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  چکیده

آوری آب برف و باران، های جمعباشد. یکی از روشمختلف می ترین منابع در تأمین آب برای مصارفهای جوّی از مهمبارش

باشد. در این پژوهش دو تیمار در نظر گرفته غیرقابل نفوذ کردن سطح زمین و به حداکثر رساندن رواناب ناشی از بارش می

مورد بارش برف  62شدند که شامل سطح آبگیر پوشش ژئوممبران و پوشش پالستیک با محافظ شنی بودند. نتایج حاصل از 

ترتیب  زمستانه در مدت دو سال نشان داد که رواناب حاصل از بارش برای پوشش ژئوممبران و پالستیک با محافظ شنی به

د. بنابراین با توجه به بارش نرمال ساالنه، حجم رواناب جمع شده برای پوشش نباشدرصد بارش می 98و  98برابر 

لیتر بر مترمربع در سه ماه زمستان خواهد بود  3/86و  6/89ترتیب برابر  شنی بهژئوممبران و پوشش پالستیک با محافظ 

لیتر بر  161و  181مدت دوره آماربرداری استفاده شود حجم رواناب جمع شده به ترتیب به که از آمار کوتاهدرصورتی

  رسد.مترمربع می

 

 ، شنرواناب، ژئوممبران،  سطح عایق ،پالستیکبرف،  كلیدي: هايواژه

 

  مقدمه
جهان را دررویه از منابع طبیعی بخصوص آب برداری بیروند روزافزون جمعیت و تأمین مواد غذایی مورد نیاز موجب بهره

حاصل از  آب استفاده نمود. صحیحبنابراین بایستی از منابع موجود در حد بهینه و با مدیریت ؛ با چالش مواجه ساخته است

باشد و از نظر ها مینبع تأمین آب بوده که منبع اصلی آن مناطق کوهستانی، ارتفاعات و قطبترین مذوب برف یکی از مهم

های به شکل باران در صورت عدم مدیریت و عدم کنترل تأمین آب نسبت به باران از پایداری بیشتری برخوردار است. بارش

های سال در ترین ماهمان  ذوب شده و حتی در گرممرور زهای به شکل برف بهاما بارش شودبالفاصله از دسترس خارج می

شود. ها میها و قناتشود. ذوب تدریجی برف و نفوذ آن به داخل خاک موجب تغذیه آب زیرزمینی، چشمهارتفاعات دیده می

باشد. باران میبوده که به شکل  و پاییزه  های بهاریافتد گاهاً بیشتر از بارشصورت برف اتفاق میهای زمستانه که بهبارش

کردن آب حاصل از ذوب  توان با ذخیرهبرف بر روی سطح آبگیر غیرقابل نفوذ طبیعی یا مصنوعی اتفاق افتد میبارش چنانکه 

آبی برای موارد مختلف مورد استفاده قرار داد. در مناطق کوهستانی و بادخیز که باد عامل جابجایی ذرات برف برف در مواقع کم

 شوند.ها طبیعی و یا مصنوعی باعث به تله انداختن حجم زیادی از برف میگودی ،هاباشد و درهها میگودی ها وبه سمت دره

عمق بارش خواهد بود. این مسئله،  از بیشتر ،عمق آب حاصل از ذوب برف ،در این حالت با توجه به مساحت دره یا گودی که
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پژوهش  آب از اهمیت خاصی برخوردار است که در اینه در فصول کمویژها بهبخصوص در تأمین آب شرب عشایر و احشام آن

 با توجه به اهمیت موضوع  به مطالعه استحصال آب از برف پرداخته شده است.  

تنها میزان کل بارش کاهش یافته است بلکه سهم بارش برف از بارش ساالنه نیز کاهش یافته است. های اخیر نهطی سال

تواند تا مدت کند از این رو مینگ و بازتابش نور خورشید، گرمای کمی از نور خورشید را جذب میواسطه سفیدی ربرف به

زیادی بر روی زمین باقی مانده و سطح زمین را در برابر تبخیر محافظت نماید. برف به دلیل ماندگاری بر روی سطح خاک، 

 .آب قابل استحصال اثربخشی بیشتری نسبت به باران داردذوب تدریجی و نفوذ آب حاصل از آن به درون خاک، از نظر میزان 

