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  ي تحصیلیها نامه پایان ینواعن
   کارشناسی 

  )Insect Conservation Biology( لوژي حفاظت از حشراتبیو
  کارشناسی ارشد

ـ   ژي،وبیول ي مطالعه و Stethorusهاي جنس  کفشدوزك در مـزارع   S .gilvifrons  ي هرژیم غذایی و تغییرات جمعیـت گون
  نیشکر استان خوزستان 

  دکتري
  گرگان ي منطقه ي در مزارع پنبه )Aphis gossypii Glover( سبز پنبه ي شته ارزیابی خسارتو  دینامیسم جمعیت
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  ترجمه یا تالیف کتاب) الف
 358. انتشارات دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگان. مهندسی اکولوژیک در مدیریت آفات. 1387  .افشاري، ع - 1

  ).ترجمه(صفحه 
  
علوم کشاورزي و منابع طبیعی  هانتشارات دانشگا .شناختی در مدیریت تلفیقی آفات کاربرد اصول بوم. 1390. افشاري، ع - 2

  ).ترجمه(صفحه  544. گرگان
  

  :)مجري(تحقیقاتی خاتمه یافته  هاي طرح) ب
  ي گرگان ها در مزارع گندم منطقه آن شکارگرهايهاي مهم گندم و  دینامیسم جمعیت شته - 1
  در شهرستان گرگان Agromyzidaeي  هاي مینوز خانواده فون مگس - 2
  ي گرگان منطقهدر )  کارابیده(زمینی  هاي بررسی فون سوسک - 3
بر زنبور  Helicoverpa armiger (Hübner) ،پنبه وزهغکرم علیه   هاي مهم مورد استفاده کش اثرات جانبی حشره - 4

 در شرایط آزمایشگاهی Trichogramma brassicae Bezdenkoپارازیتویید 
در شهرستان  Melicharidaeو  Blattisociidae (Acari: Mesostigmata)هاي  هاي خانواده فون کنهي  مطالعه - 5

  گرگان
 :Bracon hebetor Say (Hymenopteraزنبور بر نشوونما و تولیدمثل در سرما   سازي شفیره ذخیرهتاثیر  - 6

Braconidae) در شرایط آزمایشگاهی  
 Bracon hebetor (Braconidae)    پارازیتویید فلوبندیامید بر زنبور تیوسیکالم و کش بررسی اثرات جانبی دو حشره - 7

  در شرایط آزمایشگاهی
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  :در مجالت علمی پژوهشی مقاالت علمی منتشر شده) ج

 Stethorus gilvifronsاي کفشـدوزك  رفتارهاي تغذیه  .1379 .کریم، و کمالی محمد سعید، مصدق ؛علیافشاري،  - 1
(Mulsant) مجلـه علمـی کشـاورزي دانشـگاه      .هاي طعمه در شرایط آزمایشـگاهی  ثر بر میزان تغذیه آن از کنهعوامل مو و

  .91تا  71 صفحات .2شماره  ،جلد بیست و سوم .چمران اهواز شهید

سبز پنبه   تغییرات جمعیت شته. 1384 پرویز،بر،  و شیشه هوشنگاسدي،  بیات ابراهیم؛نژادیان،  سلیمان؛ لیافشاري، ع  -2
)Aphis gossypii Glover( مجلـه  .گرگـان   قهمنط پاشی در پاشی شده و بدون سم سم  شمنان طبیعی آن در مزارع پنبهد و  

  .60تا 39 صفحات ،2  ، شماره73جلد  هاي گیاهی، آفات و بیماري

پارامترهـاي دموگرافیـک   . 1385 پرویـز، بـر،   و شیشـه  هوشـنگ اسـدي،   ابراهیم؛ بیاتنژادیان،  ؛ سلیمانافشاري، علی  -3
انجمـن    ، نامـه گرگـان   قـه منط  در مـزارع پنبـه   Aphis gossypii (Homoptera: Aphididae)سـبز پنبـه،    جمعیت  شته

