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سخنی با اعضای محترم

با عرض سالم و تبریک سال نو و آرزوی سعادت و شادکامی برای همه بهخصوص محققان  ،دانشجویان و عالقمندان به
حوزه کشاورزی ،در این شماره اخباری از انجمن حشرهشناسی ایران شامل عضویت افتخاری جناب آقای دکتتتر عت یت
خرازی پاکدل استاد بازنشسته دانشگاه تهران در انجمن حشرهشناسی ،برگ اری سومین کنگره بینالمللی حشرهشناسی در
تبری  ،و اخبار پژوهشی در حوزه کشاورزی شامل عناوین سخنرانیها و کارگاههای برگ ار شده و معرفی فصلنامه عتلتمتی،
تخصصی ،دانشجویی آوند به اطالع خواهد رسید .همچنین متاسفانه مطلع شدیم جناب آقای مهندس احمد پروین عضتو
هیئت مدیره انجمن حشره شناسی ،دعوت حق را لبیک و به دیار باقی شتافتند ،رئیس و اعضاء هیئت مدیره انجمن ضمن
ابراز تاسف از این ضایعه ب رگ ،از همکاری صادقانه ایشان تجلیل و برای آن مرحوم طلب غفتران و آرامتو و بترای
بازماندگان محترم ایشان صبر آرزمند است .در انتها الزم به یادآوری است که خبرنامه انجمن آماده پذیرش هر گونه خبری
در حوزه کشاورزی میباشد و اخبار واصله با نام تهیه کننده خبر منعکس خواهد شد
راه ارتباطی با ماjesi.newsletter@gmail.com :
با سپاس فراوان -دبیر خبرنامه ابوالفضل حاجیاسمعیلیان

علمی
 معرفی فصلنامه

دانشجویی آوند

عضویت افتخاری جناب آقای دکتر عزیز خرازی پاکدل
جناب آقای دکتر عزیز خرازی پاکدل استاد بازنشسته دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران در سال  9531برای اولین بار به عضویت هیئت مدیره انجمن حشرهشنااسا
ایران انتخاب و در همان دوره به ریاست هیئت مدیره انجمن برگزیده شدند و از همان سال باب همکاری با انجمن توسط ایشان گشوده و ادامه یافت ،ایشان تاا دوره
بیستم جزو هیئت مدیره انجمن بودند و در این مقام نیز همچون همیشه تالش مداوم در ارتقاء علم حشرهشناس و جایگاه انجمن حشرهشناس ایران از خود نشاان
دادند ،بههمین مناسبت انجمن حشرهشناس ایران به پاس قدردان از سالها تالش ب وقفه ایشان در این عرصه ،در ط مراسم از ایشان تجلیل و لاو

افتخاری انجمن به ایشان اهداء گردید( .تصاویر در ادامه)
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درگذشت مهندس احمد پروین

مهندس احمد پروین در سال  9591از توابع سار رود
در استان مازندران متولد شدند و پا از طا دوران
دبیرستان در مدرسه دارالفنون راه دانشکده کشاورزی
دانشگاه یوستوس آلمان شدند و در ساال  9533باا
مدرک کارشناس به ایران برگشتناد و در ماوساساه
بررس آفات و بیماریهای گیاه آن زمان استخادام و
فعالیت تحقیقات خود را آغاز نمودند و در ساال 9531
به درجه بازنشستگ نائل گردیدند .از جامالاه ساوابا
علم ایشان م توان به تدوین نه مقاالاه عالاما در
مجالت ایران و کنگرههای ایران و بینالملالا اشااره
نمود .مهندس پروین همکاری خود را از سال  9531باا
انجمن آغاز و در ط این سالها این هاماکااری اداماه
یافت ،ایشان در آخرین دوره حضورشان یاعانا دوره
 19نیز بهعنوان یک از اعضای هیئت مدیاره اناجامان
انجام مسئولیت م نمودند .مهندس پروین ناقاب باه-
سزای در برگزاری کنگرههای گیاهپزشک ایافااء ما -
کردند و خاطرهای سراسر از خوب بهمراه نامام ما اال
زدن از خود به یادگار گذاشتند .در همین راستا انجمان
حشره شناس ضمن عرض تسلیت مجدد و ابراز تااسا
از ضایعه فقدان آن همکار گرام  ،برای ایشان آمرزش از
درگاه پروردگار منان و برای بازماندگاان صابار الاها
آرزومند است .باشد که رو آن عزیز در نزد پاروردگاار
خود به آرامب ابدی برسد( .تصاویر در ادامه)
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برگزاری مراسم یادبود مهندس احمد پروین در موسسه گیاهپزشکی کشور
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سومین کنگره بینالمللی حشرهشناسی ایران
سومین کنگره بینالملل حشرهشناس ایران در تاریخ  11ال  11مرداد سال جاری در دانشکده کشاورزی تبریز برگزار گردید .در مراسم افتتاحیه کاه در
تاالر شهید سلمان برگزار شد جناب آقای دکتر میرجلیل حجازی استاد گروه گیاهپزشک این د انشگاه و رئی

