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TÓM TẮT 

Trong giai đoạn đầu của việc chọn giống, khi có rất nhiều dòng mới cần sàng lọc để giữ lại một số dòng có triển 
vọng, các nhà nghiên cứu thường dùng thiết kế thí nghiệm bổ sung (hay tăng cường). Đây là kiểu thiết kế đơn giản, 
dễ bố trí, dễ phân tích nhưng độ chính xác không cao. 

Trong bài này chúng tôi giới thiệu sơ qua thiết kế bổ sung và cách phân tích số liệu, sau đó đưa ra các kết quả 
khi sử dụng các bộ chương trình thống kê Irristat, Cropstat, Minitab, SPSS, Statistica, Jmp và nêu ra nhận xét cá 
nhân về các kết quả này. 

Augmented Design in Plant Breeding 

ABSTRACT 

Augmented design is very useful in the early stage of the selection process. In this paper we descibe the design, 
method to analyse data and compare the results given by softwares Excel, Irristat, Cropstat, Minitab, Statistica, SPSS 
and JMP. 

 
1. GIỚI THIỆU THIẾT KẾ BỔ SUNG 

Giả sử có v dòng mới cần thử nghiệm. Đất ở 
khu thí nghiệm có độ đồng đều cao, được chia 
thành r khối. Sắp xếp ngẫu nhiên v dòng vào r 
khối (để thuận tiện thường chọn v là bội số của 
r), như vậy mỗi khối có v/r dòng thử nghiệm, 
trong mỗi khối chọn ngẫu nhiên c ô để bố trí c 
dòng kiểm tra (là các dòng đã biết rõ tính chất 
và được dùng để so sánh với các dòng thử 
nghiệm). Có thể vào Irristat utilities, 
Randomization and layout, Plant breeding 
design để chọn một Augmented design phù hợp 
với yêu cầu. 

Thiết kế bổ sung tiết kiệm hạt giống vì các 
dòng thử nghiệm không lặp lại, ô thí nghiệm có 

thể chọn loại ô nhỏ, dễ phân tích nhưng độ 
chính xác của thiết kế này không cao. 

 Khi so sánh theo phương pháp phân tích 
phương sai (ANOVA) bậc tự do của sai số dfE = 
(r-1)(c-1) ít nhất phải là 10 nên số khối: 

r   10
( 1)c 

 + 1 

Thí dụ: v = 30 dòng thử nghiệm, r = 6 khối, c 
= 3 dòng kiểm tra thì:  

Số khối = 6 (= 10/2 + 1) 

Vào Irristat để chọn thiết kế bổ sung. 

Thí dụ trong [1] 3 dòng kiểm tra, 30 dòng 
thử nghiệm.  
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Kết quả có thể bố trí theo bảng sau, trong đó St, Ci, Wa là 3 dòng kiểm tra (Check) còn 30 dòng 

thử nghiệm V1, V2,. . ., V30 được chia ngẫu nhiên vào 6 khối. 

Bảng 1 

B1 B2 B3 B4 B5 B6 

St St St St St St 

V14 Ci V18 V9 V2 V29 

V26 V4 V27 V6 V21 V7 

Ci V15 Vi Vi Wa Vi 

V17 V30 V25 Wa Vi V1 

Wa V3 V28 C20 V10 Wa 

V22 Wa V5 V11 V8 V12 

V13 V24 Wa V23 V16 V19 

Số liệu thu được như sau: 
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2. CÁCH PHÂN TÍCH  

 Thiết kế bổ sung được phân tích theo 3 bước: 
Bước 1. c dòng kiểm tra (Check varieties) 

được bố trí trong r khối theo thiết kế khối ngẫu 
nhiên đủ (RCBD). Gọi kết quả hàng i (check) cột 
j (block) là Xij. Bảng phân tích phương sai 
RCBD trong Excel cho ta: 

ix là trung bình hàng (Check varieties), jx  

là trung bình khối, x  là trung bình toàn bộ, số 
hiệu chỉnh của khối j là aj = jx - x  

Bước 2. Mỗi dòng thử nghiệm (Federer [1] 
người đưa ra kiểu thí nghiệm bổ sung gọi dòng 
thử nghiệm là kiểu gen – Genotype) chỉ có mặt 
một lần trong một khối nên kết quả Yij (dòng i 
trong khối j) được hiệu chỉnh bằng cách trừ đi số 
hiệu chỉnh khối aj 

Yhcij = Yi j – aj  
Sai số khi so sánh:  

