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 حأثير انعًر ويُطقت اندسى في بعض انظفاث انفيسياويت وانكيًاويت نظىف انُعاج انحًذاَيت

 

 نبيل عبد الجبار محمد صالح موفق يحيى حمدون صفوان لقمان شهاب

 كلية الزراعة والغابات / جامعة الموصل 

 

 : انخالطت

انغبثتتبد عبيعتتخ انًٕ تتم ح ررأؽتتذ ربثعتتخ نؾ تتم  هٛتتخ انو ا تتخ ٔ ؽًةاَٛتتخَعغتتخ  24اعرٚتتذ ْتتلِ انة التتخ  هتتٗ 

ح  هتتٗ ثعتتط  )انكزتت, ا انرٓتر ٔاةنٛتتخ ( لتتُٕاد ٔرتتى ة التخ رتتعصٛر انعًتتر ٔيٕعتن ا تتل انعُٛتتخ 6–3أ ًب ْتب يتتب ثتٍٛ 

انصتتتبد انتٛوٚبةٛتتخ ٔانكًٛبةٛتتخ نصتتٕ  انُعتتبط انؾًةاَٛتتخ ح زن رتتى عٛتتبم ٔاٌ أنغتتوِ ان تتبو ٔانُرٛتت, ا َ تتجخ انصتتٕ  

نهصتٕ  ح (  pH ) انهٛتخ ا  ةة انزضُٛبد ا َ تجخ انتةٍْ ٔر تةٚر عتٛى الم انٓٛتة ٔعُٛٙانُرٛ, ا غٕل ان صهخ ا غٕل 

ثهغتتذ  ( زن pH )( فتتٙ  تتةة انزضُٛتتبد ٔعتتٛى ارم انٓٛتتة ٔع01ُٙٛح0 ≥انُزتتبةظ ٔعتتٕة رتتبصٛر يعُتتٕ٘ نهعًتتر )أ  أظٓتترد

ا  040ح0±947ح9صُٛتتتتتتتتتتتتتخ   لتتتتتتتتتتتتتى ٔ  140ح0±492ح1ٔ  492ح0±279ح1ا  287ح0±645ح1ا  178ح10484±0

لتتُٕاد فتٙ ؽتتٍٛ نتى ٚكتتٍ  6ٔ  5ا  4ا  3ثبنزررٛتت نع ًتب   316ح0±982ح9ٔ  056ح0±039ح10ا  141ح0±986ح9

( فتٙ غتٕل انهٛتتخ 01ح0 ≥ُْبنك أ٘ فرٔق يعُٕٚخ فٙ انصتتبد ار ترٖ ح  تلنك نتٕؽو رتتٕق يُل تخ انرٓتر يعُٕٚتب )أ 

صتخ  هتٗ انزتتٕانٙ ح ٔنتٕؽو اٚعتتب لتى نهًُتتبغل انضع843ح1±903ح15ٔ  544ح1±515ح16ا  336ح1±848ح14ٔثهغتذ 

( فتتتٙ  تتتةة انزضُٛتتتبد َٔ تتتجخ انتتتةٍْ  تتتٍ يُل زتتتٙ انرٓتتتر ٔارنٛتتتخ ان ثهغتتتذ 05ح0 ≥رتتتتٕق يُل تتتخ انكزتتت, يعُٕٚتتتب )أ 

ٔ  507ح0±670ح3ا  701ح0±227ح4صُٛتتتتتتتتتتتتتتخ   لتتتتتتتتتتتتتتى ٔ  128ح0±301ح1ٔ  110ح0±455ح1ا  128ح0±668ح1

         ( فتتتٙ عًٛتتخ ارم انٓٛتتتة ٔع01ُٙٛح0 ≥عُٕٚتتب )أ %  هتتٗ انزتتٕانٙ ح  تتتلنك رتٕعتتذ يُل تتتخ انكزتت, ي 450ح0±879ح3

( pH  ) 184ح0±238ح10ٔ  170ح0±437ح9ا  169ح0±290ح10نهصتتتٕ   تتتٍ يُل زتتتٙ انرٓتتتر ٔارنٛتتتخ ان ثهغتتتذ 

 ثبنزررٛت ح

 

EFFECT OF AGE AND LOCATION OF SAMPLE ON SOME 

PHYSICAL AND CHEMICAL CHARCTARESTIS WOOL IN 

HAMDANIA EWES 

 

Abstract: 

This study was carried out of 24 sheep belonging to the Field College of Agriculture and 

Forestry University of Mosul. Ages ranged between 3-6 years and have been studying the 

effect of age and location of sampling (shoulder, back and tail). On some physical and 

chemical qualities of wool ewes Hamdania. Was measured as the weight of raw fleece 

and clean, the proportion of clean wool, the length of extensions, the length of the fiber, 

the number of crimp, the proportion of fat and estimate the values of pH of the wool . The 

results showed a significant effect of age and at a level (a ≤ 0.01) in the number of crimp 

and the values of pH as it amounted to 10484 ± 0.178, 1.645 ± 0.287, 1.279 ± 0.492 and 

1.492 ± 0.140 crimp / cm and 9.947 ± 0.040, 9.986 ± 0.141, 10.039 ± 0.056 and 9.982 ± 

0.316 respectively for the reconstruction of 3.4, 5 and 6 years, while there was no 

significant differences in other characteristics. Was also noted for the back than at the 

level of moral and (a ≤ 0.01) in the length of the fiber and reached 14.848 ± 1.336, 16.515 
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± 1.544 and 15.903 ± 1.843cm for the three regions respectively. It was also noticed over 

the shoulder area morally and at the level of (a ≤ 0.05) in the number of Alttnaat and the 

percentage of fat from the regions of the back and the mechanism as it amounted to 1.668 

± 0.128, 1.455 ± 0.110 and 1.301 ± 0.128 crimp / cm and 4.227 ± 0.701, 3.670 ± 0.507 

and 3.879 ± 0.450 %, respectively. Outperformed the shoulder area as well as morally and 

at the level of (a ≤ 0.01) in the value of pH of the wool from the regions of the back and 

the mechanism as it amounted to 10.290 ± 0.169, 9.437 ± 0.170 and 10.238 ± 0.184, 

respectively. 

