

الطاقة املتجددة
يعتمد العالم حاليا اعتمادا كبيرا علي الفحم والبترول والغاز الطبيعي كمصادر 
للطاقة وهذا الوقود الحفري مصدر غير متجدد للطاقة اي اننا نعتمد علي موارد 

من شانها ان تتضائل في نهاية املطاف لتصبح مكلفة جدا او ضارة بيئيا 

ضررا ال يمنك اصالحه

في املقابل الطاقة املتجددة مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية هي طاقات 
تتجدد باستمرار ولن تنفذ ابدا



 تصنيیع االثلج بالطاقة االشمسيیة لحفظ ااالسماكك فى االمناططق االصحرااوويیة

 تصررفف حقيیقي يیعبرر عنن ااالنتماء ووبكلفة بسيیططة ووصدديیقة للبيیئة ثالجة تعملل
  بمبدداا االتبخرر ووبددوونن كهھررباء مقددمة

 االى ااهھھھلنا في االوواادديي االجدديیدد
 



B

A

CC

Solar heat

condensationheat

desorption

B

A

CC

heat

vapor

Water to be chilled

 evaporation

(b)-Night-time (evaporation-adsorption)                      (a)Daytime(heat/desorption)

 Solar Adsorption ice Makers 

 لحفظ اللقاح 
 حفظ االسماك 

 تتكون من
adsorbents 

adsorbate (sorption bed) 
 يستخدموا كمجمع شمسي 

condenser 
evaporator 



 نظامم االتبريد باالمتزاازز االمعتمد على االطاقة االشمسيیة

adsorption cooling system 

  في ظظل ظظرووفف االطقس االحارر 

  هھھھذاا ااالنجازز االعلمي سيیساهھھھم في

   معالجة مشكلة كبيیرةة في ااستهھھالكك االطاقة االكهھھربائيیة في مصر

 السيیما في ااثناء فصل االصيیف٬، ووااالستعاضة عن هھھھذهه االطاقة٬، بالطاقة
   االشمسيیة االتي يتمتع بهھھا االطقس في  مصر

 ووال تحتويي االثالجة االمصنعة على اايي أأجزااء متحركة٬، ووال تستهھھلك اايي ططاقة 
 ميیكانيیكة

 ووتتكونن من ثالثة عناصر ررئيیسة هھھھي:

 االمجمع االشمسي بمساحة اامتصاصص تبلغ 0.46 متر مربع مغطى بلوحح
   ززجاجي

 االمولد 

االمكثف وواالمبخر
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Standalone RO water desalination unit with 4000 L/day capacity powered 
by solar PV system 

    وحدة تحلية مياه  سعة 400 لتر مياه في اليوم تعمل بالطاقة الشمسية



ااعاددةة ااستخداامم ميیاهه االصرفف االصحى بتقنيیة RO  ااالسموززيیة االعكسيیة ٬، حيیث تعتمد جوددةة االميیاهه االتى 
يیتم اانتاجهھ من هھھھذهه االطريیقة على ااقتصادديیاتت ااستخداامم االميیاهه ااوو االنشاطط االتى تستخدمم فيیهھ االميیاهه. 

ووتعتمد هھھھذهه االتقنبة على فلترةة االميیاهه باستخداامم ااغشيیة معيینة membrane   تسمح فقط بمروورر 
كميیاتت صغيیرةة من االصودديیومم٬، االكلورريید ااوو االبوتاسيیومم من خاللل االغشاء. حيیث يیتم ضغط االميیاهه خاللل 

االغشاء فيیتم مروورر االميیاهه ووحجز االجزيیئاتت االكبيیرةة وواااليیوناتت 

مميیزااتت تنقيیة االميیاهه باستخداامم ااالسموززيیة االعكسيیة: 
-ااززاالة كل شئ من االميیاهه( اايیوناتت٬، بكتريیا٬، فيیرووساتت وومواادد صلبة ) 

- نظامم بسيیط ووسهھل االصيیانة 

االتقنيیاتت االحديیثة لهھذاا االنظامم يیمكنهھا اانتاجج ميیاهه عذبة بنسبة تزيید عن %80 . 
تكلفة هھھھذهه االوحدةة النتاجج  30000 لتر ميیاهه نظيیفة حواالى 160000 جنيیهھ وويیوفر حواالى 3.2 مليیونن 

