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	ตารางที่  5.19  ผลของการจัดการดินด้วยวิธีต่าง ๆที่มีต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตเฉลี่ยของมันสำปะหลัง  4  พันธุ์ที่ปลูกในกลุ่มชุดดิน  41  ชุดดินบ้านไผ่  แปลงขามทะเลสอ
	ตารางที่  5.20  ผลของการจัดการดินวิธีต่าง ๆ ที่มีต่อผลผลิตหัวสด (กิโลกรัม/ไร่)  ของมันสำปะหลังที่ปลูกในกลุ่มชุดดิน 41 ชุดดินบ้านไผ่  แปลงข้ามทะเลสอ
	ตารางที่  5.21  ผลของการจัดการดินวิธีต่าง ๆ ที่มีต่อปริมาณแป้งในหัวสด (%)  ของมันสำปะหลังที่ปลูกในกลุ่มชุดดิน  41  ชุดดินบ้านไผ่  แปลงขามทะเลสอ
	ตารางที่  5.22  ผลของการจัดการดินด้วยวิธีต่าง ๆ ที่มีต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตเฉลี่ยของมันสำปะหลัง  4  พันธุ์ที่ปลูกในกลุ่มชุดดิน  41  ชุดดินบ้านไผ่  แปลงบ้านไผ่
	ตารางที่  5.23  ผลของการจัดการดินวิธีต่าง ๆ ที่มีผลผลิตหัวสด  (กิโลกรัม/ไร่)ของมันสำปะหลังที่ปลูกในกลุ่มชุดดิน  41  ชุดดินบ้านไผ่  แปลงบ้านไผ่
	ตารางที่  5.24  ผลของการจัดการดินวิธีต่าง ๆปลูกในกลุ่มชุดิน  41  ชุดดินบ้านไผ่  แปลงบ้านไผ่
	ตารางที่  6.1  ผลผลิต  รายได้  ต้นทุน  และผลตอบแทนของวิธีการจัดการดินที่เหมาะสมสำหรับมันสำปะหลังแต่ละพันธุ์ที่ปลูกในกลุ่มชุดดินต่าง ๆ 

	ตารางผนวกที่
	1  พื้นที่ปลูกมันสำปะหลังในกลุ่มชุดดินที่  29  35  40และ  41  ปี  2546  เป็นรายภาคและรายจังหวัด
	2  ผลการวิเคราะห์มูลไก่ผสมแกลบที่ใช้ในการทดลองทุกแปลง
	3  ปฏิทินการปฏิบัติงานของแต่ละแปลงทดลอง
	4  รายละเอียดหน้าตัดชุดดินโชคชัย  แปลงครบุรี  จังหวัดนครราชสีมา
	5  รายละเอียดหน้าตัดชุดโชคชัย  แปลงหนองบุนนาก  จังหวัดนครราชสีมา
	6  รายละเอียดหน้าตัดชุดดินมาบบอน  แปลงพนมสารคาม  จังหวัดเชิงเทรา
	7  รายละเอียดหน้าตัดชุดดินมาบบอน  แปลงบ่อทอง  จังหวัดชลบุรี
	8  รายละเอียดหน้าตัดดินชุมพวง  แปลงชุมพวง  จังหวัดนครราชสีมา
	9  รายละเอียดหน้าตัดชุดดินชุมพวง แปลงยางตลาด  จังหวัดกาฬสินธุ์
	10  รายละเอียดหน้าตัดชุดดินบ้านไผ่  แปลงขามทะเลสอ  จังหวัดนครราชสีมา
	11  รายละเอียดหน้าตัดชุดดินบ้านไผ่  แปลงบ้านไผ่  จังหวัดขอนแก่น
	12  ผลวิเคราะห์ตัวอย่างดินจากแปลงต่าง ๆ ก่อนปลูกมันสำปะหลัง
	13  คำแนะนำในการใช้ปุ๋ยในตำหรับทดลองที่  3  ของแต่ละแปลง
