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 چكيده

 ییع دارویدر صنااستفاده از آن  باال در اسانس ل داشتن کارواکرولیران است که به دلیمرزه انحصاری ا یهانگری از گونهیاه مرزه رشیگ

. در ه استآغاز شددر ایران سازی و اصالح رقم مناسب از این گیاه جهت کشت از چند سال پیش باشد. برنامه اهلییترش مرو به گس

گروه برتر از این گیهاه شناسهایی   هم 58تعداد  کشت در شرای  محیطی یکسان، نهایتا  رویشگاه و 12از  جمعیت 1200 ،غربالگری اولیه

 )فدک( دزفهول  یلیدر منطقه سب 1392-94های  گروه در سال هم 58مناسب جهت تولید واریته سنتتی ، به منظور تعیین والدین شدند. 

در قالهب   ارزیهابی  جههت  تهیهه و  برتر هایگروه همکراس تالقی پلیحاضر، نتاج نیمه خواهری از  در تحقیقمورد بررسی قرار گرفتند. 

 ،ی، تعداد شاخه فرعیاصل اه، تعداد شاخهی، ارتفاع گبوته ت سطح مقطعهای کامل تصادفی با شش تکرار کشت شدند. صفاطرح بلوک

طول و عرض برگ، وزن تر و خش  بوته، وزن خش  برگ و گل، درصد اسانس و عملکرد اسانس در مرحله گلهدهی کامهل انهدازه   

پهذیری بهرای   ی و قابلیت ترکیب(، واریانس افزایشH2( و میانگین خانواده )H1پذیری خصوصی براساس ت  بوته )د. وراثتشدن گیری

صهفت   بهرای  صفات سطح مقطع، ارتفاع و تعداد شاخه اصلی بیشترین وبرای  پذیری خصوصیهر صفت محاسبه گردید. میزان وراثت

، وزن تر، وزن خش ، وزن برگ و گل یصفات سطح مقطع، تعداد شاخه اصل یشی برایانس افزایوار. تعداد شاخه فرعی کمترین بودند

بهه   ،عمهومی قابلیهت ترکیهب  براساس های ناتنی برای صفت عملکرد اسانس درصد از خانواده 20بود. با گزینش  داریاه معنیاع گو ارتف

 توان به عنوان والدین مناسب جهت تولید واریته سهنتتی  می را G27و  F27 ،Z12 ،Z37 ،F14 ،E59  ،E37 ،Z26،Z28 ،K56های ترتیب خانواده

 انتخاب نمود.

 پذیریواریانس افزایشی، وراثتمرزه رشینگری، کراس، قابلیت ترکیب، پلی ها: اژهو كلید
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 مقدمه

