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چکیده

به منظور بررسی صفات زراعی موثر و شناخت متغیرهای تاثیرگذار بر عملکرد تیپ های مختلف رشدی سویا و انتخاب بهترین ارقام از نظر 
عملکرد،364 ژنوتیپ سویا، شامل35 ژنوتیپ رشد محدود، 183 ژنوتیپ رشد نیمه محدود و 149 ژنوتیپ رشد نامحدود، اکثراً از گروه های رسیدگی 
1 تا 4 در یک طرح آگمنت با سه شاهد در مؤسسه اصالح و تهیه نهال و بذر کرج مطالعه شدند. در این مطالعه 24 صفت کمی مورد ارزیابی قرار گرفت. 
نتایج تجزیه به مؤلفه ها نشان داد که در ژنوتیپ های با تیپ رشدی محدود، نیمه محدود و نامحدود به ترتیب 6، 5 و 4 مؤلفه مجموعًا به ترتیب 
89/75، 82/75 و 82/95 درصد از تغییرات داده ها را توجیه کردند. از لحاظ عملکرد در بین ژنوتیپ های رشد محدود، نیمه محدود و نامحدود به 
ترتیب ژنوتیپ های Dorekswie A2 ،Alianka و B-121 دارای باالترین عملکرد دانه در بین ژنوتیپ های مورد بررسی در بای پالت حاصل از 
مؤلفه اول و دوم بودند. با توجه به نتایج می توان نتیجه گیری کرد که در اصالح برای هر مؤلفه باید به صفات مرتبط با آن مؤلفه توجه شود به این 
دلیل که ژن یا ژن هایی که صفت تعداد دانه در بوته را کنترل می کنند، وزن بوته، وزن دانه در بوته و صفات دیگر معنی دار در این مؤلفه را نیز به 
احتمال خیلی زیاد کنترل می کنند و مؤلفه یا ژنی که این صفات را کنترل می کند، مؤلفه یا ژن مشترک می باشد و بدین ترتیب از نتایج این قسمت 

می توان در اصالح نباتات به ویژه در انتخاب غیر مستقیم استفاده نمود. 
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بررسی تنوع صفات زراعی درتیپ های ...... 

In order to study Agronomic traits and unknown variables effective on yield of three soybean growth types and select genotypes 
with high yield, 364 soybean genotypes (35 determinate, 183 Semi determinate and 149 Indeterminate, most of them from 1-4 maturity 
groups ) were studied, based on an augmented design using 3 checks genotypes, in seed and plant improvement institute, Karaj, Iran. 24 
agronomic traits were studied. The result of Principal component analysis show that 6, 5 and 4 components comprised 89.75, 82.75 and 
82.95 % of the total variations in Determinate, Semi determinate and Indeterminate genotypes, respectively. Alianka, Dorekswie A2 and 
B-121 were Determinate, Semi determinate and indeterminate genotypes, respectively with high yield in component 1 and 2 biplot. For 
improvement each component should notice related traits because gene or genes which control number of seed per plant, probability 
control biological yield, seed yield per plant and other economic traits in this component too, and component or gene that control this 
traits, is similar gene or factor, so result of factor analysis could use in plants breeding and specially in indirect selection. 

مقدمه
در برنامه های اصالح نباتات انتخاب بر اساس تعداد زیادی صفت 
و  مثبت  آنها همبستگی  بين  است  ممکن  که  گيرد  می  زراعی صورت 
منفی وجود داشته باشد )Johnson and Wichern, 1988(، لذا روش های 
تجزیه و تحليلی که بدون از بين بردن مقدار زیادی از اطالعات مفيد، 
تعداد صفات موثر در عملکرد را کاهش دهند، برای پژوهشگران با ارزش 
هستند. در این خصوص استفاده از همبستگی ميان صفات متداول است، 
ولی همبستگی ها رابطه علت و معلولی بين صفات را بيان نمی کنند، 
زیرا در حقيقت این ارتباطات را تعدادی عامل ناشناخته پدید می آورند 

 .)Lee and Kaltsikes, 1973(
زمانی که در نظر است متغير پاسخ با توجه به گروهی از متغيرهای 
دیگر پيشگویی شود، از رگرسيون چندگانه استفاده می گردد. در این 
راستا، عملکرد دانه به عنوان متغير پاسخ و دیگر صفات زراعی به عنوان 
پيشگویی کننده در نظر گرفته می شوند. کارایی رگرسيون چندگانه به 
علت مواجه شدن با مسئله همراستایی بين صفات و محدودیت در بيان 
Bra- )روابط علت و معلولی بين تعداد زیادی از صفات مورد تردید است 

