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  في ست أصناف من فستق الحقلGGE biplotباستخدامدراسة تأثیر البورون 

  

  **علي فدعم المحمديو *انتصار هادي الحلفي، *اهللاعادل یوسف نصر
  جامعة بغداد/ كلیة الزراعة*
  جامعة االنبار/ كلیة الزراعة**

  

  الخالصة

یمیائیة بمستویات مختلفة على بیئات متعددة ومدخالت كضمنالمتقدمة ذات الرتبتمیز االصناف

في ستة اصناف ) البورون(توضح الدراسة تأثیر مستویات مختلفة من المدخل الكیمیائي.اساس صفات متعددة

بیانات حاصل البذور GGE biplotفسر تحلیل . GGE biplotو GT biplotمن فستق الحقل باستخدام 

فقد كانت أفضل مستویات البورن هي. علكلي بالتتابمن التباین ا  %99.6و %99لفستق الحقل لموسمین

B300 . ًمع زیادة التركیز هو وأكثر االصناف تمیزاG4 . في حین كان تغیر االصنافG1 وG2 وG3طفیف

من التباین الكلي للموسمین، %85.3و GT biplot86.1تحلیل وفسر.مما یدل على انها اكثر ثباتا وراثیاً 

ومع صفات )Y7و Y3(و) Y6و Y1(لتحلیل بالرسم العالقات المتداخلة ضمن الصفاتفیوضح ا. بالتتابع

  .ومدخالت نمو كیمیائیة معینةلبیئاتأخرى مما یسهل مقارنة االصناف واالنتخاب

  

Study  of Boron  Effect on six  peanut  cultivars using  GGE  biplot
  

Adel Y. Nasralla* , Intesar H. Alhilfy* and Ali F. Almehemdi**

* College of Agriculture/ University of Baghdad
** College of Agriculture/ University of Al-Anbar

  

Abstract
Superior cultivars have to be identified through multienvironment trials 

(MET) and chemicals factors in different levels on basis of multiple traits. The study 
revealed effect of different levels of boron, the chemicals factor, on six peanut 
cultivars using GGE biplot and GT biplot. GGE biplot analysis of peanut yield 
explaned 99% and 99.6% of over all variance, for each season, respectively B300 was 
the highest one. G4 was more variant than others with increase of levels. While G1 , G2 

and G3 had slowly variance meant that were more stable.GT biplot illustrated 86.1% 
and 85.3% of over all variance, for each season, respectively. It graphically displayed 
the interrelationships among  (Y1  and Y6) and ( Y3 , and Y7) and among other  traits 
facilitated visual cultivar comparison and selection for certain  environments and 
chemical growth factors.

  

  المقدمة

في بیئات متعددة وبصفات عدیدة لضمان أداء مقبول االصناف الفائقة على أساس التجاربیجب تقییم 

ألصناف معینة في بیئات متباینة ضمن منطقة الهدف ولتلبیة جوانب متعددة لطلبات المنتجین والمعالجین 

، فمنها الرئیسة سنویاعالم للمحاصیل تنفذ في كل انحاء ال(MET)ب البیئات المتعددة ر لذا فتجا.والمستهلكین

على أیة حال فالتفسیر واالستغالل الفعالین لبیانات التجارب المتعددة . )3و 2، 1(تؤخذ بیانات لصفات متعددة



125

أصبح التحلیل الفعال لبیانات .تحدي كبیر للباحثینسیبقىفي صنع قرارات اختیار صنف (MET)البیئات 

(MET) الفعال لمحصول ما، فهناك مهمتین رئیسیتین لتحلیل بیانات جزء متكامل للتحسین(MET) ،االولى :

اختبار : تحدید فیما اذا كانت منطقة الهدف متماثلة أو یجب تقسیمها الى بیئات كبرى مختلفة، أما الثانیة

متین تطلب المهت. )4(االصناف الفائقة لبیئات كبرى معینة على أساس صفات عدیدة فضال عن الحاصل نفسه 

وتداخل العالقة بین أهداف االنتاج والتربیة )5(المركز في دراسات عدیدةMETلـ GEفهم خط تداخل 

تسمحاذ 9(GGE biplot(Jonesو Campbelو ) 8(وآخرون Blancheافترض.)7و 6(والتحسین

على الرغم من . ولاأل: مفهومینGGE biplotیؤكد ). MET،)10لبیانات GEتداخل لنمطباالختبار المرئي

،فقط(GE)والبیئة الوراثيالبیئة والتداخل بین التركیب (E)و الوراثيالتركیب (G)ان الحاصل ناتج من تأثیر

المنفذة لتقریب وعرض )11(من قبل biplotطورت تقنیة،في تقییم الصنف، والثانيGEو Gیتضح تأثیر 

