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 :المستخلص
 

ة معينة, فقد يدرس هذا التطبع بطرائق متعددة. لذا قد يصف تطبع اصناف انواع محاصيل معينة بادائها باعتماد صفة ما تحت ظروف بيئي

لدراسة تطبع عشرة اصناف من الكراوية باعتماد صفتي نسبة الكرفون  وحاصله )كغم.هـ Ternary plotاعتمدت طريقة 
-1

( في بيئتين هما 

النشاء  Past. استخدم برنامج AMMI Biplot, وادعمت هذه الطريقة بتقانة 3012\3013و 3013\3011موسمين متتالين  الفلوجة والرمادي

الخاصة باالصناف والبيئات. اظهرت نتائج ان طريقة  biplotsالستظهار رسوم  Cropstat7.2, كما استخدم برنامج ternary plotرسوم 

ternary plot   رتبت االصناف الى ثالث رتب باعتماد نسبة الكرفون, وهي رتبة االصناف غير المتطبعة تضمنت الصنفG4  اما الرتبتان

  Ibottomاالخريان فهما رتبة االصناف التي تسلك سلوكين مرة متطبعة ومرة غير متطبعة فهي وقعت على الخط المستقيم الواصل بين رتبة 

تماد وهي واقعة في منتصف الرسم. اما باع Imiddleومرة الى رتبة  Itopورتبة االصناف التي تسلك سلوكا مرة اقرب الى رتبة  Itopورتبة و

 G7و  G3فقد اظهرت تطبع التركيبين الوراثيين  AMMI Biplotمتوسط التطبع للبيئات االربع. اما تقانة  G3حاصل الكرفون فقد كان الصنف 

 افضلها. G7الغلب البيئات. اذ كان التركيب الوراثي 
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ABSTRACT: 
 

Adaptability of Plant species (crops) cultivars could be characterized using their performance via certain 

trait over given environment. Thus, multi methods were applied to investigate this adaptability ofv10 

cultiraj from caraway. Therefore, ternary plot conducted out at first time in middleeast especially in Iraq to 

test ten cultivars of caraway adaptation via carvone% and its yield (kg.ha
-1

) across two locations, Fallujah 

and Ramadi for two successive seasons, 2011/2012 and 2012/2013 to become four environments. AMMI 

biplot laid out to support ternary plot. Past software used to construct ternary plot graphs. Also cropstat 7.2 

software to extract cultivars and envirronments biplots. Results reveald that ternary plot method sorted 

cutlivars into three categories relied on carvone% viz non-adaptable cultivars included G4. While the other 

two categories involved cultivars those had two behavors once adaptable again non-adaptable that located 

on straight line between Ibottom and Itop the last one included cultivars that once behad near to Itop again 

to Imiddle that located on mid of triangle. According to carvone yield, G3 is semi-adaptable across four 

environments, whereas, AMMI Biplot precisely showed that G3 and G7 were most adaptable over most 

evnvironments. Thus, G7 was the most adaptable genotype.  
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 :المقدمة
 

ثي معين ناتج عن تاثيرات ان اداء تركيب ورا   

مكوناته الوراثية وتداخلها مع عوامل البيئة. لذا فان 

البيئة يعد سببا  رئيسا  لتحديد  Xتداخل التركيب الوراثي 

االختالفات في ثبات وتطبع صفات االصناف. ان تطبع 

اصناف معينة قد يصف اداء تلك االصناف باعتماد 

و  Annicchiarico ,3003صفة ما في بيئة معينة )

van Eeuwijk  ,و  3002واخرونDrazic  ,واخرون

(.  يعد التطبع هدفا  مهما  في تربية النبات ودراسة 3007

البيئي. استخدمت عدة طرائق  Xالتداخل الوراثي 

احصائية لتحليل هذا االفق المهم من تربية النبات 

(Sabaghnia  ,و  .300واخرونMohammadi 

, Amriو  Mohammadiو  2009واخرون, 

(. اذ عززت عدة طرائق تقييم وتحليل التداخل .300

( و Gauch ,1993) AMMIالبيئي كتقانة  Xالوراثي 

GGE Biplot (Yan  وKang ,3002 فقد راجع ,)

