
פוריותטיפוח

שלגנטיניתוחעבורהרב-תכונתיהמודליישום
משניותותכונותחלבתנובתתכונות

בקרמגדליהתאחדותעזרא,ואפריםהחקלאי;המחקרמינהלולר,יהודה

מבוא
,Animal)[ndividuulIAMהבודדהפרטמודל
1993.מאוקטוברהחלבישראלמיושםהוורא)"]
חזרתיות"במאמר:294והחלב'הבקרבימשק

הפרטמודללפיבישראלפריםמבחןשל
סוק-RIP.תופעתשקיימתנתקבלהבודד"

עםיורדהפרשלההורשהאומדןכלומר,
השני.מהמדגםבנותשלמשמעותיתתוספת

91חמ"מיחידותכ-60בממוצעירדהפריםערך
בנותעםהראשוןלמבחןהחזרהלפנימהמבחן
מניחהחד-תכונתיהבודדהפרטמודלנוספות.

התחלובות.ביןמלאיםגנטייםמתאמים
התחלובותביןהגנטייםשהמתאמיםבמידה
שלמוטהאומדןלקבלעלוליםמלאים,אינם
קיים,ביותרהקיצוניהמקרההגנטי.הערך

פרותאלפיעםרחבלשימושחוזרפרכאשר
רקרשומותישהחדשותהפרותלכלנוספות.

האלהוהרשומותהראשונה,בתחלובה
2-5מתחלובותהרשומותאתמציפות""

האומדןזהבמקרההקודמת.הפרותמקבוצת
בנותיוביצועיאתבעיקרישקףהפרשלהגנטי

ראשונה.בתחלובה

בינוארהתקיימהאשרהעדרספרבוועדת

הרב-תכונתיהמודלאתלפתחהוחלט2002,

המודלאתנסבירזהבמאמרליישמו.במטרה
המודליישוםשלתוצאותונביאהרב-תכונתי

2002.אוגוסטמבחןנתוניעל

ושיטותחומרים
החד-תכונתיהנוכחי,המודלתיאור

כלעבורהחד-תכונתיהסטטיסטיהמודל
ההשפעותאתכוללפרהכלשלתחלובה
הבאות:

שנתיתתנובה=עדר-שנה-עונה+החלובה+
תוספתיתגנטית+גנטיתקבוצה+קבועהסביבה,שארית

כאשר:

וחלבוןשומןחלב,ק"ג-שנתיתתנובה4
יום.ל-305מתוקןבתחלובה

עדרבכלהפרות-עדר-שנה-עונהי4
המלטהתאריךלפישנהבכלמתחלקות

וביןספטמבר,עדאפרילביןעונותלשתי

מרץ.עדאוקטובר
תחלובההשפעתמחשבים-תחלובהי4

קבוצותולפיומושביםקיבוציםעבורלחוד
גיל.

אומדןהואזהגורם-תוספתיתגנטיתי4
מלא.יוחסיןאילןעםפרותעבורההורשה

אילןרישוםללאפרטים-גנטיתקבוצהי4
מיןלפילקבוצהמשוייכיםמלאיוחסין

לידה.ושנת
אותםאתהכוללגורם-קבועהסביבהי4

אךבהורשהקשוריםשאינםהגורמים
שלחוזרותתחלובותביןדמיוןיוצרים
הפרה.

מהשונות.הלא-מוסברהחלק-שאריתי4
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סכוםהואפרטכלעבורההורשהאומדן

הגנטית.והקבוצהתוספתיתגנטיתהשפעה

בליפרטיםעבורתוספתיהגנטיהגורםהשפעת

רשומות)בליפרותפרים,(תנובהרשומות

הייחוסים"מטריצת"באמצעותנקבעת

לאאלהלפרטיםRCliltl()llSlllp)~ן)י:ויי]"(
ו"סביבהעדר-שנה-עונה""השפעותמחשבים

ועדר-שנה-עונההתחלובההשפעותקבועה".

כלילותואינןקבועות"השפעות"נחשבות
תכונותשלבניתוחהשונות.גורמיבחישוב

הגנטיותשלהשפעות-הנחנוחלבתנובת

שווה,שונותישהקבועהוהסביבהתוספתיות

השונותשלל-25%אחראיתהשפעהוכל
ידיעלנקבעתיל50השונות,יתרתהכללית.

שישמניחיםהחד-תכונתיבמודלהשארית.

