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 انمسخخهص

لدراسالت  1001ّ 1002ابْ غزٗب الخابعت لدائزة البذْد الشراع٘ت خالل  عالاهٖ -ًفذث حجزبت دقل٘ت فٖ هذطت ابذاد الوذاص٘ل الذقل٘ت

الخباٌٗاث الوظِزٗت ّالْرار٘ت  ّهعاهل االخخلف الوظِزٕ ّالالْرارٖ فالٖ الالزس حذالج هعالدالث بالذار هطخلفالتلتبقج الخجزبالت ّفال  حزح٘الب 

 88حزي٘الب ّرارالٖ هالي بٌِ٘الا عٌبالز  21) شالللج الخزاي٘الب الْرار٘الت بزلرالت هاالزراثلالوعشالاة القطاعالاث الااهلالت االلْاح الوٌشقت بخصو٘ن 

-يلنلُالالـ 140ّ 100ّ 260ّ 30ّ210) ّعٌبالالز بلالالدان ّعٌبالالز هٌالالاورة  االلالالْاح الزئ٘عالالت ّشالالللج هعالالدالث البالالذار
2
 االلالالْاح الزاًْٗالالتل  

ّاى الخباٌٗالاث الوظِزٗالت اعلالٔ هالي الخباٌٗالاث ، د اخخلفالج عٌالد هعالدالث البالذار الوطخلفالتاظِزث الٌخائج اى الخباٌٗاث الوظِزٗت ّالْرار٘الت  ال

الْرار٘ت،ّ د اسنان يلِ٘وا بشٗانة هعد  البذار لوطخلف الصفاث الودرّستلبلغ اعلٔ حبالاٗي هظِالزٕ ّّرارالٖ لذاصالل الذبالْ  عٌالد هعالد  

يلنلُـ 100البذار 
-2

حالثرز هعاهالل االخالخلف الوظِالزٕ ّالالْرارٖ  فالٖ الوْسالن الزالاًٖل 1ل1ّ 3ل1فالٖ الوْسالن االّ  ّ 8ل1ّ 1ل1اوا بللالا  

بللالج اعلالٔ  ٘والت  بوعدالث البذار للصفاث الودرّست ،ّ د ياًج  ٘ن هعاهل االخخلف الوظِزٕ اعلٔ هي  ٘ن هعاهل االخخلف الالْرارٖل

يلنلُـ 30لوعاهل االخخلف الوظِزٕ ّالْرارٖ لذاصل الذبْ  عٌد هعد  البذار 
-2

% فٖ الوْسن االّ ،ّعٌد هعد   1ل14ّ 2ل11بلغ 

يلنلُالـ 140البالذار 
-2

اى ُالذا ٗشال٘ز الالٔ اهااً٘الت حذعال٘ي داصالل الذبالْ  فالٖ الالزس باالًخطالالا   % فالٖ الوْسالن الزالاًٖل8ل.1ّ  1ل13بلالغ  

 الهخليَ هعاهل اخخلف ّرارٖ عا ل
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 يلواث هفخاد٘ت: هعاهل االخخلف الوظِزٕ ّالْرارٖ، الخباٌٗاث الْرار٘ت، الخباٌٗاث الوظِزٗت
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ABSTRACT 

A field trial was conducted at Field Research Station, Abu- Ghraib of Agricultural Research Office 

during 2001 and 2002 .To investigate of genotypic and phenotypic variability, PCV and GCV of  rice 

under different seeding rates.Split plot arrangement according to RCBD with three replicates. Seeding 

rates (80,120,160,200 and 240 kg.ha
-1

)occupied main plots,while genotypes(15 different 

genotypes)occupied sub plots.Results showed phenotypic and genotypic variability were differed under 

seeding rates.Phenotypic variability was higher than genotypic variability and increased with increasing 

seeding rates.The highest values of phenotypic and genotypic variability for paddy yield was attained 

under 200 kg.ha
-1

 around from 2.5 and 2.3 for first season and 5.8 and 5.5 for second season.PCV and 

GCV values were differed by seeding rates for studied traits.PCV was greater than GCV.The highest 

value for paddy yield was attained under 80 kg.ha
-1

(25.1 and 24.2%) at first season and (28.5 and 

27.3%) under 200kg.ha
-1  

at second season.GCV for paddy yield around 20.6-24.2% at first season and 

20.5-31.2 at second season under different seeding rates.The results refer to capability to improve 

paddy yield by selection due to own higher GCV. 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

Key words:PCV, GCV, genetic variation, phenotypic variation. 
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 مقذمت 

حعالالالالالالد هعزفالالالالالالت العل الالالالالالت بالالالالالال٘ي الخزي٘الالالالالالب الالالالالالالْرارٖ 

(Genotype ( ّٕالشالالالالالالالال الوظِالالالالالالالز  Phenotype ادالالالالالالالد  

االسس الوِوت فٖ علْم الْرارت ّحزب٘الت الٌبالاث ، ّحعالْن الفاالزة 

، د٘ذ اشار الٔ اى بعال   1900عام  Johannsenالٔ العالن 

الخلالالالاٗزاث حعالالالشٓ السالالالبا  ّرار٘الالالت ّبعئالالالِا لظالالالزّف ب٘ ٘الالالتل 

ّحٌذصز هِوت هزبٖ الٌباث فالٖ اٗجالان حزاي٘الب ّرار٘الت هلئوالت 

  ل 1992هشالالالالابِت حواهالالالالاا لوظِزُالالالالا الطالالالالارجٖ ) العالالالالذارٕ ،ّ

هعاهل االخالالخلف الوظِالالزٕ لعشالالزٗي صالالٌفاا باَلالـ  % عٌالالد 20 اُلالَدرع

% عٌالد الازافالت الٌباح٘الت الْات التا لالذا 31الازافت الٌباح٘ت العال٘الت ّ

فالالثى ايبالالز حلالالاٗز دصالالل عٌالالد الازافالالت الْات الالت هقارًالالت بالعال٘الالت ) 

Yoshida ّParao  ،1972ٓعشالالالزّى حزي٘الالالالب   ل يوالالالا ىبالالالد

ّرارٖ هي الزس هدٓ ّاسال  هالي الخبالاٗي فالٖ الذاصالل ّهاًْاحالَ 

ّتالْ  الدال٘الت ّارحفالال الٌبالاثل ّاى هعاهالل االخالخلف الالْرارٖ 

% ، ّاى 38.79-5.04لذاصل الذبالْ  ّهاًْاحالَ حالزاّح بال٘ي 

الق٘وت العال٘ت ًعب٘اا لوعاهل االخخلف الالْرارٖ لذاصالل الذبالْ  

الدال٘ت ا حش٘ز الٔ اى ُذٍ الصالفاث  ّعدن الدال٘اث للٌباث ّّسى

هع٘طز علِ٘ا ّرار٘اا ، فئلا علٔ اهااً٘ت حذع٘ي ُالذٍ الصالفاث 

(Aly ّShalan ،1984ل ادالالالزس عالالالدن الالالالدال٘اث م 
2
ّداصالالالل  

 Chauhan ّTandonالذبْ  ىعلٔ هعاهل اخالخلف ّرارالٖ )

 ل ابالالدٓ الذاصالالل ّهاًْاحالالَ ّعالالدن االٗالالام الالالٔ الخشُ٘الالز 1984،

ٓا ّاسالعاا هالي ّارحفال الٌباث ّ عدن الذبالْ  الفارغالت للدال٘الت هالد

حزي٘بالالاا ّرار٘الالاا ، ّاى االًخطالالا  لِالالذٍ الصالالفاث  29الخبالالاٗي فالالٖ 

