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ساس طبيؼي لذساعةت فةتاث اوخةال ال ةبه موعم اد 2332اجشيج هزة الذساعت باعخخذام بياواث 

فخةشة الفتةا( ( الصةتاث الخىاعة يت )التخةشة  –طةو  فخةشة اردساس  –يوم مه ال ةبه  502)اوخال 

بقةةشة هولاةةخايه  9026هةةزة المواعةةم اوخفخهةةا .  ( بةةيه دردحةةيه دػمةةش البقةةشة ػىةةذ اد  دردة 

سى مه هزة الماشيت ػاػ في درلك في قطيغ حفا 9651خال   حغؼت اػوام مخخاليت بذاث بؼام 

( اخخبةةاس مؼىويةةت 9محافظةةت ارعةةماػ يت د حهةةذ( هةةزة الذساعةةت الةةي 7 ) –مضسػةةت الصةةالحيت 

الب دحاثيش الؼوامل غيش الوساثيت الثابخت الخةي حةوثش فةي فةتاث اوخةال ال ةبه لالخاثيش الؼاوائي 

لحصةو  ػ ةي ( ا2، ) 9660دبؼض الصةتاث الخىاعة يت درلةك باعةخخذام بشوةامف هةاسفي ػةام 

مكووةةاث الخبةةايه لكةةل فةةتت مةةه فةةتاث دمكووةةاث الخبةةايش المخخ تةةت بةةيه  ةةل صدل مةةه هةةزة 

لكي حغخخذم  قةيم  SAS ،9663مه خال  بشوامف  REML procedureالصتاث باعخخذام 

( 5المط وبةت رجةشات حح يةل ومةورل الحيةوان مخؼةذد الصةتاث ، )  starting valuesالبذايةت 

وساثي لصةتاث الذساعةت د ةزلك مؼةامالث ارسحبةاط الوساثيةت دالمظهشيةت حقذيش قيم المكةافي الة

بةيه جميةةغ فةةتاث الذساعةةت مةةشة  ػىةةذ باعةةخخذام بياوةةاث جميةةغ مواعةةم اردساس المخا ةةت دمةةشة 

 , DF-REML , Meyerاخشى باعخخذام بياواث الموعم ارد  فقط درلك باعخخذام بشوامف 

ربائهةةا درمهاحهةةا بالىغةةبت لفميةةغ فةةتاث الذساعةةت ، دحقةةذيش القةةيم الخشبويةةت لالبقةةاس د 1988

 –التخةشة بةيه الةوردحيه  –فخشة الفتا(  –طو  فخشة اردساس  –يوم مه ال به  502)محصو  

الؼمةةش ػىةةذ اد  دردة ( مةةشة باعةةخخذام بياوةةاث جميةةغ مواعةةم اردساس المخا ةةت دمةةشة اخةةشى 

 ائف فيما ي ي 7 باعخخذام بياواث الموعم ارد  فقط د دحخ خص اهم الىخ

طةو  فخةشة  -يوم مه ال به  502شكل حاثيش ارب مصذسا مؼىويا في حبايه محصو   -9

التخةةشة بةةيه الةةوردحيه ػىةةذ حح يةةل بياوةةاث جميةةغ مواعةةم  –فخةةشة الفتةةا(  –اردساس 

اردساس المخا ةت د ةةزلك  ةةان الخةاثيش الؼاةةوائي لةةالب مؼىويةا ػ ةةي  الؼمةةش ػىةةذ اد  

 ردحيه درلك ػىذ حح يل بياواث موعم اردساس ارد  فقط د دردة  داد  فخشة بيه د

فصةل الةوردة  –ػىذ اعخخذام بياواث جميغ مواعم اردساس المخا ت  ان لغىت الوردة  -2

دلتخةشة اريةام المتخو ةت حةاثيشا مؼىويةا ػ ةي محصةو   –ػمش البقةشة ػىةذ الةوردة  –

ا( د زلك  ةان لخةاثيش عةىت طو  فخشة اردساس دػ ي فخشة الفت -يوم مه ال به  502

ػمةش البقةشة ػىةذ الةوردة حةاثيشا مؼىويةا ػ ةي  التخةشة بةيه  -فصةل الةوردة  –الوردة 