תחלובהכלהתחלובות.ביןמלאגנטימתאם

והלא-הגנטיהערךשלנוספתדגימהנחשבת

שווהמשקלתחלובהולכלהפרהשלגנטי
הפרה.שלהגנטיהערךבקביעת

הרב-תכונתיהמודלתיאור

פיעליושםהרב-תכונתיהפרטמודלפיתוח

הרב-במודל)1991(.וגרוסמןדאשלהמאמר

גנטיתהשפעהפרטכלעבורמחשביםתכונתי

כלעבורהגנטיתהקבוצהוהשפעתתוספתית

הוא:הסטטיסטיהמודלבנפרד.תחלובה

שנתיתתנובה=עדר-שנה-עונה+תחלובה+

תוספתיתגנטיתיגנטיתקבוצה*שארית

שלהקבועה"הסביבה"השפעתבמודלאין

במתאמיםמשתמשהמודלזהבמקוםהפרה.

החד-במודלכמוהתחלובות.ביןהסביבתיים

השפעותסכוםהואההורשהאומדןתכונתי,
הגנטית,והקבוצההתוספתיותהגנטיות

הרב-במודל5-1.התחלובותכוללוהניתוח

פיעלשונה,תורשתיותתחלובותלכלתכונתי

מחשביםפרטלכלבהמשך.המוצגיםאומדנים

למרות5-1,התחלובותעבורהורשהאומדן

כלעבוררשומותאיןהפרטיםשלרב

מתבצעההורשהאומדןבחישובהתחלובות.

הגנטייםהמתאמיםפיעלהתחלובותשקלול

שלוהתורשתיותהתחלובותביןוהסביבתיים

עלמחושבכלליהורשהאומדןתחלובה.כל
הערכיםאתשמשקללכלכלי,אינדקסידי

הנוסחה:לפיהתחלובותשלהכלכליים

כלליהגושהאגמדן=
5ה"א4+12.0%ה"א3+43.0%ה"א2+15.0%ה"א%.37.0+(א"ה

2.79
5א"ה4,א"ה3,א"ה2,א"ה,1א"הכאוצר

1לתחלובותפרטכלשלההורשהאומדניהם

התחלובותכלשלהא"השלהמקדמים5.עד
כסיכויראשונהלתחלובהיחסיתנחשבים

הערךכפולתחלובהלאותהתגיעשהפרה
הזמןשלכפונקציההתחלובהשלהכלכלי
ריביתשיעורהנחנוהמימוש.עדשיעבור

המלטהביןושנהלשנה,5%oשלריאלית

כלשלהמשקליםלסכוםשווה2.79להמלטה.

.)+0.34+0.510.211+)0.73+התחלובות

הרב-תכונתילמודלגנטייםפרמטריםאמידת

אתלאמודצריךהמודלאתליישםכדי
ומתאמיםתורשתיותהנחוצים:הפרמטרים

הגנטייםהפרמטריםאמידתוסביבתיים.גנטיים

המרביתהנראותשיטתלפיהיתהוהסביבתיים

החד-תכונתילמודלכאמור,(REML).המוגבלת

השונותפרמטרים:שלושהרקלאמודיש
והשונותהקבועה,הסביבהשלהשונותהגנטית,

הרב-תכונתילמודלזאת,לעומתהשארית.של

10תורשתיות,5פרמטרים:25לאמודיש
סביבתיים.מתאמיםו-10גנטיים,מתאמים

בנתוניםרקהשתמשנושונויותגורמילחישוב

הראשונהההמלטהתאריךלפישניםחמששל

חלב,ק"געבוראומדניםחישבנוהפרה.של

נכללוהחד-תכונתי.המודללפיוחלבוןשומן

לפחות.ראשונה,תחלובהעםהפרותכל

רשומותעםפרותרקנכללוהרב-תכונתיבמודל
נאמדוהתחלובות.חמשלכלתקינות

לוגחלבון,שומן,חלב,ק"געבורהפרמטרים
נקבית.ופוריותלרת"ס),(סומטייםתאיםריכוז

והרב-החד-תכונתיהמודליםביןהשוואה

הישראליהעדרשלכלליבניתוחתכונתי
אתכללנוהמודליםשנילפיהכלליבניתוח

ראשונהלתחלובהתקינהרשומהעםהפרותכל



המלטהותאריךוהלבון,שומןהלב,ק"געבור
למבהןבהתאםו-1.1.1985,31.5.2002בין

נוספותתהלובות2002.מאוגוסט,הרגיל

עבורתקינותרשומותשקיימותבתנאינכללות

תהלובותהפרה.שלהקודמותהתהלובותכל
הלבביקורותשתילפחותעםחלקיות

סבים,אבות,הליבה.ימיל-305מאורכות

נכלליםרשומותעםפרותשלוסבתותאמהות,

מספרמופיע1בטבלההייחוסים.מטריצתדרך

תנובתתכונותבניתוההגורמיםשלהרמות

והרב-ההד-תכונתיהפרטמודללפיהלב

תכונתי.