-6.41ٗاالالْى فعالالاالا ، ّحالالزاّح هعاهالالل االخالالخلف الالالْرارٖ بالال٘ي 

، ابدٓ داصل الذبْ  رن الذاصل الباْٗلْجٖ ىعلالٔ 22.02%

%  9حبالالاٗي ّرارالالٖ ، ّاى الخقالالدم الالالْرارٖ الوخْ الال  حالالزاّح بالال٘ي 

% للذاصالالل البالالاْٗلْجٖ ّاشالالار حذل٘الالل 73.8لطالالْ  الدال٘الالت ّ 

الخلالاٗز لعالدن الذبالالْ  للدال٘الت ّّسى الذبالت ّتالالْ  الدال٘الت ، الالالٔ 

هقدار عاٍ  هي الخباٗي الْرارٖ الالذٕ ٗواالي اسالخطداهَ للًخطالا  

اعخواناا علٔ ًعبت الخْرٗذ بالوعٌٔ الْاس  ، ياًج  ٘وت هعاهالل 

ت هعاهل االخخلف الالْرارٖ ، االخخلف الوظِزٕ اعلٔ هي  ٘و

او يالالاى الخالالثر٘ز الب٘ الالٖ هِوالالاا ّّامالالذاا فالالٖ هعالالادت ّر الالت العلالالن 

ّعدن الدال٘اث م
2
ّداصالل الذبالْ  ، ّّجالد حبالاٗي ّرارالٖ هِالن  

  لادالالالالزس هعاهالالالالل 1997ّآخالالالالزّى، Raoلذاصالالالالل الذبالالالالْ  )

االخالالخلف الوظِالالزٕ  ٘والالت ىعلالالٔ  لالال٘لا هالالي هعاهالالل االخالالخلف 

الالالٔ ّجالالْن حالالثر٘ز  ل٘الالل جالالداا للب٘ الالت فالالٖ  الالالْرارٖ ا ُّالالذا هاٗشالال٘ز

الصفاث الودرّست ا ّاى هعاهل االخخلف الوظِزٕ ّالْرارٖ 

العال٘٘ي لذاصالل الذبالْ  ّّسى الذبالت ّارحفالال الٌبالاث  ىعط٘الا 

 Gonzalesىفئالالالل هع٘الالالالار للخذعالالالال٘ي هالالالالي خالالالالل  االًخطالالالالا  )

ّRamirez ،1998( ٖاى 1000 ل ّجالالد الع٘عالالإّ ّالجو٘لالال  

ذار رافقخِالالالا سٗالالالانة فالالالٖ الخبالالالاٗي الالالالْرارٖ سٗالالالانة هعالالالدالث البالالال

ّالوظِزٕ للذاصل ّهاًْاحَ عدا عدن الذبْ  للدال٘الت ، يالذل  

ىسنان هعاهالالل االخالالخلف الالالْرارٖ ّالوظِالالزٕ للذاصالالل ّنل٘الالل 

الذصالالان ّتالالْ  الدال٘الالت ّّسى الذبالالت ل سالالجل داصالالل الذبالالْ  

ىعلٔ هعاهل اخخلف ّرارٖ ّحقدم ّرارٖ ، ٗلَ٘ نل٘ل الذصان ، 

جل عدن االٗام الٔ الٌئج ا الل هعاهالل اخالخلف ّرارالٖ ل بٌ٘وا س

  اى اعلالالالالالٔ Satheeshkumar  ّSaravanan(1021ّجالالالالالد 

هعاهالالل اخالالخلف هظِالالزٕ ّّرارالالٖ يالالاى لعالالدن الفالالزّل الفعالالالت 

ّآخالالزّى اى  Sohrabiللٌبالالاث ّداصالالل الذبالالْ  للٌباثلّجالالد 

اعلٔ هعاهل اخخلف هظِزٕ ّّرارٖ  د سجل لعدن االٗالام هالي 

  1028ّآخالالزّى) Gangashettyالخشُ٘زلّجالالد  الشراعالالت الالالٔ

اى ٌُالالالاي  الالال٘ن عال٘الالالت لوعاهالالالل االخالالالخلف الوظِالالالزٕ ّالالالالْرارٖ 

الرحفالالال الٌبالالاث ّعالالدن الفالالزّل للٌبالالاث ّعالالدن الفالالزّل الوٌخجالالت 

للٌباث ّّسى الدال٘ت ّداصل الذبْ  للٌباثلفٖ حجزبالت مالوج 

بلالالد ّجالالد  21حزي٘بالالا ّرار٘الالا هطخلفالالت الوٌاشالالٔء حعالالْن الالالٔ  231

Nachimuthu ( اى اعلالالٔ حبالالاٗي  الالد لالالْدع 1024ّآخالالزّى  

لعالالدن الفالالزّل الوٌجالالت للٌبالالاث ٗل٘الالَ داصالالل الٌبالالاث الفزنٕلفْجالالد 

Sharma (اى ٌُالالالالاي حلالالالالاٗزاث يب٘الالالالزة بالالالال٘ي 1024ّآخالالالالزّى  

الصالالالفاث الودرّسالالالت ّالالالالذٕ ٗعالالالشٓ الالالالٔ الخلالالالاٗز الْاسالالال  بالالال٘ي 

  1021ّآخالالزّى) Fatherlrahmanالخزاي٘الالب الْرار٘تلّجالالد 

ف الوظِالالالزٕ اعلالالالٔ هالالالي الالالالْرارٖ لجو٘الالال  اى هعاهالالالل االخالالالخل

الصفاث الودرّست،يوا ّجالد حلالاٗز ّرارالٖ عالا  بال٘ي الخزاي٘الب 

الْرار٘ت الوشرّعت ُّذا هاٗش٘ز الٔ اهااً٘ت اسخطداهِا الجزاء 

حزي٘بالالا  41هالالي الخذعالالٌ٘اث فالالٖ حزب٘الالت الزسلفالالٖ حجزبالالت مالالوج 

  اى جو٘الال  1021ّآخالالزّى) Khatumّرار٘الالا هالالي الالالزس ّجالالد 

صالالفت  11ر٘الالت اظِالالزث هالالدٓ حبالالاٗي ّاسالال  فالالٖ الخزاي٘الالب الْرا

هدرّست،يوا  د سجل اعلالٔ هعاهالل اخالخلف هظِالزٕ ّّرارالٖ 

لعالالدن الذبالالْ  الووخل الالت للدال٘الالت ّداصالالل الذبالالْ  للٌباثلّجالالد 

Anis (اى اعلٔ 1026ّآخزّى   GCVّPCV د سجل لعدن 

الذبْ  الووخل ت للدال٘ت ُّذا هاٗش٘ز الْ ّجالْن هالدٓ ّاسال  هالي 

لصالالفت هالالي خالالل  االًخطالالا  الوظِالالزٕل ِٗالالدف الخلالالاٗز لخذعالال٘ي ا

البذالالالذ الالالالٔ نراسالالالت الخلالالالاٗزاث الوظِزٗالالالت ّالْرار٘الالالت ّهعاهالالالل 

االخالالخلف الوظِالالزٕ ّالالالْرارٖ فالالٖ الالالزس حذالالج هعالالدالث بالالذار 

هطخلفت،يوذاّلالالالت لخذعالالال٘ي داصالالالل الالالالزس عالالالي تزٗالالال  هعزفالالالت 

 الوعالن الْرار٘ت ّهدٓ حْظ٘فِا فٖ سٗانة فاعل٘ت االًخطا  ل

 انمىاد وانطزائق

ًفذث حجزبت دقل٘ت فالٖ دقالْ  هذطالت ىبذالاد الوذاصال٘ل          

ّ  1002الذقل٘الالت الخابعالالت لالالدائزة البذالالْد الشراع٘الالت للوْسالالو٘ي 

علالالٔ الخالالْالٖل  اسالالخطدم حصالالو٘ن االلالالْاح الوٌشالالقت بزلرالالت  1001

