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للقطنهمواعید الزراعة المبكرة في الحاصل ومكوناتمواقع و تأثیر 
(Gossypium hirsutum L. )صنف الشاتا

هشام عبد الوهابم.ماحمد  عمر علي م.منان حسین علي الوكاع       عدم.
كلیة الزراعة /جامعة دیالى

الخالصة
حقــل تجــارب كلیــة األولوتضــمنت تجربــة حقلیــة بمــوقعین 2012للموســم ألزرعــي هــذه الدراســةأجریــت

الزراعــة /جامعــة دیــالى والثــاني فــي ناحیــة المنصــوریة التابعــة لقضــاء الخــالص وبــالقرب مــن سلســلة جبــال حمــرین 
بأربعــةفــي هــذه المحافظــة مــن خــالل زراعتــه Lashataموعــد مالئــم لزراعــة صــنف القطــن الشــاتابهــدف تحدیــد
ـــد فـــي صـــفات الحاصـــل تـــأثیرومـــدى وفـــي كـــال المـــوقعین 1/4و15/3و1/3و15/2مواعیـــد هـــي  هـــذه المواعی
أظهــــرت) وبـــثالث مكررات.R.C.B.D( القطاعـــات العشـــوائیة الكاملـــةتصــــمیم التجربـــة وفـــق نفـــذتومكوناتـــه .

زة وحاصـل معنویا في دلیل البذرة وعـدد الجـوز الكلـي والمتفـتح ومعـدل وزن الجـو 15/2األولالنتائج تفوق الموعد 
األول معنویا علـى الموقـع الثـاني إذ أعطـى قعالقطن الشعر الكلي والنسبة المئویة لتصافي الحلیج .كما تفوق المو 

الكلـــي والمتفـــتح ومعــــدل وزن الجـــوزة وحاصـــل القطــــن الشـــعر الكلـــي بنســــبة دة فـــي دلیــــل البـــذرة وعـــدد الجــــوززیـــا
.على التوالي و % 43.44و18.9و25.3و12.91و4.84بلغت

EFFECT OF LOCATION AND EARLY DATE PLANTING ON
YIELD AND ITS COMPONETS OF COTTON
(Gossypium hirsutum L.) LASHATA  VARIETY

A.H.A . AL-Wagga O.A. Ahmmed              H.A. AL-wahab
Collage of Agriculture / Diyala  University

ABSTRACT
A field experiment was carried out at planting cotton in different date in Diyala

province during growing season 2012 .The study include two location the first in farm
research of agriculture collage / Diyala University the second in AL-mansoraya
district near mountain chain Hmreen .The aim of present study was to determine the
best perfect date planting variety (Lashata) in Diyala . four date planting was in
(15/2,1/3,15/3,1/4) in two location and knowing  effect date plant in characteristic and
yield cotton .Design of experiment (R.C.B.D) in three replication .Results indication
that first date planting in 15/2 gave a significant effect in indicator seed ,number bolls
/plant and  increase both  number of open bolls ,bolls weight .Also Results showed
the first location was significant effect in indicator seed ,number bolls /plant ,number
of open bolls ,bolls weight and lint yield percentage up to (4.84 ,12.91 ,25.3 ,18.9 and
43.44 ) respectively .
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المقدمة
Gossypium hirsutum(القطــن  L.( فــي اقتصــاد كبیــر لعــب دور التــي تمــن المحاصــیل الصــناعیة
ملیــون هكتــار والمســاحة المزروعــة فــي 34,9إذ بلغــت ألمســاحة ألمزروعــة منــه عالمیــا العــالم ،كثیــر مــن بلــدان

إلـــــى2002المزروعـــــة عـــــام مســـــاحتهوصـــــلت) أمـــــا فـــــي العـــــراق 7(ملیـــــون هكتـــــار)6,98ألشـــــرق أألوســـــط  (
إلــىنســبتهایســتخدم هــذا المحصــول فــي صــناعة النســیج بســبب نعومــة ألیافــه التــي تصــل ) ،2()هكتــار 42500(

%) والكســبة المتبقیــة تســتعمل 26-18(الزیــت مــن بــذوره حیــث یشــكل یســتخرجكمــا % مــن وزن ألقطــن ألزهــر 33
لمحصول في العراق والتـي تعـد احـد ي تواجه زارعة هذا ا).ومن المشاكل الت15و 4(كعلف في العالئق الحیوانیة

