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  چکيده
  

زيست  . سازمان حفاظت محيطهستندهاي اکوسيستم آبي و خاکي در سراسر دنيا  ترين آالينده از عمده ،هاي نفتي هيدروکربن
 Polycyclic aromatic. تده اسکرزايي باال شناسايي  يك ماده مضر با احتمال سرطان عنوان بهاين ماده را  )EPA( آمريكا

hydrocarbons  هاي زيرزميني  هاي نفتي وارد محيط خاك و آب نگهداري نفت در مراكز پخش فرآوردهاز طريق نشت مخازن
از جمله  PAHs جايي كه امروزه آلودگي آب به زيست را به همراه خواهد داشت. از آن كه در نهايت آلودگي محيط شود يم

 عنوان بهدر تالک و رس خاك بنتونيت، پو باها PAH  اين پژوهش ميزان جذب ، دراستمحيطي جدي  مشكالت زيست
گيري از  بررسي و سپس با توجه به نتايج حاصله و بهره HPLC هاي طبيعي و ارزان قيمت با استفاده از دستگاه جاذب
ده است. نتايج شها تعيين  در جاذب PAHs هاي جذب فروندليخ و النگموير، ضريب جذب و نيز حداكثر ميزان جذب ايزوترم
و (kd)  اي كه ضريب جذب به گونه دارد، PAHs دهد خاك بنتونيت پتانسيل بااليي در جذب ن مياانجام شده، نش يها آزمايش

 نيدر ا نيد. همچنهستن گرم بر گرم ميلي ١٠١/٠ و۰مليتر بر گر ٠٠٨/٠ ترتيب در خاك بنتونيت به PAHs حداكثر ميزان جذب
 جذب زانيحداکثر م و ليتر بر گرم ٠٠٢٣/٠ و گرم ليتر بر ٠٠٢٨/٠ بيتتر خاک رس و پودر تالک به يجذب برا بيضر پژوهش

PAHs است گرم بر گرم ميلي ٠٠٣/٠ و ٠٤٢/٠ بيترت خاک رس و پودر تالک به يبرا. 
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  مقدمه
زمين  هوا، آب و خاک از عوامل اساسي حيات در کره

موجب آلودگي  ،آمدن انقالب صنعتي . پديدهستند
مهمي  از منابع بسيار خاکتدريجي هوا، آب و خاک شد. 

. يکي آن است از ريحفظ و نگهدا بهکه انسان ناگزير است 
محيطي در سراسر دنيا، نشت  هاي زيست از بحران
هاي نفتي از مخازن نگهداري زيرزميني و يا  هيدروکربن

، استهاي آلوده به مواد نفتي  فاضالب باورود آن به خاک، 
هاي زيرزميني به اين  که پيامد آن آلودگي خاک و آب

ها تركيباتي هستند كه از  ن. هيدروكرباستترکيبات سمي 
اند که از نظر ساختار  وژن و كربن تشكيل يافتههيدر

هاي آليفاتيك و  شيميايي در دو گروه اصلي هيدروكربن
هاي  گردند. هيدروكربن بندي مي آروماتيك تقسيم
اي  اي تركيباتي شامل دو يا چند حلقه آروماتيك چند حلقه

ايزومرهاي  آروماتيك جوش خورده هستند كه به صورت
). ١٣٩٠فرد و همکاران،  ليزادهمختلفي وجود دارند (ع

اي از عوامل آالينده و خطرناك  هاي چند حلقه هيدروكربن
). ٢٠٠١کنيش،  و ١٣٨٨(خشند و صبور،  اند محيط
PAHs  زايي و ورود به چرخه  و پتانسيل جهش استسمي
يك ماده  عنوان به ،ين ترکيبات. همچنين ارا داردغذايي 

 اند و از جمله دهشمضر براي سالمتي انسان معرفي 
بندي قانون حفاظت و  اساس طبقهتركيبات خطرناك بر

 و ١٣٨٨ (خشند و صبور، ندهست )RCRAبازيافت منابع (
 يبراها  از مؤثرترين روش). ١٣٩٠فرد و همکاران،  عليزاده

روش جذب  ،وجود در آبحذف مؤثر تركيبات آلي م
است. همچنين اين روش، روشي اقتصادي و ساده  يسطح