 

 : انًقذيت

بنٛخ ٔانٕلتلٗ ٔانغُٕثٛتخ الغُبو يصة ا  ةٛ ٛب نإلَزبط انؾٕٛاَٙ فٙ انعراق ح ٔر تبْى  تم يتٍ انًُل تخ ان تً ةرع

( ح ٔررثٗ الغُبو فتٙ انعتراق 1984 ا % ثبنزررٛت يٍ زعًبنٙ أ ةاة الغُبو ) انغهٛهٙ ٔان س 17ٔ  46ا  37ثؾٕانٙ 

انهؾى ا انؾهٛت ٔانصتٕ  زظتبفخ زنتٗ ارلتزتبةح يتٍ لتًبةْب انععتٕ٘ ح ٔرعتة الغُتبو انكراةٚتخ يتٍ لتعرد  ةغراض

% يٍ زعًبنٙ الغُبو انعراعٛخ  ًب ٔرزص, ثبٌ نٓب  تةح  20انغجهٛخ ٔانزٙ ر كم ؽٕانٙ  الغُبو انًزٕاعةح فٙ انًُبغل

( فتٙ 2008) Galal( ح ٔثتٍٛ 1992 ا أ ُب  ْٔٙ الغُبو انؾًةاَٛتخ ا انٓر ٛتخ ا انةاةٛتخ ٔانغتب  ) انصتبةق ٔان تس

رثٛتخ ٔالتعخ ٔيكضتتخ يتٍ نتةٌ ثبٌ يعرى أغُبو  ٕ  ان غبة ْٙ أغُبو صعصٛتخ اةَزتبط ٔررثتٗ ثتُرى ر FAOر رٚر  ٍ 

يرثٍٛ يٍ ان جبةم انجةٔٚخ انًزُ هخ ٔشجخ انًزُ هخ ٔان ب ُخ ؽٕل أغترا  انًتةٌ ح ٔٚعزجتر ٔاٌ انغتوح ان تبو يتٍ انصتتبد 

ارعزصبةٚخ انًًٓخ ٔانزٙ رٓى يرثٙ الغُبو زن اَّ  جب ح  ٍ يؾصتهخ غتٕل انهٛتتخ ٔعلرْتب ٔ ضبفتخ ًَتٕ أنٛتب  انصتٕ  

بلنٛب  ٔانزٙ نٓب  ععخ ٔصٛ خ ثٕاٌ انغ ى ثبةظبفخ زنٗ اةفراااد انةُْٛخ ٔانعرعٛتخ ٔان تٕاةت ٔة عخ رغلٛخ انغ ى ث

انتٛوٚبةٛتتتخ ةٔ  يٓتتتى فتتتٙ انُبؽٛتتتخ  انصتتتٕ  ( ح ٔنصتتتتبد1975ا ٔعًب زتتتّ  Yeatesانًعتتتبفخ ٔانًكز تتتجخ ثتتتبنغوح )

ةاد ٚصتُن يُتّ اف تر أَتٕاع ان تغبة انزصُٛعٛخ فبنصٕ  انلٕٚم ا ان  ٍ ا ان ٕ٘ ٔناد َ جخ  بنٛخ يٍ انُ بع ٔانزغعت

ا  Champion ٔRobards ) ح ٔأفتبةا  Durabilityٔان بثهٛخ  هٗ انج بء  Bulkinessٔننك نةٔ ِ فٙ عبثهٛخ انزع ى 

( ح أٌ اَ تبض َ جخ انؾٕٚصعد انضبَٕٚخ زنٗ الٔنٛخ نغهة الغُبو انًُزغخ نصتٕ  ان تغبة ٚتٕة٘ زنتٗ اَ تتبض 2000

ٛب  انصٕ  يًب ُٚعكس ننك  هٗ اَ تبض َ جخ انت ة انُبرغتخ يتٍ  ًهٛتخ غ تم انصتٕ  لغُتبو انًؾزٕٖ أنةُْٙ فٙ أن

%  80ٔ  25( زٌ َ تتجخ انت تتة ثهغتتذ 1976) Owenانصتتٕ  ان  تتٍ ي ب َتتخ يتتن أغُتتبو انصتتٕ  انُتتب ى زن أٔظتتؼ 

ٛوٚبٔٚتخ ٔانكًٛٛبٔٚتخ ٔاٌ انٓة  يٍ ْلِ انة الخ ْٕ ر ةٚر ثعط انصتتبد انت ثبنزررٛت لغُبو انصٕ  ان  ٍ ٔانُب ى ح

نهصٕ  ان بو نألغُبو انؾًةاَٛخ انًزٕاعةح فٙ انعراق ٔرٕصٛل ْلِ انصتبد نهرعٕع زنٛٓتب ح  تلنك ر تةٚر أٔ رؾةٚتة يٕعتن 

 ا ل  ُٛخ انصٕ  يٍ انغ ى ٔانل٘ نّ رعصٛر ٔاظؼ فٙ ر ةٚر ٔعٛبم  تبد أنغوِ انًزعةةح ح

 

 : عًميىاد وطرق ان

 

 خًع انعيُاث . -1

غى ٔيٍ صعس يُبغل ْٔٙ يُل خ انكز, ا انرٓتر ٔارنٛتخ 75-50يٍ انصٕ  عجم  ًهٛخ انغو ثٕاٌ  ُٛخ  دا ل

 ٔثً زٕٖ للؼ انغهة ح ٔظعذ انعُٛخ فٙ أ ٛبم َبٚهٌٕ  غٛرح ي غم  هٛٓب  عى انُعغخ ٔٔاٌ أنغوِ ان بوح

 

 : ححضير انعيُاث -2

 5انؾتبٔ٘  هتٗ يُرت, غٛتر اٚتَٕٙ نًتةح و ٔ° 55ثًٛواٌ ؽ بم صى غ تهذ ثبنًتبء انتةافٙ  ٔاَذ  ُٛبد انصٕ 

ةعبةل ةاانخ الررثخ ٔالٔلبؿ يتن انز هٛتت ٔانعصتر صتى غ تهذ ثبنًتبء ار زٛتبة٘ ةاانتخ اصتر انًُرت, ٔرر تذ انعُٛتبد 

ةعتبةل ةناثتخ انًتٕاة انةُْٛتخ ٔرر تذ انعُٛتبد نًتةح  5لب خ نزغ, ح ثعةْب غ هذ ثًبةح انجُوٍٚ ار زٛبة٘ نًةح  24نًةح 
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زغتت, يتترح أ تترٖ ح صتى ٔاَتتذ انعُٛتتخ ثعتتة ننتك نؾ تتبة ٔاٌ انعُٛتتخ انُرٛتت, ٔثعتةْب عتتة د َ تتجخ انصتتٕ  لتب خ ن 24

 انُرٛ, ٔٔاٌ أنغوِ انُرٛ, ؽ ت انًعبةرد انزبنٛخ ح

 % َسبت انظىف انُظيف =
 وزٌ انعيُت انُظيف

 ×100 
 وزٌ انعيُت انخاو

 وزٌ أندسِ انخاو × وزٌ أندسِ انُظيف = َسبت انظىف انُظيف 

 

 

 : Physical Analysisانفيسيائيت  خحانيمان -3

 

 .Staple lengthقياش طىل انخظهت   -3-1

نزضجٛتذ  صتهخ انصتٕ   هٛٓتب  Velvet Boardرى عٛبم غٕل  صهخ انصٕ  ثبن ُزًزر ثبلز ةاو نٕؽخ ي ًهٛتخ 