	14  ปริมาณน้ำฝน  จำนวนวันฝนตก  ความชื้นสัมพัทธ์  อุณหภูมิสูงสุดและอุณหภฟูมต่ำสุดรายปีเฉลี่ยในแต่ละอำเภอที่ทำแปลงทดลอง  ในรอบ  30  ปี(ตั้งแต่ปี2516-2545)  และเดือนพฤษภาคม  2546 -เดือนกุมภาพันธ์  2547
	15  ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยรายเดือน (มิลลิเมตร)  ในแต่ละอำเภอที่ทำแปลงทดลองในรอบ  30 ปี(ตั้งแต่ปี 2516-2546)
	16  ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยรายเดือน (มิลลิเมตร) ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม  2546ถึงกุมภาพันธ์  2547
	17  ผลของการจัดการดินวิธีต่าง ๆ ที่มีมีต่อความสูงอายุ  9  เดือน (เซนติเมตร)  ของมันสำปะหลังที่ปลูกในกลุ่มชุดดิน  29  ชุดดินโชคชัย  แปลงครบุรี
	18  ผลของการจัดการดินวิธีต่าง ๆ ที่มีต่อความสูง  อายุ  9  เดือน  (เซนติเมตร) ของมันสำปะหลังที่ปลูกในกลุ่มชุดดิน  29  ชุดดินโชคชัย  แปลงหนองบุนนาก
	19  ผลของการจัดการดินวิธีต่าง ๆ ที่มีต่อความสูง  อายุ  9  เดือนของมันสำปะหลังที่ปลูกในกลุ่มชุดดิน   35  ชุดดินมาบบอน  แปลงพนมสารคาม
	20  ผลของการจัดการดินวิธีต่าง ๆ ที่มีความสูง  อายุ 9 เดือน ของมันสำปะหลังที่ปลูกในกลุ่มชุดดินที่  35  ชุดดินมาบบอน  แปลงพนมสารคาม  แปลงบ่อทอง
	21  ผลของการจัดการดินวิธีต่าง ๆ ที่มีความสูง  อายุ  9  เดือน (เซนติเมตร) ของมันสำปะหลังที่ปลูกในกลุ่มชุดดิน  40  ชุดดินชุมพวง  แปลงชุมพวง
	22  ผลของการจัดการดินวิธีต่าง ๆ ที่มีความสูงอายุ  9  เดือน (เซนติเมตร) ของมันสำปะหลังที่ปลูกในกลุ่มชุดดิน  40  ชุดดินชุมพวง  แปลงยางตลาด
	23  ผลของการจัดการดินวิธีต่าง ๆ ที่มีความสูงอายุ 9 เดือน (เซนติเมตร ของมันสำปะหลังที่ปลูกในกลุ่มชุดดิน  41  ชุดดินบางไผ่  แปลงขามทะเลสอ
	24  ผลของการจัดการดินวิธีต่าง ๆ ที่มีต่อความมสูง อายุ  9 เดือน  (เซนติเมตร)ของมันสำปะหลังที่ปลูกในกลุ่มชุดดิน  41  ชุดดินบ้านไผ่  แปลงบ้านไผ่
	25  ผลของการจัดการดินวิธีต่าง ๆ ที่มีต่อน้ำหนักสดต้นและใบ  (กิโลกรัม)  ของมันสำปะหลังที่ปลูกในกลุ่มชุดดิน  29  ชุดดินโชคชัย  แปลงครบุรี
	26  ผลของการจัดการดินวิธีต่าง ๆ ที่มีต่อน้ำหนักแห้งต้นและใบ (กิโลกรัม) ของมันสำปะหลังที่ปลูกในกลุ่มชุดดิน  29  ชุดดินโชคชัย  แปลงหนองบุนนาก
	27  ผลของการจัดการดินวิธีต่าง ๆ ที่มีต่อน้ำหนักสดและใน (กิโลกรัม)  ของมันสำปะหลังที่ปลูกในกลุ่มชุดดิน  35  ชุดดินมาบบอน  แปลงบ่อทอง
