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ً معقداً لنواتج التجوية يوجد عادة فوق الصخور مع كمية متغيرة من المواد العضوية  ً خليطا تمثل التربة جيولوجيا

ً التربة الجيولوجية اضافة الى كافة المواد الجيولوجية التي تكون عادةً الطبقة العليا للتربة وتشمل  التربة هندسيا

الرخوة حديثة كانت ام قديمة وتعرف بانها عبارة عن مجموعة من حبيبات المعادن التي يمكن تفكيكها بسهولة عند 

 تحريكها في الماء . وسيتم هنا اعتماد المفهوم الثاني .

ع التي تخص الهندسة المدنية وهندسة االسس على وجه الخصوص التي لم يتم تعد التربة جيولوجياً من اهم المواضي

ً في السابق ويتعذر القيام بأي مشروع انشائي بدون التعامل مع التربة حيث انها تغطي  ً كافيا االهتمام بها اهتماما

عمليات الهندسية في معظم السطح اليابس من االرض ويمكن القول بأن المشكالت والصعوبات التي تُجابَه خالل ال

 مرحلتي التصميم واالنشاء تكون اكثر عندما تقام المنشآت الهندسية على التربة مباشرةً .

تكوين التربة : تمثل عمليات التجوية المحور االساس لتكوين التربة على سطح االرض وقد تساعد عمليات النحت 

المرحلة ان يكون ذا المام جيد في حقل الجيولوجيا والنقل والترسيب في تكوين التربة ويفترض بالقارئ في هذه 

الفيزيائية . ولغرض التذكير سيتم هنا اعطاء سرد مختصر لعمليات التجوية . تشمل التجوية كافة التغيرات التي قد 

اضافة تطرأ على الصخور عند تعرضها لعوامل الجو المختلفة وتأثيرات المياه على سطح االرض او تحت سطحها 

 االحياء العضوية ازاحة المواد الفتاتية الناتجة في عملية التجوية فان العملية تدعى بالنحت . الى دور

ان التجوية والنحت علميتان متقاربتان وتمهد احداهما الطريق لالخرى ويدعى تأثيرهما المشترك بالتعرية ويشمل 

 سطح االرض . تفتيت الصخور وازاحتها من محل تكوينها مما يؤدي بالنتيجة الى تغيير

وتسبب التجوية عادة زيادة حجم الصخرة وتقليل كثافتها وتؤدي بالنتيجة الى تقليل قوة تحمل الصخرة وهنالك انواع 

 عديدة من عمليات التجوية اهمها:

 . والحياتية التجوية الميكانيكية وتشمل تكسر او تفتت الصخرة بالعوامل الفيزيائية

 المادة الصخرية كيمياوياً . التجوية الكيميائية وتشمل تحلل

 التجوية الميكانيكية : من اهم عوامل التجوية الميكانيكية

 التغير في درجة الحرارة

ان التغيير المستمر في درجة الحرارة مع مرور الزمن يؤدي الي تفكك الصخر وذلك بالتمدد والتقلص المستمر 

بشكل خاص في المناطق االستوائية والقارية حيث يصل للمعادن المتراصة التي يتألف منها الصخر . وهذا واضح 

 م .°40الفرق بين درجة الحرارة خالال الليل والنهار حوالي 

ان اختالف الوزن النوعي ومعامل التمدد الحراري لبلورات المعادن المكونة للصخور يولد قوى ضغط داخلية تسبب 

 ن المكونة للصخر .بالتالي انهياراً للصخر من جراء نشوء شقوق بين المعاد

ً الى تكون صفائح خارجية رقيقة يمكن ان تنفصل وتسقط من الكتل الصخرية وتمثل هذه  ان ذلك يؤدي احيانا

الصفائح الجزء الخارجي للكتل الصخرية المتعرض للتغيرات في درجة الحرارة وبعد سقوط هذه الصفائح يتعرض 

عملية على هذه الصورة . ويرافق هذه العملية تغير الشكل السطح الجديد للكتلة الصخرية للتغيرات وتستمر ال

ً وهذه الظاهرة تدعى بالتقشر وتكثر هذه  الخارجي للكتل الصخرية لتصبح في النهاية ذات شكل مستدير تقريبا

 الظاهرة في شمال العراق .