 Benamer and( ا )1992 ا ثبلتتز ةاو ي تتلرح ية عتتخ ةٌٔ شتتة ان صتتهخ انً بلتتخ )انصتتبةق ٔان تتس ٔرتتى ان ٛتتبم

Halford  ح 1983ا ) 

 

 . Fiber lengthقياش طىل انهيفت أو انشعيرة   -3-2

 Velvet م ٔاؽةح  هٗ ؽةِ ثبلتز ةاو انهٕؽتخ انً ًهٛتخ  Wool Fiber Lengthرى عٛبم غٕل أنٛب  انصٕ  

Board  خ ثبن تُزًزر ثعتة شتة ثبلز ةاو انً لرح انًة عت ٔرى ان ٛبم  ُٛخ ح خنٛت 24نزضجٛذ نٛتبد انصٕ   هٛٓب ٔثٕاعن

 Benamer( ا )1992ا ) انصتبةق ٔان تس  ثعتة ننتك  النٛب  نزعلٙ انلٕل انؾ ٛ ٙ نه عٛرح ٔالز راط انًعةل انعتبو

and Halford   ح1983ا ) 

 

 . Crimpقياش عذد انخثُياث أو انخداعيذ   -3-3

انً ًهٛتتخ ٔانً تتلرح انًة عتتخ  نٛتّ  ُٛتتخ ح ثبلتتز ةاو انهٕؽتتخ 24 تتةة انزضُٛتتبد نكتتم نٛتتتّ  تتٕ  ٔثٕاعتتن ؽ تتجذ 

 ح(  1968ا  Ryda   ٔStephensonح نٓب لُزًزر ٔالز رط انًعةل انعبو   لنكان ب خ ن

 

 : Chemical Analysisيت ئانكيًا خحانيمان -4

  

 .Determination Of The pH Of The Wool Samplesحعييٍ األش انهيذروخيُي نًُارج انظىف  -4-1

عُٛٙ نكتتم ًَتتٕنط يتتٍ انًُتتبنط رجعتتب نهلرٚ تتخ انً زرؽتتخ يتتٍ انًُرًتتخ انعرثٛتتخ نهًٕا تتتبد الم انٓٛتتة ٔ  تتةٚررتتى ر

يهتى يتٍ  100غى يٍ  م  ُٛخ ٔٔظعذ  م  ُٛخ فٙ عتب ٔ ح اعبعٛتخ صتى أظتٛ, زنٛٓتب 1( زن رى ا ل 1989ٔانً بٚٛس )

ػ ٔيعتتبٚرح انغٓتتبا ٔثعتتة ظتتج Shakerنًتتةح لتتب خ فتتٙ عٓتتبا انٓتتواا انكٓرثتتبةٙ  ان تتٕا ٚر ْب رتترطانًتتبء انً لتتر ثعتتة

الم  ادن Buffer Solutionانًؾبنٛتتتم انًُرًتتتخ  لتتتبغخثٕ pH meterانكٓرثتتتبةٙ ن ٛتتتبم الم انٓٛتتتة ٔعُٛٙ 

 ٔالز ةاو انغٓبا نز غٛم عًٛخ الم انٓٛة ٔعُٛٙ ن ع خ  م  ُٛخ يٍ  ُٛبد انصٕ  ح 7انٓٛة ٔعُٛٙ 

 

 . Wool Wax Extractionفحض َسبت انسيج أو انذهٍ  -4-2

راط َ جخ انوٚذ فٙ انصٕ  غٛر انًغ تٕل رتى ا تل  ُٛتخ يتٍ  تٕ  انكزت, ا انرٓتر ٔارنٛتخ ٔثً تةا  رلز 

 Ethyl Alcoholٔننتك ثضظتبفخ يتبةح انكؾتٕل ارصٛهتٙ  Soxhletغتى نكتم  ُٛتخ صتى ٔظتعٓب فتٙ عٓتبا ر تةٚر انتةٍْ 1

ٔيتٍ  Wool Waxذ انصتٕ  لب بد رلز راط َ جخ انوٚذ زن ٚعزجر انكؾٕل يلٚت عٛة نوٚت 5ٔر غٛم انغٓبا نًةح 

 صى الز راط َ جخ انةٍْ ؽ ت انًعبةنخ انزبنٛخ ح

 َسبت انذهٍ =
 وزٌ انذهٍ انًفقىد

 ×100 
 وزٌ انعيُت قبم االسخخالص
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 :انخحهيم اإلحظائي  -5

ٔفتل انزصتًٛى انع تٕاةٙ انكبيتم  SAS  (2000)انجرَتبيظ اةؽصتبةٙ انغتبْو انزؾهٛم ارؽصبةٙ ثبلتز ةاواعر٘ 

CRD  

yijAB = µ ± Ai ± Bj ± eijAB 

 :حيث أٌ 

yijAB = ِعًٛخ أ٘ ي بْة 

µ =  انًزٕلػ انعبو نهصتخ انًة ٔلخ 

Ai =  رعصٛر  ًر انُعغخ ؽٛشi   لُٕاد  6ا 5ا 4ا 3رًضم ال ًب 

Bj =  رًضم يُل خ انكز, ا انرٓر ا اةنٛخ   رعصٛر يُل خ ان ٛبم ؽٛش 

eijAB =مقددره      اَتتّ ٚزتتٕاع   تتٕاةٛب ٔغجٛعٛتتب ثًزٕلتتػ عتتة ِ  تتتر ٔرجتتبٍٚ  ان لتتع انع تتٕاةٙ نكتتم ي تتبْةِ ٔٚتزتترض

(e
 ح (2

 

 : انُخائح وانًُاقشت

 

لتتُٕاد عتتة أ لتذ أ هتتٗ ٔاٌ عتوِ  تتبو ٔٔاٌ عتوِ َرٛتت, زن ثهتتق  5( أٌ انُعتبط انزتتٙ ثعًتر 1ٕٚظتؼ انغتتةٔل )

± 028ح1زتتٙ ثهغتتذ ٔان لتتُٕاد( 6ا  4ا  3)  غتتى ي ب َتتخ يتتن ال ًتتب  ال تترٖ 202ح0±951ح0ٔ  220ح0±618ح1

 غى ح ٔ نى ٚهؾو 764ح0±855ح0ٔ 095ح0± 383ح1ا  094ح0±850ح0ٔ 169ح0±055ح1ا  053ح0±573ح036ٔ0ح0

ُْبنك فرٔق يعُٕٚخ فٙ ٔاٌ انغوح ان بو ٔانُرٛ, َٔ جخ انصٕ  انُرٛ, ٔنكٍ  بَتذ انتترٔق ؽ تبثٛخ ان ثهغتذ َ تجخ 

انزٕانٙ نأل ًب  انًة ٔلخ ح ٔارت ذ ْلِ انُزبةظ  %  هٗ 958ح61ٔ  997ح57ا  018ح56ا  542ح56انصٕ  انُرٛ, 