 100ّ 210ّ160ّ 80هاالالالالزراث ل شالالالالللج هعالالالالدالث البالالالالذار)

يلنلُالالالـ 240ّ
2ـالالال-

الخزاي٘الالالب  االلالالالْاح الزئ٘عالالالت ، بٌ٘والالالا شالالالللج 

حزي٘باا ّرار٘اا  االلالْاح الزاًْٗالت ل دئالزث الخزبالت  15الْرار٘ت )

  م ، رالن سرعالج 5× 5،ّ عوج الٔ الالْاح ابعالان اللالْح الالْاح )

  ّبالطزٗقالت (Direct Seedingالبذّر بطزٗقت البالذار الوباشالز

الجافالالت ، فالالٖ ىربعالالت خطالالْت لاالالل حزي٘الالب ّرارالالٖ )ىٕ خوعالالت 

م ّالوعافت بال٘ي  4  تْ  الطط حزاي٘ب ّرار٘ت فٖ اللْح الْادد

 2001 5 26سالن ل ياًالج الزٗالت االّلالٔ بخالارٗ    11خط ّآخز 

فٖ الوْسن الزاًٖ ، ياًج ُالذٍ  2002 5 27فٖ الوْسن االّ  ّ

الزٗالالالت غشٗالالالزة ، ّاسالالالخوز الالالالزٕ بوعالالالد  رٗالالالت بالالال٘ي ٗالالالْم ّآخالالالز 

ّبذعالالالالالالالالالب الذاجالالالالالالالالالت ل ىمالالالالالالالالال٘ف العالالالالالالالالالوان الٌ٘خزّجٌ٘الالالالالالالالالٖ 

لُالالـNيلالالن140بوعالالد 
-2

  ّالعالالوان N% 46)علالالٔ ُ٘ الالت ْٗرٗالالا 

)علٔ ُ٘ الت سالْبز  P2O5يلن ُاخار هي  46الفْسفاحٖ بثمافت 

  ، امالالال٘ف العالالالوان الٌ٘خزّجٌ٘الالالٖ علالالالٔ P2O5) 46%فْسالالالفاث

رلد نفعاث هخعاّٗت ا االّلالٔ عٌالد الشراعالت هال  ياهالل العالوان 
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الفْسالالفاحٖ ّالزاً٘الالت بعالالد شالالِز هالالي الدفعالالت االّلالالٔ ، ّالزالزالالت بعالالد 

ذالالج االنغالالا  بالالزب الخزبالالت بوب٘الالد شالالِز هالالي الدفعالالت الزاً٘الالت ل يْف

Ronstar   لخزلُـ 4بوعد
-2

بعد الشراعت ّ بالل االًبالاث ، يالذل  

)البزًالاهج  ىسخوز الخعش٘ب ال٘الدّٕ د٘زوالا ىسالخدعج الذاجالت ال٘الَ

ل  ط  الزٕ عي الٌباحالاث   2333الْتٌٖ لخطْٗز سراعت الزس،

عٌالدها ّصاللج ًباحالاث الالزس الالٔ هزدلالت الٌئالج الفعالْ٘لْجٖ ، 

ّولالالال  بخذالالالْ  لالالالْى الالالالدال٘اث الالالالٔ االصالالالفز ّاهالالالخلء الذبالالالْ  

ّجفافِالالا حالالن الذصالالان  لنرسالالج صالالفاث نل٘الالل الوعالالادت الْر ٘الالت 

ّهعالد  CGRّّسى الوانة الجافت الال٘ت ّ هعد  ًوْ الوذصْ 

  RGRعالد  الٌوالْ الٌعالبّٖه  NARصالافٖ الخوز٘الل الئالْئٖ

% حشُ٘الالز ّعالالدن االٗالالام هالالي 50ّعالالدن االٗالالام هالالي الشراعالالت الالالٔ 

الشراعت الٔ الٌئج الفعْ٘لْجٖ ّارحفال الٌباث ّتالْ  الدال٘الت 

ّعالالدن االفالالزل للدال٘الالت ّهعالالادت ّر الالت العلالالن ّّسى ّر الالت العلالالن 

ّالٌعبت الو ْٗت لعدم الطصب ّعالدن الخفزعالاث غ٘الز الفعالالتلم
-1

 

ّعدن الدال٘اثلم
-1

 2000ّعالدن الذبالْ  الووخل الت  نال٘الت ّّسى  

دبالالت ّداصالالل الشالاللب )تيلُالالـ
-2

  ّالذاصالالل البْ٘لالالْجٖ ّنل٘الالل 

 Varianceالذصان ّيفاءة الذاصلل حن اجزاء حذل٘ل الخباٗي )

  لعشالالزٗي صالالفت حذالالج خوعالالت هعالالدالث بالالذار، الٗجالالان حقالالدٗزاث 

الخبالاٗي الالالْرارٖ ّالوظِالزٕ، يالالذل  حالالن اٗجالان هعاهالالل االخالالخلف 

 رٖ ّالوظِزٕ لِذٍ الصفاث ّدعب الوعانالث اٙح٘ت:الْرا

σ2e = MSe 

σ2p= σ2g +  σ2e 

σ2g = MSv – MSe / r  

 = الخبالالاٗي الب٘ الالٖ ّ σ2e= الخبالالاٗي الالالْرارٖ ّ  σ2gد٘الالذ:

σ2pّ ٕالخباٗي الوظِز =MSe الططث الخجزٗبٖل = 

% ّهعاهالالل   GCVيالالذل  دعالالب هعاهالالل االخالالخلف الالالْرارٖ 

 ياالحٖ :  %PCVاالخخلف الوظِزٕ 

% GCV = σg /x 

% PCV = σp / x 

 الوخْسط الذعابٖ للصفتل x= د٘ذ 

 

 اننخائج وانمناقشت

 انخبايناث انىراثيت وانمظهزيت :

اّمالالالذج الٌخالالالائج اى يالالاللا هالالالي الخباٌٗالالالاث الوظِزٗالالالت  

ّالْرار٘الالت للصالالفاث  الالد اخخلفالالج بالالاخخلف هعالالدالث البالالذار ّاى 

ّ  2الخباٌٗاث الوظِزٗت اعلالٔ هالي الخباٌٗالاث الْرار٘الت )الجالداّ  

  او بللج اعلٔ  ٘والت للخباٌٗالاث الْرار٘الت ّالوظِزٗالت 4ّ  8ّ  1

ّيفاءة الذاصل عٌد لطْ  الدال٘ت ّعدن الذبْ  الووخل ت للدال٘ت 

يلن ُـ ّلوعد  صافٖ  الخوز٘ل الئْئٖ ّعالدن  30هعد  البذار 

% حشُ٘ز ّعدن االٗام هالي الشراعالت 10االٗام هي الشراعت دخٔ 

دخالالٔ الٌئالالج الفعالالْ٘لْجٖ ّارحفالالال الٌبالالاث بللالالج اعلالالٔ  ٘والالت 

يلن ُالالـ،  210للخباٌٗالاث الْرار٘الت ّالوظِزٗالت عٌالد هعالد  البالذار 

ت للخباٌٗالالاث الْرار٘الالت ّالوظِزٗالالت لالالدل٘ل بٌ٘والالا حذققالالج اعلالالٔ  ٘والال

ْٗهالالاا هالالي الشراعالالت، ّنل٘الالل الوعالالادت  0.الوعالالادت الْر ٘الالت بعالالد 

% 10% حشُ٘الالالز ّّسى الوالالالانة الجافالالالت عٌالالالد 10الْر ٘الالالت عٌالالالد 

