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���ن ��ه
  �نا�ی ا�ان��ر�� ا

  1389 بهار، 1سال اول، شماره 

  ��تا�ی �وردگار� �م 

  

  :با اعضا یسخن

مندان تقدیم شناسی ایران حضور عالقهشماره خبرنامه انجمن کنه خستیننخداوند متعال،  اريیبا 

هاي پژوهشی، (اعم از یافته . امید است با پشتیبانی شما عزیزان و ارسال مطالب مرتبطشودمی

هاي شده، عنوان طرحهاي دفاعها و رسالهنامهپایانشده، هاي تصویبپروپوزالعناوین اخبار، 

نمودن  شده) ما را در هرچه پربارترپژوهشی مصوب و همچنین ارسال عناوین مقاالت چاپ

 رایانامهخود را به آدرس ید. لطفاً مطالب خبرنامه انجمن یاري فرمای

hajiqanbar1360@yahoo.com  و یاhajiqanbar@modares.ac.ir  تصمیم بر آن فرماییدارسال .

و ماه از سال، اولین  6چاپ شود ولی با توجه به گذشت  است که خبرنامه به صورت فصلنامه

در صورت استقبال شما عزیزان، انجمن آمادگی  .زمان تقدیم خواهد شددومین شمارة خبرنامه هم

  خبرنامه را به صورت ماهانه منتشر کند. دارد تا

  

  اخبار

 16- 13در تاریخ » خوارهاي گیاهکنترل تلفیقی کنه« تحت عنوان IOBCگروه کاري  سومین مجمع

توانند براي کسب عالقمندان می گردد.در کشور جمهوري چک برگزار می 2011سپتامبر سال 

   مراجعه نمایند. www.iobc-icpfm2011.czاطالع بیشتر به آدرس 

  :شناسیگیري انجمن کنهشکلمروري بر نحوه 

نفر از  10رضا صبوري، بنا به پیشنهاد استاد گرامی جناب آقاي دکتر کمالی  و پیگیري دکتر علی

از: دکتر کریم شناسان ایران به عنوان هیئت مؤسس انجمن انتخاب شدند که عبارت بودند کنه

نژاد، دکتر مسعود اربابی، دکتر محمد خانجانی، کمالی، دکتر بهمن پارسی، دکتر کریم حداد ایرانی

رضا زاده، دکتر فریبا اردشیر، دکتر هاشم کمالی و دکتر علیحاجی دکتر هادي استوان، دکتر جلیل 

اساسنامه انجمن در  هاي فراوان و تأیید تشکیل انجمن و سپس تصویبصبوري. پس از پیگیري

 9شناسی ایران در تاریخ هاي علمی کشور، اولین مجمع عمومی انجمن کنهکمیسیون انجمن
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د زیر افرا) رأي 37( گیريپس از رأي با حضور نمایندة وزارت علوم تشکیل و 1387شهریور ماه 

  .نددشانتخاب سال  3به مدت هیئت مدیرة انجمن به عنوان 

  :از بود عبارت داوطلبتعداد آرا براي هر  

 37....................علیرضا صبوري 

  27  .............  محمد علی اکرمی

 25زاده ...................جلیل حاجی

  23 ....................محمد خانجانی 

 20...........................هاشم کمالی

 20 ..........کریم حداد ایرانی نژاد

 17 .........................مهدیه اسدي

    15...................نوذري جاماسب 

  14قنبر ............حمیدرضا حاجی

   
محمد ، جلسه داده و علیرضا صبوري را به عنوان رییس لدر همان روز اعضاي هیئت مدیره تشکی

  انتخاب کردند. داربه عنوان خزانه را و جلیل حاجی زاده انجمن نایب رییسبه عنوان را خانجانی 

، غالمرضا رسولیان دکترکریم کمالی، دکتر گیري عبارت بودند از: اعضاي هیئت نظارت بر رأي

  .یعقوب فتحی پور و دکتر مصاحبی دکتر غالمحسین

  

   ا در حال انجامی شدهب هاي تصویپروپوزال

  الف) دکتري

خاکزي و  Laelapidae (Acari: Mesostigmata) هاي خانوادهکنهجوهرچی، امید. شناسایی  -

استادان راهنما: دکتر کریم کمالی  غشاییان در مناطقی از استان تهران.پوشان و بالبالمرتبط با سخت

واحد  ،آزاد اسالمیدانشگاه  شناسی،حشره گروه. استوانمشاور: دکتر  استادو دکتر علیرضا صبوري. 

  علوم و تحقیقات.

ي زیخشکي تنگونایپارازي هاکنهیی ایجغراف پراکنش و کیفونستی بررس. مسعود، تباری میحک -

استاد راهنما:  ا.یدن در Leptus و  Charletoniaي هاجنسی لوژنیف و تهران استان در انیبندپا انگل

گروه . عزیز خرازي پاکدل و دکتر کامبیز میناییدکتر علیرضا صبوري. استادان مشاور: دکتر 

  ، دانشگاه تهران.ابع طبیعیو من کشاورزي پردیس، پزشکیگیاه
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هاي و کنه Scolothrips longicornisاي رستههاي درونکنشفرازمند، آزاده. بررسی برهم -

با تغذیه از کنه تارتن دو  Typhlodromus bagdasarjaniو  Neoseiulus californicusفیتوزئید 

گروه پور. مالی. استاد مشاور: دکتر یعقوب فتحیاستاد راهنما: دکتر کریم ک اي روي خیار.لکه

  ، دانشکده کشاورزي، دانشگاه تربیت مدرس.شناسیحشره

  

  ناسی ارشدب) کارش

 بالپوشان ومرتبط با سخت (Acari: Heterostigmata)استیگما هاي هترونژاد، وحید. کنهرحیمی -

. قنبرستاد راهنما: دکتر حمیدرضا حاجیا .ها در استان گلستانتعیین برخی پارامترهاي اکولوژیک آن

، دانشکده کشاورزي، دانشگاه تربیت شناسیگروه حشرهپور. استاد مشاور: دکتر یعقوب فتحی

  مدرس.