GGE خاص ببیاناتMET . یتألفGGE biplot اول مكونین رئیسیینمن)PC1 وPC2 وایضا یشار

المشتقة من اخضاع بیانات الحاصل للتمركز على أساس البیئة بتغییر ) بالتتابع،الیها بالتأثیرات االولیة والثانویة

decomposition(SVD)ناتج من تحلیل القیمة الشاذة GGEفتباین الحاصل بسبب ،آخر singular 

value).13 ( یظهرGGE biplotتداخل فعالیة في تمییز نمطGEأي فوزفمن الواضح انه یظهر.للبیانات

البیئاتتعرف . المناسبةالبیئات، بذا یسهل تمییز which won where(WWW)صنف وفي أي بیئة 

یوجد متطلب . بأنها مجموعة من المواقع التي تتقاسم نفس األصناف الفضلىMega environmentالكبرى 

  multi-site trials، لذا فتجارب مواقع متعددة (WWW)ر لتمایز البیانات الكبرى وهو تكراریة نمطأساسي آخ

(MST)14و 13(، منفذة في سنوات یعد ضرورة ملحة للجدیة في قضیة البیئة الكبرى(  

فائدة في أختبار االصناف الفائقة وبیئات االختبار لبیئة معینة مدعمًا ان قیمGGE biplotیمتلك 

PC1 للتركیب الوراثي تمتلك ارتباط تام تقریبا مع التأثیرات الرئیسیة للتركیب الوراثي، كما ان االصناف المثالیة

). عالیةثباتیةمطلقة و (منخفضة PC2وقیمة ) قابلیة انتاج حاصل عالیة(كبیرة PC1یجب ان تمتلك قیمة 

اكثر تمیزًا للتركیب الوراثي باعتماد تأثیره (كبیرة PC1وبالتماثل، فبیئات االختبار المثالیة یجب ان تمتلك قیم 

ان شرط االرتباط التام تقریبا . )16و15(، )اكثر تمثیال للبیئة اجماالً (منخفضة ومطلقة PC2الرئیسي وقیم 

(NPC) بین قیمPC1 للتركیب الوراثي والتأثیرات الرئیسیة له عادًة ماتكون مستویات لتجارب(MET))17(

PC1یستبدلبدیل لتغطیة استثناءات ممكنة، اذ GGE biplotأفترض . س لكل مجامیع البیاناتلكن لی

باالنحدارات الحاصل الممركز بیئیا في تأثیرات التركیب الوراثي الرئیسیة لكي تمثل القیم االولیة للتركیب الوراثي 

للبتاینات لكن یتم اكبر تفسیر بشیئ من الشدة ، بذا یكون هذا المودیل اكثر تفسیرًا )18(بالضبط تأثیراته الرئیسیة 

  .bip lotالمختزلة، اذ توضح بعمل 

واستخدم العدید من الباحثین تحلیل المكون الرئیسي لتفسیر نتائج بیانات تحلیل العناصر في النبات 

وتحلیل خواص ) 21(وتوزیع الفسفور في التربة الخصبة ) 20( والكاربون والنتروجین ) 19( التربة مثل البورون

GGE biplotتم تطبیق برنامج biplot analysisلسهولة االستنتاج واالستقراء من تحلیل ). 22(التربة 

  .لتحلیل بیانات تراكیب وراثیة لفستق الحقل تحت تأثیر مستویات مختلفة من البورون لسنتین

  

  

  

  المواد وطرائق العمل
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GGE  Biplot  

في لدراسةتداخل التركیب الوراثي مع تراكیز من البورون) 23وGGE biplot)1-4طبقت طریقة 

  :فستق الحقل بأعتماد الصیغةحاصل 

  

  

  

  jتحت التركیز iمتوسط حاصل التركیب الوراثيYijاذ تمثل 

y-
j  متوسط حاصل كل التراكیب الوراثیة تحت التركیزj  

1122 , jijji nn تسمى المكون الرئیسي االولPC1  ون الرئیسي الثانيوالمك  

12 ,    القیمتان الشاذتان للمكونین الرئیسیین االول والثانيPC1 وPC2بالتتابع.  

12 , ii    قیمPC1 وPC2   بالتتابع للتركیبj.  

nj1   وnj2   قیمPC1 وPC2 بالتتابع للتركیزj.  

ijن المودیل الخاص بالتركیب الوراثي المتبقي مi والتركیزj.  

التركیب الوراثي والتركیز لكي یمكن كتابة المعادلة تمثل قیم biplotبشكل PC2و   PC1لعرض 

  :كاالتي

  

  

  :إذ أن

ininn  2/1
  ,  jnjnn nn 2/1  

n =1 2و  

الجذر التربیعي للوحدة ( یمتلكان نفس الوحدة   PC2و PC1هذه فائدة اذ أن  scalingتمتلك طریقة 

  ).دونم للحاصل. االصلیة كغم

12برسم  GGE biplotینشأ  , ii  معnj1   وnj2بالتتابع.  