	28  ผลของการจัดการดินวิธีต่าง ๆ ที่มีต่อน้ำหนักสดต้นและใบ (กิโลกรัม) /ไร่ ของมันสำปะหลังที่ปลูกในกลุ่มชุดดิน  35  ชุดดินมาบบอน  แปลงบ่อทอง
	29  ผลของการจัดการดินวิธีการต่าง ๆที่มีต่อน้ำหนักสดต้นและใบ  (กิโลกรัม/ไร่)  ของมันสำปะหลังที่ปลูกในกลุ่มชุดดิน  40  ชุดดินชุมพวง  แปลงชุมพวง
	30  ผลของการจัดการดินวิธีต่าง ๆ ที่มีต่อน้ำหนักสดต้นและใบ  (กิโลกรัม)/ไร่)ของมันสำปะหลังที่ปลูกในกลุ่มชุดดิน  40  ชุดดินชุมพวง  แปลงยางตลาด
	31  ผลของการจัดการดินวิธีต่าง ๆ ที่มีต่อน้ำหนักสดต้นและใบ (กิโลกรัม) ของมันสำปะหลังที่ปลูกในกลุ่มชุดดิน  41  ชุดดินบ้านไผ่  แปลงขามทะเลสอ
	32  ผลของการจัดการดินวิธีต่าง ๆ ที่มีต่อน้ำหนักสดต้นและใบ (กิโลกรัม/ไร่ ) ของมันสำปะหลังที่ปลูกในกลุ่มชุดดิน  41  ชุดดินบ้านไผ่  แปลงขามทะเลสอ
	33  ผลของการจัดการดินวิธีต่าง ๆ ที่มีต่อน้ำหนักแห้งต้นและใบ (กิโลกรัม/ไร่ ) ของมันสำปะหลังที่ปลูกในกลุ่มชุดดิน  29  ชุดดินโชคชัย  แปลงครบุรี
	34  ผลของการจัดการดินวิธีต่าง ๆ ที่มีต่อน้ำหนักแห้งต้นและใบ (กิโลกรัม/ไร่) ของมันสำปะหลังที่ปลูกในกลุ่มชุดดิน  29  ชุดดินโชคชัย  แปลงหนองบุนนาก
	35  ผลของการจัดการดินวิธีต่าง ๆ ที่มีต่อน้ำหนักแห้งต้นและใบ (กิโลกรัม/ไร่) ของมันสำปะหลังที่ปลูกในกลุ่มชุดดิน  35  ชุดดินมาบบอน  แปลงพนมสารคาม
	36  ผลของการจัดการดินวิธีต่าง ๆ ที่มีต่อน้ำหนักแห้งต้นและใบ (กิโลกรัม/ไร่) ของมันสำปะหลังที่ปลูกในกลุ่มชุดดิน  35  ชุดดินมาบบอน  แปลงบ่อทอง
	37  ผลของการจัดการดินวิธีต่าง ๆ ที่มีต่อน้ำหนักแห้งต้นและใบ (กิโลกรัม/ไร่) ของมันสำปะหลังที่ปลูกในกลุ่มชุดดิน  40  ชุดดินชุมพวง  แปลงชุมพวง
	38  ผลของการจัดการดินวิธีต่าง ๆ ที่มีต่อน้ำหนักแห้งต้นและใบ (กิโลกรัม/ไร่) ของมันสำปะหลังที่ปลูกในกลุ่มชุดดิน  40  ชุดดินชุมพวง  แปลงยางตลาด
	39  ผลของการจัดการดินวิธีต่าง ๆ ที่มีต่อน้ำหนักแห้งต้นและใบ (กิโลกรัม/ไร่) ของมันสำปะหลังที่ปลูกในกลุ่มชุดดิน  41  ชุดดินบ้านไผ่  แปลงบ้านไผ่
	40  ผลของการจัดการดินวิธีต่าง ๆ ที่มีต่อน้ำหนักแห้งต้นและใบ (กิโลกรัม/ไร่) ของมันสำปะหลังที่ปลูกในกลุ่มชุดดิน  41  ชุดดินบ้านไผ่  แปลงบ้านไผ่
	41  ผลของการจัดการดินวิธีต่าง ๆ ที่มีต่อผลผลิตหัวแห้ง (กิโลกรัม/ไร่) ของมันสำปะหลังที่ปลูกในกลุ่มชุดดิน  29  ชุดดินโชคชัย  แปลงครบุรี
