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پخص آالیٌذُ ّبی گبزی خرٍخی از هطؼل ّبی پبالیطگبّی در َّا ثب استفبدُ از رٍضْبی  ،درایي هطبلؼِ

ثب  ٍ رٍش حدن هحذٍدهذل حبضر ثب ثىبرگیری  .ضذُ است ارائِ CFDػذدی ٍ ثْرُ گیری از هذلسبزی 

ًسجی سطح زهیي  ًبّوَاری ٍ در ًظر گرفتي پراوٌذگی ضرایتسرػت ثبد ٍتَزیغ ّبی هختلف  از استفبدُ

غلظت ّبی ثِ دست آهذُ تَسط هذل ثب غلظت ّبی ثِ دست آهذُ تَسط هذل پلَم گَس . ثٌب ضذُ است

در هذل هیي ًطبى هی دّذ وِ ثیطیٌِ غلظت آالیٌذُ ّب در سطح ز حبصلًِتبیح  .هَرد همبیسِ لرار گرفت

ای ثررسی تأثیر یت ثرّوچٌیي آًبلیس حسبس. دارد پلَم گَس تطبثك خَثی ثب ًتبیح هذل ارائِ ضذُ

ثر پخص آالیٌذُ ّب  خریبى ٍ ًبّوَاری سطحضرایط اتوسفری، سرػت ثبد، دثی  ز خولِاهتغیرّبی ٍرٍدی 

ثبد ٍ دثی خرٍخی ثیطتریي  سرػت ضرایط پبیذاری اتوسفری، ًطبى هی دّذ وِ حبصلًِتبیح  .گردیذًدبم ا

لبثل هالحظِ  ًِسجی سطح ثر ًتبیح حبصل ًبّوَاریتأثیر را ثر غلظت آالیٌذُ ّب دارًذ، ّوچٌیي تأثیر 

 .است
  .پبالیطگبّی هطؼل، اًتطبر، CFD هذلسبزی آلَدگی َّا،: ولوبت ولیذی 

 

 هقذهِ -1
ًٍذ، ثِ طَر هثبل از  یغ ثرای دفغ گبزّبی لبثل اضتؼبلهطؼل ّب ثِ طَر گستردُ در صٌب ٍ زائذ ثِ وبر هی ر

تغییرات دٍرُ ای ٍ ثرًبهِ ریسی ، فؼبلیت هؼوَل ٍ پیَستِ ٍاحذبرثردّبی آى ّب هی تَاى ثِ هَاردی از لجیل و

 .اضبرُ ًوَد هَالغ ضرٍری ٍ پیص ثیٌی ًطذٍُ  ضذُ
ْن آلَدگی َّا ثِ ٍیژُ در هطؼل ّب ثِ ٍاسطِ فرایٌذ احترالی وِ در آى ّب صَرت هی گیرد یىی از هٌبثغ ه

ثٌبثرایي ضجیِ سبزی ٍ ارزیبثی ػولىرد آى ّب از . بطك صٌؼتی ٍ پبالیطگبّی ٍ هحیط ّبی اطراف آًْب هی ثبضذهٌ

 .اّویت ثسسایی ثرخَردار است ٍ ایي اهر ثَیژُ دروطَرّبی تَلیذوٌٌذُ ًفت ٍگبز ثبیذ هَرد تَخِ لرار گیرد
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   تدرثی، تدرثی، ػذدی ٍ فیسیىی تمسین ثٌذی چْبر دستِ ًیوِ ثِ طَر ولی هذل ّبی آلَدگی َّا ثِ

هؼوَل تریي رٍش ثرای هحبسجِ غلظت آالیٌذُ ّبی   1در حبل حبضر هذل هَسَم ثِ پلَم گَس. هی ضًَذ

ضؼف اصلی هذل پلَم گَس ایي است وِ در ایي هذل سرػت ثبد ٍ . خرٍخی از هٌجغ ًمطِ ای در َّا هی ثبضذ

تمل از ارتفبع از سطح زهیي فرض هی ضًَذ، ٍ ثٌبثرایي خریبى سیبل در الیِ هرزی وِ تب پراوٌذگی هس ضرایت

زهیي است، در ایي هذل در ًظر  ًبّوَاریزهیي اهتذاد هی یبثذ ٍ هتأثر از ضرایط ارتفبع چٌذ صذ هتری از سطح 

