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الذرة الشامیة وكسب فول الصویا كمصادر الطاقة الذرة الشامیة وكسب فول الصویا كمصادر الطاقة 
والبروتین في عالئق الدواجنوالبروتین في عالئق الدواجن

یقوم معظم مربي الدواجن في العالم بتركیب مخالیط العلف أساسا من الذرة الشامیة وكسب فول یقوم معظم مربي الدواجن في العالم بتركیب مخالیط العلف أساسا من الذرة الشامیة وكسب فول 
..الصویا مع إضافة بعض المكونات الغذائیة األخرى بغرض استكمال النقص في المخلوطالصویا مع إضافة بعض المكونات الغذائیة األخرى بغرض استكمال النقص في المخلوط

الذرة الشامیةالذرة الشامیة
. . الموطن األصلي للذرة الشامیة ھو أمریكا الشمالیة ویعتقد انھا زرعت قبل المیالد بحوالي ألف عامالموطن األصلي للذرة الشامیة ھو أمریكا الشمالیة ویعتقد انھا زرعت قبل المیالد بحوالي ألف عام

في العالم في العالم ) ) فدان تقریبافدان تقریبا= = االكیر االكیر ((ملیون أكیر ملیون أكیر   288288وھو محصول حولي ھام یزرع في أكثر من وھو محصول حولي ھام یزرع في أكثر من 
ونظرا لتعدد استعمالھ فھو مصدر أساسي للطاقة حیث ونظرا لتعدد استعمالھ فھو مصدر أساسي للطاقة حیث . . لما لھ من أھمیة كبیرة في التجارة العالمیةلما لھ من أھمیة كبیرة في التجارة العالمیة

یتم استھالكھ بطریقة مباشرة بواسطة اإلنسان أو بطریقة غیر مباشرة في تغذیة الدواجن یتم استھالكھ بطریقة مباشرة بواسطة اإلنسان أو بطریقة غیر مباشرة في تغذیة الدواجن 
.  .  والحیوانات المزرعیة األخرىوالحیوانات المزرعیة األخرى

محصول الذرة الشامیة من محاصیل النھار القصیر حیث یتمتع بدرجة عالیة من االنتشار نسبة لنجاح محصول الذرة الشامیة من محاصیل النھار القصیر حیث یتمتع بدرجة عالیة من االنتشار نسبة لنجاح 
زراعتھ تحت ظروف مناخیة كثیرة ساعد في ذلك عینات الذرة الشامیة ذات األطوال التي تتراوح زراعتھ تحت ظروف مناخیة كثیرة ساعد في ذلك عینات الذرة الشامیة ذات األطوال التي تتراوح 

..یوما على التواليیوما على التوالي  3333و و   5050قدم والتي تكمل دورة حیاتھا في قدم والتي تكمل دورة حیاتھا في   1212و و   22بین بین 
في السودان تتم زراعة الذرة الشامیة على نطاق محدود جدا على الرقم من أن التجارب البحثیة على في السودان تتم زراعة الذرة الشامیة على نطاق محدود جدا على الرقم من أن التجارب البحثیة على 

في السابق لم یكن االھتمام بالذرة في السابق لم یكن االھتمام بالذرة . . ھذا المحصول قد بدأت منذ الخمسینات ومستمرة حتى اآلنھذا المحصول قد بدأت منذ الخمسینات ومستمرة حتى اآلن
الشامیة كبیرا نسبة لألھمیة الذرة الرفیعة كمحصول غذائي لغالبیة السودانیین وإلسھامھا في تغذیة الشامیة كبیرا نسبة لألھمیة الذرة الرفیعة كمحصول غذائي لغالبیة السودانیین وإلسھامھا في تغذیة 

الحیوانات المزرعیة األخرى والتي كان إنتاجھا تجاریا محدود ویتركز حول المدن الحیوانات المزرعیة األخرى والتي كان إنتاجھا تجاریا محدود ویتركز حول المدن ووالدواجن الدواجن 
..الكبیرةالكبیرة



::تمتاز الذرة الشامیة بالالتيتمتاز الذرة الشامیة بالالتي
بارتفاع محتواھا من الطاقة القابلة للتمثیل حیث یقدر ذلك  وسطیا بحوالي بارتفاع محتواھا من الطاقة القابلة للتمثیل حیث یقدر ذلك  وسطیا بحوالي 1.1.

