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  اخبار

نژاد به سفر حج تمتع مشرف شدند. با خبر شدیم همکار گرامی جناب آقاي دکتر کریم حداد ایرانی

کنیم و امیدوارم سک و طاعات، براي ایشان طول عمر و سالمتی مسئلت میان آرزوي قبولی منضم

  هاي مقدسی مشرف شوند.سایر دوستان نیز به چنین مکان

شناسی ایران براي راحتی در به روز کردن مطالب و دسترسی آسان    آدرس وبگاه انجمن کنه

و رایانامه انجمن به  www.acarology.irبه  مندان به این وبگاه و به یاد سپردن آنعالقه

asi@acarology.ir  تغییر یافت. خواهشمندیم به تمامی دوستان اطالع دهید. در ضمن در وبگاه

المللی پیشین فقط لینکی به آدرس جدید  در دسترس است. انجمن اقدام به تاسیس مجله بین

Persian Journal of Acarology دودیت فضاي این شماره از خبرنامه کرده است که به علت مح

  ترجیح داده شد در خبرنامه بعدي به طور مفصل در مورد آن توضیح داده شود.

  شناسی کشورمعرفی پیشکسوتان کنه

 اند تا اینشناسی کشور زحمات فراوانی کشیدهاز این پس قصد داریم پیشکسوتانی را در زمینه کنه

امروز انجمنی به این نام در ایران وجود داشته باشد  که این دانش در کشور آن چنان پیشرفت کند

آوري اطالعات مربوط به شناسی معرفی کنیم اما متاسفانه امکان دسترسی یا جمعبه دوستداران کنه
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. از دوستانی که به هر نحوي با یکی از این بزرگان ردنامه بسیاري از آنان برایمان وجود ندازندگی

تر دانشور، دکتر خسروشاهی و ... ارتباط یا تماسی دارند موجب امتنان از جمله دکتر پارسی، دک

  خواهد بود که ما را در این کار یاري فرمایند.

شناسی تر در خبرنامه انجمن حشرهنامه آقاي دکتر حسین سپاسگزاریان پیشبا توجه به اینکه زندگی

توانند به آن مند میتان عالقهکنیم و دوسایران به چاپ رسید از چاپ دوباره آن خودداري می

  شناسی مراجعه کنند.شماره از خبرنامه انجمن حشره

  نامه دکتر کریم کمالیزندگی

  

  

  

  

خوانید بنا به درخواست انجمن، توسط استاد عزیز دکتر کمالی به انجمن ارسال آنچه که در ذیل می

  نماییم.براي ایشان آرزوي سالمتی و طول عمر می شده است.

زمان با جنگ جهانی دوم ودر هم 1320انب کریم فرزند محمد در تاریخ سوم شهریور ماه سال اینج

(خیابان  وارگی من نیز بود در محله چرنداب تبریزها به ایران که شروع آروز حمله قشون روس

نگ اهللا طالقانی فعلی) به دنیا آمدم. والدین من باتوجه به اشغال تبریز براي نجات از عوارض جآیت

 21سال بعد یعنی در  4حدود  مرا با گاري به روستاهاي اطراف بردند. ،در اولین روزهاي زندگیم

اثر حمله فرقه دمکرات به پیکر ایران وارد شد که ضمن آن  استان  ضربه دیگري در 1324آذر ماه 

ام همانند در این مدت خانواده و از ایران جداشد 1325آذر  21تا  آذربایجان براي مدت یک سال و

  مصائب زیادي مواجه شدند.              مشکالت و با اهالی تبریز سایر

داب االسالم واقع درمحله چرنقتهث هاي فخررازي ودبستان در 1326تحصیالت ابتدائی من از سال 

اینجانب کالس ششم ابتدائی  و به تهران مهاجرت کردند1331ام درسال ادامه یافت تا اینکه خانواده

هاي بابک دبیرستان ام درتحصیالت متوسطه در دبستان غزالی تهران به پایان بردم.1332سال  در را

 براي اولین بار 12کالس  در 1338سال  در میدان رشدیه تهران ادامه یافت واسدآبادي واقع در  و

ه به لحاظ البته این رتبه ن اولی در رشته علوم طبیعی فارغ التحصیل شدم. رتبه شاگرد زندگی با در

شهریورماه  دانش آموزان بود.در درس نخوانی سایر ذکاوت من بلکه به دلیل بازیگوشی و زیرکی و

 شدگان آزمون ورودي دانشکده کشاورزي دانشگاه تهرانیرفتهپذ نفر از 120میان  نام من در 1338

 سال وارد مهرماه همان در و اعالم گردید آن شرکت کرده بودند در نفر 1995 که حدود (کرج)

