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  یکساله یونجهشش گونه  عملکردو  یزن جوانهو اندازه بذر بر  کاشتاثر عمق 

  

  2نژاد تركْ، احمد  1 یاپورآر یعل
  

  28/2/90: یرشپذ یختار       20/11/89: یافتدر یختار
  

  یدهچک
 يهـا  گونـه  ینا یزن جوانه یتموفقبر  کهاست  یمهم يفاکتورهااز  یکساله هاي یونجهو اندازه بذر  کاشتعمق 
. هسـتند  یرگـذار تاث یعیطبو منابع  يکشاورز یاراض یاءاحباال، استقرار مناسب، اصالح و  عملکرد یزنو  یاهیگ

  يدارا هـا  آنو اندازه بذر بـا اسـتقرار    کاشتعمق  که باشند یم یکساله هاي یونجه یاهیگ يها گونه ینااز  یکی
 یاراضـ  یاصـالح در برنامـه   یـت موفقز عوامل و اندازه بذر ا کاشتلذا شناخت عمق . هستند ییباال یهمبستگ
در  یخـوب  ییتوانـا  يدارا که یکساله یونجهگونه  6 یقتحق ینادر . باشد یممنطقه  یکدر  یمرتع یا يکشاورز
بـه صـورت طـرح     یشآزمـا . هستند، انتخاب شدند خاك یزيحاصلخ یشافزاعلوفه و  یدتول، یماقلبا  يسازگار
ارقـام در  . روزه انجام گرفـت  65دوره  یک یطدر  تکراربا سه  یتصادف کامل يها بلوك یهپادر قالب  یلفاکتور

هـا اخـتالف    گونـه  کاشـت اعماق مختلف  ینبنشان داد  یجنتا .شدند کشت یمتريسانت، دو و سه یکسه عمق 
شـده بـود    کشـت  یمترسـانت  یـک در عمق  که ییبذرها ینبتعداد بوته  یشترینب یول وجود نداشت داري یمعن

وجـود   دار یمعنـ و ارتفاع بوتـه اخـتالف    خشکماده  یدتولمختلف بذر در ارتباط با  يها اندازه ینب .بدست آمد
 یـزان م. وجـود داشـت   دار یمعناختالف  یانگرهممختلف و اندازه بذر در ارتباط با تعداد  يها گونه ینبداشت و 

در . اسـت  هکتـار در  یلـوگرم ک 5/4098هـا   در تمام گونه یانگینمبزرگ، به طور  يبذرهادر  خشکماده  یدتول
 هکتـار در  یلـوگرم ک 17/3280 کوچکبا بذر  یمارهايتدر  یانگینمبه طور  خشکماده  یدتول یزانم که یحال

. اسـت  یمترسـانت  08/21 کوچـک  يبذرهاو  یمترسانت 79/27با بذر بزرگ  یمارهايتارتفاع بوته در . بوده است
بـزرگ معـادل    يبـذرها در  یـانگره متعـداد   که اند کرده یدتول یکلرا به طور  یشتريب یانگرهم تر بزرگ يبذرها

  .باشد یم 83/11 کوچک يبذرهاو در  92/12
  

  عملکرد-اندازه بذر-یزن جوانه -کاشتعمق  -یکساله هاي یونجه :یديکل کلمات

                                                             
  رانیا، بروجرد ،  یعیطب، واحد بروجرد ، گروه منابع  یاسالم، دانشگاه آزاد یعلم تیهئو عضو  مکاتباتمسئول  -  1
  يکشاورزوزارت جهاد  یعلم ئتیهعضو  -  2
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  مقدمه
از  یکساله هاي یونجهو اندازه بذر  کاشتعمق 
 یتموفقبر  کههستند  یمهم يفاکتورهاجمله 

 یاءاحدر استقرار و اصالح و  یاهیگ يها ونهگ ینا
 یرگذارتاث یعیطبو منابع  يکشاورز یاراض
و  خاكعمق در ارتباط با دو عامل  ینا. باشند یم
 خاكدر ارتباط با عامل . گردد یم یینتع یاهگ

و  خاك، درجه حرارت خاكمثل بافت  یمسائل
 یینتع يپارامترهاآب قابل دسترس جزء  یرهذخ

 یستمس یاهیگ، در خصوص عوامل هستند کننده
 یینتعها و اندازه بذر به عنوان عوامل  خروج لپه
 یفاءانقش  کاشتعمق  کردندر مشخص  کننده

