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Aquest treball s 'ha fe? amb 1 'ojut de la "Cotsa de Pensions" 

L'ANALISI MULTIVARIABLE EN L'EXPERIMENTACI~ AGRICOLA, 
1 RE VI SI^ CRITICA D'UN CAS CONCRET 

1 LL. BOSCH, F. CASAS ( l ) ,  M.C. RUIZ DE VILLA(*) 

En una publicació de  caire divulgatiu 
(CASARAS, F. et al. 1 9 8 1 )  exposavem 
els resultats d'un assaig d e  producció de  
materia verda i materia seca de set 
varie tats de marga11 Westenvold (Lo- 
lium multiflorum Westerwoldicum). 
L'assaig era disposat en tres columnes 
de  parcel.les (Taula 1 )  amb un disseny 
de  blocs aleatoritzats amb 8 repeticions. 
Durant el cultiu apreciarem -a simple 

I 

1 
vista i en l'obtenció de pesos per par- 
cel.la- u n  efecte de causa desconeguda, 

1 que afectava diferencialment les tres 
columnes. Aix6 feia impracticable 
l'analisi de la variancia pel model de 
blocs aleatoritzats, ja que  aquest no  as- 

sumeix variacions graduals i sistemati- 
ques importants, dintre de blocs. Per 
resoldre aquesta situació, aplicarem 
l'analisi de la variancia pel factor varie- 
tat -objecte original del treball- i 
columna, a fi d'extreure aquesta font 
de variació que  pensavem que era im- 
portant. Haguérem, doncs, d e  transfor- 
mar la distribució d e  la Taula 1 en la de  
la Taula 2,  on  en cada columna, cada 
varietat és  representada una sola vegada 
per la mitjana de  les parcel.les de  la ma- 
teixa columna corresponent a la Taula l .  
Tot  el tractament estadístic es realitzi 
sobre aquesta nova ordenació de  les da- 
des. Aquesta transformació mena a una 
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perdua d ' i n fonac ió  deguda a:  1 ) que 
I'analisi es realitza no  sobre parcel.les 
individuals. sinó sobre mitjanes de di- 
verses parcel.les. ¿) com que en cada 
columna les diferents varietats hi eren 
diferentment representades, en la co- 
lumna 2 ,  així com en la 3 ,  una varietat 
hi mancava absolutament. Haguérem, 
doncs, d'omplir els buits amb estima- 
cions calculades a partir del conjunt de  
dades reals. i, a rnés a més, en utilitzar 
les m i t j ~ n e s  no  tenim en compte el dife- 
rent pes estadístic que cada una d'elles 
comporta. 

El motiu d'aquesta publicació és la 
revisió del metode estadístic més amunt 
esmentat, mitjanqant l'analisi multi- 
variable de la variancia per mi?ji de 
l'analisi canbnica generalitzada (CUA- 
DRAS,  C.M., 1974 a;  CUADRAS, C.M., 
1974 b ;  CUADRAS, C.M. e t  al., 1977). 
Aques ta analisi resulta teoricament 

molt més potent.  ja que  permet d'esti- 
mar els nivells d'un factor -en el nostre 
cas, varietat o columna-, eliminant la 
variabilitat deguda a altres factors -co- 
lumna o varietat-, considerant totes les 
dades elementals, per comptes de  fer-ho 
a partir de mitjanes. A més, considera 
juntament totes dues variables -pes 
verd i pes sec-, encara que també per- 
me t valorar-les per separat. Aquesta 
analisi ens dona també representacions 
grafiques de  la dissimilaritat dels nivells 
de cada factor, al grau de  significació 
desitjat, mentre que  I'analisi de  la 
variancia solament ens diu si hi ha o no  
diferencies significatives entre els nivells 
de  cada factor considerat, pero en cas 
afirmatiu no  especifica entre quins (per 
a saber aixo s'utilitzen diverses proves: 
Studen t, Schefee, Tukey, etc., que  
comparen els nivells de  dos en dos, pero 
es perd part d e  la informació). 
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COLUMNA 1 COLUMNA 2 COLUMNA 3 

LUNAR 1 

I I 
TEWERA 1 

1 TEWERA 1 

WEWO 1 

( TEWERA 1 
WEWO 1 
BlLLlON 1 

1 TEWERA 1 
1 BARSPECTRA 1 m 

TAULA 1. Disposició de I'assaig en el camp amb la distribució de blocs. i de varietats 
dintre de cada bloc. 
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COLUMNA 1 COLUMNA 2 COLUMNA 3 

TAULA 2. Reo1denaci6 de l a r au l a  I a través de mitjanes per varietat i columna. 
Entre parentesis. el nombre de parcel.les sobre el qual s'ha calculat cada 
rnitjana. 

