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وراثتپذیری صفات عملکردی و مرفولوژیکی همگروههای مرزه رشینگری
اقلیما قاسم ،1هادیان جواد ،*2مطلبیآذر علیرضا

3

 .1دانشجوی کارشناسی ارشد ،گروه کشاورزی ،پژوهشکده گیاهان و مواد اولیه دارویی ،دانشگاه شهید بهشتی ،تهران ،ایران
 .2دانشیار گروه کشاورزی ،پژوهشکده گیاهان و مواد اولیه دارویی ،دانشگاه شهید بهشتی ،تهران ،ایران
 .3دانشیار گروه علوم باغبانی ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه تبریز ،تبریز ،ایران

تاریخ پذیرش مقاله1394/12/04 :

تاریخ وصول مقاله1394/10/21 :

چكيده
گیاه مرزه رشینگری از گونههای مرزه انحصاری ایران است که به دلیل داشتن کارواکرول باال در اسانس استفاده از آن در صنایع دارویی
رو به گسترش میباشد .برنامه اهلیسازی و اصالح رقم مناسب از این گیاه جهت کشت از چند سال پیش در ایران آغاز شده است .در
غربالگری اولیه 1200 ،جمعیت از  12رویشگاه و کشت در شرای محیطی یکسان ،نهایتا تعداد  58همگروه برتر از این گیهاه شناسهایی
شدند .به منظور تعیین والدین مناسب جهت تولید واریته سنتتی  58 ،همگروه در سالهای  1392-94در منطقه سبیلی (فدک) دزفهول
مورد بررسی قرار گرفتند .در تحقیق حاضر ،نتاج نیمه خواهری از تالقی پلیکراس همگروههای برتر تهیهه و جههت ارزیهابی در قالهب
طرح بلوکهای کامل تصادفی با شش تکرار کشت شدند .صفات سطح مقطع بوته ،ارتفاع گیاه ،تعداد شاخه اصلی ،تعداد شاخه فرعی،
طول و عرض برگ ،وزن تر و خش

بوته ،وزن خش

گیری شدند .وراثتپذیری خصوصی براساس ت

برگ و گل ،درصد اسانس و عملکرد اسانس در مرحله گلهدهی کامهل انهدازه

بوته ( )H1و میانگین خانواده ( ،)H2واریانس افزایشی و قابلیت ترکیبپهذیری بهرای

هر صفت محاسبه گردید .میزان وراثتپذیری خصوصی برای صفات سطح مقطع ،ارتفاع و تعداد شاخه اصلی بیشترین و بهرای صهفت
تعداد شاخه فرعی کمترین بودند .واریانس افزایشی برای صفات سطح مقطع ،تعداد شاخه اصلی ،وزن تر ،وزن خش  ،وزن برگ و گل
و ارتفاع گیاه معنیدار بود .با گزینش  20درصد از خانوادههای ناتنی برای صفت عملکرد اسانس براساس قابلیهت ترکیهبعمهومی ،بهه
ترتیب خانوادههای  K56 ،Z28،Z26 ،E37 ، E59 ،F14 ،Z37 ،Z12 ،F27و  G27را میتوان به عنوان والدین مناسب جهت تولید واریته سهنتتی
انتخاب نمود.
كلیدواژهها :پلیکراس ،قابلیت ترکیب ،مرزه رشینگری ،واریانس افزایشی ،وراثتپذیری

* نویسنده مسئول

Email: j_hadian@sbu.ac.ir

اقلیما قاسم و همکاران

مقدمه
مههرزه رش هینگری (بهها نههام علمههی Satureja rechingeri

تولیدی و فیتوشیمیایی میباشد .به همین منظور ،در شهروع
برنامه اهلیسازی این گیاه دسهتیابی بهه رقهم اصهالح شهده

