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  Citrullus colocynthis (L.) Schradزنی گیاه هندوانه ابوجهل بررسی جوانه 

 

 چکیده

ستاي در بياباني شرايط با سازگار گياهي هايگونه انتخاب شش احياي اهداف را ست ضروري امري گياهي، پو  هايگونه احيايدر  موفقيت و ا

سته گياهي، سيبوم به واب شد. گياه هندوانه ابوجهل با نام علمي مي گياهان شنا صياتي چون  Citrollus colocynthisبا گياهي دارويي با خصو

سيار مقاومت ست گونه اين خصوصيات ارزشمند از هاي قلياييخاک بادي، فرسايش خشكي و شوري، به زياد ب زني بذر جوانه تحقيق، اين در. ا

شگاه مطالعه  گناباد ماه تير حداکثر ميانگين دماي با درجه که 40-25 دمايي تيمار در زنيجوانه سرعت نتيجه بهترين. شد آن در محيط آزماي

ماه  خرداد اواخر در هوا شدن گرم با نيز کوير حواشي در دارد، که تشابه است، طبيعي  عرصه در گياه رويشي رشد شروع و زنيجوانه اواخر  که

تيمار سرررمادهي با پيش 15-32ترين تعداد جوانه در تيمار و بيش .بيافتد اتفاق تواندزني مي جوانه و شررده ايجاد دمايي دامنه اين شرررايطي با

شاهده زنيجوانه %98مرطوب اتفاق افتاد که  صل جوانه م صه مورد مطالعه بود، لذا ميگرديد. که دماي اول ف دريافت بذور  توانزني گياه در عر

سند؛ در اثر کم ستقرار و دوام نر شرايط مطمئني جهت ا سرعت به  بود منابع آبي در تير و مرداد از بين خواهند جوانه زده تحت اين دما اگر به 

 افتد.هاي سال قبل اتفاق ميهاي جانبي طوقهتر از طريق ساقهکه تكثير گياه بيشرفت. کما اين

 

 زني بذر، رانكاير، تكثيرهاي قليايي، جوانهويي، خاککلمات کليدي : گياه دار  

 

 مقدمه

. است  cucurbitaceae کدو تيره از و چندساله علفي خزنده، اي،لپه دو دار،گل گياهي  Citrullus colocynthis ابوجهل هندوانه

 بيش گرماي به مقاوم ابوجهل هندوانه. است شني هايتپه و درياها سواحل اي ماسه اراضي گياه اين رشد براي منطقه ترينمناسب

 است، ايمديترانه نواحي بومي گياه اين رويدها ميو مسيل شدهزهكشي هايخاک در بوده، صفر زير سرماي و گرادسانتي درجه 40 از

نواحي رويشي آن    المللي فائوو از لحاظ گسترش بين (1357 قهرمان،)شود ميديده بياباني و خشكنيمه نواحي در تربيش ايران در

 را هندوستان تا شمال آفريقا و خاورميانه است.

 يدبا اسرر يمارخواب هندوانه ابوجهل، ت يمارشرركسررتت ينگرفتند که  بهتر يجهنت  يدر پژوهشرر( لفا 1391)و همكاران  ميري

  است.درصد رسانده 100را به  يزندرصد جوانه يرااست ز يتربر ل گرميليم 100 يبرليكج

 يبررس يشاهد برا يمارو ت يكسولفور يدبا آب سرد و استفاده از اس يمار( ، ت0/%2) يتراتن يمپتاس يمارت يشپدر آزمايشي با  )ب(:

 (  مشاهده شد.0/%2) يمپتاس يتراتن يماردر ت يزنجوانه ينترشيهندوانه ابوجهل انجام شد و ب ياهگ يزنجوانه

 يداسرر يفيكاسرريون،اسررترات يك،سررولفور يدبا اسرر يدهبا کاغذ سررمباده، خراش يدهخراش يمارهايت 1392يگري در طرح د )ج( :

س يتراتو ن يبرليكج ستفاده نمودند يو خشك يشور يمارتچنين تيمار همبه صورت پيش ياهگ ينبذر ا يرا رو يمپتا  هاآن  يج. نتاا
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 يماررا در ت يزنجوانه ترينيشاسررت. و ببوده ياهگ ينبذور ا يزنجوانه يدما برا يندرجه بهتر 35و  15وب امتن يمارداد که تنشرران  

موالر و کاربرد  يليم 90 يدر شور يزنجوانه يننسبت به شاهد، داشت.کم تر %62 يش( با افزا98/%89هفته ) 12 يفيكاسيوناسترات

نه ترينيشب يزن يتنش خشرررك يش( بود. در آزمايترگرم بر ل يليم 1000) يكبرليج يداسررر  0بدون تنش ) يطدر شررررا يزنجوا

 مگاپاسكال( به دست آمد. 