این دوره کنگره حشرهشناس با اشاره باه

اهمیت علم حشرهشناس و بررس آفات ،به ازوم نوآوری و استفاده از علوم جدید در حشرهشناس و گیاهپزشک  ،تحقیقات روی آفات جادیاد ،تاااایارات
تغییرات آبوهوا به روی ظهور آفات جدید و ارائه راهکارهای سازگار با محیط زیست برای کنترل آنها تاکید کرد .وی انتخاب شعار حفظ و حاماایات از
دشمنان طبیع کلید گیاه پزشک پایدار را دلیل اهمیت کنترل بیولوژیک دانست .در ادامه جناب آقای دکتر عسگری معاون پژوهش و فنااوری دانشاگااه
تبریز در زمینه لزوم برگزاری کنگره های بین الملل برای توسعه ارتباطات محققین مطالب را عنوان و ضمن اشاره به جایگاه دانشگاه تبریز بهعنوان قاطا
علموفناوری در کشور از حدود  122تفاهمنامه این دانشگاه با مراکز علم خبر دادند .سپ

جناب آقای دکتر جالل شیرازی دبیر علم این دوره از کنگاره

گزارش از روند اجرای کنگره ،دریافت ،داوری و پذیرش مقالهها ارائه نمدند .ایشان همچنین عنوان نمودند که مدیریت تلفیقا

آفاات ،حشارهشانااسا

پزشک و ناقلین حشرهشناس مولکول و کاربرد ترکیبات حشرهکب گیاه پایه بیشترین تعداد مقاالت را در این کنگره تشکیل م دهد .در اناتاهاای ایان
مراسم پیام صوت جناب آقای دکتر عزیز خرازی پاکدل بهعنوان اولین رئی

کنگره بینالملل پخب و همچنین از خدمات شادروان مهندس احمد پرویان

در برگزاری کنگرهها یاد شد.
حشرهشناس بیب از  522مقاله به دبیرخانه کنگره ارسال گردید که در ط فرایند داوری  51مقاله بهصورت سخانارانا

و

در سومین کنگره بینالملل

 112مقاله نیز در قال پوستر پذیرش شد .جناب آقای دکتر رضا فرشباف دبیر اجرای کنگره و عضو هیئت علم دانشگاه تبریز از حضور ماحاقاقاانا

از

کشورهای ترکیه و پاکستان و همچنین ارائه مقاالت از کشورهای اروپای در این کنگره خبر دادند .ایشان در ادامه با توجه به اهمیت ناقاب حشارات در
علوم کشاورزی از طری تولید مواد اقتصادی مانند عسل ،موم ،ابریشم ،رنگ ،الک و بهبود کم و کیف محصوالت کشاورزی از طری گرده افشانا

و در

حوزه پزشک شامل بهداشت ،محیط زیست و توانای آنها در انتقال عوامل بیماریزا به انسان و حیوانات ،مطالعات در این زمینه را ارزشماناد دانسات و
وظیفه متخصصان در این علوم را سنگین برشمرد( .تصاویر در ادامه)
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سومین کنگره بینالمللی حشرهشناسی ایران

5

خبرنامه انجمن حشرهشناسی ایران شماره  69بهار و تابستان 1398

سخنرانیهای علمی و کارگاههای آموزشی
با توجه به نقب بسیار مهم همایبها و سخنران های علم در انتقال اطالعات و نتایج کس شده گاهاً جدید در یک موضوع تخصص  ،بنا بر رسالات ایان
خبرنامه در نشر اخبار مهم در این حوزه ،لیست از همایبها و نشستهای تخصص برگزار شده در موسسه تحقیقات گیاهپزشک کشور
عالقمندان م توانند با ایجاد ارتباط با سخنران مربوطه در زمینه مورد عالقه خود از آخرین نتایج پژوهب مورد نمر اطالع حاصل فرمایند.

كنترل بیولوژيک در اصفهان ،دستاوردها و محدوديتها
در خرداد سال جاری با حضور مدیران و کادر تحقیقات و پژوهش ساتااد ماوساساه
تحقیقات گیاهپزشک کشور و برخ از مراکز استان  ،سخنران علم توساط جانااب
آقای دکتر محمد رضا باقری ریی بخب گیاهپزشک مرکز تحاقایاقاات و آماوزش
کشاورزی و منابع طبیع استان اصفهان در سالن سگال موسسه صورت پذیرفات .در
این سخنران ضمن ارائه سابقه کنترل بیولوژیک در استان اصفهان به آخرین دسات-
آوردهای استفاده از این روش در گلخانههای گوجه فرنگ  ،خایاار ،تاوت فارناگا ،
بادمجان و فلفل رنگ در جهت تولید محصول سالم پرداخته شد.