لتر ميیاهه فى االسنةشش







 وحدة تحلية مياه سعة 400 لتر يومي لتحلية مياه اقصي ملوحة بها 10000 جزآ في املليون

  ابعاد  وحدة التحلية

2 x 1 x 2  
 فهي وحدة صغيرة الحجم سهل نقلها من مكان الخر وان هذه الوحدة  ستغطي  بمعدن حماية

 لتحمل الظروف في الصحراء

 تشغيل الوحدة بالطاقة الشمسية

PV solar system 
 ذو قدرة انتاج كهرباء 40 كيلو وات لتلبية احتياجات املحطة من الكهرباء

 تنتج الوحدة تيار كهربي من نوع

direct current (DC) 
 ووسيیتم تحويیلهھ االي

alternating current (AC) 
   بوااسطة

inverter 
   ووسيیتم تخزيین االطاقة في بطارريیاتت
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االتبخيیرر االووميیضي االمتعدددد االمررااحلل •
االتناضح االعكسي •
 

االتبخيیرر االووميیضي االمتعدددد االمررااحلل : 
في هھھھذذهه االططرريیقة يیتمم تسخيینن ماء االبحرر في مباددلل حرراارريي يیسمى االسخانن االملحي وويیتمم ذذلكك عنن ططرريیقق تكثيیفف االبخارر على أأسططح أأنابيیبب تمرر ددااخليیاً عبرر االسخانن 

االملحي مما يیؤؤدديي إإلى تسخيینن ماء االبحرر ددااخلل هھھھذذهه ااألنابيیبب. ووماء االبحرر االساخنن يینسابب في االسخانن االملحي إإلى ووعاء آآخرر يیسمى االمبخرر في أأوولل مررااحلهھ حيیثث يیووجدد 
مستووىى االضغطط االمنخفضض االذذيي يیجعلل االماء يیغلي مباشررةة. ووددخوولل االماء االساخنن االمفاجىء إإلى االمررحلة يیجعلهھ يیغلي بسررعة وويیتبخرر فجأةة حيیثث يیتحوولل جززء يیسيیرر منهھ 

إإلى بخارر ماء٬، ااعتمادداا على مستووىى االضغطط في االمررحلة. وويیستمرر االتبخرر حتى يیبددأأ االماء في االميیلل نحوو االبررووددةة معططيیاً حررااررةة االتبخرر االالززمة حتى يیصلل ددررجة 
االغليیانن  

 
 

ووفكررةة تقططيیرر االماء في ووعاء منخفضض االضغطط ليیستت جدديیددةة بلل ااستخددمتت منذذ ما يیززيیدد عنن قررنن منن االززمانن. ووخاللل االخمسيیناتت االميیالدديیة (1950مم) تمم تططوويیرر ووحددةة 
تحليیة بهھا سلسلة منن االمررااحلل ُضبططتت على ضغووطط منخفضة متتاليیة. ووفي هھھھذذهه االووحددةة تمرر ميیاهه االتغذذيیة منن مررحلة إإلى أأخررىى ووتغلى تكررااررااً بددوونن إإضافة ططاقة 

حرراارريیة. وويیمكنن لووحددةة االتحليیة (االمبخرر) أأنن تحتوويي على مررااحلل منن 4 إإلى 40 مررحلة  
 
 

أأما االبخارر االموولدد ووميیضيیاً فيیتحوولل إإلى ميیاهه عذذبة عندد تكثيیفهھ على سططووحح أأنابيیبب االمباددالتت االحرراارريیة االتي تمرر عبرر االمررحلة. وويیتمم تبرريیدد ااألنابيیبب بماء االبحرر االمتجهھ 
نحوو االسخانن االملحي. ووهھھھذذاا بددووررةة يیسخنن ميیاهه االتغذذيیة ووبالتالي يیقللل ذذلكك منن كميیة االططاقة االحرراارريیة االالززمة لتسخيینن ميیاهه االتغذذيیة في االسخانن االملحي  

 
 