MATERIAL 1 METODES 

Les set vanetats sembrades es troben plificar l'exposició d'aquest treball. Sis 
ordenades en la Taula 3 ,  o n  se'ls assigna de les varietats són tetraploides i una és 
un número -de 1'1 al 7- per tal de  sim- diploide. 

Vanetat Núm. Grau plbidic 

Billion 1 1 4 n  
Barspec tra 2 
Lunar 3 
Tewera 4 
Weivo 5 

4 n 
4 n 
4 n 
2 n 

Barwoltra 4 n 
Tama 7 1 4 n  TAULA 3.  Varietats sembrades, assigna- 

ció de núm. d'ordre i grau de 
ploidia. 
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L'assaig es porta a t e m e  durant la 
campanya 1979-1 980,  al Valles Occi- 
dental, a la Colonia Agrícola de Torre- 
bonica, prop de  Terrassa. Les tempera- 
tures hivernals, especialment moderades 

1 (mínima de  - 1°C) i la pluviometria 
abundant i ben distribuida al llarg del 
cicle vegetatiu, feren que les plantes 
creixessin en condicions molt favora- 
bles en relació a aquests dos factors. 

Per a la distribució d e  blocs dintre els 
1 assaigs, de  les varietats dintre cada bloc, 

t T  t b B  - S 
X = 

c t -  1) ( b -  1) 

X = estima de I'observació que falta. 
t = nombre de varietats. 
b = nombre de columnes. 
T = suma de les observacions de la mateixa 

varietat que falta. 
B = suma de les observacions en la mateixa 

columna que l'observació que falta. 
S = suma de totes les observacions. 

com també per a les grandaries i separa- 
cions de  les parcel.les i entre les parcel- L'aplicació d'aquesta fórmula, quan 

les, vegeu la Taula 1 .  falten dues dades (x,  , x2  ) aconsella 
estimar-ne una (x ,  ) omplint provisio- 

La sembra es féu el dia 2 d'oc-ubre de  nalment l'altre buit ( x 2 )  amb la mitjana 
1979, amb quantitat d e  llavor en excés. m0Stral. Seguidament, utiiitzant aquesta 
La naixenca va ésser bona i eStimaciÓ d ' x , ,  es calcula la d 'x2 ,  i 
per a totes les parcel.les. L'adobat fou recíprocament, fuis que es traben 
de  fans mb 1 5 / 1 5 / 1 5 i immediata- diferencies significatives entre dues esti- 
ment després de cada da11 s'hi afegí macionssuccessivesd'x, o d ' x 2 .  
nitrat amonic, sempre en quantitats EIs resultats de les comparacions, dos 
identiques per a cada parcel.la. Els dalls a que s'inclOuen a les taules de 
es feren a les següents dates: 12 de  de- 1'analiSi de  la variancia f0ren c a ~ c ~ l a t s  
sembre de 1979, 18  de gener, 1 1 d'abril Per mitja del metode de  ~ c h e f f é e  (SO- 
i 4 de juny de  1980. KAL,  R.R. i ROHLF, F.J. 1969). 

La materia verda per parcel.la s9ob- El metode de comparacióaquí emprat, 
tingué pesant la producció total de  cada l'analisi canbnica generalitzada, 6s la 
~ a r ~ e l . 1 ~ .  La materia seca per parcel.la generalització de  l'anilisi canonica de  
es va estimar a partir de  la materia poblacions. Es tracta, iguaIment, d'un 
verda i d'una mostra d'aquesta assecada metode d'analisi multivariable de la 
a l'estufa a 100°C durant 4 8  hores. variancia, pero, mentre que aquest ú1- 