از  یاريبس کاشتعمق  یکلبه طور ). 2( کنند یم
برابر  5تا  4 ینب یتجرببه طور  یزراع یاهانگ
انواع  يبرا که يطوربه . قطر بذر است یانگینم

 2تا  5/0 ینبق مناسب عم یونجهشبدر و 
 یمترسانت 5عمق را حدودا  حداکثرو  یمترسانت
 یونجهدو گونه  یقتحق یکدر ). 4(اند  داشته یانب

 .Mو  Medicago polymorpha  یکساله
truncatula  10و  6، 2، 0در چهار عمق 

البته در خصوص . یدگرد کشت خاك یمترسانت
ط با صرفا در ارتبا کاشتعمق  یکساله هاي یونجه

، گردد ینم یابیارزجوانه زدن و ظهور نهال بذرها 
 ییراتتغ يرودفن بذر  یا کشتعمق  یرتاث بلکه
پوسته  یرينفوذپذدر  که ییراتیتغبذر و  یسخت
و  گیرد یمقرار  یبررسهم مورد  شود یم یجادابذر 
 يبذرهافوق تعداد  یشآزمادر  یلدل ینهمبه 

. یدگرد یینتعچهار سال  یطدر  یماندهباقسخت 
 کاشتعمق  یشافزامشخص شد با  که يبه طور

بود  یافته کاهشپوسته بذر  یرينفوذپذ یزانمبذر 
شده  کشت يبذرهادر تعداد  داري یمعن کاهشو 

). 14( یدنگردمشاهده  یمتريسانت 10در عمق 
 یکساله هاي یونجهبرنامه توسعه  یکدر  کهآنچه 

و  یمیاقل یطشرااست عالوه بر  یتاهم يدارا
 ینهمدر . باشد یمو اندازه بذر  کاشت، عمق اكخ

 یونجۀغالت و  یتناوب يکشاورز یستمسراستا 
به طور گسترده در جنوب ) فارمینگ یل( یکساله
 کشتتوسعه  یزن). 12( شود یماستفاده  یااسترال
 10حدود  یاءاحضمن اصالح و  یکساله هاي یونجه

 ندتوا یم، کشوردر  یمد یاراض هکتار یلیونم 12تا 
منجر  خشکعلوفه  یتوجهقابل  یرمقاد یدتولبه 
در  توان یم یاهیگگونه  ینااز  ینهمچن. شود
 یشآ یاراض هکتار یلیونمدر هفت  یقیتلف کشت

 هاي یونجهاستفاده از ). 1(استفاده نمود  کشوردر 
. کند یم یدتولعلوفه  یتوجهقابل  یرمقاد، یکساله

 یکساله هاي یونجهعالوه بر آن، تنوع در نحوة رشد 
پوشش  یجادا، باعث ها آنالرشد بودن  یعسرو 
 کمک خاكو به حفظ  گردد یممناسب  یاهیگ
 توان یم یکساله هاي یونجهبا استفاده از . کند یم

، کاشتروز پس از  70تا  60 یط ینچ یکدر 
). 5(برداشت نمود  خشکعلوفه  هکتارتن در  7/5

از  یشب که دهد یمانجام شده نشان  هاي یبررس
درجه حرارت،  يدارا یرانا یغربدرصد مناطق  60
باالتر  یبارندگمناسب و  خاكو  یاییجغراف یطشرا
 هاي یونجهاستفاده از . هستند یلیمترم 300از 

 يبراعلوفه  یدتولبه منظور  زارها یمددر  یکساله
، یشفرسا کاهشگندم،  عملکرد یشافزادام، 

ز و استفاده بهتر ا خاك یآلباالبردن ماده 
در منطقه ). 9و1( باشد یممناسب  ها یبارندگ
و  یبیل، یهسور، تونس، یرالجزا يکشورها، یترانهمد

 يها تالشسال گذشته  یستب یطعراق در 
به  یکساله هاي یونجهبه منظور استقرار  يا گسترده

 همکارانو  یزيعز یقاتتحق یجنتا. اند عمل آورده
)a1385 ( کشت کهدر استان لرستان نشان داد 