   .44تا  23صفحات  ،2ي  ، شماره26، جلد ایران شناسی حشره

پـراکنش فضـایی جمعیـت    . 1386. پرویـز بـر،   و شیشـه  هوشنگاسدي،  ابراهیم؛ بیاتنژادیان،  ؛ سلیمانافشاري، علی  -4
شناسـی ایـران،    انجمن حشره  نامه .گانگر  منطقه  هاي مختلف برآورد آن در مزارع پنبه و روش سبز پنبه  دشمنان طبیعی شته

   .78تا  61صفحات  ،2  ، شماره27جلد 

نیشـکر    تغییرات فصلی و پراکنش فضـایی جمعیـت کنـه   . 1386 .، کریمو کمالی ، محمد سعیدمصدق ؛افشاري، علی - 5
)Oligonychus sacchari, Prostigmata: Tetranychidae (  ــکارگر ــدوزك ش  Stethorus gilvifronsو کفش

Mulsant 135 صفحات. 1  شماره ،30جلد . علمی کشاورزي دانشگاه شهید چمران اهواز  مجله .در مزارع نیشکر جنوب اهواز 
  .147تا 

  پراکنش جغرافیایی و دامنه. 1386 .کریم، و کمالی ، ابراهیمنژادیان سلیمان محمد سعید؛، مصدق ؛لیافشاري، ع -  6
  در استان خوزستان و مطالعهStethorus gilvifrons (Mulsant) Col.; Coccinellidae میزبانی کفشدوزك

 - 201 صفحات، 4  ي ، شماره14، جلد گرگان علوم کشاورزي و منابع طبیعی  ، مجلهشناسی آن در شرایط آزمایشگاهی زیست
210.  

گنـدم در    هـاي خوشـه   هاي شـت  برداري دنباله تراکم، پراکنش فضایی و نمونه. 1388. مهديو دسترنج،  لیافشاري، ع  -7
  .102تا  89، صفحات 2  ، شماره32اهواز، جلد ) پزشکی گیاه(علمی کشاورزي   مجله .گرگان  منطقه

تاثیر چهار غذاي . 1388. ؛  پهلوانی، محمدهادي و جوینده، علیافشاري، علی ؛سرایلو، محمدحسن ؛دیزج، مرتضی بري -8
 :Chrysoperla carnea (Steph.) (Neuropteraوري سـبز،  بـالت   هـاي زیسـتی الرو و شـفیره    مختلـف بـر شـاخص   

Chrysopidae)ب، صـفحات   -1  نامـه  ویـژه ، 16علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگان، جلد   مجله .، در شرایط آزمایشگاهی
  .492تا  486

خوار در  اي مهم شتهاي جمعیت شکارگره برداري دنباله تغییرات تراکم، پراکنش فضایی و نمونه. 1390 .افشاري، علی - 9
  .285تا  276، صفحات 3ي  ، شماره25جلد ). علوم و صنایع کشاورزي(حفاظت گیاهان   نشریه. گرگان  منطقه گندم مزارع
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 ي خانواده هاي سوسک زیستی تنوع. 1390. ؛ محسن یزدانیان و آساده، غالمعلیافشاري، علینوده، مریم؛   رضایی -10
، 3ي  ، شماره3جلد  شناسی کشاورزي، بوم  نشریه. استان گلستان آزادشهر، شهرستان راعیز هاي نظام م بو در کارابیده

 .357- 347صفحات 

  خانواده هاي سوسک زیستی تنوع. 1391. محسن و آساده، غالمعلییزدانیان، ؛ افشاري، علیرضایی نوده، مریم؛  -11
، 1ي  ، شماره32جلد  شناسی ایران، ي انجمن حشره نامه. تاناستان گلس آزادشهر، شهرستان هاي باغی سامانه بوم در کارابیده

  .79تا  59صفحات 

هاي  فون سوسک.  1391 .، غالمعلیو آساده ، یانموئیلویک محسن؛ ،یزدانیان علی؛ ،افشاريمریم؛ نوده،   رضایی -12
، جلد )جله علمی کشاورزيم(پزشکی  گیاه .زادشهر، شرق استان گلستانآدر شهرستان ) Coleoptera: Carabidae(زمینی 

  .33-13، صفحات 4، شماره 35

  اثرات کشنده و زیرکشنده. 1391. ؛ یزدانیان، محسن و سرایلو، محمدحسنافشاري، علیلو، وحیده؛ مصطفی -13
تحقیقات .  Cryptolaemus montrouzieri Mulsantمراحل نارس کفشدوزكبر هاي کلرپایریفوس و آبامکتین  کش آفت

