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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".
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نشریه علمی پژوهشی زیست شناسی گياهی ایران ،سال نهم ،شماره سی و دوم ،تابستان 9316

فهرست
■

اثر همزیستی قارچ  Piriformospora indicaبر كمیت اسانس و برخی صفات فیزیولوژیك گیاه

1-02

دارویی نعناع فلفلی در تنش شوری
معصومه خالوندی؛ محمدرضا عامریان؛ همت اله پیردشتی؛ مهدی برادران فیروزآبادی؛ احمد غالمی

■

پاسخهای فیزیولوژیك و بیوشیمیایی گیاه چای ترش ( )Hibiscus sabdariffaبه تنش خشكی در

01-83

حضور هورمون سالیسیلیك اسید
مرضیه میرشكاری؛ علیرضا عینعلی؛ جعفر ولیزاده

■

اثر غلظتهای مختلف سالیسیلیك اسید بر مقدار رنگیزهها ،روتین و كوئرستین در گیاه فلفل

83-50

()Capsicum annuum
كبری مهدویان

■

بررسی تاثیر همزمان اكسین و تیامین بر میزان فعالیت آنزیم فنیلآالنینآمونیالیاز و محتوای تركیبات فنلی

58-83

در دو مرحلة رشد رویشی گیاه سویا ()Glycin max
نازی نادر نژاد؛ مهدیه حمزه نژادی؛ زهرا اسرار؛ حسین مظفری

■

معرفی فلور ،شكل زیستی و پراكندگی جغرافیایی گونههای گیاهی منطقة جوزک  -چمنبید ،استان

83-33

خراسان شمالی ،ایران
محبت نداف؛ حمید اجتهادی؛ منصور مصداقی؛ محمد فرزام

■

بررسی میزان بیان ژنهای خانوادة  ،CBLدر تنش خشكی و حملة ویروس در دو رقم حساس و مقاوم
به خشكی گوجهفرنگی با روش  PCRنیمهكمّی
پیمان آقائی؛ محمدعلی ابراهیمی؛ سید علی حسینی تفرشی؛ مریم حائری نسب؛ شكوفه انتشاری

33-128