( فٙ ة الزّ  هتٗ انُعتبط انؾًةاَٛتخ أٌ نهعًتر رتعصٛر غٛتر يعُتٕ٘ فتٙ 1993) Azizين َزبةظ انعةٚة يٍ انجبؽضٍٛ زن أ ة 

ٔعًب زتّ  Tabbaa% ح   تلنك ارت تذ يتن يتب أ تةِ  5ح91 – 9ح46ُ تجخ ثتٍٛ انَ جخ انصتٕ  انُرٛت, ؽٛتش ررأؽتذ 

ة التزٓى  هتٗ الغُتبو انعٕالتٛخ فتٙ ال ةٌ ثتبٌ نتٛس نهعًتر رتعصٛر يعُتٕ٘  هتٗ ٔاٌ أنغتوِ ان تبو زن ثهتق  ( ف2001ٙ)

ٔعًب زتتّ  Safariيتتن اٚعتتب َعغتتخ  ٕالتتٛخ ي زهتتتخ ال ًتتب ح ٔارت تتذ  397 غتتى نتتـ  10ح2يزٕلتتػ ٔاٌ أنغتتوِ ان تتبو 

ٙ َ جخ انصٕ  انُرٛ, ٔأ لذ انُعتبط ( فٙ ة الزّ  هٗ َعبط انًر ُٕٚ زن رؽو  ةو ٔعٕة فرٔعبد يعُٕٚخ ف2007)

 هتٗ انزتٕانٙ ي ب َتخ ثععتم ٔاٌ نهُعتبط انزتٙ  (  غتى 02ح4ٔ  51ح5 ) لُٕاد أ هٗ ٔاٌ عوِ  بو َٔرٛ, 5انزٙ ثعًر 

( فتٙ 2009ثبنزررٛت ح ٔعبءد ْلِ انُزبةظ يزت خ أٚعب ين يتب رٕ تم زنٛتّ انتةثب  ) (  غى 89ح3ٔ  33ح5) لُخ  2ثعًر 

لتُٕاد عتة أ لتذ أ هتٗ ٔاٌ عتوِ  تبو َٔرٛت, ؽٛتش  6انعٕالٛخ ٔرؽتو ثتبٌ انُعتبط انزتٙ ثعًتر ة الزّ  هٗ انُعبط 

 ) لتتُٕاد أ هتتٗ َ تتجخ  تتٕ  َرٛتت, زن ثهتتق 3 غتتى ح ثًُٛتتب أ لتتذ انُعتتبط انزتتٙ ثعًتتر  979ح0ٔ  388ح1ثهغتتذ عًٛزٓتتب 

انكراةٚتخ زن رؽتو ٔعتٕة  ( فٙ ة الزّ  هٗ الغُتبو2007ين يب ن رِ ؽًّ )ْل انة الخ ح نى رزتل َزبةظ  ( % 009ح68

 غتى ي ب َتخ  03ح2لُخ أ هٗ ٔاٌ عتوِ  تبو ٔثهتق  5ح2أ لذ انُعبط انزٙ ثعًر  انفرٔق يعُٕٚخ فٙ ٔاٌ أنغوِ ان بو 

 ٔؽصتهذ  هتٗ ( فتٙ ة التزٓب 2000) Majedين ال ًب  ال رٖ ح  لنك نى رزتل ْلِ انُزتبةظ أٚعتب يتن يتب أٔظتؾزّ 

لتُٕاد أ هتٗ ٔاٌ  4الٛخ ٔاٌ نهعًر رعصٛر يعُتٕ٘ زن أ لتذ انُعتبط انزتٙ ثعًتر  غى نألغُبو انعٕ 23ح2ٔاٌ عوِ  بو 

لتُٕاد فتٙ غتٕل  4أيب فًٛب ٚ ص غٕل ان صهخ فٛرٓر انغةٔل أ عِ رتٕق انُعتبط انزتٙ ثعًتر   غى ح 42ح2عوِ ٔثهق 

ا  628ح0±744ح11لتتتتتى ي ب َتتتتتخ يتتتتتن ال ًتتتتتب  ال تتتتترٖ ٔانزتتتتتٙ ثهغتتتتتذ 328ح1±861ح13ان صتتتتتهخ ان ثهغتتتتتذ 

لتتُٕاد ٔنكتتٍ ْتتلا انزتتتٕق نتتى ٚصتتم زنتتٗ  6ا  5ا  3لتتى  هتتٗ انزتتٕانٙ نأل ًتتب  550ح0±955ح12ٔ  264ح1±833ح12

( ٔانل٘ أ ة  ةو ٔعٕة أ٘ رعصٛر يعُٕ٘ نهعًر فتٙ غتٕل ان صتهخ 2009ة عخ انًعُٕٚخ حٔارت ذ ْلِ انُزبةظ ين انةثب  )

لتىح ٔعتبءد انُزتبةظ يزت تخ 672ح9ثهغتذ لتُٕاد فتع ضر أ لتذ أ هتٗ غتٕل  صتهخ زن  6ثم أعة أٌ انُعبط انزٙ ثعًتر 

( فتٙ ة التزٓى ثعَتّ ر ٕٚعتة أ٘ رتعصٛراد 1995ٔعًب زتّ ) Sabbagh( ٔ 1999ٔعًب زّ ) Wulijiأٚعب ين  م يٍ 

( فٙ ة التزّ ثتبٌ نهعًتر 2007يعُٕٚخ نعًر انُعبط فٙ  تخ غٕل ان صهخح فٙ ؽٍٛ نى رزتل انُزبةظ ين يب أٔعةِ ؽًّ )



 وآخرون  شهاب                                                                  (2012) , 33-25(: 1) 4 - مجلة الفرات للعلوم الزراعية
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

29 
ISSN 2072-3875 

لتُّ أغتٕل  صتهخ  تٕ   5ح2( فٙ غٕل ان صهخ زن أ لذ انُعبط انزتٙ ثعًتر 01ح0 ≥)أ  رعصٛر يعُٕ٘ ٔ ُة ي زٕٖ

لُخ فع ضر ٔٚعٕة ان جت فتٙ ننتك زنتٗ اَ تتبض  5ح5لى  ُة  ًر 25ح8لى صى اَ تط رة ٚغٛب نٛصم زنٗ 69ح9ٔثهغذ 

بعٛتخ انصتٕ  ح الزٓعك انعهت, ثز تةو  ًتر انؾٛتٕاٌ ٔثبنزتبنٙ اَ تتبض  تتبءح ؽٕٚصتعد انصتٕ  ٔانزتٙ رتٕصر فتٙ زَز

( فتٙ ة التزٓى ثتبٌ نهعًتر رتعصٛر يعُتٕ٘ فتٙ 1999( ٔ هتٙ )2002 لنك نى رزتل ْلِ انُزبةظ ين يب ٔعتةِ ارٔ يتب ٘ )

( فٙ ة الزٓب  هٗ انُعبط انعٕالٛخ ثتبٌ نهعًتر رتعصٛر 2000) Majedغٕل ان صهخ ح ٔنى رزتل أٚعب ين يبرٕ هذ زنّٛ 