 Satureja rechingeri)بهها نههام علمههی  نگرییمههرزه رشهه

Jamzad.)   رخههانواده یو ز 1انیههمتعلههق بههه خههانواده نعناع

بهه   کهه  ]4[اسهت   رانیه ا یمرزه بهوم  یهااز گونه 2دهئینپتو

ل داشتن کارواکرول بهاال  یبه دل یهمراه گونه مرزه خوزستان

رو بهه گسهترش   یی ع دارویدر صنااستفاده از آن در اسانس 

ار معطهر و  یاهی چندساله بسیمرزه رشینگری گ .]11[ است

بلنهد   یهها ده از کهرک یای تا قاشهقی و پوشه  زهیها سرنبرگ

باشهد.  فراوان می یترشح یهارن  و دارای غده یخاکستر

مانند، متراکم با فاصله کم نسبت به ن این گیاه سنبلهیگل آذ

 ییلبه بهاال  یهامتر، دندانهلییم 8تا  5/6کدیگر، کاسه گل ی

ای هستند. جام گهل  زهیها سر ننیییز و پایسه گوش، نوک ت

متر به رن  های متنهوع از سهفید تها    لییم 15تا  12به طول 

شوند. این گیاه در اواخر تابسهتان و  زرد و ارغوانی دیده می

پههراکنش مههرزه  .]16و  4[رود یههل پههاییز بههه گههل مههی  اوا

ران در یههجنههوب غههرب ا ینگری محههدود بههه نههواح یرشهه

 یهادر دامنه این گیاهباشد. یالم و خوزستان میا یها استان

 یهههارودخانههه و دامنههه  یهههاوارهیههد ، رویایزهیسههنگر

حهدود   در ارتفهاع  یه صحارا سندیدر ناح ی آهکیا صخره

 . ]16[ رویدمی سطح دریااز  متر 1300تا  300

ها، تیهپ رویشهی مشهابه و    باتوجه به نزدیکی رویشگاه

حال حاضر اندام ههوایی ایهن    دردارا بودن ترکیبات مشابه، 

بهها گونههه مههرزه خوزسههتانی از بههه صههورت مخلههوط گیههاه 

در صنایع دارویهی اسهتفاده    و های طبیعی برداشترویشگاه

هها و  از رویشگاهبه منظور حفاظت  ،شود. به همین دلیلمی

سازی ایهن  مین مواد گیاهی مورد نیاز صنعت، برنامه اهلیأت

از مهمترین  آغاز شده است. در ایران گیاه از چند سال پیش

ثر در موفقیت کشت یه  گونهه جدیهد در نظهام     ؤعوامل م

ههای مطلهوب   کشاورزی، دسترسی به رقهم واجهد ویژگهی   

                                                           
1. Lamiaceae 

2. Nepetoideae 

در شهروع   ،رباشد. به همین منظوتولیدی و فیتوشیمیایی می

سازی این گیاه دسهتیابی بهه رقهم اصهالح شهده      برنامه اهلی

توشهیمیایی و  یتنهوع ف در ابتهدا   مناسب مدنظر قرار گرفهت. 

و مههرزه  یمههرزه خوزسههتان یهههاتیههکی جمعیرفولههوژوم

برتهر   یهها شهگاه ینگری مورد مطالعه قرار گرفهت و رو یرش

ه روشهای تکثیر گیها  . در ادامه]17و  16، 10[ شدندی معرف

ق بهذر، قلمهه و   یه نگری از طریو مرزه رشه  یمرزه خوزستان

، کشهت و  یآورجمهع  شهد. سهپس   سازیبهینه زازدیادییر

نگری انجهام  یو مرزه رش یپالسم مرزه خوزستانابی ژرمیارز

میایی یدی و شه یه مطلوب از نظر صهفات تول  یهاپیو ژنوت

گونهه مهرزه   . ]6[ شهدند  گهروه جهت کشت هم و ییشناسا

بههه مههرزه خوزسههتانی از بههازده اسههانس  رشههینگری نسههبت

. بررسی تنوع ژنتیکهی بهین   ]10[باشد باالتری برخوردار می

نشان داد  ISSRهای مرزه رشینگری توس  نشانگر جمعیت

که تنوع ژنتیکی باالیی در طبیعت وجود دارد که این تنهوع  

پالسم مرزه رشینگری امکان اصالح، بهبهود   ژنتیکی باال در ژرم

. همچنهین  ]17[سهازد   ایهن گونهه را فهراهم مهی    و حفاظت از 

ههای مهرزه    بررسی تنوع فیتوشیمیایی و مرفولهوژیکی جمعیهت  

ها اگرچهه از نظهر ترکیهب    رشینگری نشان داد که این جمعیت

ههها غنههی از اسههانس همگنههی بههاالیی داشههته و تمههام جمعیههت

باشند، اما برای صفات دیگر چون بازده اسهانس،  کارواکرول می

ههای مرفولهوژیکی تنهوع    اسهید و ویژگهی   ارینیه  محتوای رزم

 .  ]16[های طبیعی وجود دارد باالیی در جمعیت

مهرزه خوزسهتانی و    گونهه دو بررسی بیولوژی گلهدهی  

هها بهه شهدت هترومهورف     که گل نشان داد مرزه رشینگری

. بهه  ]2[باشهند  را دارا مهی  یبوده و درصد بهاالی دگرگشهن  

برتهر   یهها تیهپ ژنوکشهت بهذور حاصهل از     ،همین دلیهل 

ن یه و بهه ا  هکهی شهد  یتفرق ژنتمنجر به بروز شده  ییشناسا

بها  اهان ید گید نمود. تولیاهان همگن تولیتوان گیله نمیوس

دن بهه  یتا رسه  یاصالحبرنامه ازمند انجام ین ی مناسبهمگن

 .]5[باشد یمناسب م یرقم بذر
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و بها   افشهان دگرگهرده چندساله های علفی  اصالح گونه

