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شماره استاندارد بينالمللی الكترونيك8388-8806 :
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هیات تحريريه
دكتر علی اكبر احسانپور

دكتر منصور شریعتی
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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 گياهی ایران ،سال دهم ،شماره سی و ششم ،تابستان 9317

فهرست
■

اثر رزمارینیك اسید بر گالیسین بتائین ،كربوهیدرات و تغییر الگوی پروتئین در كالوس سیبزمینی

8-81

( ).Solanum tuberosum Lدر تنش شوری در شرایط كشت در شیشه
هدی اسكندری؛ علی اكبر احسانپور؛ نعیمه المنصور

■

تأثیر پیشتیمار بذر با سدیم هیدروسولفید ( )NaHSبر برخی شاخصهای فیزیولوژیك و آناتومیك گیاه

89-34

ذرت در تنش سرب
رویا زنگنه؛ رشید جامعی؛ سیاوش حسینی سرقین؛ سروش كارگر خرمی

■

پاسخهای فیزیولوژیك و بیوشیمیایی گیاه ریحان ( )Ocimum basilicumبر اثر غلظتهای مختلف

35-56

عنصر روی
امید عزیزیان شرمه؛ علیرضا عینعلی؛ جعفر ولیزاده

■
■

■

فایدة کاربرد خاکی پتاسیم یدات برای کاهش آثار مضر تنش شوری در توتفرنگی
قادر حبیبی؛ شبنم الیاقی؛ معصومه عابدینی؛ نسرین صبورمقدم
بررسی واکنشهای رشدی ،عملکردی و فیزیولوژیک برخی تودههای هندوانه ( Citrullus
 ).lanatus Lبه تنش کمآبی
طاهر برزگر؛ جاسم پرخیده؛ فاطمه نکونام؛ جعفر نیکبخت
القای کالوس و جنین سوماتیک در کشت درونشیشهای ریزنمونههای برگ ،میوۀ نارس و
آندوسپرم نخل خرما ( ).Phoenix dactylifera Lرقم خضراوی
فاطمه فرهادی کاله کج؛ پیام پورمحمدی؛ محمد فرخاری؛ خلیل عالمی سعید

52-27
23-11

19-818

