
 

 

الممخص العربـي 
 

تأثير بعض المنظمات الحيوية عمى نمو ومحصول بعض التراكيب الوراثية لنبات 
 الحمص

 
:  تعتبر المحاصيؿ البقولية مف المحاصيؿ اليامة وترجع أىمية ىذه المحاصيؿ إلى ثالثة محاور رئيسية

حيث تستخدـ لسد الفجوة الغذائية مف البروتينات نظرًا لتميزىا بارتفاع  (المحور الغذائي )المحور األول
محتواىا مف البروتيف خاصة في ظؿ ارتفاع أسعار البروتينات الحيوانية مما دفع بالبحث العممي لمتنقيب 

خاصة في ظؿ مشكمة ندرة عنصر األرض - في محاولة لزيادة إنتاجية الفداف مف ىذه المحاصيؿ
. الزراعية وزيادة السكاف المستمرة

 عف طريؽ تقميؿ استخداـ األسمدة النيتروجينية المعدنية حيث تكتسب (المحور البيئي)المحور الثاني 
المحاصيؿ البقولية أىميتيا أيضًا مف كونيا تتميز بتثبيت النيتروجيف الجوي في جذورىا عف طريؽ العقد 

األمر الذي يؤدي إلى توفير جزء مف احتياجات المحصوؿ البقولي  (Rhizobium)البكتيرية 
والمحاصيؿ التالي لو في الزراعة ػ عند تحمؿ ىذه العقد بالتربة ػ مما يدعـ االتجاىات الحديثة في 

  .الزراعة باستخداـ مصطمح الزراعة النظيفة
باإلضافة إلى احتوائيا عمى نسبة عالية مف البروتينات تعتبر  (المحور االقتصادي)المحور الثالث 

 2المحاصيؿ البقولية ثاني أكبر محاصيؿ حبوب تزرع عمى مستوى العالـ ويبمغ حجـ اإلنتاج حوالي 
بميوف دوالر، و تستيمؾ واردات الدولة مف المحاصيؿ البقولية جزء ال يستياف بو مف احتياطيات العممة 
الصعبة المحمية ويزداد ىذا الجزء مف عاـ آلخر فعمى سبيؿ المثاؿ زادت واردات الدولة مف محصوؿ 

 ألف)19980 بقيمة طن 6406 إلى 1999عاـ  (جنيه ألف)7316 بقيمة  طن3947الحمص مف 
 أحد ىذه الحمصويعتبر . (نشرة الجياز المركزي لمتعبئة العامة واإلحصاء) 2002عاـ  (جنيه

المحاصيؿ اليامة التي تزرع في مصر ويكتسب أىميتو فضاًل عف كونو مف المحاصيؿ البقولية فإف لو 
. أىمية اقتصادية عالية تتمثؿ في

:  األهمية االقتصادية لمحمصـ
 تؤكؿ بذوره خضراء وىو ما يعرؼ بالمالنة. 

 تؤكؿ بذوره مطبوخة كما يستخدـ في صناعة الحمويات وصناعة الفالفؿ . 

 يدخؿ الدقيؽ المستخرج منو في عمؿ خميط لصناعة الخبز. 

  (كسر البذور الناتج مف الغربمة أو المجموع الخضري )يستخدـ في تغذية الماشية. 

  نشا لذا فيو مناسب في صناعات المنسوجات الغروية% 21يحتوي عمى حوالي. 
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 كما أنو يعطي المنسوجات الحريرية والقطنية الممعة النيائية. 

 يتـ استخداـ البذور المطحونة في عمؿ غذاء لكبار السف. 

 استخدامو في عمؿ خميط مع لبف األطفاؿ لمعالجة اإلسياؿ. 