 تةو  نارتّلى ح ٔٚجٍٛ انغتةٔل 97ح14لُخ فٙ غٕل ان صهخ ٔثهغذ  2عًر يعُٕ٘ غٕل ان صهخ زن رتٕعذ انُعبط انزٙ ث

لتُٕاد ؽ تبثٛب  هتٗ ال ًتب   4ٔعٕة رعصٛر يعُٕ٘ نهعًر فٙ  تتخ غتٕل انهٛتتخ ٔنكتٍ نتٕؽو رتتٕق انُعتبط انزتٙ ثعًتر 

ا  379ح1±800ح15ا  654ح1±804ح13لتتتتتتتى ي ب َتتتتتتتخ ثتتتتتتتـ  829ح1±493ح17انًة ٔلتتتتتتتخ ال تتتتتتترٖ ح زن ثهغتتتتتتتذ 

( ح 2005لتُٕاد ح ٔارت تذ ْتلِ انُزتبةظ يتن يتب ٔعتةِ   ٔ   ) 6ٔ  5ا  3لى  هٗ انزٕانٙ نأل ًتب  205ح1±924ح15

فٙ ة الزّ  هٗ انُعبط انؾًةاَٛخ زن رؽو ثبٌ انزعصٛر انًعُٕ٘ نهعًر  تبٌ يتُ تط نلتٕل ان صتهخ ٔانهٛتتخ فتٙ ال ًتب  

لتُٕاد صتى اَ تعتذ ثعتة ننتك  4 – 5ح3 لى  هٗ انزٕانٙ ٔا رتعذ زنتٗ انؾتة ال هتٗ ثعًتر44ح12ٔ  03ح12انصغٛرح 

لتى  هتٗ انزتٕانٙ ح ٔارت تذ ْتلِ انُزتبةظ يتن يتب 03ح12ٔ  51ح11لتُٕاد ٔثهغتذ  7زنٗ أٌ ٔ هذ زنٗ أةَتٗ ؽتة ثعًتر 

فتٙ زٚتراٌ ثتعٌ نتٛس ُْبنتك أ٘ رتعصٛر يعُتٕ٘  Neeini( فٙ ة الزٓى  هتٗ أغُتبو 2007ٔعًب زّ ) Edrissرٕ م زنّٛ 

( فتٙ ة التزّ ٔانزتٙ ثتٍٛ 2009فٙ ؽٍٛ نى رزتل ْلِ انُزتبةظ يتن يتب رٕ تم زنٛتّ انتةثب  ) نهعًر ٔانغُس فٙ غٕل انهٛتخ 

لتى ي ب َتخ ثععتم غتٕل نهٛتتّ نهُعتبط انزتٙ 502ح15لتُٕاد فتع ضر أ لتذ أ هتٗ غتٕل نهٛتتّ  6فٛٓب أٌ انُعبط انزتٙ ثعًتر 

ة التتزّ ثتبٌ نهعًتتر رتتعصٛر ( فتٙ 2007لتتى ح ٔنتى رزتتتل ْتلِ انُزتتبةظ يتن يتتب أ تةِ ؽًتتّ )043ح14لتتُٕاد ٔ بَتذ  5ثعًتر 

لتى ٔأةَتبِ فتٙ انؾٕٛاَتبد 26ح13لُخ أ هتٗ غتٕل نهٛتتخ ٔثهغتذ  5ح1يعُٕ٘ فٙ غٕل انهٛتخ زن أ لذ انُعبط انزٙ ثعًر 

  ةو عة ح انؾٕٛاَعهٗ رُبٔل  ًٛخ  بفٛخ يتٍٚعٕة ان جت عٙ ننك زنٗ  ثًب لى 04ٔح12لُخ فع ضر ٔثهغذ  5ح5انزٙ ثعًر 

ٔثبنزبنٙ اَ تبض  تبءح ؽٕٚصعد انصٕ  انزٙ رٕصر فٙ زَزبعٛخ انصٕ  ح  تلنك نتى رزتتل انعه, َزٛغخ رك ر اللُبٌ 

( فتتٙ ة التتزٓى  هتتٗ الغُتتبو انعٕالتتٛخ انًؾهٛتتخ ٔانزر ٛتتخ 2003ٔعًب زتتّ ) Al-kassْتتلِ انُزتتبةظ يتتن يتتب أشتتب  زنٛتتّ 

 4لتى  ُتة  ًتر 1ح13ق أ تعِ ٔانؾًةاَٙ ٔانع ب  ٔرعرٚجبرٓب زنٗ ٔعٕة رعصٛر يعُٕ٘ نهعًر فٙ غٕل انهٛتخ ٔانل٘ ثهت

( فتٙ ة التزّ  هتٗ الغُتبو انؾًةاَٛتخ ثتبٌ نهعًتر ٔؽبنتخ انُعغتخ 1993) Azizلُٕاد ح ٔنى رزتل أٚعب ين يتب أٔظتؾّ 

لتى ٔ ُتة ان تُخ انضبنضتخ يتٍ انعًتر ح ٔعتبءد 36ح14رعصٛر يعُٕ٘ فٙ غٕل ان صهخ زن ثهغذ أ هٗ عًٛتّ نلتٕل ان صتهخ 

( فتٙ ة التزًٓب أٌ أنٛتب  1993) Sumner and Bigham تخ يتن يتب أشتب ا زنٛتّ انُزتبةظ انً زؾصتم  هٛٓتب غٛتر يزت

( ٔعتٕة 1ٔٚعؽتو يتٍ انغتةٔل ) لُٕاد صتى رتُ تط ثز تةو انعًتر ح 4 – 3انصٕ  ان بو روةاة يٍ انٕرةح ٔنغبٚخ  ًر 

هغتتذ  لتتُٕاد ٔث 4( فتتٙ  تتةة انزضُٛتتبد زن أ لتتذ أ هتتٗ يزٕلتتػ  ُتتة  ًتتر 01ح0 ≥فرٔعتتبد يعُٕٚتتخ ٔ ُتتة ي تتزٕٖ )أ 

ٔ  06163±279ح1ا  178ح0±484ح1صُٛتتتتخ   لتتتتى ي ب َتتتتخ يتتتتن ال ًتتتتب  ال تتتترٖ ٔانزتتتتٙ أ لتتتتذ  163ح0±645ح1

 لُٕاد ح  6ٔ  5ا  3صُٛخ   لى ثبنزررٛت نأل ًب   140ح0±492ح1

 

( ٔانتل٘ أ تة ثتبٌ انًزٕلتػ انعتبو نعتةة انزضُٛتبد انصتٕفٛخ فتٙ 2007ٔ بَتذ ْتلِ انُزتبةظ يزت تخ يتن يتب ٔعتةِ ؽًتّ )      