وھذا لھ دور كبیر في تغذیة الدواجن حیث تعتبر وھذا لھ دور كبیر في تغذیة الدواجن حیث تعتبر . . كجمكجم//كیلو كالورىكیلو كالورى  3,3703,370
الذرة الشامیة الصفراء المصدر األول للطاقة عالمیا في عالئق الدواجن، حیث الذرة الشامیة الصفراء المصدر األول للطاقة عالمیا في عالئق الدواجن، حیث 

وذلك وذلك % %   6565––6060تحتوى عالئق دجاج التسمین على نسبة منھا تتراوح بین تحتوى عالئق دجاج التسمین على نسبة منھا تتراوح بین 
. . حسب كمیة الطاقة الممثلة المطلوبة في العلیقةحسب كمیة الطاقة الممثلة المطلوبة في العلیقة

.  .  انخفاض نسبة األلیاف وھذا لھ دور كبیر في تغذیة الكتاكیتانخفاض نسبة األلیاف وھذا لھ دور كبیر في تغذیة الكتاكیت2.2.

ال تحتوى في تركیبھا أي مادة ضارة مثل الذرة الرفیعة التي تحتوى على مادة ال تحتوى في تركیبھا أي مادة ضارة مثل الذرة الرفیعة التي تحتوى على مادة 3.3.
).  ).  TanninTannin((التانین التانین 

من الحمض الدھني الضروري لینولیك من الحمض الدھني الضروري لینولیك % % 1.91.9حوالي حوالي تحتوى الذرة الشامیة علي تحتوى الذرة الشامیة علي 4.4.
))Linoleic AcidLinoleic Acid ( ( ولھذا الحمض أھمیة كبیرة في تغذیة الكتاكیت وأمات التربیة ولھذا الحمض أھمیة كبیرة في تغذیة الكتاكیت وأمات التربیة

..وفي زیادة حجم البیضوفي زیادة حجم البیض
والتي لھا دور والتي لھا دور  Xanthophyll Xanthophyllتتمیز الذرة الصفراء بارتفاع محتواھا من مادة تتمیز الذرة الصفراء بارتفاع محتواھا من مادة 5.5.

..كبیر في تلوین صفار البیض ولون الذبیحة كبیر في تلوین صفار البیض ولون الذبیحة 
نتائج جرش الذرة الصفراء متجانسة مما یسھل عملیة خلطھا مع باقي مكونات نتائج جرش الذرة الصفراء متجانسة مما یسھل عملیة خلطھا مع باقي مكونات 6.6.

..العلیقةالعلیقة



كسب فول الصویا  كسب فول الصویا  
كسب فول الصویا ھو الناتج الثانوي الستخالص الزیوت ویعتبر الكسب من أفضل كسب فول الصویا ھو الناتج الثانوي الستخالص الزیوت ویعتبر الكسب من أفضل 

مصادر البروتین النباتي عند خلطھ ببعض مصادر البروتین الحیواني أو بروتین مصادر البروتین النباتي عند خلطھ ببعض مصادر البروتین الحیواني أو بروتین 
السمك لتغطیة النقص في بعض األحماض االمینیة، كذلك یمكن استخدام األحماض السمك لتغطیة النقص في بعض األحماض االمینیة، كذلك یمكن استخدام األحماض 

مخالیط العلف المكونة من الذرة الشامیة مخالیط العلف المكونة من الذرة الشامیة وتعتبر وتعتبر . . االمینیة المصنعة لذلك الغرضاالمینیة المصنعة لذلك الغرض
من أجود مخالیط المستعملة عالمیا من حیث الجودة النوعیة من أجود مخالیط المستعملة عالمیا من حیث الجودة النوعیة   وكسب فول الصویاوكسب فول الصویا

كذلك فان النسبة الھضمیة لبروتین كذلك فان النسبة الھضمیة لبروتین . . لألحماض االمینیة ما عدا حمض المیثایونینلألحماض االمینیة ما عدا حمض المیثایونین
وال یجب استخدام فول الصویا الخام كغذاء؛ ألنھ یحتوى وال یجب استخدام فول الصویا الخام كغذاء؛ ألنھ یحتوى . . كسب فول الصویا عالیةكسب فول الصویا عالیة