هاي نرمال در زمان 1محلول نيترات پتاسرريم واسرريد سررولفوريك  يدر آزمايشرري با تيمارها)الف(:  1388 و همكاران عبداللهي

سه قرارگرفت شاهد مورد مقاي صفاتي که مورد اندازه گيري و ارزيابي قرارگرفتبوده مختلف  و  صد ند .  جوانه زني، عبارت بودند از: در

ضريب آلومتري. نتايج سولفوريك  هاآن سرعت جوانه زني، و  سيد  شان داد ا صد جوانه زني را موجب  2ن دقيقه باالترين ميزان در

 (1389و همكاران،  ي. )عبدالهبودندهگرديد و با سايرتيمارها اختالف معني داري نشان داد

 يرهايماتشده و انجام  1388 ييزدر پا يشيواب بذور هندوانه ابوجهل، آزمادر رفع خ يسرماده يمارهاياثر ت يبه منظور بررس )ب(:

شده در ا ستفاده  سرماده يشآزما ينا شاهد،   ستهفته  10هفته و  8هفته،  6هفته،  4هفته،  2 يشامل  شان داد  هايج آن. نتاا ن

شتند و ت ياثر مثبت يشآزما ينبه کار رفته در ا يمارهايتمام ت ستن خواب دا شك سرماده 6 ماريبر  صد  يزانم ينباالتر يهفته  در

بذور هندوانه ابوجهل جزء بذور سررخت و  )عبدالهي و همكاران(  به نظر  ينچنهم را دارا بوده اسررت. زنيسرررعت جوانه زني وجوانه

 .(1389و همكاران،  ي)عبداله و مربوط به پوسته بذر است يياحتماالً خواب آن از نوع القا

صه طب يدتول يبذرها يآورمطالعات خود پس از جمعدر سن و بهاندري  شتند که: دانه يانب يعيشده از عر شده  يدتول يهادا

 يميقد يهاجا از گرهنابه  هايساقه يدبا تول تريعت بيشدر طب ياهگ هاييهاست. پا يفضع ياربس يعتدر طب يزنجوانه يبزرگ اند ول

سرررن و ) کمك کند توانديم ياهگ يربه تكث شرررونديکه در فصرررل بعد حاصرررل م يديجد هاييهپا دتعدا يجه. در نتگردديم يرتكث

 .(1974بهاندري، 

سي جهت ست بر پرايمينگ و دهيخراش تيمارهاي پيش اثر برر صيات و بذر خواب شك صو  هندوانه دارويي گياه زني جوانه خ

شامل1393شوري احمدي و همكاران ) تحت تنش ابوجهل شي  شوري طبيعي  دهي ،تيمارخراش پيش ( آزماي سيم و   نيترات پتا

شان هاواريانس آن تجزيه جدول دادند. نتايج انجام صيات بر مكانيكي دهيخراش تيمار پيش اثر که داد ن صو سطح) جوانه خ زني در 

1/%0≤ p خراش را مثبت اثر ترينبيش دهي،خراش تيمار هاي پيشميانگين مقايسرره چنين ابراز داشررتند دردار شررد. هم( معني 

 .داشتند زني جوانه همگني بر را تأثير ترينخراش، بيش بدون و تيمار زني جوانه خصوصيات بر مكانيكي

 گياه اين گيردبرمي در را زمين از بزرگي سرررطح که آن رويش طريقه و بياباني و گرم هواي و آب با گياه اين سرررازگاري به توجه با

شت براي حتي سياري در ک سب تواندمي هم بياباني و بياباني نيمه مناطق از ب شد منا  آن صنعتي و دارويي خواص از چنينهم.  با

 در و مسررهل عنوان به و ديابت درمان براي سررنتي صررورت به گياه اين. کرد اسررتفاده درماني و اقتصررادي هايصرررفه براي توانمي

است )مارزوک و همكاران،  شده شناخته موثر  باکتريالآنتي عنوان به و اعصاب هايسرطان،بيماري درمان در پزشكي اخير مطالعات