 )Jamzad.متعلههق بههه خههانواده نعناعیههان 1و زیرخههانواده

مناسب مدنظر قرار گرفهت .در ابتهدا تنهوع فیتوشهیمیایی و

نپتوئیده 2از گونههای مرزه بهومی ایهران اسهت ] [4کهه بهه

مورفولههوژیکی جمعیههتهههای مههرزه خوزسههتانی و مههرزه

همراه گونه مرزه خوزستانی به دلیل داشتن کارواکرول بهاال

رشینگری مورد مطالعه قرار گرفهت و رویشهگاهههای برتهر

در اسانس استفاده از آن در صنایع دارویی رو بهه گسهترش

معرفی شدند ] 16 ،10و  .[17در ادامه روشهای تکثیر گیهاه

است ] .[11مرزه رشینگری گیاهی چندساله بسیار معطهر و

مرزه خوزستانی و مرزه رشهینگری از طریهق بهذر ،قلمهه و

برگها سرنیزهای تا قاشهقی و پوشهیده از کهرکههای بلنهد
خاکستری رن

ریزازدیادی بهینهسازی شهد .سهپس جمهعآوری ،کشهت و

و دارای غدههای ترشحی فراوان میباشهد.

ارزیابی ژرمپالسم مرزه خوزستانی و مرزه رشینگری انجهام

گل آذین این گیاه سنبلهمانند ،متراکم با فاصله کم نسبت به

و ژنوتیپهای مطلوب از نظر صهفات تولیهدی و شهیمیایی

یکدیگر ،کاسه گل  6/5تا  8میلیمتر ،دندانههای لبه بهاالیی

شناسایی و جهت کشت همگهروه شهدند ] .[6گونهه مهرزه

سه گوش ،نوک تیز و پایینیها سر نیزهای هستند .جام گهل
به طول  12تا  15میلیمتر به رن

رشههینگری نسههبت بههه مههرزه خوزسههتانی از بههازده اسههانس

های متنهوع از سهفید تها

باالتری برخوردار میباشد ] .[10بررسی تنوع ژنتیکهی بهین

زرد و ارغوانی دیده میشوند .این گیاه در اواخر تابسهتان و

جمعیتهای مرزه رشینگری توس نشانگر  ISSRنشان داد

اوایههل پههاییز بههه گههل مههیرود ] 4و  .[16پههراکنش مههرزه

که تنوع ژنتیکی باالیی در طبیعت وجود دارد که این تنهوع

رشههینگری محههدود بههه نههواحی جنههوب غههرب ایههران در

ژنتیکی باال در ژرمپالسم مرزه رشینگری امکان اصالح ،بهبهود

استانهای ایالم و خوزستان میباشد .این گیاه در دامنههای

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

سههنگریزهای ،روی دیههوارههههای رودخانههه و دامنههههههای

بررسی تنوع فیتوشیمیایی و مرفولهوژیکی جمعیهتههای مهرزه

صخرهای آهکی در ناحیه صحارا سندی در ارتفهاع حهدود

رشینگری نشان داد که این جمعیتها اگرچهه از نظهر ترکیهب

 300تا  1300متر از سطح دریا میروید ].[16

اسههانس همگنههی بههاالیی داشههته و تمههام جمعیههتههها غنههی از

باتوجه به نزدیکی رویشگاهها ،تیهپ رویشهی مشهابه و

کارواکرول میباشند ،اما برای صفات دیگر چون بازده اسهانس،

دارا بودن ترکیبات مشابه ،در حال حاضر اندام ههوایی ایهن

محتوای رزمارینیه اسهید و ویژگهیههای مرفولهوژیکی تنهوع

گیههاه بههه صههورت مخلههوط بهها گونههه مههرزه خوزسههتانی از

باالیی در جمعیتهای طبیعی وجود دارد ].[16

رویشگاههای طبیعی برداشت و در صنایع دارویهی اسهتفاده

بررسی بیولوژی گلهدهی دو گونهه مهرزه خوزسهتانی و

میشود .به همین دلیل ،به منظور حفاظت از رویشگاههها و

مرزه رشینگری نشان داد که گلهها بهه شهدت هترومهورف

تأمین مواد گیاهی مورد نیاز صنعت ،برنامه اهلیسازی ایهن

بوده و درصد بهاالی دگرگشهنی را دارا مهیباشهند ] .[2بهه

گیاه از چند سال پیش در ایران آغاز شده است .از مهمترین
عوامل مؤثر در موفقیت کشت یه

