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فهرست
■

اثر همزیستی قارچ  Piriformospora indicaبر تحمّل به شوری و خشكی استویا ( Stevia

1- 20

 )rebaudianaدر شرایط درون شیشهای
فهیمه سراج؛ همت اله پیردشتی؛ یاسر یعقوبیان؛ ولیاله قاسمی عمران

■

بررسی مولكولی و تعیین ویژگی های عملكردی جلبك  Chlorellaبا رویكرد بیان ژن هیدروژناز

21- 36

سیده طیبه موسوی؛ وهب جعفریان؛ عباس بهاری

■

بررسی كالوسزایی و توان آنتی اكسیدانی عصارۀ متانولی حاصل از ریزنمونههای مختلف گیاه

37- 52

Teucrium polium
مرجان جاویدی مقدم؛ منیره چنیانی؛ علی گنجعلی؛ مهرداد الهوتی

■

بررسی بیان ژنهای  abcترانسپورتر و متالوتیونین در گیاهچههای  Festuca arundinaceaتلقیحشده

53- 64

با قارچ  Funneliformis intraradicesدر تنش سمیت نیكل
جلوه سهرابیپور؛ رضا ربیعی

■

بررسی بیان ژنهای  abcترانسپورتر و متالوتیونین در گیاهچههای  Festuca arundinaceaتلقیحشده

65- 76

با قارچ  Funneliformis intraradicesدر تنش سمیت نیكل
معصومه رفیعی؛ لیال شبانی
■

بررسی اثر تنظیمكنندههای رشد ( BAPو  )IBAبر باززایی ،پرآوری و ریشهزایی گیاه گالبی نطنز با

77- 90

روش كشت در شیشه
عباس صفرنژاد؛ سیده بی بی لیال علمداری؛ هادی درودی؛ مرضیه دلیر
■

تأثیر بعضی عوامل محیطی بر ویژگیهای رویشی ،جوانهزنی بذر و مواد مؤثّر كاكوتی كوهی
( Ziziphora clinopodioides
یونس عصری؛ مریم فیروزی اردستانی؛ مینا ربیعی؛ غالمرضا بخشی خانیكی

91- 106