 ،Lee and Kaltsikes, 1973  ،mel, Hinz, Green and Shibles, 1984
Walton, 1971 (. برای فائق آمدن بر مشکالت رگرسيون و همبستگی 
 ،Bramel et al., 1984  ( ميگردد  استفاده  ها  عامل  تجزیه  از  چندگانه 
متغيره  چند  روش  ها  عامل  تجزیه   .)  Lawley and Maxwell, 1963
 ،Bramel et al., 1984( قدرتمندی است که برای برآورد اجزای عملکرد

 Lawley and ،Denis and Adams, 1972 ، Burton and Devane, 1953
Wal- ، Walton, 1972 ، Seiler and Stafford, 1979 ،Maxwell, 1963
 Bramel( استخراج زیر مجموعه ای از متغيرهای همسان ،) ton, 1971
et al., 1984 وGuertin and Bailey, 1982 (، شناخت مفاهيم اساسی 
داده های چند متغيره )Guertin and Bailey, 1982 (، شناخت ارتباطات 
 Acquaah, Adams and Kelly,( بيولوژیک و کاربردی موجود بين صفات
1992 (، کاهش تعداد زیادی از صفات همبسته به تعداد کمی از عامل ها 
)Johnson and Wichern, 1988( و تشریح همبستگی های بين متغيرها 
)Lawley, 1941( به کار برده می شود. تجزیه به مؤلفه های اصلی حالت 
خاصی از تجزیه به عامل ها است که در این حالت، تجزیه بدون چرخش 
یافتن  اصلی  های  مؤلفه  به  تجزیه  از  هدف  گيرد.  می  انجام  فاکتورها 
ترکيباتی از p متغير جهت ایجاد شاخص های مستقل )غيرهمبسته( می 
باشد. عدم همبستگی بين این شاخص ها یک ویژگی مفيد است، زیرا 
عدم همبستگی به این معنی است که شاخص ها جنبه های متفاوتی از 

.)Manly, 2004( داده ها را اندازه گيری می نمایند
با  سویا  ژنوتيپ   240 بررسی  با   )Rezaizad, 1999( زاد  رضایی 
استفاده از تجزیه به مؤلفه های اصلی نشان داد که 4 مؤلفه در مجموع 
73/15 درصد از تغييرات داده ها را شامل می شوند. اولين مؤلفه 38 
عملکرد  صفات  شامل  و  کرد  می  توجيه  را  ها  داده  تغييرات  از  درصد 
بيولوژیکی، عملکرد دانه در بوته، تعداد دانه در بوته و ارتفاع بوته بود. 
دومين مؤلفه شامل صفات وزن غالف و شاخص برداشت با ضرائب مثبت 
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و تعداد روز تا 50 دصد گلدهی با ضریب منفی بود. سومين مؤلفه شامل 
صفت درصد روغن با ضریب مثبت و صفات تعداد دانه در بوته، درصد 
پروتئين و تعداد غالف در بوته با ضرائب منفی بود. چهارمين مؤلفه نيز 
شامل صفات درصد پروتئين دانه، وزن صد دانه و ریزش دانه با ضرائب 

مثبت بود. 
سياه سر و رضایی )Siahsar and Rezaie, 1999( 285 الین سویا 
را مورد ارزیابی قرار دادند و با استفاده از تجزیه به مؤلفه های اصلی 4 
مؤلفه که 91/27 درصد از تغييرات را توجيه می کردند، بدست آوردند 
و نشان دادند که عملکرد بوته، تعداد غالف در بوته، تعداد ساقه فرعی، 
از سطح خاک نقش  اولين غالف  تا گلدهی و فاصله  ارتفاع، تعداد روز 

تعيين کننده ای در توجيه تغييرات تنوع کل جامعه داشتند. 
کنگ و کنگ )Kang and Kang, 1997( با استفاده از داده های 20 
واریته سویا بوسيله تجزیه به مؤلفه های اصلی نشان دادند که در اولين 

مؤلفه صفات وزن بذر، تعداد بذر و سطح برگ قرار گرفتند. 
لی و همکاران )Li, Chang, Li and Chang, 1998(، 89 واریته سویا 
را از لحاظ 18 صفت اجزاء عملکرد مورد بررسی قرار دادند و با استفاده 
از تجزیه به مؤلفه های اصلی نشان دادند که 6 مؤلفه 88 درصد از کل 