همین دلیهل ،کشهت بهذور حاصهل از ژنوتیهپههای برتهر

گونهه جدیهد در نظهام

شناسایی شده منجر به بروز تفرق ژنتیکهی شهده و بهه ایهن

کشاورزی ،دسترسی به رقهم واجهد ویژگهیههای مطلهوب

وسیله نمیتوان گیاهان همگن تولید نمود .تولید گیاهان بها
همگنی مناسب نیازمند انجام برنامه اصالحی تا رسهیدن بهه

1. Lamiaceae
2. Nepetoideae

رقم بذری مناسب میباشد ].[5
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شدند ] .[18روش تولیهد واریتهه سهاختگی بهرای اصهالح

اصالح گونههای علفی چندساله دگرگهردهافشهان و بها
تولیدمثل جنسی عمومها از طریهق ایجهاد ارقهام 1و اصهالح

اسطوخودوس فرانسوی نیز مورد استفاده قرار گرفته است.

جمعیتهای ناهمگن نتیجه مطلوب میدهد .بهرای اجهرای

نتیجه حاصل معرفی رقم ساختگی ‘اتریهو ’6بهود کهه دارای

برنامه گزینش ،الزم است تنوع ژنتیکی ،وراثهتپهذیری

سازگاری ،زندهمانی و عملکرد گل و اسانس بهاال و درصهد

ی

5

باالی ترکیبات لینالول و لینالیل استات بود ].[15

و اثرات متقابل ژنوتیپ در محی شناسایی شود ] .[10یکی
از مراحل اساسی در تولید واریتههههای سهاختگی ،انتخهاب

هدف از انجام پژوهش حاضر ،بررسهی وراثهتپهذیری

والدین مناسب از بین والهدین متعهدد اسهت .ایهن انتخهاب

صفات و قابلیت ترکیب برخی همگروههای مرزه رشینگری

میتواند از طریق ارزیهابی خهود والهدین ،نتهاج حاصهل از

به منظور انتخاب والدین برتر برای تولید واریتهه سهاختگی

خودباروری آنها و یا برآورد قابلیت ترکیب پذیری عمهومی

میباشد.

حاصل از آزمون پلیکراس یا تاپکراس آنها صورت گیهرد
که متداولترین آنها روش پلیکراس اسهت ] .[9اسهتفاده از

مواد و روشها

تالقیهای پلیکراس بهه دلیهل سههولت اجهرا ،تولیهد بهذر

این آزمایش در دو مرحله تشکیل خزانه پلیکراس و آزمون

فراوان ،تعداد والدین بیشهتر و اسهتفاده از اثهرات افزایشهی

نتاج پلیکهراس در مزرعهه تحقیقهاتی شهرکت داروسهازی

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

خرمان در منطقه سبیلی (فدک) دزفول ،طی سالهای 1392

تالقیهای پلیکراس و آزاد گردهافشان ایجاد خهانوادهههای

تا  1394اجرا شد .مواد گیاهی شامل  58همگهروه منتخهب

ناتنی است ] .[10اجزای واریانس بین خهانوادهههای نهاتنی

مرزه رشینگری بود .برای تشکیل خزانهه پلهیکهراس و بهه

حاصل از این تالقیها ،به کوواریهانس درون خهانوادهههای

منظههور توزیههع تصههادفی مههواد گیههاهی ،از آرایههش طههرح

ناتنی تبدیل شده و از ایهن کوواریهانس ،اجهزای واریهانس

بلوکهای کامل تصادفی با  10تکرار اسهتفاده شهد .در ههر

افزایشی برآورد میگردد ].[14

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

تالقیهای پلیکراس به منظور تعیین والدین واریتههای

سانتیمتر کشت شد .در پایان فصل رشهد و زمهان رسهیدن

ساختگی در گیاهان دارویی متعددی با موفقیت انجام شهده

بذور (اواخر آبان ماه) بذور تکرارهای مختلهف ههر بلهوک

است .در برنامه اصالحی درمنه شرقی 2پس از بررسی تنوع

جمعآوری و مخلوط شدند .از بذور جمعآوری شده بهرای

جمعیتهای طبیعهی 25 ،فهرد بها ویژگهیههای مطلهوب را

هر همگروه تعهدادی جههت ارزیهابی نتهاج کشهت شهدند.