و اصهالح   1سی عمومها  از طریهق ایجهاد ارقهام    تولیدمثل جن

دهد. بهرای اجهرای   های ناهمگن نتیجه مطلوب میجمعیت

 پهذیری الزم است تنوع ژنتیکی، وراثهت  ،ی  برنامه گزینش

کی ی. ]10[ شناسایی شوددر محی   اثرات متقابل ژنوتیپو 

ههای سهاختگی، انتخهاب    تهه ید واریدر تول یاز مراحل اساس

انتخهاب  ن یه ن متعهدد اسهت. ا  ین والهد یبن مناسب از یوالد

ن، نتهاج حاصهل از   یابی خهود والهد  یه ق ارزیتواند از طر یم

 یعمهوم پذیری  بیت ترکیا برآورد قابلیآنها و  یخودبارور

رد یه صورت گ آنها کراسا تاپی کراسیحاصل از آزمون پل

. اسهتفاده از  ]9[کراس اسهت  یترین آنها روش پلکه متداول

بهه دلیهل سههولت اجهرا، تولیهد بهذر        کراسهای پلیتالقی

فراوان، تعداد والدین بیشهتر و اسهتفاده از اثهرات افزایشهی     

. هههدف از ]3[بههرای تهیههه ارقههام سههاختگی متههداول اسههت 

ههای   افشان ایجاد خهانواده  کراس و آزاد گرده های پلی تالقی

 ینهاتن  یهها  ن خهانواده یانس بیوار ی. اجزا]10[ ناتنی است

 یهها  انس درون خهانواده یه ها، به کووارحاصل از این تالقی

انس یه وار یانس، اجهزا یه ل شده و از ایهن کووار یتبد یناتن

  .]14[گردد شی برآورد مییافزا

های  کراس به منظور تعیین والدین واریتههای پلیتالقی

ساختگی در گیاهان دارویی متعددی با موفقیت انجام شهده  

بررسی تنوع  پس از 2در برنامه اصالحی درمنه شرقیاست. 

ههای مطلهوب را   فهرد بها ویژگهی    25 ،های طبیعهی جمعیت

کهراس  . سپس با انجام تالقی پلهی کردند گروهانتخاب و هم

ههای بها   گهروه  ها و ارزیابی نتاج آنهها، ههم  گروهبین این هم

پذیری مناسب انتخاب و جهت ایجاد رقم سهاختگی  ترکیب

ی ههها. همچنهین بهه روشهی مشهابه رقهم     ]18[ شهد ترکیهب  

اصهالح و معرفهی    4شهیر و دم 3گلیساختگی دو گونه مریم

                                                           
1. Synthetic variety 

2. Artemisia scoparia 

3. Salvia miltiorrhiza 

روش تولیهد واریتهه سهاختگی بهرای اصهالح       .]18[شدند 

. گرفته استمورد استفاده قرار نیز  5اسطوخودوس فرانسوی

بهود کهه دارای    ’6یهو اتر‘نتیجه حاصل معرفی رقم ساختگی 

درصهد  و بهاال   اسانسو  مانی و عملکرد گلسازگاری، زنده

 .]15[بود  ترکیبات لینالول و لینالیل استاتباالی 

 پهذیری وراثهت هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسهی  

 نگرییهای مرزه رشگروههمبرخی  و قابلیت ترکیب صفات

 انتخاب والدین برتر برای تولید واریتهه سهاختگی  به منظور 

 باشد.می

 

