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 حظات از آن توست؛ آبی، سبز، سرخ، سیاه، سفیدل

 رنگهایی را که بایسته است بر آنها بزن

 روزهایت رنگارنگ

  سال نو مبارك

  

  :با اعضا یسخن

تمامی  حضور 1392عرض تبریک و شادباش به مناسبت فرارسیدن بهار طبیعت و نوروز سال  با

شما دوستان،  همکاريو  ایزد منانلطف  بهو خوانندگان گرامی،  شناسیکنه محترم انجمن ياعضا

 دی. امکنیمیم میتقد را رانیا یشناسشماره خبرنامه انجمن کنه مینهدازدو، مندانهمکاران و عالقه

ن یعناو، اخبار، یپژوهش يهاافتهیزان و ارسال مطالب مرتبط (اعم از یشما عز حمایتبا  است

مصوب و  یپژوهش يهاشده، عنوان طرحدفاع يهاها و رسالهنامهانیپا شده،بیتصو يهاپروپوزال

 يارینمودن خبرنامه انجمن  پربارترهرچه  ه ویتهما را در  شده)ن مقاالت چاپین ارسال عناویهمچن
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ا یو  hajiqanbar1360@yahoo.com انامهیراخود را به آدرس د. لطفاً مطالب ییفرما

hajiqanbar@modares.ac.ir  دییفرماارسال.  

  

  اخبار

روز هفتم تا نهم شهریور در از  شناسیکنه همانطور که مطلع هستید دومین کنگره بین المللی -

م اشود آخرین مهلت ثبت نام نیز سیکشاورزي دانشگاه تهران برگزار خواهد شد. یادآور می دانشکده

 http://www.acarology.ir/IPCAتوانید با آدرس (. براي کسب اطالعات بیشتر میاستاردیبهشت 

first announcement.htm.مراجعه فرمایید (  

 ,Shemshad K, Rafinejad J, Kamali K, Piazak N, Sedaghat MMاي با مشخصات (مقاله -

Shemshad M, Biglarian A, Nourolahi F, Valad Beigi E, Enayati AA. 2012. Species 
diversity and geographic distribution of hard ticks (Acari: Ixodoidea: Ixodidae) 

infesting domestic ruminants, in Qazvin Province, Iran. Parasitol Res. 110(1):373-80( 

نموده  کسب Parasitology Researchدر مجله  2012 سال مقاله برتر 20رتبه اول مقاالت را در بین 

ر کریم به راهنمایی آقاي دکت خانم خدیجه شمشاده دکتراي تخصصی برگرفته از رسال. این مقاله است

 در این. استدر دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات کمالی و آقاي دکتر جواد رفیع نژاد 

هایی با رنگ بدن روشن مطرح شده است. نتایج آماري این مقاله نشان مقاله نظریه تغییر و انتخاب دام

ا رنگ هایی بتر بیشتر از بدن دامهایی با رنگ بدن تیرهروي بدن دامنه هاي سخت می دهد که وفور ک

ه مهمی اکتور غیر زندرسد که رنگ بدن در ارتباط با گرماي بدن میزبان فاست. به نظر میبدن روشن 

ها بوده و رنگ تیره محیط زیست طبیعی کوچک، حرارت، رطوبت، انتشار فرمون براي در وفور کنه

 ورگیپري، تغذیه، بقا و رشد، الگوهاي فعالیت، جستجوي میزبان و گذر از مرحله الروي به جفتگی

 ویژه در مناطقههایی با رنگ بدن روشن بداشتن رنگ بدن دام و انتخاب  دام . در نظرکندرا مهیا می

ی یهاي سخت از اهمیت بسزاتوسط کنههاي منتقله گرمسیر و نیز کنترل بیماريگرمسیر و نیمه

  .استبرخوردار 

شناسی همانطور که در مجمع عمومی انجمن در شهریور ماه در شیراز اعالم شد وبگاه انجمن کنه -

با شکلی جدید تقدیم حضور اعضا و عالقمندان خواهد شد. خواهشمند است  1392ایران از سال 

  صورت گیرد.هرگونه ایراد و اشکال را به رایانامه انجمن اعالم فرمایید تا اصالح الزم 

پس از  (Persian Jouornal of Acarology)رساند مجله انجمن با کمال خوشوقتی با اطالع می -

ISI پژوهشی از شماره نخست دریافت -شدن از طرف کمیسیون نشریات وزارت علوم درجه علمی

ت الکرد. مدارك مربوطه از سایت انجمن قابل دریافت است. همچنین براي وارد شدن در فهرست مج

ISC  در خبرنامه بعدي به طور کامل به اطالع خواهد رسید.نیز اقدام شده است و  
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   ا در حال انجامی شدهب تصوی يهاپروپوزال

  يالف) دکتر

) مرتبط Acari: Heterostigmatinaهاي هترواستیگماي (کنهمرتضوي الهیجانی، سید عبدالعظیم.  -

هاي و هرمزگان و بررسی روابط فیلوژنتیکی بین جنس هاي کرمانبا حشرات در برخی مناطق استان

 . اســتادقنبر. اســتادان راهنما: دکتر کریم کمالی و دکتر حمیدرضــا حاجیDolichocybidaeخانواده 

، دانشکده کشاورزي، دانشگاه تربیت شناسیکاظم پور اوصـالو. گروه حشـره  شـاهرخمشـاور: دکتر 

 مدرس.

 مرتبط با حشرات در استان )Acari: Heterostigmatinaواستیگما (هاي هترنژاد، وحید. کنهرحیمی -

. قنبراستادان راهنما: دکتر کریم کمالی و دکتر حمیدرضا حاجی .هاگلستان و بررسی تنوع زیستی آن

  ، دانشکده کشاورزي، دانشگاه تربیت مدرسشناسیگروه حشره. اصغر طالبیاستاد مشاور: دکتر علی

  

  ارشد یناسب) کارش

  Scolytinae هاي مرتبط با سوسک هاي چوبخوار نارون زیرخانوادهفون کنه. 1390. رضا، حقیقی -

در مرکز علوم و تحقیقات فارس. استاد راهنما: دکتر هادي استوان. استاد مشاور: دکتر شهرام حسامی. 

  .گروه حشره شناسی دانشگاه آزاد اسالمی. واحد علوم و تحقیقات فارس

  

  هاو رساله هانامهانپای

  ارشد یناسکارش

مرتبط با حشــرات  (Acari: Heterostigmatina)اســتیگما هاي هترو. کنه1391تاج الدین، محمد.  -

. اسـتاد مشاور: دکتر علی اصغر قنبردر غرب اسـتان اصـفهان. اسـتاد راهنما: دکتر حمیدرضـا حاجی

 .مدرس، دانشکده کشاورزي، دانشگاه تربیت شناسیطالبی. گروه حشره

شمال  نواحی برخی ازدر  حشرات با مرتبط Heterostigmatinaهاي فون کنه. 1391لقمانی، امیر.  -

. اسـتاد مشاور: دکتر علی اصغر طالبی. گروه قنبر. اسـتاد راهنما: دکتر حمیدرضـا حاجیایران شـرق

 ، دانشکده کشاورزي، دانشگاه تربیت مدرس.شناسیحشره
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