ْٗهالاا هالي الشراعالت  0.حشُ٘ز ّهعد  ًوْ الوذصْ  للوالدة بعالد 

يلن ُالالـ، ّادالالزسث  260% حشُ٘الالز عٌالالد هعالالد  البالالذار 10دخالالٔ 

 100خباٌٗاث الْرار٘ت ّالوظِزٗت عٌد هعد  البالذار اعلٔ  ٘وت لل

ْٗهالاا هالي الشراعالت ّهعالادت  0.يلن ُـ لْسى الوانة الجافت بعد 

ّر الالالت العلالالالن ّالذاصالالالل البالالالاْٗلْجٖ ّداصالالالل الذبالالالْ ، بٌ٘والالالا 

حذققالالج اعلالالٔ  ٘والالت للخباٌٗالالاث الْرار٘الالت ّالوظِزٗالالت عٌالالد هعالالد  

 %10يلن ُالالـ لوعالالد  ًوالالْ الوذصالالْ  للوالالدة هالالي  140البالالذار 

حشُ٘ز دخٔ الٌئج الفعْ٘لْجٖ ّعدن الدال٘اث م
1
 2000ّّسى 

دبت فٖ الوْسن االّ ، ّادزسث اعلٔ  ٘والت للخباٌٗالاث الْرار٘الت 

يلن ُالـ لوعالد  صالافٖ الخوز٘الل  30ّالوظِزٗت عٌد هعد  البذار 

دبالت  2000الئْئٖ ّتْ  الدال٘ت ّعدن الذبْ  للدال٘ت ّّسى 

للخباٌٗالالاث الْرار٘الالت  ّيفالالاءة الذاصالالل، بٌ٘والالا حذققالالج اعلالالٔ  ٘والالت

ْٗهالاا هالي الشراعالت  0.ّالوظِزٗت لالدل٘ل الوعالادت الْر ٘الت بعالد 

يلن ُالـ، ّادالزسث اعلالٔ  ٘والت للخباٌٗالاث  210عٌد هعد  البذار 

% حشُ٘الز 10الْرار٘ت ّالوظِزٗت لعدن االٗام هي الشراعالت الالٔ 

ّعالالدن االٗالالام هالالي الشراعالالت الالالٔ الٌئالالج الفعالالْ٘لْجٖ ّارحفالالال 

ت العلالالن ّنل٘الالل الذصالالان ّعالالدن نال٘الالاث   الٌبالالاث ّهعالالادت ّر الال

م
1

 100ّالذاصالالل البالالاْٗلْجٖ ّداصالالل الذبْبعٌالالد هعالالد  بالالذار 

يلن   ُـ بٌ٘وا ادزسث اعلٔ  ٘وت للخباٌٗاث الْرار٘ت ّالوظِزٗت 

% حشُ٘الز ّّسى الوالانة الجافالت 10لدل٘ل الوعالادت الْر ٘الت عٌالد 

ْٗهالالاا هالالي الشراعالالت ّهعالالد  ًوالالْ  0.% حشُ٘الالز ّبعالالد 10عٌالالد 

% حشُ٘الز 10ْٗهاا بعالد الشراعالت دخالٔ  0.  للودة بعد الوذصْ

% حشُ٘الالز دخالالٔ الٌئالالج 10ّهعالالد  ًوالالْ الوذصالالْ  للوالالدة هالالي 

الفعالالْ٘لْجٖ ّالٌعالالبت الو ْٗالالت لعالالدم الطصالالب عٌالالد هعالالد  بالالذار 

يلالالن   ُالالـ فالالٖ الوْسالالن الزالالاًٖ، ٗلدالالع عوْهالالاا اى سٗالالانة  140

ٗالت هعدالث البذار رافقخِا سٗانة فالٖ الخباٌٗالاث الْرار٘الت ّالوظِز

ّلال الوْسو٘ي لصفاث عدٗدة، او اى عدن الدال٘اث م
1
 د ادزس  

اعلالالٔ  ٘والالت للخبالالاٗي الالالْرارٖ ّالوظِالالزٕ ف٘الالَ عٌالالد هعداللبالالذار 

يلن ُـ فٖ الوْسن الزاًٖ،  100يلن ُـ فٖ الوْسن االّ  140ّ

يوا اى داصل الذبْ  ادزس فَ٘ اعلٔ حباٗي ّرارالٖ ّهظِالزٕ 

يل اى ُالذٍ الٌخ٘جالت حخْافال  ّلال الوْسو٘ 100عٌد هعد  البذار 

 Yoshida ّParao ،23.1هالالال  هالالالا ّجالالالدٍ بالالالادزْى اخالالالزّى )

ّRao  ،1000ّالع٘عالالالالالالالإّ ّالجو٘لالالالالالالالٖ،  .233ّاخالالالالالالالزّى 

ّSedeek  ،1003ّّآخالالالالالالالالالالالزّى  Jayasudha ّSharma ،

1020 ّYaqoob  ،1021ّآخالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالزّى ّSedeek ّEl-

Wahch ،1021 ّAnis  ،ل1026ّآخزّى  
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 1002الوْسن األّ  

D5 D4 D3 D2 D1 الصفت 

 X1 3ل1 3ل8 1ل1 3ل8 4ل8

 X2 1ل1 1ل8 .ل3 0ل6 1ل4

 X3 4ل240.1 1ل2.663 0ل26401 0ل2.634 8ل.2133

 X4 4ل46066 8ل208064 0ل1.1414 3ل213.42 .ل281331

 X5 .ل6 4ل. 1ل46 4ل.2 .ل22

 X6 .ل22 1ل20 3ل1 1ل3 8ل21

 X7 82ل0 81ل0 21ل0 23ل0 23ل0

 X8 8ل8. 6ل3. 6ل1. 8ل1. 2ل1.

 X9 .ل30 1ل.20 .ل31 2ل38 .ل31

 X10 6ل.41 1ل164 0ل438 1ل.14 3ل.12

 X11 6ل6 1ل1 .ل4 6ل4 31ل4

 X12 1ل21 3ل22 8ل26 1ل11 1ل24

 X13 8ل3 6ل26 1ل14 2ل12 8ل10

 X14 1ل28336 1ل21343 8ل23411 6ل48330 0ل433.1

 X15 3ل213 4ل218 3ل.3 3ل211 6ل242

 X16 2ل1 8ل1 6ل2 3ل1 31ل1

 X17 .ل2.1 3ل213 2ل.10 8ل2.6 4ل2.1

22221.3. 266233218 168.4018 3800431 1133.04 X18 

 X19 .ل3.4 .ل343 2ل136 1ل128 4ل642

 X20 6ل2 2ل1 4ل1 1ل1 22ل1

 

 

 

D1  وD2  وD3  وD4  وD5   يلن   ُـ علٔ الخزح٘بل 140ّ   100ّ  260ّ  210ّ  30: هعدالث البذار 

X1ّX2  حشُ٘ز ل 10ْٗهاا هي الشراعت ّعٌد  0.: نل٘ل الوعادت الْر ٘ت بعد % 

X3  ّX4  حشُ٘ز ل 10ْٗهاا هي الشراعت ّعٌد  0.:  ّسى  الوانة الجافت بعد % 

X5  ّX6  حشُ٘ز دخٔ     الٌئج  10% حشُ٘ز ّالودة هي  10ْٗهاا هي الشراعت دخٔ  0.:  هعد  ًوْ الوذصْ  للودة بعد %

 الفعْ٘لْجٖ ل

X7  حشُ٘ز ل 10ْٗهاا هي الشراعت دخٔ  0.: هعد  صافٖ الخوز٘ل الئْئٖ للودة بعد % 

X8  ٔحشُ٘ز ل 10: عدن األٗام هي الشراعت دخ % 

X9 شراعت دخٔ الٌئج الفعْ٘لْجٖ ل: عدن األٗام هي ال 

X10           ارحفال الٌباث ل :X11                           تْ  الدال٘ت ل :X12 هعادت ّر ت العلن ل : 

