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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  3/11/558مورخ  1388/03/25کمیسیون بررسی نشريات
علمی وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری ،دارای درجه است " .اين نشريه حاصل فعالیت مشترك دانشگاه اصفهان
و انجمن زيستشناسی ايران است".

متن كامل نشریه در پایگاههای اطالعرسانی زیر نمایه و فهرست میشود:
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 پستی8174673441 :

http://scholar.google.com
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فهرست
■

افزايش عملکرد ،بهبود برخی ويژگیهای مورفوفیزيولوژيك و حفظ تعادل يون در گیاهان جو

18-1

تلقیحشده با قارچ  Piriformospora indicaتحت تنش خشکی
مهدی قبولی؛ عبدا ...حسینی
■

بررسی تأثیر کودهای زيستی ازتوبارور 2-و فسفاته بارور 2-بر مقدار و ترکیبات اسانس آويشن

36-19

دنايی Thymus daenensis Celak.در مرحله گلدهی کامل
فاطمه نژاد حبیب وش؛ بهروز شکری؛ عبدالباسط محمودی

■

.تأثیر عصاره مخمر بر رشد ،ويژگیهای بیوشمیايی و تولید متابولیتهای ثانويه در کشتهای

54-37

درونشیشهايی قرهقاط )(Vaccinium arctostaphylos L.

ناصر زارع؛ مهران نوروزپور؛ پريسا شیخ زاده مصدق

■

بانك اطالعات بومشناختی ذخاير ژنتیکی خويشاوندان وحشی محصوالت کشاورزی دولپهای ايران:

55-82

در راستای اهلیسازی و امنیت غذايی کشور
صدف صیادی؛ احمدرضا محرابیان؛ حسین مصطفوی

■

تغییرات غلظت کربوهیدرات محلول و نشاسته و ويژگیهای ريختشناسی ريشه در ژنوتیپهای

83-106

شبدر  Trifolium spp.تحت تنش سرما
محمد زمانیان؛ منا پورعیسی؛ ابوالفضل باغبانی آرانی

■

تأثیر کودهای زيستی نیتروژنه و فسفره بر جوانهزنی بذر و برخی ويژگیهای بیوشیمیايی دو رقم
کینوا ) (Chenopodium quinoa Willdتحت تنش خشکی
مهدی امیريوسفی؛ محمدرضا تدين؛ رحیم ابراهیمی

107126