Có nhiều so sánh với nhiều sai số khác nhau: 
Hiệu giữa 2 dòng kiểm tra (Check varieties) 

có sai số:  

2 /cs MSE r  

Hiệu giữa 2 dòng thử nghiệm (đã hiệu 
chỉnh) cùng khối có sai số:  

2ds MSE  

Hiệu giữa 2 dòng thử nghiệm (đã hiệu 
chỉnh) khác khối có sai số:  

2( 1) /vs c MSE c     

Hiệu giưa dòng thử nghiêm (đã hiệu chỉnh) 
và một dòng kiểm tra có sai số: 

(( 1)( 1) /vcs r c MSE rc    

Bước 3. Kết quả  

Bảng các số liệu của các dòng kiểm tra viết 
theo RCBD trong Excel: 

 
Nguồn Bậc tự do Tổng bình phương  

Khối dfR = r – 1 SSR = 2( )j
j

c x x   

Dòng kiểm tra dfC = c- 1 
SSC = 

2( )i
i

r x x  
 

Sai số dfE = (r-1)(c-1) SSE = SStot – SSR - SSC MSE = SSE/dfE 

Toàn bộ dfTot = rc - 1 SSTot = 2
ij( )

i j
x x   
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Bảng phân tích phương sai 

 

Bảng các sai số 

 
Kết quả đã hiệu chỉnh: 

 

 Trung bình của các dòng kiểm tra: 

St 2759.167 

Ci 2725.667 

Wa 2677.83 

 



Nguyễn Đình Hiền 

273 

3. KẾT QUẢ PHÂN TÍCH THEO MỘT SỐ 
PHẦN MỀM THỐNG KÊ THÔNG DỤNG 

Bước 3 cho kết quả phân tích theo cách 
làm truyền thống do Federer [1] đề xuất và được 
thực hiện từng bước bằng phần mềm Excel. 

- Dùng phần mềm Irristat 5 có thể tạo được 
thiết kế bổ sung (Irristat utilities, Randomization 
and layout, Plant breeding design), vào số liệu 
sau đó chọn Analysis, Single site analysis, kiểu 
thiết kế Augmented design, được kết quả phân 
tích, bảng phân tích phương sai, sai số và các giá 
trị Y đã hiệu chỉnh như bước 3. 

- Dùng phần mềm Cropstat 7 có thể tạo 
được thiết kế bổ sung như Irristat 5 còn trong 
Single site analysis chọn thiết kế Regular 
controls in RCBD được kết quả như bước 3. 

 - Dùng MiniTab 16, Statistica 8, JMP 8 
chọn Anova General linear model với mô hình: 
Y = Block + Treatment.  

Tìm ES means, được các Y đã hiệu chỉnh, bảng 
phân tích phương sai tương tự như bước 3 nhưng 
không có bảng các hiệu số kèm sai số như bước 3. 

- Dùng SPSS 16 Anova General linear 
model được ES means một số trường hợp cho kết 

 
Kết quả trong Excel: 
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quả hơi khác với bước 3 và cũng không có bảng 
các hiệu số kèm sai số như bước 3. 

- Trong Cropstat 7 phần Tutorial có 
hướng dẫn cách phân tích Augmented design 
theo Mixed model analysis (chọn Linear 
mixed model) kết quả có lúc hoàn toàn giống 
bước 3 nhưng có lúc hơi khác với bước 3 và 

cũng không có bảng các hiệu số kèm sai số 
như bước 3. 

Các nhận xét trên được rút ra qua việc 
phân tích thí dụ trong [1], hai thí dụ trong [4] 
và một số thí dụ khác trong phần Tutorial của 
Irristat 5 và Cropstat 7.  

Sau đây là thí dụ trong [4]. 

Kết quả trong SAS: 

 

 



Nguyễn Đình Hiền 

275 

 

 

TÀI LIỆU THAM KHẢO  
[1] Roger G Petersen (1994). Agricultural field 

expriment. Marcel Dekker Inc.  
[2] Các phần mềm thống kê Irristat 5, Cropstat 7 của 

Viện lúa quốc tế IRRI có thể tải miễn phí trên 
Internet 

[3] Các phần mềm MiniTab 16, Statistica 8, SPSS 16, 
JMP 8 là các bản Demo tải miễn phí trên Internet. 

[4] Analysis of augmented designs using SAS. Tài liệu 
của Viện nghiên cứu thống kê trong nông nghiệp 
Ấn độ (IASRI). 