Per fer l'analisi d e  la variancia per als tim solarnent admet esquemes mono- 
factors varietat i columna, fou necessari factorials i balancejats, el primer els 
estimar la producció mitjana per parcel- admet plurifactorials, i poden ésser no  
la d e  les varietats 6 i 7 ,  respectivament balancejats. Tant  l'un com I'altre es 
a les columnes 2 i 3 (Taula 2), en que basen en la distancia de  Mahalanobis, 
aquelles n o  h i  eren representades. S'em- que té I'avantatge sobre la distancia eu-  
p r i  la fórmula de Yates: clidiana que  aquesta pressuposa que les 

variables són independents, rnentre que 
la distancia de  Mahalanobis té en comp- 
te les correlacions entre variables. 
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Ambdós mitodes transformen les co- 
ordenades de l'espai euclidia de n di- 
mensions (n = núm. de variables), en 
unes coordenades ortogonals també de  
n dimensions, anomenades coordenades 
canoniques o eixos canonics. de tal ma- 
nera que les diferencies entre niveils i 
dintre nivells d'un factor es fan mixi-  
mes i mínimes respectivament, és a dir,  
resulten unes coordenades de mixima 

discrirninació entre els nivells de cada 
factor. 

Els centres de gravetat dels diversos 
nivells de cada factor es representen 
sobre el pla determinat per al Ir.  i el 
2n. eixos canbnics -en el nostre cas són 
els únics-, amb una area d e  significació 
circular, donada per un radi que és 
funció del grau de  certesa estadística 
que es desitgi tenir en la separació entre 
nivells. 

RESULTATS 

A fi de facilitar la comparació d'amb- Primer da11 
dós metodes d'analisi, per a cada un 
dels dalls i per a 19acumulat, presentem ES presenten els resultats de l'analisi 
conjuntament els resultats de 13analisi de la variancia (Taula 4), de  l'anilisi ca- 
de la vafiancia i de 17anilisi canbnica nonica (Taula 5) i la seva representació 
generalitzada amb la representació g a -  grafica i 2)  
fica d'aquesta (*). 

T A U LA 4. Resum dels resultats de I'anilisi de la variancia 

"ERD 

SEC 

* Per a !es F de I'anilisi de  la variancia i d e  l'anilisi canbnica generalitzada, es consideren els 
següents percentatges de probabilitat: 

.= 5 % -. = l %  s.. ZE0,lO.) 

Per a les cornparacions, d e  dos en dos, es consignen solament els parells de niveiis que són 
significativament diferents entre ells, a1 95 010 de probabilitats per a arnbdós metodes. 

* 
. FACTOR VARIETAT 

6,09 ... 
5,37 .. 

FACTOR COLUMNA 

0,16 

3,06 

Graus d e  
l l iber ta t  

6 i 12 

6 i 12 

Nivells significati- 
vament diferents 

1 amb 4 
1 amb 6 

1 amb 4 

Graus de 
l l iber ta t  

Z i  12 

2 i  1 2  

Nivells significati- 
vament diferents 

- - - 

- -- - 
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TAULA 5. Resultat de I'analisi canonica generalitzada 

Per al que  fa referencia al factor va- 
rietat, com que el primer eix canbnic 
contempla el 75 % de la variabilitat total 
i ambdues variables estan molt ben cor- 
relacionades arnb aquest primer eix i 
poc arnb el segon, solament el primer 
eix canonic pot  explicar separacions im- 
portants de  niveils. Donades aquestes 
circumsthcies no és posible discrimi- 
nar la importancia relativa de  cada 
variable en la diferenciació de nivells. 
Es discriminen mes nivells significativa- 
ment diferents en l'anilisi de la variin- 
cia. 

Pel que respecta al valor columna, 
com que tota la variablitat és explicada 

I : A ~ R  

VARIE- 

TAT 

F A r n  R 
COLUM- 
NA 

pel primer eix canbnic, les correlacions 
de totes les variables arnb el segon eix 
canbnic tenen poc significat. Per tant,  
solament el pes sec, que esta ben cor- 
relacionat arnb el primer eix, discrimina. 
Es discriminen més nivells significativa- 
ment diferents que en l'analisi de la 
variancia. 

