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چکیده:

دو گونه آویشن در بهار و بازدهی و عملکردروي بر کهو تیوباسیلوسآبسوپرجاذبتاثیرتحت عنوان ،ايپژوهشی گلخانهطبق

عملکرد دو گونه آویشن آب و تیوباسیلوس بر رشد و، اثر سطوح مختلف سوپرجاذبانجام شددر کرج1390تابستان سال 

Thymus vulgaris وThymus daenensis.به صورت ژل تهیه و در سطوح صفر آبسوپرجاذبمورد بررسی قرار گرفت

گرم خاك به صورت مخلوط با خاك و تیوباسیلوس با نام تجاري بیوسولفور در دو سطح عدم و یک گرم در کیلو5/0(شاهد)، 

داري بر ارتفاع گیاه، استفاده (شاهد) و با تیوباسیلوس مورد استفاده قرار گرفت. مطابق با نتایج، سوپرجاذب سبب ایجاد تفاوت معنی

روز 65ن سوپرجاذب آب در مقدار یک گرم در کیلوگرم خاك از نبی، تعداد برگ و قطرتاج گیاه شد، همچنیهاي جاتعداد شاخه

دار و افزایش در عملکرد تعداد برگ گیاه روز پس از کاشت و آغاز گلدهی آویشن سبب ایجاد اختالف معنی86پس از کاشت تا 

قطرتاج گیاه را در سطح هاي جانبی، تعداد برگ وتعداد شاخهدرصد و 5سوپرجاذب ارتفاع گیاه را در سطح آماري آویشن شد.

داري در صفات ایجاد نکرد اما به صورت تیوباسیلوس به تنهایی هیچ تفاوت معنیقابل ذکر است کهدار نمود.درصد معنی1آماري 

دار نمود.درصد معنی1قطرتاج را در سطح آماري ل با سوپرجاذب ارتفاع، تعداد برگ ومتقاب

دنایی، سوپرجاذب، تیوباسیلوس، عملکرد گیاه.آویشن ولگاریس، آویشنکلمات کلیدي: 



اولین همایش ملی بهینه سازي مصرف آب

دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگان-1392ماه اسفند14-15

The First National Conference of Water Use Optimization

2

مقدمه:

Thymusآویشن باغی با نام علمی ،.Lamiaceaeگیاهی است از تیره نعناعیان آویشن  vulgarisهاي پرپشت به صورت بوته

زاده تفتی، نقدي بادي و مکی)، (1369د (زرگري، رویهاي نواحی مختلف مدیترانه میهاي خشک و بین تخته سنگدر دامنه

و به صورت یک گیاه غیر بومی کشت این گونه در ایران به صورت خودرو وجود ندارد،)1374والگ و ژیري، )، (1382

Thymus daenensisآویشن دنایی با نام علمی).1382زاده تفتی، )، (نقدي بادي و مکیMcGimpsey et al., 1994(شودمی

).Amin, 1991)، (1383آور و همکاران، )، (نیک1369د (زرگري، هاي مختلف ایران رویش داردر بخش

ده گیاه کرده و جوشان). دم1389صالحی سورمقی، باشد (مهمترین خواص دارویی گیاه آویشن مربوط به ماده موثره آن می

آور (نیکباشددهنده، ضد سرفه، ضد اسپاسم، ضد نفخ، ضد میکروب و ضد قارچ میکننده، طعمآویشن داراي خاصیت مطبوع

به Thymus daenensisهاي آویشن رویش یافته در ایران از بین گونه).1389(صالحی سورمقی، )، 1383و همکاران، 

).Amin, 1991)، (1383آور و همکاران، )، (نیک1369(زرگري، شودتري جهت موارد فوق استفاده میصورت گسترده

از بین رفتن در شرایط نامناسب کشت، تولید آن با توجه به رشد کند و،باشدرشد اولیه گیاه آویشن باغی بسیار کند می

آوري هاي زیاد جمععالوه از بین رفتن ژنتیکی گیاه به مرور زمان، هزینهباشد که آوري از طبیعت میاغلب از طریق جمع