X13    الٌعبت الو ْٗت لعدم الطصب ل :X14  عدن الدال٘اث   م :
1
 : عدن الذبْ    نال٘ت ل  X15ل                 

X16  دبت ل                   2000: ّسىX17نل٘ل الذصان ل :X18 الذاصل الباْٗلْجٖ ل : 

X19                    يفاءة الذاصل ل :X20 داصل الذبْ  ل : 
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 1001الزاًٖ الوْسن 

D5 D4 D3 D2 D1 الصفت 

 X1 1.0 .ل2 1.6 1.1 1ل2

 X2 1.7 2.2 3.9 4.7 3ل3

 X3 8863.8 11625.3 14393 17874.9 3ل11223

 X4 63101.4 83416.2 117170 1ل261381 3...11

 X5 25.6 26.3 32.6 2ل11 1ل.6

 X6 83.4 60.9 57.1 3ل1. 3ل281

 X7 1.5 1.14 0.73 .1ل0 41ل0

 X8 77.4 83.3 85.6 4ل38 3ل34

 X9 150.5 143.4 146.9 8ل212 2ل243

 X10 431.2 532.9 569.4 8ل611 8ل646

 X11 10.1 10.1 8.9 4ل. 0ل.

 X12 19.5 23.9 44.2 3ل43 6ل48

 X13 21.8 33.6 39.1 6ل.6 3ل36

 X14 16244.6 2286.5 37876.8 .ل61423 4ل418.1

 X15 488.8 439.7 251.7 1ل128 1ل100

 X16 2.7 1.9 1.5 6ل2 1ل1

 X17 76.9 57.2 63.2 .ل30 1ل.6

11600..1 14318..6 17734457 11357215 9709962 X18 

 X19 4ل2430 1ل.32 2ل613 2ل363 8ل131

 X20 2.2 2.6 2.5 3ل1 3ل1

D1  وD2  وD3  وD4  وD5   يلن   ُـ علٔ الخزح٘بل 140ّ   100ّ  260ّ  210ّ  30: هعدالث البذار 

X1ّX2  حشُ٘ز ل 10ْٗهاا هي الشراعت ّعٌد  0.: نل٘ل الوعادت الْر ٘ت بعد % 

X3  ّX4  حشُ٘ز ل 10ْٗهاا هي الشراعت ّعٌد  0.:  ّسى  الوانة الجافت بعد % 

X5  ّX6  حشُ٘ز دخٔ     الٌئج  10% حشُ٘ز ّالودة هي  10هي الشراعت دخٔ  ْٗهاا  0.:  هعد  ًوْ الوذصْ  للودة بعد %

 الفعْ٘لْجٖ ل

X7  حشُ٘ز ل 10ْٗهاا هي الشراعت دخٔ  0.: هعد  صافٖ الخوز٘ل الئْئٖ للودة بعد % 

X8  ٔحشُ٘ز ل 10: عدن األٗام هي الشراعت دخ % 

X9 عدن األٗام هي الشراعت دخٔ الٌئج الفعْ٘لْجٖ ل : 

X10 فال الٌباث ل                      : ارحX11                           تْ  الدال٘ت ل :X12 هعادت ّر ت العلن ل : 

X13      الٌعبت الو ْٗت لعدم الطصب ل :X14  عدن الدال٘اث   م :
1
 : عدن الذبْ    نال٘ت ل  X15ل                 

X16  دبت ل                   2000: ّسىX17 :نل٘ل الذصان لX18 الذاصل الباْٗلْجٖ ل : 

X19                    يفاءة الذاصل ل :X20 داصل الذبْ  ل : 
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 1002الوْسن األّ  

D5 D4 D3 D2 D1 الصفت 

 X1 3ل1 .ل8 4ل1 3ل8 4ل8

 X2 1ل1 1ل8 6ل3 3ل1 1ل4

 X3 3ل28328 8ل2.166 3ل21146 0ل.2.62 3ل21343

 X4 3ل41.63 8ل30311 0ل1.1268 2ل201080 2ل214381

 X5 3ل4 6ل1 2ل44 6ل21 3ل3

 X6 4ل22 2ل20 .ل1 2ل3 3ل24

 X7 13ل0 82ل0 22ل0 23ل0 23ل0

 X8 66ل63 1ل8. 6ل66 1ل2. 3ل.6

 X9 6ل.. 1ل33 .ل3. .ل3. .ل34

 X10 1ل411 4ل.18 .ل4.3 8ل141 1ل128

 X11 1ل6 1ل1 16ل4 2ل4 6ل4

 X12 8ل3 .ل20 4ل24 3ل18 3ل22

 X13 8ل6 6ل21 1ل18 6ل10 3ل23

 X14 3ل28280 .ل22631 .ل2.646 3ل83611 0ل41826

 X15 3ل.24 1ل.28 1ل4. 3ل206 8ل213

 X16 1ل2 3ل2 2ل2 3ل2 4ل1

 X17 1ل260 3ل.21 8ل101 3ل2.2 .ل263

22013811 21831..62 1111030. 3221226 1182313 X18 

 X19 3ل364 6ل342 .ل134 3ل101 4ل.68

 X20 1ل2 3ل2 8ل2 8ل1 3ل2

D1  وD2  وD3  وD4  وD5   يلن   ُـ علٔ الخزح٘بل 140ّ   100ّ  260ّ  210ّ  30: هعدالث البذار 

X1ّX2  حشُ٘ز ل 10ْٗهاا هي الشراعت ّعٌد  0.: نل٘ل الوعادت الْر ٘ت بعد % 

X3  ّX4  حشُ٘ز ل 10ْٗهاا هي الشراعت ّعٌد  0.:  ّسى  الوانة الجافت بعد % 

X5  ّX6  حشُ٘ز دخٔ     الٌئج  10% حشُ٘ز ّالودة هي  10ْٗهاا هي الشراعت دخٔ  0.:  هعد  ًوْ الوذصْ  للودة بعد %

 ل الفعْ٘لْجٖ

X7  حشُ٘ز ل 10ْٗهاا هي الشراعت دخٔ  0.: هعد  صافٖ الخوز٘ل الئْئٖ للودة بعد % 

X8  ٔحشُ٘ز ل             10: عدن األٗام هي الشراعت دخ %X9 عدن األٗام هي الشراعت دخٔ الٌئج الفعْ٘لْجٖ ل : 

X10                       ارحفال الٌباث ل :X11          تْ  الدال٘ت ل :                 X12  هعادت ّر ت العلن ل : 

X13      الٌعبت الو ْٗت لعدم الطصب ل :X14  عدن الدال٘اث   م :
1
 : عدن الذبْ    نال٘ت ل X15ل                 

X16  دبت ل                  2000: ّسىX17نل٘ل الذصان ل :X18   الذاصل الباْٗلْجٖ ل : 

X19    يفاءة الذاصل ل :                X20 داصل الذبْ  ل : 
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 1001الوْسن الزاًٖ 