Segon da11 

F 

3,2 "* 

4,58 * *  

ive sig- 
ykn::ati- 

vament 
diferents 

1 arnb 3 
amb 

1 arnb 5 
1 amb6 

amb 
1 amb 3 

Es presenten els resultats de l'anilisi 
de la variancia (Taula 6), de l'anilisi 
canonica (Taula 7)  i la seva representa- 
ció grafica (Figures 3 i 4) 

Grausde 
llibertat 

12 i 92 

4 i 9 2  

Correlació de les variables 
arnb els eixos canonics 

%de variabilitat 
que explica 

cada eix 
Variable 
pes verd 

Ir. 
eix 

77,13 

99,67 

Ir- 
eix 

0,9998 

0,1688 

Variable 
pes sec 

2n- 
eix 

22,86 

0,33 

2n. 
eix 

-0,014 

0,9856 

Ir. 
eix 

0,8907 

0,6100 

2n. 
eix 

0,4544 

0,7923 
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TAULA 6. Resum dels resultats de I'anilisi de la variincia 

PES 
VERD 

SEC 

T A  U LA 7 .  Resultats de I'andisi canbnica generalitzada 

'FACTOR VARIETAT 
11 

11 FACTOR COLUMNA 

I 

... 
1.197,O 

. . 
8,1 

I 
FACTOR 
VARII:- 
T A T  

COLUM- 
NA 

Graus de 
Iübenat 

6 i 12 

6 i 1 2  

F 

.. 
2,62 

.. . 
11,80 

Nivells significati- II 
vament diferents 1 

l arnb 6 
2 arnb 6 i ... 
3 amb 6 4.416,O I 4 amb 6 

7 arnb 6 

Gmus de 
llibertat 

12 i 92 

4 i 97 

Graus de 
llibertat 

2 i 1 2  

2 i 1 2  

1 amb 6 1 
2 amb 6 

! 

4 amb 6 
5 arnb 6 

Nivells significati- 
wment diferents 

l arnb 2 
l arnb 3 
2 amb3 

1 amb2 
1 amb 3 

... 
9,41 

Nivells sig- 
nificativa- 

ment 
diferents 

l arnb 6 
2 amb 6 
3 amb 6 

6 
5 arnb 6 
7amb 6 

amb 
1 amb 3 

%de variabilitat 
que explica 

cada eix 

Correlació de les variables 
arnb els eixos canonics 

Ir. 
eix 

97.66 

96,34 

2n. 
eix 

2.33 

3.65 

Variable 
pes verd 

1 r. 
eix 

0,8467 

0,9515 

Variable 
pes sec 

2n. 
eix 

-0,5319 

0,3076 

Ir. 
eix 

0,9547 

0.3848 

2n. 
eix 

0,2975 

0,9229 
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Pel que fa referencia al valor varietat, 
practicamen t tota  la variabilitat ens ve 
explicada pel primer eix canbnic. Ja 
que, a més, totes dues variables -pes 
verd i pes sec- estan molt ben cor- 
relacionades arnb el primer eix, sola- 
ment aquest discrimina. Aquí  tampoc 
no  podem diferenciar in tervencions 
relatives d'ambdues variables en  la sepa- 
ració de nivells. Es discriminen els ma- 
teixos nivelis que  en l'analisi de  la 
vanancia. 

Pel que respecta al factor columna, el 
9 6  % de  la variabilitat s'explica pel pri- 
mer eix canonic. La variable més ben 
correlacionada amb el segon eix -pes 

sec- té relativament poc significat dis- 
criminatori. Per tant, aquí  és sobretot 
la variable ben correlacionada amb el 
primer eix -pes verd- la que  ens separa 
rnés els nivells. Aixo coincideix arnb 
l'analisi d e  la variancia, pero alla es  dife- 
rencien més nivells. 

Tercer da11 

Es presenten els resultats d e  l'analisi 
de  la variancia (Taula 8), de l'analisi 
canbnica (Taula 9 )  i la seva representa- 
ció grafica (Figures 5 i 6). 

TAULA 8. Resum dels resultats de l'analisi de la varihcia. 