درسال سوم رشته دفع آفات  -پس از دوسال تحصیل کشاورزي عمومی دانشکده کشاورزي شدم.
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 ارشد پیوسته)(کارشناسی مدرك فوق لیسانس مهندسی دفع آفات 1344 سال در نباتی را انتخاب و

در کارشناسی ارشد  سال و 3دوره کارشناسی  زمان مدت تحصیل در آن در دریافت کردم. را

زي به دانشگاه نظامی واقع در سلطنت براي انجام خدمت سربا 1342ماه دردي سال بود. 4 تهپیوس

به درجه ستوان دومی نایل  ماه دوره آموزشی 9پس از گذراندن  اعزام و )(پاسداران فعلی آباد

اصفهان سپري  01آمادگاه  نه ماه باقی مانده خدمتم با سمت فرمانده دسته یکم موتوري در .گردیدم

                                                                                                                             شد.                                                                                                              .           

توسعه کشت حبوبات در  خاتمه خدمت وظیفه در طرح اصالح و پس از و 1344در تیرماه 

 وزارت کشاورزي ایاالت متحده سازمان برنامه وقت و  (کرج) که با همکاري دانشکده کشاورزي

سال با همکاري  5مدت  (آمریکا) درحال اجرا بود با سمت حشره شناس  مشغول خدمت شدم و

ی به تحقیق در زمینه آفات حبوبات اشتغال داشتم. در این زمان موفق شدم حشره شناسان آمریکائ

                                                                            .که دوره جدید کارشناسی ارشد نا پیوسته مهندسی گیاهپزشکی رانیز بگذرانم

به عنوان آسیستان پژوهشی  داده و استعفا خود به منظور ادامه تحصیل از سمت 1349دراوایل سال

 در شناسی دانشگاه ایالتی داکوتاي شمالی آمریکا پذیرفته شدم.دانشجوي دکتري در گروه حشره و

شناسی اقتصادي به ایران ذ دانشنامه دکتراي تخصصی در حشرهپس از اخ 1352اواخر سال 

(شهید چمران  اه جندي شاپور اهوازدر گروه گیاهپزشکی دانشکده کشاورزي دانشگ مراجعت و

بر تدریس دروس  وههاي قبل از انقالب عالدر سال .با سمت استادیار مشغول خدمت شدم فعلی)

اندازي مقاطع کارشناسی راه تاسیس گروه گیاهپزشکی و شناسی درگیاهپزشکی و حشره

ریزي نیز برنامه ی وکارشناسی ارشد رشته هاي حشره شناسی و بیماري شناسی گیاه گیاهپزشکی و

از انقالب  هاي بعدشناسی درسالتاسیس آزمایشگاه کنه راه اندازي دوره دکتراي حشره شناسی و و

در همان  1365استادي نیز تا سال  هاي دانشیاري وء به مرتبهارتقا ام.فعالیت و همکاري داشته

  دانشگاه انجام گرفت.                                        

 6(مرکز وین ) به مدت  یک بورس آموزشی از طرف سازمان بین ا لمللی انرژي اتمی 1355درسال

در  هفته به اینجانب تعلق گرفت که ضمن آن به دانشگاه ایالتی فلوریدا در گینزویل اعزام شدم و

                                                                                                                  رادیواکتیو بر حشرات شرکت نمودم.          مواد و عملی اثرات  اشعه گاما هاي نظري وکالس

به مدت یک سال به عنوان استاد میهمان  به گروه حشره شناسی دانشگاه  1364- 65درسال هاي 

ها فرهنگی و باز گشائی دانشگاهایالتی آیوا (آمریکا) عزیمت و با توجه به اینکه پس از انقالب 

را در زمینه  هاي خودتدریس کنه شناسی به اینجانب واگذار شده بود لذا  در طی این مدت پژوهش

عنوان  ماه به 3نیز براي مدت  1374عالوه براین در تابستان سال  کنه شناسی متمرکز نمودم.
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تی کالیفرنیا در شهر ریورساید شناسی دانشگاه ایالفرصت مطالعاتی کوتاه مدت به گروه حشره

هاي خرما در منطقه جنوب کالیفرنیا به پژوهش پرداختم.                                                                           هدر زمینه کن آمریکا عزیمت و

به دلیل  گسترش مقاطع تحصیالت تکمیلی و و هابه بعد به دنبال باز گشائی دانشگاه 1366ازسال

پژوهش در دانشگاه شهید چمران با  اینجانب عالوه بر تدریس و-کمبود مدرس کنه شناسی

وتحقیقات دانشگاه  زابل وواحد علوم -گیالن- صنعتی اصفهان - تربیت مدرس-دانشگاههاي تهران