َّا از اّویت  ٌِ آلَدگیثِ ّویي دلیل استفبدُ از سبیر رٍش ّب هبًٌذ رٍش ّبی ػذدی در زهی .گرفتِ ًوی ضَد

 .]1[ زیبدی ثرخَردار است
ب ث[ 2]راگلٌذ ٍ دًیس  ثِ ػٌَاى هثبل. وبرّبیی صَرت گرفتِ است اتب وٌَى در زهیٌِ هذلسبزی آلَدگی َّ

پراوٌذگی هذلی  ضرایتهحذٍد ٍ استفبدُ از پرٍفبیلْبی ٍاثستِ ثِ ارتفبع ثرای سرػت ٍ  تفبضلاستفبدُ از رٍش 

هذل سِ ثؼذی را ثرای یه  ]3[هحجی ٍ ثبرٍتیبى. را ثرای هحبسجِ غلظت آالیٌذُ ّب از هٌجغ ًمطِ ای ارائِ وردًذ

. پیص ثیٌی غلظت آالیٌذُ ّبی ررُ ای خرٍخی از دٍدوص ّبی وبرخبًِ سیوبى ضْر ورهبى ارائِ وردًذ

را ثرای ارزیبثی ٍ پیص ثیٌی غلظت  فبضل هروسی هذلیتثب استفبدُ از رٍش  ]4[ وْفرٍضبى ٍ فبتحی فر ّوچٌیي

 .آالیٌذُ ّبی خرٍخی از هطؼل ّبی هَخَد در یىی از ٍاحذّبی فراٍری ًفت ٍ گبز ارائِ وردًذ
پیص ثیٌی غلظت آالیٌذُ ّبی ثرای  CFDثب ثْرُ گیری از رٍش حدن هحذٍد یه هذل  همبلِ حبضر،در 

ثرای از پرٍفبیل ّبی هتغیر ثب ارتفبع در ایي هذل . گبزی خرٍخی از هطؼل ّبی پبالیطگبّی ارائِ ضذُ است

 ًبّوَاریپراوٌذگی استفبدُ هی ضَد، ّوچٌیي تأثیر پبراهترّبی هختلفی ًظیر  ضرایتهحبسجِ سرػت ثبد ٍ 

در ًْبیت . ثر ًتبیح ثررسی ضذ غیرٍُخی از هطؼل، سرػت ثبد ٍ سطح، ضرایط پبیذاری اتوسفری، دثی خریبى خر

 .، ثب غلظت ّبی ثِ دست آهذُ تَسط هذل پلَم گَس هَرد همبیسِ لرار گرفتوًٌَی هذلحبصلِ در  ًتبیح

   

 هذلسازی -2

 هؼادلِ حاکن بر سیستن  -1 -2

ثر اسبس تئَری گرادیبى غلظت، ٍخَد گرادیبى غلظت در ثیي دٍ ًمطِ ػبهل ًفَر ررات ثب ضذتی هتٌبست 

 Kتجذیل تٌبست فَق ثِ تسبٍی از ضریجی ثِ ًبم ضریت ًفَر تىبًِ ای یب ثرای . ثب گرادیبى غلظت هی ثبضذ

هؼبدلِ حبون ثر ایي سیستن ّب ثِ . ًیس هطَْر است K-theoryایي تئَری ثِ  دلیل استفبدُ هی ضَد، ثِ ّویي

 :ی ضَد صَرت زیر ًَضتِ ه

(1)                                                           ( ) ( )y z
C C C Cu K K S Q
t x y y z z
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در خْت  zدر خْت ػوَد ثر صفحِ،  yدر اهتذاد ٍزش ثبد،  g/m3)µ) ،x غلظت آالیٌذُ Cوِ در آى 

هی  y  ٍzپراوٌذگی در خْت  ضرایتثِ ترتیت (  Ky  ٍm2/s) Kzٍ  (m/s) سرػت ثبد uػوَدی از سطح زهیي، 

ٍ ٍاوٌص ضیویبیی یب فَتَضیویبیی آى هی  ،آالیٌذُ دثی خرهی خرٍخیثِ ترتیت  ًیس S  ٍQ (g/m3sµ). ثبضٌذ