 



 تجمد الماء

% وان بلورات الجليد النامية ربما تتسبب في 10من المعروف جيداً انه عندما يتجمد الماء يزداد حجمها حوالي 

احداث قوى كافية لتكسير الصخور وهذا يحدث بشكل خاص في المناطق الباردة من االرض . ان فتات الصخور 

جمع في اسفل الجبال وتعرف عندئذ بالمنحدر الناتجة من تكسير الصخور بواسطة القوة الناتجة من تجمد الماء تت

 متجمدة والمعروفة في االسكا وكندا وسيبيريا تعرف بدائمة التجمد ..كما ان التربة التي تظل دائماً 

 عوامل عضوية

من المعروف جيداً ان بعض النباتات تنمو في شقوق الصخور ويؤدي هذا بدوره الى تكسير الصخور نتيجة نمو 

النباتات داخل الشقوق وباالمكان مالحظة امثلة حية على هذه الظاهرة على االرصفة المشجرة وحركة جذر هذه 

 ألكثر شوارع مدننا .

كما تجدر االشارة الى مشاركة االحياء الزاحفة االخرى كالديدان وغيرها في عملية التجوية الميكانيكية كما ال يخفى 

ين الصخور تتشارك في عملية التجوية من خالل االعاصير التي ان النباتات والحيوانات الموجودة في التربة وب

 تتبادلها مع التربة

 

 التجوية الكيميائية :

ان جميع انواع التجوية الكيميائية تحدث عند توفر الماء حيث يلعب الماء دوراً مساعداً في عمليات التجوية واهم 

 عوامل التجوية الكيميائية يمكن تلخيصها فيما يأتي :

ان تأثير الماء بوصفه ميباً على بعض الصخور القابلة للذوبان مثل الصخر المحلي والجبس والحجر اليل : المح

الجيري معروف منذ زمن طويل , حيث ان االحماض الضعيفة الناتجة من ذوبان غاز ثاني اوكسيد الكاربون 

الحجر الجيري والصخور االخرى  تهاجم وبشكل خاص)والموجودة بكثرة في سماء المدن وخاصة الصناعية منها( 

ً ما مؤدية الى حدوث ثقوب وتجاويف مختلفة في  التي هي من عائلة الكاربونات وتذيب المناطق الرخوة نوعا

الصخور باالضافة الى تكوين الصواعد والنوازل وذبك عن طريق الترسيب البطئ لجزيئات كاربونات الكالسيوم 

 التي تتركها قطرات الماء بعد تبخرها

                                        CaCO3+H2O+CO2   ـــــــــــــ˃Ca(HCO3)2 

 

تؤدي طرق التجوية هذه في الغالب الى تخريب سريع لحجارة البناء وخاصة في المدن الصناعية  وبشكل مماثل

الصخور التي تتأثر بالمحاليل في طبقات  الكبيرة . كما تؤدي هذه الطريقة من التجوية الى تكوين الفجوات الكبيرة 

 وخاصة الحجر الجيري .

ويعرف التميؤ بعملية امتصاص جزيئات الماء من قبل المواد .والتميؤ البسيط يعتمد على تركيب الروابط التميؤ : 

الى الجبس  (CaSO4الكهرومغناطيسية بين االجزاء المتبلورة والماء المحيط بها .ان تحول االنهايدرايت )

(CaSO4.2H2O)  . لهو مثال محلي شائع على هذه العملية 

والجدير بالذكر ان غالبية التميوءات المهمة تحصل في سيليكات االلمنيوم عندما تكون هذه السيليكات في حالة عالقة 

 ويصحب عملية التميؤ زيادة في الحجم وهذا عامل مهم في تحلل وتفكك الصخور .



ريقة عضوية )بواسطة البكتيريا( او بطرق غير عضوية ومن المشاهدات على تحدث عملية االكسدة اما بطاالكسدة : 

االكسدة بالطرق العضوية وجود التربة ذات اللون االحمر التي تأكسدت من الحديدوز الموجود على شكل الهمياتايت 

(Fe2O3)  ( وبتأكسد المعادن الكبريتيدية يتكون حامض الكبريتيكH2SO4)   مهما جدا في الذي يشكل بدوره عاملا 

ا .  تحليل الصخور كيميائيا

 ربما تحدث تفاعلت االختزال بعدة طرق من بينهما عمل البكتيريا وعمليات التركيب الضوئياالختزال : 

