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شمــــاره استــاندارد بیـنالمللــی چاپی8002 - 2866 :
شماره استاندارد بینالمللی الكترونیك8388-8806 :
مدير مسئول و سردبیر

کارشناس نشريه
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دانشگاه اصفهان

دانشگاه اصفهان
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هیات تحريريه
دكتر علی اكبر احسانپور

دكتر منصور شریعتی

دانشگاه اصفهان

دانشگاه اصفهان

دكتر محمدرضا رحیمینژاد 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  3/11/555مورخ  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
)331(36935166
ijpb@res.ui.ac.ir

نشریه علمی پژوهشی زیست شناسی گیاهی ایران ،سال نهم ،شماره سی و سوم ،پاییز 9316

فهرست
■

ارزیابی برخی از ژنوتیپهای گردو در غرب ایران براساس ویژگیهای ریختشناسی میوه و نشانگر

8-81

مولكولی RAPD
نسیم زارع رشنودی؛ جواد عرفانی مقدم؛ آرش فاضلی

■

اثر كمبود بور و آهن بر محتوای رنگیزههای فتوسنتزی ،كربوهیدراتها و تركیبات فنلی دو رقم سورگوم

89-81

().Sorghum bicolor L
عذرا صبورا؛ راحله بهجتی

■

مقایسۀ پاسخهای فیزیولوژیك كتان ( ).Linum usitatissimum Lبه تنش خشكی و شوری و

89-26

محلولپاشی با اسید سالیسیلیك
محسن موحدی دهنوی؛ نسرین نیكنام؛ یعقوب بهزادی؛ رهام محتشمی؛ رضا باقری

■

بررسی آنتوژنی پرچم و مادگی در گل Falcaria vulgaris Bernh

28-81

احمد عبداللهی؛ فاطمه محمودی كردی

■

ارزیابی عكسالعمل دو گونۀ  Bromus tomentellus Boissو  Festuca ovinaنسبت به

89-99

متغیرهای محیطی با الگوی جمعی تعمیمیافته (( GAMدر مراتع منطقۀ آبخیز گلندرود استان مازندران
فاطمه حیدری؛ قاسمعلی دیانتی تیلكی؛ سید جلیل علوی

■

بررسی فلورستیك كوه نوا (نور) ،استان كرمانشاه
محمد مهدی دهشیری؛ نسترن جلیلیان؛ گودرز طهماسبی

99-811