 .استًطبى دادُ ضذُ ( 1)تن هَرد ًظر در ضىل سًوبیی از سی.ثبضٌذ

حبلت پبیذار هؼبدلِ  از ، ثٌبثرایي ثبیذگرفتِ هی ضَددر ایي هذل هطؼل یه هٌجغ ًمطِ ای پبیذار در ًظر 

هی ػوبل احبل ثرای ثِ دست آٍردى هؼبدِل حبون ثر سیستن هَرد ًظر فرضیبت زیر  .استفبدُ ضَددر هذل ( 1)

 :گردد

 .افتذ اتفبق ًوی ّیچگًَِ ٍاوٌص ضیویبیی در سیستن -1

 .حبلت پبیذار ًسجت ثِ ولیِ هتغیر ّب ثرلرار است-2

 .ّب هی ثبضذ ٍ تغییرات سرػت ثبد تبثغ ارتفبع است xٍزش ثبد فمط در خْت هحَر  -3

 .صرف ًظر هی ضَد y  ٍzدر ثراثر ًفَر در خْت ّب  xاز ًفَر در خْت هحَر  -4

 :ثِ صَرت زیر ِث صَرت زیر در هی آیذ ( 1)هؼبدلِ  ،تحت ضرایط فَق

(2)                              y z
C C Cu K K S
x y y z z

      
     

      
 

 
 ًوایی ازهطؼل در سیستن هَرد ًظر بِ ّوراُ ػالئن بِ کار رفتِ: 1ضکل         
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 :ضرایط هرزی سیستن هَرد ًظر ًیس ثِ صَرت زیر است 
 

(3) 
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 ل رٍش ح -2-2

ثرای حل هؼبدلِ حبون ثر سیستن از رٍش حدن هحذٍد وِ دارای لذرت ٍ تَاى ثبالتری ًسجت ِث سبیر 

اتوسفر هحیط ثِ سلَل ّبی وَچه ثرای حل هؼبدلِ  .رٍش ّب هبًٌذ الوبى هحذٍد هی ثبضذ، استفبدُ هی ضَد

 گرفتِ لرار دارد، در ًظر( i,j,k)وِ در ًمطِ  ∆x∆ ٍ y∆   ٍzّر حدن وَچه از سیبل را ثب اثؼبد  تمسین ضذُ ٍ

اًتگرال  ثبٍ  یثب استفبدُ از رٍش تَاً .ًبهؼلَم است( i,j,k)هؼلَم، ٍ در ًمطِ ( i-1,j,k)غلظت در ًمطِ  .هی ضَد

 :ثرای توبم ًمبط، هؼبدلِ ولی خذاسبزی زیر ثِ دست هی آیذ( 2)گیری از هؼبدلِ 

(4)    
  S

( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( )

n s t b

n s t b

y y z z
w P

n s t b

y y z z
w W N T B

n s t b

k x z k x z k x y k x y
u y z C

y y z z

k x z k x z k x y k x y
u y z C C C C C

y y z z

   

   

        
    

 

              
             

       

 

( 4)ثِ سوت راست هؼبدلِ  (S) هٌجغ ثرای سلَلی وِ هحل خرٍج آالیٌذُ ّب در آى لرار هی گیرد خولِ

حدن وٌترل در ًظر گرفتِ ضذُ در سیستن ٍ ّوچٌیي هختصبت هَرد ًظر ًطبى ( 2)در ضىل  .ثبیذ اضبفِ ضَد

 .دادُ ضذُ است
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 حجن کٌترل ٍ هختصات در ًظر گرفتِ ضذُ: 2ضکل   

ثِ ایي هٌظَر ثرًبهِ ای ثِ ووه ًرم . ثبیذ ثِ طَر ّوسهبى ثرای توبم سلَل ّب حل ضَد( 4)حبل هؼبدلِ 

. استفبدُ هی وٌذ ثِ طَر ّوسهبى ثرای حل هؼبدالت  TDMA 1طراحی گردیذ، ایي ثرًبهِ از رٍش  Matlabافساز 

ارد وردى پبراهترّبی هَرد ًیبز ًطبى دادُ ضذُ است وِ  پس از ٍ( 2)ًوبیی از ثرًبهِ ًَضتِ ضذُ در ضىل 