امروزه كاربردي فراوان دارد  كهپذير است  قو تطبي
 و ٢٠٠٦پور و همکاران،  ي؛ گيت٢٠٠٥(ساليوان و همکاران، 

). تاكنون مطالعات متعددي در ٢٠٠٨و همکاران،  ينامن
 سطحي تركيبات آلي موجود در آب صورت زمينه جذب

توان به استفاده از  است كه از اين جمله مي گرفته
به منظور  پايينهاي کربن فعال با جريان رو به  ستون

د که در کراشاره  EPA باجذب ترکيبات آلي از آب 
ترين مزاياي اين  از مهم ٢٠٠٠در سال  EPAگزارش 

ي حذف مواد آل يبرابودن  ثرؤ، ممانندفرآيند به مواردي 
اندازي آسان و احياء مجدد  محلول، نياز به حجم کم، راه

). همچنين ٢٠٠٠ ،يا يپيد (اکرتوان اشاره  کربن مي
) در مورد بررسي ميزان ٢٠٠٧توان به تحقيقات بوعزة ( مي

هاي آلي در خاك رس بازالتي و بنتونيت و  جذب آالينده

 .دهاي جذب اشاره نمو ارائه نتايج با استفاده از ايزوترم
) در دانشگاه شيراز، بررسي امکان جذب ١٣٨٦جالير (

هاي مختلف  جاذب باآمين  لولز محا BTEXترکيبات 
داد  ها نشان دادند که نتايج آن جامد را مورد پژوهش قرار
از محلول مونواتانول  BTEXبراي جداسازي ترکيبات 

. نسبت به خاک اره مؤثرتر است يا آمين، کربن فعال دانه
) تصفيه پساب صنايع پتروشيمي ١٣٨٤( ييژيان و طباطبا

هاي شاخص بنتونيت، توفيت،  خاک از استفادهو نفت با 
که  کردند يبررسکننده را  لخته عنوان بهتالک و زئوليت 

 عنوان بهتوان  نتايج آنها نشان داد خاک بنتونيت را مي
هاي  که بيشترين جذب ذره معرفي کرد بهترين خاک

هاي  امولسيون را دارد. براي حذف بهتر امولسيون پساب
يري بيشتري در پذ و نفت، اين مواد واکنش يپتروشيم
سازي در محيط  زيرا فعاليت لخته ؛هاي بازي دارند محيط

و همکاران  يرباقري. مبازي از محيط اسيدي بيشتر است
فعال، زئوليت و  هاي كربن ) استفاده از جاذب١٣٩١(

 جيند که نتاکرد يها در تصفيه آب و فاضالب را بررس رزين
ل بار منفي شده به دلي داد كربن فعال اكسيده ها نشان آن

سطحي و خاصيت تعويض يوني داراي ظرفيت بااليي در 
هاي پليمري  جاذب نيهمچن جذب فلزات سنگين است.

اخير جايگزين مناسبي براي كربن فعال  ي در چند دهه
گيري تركيبات  ) اندازه١٣٨٨( ي. باغبان و ناصراند شده

اي در آب تصفيه  هاي آروماتيك چند حلقه هيدروكربن
ها وشبكه توزيع آب شهر تهران و مخازن  خانه شده تصفيه

ها نشان داد  نآ جيدند که نتاکر ياستان تهران را بررس
تركيب  شانزدههاي حاصله از ميزان  بررسي كروماتوگرام

PAHs ها در مقايسه با  تمام نمونه رگيري شده د اندازه
، سازمان بهداشت جهاني ١٠٥٣استاندارد ملي ايران 

WHO ائه شده توسط استاندارد ارWisconsin کا،يآمر 
. استتر از حد مجاز تعيين شده براي آب آشاميدني  ينيپا

سنبلستان و همکاران  قاتيبه تحق توان يم نيهمچن
هاي  پااليي برخي از هيدروکربن زيست مورد) در ١٣٩٠(

از  ههاي باکتريايي جدا شد آروماتيک نفتي به وسيله گونه
 ييو رضا ينانيد يرضو های پژوهشو  هاي آلوده خاک

) در مورد کاربرد پوسته برنج در حذف ١٣٩٠(
. با توجه به هاي نفتي از محيط آبي اشاره کرد هيدروکربن