لقدد تمم تجارريیاً إإنشاء محططاتت االتحليیة بططرريیقة االتبخيیرر االووميیضي منذذ االخمسيیناتت االميیـالدديیة (1950مم). ووغالبا ما يیتمم اانـشاء ووحـددااتت بـسعة 4.000 إإلى 30.000 مترر 
مكعبب ميیاهه يیووميیاً (1-8 مليیوونن جالوونن ميیاهه يیووميیاً). وويیتمم تشغيیلل هھھھذذهه االووحددااتت عاددةة عندد ددررجة حررااررةة لميیاهه االتغذذيیة (بعدد االسخانن االملحي) تتررااووحح ما بيینن (120-90) 
ددررجة مئوويیة أأيي (194-248) ددررجة فهھررنهھايیتت. وومنن االعووااملل االمؤؤثررةة على االكفاءةة االحرراارريیة للمحططة هھھھوو االفاررقق االحرراارريي ما بيینن االسخانن االملحي ووأأبرردد جززء في 

االمحططة. ووتشغيیلل االمحططة عندد ددررجة حررااررةة أأعلى منن 120 ددررجة مئوويیة بغررضض ززيیاددةة كفاءتهھا رربما يیؤؤدديي االغررضض غيیرر أأنهھ يیتسببب في ززيیاددةة إإمكانيیة تكوويینن االقشوورر 
ووااإلِسررااعع في تآكلل االسططووحح االمعددنيیة 

http://www.swcc.gov.sa/default.asp?pid=66&pagenum=2
http://www.swcc.gov.sa/default.asp?pid=66&pagenum=3


 
وومنن االناحيیة االتططبيیقيیة يیتمم ضح ميیاهه االتغذذيیة في ووعاء مغلقق حيیثث يیضغطط على االغشاء ٬، ووعنددما يیمرر جززء منن االماء عبرر االغشاء تززدداادد محتوويیاتت االماء االمتبقي منن 

االملح . ووفي نفسس االووقتت فإنن جززًء منن ميیاهه االتغذذيیة يیتمم االتخلصص منهھ ددوونن أأنن يیمرر عبرر االغشاء . ووبددوونن هھھھذذاا االتخلصص فإنن ااإلزِزدديیادد االمضططرردد لملووحة ميیاهه االتغذذيیة سووفف 
يیتسببب في مشاكلل كثيیررةة ٬، مثلل ززيیاددةة االملووحة وواالتررسباتت ووززيیاددةة االضغطط ااألسمووززيي عبرر ااألغشيیة . ووتتررااووحح كميیة االميیاهه االمتخلصص منهھا بهھذذهه االططرريیقة ما بيینن 20 

إإلى 70% منن ميیاهه االتغذذيیة ااعتماددااً على كميیة ااألمالحح االمووجووددةة في ميیاهه االتغذذيیة  
 
 

يیتكوونن نظظامم االتناضح االعكسي منن االمكووناتت ااألساسيیة االتاليیة  
 

- معالجة أأووليیـــــــــة  
- مضخة ذذااتت ضغطط عالل  

- مجمع أأغشيیة  
- معالجة نهھائيیة - أأخيیررةة  

 
وواالمعالجة ااألووليیة مهھمة ألنن ميیاهه االتغذذيیة يیجبب أأنن تمرر عبرر ممررااتت ضيیقة أأثناء االعمليیة٬، لذذاا يیجبب إإززاالة االعوواالقق وومنع تررسبب االكائناتت االحيیة وونمووهھھھا على ااألغشيیة. 

ووتشملل االمعالجة ااألووليیة االكيیميیائيیة االتصفيیة ووإإضافة حامضض أأوو موواادد كيیميیائيیة أأخررىى لمنع االتررسيیبب  
 
 

وواالمضخة ذذااتت االضغطط االعالي تووفرر االضغطط االالززمم لعبوورر االماء منن خاللل ااألغشيیة ووحجزز ااألمالحح . ووهھھھذذاا االضغطط يیتررااووحح ما بيینن 17 إإلى 27 باررااً 
(246.5-391.5 ررططلل على االبووصة االمرربعة) لميیاهه ااآلبارر وو 54 إإلى 80 باررااً (1160-783 ررططلل على االبووصة االمرربعة)لميیاهه االبحرر  

 
 