سلسله نشستهای تخصصی شبكه مراقبت سفیدبالک توت و زيتون
در ادامه نشستهای تخصص شبکه مراقبت سفیدبالک توت و زیتون در خارداد مااه
سال جاری سومین جلسه با حضور جناب آقایان دکتر شهاب منمری رییا باخاب
تحقیقات ردهبندی حشرات و دکتر شهرام فرخ معاون بخب تحقایاقاات کاناتارل
بیولوژیک موسسه تحقیقات گیاهپزشک کشور و جناب آقای مهندس یوسف مسئاول
گیاهپزشک سازمان بوستانها و فضای سبز شهرداری تهران و کارشناسان مناط 11
گانه شهر تهران برگزار شد و بررس نتایج بیانگر کاهب چشمگیر جمعایات حشارات
بالغ و میزان تخمریزی آنها م بود.

Studies on the family Issidae (Hemiptera: Auchenorrhynca:
)Fulgoroidea
در تیرماه سال جاری دکتر والدیمیر گنزدیلوف محق انستیتوی جانورشناس آکادم
علوم روسیه در سنتپترزبورگ که شناخته شدهترین فرد در زمینه سیاساتامااتایاک
خااانااوادههااای  Nogodinidae ،Caliscelidae ،Issidae ،Acanaloniidaeو
 Tropiduchidaeم باشندکه به دعوت سرکار خانم دکتر فریبا ممفریان عضو هیئات
علم موسسه و متخصص زنجرهها و زنجرکها در قال پروژهای مشتارک باه ایاران
سفر کرده بودند در ط سخنران علم به معرف خانواده  Issidaeو سیر تکاملا و
آخرین طبقهبندی این خانواده پرداختند

برگزاری كارگاه آموزشی درختان میوه سردسیری در استان سیستان
و بلوچستان
جناب آقای مهندس کلیای عضو هیئت علم موسسه و جناب آقای دکتار گاناجا
مقدم عضو هیئت علم مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعا اساتاان
خراسان رضوی در کارگاه در بخب تفتان شهرستان خاش توضیحات در خصاو
عالیم بیماریها و آفات منطقه از قبیل بیماری غربال درختان زردآلو ،خسارت لیاساه
درختان میوه ،و سوسک شاخک دراز درختان میوه  ....ارائه نمودند
6
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سخنرانیهای علمی و کارگاههای آموزشی
Molecular taxonomy: Some study cades for molecular species
identification and delimitation improvement
دکتر متئو مونتاگنا عضو هیئت علم دانشگاه میالن ایتالیا در تیر ماه سال جاری در سالان
سگال موسسه درزمینه شناسای مولکول موجودات زنده بهویژه سوسکهای بارگخاوار از
خانواده  Chrysomelidaeو محدودیتهای موجود در شناسای مرفاولاوکیاکا

گاوناههاا

سخنران کردند ،ایشان در زمینه استفاده از  DNA– barcodingبا استفاده از ژل  COIو
همچنین سایر روشهای نوین در شناسای موجودات در سطح گونه و زیرگونه توضیاحااتا
ارائه نمودند.

كارگاه آموزشی مديريت آفات ،بیماریهای گیاهی و علفهای هرز مززار
ذرت بذری در پارس آباد مغان
با هماهنگ مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی اردبیل و موسسه تحقیقات گیاهپزشک باه-
منمور بررس مشکالت مزارع ذرت بذری جناب آقایان دکتر مومن  ،عارب جاعافاری و
هادیزاده در کارگاه یک روزه به بررس مشکالت و پاسخگاویا

باه باهارهبارداران و

تولیدکنندگان پرداختند

توسعه و اعتبارسنجی مدل پیشآگاهی بیماری بادزدگی سیبزمینزی در
گرگان
جناب آقای دکتر آقاجان عضو هیئت علم مرکز تحقیقات ،آموزش کشاورزی و مانااباع
طبیع استان گلستان در تیر ماه سال جاری در موسسه گیاهپزشک در ماورد بایامااری
بادزدگ ناش از قارچ اوومیست  Phytophthora infestansکه جزو مهمترین بایامااری
سی زمین در دنیا م باشد توضیحات ارائه نمودند در این سخنران با اتاکاا باه ساوابا
بیماری در  93سال گذشته در منطقه گرگان مدل پیبآگاه بیماری با عنوان Golphyto

