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  چكيده

  
تصادفي براي توليد داده هاي صفت تعداد همزادان استفاده شد با  در اين تحقيق از روش شبيه سازي

به صورت دسته بندي شده بوده و قابليت صفت داراي اثر پشت صحنه اين فرض كه صفت مورد نظر 
 و مدل آستانه DFREMLتجزيه داده هاي فنوتيپي با استفاده از مدل خطي و نرم افزار . اي نرمال است
در فرآيند شبيه سازي، از وراثت پذيريهاي پشت صحنه اي .  صورت گرفتMATVECاي و نرم افزار 

نتايج نشان داد كه با دور شدن نقاط آستانه از ميانگين جمعيت . تلف استفاده شدحقيقي و نقاط آستانه مخ
وراثت پذيري برآورد شده و  به سمت دو انتهاي توزيع و با افزايش وراثت پذيري واقعي، تفاوت بين

همچنين مشخص گرديد كه مدل خطي هميشه وراثت پذيري را كمتر از مقدار . حقيقي افزايش مي يابد
اگرچه مدل . نمي دهد روند ثابت و پيوسته اي را نشان  رآورد مي نمايد ولي مدل آستانه ايواقعي ب

آستانه اي ممكن است در مقادير باالتر وراثت پذيري واقعي قابل اعتمادتر باشد ولي در مقادير پايين تر 
  .نمي توان به برآوردهاي آن اعتماد نمود

  
  اي ذيري، شبيه سازي، مدل خطي، مدل آستانهتعداد همزادان، وراثت پ :کليديواژه هاي 

  
  مقدمه

به طور کلي داده هاي اصالح نژاد دام به صورت دو 
. دسته فنوتيپي پيوسته و گسسته اندازه گيري مي شوند

تعداد زيادي از صفات مهم نظير تعداد همزادان، آسان زايي، 
مقاومت به بيماري و زنده ماني در مقياس گسسته اي که 

ارزيابي . ته بندي باشند اندازه گيري مي شوندقابل دس
ژنتيکي صفات دسته بندي شده از طريق روشي متفاوت از 

بر پايه مفهوم  ). ١(ارزيابي صفات پيوسته صورت مي گيرد
آستانه اي، روشهاي غير خطي ارزيابي گاوهاي نر براي 

روش مدل . صفات دسته بندي شده مطالعه شده است
ض وجود يک متغير پاسخ غير قابل آستانه اي بر پايه فر

  مشاهده پشت صحنه اي پيوسته عمل نموده و از فرضهاي
). ١١ ، ٩، ٨، ٧(مدل خطي مختلط پيروي مي نمايد

روشهاي آناليز تک متغيره و چند متغيره و تعميم اين روشها 
اجازه بررسي صفات دسته بندي  به روشهاي مونت کارلو

بع چگالي احتمال خاصي شده را با مدلهايي مي دهد که توا
 ، ٢٣، ٢٢، ١٩، ١٨، ١٤، ١٣، ١٢، ٦، ٢(گيرندرا در نظر مي

٢٤.(   
در ميان صفات توليدمثلي، تعداد همزادان مهمترين 
صفت بوده و بيشتر به عنوان افزايش تعداد بره هاي از شير 
گرفته شده به ازاي هر ميش در سال مورد مطالعه قرار 

را براي افزايش کارايي هر نوع گرفته است و بيشترين شانس 
نتايج  ). ٣(از سيستمهاي پرورش گوسفند فراهم مي آورد

چندين آزمايش موفق انتخاب، اين فرض را که بهبود 
ژنتيکي صفت تعداد همزادان به واسطه وراثت پذيري پايين 
صفت نمي تواند توسط انتخاب حاصل گردد را نقض مي 

ي بهبود ژنتيکي چندين تعداد همزادان در برنامه ها. نمايد
تعداد همزادان صفتي است که در . کشور وارد شده است

گوسفند باالترين ارزش اقتصادي نسبي را در برنامه هاي 
برنامه ). ١(اصالح نژادي نروژ به خود اختصاص داده است
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هاي انتخاب جهت بهبود صفت تعداد همزادان در بيشتر 
ه ارزيابي ژنتيکي و نژادها در فرانسه اجرا شده است و برنام

رکورد برداري عملکرد در استراليا براي گوسفندان گوشتي، 
). ٤(به روشني صفات توليدمثلي ميش را در نظر گرفته است

بروز ظاهري برخي از صفات اقتصادي که داراي توارث ساده 
يکي از مدلهايي . مندلي نيستند به صورت گسسته مي باشد

