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                                286-277  (،2)45، 1401تولیدات گیاهی، 

 
  تولیدات گیاهی

 

15/30/0041تاریخ دریافت:   
29/10/1041تاریخ پذیرش: 

 

 یی مستقیم  زااندام از طریق  مریم ریزافزایی گل 

 3امین لطفی جالل آبادی،  2مهری حاویل،   1 حسین دانشورمحمد

 
 ، ایران مالثانی   گروه علوم و مهندسی باغبانی، دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبيعی خوزستان،   ، استاد  -1

منیابع  و کشیاورزي دانشیگاه   کشیاورزي، دانشیدده باغبیانی، دسیی و مهن   علوم زینتی، گروه وگياه گل اصالح و فيزیولوژي ارشد کارشناسی آموخته  دانش   -2

 ، ایران مالثانی   ، خوزستان طبيعی 

 ، ایران مالثانی ، دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبيعی خوزستان،  گروه مهندسی توليد و ژنتيک گياهی   ، استادیار  -3

 

 چکیده 

کشیت  گرمسییری  گرمسیری و نیمه ناطق  ه در م ک است  دار  سوخ  های بریدنی یکی از گل     مریم گل 

های یکنواخت و عاری  گیاهچه عنوان یک راهکار برای تولید  با استفاده از کشت بافت به   مریم گل ریزافزایی    شود می 

بیر   و  های رشید کننده و تنظیم  کشت محیط های مختلف این پژوهش اثر غلظت از بیماری مطرح است. در 

های تولید شده در سیه مرحلیه آزمیایش میورد  زایی و اثر پنج بستر کشت بر سازگاری گیاهچه ریشه  پرآوری و  مراحل 

  ی عیی طب   منابع  و  ی کشاورز  علوم  دانشگاه  ، ی باغبان  علوم  گروه  بافت،  کشت  شگاه ی آزما  در پژوهش  ن ی ا . مطالعه قرار گرفت 

اخساره، تعداد و طول ریشه و  طول ش  عداد و پارامترهای ت  . شد  انیجام  13۹7 سال  در  ی باو  شیهرستان  در  واقع  خوزستان 

هیا در  بیشترین تعداد و طول شاخساره مورد ارزیابی قرار گرفت. در آزمایش اول،    مریم گل های  مانی گیاهچه درصد زنده 

حاصل شد امیا در    گرم در لیتر میلی   0/ 25همراه با    گرم در لیتر  میلی   0/ 25تمام قدرت حاوی    کشت  محیط 

کشیت  محیط مختلیف  ی ها غلظت و  گرم در لیتر میلی  4چهارم قدرت حاوی یک  م قدرت و ما ت  ت  کش محیط 

ای تشیکیل نشید. در  های رشد گییاهی  شاخسیاره کننده چهارم قدرت( بدون تنظیم )تمام قدرت، نیم قدرت و یک  

  0/ 2همیراه بیا    یتیر  در ل گرم  ی میل  0/ 5حاوی  کشت زایی، بیشترین تعداد و طول ریشه در محیط آزمایش ریشه 

هیا در بسیترهای کشیت میورد  مانی گیاهچیه مشاهده گردید. در آزمایش سازگاری، درصد زنده  گرم در لیتر میلی 

 ها توانستند مراحل سازگاری در گلخانه را با موفقیت سپری کنند. داری نشان ندادند و گیاهچه مطالعه، تفاوت معنی 
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 مقدمه 
و      متعلق به تيیره     مریم گل 

-(. از نظییر زینتییی )   بییومی مدزیییک اسیی  
هاي بریدنی مهیم در سراسیر جهیان اسی  کیه  تجاري یدی از گل 
گرمسیيري کیشی   و نيمییه   میسيري طیق گر در بسیياري از مینیا 

(. اهميی  تجیاري آن  شود می 
هیا در صینع  گیل برییده، جی،ابي ،  دليل پتانسيل بیایي گل   به 

هاي زیبیا  (. گلچه )   ها اس  ماندگاري و عطر گل 
ایع  عنوان منبع اسانس در صین عطر آن در سطح وسيعی به و خوش 
صیور  تجیاري از  گيیرد. گيیاه به مورد استفاده قرار می رسازي عط 

شیود ) طرییق سیوت تدريیر و کشی  می 
هاي کشی  شیده و  عملدرد گياهان بستگی به اندازه سیوت (.  