Elsahookie  وAlmehemdi (3009 تقانة )GGE 

biplot  باالمثلة واستنتجا مقدرة هذه التقانة في تقدير

البيئات, كما اختبر متوسط اداء االصناف تجاه 

Elsahookie  وAlrawi (3011 اداء وثبات ثالثة )

عشر تركيبا  وراثيا  في ثمان بيئات باستخدام عشر 

معادالت احصائية واستنتجا ان افضل المعادالت 

لتشخيص الصنف االمثل هي معادلة المحصلة الوراثية 

, Ternary plot (Kozak. وAMMIوانموذج 

( قياس التطبع فقد 1990ون )واخر Fox(. ناقش 3010

صنف التراكيب الوراثية ذات االداء في كل بيئة. صنفت 

التراكيب الوراثية الى ثالث رتب هي القمة والوسطى 

 Fox( طريقة 3010) Kozakوالسفلى. كما طور 

الصفة  quantiles( باعتماد ربيعات 1990واخرون )

الث قيد االهتمام. بذا تصنف الربيعات تلك الصفة الى ث

الظهار  trilinearرتب ثم ترسم بلوحة ثالثية االبعاد 

الجينات  ازواج تطبع التركيب الوراثي. قد تستخدم

السائدة وغير السائدة بدال من ربيعات الصفة لوصف 

( وقد .Graffelman ,301قانون هاردي واينبيرك )

تستخدم ثالث صفات بهذا الرسم لوصف تطبع التراكيب 

( ان نمط تقدير 3012واخرون ) Golbaالوراثية. وجد 

قد  Ternary plotالحاصل باعتماد ثالثة مكونات برسم 

صنف اصنافا  من الحنطة بشكل جيد في بيئتين احداهما 

عالية المدخالت واخرى واطئة مدخالت االدارة. كذلك 

( ان طريقة 3011واخرون ) Gozdowskiوجد 

Ternary plot  كانت واضحة في عرض البيانات

ثة ابعاد واظهار اربعة مكونات من الحاصل وسهولة بثال

تمييز االصناف. كما قد تستخدم هذه الطريقة لعرض 

التباعد الوراثي بين تراكيب وراثية لمحصول معين ) 

Wiesenberg  وSchwark ,3006 ودراسة )

واخرون,  Herreraالتركيب الكيميائي للمحاصيل )

ي بحوث شائعة ف Ternary plot(. ان طريقة 3006

التربة كمثلث النسجة وفي دراسات علم المياه فقد تتكون 

واخرون,  Podrabskyعيناتها من ثالثة مكونات ) 

(.  استخدمت هذه الطريقة Liebiens ,3001و  .199

لوصف اداء عدة تراكيب وراثية من الكراوية منزرعة 

 في عدة بيئات وتصوير تطبع تلك التراكيب الوراثية.
 

 :ائقالمواد والطر
 

 :بيانات الدراسة
 

نفذت تجربة حقلية للموسم الشتوي في موقعين هما 

موسمين متتالين في خالل الفلوجة والرمادي 

لتصبح اربع بيئات. اذ  3012 \3013و 3013\3011

اختبرت عشرة تراكيب وراثية من الكراوية. نفذت كافة 

عمليات خدمت التربة والمحصول بما هو موصى به.  

حاصل الثمار منها بالمتر المربع  سجلت بيانات

الستخراج حاصل الزيت الطيار بعد استخالص الزيت 

الطيار حسبت النسبة المئوية له لكل تركيب وراثي ولكل 

بيئة مضروبا في حاصل الثمار) 

Almehemdi,3011 ثم قدرت نسبة الكرفون في .)

الزيت الطيار وضرب في حاصل الزيت الطيار 

 ن. الستخراج حاصل الكرفو
 

 :وصف الطريقة
 

( التراكيب الوراثية في 1990واخرون ) Foxيصنف 

والوسطى  topكل بيئة الى ثالث طبقات هي القمة 

middle  والسفلىbottom  باعتماد الرتب. يمكن تعديل

. اذ يمكن quantilesهذا المفهوم بتطبيق الربيعات 

  .qLوالربيع االدنى  qUاختيار ربيعين هما الربيع االعلى 

 االدنى(. L  =lowerاعلى و  U  =upperاذ تمثل 

تخضع كل قيمة مفردة لكل تركيب وراثي في كل بيئة 

 للمعادلة

 .top (2 =)Yge  ˂qUقيمة القمة 

 .middle (3  =)qL  ˂Yge  ≤qUقيمة الوسطى 

 .bottom (1 =)Yge  ≤qLقيمة السفلى 

 gthتمثل قيمة الصفة للتركيب الوراثي  Ygeاذ ان 

(1.......G في البيئة )eth (1...........E اذ يمتلك كل .)

