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 خلاصه
 

تررین ترن  رشد گیاهان در سرتاسرر ههران و شرای کننده ترین عوامل محدودشکی یکی از مهمخ

لراا  ر تن  آبی بر رشد و عملکرد بستگی به ژنوتیر  گیراه دارد محیطی است. به خوبی مشخص شده که اث

هرای  خشکی در گیاه توتون اهمیت دارد. این پژوه  با هرد  بررسری تحمرل ژنوتیر تن  لزوم توهه به 

ر د .گیرردمریای مورد بررسی قرار ها و تجزیه خوشهبه کمک تجزیه به عامل خشکیبه تن    توتون نسبت

-های خرد شده و در قالب طرح پایه بلرو توتون در سه سطح تن  به صورت کرت  ژنوتی 11این مطالعه 

تکرار مورد آزمای  قرار گرفت. سطوح تن  به عنوان عامل اصلی به صورت آبیراری  3های کامل تصادفی با 

درصد تخلیه آب قابرل  55درصد تخلیه آب قابل نگهداری( و تن  شدید ) 55) )شاهد(، تن  متوسط کامل

هرا در مجمرود در ها به عنوان عامل فرعی در نظر گرفته شدند. نترای  تجزیره بره عامرلاری( و ژنوتی نگهد

، 25/25، 3/22عامرل را تعیرین کررد کره بره ترتیرب  2عامل، تن  متوسط و تن  شردید  5 شرایط شاهد

 و  RosecaNela،P.B.D.6هرای ها را توهیره کررد. در سرطح شراهد ژنوتیر از تغییرات دادهدرصد  55/21

Comstake Spanish   هاینوتی ژها از نظر عملکرد و در سطوح تن  برترین ژنوتی Vir Aurea، Virgina 

Free و Trumpf  هایبه خشکی معرفی شدند. ژنوتی   متحملهای ژنوتی RXT و NC-60  کره از عملکررد

هرای ژنوتیر  UPGMA روش ای بهتجزیه خوشه آبی حساس بودند. پایینی برخوردار بودند، نسبت به تن 

لراا برین  در شررایط ترن  در سره گرروه مجرزا قررار داد. شاهد در چهار گروه و مورد مطالعه را در شرایط

 تن  تنود وهود دارد.  ها در شرایط شاهد وژنوتی 
 

 توتونتن  خشکی، ای، ها، تجزیه خوشهتجزیه به عاملهای کلیدی: واژه
 

 

  مقدمه .1

 

 اقتصادکشورهای در کهاست  صنعتی ازمحصولات یکی 31x=4n=2 ژنومی فرمولبا  (Nicotiana. tabaccum) توتون

 ملی درآمد از توههی قابل رقم گیاه این مختلف هایفرآورده از حاصل درآمد. کندمی ایفا مهمی نق  ههان تولیدکننده

  .[4] دهدمی تشکیل را تولیدکننده کشورهای

ترین تن  محیطی است. به سر ههان و شای اکننده رشد گیاهان در سرترین عوامل محدودشکی یکی از مهمخ

های موهود در براساس گزارش .[5] خوبی مشخص شده که اثر تن  آبی بر رشد و عملکرد بستگی به ژنوتی  گیاه دارد
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ی  دهی، رشد سری  و رسیدگی( دوره رشد سر)ریشه ترین مرحله به تن  خشکی در بین مراحل رشدیتوتون حساس

 .[1] شودها میکمبود شدید رطوبت خا  در این مرحله سبب کاه  کمیت و کیفیت برگ .است

ام، افراد و متغیرهای متعدد و ارقبندی طبقهآماری چند متغیره است که ههت های ای یکی از روشتجزیه خوشه

ای مختلف براساس فاصله یا تشابه هبندی آنها به گروهوام  مختلف گیاهی وهانوری و دستهچنین برای تنود بین ههم

رقم توتون  33ای روی با بررسی تنود ژنتیکی و انجام تجزیه خوشه [3]آن وکیم  .[11] گیردژنتیکی مورد استفاده قرار می

ضخامت رگبرگ( به  موهود در بانک بار کشور کره، آنها را از لحاظ پن  صفت مهم )روز تاگلدهی، تعداد برگ، قطر ساقه و

های اصلی را در بر دارد، هد  اساسی مولفهها اهدافی مشابه با اهدا  تجزیه به عاملتجزیه به  .بندی کردندطبقهه سه گرو