( ح ٔارت ذ أٚعب ين يب أٔعتةِ  هتٙ 2 – 70ح0صُٛخ   لى ٔثًةٖ )  17ح1صُٛخ   لى ٔثًعةل  14ح1انُعبط انكراةٚخ ثهغذ 

 25ح2ا  34ح2نهعًر رعصٛر يعُٕ٘ فٙ  ةة انزضُٛتبد زن ثهغتذ  يغبيٛن ٔ اصٛخ يٍ الغُبو ٔ بٌ 9( فٙ ة الزّ نـ 1999)

صُٛتتخ   لتتى نكتتم يتتٍ  ثتتب ٙ انع تتب  ا  ثتتب ٙ انزر تتٙ ا  07ح2ٔ  20ح2ا  29ح2ا  38ح2ا  33ح2ا  24ح2ا  63ح1ا 

انع تتب  ا يعتترة انع تتب  ا يعتترة انزر تتٙ ا يعتترة انتتةيبٌ ا انؾًتتةاَٙ ا انعٕالتتٙ انًؾهتتٙ ٔانعٕالتتٙ انزر تتٙ 

( فتتٙ  تتةة 05ح0 ≥( ٔانتتل٘ أعتتة رتتعصٛرا يعُٕٚتتب نهعًتتر ٔ ُتتة ي تتزٕٖ )أ 1964) Rossارت تتذ أٚعتتب يتتن ثبنزررٛتتت ح ٔ

لُخ ٔعة ٚرعن ان جت فٙ ننك زنٗ  غر علر النٛتب  زظتبفخ زنتٗ أٌ فعبنٛتخ ثصتٛهخ انصتٕ   ُتة  2انزضُٛبد  ُة  ًر 

ٔعًب زتتّ  Maarofأٔعتتةِ  تتم يتتٍ  ( ح ثًُٛتتب نتتى رزتتتل ْتتلِ انُزتتبةظ يتتن يتتب1999ْتتلا انعًتتر ركتتٌٕ فتتٙ أعصتتبْب ) هتتٙ 

( ثتتبٌ نتتٛس نهعًتتر أ٘ رتتعصٛر يعُتتٕ٘ فتتٙ  تتةة انزضُٛتتبد ان ثهتتق  تتةة انزضُٛتتبد فتتٙ انُعتتبط 2002( ٔ ارٔ يتتب ٘ )1982)

 صُٛخ لىح 63ح0انؾًةاَٛخ 
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 أ انقياسي(.انخط± انعًر عهى بعض انظفاث انفيسيائيت وانكيًائيت نظىف انُعاج انحًذاَيت ) انًخىسطاث  حأثير(: 1اندذول )

 

 انظفاث

 انًعايالث

عذد 

 انًشاهذاث

± انًخىسظ انعاو 

 انخطا انقياسي

 انعًر

 سُىاث فاكثر 6 سُت 5 سُت 4 سُت  3

وزٌ اندسة 

 انخاو / كغى
 أ 0.095±1.383 أ 0.220±1.618 أ 0.169±1.055 أ 1.028±0.063 1.395±0.048 18

وزٌ اندسة 

انُظيف / 

 كغى

 أ 0.764±0.855 أ 0.202±0.951 أ 0.094±0.850 أ 0.573±0.053 0.807±0.036 18

َسبت 

انظىف 

 انُظيف %

18 58.128±1.172 
56.542±4.797 

 أ

56.018±4.381 

 أ

57.977±5.174 

 أ

61.958±2.186 

 أ

طىل 

انخظهت / 

 سى

18 12.848±0.297 
11.744±0.628 

 أ

13.861±1.328 

 أ

12.833±1.264 

 أ

12.955±1.205 

 أ

طىل انهيفت / 

 سى
18 15.755±0.453 

13.804±0.178 

 أ

17.493±1.829 

 أ

15.800±1.379 

 أ

15.924±1.205 

 أ

عذد انخثُياث 

 ثُيت / سى
 أ 1.484±0.178 1.475±0.048 18

أ  1.645±0.287

** 

1.279±1.492 

 ب
 أ 1.492±0.140

َسبت انذهٍ 

% 
 أ 0.303±4.295 أ 0.674±4.402 أ 0.255±3.157 أ 3.847±0.601 3.925±0.157 18

قيى االش 

انهيذروخيُي 

pH 

18 9.989±0.628 
9.947±0.040 

 ب

9.986±0.141 

 ب

10.039±0.056 

 أ **

9.982±0.316 

 ب

 األحرف المتشابهة ضمن الصف الواحد تعني عدم وجود فروق معنوية .

 

 بَذ عًٛٓب لُخ( ٔ 6ا  5ا  4ا  3ٕٚظؼ انغةٔل نارّ  ةو ٔعٕة فرٔعبد يعُٕٚخ نهعًر فٙ َ جخ انةٍْ نع ًب  )

 6ٔ  5ا 4ا 3% ثبنزررٛت نأل ًب   303ح0± 295ح4ٔ  674ح0±402ح4ا  255ح0±157ح3ا  601ح0±847ح3

لُٕاد ح  4ٔ  3لُٕاد َٔعؽو أٌ انزتٕق  بٌ ؽ بثٛب نصبنؼ انُعبط انًز ةيخ ثبنعًر ي ب َخ ين انُعبط انزٙ ثعًر 

ٔعٕة فرٔعبد يعُٕٚخ ٔاٌ انًزٕلػ انعبو نُ جخ ان ًن أٔ ( فٙ ة الزّ زنٗ  ةو 2007ٔارت ذ انُزبةظ ين يب أ ةِ ؽًّ )

( 2005%( ح  لنك ارت ذ ين أنعزبثٙ ) 90ح6 – 33ح2% ٔثًعةل ) 17ح4انةٍْ فٙ انصٕ  ان بو نألغُبو انكراةٚخ 

%  5ح2ٔانزٙ أٔظؾذ  فٙ ة الزٓب  هٗ الغُبو انعٕالٛخ أٌ َ جخ انوٚذ ظئٛهخ عةا فٙ ْلِ ان عنخ ْٔٙ ر رزغبٔا 

( ثبٌ َ جخ ان ًن أٔ انةٍْ انُبرغخ يٍ 1980) Gordon and Engelفٙ ؽٍٛ نى رزتل ْلِ انُزبةظ ين يب ن رِ  ح

%  30 – 20ٔثهغذ  Gorriedale% رهزٓب َعبط  40 – 30)انصٕ  انُب ى( ررأؽذ ثٍٛ      Merino ٕ  َعبط 

ظؼ انغةٔل أ عِ أٌ عٛى الم ٔا % ح 20 – 10ٔانزٙ ررأؽذ ثٍٛ  Border leiceter × Merinoصى َعبط 

( زن 05ح0≥ ٔاٌ انترٔعبد  بَذ يعُٕٚخ )أ  039ح10 – 947ح9نأل ًب  انً زهتخ ررأؽذ يب ثٍٛ  pHانٓٛة ٔعُٛٙ 