D5 D4 D3 D2 D1 الصفت 

 X1 36ل0 6ل2 4ل2 2ل2 1ل2

 X2 6ل2 1ل1 3ل8 .ل4 .ل3

 X3 2ل308. 8ل3.13 8ل22038 2ل213.1 1ل.1201

 X4 3ل61388 4ل38268 0ل.22.08 3ل261030 114431

 X5 3ل14 .ل11 2ل80 6ل43 3ل61

 X6 8ل30 3ل18 6ل12 2ل0. 1ل213

 X7 2ل2 63ل0 88ل0 84ل0 88ل0

 X8 4ل6. 1ل30 1ل38 2ل32 3ل31

 X9 0ل.24 2ل240 .ل244 8ل243 6ل244

 X10 4ل.41 .ل111 6ل164 6ل646 0ل640

 X11 6ل3 6ل3 1ل3 38ل6 14ل6

 X12 .ل24 0ل10 1ل83 0ل42 8ل.8

 X13 .ل10 8ل88 .ل86 1ل66 3ل34

 X14 4ل21603 1ل11248 2ل81810 3ل13041 1ل86304

 X15 .ل4.6 1ل.40 8ل114 4ل261 1ل243

 X16 3ل2 4ل2 02ل2 11ل2 41ل2

 X17 4ل1. 6ل46 3ل62 1ل33 1ل43

 X18 3601.41 22820848 3ل2.182.21 14663318 1111.821

 X19 .ل24.8 3ل328 2ل634 4ل318 3ل136

 X20 3ل2 8ل1 8ل1 1ل1 .ل1

D1  وD2  وD3  وD4  وD5   يلن   ُـ علٔ الخزح٘بل 140ّ   100ّ  260ّ  210ّ  30: هعدالث البذار 

X1ّX2  حشُ٘ز ل 10ْٗهاا هي الشراعت ّعٌد  0.: نل٘ل الوعادت الْر ٘ت بعد % 

X3  ّX4  حشُ٘ز ل 10ْٗهاا هي الشراعت ّعٌد  0.:  ّسى  الوانة الجافت بعد % 

X5  ّX6  حشُ٘ز دخٔ     الٌئج  10% حشُ٘ز ّالودة هي  10ْٗهاا هي الشراعت دخٔ  0.:  هعد  ًوْ الوذصْ  للودة بعد %

 الفعْ٘لْجٖ ل       

X7  حشُ٘ز ل 10ْٗهاا هي الشراعت دخٔ  0.: هعد  صافٖ الخوز٘ل الئْئٖ للودة بعد % 

X8  ٔحشُ٘ز ل        10: عدن األٗام هي الشراعت دخ %X9 عدن األٗام هي الشراعت دخٔ الٌئج الفعْ٘لْجٖ ل : 

X10 :       ارحفال الٌباث لX11           تْ  الدال٘ت ل :X12 هعادت ّر ت العلن ل : 

X13   الٌعبت الو ْٗت لعدم الطصب ل :X14  عدن الدال٘اث   م :
1
 : عدن الذبْ    نال٘ت ل    X15ل   

X16  دبت ل           2000: ّسىX17نل٘ل الذصان ل :X18   الذاصل الباْٗلْجٖ ل : 

X19                    يفاءة الذاصل ل :X20 داصل الذبْ  ل : 

 

 االخخالف انىراثي وانمظهزيمعامم 

  اى  ٘ن هعاهل االخخلف 6ّ 1ْٗمخ الجدّالى) 

الوظِزٕ ياًج اعلٔ  هي  ٘ن هعاهل االخخلف الْرارٖ 

للصفاث الودرّست جو٘عِال ّ د ادزس اعلٔ هعاهل اخخلف 

يلن ُـ لال الوْسو٘ي،  30هظِزٕ ّّرارٖ عٌد هعد  البذار 

هي الشراعت، ّٗلدع اى  ْٗهاا  0.لدل٘ل الوعادت الْر ٘ت بعد 

 ٘ن هعاهل االخخلف الْرارٖ ّالوظِزٕ حخٌا ص بشٗانة 

هعدالث البذار لِذٍ الصفت ، ّادزس اعلٔ هعاهل اخخلف 

% حشُ٘ز عٌد 10هظِزٕ ّّرارٖ لدل٘ل الوعادت الْر ٘ت عٌد 

يلن ُـ للوْسو٘ي االّ  ّالزاًٖ علٔ  140ّ 210هعدلٖ البذار 

اهل االخخلف الْرارٖ ّالوظِزٕ الٔ الخْالٖ، ّٗلدع ه٘ل هع

االسخقزار عٌد هطخلف هعدالث البذار فٖ الوْسن االّ ، ّالٔ 

الشٗانة حقزٗباا عٌد هطخلف هعدالث البذار فٖ الوْسن الزاًٖ لِذٍ 

ْٗهاا هي الشراعت ه٘لا  0.الصفتل اظِز ّسى الوانة الجافت بعد 

زٕ بشٗانة الٔ الخٌا ص فٖ هعاهل االخخلف الْرارٖ ّالوظِ

هعدالث البذار، ّلال الوْسو٘ي، ّ د ادزس اعلٔ هعاهل 

يلن ُـ لال  30اخخلف ّرارٖ ّهظِزٕ عٌد هعد  البذار 

الوْسو٘ي ، ّادزس اعلٔ هعاهل اخخلف ّرارٖ ّهظِزٕ 
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 260% حشُ٘ز عٌد هعد  البذار 10لْسى الوانة الجافت عٌد 

ن الزاًٖ، يلن ُـ فٖ الوْس 140يلن ُـ فٖ الوْسن االّ  ّ

يذل  ادزس اعلٔ هعاهل اخخلف ّرارٖ ّهظِزٕ لوعد  ًوْ 

% حشُ٘ز عٌد 10ْٗهاا هي الشراعت دخٔ  0.الوذصْ  بعد 

يلن ُـ للوْسو٘ي االّ   140يلن ُـ ّ 260هعد  البذار 

% حشُ٘ز 10ّالزاًٖ علٔ الخْالٖ ّلوعد  ًوْ الوذصْ  عٌد 

يلن    30ّ  140دخٔ الٌئج الفعْ٘لْجٖ عٌد هعدلٖ البذار 

ُـ للوْسو٘ي االّ  ّالزاًٖ علٔ الخْالٖ ، ّادزس اعلٔ هعاهل 

اخخلف ّرارٖ ّهظِزٕ لوعد  صافٖ الخوز٘ل الئْئٖ بعد 

 100% حشُ٘ز عٌد هعد  البذار 10ْٗهاا هي الشراعت دخٔ  0.

يلن ُـ للوْسو٘ي االّ  ّالزاًٖ علٔ الخْالٖل حذق  اعلٔ  30ّ

عدن االٗام هي الشراعت دخٔ هعاهل اخخلف ّرارٖ ّهظِزٕ ل

يلن ُـ للوْسوـــ٘ي  100ّ 210% حشُ٘ز عٌد هعد  البذار 10

االّ  ّالزاًٖ علٔ الخْالٖ، ّلعدن االٗام هي الشراعت دخٔ 

يلن ُـ  30ّ 210الٌئج الفعْ٘لْجٖ عٌد هعد  البذار 

للوْسـو٘ي االّ  ّالزاًٖ علٔ الخْالٖ، ّالرحـفال الٌبـاث عٌد 

 يلن ُـ 140ّ 210هعد  البـذار 

 

 

 2002وانمىسمم انثماني  2001. معامم اإلخخالف انمظهزي نهصفاث انمذروست بخأثيز خمست معذالث من انبذار نهمىسم األول  5جذول 

. 

