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  1393 زمستان، 4، شماره پنجمسال 
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 سال و فال و مال و حال و اصل و نسل و تخت و بخت

 بادت اندر شهریاري برقرار و بر دوام

 حال خوش ،مال وافر ،فال نیکو ،سال خرم

 بخت رام ،تخت عالی ،نسل باقی ،اصل ثابت

  

  :با اعضا یسخن

 براي سالمتیو  موفقیت شادباش، آرزوي و، 1394ضمن عرض تبریک سال نو و آغاز بهار سال 

و  خداوند متعاللطف  بهو خوانندگان گرامی،  ایران شناسیکنه محترم انجمن يتمامی اعضا

 رانیا یشناسشماره خبرنامه انجمن کنه مینبیست، مندانشما دوستان، همکاران و عالقه همکاري

زان و ارسال مطالب مرتبط (اعم از یشما عز هايها و پشتیبانیحمایتبا  است دی. امگرددیم میتقد

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  پربارترچه هر

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

  

  اخبار

 
(متخصص اکولوژي جمعیت  Maurice Sabelis شناسی جناب آقاي دکترجامعه بین المللی کنه -

 Philippeو آقاي دکتر به دلیل بیماري  2015ژانویه سال  پنجم را دردام هلند) در دانشگاه آمستر

Lebrun  شناسی. انجمن کنهاز دست دادرا  لژیکب(متخصص تنوع زیستی اریباتیدها) از کشور 

  دارد.برجسته را گرامی می انیاد و خاطره این استادایران 
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فتیم همکار و دوست عزیزمان جناب آقاي دکتــر اطالع یا 1393متاسفانه در روزهاي پایانی سال  -

شناسی ایران این ضــایعه اســفناك را بــه خــانواده احمد عطامهر دار فانی را وداع کردند. انجمن کنه

صمیمانه تسلیت عرض نموده و براي آن مرحــوم غفــران  محترم ایشان و جامعه گیاهپزشکی کشور

ید. ایشــان یکــی از نویســندگان کتــاب فهرســت   نماالهی و براي بازماندگان صبر و اجر مسئلت می

  هاي ایران به همراه دکتر کمالی و دکتر استوان بودند.کنه

 Oribatid mites in یــک ســخنرانی علمــی بــا عنــوانشناســی ایــران، با هماهنگی انجمــن کنــه -

ecotoxicology توسط آقاي دکتــر Nico M. van Straalen   27از کشــور هلنــد در روز دوشــنبه 

 (کــرج) یعی دانشگاه تهرانبپردیس کشاورزي و منابع ط واقع در تاالر استاد مهدوي در 1393 همنب

در ایــن ســخنرانی علمــی  برگزار شــد.و دیگر عالقمندان اعضاي محترم انجمن با حضور برخی از 

شناسی محیطی و اهمیت آنها به عنوان یکی از عوامــل شــاخص سم دانشهاي اریباتید در نقش کنه

   رار گرفت. ق) مورد بحث Bioindicatorمحیط زیست ( سالمت

جدید به عنوان وبگاه داراي  Persian Journal of Acarologyشناسی ایران، مجله انجمن کنه -

شود از این پس شد. از اعضاي گرامی تقاضا می Biotaxa  وبگاهیکی از مجالت آرشیو شونده در 

ارسال فرمایند. وضعیت  http://biotaxa.org/pjaس مقاالت خود را از طریق این وبگاه به آدر

هاي آقایان دکتر داوري مقاله نیز در این وبگاه قابل مشاهده است. با تالش سردبیر مجله و محبت

Bruce Halliday  و دکترZhi-Qiang Zhang  این مهم تحقق پیدا کرد که در پیشرفت امور مجله و

  شناسی ایران از این عزیزان سپاسگزار است.د. انجمن کنهشناساندن آن به جهان تاثیر به سزا دار

دفتر سیاستگزاري و       توسط 1393بندي نشریات وزارت علوم که در پایان سال در رتبه -

       مجله انجمن ریزي امور پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوري صورت گرفت، برنامه

که باالترین رتبه بود را به دست آورد.  +Aرتبه  Persian Journal of Acarologyشناسی ایران، کنه

این موفقیت را به عضاي محترم انجمن و اعضاي هیئت تحریریه مجله صمیمانه تبریک عرض  

  نماییم.می

ریزي شود، هاي آموزشی انجمن با توجه به نیاز اعضا برنامهآز آنجا که در نظر است براي کارگاه -

هاي آموزشی مورد نیاز به رایانامه انجمن خود را براي عنوان کارگاه خواهشمند است پیشنهادهاي