واریانس داده ها را توجيه می کردند. 
 )Park, Kim, Seong, Park and Kim, 2000( همکاران  و  پارک 
کننده  تعيين  فاکتورهای  برای  اصلی  های  مؤلفه  به  تجزیه  بوسيله 
عملکرد در سویا نشان دادند که فاکتور ابتدایی تاثيرگذار روی عملکرد، 
با  بود که همبسته  دانه  تعداد غالف در گياه در مرحله شروع تشکيل 
انباشتگی ماده خشک در طی دوره رشد اوليه زایشی بود، در حالی که 
مؤلفه دوم شامل تعداد دانه در غالف و شاخص برداشت بود و مؤلفه سوم 

شامل وزن صد دانه شد. 
Fundora-Mayor,Correa, Lo- همکاران  و  )فوندرامایر 

pez and Ravelo, 2000( با مطالعه 50 رقم زراعی سویا از لحاظ 
که  دادند  نشان  اصلی  های  مؤلفه  به  تجزیه  از  استفاده  با  صفت   15
بيشترین متغيرهایی که در تجزیه به مؤلفه های اصلی تاثيرگذار بودند 
شامل حجم گلدهی، ارتفاع گياه، تعداد گره، تعداد غالف در گياه، تعداد 
دانه در گياه، طول بذر و طول غالف که بشدت با هم همبستگی داشتند، 

می شدند. 
 )Ning, Li, Wang, Chen and Kong, 2003( همکاران  و  نينگ 
اصلی  های  مؤلفه  به  تجزیه  از  استفاده  با  سویا  زراعی  رقم   62 بين  از 

توانستند 9 رقم با خواص بذری خوب انتخاب کنند. 
دانایی )Danaee, 1998 ( در آزمایشی 400 ژنوتيپ سویا را از نظر 
آورد که مجموعاً  بدست  را  مؤلفه  و5  داد  قرار  بررسی  مورد  16 صفت 
89/05 درصد از تنوع موجود در بين ارقام را تبيين می کردند. در مؤلفه 
اصلی،  بوته، قطر ساقه  ارتفاع  را صفات عملکرد،  اهميت  بيشترین  اول 
تعداد غالف در ساقه اصلی، تعداد غالف در شاخه های فرعی یک بوته، 
تعداد گره بارور و تعداد دانه در غالف ساقه های اصلی دارا بودند و در 
مؤلفه دوم تعداد غالف شاخه های فرعی، تعداد بذر غالف های شاخه 
های فرعی و تعداد شاخه در گياه بيشترین اهميت را داشتند. در مؤلفه 
سوم صفات درصد روغن، وزن صد دانه و درصد پروتئين دارای باالترین 

ضرایب بودند. 
تجزیه به مؤلفه ها به عنوان یک روش آماری چند متغيره می تواند 
دادن  ارتباط  صفات،  از  کثيری  تعداد  بندی  رتبه  و  بندی  گروه  برای 
آنها به تعداد کمی از مؤلفه ها، تعيين ارتباطات بين اجزای عملکرد و 
ساختارهای مورفولوژیک معين، شناخت مفاهيم غير قابل اندازه گيری یا 

صفات پنهانی موثر بر عملکرد، شاخص های موثر و مفيد را در اهداف به 
نژادی شناسایی نماید. هدف از این تحقيق بررسی الگوهای فنولوژیکی 
و مورفولوژیکی موثر در ساختار تيپ های رشدی مختلف سویا، و تعيين 
با استفاده نمودارهای بای  از نظر عملکرد و دیگر صفات  ارقام مناسب 