 گرفته مي شود اين است که براي توارث اين صفات در نظر
که آنها نيز مانند بسياري از ديگر صفات کمي تحت تأثير 
عوامل متعدد ژنتيکي و غير ژنتيکي با توزيع پيوسته قرار 

در اين مدل فرض بر اين است که يک نقطه آستانه . دارند
براي توزيع پيوسته اي که مسئول بروز صفت مورد نظر مي 

ن که يک فرد از نظر مجموع باشد وجود دارد و بسته به اي
آثار مؤثر بر صفت در کدام طرف اين آستانه قرار داشته 
باشد در يکي از دسته هاي فنوتيپي قابل مشاهده قرار 

طبيعي به نظر مي رسد که عدم آگاهي دقيق . خواهد گرفت
باطني افراد در مورد اين گونه صفات و اکتفا به " فنوتيپ"از 

ت دو يا چند گروه فنوتيپي فنوتيپ ظاهري آنها به صور
سبب بروز خطاي اندازه گيري شده و صحت برآورد 

به عبارت ديگر مانند اين است که . پارامترها کاهش مي يابد
در گاو شيري براي صفت پيوسته اي مثل توليد شير به 
جاي استفاده از رکوردهاي واقعي شير، دام ها را به دو دسته 

نوتيپ گسسته آنها را در کم شير و پرشير تقسيم کرده و ف
پر واضح . برآورد پارامتر هاي شير مورد استفاده قرار دهيم

است که چنين برآوردي داراي صحت کمتري خواهد بود و 
وراثت پذيري کمتر از ميزان واقعي براي شير برآورد خواهد 

به همين دليل در نظر گرفتن ماهيت پيوسته و استفاده . شد
ي صفات قابل دسته بندي از مدلهاي تجزيه خطي برا

گسسته  سبب مي گردد تا برآوردهاي وراثت پذيري کمتر 
چون بسياري از .از مقادير واقعي براي آنها به دست آيند

صفات آستانه اي در حيوانات مزرعه اي داراي اهميت 
اقتصادي هستند، ارزيابي حيوانات از نظر اين صفات و هم 

ر اصالح نژاد حائز اهميت چنين برآورد پارامتر ها براي آنها د
هدف از اين پژوهش، مقايسه برآورد وراثت پذيري . مي باشد

 آستانه اي بر روي داده هاي  حاصل از مدل هاي خطي و
فنوتيپي صفت تعداد همزادان و در دامنه متفاوتي از نقاط 

  .وراثت پذيري هاي شبيه سازي شده بود  آستانه و

  مواد و روشها
 نر و ١٠٠٠ شامل ٢٠٠٠تعداد اي به   جمعيت  پايه

 ماده ايجاد گرديد و صفت مورد نظر جهت شبيه ١٠٠٠
سازي، تعداد همزادان با واريانس فنوتيپي يک و ميانگين 

از طريق انجام آميزش تصادفي بين افراد هر . صفر توليد شد
توليد مي گردد که  به همين )  فرد٢٠٠٠(نسل، نسل بعدي

ارزش .  صورت گرفتصورت ايجاد جمعيت تا نسل پنجم
اصالحي افراد نسل پايه برحسب متغيري که داراي توزيع 
نرمال با ميانگين صفر و واريانس ژنتيکي 

)0,((مربوطه Gi VNormalBV بود شبيه سازي ) =
ارزش محيطي افراد پايه نيز برحسب متغير داراي . گرديد

توزيع نرمال با ميانگين صفر و واريانس محيطي 
)0,((مربوطه Ei VNormale . شبيه سازي گرديد ) =

ارزش اصالحي افراد نسلهاي بعدي بر اساس ميانگين ارزش 
 توليد ١اصالحي والدين آنها به عالوه اثر نمونه گيري مندلي

اثر نمونه گيري مندلي نيز از روي توزيع نرمال داراي . شد
ميانگين صفر و واريانسي برابر با نصف واريانس ژنتيکي  

شبيه سازي ارزش فنوتيپي افراد در .   سازي شده بودشبيه
  :هر نسل از روي معادله زير صورت  مي گرفت

iii eBVP ++= µ  
 ميانگين فنوتيپي صفت µ ارزش فنوتيپي، iPکه در آن، 

 ارزش ieام و  i ارزش اصالحي فرد iBVدر جمعيت، 
  . ام استiمحيطي فرد 

 ٠٥/٠با اختالف  (٩٥/٠ تا ٠٥/٠از مقادير وراثت پذيري 
 از ٥/٠با اختالف + (٢ تا ‐٢ نهو از نقاط آستا) از همديگر
بدين ترتيب . جهت شبيه سازي داده استفاده شد) همديگر
ستانه،  آطهداده اي شبيه سازي گرديد که در هر نقعه مجمو