ها و نیز در  بهتر رابطه بین این ها یا عاملمتغیر برحسب تعداد کمتری از شاخص pدر این روش توصیف مجموعه ای از 

مطالعات زیادی در ارتباط با ارزیابی صفات . صورت گرفت [15]سط اسپیرمن تو است . تکوین اولیه تجزیه به عاملمتغیرها 

پلاسم گیاهان مختلف زراعی ها درارزیابی ژرم تجزیه به عاملو تعیین ماهیت، اهمیت و ارتباط آنها با عملکرد با استفاده از 

ها انجام تفاده  از تجزیه به عاملای روی هشت صفت زراعی توتون با اسمطالعه [1]حاتمی و همکاران  .انجام شده است

 [2]زمایشات شعاعی دیلمی و هنرنژاد در آدرصد از تنود را توهیه کردند.  23دادند که در مجمود پن  عامل اول حدود 

ضریب ، های اصلی پس از چرخ  وریماکس نشان داد که صفات تعداد برگ در بوتهها براساس مولفه نتای  تجزیه به عامل

درصد از تغییرات عملکرد  35ترین بار عاملی مثبت را دارا بودند این دو عامل در مجمود بی  رتفاد بوته سطح برگ و ا

د  از این تحقیق، تعیین اهمیت برخی صفات فیزیولوژیک و مورفولوژیک ه برگ خشک توتون بارلی را توهیه کردند.

چنین شناسایی و همها بندی ژنوتی ها و طبقهاملعبا استفاده از تجزیه به  مرتبط با عملکرد در سه سطح تن  خشکی

فاده از این الگوها، منجر به باشد. استبراساس صفات مورد بررسی می خشکی به تن  متحملهای حساس و ژنوتی 

 شود. میدر مقابل تن   های مطلوب توتونتر و مفیدتر برای تهیه ژنوتی های به نژادی موفقریزی برنامهطرح
 

 

 هاروشمواد و  .2

هرای خررد در گلخانه دانشکده کشاورزی دانشگاه محقق اردبیلری در قالرب کرت 1321این آزمای  در سال زراعی 

 55و 55آزمایشی شامل سرطوح شراهد، ترن   های کامل تصادفی در سه تکرار اهرا شد. فاکتورهایشده بر پایه طرح بلو 

های مورد مطالعه به عنروان فراکتور فرعری در نظرر گرفتره ژنوتی به عنوان فاکتور اصلی و  تخلیه آب قابل نگهداری درصد

صورت گرفت. از ابتدای کشرت ترا هنگرام برداشرت، روزانره میرزان   Aشیوه اعمال تن  توسط تشتک تبخیر کلاس شدند.

یادداشرت بررداری گردیرد. سرپس برا اعمرال ضرریب  Aرطوبت نسبی هوا در گلخانه و مقدار تبخیر از سطح تشتک کلاس 

تک، میزان تبخیر و تعرق پتانسیل گیاه مره  به دست آمد  با توهه به مقادیر پیشنهادی ضریب گیاهی توترون و طرول تش

درصد آب قابل نگهداری در خرا ، کمبرود  55 و 55. بعد از تخلیه [2]روز، نیاز آبی گیاه توتون محاسبه شد 115فصل رشد

مورد استفاده در این  هایژنوتی مرحله از رشد گیاه هبران گردید.  رآب تا نقطه ظرفیت زراعی با توهه به عمق ریشه در ه

 ژنوتیر  11در ایرن آزمرای   ه گردیدند.تهیتحقیقات توتون آذربایجان غربی و مرکز اصلاح تیرتاش رشت مرکز زمای  از آ

دا باور در خزانره کشرت در این آزمای  ابت .آورده شده است 1 هدولکه مشخصات آنها در  مورد استفاده قرار گرفتتوتون 

مترر( سرانتی23مترر و قطرر سرانتی 21ارتفاد های )متر رسید به گلدانها حدود پن  سانتیشده و بعد از این که ارتفاد بوته

بوته کشت شد. در این آزمای  برخی از صفات درگلخانره و برخری دیگرر در  4مورد نظر منتقل شدند. در هر گلدان حدود 

زه گیری قرار گرفتند. برای صفات مورفولوژیرک دو بوتره از هرر گلردان بره طرور تصرادفی انتخراب و از آزمایشگاه مورد اندا