  .47تا  39، صفحات 1ي  ، شماره2، جلد آفات گیاهی

زي و کودزي  هاي خاك فون کنه. 1391. ؛ صبوري، علیرضا و کاظمی، شهروزافشاري، علییزدانفر؛ آهنگران،  -14
تا  1، صفحات 12ي  ، شماره4تاکسونومی و بیوسیستماتیک، جلد   مجله. در شهرستان نوشهر Eviphidoidea  باالخانواده

16.  

 درخت گونه تأثیر بررسی .9113 .جویباري، شعبان شتاییو   افشاري علی کاوسی، محمدرضا؛ ه، گودرز؛زاد حاجی -15
 هاي جنگل در  Lymantria dispar (L.)ناجور باف ابریشم زیستی از پارامترهاي برخی روي ریزي تخم ارتفاع و میزبان
، 1  ، شماره19جنگل، جلد  و چوب فناوري و علوم هاي پژوهش مجله ).دلند جنگلی پارك :موردي مطالعه( گلستان استان

  .162تا  149 صفحات

 و جوي وضعیت اثر بررسی. 9113 .جویباري، شعبان شتاییو   افشاري علی کاوسی، محمدرضا؛ زاده، گودرز؛ حاجی -16
 چوب فناوري و علوم هاي پژوهش مجله.  Lymantria dispar (L.)باف ناجور ابریشم فرومونی هاي تله کارایی روي زمان

  .174تا  163 ، صفحات1ي  ، شماره19جنگل، جلد  و

 ، یزدانیـان  و غالمعلـی  آسـاده،  ؛همـت  دادپـور مغـانلو،  ؛  اهللا ولیعامري،  بنی ؛ افشاري، علی ؛غالمعلی عبداللهی آهی، -17
بـه   Cryptolaemus montrouzieri Mulsant (Col.; Coccinellidae)واکـنش تـابعی کفشـدوزك     . 1391. محسـن 

پزشـکی   گیـاه . در شرایط آزمایشگاه Planococcus citri (Risso)(Hom.; Pseudococcidae)شپشک آردآلود مرکبات 
  .14تا  1 صفحات. 1ي  ، شماره35جلد . )ي علمی کشاورزي مجله(

ی تـاثیر  بررسـ . 1391. ؛  پهلوانی، محمدهادي و جوینده، علـی افشاري، علیدیزج، مرتضی، سرایلو، محمدحسن،  بري -18
 Chrysoperla carnea (Steph.)سـبز،  هـاي زیسـتی بـالتوري     روي برخـی از شـاخص   غـذایی مختلـف    چهـار جیـره  

(Neuroptera: Chrysopidae)صفحات. 1  ، شماره35جلد . )علمی کشاورزي  مجله(پزشکی  گیاه. ، در شرایط آزمایشگاهی 
 .80تا  69
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تاثیر غلظت قند و دفعات تغذیه بر طول عمر و تولید نتاج . 1392 .افشاريعلی یزدانیان، محسن؛ خباز صابر، حدیث و  -19
  .16تا  1، صفحات 3، شماره 4جلد . تحقیقات آفات گیاهی. Habrobracon hebetorحشرات کامل زنبور پارازیتویید 

اي کلرپایریفوس و ه کش تاثیر آفت. 1392. ؛ یزدانیان، محسن و سرایلو، محمدحسنافشاري، علیلو، وحیده؛ مصطفی -20
فصلنامه تحقیقات  .Cryptolaemus montrouzieri Mulsantحشرات کامل کفشدوزك  باروريمانی و  زندهبر آبامکتین 

  .147تا  133 ، صفحات2ي  ، شماره5جلد . شناسی حشره

ـ  . 1392. ، غالمعلـی عبـداللهی آهـی  شـعبانعلی و   مـافی پاشـاکالیی،   معصومه؛ غالمی، ؛علی، افشاري -21   مورچـه  اثیرت
Lasius turcicus (Hymenoptera: Formicidae)  استرالیایی، کفشدوزكبر کاراییRodolia cardinalis   در باغات