مکاري من با دانشگاه شهید چمران هاي مختلف همکاري داشتم .با اینحال هآزاد تهران در زمان

 و تبه دلیل مشکالخدمتم در اهواز  سال آخر 17 ادامه یافت و 1376سال یعنی تا سال  25حدود 

ام به تهران در تنهائی نقل مکان خانواده سال جنگ تحمیلی عراق علیه ایران و 8عوارض ناشی از 

.                                                                                                                             سپري گردید.                                        

ایجاد مقاطع دانشوري  برنامه ریزي درسی و -تدریس کنه شناسی سال همکاري در 10به دنبال 

کده کشاورزي دانشگاه تربیت مدرس شناسی دانشبه گروه حشره 1377از اول سال  -ودکتري

از طرف وزارت  1386در سال  سال دیگر به خدمت در این دانشگاه ادامه دادم. 10حدود  منتقل و

  فناوري به عنوان استاد نمونه کشوري در گروه کشاورزي انتخاب شدم.                    تحقیقات و –علوم 

سال خدمت دانشگاهی بنا بر درخواست شخصی   41پس از حدود  1387در اولین روزهاي سال 

تحقیقات  حال به همکاري نیمه وقت خود با واحد علوم و با این به افتخار باز نشستگی نائل شدم.

اه در این تاریخ از خدمت در این دانشگ ادامه داده و 1389دانشگاه آزاد اسالمی تا پایان شهریورماه 

  نیز استعفا دادم.                                                                                                             

ر مقاطع حشره شناسی د ها دانشجوي گیاهپزشکی وهمه تالش عالوه برآموزش صد حاصل این

دانش آموخته در مقطع  30بیش از جمله از ها مدرس کنه شناسی تربیت ده - مختلف تحصیلی 

- اس- آي ها مقاله علمی پژوهشی وانتشار ده و ارشددر مقطع کارشناسی نفر 70بیش از  دکتري و

هاي داخلی وبین المللی  پوستر درکنگره ها مقاله وارائه ده اجراي چندین طرح پژوهشی و -آي

  .باشدمی

متاسفانه به زودي  پزشکی وجود خود بپردازم. با شروع باز نشستگی فرصتی پیش آمد تا به معاینات

فاصله به فیبروسارکوما (سرطان بافت نرم) مبتال شده است که بالمشخص شد که ران پاي راستم 

با اینحال شدت درد  تراپی به مداواي آن پرداختم.هفته رادیو 7جراحی وبه دنبال آن عمل  3طی 

شد.با  1387بار ایست قلبی درآبان ماه  سکته ویککه منجر به دو بار  ناشی از بیماري به حدي بود

اینحال مشیت الهی براین بودکه ایست قلبی در اتاق انتظار اورژانس بیمارستان قلب تهران حادث 

به هر حال خداوند  که خوشبختانه با دو نوبت شوك الکتریکی به زندگی باز گردانده شدم. شود
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-امدهاین بنده عنایت فرمود تا از لذت دیدن خانوا قادر متعال را سپاسگزارم که فرصت دیگري به

  دوستان وآشناهایم بهره مندشوم. تا کی؟؟  اهللا اعلم –هایم فرزندان ونوه

  هاو رساله هانامهانپای

  الف) دکتري

 شکارگريیی کارا نییتع و لرستان استان دیتوزئیفي هاکنهیی شناسا. 1389. شهریار، جعفري

Neoseiulus barkeri (Phytoseiidae) .استاد مشاور: دکتر پوریعقوب فتحیراهنما: دکتر  استاد .

   .، دانشکده کشاورزي، دانشگاه تربیت مدرسشناسیگروه حشره. فرید فرجی

  ناسی ارشدب) کارش

رقم گوجه فرنگی در  9اي روي ي دو نقطهمطالعه زیست شناسی کنه. 1385. شیوا، اصولی -

. گروه مقدم محمد. استاد مشاور: دکتر نژادکریم حداد ایرانیراهنما: دکتر  تاد. اسشرایط آزمایشگاهی

  .شکده کشاورزي، دانشگاه تبریزدان پزشکی،گیاه
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  .علوم و تحقیقاتواحد  ،آزاد اسالمیدانشگاه ، شناسیحشره

  یا در حال انجام هاي پژوهشی مصوبطرح
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Mesostigmata) علوم و  گروه تنوع زیستی، مرکز بین المللی .ي غرب استان مازندراندر منطقه

  .تکنولوژي پیشرفته و علوم محیطی، کرمان
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