PES 
VERD 

SEC 

FACTOR VARIETAT FACTOR COLUMNA 

"' 
16,83 

2,68 

Nivells significati- 
vament diferents 

1 amb 2 
1 amb 3 
2 amb 3 

1 amb 2 
1 amb 3 

. . . 
161,54 

. . . 
34,34 

Graus de 
llibertat 

6 i 1 2  

6 i 12  

Graus de 
llibertat 

2 i 12 

2 i 1 2  

Nivells significati- 
vament diferents 

1 amb 6 
2 amb 6 
3 amb 6 
4 a m b 6  
S amb 6 
7 arnb 6 
1 arnb S 

- - - 
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TAULA 9. Resultats de I'anilisi canbnica generalitzada 

FACTOR 
VARIE- 
T AT 

FACTOR 
COLUM- 
N A 

Pel que  fa referencia al factor varie- 
tat,  el 82 % de  la variabilitat ésexplicada 
pel primer eix canbnic. La variable pes 

verd esta molt correlacionada arnb el 
primer eix canbnic i la variable pes sec 
ho  esta arnb tots dos  eixos. Aquí, doncs, 
fonamentalment discrimina el primer 
eix i respecte al pes verd. Es diferencien 
menys nivells que en I'analisi de la 
variancia. 

correlacionada arnb el primer eix, i la 
variable pes sec h o  esta igualment arnb 
tots dos eixos. És doncs la primera la 
causant principal de la separació de 
nivells, en coincidencia arnb l'anilisi de 
la variincia. Se separen els mateixos 
nivells que  a l'analisi de la variincia. 

F 

... 
2,74 

... 
11,90 

Pel que respecta al factor columna, 
quasi tota la variabilitat és  explicada pel Es presenten els resultats de  l'anilisi 
primer eix canbnic, per tant solament de la variincia (Taula lo) ,  de l'anilisi 
aquest eix pot explicar diferencies im- canonica (Taula 11) i la seva represen- 
portants. La variable pes verd esta molt tació grafica (Figures 7 i 8). 

Graus de 
Uibertat 

12 i 92 

4 i 92 

Nivells sig- 
nificativa- 

rnent 
diferents 

1 arnb 5 
2 amb 6 
5 arnb 6 

1 amb 2 
1 amb 3 
2 amb3 

%de variabilitat 
que explica 

cada eix 

Correlació de les variables 
arnb els eixos canonics 

If. eix 

87,13 

98,19 

2". 
eix 

17,87 

1,80 

Variable 
pes verd 

Variable 
pes sec 

1 r. 
eix 

0,9837 

0,9838 

Ir. 
eix 

0,71 11 

0,7107 

2n. 
eix 

-0J793 

-0,1787 

2n. 
eix 

0,7030 

0,7034 
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- - - - - -- - - -- 

TAULA 1 O. Resum d e l ~  resultats de l'analisi de la variancia 

VERD 

SEC 

TAULA 11 . Resultats de I'analisi canonica generalitzada. 

FACTOR VARIETAT 

FACTOR 

VARIE- 

T AT 

FACTOR 
COLUM- 
N A 

FACTOR COLUMNA 

. .. 
4,06 

- > 

. e *  

6,18 

Graus de 
llibertat 

3 i 12 

2 i 1 2  

F F 

Graus de 
llibertat 

12 i 92 

' 
4 i 92 

Nivells significati- 
vament diferents 

1 amb 3 

1 amb3 
2 amb 3 

Nivells sig- 
nificativa- 

ment 
diferents 

1 amb4 
1 arnb 5 
l arnb 7 
6amb  
6 a m b 5  
6 arnb 7 
3 arnb 7 
3 arnb 7 

amb 
2amb 3 

. . 
8,66 ' 

1,72 

Graus de 
Iiibertat 

%de variabilitat 
que explica 

cada eix 

Nivells significati- 
varnent diferents 

Correlació de les variables 
arnb els eixos canonics 

Ir. 
eix 

93,OO 

99,82 

6 i  12 

6 i 1 2  

2n. 
eix 

7,00 

0,18 

variable 
pes verd 

I 

Variable 
pes sec 

Ir. 
eix 

0,9581 

0,7688 

4 amb 6 
7 amb6 
1 arnb 7 

Ir. 
eix 

0,3919 

0,9831 

2n. 
eix 

0,2863 

-0,6394 

' 1  
6,71 

2n. 
eix 

0,9200 

0,1829 

I 

- - - 
... 

13,75 
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Pel que fa referencia al factor varie- 
tat. el 93 % de  la variabilitat és explicada 
pel primer eix canonic. En conseqüen- 
cia, solament la variable pes vcrd -que 
esta molt ben correlacionada arnb el 
primer eix canonic- explica les diferen- 
ciacions entre els niveils, en concordan- 
cia arnb l'analisi de la variancia. Se 
separen més nivells que  a I'analisi de  la 
variincia. 

