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المستخمص

تم استخدام طريقة تحميل  GGE-Biplotفي هذا البحث لتحميل حاصل بذور سبعة تراكيب وراثية من فول الصويا منزرعة في

موقعين هما بغداد وصالح الدين لمدة سنتين متعاقبتين 2002و 2002في العراق وقد جمعت معا لتصبح اربع بيئات لتقدير ثبات حاصل
التراكيب الوراثية .نفذت التجربة بتصميم القطاعات الكاممة المعشاة بثالثة مكررات .كان التأثير الرئيس لمتراكيب الوراثية عالي المعنوية

( ,)G effect=%2559=PC1كما كان تداخل التراكيب الوراثية مع البيئات معنويا( .)GEI =%254 =PC2لقد اظهر التركيب الوراثي

 F415اعمى حاصل  2549و 2542ط .ه
حاصل  2592و 2552ط .ه

0-

0-

في البيئتين صالح الدين  2002و ,2002بالتتابع ,واعطى التركيب الوراثي  G111اعمى

في البيئتين بغداد 2002و ,2002بالتتابع .اوضحت ادوات تحميل  GGE-Biplotان التركيب الوراثي

 F415كان اكثر ثباتا في البيئات تبعه  G111ثم التركيب الوراثي  SE22وارتبط الحاصل العالي بالثبات تحت البيئات .يستنتج ان تقانة

 GGE-Biplotقد تمثل صندوق ادوات لباحثي المحاصيل ومربي النبات والوراثة واالحصائيين لتفسير وفهم بيانات  GEIفي METs
لتقدير الفعل الجيني ومواقع الصفات الكمية .يحوي هذا البرنامج عدة ادوات وواجهات بها تعرض التراكيب الوراثية المتفوقة ذات الثبات

العالي ,فقد كانت فعالة في استخالص التركيب الوراثي الثابت بأداء عال .لذا تبين ان التركيبين الوراثيين  F415و G111اكثر ثباتا من
بقية التراكيب الوراثية االخرى.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كممات مفتاحية :تراكيب وراثية ,تداخل وراثي  xبيئي ,GGE-Biplot ,ثبات.
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ASBSTRACT
This research reports the analysis by using GGE biplot methodology, for seed yield of 7 genotypes of
soybean (Glycine max L.) grown at 2 locations (Baghdad and Salah din) in Iraq over 2 successive
seasons 2008 and 2009 combined to give four environments to determine yield stability and
performance of genotypes. The experiments were carried out using a randomized complete block
design with three replicates in each experiment. The main effect of genotypes was highly significant
and the genotype x environment interaction was significant. F415 genotype produced significantly
higher yields 2.47 and 2.42 t .h-1 at Saladin 2008 and Baghdad 2009 and G111genotype produced 2.73
and 2.53 t .h-1 at Baghdad 2008 and 2009 respectively. The GGE biplot analysis showed that F415 was
the most desirable genotype across all environments followed by G111 and SE22 and high yield was
associated with stability across environments. It could be concluded that GGE-biplot represented on
ercellent toolbox for agronomists, plant breeders, geneticists and biometricians to interpret and
understand GEI data in METs to assess gene action and quantitative traits loci5 That technique was
effective to derive the most stable genotype with high yield and in extracting stable genotype with high
yield. The F415 and G111 genotypes were the best for being more stable than others for comparing
soybean genotypes for stability.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
Keywords: soybean genotypes, genotypes X environment interaction GGE biplot, , stability.
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البيئات يمكن ان يسيم في زيادة تقدير قابمية التوريث