)   شرایط محيط دارد 
ان و اواییل پیایيز  تابسیت   در طی   بعد از کش  در بهار، (. 

آذین وجیود دارد و  گلچیه در هیر گیل  20-30دهد. حدود گل می 
متر متغير اس  که بستگی  سانتی  28تا  14آذین بين طول هر گل 

(. روش سینتی تدريیر  به اندازه سوت دارد ) 
گياهان سوخوار از طرییق انیدام زیرزمينیی کیارایی پیایينی دارنید  

هییاي اصیلی مواجهییه بییا  چالش (.  ) 
هاي بریده مریم با کيفي  خوب، بستگی  توليد و بازاریابی براي گل 
هیاي خیاد در زمیان تدريیر  ها بیه قار  به وضعي  آلودگی سیوت 

 .  دارند 
  هاي کننده وجود تنظيم   مریم گل در کش  باف ، براي تدرير انبوه  

کينين بسيار مهم و قابیل  ر سيتو ور  اث رشد الزامی اس . در این ص 
توجه اس  و اغلب همراه با اکسين براي تحریک تقسيم سیلولی و  

شود. اضیافه کیردن سیيتوکينين بیه  زایی استفاده می کنترل شدل 
  کش  بر غالبي  انتهیایی غلیبه کیرده و بیاعییث رهیا شییدن محيط 
(. شوند ) جیانیبیی از رکیود می هیاي  جیوانیه 

   (  ) ،      ( )   در مطالعیا  متتلی  
کیه سیيتوکينين در    گزارش کردنید   (  ) و  

  .  نيیاز اسی  مورد   مریم گیل پرآوري شاخساره گونیه  
هیاي  همراه بیا غلظ    کش   پيشنهاد کردند که محيط  ( ) 

اي  ( بیراي اسیتقرار درون شيشیه )  ییا  متتل   
 ها مفيد اس . کش  
در پژوهشییی گییزارش    (  ) 

کشی   در محيط   مریم گیل نمودند که ریزنمونه جوانه جانبی سیوت  
گیرم در  ميلی  0/ 1و  گرم در ليتر ميلی   4/ 5همراه با    پایه  
 دند. شان دا ساره ن بهترین نتيجه را در پرآوري شاخ   ليتر  

در پژوهشییی روي تدريییر    (  ) 

گییزارش دادنیید کییه در بییين انییوا     مریم گییل اي  درون شيشییه 

کشی   هاي استفاده شده براي تشیديل شاخسیاره، محيط هورمون 

گرم در ليتییر  ميیلی   0/ 2 و  گرم در ليتر ميلی  0/ 2حاوي  

  هاي ان داد. شیاخیه را نش   ن پاسخ بهتری   3/ 5  ±   0/ 2با ميانگیين   

گیرم  ميلیی   0/ 5قدر  حیاوي    نيم   کش   شده در محيط باززایی 

 دار شدند. ریشه   گرم در ليتر  ميلی   0/ 5و    در ليتر  

صییور   منظییور توليیید شاخسییاره به   در پییژوهش حاضییر، بییه 

هییاي  هییا و ترکيب مسییتقيم از ریزنمونییه جوانییه جییانبی، از غلظ  

هیاي متتلی   د گيیاهی، در غلظ  رشی  هاي ده کننیمتفاو  تنظيم 

  هاي از تشدیيل شاخساره در میحیيط   کش  استفاده شد. پس محيط 

کش  جدیید    هاي زایی به محيط رییشه  به منظور کیشی  پرآوري، 

هاي  منتقل شدند. در مرحله پایانی، بیراي سیازگار شیدن گياهچیه 

 شده بسترهاي کش  متتل  ارزیابی شد. دار ریشه 

 ها مواد و روش 
در آزمایشگاه کش  باف ، گروه علوم باغبانی، دانشگاه  ش  وه پژ 

شیهرستان   در  واقع  خوزستان  طبيعی  منابع  و  کشاورزي  علوم 

مریم  هاي مورد استفاده گل جام شد. سوت ی ان   1397باوي در سال  

تهيه  دزفول  و    و   از شهرستان  انبیار خنیک  در  اسیتفاده  زمان  تا 

نمونه گندزدایی  از ریز حاضر    ک نگهداري شدند. در پژوهش ی تاری 

 شده جوانه جانبی سوت استفاده شد. 

