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المستخمص
 بيدف اتخاذ قرار انتخاب تراكيب وراثية من محصول الكراوية وادخاليا في2012-2011 نفذت تجربة حقمية في محافظة االنبار في الموسم الشتوي
multi-trait  وmulti-trait selection master  وانموذجي االنتخاب لصفات متعددة ىماGT Biplot برامج تربية الحقة واختبار فعالية طريقة

 اذ وزعت التراكيب الوراثية. لسبعة تراكيب وراثية بست صفات لمحصول الكراويةGGE Biplot  المرفقين ببرنامجselection-against checks
GT  فقد استظيرت طريقة, اظيرت النتائج فعالية ىذه التقانات في استخالص المعمومات.ضمن تصميم القطاعات الكاممة المعشاة بثالثة مكررات

 كما اشارت الى ارتباط معنوي بين ارتفاع النبات وعدد النورات الثانوية وكانت ىاتين الصفتين اقرب الصفات الى. من التباين الكمي% 92.6 Biplot
 وبمدي مع حاصل النبات ونسبيا مع ارتفاع1  لقد ارتبطت التراكيب الوراثية منتخب جيل.حاصل النبات وارتبط عدد االفرع معنويا مع عدد النورات الرئيسة
 خمسةmaster  كما استخمص انموذج االنتخاب لصفات متعددة.النبات وعدد النورات الثانوية وموصل وبري مع عدد االفرع وعدد النورات الرئيسة

 اذ ينتخب بري لقطر النورة الرئيسة وعدد النورات الرئيسة. من بين سبعة تراكيب وراثية1تراكيب وراثية ىي بري وموصل وبمدي وسوري ومنتخب جيل

 فيو يمثلagainst checks  اما االنموذج الثاني.وموصل عمى اساس عدد االفرع وبمدي لحاصل النبات وعدد النورات الثانوية وسوري الرتفاع النبات
مرشح ليذه الصفات ومكمل لالنموذج االول فقد مرت صفتا قطر النورة الرئيسة وعددىا في التركيب الوراثي بري وارتفاع النبات وعدد النورات الثانوية في

 يمكن ان يستنتج من التقانات الثالث ان افضل ثالثة تراكيب وراثية ىي بري وبمدي.التركيب الوراثي بمدي وارتفاع النبات في التركيب الوراثي موصل
 نوعا ما فقد كانت ىذه االدوات الثالث فعالة في استظيار المعمومات من بيانات الصفاتGT Biplot وموصل وتشابو االنموذج الثاني مع طريقة

 الصفات المتعددة في تجارب سنوات ومواقع مختمفة لمخروج بمعمومات اكثر دقة الدخاليا فيx  لذ ا يمكن االيصاء بادخال ىذه التراكيب الوراثية.المتعددة
.برامج تربية وتحسين محصول الكراوية
multi-trait selection-against checks ,multi-trait selection master ,GT Biplot , الكراوية:الكممات المفتاحية
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ABSTRACT
Field experiment was conducted out Al-Anbar in winter season of 2011/2012 to investigate decision making of selection to the
genotypes of caraway Carum carvi L. thus, to introduce in consequent breeding program and test effectiveness of GT Biplot
and two model of multi-trait selection, master and against checks jointly in GGE Biplot software for seven genotypes by six
traits of caraway. Genotypes were randomly distributed underwith RCBD design with three replicates. Results revealed that
these techniques were effective to derived information from data. Where, GT Biplot extracted 92.6% of total variation.
Furthermore, it was indicated that was significant association between plant height and umbellets no. which those traits were
the closest to yield. Also, branches no. significantly correlated with umbels no. the previous technique distributed the
genotypes selectedF1 and Balady with yield per plant and proportionally with plant height and umbellets no., Mosul and
Bery with branches and umbels no. multi-trait selection-master derived five genotypes from seven viz., Bery, Balady, Mosul,
Sury and rather selectedF1. Where, Bery is selected depended on umbels diameter and umbels no., Mosul on branches no.,
Balady on yield per plant and umbellets no. and Sury on plant height. Whereas, second model-against checks is represented
as a filter for these traits and complementary for first model-master which umbel diameter and umbel no. were passed for
genotype Bery, plant height and umbellets in Balady and plant height in Mosul. Finally, it could be inferred from these three
techniques that the best three genotypes were namely Bery, Balady and Mosul. Moreover, the second model was rather
similar to GT Biplot. Generally, those techniques were effectively mining information from multi-traits. Therefore, it could
be recommended to introduce these genotypes by multi-traits in different years by locations trials to obtain most precisely
informative data in order to establish breeding program and improvement of caraway.
Key words: Carum carvi L., GT Biplot, multi-trait selection master, multi-trait selection-against checks
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اشار  Nasrallaواخرون ( )7الى ان الطريقة انفة الذكر