ا بفعل البكتيريا الى الكبريتيد .  فالحديديك ربما يختزل الى حديدوز او حتى الى الشكل المعدني والكبريتات تختزل ايضا

يعد التكربن من الطرق المهمة في التجوية الكيميائية حيث تكون النواتج زيادة في الكاربونات المتكونة , ان التكربن : 

ا وهو حامض الكاربونيك وذلك على ما  ا خفيفا ثاني اوكسيد الكاربون الموجود في الجو يتحد مع الماء ليكون حامضا

 توضحه المعادلة اآلتية :

                                               H2O + CO2  ـــــــــــــ˃  H2CO3 

وهذا بدوره يتفاعل مع االيونات المعدنية لتكوين الكاربونات اما االيونات المعدنية فتتكون بشكل رئيس من للتحلل 

 الكيميائي للسيليكات ومعادن اخرى كالفلسبار والمايكا واالولفين وغيرها من المعادن .

 

 انواع التربة

 م التربة جيولوجيا حسب طريقة تكوينها الى النوعين االتيين :تقس

 التربة المتبقية او المتخلفة

نقلها دائما من مكان تكوينها حيث ان جزءا كبيرا منها يبقى على شكل اجزاء متفتته  ان نواتج عمليات التجوية اليتم

على سطح االرض وخاصة في المناطق التي يكون فيها السطح الطبيعي للصخور افقيا.ان المواد الناتجة من تجوية 

حالة بالتربة المتبقية او المتخلفة الصخور المكونة لهذا النوع من التربة تبقى في محل تكوينها وتدعى التربة في هذه ال

اكثر من النوع الثاني وهو التربة المنقولة . اهم العوامل التي تتحكم وهذا النوع شائع بل انه منتشر على سطح االرض 

في سمك التربة المتبقية ونوعية المعادن التي تحتويها : المناخ , والزمن , ونوع الصخر االصلي او االساس ) 

 : , ومدى انحدار سطح االرض اما االصفات المميزة للتربة المتبقية فهي الصخر االم (

وجود قطاع للتربة ويوضح هذا القطاع التغيير المتدرج من الصخر االم الموجود اسفل التربة وحتى السطح العلوي 

 للتربة .

فالتربة المتبقية تحوي معادن تمثل ان المعادن التي تحويها اتربة المتبقية لها علقة مباشرة مع الصخر االساس السفلي 

 نواتج عملية التجوية للمعادن التي يتألف منها الصخر االساس .

ا ما تكون حافاتها حادة ونادرة االستدارة .  حبيبات التربة غالبا

 فتاتات الصخر االساسي ربما توجد بدون تغيير في التربة المتبقية وتكثر في الطبقات السفلى من التربة .

ا الظروف المناخية تعتمد  التربة المتبقية في سمكها على العوامل التي تتحكم في مدى عمق التجوية للداخل وخصوصا

 وطبيعة الصخر والوقت وطبيعة سطح االرض .



 

تلك التربة التي تتكون من نواتج تجوية الصخور اذا لم تبق في مكانها ) لتكوين التربة المتبقية ( التربة المنقولة : 

 ثم ترسبت من خلل عوامل التثاقل والرياح والماء والجليد .وانتقلت 

 ويمكن تقسيم التربة المنقولة الى اربع انواع حسب عامل الترسيب :

ا ما يكون هو المسؤول عن حركة الصخور المتحللة او المتفككة  –التربة التثاقلية  ان عامل الجذب االرضي غالبا

هو الذي يؤدي الى تجمع بطريقة التعرية وعلى اية حال فإن عمل التعرية التثاقلي او بواسطة الجذب االرضي المباشر

ل المباشر للقوى التثاقلية على نواتج الصخور في الوديان او الجروف وان مثل هذه الترسبات تتكون بالعمفتاتات 

 التجوية الميكانيكية وهي ذات اهمية واضحة في اعمال الهندسة المدنية .

وفي حالة صعوبة التعرف على مثل هذه الترسبات خاصة عندما تكون مغطاة بغطاء سميك من التربة العليا . فقد يتم 

نتائج خطيرة . ولكن دراسة القطاع الجيولوجي للحفر تبين  استخدامها طبقة للساسات مع ما يمكن ان يولده ذلك من

 عادة طبيعة المواد السفلية المغطاة .