ٔٚجٍٛ انًةٖ انُبرظ نةُٚب أٌ عٛى الم  039ح10لُٕاد  هٗ ال ًب  ال رٖ  5َعؽو رتٕق انُعبط انزٙ ثعًر 

ًُبنط أٔ  ُٛبد ال ٕا  انًتؾٕ خ ٔاٌ لجت عهٕٚخ انصٕ  ركٌٕ  اععخ زنٗ انٓٛة ٔعُٛٙ رعلٙ ةانخ عهٕٚخ ن

 1ح9ٔانل٘ ٚؾزٕ٘  هٗ  ًٛخ  بنٛخ يٍ انجرٔرٍٛ ٔام ْٛة ٔعُٛٙ عًٛزّ  Suintاؽزٕاةّ  هٗ زفراااد انغةة انعرعٛخ 

ًُل خ ان ٛبم (  ةو ٔعٕة أ٘ رعصٛر يعُٕ٘ ن2( ح ٕٚظؼ انغةٔل  عى )1977ٔعًب زّ ) Ghosalؽ ت يب أشب  زنّٛ 
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ٔعًب زّ  Edriss هٗ غٕل ان صهخ زن  بَذ يز ب ثخ ثبنُ جخ نهًُبغل انضعس ح ارت ذ ْلِ انُزبةظ ين يب أٔظؾّ 

 99ح10ٔ  71ح9ا  8ح10( فٙ ة الزٓى أَّ ر ٕٚعة رعصٛر يعُٕ٘ نًُل خ ان ٛبم  هٗ غٕل ان صهخ ٔ بَذ ان ٛى 2007)

( 2005ٔارنٛخ ح فٙ ؽٍٛ نى رزتل ْلِ انُزبةظ ين يب رٕ هذ زنّٛ أنعزبثٙ )  هٗ انزٕانٙ نًُل خ انرٓر ٔانغبَت الًٍٚ

انريبة٘ ح ٔ ٕٚظؼ انغةٔل أ عِ اٌ نًُل خ  –انكٕد  –ثبٌ ُْبنك فرٔعبد يعُٕٚخ ثٍٛ غٕل ان صهخ نًُبغل ثغةاة 

بغل ال رٖ ٔ بَذ ( فٙ غٕل انهٛتخ زن رتٕعذ يُل خ انرٓر  هٗ ان01ًُح0≥ ان ٛبم رعصٛر يعُٕ٘ ٔ ُة ي زٕٖ )أ 

لى ٔأةَٗ عًّٛ نٓب فٙ يُل خ انكز, ٔثهغذ 544ح1±515ح16أ هٗ عًّٛ نٓب فٙ يُل خ انرٓر ٔثهغذ 

( فٙ 1993) Saddickلى ح ٔيٍ انُزبةظ انً زؾصم  هٛٓب َعؽو أَٓب غٛر يزت خ ين يب ٔعةِ 336ح1±848ح14

ٛب  فٙ ؽٍٛ  بٌ اعصرْب فٙ يُل خ اٜنٛخ ح ٔنى ة الزّ  هٗ أغُبو انجعك فٛس أٌ يُل خ ال زب  أ لذ أغٕل الن

( فٙ ة الزّ ثعةو ٔعٕة أ٘ رعصٛر يعُٕ٘ نًُل خ ان ٛبم  هٗ غٕل انهٛتخ زن 2001) Tabbaaرزتل أٚعب ين يب أ ةِ 

( 2007ٔعًب زّ ) Edrissلى ثبنزررٛت نًُل خ انرٓر ٔانغبَت الًٍٚ ٔارنٛخ ح  لنك نى رزتل ين 22ا  23ا  23ثهغذ 

لى  هٗ انزٕانٙ 66ح22ٔ  34ح32ا  85ح21نى ٚهؾو أ٘ رعصٛر يعُٕ٘ نًُل خ ان ٛبم فٙ غٕل انهٛتخ ٔثهغذ  ٔانل٘

(  نًُل خ ان ٛبم فٙ  ةة 05ح0≥ نًُل خ انرٓر ٔانغبَت الًٍٚ ٔارنٛخ ح ٔأشب  انغةٔل َت ّ ٔعٕة فرٔق يعُٕٚخ )أ 

ا 301ح0±455ح1ا 128ح0±668ح1ٔثهغذ انزضُٛبد ؽٛش رتٕعذ يُل خ انكز,  هٗ يُل زٙ انرٓر ٔارنٛخ 

صُّٛ  لى ثبنزررٛت ح زن رجٍٛ ْلِ انُزبةظ أٌ  ٕ  اةنٛخ اظٓر  ةو َعٕيزّ أ٘ اَّ ناد عٛبم علر  128ح0±301ح1

( فٙ ة الزّ ثبٌ  ةة انزغب ٛة ٚكٌٕ يررجػ 1974) Goodwin بنٙ نهٛتّ ٔاٌ أنٛبفّ عصٛرح ْٔلا ٚزتل ين يب ن رِ 

ب  انصٕ  أ٘ علر النٛب  ٔ لنك ين يعةل أغٕانٓب ٔاٌ انترٔق انًعُٕٚخ ثٍٛ يُبغل انة الخ اٚغبثٛب ين َعٕيخ أنٛ

انضعس رعٕة زنٗ ا زع  الفراة ظًٍ ان عنخ انٕاؽةح يًب ٕٚصر ننك ثصٕ ح يجبشرح  هٗ يةٖ اَؾُبء انؾٕٚصعد 

( أٌ ُْبنك  ععخ 1996ا 1995) Sumner   ٔDickانصٕفٛخ ٔ تبءرٓب ٔيٕصرا فٙ  ةة انزضُٛبد ح زن ن ر  م يٍ 

يزجبةنخ ثٍٛ  ةة انزضُٛبد  هٗ أنٛب  انصٕ  ٔيةٖ اَؾُبء انؾٕٚصعد انصٕفٛخ أصُبء ًَٕ انهٛتخح ٔأٔظؼ انصبةق 

( ثبٌ ُْبنك ا زع  فٙ  ةة انزًٕعبد أٔ انزضُٛبد ثب زع  ان عرد ٔالفراة ظًٍ ان عنخ انٕاؽةح 1992ٔان س )

 ح صُٛخ   لى( 12-1كٌٕ ي زهتخ يٍ يُل خ زنٗ أ رٖ  هٗ ع ى انؾٕٛاٌ ٔرزرأػ  ًٕيب ثٍٛ )ٔؽزٗ فٙ انترة انٕاؽة ر

 

 (: حأثير يُطقت انقياش عهى بعض انظفاث انفيسيائيت وانكيًائيت نظىف انُعاج انحًذاَيت2اندذول )

 انخطأ انقياسي(.± ) انًخىسطاث  

 

 انظفاث 

 انًعايالث

عذد 

 انًشاهذاث

± انًخىسظ انعاو 

 طأ انقياسيانخ

 انقياساث

 االنيت انظهر  انكخف

طوىل انخظووهت 

 / سى

24 
 أ 1.149±12.766 أ 0.866±12.445 أ 13.333±0.937 12.848±0.297

طووىل انهيفووت / 

 سى

24 
 أب 1.843±15.903 أ** 1.544±16.515 ب 14.848±1.336 15.755±0.453

عووذد انخثُيوواث 

 ثُيت / سى

24 
 ب 0.128±1.301 ب 0.110±1.455 أ* 1.668±0.128 1.475±0.048

َسوووبت انووووذهٍ 

% 

24 
 ب 0.450±3.789 ب 0.507±3.670 أ* 4.227±0.701 3.925±0.157

قوووووووووووووويى األش 

انهيوووذروخيُي 

pH 

24 

9.989±0.628  
10.290±0.169 

 أ**

 أ 0.184±10.238 ب 9.437±0.170

 األحرف المتشابهة ضمن الصف الواحد تعني عدم وجود فروق معنوية .