المقدمة

كانت فعالة في استخالص المعمومات بمقدار 8661

ان الصفات الحقمية ومقاومة االفات المحددة لمتاقمم وثبات

و %8563لموسمين من تداخل ستة اصناف من فستق الحقل

االداء تعد اىداف اساسية في برامج التربية .لذا فاالنتخاب

مع صفات الحاصل لموسمين .قد تستخمص االرتباطات بين

عمى اساس صفات متعددة ىدف رئيس لكل مربي النبات,

الصفات بيذه الطريقة فقد وجد  Abbasواخرون ( )1ارتباط

فمن المعموم ان ىذه الصفات ىي نتيجة لتاثير عوامل الوراثة

معنوي (زاوية حادة) بين حاصل البذور وارتفاع النبات ووزن

والبيئة وتداخالتيما .لذا فتداخل التركيب الوراثي  Xالبيئة

البذور عند استخدام ىذه الطريقة عمى محصول فول الصويا.

يمثل سبب أخر لألسباب الرئيسة في تحديد اختالف تمك

في الحنطة ,بين  Mishraواخرون ( )6ان ىذه الطريقة

الصفات بين تراكيب وراثية مختمفة ,فقد وجد Toxopeus

استخمصت ارتباط معنوي موجب بين حاصل الحبوب وعدد

و )10( Lubbertsاختالفات معنوية بين عشرة تراكيب

االشطاء بالمتر المربع والقوة المبكرة وارتبط سمبا مع اصفرار

وراثية من الكراوية وبين مواقع الزراعة في ىولندا لحاصل

اطراف االوراق فقد اعطى زاوية مقدارىا  °181درجة مع ىذه

مركب  carvoneالمكون الرئيس لمزيت الطيار في ىذا

الصفة .استنتج  Farshadfarواخرون ( )4عمى المحصول

المحصول ,إذ الثبات ذلك واستظيار اكبر قدر ممكن من
المعمومات فقد طبقت عدة تقانات فمنيا احصائية والبعض

السابق نفسو بيذه الطريقة ان الصفات المرتبطة يمكن ان تستخدم

GGE-Biplot

كمعيار انتخابي لتحسين تحمل محصول الحنطة لمجفاف .لقد

االخر

يعتمد

عمى

الرسم

كطريقتي

ادخمت طريقة  GT-Biplotكاداة احصائية متعددة المتغيرات

و 5( Biplot AMMIو 8و )11ىاتين الطريقتين يمكن ان

الستكشاف افاق البيانات متعددة االتجاىات من ثم

تدرس صفات عدة لعدة تراكيب وراثية الستصدار رسم جديد

يطمق عميو  .GT-Biplotدرس ثبات صفات انتاجية

استخالص اكثر المعمومات من مكونات التداخل فييا .كما

كحاصل الثمار ومحتوى الزيت االساسي لعدة اصناف تابعة

تمتمك ىذه الطريقة المقدرة عمى تمييز التراكيب الوراثية

بصفات مرغوبة ذات النفع لتربية سالالت جديدة .نفذت ىذه

النواع من النباتات الطبية تابعة لمعائمة المظمية كمحصول

الدراسة الختبار فعالية ىذه الطريقة في صنع قرار االنتخاب

الكراوية  Carum carvi L.اذ بينت طريقة GT- Biplot

عالقة ارتباط ايجابية بين نسبة الزيت ومحتوى الكموروفيل

في محصول الكراوية .كذلك الختبار انموذج multi-trait

وحاصل الزيت الطيار وحاصل الثمار وكان وزن الف ثمرة

 selectionباداتين ىما selection master multi-trait

و multi-trait selection- against checksومقدرتيما في

اقرب الى ىذه المجموعة .بينما ارتبط عدد النورات الثانوية

استخالص المعمومات لمبت بقرار االنتخاب باعتماد عدد من

مع الوزن الجاف .ارتبط عدد الفروع ايجابا مع ارتفاع النبات

الصفات لمحصول الكراوية.