انتخاب و همگروه کردند .سپس با انجام تالقی پلهیکهراس

دانهالهای تهیه شهده در اواخهر اردیبهشهت مهاه بهه زمهین

بین این همگروهها و ارزیابی نتاج آنهها ،ههمگهروهههای بها

اصلی منتقل شدند .ارزیابی نتاج در قالب طرح بلهوکههای

ترکیبپذیری مناسب انتخاب و جهت ایجاد رقم سهاختگی

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

ترکیهب شهد ] .[18همچنهین بهه روشهی مشهابه رقهمهههای

با فاصله بین ردیف  50و روی ردیف  20سانتیمتر کشهت

ساختگی دو گونه مریمگلی 3و دمشهیر 4اصهالح و معرفهی

شد .در مرحلهه گلهدهی کامهل در اوایهل مهرمهاه ،ارزیهابی

1. Synthetic variety
2. Artemisia scoparia
3. Salvia miltiorrhiza

4. Leonurus japonica
5. Lavandula angustifolia
6. Etherio
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تجزیه دادهها

صفات سطح مقطع ،ارتفاع گیاه ،تعداد شاخه اصلی ،تعهداد
شاخه فرعی ،عرض و طول برگ ،وزن تر و خشه
وزن خش

براساس امید ریاضی ،از طریق جزء بین خانوادههای نهاتنی،

بوتهه،

 1واریانس افزایشی هر صفت بهرآورد گردیهد ] 20و

برگ و گل ،درصد اسانس و عملکهرد اسهانس

4

برای نتاج هر ههمگهروه انجهام شهد .اسهتخراج اسهانس از
نمونههای خش

[21

(جدول .)1

شده در سایه بههروش تقطیهر بها آب بهه

وسیله دستگاه کلونجر (فارماکوپه بریتانیا) انجام شد.
جدول  .2تجزیه واریانس دادههای جمعآوری شده

منابع تغییرات

درجه آزادی

بلوک

R-1

خانواده

F-1

σ2e + rσ2F

اشتباه آزمایشی

()f-1( )r-1

σ2e

وراثتپهذیری خصوصهی براسهاس ته

امید ریاضی میانگین مربعات

نتایج و بحث

بوتهه گیهاهی

تجزیه واریانس

براساس فرمول زیر محاسبه شد ]:[21
h2 = σF2/ σF2 + σe2

نتایج حاصل از تجزیه واریانس نشان داد که اخهتالف بهین

در این رابطه σF2 ،واریانس ژنتیکهی بهین خهانوادهههای

خانوادههای  58همگروه از نظر صفات سطح مقطع ،تعهداد

()1

ناتنی است که برابر با کوواریانس درون خانوادههای نهاتنی

شاخه اصلی ،وزن تر بوته ،وزن خش

است و بهرای بهرآورد  σA2بهه کهار مهیرود σe2 .واریهانس

برگ و گل در بوته و ارتفاع بوته در سهطح یه

محیطی بین خانوادههای آزمایشی میباشهد .وراثهتپهذیری

صفات طول برگ ،عرض برگ ،درصد اسهانس و عملکهرد

خصوصی براساس میانگین بوتهها از فرمول زیهر بههدسهت

اسانس در سطح احتمال پنج درصد معنیدار بود .لذا حهال،

آمد:

اختالف معنیداری بین همگهروههها از نظهر تعهداد شهاخه

درصهد و

فرعی مشاهده نشد (جدول .)2

h2 = σF2/ σF2 + σe2/r

()2

بوتهه ،وزن خشه

در این رابطه r ،برابر با تعداد تکرار در طهرح آزمایشهی
وراثتپذیری صصوصی و قابليت ترکيب عمومی

میباشد.
برای برآورد قابلیت ترکیب عمومی ،اخهتالف میهانگین

باتوجه به امید ریاضی میانگین مربعات ،واریهانس افزایشهی

از خانوادههای ناتنی از میانگین کهل بهرای صهفات

بههرآورد گردیههد و براسههاس آن وراثههتپههذیری خصوصههی

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

براساس ت

بوته ( )H1و میانگین خانوادهها ( )H2محاسهبه

اسانس برآورد گردید ] .[13برای تجزیه و تحلیل دادههها از

شد (جدول .)3

هر ی

نرمافزارهای آماری  SASو  SPSSاستفاده شد.
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جدول  . 3وراثتپذیری خصوصی براساس تک بوته ( ،)H1میانگین بوته ( )H2و واریانس افزایشی
وراثتپذیری
()%