على مثبطات إنزیم التربسن والتي یمكن إتالفھا بالمعامالت الحراریة أثناء على مثبطات إنزیم التربسن والتي یمكن إتالفھا بالمعامالت الحراریة أثناء 
.    .    تحمیصھا إلنتاج الكسبتحمیصھا إلنتاج الكسب

::ویوجد نوعان من كسب فول الصویاویوجد نوعان من كسب فول الصویا  
كسب فول الصویا المقشوركسب فول الصویا المقشور. . 11

بروتین ومنخفض في األلیاف ومرتفع في الطاقة ویوصى بروتین ومنخفض في األلیاف ومرتفع في الطاقة ویوصى % % 4848ویحتوى على ویحتوى على 
باستخدامھ في حالة االحتیاجات العالیة من الطاقة كما ھو الحال في أعالف دجاج باستخدامھ في حالة االحتیاجات العالیة من الطاقة كما ھو الحال في أعالف دجاج 

..اللحماللحم
كسب فول الصویا غیر المقشوركسب فول الصویا غیر المقشور. . 22

بروتین وترتفع فیھ نسبة األلیاف وتنخفض كمیة الطاقة بروتین وترتفع فیھ نسبة األلیاف وتنخفض كمیة الطاقة % % 4444ویحتوى على نسبة ویحتوى على نسبة 
..مقارنة  بكسب فول الصویا المقشورمقارنة  بكسب فول الصویا المقشور



..القیمة الغذائیة للذرة الشامیة وكسب فول الصویا مقارنة بالذرة الرفیعة وكسب الفول السودانيالقیمة الغذائیة للذرة الشامیة وكسب فول الصویا مقارنة بالذرة الرفیعة وكسب الفول السوداني
بنسب عالیة بنسب عالیة )  )  MethionineMethionine((ومیثایونین  ومیثایونین  ) ) LysineLysine((ان وجود األحماض االمینیة األساسیة مثل االیسین ان وجود األحماض االمینیة األساسیة مثل االیسین 

والحمض الدھني والحمض الدھني  Xanthophyll Xanthophyllونسبة البروتین الخام وتدني نسب األلیاف باإلضافة إلي مادة ونسبة البروتین الخام وتدني نسب األلیاف باإلضافة إلي مادة 
یعكس مدى جودة القیمة الغذائیة یعكس مدى جودة القیمة الغذائیة )  )  11جدول جدول ((الینولیك في كل من الذرة الشامیة و كسب فول الصویاالینولیك في كل من الذرة الشامیة و كسب فول الصویا

..األمر الذي جعلھ المخلوط األكثر استخدما في كل العالم لتركیب عالئق الدواجناألمر الذي جعلھ المخلوط األكثر استخدما في كل العالم لتركیب عالئق الدواجن. . لھذا المخلوطلھذا المخلوط
القیمة الغذائیة لمحصولي الذرة الشامیة وكسب فول الصویا مقارنة بالذرة الرفیعة وكسب القیمة الغذائیة لمحصولي الذرة الشامیة وكسب فول الصویا مقارنة بالذرة الرفیعة وكسب ) ) 11((الجدول الجدول 

..الفول السودانيالفول السوداني

الذرة الرفیعةالذرة الرفیعة    كسب الفول السودانيكسب الفول السوداني كسب فول الصویاكسب فول الصویا الذرة الشامیةالذرة الشامیة العناصرالعناصر

1.61.6 0.220.22 3.033.03 0.270.27 %%الالیسین الالیسین 

0.450.45 0.120.12 0.680.68 0.20.2 %%المیثایونین المیثایونین 

9.79.7 2.42.4 3.23.2 1.81.8 %%األلیاف الخام األلیاف الخام 

27392739 3,2603,260 23102310 33403340 الطاقة الممثلة الطاقة الممثلة 
 ) )كجمكجم//كیلوكلورىكیلوكلورى((

4545--5050 1313 4545--  48.848.8 99 %%البروتین الخام البروتین الخام 

-- -- -- 22 22 mg/kg mg/kg XanthophyllXanthophyll  

-- -- -- 1.91.9 لینولیكلینولیكحامض احامض ا



أظھرت تجارب أجریت حدیثا بمعامل قسم اإلنتاج الحیواني أظھرت تجارب أجریت حدیثا بمعامل قسم اإلنتاج الحیواني 
بكلیة الدراسات الزراعیة جامعة السودان، لمقارنة أداء قطیع بكلیة الدراسات الزراعیة جامعة السودان، لمقارنة أداء قطیع 