 گندزدایی ریزنمونه جوانه جانبی 

گندزدایی با قرار دادن سوت کامل در زیر جرییان آب لولیه در  

  7مد  یک ساع ، سپس تيمار با قارچدش بنوميیل  آزمایشگاه، به 

مقطیر انجیام شید. در  مد  یک ساع  و شستشو بیا آب در هزار به 

ها را جیدا کیرده و بیا  هاي جانبی سوت بتدا جوانه ا مرحله،    ین ا   ه دام ا 

  کننده ثانيه و سپس مایع سیفيد   60مد   درصد به   70الدل اتيیليک  

دقيقه تيمار و پیس    10مد   درصد کلر فعال( به   5/ 25درصد )  30

دقيقیه، اسیتفاده   3مقطیر، هیر مرحلیه  مرحله شستشو با آب   3از  

 شدند. 

 جانبی جوانه  آزمایش باززایی از  

منظور باززایی و پرآوري شاخساره از ریزنمونه جوانه جانبی،    به 

هاي رشید و  کننده صور  فاکتوریل با دو فاکتور )تنظيم آزمایش به 

کش ( در قالب طرح پایه کامالً تصادفی  هاي متتل  محيط غلظ  

در سه تدرار )هر تدرار شامل پنج شيشیه کشی  و در هیر شيشیه  

تيمیار هورمیونی    9در آزمایش از    گردید. اجرا    کش  یک ریزنمونه( 

گیرم  ميلی  4/ 0و  2/ 0و  1/ 0، 0/ 5)  هاي متتل  شامل غلظ  

گیرم در ليتیر(  ميلیی   2/ 0و    1/ 0،  0/ 5،  0/ 25در ليتر( به تنهایی و ) 

  2/ 0و    1/ 0،  0/ 5،  0/ 25)   هییاي متتلیی   غلظ  در ترکيییب بییا  

لظی   ه غ و س د( کننده رش شاهد )بدون تنظيم  و   گرم در ليتر( ميلی 

چهیارم قیدر (  )تمام قیدر ، نیيم قیدر  و یک   کش   محيط 
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هیاي تعیداد و  استفاده گردید. پس از گ،ش  هش  هفته، شاخص 

 گيري شدند. طول شاخیساره اندازه 

 زایی شاخساره آزمایش ریشه 
کشی  حیاوي   هاي ها به محيط زایی، شاخساره منظور ریشه   به 
گیرم  ميلیی   1و    0/ 75،  0/ 5با سه غلظ  )   کننده رشد تنظيم 

و شییاهد    گییرم در ليتییر  ميلی   0/ 2در ليتییر( در ترکيییب بییا  
کننده رشد( منتقل شدند. آزمیایش  بدون تنظيم   کش   )محيط 

در قالب طرح پایه کامالٌ تصادفی در سه تدیرار )هیر تدیرار شیامل  
پنج شيشه کش  و در هر شيشه کش  یک گياه( انجام شد. پیس  

منتقل شیدند و    کش   محيط   ها به گياهچه روز،    21از گ،ش   

 گيري شد. روز بعد تعداد ریشه و طول ریشه اندازه   10

 های مریم آزمایش سازگاری گیاهچه 
ر  ت بسی  5دار شیده اثیر  هاي ریشیه به منظور سازگاري گياهچیه 

تدیرار بررسیی شید.    3تصیادفی بیا    کش  در قالب طرح پایه کاماًل

تگاه جرییان هیوا از  زییر دسیرا در  دار شده هاي ریشه ابتدا گياهچه 

ها قبیل  محيط آگار خارج کرده و براي زدودن آگار، ریشه گياهچیه 

مقطیر  آب شیده، بیا  هیاي آلومينيیومی گندزدایی از انتقال به گلدان 

نیو  بسیتر    5ها در  کشی شیدند. سیپس گياهچیه اتوکالو شده آب 

کش  گلدانی شامل پي  ماس، کوکوپي ، ماسه، پي  میاس تیو م  

(  1:1:1( و ماسه تو م با کوکوپي  و پيی  میاس ) 1:1  ) کوکوپي با 

آبيیاري شیدند و درون  مقطیر آب شده و بیا در عمق مناسب کش  

  2هاي پالستيدی شیفا  درب بسیته قیرار گرفتنید. بعید از  کيسه 

هاي پالسیتيدی برداشیته شیدند. آبيیاري بیا محلیول  هفته، کيسه 

  4از . بعید جیام شید دهم غلظ  از هفته سوم به بعد ان هوگلند یک 

هاي پالسیتيدی محتیوي  شده، در گلدان هاي سازگار هفته گياهچه 

( کشی  گردیدنید و بیه  1:3ماسه تو م با کیود حيیوانی پوسیيده ) 