وعدد النورات الرئيسة ,تمثل ىذه العالقة الزاوية الحادة بين

متجيات الصفات في محصول الكراوية بتاثير مواعيد الزراعة
ومواسم النمو في صنفين منيا ( .)2يمكن ان تستخدم طريقة

المواد والطرائق

نف ذذذت تجرب ذذة حقمي ذذة ف ذذي اح ذذد الحق ذذول الخاص ذذة ف ذذي الفموج ذذة/

 GT-Biplotلمقارنة االصناف والمواعيد عمى اساس صفات

محافظ ذ ذ ذذة االنب ذ ذ ذذار خ ذ ذ ذذالل الموس ذ ذ ذذم  . 2112-2111طبق ذ ذ ذذت

متعددة ولتميز االصناف الجيدة بمواعيد مناسبة في افاق

التجربذذة باسذذتخدام تصذذميم القطاع ذذات الكاممذذة المعش ذذاة بثالث ذذة

معينة .لذا يمكن ان ترشح لتكون اباء وادخاليا الحقا في

مكذذررات ,إذ تذذم تحضذذير ابرض بحراثتيذذا ح ذراثتين متعامذذدتين

برامج انتاجية او تربية وتحسين .ىذه الطريقة تعد اداة فعالة

وتس ذذويتيا ث ذذم تقس ذذيميا إل ذذى وح ذذدات تجربي ذذة ب بع ذذاد  3 × 3م,

في استخالص بيانات الصفات المتعددة ( ,)12ففي ىذه

ض ذذمت أربع ذذة م ذذروز ب ذذين م ذذرز وأخ ذذر  1675م والمس ذذافة ب ذذين

الطريقة لمتحميل تعرض بيانات التراكيب الوراثية  xالصفات

وح ذذدة تجربيذ ذذة واخذ ذذرى  165م وب ذذين مكذ ذذرر وأخذ ذذر  1م .تمذ ذذت

بالرسم وتسمح بتوضيح العالقات بين الصفات تجاه التراكيب

ز ارعذ ذذة بذ ذذذور اصذ ذذناف الكراويذ ذذا ف ذ ذذي  2111/11/31بمسذ ذذافة

الوراثية .استنتج  )9( Sabaghniaان ىذه الطريقة ىي مفيدة

 1625م بذذين جذذورة وأخذذرى عمذذى المذذرز .أجريذذت كافذذة عمميذذات

في فيم افضل واكثر استكشافا لنمط التداخل في البيانات.

خدمذذة التربذذة والمحص ذذول حسذذب التوص ذذيات (Almehemdi
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( .)2حصدت النباتات بتاريخ  2112/5/29بعد نضذج الثمذار

االداة االولى Multi-trait selection master

التالي ذذةر ارتف ذذاع النب ذذات وع ذذدد ابف ذذرع وع ذذدد الن ذذورات الثانوي ذذة

تكون بيئات او صفات توليفاتيما (شكل  )1فيي تعتمد عمى

وتموني ذذا ب ذذالمون البن ذذي قب ذذل الجف ذذاف الت ذذام .ت ذذم ت ذذدوين البيان ذذات

تستخدم ىذه االداة لالنتخاب عمى اساس متغيرات متعددة قد

ثالث خطط انتخاب تكميمية ىير

وعذذدد الن ذورات الرئيسذذة وقطذذر النذذورة الرئيسذذة وحاصذذل الثم ذذار
بالنبات.

-1

التحميل االحصائي

مفردة).

انتخاب مستقل (يستمر بو اذا كان جيدا لصفة

اسذتخدم برنذذامج  GGE Biplotلبنذذاء الرسذذم الخذذاص بتذذداخل

-2

تج ذذاه التراكي ذذب الوراثي ذذة .في ذذذا الرس ذذم ييل ذذف م ذذن اول مك ذذونين

لحساب دليل االنتخاب فقد يسمح بتكثيف صفات مختمفة).

رئيس ذذين مش ذذتقين م ذذن تحمي ذذل القيم ذذة الش ذذاذة لمبيان ذذات القياس ذذية

يحتوي ممف المخرجات ليذه االداةر

-3

التركي ذذب ال ذذوراثي  xالص ذذفة الس ذذتظيار العالق ذذة ب ذذين الص ذذفات

غربمة مستقمة (تترك اذا كان سيئا لصفة مفردة).
دليل االنتخاب( يستخدم اوزان مدعمة لكل صفة

لمصفات .اذ يعد ىذذا الرسذم شذكل خذاص مذن GGE Biplot

-1

جدول البيانات االصمية

صنع قرار االنتخاب

-3

القيم النسبية لكل تركيب وراثي في كل متغير.

