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���ن ��ه
  �نا�ی ا�ان ��ر�� ا

  1390 تابستان، 2، شماره دومسال 

  ��تا �ی �وردگار� �م 

  

  :با اعضا یسخن

و  وند متعاللطف خدا بهتمامی اعضا محترم انجمن و خوانندگان گرامی،  خدمت عرض سالمبا 

 را رانیا یشناس شماره خبرنامه انجمن کنه ششمین، مندان شما دوستان، همکاران و عالقه ياری

 يها افتهیاعم از (زان و ارسال مطالب مرتبط یشما عز یبانیبا پشت میدواریام. کنیم یم میتقد

شده، عنوان  دفاع يها ها و رساله نامه انیپاشده،  بیتصو يها پروپوزالن یعناو، اخبار، یپژوهش

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

 انامهیراخود را به آدرس لطفاً مطالب . دییفرما يارینمودن خبرنامه انجمن  پربارتر

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

  

  اخبار

دومین مجمع عمومی و ران یا یشناس انجمن کنهماه،  شهریور 15 در رساند به اطالع می -

 برگزار کرد که طی آن وزارت علوم ي با حضور نمایندهجدید هیات مدیره را ي  ورهانتخابات د

  :انتخاب شدند جدید هیات مدیره ياعضا عنوان سال به 3به مدت  افراد ذیل

  راي 48آقاي دکتر علیرضا صبوري،  -1

 راي 42تبار،  آقاي دکتر مسعود حکیمی -2

 راي 33آقاي دکتر شهروز کاظمی،  -3

 راي 32،  علی احدیتآقاي دکتر  -4

 راي 23،  مهدیه اسديدکتر  خانم -5

 راي 23،  امید جوهرچیدکتر  آقاي -6

 راي 18آقاي دکتر محمد خانجانی،  -7

اي آقاي دکتر صبوري را به عنوان رییس و آقاي دکتر سپس هیات مدیره با تشکیل جلسه

  .کاظمی را به عنوان نایب رییس انتخاب کردند
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شناسی ایران در روزهاي اول و دوم دي ماه سال جاري در  نهبه لطف و یاري خدا، اولین کنگره ک -

براي اطالع . کرمان برگزار خواهد شدعلوم، تکنولوژي پیشرفته و علوم محیطی المللی  مرکز بین

  .مراجعه فرمایید رانیا یشناس انجمن کنه تارنمايیا  http://www.icst.ac.ir تارنمايبیشتر به 

   حال انجام ا دری شدهب تصوی يها پروپوزال

  ارشد یناسکارش

علوم و واحد  ،آزاد اسالمیدانشگاه هاي مربوط به نامهدر شماره پیشین در عنوان برخی از پایان

فارس به راهنمایی دکتر هادي استوان اشتباهاتی رخ داده بود که ضمن عرض پوزش،  تحقیقات

  .شودبدینوسیله تصحیح می

 منطقه هاي زراعی در زمین Mesostigmata راسته هاي کنه فونستیک بررسی. نواب، اسدپور -

 شناسی گروه حشره. دکتر مصطفی حقانی: استاد مشاور. هادي استواندکتر : راهنما استاد. درودزن

  .فارس علوم و تحقیقاتواحد  ،آزاد اسالمیدانشگاه  ،کشاورزي

 اسـتاد . فـارس  اسـتان  هباناسـت  منطقه در انجیر درختان با مرتبط هاي کنه بررسی. زهرا، اسماعیلی -

دانشـگاه   ،کشـاورزي  شناسی گروه حشره. دکتر هادي استوان: استاد مشاور. غیبی مهديدکتر : راهنما

  .فارس علوم و تحقیقاتواحد  ،آزاد اسالمی

 تحقیقات و علوم مرکز در برگ سوزنی درختان با مرتبط هاي کنه بررسی. روزبه، امیرعضدي -

 شناسی گروه حشره. دکتر مصطفی حقانی: استاد مشاور. هادي استوان دکتر: راهنما استاد. فارس

  .فارس علوم و تحقیقاتواحد  ،آزاد اسالمیدانشگاه  ،کشاورزي

 منطقه هاي در جنگل Prostigmata راستهزیر هاي کنه فونستیک بررسی. غالمرضا، بیضاوي -

گروه . دکتر مصطفی حقانی: استاد مشاور. هادي استواندکتر : راهنما استاد. کامفیروز جنوبی

  .فارس علوم و تحقیقاتواحد  ،آزاد اسالمیدانشگاه  ،کشاورزي شناسی حشره

 و گندم مزارع در Mesostigmata راسته خاکزي هاي کنه فونستیک بررسی. فخرالدین، پور خادم -

