وزنی در دمای 5/0پاسخ حسگرهای اکسید قلع خالص و  -6شکل 

 
 

 سازوکار سنجش حسگر  .5

نقش دارند، سازوکار شیمیایی و سازوکار حسگرهای اکسید فلزی آرایش شده با فلزات دو سازوکار اصلی در نوع رفتار 
یکی قابل ونافزودن پالتین بر مبنای سازوکار شیمیایی و پاالدیوم بر مبنای سازوکار الکتر اثر یکی. به طور مثالونالکتر

. ]17-19[ استکی و شیمیایی مؤثر الکترونیوکار هر دو ساز . در حسگر اکسید قلع آرایش شده با نقره]11[ استتحلیل 
 است.نمایش داده شده 7به صورت تصویری در شکل  یکی حسگر اکسید قلع آرایش شده با نقرهونسازوکار الکتر

 و شده جذب آن سطح روی بر های اکسیژنمولکول گیرد،در معرض هوا قرار میخالص هنگامی که حسگر اکسید قلع 
-یا  O2−O ,− )بار  حامل اکسیژن هایاتم به

2O ) شکل سطح اکسید قلع در تخلیه ناحیه شرایط این در. شوندتبدیل می 
افزایش  موجبهای سطحی در اثر تعامل با گاز واجذب اکسیژن گیرد،می قرار گاز  معرض در حسگر که هنگامی .گیردمی
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 حسگر الکتریکی مقاومتمتعاقبا از شود. می گرفته شکل تخلیه ناحیه کاهشهای الیه حساس و در نتیجه الکترون غلظت
 .]01[ (a-7شود )شکل میکاسته 

در . ]02[است در سطح حسگر  نقره-به منزله ایجاد تعداد زیادی دیود شاتکی اکسیدقلع هادانهوجود نقره در سطح 
اکسیژن جذب نموده و تابع کار نقره به علت تمایل باال به جذب اکسیژن، از هوا  اکسید قلع آرایش شده با نقره،حسگرهای 

 استالکترون ولت تغییر تابع کار در اثر جذب اکسیژن گزارش شده  0ادبیات مربوطه برای نقره یابد. در آن افزایش می

جهت گردد. های اکسید میافزایش تابع کار نقره باعث ایجاد ناحیه تهی در محل اتصال این ذرات با سطح دانه. ]31-09[
بدون جذب اکسیژن باقی  هافرض شده است که درصدی از نقره  b-7در شکل ن سازوکار توضیح داده شده، بهتر نشان داد

کنند و چه تعداد از ذرات از هوا اکسیژن جذب میشود. اینکه در زیر آنها تشکیل نمی بمانند که در این حالت الیه تخلیه
کنند هنوز بطور دقیق مطالعه نشده است. لیکن میتوان این مساله را به مورفولوژی شرکت نمی واکنش چه تعداد در این

 مقاومتو یه افزایش ناحیه تخلاند موجب نهایت وجود ذرات نقره که اکسیژن جذب نمودهدر ذرات و ابعاد آنها نسبت داد. 
  .]39-30[( b-7شود. )شکل قطعه میالکتریکی 

 
 .اکسید قلع آرایش شده با نقره: (b)خالص، اکسید قلع  :(a)سازوکار سنجش گاز توسط حسگرهای  -7شکل

 
 گیرینتیجه  .6

اکسید هدایت الکتریکی و سازوکار سنجش حسگر اکسید قلع آرایش شده با نقره مورد بررسی قرار گرفت. حسگرهای 
نیترات نقره  پودر اکسید قلع و پودر ی مختلف نقره با استفاده ازهادر غلظتقلع خالص و اکسید قلع آرایش شده با نقره 

شد و این ها آن نقطه دمایی بیشینه حساسیتافزودن نقره موجب بهبود پاسخ حسگر و  ها بررسی شد.ساخته و عملکرد آن
 بیشینه حساسیت دمای بادرصد وزنی  5/2مربوط به حسگر  پاسخ . بهتریناسته به میزان غلظت نقره افزوده شدهامر وابست

رفتار مشاهده شده بر اساس تغییر تابع کار نقره در اثر جذب و واجذب اکسیژن در . درجه سانتیگراد است 022 حدود
 شد.های مختلف توضیح دادهمحیط

 
 

 مراجع  .7
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