	42  ผลของการจัดการดินวิธีต่าง ๆ ที่มีต่อผลผลิตหัวแห้ง (กิโลกรัม/ไร่) ของมันสำปะหลังที่ปลูกในกลุ่มชุดดิน  29  ชุดดินโชคชัย  แปลงหนองบุนนาก 
	43  ผลของการจัดการดินวิธีต่าง ๆ ที่มีต่อผลผลิตหัวแห้ง (กิโลกรัม/ไร่) ของมันสำปะหลังที่ปลูกในกลุ่มชุดดิน  29  ชุดดินมาบบอน  แปลงพนมสารคาม
	44  ผลของการจัดการดินวิธีต่าง ๆ ที่มีต่อผลผลิตหัวแห้ง (กิโลกรัม/ไร่) ของมันสำปะหลังที่ปลูกในกลุ่มชุดดิน  29  ชุดดินมาบบอน  แปลงบ่อทอง
	45  ผลของการจัดการดินวิธีต่าง ๆ ที่มีต่อผลผลิตหัวแห้ง (กิโลกรัม/ไร่) ของมันสำปะหลังที่ปลูกในกลุ่มชุดดิน  29  ชุดดินชุมพวง  แปลงชุมพวง
	46  ผลของการจัดการดินวิธีต่าง ๆ ที่มีต่อผลผลิตหัวแห้ง (กิโลกรัม/ไร่) ของมันสำปะหลังที่ปลูกในกลุ่มชุดดิน  29  ชุดดินชุมพวง  แปลงชุมพวง
	47  ผลของการจัดการดินวิธีต่าง ๆ ที่มีต่อผลผลิตหัวแห้ง (กิโลกรัม/ไร่) ของมันสำปะหลังที่ปลูกในกลุ่มชุดดิน  41  ชุดดินบ้านไผ่  แปลงขามทะเลสอ
	48  ผลของการจัดการดินวิธีต่าง ๆ ที่มีผลผลิตหัวแห้ง(กิโลกรัม/ไร่)ของมันสำปะหลังที่ปลูกในกลุ่มชุดดิน  41  ชุดดินบ้านไผ่  แปลงบ้านไผ่
	49  ผลของการจัดการดินวิธีต่าง ๆ ที่มีต่อดัชนีเก็บเกี่ยว  ของมันสำปะหลังที่ปลูกในกลุ่มชุดดิน  29  ชุดดินโชคชัย  แปลงครบุรี
	50  ผลของการจัดการดินวิธีต่าง ๆ ที่มีต่อดัชนีเก็บเกี่ยว  ของมันสำปะหลังที่ปลูกในกลุ่มชุดดิน  29  ชุดดินโชคชัย  แปลงหนองบุนนาก
	51  ผลของการจัดการดินวิธีต่าง ๆ ที่มีต่อดัชนีเก็บเกี่ยว  ของมันสำปะหลังที่ปลูกในกลุ่มชุดดิน  35  ชุดดินมาบบอน  แปลงพนมสารคาม
	52  ผลของการจัดการดินวิธีต่าง ๆ ที่มีต่อดัชนีเก็บเกี่ยว  ของมันสำปะหลังที่ปลูกในกลุ่มชุดดิน 35   ชุดดินมาบบอน  แปลงบ่อทอง
	53  ผลของการจัดการดินวิธีต่าง ๆ ที่มีต่อดัชนีเก็บเกี่ยว  ของมันสำปะหลังที่ปลูกในกลุ่มชุดดิน 40   ชุดดินชุมพวง  แปลงชุมพวง
	54  ผลของการจัดการดินวิธีต่าง ๆ ที่มีต่อดัชนีเก็บเกี่ยว  ของมันสำปะหลังที่ปลูกในกลุ่มชุดดิน 40   ชุดดินชุมพวง  แปลงยางตลาด
	55  ผลของการจัดการดินวิธีต่าง ๆ ที่มีต่อดัชนีเก็บเกี่ยว  ของมันสำปะหลังที่ปลูกในกลุ่มชุดดิน 41   ชุดดินบ้านไผ่  แปลงขามทะเลสอ
	56  ผลของการจัดการดินวิธีต่าง ๆ ที่มีต่อดัชนีเก็บเกี่ยว  ของมันสำปะหลังที่ปลูกในกลุ่มชุดดิน 41   ชุดดินบ้านไผ่  แปลงบ้านไผ่