 ها مواد و روش

و آزمون کراس این آزمایش در دو مرحله تشکیل خزانه پلی

کهراس در مزرعهه تحقیقهاتی شهرکت داروسهازی      نتاج پلی

 1392 هایطی سال، خرمان در منطقه سبیلی )فدک( دزفول

منتخهب   گهروه هم 58اجرا شد. مواد گیاهی شامل  1394تا 

کهراس و بهه   مرزه رشینگری بود. برای تشکیل خزانهه پلهی  

از آرایههش طههرح  ،منظههور توزیههع تصههادفی مههواد گیههاهی 

تکرار اسهتفاده شهد. در ههر     10کامل تصادفی با های  بلوک

 20و روی ردیهف   50پنج بوته با فاصله بین ردیف  ،بلوک

متر کشت شد. در پایان فصل رشهد و زمهان رسهیدن     سانتی

بان ماه( بذور تکرارهای مختلهف ههر بلهوک    آبذور )اواخر 

آوری شده بهرای  مخلوط شدند. از بذور جمعو آوری  جمع

جههت ارزیهابی نتهاج کشهت شهدند.       گروه تعهدادی هر هم

های تهیه شهده در اواخهر اردیبهشهت مهاه بهه زمهین       دانهال

ههای  اصلی منتقل شدند. ارزیابی نتاج در قالب طرح بلهوک 

بوتهه   5کامل تصادفی با شش تکرار اجرا شد. در هر بلوک 

متر کشهت  سانتی 20و روی ردیف  50با فاصله بین ردیف 

اوایهل مهرمهاه، ارزیهابی    شد. در مرحلهه گلهدهی کامهل در    

                                                                                      
4. Leonurus japonica  

5. Lavandula angustifolia 

6. Etherio 
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، تعهداد  یاصل اه، تعداد شاخهیصفات سطح مقطع، ارتفاع گ

، عرض و طول برگ، وزن تر و خشه  بوتهه،   یشاخه فرع

وزن خش  برگ و گل، درصد اسانس و عملکهرد اسهانس   

 از گهروه انجهام شهد. اسهتخراج اسهانس     برای نتاج هر ههم 

بهه  روش تقطیهر بها آب    خش  شده در سایه بهه ی ها نمونه

 ( انجام شد.بریتانیا)فارماکوپه  وسیله دستگاه کلونجر

 ها تجزیه داده

 های نهاتنی، براساس امید ریاضی، از طریق جزء بین خانواده
1
4
 ]21و  20[واریانس افزایشی هر صفت بهرآورد گردیهد    

 (. 1)جدول 

 

 

 شده یآورجمع یهاانس دادهیوار هیتجز .2جدول 

 امید ریاضی میانگین مربعات دیادرجه آز اتمنابع تغییر

  R-1 بلوک

F σ-1 خانواده
2

e + rσ
2
F 

σ (r( )1-f-1) اشتباه آزمایشی
2

e 

 

پهذیری خصوصهی براسهاس ته  بوتهه گیهاهی       وراثت

 :]21[ براساس فرمول زیر محاسبه شد

(1) h
2
 = σF

2
/ σF

2
 + σe

2 

σFابطه، در این ر
ههای  واریانس ژنتیکهی بهین خهانواده    2

های نهاتنی  ناتنی است که برابر با کوواریانس درون خانواده

σAاست و بهرای بهرآورد   
σeرود. بهه کهار مهی    2

واریهانس   2

پهذیری  باشهد. وراثهت  های آزمایشی میمحیطی بین خانواده

دسهت  هها از فرمول زیهر به  خصوصی براساس میانگین بوته

 آمد: 

(2) h
2
 = σF

2
/ σF

2
 + σe

2
/r   

برابر با تعداد تکرار در طهرح آزمایشهی    r رابطه،در این 

 باشد.می

انگین یه ، اخهتالف م یب عمومیت ترکیبرآورد قابل یبرا

صهفات   یانگین کهل بهرا  یاز م یناتن یها  از خانوادهیهر 

خش ، وزن برگ و گهل، درصهد و عملکهرد     وزن تر، وزن

هها از  ل دادهیتحل ه ویتجز برای .]13[ دیاسانس برآورد گرد

 استفاده شد. SPSSو  SASی آماری افزارهانرم

 نتایج و بحث

 تجزیه واریانس

 نتایج حاصل از تجزیه واریانس نشان داد که اخهتالف بهین  

گروه از نظر صفات سطح مقطع، تعهداد  هم 58 هایخانواده

شاخه اصلی، وزن تر بوته، وزن خش  بوتهه، وزن خشه    

  درصهد و  یه ته و ارتفاع بوته در سهطح  برگ و گل در بو

صفات طول برگ، عرض برگ، درصد اسهانس و عملکهرد   

، حهال  . لذادار بوداسانس در سطح احتمال پنج درصد معنی

تعهداد شهاخه   هها از نظهر   گهروه داری بین هماختالف معنی

 (.2)جدول  فرعی مشاهده نشد

 

 عمومی پذیری صصوصی و قابليت ترکيبوراثت

امید ریاضی میانگین مربعات، واریهانس افزایشهی   باتوجه به 

پههذیری خصوصههی بههرآورد گردیههد و براسههاس آن وراثههت

( محاسهبه  H2ها )( و میانگین خانوادهH1براساس ت  بوته )