يستخرج مف أوراقو وسيقانو كؿ مف حمض الماليؾ واألكساليؾ وليذيف الحمضيف استخدامات طبية 
اإلسياؿ واإلمساؾ ولدغ الحشرات والحيات، سوء اليضـ، : عديدة فيما يدخالف في تركيب أدوية عالج

كما تعتبر بذور الحمص مضادة . كما يعالجاف كثيرًا مف األمراض الجمدية. األدوية المقوية لمجنس
 . لمرض الصفراء ومدرة لمبوؿ، باإلضافة إلى أنيا تقمؿ نسبة الكوليستيروؿ في الدـ

 إلى 2000 فداف طف عاـ 20088وقد تراوحت المساحة المزروعة مف الحمص في مصر بيف 
 طف خالؿ نفس الفترة عمى الترتيب ىذا وتتركز 13160 إلى 15315 تنتج 2001 فداف عاـ 16984

تقريبا مف المساحة % 86زراعة الحمص في مصر في محافظة أسيوط بنسبة تصؿ إلى حوالي 
 فداف 1220إلى  (الوادي الجديد والنوبارية)ووصمت المساحة المزروعة في األراضي الجديدة . المزروعةً 

ومما سبؽ توضيحو في أىمية  (النشرة الدورية لوزارة الزراعة عف المحاصيؿ الشتوية) 2001عاـ 
. المحاصيؿ البقولية تتضح أىمية زراعة الحمص وبخاصة في األراضي الجديدة

 ويعتبر البولي أميف مف المركبات الحيوية اليامة التي تندرج تحت منظمات النمو وليا دور وتأثير ـ
فسيولوجي ىاـ في النبات وقد تـ استخداميا في كثير مف التجارب لدراسة تأثيراتيا الفسيولوجية عمى 

.  النبات فوجد أنيا تؤثر عمى زيادة وتطور النمو في النبات
 ويأتي دور اإلستيروالت والتي تعتبر مف المركبات الطبيعية داخؿ النبات والتي أمكف عزؿ بعض ـ

األنواع منيا السيتوستيروؿ واإلستجماستيروؿ و الباراسينوسترويد والكمياستيروؿ في البذور واألوراؽ 
والسيقاف والثمار واألزىار والقروف واألعضاء الجنسية لمنبات، 

 إلى استخداـ تمؾ المركبات مف خالؿ دراسة تأثيرىا عمى النمو وتطوره وكذلؾ لذا فإن الدراسة تهدف
. المحصوؿ ومكوناتو بيدؼ زيادة وتحسيف ىذه الصفات لمنيوض بمحصوؿ الحمص

، (2004/2005)لذلؾ أقيمت تجربتاف حقميتاف بمزرعة المركز القومي لمبحوث خالؿ عامي 
بيدؼ دراسة تأثير بعض المنظمات الحيوية عمى النمو والمحصوؿ ومكوناتو لبعض  (2005/2006)

. 7.8التراكيب الوراثية لنبات الحمص وكانت أرض التجربة طينية القواـ ذات درجة حموضة قدرىا 
 3) معاممة عبارة عف التفاعؿ بيف سبع معامالت مف المنظمات الحيوية 21 التجربة عمى اشتممت

 جزء في المميوف باإلضافة لمعاممة 100، 75، 50- تركيزات لكؿ مف األسبرميف والسيتوستيروؿ
واستخدـ في ذلؾ تصميـ  (531، جيزة 195، جيزة 3جيزة )و ثالثة أصناؼ مف الحمص  (الكنتروؿ

وقد وزعت تركيزات المنظمات الحيوية عشوائيًا بالقطع . القطع المنشقة مرة واحدة في ثالث مكررات
 2 ـ8.4وكانت مساحة القطعة التجريبية . الرئيسية في حيف وزعت األصناؼ عشوائيًا في القطع الشقية

 26، 24وتمت الزراعة في .  مف الفداف1/500تمثؿ  ( ـ0.6 ـ وعرض 3.5خطوط بطوؿ 4 )تقريبًا 
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مف نوفمبر خالؿ موسمي النمو عمى الترتيب، حيث تمت الزراعة عفير في جور عمى الريشتيف وكانت 
جورة /تـ خؼ النباتات بعد اإلنبات إلى نباتيف . فداف/ كـ بذور40 سـ بمعدؿ 25المسافة بيف الجور 

تـ اضافة سماد الفوسفور أثناء تجييز األرض و بعد الحرثة األخيرة في صورة سوبر فوسفات : ـ التسميد
كذلؾ تـ إضافة جرعة تنشيطية مف النيتروجيف في . فداف/ كـ150وذلمؾ بمعدؿ  (%15)الكالسيـو 

. فداف وذلؾ بعد الزراعة وقبؿ الرية األولى/ كـ15بمعدؿ  (%33.5)صورة نترات النشادر 
تـ إضافة معامالت المنظمات الحيوية رشًا مرتيف خالؿ موسـ النمو لكؿ موسـ زراعي الرشة األولى بعد 