انخفـاض إنتاجیتـه هـي حساسـیته للظـروف البیئیـة التـي تتغیـر مـن منطقـة إلـى أخـرى وطـول عـنالعوامل المسئولة
في وقـت الجنـي ممـااإلمطارالرطوبة العالیة وسقوط إلىموسم نموه الذي یعرض الحاصل في كثیر من األحیان 

تبكیـر فـي النضـج مـن خـالل الاهمیـةدراسـات كثیـر إلـى وقد أشـارت ،)5(اإلنتاجیةوعیة وانخفاض یسب تدهور الن
أیضــا وممــا زاد تعقیــد هــذه المشــكلة ).1ذات موســم نمــو قصــیر (أصــنافاســتنباط أوالتبكیــر فــي مواعیــد الزراعــة 

بالمواعید المتأخرة مما یؤدي زرعتهالمزارعینحاجة بذوره إلى درجات حرارة مرتفعة لإلنبات بشكل جید لذا یفضل 
6(نتیجــة تعــرض الحاصــل لألمطــارالتــي تــنعكس ســلبًا علــى الحاصــل ونوعیتــه النضــجإلــى تــأخیر فــي مواعیــد 

الجیـد والنضـج بالموعـد اإلنبـاتیضمن الذي التبكیر في زراعة هذه المحصول بالشكل إلىوعلیه دعت الحاجة ).
نظام الزراعة في مواعید مبكـرة في بعض الدراسات أتباعتم .لذا طاراألمالمناسب والذي یؤمن الجني قبل سقوط 

المبكــرةاألصـنافمـن ألنـه، وتـم اختیـار الصــنف الشـاتا تحــت االشـرطة البالسـتیكیة طریقـة الزراعـةباعتمـادجـدًا 
محافظة أفضل موعد زراعة لصنف الشاتا تحت الظروف البیئیة لتحدیدإلىتهدف هذه الدراسة لذلك ).5و3( 

.في الحاصل ومكوناتهمدى تأثیر الموعد المبكر للزراعةدیالى و 

ق العملائالمواد وطر 
جامعـــة دیـــالى والثـــاني فـــي ناحیـــة -نفـــذت الدراســـة فـــي مـــوقعین األول فـــي حقـــل تجـــارب كلیـــة الزراعـــة 

ومــدىالقطـن الشـاتا بهـدف تحدیـد أفضــل موعـد مالئـم لزراعـة صــنف،2012المنصـوریة خـالل الموسـم الزراعــي 
تــم أعــداد . فــي محافظــة دیــالىلهــذا الصــنف هتــأثیر مواعیــد الزراعــة المبكــرة فــي صــفات النمــو والحاصــل ومكوناتــ

التنعــیم والتســـویة الحراثــة و أجریــت عملیـــات و بصــورة متعامــدة قبــل تنفیــذ التجربـــة األرض بشــكل جیــد حیــث حرثـــت 
) 8.4تجریبیـة (الوحـدة المسـاحة و سـم 25وأخـرسم وبین نبات 80المسافة بینهاالتي كانت والتقسیم وشق المروز

وتــم إضــافة م) 1.5(اتمكــرر الم) وبــین 0.5فصــلت الوحــدات عــن بعضــها بمســافة (،م )X2.8م3بأبعــاد (2م
علـــى كغم/هــــ240والســـماد النتروجینـــي بمعـــدل الســـوبر فوســـفاتالزراعـــة وزارةالمركـــب حســـب توصـــیات الســـماد 

بمــوقعین هــيزراعــة مواعیــد اربعــة د خــف النباتــات والثانیــة فــي بدایــة التزهیــر ،شــملت التجربــة دفعتــین األولــى عنــ
) R.C.B.D(اســــتخدم فــــي التجربــــة تصــــمیم القطاعــــات العشــــوائیة الكاملــــة،) 1/4، 15/3، 1/3، 15/2( 

ي البیـت البالسـتیكي بواقـعفـسـعة كغـم المواعیـد الثالثـة األولـى بأكیـاس البـولي اثلـین عـتزر وقـد. بثالث مكررات 
ونقلــت شــتالت المواعیــد الثالثــة ةَ فــي الحقــل مباشــر زراعتــهفــي كــل كــیس أمــا الموعــد األخیــر فتمــت ثــالث بــذرات