درجیه    20درجیه سلسیيوس در روز و    28گلتانه با شرایط دمایی  

 درصد رطوب  نسبی منتقل شدند.   70سلسيوس در شب و  

 محاسبات آماری 
(3/9)  افیزار  تفاده از نیرمبیا اسیآمده  دس هاي بهداده

ها در سطح احتمال پینج تجزیه و تحليل شد. مقایسه ميانگين 
اي داندین انجیام شید. درصد با استفاده از آزمون چنید دامنیه

 افزار اکسل جه  رسم نمودارها استفاده گردید.از نرم چنينهم

نتایج و بحث 
غلطت اثر  اول:  مختلف  آزمایش  و   شت  کمحیطهای 

 های رشد بر پرآوری شاخساره کننده تنظیم
هاي متتلی   نتایج جدول تیجزیه واریانس نشان داد که غلظ  

هیا  هاي متتل  هورمون و برهمدنش آن ، غلظ  کش   محيط 
دار در سطح احتمال یک درصد بر تعییداد شیاخسییاره و  اثر معنی 

  هییاي نتییایج اثییر غلظ    (. 1  )جییدول طیییول شیاخیسیییاره داشیی   

بر تعداد شاخسیاره حاصیل از ریزنمونیه    کش   محيط   متتل  
نیییشان داد کییه بيشییترین تعییداد    مریم گییل جوانییه جییانبی سییوت  
و    1/ 64تمییام قییدر  بییا ميییانگين    کشیی   شاخسییاره از محيط 

  )شیدل آمد دسی  به  1/ 53قدر  با ميیانگين نيم  کش   محيط 
کشی   هیاي متتلی  محيط چنين بررسی نتایج اثیر غلظ  هم  (. 1

بر طول شاخساره نشان داد که بلنیدترین طیول شاخسیاره از   
متر  سییانتی   1/ 49تمییام قییدر  بییا ميییانگين    کشیی   محيط 
متر  سیانتی   0/ 6ترین طول شاخساره با ميانگين  و کوتاه آمد دس  به 

 (. 1)شدل چهارم قدر  مشاهده شد  یک  کش   در محيط 

ه شاخسیاربیر تعیداد    متتل  هورمونهاي  نتایج اثر غلظ 

 84/2تیعیداد شاخسیاره بیا مییيانگين    بيشترین  داد کیه  نشان

همراه   گرم در ليتر  ميلی  25/0حاوي    کش   در محيط

مشاهده شد و کمتیرین تعیداد   گرم در ليتر  ميلی  25/0با  

گیرم ميلی  4حیاوي    کش   شاخساره بعد از شاهد از محيط

شیان داد تایج نچنين نهم  (.2شدل  آمد )دس به  در ليتر  

کش  متر( در محيطسانتی  34/2که بلندترین طول شاخساره )

 25/0همییراه بییا  گییرم در ليتییر ميلی 25/0حییاوي  

ترین طییول مشییاهده شیید و کوتییاه گییرم در ليتییر ميلییی

گیرم ميلی  4حیاوي    کش   شاخساره بعد از شاهد از محيط

 (.2)شدل آمد دس به  در ليتر 
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هیاي  غلظ  و    لیی   ی میتت   هاي غلیظ  اثیر برهیمیدینیش  
نشیان داد کیه بيشیترین تعیداد شاخسییاره بیا   متتل  هورمیونی 

  0/ 25تمییام قییدر  حییاوي    کشیی   در محيط   4/ 8انگيییین  ی مي 
بیود   گرم در ليتر ميلی   0/ 25همراه با    ر  در ليت گرم  ميلی 

حیاوي  چهارم قدر   یک   تمام قدر  و    کش   اما در محيط 
 کشی   محيطهاي متتلی  غلظ  و  گرم در ليتر ميلی   4

  هاي کننیده چهارم قدر ( بدون تنظيم )تمام قدر ، نيم قدر  و یک 
 (. 3 د )شدل نش اي مشاهیده  گونه شاخساره رشد گیياهی هيچ 