 التربة الريحية _ هي التربة التي تترسب بواسطة الرياح وهي على نوعين رئيسيين

ا وتتكون في االماكن التي تكون الريا ح فيها نشطة مثل كثبان رملية : وهي اكثر انواع المواد المترسبة للرياح شيوعا

المناطق الصحراوية وبالقرب من شواطئ البحار .وتكون حبيبات الرمل عادة مستديرة نتيجة لعملية النقل بواسطة 

ا حديثة نتيجة لمقاومتها  الدحرجة المستمرة . وتتكون اكثر حبيبات الرمل من الكوارتز وقليل من الفلسبار وتكون غالبا

 ن التحلل الميكانيكي ( .للتغيرات الكيميائية ) وتتكون م

 ترسبات اللوس او الطفالي :

وهي نوع خاص من التربة الريحية توجد بشكل واسع في جميع انحاء العالم وتتألف الترسبات الطفالية من جزيئات 

ملم ويمكن رؤيتها تحت المايكروسكوب وتحتوي على حبيبات ذات زوايا لمعادن مثل  0.006 – 0.002بحجم الغرين 

ا ما تكون سميكة ونفاذة ولونها اصفر وتمثل تجمع الكوار تز والفلسبار والكالسايت والمايكا . والترب الطفالية غالبا

 الغبار المتطاير مع الرياح .

ان هذه التربة قليلة االهمية في العراق .والترب الجليدية عبارة عن ترسبات نقلت بواسطة الحركة التربة الجليدية : 

البطيئة للثلجات ) االنهار الجليدية ( وتم ترسيبها عند ارتفاع درجات الحرارة وذوبان الجليد . والرواسب الجليدية 

قد توجد قطع كبيره من الصخور نقلتها الثلجة من ليست ذات نظام طبقي كما هي الحال بالنسبة للرواسب المائية و

اماكن بعيدة ورسبتها مع المواد الطينية دقيقة الحبيبات . وتسمى هذه الترسبات الثلجية الحاوية على الجلميد بالطين 

 الجلمودي .

اقي ان الترسبات المائية ان الترسبات المائية تعد اهم مجموعة من الترب المنقولة وتكثر في القطر العر التربة المائية :

ا ما تقسم الى قسمين رئيسيين  تترسب اما بواسطة المياه الراكدة او المياه المتحركة وهي غالبا

 ترسبات القارات : وتترسب بواسطة المياه العذبة وتتألف من نوعين اساسيين

ار وتشمل ترسبات القنوات التربة النهرية : وتتألف من ترسبات الطين والرمل والغرين والحصى عن طريق االنه

والسداد الطبيعية . وتعد ترسبات الدلتا في كثير من االحيان ضمن مجموعة وسهول الفيضانات وترسبات الدلتا 

 .منفصلة 



واهم انواع ترسبات البحيرات : يترسب الحصى والرمل والغرين في المياه العذبة في البحيرات مثل الحبانية والثرثار 

 ين الي يكثر ترسبه في الخزانات .هذه االتربة ,الغر

والترب النهرية هي اوسع واهم انواع الترب في القطر العراقي وخاصة في المدن الوقعة على ضفافا االنهار مثل 

 الموصل وبغداد والبصرة ويصغر حجم حبيبات هذه الترسبات باتجاه الجنوب

الغالب مع طبقة سميكة من الطين الغريني المختلف فمهندس االساسات في مثل تلك االماكن عليه ان يتعامل في 

 النوعية والذي ربما يسبب مشكلت بنائية صعبة .

الترسبات البحرية : وتشمل ترسبات البحار والمحيطات ويتضمن ذلك كافة الترسبات البحرية وترسبات البيئة 

الى البحار لتكون صخوراا رسوبية بعد االنتقالية ان هذا النوع من الترسبات يتكون من نتائج التجوية التي تصل 

 تصلبها .

ا في تقرير الخواص الهندسية للتربة حيث التركيب المعدني للتربة :  تلعب انواع المعادن التي تحويها الترب دوراا هاما

لية ان المكونات المعدنية للرمل تظهر قليلا من المشكلت لكونها تتألف بشكل اساس من المعادن ذات المقاومة العا

التجوية الميكانيكية ) مثل الكوارتز ( وبشكل عام فإن المعادن التي ال تثبت عادة امام تأثير التجوية الكيميائية لعوامل 

 يقل وجودها في ترسبات الرمل .