صفات

واریانس افزایشی

H1

H2

سطح مقطع

29/22

71/24

10/05

تعداد شاخه اصلی

35/24

76/89

5/09

تعداد شاخه فرعی

3/27

16/90

1/95

طول برگ

11/75

44/42

2/04

عرض برگ

5/74

26/78

1/98

وزن تر

23/07

64/27

339/04

وزن خش

22/31

63/28

55/58

وزن برگ وگل

20/50

60/72

14/98

ارتفاع

27/25

67/62

5/70

درصد اسانس

6/88

30/75

1/99

عملکرد اسانس

4/28

21/19

1/80

H2

و ارتفاع گیاه معنیدار بود .این امر نشان میدهد کهه امکهان

برای تمامی صهفات بررسهی شهده در ایهن تحقیهق

بزرگتر از  H1بهدست آمد که این مهیتوانهد ناشهی از ایهن

اصالح صفات مورد مطالعه از طریق گهزینش وجهود دارد.

باشد که میزان اثرات محیطی بر وارثهتپهذیری خصوصهی

در یونجه ،تجزیه دیآلل ناقص برای صفت عملکرد نشهان

بوته است .در تطهابق بها

داده است که واریانس قابلیت ترکیبعمومی معنیدار ولهی

ایههن نتیجههه ،در گیههاه یونجههه 1نیههز بههرای تمههامی صههفات

قابلیت ترکیبخصوصی غیرمعنیدار بود .واریانس افزایشی

گیاهچهای و گیاه بالغ میزان  H2باالتر از  H1گهزارش شهده

یا به عبارت دیگر ،قابلیت ترکیب عمومی بهرای عملکهرد و

بوتههه ،از

بسیاری از صفات وابسته معنهیدار اسهت ] .[17در آزمهون

بوته و جهت گهزینش براسهاس

پلیکراس  28توده محلی و دو رقم اصهالح شهده یونجهه،

میانگین از وراثتپذیری براساس میانگین بوتهههها اسهتفاده

واریانس افزایشی برای صفات عملکرد تر ،عملکرد خش ،

میشود که باتوجه به اثرات محیطی کمتر بر روی میهانگین،

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

گزینش براساس میانگین مناسبتر است ].[8

گلدهی و درصد پوشش معنیدار بود ].[10

براساس میانگین بوته کمتر از ت

اسههت ] .[10جهههت گههزینش براسههاس تهه
وراثتپذیری براساس ت

برآورد واریانس افزایشی بهرای صهفات سهطح مقطهع،

برای برآورد قابلیت ترکیب عمومی ،اخهتالف میهانگین

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

از خانوادههای ناتنی از میانگین کهل بهرای صهفات

هر ی

وزن تر ،وزن خش  ،وزن برگ و گهل ،درصهد و عملکهرد
اسانس برآورد گردید (جدول .)4

1. Medicago sativa L.
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والهد بیشهتر باشهد،

و قطر یقه بیشترین میزان وراثتپذیری را نشان دادنهد ].[1

هرچه مقدار قابلیهت ترکیهب یه

نشاندهنده آن است که این والد نسهبت بهه والهدین دیگهر

از طریق ارزیابی همگروه و آزمهون نتهاج در آگروپهایرون،3

دارای قابلیت تولید نتاج برتهری مهیباشهد .بها گهزینش 20

وراثتپذیری ارتفاع و تاریخ گلهدهی بهه ترتیهب  45و 50

درصد از خانوادههای ناتنی برای صهفت عملکهرد اسهانس

درصد برآورد شد ] .[12ارزیهابی ههمگهروه بهرای انتخهاب

مههیتههوان از نظههر مقههدار قابلیههت ترکیههبپههذیری عمههومی،

صفات دارای وراثتپذیری باال و آزمون نتاج برای صهفات

خانوادهههای  K56 ،Z28،Z26 ،E37 ،E59 ،F14 ،Z37 ،Z12 ،F27و

پیچیدهتر نظیر عملکرد مناسب است ].[12

 G27را انتخههاب کههرد (اختصههار خانوادههها براسهاس منطقههه
همباتگی صفات

جمعآوری از طبیعت آنها است).