 283                                                              1401  ستانتاب،  2شماره    45توليدا  گياهی، جلد  

 

کشی     هیاي و محيط کش   هاي متتل  محيط غلظ  اثر  

پرآوري شاخساره نشان داد کیه بيشییترین طییول شاخییساره بیا  

  تمام قدر    کش   میتر مربوط به محیيط سیانتیی   3/ 75میيانگين  

گیرم در  ميلی   0/ 25همیراه بیا    گرم در ليتر  ميلی   0/ 25حاوي  

 . ( 4شدل بود )   ليتر 

کشی   غلظ  محيط ن داد که با کاهش یش نشا ن آزما نتایج ای 

، طیول و  و    هیاي  همراه با افیزایش غلظی  هورمون   

ها بيشترین تأثير را بیر  ها کاهش یاف . سيتوکينين تعداد شاخساره 

ها داشییته و در غلظیی  پییایين بيشییترین تعییداد  توليیید شاخسییاره 

اره  ل شاخسیگياهچه را باعث شده اس  و غلظ  بای مانع از تشیدي 

(  دید. نتایج این آزمیایش بیا نتیایج پیژوهش ) گر 

 خوانی دارد. روي سوت گونه مریم هم   

زائی مسیتقيم از  گزارش دادند کیه انیدام   (  ) 

حیاوي    کشی   ریزنمونه جوانه انتهایی زعفران زینتی در محيط 

  0/ 5،  ليتییر    در   گییرم لی مي   0/ 5،  گییرم در ليتییر  ميلی   0/ 5

بهتییرین    گییرم در ليتییر  ميلی   0/ 1و    گییرم در ليتییر  ميلی 

 نتيجه را در پی داش . 

هاي  بییای بییودن سییطوح سییيتوکينين باعییث توليیید شاخسییاره 

شود. غلظ   ها جلوگيري می شود که از رشد طولی آن کوچدی می 

هییا  ها، بیرگ شود کیه در برخیی گونیه بایي سيتوکينين باعث می 

(. کیاربییرد  )   غيرطبيعی به خود بگيرنید   ل دی شی 

کشی  باعیث رشید سیریع  در محيط   ها مانند  سییيتیوکیينيین 

)   شیود هاي سیربرداري شیده می جوانیه جیانبی شیاخه 

هاي طبيعیی  سییيتوکينين   تواند سینتز می     (. 

ید را بهبود بتشد جد   هاي ره گياه را تحریک کند و تشديل شاخسا 

گیرم  ميلی 10هیاي بیایتر از  غلظ    (. ) 

باعث جلوگيري از رشید طیولی شاخسیاره،    در ليتر هورمون  

هاي قطور و کوتاه وکیم شیدن ریشیه  ها، شاخساره کوتاهی ميانگره 

ها تقسییيم  سییيتوکينين   (. )   شییود می 

بر عواملی که عبور آن را از چرخیه تقسیيم    تأثير   ز طریق سلول را ا 

ها عیالوه بیر  کنید. سيتوکينییين کنند، کنتیرل می سلولی مهار می 

هاي  کنند، رشیید جوانییه که سرع  تقسییيم را تنظییيم مییی این 

 (. کنند ) جانبی را نيز تحیریک می 

بب  ته و سیلی داشیها نقش اساسی در تقسيم سلو سيتوکينين 

شیوند. نیو  و غلظی   رفع غالبي  انتهایی، القا و رشد شاخساره می 

اي  ها عامل مهمیی در موفقيی  پیرآوري درون شيشیه سيتوکينين 

چنییين توليیید  (. هم اسیی  ) 

کشی  داراي سیيتوکينين،    هیاي شاخساره پرآوري شده در محيط 

هاي  چيرگیی جوانیه بی از  اي جیان ه اغلب نتيجه آزاد شیدن جوانیه 

 (. انتهایی اس  ) 