كاران،  2010 كاران،  2001؛ آدام و هم يات و هم كاران، 1997؛ ز كاران، 2002؛ ادوکس و هم  ديگر از. (2007؛ تهروي و هم

  .باشدمي بررسي حال در که است هرز هايعلف برخي بردن بين از در کشعلف عنوان به آن هاياستفاده
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شمند دارويي گياه اين  سمزي هايتنش برابر در ارز سيار ا ست مقاوم ب شور که آنجايي واز ا  روند و شده واقع بياباني کمربند در ما ک

نابع کاهش و دما افزايش با اقليمي تغييرات نه به توجه لذا اسرررت همراه آبي م قاوم بومي هايگو ياه نظير شررررايط اين به م  گ

 به مناسب راهكاري هاآن از آورترسود و ترمناسب استفاده چنينهم و سازياهلي جهت در  Citrullus colocynthis ابوجهلهندوانه

زني بذر با توجه به شرررايط آن در طبيعت و علت قرارگيري آن در اسررت؛ جوانهجا آورده شرردهچه در اينبا وجود آن. رسرردمي نظر

هاي موجود ميچه در اين پژوهش مد نظر قرار گرفته برطرف نمودن ابهامقرار داشت. لذا آن اي از ابهاممناطق حاشيه کوير در هاله

 باشد.

 

 روشها و مواد

سيده هندوانه بذر که ماه مهر اواخر  ازتیمارهای جوانه زنی بذر:   شد بذر آوري جمع به اقدام بود، شده پخش زمين سطح در و ر

 10 از استفاده با هاهندوانه در بذر تعداد تعيين منظور به شود. استفاده بذر آزمايشات ساير و زدن جوانه تكميلي مطالعات جهت که

 .شد برآورد بذرها تعداد بودندشده انتخاب تصادف به که هندوانه

 35 و گرادسررانتي درجه 30 گراد، سررانتي درجه 27 گراد،سررانتي درجه 24تناوب بدون دماي و خراش تيمارهاي کار ابتداي در

شت زني جوانه که شد امتحان مجزا طور¬به گراد سانتي درجه شات اما. ندا  دو صورت به ژرميناتور در شده انجام زنيجوانه آزماي

 3 شاهد بود که در تيمار و روز در يخچال( 10روزه ) قرار گرفتن بذرها داخل دستمال مرطوب به مدت 10 مرطوب سرمادهي تيمار

درجه سانتي گراد )که عدد اول مربوط به دماي روز و عدد دوم مربوط به دماي شب هرکدام 25 -40 و15-32 ،14-27تناوبي دماي

تكرار براي تيمار شرراهد  4تكرار )پتري ديش( براي سرررمادهي مرطوب و  4بذر در  25اسررت(  به صررورت سرراعت بوده  12به مدت 

دماهاي تعيين شررده با توجه به توصرريه  زني مطلوب بود.هتكرار براي هر تناوب دمايي بررسرري شررده و جوان 8)بدون تيمار( و جمعا 

( و ميانگين دمايي گناباد در فصررول فعاليت گياه مورد نظر ، در عرصرره ) با توجه به 1391منابع بررسرري شررده )ميري و همكاران ، 

ساالنه  ضوي، حداکثر دماي مطلق  سان ر ستان خرا سي ا شنا سازمان هوا سانتي 6/44اطالعات  تير ماه و ميزان دماي  گراد دردرجه 

است( انتخاب شده گزارش 2/27و مهر:  8/32، شهريور: 5/35، مرداد:  6/34، تير:  8/33هاي رشد گياه به طور متوسط خرداد: روز ماه

 گرديد. 

سه تفاوت دو تيمار آمادههم شد. با اين روش دسازي بذر، از روش ميانگين جوانهچنين جهت مقاي ستفاده  ها به ادهزني در روز ا

 يابد، لذا روش مناسبي براي اين مقايسه بود. که به صورت زير است:ها کاهش ميصورت ميانگين تجمعي و درآمده و پراکندگي آن

MGT=(Σ(n1*d1)+(n2*d2)…(nn*dn))/N (3-1) 

 =MGT روززني در ، ميانگين جوانه =N ها، تعداد کل جوانه =n ، تعداد جوانه تازه زده شده=d زنيجوانه روز

 