پذيري  مطالب بيان شده، در اين تحقيق به بررسي تصفيه
در منطقه پااليشگاه نفت تهران با  PAHsآب آلوده به 

 عنوان بهاستفاده از خاک بنتونيت، پودر تالک و خاک رس 



  ١٣                                                                                                        ١٣٩٦ زيي/ پا٢٦ ي/ پياپ٣/ شماره ١١ايران/ جلد  آب پژوهش مجله

هاي طبيعي پرداخته شد و در ادامه با استفاده از  جاذب
آروماتيک  ترکيباتهاي جذب، ميزان جذب  ايزوترم

حلقوي به كمك دو مدل جذب فروندليخ و النگموير 
هاي  جاذب ريتأث يپژوهش بررس نيد. هدف از اشتعيين 

از نفوذ  يريهاي نفتي و جلوگ طبيعي بر حذف هيدروکربن
  .است ينيرزميز يها آب جهيآنها به خاک و در نت

  
  ها مواد و روش

و با ابعاد  ١مطابق شکل  ليمکعب مستط يلوتيپا
مکعب از جنس فوالد ضد زنگ و متر سانتي ٧٠×٤٠×١٠٠

از  يستون يرو شيانجام آزما يبرااي  پنجره شيشه
 هيخاک رس) ته و ها (خاک بنتونيت، پودر تالک جاذب

کننده پساب،  هاي اسپري پايلوت همچنين از لولهشد. 
و يک همزن تشکيل  پمخزن ورودي پساب، زهکش، پم

 ٢٥است. سپس در هر مرحله پايلوت تا ارتفاع  شده
هاي مذکور پر و پساب حاوي ترکيبات  جاذب بامتر  سانتي
PAHs ها عبور داده شد. در  با يک دبي معين از روي آن
متر بار سطحي بر  سانتي ٢ الي ١آزمايش حدود  هنگام

ها،  ها قرار گرفته و در تمامي آزمايش روي سطح جاذب
 ،ها شود. در مورد کليه آزمايش داشته مي رايط ثابت نگهش

با توجه به شروع زمان پساب خروجي از پايلوت، در فواصل 
طور متوالي از پساب خروجي، عمليات ه دقيقه ب ٣٠زماني 
  .نمونه) ٩ساعت صورت گرفت ( چهاربرداري به مدت  نمونه

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  شماي پايلوت استفاده شده در شرايط آزمايش - ۱شکل 

  
تعيين ميزان جذب و  يبراهمچنين در اين پژوهش، 

ظر از آزمايش هاي موردن در جاذب PAHsنگهداري آالينده 
د. بدين منظور آالينده نفتي مورد نظر با شجذب استفاده 

 ٥استفاده از نفت خام و بنزين بدون افزاينده به نسبت 
تهيه  يبراسپس يک ليتر از سوبستراي فوق  ودرصد تهيه 

به  ؛ليتر آب اضافه شد ٥٠به  PAHsات ترکيب يداراپساب 
 ٨/١٥٦در پساب،  PAHsطوري که ميزان ترکيبات 

كه  PAHsگيري شد. مشخصات  ميکروگرم در ليتر اندازه
در  شده،ماده آالينده در اين مطالعه استفاده  عنوان به

  آمده است. ١جدول 
همچنين در اين پژوهش، از خاك رس به منظور تعيين 

محيطي و بررسي قابليت  خصوصيات ژئوتكنيك زيست
جاذب استفاده  عنوان به PAHsجذب و نگهداري آالينده 

شده است. خصوصيات خاك رس مورد استفاده در اين 
  آمده است. ٢مطالعه، در جدول 

  PAHsهاي فرآورده  ويژگي -١جدول 

  تهيدانس  ماده مورد تجزيه
(kg/m3) 

  نقطه جوش
(°C) 

Naphthalene ۲/۱۲۸  ۲۱۸  

Fluorene  ۲/۱۶۶  ۲۹۸  

Anthracene  ۲/۱۷۸  ۳۴۲  

Fluoranthene  ۳/۲۰۲  ۳۸۴  

Pyrene  ۳/۲۰۲    

Benzo(k)fluoranthene  ۳/۲۵۲    

Benzo(a)pyrene  ۳/۲۵۲  ۴۹۵  

Benzo(ghi)pyrene  ۳/۲۷۶  ۵۰۰> 

  
 خصوصيات نمونه خاك رس -٢جدول 

 يمواد آل  مشخصات
(%)  