  .biplotلكي یتمثل كل تركیب وراثي أو تركیز بمؤشر في 

  The genotyre by Trait Biplot (GT)صفة –تحلیل التركیب الوراثي 

  :biplotصفات باتجاهین بالرسم–استخدمت الصیغة ادناه لعرض بیانات التراكیب الوراثیة 

  

  

لكل التراكیب الوراثیة، jمتوسط قیمة الصفة j ،Tjللصفة iمتوسط قیمة التركیب الوراثي Tijإذ ان 

Sj االنحراف القیاسي للصفةj ،12بین متوسطات التركیب الوراثي , ii  قیمpc2 , pc1بالتتابع للصفةj،

ijالمتبقي من المودیل أو قیمة الخطأ.  

  .رئیسیینبمكونینهذه المعادلة هي تحلیل مكون رئیسي لبیانات قیاسیة 

ijjijigi nnyY  222111  ………………….(1)a  

…………………… (1)b

……………. (2)

ijjijijij nnyY  2211 

ijjiji
j

jij

S



222111 
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PC2 (scaled)یجب تعدیل البیانات ألزالة الوحدات، اذ تأخذ الصفات وحدات مختلفة، تعدل قیم  , 

PC1 ینشأ . بالتجانس بین قیم التراكیب الوراثیة وقیم الصفات1كي تتوزع قیمة (1)كما في المعادلةGT 

biplot برسم قیمPC1 على محورx وقیمPC2 على محورyلكل من التراكیب الوراثیة والصفات.  

  

  النتائج والمناقشة

  2006و 2005وسمینصل تحت مستویات البورون للمعلى أساس متوسطات الحاGGEتحلیل 

من التباین%82.2بالرسم الى ان تحلیل المكون الرئیسي االول فسرGGE biplotتشیر نتائج تحلیل 

من التباین %99.0من التباین وأن مجموع تباینها %18.8قد فسر (PC2)وتحلیل المكون الرئیسي الثاني 

  .واليللموسمین على الت%99.6والتباین الكلي 82.9 , 16.7الكلي 

) لتر\Bملغs13 )300فقد وقعت مستویات البورون في الجانب الموجب من الرسم اذ اعطى المستوى 

تاله المستوى G3و G2و G1للتراكیب الوراثیة ) لتر\Bملغ S10)000وأعطى المستوى أعلى معدل للحاصل 

S11)100 ملغB\كما یشیر تحلیل . للموسمین بالتتابع) لترGGE biplot أكثر التراكیب ثباتًا كانت انG1 و

G2 وG3 أما التركیب الوراثي . للتركیب الوراثي بأضافة مستویات البورونالمثاليكونها وقعت قرب الخطG4

  . مع مستویات البورونpc2لخط المكون الرئیسي الثاني الموازيأعطى أعلى حاصل وقد وقع أعلى الخط 

  

  2005ب وراثیة من فستق الحقل بتأثیر البورون للموسم ستة تراكی) هـ/كغم(حاصل)1(جدول

0100200300  البورون/الصنف

2898.12595.42916.32934.2  كرز

MH383  2850.32821.92829.72861.0

2780.12734.72809.72859.3  مدني

ICCV-862301053237222532974
4/C97131911194719691980

R211/868681662181619121927
  

  2006ستة تراكیب وراثیة من فستق الحقل بتأثیر البورون للموسم ) هـ/كغم(حاصل)2(جدول

0100200300  البورون/الصنف

2901.22988.12938.22957.4  كرز

MH383  2900.32901.22867.32892

2804.52692.62862.72891.4  مدني

ICCV-86230105624062274.92997.9
4/C97131936197819892001

R211/868681686.41858.119121959.1
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  2005في الموسم GGEسلوك التراكیب الوراثیة تحت مستویات البورون في لوحة )1(شكل

  

وهذا یدل على انه أكثر تأثرًا بمستویات البورون بما یؤكده تحلیل المكون الرئیسي االول بنسبة تباین 

یستجیب للرش بالبورون اكثر من بقیة التراكیب، كما یظهر من G4بالتتابع حیث التركیب 82.2 , 82.99

دة على قابلیة التمییز والتمثیل وقد تأكدت هذه النتائج باستخدام رتبة الفاحص المعتم. GGE biplotتحلیل 

على اساس GGEمعطیة نفس التحلیل بالرسم بنفس اتجاه تحلیل ) ATC(وكذلك محور متوسط الفاحص 

  .متوسطات الحاصل تحت مستویات البورون ذات تباین متشابه

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  2006في الموسم GGEسلوك التراكیب الوراثیة تحت مستویات البورون في لوحة )2(شكل 