Pel que respecta al factor columna, 
tota la variabilitat és explicada pel pn -  
mer eix canbnic. La variable pes verd 
és poc més correlacionada arnb el 
primer eix que  arnb el segon, mentre 

que  la variable pes sec h o  és molt arnb 
el primer. Aixo implica que  és aquesta 
última la principal responsable de la 
separació de nilvdls, en concordancia 
arnb l'analisi de la variincia. Se separen 
els mateixos nivells. 

Acumular 

Es presenten els resultats de  I'anhlisi 
de  la variincia (Taula 1 2), de  l'anilisi 
canonica (Taula 13) i la seva representa- 
ció grafica (Figures 9 i 10). 

T A  U L A  1 2 .  Resurn d e l ~  resultats de I'analisi de la varihcia 

PES 
VERD 

PES 
SEC 

FACTOR VARIETAT 

F 

. . 
10,93 

3.05 

FACTOR COLUMNA 

Nivells significati- 
vament diferents 

1 arnb 2 
1 arnb 3 
2 amb 3 

- - -  

Graus de 
llibertat 

6 i  12 

- 

6 i 12 

F 

. . 
28,15 

3.66 

Nivells significati- 
vament diferents 

1 amb 2 
1 amb 3 
1 arnb 4 
1 arnb 5 
1 arnb 6 
1 arnb 7 

- - -  

Graus de 
llibertat 

3 i 12  

3 i 12  



ARXIUS de I'Esc. d'Agric. de Barcelona 51 

TAULA 13. Resultats de l'analisi canbnica generalitzada. 

Pel que fa referencia al factor varie- 
tat, com que e1 90% de la variabilitat 
és explicada pel primer eix canbnic, 
solament la variable pes verd -que esta 
ben correlacionada arnb el primer eix- 
és responsable de la separació de ni- 
vells. Es discriminen menys nivells que 
a l'analisi de la variancia. 

Pel que respecta al factor columna, 
com que el 93% de la variabilitat és 
explicada pel primer eix canbnic, sols 
la variable pes verd -que esta ben cor- 
relacionada arnb aquest eix- és respon- 
sable de la separació de nivells, en 
concordancia arnb l'analisi de la varian- 
cia. La diferenciació de nivells és menor 
que en l'anilisi de la variancia. 

Correlació de les variables 
arnb els eixos canonics 

Si es comparen el nombre de pareiies rals, en relació a un o a ambdós me to- 
de nivells significativament diferents a des, ni pel factor varietat ni pel factor 
ambdós metodes d'analisi (Taula 14)' columna. Part d'aquestes diferencies 
s'aprecien discrepancies considerables a són atribuibles a la diferent metodolo- 
gairebé tots els daiis. Aquestes discre- gia emprada, i part a la quantitat d'in- 
pancies no manifesten tendencies gene- formació utilitzada. 

Nivells sig- 
nificativa- 

ment 
diferents 

1 amb 2 
1 arnb 4 
1 arnb 5 

1 arnb 3 

%de variabilitat 
que explica 
cada eix 

Gnius de 
llibertat 

12 i 92 

4 i 92 

FACTOR 
VAR'E- 
TAT 

FACTOR 
COLUM- 
N A 

Vaiisible 
pes verd 

1'. 
eix 

89,60 

92,93 

O . .  

2,37 

"' 
6,97 

Variable 
pes sec 

Ir .  
eix 

0,9279 

0,8245 

2". 
eix 

10,40 

7,06 

Ir .  
eix 

0,2183 

0,0006 

2n. 
eix 

0,3727 

0,5657 

2n. 
eix 

0 ,9758  

1,000 
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TAULA 14. Nombre de parelles de nivells significativarnent diferents per a cada da11 i per a 
I'acumulat, per als factors varietat i columna. En els corresponents a l'analisi de la 
variancia s'hi consigna el nombre maxim de diferencies, tenint en compte ambdues 
variables. 