گیرد. اما اگر توده برف از چسبندگی کافی صورت تقریباً یکنواخت در هر منطقه بر روی زمین قرار میبرف در زمان بارش به

یگری ترسیب و باد از جای خود کنده شده و توسط باد حمل و درنهایت در نقاط د نیرویبرخوردار نباشد، ذرات آن توسط 

گردد. محل راحتی توسط وزش باد حمل و جابجا میشود. برف تازه، معموالً فاقد چسبندگی کافی است، از این رو بهانباشته می

 .]1[های جابجا شده، در امکان و چگونگی استحصال آب آن تأثیرگذار است ترسیب و تجمیع برف

های هوای مرطوب در طی صعود و در شرایطی که درجه حرارت تودهباشد. برف از چگالش یکی از اشکال بارش، برف می

. وقوع بارش برف در مناطق سردسیر و کوهستانی بیش از سایر مناطق است. ]6[ گیردکمتر از نقطه انجماد باشد صورت می

زمین بارش درصد سطح  36درصد نیمکره شمالی در اواسط فصل زمستان پوشیده از برف است. بیش از  26طور متوسط به

های کوهستانی بخش هض. در حو]3[ طور دائم از برف و یخ پوشیده استدرصد از سطح زمین به 16فصلی برف دارد و حدود 

شود و جریان حاصل از ذوب برف قسمت اعظم رواناب در فصول بهار و تابستان را صورت برف نازل میای از بارش بهعمده

های آب زیرزمینی مؤثر برف در تأمین منابع آب آشامیدنی و کشاورزی و تغذیه سفرهدهد. رواناب حاصل از ذوب تشکیل می

 .]8[ باشدهای مخرب میبوده و در برخی موارد منشأ بروز سیالب

ها، های آبریز کوهستانی دنیا است. در این قبل حوزههای اصلی سیکل هیدرولوژی در بسیاری از حوزهبرف یکی از مؤلفه

ریزی و بینی رواناب حاصل از ذوب برف به برنامهآید. پیشها به شمار میذوب برف بخش اصلی جریان رودخانه رواناب حاصل از

گیر، های کوهستانی و برف. در حوزه]8[ کندمدیریت مؤثر و کاراتر منابع آب ازجمله مدیریت مخازن و هشدار سیل کمک می

آید و سهمی مهم در تولید جریان و منابع دارد. ژیم جریان به شمار میذوب برف و رواناب ناشی از آن عامل مهم تغییرات ر

های گوناگونی ازجمله در تأمین آب بینی توزیع زمانی جریان رواناب ناشی از ذوب برف با توجه به وضعیت اقلیم در عرصهپیش

 .]1و  2[غیره کاربرد دارد  سالی، کیفیت آب وبینی خشکشرب، کشاورزی و صنعت، مدیریت مخازن، تولید برقابی، پیش

شود عمق آب معادل برف است. عمق سنجی به آن توجه و پرداخته میهای برف که معموالً در مطالعات برفیکی از ویژگی

های تعیین عمق آب معادل برف تازه بدین صورت آب معادل برف به تراکم یا جرم مخصوص برف بستگی دارد. یکی از روش

گردد. آورد میسپس با استفاده از رابطه تقریبی عمق و آب معادل برف بر گیری نموده وکش اندازها با خطاست که ارتفاع برف ر

متر برف تازه یک بنابراین آب معادل یک سانتی؛ کیلوگرم بر مترمکعب است 166عموماً میانگین دانسیته برف تازه برابر 

شده اندازه گیری  81/6های کهنه در ارتفاعات تا و برای برف 668/6ه های تاز. ضریب تراکم برف برای برف]9[ متر استمیلی

گیری قرار هایی که در حوالی بهار مورزد اندازهو برای برف 1/6های تازه در حدود است. مقدار متوسط ضریب تراکم برای برف

  .]6[باشدمی 2/6تا  3/6اند حدود گرفته
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 هامواد و روش

 ي پروژههاي عمومی محل اجراویژگی

متر و  1911علی با ارتفاع متوسط ابنشهر تبریز در ارتفاعات پارک کوهستانی عونمحل اجرای پروژه در قسمت شمالی 

طول شرقی  واقع شده است. این منطقه از نظر اقلیمی جزو  82°,66,'8"عرض شمالی و  39°,2,'8"مختصات جغرافیایی 