 ها داده تحلیل و تجزیه
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 تناوب تيمار سه در روز در جوانه تعداد ميانگين از استفاده با مرطوب سرمادهي و شاهد تيمار دو زنيجوانه هايداده تحليل و تجزيه 

سيله به دمايي سي و ، α = 5% داريمعني سطح در F آزمون و t آزمون و سيوني برر  افزارنرم در تيمار، شش هر براي برازش رگر

 تعيين براي چنينهم. شد انجام سازيآماده تيمار دو از يك هر براي مطلق زنيجوانه سرعت تجمعي هايداده از استفاده با تبميني

 از خاک ESP برآورد جهت. گرديداسرررتفاده t آزمون از( گياه توليدمثلي قابليت)  ميوه هر در موجود بذرهاي تعداد اطمينان حدود

 .شد استفاده( SAR×03/1+)95/1   رابطه

 

 نتایج

 هاآن بذرهاي تعداد سپس و محيط و قطر ابتدا و انتخاب تصادفي صورت به ميوه نمونه 10  براي تعيين تعداد بذر توليدي هر ميوه

  (.1جدول) استشده شمارش

 (1390ميوه به طور تصادفي)دکتر مصداقي، 10تعداد بذر در  بررسي 1جدول  

 ميوه اندازه قطر

 متر()سانتي

 حجم ميوه 

 مترمكعب()سانتي

 شماره نمونه تعداد بذر

6/5 1/92 342 
1 

3/5 6/78 250 
2 

2/6 2/125 420 
3 

6 4/110 365 
4 

8/5 8/101 350 
5 

2/6 3/123 410 
6 

3/6 1/129 432 
7 

3/5 1/80 261 8 

6 8/115 373 
9 

9/5 9/106 355 
10 

  میانگین 8/355 33/106 86/5

 معیار اشتباه 34/19 72/5 11/0

262/2 262/2 262/2 t 

86/5 33/106 8/355 SE mean 

11/0 72/5 1/51 SE 

 



   

 هفتمین کنفرانس ملی مرتع و مرتعداری ایران

1397اردیبهشت ماه  91-18  

 Cr= SE Mean(±))(t)×(SE)( 1فرمول)                                                    ( 

 

 آن اندازه به ميوه در بذر تعداد دهد مي نشرران که اسررت ابوجهل هندوانه ميوه حجم و بذر تعداد بين رابطه دهنده نشرران 2شرركل 

 بلوغ و بودن زنده صورت در) آن از انتظار مورد زادآوري نتيجه در و بذر تعداد تواندمي ميوه اندازه افزايش يعني. است وابسته بسيار

 .دهد افزايش را( کامل
 

 
 آنرابطه همبستگي بين حجم ميوه و تعداد بذر موجود در  نمودار  2شکل 

 آزمایشات بذر: 

 بذر جنين سالم و زنده داشتند. 98بذر  100ماني بذر از تعداد در نتيجه تست زنده 

آزمايش با   3روزه و تيمار شاهد، در  10زني انجام شده در ژرميناتور به صورت دو تيمار سرمادهي مرطوب آزمايشات جوانه     

افزار ( انجام شد که نتايج به وسيله نرم40-25( و سومين آزمايش )32-15(، آزمايش دوم )14-27دماي تناوبي آزمايش اول )

 بود: 7ارزيابي شد. نتايج حاصل به شرح شكل %95در سطح  Fو آزمون  Tتب با آزمون ميني
  آزمايش مورد دمايي تناوب 3 در مرطوب سرمادهي و شاهد تيمار پيش دو بين T آزمون نتايج 2جدول 

 آزمایش دمایی دامنه α  P-Value =05/0 داریمعنی

 27-14 07/0 هست دارمعنی

 32-15 07/0 هست دارمعنی

 40-25 319/0 نیست دارمعنی
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سوم:  سرمادهي مرطوب بر ميانگين جوانه 0.05<1 ؛ Value-P=319/0آزمايش  ست آمد و تاثير تيمار  زني در روز در دماي به د

شديم تا معني 40-25 شد. لذا بر آن  سرعت مطلق جوانهدار ن سرمادهي مرطوب بر  شته که براي ببينيم آيا تيمار  زني چه تاثيري دا

ستفاده نموديم. داده سيون ا سرعت مطلق جوانهيافتن آن از گراف رگر صورت تجمعي  سبه ها در اين گراف به  زني در هر هفته محا