دواجن تم تغذیتھ بعالئق ذرة شامیة مع آخر تغذى علي  دواجن تم تغذیتھ بعالئق ذرة شامیة مع آخر تغذى علي  
الذرة الرفیعة، تفوق عالئق الذرة الشامیة على الذرة الرفیعة الذرة الرفیعة، تفوق عالئق الذرة الشامیة على الذرة الرفیعة 

في كل من نسبة إنتاج البیض ووزنھ  في حالة الدجاج في كل من نسبة إنتاج البیض ووزنھ  في حالة الدجاج 
البیاض، والوزن عند الذبح ومعدل التحویل لدجاج اللحم البیاض، والوزن عند الذبح ومعدل التحویل لدجاج اللحم 

).).44وو  33, , 22، ،   11رسم رسم ((





واقع تغذیة الدواجن واحتیاجاتھا من مصادر الطاقة والبروتینواقع تغذیة الدواجن واحتیاجاتھا من مصادر الطاقة والبروتین
لقد شھدت السنوات الماضیة تحوال كبیرا في المفاھیم الغذائیة في لقد شھدت السنوات الماضیة تحوال كبیرا في المفاھیم الغذائیة في 

السودان نتیجة لزیادة الوعي االستھالكي والتحسن النسبي في مستوى السودان نتیجة لزیادة الوعي االستھالكي والتحسن النسبي في مستوى 
الدخل والذي أدى بدوره إلى ارتفاع في استھالك بیض المائدة ولحوم الدخل والذي أدى بدوره إلى ارتفاع في استھالك بیض المائدة ولحوم 

وزاد وزاد الحیوان على وجھ العموم ولحوم الدواجن على وجھ الخصوص الحیوان على وجھ العموم ولحوم الدواجن على وجھ الخصوص 
تتمیز لحوم الدجاج بارتفاع تتمیز لحوم الدجاج بارتفاع .  .  على منتجات لحوم الدواجنعلى منتجات لحوم الدواجن  الطلب الطلب 

قیمتھا الغذائیة مقارنة بلحوم األبقار واألغنام إضافة إلى تدنى نسبة قیمتھا الغذائیة مقارنة بلحوم األبقار واألغنام إضافة إلى تدنى نسبة 
الدھون والكلسترول مما یجعلھا الغذاء األنسب واألفضل خاصة الدھون والكلسترول مما یجعلھا الغذاء األنسب واألفضل خاصة 

كما ان للسودانیین تفضیل خاص للحوم كما ان للسودانیین تفضیل خاص للحوم . . بالنسبة لألطفال وللمسنینبالنسبة لألطفال وللمسنین
..الدواجنالدواجن

)  )  الحدیثالحدیث((ینصب  االھتمام ھذه األیام إلى تنمیة قطاع اإلنتاج المكثف ینصب  االھتمام ھذه األیام إلى تنمیة قطاع اإلنتاج المكثف 
وخاصة في ظل ضخامة االستثمارات المطلوبة نتیجة الرتفاع وخاصة في ظل ضخامة االستثمارات المطلوبة نتیجة الرتفاع 

المستویات الفنیة، سواء في السالالت، التغذیة، الرعایة البیطریة، المستویات الفنیة، سواء في السالالت، التغذیة، الرعایة البیطریة، 
ودخلت فى الخمسة سنوات ودخلت فى الخمسة سنوات . . باإلضافة لنظم المسكن والرعایة والتربیةباإلضافة لنظم المسكن والرعایة والتربیة

..الماضیة استثمارات وطنیة وأجنبیة ضخمة وبوسائل إنتاج متقدمةالماضیة استثمارات وطنیة وأجنبیة ضخمة وبوسائل إنتاج متقدمة



ان ھذه الثروة الھائلة فى مجال الدواجن والتى تقدر جملة االستثمارات فیھ بحوالي ان ھذه الثروة الھائلة فى مجال الدواجن والتى تقدر جملة االستثمارات فیھ بحوالي 
ملیون دوالر تتطلب قیام صناعة مؤسسة ومقننة للمحافظة علیھا ولضمان ملیون دوالر تتطلب قیام صناعة مؤسسة ومقننة للمحافظة علیھا ولضمان   200200