-4

دليل االنتخاب

) Selectionالمرفذق ضذمن برنذامج ,Yan( GGE Biplot

-5

القرار (مشجع ام ال) لكل تركيب وراثي

 ,) .2111كمذ ذذا ىذ ذذو موضذ ذذح فذ ذذي شذ ذذكل  1و .2الستكشذ ذذاف

-6

سبب القرار

-2

فقد تستبدل فيو البيئات بالصفات ( 3و 13و)14

لقذد اسذتخدم انمذوذج انتخذاب الصذفات المتعذددة (multi-trait

مجموعة االوزان لكل صفة

البيانات االصمية بالرسم ونتائج االنتخاب.

شكل  .1واجية العمل لالداة االولى (وصمة االنتخاب لصفات متعددة)
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-4

االداة الثانيت Multi-trait selection - Against
checks
تسمح ىذه االداة بانتخاب عمى اساس صفا متعددة (او بيئات

المارة من الشريط او ال لكل صفة وعدد الترخيصات

لكل تركيب وراثي
طريقة  GT-biplotلدراسة الصفات

متعددة) من خالل مقارنة تراكيب وراثية لمقارنات متخصصة

يمكن لبرنامج  GGE-Biplotان يحمذل بيانذات ذات اتجذاىين

لكل صفة .اذ يمكن يدويا انتخاب نقطة الفحص (المقارنة)

(االعمذذدة والصذذفوف) ,او مواقذذع × اصذذناف ,بيئذذات × تراكيذذب

لكل صفة ,او استخدام متوسط افضل مجموعة من نقاط

وراثيذذة او صذذفات × تراكيذذب وراثيذذة ( ,)12لذذذا اسذذتخدمت ىذذذه

الفحص لممقارنة معيا .اذا استخدمت كل التراكيب الوراثية

الطريقذذة لد ارسذذة صذذفات  xالتراكيذذب وراثيذذة ,الن ىذذذا البرنذذامج

كنقاط فحص فيمكن استخدام متوسط او افضل فحص كمي

يعذذرض النتذذائج بشذذكل رسذذم  biplotاذ يعتمذذد عمذذى االنمذذوذج

باستخدام شريط الميام لكل صفة .عمى سبيل المثال ,يعد

الرياضير

التركيب الوراثي مجتاز االختبار او الفحص اذا كان حاصمو

(αij-βj)/σj=Σn=12λnξinηjn+εij=Σξinηjn+εij
اذ تمثذذل  αijقيمذذة متوسذذط التركيذذب الذذوراثي  iلمصذذفة  .jوتمثذذل

اكبر بمقدار  %115من تراكيب الفحص (.)checks

يحتوي ممف المخرجات لالداة الثانية عمى

 βjقيم ذذة متوس ذذط ك ذذل التراكي ذذب الوراثي ذذة لمص ذذفة  .jويمث ذذل σj

-1

البيانات االصمية

-2

قيمة المقارنة لكل صفة

-3

البيانات النسبية (القيم نسبة الى تراكيب الفحص

االنحذراف القياسذذي لمصذذفة  jبذذين متوسذذطات التركيذذب الذذوراثي.

والرمذ ذذز  λnالقيم ذ ذذة المفذ ذذردة لممكذ ذذون ال ذ ذرئيس والرمذ ذذز  ξinقذ ذذيم
المكذ ذذون ال ذ ذرئيس لمتركيذ ذذب الذ ذذوراثي  iوالرمذ ذذز ηjnقذ ذذيم المكذ ذذون

التي خصصت).

الرئيس لمصفة  .jامذا الرمذز  εijالمتبقذي مذن االنمذوذج المذرتبط
بالتركيب الوراثي  iفي الصفة.j

شكل  .2واجية العمل لالداة الثانية
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صفتا ارتفاع النبات وعدد النورات الثانوية .بينما مرت صفتا

النتائج والمناقشة

عدد االفرع وارتفاع النبات لمتركيب الوراثي منتخب جيل 1

االداة االولى

و zwyczajnyو .konczewickiبينما مرت صفة واحدة

يبين جدول  1النتائج المعتمدة عمى مخطط االنتخاب الشامل

لمتركيب الوراثي موصل ىي ارتفاع النبات .بيد ان في

المتمثل بشكل  1و 2في المواد والطرائق ,اذ ان خمسة

التركيب الوراثي سوري لم تمر اي صفة من نقاط الفحص.