پالت به منظور استفاده از آنها در برنامه های به نژادی است. 
مواد و روش ها

این آزمایش در سال 84-1383 در مؤسسه اصالح و تهيه نهال و 
بذر کرج انجام گرفت. آزمایش بصورت طرح آگمنت با 364 ژنوتيپ سویا 
متعلق به کلکسيون بخش دانه های روغنی مؤسسه اصالح و تهيه نهال و 
بذر کرج )شامل35 ژنوتيپ رشد محدود، 183 ژنوتيپ رشد نيمه محدود 
با  از گروه های رسيدگی 1 تا 4(  و 149 ژنوتيپ رشد نامحدود، اکثراً 
3 شاهد )Williams, Zane, Steel( و در 6 بلوک اجرا شد. بذور پس از 
آغشته شدن با باکتری تثبيت کننده ازت کاشته شدند. این ژنوتيپ ها 
شامل ارقام وارداتی و ارقام حاصل از برنامه های اصالحی داخل کشور 
بودند. هر ژنوتيپ روی یک خط 3 متری با فاصله ردیف 60 سانتيمتر و 
فاصله بين دو بوته 5-3 سانتيمترکاشته شد. در طی دوره رشد، اقدام به 
سه بار وجين دستی شد. اندازه گيری صفات با استفاده از 5 بوته تصادفی 
از وسط هرکرت انجام پذیرفت. صفاتی که در این تحقيق مورد بررسی 
قرار گرفتند عبارت از تعداد روز از جوانه زنی تا شروع گلدهی، تعداد روز 
از جوانه زنی تا گلدهی کامل، تعداد روز از جوانه زنی تا شروع تشکيل 
غالف، تعداد روز از جوانه زنی تا شروع تشکيل دانه، تعداد روز از جوانه 
زنی تا پر شدن غالف، تعداد روز تا شروع رسيدگی، تعداد روز از جوانه 
زنی تا رسيدگی کامل، ارتفاع و گره در سه مرحله شروع گلدهی و شروع 
تشکيل دانه و شروع رسيدگی، تعداد گره نازا در مرحله شروع رسيد گی، 
تعداد غالف در بوته، تعداد غالف در شاخه های فرعی بوته، تعداد شاخه 
های فرعی بوته، وزن صد دانه، درصد روغن، درصد پروتئين، تعداد دانه 

در غالف، تعد اد دانه در بوته، وزن بوته، وزن دانه بوته بودند.
به منظور تعيين وضعيت یکنواختی زمين آزمایشی، تجزیه واریانس 
یکطرفه شاهدها برای کليه صفات عملکرد و اجزای آن در قالب طرح 
بلوک کامل تصادفی انجام شد. برای انجام تجزیه به مؤلفه های اصلی از  

نرم افزار Stat Graphics استفاد ه شد. 

نتایج و بحث 
نتایج تجزیه به مؤلفه ها نشان داد که در ژنوتيپ های رشد محدود، 
رشد نيمه محدود و رشد نامحدود به ترتيب 6، 5 و 4  مؤلفه که دارای 
ریشه مشخصه بزرگتر از یک بودند بترتيب مجموعاً 89/75، 82/75 و 
82/95 درصد از کل واریانس متغيرها را توجيه می کنند. نتایج تجزیه 
به مؤلفه های ژنوتيپ های رشد محدود در جدول 1، رشد نيمه محدود 

در جدول 2 و رشد نامحدود در جدول 3 نشان داده شده است. 
به طور کلی با توجه به نتایج هر سه نوع تيپ رشدی در مؤلفه اول 
می توان نتيجه گيری کرد که مؤلفه اصلی اول شامل صفات روز تا شروع 
گلدهی، روز تا گلدهی کامل، روز تا شروع غالف، روز تا شروع دانه، روز 
تا پرشدن دانه، روز تا شروع رسيدگی، روز تا رسيدگی کامل، ارتفاع و 
دانه و شروع رسيدگی  تعداد گره در سه مرحله شروع گلدهی، شروع 
تيپ  نوع  سه  هر  بنابراین  باشد.  می  بيولوژیک  عملکرد  یا  گياه  وزن  و 
رشدی از نظر مؤلفه اصلی اول دارای تشابه می باشند و در مؤلفه اصلی 
اول آنها صفات نامبرده دارای باالترین ضرائب می باشند. از نظر تئوری 
در گياه سویا، ژنوتيپ هایی که طول دوره رشدی باالتری دارند اغلب 
ارتفاع باالتری نيز داشته اند، برای افزایش ارتفاع نيز یا طول ميانگره ها 
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یا تعداد گره ها الزم است که افزایش یابد که در نهایت نيز این صفات 
روی وزن یک گياه اثر می گذارند، که این نشان دهنده رابطه مستقيم 
 Danaee,( بين آنها است. نتایج این مؤلفه تقریباً مشابه مؤلفه اول دانایی

1998 ( می باشد.
در مؤلفه اصلی دوم نيز همانطور که مشاهده می شود سه نوع تيپ 
رشدی تقریباً دارای صفات یکسانی با ضرایب باال بوده اند که این صفات 
با ضریب منفی  نازا در مرحله شروع رسيدگی  شامل صفت تعداد گره 
و صفات تعداد غالف در گياه، تعداد غالف در شاخه های فرعی گياه، 
تعداد شاخه های فرعی و تعداد دانه در گياه با ضرائب مثبت هستند. 
از لحاظ تئوری با افزایش تعداد شاخه های فرعی، تعداد غالف در گياه 
سویا افزایش می یابد و با افزایش تعداد غالف نيز انتظار بر این است که 
تعداد دانه در گياه افزایش یابد. با کاهش تعداد گره نازا نيز انتظار بر این 
است که تعداد غالف در گياه افزایش یابد. نتایج این مؤلفه تقریباً مشابه 

