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فهرست
■

بررسی برخی واكنش های فیزیولوژیك و بیوشیمیایی در دو گونة شالك ( )Populus nigraو سپیدار

1- 14

( )Populus albaبه آلودگی سربی
الهام اعتمادی؛ پیام فیاض؛ رقیه ذوالفقاری

■

بررسی ناهنجاری های رفتار كروموزومی و ویژگی های مورفولوژی در ژنوتیپ های حاصل از تالقی

15- 26

بینگونهای پنبة بومی كرمان با رقم  VTDLگونة آربورئوم
زهرا هراتی؛ موسیالرضا وفاییتبار؛ محمود خسروشاهلی

■

بررسی میزان مقاومت به تنش خشكی گیاهچه های دو الین گیاه تریتیكاله ( × Triticosecale

27- 42

 )Wittmackبا تأكید بر برخی آنتیاكسیدان های آنزیمی و غیرآنزیمی
سیده سارا حسینی؛ منیره چنیانی؛ مهرداد الهوتی؛ علی گنجعلی

■

بررسی تغییرات بیان ژنهای دفاعی گیاه گندم در پاسخ به آلودگی به Mycosphaerella gram

43- 54

جالل غالم نژاد؛ فروغ سنجریان؛ ابراهیم محمدی گل تپه؛ ناصر صفایی؛ خدیجه رضوی

■

بررسی ویژگیهای فیزیولوژیك ،د فاعی و محتوای عناصر دو رقم قرمز و جارویی سورگوم ( Sorghum

55- 74

 ) bicolorدر تنش شوری در شرایط كشت درون شیشه
رؤیا رضوی زاده؛ ندا طالئی صلواتی

■

بررسی ویژگیهای ریخت شناسی و تشریحی گل ماده و نمو میوه در پستة خوراكی ()Pistacia vera
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رقم احمدآقایی
فرخنده رضانژاد؛ مهدیه شكاری
رستنی آلپی بخشی از كوه الوند در استان همدان
محمد مهدی دهشیری؛ كیوان صفیخانی؛ حسین مصطفوی

89- 104

