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  :با اعضا یسخن

پوشد و رستاخیزي دارد که همه منتظر رسیدن آن هستند و این نوروز را جشن طبیعت رخت نو می

نیست که برترین موجود خلقت اندکی در کار  شود آیا شایستهاکنون که همه چیز بهار می. گیرندمی

اضافه شدن پوست (ایم، دست کم نئوزومی اندازي نکردهها پوستخود اندیشه کند؟ اگر مانند کنه

ضمن تبریک سال جدید حضور تمامی اعضا محترم انجمن و  .داشته باشیم) جدید به پوست پیشین

 نیچهارم، مندان شما دوستان، همکاران و عالقه ياریو  وند متعاللطف خدا بهخوانندگان گرامی، 

م از عزیزانی که پیوسته از تشکیل یدر شگفت. شود یم میتقدران یا یشناس شماره خبرنامه انجمن کنه

گفتند اما دریغ از حتی عضویت آنان در انجمن، کمک و همکاري شناسی میدادن انجمن کنه

پذیرفتنی نیست چرا که بسیاري از دوستان با فشار کاري گوناگون، ... مشغله کاري و . پیشکش

همه کارهاي و زحمات انجمن باید بر عهده  آیا. ریغ نکردندهمکاري و حمایت خود را از انجمن د

  اي خاص باشد؟ عده

ن یعناو، اخبار، یپژوهش يها افتهیاعم از (زان و ارسال مطالب مرتبط یشما عز یبانیبا پشت میدواریام

مصوب و  یپژوهش يها شده، عنوان طرح دفاع يها ها و رساله نامه انیپاشده،  بیتصو يها پروپوزال
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نمودن خبرنامه  پربارتر ه ویتهما را در  در سال جدید )شده ن مقاالت چاپین ارسال عناوینهمچ

ا یو  hajiqanbar1360@yahoo.com انامهیراخود را به آدرس لطفاً مطالب . دییفرما ياریانجمن 

hajiqanbar@modares.ac.ir  دییفرماارسال .  

  

  اخبار

  شناسی کشورپیشکسوتان کنهمعرفی 

  نامه دکتر بهمن پارسیزندگی

  
 ودیده به جهان گشودند و تحصیالت ابتدایی  در شبستر 1314بهمن پارسی در سال دکتر  

موفق به اخذ مدرك دیپلم  1332در تبریز در سال گذراندند و سپس شهر  را در همین راهنمایی

در آمدند و  )آموزش و پروش فعلیوزارت (به استخدام وزارت فرهنگ  1333سال در . شدند

در دانشکده کشاورزي دانشگاه تبریز  1339تا  1335هاي طی سالتحصیالت دانشگاهی را 

مشغول به کار  1346تا  1339و به عنوان دبیر مرکز آموزش کشاورزي تبریز از سال  دندنگذرا

 Institut des Sciencesبراي تحصیل در دوره دکتري عازم بلژیک شدند و در سپس  .بودند

Agronomiques …  زیر نظر پروفسورJ. Cooreman شناسی موفق به اخذ مدرك در رشته کنه

در موسسه بررسی  1351پس از بازگشت از بلژیک در سال  ه خدمت دولتی،ادامدر . دکتري شدند

  .شدند مشغول به کار) موسسه تحقیقات گیاهپزشکی فعلی(هاي گیاهی آفات و بیماري

دار شدند و از سال سرپرستی بخش جانورشناسی کشاورزي موسسه را عهده 1357در سال ایشان 

به افتخار بازنشستگی نایل  1372و در سال  ندریاست موسسه را به عهده داشت 1371تا  1364

  .شناسی ایران هستندضر عضو هیئت تحریریه انجمن حشرهاو در حال حشدند 

  .این پیشکسوت عزیز آرزوي سالمتی و طول عمر داریمبراي 

  :کتاب

(1) Phytoseiidae of North America and Hawaii (Acari: Mesostigmata), by Harold A. Denmark 
and Gregory A. Evans, 451 pp, hard bound, ISBN: 0-930337-26-3, price:$250.00. 
 