نبات واحد إلىخف الفي الحقل تم بعد شهر من الزراعة و األولى إلى الحقل في نفس موعد زراعة الموعد األخیر 
تـرك ،مكافحـة األدغـال مـرتین عـن طریـق العـزق الیـدويوأجریـتنبـات في كل جوره، وسقي الحقل حسـب حاجـة ال
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( عـــدد الجـــوز الكلـــي ، الجـــوز التالیـــة للصـــفات المدروســـة القـــراءات وأخـــذتالخطـــان الطرفیـــان كخطـــوط حارســـة 
المتفتح/نبــات ، دلیـــل البـــذرة (غـــم) ، معـــدل وزن الجـــوزة/غم ، حاصـــل القطـــن الشـــعر الكلـــي كغم/هكتـــار، تصـــافي 

للموعـد األولـىالجنیـة أخـذتإذ، الزراعـة موعـدمع مراعاة الفارق الزمني فيالخطوط الوسطیة من ) الحلیج %
لصفات المتحصل علیها لتم تحلیل النتائج .وهكذا لبقیة المواعید15/7الموعد الثاني فكان في أما1/7في األول

) R.C.B.D( القطاعـــات العشـــوائیة الكاملـــة وفـــق تصـــمیم SASباســـتخدام برنـــامج باالســـتعانة بالحاســـوب المدروســـة
بــثالث مكــررات فــي مــوقعین واســتخدم اختبــار دنكــن المتعــدد المــدى للمقارنــة بــین المتوســطات حیــث میــزت المتوســطات التــي 

%بحروف هجائیة مختلفة.5تختلف عن بعضها معنویا على مستوى 

النتائج والمناقشة
/ نباتعدد الجوز

عدد جوز وصـل أعطىإذموقع الكلیة معنویا على موقع ناحیة المنصوریة تفوق )1یتضح من جدول (
موقــعوقــد یعــود الســبب إلــى تــأثیر عــن موقــع المنصــوریة %14.84بلغــت زیــادةجــوزة /نبــات وبنســبة 39.1الــى 

التبكیــر فــي عملیــة اإلزهــار وكــذلك تقلیــل نســبة تســاقط الجــوز النــاتج عــن ارتفــاع درجــات إلــى أدىحیــثالزراعــة
حرارة في المواعید المتأخرة والـذي انعكـس علـى صـفة الجـوز الكلـي/ نبـات ویحصـل الجـوز الموجـود علـى األفـرع ال

الثمریـة والقریــب مــن الســاق الرئیســي علــى نــواتج البنــاء الضــوئي بشــكل أفضــل مــن الجــوز الفتــي األبعــد علــى نفــس 
قابلیــة النبــات وهــذه النتــائج تتفــق مــع مــا الســاق لــذا فقــد یســقط الجــوز الفتــي عنــدما یــزداد عــدد الجــوز المتكــون عــن

معنویـا فـي صـفة 15/2األولمواعید الزراعة یالحـظ تفـوق الموعـد تأثیرأما،) 13و9و8توصل إلیه كل من (
وبنسـبة جوزه/نبات في الموقع األول والثاني علـى التـوالي 44.90و 50.33بلغ  والذيعدد الجوز الكلي/نبات 

اقل قیمةكال الموقعین في األخیرالموعد أعطى،بینما الثانياألول قیاسا بالموقعللموقع % 12.10زیادة بلغت 
وهـــذا یعكـــس جـــوزة /نبـــات 26.17الـــذي أعطـــى جـــوزة لمـــوقعي الكلیـــة والمنصـــوریة 21.01بلغـــت هـــذه الصـــفة ل

ه)عنــد اختبــار 5و3وجــده (وهــذه النتیجــة تتفــق مــع مــاأخــرإلــىموقــعثیر اخــتالف الظــروف البیئــة مــن بوضــوح تــأ
بفــارق معنــوي علــى بقیــة األولتفــوق الموعــد بــین المواقــع والمواعیــد التجمیعــيوبــین التحلیــلمواقــع بیئیــة مختلفــة 

موعد الزراعة.تأخرویالحظ انخفاض في هذه الصفة كلما /نبات جوزه) 47.61( أعطىإذالمواعید 