הגורמיםשלהרמותמספר1.טבלה
מודללפיהלבתנובתתכונותבניתוה
והרב-תכונתי.ההד-תכונתיהפרט

רמותמספרהגורם
25,006עדר-שנה-עונה

241143,דשזמזתעםפרזת
92,805אמהות),דשזמזתבליפרזת
468,פרים

58גנטיותקבוצות
050,5661,רשומות

לפיהלבוןלק"גהגנטיותהנטיותאתהישבנו

הלבוןלק"גוא"ההרב-תכונתי,במודלתהלובה

כן,כמובנות.5,000לפחותעםפריםשל
כלעבורהכלליותהגנטיותהנטיותהישבנו

אתהישבנוק100.הטיפוהואינדקסהתכונות
המודללפיההורשהאומדניביןהמתאמים

התכונות,לכלוהרב-תכונתיההד-תכונתי

ק100לפיביותרהגבוהיםהפריםביןוהשווינו

וההד-תכונתיים.הרב-תכונתייםבמודלים

תוצאות
המודליםשנישלהפרמטריםחישוב

שונויותגורמיאומדנימופיעים2בטבלה

הפרמטריםערכיוכןההד-תכונתי,הפרטלמודל

לק"גשהתורשתיותמתקבל2מטבלהבמבחן.

ל-6~30.27%ביןהיאוהלבוןשומןהלב,

שלתורשתיותמניחיםהשגרתיהפריםבמבהן

מתוךשל-ל50שווההשאריתיתהשונות25%.
הפרותהשונותהתכונות.לכלהשונותסה"כ

המתאמיםמופיעיםו-3,4,5,67,בטבלות

לרת"סוהלבון,שומן,הלב,לק"גוהתורשתיות

אלה5-1.בתהלובותנקביתופוריות
הרב-התכונתי.המודללשימושהפרמטרים

התורשתיותהלבק"גשעבורמתקבל3מטבלה

התחלובות.מביןהגבוהההיא1לתחלובה
מספרעלייתעםויורדתהולכתהתורשתיות

5.בתחלובה6~12.4כדיעדהחהלובה

סמוכותתחלובותביןהגנטייםהמתאמים
)3,4(בין0.98,)2,3(בין0.89,)1)2,ביןגבוהים;

ביןהגנטייםהמתאמים0.98.)4,5(ובין0.98

ככליותר.נמוכיםסמוכותלאתחלובות

המתאם.קטןמתארך,התחלובותביןשהמרחק

)1,5(ובין0.88)1,3(ביןהמתאםלדוגמה,

0.6-0.3בתהוםהסביבתיים,המתאמים0.74.

התוצאותהגנטיים.מהמתאמיםנמוכיםויותר
לק"גבמגמתןדומות4בטבלהשומןלק"ג

הגנטייםוהמתאמיםהתורשתיותערכיהלב;

כללית,דומה.באופןמתנהגיםוהסביבתיים

לעומתשומןק"געבודיותרגבוהההתורשתיות

גבוה-14בתהלובותהתורשתיותאומדןהלב.

הלבוןלק"גהתוצאותהנוכחי.במודלמאשר

ושומן;הלבלק"גבמגמתןדומות5כטבלה
הגנטייםוהמתאמיםהתורשתיותעדכי

כללית,דומה.נאופןמתנהגיםוהסביבתיים

אבלושומן,הלבמאשרנמוכההתורשתיות
גבוהים3-1בתהלובותהתורשתיותאומדני

ההד-תכונתי.במודלמאשר

הקבועה,הסביבההשפעתכלומרהלא-גנטית,

במברזןשל25שלהערךלעומתיל-בל21,שווה
השגרתי.

הפרטלמודלשונויותגורמי2.טבלה
ההד-תכונתי.הבודד

שאריתסביבהגנטיהתכונה
סביבתית)(קבועהתורשתיות)(

0.2850.2160.499הלב
0.2930.2060.501שומן
0.2760.2000.524הלבון

המשמשיםהערכים
0.250.250.50הקייםבמודל
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חלב,לק"גותורשתיותמתאמים3.טבלה
הרב-למודלהפרמטריםו-5,תחלובות

תכונתי.