وال یتأتى ذلك إال في األقطار التي تتمتع بالممیزات وال یتأتى ذلك إال في األقطار التي تتمتع بالممیزات . . استمراریتھا واستقرار أسعارھااستمراریتھا واستقرار أسعارھا
: : التالیةالتالیة

..فائض في إنتاج المحاصیل الغذائیة بزید على حاجة اإلنسانفائض في إنتاج المحاصیل الغذائیة بزید على حاجة اإلنسان
أو توفر القدرة الصناعیة الھائلة التي تمكنھا من جلب العمالت الصعبة الستخدامھا أو توفر القدرة الصناعیة الھائلة التي تمكنھا من جلب العمالت الصعبة الستخدامھا 

..في استیراد األغذیة الحیوانیة وأغذیة الدواجنفي استیراد األغذیة الحیوانیة وأغذیة الدواجن
..أو توفر البترول كسلعة یمكن استبدالھا باألغذیة الحیوانیة والداجنةأو توفر البترول كسلعة یمكن استبدالھا باألغذیة الحیوانیة والداجنة

تتوفر في السودان األراضي الشاسعة والمیاه العزبة لتحقیق االكتفاء الذاتي من تتوفر في السودان األراضي الشاسعة والمیاه العزبة لتحقیق االكتفاء الذاتي من 
كما یمكننا االستفادة من عائدات كما یمكننا االستفادة من عائدات . . الحیوانالحیوانالحبوب وتحقیق فائض یكفى لتغذیة الحبوب وتحقیق فائض یكفى لتغذیة 

..البترول لیس الستیراد الغذاء ولكن لزیادة إنتاجیة الفدان من الحبوبالبترول لیس الستیراد الغذاء ولكن لزیادة إنتاجیة الفدان من الحبوب
یقوم مربي الدواجن في السودان بتركیب مخالیط العلف أساسا من الذرة الرفیعة یقوم مربي الدواجن في السودان بتركیب مخالیط العلف أساسا من الذرة الرفیعة 

ونسبة لتدني مستوى ھذا المخلوط من األحماض االمینیة ونسبة لتدني مستوى ھذا المخلوط من األحماض االمینیة . . وكسب الفول السودانىوكسب الفول السودانى
األساسیة وخاصة حمض الالیسین والمیثایونین، تقوم الدولة باستیراد مركزات دجاج األساسیة وخاصة حمض الالیسین والمیثایونین، تقوم الدولة باستیراد مركزات دجاج 

ألف ألف   77) ) 55رسم رسم ((  20082008ھذا ولقد بلغت جملة ما تم استیراده عام ھذا ولقد بلغت جملة ما تم استیراده عام . . البیاض واللحمالبیاض واللحم
جنیھ جنیھ   2,2262,226ألف طن لمركز دجاج اللحم بتكلفة تصل ألف طن لمركز دجاج اللحم بتكلفة تصل   55طن لمركز البیاض و طن لمركز البیاض و 

..22جدول رقم جدول رقم ) ) $$1,112,9721,112,972((سوداني سوداني 



2009(وزارة الثروة الحیوانیة والسمكیة االتحادیة : المصدر ). 



20082008  تكلفة استیراد مركزات الدواجن خالل عامتكلفة استیراد مركزات الدواجن خالل عام) ) 22((جدول جدول 

التكلفة دوالرالتكلفة دوالر التكلفة جنیھ سودانيالتكلفة جنیھ سوداني

536,422536,422 1,072,8431,072,843
مركز دجاج اللحممركز دجاج اللحم

576,551576,551 1,153,1011,153,101
مركز دجاج بیض المائدةمركز دجاج بیض المائدة

1,112,9721,112,972 2,225,9452,225,945
جملة التكلفةجملة التكلفة

2009(وزارة الثروة الحیوانیة والسمكیة االتحادیة: المصدر ) . 