گروه . نیدکتر مصطفی حقا: استاد مشاور. هادي استواندکتر : راهنما استاد. الرستان منطقه پنبه

  .فارس علوم و تحقیقاتواحد  ،آزاد اسالمیدانشگاه  ،کشاورزي شناسی حشره

 منطقه پنبه مزارع مرتبط با Mesostigmata راسته هاي کنه فونستیک بررسی. آزاده، خورسند -

 شناسی گروه حشره. مهندس غالمعلی امین: استاد مشاور. هادي استواندکتر : راهنما استاد. داراب

  .فارس علوم و تحقیقاتواحد  ،آزاد اسالمیدانشگاه  ،کشاورزي

 استاد. بم منطقه در خرما درختان با مرتبط شکارگر هاي کنه فونستیک بررسی. مریم، دهقان دولتی -

دانشگاه  ،کشاورزي شناسی گروه حشره. دکتر هادي استوان: استاد مشاور. اسدي مهدیهدکتر : راهنما

  .فارس قاتعلوم و تحقیواحد  ،آزاد اسالمی
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 علوم و تحقیقات در مرکز Phytoseiidaeخانواده  هايکنه اي تنوع گونه. زهرا، غریب شوریجه -

 شناسی گروه حشره. دکتر مصطفی حقانی: استاد مشاور. هادي استواندکتر : راهنما استاد. فارس

  .فارس علوم و تحقیقاتواحد  ،آزاد اسالمیدانشگاه  ،کشاورزي

: راهنما استاد. بندرعباس منطقه نخیالت در Mesostigmataراسته  هايکنه فون. فریبا، کامیاب -

دانشگاه  ،کشاورزي شناسی گروه حشره. دکتر سید ابراهیم حسینی: استاد مشاور. هادي استواندکتر 

  .فارس علوم و تحقیقاتواحد  ،آزاد اسالمی

هادي دکتر : راهنما استاد. شیراز نطقهم در انسکتاریومها با مرتبط هاي کنه بررسی. شهپر، گرانپایه -

 ،آزاد اسالمیدانشگاه  ،کشاورزي شناسی گروه حشره. دکتر مصطفی حقانی: استاد مشاور. استوان

  .فارس علوم و تحقیقاتواحد 

 منطقه در Ascidaeو  Laelapidae هاي خانواده خاکزي هاي کنه فون. ندا، منتظري نجف آبادي -

 شناسی گروه حشره. دکتر هادي استوان: استاد مشاور. نعمتی علیرضار دکت: راهنما استاد. شیراز

  .فارس علوم و تحقیقاتواحد  ،آزاد اسالمیدانشگاه  ،کشاورزي

 منطقه بلوط هاي در جنگل Prostigmata راستهزیر هاي کنه فونستیک بررسی. شیما، پناه یزدان -

گروه . دکتر شهرام حسامی: مشاور استاد. هادي استواندکتر : راهنما استاد. مره سرخی کوه

  .فارس علوم و تحقیقاتواحد  ،آزاد اسالمیدانشگاه  ،کشاورزي شناسی حشره

  

  هاو رساله ها نامه انپای

  يدکتر) الف

 Laelapidae (Acari: Mesostigmata) هاي خانوادهکنهشناسایی  .1390 .جوهرچی، امید -

دکتر : استادان راهنما .یان در مناطقی از استان تهرانغشای پوشان و بال بال خاکزي و مرتبط با سخت

آزاد دانشگاه  شناسی، گروه حشره. دکتر استوان: استاد مشاور. کریم کمالی و دکتر علیرضا صبوري

  .علوم و تحقیقاتواحد  ،اسالمی

ي تنگونایپارازي هاکنهیی ایجغراف پراکنش و کیفونستی بررس .1390 .مسعود، تباری میحک -

 .ایدن در Leptus و  Charletoniaي هاجنسی لوژنیف و تهران استان در انیبندپا انگلي ز یخشک

. دکتر عزیز خرازي پاکدل و دکتر کامبیز مینایی: استادان مشاور. دکتر علیرضا صبوري: استاد راهنما

  .، پردیس کشاورزي و منابع طبیعی، دانشگاه تهرانپزشکی گروه گیاه
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  ارشد یناسکارش) ب

 علوم و تحقیقاتدر مرکز  Prostigmata راستهزیر هاي کنه فونستیک بررسی. مهرانگیز، پاکدالن -

 شناسی گروه حشره. دکتر سید ابراهیم حسینی: استاد مشاور. هادي استواندکتر : راهنما استاد. فارس

  .فارس علوم و تحقیقاتواحد  ،آزاد اسالمیدانشگاه  ،کشاورزي

 راستهزیر هاي کنه روي جمعیت (Soil solarization) خاك دهی آفتاب ثرا بررسی. ساناز، جوان -