شود. همچنین محصول زراعی و نهایی یک گیاه دستی، عدم شناخت صحیح گونه، سبب آسیب به اکوسیستم را سبب می

وب و مفید رسیده باشد. در هاي ثانویه آن به حد مطلباشد که مقدار متابولیتدارویی از نظر اقتصادي وقتی مقرون به صرفه می

حال حاضر اهمیت کاشت، داشت، برداشت و فرآیندهاي پس از برداشت یک گیاه دارویی در جهت افزایش ماده موثره آن، 

استحصال آنها را در صنایع داروسازي بسیار مورد توجه است. در این راستا، بررسی عملیات زراعی مانند زمان کاشت، تغذیه 

هاي پس از برداشت در زمان برداشت و مراقبتهاي آبی گیاه،کارهایی براي به حداقل رساندن تنشراهو مدیریت آن،

خصوص گیاهان دارویی، نقش مهمی را در افزایش محصول و کیفیت آنها خواهد داشت. توجه نکردن به هر یک از موارد 

).1384خواهد نمود (امید بیگی، فوق، خسارتهاي جبران ناپذیري را متوجه تولید کننده گیاهان دارویی

کند و بارزترین اثر تنش خشکی، کاهش شاخص سطح برگ، تعداد برگ و تنش کمبود آب فرآیندهاي گیاهی را مختل می

). افزایش شدت تنش موجب اختالل در فرآیندهاي Lazcano-ferrat & Lovatt, 1999شود (وزن خشک اندام هوایی می

شود، در مراحل نمو رویشی حتی تنش بسیار جزئی سرانجام مرگ گیاه در اثر آب کشیدگی میفیزیولوژیک، توقف رشد و

تواند سرعت رشد برگ و در مراحل بعدي شاخص سطح برگ را کاهش دهد. اولین اثر ظاهري کم آبی بر روي گیاهان می

,Hsiaoباشد (توسعه سلولی و رشد میباشد که ناشی از کاهشها و یا ارتفاع گیاه میاندازه کوچکتر و تعداد کمتر برگ

). گیاهان دارویی براي تولید ترکیبات ماده موثره به رشد کامل رویشی و زایشی نیاز دارند و تنش خشکی موجب کاهش 1973

در پژوهشی تاثیر سوپرجاذب بر بازده آب و مواد غذایی ). 1382شود (لباسچی و همکاران، ها میکیفیت ماده موثره در آن

) را بررسی و مشاهده نمود که بهبود رشد در محیط حاوي سوپرجاذب و .Ligustrum lucidum Aitل دسترس در برگ نو (قاب
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نیاز آبیاري کمتر داشته و گیاهان داراي سدیم و پتاسیم بیشتر و کلسیم و منیزیوم کمتري نسبت به گیاهان در محیط کشت 

Panicumهاي رویشی و موفقیت گیاه پانیکوم (نوعی سوپرجاذب بر پدیده). کاربردTaylor & Halfacre, 1986شاهد بودند (

antidotale ،اثر کاربرد 1382) نشان داد که کاربرد سوپرجاذب سبب تسریع رویشی بذرها می شود (بانج شفیعی و رهبر .(

Matricariaمانی (مقادیر مختلف سوپرجاذب تحت رژیم آبیاري متفاوت بر رشد تحمل کم آبی در کشت دوم بابونه آل

chamomilla بررسی شد و نتایج نشان داد اثر متقابل آبیاري و پلیمر سوپرجاذب روي عملکرد بیوماس کل، میزان کلروفیل (a

دار شد و کاربرد سوپرجاذب کاهش عملکرد بیوماس در شرایط کمبود آب را جبران و ، کلروفیل کل و پرولین معنیbو 

) بررسی Pistacia atlanticaهاي بنه (تاثیر سوپرجاذب و دوره آبیاري بر رشد نهال).1390رزاد،کند (رازبان و پیاصالح می

گرم سوپرجاذب 100روزه، آبیاري را به نصف (پنج) لیتر کاهش و 10گرم سوپرجاذب با فاصله 50شد و نتایج نشان داد 

درصد آب مصرفی 50کند و در نتیجه استفاده از سوپرجاذب باعث کاهش لیتر آب فاصله زمانی آبیاري را دو برابر می10با 