תוב1לחת
12345

74.)(א1.2(אא.()א9.)(10.39
א5.)(92.)(א9.)(570.29.)(2
94.)(א9.)(1.590.27()5.)(3
א9.)(1.530.590.22(46.)(4

מעלגנטייםמתאמיםהאלכסון,עלתורשתיות
לאלכסון.מתחתסביבתייםומתאמיםהאלכסון,

שומן,לק"גותורשתיותמתאמים4.טבלה
הרב-למודלהפרמטריםו-5,תחלובות
תכונתי.

תחלובות
12345

10.420.910.880.840.76
20.580.380.990.960.90
30.530.610.340.990.95
40.460.550.590.290.98
50.340.410.470.520.20

מעלגנטייםמתאמיםהאלכסון,עלתורשתיות
לאלכסון.מתחתסביבתייםומתאמיםהאלכסון,

התורשתיותאומדני6,בטבלהלרת"סעבור

0.25,בסביבותדומים,4-1לתחלובות
במודלהתורשתיות0.18.רק5ולתחלובה

ועזרא,ולר(ל-0.13שווהללרת"סהחד-תכונתי
הגנטיהמתאםייצור,מתכונותבשונה.)1997
0.85,יותר,נמוךלשניהראשונהתחלובהבין

גבוהוחמישיתראשונהתחלובהביןוהמתאם
יותרנמוכיםהסביבתייםהמתאמים0.81.יותר,

לפרמטריםבהתאםחלב,תנובתתכונותמאשר

נקביתפוריותעבורהחד-תכונתי.במודל

התחלובותלכלהתורשתיותאומדני7,בטבלה
החד-במודלהתורשתיותל-0.02.קרובותהיו

ולר(ל-0.02שווהנקביתלפוריותתכונתי
הגנטייםהמתאמיםכללבדרך1997(.ועזרא,

יותרנמוכיםהיונקביתלפוריותתחלובותבין

הסביבתייםהמתאמיםייצור.לתכונותמאשר
בדומה.1,0מ-פחותהיוכולםמאד,נמוכיםהיו

החד-תכונתי.במודללפרמטרים

לק"גותורשתיותמתאמים5.טבלה

למודלהפרמטריםו-5,תחלובותחלבון,
הרב-התכונתי.

ת1בולחת
12345

10.340.890.850.770.67
20.540.290.980.920.83
30.480.590.270.980.91
40.410.520.590.230.97
50.280.430.430.520.15

מעלגנטייםמתאמיםהאלכסון,עלתורשתיות
לאלכסון.מתחתסביבתייםומתאמיםהאלכסון,

ריכוזללוגותורשתיותמתאמים6.טבלה
5,-ותחלובותסומטיים,תאים

הרב-תכונתי.למודלהפרמטרים

תתלובות
12345

10.250.850.840.820.81
20.310.220.980.950.93
30.260.440.230.990.97
40.240.370.480.230.99
50.230.330.400.490.18

מעלגנטייםמתאמיםהאלכסון,עלתורשתיות
לאלכסון.מתחתסביבתייםומתאמיםהאלכסון,

לפוריותותורשתיותמתאמים7.טבלה
למודלהפרמטריםו-5,תחלובותנקבית,

הרב-תכונתי.

תחלובות
12345

10.020.740.860.660.54
20.050.030.820.940.79
30.050.050.020.880.75
40.040.050.060.030.92
50.050.060.080.090.02

מעלגנטייםמתאמיםהאלכסון,עלתורשתיות
לאלכסון.מתחתסביבתייםומתאמיםהאלכסון,

במודלתתלובותלפיגנטיותנטיותתוצאות
הרב-תכונתי

במודלהגנטיותהנטיותמופיעות1בתרשים
כללית,תחלובה.לפיחלבוןלק"גהרב-תכונתי

התחלובות.בכלדומותהיוהגנטיותהנטיות
הגבוהההגנטיתהנטיההיתה2לתחלובה

הגנטיתהנטיההיתה5ולתחלובהביותר

היתההכלליתהגנטיתהנטיהביותר.הנמוכה
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גבוההבמקצתהיתהלחלבוןהגנטיתהנטיהבתרשים4.בתחלובההגנטיתלנטיהמאדדומה
מ)-1991לשומן.הגנטיתהנטיהמאשריותרתנובתלתכונותהגנטיותהנטיותמופיעות2