 .هؼبدالت را حل هی وٌذ

 پاراهترّای هَرد ًیاز -3

 گیسرػت باد ٍ ضرایب پراکٌذ -3-1

دٍ الیِ . پرٍفبیل ّبی سرػت ٍ ضرایت پراوٌذگی وِ در ایي هذل ثِ وبر هی رًٍذ، ضذُ اًذثرای ثیبى 

هتر از سطح زهیي اهتذاد هی  100تب  50، اٍل الیِ هرزی سطحی است وِ تب ارتفبع ثیي هی گیرینهرزی در ًظر 

در الیِ سطحی وِ هتأثر از  .تذاد هی یبثذهتر ٍ ثیطتر اه 1000یبثذ ٍ دٍم الیِ هرزی اختالط است وِ تب ارتفبع 

. در ًظر هی گیرین ثرای سرػت سطح زهیي است یه پرٍفبیل لگبریتوی، ٍ ثرای الیِ اختالط یه پرٍفبیل خطی

 .]2[ آٍردُ ضذُ است( 1)ایي پرٍفبیل ّب ثرای ضرایط اتوسفری خٌثی در خذٍل 

                                                   
1 Tridiagonal-matrix algorithm 
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 اتوسفری خٌثیپرٍفبیل سرػت ٍ ضرایت پراوٌذگی ثرای ضرایط : 1خذٍل 

Eddy diffusivity 
Ky, Kz 

Wind speed 
u 

Vertical 
distance 

 
 

Kz = 0.4u*z 
Ky  = 5Kz 

 

0

00 4


*
z zu

ln( )
. z

 

 

0<z≤zSL 

 
Kz = 0.4u*zSL 

Ky  = 5Kz 

 


 



SL

g SL SL

m SL

z z
( u u )( ) u

z z
 

 

ZSL<z≤zm 

 

 zsL  ٍ zm (m) ثبالی الیِ اختالط،سرػت ثبد در  ug سرػت ثبد در الیِ سطحی، uSL (m/s)( 1)در خذٍل 

ًیس پبیذاری اتوسفر را ًطبى هی دّذ ٍ  L (m). ثِ ترتیت ًوبیبًگر ارتفبع الیِ سطحی ٍ الیِ اختالط هی ثبضٌذ

 :تَسط راثطِ زیر تؼییي هی ضَد 

(5)                                           
3
* pu C ρT

L
kgH

 

 ρ (kg/m3)  ٍCpخریبى خبلص ٍرٍدی ثِ اتوسفر،  H (s.J/m2)سرػت اصطىبوی،  u* (m/s)در ایي راثطِ 

(J/kg.ºk)  ،ثِ ترتیت داًسیتِ ٍ حرارت ٍیژُ اتوسفرT(ºk)  ٍ دهبی هحیطK  ِثبثت وبرهي هی ثبضذ و(K=0.4 )

 ٍg (m2/s) ضتبة خبرثِ زهیي است .Z0  ًسجی سطح است وِ همذار آى ثرای ًَاحی ثبز  ًبّوَاریًیس ًوبیبًگر   

 .هی ثبضذ 0.5-10هتر ٍ ثرای ًَاحی ضْری  0.1-1هتر، ثرای ًَاحی خٌگلی  0.1-0.01

 ارتفاع هؤثر هطؼل -3-2

ثرای هذلسبزی ثبیذ ازتفبع هؤثر هطؼل وِ از راثطِ زیر تؼییي هی ضَد را ثرای هحل ٍرٍد آالیٌذُ هٌظَر 

 :وٌین 

(6)                                       s fH h h h   
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گبزّبی ( پلَم)ارتفبع صؼَد ستَى  hارتفبع ضؼلِ ٍ  hfارتفبع فیسیىی هطؼل،  hsارتفبع هؤثر هطؼل،  He وِ

 :ارتفبع ضؼلِ از راثطِ زیر ثِ دست هی آیذ . خرٍخی ثبضذ

(7)                                  45 0 707f f fh L (sin ) . L  

(8)                                       0 4780 0042 .
f cL . Q 

ًیس از راثطِ زیر وِ ثِ راثطِ  h. گرهبی آزاد ضذُ ثر اثر سَختي هی ثبضٌذ Qc (Btu/hr)طَل ضؼلِ ٍ  Lfوِ 