 آمده است.  15-4تا  14-4هاي حاصل در شكل هاي شد. گراف

شامل  48هاي درصد جوانه زني در رگرسيوني داده معادله 8شكل  سرمادهي مرطوب و  10روز آزمايش ) تكرار( را در دو تيمار 

هاي تعداد جوانه ي دادهبراي مقايسه دهد.( نشان مي1391)توصيه ميري و همكاران،  °C 35-15شاهد در تناوب دماي روز و شب 

 است.زني در روز( استفاده شدهميانگين جوانه) MGTتيمار دمايي مورد آزمايش، از فرمول  3در 

 

 
 بر حسب روز (p( و سرمادهي مرطوب )cزني دو تيمار شاهد )نمودار مقايسه ارتباط جوانه  8شکل 

 

 

 

 سرمادهي مرطوب

 هدشا

 هدشا

سرمادهي 

 مرطوب
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 درجه 40-25زني دو تيمار سرمادهي مرطوب و شاهد در دماي تناوبي نمودارمقايسه ابر نقاط سرعت مطلق جوانه 9شکل 

 

تفاوت  9اسررت؛ شرريب و عر  از مبدا دو گراف سرررمادهي مرطوب و شرراهد، در شرركل  9گرافي حاصررل از شرركل  10شرركل 

% مشررابه بود. معادله خط  5/87واريانس دو خط  ن آورديم.هارا ترکيب کرده و در يك معادله رگرسرريوداري نداشررت، لذا آنمعني

 شد.  x5331/0 +673/2=Yحاصل 

 
  40-25نمودار و معادله رگرسيون ترکيبي دو تيمار سرمادهي مرطوب و شاهد در دماي تناوبي  10شکل

 

X 

 Y 

 

X 
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 تيمار()بدون پيش زني شاهدجوانه بر ميانگين سرعت دمايي نمودار اثر تيمار تناوب 11شکل

 

شكل  سرعت جوانه 11در  ستطيلي بر  سه تيمار تناوب دمايي مورد آزمايش با نمودار م =  α داريمعني سطح در t آزمون با کهزني  تاثير 

 است.مقايسه شده (داراستمعني.) شد 0.002  با برابر 0.05%

 تيمار را به نمايش گذاشته است.هاي هر مقايسه اين سه تيمار تناوب دمايي بر تعداد جوانه 12شكل

 
 بر تعدادجوانه دمايي تناوب تيمار نمودار اثر 12شکل 
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 بحث: 

س يمارت( 1391)و همكاران  ميريآزمايشگاه  در زنيجوانه آزمايش با رابطه در    يتراتن،  يتربر ل گرميليم 100 يبرليكج يدبا ا

 1388 و همكاران ؛ عبداللهي(98/%89هفته ) 12 يفيكاسيوناسترات يمارت پيشو  35و  15وب امتن يمارت 1392در  ،(0/%2) يمپتاس

هاي خود توصريه را در پژوهش مكانيكي خراش 1393احمدي و همكاران   ي؛هفته سررماده 6 يمارو ت، دقيقه 2اسريد سرولفوريك 

زني و تكثير گياه هندوانه ابوجهل بود اطالعات از شرايط جوانهانجام شده و کمنمودند. در بررسي حاضر با توجه به پيشينه کارهاي 

 زني منطبق با شرايط طبيعي گياه آزموده شد.هاي جوانهدر طبيعت، روش

(  32-15 روز)تناوب شرررب و در درجه اختالف دما 13 حدود تيمار سررررمادهي مرطوبپيش با جوانه تعداد نظر از نتيجه بهترين

شتيم ک شاهده درجه 40-25 دمايي تيمار در زنيجوانه سرعت نتيجه بهترين اما. منطبق بود 1392ه با نتايج ميري در دا  گرديد م

. دارد تشررابه اسررت، طبيعي  عرصرره در گياه رويشرري رشررد شررروع و زنيجوانه اواخر  که گناباد ماه تير حداکثر ميانگين دماي با که

شتند؛ خراب شدند. مي زنيروز جوانه 10بذرهاي گياه بعد از  زني گياه توان نتيجه گرفت که چرا جوانهدر صورتي که برگ ثانويه ندا

اي که نتوانند به ميزان کافي براي مقاومت در برابر خشرركي ماهتر از طريق بذر اسررت. زيرا بذرهاي جوانه زدهدر شرررايط طبيعي کم

 هاي تير و مرداد رشد کنند از بين خواهند رفت.