غلظت اثر  دوم:  مختلف  آزمایش  بر   و    های 

 زایی شاخساره ریشه

هیاي  هیا نشیان داد کیه اثیر غلظی  نتایج تجزیه واریانس داده 

هاي  زایی بیر شیاخص کش  ریشیه در محيط   و    متتل   

دار بیود  در سطح احتمال یک درصید معنیی ها تعداد و طول ریشه 

هاي اکسیين نشیان داد کیه بيشیترین  نتایج اثر غلظ   (. 2)جدول 

  0/ 5حیاوي  کشی  در محيط  14/ 9تعداد ریشیه بیا ميیانگين 

  گیرم در ليتیر ميلی  0/ 2بیه همیراه   گرم در ليتیر  ميلی 

کننیده رشید  کش  شاهد )بیدون تنظيم اما در محيط   آمد دسی  به 

چنين نتایج این بررسیی  هم   (. 5)شدل  دهی رت نداد  ( ریشه گياهی 

  0/ 2بیه همیراه  گیرم در ليتیر ميلی   0/ 5نشان داد که تيمار  

متر( را  سیانتی   1/ 22طول ریشیه )   بيشترین   گرم در ليتر  ميلی 

(. 5شدل باعث شد ) 

زایی مؤثر به اکسين نيازمند هسیتند.  بيشتر گياهان براي ریشه 

اکسين تنها براي القاي ریشیه ضیروري اسی  و  کننده رشد تنظيم 

   کنیید. بنییابر گییزارش پییس از آن از رشیید ریشییه جلییوگيري می 

نود شاخساره محل توليد و سنتز اکسیين      ( ) 

کنید سیبب  بوده کیه وقتیی بیه سیم  قاعیده سیاقه حرکی  می 

شیود. بیا ایین وجیود کيفيی   زایی و طویل شدن ریشیه می ریشه 

کننیده در کيفيی   مرحلیه ازدییاد هیم عامیل تعيين شاخساره در  

کننده رشد اکسين در بسیياري از گياهیان  تنظيم   دهی اس . ریشه 

زایی میورد  آميزي بیراي افیزایش درصید ریشیه صور  موفقيی  به 

غلظی  پیایين    (. اسیتفاده قیرار گرفتیه اسی  ) 

کسیين  اکسين باعث افزایش رشد ریشه شده، امیا غلظی  بیایي ا 

شود و عل  آن توليد اتیيلن در غلظی  بیایي  مانع رشد ریشه می 

 (. اکسين اس  ) 

اشید  ب زایی احتمایً به این خیاطر می اثر مرب  اکسين بر ریشه 

ها و سایر مواد مغی،ي بیه منطقیه  که اکسين با حمل کربوهيدرا  

ین  هییاي اییریشه و به طبع تحریک تقسيم و طوییل شیدن سلول 

شییود  زایییی میی منیطقیه سبیب توليید و تحیریک تراکیم ریشیه 

هاي گالیییول در  زایییی گياهچییه ریشییه   (. ) 

  0/ 5و    گییرم در ليتییر  ميلی   0/ 5حییاوي    کشیی   محییيط 

گزارش شده اسی  کیه    ( )   توسط   گرم در ليتر  ميلی 

 . نتایج این آزمایش با آن مطابق  دارد 

مایش سوم: اثر نوع بستر کشییت بییر درصیید سییازگاری  آز 

 دار شده های ریشه گیاهچه 

هیا  مانی گياهگ نتایج تجزیه واریانس نشان داد که درصید زنیده 

در پیژوهش    (. 3)جیدول  تح  تأثير نو  بستر سازگاري قرار نگرفی   

. آميز بود ها در تمام بسترها موفقي  مانی گياهچه حاضر ميزان زنده 
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 زایی مستقیم از جوانه جانبی اندام  پرآوری  زایی ریشه  سازگاری

 

 گیری نتیجه 
مریم، بهتیرین مایش پرآوري جوانه جانبی سیوت گیلآز  در

حیاوي   کشی   محيطتمام قدر  و    کش   محيطتيمار  

گییرم در ميلی 25/0همییراه بییا  گییرم در ليتییر ميلی 25/0

 کشی   زایی نيیز محيطبود. براي آزمایش ریشیه  ليتر

گیرم در ميلی 2/0به همراه  گرم در ليتر  ميلی  5/0حاوي  

قابییل اسییتفاده اسیی . در مرحلییه سییازگاري ميییزان  ليتییر 

 ها در تمام بسترها یدسان بود.مانی گياهچهزنده

 یگزارسپاس
آزمایشیگاه  ،با سپاس از اعضاي محترم گروه علیوم باغبیانی

کشاورزي  بيوتدنولوژي وکش  باف  گروه علوم باغبانی دانشگاه

 .نمودند و منابع طبيعی خوزستان که در این راه ما را همراهی
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