  . در نظر گرفته شد٩٥/٠ تا ٠٥/٠وراثت پذيري واقعي 
 به افراد، بر ٢به منظور تخصيص فنوتيپ دو دسته اي

اساس نقطه آستانه اي که در برنامه شبيه سازي در نظر 
گرفته شده بود، اگر فنوتيپ پشت صحنه اي افراد بزرگتر و 

تا  ‐٢ نههر يک از نقاط آستا(يا مساوي نقطه آستانه مفروض
بود ارزش فنوتيپي دو و در غير اين صورت ارزش + ) ٢

براي انجام تجزيه . فنوتيپي يک به افراد تعلق مي گرفت
 ) ١٧(DFREMLافزاري ژنتيکي با مدل خطي، از برنامه نرم

                                                                                 
1. Mendelian Sampling effect(MS) 
2 . Dichotomous 
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و براي هر نقطه آستانه و وراثت پذيريهاي مربوط به هر يک 
راي براي اج. از اين نقاط از ده تکرار مختلف استفاده شد

 ) ٢٥ (MATVECمدل آستانه اي نيز از برنامه نرم افزاري 
  .  استفاده شدAIREMLو الگوريتم 

 
  نتايج و بحث

  تجزيه مدل خطي
 مقادير حداقل، حداکثر و ميانگين ١در جدول 

برآوردهاي وراثت پذيري شبيه سازي شده در آستانه هاي 
مختلف با استفاده از تجزيه مدل خطي نشان داده شده 

همانطور که مالحظه مي شود، حداقل ميزان وراثت . است
پذيري برآورد شده متعلق به آستانه  مثبت دو و حداکثر 
. ميزان وراثت پذيري برآورد شده در آستانه صفر بود

کمترين ميانگين برآوردهاي وراثت پذيري شبيه سازي شده 
نيز در آستانه مثبت دو و بيشترين ميانگين برآوردهاي 

ي شبيه سازي شده در آستانه صفر، مشاهده وراثت پذير
در حقيقت، آستانه هايي که کمترين ميزان وراثت . گرديد

پذيري برآورد شده را دارا بودند، کمترين تغييرات وراثت 
تفاوت بين حداقل و حداکثر وراثت پذيري برآورد ( پذيري
را نيز نشان داده و آستانه هايي که بيشترين ميزان ) شده

ي برآورد شده را داشتند، بيشترين تغييرات را از وراثت پذير
خود نشان دادند و اين امر به ترتيب ناشي از کاهش و 

  .افزايش تنوع افزايشي در آستانه هاي ياد شده مي باشد
  

 حداقل ، حداکثر و ميانگين برآوردهاي وراثت پذيري ‐١جدول 
يه شبيه سازي شده در نقاط آستانه مختلف و با استفاده از تجز

 مدل خطي

نقطه 
  آستانه

حداقل وراثت 
پذيري برآورد شده

حداکثر وراثت 
پذيري برآورد 

 شده

ميانگين برآوردهاي 
وراثت پذيري شبيه 

 سازي شده
١٣٤/٠ ٢٦٣/٠ ٠٠٥/٠ ‐٢ 
٢٠٩/٠ ٤٠٣/٠ ٠١٥/٠ ‐٥/١ 
٢٧٦/٠ ٥٢٦/٠ ٠٢٥/٠ ‐١ 
٣٢١/٠ ٦١٤/٠ ٠٢٩/٠ ‐٥/٠ 
٣٣١/٠ ٦٣٢/٠ ٠٣١/٠ ٠ 
٣٢٣/٠ ٦١١/٠ ٠٣٥/٠ +٥/٠ 
٢٧٩/٠ ٥٢٨/٠ ٠٣٠/٠ +١ 
٢٠٦/٠ ٣٩٨/٠ ٠١٣/٠ +٥/١ 
١٣٢/٠ ٢٥٩/٠ ٠٠٤/٠ +٢ 

 نيز مقادير حداقل، حداکثر و ميانگين ٢در جدول 
برآوردهاي وراثت پذيري شبيه سازي شده به ازاي نقاط 