  .65تا  53، صفحات 2، شماره 3تحقیقات آفات گیاهی، جلد  .مرکبات استان مازندران

 تاثیر چند رژیم غذایی مصنوعی. 1392 .سنمح ،و یزدانیان، شعبانعلی ؛ مافی پاشاکالییافشاري، علی زکیه؛ احمدي، -22
علوم (نشریه حفاظت گیاهان . Ceratitis capitata (Dip.; Tephritidae) اي مدیترانه  مگس میوه تولیدمثل نشوونما وبر 

  .475- 467، صفحات 4، شماره 27جلد ). و صنایع کشاورزي

هاي ایندوکسـاکارب و لوفنـورون    کش ات جانبی حشرهاثر .1393. متکی، اسماعیل و ؛ گرزالدین، ملیحهافشاري، علی -23
، 37جلـد  ). مجله علمی کشـاورزي (پزشکی  گیاه .در شرایط آزمایشگاهی Trichogramma brassicaeبر زنبور پارازیتویید 

  .79تا  61، صفحات 3شماره 

هـاي زیسـتی و    ویژگـی . 1394. محسـن یزدانیـان،  ؛ مافی پاشاکالیی، شعبانعلی مافی و افشاري، علی؛ راضیهنوري،  -24
روي چنـد گیـاه میزبـان در شـرایط      Ceratitis capitata (Diptera: Tephritidae)اي، مدیترانـه   تولیدمثلی مگس میـوه 

  .91تا  79، صفحات 1، شماره 5جلد . تحقیقات آفات گیاهی. آزمایشگاهی

کشی و رفع اثر تاثیري خاك دیاتومه  حشره افزایش کارآیی .1395. افشاري، علیریحانی، ملیحه؛ یزدانیان، محسن و  -25
. Myrtus communisدر ترکیـب بـا اسـانس گیـاه مـورد،       Sitophylus oryzaeسایان علیه حشرات کامل شپشه بـرنج،  

  .78تا  65، صفحات 1، شماره 5هاي کاربردي در گیاهپزشکی، جلد  پژوهش

 آب  و نوشـیدن  گلیسـرول  از الروهـا  تغذیه اثر. 1396. افشاري علی و یزدانیان محسن ؛ آبادي تقی حیدري مژگان -26

 Ephestia kuehniella Zeller (Lep.; Pyralidae)  آرد، اي پـره مدیترانـه   شب زیستی ویژگی چند روي کامل حشرات
 .150تا137 صفحات ، 3شماره 6 جلد ،گیاهپزشکی در کاربردي پژوهشهاي

27. Afshari, A., Soleiman-Nejadian, E., and Shishebor, P. 2009. Population density and spatial 
distribution of Aphis gossypii Glover (Homoptera: Aphididae) on cotton in Gorgan, Iran. Journal 
of Agricultural Sciences and Technology, 11: 27-38.  

28. Arjomandi, E., Kazemi, Sh., and Afshari, A. 2013. Fauna and diversity of the manure-
inhabiting Mesostigmata (Acari) in Kerman County, South Eastern Iran. Persian Journal of 
Acarology, Vol. 2, No. 2, 253–263. 



 6

29. Malekshah-Koohi, S., Nemati, A., and Afshari, A. 2014. A new species of Pseudoparasitus 
Oudemans (Acari: Mesostigmata: Laelapidae) from Iran. Journal of Crop Protection. 3(2): 255-
263. 
30. Abdollahi Ahi, Gh. A., Afshari, A., Baniameri,V., Dadpour, H., Yazdanian, M., and 
Golizadeh, A. 2015. Laboratory survey on biological and demographic parameters of 
Cryptolaemus montrouzieri (Mulsant) (Coleoptera: Coccinellidae) fed on two mealybug species. 
Journal of Crop Protection, 4(3): 267-276. 
 
31. Allahverdi, S., Nadimi, A., Afshari, A., and Aliyev, K. 2015. A preliminary list of Andrena 
subgenera (Hymenoptera: Andrenidae) of Iran, with five new records. Journal of Insect 
Biodiversity and Systematics 01(1): 61–75. 
 
