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تاثیر محلولهای مختلف بر ماندگاری و برخی خصوصیات فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی ارقام مختلف رز شاخه بریده
روح اله مرادی و مهدی نقی زاده
افزایش کیفیت و تسریع گلدهی گل سنبل توسط دمای مناسب انبارداری پیاز گل
ایوب مالاحمد نالوسی ،فریده بنیاسدی ،محمد فضیلتی ،بهزاد ادریسی و پژمان آزادی
القای موتاسیون در گیاه لیلیوم ) (Lilium longiflorumبا استفاده از پرتو گاما در شرایط درون شیشهای

فاطمه کیخا ،محبوبه یزدی ،احمد شریفی ،زهرا نعمتی ،آزاده خادم ،عبدالرضا باقری
ارزیابی شاخصهای جوانهزنی دو گونه سریش ایرانی ( Eremurus kopetdaghensisو  )Eremurus luteusبا
تیمار اسید جیبرلیک و سرما
افسون رحمانپور و اتوسا وزیری
ارزیابی رشد و نمو پیازچه یک ساله لیلیوم هیبرید شرقی در شرایط کمبود عناصر آهن ،بور ،منگنز و مولیبدن
سیده سمیه شفیعی ماسوله و مریم کریمی علویجه
تاثیر تنش خشکی و شوری بر ویژگیهای مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی گیاهان پوششی ) Phyla nodiflora L.و
(Frankenia thymifolia Desf.
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