تركيب وراثي عدة قيم كما في البيئات. تحول البيانات 

 بالطريقة ادناه.

Ig,top  عدد البيئات التي يمتلك فيها التركيب الوراثي =

gth  قيمةtop. 

Ig,middle  عدد البيئات التي يمتلك فيها التركيب =

 .middleقيمة  gthالوراثي 

Ig,bottom  عدد البيئات التي يمتلك فيها التركيب =

 .bottomقيمة  gthالوراثي 

=  gth (gلذا يكون مجموع البيئات لكل تركيب وراثي 

1.........G) 

E= Ig,top+ Ig,middle+Ig,bottom  
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 . بعض المعلومات حول منشأ عشرة تراكيب وراثية من الكراوية قيد االختبار1جدول 

 مالحظات المنشأ الوراثي التركيب الرمز

G1 Balady صنف شائع مصري 

G2 Mosul اصله بري من صحراء الموصل عراقي 

G3 Konczewiski منتج باالنتخاب من ساللة هولندية بولندي 

G4 Berry بري, جمع من صحراء الموصل عراقي 

G5 Plewiska هولندي  

G6 Holland هولندي  

G7 Iraqi 1009منزرع عام  عراقي 

G8 Hungary مجري منتج من بذور تجارية هنكاري 

G9 F1selected منتخب دورتين من مجتمع بري عراقي 

G10 Karzo كندي  
 

 : Ternary Plotرسم 
 

لتحويل  PAST version 2.17cلقد استخدم برنامج 

 Ternaryقيم الرتب الثالث الى رسم ثالثي االبعاد 

plot (Hammer  ,يمكن3001واخرون .)  انشاء

 vcdالمرفق في  Ternary plotالرسم باستخدام 

package ( Meyer  ,لبرنامج .300واخرون )R (R 

Development Core Team ,3009 اذ يمكن ,)

 لعمل الرسومات من المؤلف. Rالحصول على شفرة 

AMMI Model  

لتمثيل قيم  AMMI analysisاستخدمت تقانة 

التاثيرات الرئيسة  االصناف والبيئات بالرسم ناتجة من

فهذا  AMMIاالضافية والتداخل التضاعفي النموذج 

 االنموذج يعبر عنه رياضيا  بالمعادلة

Yij= μ+gi+ej+Σλkγikξjk+ρij+εij  

في البيئة  i لتراكيب الوراثيةيمثل حاصل ا Yijاذ ان 

j و ,μ  المتوسط العام, وgi  التاثير الرئيس المرتبط

, j-thر الرئيس المرتبط بالبيئة التاثي ej, و i-thبالصنف 

قيمة  k-th ,γikالقيم الشاذة لمحور التداخل الرئيس  λkو 

قيمة  k  ,ξjkللعمود المرتبط بالمحور  i-thالمتجه 

المتبقي من  k ,ρijللصف المرتبط بالمحور  j-thالمتجه 

 εij)الشواذ الناتجة عن التداخل( و  AMMIانموذج 

كما استخدم  .Pooled errorقيمة الخطا التجميعي 

 Biplotsالستظهار رسوم  Cropstat7.2برنامج 

 (..IRRI ,300والبيئات ) بالتراكيب الوراثيةالخاصة 

 :النتائج والمناقشة
 

 :محتوى الكرفون
 

  Ternary plotطريقة 
 

استخدمت بيانات نسبة الكرفون الظهار هذه الطريقة. 