نسب به دو گونه  Medicago truncatulaگونه 
M. Scutelata   وM. rijidula درصد  يدارا
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 بانک يغنابذر و  یدتولبه لحاظ  یشتريب یتموفق
با  یاديزاندازه بذر معموال به مقدار . دارد خاك
مطالعه ). 6(مثبت دارد  یهمبستگ یاهچهگوزن 
در سال  همکارانو  1یریسبو توسط که یگريد

 کهانجام شد، مشخص نمود  یاسو يور 1977
شده است و  عملکرد یشافزابذر سبب  یدرشت
 یاهگاندازه بذر و سطح برگ و ارتفاع  ینب ینهمچن

خانواده  یاهانگدر . مثبت وجود دارد یهمبستگ
 يتر درشت ینجن يدارادرشت  يبذرها ینوزلگوم

 یدمفمساله  ینا که رسد یمهستند و به نظر 
فتوسنتز  يدارابزرگ  يا لپه يها برگ یراز. باشد
اطالعات در مورد ). 6(هستند  یزن یشتريب یهاول
 که دهد یمنشان  ها یتهوارها و  از گونه یاريبس

تمام  که یهنگام، در تر بزرگ يبذرهاعموما 
 یشتريببرابرند درصد سبز شدن  یگردعوامل 
و  یزربذر  یچمن يها علفدر  یژهبه و. دارند
 تر یعسرباعث خروج  ها آن تر بزرگبذر  کهها  لگوم
در خصوص . شوند یم تر یقعم کاشتدر 
در ارتباط  یمختلف هاي یبررس یکساله هاي یونجه

 یدگردبا قدرت نهال بذرها انجام گرفته و مشخص 
اندازه بذر  یشافزاقدرت نهال بذرها عموما با  که
 یتهواررابطه در توسعه  یناو از  یابد یم یشافزا

paraponta  نه از گوM. rugosa  و  یدگرداستفاده
وزن  يدارا که یتهوار ینااز  ییبذرهامشخص شد 

% 20 یزانمدو برابر بودند، قدرت نهال بذرها به 
قدرت  ییراتتغدامنه  ینباالتر) 11(بود  یشترب

 M. intertextaواحد به گونه  24تا  4نهال بذر با 

 ینسبدامنه  ینباالتر که یصورتدر . مربوط است
، باشد یم M. littoralisبرابر در گونه  17 تییراتغ
لذا . بودن بذر است تر کوچک یلدلبه  ینا که

و اثر اندازه  کاشتعمق  ینبهتربه  یابیدستجهت 
بر استقرار  یکساله یونجهمختلف  يها گونهبذر در 

                                                             
1-  Burris  

حاضر انجام  یقتحقها،  گونه ینا يباال عملکردو 
  .شد

  
  ها روشمواد و 

ـ  جوانـه  شواکـن  یبررسـ به منظور   يهـا  گونـه  یزن
و  کاشـت به اعماق مختلـف   یکساله یونجهمختلف 

در  یشـی آزماهـا   گونـه  ینا عملکرداندازه بذر با  یزن
انجـام   1385سـال   یبهشتاردو  ینفرورد يها ماه
 یکسـاله  یونجـه از شش گونـه   یشآزما ینادر . شد
ــد  يســازگاربــا منــاطق ســرد و معتدلــه  کــه دارن

  : ست ازعبارت ا کهاستفاده شدند 
M. orbicularis ،M. polymorpha ،M. radiata ،

M. littoralis ،M. rigidula ،M. truncatula  . 
درصد و محلول  98 یلیکات الکلابتدا بذور با 

 الکلها با  دو دهم درصد و گلدان یوهج یدکلر
به  یشآزما. شدند یعفوندرصد ضد  98 یکاتل

 ياه بلوك یهپادر قالب  یلفاکتورصورت طرح 
 65دوره  یک یطدر  تکراربا سه  یتصادف کامل

، دو و سه یکارقام در سه عمق . روزه انجام گرفت
بوته در سطح گلدان  28 تراکمو با  یمتريسانت

 B فاکتورها و  شامل گونه A فاکتور. یدگرداجرا 
در مورد اندازه بذر، . باشد یم کاشتشامل عمق 

اده از با استف یشآزماتحت  يها گونه بذرابتدا 
 یجهنتدر . شدند يبند گروه یشناس خاك يها الک
) 7/0-2/1(و ) 2/1- 2(ها در دو طبقه  گونه
درشت  يبذرهاو تحت عنوان  يبند دسته یلیمترم