همانطور که مالحظه . آستانه مختلف نشان داده شده است
اقعي مقادير مي شود با افزايش مقدار وراثت پذيري و

 تغييرات وراثت پذيري نهحداقل، حداکثر، ميانگين و دام
تغييرات ميانگين، حداقل و . برآورد شده افزايش مي يابد

حداکثر وراثت پذيري برآورد شده در حدود آستانه هاي 
همان طور که در .  نشان داده شده است١مختلف در شکل 

وردي  مالحظه مي شود سه نقطه وراثت پذيري برآ١شکل 
در نظر گرفته شده و مقادير وراثت پذيري واقعي در اين 

اگر وراثت پذيري برآورد . نقاط با يکديگر مقايسه شده است
 تا ٠٥/٠ باشد، وراثت پذيري واقعي مي تواند از ٠٥/٠شده 
اگر وراثت پذيري برآورد شده .  تغيير داشته باشد٣٠/٠
 ٨٢/٠ تا ٣٠/٠ باشد، وراثت پذيري واقعي مي تواند از ٢٠/٠

 ٦٠/٠دامنه تغييرات داشته و اگر وراثت پذيري برآوردي 
 به باالتر را ٩٠/٠باشد، وراثت پذيري واقعي مي تواند مقادير 

همان طور که در اين شکل مشاهده . به خود اختصاص دهد
 در واقعيت مي ٦٥/٠مي شود در وراثت پذيري برآوردي 
  .توانيم به وراثت پذيري يک دست يابيم

    

  
 تغييرات ميانگين، حداقل و حداکثر وراثت پذيري در ‐١شکل

  حدود آستانه هاي مختلف
  
  تجزيه مدل آستانه اي

در اين بخش، نتايج حاصل از تجزيه مدل آستانه اي با 
 و برآورد  وراثت پذيري MATVECاستفاده از نرم افزار 

 نيز DFREMLحاصل از اجراي مدل خطي و نرم افزار 
يسه در چهار آستانه صفر، منفي يک، مثبت جهت انجام مقا

يک و مثبت يک ونيم و در سه وراثت پذيري شبيه سازي 
به (٥/٠، ) به عنوان نماينده وراثت پذيري پايين(١/٠ ۀشد
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به عنوان (٩/٠و ) عنوان نماينده وراثت پذيري متوسط
 نشان داده شده ٣در جدول ) نماينده وراثت پذيري باال

شود، برآوردهاي  مشاهده مي ٣جدول همانطور که در . است
وراثت پذيري با استفاده از مدل آستانه اي در آستانه صفر 
براي وراثت پذيري هاي پايين، باالتر از مقدار واقعي، براي 
وراثت پذيري هاي متوسط، پايين تر از مقدار واقعي و براي 
. وراثت پذيري هاي باال، نزديک به واقعيت مي باشند

اي نقاط آستانه مثبت همچنين مشاهده مي شود که به از
يک، منفي يک و مثبت يک ونيم برآوردهاي وراثت پذيري 
با استفاده از مدل آستانه اي براي مقادير پايين وراثت 
پذيري، برآوردهاي کمتر از ميزان واقعي، براي مقادير 
متوسط وراثت پذيري، برآوردهاي باالتر از مقدار واقعي و 

رآوردهاي کمتر از مقدار براي مقادير باالي وراثت پذيري، ب
 آستانه منفي طهقابل ذکر است که در نق. واقعي مي باشند

يک، مدل آستانه اي براي وراثت پذيري هاي متوسط و در 
کليه نقاط آستانه براي وراثت پذيري هاي باال، برآوردهاي 

  . خوبي از وراثت پذيري واقعي ايجاد مي نمايد
ز مطالعات که بر  نتايج تعدادي ايهدر اين بخش به ارا

روي داده هاي واقعي صفت تعداد همزادان صورت گرفته 
ميزان  ) ٢٠٠٢(مندونت و آلکساندر . است مي پردازيم

وراثت پذيري مستقيم صفت تعداد همزادان را در بزهاي 
ليو و  ).١٦( برآورد نمودند٠٦٩/٠نژاد کرئول 

وراثت پذيري صفت تعداد همزادان را با  ) ٢٠٠٢(همکاران
 و با استفاده از مدل آستانه ٠٣٤/٠ ± ٠تفاده مدل خطياس

صانعي و ). ١٥( برآورد نمودند٣٥٢/٠ ±٠٠١/٠اي 
وراثت پذيري صفت تعداد همزادان را در  ) ٢٠٠٢(همکاران