 يـو مف الرشة األولى وكانت بمعدؿ 15فداف الرشة الثانية بعد /لتر200 يـو مف الزراعة بمعدؿ 30
. فداف/ لتر250

تـ أخذ ثالث عينات خالؿ موسـ النمو العينة األولى بعد أسبوعيف مف الرشة الثانية وخالؿ : العينات
وقد تـ تقدير . النمو الخضري لمنبات، العينة الثانية نياية مرحمة التزىير والعينة الثالثة عند بداية النضج

 :الصفات التالية عمييا
: صفات النمو: أوالً 
 ارتفاع النبات سـ. 

 نبات/عدد الفروع. 

 نبات/عدد األوراؽ. 

 نبات جـ/الوزف الخضري لمسيقاف. 

 نبات جـ/الوزف الخضري لألوراؽ. 

 نبات جـ/الوزف الجاؼ لمسيقاف. 

 نبات جـ/الوزف الجاؼ لألوراؽ. 

 

  :صفات المحصول ومكوناته: ثانياً 
 نبات/عدد القروف. 

 قرف/عدد البذور. 

  بذرة جـ100وزف . 

 نبات جـ/وزف البذور. 

 فداف كجـ/محصوؿ البذور. 

 فداف كجـ/المحصوؿ البيولوجي. 

 
: ثالثًا التحميالت الكيميائية
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 الصبغات في الورقة في المراحؿ المختمفة. 

 األحماض األمينية الحرة. 

  فصؿ أنواع البروتينات في البذور باستخداـ الفصؿ الكيربي(Electrophoresis). 

 
: وتتمخص النتائج المتحصل عميها من الدراسة في األتي

: صفات النمو: أوآل
 :تأثير تركيزات المنظمات الحيوية -أ

أدت المعاممة باإلسبرميف والسيتوستيروؿ الى زيادة معنوية في معظـ صفات المحصوؿ خالؿ  .1
نبات، عدد /فقد زاد طوؿ النبات وعدد الفروع . موسمي النمو وكذلؾ البيانات المجمعة ليما

نبات، الوزف الخضري والجاؼ لمسيقاف واألوراؽ وذلؾ خالؿ الثالث مراحؿ الفسيولوجية /األوراؽ
 .(المرحمة الخضرية، مرحمة التزىير و مرحمة النضج )لمنبات 

 جزء في المميوف مف السيتوستيروؿ ىي أفضؿ المعامالت وحققت أعمى 50كانت المعاممة  .2
 . جزء في المميوف إسبرميف50القراءات لمعظـ الصفات السابؽ ذكرىا تمتيا 

 جزء في المميوف إلى انخفاض 100 إلى 50أدت الزيادة في تركيزات المنظمات الحيوية مف  .3
 .قيمة القراءات لكؿ الصفات الخضرية المدروسة خالؿ موسمي النمو والتحميؿ التجميعي ليما

: االختالفات بين األصناف -ب
كاف ىناؾ اختالؼ معنوي بيف األصناؼ في معظـ صفات النمو وتراوح ىذا االختالؼ مف  .1

عالي إلى منخفض باستثناء بعض الصفات التي لـ يكف ىناؾ اختالؼ معنوي بيف األصناؼ 
نبات في التحميؿ التجميعي، الوزف الخضري لألوراؽ في مرحمة النمو /فييا مثؿ، عدد الفروع 

الخضري خالؿ الموسـ األوؿ والوزف الجاؼ لمسيقاف واألوراؽ في مرحمة التزىير خالؿ الموسـ 
 .األوؿ

 في صفة 531، 195 خالؿ مرحمة النمو األولى عمى الصنفيف جيزة 3تفوؽ الصنؼ جيزة  .2
نبات خالؿ الموسـ الثاني والتحميؿ التجميعي والوزف الخضري /طوؿ النبات وعدد الفروع 

لمسيقاف في مرحمة النمو الخضري ومرحمة التزىير خالؿ الموسـ األوؿ والوزف الخضري لألوراؽ 
خالؿ مراحؿ النمو المختمفة والوزف الجاؼ لألوراؽ باستثناء موسمي وكذلؾ التحميؿ التجميعي 