).1391شود (بانج شفیعی و همکاران، می

تغذیه مطلوب گیاهان دارویی نقش بسزایی در تولید کمی و کیفی گیاه و اسانس این گروه از گیاهان دارد (یادگاري و 

تواند گامی در جهت افزایش عملکرد گیاهان به واسطه استفاده بهینه از ). استفاده از کودهاي بیولوژیک می1389برزگر، 

& Kloepperبرخی عناصر مطرح باشد ( Manaffe, 1994ها ) همچنین با توجه به تاثیر افزایندگی بر رشد و نمو، این باکتري

هاي افزاینده رشد از جمله تیوباسیلوس، عالوه ). باکتريVessey, 2003شوند (هاي افزاینده عملکرد نامیده میاصطالحا باکتري

هاي تحریک کننده رشد به ویژه حظه مواد و هورمونبر تثبیت زیستی نیتروژن و محلول کردن فسفر خاك با مقادیر قابل مال

با افزایش کاربرد گوگرد، ).Zahir et al., 2004دهند (ها، رشد و نمو وعملکرد گیاهان را افزایش میانواع اکسین و جیبرلین

Papaverتجمع ماده خشک، شاخص سطح برگ، میزان رشد محصول و دوام سطح برگ در گیاه دارویی خشخاش (

somniferum L.یابد () به طور چشمگیري افزایش میSahu & Intodia, 2005 در طی تحقیقی بر تاثیر گوگرد و .(

) انجام دادند و Melissa officinalisتیوباسیلوس بر قابلیت جذب عناصر غذایی، رشد رویشی و تولید اسانس در بادرنجبویه (

مشخص شد که بیشترین مقادیر مس و منگنز قابل جذب موجود در خاك پس از برداشت، وزن تر و خشک گیاه در آغاز 

گلدهی و تعداد شاخه جانبی در تیمار گوگرد + تیوباسیلوس + ماده آلی و بیشترین میزان اسانس در تیمار گوگرد + 

بررسی تاثیر کاربرد کودهاي زیستی و شیمیایی روي رشد و . )1389ي و برزگر، تیوباسیلوس + ماده آلی بدست آمد (یادگار

) انجام شد و نتایج نشان داد که باالترین میزان اسانس و .Dracocephalum moldavica Lبادرشبو (میزان اسانس گیاه دارویی

).1389اده و همکاران، بدست آمد (رحیم ز2انشعابات ساقه در تیمار نیتروکسین+بیوسولفور+فسفاته بارور

هامواد و روش

شرایط اقلیمی محل تحقیق:
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بر خصوصیات کمی و کیفی دو گونه آویشن باغی و دنایی آباین تحقیق با هدف بررسی اثر تیوباسیلوس و سوپرجاذب

در مزرعه ارگانیک مرکز آموزش عالی امام خمینی (ره) واقع در شهرك مهندس زراعی کرج 1390در بهار و تابستان سال 

و داراي درجه سانتیگراد در شب 18درجه سانتیگراد در روز، 24دماي با(محمد شهر) انجام گرفت. این تحقیق در گلخانه 

% بود.65رطوبت 

مشخصات تیمارهاي مورد استفاده:

و 5/0سوپرجاذب مورد استفاده در این تحقیق از نوع پودر خشک ریز بوده که به صورت ژل تهیه و در سه سطح (صفر، 

اي از و حاوي مجموعه) گرم در کیلوگرم خاك استفاده شد. تیوباسیلوس مورد استفاده در این طرح با نام تجاري بیوسولفور1

در این طرح بیوسولفور به صورت گوگرد آلی باشد.میهاي اکسیدکننده گوگرد (تیوباسیلوس)ثرترین میکروارگانیسممؤ

گرم به صورت پودر شده در 5/0هاي استفاده شده به مقدار دار در دو سطح (استفاده و عدم استفاده) و در گلدانبنتونیت

شد.اضافهدو برگی شدههاي چهخاك اطراف گیاه

طرح آزمایشی و مراح اجراي آن:

اي و تصادفی با سه فاکتور و سه تکرار و در شرایط گلخانهایش فاکتوریل و در قالب طرح کامالاین تحقیق به صورت آزم