 :هؼرٍف است هحبسجِ هی ضَد  2ثیچَن

(9)                                       
1 2

13 31 6h . F X U   
 :ًیس پبراهتر ضٌبٍری است ٍ از راثطِ زیر ثِ دست هی آیذ  F (m4/s3)وِ 

(10)                                     77 56 10 cF ( . )Q  
 X ثب  ًیس فبصلِ افمی ًمطِ اًحراف ستَى گبز تب هطؼل هی ثبضذ وِ در ضرایط اتوسفری خٌثی ثراثرhs10  است

 ٍU همبدیر پبراهترّبی استفبدُ ضذُ در هذل ( 2)در خذٍل  .ًیس سرػت ثبد در ارتفبع خرٍخی از هطؼل است

 .آٍردُ ضذُ است

 هَرد استفادُ در هذلهقادیر پاراهترّای : 2جذٍل 

T (ºK) Z0 (m) ZSL (m) Zm (m) S (g/s) He)m) 
 هیاًگیي سرػت باد سطحی

 ((m/s(زهیي سطح هتری 11در )

293 05/0 80 260 1 85 2 

 

 گیری بحث ٍ ًتیجِ -4

ٍ هذل پلَم  CFDهبوسیون غلظت در سطح زهیي در ضرایط اتوسفری هختلف، ثرای هذل ( 3)در خذٍل 

 ثب ّن گَس همبیسِ ضذُ اًذ، ًتبیح ًطبى هی دّذ وِ در ضرایط اتوسفری خٌثی دٍ هذل ثیطتریي تطبثك را

 .یط اتوسفری پبیذار ٍ ًبپبیذار ًیس از تطبثك خَثی ثرخَردارًذدارًذ، ّوچٌیي در ضرا
                                                   
2 Beychok 
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 اتوسفری هختلفٍ پلَم گَس در ضرایط  CFDهاکسیون غلظت در سطح زهیي برای هذل ّای : 3جذٍل 

Cmax(Gaussian) 
(µg/m3) 

Cmax (CFD)  
(µg/m3) 

 ضرایط اتوسفری

 خٌثی 2/4 94/4

 پبیذار 41/0 26/0

 ًبپبیذار 11 87/12

 

هطخص است، ػلیرغن تطبثك دٍ هذل در هبوسیون غلظت در سطح ( 4)ٍ ( 3)ّوبًطَر وِ در ضىل ّبی 

، دٍ هذل تفبٍت دارًذ، وِ ایي تفبٍت ثِ دلیل استفبدُ از پرٍفبیل x,yزهیي،در تَزیغ غلظت دٍ ثؼذی در صفحِ 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              . هی ثبضذ CFDّبی ٍاثستِ ثِ ارتفبع ٍ ًبّوَاری ًسجی زهیي در هذل 

  

   برای هذل گَس  x,yتَزیغ غلظت دٍ بؼذی در صفحِ : 3ضکل 

 در سطح زهیي در ضرایط خٌثی

 CFDبرای هذل  x,yتَزیغ غلظت دٍ بؼذی در صفحِ : 4ضکل 

 در ضرایط خٌثی در سطح زهیي
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. ثر غلظت رٍی زهیي را ًطبى هی دٌّذ CFDپبراهترّبی هختلف ٍرٍدی هذل تأثیر  (8)تب ( 5)ل ّبی ضى

ثراثر ضرایط  75/2پبیذار ضرایط پبیذاری اتوسفری ثیطتریي تأثیر را ثر غلظت دارد، هبوسیون غلظت در ضرایط ًب

سرػت ثبد ٍ دثی خرٍخی از هطؼل ًیس تأثیر  زیبدی در غلظت دارًذ، . ثراثر ضرایط پبیذار هی ثبضذ 8/26خٌثی ٍ 

ضذى دثی خرهی تمریجب دٍ ثراثر هبوسیون غلظت تمریجب ًصف، ٍ ثب دٍ ثراثر  ،ثب دٍ ثراثر ضذى سرػت هیبًگیي ثبد

زهیي  ًبّوَاریِ است، ّر چِ لذر لبثل هالحظزهیي ًیس ثِ ٍیژُ در تَزیغ غلظت  ًبّوَاریتأثیر . هی ضَد