ارائه گردید

مكانیزم مولكولی مقاومت به سموم با تاكیید بر ناقلین بیماریها در
حشرهشناسی پزشكی
جناب آقای دکتر دینپرست عضو هیئت علم انستیتو پاستور در سالن سگال موسساه باه
ایراد سخنران در مورد چالب مقاومت به حشرهک ها در ناقلین پرداختند و یک از دالیال
تسهیل مقاومت در پشهها را استفاده بیب از اندازه سموم در بخب بهداشات و کشااورزی
عنوان نمودند و از طراح کیت مولکول برای شناسای مقاومت به حشرهکبها در گاوناه-

های مختل ناقلین به خصو

سه جن

اصل پشههای ناقل (آنوفل ،کولکا

منطب به دستورالعملهای سازمان بهداشت جهان خبر دادند
7
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سخنرانیهای علمی و کارگاههای آموزشی

كارگاه آموزشی كرم گلوگاه انار
با توجه به اهمیت آفت کرم گلوکاه انار کارگاه آموزش و ترویج در باغات انار طارم استاان
زنجان با همکاری جناب آقای دکتر فرازمند عضو هیئت علم موسسه بارگازار گاردیاد و
اطالعات در مورد این آفت و نحوه مدیریت آن در باغات انار ارائه گردید

استفاده از انگلوارهها در كنترل بیولوژيک سن گندم
در مرداد سال جاری در موسسه تحقیقات گیاهپزشک سخنران در خصو

اساتافااده از

زنبورهای پارازیتوئید تخم در جهت مدیریت سن گندم ،روشهای کنترل بیولوژیک ،کاهاب
کاربرد حشرهکبهای طی وسیع و حفظ و حمایت دشمنان طبیع از حشرهکبها توسط
جناب آقای دکتر امیرمعاف عضو هیئت علم موسسه برگزار شد و در انتها در مورد کاهب
خسارت آفات مهم کشور از جمله سن گندم بحث و تبادل نمر گردید.

كارگاه آموزشی كنترل بیولوژيک و غیرشیمیايی آفات گلخانهای در كشور
در این کارگاه که با همکاری جناب آقایان دکتر فرخ و ملکش اعضاء هایائات عالاما
موسسه برگزار شد به تدری

مباحث تولید پایدار و اقتصادی محصاوالت گالاخااناهای باا

مدیریت تلفیق میتن بر کنترل بیولوژیک ،معرف آفات و بیماریهای مهام ماحاصاوالت
گلخانهای و روشهای کنترل غیرشیمیای آنها ،آشنای با دشمنان طبیع در ماباارزه باا
آفات و بیماریهای محصوالت گلخانهای ،نحوه عملکرد هریک از دشمنان در مبارزه با آفات،
معرف روشهای تولید ،تک یر و کاربرد عوامل کنترل بیولوژیک در قال بر نامه مادیاریات
تلفیق آفات و بیماریهای محصوالت گلخانهای ،میزان کارای و نتایج حاصل از کاربرد هار
یک از عوامل در سطح گلخانههای کشور پرداخته شد

كارگاه آموزشی مديريت كرم خراط
با توجه به اهمیت آفت کرم خراط آقای مهندس رئوف کلیای عضو هیئت علم موسسه در
ط برگزاری کارگاه آموزش  ،اطالعات از این آفت از قبیل پراکنب ،داماناه مایازباانا ،
تغییرات رفتاری ،مدیریت تلفیق و کاربرد روشهای کنترل بیولوژیک ،کاناتارل زراعا ،
کنترل مکانیک  ،کنترل شیمیای  ،کاربرد فرمون جنس ارائه نمودند
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سخنرانیهای علمی و کارگاههای آموزشی

دوره آموزشی تجزيه وتحلیل جمعیت حشرات
در شهریور سال جاری جناب آقای دکتر امیرمعاف عضو هیئت علم موسسه در یک دوره
آموزش  ،به ارائه اصول نمونهبرداری از جمعیت حشرات ،طبقهبندی دادههای فراوان مرحله
رشدی حشرات ،تجزیه و تحلیل دادههای فراوان مرحله رشدی ،استفاده از نرمافزار اکسل و
نحوه سامانده دادهها ،استفاده از نرمافزارهای آماری  Rدر تجزیه و تحلیل دادههاا اقادام
نمودند.

دوره آموزشی مگس میوه زيتون
با توجه به خسارت آفت مگ

میوه زیتون و نقب مهم انتقال اطالعاات جادیاد در ایان

حوزه ،جناب آقای دکتر کیهانیان عضو هیئت علم موسسه در شهریاور ساال جااری در
موسسه گیاهپزشک در یک دوره آموزش اقدام به ارائه اطالعات در زمینه زیستشانااسا
آفت ،تغییرات جمعیت و مدیریت کنترل مگ

زیتون در مناط زیتون کااری در کشاور

نمودند.
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