 ). ٢١( برآورد نمودند٢٠٣/٠ ± ٠١١/٠گوسفندان بلوچي 
هاي خطي و آستانه اي را  مدل ) ٢٠٠٢(براين و همکاران
 آثار ژنتيکي مستقيم و مادري تعداد براي پيش بيني

. همزادان  در گوسفندان مرينوي غرب استراليا به کار بردند
آنها مقدار  وراثت پذيري مستقيم براي اين صفت را با 

 و ٠٨/٠استفاده از مدل هاي خطي و آستانه اي به ترتيب 
مشخص شد که مدل حيوان آستانه اي .  برآورد نمودند١٢/٠

از مدل حيوان خطي تک متغيره براي تک متغيره بهتر 
ارزيابي ژنتيکي تعداد بره هاي شيرگيري شده به کار مي 

آنها نتيجه گرفتند که براي اهداف عملي مزيت استفاده . رود
از مدل آستانه اي تک متغيره به جاي مدل خطي کم 

تجزيه ژنتيکي تعداد همزادان  ) ٢٠٠٠(رائوو نوتر  ). ٣(است
. گي، سافوک و پلي پي انجام دادندرا در گوسفندان تار

 ١١/٠ تا ٠٩/٠برآورد وراثت پذيري براي تعداد همزادان از 
 ٢٠٠٢(هانفورد و همکاران ). ٢٠(در ميان سه نژاد متغير بود

پارامتر هاي ژنتيکي صفت تعداد همزادان در هنگام تولد را ) 
براي چهار نژاد گوسفند رامبويلت، کلمبيا، تارگي و پلي پي 

مقدار وراثت پذيري مستقيم صفت تعداد . رد کردندبرآو
همزادان در هنگام تولد براي چهار نژاد مذکور به ترتيب 

   ).١٠( برآورد گرديد١١/٠ و ١٠/٠ ، ٠٩/٠ ، ٠٩/٠
همان گونه که از نتايج تحقيقات صورت گرفته بر روي 
داده هاي واقعي صفت تعداد همزادان بر مي آيد برآوردهاي 

 پايين قرار گرفته هراي اين صفت در محدودوراثت پذيري ب
و فقط در صورت استفاده از مدل هاي آستانه اي مي توان 

اگر برآوردهاي . به مقادير وراثت پذيري باالتري دست يافت
وراثت پذيري صفت تعداد همزادان با استفاده از مدل خطي 
در مطالعات فوق الذکر را بر روي محور وراثت پذيري برآورد 

 در نظر بگيريم مي توانيم به مقدار حداقل و ١کل  شهشد
  . حداکثر وراثت پذيري واقعي براي اين صفت دست يابيم

بطور کلي مقايسه نتايج حاصل از تجزيه مدل خطي و 
غير خطي نشان مي دهند که استفاده از مدل   آستانه اي 
در مقادير وراثت پذيري باال مي تواند منجر به ايجاد برآورد 

از وراثت پذيري صفت مورد نظر گردد، حال آن که بهتري 
در مقادير پايين وراثت پذيري تفاوت قابل  مالحظه اي بين 

ضمن . استفاده از مدل خطي و غير خطي مشاهده نگرديد
آن که، مدل آستانه اي براي وراثت پذيري هاي پايين، 
برآوردهاي پايين تر از واقعيت، براي وراثت پذيري هاي 

ثت پذيري هاي باالتر از واقعيت و براي وراثت متوسط، ورا
پذيري هاي باال، مقادير نزديک به واقعيت را نشان مي دهند 
بنابراين اگرچه مدل آستانه اي ممکن است در مقادير باالتر 
وراثت پذيري واقعي قابل اعتمادتر باشد ولي در مقادير 

 .پايين تر نمي توان به برآوردهاي آن اعتماد نمود
خطي، همانطور که انتظار مي رود، همواره برآورد  مدل 

پايين تر از مقدار وراثت پذيري واقعي ارايه مي دهد ولي 
رفتار برآورد وراثت پذيري با مدل آستانه اي کامالً به ماهيت 
صفت از نظر نقطه آستانه و مقدار وراثت پذيري واقعي 

  وابسته است
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 وراثت پذيري  حداقل، حداکثر و ميانگين برآوردهاي‐ ٢جدول
  شبيه سازي شده در حدود آستانه هاي مختلف