يب متوسط محتوى الكرفون لعشرة تراك 1يبين جدول

وراثية من الكراويا المزروعة في اربع بيئات وقيم رتب 

 G3البيئات. يشير الجدول الى تفوق التراكيب الوراثية 

اذ حققت هذه التراكيب الوراثية اعلى قيمة  G9و  G8و 

لكل منها  Imiddleتحت   1و  Itopتحت رتبة  3رتبة 

% بالترتيب,  .3.3و 3.33و  3.12بمحتوى كرفون 

افضل التراكيب الوراثية. كما ان التراكيبان مما يجعلها 

قد سلكا سلوكا مزدوجا مرة اي  G2و  G1الوراثيان 

ومرة  Itopانهما شبه متطبعان اذ وقعا مرة تحت رتبة 

بالتناصف غير ان محتواهما من  Ibottomتحت رتبة 

مركب الكرفون كان منخفضا. اما بقية التراكيب الوراثية 

بقية ادنى قيم رتبة تراوحت بين فهي االسوأ. اذ اعطت ال

و  G8و  G3. فقد يعني ان التراكيب الوراثية 2الى  3

G9  هي افضل تطبعا في محتوى الكرفون في ثالث

بيئات فقد يعني ان لها تطبع واسع. كما ان نصف 

التراكيب الوراثية وقعت في الرتبة الدنيا فقد تكون ذات 

االسوا فقد  كان G4تطبع خاص. اذ ان التركيب الوراثي 

  Ibottomواعلى قيمة   1بلغت  Itopحقق ادنى قيمة 

 .2بلغت 
 لعشرة تراكيب وراثية من الكراوية المزروعة في العراق Ternary plot: محتوى الكرفون المحول لرسمه بتقانة 1-جدول

 ونمحتوى الكرف ترتيب Ig, bottom Ig, middle Ig, top محتوى الكرفون )%( التركيب الوراثي

G1 2.14 1 0 1 G4 1.99 

G2 2.17 2 0 1 G7 2.06 

G3 2.14 1 1 1 G6 2.13 

G4 1.99 3 0 1 G9 2.13 

G5 2.24 1 0 1 G1 2.14 

G6 2.13 2 0 1 G3 2.14 

G7 2.06 1 0 1 G2 2.17 

G8 2.24 1 1 1 G10 2.22 

G9 2.13 1 1 1 G5 2.24 

G10 2.22 1 0 1 G8 2.24 
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بيانات التراكيب  Ternary plotقد تصنف تقانة 

(. اذ 1990واخرون,  Foxالوراثية الى ثالث رتب) 

يالحظ ان هذه التقانة قد صنفت التراكيب الوراثية كانت 

روؤس المثلث هي التراكيب الوراثية فقد كان التركيب 

راس المثلث االسفل اقرب الى جهة الرتبة  g4الوراثية 

راسين المثلث  السفلى على الخط المستقيم الواصل بين

( فهذا يعني انه غير متطبع Itop —Ibottomالكبير)

و  g3اما راس المثلث الثاني تمثل بالتراكيب الوراثية 

g8  وg9  الواقعة في منتصف المثلث الكبير فهي اكثر

(, بينما 1تطبعا من غيرها الن لها ادنى قيمة رتبة )

ية. راس المثلث الصغير فقد تمثل ببقية التراكيب الوراث

يالحظ اندماج بعض القيم بسبب تشابه تاثيرها. لذا تحتاج 

 الى طرائق رياضية لفك االندماج لالستقراء بشكل ادق. 

 
 لقيم الرتب لمحتوى الكرفون لعشرة تراكيب وراثية من الكراوية مزروعة في اربع بيئات Ternary plotرسم  :1-شكل

 

  AMMI Biplotتقانة 
 

ي لناتج قيم التراكيب الوراثية رسم تفريق 3يمثل شكل 

بتحليل المكون الرئيس االول والثاني ضمن انموذج 

AMMI1  بالتعامد مع متوسطات محتوى الكرفون لكل

تركيب وراثي. اذ تمثل التاثرات الرئيسة وتاثيرات 

IPCA1  لكل من التركيب الوراثي والبيئة. فقد اظهر

ت % من مجموع مربعات المعامال3..9هذا االنموذج 

 GSS (Genotypic sum% ناتج عن 2.كان منها 

sequare  والن )IPCA1SS  من 77.37يمثل %

GEISS (Genotypic by environment 

interaction sum sequare بذا فهو يؤكد اهمية اخذ )