تراكيب وراثية مشجعة لالنتخاب بسبب ان معدل االىمال

يالحظ ان صفة ارتفاع النبات كانت مشتركة في كل التراكيب

المعتمد عمى دليل االنتخاب كان  %75واثنين منيا تيمل.

الوراثية لمصفات المارة من نقاط الفحص.

فقد يترك التركيب الوراثي منتخب جيل 1من بين التراكيب

طريقة GT-Biplot

الوراثي المنتخبة عند اعتماد دليل االنتخاب عمى ادنى قيمة.

تمثل ىذه التقانة تداخل التركيب الوراثي  Xالصفات .اذ

بذا قد تكون التراكيب الوراثية بري وموصل وبمدي وسوري

اظيرت ىذه التقانة عالقات ارتباط متداخمة بين الصفات

كاباء لتحسين صفات ميمة في محصول الكراوية فقد منع

الستة تحت انموذج ىذه التقانة .كما تستخدم ىذه التقانة

مكون االنتخاب المستقل في المخطط في شكل  1من اىمال

كمعيار لالنتخاب المستقل المعتمد عمى صفات عديدة وفي

ىذه التراكيب الوراثي .اذ ان من الميم ان يالحظ ان نتائج

تجارب الحاصل السيما في تقييم حاصل البذور او الثمار (2

االنتخاب جدول  1قد قدرت باوزان الصفات وبتخصيص

و ,)12فيذه العالقات المتداخمة تعتمد عمى تقارب متجيي

االنتخاب ومعدالت الغربمة ( cullingشكل  .)1اذ ان ىذه

االوزان والمعدالت تعد شخصية وتعتمد عمى اىداف التربية

كل صفتين مع بعضيما من تمك الصفات اي جيب تمام

وفيم نسبي لالىداف من لون الباحث ومرحمة التربية (ابتدائية

الزاوية بين كل متجيين ,اذ ان معامالت االرتباط بين اي

صفتين يتمثل بجيب تمام الزاوية لمتجيي كل صفتين ,فاذا

او نيائية) عند االنتخاب المعمول وحجم مجتمع االنتخاب.

كانت الزاوية اقل من  °91يعني ان الصفتين مرتبطتين

ففي المرحمة االبتدائية قد تكون البيانات الغمب الصفات

الميمة غير متوفرة او ال يعتمد عمييا (انخفاض نسبة

ايجابا (زاوية حادة) ,اما اذا كانت الزاوية اكبر من  °91فيذا

التوريث) لذا يكون معدل  cullingمنخفض نسبيا .لقد كانت

يعني انيما مرتبطتين سمبا (زاوية منفرجة) ومستقمة اذا كانت

الزاوية مساوية  .°91يوضح شكل  3استخالص نسبة كبيرة

القيم النسبية لصفات التراكيب الوراثية الخمسة المنتخبة

من التباين الكمي بيذه التقانة  %9266من البيانات مدعما

مرتفعة عند االنتخاب لعدد االفرع عالية واىمال صفات

بان الرسم الناتج منيا يفسر مقدار كبير من ذلك التباين

الحاصل وعدد النورات الرئيسة واالفرع منخفضة فقد سجل
التركيب الوراثي بري اعمى قيمة نسبية الرتفاع النبات وعدد

(المعمومات) .فقد يالحظ من شكل  .3ارتباط موجب بين

النورات الرئيسة وقطر النورة الرئيسة بمغت  1692و 1و 1لكل

ارتفاع النبات وعدد النورات الثانوية وارتباط معنوي بين عدد

النورات الرئيسة وعدد االفرع .بينما كان قطر النورة الرئيسة

منيا .بينما حقق التركيب الوراثي موصل اعمى قيمة نسبية

اقرب الى ارتفاع النبات وعدد النورات الثانوية ,كما كان

لصفة عدد االفرع بمغت  .1اما لصفتي عدد النورات الثانوية

حاصل النبات اقرب الى ىاتين الصفتين لكن بدرجة اقل .كما

والحاصل فقد اعطى التركيب الوراثي بمدي اعمى قيمة نسبية

يمكن ان يستخمص من شكل .3مقاطع صفات التراكيب

ليما بمغت  1لكل منيما.