ها  شامل گونه A فاکتور. شدند ينامگذارو متوسط 
طول دوره . شامل دو اندازه بذر بود B فاکتورو 

 12با  ارتکرروزه و در دو  95 یشآزما یناانجام 
 یشآزما یازنداشت متناسب با  یاتعمل. بود یمارت

 یهفتگانجام شد و در دوره رشد به صورت 
در اواخر  یتانهاشمارش و  کامل يها بوته یلتشک

شمارش بوته، ارتفاع بوته، تعداد  ینآخردوره رشد 
 یريگ اندازه ییهوا يها اندام خشکو وزن  یانگرهم
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ها با استفاده از  هداد یلتحلو  یهتجز. انجام شدند
 یسهمقا يبراو  EXCEL و SPSSنرم افزار 

در سطح  دانکن يا دامنهاز آزمون چند  ها یانگینم
  .درصد استفاده شد 1و  5
  
   یجنتا
  کاشتعمق )الف
 کاشت مختلفاعماق  ینب کهنشان داد  یجنتا
 یشترینب. وجود نداشت داري یمعنها اختالف  گونه

و  M. radiataمربوط به  44/19تعداد بوته

 .Mمربوط به  41/8تعداد بوته  ینتر کم
polymorpha اعماق مختلف  ینبگرچه . بود

 دار یمعندرصد اختالف  95بذرها در سطح  کاشت
 ینبتعداد بوته  یشترینب یولوجود نداشت 

شده بود  کشت یمترسانت یکدر عمق  که ییبذرها
 .M. orbicularis ،M يها گونهدر . بدست آمد
littoralis  وM. rigidula  در یمترسانت یکعمق ،

M. polymorpha  وM. truncatura  عمق دو
 یمترسانتعمق سه  M. radiateو در  یمترسانت
  ). 1جدول (داشته است  يبهتر یتوضع

  
  کاشتدر هر گلدان مربوط به عمق  کاملتعداد بوته  یانسوار یهتجز: 1جدول 

  عوامل  تعداد بوته در گلدان
    یمارت                                            

89/10  V1: M. orbicularis   
  
  
  
 A فاکتور

11/8  V2: M. polymorpha 
44/19  V3: M. radiate 
56/8  V4: M. littoralis 
11/12  V5: M. rigidula 
67/8  V6: M. truncatula 
61/12  D1 ) یمترسانت یک کاشتعمق(    

  
 B فاکتور

28/11  D2 )یمترسانتدو  کاشتمق ع(  
00/10  D3 ) یمترسانتسه  کاشتعمق(  
67/18  V1D1   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  اثر متقابل 
  

  A×B فاکتور

67/10  V1D2 
33/3  V1D3 
33/6  V2D1 
33/10  V2D2 
67/7  V2D3 
67/12  V3D1 
33/14  V3D2 
33/31  V3D3 
67/14  V4D1 
33/4  V4D2 
67/6  V4D3 
33/14  V5D1 
33/13  V5D2 
67/8  V5D3 
00/9  V6D1 
67/14  V6D2 
33/2  V6D3 
  یمارهات کل یانگینم  30/11

Ns  فاکتور(اختالف A(  
Ns  فاکتور(اختالف B(  
Ns  فاکتور(اختالف A×B(  

  دار یمعن یرغ n.s%   1در سطح  دار یمعن**%  5در سطح  دار یمعن*
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  اندازه بذر  )ب
مختلف در  يها نهگو ینب کهنشان داد  یجنتا

اختالف % 99در سطح  خشکماده  یدتولارتباط با 
بذر در  مختلفاندازه  ینب یزنبود و  دار یمعن

اختالف % 99در سطح  خشکماده  یدتولارتباط با 
مختلف از  يها گونه ینب. وجود داشت دار یمعن

. وجود داشت دار یمعننظر ارتفاع بوته اختالف 

 دار یمعناع بوته اثر ارتف يرواندازة بذر  ینهمچن
ارتفاع  يرواثر متقابل گونه و اندازه بذر . داشت

 يها گونه ینب. نبود دار یمعن% 95بوته در سطح 
اختالف  یانگرهمتعداد  بامختلف در ارتباط 

تعداد  يرواندازه بذر . وجود داشت دار یمعن
).2جدول (بود  دار یمعناثر  يدارا یانگرهم