صفت وزن خش

تالقیهای پلیکراس در گیاهان مختلهف جههت تعیهین

با تمامی صفات دارای همبستگی مثبهت

تنوع ژنتیکی و وراثتپهذیری صهفات مهورد اسهتفاده قهرار

و معنیدار ولی بها صهفت بهازده اسهانس دارای همبسهتگی

گرفته است .در پژوهشی عملکرد  25ژنوتیپ بهرومگهراس

منفی و معنیدار بود .بازده اسانس با صهفات سهطح مقطهع،
تعداد شاخه اصلی ،عرض برگ ،وزن تر ،وزن خش  ،وزن

نرم 1مورد مطالعه قرار گرفت .تنوع ژنتیکی زیهادی در بهین

برگ و گل و ارتفاع دارای همبستگی منفهی و بها عملکهرد

ژنوتیپهای مهورد مطالعهه وجهود دارد و بیشهترین میهزان

اسانس دارای همبستگی مثبت و معنیدار بود .در گیاه مرزه

وراثتپذیری مربوط به صفات تعداد روز تا خوشههدههی و

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

گردهافشانی و کمترین آن برای قطر یقه چین اول بهود ].[7
وراثتپذیری عمومی و خصوصی عملکرد ماده خشه

مقطع بوته ،تعداد شاخه اصهلی ،تعهداد شهاخه ،تعهداد گهل

در

همبستگی مثبت و معنیداری در سطح ی

گیاه برومگراس نرم به ترتیب  48و  33درصد بود ] .[13در

وزن خش

مطالعههه دیگههری ،تعههداد  44هههمگههروه  B. riparusمههورد

درصد با صفت

برگ و گل داشت ].[6

تمامی خانوادههای برتر برای صفت وزن خشه

بهرگ

ارزیههابی قههرار گرفتنههد و بهها شناسههایی تنههوع ژنتیکههی،

وگل بهجزء  E59و  F14بهرای وزن تهر و خشه

وراثتپذیری عملکرد ماده تر ،عملکرد بذر و ارتفهاع بوتهه

بودند .همبستگی صفت وزن تر با عملکرد اسانس مثبهت و

بیش از  50درصد برآورد گردید ] .[22ارزیابی همگروه بهه

معنیدار بود (( )r = 0/87جدول  .)5خانوادههای برتر برای

منظهور بررسهی تنههوع ژنتیکهی و قرابههت بهین  50ژنوتیهپ

صفت وزن خش

K5 ،F3

فسیکوی بلند 2انجام شد .صفات عملکرد مهاده تهر و مهاده

و  ،F41برای صفت عملکرد اسانس نیز برتهر هسهتند .بها در

برداشههت اول از بیشههترین میهزان تنههوع برخههوردار

نظر گرفتن کلیه جهات میتوان والدهای خانوادهههای برتهر

بودند ،درحالیکه کمترین میزان تنوع ژنتیکی مربوط به روز

را بههه عنههوان برتههرینهههای آزمههایش انتخههاب و در ادامههه

تا گردهافشانی و ارتفاع بوته بود .صفات روز تا گردهافشانی

فعالیتهای اصالحی مورد استفاده قرار داد.

خشه

1. Bromus inermis
2. Festuca arundinacea Schreb.

نیهز برتهر

برگ و گل به جزء خانوادهههای

3. Elymus repens L.
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تشكر و قدردانی

 .8مسههیحا س ،مقههدم م و مطلبههیآذر ع ( )1389اصههالح

بدینوسیله از صندوق حمایهت از پژوهشهگران و فنهاوران

سبزیها .انتشارات دانشگاه تبریز.

کشور قدردانی میشود.

.193

 .9منیریفر ح ( )1389آزمون نتاج نهاتنی بهرای گهزینش
والدین مناسب برای تولیهد واریتهه سهاختگی یونجهه.
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