التداخل البيئي الوراثي بالحسبان عند تقدير محتوى 

في الكرفون في عدة بيئات او تحديد تركيب وراثي معين 

اقل ثباتا. بيد ان  G4بيئة خاصة.ان التركيب الوراثي 

كان االفضل اداءا تجاه اغلب  G8التركيب الوراثي 

 IPCA1البيئات.اذ ان التراكيب الوراثية التي تمتلك قيم 

استجابت بشكل ايجابي )متطبعة ( للبيئات التي  0˂

, اي ان تداخلها ايجابي لكنها IPCA1 ˂0تمتلك 

, يطبق IPCA1 ˃0بيئات التي لها تستجيب سلبا لل

, IPCA1 ˃0العكس للتراكيب الوراثي التي تمتلك قيم 

االكثر  G3و  G9و  G8وبذا يكون التركيب الوراثي 

. بيد ان التركيبين الوراثيين E4و  E1تطبعا في بيئتي 

G2  وG10  اكثر تطبعا في البيئةE2 يعد االختالف .

االتجاه والمقدار  بين التراكيب الوراثية مهما باعتماد

Y (IPCA1 ,))الحاصل( ومحور  Xعلى محور 

فافضل تركيب وراثي يجب ان يعطي اعلى حاصل 

  مستقرا  عبر البيئات.
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 لكل من التراكيب الوراثية والبيئات في نسبة الكرفون IPCA1تظهر التاثيرات الرئيسة و  AMMI Biplotرسم  : 1 -شكل

 

الناتج من رسم  2في شكل  AMMI2يمثل االنموذج 

IPCA1vs PCA2  من التداخل 6..9. اذ يغطي %

GE ان التراكيب الوراثية  2. فقد يشير الشكلG5  و

G10  وG4  والبيئاتE2  وE4  وE3  امتلكت اعلى

. كما يشير الرسم الى ان التركيبان GEتاثير في التداخل 

 E2امتلكا تطبع خاص للبيئة  G10و  G5الوراثيان 

. التراكيب E3و  E1في البيئة  G6اثي والتركيب الور

الوراثية ذات القيم قريبة من نقطة االصل )مركز الرسم( 

(, وبذا فهي تمتلك تطبعا  عاما  بنسبة 0ال تمتلك تداخل )

و  G7و  G1كرفون مختلفة. بذا فتراكيب وراثية مثل 

G3  وG9  وG8  عكس عقرب الساعة( تقع ضمن هذه(

وراثية ثابتة باعلى اداء. المجموعة. لذا تعد تراكيب 

 E3تطبع خاص مع البيئة  G6امتلك التركيب الوراثي 

كان  GE% وتداخله 90الن الزاوية بينهما اقل من 

امتلك  AMMI2ايجابي مع هذه البيئة . الن االنموذج 

 RMSPDادنى جذر تربيعي لمتوسط االختالف 

(ROOT MEAN SQUARE 

DIFFERENCEاد هذا (, لذا يمكن االيصاء باعتم

 (.Sutka ,3006و  Farshdfarاالنموذج ) 

 
 الول مكونين رئيسين AMMI2اعتمادا على انموذج  GEللتداخل  AMMI Biplotتحليل : 3-شكل

 

   :حاصل الكرفون

  Ternary plotتقانة 
 

وترتيب  Igrبيانات حاصل الكرفون وقيم  3يمثل جدول 

ربع عشرة تراكيب وراثية من الكراوية مزروعة في ا

و  G3بيئات. تشير النتائج الى تفوق التركيبان الوراثيان 

G7   فقد اعطيا اعلى قيم في الرتبةItop  لكل  3بلغت

. بيد G3للتركيب الوراثي  Imiddleللرتبة  1منهما و 

وقعا في الرتبة االدنى  G5و  G4ان التركيبين الوراثين 

لكل منهما في الرتبة  2فقد اعطيا اعلى قيم بلغت 

Ibottom بينما امتلكت بقية التراكيب الوراثية قيم في 

مما يجعلها في المرتبة الثانية بعد  3الرتبة االدنى بلغت 

G4  وG5 بذا تكون هذه التراكيب الوراثية اقل تطبعا .
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و  G3للبيئات. كما تبين النتائج ان التركيبين الوراثيين 

