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  1391 پاییز، 3، شماره ومسسال 

  ��تا�ی �وردگار� �م 

  

  :با اعضا یسخن

 بهو خوانندگان گرامی،  شناسیکنه محترم انجمن يتمامی اعضا حضور و شادباش درودعرض  با

خبرنامه انجمن شماره  مینهدیاز، مندانشما دوستان، همکاران و عالقه همکاريو  ایزد منانلطف 

زان و ارسال مطالب مرتبط (اعم از یشما عز حمایتبا  است دی. امکنیمیم میتقد را رانیا یشناسکنه

شده، دفاع يهاها و رسالهنامهانیپاشده، بیتصو يهاپروپوزالن یعناو، اخبار، یپژوهش يهاافتهی

 ه ویتهما را در  شده)ن مقاالت چاپین ارسال عناویمصوب و همچن یپژوهش يهاعنوان طرح

 انامهیراخود را به آدرس د. لطفاً مطالب ییفرما يارینمودن خبرنامه انجمن  پربارترهرچه 

hajiqanbar1360@yahoo.com  ا یوhajiqanbar@modares.ac.ir  دییفرماارسال.  

  

  اخبار

دریغ در راه به پاس یک عمر تالش بی کمالیکریم دکتر  جناب آقاياز  ایران شناسیانجمن کنه -

شناسی ایران تقدیر به عمل آورد. این مراسم در تاریخ سوم مهرماه در شناسی و کنهاعتالي حشره

شناسی، برخی از اعضاي انجمن، دانشگاه تربیت مدرس برگزار شد که در حضور رییس انجمن کنه

 بهیر) شناسی یک لوح تقدیر نفیس (حاوي متن زاعضاي هیات علمی و دانشجویان گروه حشره

  شد: اهداآقاي دکتر کمالی  همراه لوح سپاس انجمن (که براي نخستین بار رونمایی شد) به

و�د ���ند   ���بان ه� �م �دا

��خ�وق �م �ش�� ا�خا�ق
  �م �ش�� ا

  

بر پیکرة تاریخ پر رمز و راز این سرزمین و بر گسترة خاك تابناك ایران زمین، از کرانۀ 

ارت پر حالوت هرمزگان و سیستان تا طبیعت پر طراوت گیالن اروند تا اوج دماوند، از حر
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ورزان هاي ماندگاري از اندیشهو مازندران، از شرق شیدانشین تا غرب غرورآفرین، خاطره

نظر و فرزانگان عرصۀ دانش و هنر بر جاي مانده که نام سرافرازشان بر تارك صاحب

  کند.آسمان بشریت تا ابد اختر فشانی می

  �����ه �ناب آ�ی د��ر ���م ��یا�تاد � 

آید هرگز الیق این همه عزت و افتخار نیست، اما به رسم آنچه از ناي حقیر کلمات برمی

هاي فراوان و زحمات صادقانۀ حضرتعالی که موجب دانیم از تالشادب بر خود فرض می

ي نماییم و شناسی شده است صمیمانه سپاسگزارسربلندي ایران زمین، به ویژه دانش کنه

شناسی به عنوان یادبودي از آن همه تالش وصف ناپذیر تقدیم تندیس سپاس انجمن کنه

  گردد.حضورتان می

امید است در پرتو عنایات پروردگار و ظل توجهات ویژه حضرت ولی عصر (عج) طریق 

  اید رهین توفیقات روزافزون باشد.شریفی که برگزیده

  رضا ��وری ع�ی

���ن ��ه
  نا�ی ا�ان� ر� ا

  �ند ع�س از ��ا�م
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قایان دکتر رحمانی، صبوري بندي) تالیف آشناسی و ردهشناسی، زیست(ریخت شناسیکتاب کنه -

ي زیادي در اگرچه مطالب پراکنده. قنبر توسط انتشارات دانشگاه زنجان به چاپ رسیدو حاجی
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واره عدم وجود کتابی مختصر و مفید به زبان فارسی در وجود دارد ولی هم شناسیدرس کنهمورد 

ي کارشناسی و ویژه در دورهي پژوهشگران و دانشجویان بهشناسی براي استفادهموضوع کنه

اندرکاران کنترل آفات و شناسان، دستشد. نیاز دانشجویان، حشرهکارشناسی ارشد احساس می

ها توجه مولفان را به بندي کنهشناسی و ردهتشناسی، زیسکشاورزان به کتابی در مورد ریخت

این کتاب در دوازده فصل تنظیم شده است. در شش فصل نخست کلیات  تألیف این اثر جلب کرد.