متر است. بافت خاک میلی 682ترین ایستگاه هواشناسی ال آن در نزدیکباشد که متوسط بارش نرمخشک میمناطق نیمه

 باشد.محل پروژه متوسط و از نوع لومی و لوی رسی می

 سنجیایستگاه باران

شده در محل اجرای پروژه استفاده نگار نصبسنج و بارانهای بارانمنظور مقایسه عمق رواناب با عمق بارش از دستگاهبه

گیری نمود و با رواناب حاصل از سطوح آبگیر مورد مقایسه قرار داد. عمق بارش مق بارش را در هر رخداد اندازهشد تا بتوان ع

گیری بوده و سایر مشخصات بارندگی ازجمله شدت، مدت و مقدار بارندگی ای قابل اندازهسنج استوانهدر هر واقعه از طریق باران

  .(1گرفت شکل )گیر عمق برف توسط سکوی برف صورت میاندازهنگار قابل استخراج بود. از طریق باران

 
 تحقیقاتی احداث شده در كنار پروژه یسنجباران ستگاهیا -(1) شکل

 هاي آزمایشینحوه اجراي كرت

ها سه ای هر کدام از آنانتخاب گردید و بر برفبرای اجرای این پروژه دو نوع سامانه سطح آبگیر جهت استحصال آب 

ها چهار مترمربع بود که در این صورت درمجموع دو ها مربع و مساحت هر کدام از آنتکرار در نظر گرفته شد. شکل این سامانه

های ها از بلوکعبارتی دیگر شش عدد کرت مربعی شکل وجود خواهد داشت. دور هر کدام از کرت تیمار و سه تکرار و یا به

( نقشه اجرایی پروژه را که بر اساس طرح کاماًل تصادفی در سطح 1سانتیمتر محصور گردیده است. شکل ) 66رتفاع بتونی به ا

 دهد. دار پیاده شده است نشان میشیب
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 نقشه اجراي پروژه شامل پوشش ژئوممبران آبی رنک و پوشش نایلون با رویه شنی -(1) شکل

وژه دو تیمار در نظر گرفته شده است که شامل سطح پوشیده شده با ورق ژئوممبران و همانطوریکه ذکر گردید. در این پر

باشد. احداث سطح آبگیر با پوشش ژئوممبران به این صورت بود ای دارای محافظ شنی میسطح پوشیده شده با نایلون گلخانه

با ابعاد  مترمربعی به مساحت چهار که ابتدا سطح زمین بوته تراشی شده و با حفظ شیب زمین تسطیح گردید سپس سطح

m6m×6 ی بستر، ورق ژئوممبران در داخل کرت سازآمادهسانتیمتر محصور گردید بعد از  66های سیمانی به ارتفاع با بلوک

دست سطح آبگیر مخزن فلزی ریزی مهار شد. به منظور ذخیره آب باران در پایینهای ورق ژئوممبران با بتنپهن گردید و لبه

در کف آن یک شیر خروجی نصب گردید. بدین ترتیب سه کرت مطابق  ،ار داده شد. جهت تخلیه رواناب جمع شده در مخزنقر

  .(6روش مذکور احداث گردید شکل )

ای  برای تیمار پوشش نایلون با محافظ شنی نیز همانند تیمار پوشش ژئوممبران ابتدا بسترسازی شد سپس نایلون گلخانه

سوختگی بر عنوان محافظ در برابر آفتابطور یکنواخت بهبعد شن بادامی به ضخامت پنج سانتیمتر به  گردید در کف کرت پهن

 .(6شکل ) تجهیز گردید تیمار اولهمانند ای پخش گردید و روی نایلون گلخانه

  
 سطح آبگیر اجرا شده با پوشش ورق ژئوممبران و پوشش نایلون با محافظ شنی -(2)شکل 

1 2 3 4 5 6 
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 گیري عمق رواناب و عمق بارشدازهان

باشد جمع لیتری می 666رواناب ناشی از وقوع هر بارش برف در مخازن ذخیره که در این پروژه تحقیقاتی بشکه فلزی 

گیری شده و با توجه به معلوم گیری عمق رواناب ناشی از بارش برف ابتدا عمق آب جمع شده در بشکه اندازهبرای اندازه .شدمی