 (.3شد )جدول 
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 شییاانس افزی( و وارH2انگین بوته )یم (،H1براساس تک بوته ) یری خصوصیپذوراثت.  3جدول 

 واریانس افزایشی

 پذیریوراثت

 تاصف )%(

H2 H1 

 سطح مقطع 22/29 24/71 05/10

 تعداد شاخه اصلی 24/35 89/76 09/5

 تعداد شاخه فرعی 27/3 90/16 95/1

 طول برگ 75/11 42/44 04/2

 عرض برگ 74/5 78/26 98/1

 وزن تر 07/23 27/64 04/339

 وزن خش  31/22 28/63 58/55

 وزن برگ وگل 50/20 72/60 98/14

 ارتفاع 25/27 62/67 70/5

 درصد اسانس 88/6 75/30 99/1

 عملکرد اسانس 28/4 19/21 80/1

 

 H2بررسهی شهده در ایهن تحقیهق      برای تمامی صهفات 

توانهد ناشهی از ایهن    که این مهی  دست آمدهب H1بزرگتر از 

پهذیری خصوصهی    وارثهت  اثرات محیطی بر یزانمباشد که 

در تطهابق بها    .کمتر از ت  بوته است ساس میانگین بوتهبرا

بههرای تمههامی صههفات  نیههز 1ونجهههیدر گیههاه ایههن نتیجههه، 

گهزارش شهده    H1 باالتر از H2ای و گیاه بالغ میزان  گیاهچه

از ، براسههاس تهه  بوتههه  جهههت گههزینش  . ]10[اسههت 

زینش براسهاس  و جهت گه  پذیری براساس ت  بوته وراثت

هها اسهتفاده   ی براساس میانگین بوتهه پذیرمیانگین از وراثت

باتوجه به اثرات محیطی کمتر بر روی میهانگین،   که شودمی

 .]8[است تر نش براساس میانگین مناسبیگز

برآورد واریانس افزایشی بهرای صهفات سهطح مقطهع،     

تعداد شاخه اصلی، وزن تر، وزن خش ، وزن بهرگ و گهل   

                                                           
1. Medicago sativa L. 

کهه امکهان    دهدمینشان امر دار بود. این و ارتفاع گیاه معنی

اصالح صفات مورد مطالعه از طریق گهزینش وجهود دارد.   

آلل ناقص برای صفت عملکرد نشهان  تجزیه دی، در یونجه

دار ولهی  عمومی معنیداده است که واریانس قابلیت ترکیب

دار بود. واریانس افزایشی خصوصی غیرمعنیقابلیت ترکیب

رای عملکهرد و  عمومی به  قابلیت ترکیب ،یا به عبارت دیگر

. در آزمهون  ]17[دار اسهت  بسیاری از صفات وابسته معنهی 

و دو رقم اصهالح شهده یونجهه،    محلی توده  28کراس پلی

واریانس افزایشی برای صفات عملکرد تر، عملکرد خش ، 

درصهد   50ارتفاع، وزن تر برگ به وزن تر بوته، روزهها تها   

 . ]10[دار بود گلدهی و درصد پوشش معنی

رآورد قابلیت ترکیب عمومی، اخهتالف میهانگین   برای ب

ناتنی از میانگین کهل بهرای صهفات     یهاهر ی  از خانواده

وزن تر، وزن خش ، وزن برگ و گهل، درصهد و عملکهرد    

 (. 4اسانس برآورد گردید )جدول 
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 ،یه  والهد بیشهتر باشهد     قابلیهت ترکیهب  مقدار هرچه 

