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 Chemical composition of the leaf essential oil of Smirnovia .1111.قوام، منصوره -1

iranica Sabeti. from Iran مجله .International Journal of Indigenous Medicinal 

Plants .و در نوبت چاپ. رشیپذ 
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چهارمين کنفرانس بين المللي مدیریت جامع بحران و پدافند غيرعامل در پایداری  .در مراتع افزایش سيل 
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