פיהטיפוח,באינדקסהחלבוןמשקל2001ועדהנטיההרב-תכונתי.המודללפיו-PD01חלב
מופיעות3בתרשיםהשומן).מאשרחמישהמ-19921992.עדחיוביתהיתהלחלבהגנטית

הנטיותוחלבון.שומןלריכוזהגנטיותהנטיותהייתהחיובית.ומאזלאפס,קרובה1998ועד
הןומאז1990עדשליליותהיוהגנטיותהאחרונות.בשניםקס10-להגנטיתבנטיהעליה

54321כללי ---

20

40-ן-,.;,י4, 19971993198919851981
לידהשנת

תחלובהלפיחלבוןלתנובתמנתותנטיות1.תרשים

חלבפסקשומןחלבון
---

20600

-40

-1200

19971993198919851981
לידהשנת

קס()1-וחלבתנובתלתכונותגנטיותנטיות2.תרשים
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הנטיהנקבית.לפוריותברורהגנטיתנטיההשליליתהגנטיתהנטיה1990עדחיוביות.
עדרצוי)לא(חיובית""היתהללרת"סהגנטיתהנטיותמאזיותר,חזקההיתהשומןלריכוז
תאיםריכוזרצוי).(שלילית""ומאז1993,מופיעות4בתרשיםהתכונות.לשתידומות
ב-1996.רקהטיפוחלאינדקסהוכנססומטייםאיןולרת"ס.נקביתלפוריותגנטיותהנטיות

רישומןחלבון%
--

0,12

,0.06

19971993198919851981
לידהשנת

ותלבוהומן?'לריכתמנתותנכתות3.תרשים

סומטייםתאיםריכתנקביתפורעת11
--

0.4------------------------------------------.41

י/

ם

עציי/

-0.4

1.4-ע44-444-
19971993198919851981

לידהשנת

נקביתופוריותסומטייםתאיםלריכוזגנטיותנטיות4.תרשים

המודלים.שנילפיפריםשלהורשהאומדניהשוואת
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יותרעםפריםשלהורשהאומדניהשוואת
המודליםשנילפירשומותמ-5,000

לק"גהורשהאומדנימופיעים8בטבלה

לפירשומותמ-5,000יותרעםפריםשלחלבון

לייזר,הפריםשלא"ההרב-תכונתי.המודל

עוליםבכחול)המסומנים(וטבעפצפון,בוטח,

במודלכלומרהתחלובה.במספרהעליהעם
בנותשלהשניהגלהגעתעםהחד-תכונתי,

צריכיםשלהםההורשהאומדניהנ"ל,הפרים

הפדאצלהתופעהבולטתבמיוחדלרדת.

באדום.המסומניםהפריםשלא"המקורר.
וגופיגוליתגלגל,גנדי,גבי,שואג,שץ,גיוס,
יורדיםגיוס)ממשפחתוגופיגוליתגלגל,סויג1,

בירידהבולטהתחלובה.במספרהעליהעם
במקוםמדורגהיהגלגלואכןגלגל,הפרבמיוחד
רקרשומותהיושלולבנותכאשרראשון

הפריםשלההורשהאומדניראשונה.בתחלובה

פרחח)ממשפחתכולם(ובוילרפלור,סף,
התחלובות.לאורךיציבים

רב-תכונתי.מודללפירשומות5000מעלפריםשלחלבוןלק"גהורשהאומדני8.טבלה

תחלובהמספר
משיקלל12345פרשםפרמספר
1.4-2.8-3.8-5.1-5.4-2.9-גיוס829

2.0-7.2-8.5-8.4-6.7-5.7-שץ2122
2.4-5.7-5.9-5.7-5.0-4.5-שואג2124
0.3-6.9-7.2-6.9-5.8-4.3גבי2132

3.9-2.4-3.9-5.1-6.5-1.1גנדי2283
7.4-8.2-7.9-3.3-)(.3.4-6גלגל13(23

2(57

6.3כלור

א.א

1(.4.12א.6

6.4

5.6.41-0.5-2.8-4.51.6גולית3099
9.,(9.41].12.311.911ל.5סינבד3212

69.68.05.89.9.)(11.11גופי4)(33
19.311.2א.41.)1ל.)1א.2בוילר376)

שנילפיפריםשלהורשהאומדניהשוואת
המודלים.