الوراثية ال سيما تمك الواقعة بعيدا عن نقطة االصل من

االداة الثانية

الشكل .اذ يمتمك التركيبان الوراثيان بمدي منتخب جيل 1

قد تعد ىذه االداة مكممة لالداة االولى .يبين جدول  .2حالة

اعمى حاصل وعدد افرع ونورات رئيسة اقل .بينما يمتمك

الصفات باعتماد نقاط الفحص لكل تركيب وراثي سواءا

التركيبان الوراثيان موصل وبري اعمى متوسط لعدد النورات

تجاوزت كل الصفات لنقاط الفحص لكل تركيب وراثي او

الرئيسة وعدد االفرع حاصل منخفض .بيد ان التركيب الوراثي

جزءا منيا .فقد اوضحت النتائج تجاوز صفتين من مجموع

سوري امتمك اعمى متوسط ارتفاع النبات .بينما كان قطر

ست صفات في التركيب الوراثي بري ىما قطر النورة الرئيسة

النورة الرئيسة وسط بين االصناف اي وقع عمى خط الثبات.

وعدد النورات الرئيسة وفي التركيب الوراثي بمدي تجاوزت
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جدول  .1قيم الصفات النسبية ( )0,1ودليل اال نتخاب والقرارت المتخذة من االنتخاب المستقل لسبعة تراكيب وراثية من الكراوية
مشجع

YES
YES
YES
YES
YES
NO
NO

Culled_for

منتخة لصفت

BRANCHES_H
YIELD_L
BRANCHES_H
YIELD_L
BRANCHES_H PRIMINFLO_L
BRANCHES_H PRIMINFLO_L
BRANCHES_H PRIMINFLO_L
0
BRANCHES_L
0
BRANCHES_L

دليل
االنتخاب
0.86
0.85
0.77
0.72
0.68
0.39
0.39

عذد
النوراث
الثانويت
1
0.96
0.98
1
0.80
0.92
0.61
0.61

الحاصل
1
0.59
0.66
1
0.62
0.76
0.34
0.31

قطر النورة
الرئيست
0.7
1
0.88
0.86
0.86
0.86
0.52
0.52

عذد
النوراث
الرئيست
1
1
0.82
0.32
0.68
0.26
0.24
0.24

عذد
االفرع

ارتفاع
النباث

التركية الوراثي

0.5
0.69
1
0.52
0.5
0.48
0.31
0.31

0.3
0.92
0.82
0.91
1
0.91
0.17
0.17

Weight
bery
mosul
balady
sury
selesctedF1
zwyczajny
konczewicki

جدول  .2حالة الصفات طبقا لنقاط الفحص (متجاوزة او فاشمة) كميا او جزئيا
التجاوز
الجسئي\6

تجاوز
الكل

الحاصل

2
2
2
2
2
1
0

NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO

F
F
F
F
F
F
F

عذد
النوراث
الثانويت
F
Pass
F
F
F
F
F

عذد
النوراث
الرئيست
Pass
F
F
F
F
F
F
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قطر النورة
الرئيست

ارتفاع
النباث

عذد االفرع

التركية الوراثي

Pass
F
F
F
F
F
F

F
Pass
Pass
Pass
Pass
Pass
F

F
F
Pass
Pass
Pass
F
F

bery
balady
selesctedF1
zwyczajny
konczewicki
mosul
sury
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ذلك التركيب الوراثي ونقطة االصل فيو يقيس ميزة ذلك
التركيب الوراثي اي كيف يختمف عن التركيب الوراثي
المتوسط فالتركيب الوراثي المتوسط ىو تركيب وراثي نظري
.يمتمك مستوى متوسط لكل الصفات يتمثل بنقطة اصل الرسم

لذا فالتراكيب الوراثية ذات المتجيات الطويمة ىي تمك التي

 بذا.تمتمك مستويات حادة (متطرفة) لصفة واحدة او اكثر
فمثل ىذه التراكيب الوراثية قد تكون او ال تكون اصناف فائقة
 باعتماد طول متجو التركيب الوراثي.بل تكون مفيدة كاباء

 االنتخاب المسقلGT-Biplot  فقد تساعد تقانة,.3في شكل
 اذ يشير ذلك الشكل الى ان التراكيب الوراثية.لصفات متعددة
المالكة الطول المتجيات ىي موصل وبري وبمدي ومنتخب
)1  فيي نفسيا المحتجزة باالنتخاب المستقل (جدول1جيل
 قد تدعم الوسائل السريعةGT-Biplot مشي ار الى ان تقانة
والمرئية لتمييز التراكيب الوراثي التي تمتمك مقاطع صفات

.متطرفة ومفيدة

 العالقة بين الصفات وبين التراكيب الوراثية.3 شكل
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