G7  و  2..22اعطيا اعلى متوسط حاصل كرفون بلغ

كغم.هـ ...22
-1

. اليجاد التراكيب الوراثية البارزة يجب 

زيادة قيمة الربيع االعلى للتخلص من االندماج الحاصل 

في قيم التراكيب الوراثية, اذ ان نصف التراكيب 

( بسبب 2-)جدول Imiddleالوراثية واقعة تحت رتبة 

 Itop% منها وقعت تحت الرتبة 12تساوي قيمها, وان 

. ان هذا قد يغير مواقع Ibottomة والبقية تحت الرتب

التراكيب الوراثية تحت الرتب مما ينعكس على الرسم 

Ternary plot  وبالتالي التخلص من االندماج الحاصل

 في قيم التراكيب الوراثية مؤديا الى استقراء واستظهار 

 معلومات اكثر دقة عن التراكيب الوراثية انفة الذكر.
 

 
 

. 3-ب المشار اليها في جدولقيم الرت (2-شكل)يمثل 

 G3يمكن ان يستظهر من الشكل ان التركيب الوراثي 

افضل التراكيب الوراثية اداءا وتطبعا للبيئات فقد وقع 

الواقع  G7في منتصف المثلث ويليه التركيب الوراثي 

ان  Ibottomو  Itopلى الخط المستقيم الواصل بين 

ث يعني في منتصف المثل G3وقوع التركيب الوراثي 

وبالعكس يمتلك  Ibottomانه ال يمتلك قيم في الرتبة 

نصف القيم في تلك الرتبة لذا وقع  G7التركيب الوراثي 

على الخط المستقيم الواصل بين الرتبتين. كما امتلك 

اسوا موقع في المثلث  G5و  G4التركيبان الوراثيان 

 Itopورتبة   Ibottomعلى الخط الواصل بين رتبة 

 . بذا يكونان اقل التراكيبIbottomى الرتبة اقرب ال

الوراثية تطبعا. بينما وقعت بقية التراكيب الوراثية في 

الجزء السفلي من المثلث. يالحظ كذلك اندماج بعض 

التراكيب الوراثية في الرسم بسبب تساوي قيم الرتب 

يمكن التغلب عليها بزيادة قيمة الربيع االعلى العادة 

يب الوراثية واستخالص المعلومات تصنيف تلك التراك

(. بقية التراكيب Kozak ,3010منها بشكل ادق)

 Imiddleاو في  Itopالوراثية اما ان تكون في رتبة 

  فهي قد تكون ذات تطبع عام او واسع.
 

 :AMMI Biplotتقانة 
 

الى كل من التاثيرات الرئيسة وتاثرات  (.-شكل)يشير 

ية والبيئات االربع في التداخل لكل من التراكيب الوراث

حاصل الكرفون للمحصول الكراوية. اذ مسك هذا الرسم 

  و مجموع 1.2.73مجموع مربعات التراكيب الوراثية 

من   IPCA1 1.6.63و  61.6.20مربعات البيئات 

)جدول تحليل  397.99مجموع مربعات التداخل 

% من مجموع 2..9التباين( . لذا فهذا الرسم يفسر 

حظ ان التباين في الحاصل الناتج عن نمط التباين. يال

هو  IPCA1التداخل الممسوك بالمكون الرئيس االول 

مشابه لما نتج عن التاثير الرئيس للتراكيب الوراثية, 

وبذا فالتداخل مهم لمثل هذه البيانات, ويكون التطبع 

الخاص والواسع بنفس الدرجة من االهمية. يمثل الخط 

المتوسط العام للحاصل  العمودي في منتصف الرسم

كغم.هـ 26.2
-1

. ان تراكيب الكراويه الوراثية التي تملك 

قد تاثرت ايجابا بالبيئات اي  0اكبر من  IPCA1قيم 

اكبر  IPCA1انها تطبعت لتلك البيئات التي امتلكت قيم 

اي انها تداخلت مع البيئات بشكل ايجابي لكنها قد  0من 

ادنى  IPCA1قيم قيم  تستجيب سلبا للبيئات التي تمتلك

قد  G7و  G3. بذا يكون التركيبان الوراثيان 0من 

 E4و  E3وبدرجة اقل للبيئتين  E1استجابا للبيئة 

 G10و  G8و  G4و  G2واستجابت التراكيب الوراثية 

بشكل افضل. هذا يعني ان هذه  E4و  E3للبيئتين 

التراكيب متطبعة للبيئة التي اعطت اداء افضل في تلك 

 ئة.البي

 