المقدمة

لمصفات المقاسة ويعجل من معدل الحاصل االنتخابي ويقوي

يعد محصول فول الصويا من المحاصيل الميمة في العالم,

من القابمية التنافسية إلنتاج البذور ورفع حاصل البذور في

لذا فالتداخل بين التركيب الوراثي والبيئة ينتج عنو اختالفات

وحدة المساحة ( .)3اتضح من عدد من المقاالت ان طريقة

ميمة في اداء تمك التراكيب الوراثية عندما تقيم في مواقع

 GGE biplotكانت فعالة لتحميل بيانات البيئات وتقييم

مختمفة ( .)25ان فيم التداخل بين التراكيب الوراثية والمواقع

التراكيب الوراثية وتمييز بيئة االختبار بسبب خاصية inner-

ضرورة ممحة لمكشف عن اداء تمك التراكيب الوراثية عندما

 ,productواظيرت طريقة  GGE biplotان البيئات وقعت

تقيم في مواقع مختمفة ,لذا اىتم الباحثون في دراسة تأثير

التداخل الوراثي  xالبيئي ()GEI
Environment

في بيئتين كبريين وان تأثير  GEفي الحاصل يمكن ان

Genotype x

يكشف من خالل االنتخاب غير المباشر لوزن الحبة واالزىار

وتحميل تجارب االصناف المزروعة في

المبكر( .)23اشار  Kayaواخرون ( )12ان قيم PC1

بيئات متعددة باستخدام  Biplot analysisإلعطاء التوصية

لمتراكيب الوراثية كان اكبر من صفر وىذا يعني التراكيب

بزراعة التركيب الوراثي المناسب ليذه البيئات (.)24

افترض  Yanواخرون ( )24و )21( Yanان
 biplotيتألف من مكونين PC1

الوراثية اكثر تطبعا واعمى حاصال بينما االقل من الصفر

GGE

وPrincipal ( PC2

مثمت التراكيب الوراثية غير المتطبعة واالقل حاصال .اما قيم

 .)component analysisففي التجارب متعددة البيئات تقيم

 PC1و PC2القريبة من صفر فإنيا تمثل التراكيب الوراثية

االكثر ثباتا باستخدام طريقة  GGE biplotكما استخدم

اصناف عديدة في بيئات مختمفة وىذا يسمح بتقييم تداخل

تقانة الرسم  Biplotلعرض بيانات تداخل  G+GEلتجارب

التركيبب الوراثي مع البيئة ( )GEIألنو افق ميم في برامج

البيئات المتعددة  .METsفقد انشات ىذه التقانة من تحميل

تربية النبات فيو ييدف الى انتخاب التراكيب الوراثية المتفوقة

 Multivariateبفصل بيانات  GEIبتحميل المكون الرئيس

في تجارب اداء المحصول لتحسين وتطوير اصناف خاصة

( .)10كما افترض  Yanواخرون ( )19ان GGE-Biplot

او موصى بيا بشكل كبير ,وبذا فان اعتماد وتسجيل تمك

تعتمد عمى تحميل القيمة الشاذة ( )SVDلبيانات GE

التراكيب الوراثية يعتمد عمى استقرار حاصل الصنف في

الممركزة بيئيا او المعدلة ضمن البيئة Environmental-

بيئات متعددة ,كما يمكن تحديد الصنف االمثل في االداء

.centered or within-environment standardized

والثبات عبر بيئات متغايرة ( 15و 19و .)23يشار الى اغمب

فقد استخدمت ىذه التقانة في تحميل بيانات  GEIفي البحوث

الصفات االقتصادية والحقمية الميمة كحاصل البذور بانيا

الزراعية( 2و 3و 9و 11و 13و  15و 16و .)17كانت

صفات كمية تتداخل مع البيئة في كثير من االحيان GEI

ىذه التقانة مفيدة لباحثي المحاصيل لتقيم الثبات لعدة

لذا تستخدم باستمرار لتقيم استجابة االصناف المتمايزة لمتباين

محاصيل .وجد  Dehghaniواخرون ( )5ان تطبيق تقانة

البيئي ( ,)2واكد ذلك  Elsahookieو )8( Al-Rawiعمى

 GGE-Biplotكانت فعالة في صنع قرار االنتخاب في

ان صفة حاصل التركيب الوراثي والصفات الكمية االخرى ليا

مواقع مختمفة .في الجزائر استخدم  Mezianiواخرون ()14

اىمية في تحديد صالحية الصنف المزروع في بيئة معينة,

 AMMI Biplotلتحميل بيانات تراكيب وراثية من الشعير

وفي مجال تحميل التداخل البيئي الوراثي باستخدام طريقة

GGE-Biplotوجد  )1( Abbasان االصناف DT84,

في مواقع متباينة .اذ شخصت تركيبين وراثين قد تفوقا في

 Lee74, M103تفوقت في اربع بيئات باعتماد بيانات

تمك المواقع .ييدف العمل البحثي الحالي الى تحميل بيانات

حاصل بذور فول الصويا بتقانة  GGE-Biplotوتقيم مواقع

حاصل البذور .كما اشار  ElsahookieوAlmehemdi

االختبار وتحديد اداء تراكيب وراثية مختمفة في موقعين في

( )7الى كفاءة ىذه التقانة في استخالص التباينات الناتجة

في العراق وتحديد ثباتية حاصل البذور.

