سال نهم  -شماره سی و سوم – پاییز 9316
شمــــاره استــاندارد بیـنالمللــی چاپی8002 - 2866 :
شماره استاندارد بینالمللی الكترونیك8388-8806 :
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کارشناس نشريه

دكتر منصور شریعتی

دكتر منصوره قضاوی

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 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 دهم ،شماره سی و هفتم ،پاییز 9317

فهرست
■

ویژگیهای بومشناختی ،رویشگاهی و ریختشناختی  .Ephedra procera C.A.Meyدر مراتع

1-02

كوهستانی ارومیه
جواد معتمدی؛ اسماعیل شیدای كركج؛ فرهاد قاسمی؛ مهشید سوری

■

تأثیر نانواكسید آهن در عملكرد ،شاخصهای فلورسانس كلروفیل و برخی صفات فیزیولوژیك گندم

01-02

( ).Triticum aestivum Lدر شرایط دیم و آبیاری تكمیلی
حامد نریمانی؛ رئوف سید شریفی؛ راضیه خلیل زاده؛ غالمرضا امین زاده

■

تأثیر تیمارهای پرایمینگ در بهبود جوانهزنی بذور ماشك ( )Vicia dasycarpaدر تنش خشكی و اثر

01-40

شوک گرمایی در حفظ توانایی جوانهزنی بذرهای پرایمشده پس از پیری تسریعشده
امین نامداری؛ فرزاد شریف زاده

■

اثر سیلیسیوم در برخی صفات مورفوفیزیولوژیك و فیتوشیمیایی گیاه دارویی سرخارگل ( Echinacea

44-86

 ).purpurea Lدر تنش شوری
فرشاد زارع؛ سارا خراسانی نژاد؛ خدایار همتی

■

تأثیر دگرآسیبی برگ گیاه زردآلو ( ).Prunus armeniaca Lبر برخی ویژگیهای ریختشناختی و

86-60

بیوشیمیایی گیاهان زراعی و علفهای هرز تكلپه و دولپه
محترم اسمعیلی فریمان؛ علی گنجعلی؛ منیره چنیا

■

اثر تغذیه برگی سولفات پتاسیم بر شاخصهای مورفو-فیزیولوژیكی انگور تحت تنش شوری
راضیه مینازاده؛ روح اهلل كریمی؛ بهروز محمد پرست

68-128