الجوز المتفتح / نبات 
26.01قــع الكلیــة معنویــا فــي زیــادة نســبة الجــوز المتفــتح اذ وصــل الــى ) الــى تفــوق مو 1یشــیر الجــدول (

.أمـا تـأثیر % 33.94سـبة زیـادة بلغـت نجوزة /نبات في موقـع المنصـوریة وب19.42جوزة متفتح /نبات مقارنة مع 
المواعید فیظهـر تفـوق الموعـد األول معنویـا فـي هـذه الصـفة فقـد أعطـى أعلـى متوسـط للصـفة فـي المـوقعین بلـغ (

ویالحـظ أن هـذه واعیـدعلـى التـوالي وبفـارق معنـوي عـن بقیـة الممـوقعین لـل) جوزه /نبات في 25.25و 35.07
الكلـي /نبـات حیـث یالحـظ  انخفـاض تـدریجي فـي هـذه الصـفة كلمـا تـأخر الصفة جاءت لتؤكد نتیجة صفة الجوز

فقـد أشـار إلـى تفـوق الموعـد األول علـى موعد الزراعة.أما تـأثیر مواعیـد الزراعـة فـي هـذه الصـفة لمعـدل المـوقعین 
جوز متفتح فكـان فـي الموعـد عدد) جوزه/نبات اما اقل 30.15بقیة المواعید إذ أعطى أعلى معدل للصفة بلغ ( 

الفـرق نسـبة المقارنة بین أعلى واقل قیمة في هذه الصـفة نجـد جوزة متفتحة .وعند15.51والذي بلغ 1/4األخیر 
ســبب إلــى أن عــدد الجــوز المتفــتح یقــل فــي الوقــد یعــود ،ؤكــد أهمیــة الزارعــة المبكــرةممــا ی% 94.39الــى توصــل

) .17و16المواعید المتأخرة نتیجة  استمرار النمو الخضري.وهذه النتیجة تتفق مع ما توصل إلیه كل من ( 
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لموقعي التجربة في الصنف الشات)غم(تأثیر مواعید الزراعة في الجوز الكلي والمتفتح ووزن الجوز.1جدول 
.2012محافظة دیالى للموسم الزراعي 

المواعیدالمواقع
الصفات

وزن الجوزة (غم )الجوز المتفتح / نباتالجوز الكلي/نبات

الموقع االول
)كلیة الزراعة(

أ4.03أ35.07أ15/250.33
1/3

م
م/

أ3.84ب25.55ب41.63
ب3.48ب25.50ب15/338.30
ب3.27ج17.93ج1/426.17

الموقع الثاني 
)ناحیة المنصوریة(

أ3.30أ25.25أ15/244.90
1/3

م
م/

أ3.11ب21.31ب41.10
ب2.73ج18.05ج15/329.20
ب2.71د13.10د1/421.01

المواعیدXالمواقع 

أ3.66أ30.15أ15/247.61
1/3

م
م/

ب3.47ب23.40ب41.36
ج3.09ج21.80ج15/333.75
ج3.00د15.51د1/423.59

تأثیر المواقع
أ3.65أ26.01أ39.10كلیة الزراعة

ب2.96ب19.42ب34.05ناحیة المنصوریة
مل الدراسة وتداخالتها.% عند كل عامل من عوا5القیمة المتبوعة بالحرف نفسه ال تختلف عن بعضها معنویا عند مستوى احتمال 

وزن الجوزة (غم)معدل 
وبنســبة فــرق ویــا علــى موقــع المنصــوریةعنتفــوق موقــع الكلیــة فــي هــذه الصــفة م)1یتضــح مــن جــدول (

دلیـل واضـح علـى زیـادة اإلنتـاج فـي وحـدة أنهـاإذوتعـد هـذه النسـبة كبیـرة  لصـالح موقـع الكلیـة % 23.31وصلت 
للموقــع الثــاني وقــد یعــود غــم 2.96غــم بینمــا بلــغ3.65حیــث بلــغ معــدل وزن الجــوزة فــي موقــع الكلیــة المســاحة 

أوضـحمواعید الزراعة عند كل موقع فقـد تأثیرأما.تاثیر موقع الزراعة المتمثل بظروف التربة والمناخالسبب إلى 
والثــاني األولقـع غـم فـي المو 3.30و 4.03متوســط للصـفة بلـغ  أعلـىإعطـاءفـي األولتفـوق الموعـد الجـدول 