گلدان انجام گرفت.داخل

صفات مورد ارزیابی:

و تاثیر تیمارها قطر تاج گیاهانبی، تعداد برگ،هاي جارتفاع گیاه، تعداد شاخهصفات کلی مورد ارزیابی در این تحقیق شامل: 

بود.هاي مختلف رشد تا زمان گلدهی بر عملکرد رشد گیاهدر زمان

محاسبات آماري:

SPSSفزار تجزیه آماري شامل تجزیه واریانس، مقایسه میانگین (با آزمون دانکن) و همبستگی پیرسون بین صفات با نرم

ترسیم شدند.Excelانجام گرفت و نمودارها با 

:و بحثنتایج

بر صفات مورفولوژیکی دو گونه آویشن:و تیوباسیلوسآبسطوح مختلف سوپرجاذبتاثیرنتایج بررسی 
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برگ وهاي جانبی، تعداد درصد و تعداد شاخه5از نظر تاثیر بر ارتفاع گیاه در سطح آببین سطوح مختلف سوپرجاذب

داري در صفات مورد مطالعه بین سطوح تیوباسیلوس تفاوت معنیدرصد مشاهده شد،1داري در سطح قطرتاج تفاوت معنی

1داري در سطح مشاهده نشد. اما اثر متقابل سوپرجاذب و تیوباسیلوس بر ارتفاع گیاه، تعداد برگ و قطرتاج گیاه اثر معنی

درصد بر ارتفاع گیاه وجود داشت و 5داري در سطح بین دو سطح سوپرجاذب اختالف معنی.)1جدول(درصد مشاهده شد،

هاي تعداد شاخهداري را نشان داد همچنین تاثیر سطح یک گرم و سپس نیم گرم سوپرجاذب نسبت به شاهد تفاوت معنی

درصد با شاهد و 1داري در سطح نیقطر تاج در مقدار یک گرم در کیلوگرم خاك افزایش و تفاوت معجانبی، تعداد برگ و

.)3) و (جدول2)، (جدول1(جدول،مقدار نیم گرم سوپرجاذب داشتند

تجزیه واریانس اثرات سوپرجاذب و تیوباسیلوس بر صفات مورفولوژیکی دو گونه آویشن- 1جدول 

(MS)میانگین مربعات

قطرتاجتعداد برگهاي جانبیتعداد شاخهارتفاع گیاهدرجه آزاديمنابع تغییرات

**1گونه
767/3115

**
525/20205

**
501/44973

**
120/9192

*1سوپرجاذب
203/19

**
781/1902

**
933/18948

**
530/1769

1nsتیوباسیلوس
548/3ns

580/167
ns

009/1479
ns

479/585

**2تیوباسیلوس×سوپرجاذب
462/27

ns
949/470

**
583/6258

**
002/2102

5596/4968/173521/895773/191خطاي آزمایش

CV%-24/878/256/2727/19

ns ،درصد5و 1دار در سطوح احتمال دار و معنیبه ترتیب غیر معنی: ٭و ٭٭.

مقایسه میانگین اثر متقابل سوپرجاذب و تیوباسیلوس بر صفات مورفولوژیکی دو گونه آویشن- 2جدول 

متر)قطر تاج (میلی تعداد برگ هاي جانبیتعداد شاخه متر)ارتفاع گیاه (سانتی اثرات متقابل

ab80/66 b39/95 a15/32 c25/11 شاهد 

ab03/71 b43/97 a58/32 abc99/11 با تیوباسیلوس × سوپرجاذب صفر 

ab89/76 a15/116 a69/37 a97/12 بدون تیوباسیلوس × نیم گرم سوپرجاذب 

b21/61 b67/91 a64/30 bc47/11 با تیوباسیلوس× نیم گرم سوپرجاذب 

ab78/76 a39/121 a5/40 abc52/12 بدون تیوباسیلوس × یک گرم سوپرجاذب 

a35/78 a31/129 a23/42 ab58/12 با تیوباسیلوس × یک گرم سوپرجاذب 

دار است.حروف مشابه در هر ستون به معنی اختالف غیرمعنی
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سوپرجاذب و تیوباسیلوس:نتایج اثر متقابل 