Prostigmata  استاد . سید ابراهیم حسینیدکتر : راهنما استاد. فارس علوم و تحقیقاتدر مرکز

علوم و واحد  ،آزاد اسالمیدانشگاه  ،کشاورزي شناسی گروه حشره. دکتر هادي استوان: مشاور

  .فارس تحقیقات

 در پیاز ارقام از برخیروي Rhizoglyphus robini Claparede  کنه دموگرافی. زهره، رختابناك -

گروه . دکتر هادي استوان: استاد مشاور. مصطفی حقانی دکتر: راهنما استاد. آزمایشگاهی شرایط

  .فارس علوم و تحقیقاتواحد  ،آزاد اسالمیدانشگاه  ،کشاورزي شناسی حشره

 Macrochelidae (Acari: Mesostigmata)خانواده  هاي کنه فون بررسی. محمد جواد، سبحانی -

دکتر شهرام : استاد مشاور. هادي استواندکتر : راهنما استاد. فارس علوم و تحقیقاتدر مرکز 

  .فارس علوم و تحقیقاتواحد  ،آزاد اسالمیدانشگاه  ،کشاورزي شناسی گروه حشره. حسامی

علوم و در مرکز  Mesostigmataراسته  خاکزي هاي هکن فونستیک بررسی. محبوبه، سلیمانی -

گروه . دکتر امید جوهرچی: استاد مشاور. هادي استواندکتر : راهنما استاد. فارس تحقیقات

  .فارس علوم و تحقیقاتواحد  ،آزاد اسالمیدانشگاه  ،کشاورزي شناسی حشره

 راسته هاي کنه ي جمعیترو (Soil solarization) خاك دهی آفتاب اثر بررسی. سمیه، شبانی -

Mesostigmata  استاد مشاور. مهدي غیبیدکتر : راهنما استاد. فارس علوم و تحقیقاتدر مرکز :

 علوم و تحقیقاتواحد  ،آزاد اسالمیدانشگاه  ،کشاورزي شناسی گروه حشره. دکتر هادي استوان

  .فارس

در  Bdellidae (Acari: Prostigmata)خانواده  هاي کنه فونستیک بررسی. نرگس، عباس زاده -

. دکتر مهدي غیبی: استاد مشاور. هادي استواندکتر : راهنما استاد. فارس علوم و تحقیقاتمرکز 

  .فارس علوم و تحقیقاتواحد  ،آزاد اسالمیدانشگاه  ،کشاورزي شناسی گروه حشره

علوم و ز در مرک سیب چوبخوار هاي سوسک با مرتبط هاي کنه فون بررسی. زهرا، عرب زاده -

گروه . هادي استوان دکتر: استاد مشاور. مهدي غیبیدکتر : راهنما استاد. فارس تحقیقات

  .فارس علوم و تحقیقاتواحد  ،آزاد اسالمیدانشگاه  ،کشاورزي شناسی حشره
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در  Cheyletidae (Acari: Prostigmata)خانواده  هاي کنه فون بررسی. فاطمه السادات، کاظمینی -

. دکتر مهدي غیبی: استاد مشاور. هادي استواندکتر : راهنما استاد. فارس تحقیقات علوم ومرکز 

  .فارس علوم و تحقیقاتواحد  ،آزاد اسالمیدانشگاه  ،کشاورزي شناسی گروه حشره

 Agaricus bisporusاي  تکمه خوراکی هاي قارچ با مرتبط هايکنه سیربر. کوروش، مند کشت -

(Lange) گروه . دکتر راحیل اسدي: استاد مشاور. هادي استواندکتر : ستاد راهنماا .در منطقه شیراز

  .فارس علوم و تحقیقاتواحد  ،آزاد اسالمیدانشگاه  ،کشاورزي شناسی حشره

 منطقه در مزارع ذرت و کلزاي Mesostigmata راسته هاي کنه فونستیک بررسی. حسین، مرادیان -

 شناسی گروه حشره. دکتر مصطفی حقانی: استاد مشاور. هادي استواندکتر : راهنما استاد. گچساران

  .فارس علوم و تحقیقاتواحد  ،آزاد اسالمیدانشگاه  ،کشاورزي

 منطقه در سیب درختانمرتبط با  Mesostigmataراسته  هاي کنه فونستیک بررسی. ساغر، منشی -

گروه . دکتر سید ابراهیم حسینی: شاوراستاد م. هادي استواندکتر : راهنما استاد. سپیدان همایجان

  .فارس علوم و تحقیقاتواحد  ،آزاد اسالمیدانشگاه  ،کشاورزي شناسی حشره
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