ن ان التركيب المعدني للطين اكثر تعقيداا من الرمل وان اكثر الصفات الهندسية الشاذة والغريبة للطين هي نتيجة للمعاد

 التي يحيوها الطين .

وتختلف ترسبات الطين معدنيا عن الرمل وتتكون نتيجة تأثير التجوية الكيميائية على المعادن المتكونة بشكل رئيس 

 من الحديد والمغنيسيوم مكونة معادن ثانوية هي سيليكات االلومنيوم المائية وهي المعادن الطينية .

 ومزيج االلمنيو مع الماء .السيليكا وتتكون المعادن الطينية من صفائح 

 

واهم مجموعات المعادن الطينية هي الكايولينايت , والمونتموريلنايت , وااليليت ,فالكابولينايت تحتوي على صفائح 

متعاقبة من االلمينيوم المائي او جبسايت والسيليكا وليس من السهل اذابتها في الماء . واالشكال ضعيفة االساس 

طبقة من الماء مابين صفائح السيليكا وااللومينيوم اما المونتموريلينايت فتتكون من طبقتين سيليكا الى  تحتوي على

طبقة واحدة من االلمنيوم المائي وربما يسمح بدخول طبقات من جزيئات الماء التي تتسبب في االنتفاخ والتمدد. حيث 

ا بالبن  تونايت تعتمد على هذه الخاصية .ان استعماالت المونتموريلنايت الذي يعرف تجاريا

ا ما وهذا يحد من التمدد  اما االيليت فيتألف من ثلث صفائح ويشبه بذلك المونتموريلنايت ولكن تركيبه ثابت نوعا

ان نوع المعدن الطيني الموجود ووجود تبادل في المركبات الرئيسية النسجة الصفائح ووجود المواد العضوية اضافة 

وجة من انواع مختلفة من المعادن الطينية واتحاد الماء مع الطين كل ذلك يؤثر على الخصائص لوجود طبقات ممز

 الهندسية للطين .

ا   كما ان التصاق حبيبات المعدن الطيني قد يكون له تأثير قوي على قوة التحمل وسلوك الطين هندسيا

من الطين تحتوي على معادن طينية مختلفة . نجد ان طين  عند مقارنة الخواص الهندسية المهمة النواع

المونتمورلنايت اكثرها قابلية للنتفاخ وطين االيليت اقل قابلية لذلك في حين ان طين الكايويلينايت اقلها قابلية 

 للنتفاخ .



ا ان طين المونتموريلنايت يكون تماسكه اقوى من االيليت  يت اقوى من تماسك كما ان تماسك االيلكما نجد ايضا

الكايولينايت وبالنسبة للنفاذية نجد ان الكايولينايت اكثر المعادن الطينية نفاذية وااليليت اقل نفاذية في حين نجد طين 

 المونتموريلينايت اقل المعادن الطينية نفاذية .

 التربة الهندسية:-6

 يتم تصنيف التربة هندسيا الى :

 حبيباها متماسكة في صورة طبيعية نظرا لصغر حجمها مثل الطين والغرينتربة متماسكة: وهي التي تكون 

 تربة غير متماسكة :وهي التي تكون حبيباتها غير متماسكة نظرا لكونها خشنة مثل الرمل والحصى

 العوامل المؤثرة على خواص التربة :-7

الهندسية ليس فقط على اساس خواص ونوعية يتوجب على المهندس الذي يتعامل مع التربة ان يعد تصاميم منشأته 

ا على اساس طول عمر المنشأ الهندسي . لذا فأن  التربة كما توجد في بداية العمل في المشروع االنشائي ولكن ايضا

ا بخواص التربة الهندسية في بداية المشروع وملحظة تغير هذه الخواص خلل  المطلوب من المهندس ان يكون ملما

ي للبناية او المنشأة . ويمكن القول بأن التربة ال تعد مواد خاملة للحركة بل تكون دائمة التغيير وحسب العمر التقريب

 الظروف المحيطة .