(2) Phytoseiidae and Otopheidomenidae of the world (Acari: Mesostigmata): A Self Study 
Guide, by Vikram Prasad, 208 pp, in COLOR, hard bound, ISBN:0-930337-28-X, price: 
$230.00. 
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  :ها و سمینارهاکنگره

http://www.iscp.ugent.be/ 
http://iobc-icpfm2011.cz/index.php/iobc/index/announcement 
http://www.pollinator2011.com/ 
http://www.ipmcenters.org/ipmsymposium12/ 
https://colloque.inra.fr/entomophagousinsects 
 

  :(Persian Journal of Acarology)شناسی ایران مجله انجمن کنه

شناسان رساند مجله انجمن با تالش فراوان و جلب حمایت کنهبا کمال خوشوقتی به اطالع می

نفر از  21شناسان داخل کشور و نفر از کنه 5هیئت تحریریه مجله شامل . مشهور دنیا تاسیس شد

شناسی در ترین هیئت تحریریه در بین مجالت کنهه یکی از قويشناسان سایر کشورها است ککنه

و دو فصلنامه باشد اما در صورت دریافت  (on line)قرار است مجله به صورت بر خط . دنیا است

 Springerهاي اولیه با انتشارات همچنین صحیت. مقاالت بیشتر به صورت فصلنامه درخواهد آمد

       امیدواریم با حمایت . که کار در حال پیشرفت استچاپ مجله صورت گرفته است  براي

بپیوندیم که یکی از  ISIشناسان ایران ضمن دریافت مقاالت فراوان به زودي به جرگۀ مجالت کنه

بنابراین انتظار دریافت مقاالت با کیفیت از همکاران و دانشجویان . اهداف مهم مجله و انجمن است

با مشاهدة فهرست انتشارات مقاالت ایرانیان در مجالت خارجی که ایرانی نامعقول نیست چرا که 

یا  رسد حتی دریافت تنها یک مقاله از هر همکارهاي انجمن آورده شده است به نظر میدر خبرنامه

امیدواریم در دریافت مقاالت سرخورده نشویم که عدم . ، براي چاپ مجله کافی باشددانشجویانش

آدرس وبگاه مجله به شرح  .اسی ایران خواهد بودشنیک نوع سرشکستگی براي کنه ،چاپ مجله

  :زیر است

http://acarology.ir/journal.htm 
 

   ا در حال انجامی شدهب تصوی يها پروپوزال

  يدکتر) الف

اي و کنۀ تارتن دو لکه Neoseiulus californicusبررسی برهم کنش کنۀ شکارگر . رضایی، مریم

دکتر علیرضا : استادان راهنما. یتۀ تجارتی توت فرنگیدر حضور تریپس غربی گل روي دو وار

و دکتر آزاده زاهدي  دکتر حسین اللهیاري: استادان مشاور. اهللا بنی عامريدکتر ولیصبوري و 

  .تهران ، دانشگاهي، دانشکده کشاورزپزشکی گیاهگروه . گلپایگانی

و  Typhlodromus bagdasarianiهاي شکارگر تاثیرات مستقیم و غیرمستقیم کنه. مقدسی، منا

Phytoseiulus persimilis دکتر علیرضا : استادان راهنما. اي روي رزبا تغذیه از کنۀ تارتن دو لکه

  .تهران ، دانشگاهي، دانشکده کشاورزپزشکی گیاهگروه . صبوري و دکتر حسین اللهیاري



 

٤ 
 

  ارشد یناسکارش) ب

در ) Acari: Mesostigmata(استیگما  نزي میا هاي خاك بررسی فون کنه. مرضیه ،مثنوي پور -

: استاد مشاور .دکتر شهروز کاظمی دکتر ملیحه لطیفی و: ان راهنمااستاد .شمال غرب استان کرمان

  .ولی عصر رفسنجان، دانشگاه ي، دانشکده کشاورزپزشکی گیاهگروه  .دکتر مهدي ضیاءالدینی

مرتبط با حشرات ) Acari: Mesostigmata( استیگماي هاي میان بررسی فون کنه. نازنین ،مهرزاد -

 دکتر ملیحه لطیفی و: ان راهنمااستاد. در شهرستان بم) Coleoptera(بال پوشان  ي سخت راسته

، ي، دانشکده کشاورزپزشکی گیاهگروه  .دکتر مهدي ضیاءالدینی: استاد مشاور .دکتر شهروز کاظمی