بینمـا لـم یكـن الفـرق معنـوي مـع الموعـد المـوقعین كـال فـي و الموعـد الثالـث والرابـععلى التوالي وبفـارق معنـوي عـن 
التحلیـل ) تـأثیر مواعیـد الزراعـة فـي هـذه الصـفة لمعـدل المـوقعین( 1الجـدول (، كمـا بـینالثاني في كـال المـوقعین 

غم بفارق معنـوي عـن بقیـة المسـتویات 3.66معدل للصفة بلغ  أعلىطىأعالذي األولتفوق الموعد )التجمیعي
الزراعـة المبكـرة ویمكـن تفسـیر هـذا إلـى أن 1/4والرابـع 15/3بینما لم یكن هناك فرق معنوي بین الموعد الثالث ،

وبالتـالي ومعـدل نقلهـاالتمثیـل الضـوئي منتجاتتؤدي الى تكوین الجوز في ظروف مالئمة مما یتیح للنبات زیادة 
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نتیجة تتفق مـع المصبات .وهذه إلىزیادة نقل نواتج التمثیل الضوئي من المصدر تزید من وزن الجوز من خالل 
) .13(ما وجده 

)ـحاصل القطن الشعر ( كغم /ه
موقــع المنصــوریة مقارنــة مــعحاصــل بــان موقــع الكلیــة أعطــى أفضــل) 2أوضــحت النتــائج فــي جــدول (

كــد بــان التنــوع البیئــي لزراعــة القطــن لمنــاطق مختلفــة ولصــنف واحــد قــد یعطــي نتــائج وهــذا یؤ % 76.80وبفــارق 
مرغوبة لموقع بیئي معـین بسـبب سـرعة نمـوه تحـت تلـك الظـروف وبالتـالي یـنعكس علـى زیـادة حاصـل الشـعر ممـا 
یــدل علــى أن ســرعة ترســب طبقــات الســلیلوز ومعــدل نضــجها یعكــس قــوة التمثیــل الغــذائي فــي النبــات تحــت ذلــك

ــأثیرمبــین) ، أمــا تــأثیر مواعیــد الزراعــة عنــد كــل موقــع 4الموقــع ( إذ أعطــى هــذه الصــفةالمواعیــد معنویــا فــي ت
كغم/هـــ فـــي الموقــع األول والثـــاني 1461.43و 2753.5الموعــد األول أعلــى متوســـط للصــفة فــي المـــوقعین بلــغ

السـبب الـى تفـوق مكونـات الحاصـل وبعـض على التوالي وبفارق معنوي عن بقیة المواعید في الموقعین وقد یرجـع 
التـي أسـهمت فـي زیـادة اإلنتـاج . كمـا أكـد هـذه النتیجـة تفـوق الموعـد األول علـى في هـذا الموعـد الصفات الحقلیة 

بقیة المواعید عند قیاس معدل هذه الصفة للموقعین . ویعود السبب في ذلك إلى تـأثیر الزراعـة المبكـرة علـى عـدد 
الـذي انعكــس ایجابیــًا علـى صــفة حاصـل القطــن الشــعر )1(جــدول نبــات ومعــدل وزن الجـوزة الجـوز المتفــتح فـي ال

ویالحـــظ بـــان التبكیـــر بموعـــد الزراعـــة یعنـــي ،) 12و2(الكلـــي . وهـــذه النتـــائج تتفـــق مـــع مـــا توصـــل إلیـــه كـــل مـــن
م المــاء الحصــول علــى حاصــل أعلــى بأقــل عــدد أیــام مكــوث بالحقــل واقــل عــدد ریــات وهــذا مهــم فــي تقنــین اســتخدا

وخفض كلفة اإلنتاج والجهد.
تأثیر مواعید الزراعة في ودلیل البذرة وحاصل القطن الشعر وتصافي الحلیج لصنف الشاتا لموقعي .2جدول 

.2012التجربة في محافظة دیالى للموسم الزراعي 
الصفاتالمواعیدالمواقع

حاصل القطن الشعر كغم/هـ دلیل البذرة (غم )
/هـ)كلغملشعر(كغم

تصافي الحلیج %
الموقع األول
(كلیة الزراعة)