افسایص هی یبثذ، داهٌِ پخص آالیٌذُ رٍی زهیي وَچىتر ٍ هبوسیون غلظت ووتر ٍ ِث سوت هٌجغ هتوبیل هی 

 .ضَد

 

  
 ٍ  ضرایط خٌثی   =2ٍ4ٍ6u (m/s)  هیاًگیي باد سرػت ّای ًوَدار غلظت در سطح زهیي بر حسب فاصلِ از هطؼل در :5ضکل 
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 ًوَدار غلظت در سطح زهیي بر حسب فاصلِ از هطؼل در ضرایط اتوسفری پایذار، ًاپایذار ٍ خٌثی :6ضکل 

 

 

 
 ضرایط خٌثیٍ   = 1ٍ2ٍ3 S  (g/s)خرٍجی از هطؼل جرهی ًوَدار غلظت در سطح زهیي بر حسب فاصلِ از هطؼل برای دبی ّای: 7ضکل 
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 ضرایط خٌثیٍ   =1015  ٍ101  ٍ1 Zo  (m)ًسبی ًاّوَاریًوَدار غلظت در سطح زهیي بر حسب فاصلِ از هطؼل برای : 8ضکل 

 
 

 :ًتبیح ًطبى هی دّذ وِ 

 .در هبوسیون غلظت در سطح زهیي تطبثك خَثی ثب هذل پلَم گَس دارد CFDهذل  -1

یغ آالیٌذُ دارد ٍ ّوچٌیي ت ٍ ّن در تَزظضرایط اتوسفری ثیطتریي تأثیر را ّن در هبوسیون غل -2

 .ضرایط اتوسفری ًبپبیذار خطرًبوتریي ضرایط از لحبظ زیست هحیطی هی ثبضذ

ًسجی سطح زهیي تأثیر لبثل تَخْی در تَزیغ غلظت دارد ٍ ثبیذ در هذلسبزی آلَدگی َّا  ًبّوَاری -3

 .آى را در ًظر گرفت

 هراجغ -5
 

[1] Beychok, M. R., “Fundamentals of stack gas dispersion”, Fourth edition, Beychok 
publication, California, (2005). 

[2] W. Ragland and L.Dennis, “Point source atmospheric diffusion model with variable wind 
and diffusivity profiles”, Atmospheric Environment, 9, 175-189, (1975). 

[3] A. Mohebbi and S. Baroutian, “Modeling of Particulate Matter Dispersion from Kerman 
Cement Plant, Iran”, Environ. Monit. Assess., 130, 73–82, (2007). 



 ي وفت در صىايع شيميايي CFDسًميه کىفراوس ملي کاربرد 

 ، داوشگاٌ علم ي صىعت ايران0931ارديبهشت  82
 

1267 

 

[4] D.Kahforoushan, E.Fatehifar, “Modeling and evaluation of air pollution from a gaseous 
flare in an oil and gas processing area”, WSEAS conferences, Santander, Cantabria, Spain, 
(2008). 

 
 



 ي وفت در صىايع شيميايي CFDسًميه کىفراوس ملي کاربرد 

 ، داوشگاٌ علم ي صىعت ايران0931ارديبهشت  82
 

1268 

 

Modeling of Gaseous Pollutants Dispersion from Refinery Flares with CFD 
 

Nosha Assareh, Ali Dashti*,  

 
Department of Chemical Engineering, Shahid Bahonar University of Kerman, Iran  

dashti@uk.ac.ir 
Abstract 
In this work, CFD modeling of gaseous pollutants dispersion from refinery flares has been 

presented. This model has been established on applying the finite volume method and using 

different profiles of wind velocity and dispersion coefficients, as well as considering to surface 

roughness of ground level. Predicted pollutant concentrations by the model are compared to the 

results of the Gaussian plume model. The maximum pollutants concentration in the ground level 

agrees well with the Gaussian plume results. In addition, sensitivity analysis study was done to 

evaluate the effect of input parameters such as atmospheric stability classes, wind velocity, flow 

rate and surface roughness on pollutants dispersion. Sensitivity analysis shows that pollutant 

concentration is more sensitive to atmospheric stability, wind velocity and flow rate than other 

parameters. Furthermore, the effect of surface roughness on obtained results is considerable. 

Keywords: Air pollution, CFD modeling, Dispersion, Refinery flare. 

 

 
 
 