ه والهدین دیگهر   دهنده آن است که این والد نسهبت به  نشان

 20باشهد. بها گهزینش    مهی  یدارای قابلیت تولید نتاج برتهر 

های ناتنی برای صهفت عملکهرد اسهانس    درصد از خانواده

، پههذیری عمههومی قابلیههت ترکیههبمقههدار تههوان از نظههر  مههی

و  F27 ،Z12 ،Z37 ،F14 ،E59 ،E37 ،Z26،Z28 ،K56ههای   خانواده

G27 اس منطقههه خانوادههها براسهه)اختصههار  را انتخههاب کههرد

 (.ها است آوری از طبیعت آن جمع

مختلهف جههت تعیهین    کراس در گیاهان های پلیتالقی

ری صهفات مهورد اسهتفاده قهرار     یپهذ کی و وراثتیتنوع ژنت

گهراس  پ بهروم یژنوت 25. در پژوهشی عملکرد گرفته است

ن یادی در به یه کی زیمطالعه قرار گرفت. تنوع ژنتمورد  1نرم

زان یه شهترین م یوجهود دارد و ب  های مهورد مطالعهه  پیژنوت

و  یدهه روز تا خوشهه تعداد ری مربوط به صفات یپذوراثت

 .]7[ن اول بهود  یقه چیقطر  ین آن برایو کمتر یافشانگرده

عملکرد ماده خشه  در   یو خصوص یری عمومیپذوراثت

در  .]13[بود درصد  33و  48ب یگراس نرم به ترتگیاه بروم

مههورد  B. riparusگههروه هههم 44تعههداد  ی،مطالعههه دیگههر

، کههییتنههوع ژنتگرفتنههد و بهها شناسههایی   ابی قههرار یههارز

عملکرد ماده تر، عملکرد بذر و ارتفهاع بوتهه    رییپذ وراثت

گروه بهه  هم ابیی. ارز]22[گردید درصد برآورد  50ش از یب

پ یههژنوت 50ن یکهی و قرابههت بهه یتنههوع ژنت یمنظهور بررسهه 

ده تهر و مهاده   انجام شد. صفات عملکرد مها  2کوی بلندیفس

زان تنههوع برخههوردار یههشههترین میخشهه  برداشههت اول از ب

کی مربوط به روز یزان تنوع ژنتین میکه کمتریدرحال ،بودند

افشانی صفات روز تا گرده. و ارتفاع بوته بود یافشانتا گرده

                                                           
1. Bromus inermis 

2. Festuca arundinacea Schreb. 

. ]1[ری را نشان دادنهد  یپذزان وراثتیشترین میو قطر یقه ب

، 3رونیون نتهاج در آگروپها  گروه و آزمه هم ابییق ارزیاز طر

 50و  45ب یه بهه ترت  یخ گلهده یری ارتفاع و تاریپذوراثت

گهروه بهرای انتخهاب    ههم  ابییه ارز .]12[ درصد برآورد شد

ری باال و آزمون نتاج برای صهفات  یپذصفات دارای وراثت

 . ]12[ر عملکرد مناسب است یتر نظچیدهیپ

 

 همباتگی صفات

ای همبستگی مثبهت  صفت وزن خش  با تمامی صفات دار

دار ولی بها صهفت بهازده اسهانس دارای همبسهتگی       و معنی

 ،. بازده اسانس با صهفات سهطح مقطهع   دار بود منفی و معنی

وزن عرض برگ، وزن تر، وزن خش ،  ی،تعداد شاخه اصل

بها عملکهرد   و  یمنفه  یهمبستگ یو ارتفاع دارا گلو برگ 

مرزه  یاهگ دردار بود.  یمثبت و معن اسانس دارای همبستگی

صفات وزن تر، وزن خش ، ارتفاع بوته، سهطح   ینگریرش

تعهداد شهاخه، تعهداد گهل      ی،مقطع بوته، تعداد شاخه اصهل 

درصد با صفت  ی در سطح  داری یمثبت و معن یهمبستگ

 .]6[وزن خش  برگ و گل داشت 

های برتر برای صفت وزن خشه  بهرگ   تمامی خانواده

ر و خشه  نیهز برتهر    بهرای وزن ته   F14و  E59جزء  وگل به

. همبستگی صفت وزن تر با عملکرد اسانس مثبهت و  بودند

های برتر برای (. خانواده5)جدول  (r = 87/0دار بود )معنی

 F3 ،K5 ههای خانواده صفت وزن خش  برگ و گل به جزء

برای صفت عملکرد اسانس نیز برتهر هسهتند. بها در    ، F41 و

ههای برتهر   خانوادهتوان والدهای نظر گرفتن کلیه جهات می

هههای آزمههایش انتخههاب و در ادامههه  را بههه عنههوان برتههرین

 قرار داد.استفاده های اصالحی مورد  فعالیت

                                                           
3. Elymus repens L. 
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