 ومن العوامل الرئيسية التي تؤثر على خواص التربة :

في النفاذية وقابلية  االجهاد : ان زيادة االجهاد على التربة يؤدي الى زيادة في مقاومة القص لتلك التربة  يرافقها نقص

عندما تكون التربة مستقرة وثابتة تحت تأثير االجهاد االقصى تسمى بالتربة المتماسكة  االنضغاط والعكس صحيح .

او المتصلبة اما عندما تكون مستقرة او ثابتة تحت اجهاد اقل من االجهاد الذي تصلبت فيه فتسمى عندئذ بالتربة فوق 

 المتصلبة .

اصل على التربة هذا باالضافة الى وجود بعض ن ان تؤدي الى زيادة االجهاد الحات االنشائية يمكان بعض الفعالي

الفعاليات التي تؤدي الى التقليل من االجهاد ومن االمثلة على ذلك : عند اقامة اي عمل انشائي فوق اي نوع من التربة 

كون تربة اصلب تحت هذا المنشأ اما الحالة االخرى يؤدي في النهاية الى تكّون اجهادات اضافية تؤدي بدورها الى ت

فهي : عندما تزال تربة ما لعمل قناة او حفريات او اي شي اخر فقد تؤدي هذه االزاحة الى التقليل من قوة التربة 

 المجاورة لها .

 

ثير التغيير في الزمن : يعتمد بصورة مباشرة على العوامل االخرى المؤثرة وخاصة تأثير االجهاد وللحصول على تأ

نة من حبيبات ناعمة تكون واالجهاد يجب ان يصرف الماء من التربة او ان يتداخل مع عناصر التربة فالتربة المتك

 نفاذيتها قليلة ولهذا فانها بحاجة الى عامل الزمن لكي تسمح للماء بالنفاذ منها .

 

ثر على سلوكية التربة واحد هذه العوامل يتمثل في العوامل البيئية التي يمكن ان تأ هنالك بعض : المحيط او البيئة

 لرسوبي او الطين المرصوص قد يحتويطبيعة الثقوب او الفراغات البينية في التربة باالضافة الى الحرارة فالطين ا

تتغير اثناء عمر هذه الرواسب  على فراغات بينية بتركيب معين تحت درجة حرارة ثابتة وان هذه الخواص يمكن ان

ا ما يرتفع فوق مستوى البحر ن ة لهذا فانه سوف يتشبع تيجة لحركات القشرة االرضية ونتيجفالطين البحري غالبا



بالمياه العذبة وهذه العملية قد تؤدي الى غسل االملح الموجودة في الثقوب او الفراغات المتناهية في الصغر 

ترسبة فيها وينتج عن هذه العملية تغيير في المقاومة القصية والخواص الفيزيائية االخرى والمسامات من االملح الم

 للتربة

ان التغيير في درجة الحرارة من زمن الترسيب الى الوقت الحاضر قد يؤدي كذلك الى تغيير في سلوكية التربة 

صها في المختبر قد تتغير فالتربة المستخرجة من اعماق بعيدة عن سط ح االرض التي استخرجت لغرض فح

خواصها نظراا لتباين درجات الحرارة بين درجة حرارة المختبر والعمق الذي استخرجت منه فزيادة درجة حرارة 

التربة المتماسكة تؤدي الى تمدد التربة اضافة الى احتمال خروج بعض الهواء المذاب بالماء الموجود في المسامات 

 متناهية الصغر .

 

ماء تأثيران مضران على التربة االول هو وجود الماء بين حبيبات الطين يقلل من القوى الجاذبة بينها , ثانياا : للالمياه 

وتأثيره على سلوكية التربة فالطين الجاف له مقاومة قد تقترب من مقاومة الخرسانة الضعيفة اال ضغط الماء المسامي 

حبيباته لذلك فان زيادة كميات الماء في التربة يؤدي الى التقليل من  انه عندما يشبع بالماء تتلشى القوة البينية بين

قوتها وتختلف حالة التربة خلل فصول السنة ففي الفصل الحار الجاف تكون االمطار قليلة جداا وينخفض مستوى 

دي هذا االختلف المياه الجوفية اما خلل الفصل الرطب فهنالك مياه سطحية وارتفاع في مناسيب المياه الجوفية ويؤ

 الى تذبذب حاالت الماء في التربة ومن ثم تغيير خواصها .

 

 المصدر : 

 الجيولوجيا الهندسية والتحري الموقعي , الدكتور زهير رمو فتوحي 

 