 2001انمىسم األول  2002انمىسم انثاني 

D5 D4 D3 D2 D1 D5 D4 D3 D2 D1 الصفت 

 X1 .ل83 3ل81 1ل11 1ل16 .ل13 1ل80 6ل.1 1ل11 4ل26 1ل26

 X2 8ل18 .ل18 6ل11 1ل11 3ل11 4ل11 3ل12 6ل18 8ل11 3ل16

 X3 1ل82 8ل82 4ل23 4ل14 1ل11 2ل11 3ل12 3ل10 0ل10 .ل23

 X4 1ل16 .ل82 .ل81 1ل26 0ل13 0ل.1 .ل11 8ل16 0ل.1 3ل13

 X5 3ل18 3ل23 8ل86 1ل18 1ل12 .ل88 1ل13 1ل13 .ل18 4ل84

 X6 1ل81 3ل.8 8ل23 3ل.8 .ل12 6ل46 .ل88 4ل80 3ل13 3ل81

 X7 3ل.8 1ل.4 3ل81 4ل16 4ل10 6ل48 .ل83 1ل81 6ل81 2ل82

 X8 8ل. 1ل. 3ل6 2ل. 2ل. 2ل3 1ل3 1ل3 4ل3 0ل3

 X9 6ل6 2ل. 0ل6 2ل6 1ل6 3ل3 1ل3 6ل3 6ل3 4ل3

 X10 2ل14 1ل16 6ل14 1ل11 2ل11 .ل14 8ل16 8ل16 2ل.1 4ل13

 X11 6ل20 2ل20 0ل20 6ل3 .ل3 3ل21 4ل28 0ل28 1ل21 8ل21

 X12 .ل11 6ل23 6ل11 2ل14 1ل23 4ل80 1ل13 3ل84 8ل81 6ل83

 X13 3ل18 0ل14 8ل24 0ل.2 1ل10 .ل84 6ل80 1ل16 6ل.1 6ل11

 X14 4ل23 2ل21 0ل21 3ل23 8ل11 .ل12 4ل12 2ل10 2ل14 8ل18

 X15 3ل22 3ل21 .ل21 3ل28 4ل28 8ل23 4ل10 4ل.2 3ل.2 4ل23

 X16 1ل3 8ل3 3ل6 3ل3 3ل3 3ل3 1ل. 2ل6 1ل6 3ل.

 X17 1ل.1 0ل16 1ل88 1ل18 8ل18 1ل16 6ل12 8ل12 4ل18 3ل.1

 X18 4ل86 1ل86 6ل.8 0ل18 .ل81 3ل86 1ل82 4ل.1 3ل83 6ل82

 X19 2ل11 1ل14 1ل.2 3ل.1 1ل81 3ل10 3ل23 .ل10 .ل18 0ل.2

 X20 2ل11 8ل14 3ل12 4ل11 4ل12 .ل16 2ل16 4ل12 2ل81 1ل13

D1  وD2  وD3  وD4  وD5   يلن   ُـ علٔ الخزح٘بل 140ّ   100ّ  260ّ  210ّ  30: هعدالث البذار 

X1ّX2  حشُ٘ز ل 10ْٗهاا هي الشراعت ّعٌد  0.: نل٘ل الوعادت الْر ٘ت بعد % 

X3  ّX4  حشُ٘ز ل 10ْٗهاا هي الشراعت ّعٌد  0.:  ّسى  الوانة الجافت بعد % 

X5  ّX6  حشُ٘ز دخٔ     الٌئج  10% حشُ٘ز ّالودة هي  10ْٗهاا هي الشراعت دخٔ  0.:  هعد  ًوْ الوذصْ  للودة بعد %

 الفعْ٘لْجٖ ل

X7  حشُ٘ز ل 10ْٗهاا هي الشراعت دخٔ  0.: هعد  صافٖ الخوز٘ل الئْئٖ للودة بعد % 

X8  ٔحشُ٘ز ل                10: عدن األٗام هي الشراعت دخ %X9 عدن األٗام هي الشراعت دخٔ الٌئج الفعْ٘لْجٖ ل : 

X10                       ارحفال الٌباث ل :X11                           تْ  الدال٘ت ل :X12  هعادت ّر ت العلن ل : 

X13      الٌعبت الو ْٗت لعدم الطصب ل :X14  عدن الدال٘اث   م :
1
 ْ    نال٘ت ل: عدن الذب X15ل                 

X16  دبت ل                   2000: ّسىX17نل٘ل الذصان ل :X18 الذاصل الباْٗلْجٖ ل : 

X19                    يفاءة الذاصل ل :X20 داصل الذبْ  ل : 
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 . 2002وانمىسم انثاني  2001. معامم اإلخخالف انىراثي نهصفاث انمذروست بخأثيز خمست معذالث من انبذار نهمىسم األول  6جذول 

 2001انمىسم األول  2002انمىسم انثاني 

D5 D4 D3 D2 D1 D5 D4 D3 D2 D1 الصفت 

 X1 4ل83 1ل81 8ل11 3ل11 4ل13 1ل13 1ل.1 3ل12 1ل26 4ل26

 X2 0ل18 6ل18 1ل11 1ل11 .ل11 3ل12 6ل12 4ل18 1ل11 .ل16

 X3 1ل82 1ل82 .ل23 8ل14 4ل11 6ل10 0ل10 8ل23 3ل23 8ل23

 X4 2ل16 2ل13 .ل81 1ل18 0ل13 3ل16 6ل11 8ل16 3ل16 6ل13

 X5 1ل10 1ل.2 1ل81 0ل11 8ل23 2ل88 8ل13 2ل13 6ل82 0ل84

 X6 3ل84 0ل.8 0ل23 2ل.8 3ل10 3ل41 .ل82 0ل13 1ل13 8ل81

 X7 6ل86 .ل46 3ل82 0ل11 3ل43 2ل83 2ل80 .ل18 4ل11 8ل.1

 X8 2ل. 1ل. 6ل6 3ل6 3ل6 0ل3 2ل3 2ل3 8ل3 3ل.

 X9 2ل6 3ل6 3ل1 3ل1 1ل6 .ل3 4ل3 1ل3 1ل3 8ل3

 X10 0ل14 3ل11 1ل14 2ل11 3ل14 6ل14 2ل16 1ل16 3ل16 8ل13

 X11 1ل20 .ل3 1ل3 0ل3 8ل3 4ل21 2ل28 .ل21 3ل22 3ل22

 X12 6ل23 1ل23 8ل12 8ل18 3ل.2 4ل16 2ل.1 6ل81 0ل13 4ل.8

 X13 3ل10 8ل18 2ل24 3ل26 .ل23 .ل88 1ل80 4ل11 4ل.1 8ل11

 X14 3ل.2 4ل24 .ل24 3ل.2 8ل12 8ل12 12 4ل23 1ل18 .ل12

 X15 1ل22 2ل21 .ل22 3ل21 3ل21 2ل23 6ل23 4ل26 1ل21 .ل26

 X16 0ل. 1ل. 3ل1 8ل. 3ل. 8ل. 1ل6 2ل1 6ل1 4ل6

 X17 0ل16 3ل11 2ل88 3ل11 3ل11 3ل11 1ل23 2ل12 2ل18 3ل18

 X18 1ل86 2ل86 1ل.8 3ل81 6ل84 3ل86 4ل82 2ل.1 4ل83 8ل82

 X19 3ل12 3ل18 0ل.2 3ل16 4ل81 .ل10 .ل23 4ل10 6ل18 3ل26

 X20 1ل14 6ل18 6ل10 3ل12 .ل10 1ل11 1ل14 1ل10 1ل82 8ل.1

D1  وD2  وD3  وD4  وD5   يلن   ُـ علٔ الخزح٘بل 140ّ   100ّ  260ّ  210ّ  30: هعدالث البذار 

X1ّX2  حشُ٘ز ل 10ْٗهاا هي الشراعت ّعٌد  0.: نل٘ل الوعادت الْر ٘ت بعد % 

X3  ّX4  حشُ٘ز ل 10ْٗهاا هي الشراعت ّعٌد  0.:  ّسى  الوانة الجافت بعد % 

X5  ّX6  حشُ٘ز دخٔ     الٌئج  10% حشُ٘ز ّالودة هي  10ْٗهاا هي الشراعت دخٔ  0.:  هعد  ًوْ الوذصْ  للودة بعد %