  ارسال فرمایید.
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   ا در حال انجامی شدهب تصوی يهاپروپوزال

  يالف) دکتر

ــاك طینــت ســ - ــه بررســی تاکســونومیک .ســعید ،ئیجپ   و Bdelloidea هــايباالخــانوادهي هاکن

Raphignathoidea هاي مختلــف هــا در زیســتگاهن و تنوع زیستی آندر نیمه شرقی استان مازندرا

دکتــر مشــاور:  اناســتاد .دکتر محمد باقري و دکتر علیرضا صــبوريراهنما:  اناستاد .شهرستان آمل

  .مراغهدانشگاه  دانشکده کشاورزي، ،پزشکیگیاهگروه  .حامد غباري و دکتر غالمحسین قره خانی

 و شــکارگري کنــه Metarrhizium anisopliae گراثر متقابــل قــارچ بیمــار .فائزه ،طاوسی اجود -

Gaeolealaps aculeifer اناســتاد .مــددي حســیندکتــر راهنمــا:  تاداســ .روي جمعیت پشه قارچ 

 دانشــکده کشــاورزي، ،پزشــکیگیــاهگــروه  .دکتر دوستمراد ظفــري و دکتر محمد خانجانیمشاور: 

  .بوعلی سینا همداندانشگاه 

  

  ارشد یناسب) کارش

در   Prostigmata (Acari: Trombidiformes(  بررسی فون کنه هاي شکارگر .امدح ،عباسی -

راهنما:  اناستاد .ف آنهااکشاورزي اطر شرقی و اکوسیستم هاي  استان آذربایجان انبارهاي غالت

  .مراغهدانشگاه  دانشکده کشاورزي، ،پزشکیگیاهگروه  .دکتر محمد باقري و دکتر فریبا اردشیر

  

  هاو رساله هانامهانپای

  ارشد یناسکارش

 سخت با مرتبط  (Acari: Heterostigmatina)رواستیگماهت يهاکنه. 1393 .علیحان ،کاتالو -

علی دکتر مشاور:  قنبر. استاددکتر حمیدرضا حاجیاستاد راهنما:  .مازندران استان غرب در بالپوشان

  .بیت مدرستردانشگاه  دانشکده کشاورزي، ،شناسیحشره. گروه اصغر طالبی

ــانی بکیــانی -  Apoideaافشــان باالخــانواده آوري و شناســایی زنبورهــاي گردهجمــع .ســتاره ،کی

)Hymenoptera :Insectaدکتــر راهنما:  اناستاد .شمال غرب استان فارس هاي همراه آن در) و کنه

-گیــاه گــروه شــهرزاد ازهــاري. مهنــدساستاد مشاور:  قنبر.حمیدرضا حاجیو دکتر  منفرد علیرضا

  .یاسوجدانشگاه  دانشکده کشاورزي، ،پزشکی

در  Neoseiulus californicusو  Amblyseius swirskii. مقایســه عملکــرد 1393کرمی، فرشته.  -

اســتاد . Tetranychus urticaeهاي یک شکارگر و دو شکار در حضور فرم سبز و فرم قرمز سامانه

 پردیس ،پزشکیگیاهگروه  علیرضا صبوري.دکتر مشاور:  . استادآزاده زاهدي گلپایگانیدکتر راهنما: 

  .تهران (کرج)دانشگاه  ،کشاورزي مهندسی و علوم دانشکده، طبیعی منابع و کشاورزي
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در  Neoseiulus californicusو  Amblyseius swirskii. تاثیر کنه شکارگر 1393سپیده. ، عسکریه

آزاده زاهــدي دکتر استاد راهنما: . Tetranychus urticaeتاخیر در تخمگذاري فرم سبز و فرم قرمز 

، طبیعی منابع و کشاورزي پردیس ،پزشکیگیاهگروه  علیرضا صبوري.دکتر مشاور:  . استادگلپایگانی

  .تهران (کرج)دانشگاه  ،کشاورزي مهندسی و علوم دانشکده

  دکتري

 :Oppioidea (Acari باالخانواده هايکنه فون بررسی .1393 کشاورز جمشیدیان، مریم. -

Oribatida)  سنگین فلزات به آلوده اطراف مناطق در اریباتید هايکنه جوامع مطالعه ودر استان البرز 

مشاور:  استاد. محمدعلی اکرمیو دکتر  علیرضا صبوريدکتر راهنما:  اناستاد .زنجان شهر حومه

 و علوم دانشکده، طبیعی منابع و کشاورزي پردیس ،پزشکیگیاهگروه  .حمیدیان امیرحسیندکتر 

  .تهران (کرج)دانشگاه  ،کشاورزي مهندسی
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