  
  .اندازة بذر یشآزمادر  یانگرهمعلوفه، ارتفاع بوته و تعداد  کخشوزن  یانگینم: 2جدول 

  عوامل    یانگینم
 Kg/hac خشکوزن  cmارتفاع   یانگرهمتعداد   یمارت 

5/10  25/22  50/3351  V1: M. orbicularis   
  

 A فاکتور
00/13  88/26  50/3517  V2: M. polymorpha 
50/12  13/21  50/2397  V3: M. radiate 
00/13  00/28  50/4385  V4: M. littoralis 
25/13  00/19  00/3101  V5: M. rigidula 
00/12  38/29  00/5383  V6: M. truncatula 
92/12  79/27  50/4098  s1 )بزرگ يبذرها(    

  )کوچک يبذرها( B 83/11  08/21  17/3280  s2 فاکتور
50/10  00/25  00/3773  V1S1 

  
  اثر متقابل

  
 A×B فاکتور

50/10  50/19  00/2930  V1S2 

00/14  75/33  00/3948  V2S1 
00/12  00/20  00/3087  V2S2 
00/13  00/24  00/2394  V3S1 
00/12  25/18  00/2401  V3S2 
00/14  50/29  00/4592  V4S1 
00/12  50/26  00/4179  V4S2 

50/13  50/22  00/3444  V5S1 
00/13  50/15  00/2758  V5S2 
50/12  00/32  00/6440  V6S1 
50/11  75/26  00/4326  V6S2 
  یمارهات کل یانگینم  33/3689  44/24  38/12

  )A فاکتور(اختالف  ** ** **
  )B فاکتور(اختالف  ** ** **
Ns Ns Ns  فاکتور(اختالف A×B(  

   دار یمعن یرغ n.s%   1در سطح  دار یمعن**%  5در سطح  دار یمعن*
  

 5383به مقدار  خشکماده  یدتول یزانم ینباالتر
. باشد یم M. truncatula به مربوط یلوگرمک
 2398با  خشکماده  یدتول یزانم ترین یینپا
. است M. radiataمربوط به  هکتاردر  یلوگرمک
 ,M. polymorphaدر  خشکماده  یدتول یزانم

M. orbicularis  وM. rigidula به هم  یباتقر
 يبذرهادر  خشکماده  یدتول یزانم. است یکنزد

 5/4098ها  در تمام گونه یانگینمبزرگ، به طور 
 یدتول یزانم که یحالدر . است هکتارر د یلوگرمک

با بذر  یمارهايتدر  یانگینمبه طور  خشکماده 
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. بوده است هکتاردر  یلوگرمک 17/3280 کوچک
با  M. truncatulaارتفاع بوته مربوط به  یشترینب

 یمترسانت 19ارتفاع با  ینتر کمو  یمترسانت 38/29
 يمارهایتارتفاع بوته در  M. rigidulaمربوط به 

 کوچک يبذرهاو  یمترسانت 79/27با بذر بزرگ 
با  یانگرهم یشترینب. است یمترسانت 08/21
تعداد  ینتر کمو  M. rigidulaمربوط به  25/13

. است M. orbicularisمربوط به  5/10با  یانگرهم
ها در  گونه یانگرهمدر ارتباط با تعداد  یکلبه طور 

 یانگرهم تر بزرگ يبذرها. گیرند یمسه گروه قرار 
تعداد  که اند کرده یدتول یکلرا به طور  یشتريب
و در  92/12بزرگ معادل  يبذرهادر  یانگرهم

).3جدول ( باشد یم 83/11 کوچک يبذرها

  
  .یانگرهمعلوفه، ارتفاع بوته و تعداد  خشکوزن  یانگینم یسهمقا: 3جدول 

  kg/hacبوته  خشکوزن  cmارتفاع   یانگرهمتعداد 
 یسهمقا
  ها یانگینم

 یسهمقا  )A فاکتور( یمارت  یانگینم
  ها یانگینم

 یسهمقا  )A فاکتور( یمارت  یانگینم
  ها یانگینم

  )A فاکتور( یمارت  یانگینم

A 25/13  M. truncatula A 38/29  M. truncatula  A 5383  M. littoralis 
A 00/13  M. littoralis A 00/28  M. littoralis AB 4386  M. truncatula  
A 00/13  M. rigidula AB 88/26  M. orbicularis BC 3518  M. rigidula 
A 50/12  M. radiate BC 25/22  M. polymorpha BC 3352  M. orbicularis 