 ( .0.05 ≥فروقات معنوية عند مستوى )أ  * يوجد

 ( .0.01 ≥** يوجد فروقات معنوية عند مستوى )أ 
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( نًُل تتخ ان ٛتبم فتٙ َ تتجخ انتةٍْ ؽٛتش رتٕعتتذ 05ح0≥ ( ٔعتتٕة فترٔق يعُٕٚتخ )أ 2 تلنك َعؽتو يتتٍ  تعل انغتةٔل )

%  450ح0±879ح3% ٔ  507ح0±670ح3% ا  701ح0±227ح4يُل خ انكز,  هتٗ يُل زتٙ انرٓتر ٔارنٛتخ ٔ ثهغتذ 

( فٙ ة الزٓب ٔرؽرذ فرٔق يعُٕٚتخ فتٙ 2005 هٗ انزٕانٙ نهًُبغل أ عِ ح ٔارت ذ ْلِ انُزبةظ ين يب أ ةرّ أنعزبثٙ )

َ جخ انوٚذ ل ٕا  أغُبو يُل خ ثغتةاة ي ب َتخ ثع تٕا  يُل تخ انريتبة٘ نكتم يتٍ  تٕ  انرٓتر ٔارنٛتخ ح ٔأٔظتؼ 

( زن  بَتذ أ هتٗ ان تٛى نًُل تخ انكزت, ٔارنٛتخ 05ح0≥ م انٓٛتة ٔعُٛٙ )أ انغةٔل أٚعب ٔعٕة رعصٛر يعُٕ٘ فٙ عًٛخ ال

ح ٔعتبءد ْتلِ انُزتبةظ  170ح0±437ح9ي ب َخ ين يُل خ انرٓتر ٔانزتٙ ثهغتذ  184ح0±238ح10ٔ  169ح0±290ح10

ن ( ٔانزتٙ أٔظتؾذ  تتةو ٔعتٕة رتعصٛر يعُتتٕ٘ نًُل تخ ان ٛتبم فتتٙ عتٛى الم انٓٛتتة ٔعُٛٙ ز2005ي زهتتخ يتن أنعزتتبثٙ )

  هٗ انزٕانٙ نهًُبغل انضعصخ ح 4ح8ٔ  4ح8ا  3ح8ثهغذ يعةررٓب 

ٔٚعتتوٖ  تتةو ظٓتتٕ  عتتٛى يُ تعتتخ نتتألم انٓٛتتة ٔعُٛٙ فتتٙ ًَتتبنط ال تتٕا  انًتؾٕ تتخ زنتتٗ  تتٌٕ ال تتٕا  

انعراعٛخ رؾزٕ٘  هٗ عة  ظتئٛم يتٍ الؽًتبض انةُْٛتخ ٔان تًعٛخ أ٘ أٌ َ تجخ انوٚتذ فٛٓتب عهٛهتخ ي ب َتخ يتن ال تُب  

خ ٔ تلنك ٔعتٕة  ًٛتبد يتٍ ةعتبةل انزرثتخ ٔاليتعػ انزتٙ روٚتة يتٍ عًٛتخ الم انٓٛتة ٔعُٛٙ يضتم أيتعػ  ُصتر العُجٛ

 انجٕربلٕٛو اانصٕةٕٚو ا انكبن ٕٛو ٔانًغُٛ ٕٛو ح

 

 :انًظادر

 ( زَزبط الغُبو ٔانًب و ح يلجعخ اثٍ الصٛر ح عبيعخ انًٕ م ح1984أنغهٛهٙ ا اْٛر ف ر٘ ٔان س ا ععل زٚهٛب )

( ة الخ  ٍ  صبةص الغُبو انعٕالٛخ ٔيةٖ رهٕصّ ثعٕايم انجٛئخ انؾٛخ ٔغٛتر انؾٛتخ 2005نعزبثٙ ا ألٛم  بنة نثبػ )أ

 ح  لبنخ يبع زٛر ح  هٛخ انعهٕو ح انغبيعخ انً زُصرٚخ ح

( ة التتخ يٕا تتتبد عتتوِ الغُتتبو انؾًةاَٛتتخ فتتٙ لتتٓم ا ثٛتتم ح  لتتبنخ 2002) ارٔ يتتب ٘ ا  ثٛتتن  صتتًذ لتتعة ه

  زٛر ا  هٛخ انو ا خ ا عبيعخ  عػ انةٍٚ حيبع

( ر ٕٚى عوِ الغُبو انكراةٚتخ فتٙ يؾبفرتخ ان تهًٛبَٛخ ح  لتبنخ يبع تزٛر ا  هٛتخ انو ا تخ ا 2007) ؽًّ ا ا أ  جة ه

 عبيعخ ان هًٛبَٛخ ح   

ٕ  فتٙ انُعتبط ( ي ب َتخ الةاء اةَزتبعٙ ٔانت تهغٙ نصتتزٙ انؾهٛتت ٔانصت2009انةثب  ا  ًٛى ف ر٘ يؾًتة  تبنؼ )

 انعٕالٛخ ٔانؾًةاَٛخ ح أغرٔؽخ ة زٕ اِ ح  هٛخ انو ا خ ٔانغبثبد ح عبيعخ انًٕ م ح

( ر تتةٚر انًعتتبنى انٕ اصٛتتخ ٔانًرٓرٚتتتخ نًُتتٕ انًٕانٛتتة ٔر تتٕٚى انُعتتبط انؾًةاَٛتتخ نهصتتتتبد 2005  ٔ  ا لتتبنى  ًتتر )

 اةَزبعٛخ ح أغرٔؽخ ة زٕ اِ ح  هٛخ انو ا خ ح عبيعخ  عػ انةٍٚ ح

 ( أَزبط الغُبو ٔانًب و ح يلجعخ ةا  انؾكًخ ح عبيعخ انجصرح ح1992نصبةق ا يرتر َبفن ٔان س ا ععل زٚهٛب )ا
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