نبات في الموسـ / في عدد الفروع 195بينما تفوؽ الصنؼ جيزة . (التزىير)لممرحمة الثانية 
نبات خالؿ /األوؿ والتحميؿ التجميعي في مرحمة النمو الخضري وكذلؾ عدد الفروع واألوراؽ 

وذلؾ لموسمي  (النضج)نبات خالؿ المرحمة الثالثة /عدد األوراؽ  (التزىير)المرحمة الثانية 
 .النمو والتحميؿ التجميعي

 .195 في معظـ صفات النمو تاله الصنؼ جيزة 531باستثناء ما سبؽ تفوؽ الصنؼ جيزة  .3
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: تاثير التفاعل -ج
أدى التفاعؿ بيف معامالت المنظمات الحيوية واألصناؼ إلى زيادة في جميع صفات النمو  .1

 .المدروسة مقارنة بنباتات الكنتروؿ وذلؾ لجميع األصناؼ المدروسة

  . وكانت الزيادة الناتجة معنوية لجميع صفات النمو المدروسة .2

 
: المحصول ومكوناته: ثانياً 
 :تأثير تركيزات المنظمات الحيوية -أ

أدى الرش باألسبرميف والستوستيروؿ الى زيادة معنوية عالية في صفات المحصوؿ ومكوناتو  .1
 .المدروسة

 جزء في المميوف 50والذي تفوقت فيو المعاممة )فداف /باستثناء المحصوؿ البيولوجي كجـ .2
 جزء في المميوف سيتوستيروؿ تفوقًا عاليًا في كؿ صفات 50سجمت المعاممة  (إسبرميف

 . جزء في المميوف أسبرميف50المحصوؿ المدروسة تمتيا المعاممة 

إلى انخفاض في  جزء في المميوف 100 إلى 50أدت الزيادة في تركيز معاممة المنظمات مف  .3
 .قيـ القراءات لكؿ الصفات وذلؾ خالؿ موسمي النمو والتحميؿ التجميعي ليما

 :االختالفات بين األصناف -ب

فيما عدا الموسـ األوؿ )قرف /نبات وعدد البذور/ في صفة عدد القروف195تفوؽ الصنؼ جيزة  .1
 عمى الرغـ مف عدـ وجود فرؽ معنوي بيف الصنفيف خالؿ 531والذي تفوؽ فيو الصنؼ جيزة 

 .خالؿ موسمي النمو والتحميؿ التجميعي ليما (ذلؾ الموسـ

نبات /، وزف البذور(جـ) بذرة 100 أعمى القراءات لصفات وزف 531سجؿ الصنؼ جيزة  .2
وذلؾ خالؿ موسمي النمو والتحميؿ التجميعي وكذلؾ  (كجـ)، وزف محصوؿ البذور (جـ)

 195المحصوؿ البيولوجي خالؿ الموسـ الثاني والتحميؿ التجميعي بينما تفوؽ الصنؼ جيزة 
 .خالؿ الموسـ األوؿ

: تاثير التفاعل -ج
أدت المعاممة باألسبرميف والستوستيروؿ إلى زيادة معنوية عالية في صفات المحصوؿ لجميع  .1

  .األصناؼ المستخدمة مقارنة باألصناؼ غير المعاممة

 جزء في المميوف سيتوستيروؿ أعمى قيمة لصفة عدد 50 مع المعاممة 531سجؿ الصنؼ جيزة  .2
فداف وذلؾ خالؿ موسمي /نبات ومحصوؿ البذور/ بذرة ووزف البذور100نبات ووزف / القروف

 .النمو والتحميؿ التجميعي

 جزء في المميوف إسبرميف أعمى القراءات في 50 مع المعاممة ب 531سجؿ الصنؼ جيزة  .3
قرف خالؿ موسـ النمو األوؿ والتحميؿ التجميعي و صفة المحصوؿ /صفات عدد البذور
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 مع المعاممة ب 195البيولوجي خالؿ الموسميف والتحميؿ التجميعي بينما سجؿ الصنؼ جيزة 
 .قرف خالؿ الموسـ الثاني/ جزء في المميوف سيتوستيروؿ القيمة العميا لصفة عدد البذور50

 
: التحميالت الكيمائية: ثالثاً 

 المحتوى من الصبغات الضوئية 

 :تأثير المنظمات الحيوية -أ

أدت المعاممة باألسبرميف والسيتوستيروؿ إلى زيادة معنوية بسيطة في المحتوى مف الصبغات  .1
 .الضوئية