 که بودگیری عمق بارش دست آوردن ضریب رواناب نیاز به اندازه برای به. گرددقطر یا شعاع بشکه، حجم آب محاسبه می بودن

گیری نمود. از تقسیم عمق آن را برای هر بارش اندازه توانیمای نصب شده در محل اجرای پروژه سنج استوانهاز طریق باران

توان عمق رواناب تجمعی را به عمق و برای یک بازه زمانی مشخص می دیآیمدست  بارش به عمق رواناب، ضریب رواناب به

دست آورد ولی از آنجایی که شرایط بارش برف نسبت به باران متفاوت  بارش تجمعی تقسیم نمود و متوسط ضریب رواناب را به

افتد رواناب راه می ،فاصله بعد از شروع بارانصورت که در سطوح غیر قابل نفوذ بالبدین دگیری نیز متفاوت بواست روند اندازه

کند و تدریج شروع به ذوب شدن میافتد و با توجه به دمای هوا و دمای سطح آبگیر برف بهلت اتفاق نمیااما در برف این ح

د روز و چن ممکن است زمان آب شدن یک رخداد بارش برف بست.که گاهاً یخ می شدرواناب حاصل از آن در مخزن ذخیره می

اینکه برف قبلی آب شود برف بعدی بر روی برف قبلی ببارد و  از شاید چند هفته طول بکشد و این امکان وجود دارد که قبل

بردگی برف و یا انباشت برف اضافه توسط  وجود نداشته باشد  و امکان باد به طور مستقل گیر رواناب هر بارش برفامکان اندازه

گاهی مقدار رواناب بیشتر از بارش و گاهی مقدار آن خیلی کمتر از حد مورد  تبه همین عل .ها وجود داشته باشدباد در کرت

اب مجموع عمق بارش و مجموع عمق روان ،دست آوردن ضریب رواناب ماه زمستان برای به 3بنابراین در طول مدت ؛ انتظار بود

 حاصل از برف مبنای محاسبه قرار گرفت. 

 مدت آماربرداري از بارش و رواناب

 1381های  های آزمایشی برای فصول زمستان سالدر هر کدام از کرت و رواناب گیری بارشدر این پروژه تحقیقاتی اندازه

دالیلی که گفته شده  جود داشت اما بهرخداد برف و 62ماه یا دو تا فصل زمستان(  2صورت گرفت که در این مدت ) 1389و 

گیری شده در مدت مذکور جمع زده های اندازهگیری رواناب متناظر با هر رخداد برف وجود نداشت  و عمق روانابامکان اندازه

دست آمد و برای محاسبه ضریب رواناب که از تقسیم  به همین ترتیب مجموع عمق بارش برف نیز در مدت یادشده به .شد

 آید از مجموع عمق برف و مجموع رواناب حاصل از آن استفاده گردید.دست می ار رواناب به مقدار بارش بهمقد

 بحث  و نتایج

 هاي سطوح آبگیرضریب رواناب سامانه

دهد که بیشترین مقدار رواناب تولید باشد. نتایج نشان می( می1ضریب رواناب هر کدام از تیمارها و تکرارها مطابق جدول )

درصد  96درصد و تیمار سطح پوشش نایلون با محافظ شنی با مقدار  98شده مربوط به تیمار پوشش ژئوممبران با مقدار 

اما در  یابد.نیز افزایش می. با توجه به جدول مذکور در پوشش ژئوممبران با افزایش شیب مقدار رواناب باشدمیمیزان بارش 

 .باشدنمی محسوسمربوطه  بیضردر تکرارها ثابت بوده تغییر در میزان رواناب و  تیمار پوشش نایلون با محافظ شنی که شیب

(سال 2آماربرداري )زمستان  دوره طول در تکرارها و تیمارها براي رواناب ضریب  -(1) جدول  

نپوشش نایلون با محافظ ش پوشش ژئوممبران تیمار  

 سوم دوم اول سوم دوم اول تکرار
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 5 4 1 6 3 2 شماره کرت

 38.1 39.0 38.7 36.9 31.5 34.5 شیب )درصد(

 340.5 340.5 340.5 340.5 340.5 340.5 (mmمجموع عمق معادل برف )

 302.4 386.9 320.6 272.6 267.8 272.4 (mmمجموع رواناب )