אומדניביןהמתאמיםמופיעים9בטבלה

חלבון,שומן,חלב,לק"גפריםשלהורשה
לפיק100-וק690.ק190.בנות,פוריותלרת"ס,

מעלהישנותעםפרים508עבורהמודליםשני

מאד,גבוהיםהמתאמיםכלהתכונות.לכלול75

גבוהים,להיותצפוייםהמתאמיםויותר.0.98

5-1.תחלובותסיימוהפריםרבשבנותמאחר

עםולפריםצעיריםלפריםהואהשינויעיקר

א"הביןהתקןסטיותהשני.מהגלחוזרותבנות

הרב-המודללפייותרגבוהותכללבדרךהיו

3)2היתהק190עבורהתקןסטייתתכונתי,

הרב-תכונתי.במודלו-303החד-תכונתי,במודל

שלהורשהאומדניביןמתאמים9.טבלה
והרב-החד-תכונתיהמודליםלפיהפרים

פרים.508תכונתי,

מתאםתכונה
א1.9(חלבק"ג
ל1.9(שומןק"ג
י,.89חלבוןק"ג
1(1(.1שומןאחוז
חלבוןאתיז

91חמ"מ
לרת"ס
בנותפוריות
96חמ"מ
01חמ"מ

99,(
אל.ו)
),לל

ן.89,
1(לל
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לפיהצמרתפרישלהורשהאומדניהשוואת
המודליםשני

המודללפיהפריםמבחנימופיעים10בטבלה
ביותרהגבוהיםהפריםעשרתשלהרב-תכונתי

גבוההיההאלההפריםכלשלא"המק.)(]לפי
בסבלההמיוןאךהרב-תכונתי,המודללפייותר
עםצעיריםלפריםהזה.המדדלפיהיה

גוקאי,ליבה,דליה,(בלבדראשונותתחלובות

הפריםערכייחסית.גדוליםשינוייםישודנדן)

מהמתאמיםמושפעים5-2לתחלובות

פראומדןשלהם.היוחסיןמאילןוכןהגנטיים
לפרבןוהואראשונהבתחלובהשבנותיוצעיר

התחלובהבמספרהעליהעםמשתפרשאומדנו
ודנדן).דליה(ל"בונוס"יזכה

הרב-מודללפיפריםמבחן10.סבלה

לפיביותרהגבוהיםהפריםעשרהתכונתי,

ק0().]
הפרשחד-תכונתירב-תכונתיפרשם

אא]965777דליה
94ח88177דאמסל
])(דא])88סידון

52[81376אקסטרים
74664799לילאק
)(15אא7385ליבה

[7146734אגבשה
1[2ח69746דנדן

א2[656474גוקאי
]1436(6405צליין

סיכום
ערכיאמידתלאחררב-תכונתימודלפותח

ו-5לתחלובותגנטייםומתאמיםתורשתיות
לרת"סחלבון,שומן,חלב,ק"גלתכונות
לכלהתורשתיותערכיכללבדרךבנות.ופוריות
הנוכחי.במודלמאשרגבוהיםהיוהתכונות

גבוהיםהיוהתכונותלכלהגנטייםהמתאמים
תחלובותביןיותרונמוכיםסמוכות,לתחלובות
הרב-המודלתוצאותביןהמתאמיםרחוקות.
כלעבור0.97מעלהיולחד-תכונתיתכונתי

עשויהמודליישוםלצפוי.ובהתאםהתכונות
חישובבגללא1ק-סוק-ה,תופעתאתלהקטין
בנפרד.-15לתחלובותההורשהאומדני
הרב-המודלאתאישרההעדרספרועדת
נשלחבישראל.רשמיפריםכמבחןתכונתי
קבלתולאחרל-INTERBULLמעודכןקובץ
שגרתיים.למבחניםייושםINTERBULLאישור
פוטנציאל"מחשביםהחד-תכונתיהמודללפי

והשפעתההורשהאומדניכסכוםהייצור"
לפיכאמור,פרה.כלשלהקבועההסביבה
הקבועההסביבההשפעתהרב-תכונתיהמודל
אומדניםנפתחהקרובהבשנהקיימת.לאכבר

עלהרב-תכונתיהמודללפיייצורלפוטנציאל
קןש~התחלובות.ביןהמתאמיםבסיס

ספרות
294:והחלבהבקךמשקהבודד.הפרטמודללפיבישראלפריםמבחןשלתזרתיות20011(א.,עזראי.,ולר,
14.9-
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