عن تداخل البيئة مع التراكيب الوراثية وسيولة اختبار
االصناف بدرجة كبيرة في مناطق بيئية متعددة .ان الفيم

الجيد لمظروف البيئية المختمفة مع تقيم تمك االصناف في تمك
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جدول  .0المعمومات التاريخية ومنشا التراكيب الوراثية

المواد والطرائق

زرعت سبعة تراكيب وراثية من محصول فول الصويا في

لمحصول فول الصويا

موقعين ىما بغداد وصالح الدين .اختبرت التراكيب الوراثية

Description Seed source
Cultivar Industrial Crops Com.
Hybrid G83 X TN12
Hybrid G22 X IPA
Selected
Cultivar Industrial Crops Com
Cultivar Industrial Crops Com.
Selected

باستخدام تصميم القطاعات الكاممة المعشاة بثالث مكررات

وقد اعيدت التجربة لسنتين متتاليتين( 2008و ,)2009لذا
عدت اربع بيئات .زرعت بذور التراكيب الوراثي عمى مروز
في الواح  3 x 3م ,2المسافة بين مرز واخر  75سم بكثافة

نباتية  150ألف نبات.ىـ .1-اضيف السماد الفوسفاتي
والنتروجيني لكل موقع بمعدل  80كغم .P205ىـ

1-

و160

اداء التراكيب الوراثية في المواقع

يظير تحميل  GGE-Biplotان المكون الرئيس  PC1قد

 GGE-Biplotالختبار تداخل  GEIلمتوسطات حاصل

استخمص  9557و %354 PC2من مجموع التباين

بذور التراكيب الوراثية لموقعي الدراسة وفي سنتين .استخمص

الكمي( .)%9951فقد قسم تحميل  GGE-Biplotالرسم الى

اول مكونين رئيسين  PC1و PC2يتركب منيما GGE-

لوحتين مزدوجتين ثانويتين  ,sub-biplotsفاألولى فوق خط

 Biplotمن متوسطات الحاصل الممركزة عمى متوسطات

الصفر االفقي والثانية تحتو .اذ يبين شكل  1العالقة الممكنة

البيئة بتحميل القيمة الشاذة .لم تخضع البيانات لمتحويل

بين البيئات االربع فقد كانت قريبة من بعضيا وعمى خط

( )Transform=0ولكنيا عدلت حسب مقياس ()scale=1

عمودي واحد ,فيذه العالقة يمكن ان توضحيا الزاوية الحادة

اي بقسمتيا عمى االنحراف القياسي وتمركزىا حسب البيئة

بين

( )G+GE( )centering=2وىي تمثل تمركز الفاحص وىو

المحور الموجب (عمى يمين نقطة االصل من المحور) تمتمك

باستخدام اداء التراكيب الوراثية في المواقع ونمط اين منيا

اعمى حاصل .لكن تمك الواقعة عمى الجانب السالب من

متفوق وتصنيف التراكيب الوراثية عمى اساس كل من
الحاصل

والثباتية

ومحور

محاور

ىذه

البيئات

الممتدة

من

نقطة

االصل( .)Midpoint=0اذ ان التراكيب الوراثية الواقعة عمى

البيئة .تم انشاء  GGE-Biplotلعرض تحميل الحاصل

متوسط

G111
F412
F415
LS75
SE22
SE83
SL50

النتائج والمناقشة

.Nىـ ,1-بالتتابع .اخضعت بيانات حاصل البذور لتحميل

الفاحص

Genotype

المحور تعطي ادنى حاصل ,اما تمك الواقعة عمى نفس خط

لتقيم

الموازاة نسبة لإلحداثي العمودي فيي تمتمك نفس الحاصل.

المدخل(التركيب الوراثي) والعالقة بين المدخالت ()21

بذا تمتمك التراكيب الوراثية  G111و SE22وLS75

المستخمصة من اخضاع بيانات الحاصل الممركزة عمى

و F412و SL50اعمى حاصل بالترتيب .بيد ان التركيب

متوسطات البيئة لتحميل القيمة الشاذة باعتماد المعادلة
Yij – βj = λ1ξi1ηj1 + λ2ξi2ηj2 + εij
اذ يمثل  Yijحاصل التركيب الوراثي  iفي البيئة  jوβi

الوراثي  SE83امتمك ادنى حاصل .لكن ىذه التراكيب
الوراثية لم تكن ثابتة .يمكن تصنيف التراكيب الوراثية بطريقة
 Biplotمع اتجاه عقرب الساعة بترتيب > F415

