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شمــــاره استــاندارد بیـن المللــی چاپی2008 - 8264 :
شماره استاندارد بین المللی الكترونیك2322- 2204 :
مدير مسئول و سردبیر

کارشناس نشريه

دكتر منصور شریعتی

فریبا هادیان

دانشگاه اصفهان

دانشگاه اصفهان

mansour@sci.ui.ac.ir

ijpb@res.ui.ac.ir

هیات تحريريه
دكتر علی اكبر احسانپور

دكتر منصور شریعتی

دانشگاه اصفهان

دانشگاه اصفهان

دكتر محمدرضا رحیمی نژاد رنجبر

دكتر فائزه قناتی

دانشگاه اصفهان

دانشگاه تربیت مدرس

دكتر شاهین زارع مباركه

دكتر علی اصغر معصومی

دانشگاه تهران

مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور

دكتر محمدرضا زمانی
پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیك و زيست فناوری

نشريه زيستشناسی گیاهی ايران بر اساس ابالغیه شماره  3/11/558مورخ  1388/03/25کمیسیون بررسی
نشريات علمی وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری ،دارای درجه است " .اين نشريه حاصل فعالیت مشترك دانشگاه
اصفهان و انجمن زيستشناسی ايران است".

یشود:
متن كامل نشریه در پایگاههای اطالعرسانی زیر نمایه و فهرست م 
http://uijs.ui.ac.ir/ijpb

پایگاه اختصاصی نشریه
بانك اطالعات نشریات كشور

http://www.magiran.com

پایگاه استنادی علوم جهان اسالم

http://www.isc.gov.ir

پایگاه اطالعات علمی جهاد دانشگاهی

http://www.sid.ir

ابسكو :میزبان پایگاه های اطالعاتی
اولریخ :راهنمای بینالمللی نشریات ادواری
ایندكس كوپرنیكوس (فهرست مجالت برتر)

http://www.ebscohost.com
http://ulrichsweb.serialssolutions.com
http://journals.indexcopernicus.com

دوآج :فهرست نشریات پژوهشی با دسترسی آزاد

http://www.doaj.org

گوگل پژوهشگر

نشانی پستی
اصفهان ،خیابان هزارجريب ،دانشگاه اصفهان،
ساختمان کتابخانه مرکزی  ،معاونت پژوهش و
فناوری  ،اداره انتشارات
کد پستی8174673441 :

http://scholar.google.com

شماره تماس
)031(37934164
)031(37932177
ijpb@res.ui.ac.ir

فهرست
■

اثر تنش كمآبی بر عملكرد ،شاخص های فیزیولوژیكی و بیوشیمیایی دو توده طالبی

1- 14

هادی لطفی؛ طاهر برزگر؛ ولی ربیعی

■

بررسی اثر دگرآسیبی علف هرز اویارسالم (  )Cyperus difformisبر مراحل پنجهزنی ،گلدهی و

15- 30

رسیدن دانه برنج ( )Oryza sativaطارم محلی
سكینه اسمعیلی كناری؛ منیر حسین زاده نمین؛ خدیجه كیارستمی؛ الهیار فالح

■

همزیستی قارچ های میكوریز آربوسكوالر با گیاه دارویی آویشن كوهی در فصل های بهار و پاییز و

31- 46

ارتباط آن با عناصر خاک در حوزه آبخیز نوژیان لرستان
پروین رامك؛ سوسن تركاشوند؛ رؤیا رضویزاده

■

بررسی تأثیر امواج فراصوت بر ویژگی های رشدی و بیوشیمیایی كشت سلولی خشخاش ایرانی

47- 62

علی اصغر عسكری؛ ناصر زارع؛ رسول اصغری زكریا؛ سعید خماری؛ لیلی هنرمند

■

برخی پاسخ های فیزیولوژیكی و بیوشیمیایی بادام (  )Prunus amygdalusبه آلودگی هوای

63- 78

مهری عسكری مهرآبادی؛ فریبا امینی؛ گلریز فرجی

■

پاسخ های فیزیولوژیكی گیاه  Vetiver zizanioidesبه شیرابه پسماند شهری

79- 96

ساسان محسن زاده؛ نادره نادری؛ مهدی نظری
بررسی تنوع ژنتیكی جمعیتهای مریمگلی دارویی ) (Salvia officinalisبا استفاده از الكتروفورز
پروتئینهای ذخیرهای بذر
سید عباس میرجلیلی

97- 107