رطوبت 
 (%) اشباع

CEC 
(meq)  pH 

بافت 
  خاک

  يرس  ۳۵/۷  ۲۵/۵۱  ۳۰  ۷۵۸۲/۰ زانيم

  

 اسپري پساب

 زهكش

 بستر جاذب

 مخزن ورودي پساب

 همزن
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  روش انجام آزمايش
هاي  در نمونه PAHsگيري ميزان تركيبات  براي اندازه

خروجي از پايلوت، ابتدا اين تركيبات با عمليات استخراج 
هاي  كلرومتان و استفاده از دكانتور در نمونه حالل دي با

  پساب، جدا شد.
ها،  جداسازي حالل و تغليظ نمونه يبراتركيبات جدا شده 

 دند،شتغليظ  وتوسط خالء، خشك  ١دوار هستگادرون د
سپس به روش كروماتوگرافي ستوني با استفاده از ستون 

ها انجام  روي آنسازي  سليكاژل و آلومينا عمليات خالص
و همکاران،  يميصم و ٢٠٠٥و همکاران،  اهونگيشد (ژ
٢٠٠٩.(  

ها با دستگاه  در نمونه PAHsدر خاتمه ميزان تركيبات 
HPLC  510مدل Water فلورسانس و  ٢ازس مجهز به آشکار

 μm packing materials 5-S 18 Watersون ست

PAHCطبق استاندارد ISO )۲۰۰۵ ۱ -۷۹۸۱I-SO ( و
گيري  اندازه )ASTM- D ١٦١٨-٩٩( ASTM استاندارد
  ).٢٠٠١ ،يا يپ يشد (ا

  
  ند جذبيفرآ

فرآيندهاي جذب، شامل جذب سطحي، جذب شيميايي و 
هاي جاذب در جذب بسيار   است. ويژگي يشوندگ جذب

اند از:  عوامل کليدي مؤثر در جذب عبارتمهم است. 
  .بار مولکولي و ساختار زي،يي مولکولي، آب گر اندازه
دفع آب در اثر جذب برخي  :عبارت است از گريزي  آب

هاي زيرزميني به سطوح  شده در آب  تركيبات آلي حل
جذب   پذيري تركيبات آلي در آب، تابع درجه خاك. حل
اين جذب به قطبيت مولكول هاي قطبي آب است.  مولكول

گريز، در بسياري از  آلي بستگي دارد. تركيبات آب
ها در آب،  اما انحالل آن شوند؛ ميهاي غيرقطبي حل  حالل

كم است و وقتي در آب حل ، تمايل دارند كه جذب 
دند. زماني که نفت يا شسطوح با قطبيت كمتر 

ذ شوند، نفو هاي مواد نفتي روي خاک ريخته مي فرآورده
ند. کنهاي زيرزميني را آلوده  ند و احتمال دارد آبکن مي

خاصيت و ويژگي خاک و  هميزان و گستردگي اين نفوذ ب
طور به ماهيت و کميت مواد آالينده بستگي خواهد  همين

و همکاران،  يرباقريم و ١٣٨٨داشت (خشند و صبور، 
٢٠٠٨.(  

                                                
1- Rotary 
2- Detector 

  جذب يها زوترميا
هاي  استفاده از ايزوترمروي ماده جاذب با ، جذب آالينده

طور ه د. بشو جذب و به صورت معادله رياضي بيان مي
ميزان موادي كه بر روي ذرات جاذب، جذب  ،كلي
و  ستاي(بات استه شوند ند، تابعي از غلظت ماده جذبشو مي

تشريح تعادل بين  يبرا). در اين پژوهش ٢٠٠٣همکاران، 
ماده جاذب و ماده شيميايي موجود در محلول ( وحسط

 PAHsجذب شونده) و بررسي رابطه بين مقدار و غلظت 
خاك بنتونيت، پودر تالک و خاک رس و  باجذب شده 

در محلول آبي و نيز تعيين ظرفيت  PAHsغلظت تعادل 
 از جاذب، عنوان بهخاك بنتونيت، پودر تالک و خاک رس 

 ،يهاي جذب فروندليخ و جذب النگموير (عباس ايزوترم
  .شد) استفاده ١٣٨٩نژاد و اکبرنژاد،  يالهام و ١٣٨٦