رر ووتختلفف في  وويیتكوونن مجمع ااألغشيیة منن ووعاء ضغطط ووغشاء يیسمح بضغطط االماء عليیهھ كما يیتحملل االغشاء فاررقق االضغطط فيیهھ. ووااألغشيیة نصفف االمنفذذةة قابلة للتكسٌّ
مقددررتهھا على مرروورر االماء االعذذبب ووحجزز ااألمالحح . ووليیسس هھھھناكك غشاء محكمم إإحكاماً كامالً في ططرردد ااألمالحح ٬، وولذذلكك تووجدد بعضض ااألمالحح في االميیاهه االمنتجة  

 
 

ووتصنع أأغشيیة االتناضح االعكسي منن أأنماطط مختلفة . ووهھھھناكك إإثنانن ناجحانن تجارريیاً ووهھھھما االلووحح االحلززووني ووااألليیافف / االشعيیررااتت االددقيیقة االمجووفة . وويیستخددمم هھھھذذاانن 
االنووعانن لتحليیة كلل منن ميیاهه ااآلبارر ووميیاهه االبحرر على االررغمم منن ااختالفف تكوويینن االغشاء ااإلِنشائي ووووعاء االضغطط ااعتماددااً على االمصنع ووملووحة االماء االمرراادد تحليیتهھ  

 
 

أأما االمعالجة االنهھائيیة فهھي للمحافظظة على خصائصص االماء ووإإعددااددهه للتووززيیع . وورربما شملتت هھھھذذهه االمعالجة إإززاالة االغاززااتت مثلل سلفايیدد االهھايیددررووجيینن ووتعدديیلل ددررجة االقلوويیة  
 

ووهھھھناكك تططوورراانن ساعدداا على تخفيیضض تكلفة تشغيیلل محططاتت االتناضح االعكسي أأثناء االعقدد االماضي هھھھما: تططوويیرر االغشاء االذذيي يیمكنن تشغيیلهھ بكفاءةة عندد ضغووطط منخفضة 
ووعمليیة ااستخدداامم ووسائلل ااستررجاعع االططاقة . ووتستخددمم ااألغشيیة ذذااتت االضغطط االمنخفضض في تحليیة ميیاهه ااآلبارر على نططاقق ووااسع  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 صوبة ززررااعيیة ترووىى بماء محلى من ميیاةة ااالبارر االمالحة ااوو ميیاةة االبحر  

ااستغاللل سقف االصوبة االزررااعيیة جزئيیا لعمل االمنظومة االحراارريیة لوحدةة االتحليیة  •
ووحدةة االتحليیة عباررةة عن مسطح محكم مغطى بالوااحح ززجاجيیة  •
يیسريي ماء االبحر على االسطح االسفلي ااالسودد وويینظم سريیانة ليیكونن ططبقة ررقيیقة ( وويیمكن عمل ذذلك باضافة قماشش سميیك ااوولبادد ) •
يیتبخر االماء بفعل ضوء االشمس  •
يیتكثف بخارر االماء على االسطح االسفلي للزجاجج وويینحدرر مع االميیل ليیجمع في ووعاء على شكل حرفف U ااسفل االوااحح االزجاجج  •
يیجمع االماء االمكثف ( ماء عذبب) في خزاانن •
يیمكن مزجج االماء االمقطر ببعض االماء االمالح لغرضض االريي ( يیعتمد على نوعع االمحصولل )•



مخبز االشمسي   
ططبق عاكس بقدررةة 3 كيیلوووااتت ... مساحة = 8 متر مربع •
االطبق يیركز ااالشعة االشمسيیة على صخر حراارريي خلف جداارر االفرنن ( االصخر االحراارريي يیعمل •

كخزاانن حرااررةة ااذذ يیمكن االفرنن من ااالستمراارر في االعمل بعد ااحتجابب االشمس 
االحرااررةة تنتقل من االصخر االحراارريي االى االفرنن بتيیاررااتت االحمل . •



االبركة االشمسيیة : بركة من االماء االمالح تجمع ووتخزنن االطاقة االشمسيیة االحراارريیة ... االبركة االشمسيیة 

 ليیست ااخترااعع بشريي ... بل ااكتشفت ووفسرتت في ااوواائل 1900  

 تصل ددررجة االحرااررةة في االبركة االشمسيیة االى 90 مئويیة ووتخزنن االميیاةة عند هھھھذةة االدررجة لفترااتت •
ززمنيیة ططويیلة ... مما يیجعلهھا مناسبة كمصدرر للطاقة االحراارريیة يیعتمد عليیة  

للبركة االشمسيیة عديید من االتطبيیقاتت ... من تدفئة االمناززلل وواالمنشأتت االى توليید االكهھرباء ... ووااكثر •
االتطبيیقاتت تميیزاا هھھھو تحليیة ميیاةة االبحر . 