 الوردحيه د



 

ػمةش البقةشة ػىةذ  –ػىذ اعخخذام بياواث  الموعم ارد  فقط   ان لخاثيش عىت الةوردة  -5

يه  دػ ةةي طةةو  اد  فخةةشة بةة  -يةةوم مةةه ال ةةبه  502الةةوردة  مؼىويةةا ػ ةةي محصةةو  

دردحيه د  ان حاثيش فصل الوردة مؼىويا ػ ي  فخةشة الفتةا( فقةط د  ةان حةاثيش فخةشة 

د  -طةو  فخةشة اردساس   -يوم مه ال ةبه  502اريام المتخو ت مؼىويا ػ ي محصو  

فخةةشة الفتةةا(   ةةان حةةاثيش فصةةل المةةيالد دحةةاثيش  الختاػةةل بةةيه عةةىت المةةيالد دفصةةل 

 ذ اد  دردة  د الميالد  مؼىويا ػ ي  الؼمش ػى

ػىذ اعخخذام بياواث جميةغ مواعةم اردساس المخا ةت  اوةج قةيم المكةافا الةوساثي هةي  -1

طةةو  فخةةشة  -يةةوم مةةه ال ةةبه 502لصةةتاث  صةةو   04د0،  02د0،  04د0، د21د0

 التخشة بيه الوردحيه ػ ي الخوالي د –فخشة الفتا(  –اردساس 

خذام بياوةاث موعةم اردساس ارد  ب بج قيم المكةافا الةوساثي المخحصةل ػ يهةا باعةخ -2

يةوم مةه ال ةبه  502لصتاث محصو    01د0،  02د0،  06د0،  59د0،  15د0فقط 

الؼمش ػىذ اد  دردة  –التخشة بيه الوردحيه  –فخشة الفتا(  –طو  فخشة اردساس  –

 ػ ي الخوالي د

س المخا ةت  اوج مؼامالث ارسحباط الوساثي ػىذ اعخخذام بياواث جميغ مواعةم اردسا -3

يةوم  502 اوج راث قيم موجبت ماػذا ح ك الخي بيه فخشة الفتا( د ل مةه محصةو 

مه ال به  دطةو  فخةشة اردساس  يةا  اوةج قيمهةا عةالبت د دحشاد ةج قةيم مؼةامالث 

% مةةه قةةيم  20ارسحبةةاط الةةوساثي مةةه مىخت ةةت الةةي مشحتؼةةت فةةي وتةةظ الوقةةج  ةةان 

المخبقيةت مةه هةزة القةيم  اوةج عةالبت   %20مؼامالث ارسحباط المظهشى  موجبةت دا 

 دحشاد ج قيمها بيه المىخت ت د المشحتؼت د

ػىةةةذ اعةةةخخذام بياوةةةاث موعةةةم اردساس ارد  فقةةةط ،  اوةةةج قةةةيم مؼةةةامالث ارسحبةةةاط  -4

الةةوساثي موجبةةت  دا هةةشث مؼةةامالث  ارسحبةةاط المظهةةشى  فةةي هةةزة الحالةةت وتةةظ 

 الصوسة د 

بائهةةا دامهاحهةةا مةةشة ػىةةذ اعةةخخذام بياوةةاث جميةةغ حةةم حقةةذيش القةةيم الخشبويةةت لالبقةةاس در -5

 مواعم اردساس المخا ت دمشة اخشى ػىذ اعخخذام بياواث موعم اردساس ارد  فقطد  

 ان مذى القيم الخشبويت لالبقاس بالىغبت لصتاث اوخال ال به دالصتاث الخىاعة يت ححةج  -6

س اد امهاحهةا دلةزلك فةان الذساعت ا بش مه وظائشة ل قيم الخشبويةت لكةل مةه ابةات اربقةا

اوخخاب اربقاس لهزة الصتاث ػ ي اعاط حتةو  القةيم الخشبويةت لالبقةاس اف ةل دا ثةش 

  تاتة مه اوخخاب اربقاس ػ ي اعاط حتو  القيم الخشبويت ربات اربقاس اد امهاحها د  