 یقومون الدواجن مربى الزال المستوردة المركزات من الھائل الكم ھذا من وبالرغم
 البیض دجاج عالئق  إلي )والالیسین المیثایونین ( المصنعة االمینیة األحماض بإضافة
 ھذه من السودان في الدواجن باحتیاجات المركزات ھذه إیفاء عدم على یدلل مما واللحم

 .االمینیة األحماض
 ومن طن 233 الالبسین من 2008 عام استیراد تم ما جملة بلغت ولقد ھذا

 الحیواني اإلنتاج قسم بمعامل أجریت تجارب أثبتت ولقد ھذا طن، 71 والمیثایونین
 ھذه من اللحم دجاج عالئق حوجة مدى السودان جامعة الزراعیة الدراسات بكلیة

.)6 رسم( %5 بنسبة لھا اللحم دجاج مركز إضافة عن رغما االمینیة األحماض



من واقع استیراد المركزات نجد احتیاجات دجاج الب�یض واللح�م  
رس�م ( أل�ف ط�ن  151من الذرة الرفیعة في الع�ام تق�در بح�والي 

ألف ط�ن بنھای�ة  200ومن المتوقع أن تصل إلي حوالي ) 7رقم 
وتق��در المس��احات المطلوب��ة لزراع��ة ھ��ذه الكمی��ة .  الع��ام الح��الي

ألف فدان وذل�ك بتق�دیر إنتاجی�ة تص�ل وس�طیا إل�ي  200بحوالي 
. طن تحت ظروف الحقل 1حوالي 



 ھذا على كبیر طلب وجود إلي )7 جدول( الرفیعة الذرة  من واللحم البیض دجاج استھالك معدالت وتشیر
 السوداني الفرد استھالك في سنویا المتوقعة الزیادة مع مستقبال المتوقعة الزیادة إلي إضافة الطاقة من المصدر

 الرفیعة للذرة كبدیل الشامیة الذرة زراعة مجال في االستثمار تشجیع من للدولة البد وعلیھ .الدواجن منتجات من
:التالیة األھداف وتحقیق الدواجن احتیاجات لمقابلة

.الدواجن منتجات إنتاجیة لزیادة الشامیة الذرة ممیزات من االستفادة
 على یساعد سوف الذي األمر للغذاء كمصدر الرفیعة الذرة استعمال على والحیوان اإلنسان مابین المنافسة تقلیل 

.أسعارھا واستقرار خفض
 الفول وكسب الرفیعة الذرة بعلف مقارنة  الصویا فول وكسب الشامیة الذرة علف مخالیط عالئق مقارنة عند

:األتي یالحظ  )3 جدول( السوداني
 .العلیقتین تكلفة في الشدید التقارب
 زیت  إضافة طریق عن وذلك الممثلة الطاقة من مستواھا رفع إلى الصویا وفول الشامیة الذرة علیقة تحتاج
.الحیواني الدھن أو النباتي
.الصویا وفول الشامیة الذرة عالئق الي والمعادن الفتمینات مخلوط إضافة من البد

 العلیقة تركیب في تدخل الصویا وفول الشامیة الذرة عدا ما الصویا وفول الشامیة الذرة علیق في الغذائیة المواد
.افقیة خالطات بواسطة المواد ھذه خلط ذلك یتطلب وعلیھ .%1 من أقل بنسب



الذرة الشامیة وكسب فول الصویا  مقارنة الذرة الشامیة وكسب فول الصویا  مقارنة تكلفة مخالیط علف تكلفة مخالیط علف   33جدول جدول 
..بعلف الذرة الرفیعة وكسب الفول السودانيبعلف الذرة الرفیعة وكسب الفول السوداني

كسب الصویاكسب الصویا+ + الشامیة الشامیة % %  كسب كسب + + الذرة الرفیعةالذرة الرفیعة% % 
الفول الفول  المادة الغذائیةالمادة الغذائیة

-- 6565
الذرة الرفیعةالذرة الرفیعة

61.1961.19 -- الذرة الشامیةالذرة الشامیة

-- 28.0328.03 كسب الفول السودانيكسب الفول السوداني

3333 -- كسب فول الصویاكسب فول الصویا

-- 55 مركز دجاج اللحممركز دجاج اللحم

1.561.56 0.3170.317 صدفصدف

0.90.9 0.90.9 ثنائي فوسفات الكالسیومثنائي فوسفات الكالسیوم

0.230.23 0.3440.344 الالیسینالالیسین

0.170.17 0.1590.159 المیثایونینالمیثایونین

0.20.2 فتمیناتفتمینات

0.250.25 0.250.25 ملحملح

2.52.5 -- زیتزیت

1,128.7291,128.729 1,268.6871,268.687 ((جنیھ سودانيجنیھ سوداني((تكلفة الطن تكلفة الطن 