گیری کلیه صفات فیزیولروژیکی نیرز در آزمایشرگاه اصرلاح گیری شده در محاسبات استفاده شد. اندازهمیانگین صفات اندازه

صورت  Aیوه اعمال تن  با استفاده از تشتک تبخیر کلاس نباتات مولکولی براساس استاندارهای بین المللی انجام گرفت. ش

بنردی برای گروه ها با استفاده از چرخ  واریماکس و در هر سطح تن  به طور هداگانه انجام گرفتتجزیه به عاملگرفت. 
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اسرتفاده شرد. با استفاده از میانگین صفات مورفوفیزیولوژیرک  wardای به روش حداقل واریانس ها، از تجزیه خوشهژنوتی 

 آنالیز شدند. SPSS16و  SASهای آماری با استفاده از نرم افزارهای کلیه تجزیه
 

 بررسی تنوع ژنتیکی توتون های مورد مطالعه درژنوتیپنام  . 1 جدول

 شماره ژنوتیپ نام ژنوتیپ شماره ژنوتیپ نام ژنوتیپ

Grixalla 15 Trumpf  1 
Pennble 169 11 Virginia Free 2 

GA 955 12 Coker 55 3 
Parfum. Ditalia 13 Florida 513 4 

Golden gift 14 Vir Aurea 5 
P.B.D. 6 15 Roseca Nela 3 

Comstake Spanish 13 Sough Carolina 461 5 
Bergeac-c 15 RXT 1 

NC- 60 11 R 300 N 2 2 

 

 

 نتایج و بحث .3

درصرد آب  55و  55و فیزیولوژیک )در سطح شراهد، ترن   ها برای برخی صفات مورفولوژیکنتای  تجزیه به عامل

دار به دست آمده و نیز معنری 1K.M.O . لازم به ذکر است که مقادیر  .ذکر شده است 2هدول قابل نگهداری( به ترتیب در 

در  هرا برود.بودن آزمون کروی بودن بارتلت بیانگر کافی بودن مقادیر همبستگی متغیرهای اولیه برای انجام تجزیه به عامرل

ها را توهیح کردند و با توهه به ساختار ضرایب برای تفسیر نترای  مرورد واریانس داده 3/22عامل اول حدود  5سطح شاهد 

( از تغییرات را داشرت. 21/12گیری شده در سطح شاهد، عامل اول بیشترین سهم )استفاده قرار گرفتند. برای صفات اندازه

 مثبت و بزرگ برای صفات ارتفاد بوته، تعدا برگ، وزن تر بررگ، وزن خشرک بررگ، وزن ترر این عامل دارای ضرایب عاملی

، a/bساقه، وزن خشک ساقه، وزن تر کل اندام هوایی، وزن خشک اندام هوایی، طول برگ، عرر  بررگ، نسربت کلروفیرل 

توان عامرل می یل هستند. بنابراین،ای، فلورسانس اولیه، فلورسانس حداکثر بود. این صفات در عملکردگیاه دخهدایت روزنه

ای، وزن ترر ، پرولین، هدایت روزنهa/bاول را عامل موثر در عملکرد نامید. عامل دوم برای صفات کارتنوئید، نسبت کلروفیل 

اولیه ضرایب مثبت و برزرگ ولری بررای صرفت ریشه، وزن خشک ریشه، محتوای نسبی آب، فلورسانس متغیر و فلورسانس 

به خشکی  معرفی شرد. در عامرل سروم  تحملرایب منفی و بزرگ داشت. لاا، عامل دوم عنوان عامل موثر در ض  bکلروفیل

و عملکررد کوانتروم  bدار ولری کلروفیرل ، کلروفیل کل و فلورسانس حداکثر دارای ضرایب مثبت و معنیa صفات کلروفیل 

در عامرل چهرارم عامل موثر در فتوسنتز نامگرااری شرد.  ضرایب منفی و بزرگ را دارا بودند. در نتیجه عامل سوم به عنوان

دار داشرتند. لراا، دار و وزن تر برگ و سبزینگی برگ ضرریب مثبرت و معنریمعنی ارتفاد بوته و تعداد برگ ضریب منفی و

ین بهترردار داشرت. عامل چهارم به عنوان عامل مورفولوژیک معرفی شد. در عامل پنجم صفت پرولین ضریب مثبت و معنی