AB 00/12  M. polymorpha C 13/21  M. rigidula BC 3101  M. polymorpha 
B 50/10  M. orbicularis C 00/19  M. radiata C 2398  M. radiata 
A 92/12  S1)بذر بزرگ(  A 79/27  S1)بذر بزرگ(  A 5/4098  S1)بذر بزرگ(  
B 83/11  S2) کوچکبذر(  B 08/21  S2) کوچکبذر(  B 5/3280  S2) کوچکبذر(  

 يدارا کـه ارائه شـده در هـر سـتون     هاي یانگینم
% 99در سـطح   یکـدیگر با  یستندن مشتركحروف 
  .هستند دار یمعناختالف  يدارا

  
  بحث 

. از نظر بذر متفاوت بودند هیکسال یونجهشش گونه 
و از  یدگردجدا  یزردرشت و  يبذرهادر هر گونه 

. یدگرد یسهمقا یگرهمدبا  خشکماده  یدتولنظر 
درصد ماده  25 تر درشت يبذرها یانگینمبه طور 
 یدتول یزترر يبذرهانسبت به  یشتريب خشک
و  یبزرگاز نظر   M. radiata یانم ینادر . نمودند
 هاي یشآزما. نداشت یدتولف بذر اختال یکوچک

 M. rugosa, M. intertextaدر مورد  یزن  یگراند
 يبذرها کهنشان داده است  M. littoralisو 

) 11( نماید یم یدتول یشتريبتر محصول  درشت
، یزن جوانهبه منظور  گردد یم یشنهادپ ینبنابرا

تر استفاده  درشت يبذرهااز  یشترب یدتولاستقرار و 
 کهمختلف نشان داد  يها گونه کاشتعمق . گردد

 .M. orbicularis, M. دارد یخاصهر گونه رفتار 
littoralis  وM. rigidula  یمترسانت یکدر اعماق 

 .Mاما . اند استقرار را نشان داده یشترینب
truncatula  وM. polymorpha  در عمق دو

در عمق سه  M. radiataو  یمتريسانت
استقرار را  یزانم یشترینب خاك یمتريسانت

 .M يروبر  که) 14( یشآزما. داشتند

polymorpha  وM. truncatula  ،انجام گرفت
طول  يروبر  یکم یرتاث کاشتعمق  کهنشان داد 

 یعیطب يزادآور ینکهابا توجه به . عمر بذر دارد
و  یاهگبذر  یرهذخ یزانمبه  یکساله هاي یونجه

زم است ال ینبنابرا. دارد یبستگبذر  یسخت یزانم
باشد تا بتوان به پوشش  یغن خاكبذر  بانک

تا  که ییبذرهاگفت  یدبا. یافتمطلوب دست 
 امکانقرار دارند  خاك یمتريسانت 5 عمق
 یستیبا ینبنابرا .)8(وجود دارد ها آن یزن جوانه
 یزانم کهباشد  يحدبه  یکساله هاي یونجه تراکم
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در  یغنبذر  بانک یک یجاداجهت  یکافبذر 

  .گردد یامه خاكمختلف اعماق 
  
  گیري یجهنت

و اندازه بذر  کاشت، عمق گونهانتخاب نوع 
 یاراض یاءاحاصالح و  یاتعمل یتموفقدر  تواند یم

نوع  یطرفاز . موثر باشد یعیطبو منابع  يکشاورز
و اندازه بذر بر ارتفاع و تعداد  کاشتگونه، عمق 

 دشو یم یشنهادپلذا . دارد یممستق یرتاث ها یانگرهم

 هاي یونجهجهت بدست آوردن اثرات مثبت 
از گونه  یعیطبو منابع  يکشاورز یاراضبر  یکساله

M. truncatula  یمتريسانت یک کاشتبا عمق 
علوفه در  یدتولو  عملکردچنانچه . استفاده شود

مد نظر باشد  یانگرهم فاکتورنسبت به  يبعدرتبه 
 يدارا که M. rigidulaاز گونه  شود یم یشنهادپ
ها است  گونه یگردنسبت به  یانگرهم یشترینب

 یزنمناسب  کاشتعمق  یطرفاز . استفاده شود
  .گردد یم یهتوص یمترسانت یکگونه  نیا يبرا
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