متوسط حاصل كل التراكيب الوراثية في البيئة  jو λ1وλ2

> F412 > SL50 > SE83 > SE22 > G111

القيم الشاذة لممكونين الرئيسين  PC1و  , PC2بالتتابع وξi1

 .LS75بالنسبة لمثباتية ,يعد التركيب الوراثي  F415مثالي

و ξi2قيم متجيات  eigenvectorsلمتركيب الوراثي i

وثابت .عموما التركيب الوراثي الواقع قريب من نقطة

لممكونين الرئيسين  PC1و PC2بالتتابع و ηj1و ηj2قيم

االصل( )Midpointيمكن ان يعد ثابتا مع تفاعل منخفض

متجيات  eigenvectorsلمبيئة  jلممكونين الرئيسين PC1

مع البيئة .قد يشار لمتركيب الوراثي بانو  optimalعندما يقع

و )Principal component analysis( PC2بالتتابع وεij

قريب من النياية الموجبة لمتوسط محور المواقع والمسافة

ىو المتبقي من االنموذج المرتبط بالتركيب الوراثي  iوالبيئة

العمودية عن ذلك المحور يجب ان تكون قميمة .وفي ىذه

.j
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الحالة الخاصة يكون التركيب الوراثي  F415و G111ىما

التركيب الوراثي  LS75فقد وقع داخل المضمع وقريب من

افضل التراكيب الوراثية.

نقطة االصل مما يعني ان ىذا التركيب الوراثي امتمك اقل

جدول  .2متوسط حاصل سبعة أصناف من فول الصويا في

تداخل مع تغير البيئة .كذلك يالحظ من المضمع ان التركيب

أربع بيئات(طن.هـ)0-

التراكيب
الوراثية

البيئبت

الوراثي  SE22قد وقع عمى الخط الجانبي لممضمع الذي
رؤوسو  G111و  SE83ىذا يعني انو وسط بين ىذين

متوسط

Baghdad08

Baghdad9

Saladin08

Saladin9

G111

2573

2553

2554

2543

5788.8

F412
F415
LS75
SE22
SE83
SL50
متوسط

1597
2547
2521
2526
2501
1591
2.22286

2503
2539
2514
2516
1589
1593
2.15286

1595
2542
2500
2525
2500
1585
2.14429

2505
2537
2511
2511
1583
1595
2.12143

572222
577458
574482
574182
471658
471422
2.16036

التركبين الوراثيين.

شكل  .2توزيع سبعة تراكيب وراثية من فول الصويا في
البيئات االربع باعتماد اداة المضمع

ترتيب التراكيب الوراثية باعتماد المتوسط والثباتية

يوضح شكل  3ترتيب التراكيب الوراثية باعتماد افضل تركيب
وراثي .فقد يبين الرسم ان التركيب الوراثي  F415كان قريب

شكل  .0توزيع  9تراكيب وراثية من فول الصويا بتحميل
GGE-Biplot
تفوق التراكيب الوراثية في بيئات متعددة

جدا من التركيب الوراثي المثالي المائل نحو النياية الموجبة
لممحور باقل فاصمة عمودية عن الخط المتبوع بالتركيب

الوراثي  .G111قد يعرف التركيب الوراثي او الصنف المثالي

يمتمك عرض نمط  which-won-whereبتحميل biplot

 Idealبانو ذلك التركيب الوراثي او الصنف الممتمك ألعمى

اىمية كبيرة لتقيم وجود بيئات كبرى  mega- Eمتباعدة عند

حاصل اي انو يمثل اكبر اسقاط عمى احداثي متوسط

تطبيق تجارب حاصل في بيئات متعددة  MEYTلمنطقة

الفاحص(البيئة) المتمثل بالمحور السيني( )xتجاه بيئات

ما .لذا فيذا النمط من ادوات  Biplotالمستخدمة في انشاء

االختبار كما انو يكون ثابتا ويتمثل ثباتو بأقصر اسقاط عمى

مضمع لتحديد افضل التراكيب الوراثية لكل بيئة ألنيا افضل

احداثي متوسط الفاحص المعبر عنو بالمحور الصادي()y

تقانة تعرض تداخل االنماط بين التراكيب الوراثية والبيئات

( .)19فمن شكل  3تمثل الدائرة الصغيرة عمى المحور

واكثر طريقة فاعمة في تفسير  .Biplotفالمضمع يربط

السيني ومركز متجيات البيئات ىي التركيب الوراثي المثالي.