-می  Comstake Spanishو Roseca Nela ،P.B.D.6های ها در شرایط بدون تن  براساس عامل اول و دوم ژنوتی ژنوتی 

ها از یکدیگر، نمودار دو بعردی براسراس ها در متمایز نمودن ژنوتی برای نشان دادن قابلیت تجزیه به عامل (.1)شکل باشند

برود.  53/51ابل نگهداری برای صفات مورد مطالعه رسم شد. سهم عامل اول درصد تخلیه آب ق 55دو عامل در سطح تن  

ای، وزن ترر ریشره، ، پرولین، هدایت روزنرهa/bدار برای صفات نسبت کلروفیل این عامل دارای ضرایب عاملی مثبت و معنی

ینگی برود. بنرابراین، ایرن وزن خشک ریشه، محتوای نسبی آب، فلورسانس متغیر، عملکرد کوانتوم، فلورسانس اولیه و سربز

درصرد برود کره صرفات فلورسرانس  53/23به خشکی معرفی کرد. سهم عامل دوم  متحملتوان به عنوان عامل عامل را می

                                                           
1 - Kaiser-Meyer-Olkin 
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دار داشتند دار و صفات وزن تر ساقه و وزن خشک ساقه ضریب مثبت و معنیحداکثر و سبزینگی برگ ضریب منفی و معنی

کند، از صفاتی که بزرگترین ضرایب عاملی را در مل اول بیشترین میزان تغییرات را توهیه می(. با توهه به اینکه عا2)هدول

درصد تخلیه آب قابل  55در تن   ها در شرایط تن  استفاده نمود. توان برای انتخاب بهترین ژنوتی این عامل داشتند می

دار بررای صرفات دارای ضرایب عاملی مثبرت و معنریبود. این عامل  35/31نگهداری سهم عامل اول از توهیه واریانس کل 

ای، وزن تر ریشه، وزن خشرک ریشره، محتروای نسربی آب، فلورسرانس متغیرر، عملکررد ، پرولین، هدایت روزنهa/bنسبت 

ل توان به عنوان عامل فیزیولوژیک معرفی کرد. سهم عامرکوانتوم، فلورسانس اولیه و سبزینگی بود. بنابراین، این عامل را می

تروان بره عنروان دار بود. لاا، این عامرل مریبود که صفت فلورسانس حداکثر دارای ضریب عاملی مثبت و معنی 13/35دوم 

هرا در بهتررین ژنوتیر ، عامرل اول و دوم و اهمیرت  2با توهه بره شرکل  (.2عامل موثر در فلورسانس معرفی کرد )هدول 

و  Sough Carolina 461 ،Vir Aurea  ،Virgina Freeهرایژنوتیر  ،خلیه آب قابل نگهرداریدرصد ت 55و  55شرایط تن 

TRumpf باشند.می 

 

 
 
 

 

 
 

اهدمیانگین صفات اندازه گیری شده در سطح ش یهای توتون براساس دو عامل اول برانمودار دو بعدی پراکنش ژنوتیپ. 1شکل   

 

 

 گیری شده در سطوح تنش  صفات اندازه یول برابراساس دو عامل ا  ی توتونهانمودار دو بعدی پراکنش ژنوتیپ  .2شکل 
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و  ون براساس صفات کیفی استفاده نمودنردهای توتای ههت انتخاب ژنوتی از روش تجزیه خوشه [2]مورو و دنیس 

ها فراهم نموده و بره عنروان یرک روش پری  تری را از نظر انتخاب ژنوتی هاظهار داشتند که این روش راه حل بهتر و ساد

درصد  55) تن  متوسط شاهد 

 (تخلیه آب قابل نگهداری

درصد تخلیه آب  55) تن  شدید

 (قابل نگهداری

   