مؤلفه دوم دانایی )Danaee, 1998( می باشد. 
تيپ  نوع  دو  با  محدود  رشد  های  ژنوتيپ  به  مربوط  سوم  مؤلفه 
دانه،  مرحله شروع  در  ارتفاع  و صفات  باشد  می  متفاوت  دیگر  رشدی 
ارتفاع در مرحله شروع رسيدگی و وزن صد دانه دارای باالترین ضرائب 
در این مؤلفه هستند. مؤلفه چهارم ژنوتيپ های رشد محدود با مؤلفه 
نامحدود تشابه  نيمه محدود و رشد  به ژنوتيپ های رشد  سوم مربوط 
زیادی دارد و صفات وزن صد دانه، درصد روغن، تعداد دانه در غالف، 
باالترین ضرایب  دارای  دانه گياه  و وزن  دانه در گياه، وزن گياه  تعداد 
مثبت در این مؤلفه ها می باشند. مؤلفه پنجم ژنوتيپ های رشد محدود 
با مؤلفه چهارم مربوط به ژنوتيپ های رشد نيمه محدود و رشد نامحدود 
تشابه زیادی دارد و می توان گفت به طور کلی در آنها وزن صد دانه، 
هستند.  ضرائب  باالترین  دارای  تقریباً  روغن  درصد  و  پروتئين  درصد 
همانطور که مشاهده می شود وزن صد دانه و درصد پروتئين هم عالمت 
بوده و از نظر عالمت متفاوت از درصد روغن می باشند. به نظر می رسد 
با افزایش وزن صد دانه درصد روغن کاهش یابد که این نشان دهنده 

رابطه عکس بين این دو صفت می باشد. 
ارتفاع در شروع  در مؤلفه ششم ژنوتيپ های رشد محدود صفات 
نازا در مرحله شروع  گلدهی، گره در مرحله شروع گلدهی، تعداد گره 

رسيدگی و تعداد دانه در غالف دارای باالترین ضرائب بودند.
در مؤلفه پنجم مربوط به ژنوتيپ های رشد نيمه محدود نيز صفات 
ارتفاع در مرحله شروع گلدهی، ارتفاع در مرحله شروع دانه، درصد روغن 

و درصد پروتئين دارای باالترین ضرائب بودند. 
معموالً در برنامه های اصالحی صفت عملکرد یک جنبه قضيه است، 
یعنی هدف برنامه های اصالحی این است که با تغيير و اصالح صفات 
دیگر، صفت عملکرد را بهبود ببخشند. در هر مؤلفه با توجه به جداول، 
صفاتی که بيشترین ضرائب همبستگی را با هم داشته اند، در مؤلفه مورد 
نظر قرار گرفته اند و از این صفات ميتوان در انتخاب غيرمستقيم استفاده 

نمود و انتظار داریم که آن مؤلفه نيز با این روش اصالح شود. 
شکل های 1، 3 و 5 محل قرار گيری صفات مختلف را در پالت 
حاصل از مؤلفه اول و دوم، به ترتيب در ژنوتيپ های رشد محدود، رشد 
نامحدود نشان می دهند و همانطور که مشخص  نيمه محدود و رشد 
است جهت نمودارها برای صفات مرتبط با هم در یک جهت و همسو 
بوده و برای صفاتی که رابطه عکس با یکدیگر دارند غير همسو می باشد. 
شکل های 2، 4 و 6 نيز محل قرار گيری بعضی ارقام را در این پالت 
ها با توجه به نوع تيپ رشد نشان می دهند. با توجه به شکل های 1 و 
2 که مربوط به ژنوتيپ های رشد محدود است ما قادر هستيم ژنوتيپ 