 0.80 0.79 0.80 0.94 0.84 0.89 ضریب رواناب

 0.80 0.89 متوسط ضریب رواناب

 ذخیره محاسبه عمق رواناب قابل

ترین ایستگاه هواشناسی به محل برای این منظور ابتدا باید بارش بلندمدت ماهانه و فصلی را از روی آمار روزانه نزدیک

باشد که در ترین ایستگاه هواشناسی به محل پروژه، ایستگاه سینوپتیک فرودگاه تبریز میدست آورد. نزدیک پروژه تحقیقاتی به

( ایستگاه مذکور 1328-1383ساله ) 36های بارندگی جرای پروژه واقع شده است بنابراین از دادهکیلومتری محل ا 9فاصله 

 (.6برای تجزیه و تحلیل و انجام محاسبات استفاده گردید جدول )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 متریلیم 8/28درصد آن معادل  62است که  متریلیم 1/688شود که بارش نرمال ساالنه مالحظه می (6)اساس جدول بر 

فتد. حال با معلوم بودن ضریب رواناب سطوح مختلف آبگیر ادر فصل زمستان یا سردترین فصل سال به صورت برف اتفاق می

 .(3جدول ) توان عمق یا حجم آب قابل ذخیره ناشی از بارش برف را محاسبه نمودمی

براي تیمارهاي سطوح آبگیر بر اساس آمار بلندمدت مترمربع کحجم رواناب حاصل از ی -(3)جدول   

عمق و درصد بارش ماهانه و فصلی بر اساس آمار بلندمدت  - (2)جدول   

 ماهای سال
بارش ماهانه 

متر()میلی  

درصد بارش 

انهماه  
 فصل

ی بارش فصل

متر()میلی  

درصد بارش 

 فصلی

 15.8 38.9 فروردین

 19.0 46.7 اردیبهشت 42 102.1 بهار

 6.7 16.5 خرداد

 2.7 6.6 تیر

نتابستا  1.4 3.4 مرداد 6 13.7 

 5.6 3.7 شهریور

 1.5 13.9 مهر

 11.7 28.8 آبان 27 65.5 پاییز

 9.3 22.8 آذر

 6.7 16.5 دی

 8.3 20.5 بهمن 26 65.4 زمستان

 11.2 27.5 اسفند

 100 245.7  100 245.7 جمع
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 پالستیک با محافظ شنی پوشش ژئوممبران 

 0.80 0.89 رواناب زمستانه ضریب

 65.4 65.4 متر()میلی زمستانه عمق بارش نرمال ساالنه

 52.3 58.2 متر(میلی) زمستانهعمق رواناب بلندمدت 

 52.3 58.2 حجم رواناب بلندمدت زمستانه )لیتر بر مترمربع(

 از سطح آبگیر پوشیده از ورق ژئوممبران شود که به موضوع مالحظه می بلندمدتو با نگاه   (3)با توجه به محتوای جدول 

استحصال نمود. اگر چنانچه موضوع به  رواناب متریلیم 3/86 و 6/89به ترتیب  سطح آبگیر پوشش نایلون با محافظ شنی و

 1381 یآبسال  6در طول مدت آماربرداری ) که ییآنجاصورت کوتاه مدت مورد بررسی قرار گیرد نتایج متفاوت خواهد بود. از 

آید. مجموع بارش دو تا زمستان می به دست متریلیم 318بارش وجود داشت متوسط ساالنه آن  متریلیم 181( 1389و 

آید این مقدار می به دست متریلیم 8/189بود که برای زمستان یک ساله  متریلیم 311معادل  89و  81های متوالی در سال

توان عمق و حجم دهد که با توجه به ضریب رواناب سطوح مختلف آبگیر میل میدرصد از بارش ساالنه کوتاه مدت را تشکی 86

 (. 8آب استحصالی یا رواناب را محاسبه نمود جدول )

مدتبراي تیمارهاي سطوح آبگیر بر اساس آمار كوتاه مترمربع کحجم رواناب حاصل از ی -(4)جدول   

نیپالستیک با محافظ ش پوشش ژئوممبران   

 0.80 0.89 زمستانه ضریب رواناب

 158.5 158.5 متر(مدت ساالنه )میلیعمق بارش کوتاه

 127 141 متر(میلی) زمستانهمدت عمق رواناب کوتاه

 127 141 مترمربع( رمدت زمستانه )لیتر بحجم رواناب کوتاه

گیری شده میزان رواناب اندازهدر این پروژه تحقیقاتی مطرح بود این بود که در برخی مواقع که مسئله  نیترمهماز  ییک