شناسی شناسی بیرونی و درونی، و زیستها، ریختي کنههاي مطالعهشناسی، بندپایان، روشکنه

شناسی اختصاصی هر شناسی و زیستتها بررسی شده است. شش فصل بعدي به ریخکلی کنه

براي  پردازد.ها در سطح باالخانواده و خانواده میهاي گوناگون کنهبندي راستهراسته، و رده

  ایید.متوانید به وبگاه انجمن مراجعه ناطالعات بیشتر در مورد این کتاب و نحوه تهیه آن می

  

   ا در حال انجامی شدهب تصوی يهاپروپوزال

  يرالف) دکت

 Oppioidea Sellnick ,1937 بررسی فون کنه هاي باال خانواده. 1391کشاورز جمشیدیان، مریم.  -

(Acari :Oribatida) استان البرز و مطالعه جوامع کنه هاي اریباتید در مناطق آلوده به فلزات  در

استاد  .یرضا صبوري و دکتر محمدعلی اکرمیعلدکتر راهنما:  اناستاد. شهر زنجان سنگین حومه

  .تهراندانشگاه  گیاهپزشکی،. گروه دکتر حسین حمیدیانمشاور: 

  ارشد یناسب) کارش

هاي استان تهران. در اقلیم Mesostigmataهاي راسته اي کنهترکیب گونه 1391. سیمین، باروزه -

نشگاه علیمراد سرافرازي. گروه حشره شناسی. دادکتر علی احدیت. استاد مشاور: دکتر استاد راهنما: 

 آزاد اسالمی، واحد علوم و تحقیقات تهران.

مرتبط با حشرات  (Acari: Heterostigmatina)استیگما هاي هتروکنه .1391. مرتضی ،بهرامیان -

دکتر مشاور:  . استادقنبرحمیدرضا حاجیدکتر استاد راهنما:  .استان اصفهان. در شهرستان سمیرم

  .نشکده کشاورزي، دانشگاه تربیت مدرس، داشناسیگروه حشره. اصغر طالبیعلی

) مرتبط با حشرات در برخی Acari: Prostigmataکنه هاي پیش استیگما ( .1391سمانه.  تشکر، -

دکتر مشاور:  قنبر. استاددکتر حمیدرضا حاجیاستاد راهنما:  .مناطق استان سیستان و بلوچستان

  .انشگاه تربیت مدرس، دانشکده کشاورزي، دشناسیگروه حشرهعلیرضا صبوري. 

در  Raphignathoidea (Acari: Prostigmataخانواده (هاي باالفون کنه. 1391جعفري، صفا.  -

. گروه دکتر محمد باقرياستاد مشاور:  یرضا صبوري.علدکتر استاد راهنما: . شهرستان اصفهان

 .تهراندانشگاه  گیاهپزشکی،
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 :Microdispidae (Acari   خانواده يهاکنهیی شناسا .1391فرحناز.  حسینی نوه، -

Heterostigmatina) دکتر استاد راهنما:  .گلستان استان مناطقی برخ در بالپوشان سخت با مرتبط

، دانشکده کشاورزي، شناسیگروه حشرهاصغر طالبی. دکتر علیمشاور:  قنبر. استادحمیدرضا حاجی

  .دانشگاه تربیت مدرس

در مزارع Trombidiformes و  Mesostigmata هايهاي راسته. فون کنه1390طاهر، هانیه.  -

مشاور: مهندس حیدر . استادان آفتابگردان شهرستان خوي. استاد راهنما: دکتر داوود شیردل

    .واحد تبریز ،دانشگاه ازاد اسالمی .عدلدوست و دکتر احمد عطامهر

باغات سیب شهرستان سلماس. در  Mesostigmataهاي راسته فون کنه .1390علیزاده، صدیقه.  -

 .مشاور: مهندس حیدر عدلدوست و دکتر احمد عطامهر. استادان استاد راهنما: دکتر داوود شیردل

  .واحد تبریز ،دانشگاه ازاد اسالمی

ها در هاي مفید و مضر درختان و درختچهبررسی فونستیک کنه. 1391 .صاحبه، قاسمی مقدم -

علی دکتر اي در مناطق مختلف تهران. استاد راهنما: ونهفضاي سبز تهران و بررسی ترکیب گ

شناسی. دانشگاه آزاد اسالمی، واحد علیمراد سرافرازي. گروه حشرهدکتر احدیت. استاد مشاور: 

  علوم و تحقیقات تهران.

  هاو رساله هانامهانپای

  دکتري

 Scolothrips گراي تریپس شکار رسته بررسی برهمکنش هاي درون. 1391فرازمند، آزاده.  -

longicornis Priesner  هاي فیتوزئید و کنه  Neoseiulus californicus (McGregor)و 

Typhlodromus bagdasarjani Wainstein & Arutunjan اي روي  با تغذیه از کنه تارتن دو لکه

، شناسیه حشرهگرو .پوردکتر یعقوب فتحی. استاد مشاور: دکتر کریم کمالیاستاد راهنما: . گیاه خیار

  .دانشکده کشاورزي، دانشگاه تربیت مدرس
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  رانیا یشناسخبرنامه انجمن کنه 
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