#- 

DALL + 

CanOmcaCpnaal. 

v m  

CanorBca Genaa-. 
b d a  -Variancia 

Les anilisis canoniques son el metode 
estadístic més potent per a separar 
nivells d'un factor considerant simul- 
taniament dues o més variables, a les 
quals, a priori, s'assigna igual importan- 
cia relativa per a la diferenciació de 
nivells. En aquestes analisis també 
poden fer-se diferenciacions acurades 
considerant cada variable per separat, 
pero amb la condició que estiguin poc 
correlacionades entre elles. Si ho  estan, 
solament podem ordenar-les per la seva 
importancia relativa en la separació de 
nivells. Així, en el nostre cas podem 
constatar: 

1 ) Per al factor VARIETAT 
a) l% la variable "Pes Verd" la 
que separa nivells en el quart da11 
i en l'acumulat. 

Primer 

b)  En el primer, segon i tercer 
dalls intervenen ambdues varia- 
bles, encara que té més poder 
discriminatori la variable "Pes 
Verd" 

4 

1 - 
2 

2) Per al factor COLUMNA 

a) És la variable "Pes Verd" la 
que separa nivells en els dalls se- 
gon i tercer i en l'acumulat. 

b)  És la variable "Pes Sec" en el 
primer dall. 

C) Són les variables "Pes Verd" i 
"Pes Sec", en aquest ordre d'im- 
portancia, les responsables de la 
separació de niveils en el quart 
dall. 

3 

O 

7 

Segon 

Malgrat les dificultats de concreció 
que  es presenten en l'analisi canonica 
generalitzada quan es troben correla- 
cions importants de les variables amb 
els mateixos eixos, la correcta utilitza- 
ció de tota la informació ens garanteix 
millor de no  fer in terpretacions erronies, 
la qual cosa és més probable que  suc- 
ceeixi aplicant un metode estandard 
que solament utilitza part de la in- 
fo rmació . 

6 

6 

O 

2 

3 

-1 

Tercer 

3 

7 

- 4  

3 

3 

O 

Quart 

8 

3 

5 

1 

Acumulat 

2 

2 

O 

3 

6 

- 3  

1 

3 

- 2  
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Creiem, a més, que aquests metodes 
d'analisi multivariable -Canonica gene- 
ralitzada i Canonica de  poblacions- 
poden ésser aplicats arnb exit en els 
assaigs que normalment se segueixen en 
qualsevulga procés de  millora, ja que 
aquesta es realitza, quasi sempre, per 
a diverses variables a la vegada (rendi- 
ment, resistencia a malalties, qualitat 
del producte obtingut, etc). Fent l'ana- 
lisi de la variancia, algunes diferencies 

poden ésser no  significatives variable a 
variable, pero poden ésser-ho considera- 
des conjuntament. L'estat actual de la 
millora, per a moltes especies, es troba 
a un nivel1 en que  és difícil d'obtenir 
progressos espectaculars per a un sol 
caricter, pero és més probable obtenir 
millores discretes simultanies per a dos 
o més caracters. Ens cal, doncs, utilitzar 
els metodes estadístics mes apropiats i 
que  discriminin més. 

RESUMEN 

Se revisan críticamen te, utilizando el 
Análisis Canónico Generalizado, los 
resultados obtenidos mediante el Análi- 
sis de la Varianza convencional despuds 
d e  la reordenación del diseño experi- 
mental obligada por factores ambienta- 
les n o  previstos en el diseño inicial. Los 
datos que  se procesan mediante ambos 
métodos estadísticos proceden de una 
prueba de comparación de produccio- 
nes de 7 variedades de Lolium multi- 
f2orum var. westerwoldicum. 

La mayor potencia del Análisis Canó- 
nico Generalizado conduce a resultados 
ligeramente distintos a los obtenidos 
mediante el Análisi de  la Varianza. Se 
señala la ventaja del Análisis Canónico 
Generalizado en casos de reordenación 
d e  diseños experimentales de compa- 
ración y se pondera su utilidad en el 
campo de la Mejora Genética, al permi- 
tir el tratamiento conjunto de  diversas 
variables para separar grupos. 

ABSTRACT 

The results obtained by means of a 
conventional Variance Analysis are cri- 
tically reviewed using the Generalized 
Canonical Analysis, after the  rearrange- 
ment of  the experimental design made 
necessary by environmental factor not 
foreseen in the original design. Proces- 
sed data by bo th statistical methods 
proceeded from a production test of  

7 varieties o f  Lolium multiflorum, var. 
westerwoldicum. 