 
  نتايج و بحث
در خروجي پايلوت بعد از عبور از  PAHsميزان غلظت 

بق هاي خاک بنتونيت، پودر تالک و خاک رس مطا جاذب
  .است ٢شکل 

  

در خروجي پايلوت توسط  PAHsغلظت ميزان  -۲شكل 
  اه جاذب
  

شده در واحد جرم جامد بر   جذب  تغييرات مقدار آالينده
حسب غلظت آالينده در محلول براي بررسي ايزوترم 

هاي طبيعي خاك بنتونيت،  جذبي فروندليخ براي جاذب
  است ٣خاک رس و پودر تالک به صورت جدول 
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  خاك رس  پودر تالک  بنتونیت



  ١٥                                                                                                        ١٣٩٦ زيي/ پا٢٦ ي/ پياپ٣/ شماره ١١ايران/ جلد  آب پژوهش مجله

 ها جاذب PAHs ايزوترم جذبي فروندليخ -٣جدول 

 

براي بررسي عملکرد جذب در ايزوترم فروندليخ، از فاکتور 
شود، بدين صورت که اگر  ) استفاده ميβشدت جذب (

١<β<شده و جاذب  باشد، عمليات جذب به خوبي انجام ٠
باشد، جاذب  <١βو اگر  استجذب مناسب  اتيعمل براي
نکته حائز  ني. البته ايستجذب مناسب ن اتيعمل يبرا
تر  کوچک تواند ينم گاه چيکه شدت جذب ه ستا تياهم

برنژاد، نژاد و اک يالهام و ٢٠٠٧ (بوعزه، از صفر باشد
هاي  شدت جذب براي جاذب پژوهش،در اين  .)١٣٨٩

بر با برا ترتيب بهخاک بنتونيت، پودر تالک و خاک رس 
هاي  و ضريب جذب براي جاذب ١٣/٠و  ٦٢٢/٠، ٥٠٦/٠

 ترلي ٠٠٢٨/٠و  ٠٠٢٣/٠، ٠٠٨/٠برابر با  ترتيب بهمذکور 
 هاي جاذب جا که تمامي است، در نتيجه از آندر گرم 
 نينابراب است، کيصفر و  نيشدت جذب ب يمذکور دارا

دهند. ديگر  عمليات جذب را به خوبي انجام مي
 را،يواند (اولي به نتايج مشابهي دست يافته پژوهشگران هم

). ١٣٨٩ د،نژاد و اکبرنژا يالهام و ٢٠٠٧ ؛ بوعزه،٢٠٠٥
بررسي ايزوترم جذبي  براي S/Cبر حسب  Sتغييرات 

بنتونيت، خاک رس و پودر هاي خاک  النگموير براي جاذب
  .است ٤تالک به صورت جدول 

  
ها جاذب  PAHs  ١٣٨٩نژاد و اکبرنژاد، ي(الهام ريالنگموايزوترم جذبي  -٤جدول(  

  

براي بررسي عملکرد جذب در ايزوترم النگموير، فاکتور 
 را،يويشود (اول ) بيان مي۱( معادلهبه صورت  RLجداسازي 

  ):١٣٨٩و اکبرنژاد،  نژاد يالهام و ٢٠٠٥
)١(  R = 11 + (K × C ) 

بين صفر و يک باشد، عمليات جذب به خوبي  RLاگر 
باشد،  کيتر از  و بزرگ يمساو RLانجام شده است و اگر 

جذب نامطلوب است و اگر برابر صفر باشد، جذب  اتيعمل
فاکتور  پژوهشجا که در اين  از آن است و ريناپذ بازگشت

هاي خاک بنتونيت، پودر تالک و  جداسازي براي جاذب
و  ٠٢٢/٠و  ٠١٧/٠، ٠٩٣/٠ابر با بر ترتيب بهخاک رس 

برابر  ترتيب بههاي مذکور  حداکثر ميزان جذب براي جاذب
، پس عمليات جذب در است ٠٠٣/٠و  ٠٤٢/٠، ١٠١/٠با 

است. ديگر  انجام شده هاي مورد آزمايش به خوبي جاذب
 را،يوياند (اول هم به نتايج مشابهي دست يافته پژوهشگران