 
 

 ternaryحاصل الكرفون المحول لرسمه بتقانة  :2 -جدول

plot لعشرة تراكيب وراثية من الكراوية المزروعة في العراق 

ب 
التركي

الوراث
ي

 

صل 
حا

ن 
و
الكرف

هـ
)كغم.
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I
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G1 53.1 1 1 1 G4 49.48 

G2 54.03 2 1 1 G5 50.85 

G3 55.43 1 1 1 G9 51.88 

G4 49.48 3 0 1 G1 53.10 

G5 50.85 3 0 1 G10 53.10 

G6 54.68 2 1 1 G2 54.03 

G7 55.88 1 0 1 G6 54.68 

G8 54.73 1 1 1 G8 54.73 

G9 51.88 1 1 1 G3 55.43 

G10 53.10 1 1 1 G7 55.88    

 

لقيم الرتب حاصل الكرفون  Ternary plot. رسم 3شكل 

 لعشرة تراكيب وراثية من الكراوية مزروعة في اربع بيئات
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( انف الذكر في I-AMMI) Iعندما يفشل االنموذج 

استخالص كل المكونات الحقيقية للتداخل فهناك نوع اخر 

 IPCA2و  IPCA1من الرسم مكون من محورين هما 

( model-AMMI 2) 2وهو ما يسمى باالنموذج 

ولكون المكونين الرئيسين احداثين فهما يمكن ان يستظهرا 

استجاب للبيئة  G7ا فالتركيب الوراثي اغلب التداخل. لذ

E1  ايجابا وسلبا لبقية البيئات والتركيب الوراثيG3 

و  G4, بيد ان التراكيب الوراثية E3و  E1ايجابا للبيئتين 

G8  وG9  وG10  استدارت حول البيئةE4 بينما وقع ,

, E2قرب محور البيئة  G6و  G2التركيبان الوراثيان 

لتراكيب الوراثية قرب محاور تلك عليه فان وقوع تلك ا

 البيئات يمثل تطبع تلك التراكيب الوراثية لتلك البيئات.
 

 
 

تجزىء مجموع مربعات  AMMIان استخدام موديالت 

تداخل البيئة والسنوات مع التراكيب الوراثية بفعالية 

كبيرة اكثر من استخدام موديالت االنحدار المترافق 

Joint regression (Nachit  ,فهو 1993واخرون .)

يفسر لماذا يكون تحليل االنحدار المترافق اقل استخداما  

في حساب التداخل البيئي الوراثي  AMMIمن تحليل 

في محصول الحنطة, اذ يشير التباين الكبير في تحليل 

انحدار البيئي الى ضرورة تعديل االنحدار الخطي, بيد 

نموذج ( اشار الى ان اال.199واخرون ) Hillان 

الخطي مفيد عند استخدام بيانات متوازنة ومتكاملة. ان 

تنوع المواقع كان المصدر االساس في التباين في صفتي 

(.Bernardo ,3010الهدف )

يمثل اكثر سهولة في   ternary plotان استخدام تقانة 

انتاج الرسم لكن اكثر صعوبة في استخالص النتائج 

لذا يحتاج الى طرائق  بسبب االندماج الحاصل في القيم

. بيد ان تقانة Jitteringرياضية لعمل نكزات للقيم 

AMMI model  اكثر صعوبة في عمل الرسوم واسهل

في استخالص المعلومات. لذا فان تكامل التقانتين تعد 

وسيلة فعالة في دراسة تطبع التراكيب الوراثية الغلب 

ان المحاصيل في بيئات معينة. فقد اثبتت التقانتان 

كانت افضل  G3و  G4و  G7التراكيب الوراثية 

التراكيب الوراثية ولكال الصفتين ويمكن ان تكون 

سالالت تربية الدخالها في برامج تربية الحقة لتحسين 

 اداء محصول الكراوية.
 

 
 ثية والبيئات في حاصل الكرفونلكل من التراكيب الورا IPCA1تظهر التاثيرات الرئيسة و  AMMI Biplotرسم  .4شكل

 

 

 
 الول مكونين رئيسين لحاصل الكرفون AMMI2اعتمادا على انموذج  GEللتداخل  AMMI Biplotتحليل  .5شكل 
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