 در انیبندپا انگلي زیخشک Parasitengonaي هاکنه کیفونستی بررس. دیناه ،ییسراسوخته -

استاد مشاور:  .و دکتر محسن یزدانیان دکتر علیرضا صبوريراهنما:  اناستاد .گرگان شهرستان

کشاورزي و  علوم، دانشگاه علوم زراعی، دانشکده پزشکیگروه گیاه. محمدتقی مبشري مهندس

  .منابع طبیعی گرگان

 با  Phytoseiulus persimilisتیجمع دو دری ابیزبانیم رفتار تنوعی بررس. هلن ،يمحمد -

. استاد مشاور: دکتر علیرضا صبوري. استاد راهنما: اریخ و ایلوب زبانیم دوي رو بر SIPV افتیدر

  علوم و تحقیقات.واحد  ،آزاد اسالمیدانشگاه  شناسی،حشره گروه. دکتر آزاده زاهدي گلپایگانی

 در انیبندپا انگلي زیخشک Parasitengonaي هاکنه کیفونستی بررس. نیحس ،صعوهي مختار -

 دکتر. استاد مشاور: دکتر علیرضا صبورياستاد راهنما:  .يرضو خراسان استان هیدریح تربت منطقه

واحد  ،آزاد اسالمیدانشگاه  ،پزشکیگروه گیاه .تبارو مهندس مسعود حکیمی ابوفاضل دوستی

  جهرم.

مرتبط با  (Acari: Prostigmata) استیگمايپیش هايمرتضوي الهیجانی، سید عبدالعظیم. کنه -

. استاد مشاور: قنبراستاد راهنما: دکتر حمیدرضا حاجی .ان کرمانبالپوشان در برخی مناطق استسخت

  ، دانشکده کشاورزي، دانشگاه تربیت مدرس.شناسیگروه حشره. دکتر علیرضا صبوري

 به آلوده رز اهانیگ حهیرا به  Phytoseiulus persimilisکنهیی ایبو پاسخی بررس. بهادر ،این ملک -

 ازی ناش راتییتغی بررس و Frankliniella occidentalis شکارگر پسیتر حضور دري الکه دو کنه

. استاد دکتر آزاده زاهدي گلپایگانی. استاد راهنما: شکارگر کنهیی ایبو پاسخ دري ریادگی ندیفرا

  ، دانشکده کشاورزي، دانشگاه تهران.پزشکیگروه گیاه. دکتر علیرضا صبوريمشاور: 
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  هاو رساله هانامهانپای

  دکتريالف) 

  Phytoseiulus persimilis بررسی آزمایشگاهی سازگاري کنه شکارگر. 1388سیدي، مرجان. 

(Acari: Phytoseiidae)   با قارچ Beauveria bassiana کنترل کنه  براي Tetranychus urticae 

(Acari: Tetranychidae)  مشاور: دکتر ان. استادعلیرضا صبوريراهنما: دکتر  استاد. روي خیار 

  تهران. دانشگاه پزشکی،. گروه گیاهحسین اللهیاري و دکتر رضا طالیی حسنلویی

  ناسی ارشدب) کارش

. فون کنه هاي شکارگر باغات ارگانیک و غیر ارگانیک و بررسی نوسانات 1389رستمی، الهه.  -

حمد جمعیت گونه غالب آنها در همدان. استادان راهنما: دکتر حبیب عباسی پور شوشتري و دکتر م

  دانشگاه شاهد. پزشکی،خانجانی. استاد مشاور: دکتر علیرضا عسکریان زاده. گروه گیاه

 Tetranychusاي ي دو لکه. بررسی اثر اسانس برخی گیاهان روي کنه1389مظفري، فاطمه.  -

urticae Koch (Acari: Tetranychidae) استادان راهنما: دکتر حبیب عباسی پور شوشتري و دکتر .

  دانشگاه شاهد. پزشکی،. گروه گیاهعلیرضا صبوريشیخی گرجان. استاد مشاور: دکتر  عزیز

 سپاسگزاري

 شود.شناسی صمیمانه قدردانی میآقاي مهندس رضا باستان به خاطر کمک به انجمن کنه از جناب

  شناسی ایرانخبرنامه انجمن کنه 

یس)، دکتر علیرضا صبوري، مهندس قنبر (ریدکتر حمیدرضا حاجی :ۀ مرکزي خبرنامهکمیت ياعضا

  تبارمسعود حکیمی

  شناسی ایرانزیر نظر هیات مدیره انجمن کنه

  رضا صبوريدکتر علی آرایی:طراحی و صفحه

شناسی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، گروه گیاهپزشکی، انجمن کنه کرج، پردیس کشاورزي نشانی:

  ایران

  0261-2819256 تلفن:

  0261- 2819256 دورنگار:

 www.utcan.ut.ac.ir/acarology آدرس اینترنتی:

 ،hajiqanbar1360@yahoo.com ارسال مطالب: برايآدرس پست الکترونیکی 

hajiqanbar@modares.ac.ir 

 