داري در ارتفاع گیاه، تعداد برگ و قطرتاج در سطح بین سطوح ترکیبی اثر متقابل سوپرجاذب و تیوباسیلوس اختالف معنی

درصد مشاهده شد. همچنین تیوباسیلوس+سوپرجاذب با مقدار یک گرم در کیلوگرم خاك سبب افزایش و تفاوت 1

.)3) و (شکل2)، (شکل1(شکلاه، تعداد برگ و قطرتاج گیاه آویشن شد، داري در صفات ارتفاع گیمعنی

اثر متقابل سوپرجاذب و تیوباسیلوس بر ارتفاع گیاه آویشن-1شکل 

اثر متقابل سوپرجاذب و تیوباسیلوس بر تعداد برگ گیاه آویشن-2شکل 
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آویشناثر متقابل سوپرجاذب و تیوباسیلوس بر قطر تاج  گیاه -3شکل 

هاي مختلف رشد:زمانونتایج اثر متقابل سوپرجاذب 

روز پس 65از درصد شد. 1داري در تعداد برگ گیاه در سطح سبب اختالف معنیهاي مختلف رشدسوپرجاذب در زمان

اختالف ، سوپرجاذب در مقدار یک گرم و سپس نیم گرم سبب آغاز گلدهیو روز پس از کاشت86از کاشت گیاه آویشن تا 

).4شکل) و (3داري در تعداد برگ گیاه شد (جدولمعنی

هاي مختلف رشد بر صفات مورفولوژیکی دو گونه آویشنمقایسه میانگین اثر متقابل سوپرجاذب و زمان-3جدول

متر)قطرتاج (میلی تعداد برگ هاي جانبیتعداد شاخه متر)ارتفاع گیاه (سانتی اثرات متقابل

h44/37 h79/12 h75/5 i44/5 روز پس از کاشت44× سوپرجاذب صفر 

h53/39 h83/10 h83/5 i52/5 روز پس از کاشت44× سوپرجاذب نیم گرم 

h41/48 h46/13 h04/6 i19/5 روز پس از کاشت44× سوپرجاذب یک گرم 

h44/48 gh21/26 gh9 hi08/7 روز پس از کاشت51× سوپرجاذب صفر 

gh99/48 gh67/28 fgh63/10 hi6/7 روز پس از کاشت51× سوپرجاذب نیم گرم 

fgh99/53 gh13/34 fgh58/12 hi21/7 روز پس از کاشت51× سوپرجاذب یک گرم 

fgh73/51 gh5/31 fgh79/15 gh82/9 روز پس از کاشت59× سوپرجاذب صفر 

fgh9/51 gh04/35 efgh5/18 gh06/10 کاشتروز پس از 59× سوپرجاذب نیم گرم 
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efgh35/57 gh54/41 efg42/23 fgh48/10 روز پس از کاشت59× سوپرجاذب یک گرم 