 تركيیب االبركة االشمسيیة : حوضض مائي مسطح بعمق من 2 االى 3 متر يیكسى قاعة ووجواانبة بطبقة من االبالستك االمناسب لمنع 
تسربب االميیاةة ... ططبقة االبالستك تلك يیجب اانن تكونن سوددااء االلونن لتعمل على اامتصاصص حرااررةة ضوء االشمس بأعلى معدلل . 

 كيیف تعمل االبركة االشمسيیة :في مسطحاتت االميیاةة االعادديیة ...تسقط ااشعة االشمس على سطح االماء يینعكس جزء منهھا االى االجو 
وواالباقي يینفذ االى االقاعع ... االقاعع يیسخن فيیسخن االماء االمالسق للقاعع ... االماء االساخن تقل كثافتة ( كنتيیجة للتسخيین ) فيیصعد االى ااعلى ... 

ليیحل مكانة ماء اابردد ... ووهھھھكذاا تتكونن تيیاررااتت ( تيیاررااتت االحمل) ... االماء ااالسخن االصاعد يیسخن ططبقة االهھوااء االمالمسة لة ووبهھذاا تتبددد 
االحرااررةة االمتجمعة من االطاقة االشمسيیة االى االجو االمحيیط ووتحافظ االمسطحاتت االمائيیة على ددررجة حرااررةة مساوويیة تقريیبا لدررجة حرااررةة االجو 

االمحيیط .



غازز االخشب ... ااوو غازز االفحم... خليیط من االغاززااتت يینتج عن عن عمليیة ااحترااقق غيیر كاملة لالخشابب ااوو االفحوماتت ااوو االمخلفاتت االزررااعيیة وواالحيیواانيیة االجافة ... وويیمكن 
ااستخداامة كوقودد لمحركاتت ااالحترااقق االدااخلي عوضا عن االديیزلل ااوو االبنزيین 

ااستخدمم غازز االخشب كمصد للطاقة االحراارريیة في ااررووبا منذ االعامم 1840... ثم ططورر ليیستخدمم كمصدرر للطاقة في االمحركاتت سنة 1884... •
قبل االعامم 1940 كانن ااستخداامم غازز االخشب محدوودد لتوفر االمشتقاتت االبترووليیة بأسعارر منخفضة . بأندالعع االحربب االعالميیة االثانيیة ووتعطل خطوطط ااالمداادد االبحريیة عن •

ااووررووبا ... قفز ااستخداامم غازز االخشب لمستويیاتت غيیر مسبوقة . 
خاللل االحربب... %95 من االماكيیناتت االزررااعيیة في االدنمركك كانت تعمل على غازز االخشب... %40 من مركباتت االسويید تسيیر بغازز االخشب . •
ااختفى ااخر تاكسي يیعمل بغازز االخشب من شوااررعع كورريیا في 1970 . •
ظظلت االواليیاتت االمتحدةة بمعزلل عن تطويیر هھھھذهه االتقنيیة لعدمم تأثرهھھھا بنتائج االحربب االعالميیة االثانيیة ووتوفر مشتقاتت االنفط محليیا . •
صدرر هھھھذاا االتقريیر عن ااددااررةة االطوااررئئ ااالمريیكيیة نتيیجة االخوفف االشديید من حدووثث كوااررثث تمنع توفر مشتقاتت االنفط .   •

  



تددفئة مززررعة ددووااجنن بالططاقة االشمسيیة

تشغيیل مزااررعع االدووااجن يیستنفذ االكثيیر من االطاقة ... ااسعارر االطاقة في ااررتفاعع مستمر... االتوفيیر في ااستهھالكك االطاقة يیزيید من رريیع االمزررعة ... من ااهھھھم ااووجة ااستهھالكك االطاقة 
في مزررعة االدووااجن االتدفئة ... االتدفئة يیمكن تنفيیذهھھھا ووبسهھولة بأستخداامم االطاقة االشمسيیة .في منطقتنا يیمكن ااالعتمادد على االتدفئة االشمسيیة بنسبة توفيیر تتعدىى االل90% . بجانب 

اانن ااستخداامم االطاقة االشمسيیة لن يیلوثث جو االحظيیرةة بأيي غاززااتت ضاررةة مثل عوااددمم ااحترااقق اانوااعع االوقودد .