ست به نتايج در سه در مرطوب سرمادهي تيمارپيش که شد ثابت آمده د  زني جوانه 25-40 دمايي   دامنه در شاهد تيمار با مقاي

شت؛ عالرغم اين تريبيش ساير تناوبندا شده، نتايج حاکي از تعداد جوانهکه در  شاهد بودها تا دو برابر پيشهاي اعمال   اين. تيمار 

ست آن بيانگر نتيجه شي در که دارد مرطوب سرمادهي تيمار تا زني جوانه در تريبيش نقش باال دمايي دامنه که ا  با نيز کوير حوا

 اتفاق هاي قديمي مدفون زير خاک(تر از طوقهزني )بيش جوانه و شررده ايجاد دمايي دامنه اين ماه خرداد اواخر در هوا شرردن گرم

 مطابقت داشت.1974سن و بهاندري، ميافتد که با نتايج 

 

 منابع

 بذر خواب برشرركسررت مختلف هايکننده اثرتسررريع  ،1394 اميدي، حشررمت صررارمي، راضرريه مراديان، زهرا  خديجه؛ احمدي،-

 قم. اولين درياچه نمك طبيعي شرروري تنش تحت( Citrullus colocynthis) ابوجهل هندوانه دارويي گياه زنيجوانه وخصرروصرريات

 ايران زيستمحيط و کشاورزي علوم تخصصي ملي همايش

 ابوجهل هندوانه هوايي هاي اندام عصررراره آللوپاتيك اثرات مطالعه ،1393 پازکي، عليرضرررا و اميدي حشرررت مژگان؛. توسرررلي -2

(Citrullus colocynthis L ).خرفه بذور مرفولوژيك خصوصيات و زني جوانه هاي برشاخص (Portulaca oleracea L).، سيزدهمين 

 ايران نباتات اصالح و زراعت علوم انجمن ايران، بذر تكنولوژي و علوم همايش سومين و ايران نباتات اصالح و زراعت علوم همايش

شتي،-3 ضيه نازنين؛ د ضا زماني، مر ضا مهدوي، ر ستاد علير  هايخرگوش در خون گلوکز بر ابوجهل هندوانه اثر ،1390 رحيمي، ا

 90 زمستان ،4 شماره نهم، دوره جهرم، پزشكي علوم دانشگاه فصلنامه ديابتي،



   

 هفتمین کنفرانس ملی مرتع و مرتعداری ایران

1397اردیبهشت ماه  91-18  

 ، لغت نامه دهخدا، انتشارات دانشگاه تهران1995اکبر؛ محمد معين، جعفر شهيدي، دهخدا، علي -4 

 عملكرد بر موثر خاکي يهاي ويژگ ترين مهم تعيين ، 1393، خراسرراني رضررا کارويه، کريمي عليرضررا امامي، حجت امير؛ رنجبر،-5

 682. ،ص1394 شهريور – مرداد ،3 شماره ، 29 جلد -673( کشاورزي صنايع و علوم) خاک و آب نشريه قاينات، منطقة در زعفران

 ششم چاپ دوم، جلد تهران، دانشگاه انتشارات دارويي، گياهان ،1375 علي؛ زرگري،-6

 Citrullus ابوجهل هندوانه دانه روغني اسرررانس آناليز ،1392 توکلي، افسرررانه مرادي، مرجان شررررفخاني، جواد راحله؛ ژياني، -7

colocynthis غذايي صنايع و علوم ملي همايش دومين ايران، در 

 با کريمسرون رقم مورفوفيزيولوژيك خصروصريات روي خشركي تنش اثرات مقايسره ، 1393 محمدزاده، زهرا فروزنده؛ سرلطاني،-8

 کشاورزي هاياکوسيستم و زيستمحيط در نوين هاييافته همايش اولين ابوجهل، هندوانه

سخ، مهدي داريوش؛ سرگزي،-9  آزمايشگاهي و باليني هاييافته بر ابوجهل هندوانه گياه تاثيرات بررسي ،1393 جهانتيغ، مهدي را

 زابل دانشگاه دامي علوم گروه سيستان، منطقه گوسفندان

 اردبيلي  محقق دانشگاه ابوجهل، هندوانه در بذر خواب شكست هايروش ،1392 ميري، ميثم علي؛ عبادي،-10