fgh33/53 gh58/41 efg17/22 fgh9/10 روز پس از کاشت65× سوپرجاذب صفر 

fgh83/53 g92/48 ef04/25 efg88/11 روز پس از کاشت65× سوپرجاذب نیم گرم 

efgh2/59 g75/55 de46/32 efg23/12 روز پس از کاشت65× سوپرجاذب یک گرم 

defg41/63 f25/105 d58/40 defg35/13 روز پس از کاشت72× سوپرجاذب صفر 

def06/64 ef67/112 d33/44 cdef17/14 روز پس از کاشت72× سوپرجاذب نیم گرم 

cde35/69 e58/134 c5/58 bcde15 روز پس از کاشت72× سوپرجاذب یک گرم 

cd71/73 d63/176 bc29/61 abcd48/16 روز پس از کاشت80× سوپرجاذب صفر 

cd45/73 c42/210 c79/58 abc19/17 روز پس از کاشت80× سوپرجاذب نیم گرم 

c04/80 b25/276 ab21/74 abc94/17 روز پس از کاشت80× سوپرجاذب یک گرم 

b86/122 b92/280 abc72 ab21/18 کاشتروز پس از 86× سوپرجاذب صفر 

b04/122 b83/280 a04/76 a13/19 روز پس از کاشت86× سوپرجاذب نیم گرم 

a45/145 a75/321 a33/82 a83/19 روز پس از کاشت86× سوپرجاذب یک گرم 

دار است.حروف مشابه در هر ستون به معنی اختالف غیرمعنی

تعداد برگ گیاه آویشنهاي مختلف رشد بر اثر متقابل سوپرجاذب و زمان-4شکل

گیري:نتیجه

هاي گیاه شد و با توجه به نتایج مشخص گردید سوپرجاذب به صورت مستقل و متقابل با تیوباسیلوس سبب افزایش صفت

هاي گیاه ایجاد نکرد ولی استفاده متقابل با سوپرجاذب در داري را در صفتتیوباسیلوس به صورت مستقل تفاوت معنی

دار ایجاد نمود.تفاوت معنیتعداد برگ و قطر تاجگیاه،صفات ارتفاع 
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اثرات مثبت سوپرجاذب بر صفات کمی و کیفی گیاه آویشن در این تحقیق به علت اثرات ثابت شده این ماده آلی در 

(رازبان و )،1391)، (بانج شفیعی و همکاران، Taylor & Halfacre, 1986(باشد و با نتایج ها و گیاهان مختلف میتحقیق

مطابقت دارد.) 1382(بانج شفیعی و رهبر، ) و1390پیرزاد،

همچنین اثرات مثبت تیوباسیلوس بر برخی صفات کمی و کیفی گیاه آویشن در این تحقیق به علت اثرات ثابت شده آن 

کاربردهاي تلفیقی اثر بیشتري داشته باشد که در تحقیقات مختلف به اثبات رسیده است و تیوباسیلوس در بیشتر موارد در می

رود دار در صفات شد و احتمال میاست همانطور که در این تحقیق در استفاده متقابل با سوپرجاذب سبب تفاوت معنی

داري طوالنی مدت تیوباسیلوس موثر بوده است. اثر تلفیقی تیوباسیلوس و نتیجه سوپرجاذب به عنوان یک حامل براي نگه

.داردمطابقت )1389(یادگاري و برزگر، ) وSahu & Intodia, 2005()، 1389زاده و همکاران، (رحیمنتایجمثبت آن با 

با توجه به شرایط آب و هوایی ایران، مشکالت آب در صنایع کشاورزي و شرایط حساس گیاه آویشن در مرحله 

زنی و دفعات آبیاري را نیز کاهش دهد و طبق نتیجه بدست جوانهتواند استرس آبی گیاه را در زمان زنی، سوپرجاذب میجوانه

همچنین هرچه سطح مورد استفاده سوپرجاذب ، آمده محیط مرطوب و مناسبی را براي فعالیت تیوباسیلوس فراهم آورد

سریع و بدون زنی آویشن را آسان، شود، سوپرجاذب و تیوباسیلوس رشد و جوانهتري حاصل مییابد نتیجه مطلوبافزایش می

هاي تواند کمکی در زمینه افزایش کشت زراعی، افزایش عملکرد گیاه شده و سبب کاهش هزینهدهد که میتلفات انجام می

هاي وارده به اکوسیستم را نیز بکاهد.آوري از منابع طبیعی و آسیبجمع

دارویی در داخل کشور انجام نشده انیاهگرويدر مورد استفاده همزمان تیوباسیلوس و سوپرجاذب برتاکنون تحقیقی 

شود این تحقیق بر روي گیاهان دارویی دیگر یا همین گیاه مجددا با سطوح بیشتري از سوپرجاذب و بنابراین توصیه می،است

شود تیوباسیلوس انجام شود. همچنین با توجه به اینکه این تحقیق در گلخانه و با شرایط کنترل شده انجام پذیرفت توصیه می

ها که عناصر به دار آبیاري و مشکالت خاكبا شرایط متفاوت و استرسشرایط مزرعه نیز انجام شود و قطعااین تحقیق در 

تواند استرس تري حاصل خواهد شد و سوپرجاذب میصورت نامحلول و غیر قابل دسترس براي گیاهان هستند نتیجه مثبت