	57  ต้นทุนและผลตอบแทนต่อไร่ในการปลูกมันสำปะหลังพันุธุ์เกษตรศาสตร์  50  ในกลุ่มชุดดิน  29  ชุดดินโชคชัย  แปลงครบุรี  จังหวัดนครราชสีมา
	58  ต้นทุนและผลตอบแทนต่อไร่ในการปลูกมันสำปะหลังพันธุ์ระยอง  72  ในกลุ่มชุดดินที่29  ชุดดินโชคชัย  แปลงครบุรี  จังหวัดนครราชสีมา
	59  ต้นทุนและผลตอบแทนต่อไร่ในการปลูกมันสำปะหลังพันธุ์ระยอง  5  ในกลุ่มชุดดินที่ 29  ชุดดินโชคชัย  แปลงครบุรี  จังหวัดนครราชสีมา
	60  ต้นทุนและผลตอบแทนต่อไร่ในการปลูกมันสำปะหลังพันธุ์ห้วยบง  60 ในกลุ่มชุดดินที่ 29  ชุดดินโชคชัย  แปลงครบุรี  จังหวัดนครราชสีมา
	61  ต้นทุนและผลตอบแทนต่อไร่ในการปลูกมันสำปะหลังพันธุ์เกษตรศาสตร์  50 ในกลุ่มชุดดินที่ 29  ชุดดินโชคชัย  แปลงหนองบุนนาก  จังหวัดนครราชสีมา
	62  ต้นทุนและผลตอบแทนต่อไร่ในการปลูกมันสำปะหลังพันธุ์ระยอง  72  ในกลุ่มชุดดินที่ 29  ชุดดินโชคชัย  แปลงหนองบุนนาก  จังหวัดนครราชสีมา
	63  ต้นทุนและผลตอบแทนต่อไร่ในการปลูกมันสำปะหลังพันธุ์ระยอง  5  ในกลุ่มชุดดินที่ 29  ชุดดินโชคชัย  แปลงหนองบุนนาก  จังหวัดนครราชสีมา
	64  ต้นทุนและผลตอบแทนต่อไร่ในการปลูกมันสำปะหลังพันธุ์ห้วยบง  60  ในกลุ่มชุดดินที่ 29  ชุดดินโชคชัย  แปลงหนองบุนนาก  จังหวัดนครราชสีมา
	65  ต้นทุนและผลตอบแทนต่อไร่ในการปลูกมันสำปะหลังพันธุ์เกษตรศาสตร์  50  ในกลุ่มชุดดินที่  35  ชุดดินมาบบอน  แปลงพนมสารคาม  จังหวัดฉะเชิงเทรา
	66  ต้นทุนและผลตอบแทนต่อไร่ในการปลูกมันสำปะหลังพันธุ์ระยอง  90  ในกลุ่มชุดดินที่  35  ชุดดินมาบบอน  แปลงพนมสารคาม  จังหวัดฉะเชิงเทรา
	67  ต้นทุนและผลตอบแทนต่อไร่ในการปลูกมันสำปะหลังพันธุ์ระยอง  5  ในกลุ่มชุดดินที่  35  ชุดดินมาบบอน  แปลงพนมสารคาม  จังหวัดฉะเชิงเทรา
	68  ต้นทุนและผลตอบแทนต่อไร่ในการปลูกมันสำปะหลังพันธุ์ห้วยบง  60  ในกลุ่มชุดดินที่  35  ชุดดินมาบบอน  แปลงพนมสารคาม  จังหวัดฉะเชิงเทรา
	69  ต้นทุนและผลตอบแทนต่อไร่ในการปลูกมันสำปะหลังพันธุ์เกษตรศาสตร์  50  ในกลุ่มชุดดินที่  35  ชุดดินมาบบอน  แปลงบ่อทอง  จังหวัดชลบุรี
	70  ต้นทุนและผลตอบแทนต่อไร่ในการปลูกมันสำปะหลังพันธุ์ระยอง  90  ในกลุ่มชุดดินที่  35  ชุดดินมาบบอน  แปลงบ่อทอง  จังหวัดชลบุรี
	71  ต้นทุนและผลตอบแทนต่อไร่ในการปลูกมันสำปะหลังพันธุ์ระยอง  5  ในกลุ่มชุดดินที่  35  ชุดดินมาบบอน  แปลงบ่อทอง  จังหวัดชลบุรี