The higher power o f  Generalized 
Canonical Analysis leeded to results 
slightly different to those obtained by 
means of the Variance Analysis. The 
advantage of Generalized Canonical 
Analysis in cases of  rearrangement of  
experimental designs of  comparison is 
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pointed out ,  and.its utility in Breeding severa1 variables for better discrimina- 
by permitting the joint treatment of  tion betwen groups, is commented on .  

FIGURA 1. Representació grifica de les varietats sobre el Ir. i 2n. eixos canonics. 

Radi calculat considerant diferencies amb un 95 010 de probabilitat. 
1. Billion. 2. Barspectra. 3. Lunar. 4. Tewera. 5. Wewo. 6. Barwoltra. 7. Tama 
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FIGURA 2. Representació de les columnes sobre el primer i segon eixos canonics. 

Radi calculat considerant diferencies amb un 95 % de probabilitat. 

FIGURA 3.  Representació grifica de les vanetats sobre el primer i segon eixos canonics. 

Radi calculat considerant diferhncies amb un 9 5  %de probabilitat 
1. Billion. 2. Barspectra. 3. Lunar. 4. Tewera. 5. Wewo. 6.  Barwoltra. 7 .  Tama 
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FIGURA 4. Representació de les colurnnes sobre el primer i segon eixos canonics. 

Radi calculat considerant diferencies amb un  95 % de probabilitat 

FIGURA 5. Representació grifica de les vanetats sobre el primer i segon eixos canonics. 

Radi calculat considerant diferencies arnb un 9 5  % de probabilitat. 
1. Billion. 2 .  Barspectra. 3. Lunar. 4. Tewera. 5. Wewo. 6. Barwoltra. 7. Tama. 
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FIGURA 6. Representació grafica de les colurnnes sobre el primer i segon eixos canonics. 

Radi calculat considerant diferencies amb un  95 % de probabilitat. 

FIGURA 7. Representació grafica de les varietats sobre el primer i segon eixos canbnics. 

Radi calculat considerant diferencies amb un 95 % de probabilitat. 
1 .  Billion. 2. Barspectra. 3. Lunar. 4. Tewera. 5 .  Wewo. 6. Barwoltra. 7. Tama 
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F l G  U R A  8 .  Representació grifica de les columnes sobre el primer i segon eixos canbnics 

Radi calculat considerant diferencies amb un 95 % de probabilitat. 

FIGURA 9. Representació grifica de les varietats sobre el primer i el segon eixos canbnics. 

Radi considerant diferencies amb un 95 % de probabilitat. 
1. Billion. 2.  Barspectra. 3.  Lunar. 4. Tewera. 5. Wewo. 6. Barwoltra. 7. Tama. 
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FIGURA 10. Representació grafjca de les columnes sobre el primer i segon eixos canonics. 

Radi calculat considerant diferencies amb un 95 % de probabilitat. 



70 A R X I U S  de I'Esc. d'Aqric. de Barcelona 

BIBLIOGRAFIA 

CASARAS, F., BOSCH, Ll., RUIZ, M.C., C L A  CUADRAS, C.M. (1 974 b) Análisis canónico 
VERO, A., LORENTE, L. (1 981). Produc- generalizado (Versión I). Seminario Mate- 
ció i caracterització de se t varietafs de Mar- mático (C.S.I.C.). Barcelona. 
gall Italia WesterwoM. Circular n .  1 1 de la 
Serie Experimental Agraria. Caixa de  Pen- 
sions per a la Vellesa i d'Estalvis de  Catalu- 
nya i Balears. 

CUADRAS, C.M. ( 1  9 7 4  a). Análisis discrimi- 
nante de funciones paramétricas estima- 
bles. Trabajos de estadística e investigación 
operativa. 25 (3) :  3-31, Madrid. 

CUADRAS, C.M., PETITPIERRE, E. i COLL, 
M.D. (1977). Generalized discriminant ca- 
nonical analysis: Applications to Biology, 
Psico logy and Medicine. First Worid Con f .  
on Mat. a t  the S e p .  of man. Barcelona. 

SOKAL, R.R. i ROHLF, F.J. (1969). Biome- 
try. W.H. Freeman and Comp., San Fran- 
CISCO. 


