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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".
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دوآج :فهرست نشریات پژوهشی با دسترسی آزاد

http://www.doaj.org
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شماره تماس
)331(36931171
)331(36935166
ijpb@res.ui.ac.ir

نشریه علمی پژوهشی زیست شناسی گياهی ایران ،سال دهم ،شماره سی و پنجم ،بهار 9317

فهرست
■

بررسی ساختارهای زایشی و سلولهای ویژهشدة (ایدیوبالستها) آنها در رقم مضافتی خرما ( Phoenix

6-61

)dactylifera L. Mazafati cultivar
فرخنده رضانژاد؛ حمیده قلعه خانی

■

تغییرات اسانس سرشاخههای دو گونة بومادران ( Achillea wilhelmsii C. Kochو .A

61-83

 ).millefolium Lدر مراحل مختلف نموی در درة شهدا استان آذربایجان غربی :مطالعة موردی
فاطمه نژاد حبیب وش؛ محمدباقر رضایی

■

بررسی اثر تاریخ كاشت و همزیستی مایكوریزا بر ویژگیهای رویشی ،فیزیولوژیك و عملكرد غدة سه

83-51

رقم سیبزمینی
ظهراب اداوی؛ ابوالفضل باغبانی آرانی

■

بیان همزمان ژنهای -5انولپیروویلشیكیمیت-8-فسفاتسنتاز (( epspsو گالیفوسیتاكسیدوردوكتاز

51-11

(( goxبا هدف ارتقای مقاومت به علفكش گالیفوسیت در گیاهچههای تراریختة كلزا
امیر موسوی؛ علی هاتف سلمانیان؛ محمدرضا افتخاریان قمصری؛ سپیده پروانیان

■

تأثیر سالیسیلیك اسید و متیل جاسمونات بر تولید رزمارینیك اسید و كافئیك اسید در كشت كالوس

11-30

نوروزک ().Salvia lerrifolia Benth
زیبا قسیمی حق؛ سمیه جوكار؛ حجت اله بداقی؛ معصومه مدرس

■

نقش پیشتیمار سالیسیلیكاسید در كاهش سمیت ناشی از كادمیوم در گیاه مریمگلی ( Salvia
).officinalis L
مهیار گرامی؛ اباذر قربانی؛ سمیه كریمی

36-31