	72  ต้นทุนและผลตอบแทนต่อไร่ในการปลูกมันสำปะหลังพันธุ์ห้วยบง  60  ในกลุ่มชุดดินที่  35  ชุดดินมาบบอน  แปลงบ่อทอง  จังหวัดชลบุรี
	73  ต้นทุนและผลตอบแทนต่อไร่ในก่ารปลูกมันสำปะหลังพันธุ์เกษตรศาสตร์  50  ในกลุ่มชุดดินที่  40  ชุดดินชุมพวง  แปลงชุมพวง  จังหวัดนครราชสีมา
	74  ต้นทุนและผลตอบแทนต่อไร่ในก่ารปลูกมันสำปะหลังพันธุ์ระยอง  72  ในกลุ่มชุดดินที่  40  ชุดดินชุมพวง  แปลงชุมพวง  จังหวัดนครราชสีมา
	75  ต้นทุนและผลตอบแทนต่อไร่ในก่ารปลูกมันสำปะหลังพันธุ์ระยอง  5  ในกลุ่มชุดดินที่  40  ชุดดินชุมพวง  แปลงชุมพวง  จังหวัดนครราชสีมา
	76  ต้นทุนและผลตอบแทนต่อไร่ในก่ารปลูกมันสำปะหลังพันธุ์ระยอง  5  ในกลุ่มชุดดินที่  40  ชุดดินชุมพวง  แปลงชุมพวง  จังหวัดนครราชสีมา
	77  ต้นทุนและผลตอบแทนต่อไร่ในก่ารปลูกมันสำปะหลังพันธุ์ห้วยบง  60  ในกลุ่มชุดดินที่  40  ชุดดินชุมพวง  แปลงยางตลาด  จังหวัดกาฬสินธุ์
	78  ต้นทุนและผลตอบแทนต่อไร่ในก่ารปลูกมันสำปะหลังพันธุ์ระยอง  72    ในกลุ่มชุดดินที่  40  ชุดดินชุมพวง  แปลงยางตลาด  จังหวัดกาฬสินธุ์
	79  ต้นทุนและผลตอบแทนต่อไร่ในก่ารปลูกมันสำปะหลังพันธุ์ระยอง  5    ในกลุ่มชุดดินที่  40  ชุดดินชุมพวง  แปลงยางตลาด  จังหวัดกาฬสินธุ์
	80  ต้นทุนและผลตอบแทนต่อไร่ในการปลูกมันสำปะหลังพันธุ์  ในกลุ่มชุดดินที่  41  ชุดดินบ้านไผ่  แปลงขามทะเลสอ  จังหวัดนครราชสีมา
	81  ต้นทุนและผลตอบแทนต่อไร่ในการปลูกมันสำปะหลังพันธุ์ระยอง  72  ในกลุ่มชุดดินที่  41  ชุดดินบ้านไผ่  แปลงขามทะเลสอ  จังหวัดนครราชสีมา
	82  ต้นทุนและผลตอบแทนต่อไร่ในการปลูกมันสำปะหลังพันธุ์ระยอง  5  ในกลุ่มชุดดินที่  41  ชุดดินบ้านไผ่  แปลงขามทะเลสอ  จังหวัดนครราชสีมา
	83  ต้นทุนและผลตอบแทนต่อไร่ในการปลูกมันสำปะหลังพันธุ์ห้วยบง  60   ในกลุ่มชุดดินที่  41  ชุดดินบ้านไผ่  แปลงขามทะเลสอ  จังหวัดนครราชสีมา
	84  ต้นทุนและผลตอบแทนต่อไร่ในการปลูกมันสำปะหลังพันเกษตรศาสตร์  50   ในกลุ่มชุดดินที่  41  ชุดดินบ้านไผ่  แปลงบ้านไผ่  จังหวัดขอนแก่น
	85  ต้นทุนและผลตอบแทนต่อไร่ในการปลูกมันสำปะหลังพันระยอง  72   ในกลุ่มชุดดินที่  41  ชุดดินบ้านไผ่  แปลงบ้านไผ่  จังหวัดขอนแก่น
	86  ต้นทุนและผลตอบแทนต่อไร่ในการปลูกมันสำปะหลังพันระยอง  5   ในกลุ่มชุดดินที่  41  ชุดดินบ้านไผ่  แปลงบ้านไผ่  จังหวัดขอนแก่น
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