 ) جزء في المميوف ستوستيروؿ أعمى قيمة في الصبغات المدروسة جميعًا 50سجمت المعاممة  .2
 .(ب والكاروتينات+كموروفيؿ أ، ب، أ

أدت الزيادة في التركيزات لكؿ مف األسبرميف والسيتوستيروؿ إلى انخفاض في قيمة الصبغات  .3
 .المدروسة جميعًا وكاف ذلؾ خالؿ الثالث مراحؿ الفسيولوجية المدروسة

 :االختالفات بين األصناف -ب

فإنو لـ يسجؿ أي اختالؼ معنوي بيف األصناؼ في  (النمو الخضري)باستثناء المرحمة األولى  .1
 .(أ)كموروفيؿ 

 .(التزىير)باستثناء المرحمة الثانية  (ب)وكذلؾ كموروفيؿ  .2

خالؿ مراحؿ النمو الثالث  (ب+أ)بينما سجؿ اختالؼ معنوي بيف األصناؼ في كموروفيؿ  .3
 .المختمفة

 .سجؿ اختالؼ معنوي طفيؼ بيف األصناؼ في الكاروتينات خالؿ نفس الفترة .4
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 :تأثير التفاعل -ج

أدى التفاعؿ بيف األصناؼ ومعامالت المنظمات إلى زيادة المحتوى مف الصبغات الضوئية ولـ  .1
تصؿ ىذه الزيادة في معظـ المراحؿ إلى المستوى المعنوي أو كانت معنوية طفيفة إال أنو 

تالحظ أف الزيادة في تركيز األسبرميف والسيتوستيروؿ أدت إلى انخفاض القيمة ليذه الصبغات 
 .في جميع األصناؼ

جـ وزف خضري / ممجـ1.119، 0.242، 0.877ب كانت +أعمى قيمة لمكموروفيؿ أ، ب، أ .2
 جزء في المميوف سيتوستيروؿ مع صنؼ جيزة 50لألوراؽ عمى الترتيب نتجت باستخداـ تركيز 

195. 

جـ وزف خضري لألوراؽ نتيجة تفاعؿ صنؼ جيزة / ممجـ0.390بمغت أعمى قيمة لمكاروتينات  .3
 . جزء في المميوف سيتوستيروؿ وذلؾ خالؿ المرحمة الثالثة50 مع 3

 

 المحتوى من األحماض األمينية الحرة: 

 :تأثير المنظمات الحيوية -أ

أدت المعاممة بالمنظمات الحيوية األسبرميف والسيتوستيروؿ إلى زيادة المحتوى مف األحماض  .1
األمينية الحرة في كؿ مف األوراؽ والسيقاف وكانت ىذه الزيادة معنوية بدرجة كبيرة كتأثير 

 .لمتركيزات المنخفضة مف كال المنظميف

 جزء في المميوف سيتوستيروؿ أعمى قيمة لممحتوى مف األحماض األمينية 50سجؿ التركيز  .2
 جزء في 50بينما سجؿ التركيز ، خالؿ المرحمة الخضرية (جـ/ ممجـ9.74)الحرة في األوراؽ 

 (.التزىير)خالؿ المرحمة الثانية  (12.89)المميوف إسبرميف أعمى قيمة 

 100لـ يكف ىناؾ فرؽ معنوي لمحتوى األوراؽ مف األحماض األمينية الحرة بيف التركيزات  .3
 . جزء في المميوف ستوستيروؿ في مرحمة النمو الخضري75، 50جزء في المميوف إسبرميف و 

 جزء في المميوف سيتوستيروؿ أعمى قيمة لممحتوى مف األحماض األمينية 50سجمت المعاممة  .4
جـ / ممجـ11.26خالؿ المرحمة الخضرية بينما كانت  (جـ/ ممجـ8.06)الحرة في السيقاف 

 . جزء في المميوف إسبرميف خالؿ مرحمة التزىير50ناتجة مف المعاممة 

 جزء في 50 جزء في المميوف سيتوستيروؿ و 50تالحظ عدـ وجود فرؽ معنوي بيف التركيزيف  .5
 . (التزىير)المميوف إسبرميف في محتوى السيقاف مف األحماض األمينية الحرة في المرحمة الثانية 