التراكيب الوراثية البعيدة عن نقطة اصل  Biplotبالرسم .بذا
فالتراكيب الوراثية في كل مقطع من المضمع تمتمك اعمى
حاصل في البيئة الواقعة في ذلك المقطع .ففي شكل 2

الخطوط الناشئة من نقطة االصل لكل جانب من المضمع
والعمودية عمى خطوط الجوانب االخرى من ذلك المضمع او
امتداداتيا تقسم المضمع الى مقاطع متعددة لتمييز التركيب
الوراثي الخاص بأكبر تطبع لمبيئة ورؤوسو  G111وSE83

و SL50و .F412بذا يكون التركيبان الوراثيان F415

شكل  .2مقارنة سبعة تراكيب وراثية من فول الصويا مع

و G111افضل التراكيب الوراثية ثباتا في البيئات االربع .اما

التركيب الوراثي المثالي .يشار لمبيئات بالحرف .E
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 .SE83بيد ان المجموعة الرابعة وقعت اعمى يسار نقطة

متوسط الحاصل وثباتية التراكيب الوراثية

االصل وتضم التراكيب الوراثية  SL50و F412و.LS75

يمتمك  GGE-Biplotاختيار خاص يسمح بتكامل اداء

ويتأكد ىذا التصنيف بالخريطة الخطية .اذ لوحظ من ىذه

الحاصل مع الثباتية من بين افراد التراكيب الوراثية المختبرة

الخريطة الخطية ان التراكيب الوراثية  F415و G111وقعت

في  .METيظير شكل  4ان احداثي متوسط الفواحص

في قمة الخريطة .بينما وقعت التراكيب الوراثية SL50

( )ATC x-axisالمار من نقطة االصل لمرسم والسيم يمثل

و F412و LS75في اسفل الخريطة .ووقع التركيب الوراثي

النياية الموجبة لممحور .اذ يشير محور  ATCالى متوسط

 SE22في الوسط القريب من القمة ووقع التركيب الوراثي

الحاصل واداء الثباتية لمتراكيب الوراثية .فقد تم تقريبيا

 SE83في اسفل الوسط القريب من اسفل الخريطة .باعتماد

بإسقاطات مؤشراتيا عمى محور  .ATCفقد صنف تحميل

ىذه الحقيقة الخاصة فان افراد القمة مرتبطة مع بعضيا

 Biplotالتراكيب الوراثية المختبرة عمى اساس اداء حاصميا

البعض كذلك االفراد الواقعة اسفل الخريطة بسبب الزاوية

> SL50 > SE83 > SE22 > G111 >F415

الحادة بين افراد كل مجموعة من التراكيب الوراثية(شكل .)5

 .LS75 > F412شخص التركيبان الوراثيان بانيما تركيبا
القمة .بيد ان التراكيب الوراثية  SE83و SL50وF412

و LS75مثمت تراكيب القعر .بينما كان التركيب الوراثي
 SE22وسط بين المجموعتين.

شكل  .5استعراض  Biplotلمعالقة بين سبعة تراكيب
وراثية من فول الصويا مع الخريطة الخطية

لقــد شــخص تحميــل  GGE-Biplotافضــل التراكيــب الوراثيــة
تجـ ــاه البيئ ـ ــات وىـ ــو التركيـ ــب الـ ــوراثي  F415تبعـ ــو التركيـ ــب
ال ــوراثي  G111ث ــم التركيـ ــب الـــوراثي  SE22وى ــذه التراكيـ ــب

شكل  .4احداثي متوسط الفاحص بطريقة .GGE-Biplot

الوراثي ــة مرغ ــوب بي ــا ف ــي بـ ـرامج تربي ــة النب ــات .ام ــا التراكي ــب

التراكيب الوراثيية عمى الخط الموازي لخط قيم PC1

الوراثي ـ ـ ـ ـ ــة مث ـ ـ ـ ـ ــل  SE83و  SE50و F412و LS75غي ـ ـ ـ ـ ــر

والبيئات عمى طول الخط الموازي لخط قيم PC2

مرغــوب بيــا فــي ىــذه البيئــات ,وىــذه النتيجــة يوافقيــا مــا اكــده

العالقة بين التراكيب الوراثية

الباحثون بـان ط ارئـق وادوات  GGE-Biplotمفيـدة فـي تمييـز

يشير شكل  5ان متجيات سبعة تراكيب وراثية من فول

البيئات االفضـل فـي التشـخيص الـوراثي لمتراكيـب الوراثيـة ذات

الصويا قد اظيرت عالقة متداخمة وتوضح الخريطة الخطية

المصادر المحدودة ( 11و 17و.)18

الواقعة عمى يمين  Biplotالعالقة بين التراكيب الوراثية .فقد
يمثل االرتباط بين كل متجيين خاصين بتركيبين وراثين
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