أ38.30أ2753.50أ15/210.81
1/3

م
م/

ب35.03ب1920.30ب10.40
ب34.93ج1530.90ب ج15/310.09
ج32.23د1092.80ج1/410.03

الموقع الثاني 
(ناحیة المنصوریة)

أ34.90أ1461.43أ15/210.28
1/3

م
م/

ب32.67ب1226.27أب10.01
ب32.10ج836.24أب15/39.77
ب31.67د603.55ب1/49.27

أ36.60أ2107.45أ15/210.54المواعیدXالمواقع 
1/3

م
م/

ب33.85ب1573.31أب10.20
ب33.30ج1183.58ب ج15/39.93
ج32.16د848.16ج1/49.65
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أ35.12أ1824.38أ10.33كلیة الزراعةالمواقعتأثیر 
ب32.83ب1031.87ب9.83ناحیة المنصوریة

% عند كل عامل من عوامل الدراسة وتداخالتها.5القیمة المتبوعة بالحرف نفسه ال تختلف عن بعضها معنویا عند مستوى احتمال 

(غم)دلیل البذرة 
)1جـدول(بینـت النتـائج فـي إلى اختالف معنوي في دلیل البذرة إذأدىتاثیر معنوي للموقعین مما ظهر

غـم .وقـد یعـود ذلـك إلـى 9.83غم عن الموقـع الثـاني الـذي أعطـى10.33الذي أعطىتفوق موقع الكلیة معنویا 
) .ومــن الجــدول14وهــذه النتـائج تتفــق مــع مـا توصــل إلیـه (إلــى تــأثیر المـوقعینزیـادة نقــل نـواتج التمثیــل الضـوئي 

نفسه یظهر هناك تأثیر معنوي لمواعید الزراعة في كل من موقعي التجربة إذ أعطـى الموعـد األول أعلـى متوسـط 
، وفـي الموقـع الثـاني أعطـى الموعـد الموعیـدغـم فـي وبفـارق معنـوي عـن بقیـة 10.81للصفة في الموقـع األول بلـغ

الرابع فقط وهذا یدل على نمو النبات كان غم وبفارق معنوي عن الموعد 10.28األول أعلى متوسط للصفة بلغ  
).وبـین 18و19أفضل في موقع الكلیة مما هو علیه في موقع المنصـوریة وهـذه النتـائج اكـدتها كثیـر مـن البحـوث (

غــم وبفــارق معنــوي عــن 10.54التحلیــل التجمیعــي تفــوق الموعــد األول الــذي أعطــى أعلــى معــدل للصــفة بلــغ  
الموعد الثالث والرابع فقط .

تصافي الحلیج
مـن للحصـول علـى أعلـى نسـبة مـن حاصـل زراعـة المحصـولفي كثیر من الدول المنتجة لهـذا المحصـول تهـدف 

%  عـن الموقـع الثـاني 35.12األول الـذي أعطـىالشعر وهنا تبرر أهمیة تصافي الحلیج اذ تفوق الموقعالقطن 
اختالف المناطق الزراعیة في اعطاء نسبة تصافي % وقد یرجع السبب الى التفوق المعنوي 32.83الذي أعطىو 

تـرتبط بشـكل مباشـر مـع الوامـل البیئیـة ألنهـاالصـنف الواحـد يالحلیج وهذه تختلـف طبعـا مـن صـنف الـى اخـر وفـ
لمواعید الزراعة المبكرة تأثیر معنـوي علـى صـفة تصـافي أن)2)، كما یبین الجدول (17والوراثیة وهذه تتفق مع (

متوســــــــــــــــط للصــــــــــــــــفة فــــــــــــــــي المــــــــــــــــوقعین بلــــــــــــــــغ أعلــــــــــــــــىاألولالموعــــــــــــــــد أعطــــــــــــــــىإذالحلــــــــــــــــیج المئویــــــــــــــــة
) % وبفارق معنوي عن بقیة المواعید فـي المـوقعین . وبـین التحلیـل التجمیعـي تفـوق الموعـد 34.90و 38.30( 

وهـذه النتـائج تتفـق .عـن بقیـة المواعیـد ، بفـارق معنـوي و %) 36.60معدل للصفة بلغ ( أعلىأعطىالذي األول
.) 16( إلیها توصل مع م
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