آبیاري را نیز کاهش دهد و طبق نتیجه بدست آمده محیط مرطوب و مناسبی را براي زنی و دفعات آبی گیاه را در زمان جوانه

فراهم آورد.و سایر کودهاي بیولوژیکفعالیت تیوباسیلوس

قدردانی:

از جناب آقاي مهندس میرجلیلی مسئول محترم مزرعه ارگانیک مرکز آموزش عالی امام خمینی (ره) واقع در شهرك 

دریغشان صمیمانه زمینه انجام این تحقیق را فراهم نمودند و مهندس فرشید قبادیها بابت زحمات بیمهندسی زراعی کرج که

کنم.تشکر و قدردانی می

منابع:
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.67-71، صفحات 36پژوهش و سازندگی، شمارههاي تولید آویشن و فرآوري مواد موثره آن، فصلنامه . بررسی جنبه1384امیدبیگی، م.

هاي رویشی و موفقیت پانیکوم، . بررسی نوعی پلیمر آبدوست در کشاورزي و منابع طبیعی و تاثیر پلیمر بر پدیده1382رهبر، الف. بانج شفیعی، ش. 

.111-129)، صفحات 1(10پژوهشی تحقیقات مرتع و بیابان ایران، شماره - فصلنامه علمی

Pistaciaهاي بنه (ررسی تاثیر کاربرد سوپرجاذب و دور آبیاري بر رشد نهال. ب1391بانج شفیعی، ع. اسحاقی راد، ج. علیجانپور، الف. پاتو، م. 

atlantica101-112، صفحات 2)، مجله جنگل ایران، انجمن جنگل بانی ایران، سال چهارم، شماره.

ل کم آبی در کشت دوم بابونه آلمانی هاي آبیاري متفاوت بر رشد و تحم. بررسی اثر کاربرد مقادیر سوپرجاذب تحت رژیم1390رازبان، م. پیرزاد، ع. 

)Matricaria recutita123-137، صفحات 4، شماره21)، نشریه دانش کشاورزي و تولید پایدار، جلد.

. تاثیر کاربرد کودهاي زیستی و شیمیایی روي رشد و میزان اسانس گیاه دارویی بادرشبو 1389زاده، س. سهرابی، ي. حیدري، غ. رحیم

)Dracocephalum moldavica L. 1-5)، همایش ملی کشاورزي پایدار و تولید محصول سالم، صفحات.

.28-33اپ ششم، جلد چهارم، صفحات . گیاهان دارویی، انتشارات دانشگاه تهران، چ1369زرگري، ع. 

.55-58ات تشارات دنیاي تغذیه، صفح. گیاهان دارویی و گیاه درمانی، جلد اول، چاپ سوم، ان1389صالحی سورمقی، م.ح. 

، 58لد. اثرات تنش خشکی بر تغییرات هیپریسین گل راعی. مجله پژوهش و سازندگی، ج1382شریفی عاشورآبادي، الف. مظاهري، د. .لباسچی، م.ح

.44-52، صفحات 1شماره

، صفحات 7گیاهان دارویی، شماره). مقاله مروري، فصلنامه Thymus vulgarisمروري بر گیاه آویشن (. 1382زاده تفتی، م. بادي، ح. مکینقدي

12-1.

هاي آویشن دنایی، فصلنامه گیاهان دارویی، سال ي اسانس سرشاخه. بررسی اجزاي تشکیل دهنده1383آور، ب. مجاب، ف. دولت آبادي، ر. نیک

.45- 49، صفحات 13چهارم، شماره 

.321گیاه، انتشارات ققنوس، چاپ دوم، صفحه 256مصور رنگی، هاي کشت، برداشت و شرح. گیاهان دارویی، روش1374والگ، ژ. ژیري، الف. 

Melissa. تاثیر گوگرد و تیوباسیلوس بر قابلیت جذب عناصر غذایی در رشد رویشی و تولید اسانس در بادرنجبویه (1389یادگاري، م. برزگر، ر. 

officinalis ،(35- 40، صفحات 1داروهاي گیاهی، شماره.
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