 2عامل  1عامل  2امل ع  1عامل  5عامل  4عامل  3عامل  2عامل  1عامل صفات

55/5 5/55 ارتفاد بوته  55/5  -5/53 51/5 24/5-  23/5  55/5-  45/5 

51/5 5/51 تعداد برگ  55/5  -5/52 52/5 22/5-  15/5   53/5-  44/5 

-45/5 5/35 وزن تر برگ  52/5-  5/51 53/5 25/5-  21/5  53/5-  13/5- 

-45/5 5/55 وزن خشک برگ  14/5-  35/5  35/5 22/5-  32/5  43/5  53/5 

-23/5 5/11 وزن ترساقه  33/5-  11/5-  21/5 35/5-  5/55 15/5-  31/5 

-52/5 5/14 وزن خشک ساقه  33/5-  25/5-  12/5- 31/5-  5/51 55/5  33/5 

-45/5 5/54 وزن کل تر  15/5-  33/5-  25/5 34/5-  42/5  54/5-  52/5 

-41/5 5/11 وزن کل خشک  13/5-  22/5  15/5 33/5-  32/5  53/5  52/5 

-35/5 5/12 طول برگ  15/5-  21/5  12/5 21/5  52/5-  15/5  53/5 

-44/5 5/52 عر  برگ  13/5-  31/5  12/5 12/5-  44/5  25/5-  55/5 

a 31/5کلروفیل  43/5-  5/31 22/5-  33/5 52/5-  11/5  55/5  15/5 

b 13/5 کلروفیل  -5/32 -5/33 15/5-  21/5 35/5-  35/5  43/5-  15/5- 

34/5 کلروفیل کل  42/5-  5/31 21/5-  32/5 51/5-  21/5  52/5-  55/5 

11/5 کارتنوئید  5/34 45/5  34/5-  23/5 53/5  33/5  51/5-  14/5- 

a/b 5/35 5/33 13/5-  23/5-  53/5- 5/35 35/5-  5/31 25/5 

-13/5 پرولین  5/33 25/5  34/5  53/5 5/31 13/5-  5/53 55/5- 

-53/5 5/52 5/55 هدایت روزنه ای  12/5-  51/5 5/12 45/5-  5/25 11/5 

33/5 وزن تر ریشه  5/15 54/5  55/5  22/5 5/25 33/5-  5/23 53/5 

55/5 وزن خشک ریشه  5/14 52/5-  53/5-  15/5 5/22 31/5-  5/21 13/5 

55/5 محتوای نسبی آب  5/14 52/5-  53/5-  15/5 5/22 31/5-  5/21 13/5 

35/5 فلورسانس متغیر  5/35 5/51 45/5  53/5- 5/21 45/5-  5/25 52/5 

-21/5 عملکرد کوانتوم  22/5  -5/52 55/5  55/5 1 53/5-  5/21 31/5 

55/5 5/22 5/52 5/52 فلورسانس اولیه  13/5- 5/24 31/5-  5/25 51/5 

35/5 5/52 فلورسانس حداکثر  5/55 1/5  55/5- 23/5  -5/23 5/21 25/5 

-51/5 سبزینگی  25/5  5/35 5/53 15/5- 5/11 -5/52 5/21 25/5 

یانس کل وار  12/21  21/24  21/14  41/34  15/15 53/51 53/23 35/31 13/35 

12/21 واریانس تجمعی  53/53  34/31  13/12  35/22 53/51 25/25 35/31 55/21 

22/2 مقادیر ویژه  25/5  52/3  35/3  54/2 32/1 15/3 52/1 54/2 

آبی های مختلف توتون در سطوح مختلف تنشنتایج تجزیه عاملی صفات مورفوفیزیولوژیک ژنوتیپ .2جدول  
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هرایی اسرت کره برا یکردیگر ای مشخص نمودن ژنوتی هد  از تجزیه خوشه انتخابگر برای انتخاب ژنوتی  ها کاربرد دارد.

چنرین از حجرم کارهرای اصرلاحی ها استفاده شرود همگیری از آنتا در برنامه های دورگ باشندین فاصله را دارا میتربی 

های مورد مطالعه را به ای در سطح شاهد ژنوتی نتای  حاصل از تجزیه خوشههویی شود. ها و وقت صرفهکاسته و در هزینه

در  R300 N2و  coker55 ،parfum Ditalia،vir Aurea ،TRumpfهای تی بندی ژنوه تقسیم کرد. که در این گروهچهار گرو

 ، P.B.D.6  ،comstake spanish ،sough Carolina 461 ،Golden gift هرایدر گرروه دوم ژنوتیر گروه یک قررار گرفتنرد. 