االفكرةة : يیمكن ااالعتمادد على االطاقة االشمسيیة بأحد االطرقق االتاليیة  
االتدفئة نهھارراا بالهھوااء االساخن من مجمعاتت شمسيیة هھھھواائيیة ... وواالتدفئة ليیال من خزاانن ميیاةة ساخنة معتمد على مجمعاتت شمسيیة مائيیة  •
االتدفئة نهھارراا ووليیال باالعتمادد على ميیاةة مخزنة من مجمعاتت شمسيیة مائيیة . •
االتدفئة نهھارراا من االهھوااء االساخن من مجمعاتت شمسيیة هھھھواائيیة  ووليیال من خزاانن حراارريي صخريي معتمد على نفس االمجمعاتت .  •

سخانن ميیاةة شمسي : جهھازز تسخيین للميیاةة يیعتمد على ااشعة االشمس النتاجج ميیاةة ساخنة حتى ددررجة 75 مئويیة ... يیتكونن االجهھازز من جزئيین مجمع اااالطاقة وو خزاانن للميیاةة 
االساخنة .( سخانن ميیاةة شمسي )  

مجمع شمسي مائي : كما في سخانن االميیاةة االشمسي ... مسطح معدني ااسودد يیمتص حرااررةة االشمس وويیمرررهھھھا االى االماء في اانابيیب لترتفع ددررجة حرااررةة االماء االى حواالي االل70 
مئويیة ... ووتخزنن االميیاةة االساخنة في خزاانن معزوولل الستخداامهھا في االتدفئة عند االحاجة  

  مجمع شمسي هھھھواائي: نفس االفكرةة االسابقة وولكن بدلل موااسيیر االماء يیعمل ممرااتت للهھوااء بيین لوحيین صاجج حيیث يیسخن االهھوااء وويیدفع االى مكانن االتدفئة مباشرةة ااوواالى خزاانن 
حراارريي صخريي ( كتل من االصخورر تمتص االحرااررةة الستخداامهھا الحقا كمصدرر للطاقة ) 

https://sites.google.com/site/e4poor/make/swh


االمجففف االشمسي

 تجفيیف االمحاصيیل بحرااررةة ااشعة االشمس عمليیة بسيیطة ماررسهھا ااالنسانن منذ االقدمم ... جفف ااالنسانن االحبوبب  وواالخضر وواالفوااكة ووااللحومم ووااالسماكك بتعريیضهھا الشعة االشمس 
االمباشرةة 

لمددد ززمنيیة متفاووتة تعتمد على االمحتوىى االمائي للمحصولل ووعلى اااالموقع االجغراافي للمكانن ووبعدةة عن خط ااالستوااء ووعلى االفصل ووددررجة االحرااررةة وواالرططوبة االنسبيیة . 
  يیمتازز االتجفيیف بأشعة االشمس االمباشرةة بأنخفاضض االتكلفة وواامكانن ااتمامة بعمالة  بأقل خبرةة ..... وولكن يیعيیبة عدةة اامورر 

تلوثث االمحاصيیل باالتربة ووملوثاتت االجو . •
ددررجة حرااررةة االشمس االمباشرةة التكفي للتخلص من كل اانوااعع االكائناتت االدقيیقة االمسببة للمرضض . •
مهھاجمة االطيیورر وواالقوااررضض وواالحشرااتت . •
بطء عمليیة االتجفيیف . •
االتعرضض االمباشر الشعة االشمس يیفقد بعض االمحاصيیل بعض قيیمتهھا االغذاائيیة . •

  لتالفي تلك االعيیوبب صممت وونفذتت االعديید من االمجففاتت االمعتمدةة على االطاقة االشمسيیة . وويیطلق عليیهھا جميیعا 



ااصنع ططباخكك االشمسي

من ططبق ددشش قديیم ملقى على سطح االمنزلل ... بتغطيیتة بطبقة من اااللمنيیومم االعاكس ( االمنيیومم االمطبخ ) يیمكنك عمل ططباخخ شمسي 







املستنبت




