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ارزیابی عملکرد ارزشهای شاخص بومشناختی النبرگ در پیشبینی برخی ویژگیهای خاک در جنگل

1 - 20

صالحالدین كال نوشهر
سمانه توکلی ،حمید اجتهادي  ،امید اسماعیلزاده
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 Castaneaاز برخی رویشگاههای ایران
زهره کريمی ،اعظم قوي اندام  ،افضل سادات برهانی
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Capparis spinosa L
مريم احمدي ،حجت اله سعیدي ،سید منصور میرتاج الدينی



بررسی تنوع ژنتیکی گونههای تمشک ( )Rubus spp.در استان گلستان با استفاده از نشانگر AFLP
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راضیه کسلخه  ،عیسی جرجانی
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 ،حسین صبوري  ،میثم حبیبی  ،علی ستاريان
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