ها باشد های اطراف به داخل کرتاست مگر اینکه باد باعث جابجایی برف از محل رممکنیغبیشتر از میزان بارش بود این عمل 

تواند به ما بدهد این است که در مناطق کوهستانی در طبیعت باد باعث جا به جایی و انباشت و ایده جالبی که این پدیده می

با  توانمی ها خیلی بیشتر از عمق بارش است بنابراینها و گودیشود و عمق برف در درهها میها و گودیداخل دره درف بر

تراکم ایجاد شده طبیعی،  لیبه دلها، بیشتر از میزان بارش، رواناب استحصال نمود و محل گونهنیادر  نفوذقابلایجاد سطح غیر 

که عمق برف در  شودیممالحظه  3خواهد بود.  با توجه به شکل  (6/.1) شتر از حالت عادیضریب تبدیل برف به آب نیز بی

 باالدستقسمت  ازشدن ذرات برف  و جابجاکه علت آن ناشی از وجود باد در محل  ههای آزمایش یکسان نبودداخل کرت

های مرتفع که باد ذرات برف را از قسمت شودباشد پس نتیجه میها میکرت غربی()جنوب دستنییپابه قسمت  شرقی()شمال

شود. در مناطقی که ها که ارتفاع پایین قرار دارند به تله  انداخته  و انباشته میها و درهگودی جهت خود در جدا نمود و در

ذ ایجاد های مصنوعی با جداره غیرقابل نفوگودی ،یبردارخاکبا عمل  توانیمباشد سطح زمین دارای توپوگرافی مسطح می

 انجام خواهد شد.  دها با برف توسط باگودی گونهنیاو در مناطقی که بارش برف وجود داشته باشد پر شدن  نمود
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 گیري نتیجه
ر از سطح آبگیر سطح آبگیر با پوشش ژئوممبران بیشت دردهد که حجم رواناب ایجاد شده دست آمده نشان می نتایج به

باشد این مقدار با توجه به آمار بلندمدت زمستانه برای سطح آبگیر با پوشش ورق ژئوممبران پوشش نایلون با محافظ شن می

لیتر بر مترمربع در سه ماهه زمستان بوده و چنانچه آمار کوتاه  3/86و برای سطح آبگیر پوشش پالستیک با محافظ شنی  6/89

 161و  181ترتیب ی در نظر  گرفته شود این مقدار برای پوشش ژئوممبران و پالستیک با محافظ شنی بهمدت دوره آماربردار

لیتر در سه ماه زمستان خواهد بود. علت بیشتر بودن رواناب ایجاد شده از سطح آبگیر با پوشش ژئوممبران نسبت به پوشش 

شود. های شن و تبخیر تدریجی آن مین سطوح دانهاز بارش صرف خیس شد بخشیاین است که  پالستیک با محافظ شنی

رواناب شده به  -تر اینکه بادخیز بودن منطقه در زمستان و در ایام بارش برف باعث برهم زدن روابط متعارف بارشمسئله مهم

ک به دست ها بیشتر از یها کمتر از یک و در پستیطوریکه این ضریب به شرط غیر قابل نفوذ بودن سطح آبگیر در بلندی

 .باشدها میها و انباشت آن در پستیآید که علت آن جابجایی ذرات برف از بلندیمی
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Abstract 

Atmospheric precipitation is one of the most important sources in water supply for various 

uses. One of the methods of collecting snow and rain water is to make the ground 

impermeable and to maximize rainwater runoff. In this study, two treatments were 

considered, which included the catchment surface of geomembrane cover and plastic cover 

with sand protection. The results of 26 cases of winter snowfall in two years showed that 

the runoff from the rain to cover geomembranes and plastics with sand protection is equal 

to 89 and 84% of rainfall, respectively. Therefore, according to the normal annual rainfall, 

the volume of runoff collected to cover geomembranes and plastic cover with sand 

protection will be 58.2 and 52.3 lit/m2 in the three winter months, respectively, if the short-

term statistics of the survey period are used, runoff volume The collection reaches 141 and 

127 liters per square meter, respectively. 
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