وراثت 
پذيري 
  یواقع

حداقل وراثت 
پذيري برآورد 

 شده

حداکثروراثت پذيري 
 برآورد شده

ميانگين برآوردهاي وراثت 
  پذيري شبيه سازي شده

٠٥/٠ 
١٠/٠ 
١٥/٠ 
٢٠/٠ 
٢٥/٠ 
٣٠/٠ 
٣٥/٠ 
٤٠/٠ 
٤٥/٠ 
٥٠/٠ 
٥٥/٠ 
٦٠/٠ 
٦٥/٠ 
٧٠/٠ 
٧٥/٠ 
٨٠/٠ 
٨٥/٠ 
٩٠/٠ 
٩٥/٠ 

٠٠٤/٠  
٠١١/٠ 
٠٢٠/٠ 
٠٢٦/٠ 
٠٤٣/٠ 
٠٥٤/٠ 
٠٦٥/٠ 
٠٧٣/٠ 
٠٧٣/٠ 
٠٩٣/٠ 
١٠٥/٠ 
١٢١/٠ 
١٤٤/٠ 
١٥٠/٠ 
١٧٠/٠ 
١٨٥/٠ 
٢١٥/٠ 
٢٤٥/٠ 
٢٥٩/٠  

٠٣٥/٠ 
٠٦٧/٠ 
٠٩٥/٠ 
١٢١/٠ 
١٦٠/٠ 
١٩٣/٠ 
٢١٢/٠ 
٢٥٧/٠ 
٢٩٦/٠ 
٣٢٣/٠ 
٣٥١/٠ 
٣٨٣/٠ 
٤١٧/٠ 
٤٥٦/٠ 
٤٨٩/٠ 
٥٣٤/٠ 
٥٦٣/٠ 
٥٩٥/٠ 
٦٣٢/٠ 

٠١٨/٠  
٠٣٩/٠  
٠٥٨/٠  
٠٧٥/٠  
١٠١/٠  
١٢٥/٠  
١٤٠/٠  
١٦٦/٠  
١٨٧/٠  
٢٠٩/٠  
٢٢٨/٠  
٢٥٢/٠  
٢٨١/٠  
٣٠٤/٠  
٣٢٩/٠  
٣٦١/٠  
٣٨٩/٠  
٤٢٢/٠  
٤٤٧/٠  

  

 ميزان وراثت پذيري آستانه اي و خطي برآورد شده در ‐ ٣جدول
 نهدر نقاط آستا برابر ميزان وراثت پذيري واقعي شبيه سازي شده

اد داخل پرانتز بيانگر اعد( بار تکرار مختلف٥مختلف با استفاده از 
  )اشتباه معيار مي باشند

  وراثت پذيري خطي  وراثت پذيري آستانه اي
وراثت پذيري 

  واقعي

نقطه 

  آستانه

)٠٥٣/٠) ٠٠٢٥/٠  

)٥٦٣/٠) ٠٠٣٧/٠  

)٨٤٣/٠) ٠٠٢٢/٠  

)٠٤٩/٠) ٠٠٢٤/٠  

)٢٤٥/٠) ٠٠٣٩/٠  

)٥٠٠/٠) ٠٠٥٠/٠  

١/٠  

٥/٠  

٩/٠  

  

١‐  

  

)٣٦٢/٠) ٠٠١٨/٠  

)٣٢١/٠) ٠٠٢٦/٠  

)٨٩٢/٠) ٠٠٠٩/٠  

)٠/.٠٥٧) ٠٠١١/٠  

)٣٣٧/٠) ٠٠٢٦/٠  

)٦٠٧/٠) ٠٠٥٨/٠  

١/٠  

٥/٠  

٩/٠  

  

٠  

)٠٣٤/٠) ٠٠١٩/٠ 

)٧٠٨/٠) ٠٠٤٧/٠  

)٨٥٩/٠) ٠٠٢٤/٠  

)٠٣١/٠) ٠٠١٨/٠  

)٢٤٧/٠) ٠٠٧٢/٠  

)٤٨٦/٠) ٠٠٧٣/٠  

١/٠  

٥/٠  

٩/٠  

  

١+  

)٠٣٥/٠) ٠٠٩٠/٠  

)٦٤٤/٠) ٠٠٥٣/٠  

)٨٢٤/٠) ٠٠٤٤/٠  

)٠٢٧/٠) ٠٠٧٨/٠  

)١٦٥/٠) ٠٠٥٤/٠  

)٣٨٥/٠) ٠١٦٠/٠  

١/٠  

٥/٠  

٩/٠  

  

٥/١+  
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