  The genotype by trait biplot (GT)صفة-على اس التركیب الوراثيGGEتحلیل 
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  PC1ان یوضح تحلیل المكون الرئیسي االول ) 2(لكل سنتین على المعادلةGT biplotاعتمد 

2005 , %68 , 17.3للموسم (86.1)من التباین الكلي PC2  %17وتحلیل المكون الرئیسي الثاني 69.1%

تعد نسبة التباین مرتفعة . على التوالي%85.3من مجموع التباین الكلي 2006ونین االول والثاني للموسم للمك

  .بین الصفات المقاسةنسبیًا، فهي تعكس التعقیدات في العالقة 

  

  2005معدل قیم بعض الصفات لستة تراكیب وراثیة من فستق الحقل بتأثیر البورون للموسم )3(جدول

  الحاصل  
عدد

القرنات

وزن 

القرنات
عدد البذور

وزن الف 

بذرة
%بروتین %زیت

2925.749.1659.7882.244.647.4523.22  كرز

MH383  2840.746.3656.7071.642.849.0522.93

2795.945.8856.2671.942.449.3423.91  مدني

ICCV-
86230

216332.671.7854.4965.8847.5922.58

4/C9713195233.3874.448.9464.448.3125.6
R211/86868182733.4673.8245.0961.1650.2522.69

  

  2006معدل قیم بعض الصفات لستة تراكیب وراثیة من فستق الحقل بتأثیر البورون للموسم )4(جدول

  الحاصل  
عدد 

القرنات

وزن 

القرنات
عدد البذور

وزن الف 

بذرة
%بروتین %زیت

2946.247.662.976.748.646.622.48  كرز

MH383  2890.146.056.870.647.148.225.7

2812.845.456.568.945.250.2222.67  مدني

ICCV-
86230

2183.932.8172.4256.4667.447.6522.56

4/C9713197634.0775.1854.7966.0148.1225.65
R211/868681853.933.6974.5647.462.7450.2622.72

  

الى امكانیة استخدامه لمقارنة GT biplotیشیر . االنماط االساسیة بین الصفاتbiplotفقد مسك 

التراكیب الوراثیة على اساس صفات متعددة وتمییز التراكیب الجیدة في آفاق حدیثة، بذا یمكن ان ترشح كآباء 

 GTعلى اساس حاصل للتراكیب الوراثیة سابقًا، قارن GGE biplotع تحلیل بالتماثل م. في تربیة فستق الحقل

biplotضد الصفات و-یمكن ان یقارن من خالل التراكیب الوراثیة)Y1 = الحاصل وY2 = عدد القرنات و

Y3 = وزن القرنات وY4 = عدد البذور وY5 = وزن الف بذرة وY6 =و % زیتY7=اذ ان التباین %) . بروتین

Y7كبیر كان بسبب ال , Y6 ,Y3 , Y2 , Y1فقد كانت التراكیب . للموسمین بالتتابعG1 وG2 وG3 أفضل في

فكانا أفضل G5و G4أما التركیبان . Y6افضل في صفة G6في حین كان التركیب Y4و Y2و Y1صفات 

Y1أفضل في صفاتG2و G1وفي الموسم الثاني كانا التركیبان . للموسم االولY7و Y5و Y3في صفات 

G5أما التركیبان Y6افضل في صفة G6و G3، بینما كان التركیبان Y7و Y4و Y2و  , G4 فكانا أفضل في

وللموسمین هما صفتا Y1ان من الصفات التي ارتبطت بالحاصل . GT biplotكما یشیر Y5و Y3صفتي 

Y2)عدد القرنات ( وY4)عدد البذور.(  
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  2005في الموسم GTلست تراكیب وراثیة في لوحة ) الصفات(سلوك المكونات الوراثیة)3(شكل 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  2006في الموسم GTلست تراكیب وراثیة في لوحة ) الصفات(سلوك المكونات الوراثیة-4-شكل 

  

صفة، فهو یظهر - يأداة ممتازة لعرض بیانات التركیب الوراثGT biplotأنتوضح هذه الدراسة

العالقات المتداخلة بین الصفات بفعالیة، كما یكون أداة لعرض المقارنات بین التراكیب الوراثیة على أساس 

وفي برامج صفات متعددة، فضال عن استخدامه في الغربلة أو االنتخاب المستقل اعتمادا على صفات متعددة 
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اآللیة البسیطة، اال انها هياصل البذور لوحده لیس فقط االنتخاب، فباعتماد عالقات الصفات فاالنتخاب لح

متغیرة نمواالكثر فعالیة في المراحل المبكرة من برامج التربیة ألي محصول السیما فستق الحقل بتأثیر عوامل 

  .ومنها جهد العناصر الغذائیة ومنها البورون الضروري لعملیة التزهیر
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