 ل الفعْ٘لْجٖ

X7  حشُ٘ز ل 10ْٗهاا هي الشراعت دخٔ  0.: هعد  صافٖ الخوز٘ل الئْئٖ للودة بعد % 

X8  ٔحشُ٘ز ل             10: عدن األٗام هي الشراعت دخ %X9 عدن األٗام هي الشراعت دخٔ الٌئج الفعْ٘لْجٖ ل : 

X10                       ارحفال الٌباث ل :X11                           تْ  الدال٘ت ل :X12 هعادت ّر ت العلن ل : 

X13      الٌعبت الو ْٗت لعدم الطصب ل :X14  عدن الدال٘اث   م :
1
 : عدن الذبْ    نال٘ت ل X15ل                 

X16  دبت ل                   2000: ّسىX17نل٘ل الذصان ل :X18 الذاصل الباْٗلْجٖ ل : 

X19                    يفاءة الذاصل ل :X20 داصل الذبْ  ل : 

 

للوْسالالالو٘ي االّ  ّالزالالالاًٖ علالالالٔ الخالالالْالٖ، ّلطالالالْ  الدال٘الالالت عٌالالالد 

يلن ُالـ للوْسالو٘ي االّ  ّالزالاًٖ علالٔ  210ّ 30هعدلٖ البذار 

 140ّ 100الخالالْالٖ، ّلوعالالادت ّر الالت العلالالن عٌالالد هعالالدلٖ البالالذار 

االّ  ّالزاًٖ علالٔ الخالْالٖ، ّللٌعالبت الو ْٗالت يلن ُـ للوْسو٘ي 

يلن ُالـ للوْسالو٘ي  30ّ 210لعدم الطصالب عٌالد هعالدلٖ البالذار 

االّ  ّالزالاًٖ علالالٔ الخالْالٖ، ّلعالالدن لالالدال٘اث عٌالد هعالالدلٖ البالالذار 

يلن ُالالالـ للوْسالالالو٘ي االّ  ّالزالالالاًٖ علالالالٔ الخالالالْالٖ،  100ّ 140

  ُالـ  يلالن 210ّ  100ّلعدن الذبْ  للدال٘ت عٌد هعدلٖ البالذار 

يلن ُالالـ للوْسالالو٘ي  30ّ 140ّلالْسى الذبالالت عٌالالد هعالدلٖ البالالذار 

االّ  ّالزاًٖ علٔ الخْالٖ، ّللذاصالل البالاْٗلْجٖ عٌالد هعالدلٖ 

يلن ُالالالالـ للوْسالالالالو٘ي االّ  ّالزالالالالاًٖ علالالالالٔ  100ّ 260البالالالالذار 

 100ّ 140الخالالالْالٖ، ّلافالالالاءة الذاصالالالل عٌالالالد هعالالالدلٖ البالالالذار 

، ّلذاصالالالالل يلن ُالالالالـ للوْسالالالالو٘ي االّ  ّالزالالالالاًٖ علالالالالٔ الخالالالالْالٖ

يلن ُالـ للوْسالو٘ي االّ   100ّ 30الذبْ  عٌد هعالدلٖ البالذار 

ّالزالالالاًٖ علالالالٔ الخالالالْالٖ، ّ الالالد حزاّدالالالج  الالال٘ن هعاهالالالل االخالالالخلف 

لعدن االٗام هي الشراعت دخالٔ الٌئالج  4ل16-0ل6الوظِزٕ ب٘ي 

ْٗهالاا  0.الفعْ٘لْجٖ ّهعد  صافٖ الخوز٘ل الئْئٖ للودة بعالد 

ل االخالخلف الالْرارٖ % حشُ٘الز ، ّهعاهال10هي الشراعت دخالٔ 
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 260% لخلال  الصالفخ٘ي عٌالد هعالدلٖ البالذار 11-3ل1حزاّح بال٘ي 

يلن ُالالـ علالالٔ الخالالْالٖ فالالٖ الوْسالالن االّ ، بٌ٘والالا حالالزاّح  100ّ

% ّهعاهالالالالالل 6ل46-2ل6هعاهالالالالالل االخالالالالالخلف الوظِالالالالالزٕ بالالالالال٘ي 

% لصالالالالفخٖ ّسى الذبالالالالت 3ل41-2ل1االخالالالالخلف الالالالالْرارٖ بالالالال٘ي 

% حشُ٘الالالالز دخالالالالٔ الٌئالالالالج 10ّهعالالالالد  ًوالالالالْ الوذصالالالالْ  هالالالالي 

يلن ُالالالـ لِالالالاح٘ي  30ّ 260الفعالالالْ٘لْجٖ عٌالالالد هعالالالدلٖ البالالالذار 

الصالالفخ٘ي علالالٔ الخالالْالٖ فالالٖ الوْسالالن الزالالاًٖل حشالال٘ز  الال٘ن هعاهالالل 

االخخلف الْرارٖ العال٘ت الالٔ اى الصالفت هعال٘طز علِ٘الا ّرار٘الاا 

بصْرة عال٘ت، ّاهااً٘ت حذعٌِ٘ا ، فقد حزاّح هعاهل االخالخلف 

الوْسالن االّ   % ف1ٖل14-6ل10الْرارٖ لذاصل الذبْ  ب٘ي 

فٖ الوْسن الزاًٖ عٌد هطخلف هعدالث البذار  1ل82-1ل10ّهي 

، ُّالالالذا هالالالا ٗشالالال٘ز الالالالٔ اهااً٘الالالت حذعالالال٘ي الذاصالالالل عالالالي تزٗالالال  

االًخطالالا  الهخليالالَ هعاهالالل اخالالخلف ّرارالالٖ عالالاٍ ، ّحشالال٘ز القالال٘ن 

الوخقاربالالالت لوعاهالالالل االخالالالخلف عٌالالالالد هطخلالالالف هعالالالدالث البالالالالذار 

ت ايزالالز اسالالخقزاراا هالالي ّالوْاسالالن ، لصالالفت هالالا الالالٔ اى ُالالذٍ الصالالف

الٌاد٘ت الْرار٘ت، ّعالدم حثرزُالا بعْاهالل الب٘ الت، ُّالذا هالا دصالل 

% حشُ٘الالز 10هالال  ّسى الذبالالت ّعالالدن االٗالالام هالالي الشراعالالت الالالٔ 

ّعالالالدن االٗالالالام هالالالي الشراعالالالت الالالالٔ الٌئالالالج الفعالالالْ٘لْجٖ ّتالالالْ  

الدال٘الالتل اى ُالالذٍ الٌخ٘جالالت حخْافالال  هالال  هالالا ّجالالدٍ بالالادزْى اخالالزّى 

(Yoshida ّParao ،23.1 ّRao  ،233ّاخالالالالالالالالالالالالالالالالالالالزّى. 

ّGonzales ّRamirez ،2333  ،ّٖالع٘عالالالالالالإّ ّالجو٘لالالالالالال

1000 ّAdilakshmid ّRani 1021 ّDutta  ،ّآخالالالالزّى

1028 ّVanisree  ،1028ّآخزّى ّManjappa  ّآخزّى

1024 ّAnis  ،ل1026ّآخزّى  

 انمصادر

 البزًاهج الْتٌٖ لخطْٗز سراعت الزس فٖ الوٌطقت الشلب٘تل

ّسارة  ل8ًشزة ارشانٗت ر ن  حعو٘د الزسل ل2333

 الشراعتل

ل حزب٘ت الوذاص٘ل الذقل٘تل نار 2331العذارٓ، عدًاى دعيل 

الاخب للطباعت ّالٌشز، جاهعت الوْصلل 

الع٘عإّ ، سعد فل٘خ ّعبد هعزبج الجو٘لٖ ل 

 ل الوعالن الْرار٘ت للزس بخثر٘ز هعدالث 1000

البذار ل هجلت العلْم الشراع٘ت العزا ٘تل الوجلد 

ل113-1.2  : 1) 82  
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