 شكستن بر اسيدسولفوريك و پتاسيم نيترات تاثير ،بررسي1389 زينلي، حسين درباغشاهي، رضانادري محمد فاطمه؛ عبدالهي،-11

 ،(اصررفهان) خوراسررگان واحد اسررالمي آزاد دانشررگاه کشرراورزي، در نو هايايده ملي همايش پنجمين ابوجهل، هندوانه بذر خواب

 کشاورزي  دانشكده

ضا فاطمه؛ عبدالهي،-12 شاهي¬نادري محمدر سين ، درباغ سين زينلي، ح سي ،1390، جزي¬نيرين اميرح  بر سرمادهي تاثير برر

 کشاورزي در نوين مباحث ملي همايش اولين ابوجهل، هندوانه بذور خواب شكستن

شائي، مدني الهه سودابه؛ کروري، احمدعلي-13 شيروان. جليلپور بابك م ضا. شيرواني انو  فتحي، حجت کهزاديان، مهرزاد احمدي، ر

 و محلي جامعه کمك با احياء مديريت پروژه ،1394 ايماني، گرجي رسرررتاقي، ابراهيمي مرتضررري. طاهري سرررعيد نورينژاد، جالل

 اقتصادي و اجتماعي پتانسيلهاي: دوم بخش) بلوط جنگلهاي مرگ در ريزگردها نقش( ايالم استان در بلوط مقاوم هايپايه شناسايي

 15 ص 107 شماره مرتع و جنگل فصلنامه اقتصادي، و علمي برداريهايبهره اکوسيستم، در موجود

 رحماني، مظاهر زاده،درويش فرزانه آذر، جعفري زهرا فخرزاده، حسررين الريجاني، باقر حشررمت، رامين حسررن؛ حسرريني، فالح-14

 ديابتي بيماران در خون قند کاهش بر Citrullus colocynthis  ابوجهل هندوانه ميوه اثر بررسي ،1384 ساماني، شيخ اميرهوشنگ

 دارويي گياهان فصلنامه کور، سو دو باليني کارآزمايي: دوم نوع

 Citrullus ابوجهل هندوانه دارويي گياه ايراني توده دو از گياهچه باززايي و زاييپينه ،1393 اصل،معصومي اسد زينب؛ قاسمي،-15

colocynthis 1394 ،4 شماره ،22 جلد گياهي، توليد هايپژوهش نشريه اي،شيشه درون شرايط در 

سه تحقيقات جنگل1357قهرمان، احمد؛ -16 س شارات مو سي، جلد  _ها و مراتع، فلور رنگي ايران، انت شنا شماره 35بخش گياه   ،

 119 /002 /001، کد 1029انتشار 

ضا ،ابراهيم؛ کيالنه گويلي-17 صيات برخي تأثير ،1390وهابي، محمدر  مرکزي زاگرس مراتع گياهي پوشش پراکنش بر خاک خصو

 1390 بهار/  نهم و پنجاه شماره/  شانزدهم سال/  خاک و آب علوم طبيعي، منابع و کشاورزي فنون و علوم مجله ايران،
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 دانشگاه فصلنامه مليتوس، ديابت درمان و کنترل در ابوجهل هندوانه نقش ،1387 رضاپور، پويان رضاپور، صادق مهناز؛ مرداني، -18 

 مامايي و پرستاري دانشكده لرستان پزشكي علوم

 (مشهد دانشگاه) دانشگاهي گياهي، انتشارات جهاد پوشش تحليل و ، توصيف1390مصداقي؛ منصور،  -19

 .138چاپ چهارم، ص  ها(، انتشارات اميرکبير،ايبندي گياهي)کتاب دوم: دو لپه، رده1384اهلل؛ مظفريان، ولي -20

 طويلي، علي ميبدي باغسررتاني ناصررر ، چاهوکي زارع محمدعلي ضرررغام، نصرررتاهلل جعفري، محمد رضررا؛ سرريد اردکاني،مهدوي-21

سي ،1389 شنان و تاغ گز، هاي گونه تأثير برر ضل چاه منطقه در خاک بر ا  سال ايران، جنگلباني انجمن ايران، جنگل مجلة يزد، اف

 1389 زمستان ،4 شمارة دوم،

 اولين ابوجهل، هندوانه دارويي گياه بر بذر خواب شكست تيمار انواع اثر ،1391 جهانبخشي، سودابه عبادي، علي ميثم؛ ميري،-22
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