بدین صورت  انتخاب کنيم.  به صفات مختلف  با توجه  را  های مختلف 
که از صفت مربوطه خطی به مبداء مختصات رسم کرده و سپس خط 
دیگری که از مبداء مختصات رد شود و عمود بر این خط باشد رسم می 
کنيم و ژنوتيپ هایی که باالترین تصویر را روی خط اول داشته باشند و 
در سمت قرار گيری صفت مورد نظر نسبت به خط عمود باشند دارای 
با آن صفت بوده و ژنوتيپ هایی که باالترین  باالترین مقدار در رابطه 
تصویر را روی خط اول داشته باشند و در سمت عکس قرار گيری صفت 
مورد نظر نسبت به خط عمود باشند دارای کمترین مقدار در رابطه با 
آن صفت خواهند بود. به عنوان مثال برای صفت عملکرد دانه با توجه 
به نمودار شماره 2 در بين ژنوتيپ های با رشد محدود، ژنوتيپ شماره 
31 به نام Alianka و سپس به ترتيب ژنوتيپ های شماره 23، 34 و 
20 دارای باالترین تصویر های مثبت برای این صفت بوده و بنابراین می 
توان آنها را به عنوان ارقام رشد محدود با عملکرد باال در نمودار حاصل 
از مؤلفه اول و دوم انتخاب نمود. به همين صورت ژنوتيپ شماره 1 به نام 
KGHI و سپس به ترتيب ژنوتيپ های 29، 4 و 2 دارای بيشترین تصویر 
ها اما در جهت عکس برای صفت عملکرد بوده و در نتيجه عملکرد دانه 

پایينی در نمودار حاصل از مؤلفه اول و دوم دارند. 
با توجه به شکل های 3 و 4 برای ژنوتيپ های نيمه محدود، ژنوتيپ 
های  ژنوتيپ  ترتيب  به  و سپس    Dorekswie A2 نام  به  شماره 170 
شماره 178، 173 و 177 دارای باالترین تصویر های مثبت برای صفت 
عملکرد دانه بوده و بنابراین می توان آنها را به عنوان ارقام رشد نيمه 
محدود با عملکرد باال در نمودار حاصل از مؤلفه اول و دوم انتخاب نمود. 
به همين صورت ژنوتيپ شماره 2 به نام KoRADA و سپس به ترتيب 
ژنوتيپ های 8، 16 و 34 دارای بيشترین تصویر ها اما در جهت عکس 
نمودار  در  پایينی  دانه  عملکرد  نتيجه  در  و  بوده  عملکرد  صفت  برای 

حاصل از مؤلفه اول و دوم دارند. 
رشد،  نامحدود  های  ژنوتيپ  برای   6 و   5 های  شکل  به  توجه  با 
ژنوتيپ شماره 134 به نام B-121 و سپس به ترتيب ژنوتيپ های شماره 
142، 131 و 132 دارای باالترین تصویر های مثبت برای صفت عملکرد 
با  نامحدود  رشد  ارقام  عنوان  به  را  آنها  توان  می  بنابراین  و  بوده  دانه 
عملکرد باال در نمودار حاصل از مؤلفه اول و دوم انتخاب نمود. به همين 
صورت ژنوتيپ شماره 22 به نام Pop pelsjarf و سپس به ترتيب ژنوتيپ 
برای  عکس  در جهت  اما  تصویرها  بيشترین  دارای   1 و   34  ،59 های 
صفت عملکرد بوده و در نتيجه عملکرد دانه پایينی در نمودار حاصل از 
مؤلفه اول و دوم دارند. برای سایر صفات نيز به همين ترتيب می توان 

دست به انتخاب زد.
با توجه به نتایج می توان نتيجه گيری کرد که در اصالح برای هر 
مؤلفه باید به صفات مرتبط با آن مؤلفه توجه شود به این دليل که ژن 
بوته را کنترل می کنند، وزن  یا ژن هایی که مثاًل تعداد دانه در یک 
یک بوته، وزن دانه در بوته و صفات دیگر معنی دار در این مؤلفه را نيز 
به احتمال خيلی زیاد کنترل می کنند و مؤلفه یا ژنی که این صفات را 
کنترل می کند، مؤلفه یا ژن مشترک می باشد و همانطور که در شکل 
ها نيز برای هر سه نوع تيپ رشد مشخص است جهت بردارهای مربوط 
به صفاتی که با هم رابطه دارند در یک راستا قرار گرفته است و بدین 
ترتيب از نتایج این قسمت می توان در اصالح نباتات به ویژه در انتخاب 
غير مستقيم ) Indirect selection( استفاده نمود. با تعيين این الگوهای 
فنولوژیکی و مورفولوژیکی موثر در ساختار سویا و تعيين روابط بين آنها 
اصالحگر می تواند از آنها در برنامه های بهنژادی است استفاده نمایيد. 
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