Bergeac-c و Florid 513  هرای قرار داشتند. در گروه سروم ژنوتیرpennble 169 ،GA 955 ،virginia free ،NC60  وRXT 

های موهود در گروه یک از نظر (.  ژنوتی 3به تنهایی در گروه چهارم قرار گرفت )شکل    Roseca Nelaقرارگرفتند. ژنوتی 

هرا عملکررد اکثر صفات مورد بررسی در سطح بالایی نسبت به سه گروه دیگرقرار داشتند. لاا در شرایط شاهد ایرن ژنوتیر 

 virginia free ،virginia Aurea ،،Floridهرای درصد تخلیه آب قابرل نگهرداری ژنوتیر  55و 55رایط در ش خوبی را دارند.

513،sough carolina461   هرای در گرروه یرک قررار گرفتنرد و ژنوتیرComstake spsnish ،Bergeac-c،Golden gift  ،

R300N2 ،TRumf ،pennble 169،P.B.D.6،55rekoC وNC60  گرفتنرد و ژنوتیرر   در گررروه دوم قررارRoseca Nela  برره

رقم توتون بررسی  111تنود ژنتیکی را میان های خود در پژوه نیز  [4]قناعی . (4تنهایی در گروه سوم قرار گرفت )شکل 

بنردی نمرود. ش حداقل واریانس به ش  گروه طبقهای به روصفت مورفولوژیک با تجزیه خوشه 23ها را براساس نمود و آن

رقم و هیبرید توتون برا اسرتفاده  21خوشه ای روی  با بررسی تنود ژنتیکی و انجام تجزیهنیز  [3]می و همکاران شعاعی دیل

بندی کردند. در گروه اول دو رقم و چهار هیبرید در گروه دوم سه رقم و سه ها را در چهار گروه دستهآن UPGMAاز روش 

ز طریق مقایسه کلاسرتر، صرحت م یک رقم وش  هیبرید قرار گرفتند و اهیبرید و در گروه سوم دو هیبرید و در گروه چهار

   های انجام شده مورد تایید قرار گرفت.تلاقی

 

 
 

 

 

 

 

 گیرینتیجه .4

  Roseca Nela،P.B.D.6   Comstake هرایهرا نشران داد کره در سرطح شراهد ژنوتیر نتیجه کلری تجزیره عامرل

 TRumpfو  VirAurea ،Virgina Free هرراید و در سررطوح تررن  ژنوتیرر هررا از نظررر عملکررربرترررین ژنوتیرر   Spanishو

برخوردار بودنرد، نسربت بره که از عملکرد پایینی  NC-60و  RXTهایهای متحمل  به خشکی معرفی شدند. ژنوتی ژنوتی 

های ندی حاصل از تجزیه خوشه ای ژنوتیپگروه ب .3شکل 

 توتون در سطح شاهد با استفاده از صفات مورفوفیزبولوژیک

 

های گروه بندی حاصل از تجزیه خوشه ای ژنوتیپ. 4 شکل

 توتون در سطوح تنش با استفاده از صفات مورفوفیزبولوژیک
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دهد برین ان میارد که نشبندی متفاوتی دها در محیط تن  و شاهد گروهوتی بندی ژنآبی حساس بودند. نتای  دسته تن 

 ها تنود وهود دارد. ژنوتی 
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ABSTRACT 
Drought is one of the most important factors limiting growth of plants around the world and the most 

common environmental stress. It is well known that the effect of water stress on growth and yield depends on 

genotype of the plant. Therefore, the importance of drought stress in tobacco plants is important. The aim of 

this study was to classify of tobacco genotypes under drought stress by factor analysis and cluster analysis. In 

this study, 18 genotypes of tobacco were examined using a split plot design based on randomized complete 

block design (RCBD) with three replications. Levels of water stress treatments were defined as main plot 

(perfect, 50 and 75 % of available water) and genotypes were considered as sub-plot. The results of factor 

analysis in control (full or perfect irrigation) determined five factors explained 92.3 of total variation, 

correspondingly in 50 and 75% of available water, 97.95 and 98.50% of total variations explained by two 

factors. At the control level, RosecaNela, P.B.D.6 and Comstake Spanish genotypes were introduced as the 

highest genotypes, and genotypes of drought tolerant genotypes were introduced in the genotypes of 

VirAurea, Virgina Free and Trumpf genotypes. RXT and NC-60 genotypes, which had low yield, were 

sensitive to water stress. The cluster analysis using UPGMA method classified the genotypes under control in 

four groups and under stress conditions in three separate groups. Therefore, there is variation between 

genotypes under control and stress conditions. 

 

Keywords: Cluster Analysis, , Factor Analysis, Tobacco, Water Stress  