  .ولی عصر رفسنجاندانشگاه 

 دکتر عباس خانی و: ان راهنمااستاد. هاي انباري در منطقه سیستانفون کنهبررسی . صیادي، زهرا

، ي، دانشکده کشاورزپزشکی گیاهگروه  .مهندس سارا رامرودي: استاد مشاور .رضا صبوريدکتر علی

  .زابلدانشگاه 

هاي دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات فارس به راهنمایی دکتر هادي پایان نامه

  :اناستو

بررسی تاثیر آفتابدهی خاك وجمعیت کنه هاي اریباتیدهاي منطقه علوم تحقیقات . سمیه شبانی

  فارس

بررسی فونستیک کنه هاي مرتبط با سوزنی برگان در منطقه علوم تحقیقات  .روزبه امیر عضدي

  فارس

  بررسی فونستیک پرواستیگماتهاي خاك در منطقه علوم تحقیقات فارس .مهسا پاك دالن

  در منطقه علوم تحقیقات فارس Bdellidaeبررسی فونستیک خانواده  .اي عباس زادهآق

  در منطقه علوم تحقیقات فارس Macrochelidaeبررسی فونستیک خانواده  .محمد جواد سبحانی

  در منطقه علوم تحقیقات فارس Chelytidaeبررسی فونستیک خانواده  .فاطمه کاظمینی

  در منطقه علوم تحقیقات فارس Phytoseiidaeاي خانواده بررسی تنوع گونه  .زهرا قریب

سیب در باغات سیب  Scolytidaeبررسی کنه هاي مرتبط با سوسکهاي خانواده   .خانم عرب زاده

  در منطقه علوم تحقیقات فارس

  بررسی کنه هاي مرتبط با انجیر در باغات انجیر استهبان  .زهرا اسماعیلی

  مزواستیگاتهاي مزارع ذرت  در منطقه گچساران بررسی فونستیک .حسین مرادیان

  بررسی کنه هاي مرتبط با قارچهاي خوراکی؟

  بررسی مزواستیگماتهاي مزارع پنبه  در منطقه داراب؟
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بررسی فونستیک کنه هاي زیر راسته پرواستیگماتها در جنگلهاي بلوط منطقه  .شیما یزدان پناه

  کوهمره سرخی استان فارس

گندم وبرنج در منطقه سد درودزن -فونستیک مزواستیگماتها درمزارع یونجهبررسی  .نواب اسدي

  استان فارس

  بررسی فونستیک کنه هاي زیر راسته پرواستیگماتها در جنگلهاي بلوط منطقه؟ .غالمرضا بیضاوي

  :محمد خانجانیبه راهنمایی دکتر  در حال اجراهاي پایان نامهعنوان 

  غرب ایران) Tenuipalpidae(مطالعه تاکسونومی کنه هاي تارتن دروغین 

  ، باغات سنندجHomopteraجمع آوري و شناسایی کنه هاي پارازیت و شکارگر حشرات راسته 

   هاي فیتوزئیده در برخی از مناطق غرب و شمال غرب ایران شناسایی کنه

کنه هاي فورتیک، شکارگر و پارازیت آفات مکنده و چوبخوار مرتبط با باغات میوه شهرستان 

  همدان

  ب ایرانربررسی مقاومت ارقام مختلف انگوربه کنه نمدي مو در غ

  زیست شناسی و دموگرافی کنه قهوه اي پا بلند درختان آلبالو در شرایط آزمایشگاهی

  :محمد خانجانیبه راهنمایی دکتر  در حال اجراهاي هسالرعنوان 

نطقه م،  Raphignathoidea ، Bdelloidea ، Tetranychoidea تنوع زیستی کنه هاي باال خانواده هاي

 :Tertranycopsis horridus (Acari حیران اردبیل و دموگرافی آزمایشگاهی کنه فندق

Tetranychidae).  

