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دكتر محمدرضا رحیمینژاد رنجبر
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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  3/11/555مورخ  1355/33/55کمیسیون 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 پایگاههای 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 پستی5161763111 :

http://scholar.google.com

شماره تماس
)331(36931171
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نشریه علمی پژوهشی زیست شناسی گياهی ایران ،سال نهم ،شماره سی و چهارم ،زمستان 9316

فهرست
■

بررسی پاسخ مورفولوژیك و فیزیولوژیك اندام هوایی و زیرزمینی گیاه لیلكی ( Gleditschia

1-12

 )caspicaدر برابر تنش شوری
اصغر مصلح ارانی؛ آذر رفیعی؛ آفاق تابنده؛ حمید رضا عظیم زاده

■

اثر رژیمهای آبیاری و محلولپاشی هیومیك اسید بر برخی ویژگیهای مورفولوژیك و فیزیولوژیك گیاه

13-24

دارویی مرزه ()Satureia hortensis
فرنوش صبوری؛ علیرضا سیروس مهر؛ حسین گرگینی شبانكاره

■

بررسی تنوعآللی با روش  SDS-PAGEدر بافت برگ گندم نان

22-33

مهدی كاكایی

■

تنوع ژنتیكی جمعیتهایی از گونة سپستان ( ).Cordia myxa Lدر ایران با نشانگر مولكولی CDDP

33-24

الهه لطیفی؛ مهدی یوسفی؛ مریم حائری نسب

■

اثر سالیسیلیك اسید بر مقدار فنل كل ،فالونوئید ،آنتوسیانین و آنزیمهای فنیلآالنین آمونیالیاز و تیروزین

22-83

آمونیالیاز در گیاه گوجهفرنگی lycopersicum Mill Solanum
علی اكبر احسانپور؛ محمد صادق مالكی

■

تأثیر تنش شوری و سالیسیلیك اسید بر برخی ویژگیهای فیزیولوژیك و بیوشیمیایی سیاهدانه ( Nigella
).sativa L
آرش فاضلی؛ بتول زارعی؛ زهرا طهماسبی

83-34