أدت زيادة التركيز لكؿ مف األسبرميف والسيتوستيروؿ إلى انخفاض محتوى األوراؽ والسيقاف مف  .6
 .األحماض األمينية الحرة

 :االختالفات بين األصناف -ب

 .اختمفت األصناؼ في محتواىا مف األحماض األمينية الحرة اختالفًا معنوياً  .1



 

 امللخص العربي 
 

جـ / ممجـ10.66 في محتوى أوراقو مف األحماض األمينية الحرة وبمغت 3تفوؽ الصنؼ جيزة  .2
 13.24) أعمى قيمة في المرحمة الثانية 531في المرحمة األولى بينما سجؿ الصنؼ جيزة 

 .(جـ/ممجـ

 أعمى قيمة في محتوى سيقانو مف األحماض األمينية الحرة خالؿ 531سجؿ الصنؼ جيزة  .3
 أعمى قيمة خالؿ 3جـ، بينما سجؿ الصنؼ جيزة / ممجـ7.15المرحمة الخضرية حيث بمغت 

 .جـ / ممجـ11.29مرحمة التزىير حيث بمغت 

 :تأثير التفاعل -ج

أدى التفاعؿ بيف األصناؼ وتركيزات المنظمات الحيوية إلى زيادة المحتوى مف األحماض  .1
 .األمينية الحرة في كؿ مف السيقاف واألوراؽ خالؿ المرحمة الخضرية ومرحمة التزىير

 أعمى قيمة في محتوى 3 جزء في المميوف سيتوستيروؿ والصنؼ جيزة 50سجؿ التفاعؿ بيف  .2
جـ وذلؾ خالؿ مرحمة النمو الخضري، بينما سجؿ / ممجـ12.24األوراؽ حيث سجؿ 

 أعمى قيمة في مرحمة التزىير بمغت 531 جزء في المميوف إسبرميف وصنؼ جيزة 50التفاعؿ
 .جـ/ ممجـ14.65

 أعمى قيمة في محتوى السيقاف مف األحماض األمينية الحرة خالؿ 3سجؿ الصنؼ جيزة  .3
 جزء في المميوف 50 جزء في المميوف سيتوستيروؿ و 50المرحمتيف وذلؾ بالتفاعؿ مع المعاممة 

 .جـ عمى الترتيب/ ممجـ12.82 و 8.25إسبرميف عمى الترتيب حيث كانت القراءات 

 
  فصل أنواع البروتينات في البذور باستخدام جهاز الفصل الكهربي

:(Electrophoresis) 

 المعاممة بالتركيزات المختمفة مف اإلسبرميف زيادة في 3أظيرت بذور النباتات الصنؼ جيزة  .1
 .نسبة البروتيف عف تمؾ التي عوممت بالسيتوستيروؿ

 عند معاممتيا باإلسبرميف بتركيزاتو 195ظيرت اختالفات في بذور نباتات الصنؼ جيزة  .2
 والباند KDa. د.  ؾ97المختمفة وكذلؾ السيتوستيروؿ تمثمت ىذه اإلختالفات في غياب الباند 

 جزء في 50 مف بذور النباتات المعاممة بالسيتوستيروؿ KDa 30، 14المحصور بيف 
 . المميوف

 أي اختالفات نتيجة المعاممة باإلسبرميف بتركيزاتو 531لـ تظير بذور نباتات الصنؼ جيزة  .3
 .المختمفة وكذلؾ السيتوستيروؿ

 

: الخالصة

عهى ضىء انىتائج انمتحصم عهٍها سابقاً ٌمكه انىصح باستخذاو انمىظماث انحٍىٌت االسبشمٍه 

 جزء فً 50وسٍتىستٍشول سشاً عهى وباتاث محصىل انحمص مشتٍه بتشكٍزاث مىخفضت 



 

 امللخص العربي 
 

وانششت انثاوٍت  (أثىاء انىمى انخضشي)انمهٍىن عهى ان تكىن انششت األونى بعذ شهش مه انزساعت 

 ٌىو مه انششت األونى ورنك نهحصىل عهى أفضم ومى خضشي ومحصىل مع أعهى 15بعذ 

 .صفاث جىدة مه بزوس انحمص ورنك نألصىاف انمحهٍت انمختهفت