). ١٣٨٩و اکبرنژاد،  نژاد ياماله و ٢٠٠٧ ؛ بوعزه،٢٠٠٥

هاي  همچنين برازش نتايج آزمايش جذب روي ايزوترم
النگموير و فروندليخ با توجه به ضريب همبستگي اين 

النگموير با ضريب  دهند ايزوترم جذب نشان مي ،ها ايزوترم
براي  ترتيب به ٩٦/٠و  ٩٤٥/٠، ٩٧٤/٠همبستگي 

از  هاي خاک بنتونيت، پودر تالک و خاک رس جاذب
سازي  باالترين همخواني با نتايج آزمايشگاهي در مدل

  .هستندها برخوردار  PAHsفرآيند جذب سطحي 
  

  گيري نتيجه
ها منجر به نفوذ  PAHsهاي خاص  جايي كه ويژگي از آن

هاي  د، استفاده از روششو ه به منابع آب ميبيشتر اين ماد
. استجديد و كارا براي حذف آن بسيار ضروري 

معرفي  يبرا ،هاي انجام گرفته در اين پژوهش آزمايش
جاذب  عنوان بهخاک بنتونيت، پودر تالک و خاک رس 

هاي آلوده و نيز بررسي ميزان كارايي اين  تصفيه آب يبرا

R2 Q RL جاذب معادله 

٩٧٤/٠  ١٠١/٠  ٠٩٣/٠   = −16.25     +  خاک بنتونيت 0.09

٩٤٥/٠  ٠٤٢/٠  ٠١٧/٠   = −33.72     +  پودر تالک 0.042

٩٦/٠  ٠٠٣/٠  ٠٢٢/٠   = −3.633     +  خاک رس 0.101

β kd  جاذب  معادله  

۵۰۶/۰  ٠٠٨/٠  S = 0.008C .    خاک بنتونيت  

٠٠٢٣/٠ ٦٢٢/٠  S = 0.0023C .    پودرتالک  

٠٠٢٨/٠  ١٣/٠  S = 0.0028C .    خاک رس  
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است. همچنين برازش  امر صورت گرفته ها در اين جاذب
هاي النگموير و فروندليخ  نتايج آزمايش جذب روي ايزوترم

دهند  ها نشان مي همبستگي اين ايزوترم با توجه به ضريب
، ٩٧٤/٠ايزوترم جذب النگموير با ضريب همبستگي 

هاي خاک بنتونيت،  براي جاذب ترتيب به ٩٦/٠و  ٩٤٥/٠
از باالترين همخواني با نتايج  پودر تالک و خاک رس

ها  PAHsسطحي  سازي فرآيند جذب آزمايشگاهي در مدل
جذب  زوترميادر مورد  نيند. همچنهستبرخوردار 

 ت،يخاک بنتون يها جاذب يهمبستگ بيضر خيفروندل
و  ٩٢١/٠، ٩٦٦/٠با  برابر ترتيب بهپودر تالک و خاک رس 

هاي  برازش نتايج آزمايش جذب روي ايزوترم. است ٩٥١/٠
دهد  جذب فروندليخ و النگموير مختلف جذب نشان مي

توسط خاك بنتونيت برازش بسيار  PAHsجذب سطحي 
دقيقي روي مدل جذب فروندليخ و النگموير دارد. با توجه 
به ارزان بودن و در دسترس بودن خاك بنتونيت و سادگي 

نيروي متخصص  از ينياز يبكاربري روش جذب سطحي و 
آوري نهايي و  جمع ،تر از همه و اپراتوري ويژه و مهم

شده،  فاضالب تصفيهاز  يتبازيابي آسان خاك بنتون
سبي براي ساير جايگزين منا عنوان بهتوان اين خاك را  مي

هاي تصفيه و پااليش آب و  مواد جاذب و ساير روش
  .كار برده فاضالب ب

  
  گزاري سپاس
 انجامپااليشگاه نفت تهران  يت ماليبا حما حاضر پژوهش

وسيله از مديريت عامل  شده است و نويسندگان بدين
پااليشگاه، جناب آقاي غديري و مدير محترم اداره محترم 

ساير پرسنل  بخت و پژوهش و توسعه، جناب آقاي نيک
عمل ه محترم اين اداره كمال تشكر و قدرداني را ب

  آورند. مي
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