  

   ها نامه انپای

  ارشد یناسکارش

مرتبط با  (Acari: Heterostigmata)استیگما  هاي هترو کنه .1389 .نژاد، وحیدرحیمی -

دکتر : استاد راهنما .ها در استان گلستان تعیین برخی پارامترهاي اکولوژیک آن بالپوشان و سخت

دانشکده  ،شناسی گروه حشره. پور دکتر یعقوب فتحی: استاد مشاور. قنبر حمیدرضا حاجی

  .کشاورزي، دانشگاه تربیت مدرس

 (Acari: Prostigmata) استیگماي پیش هاي کنه. 1389. سید عبدالعظیم، مرتضوي الهیجانی -

. قنبر حمیدرضا حاجیدکتر : راهنما استاد. بالپوشان در برخی مناطق استان کرمان مرتبط با سخت

ت ی، دانشگاه تربي، دانشکده کشاورزیسشنا گروه حشره. رضا صبوريعلیدکتر : استاد مشاور

   .مدرس
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زي خشکی Parasitengona (Acari: Prostigmata)هاي  بررسی فونستیک کنه. 1389. حسین مختاري،

. دکتر علیرضا صبوري: راهنما استاد. انگل بندپایان در منطقه تربت حیدریه استان خراسان رضوي

، دانشکده یاهپزشکیگگروه . تبارابوفاضل دوستی و مهندس مسعود حکیمی دکتر: استادان مشاور

   .زاد اسالمی واحد جهرمآ، دانشگاه يکشاورز

 Parasitengona (Acari: Prostigmata)هاي  بررسی فونستیک کنه. 1389. سرایی، ناهیدسوخت

دکتر علیرضا دکتر محسن یزدانیان و : راهنما اناستاد. شهرستان گرگان ل بندپایان درزي انگخشکی

گروه . حمد تقی مبشريمو مهندس  زاده زاهدي گلپایگانیآ دکتر: استادان مشاور. صبوري

  .کشاورزي و منابع طبیعی گرگان ، دانشگاهي، دانشکده کشاورزیاهپزشکیگ

شهرستان  در Raphignathoidea باالخانوادة هاي بررسی فونستیک کنه. 1389. مهاجربیک شیرین 

محمد  دکتر: استادان مشاور. دکتر علیرضا صبوريدکتر محسن یزدانیان و : راهنما اناستاد. گرگان

کشاورزي و منابع  ، دانشگاهي، دانشکده کشاورزیاهپزشکیگگروه . باقري و مهندس غالمعلی آساده

  .طبیعی گرگان

  :اهنمایی شده توسط دکتر خانجانیرهاي پایان نامهعنوان 

  در منطقه همدان Asteraceaeشناسایی کنه هاي مرتبط با برخی از گیاهان دارویی خانواده 

  مطالعه تنوع گونه اي کنه هاي پیش استیگماي پارك جنگلی فندقلو اردبیل

 :Aceria tristriatus Nalepa (Acariشناسایی بندپایان شکارگر کنه گال زگیلی برگ گردو 

Eriophyidae) و زیست شناسی و کارایی گونه غالب شکارگر  

  در استان همدان Laelapidaeمطالعه تاکسونومی کنه هاي خانواده 

بررسی چرخه زیستی و دشمنان طبیعی کنه قهوه اي پابلند درختان هسته دار در باغات آلو و 

  گیالس همدان

فون کنه هاي شکارگر باغات ارگانیک و غیر ارگانیک و بررسی نوسانات جمعیت گونه هاي غالب 

  در همدان

  بررسی فونستیک کنه هاي باغات پسته، انار و مزارع پنبه شهرستان هاي فردوس و بشرویه

  بررسی فونستیک کنه هاي باغات خرما، انار و مرکبات شهرستان بم

  ان میوه منطقه ریجابمطالعه فون کنه هاي گیاهی درخت

  مطالعه کنه هاي تارتن منطقه همدان و چرخه زیستی کنه قهوه اي در شرایط آزمایشگاه
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  ها براي جهان از ایرانخانواده جدیدي از کنهگزارش 

 2010با دو گونه در سال  Trombidioideaاز باالخانواده  Achaemenothrombiidaeجدید خانواده 

از این دیگري جدید گونه . آوري شده بودنددو گونه از ورامین و تهران جمعاین  .تاسیس شد

کسب اطالعات براي . شد آوري شده است که به زودي توصیف خواهداز کرمان جمعخانواده 

  .بیشتر به مقاله زیر مراجعه فرمایید

Saboori, A., Wohltmann, A. & Hakimitabar, M. (2010) A new family of trombidioid mites 
(Acari: Prostigmata) from Iran. Zootaxa, 2611: 16-30. 
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