32. Allahverdi, S., Nadimi, A., Afshari, A. 2016. A survey on family Andrenidae (Hymenoptera: 
Apoidea) in Gorgan County, Iran. Iranian Journal of Animal Biosystematics (IJAB). 12(2): 145-
156. 

  :شرکت در کنگره ها و سمینارهاي تخصصی) د
  مقاالت کامل

ساله  هاي زراعی یک تحلیلی بر حفاظت و حمایت از پارازیتوییدها در سیستم. 1386. حسنو یزدانیان، م لیافشاري، ع  -1
مهرمـاه   26تـا   25 شـناختی ایـران،   همایش ملی کشاورزي بومدومین . هاي مولکولی و دستکاري زیستگاه با استفاده از روش

  2516-2493صفحات . ، گرگان1386

در مـدیریت زیسـتگاه    شـناختی و رفتارشـناختی   مروري بر کاربرد مطالعات زیست .1386. و یزدانیان، م لیافشاري، ع -2
  .2550-2517صفحات . ، گرگان1386 مهرماه 26تا  25 شناختی ایران، دومین همایش ملی کشاورزي بوم. دشمنان طبیعی

 میزبـانی  تـرجیح  بررسـی  .1388 .افشـاري  علـی  و ، شعبانجویباري شتایی ؛محمدرضاکاوسی،  ، گودرز؛ زاده حاجی -3
همایش ملی علوم آب، خـاك،   ).گرگان دلند جنگلی پارك: موردي ي مطالعه( کشور شمال هاي جنگل در ناجور باف ابریشم

 .دانشگاه آزاد اسالمی واحد دزفول. 1388اسفند  12و  11ورزي، گیاه و مکانیزاسیون کشا

4. Hajizadeh, G., Kavosi, M.R., Shataee Jouibary, Sh,  and Afshari, A. 2010. Natural enemies of Gypsy 
moth (Lepidoptera: Lymantriidae) in Hyrcanian forests (Case Study: Daland Park). Second International 
Congress on Climate Change and Dendrochronology in Caspian Ecosystems. 12-14 May 2010. Sari, Iran. 

 پارازیتویید زنبور زیستی ویژگی چند بررسی. 1391  .علی ،افشاريمومنیان، قدیر؛ سرایلو، محمدحسن و  - 5
Habrabracon hebetor Say (Hymenoptera: Braconidae)  انسکتاریوم رایطش در پرورش متوالی نسل نجپ طی. 

اسفند  20 .هاي کشاورزي، منابع طبیعی و محیط زیست در بخش پایدار توسعه به دستیابی راهکارهاي ملی کنفرانس اولین
  .تهران. 1391

 Habrabraconروند زادآوري و طول عمر زنبور  بررسی. 1391  .افشاري، علیمومنیان، قدیر؛ سرایلو، محمدحسن و  - 6
hebetor Say (Hymenoptera: Braconidae)  همایش  اولین .انسکتاریوم رایطش در انبوه پرورش متوالی نسل ده طی

  .دانشگاه آزاد اسالمی واحد همدان. 1391اسفند  8 .کشاورزي و محیط زیست سالم ي پایدار ملی توسعه
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فرنگی بر  گوجه  هاي گیاه تاثیر عصاره. 1392. راد ي پور و سعید غدیر ، محسن یزدانیان، مهدي شعبانیعلی افشاري - 7
 .ایران، کرمان. سومین همایش ملی مدیریت کنترل آفات ).Helicoverpa armigera(فرنگی  خوار گوجه  نشوونماي کرم میوه

تخم و تراکم و پراکنش فضایی جمعیت  .1392. راد پور و سعید غدیري  ، محسن یزدانیان، مهدي شعبانیعلی افشاري - 8
. سومین همایش ملی مدیریت کنترل آفات .رنگی شهرستان گرگانف رنگی در مزارع گوجهف وار گوجهخ الروهاي کرم میوه

  .ایران، کرمان

کائولن فراوري (کشی سپیدان  بررسی افزایش کارآیی حشره. 1392. علی افشاريملیحه ریحانی، محسن یزدانیان و  - 9
همایش ملی مباحث نوین در . فرموله شده علیه حشرات کامل سرخرطومی برنج در ترکیب با یک اسانس گیاهی) شده

  .ایران، تهران. کشاورزي

ي سایان با  کشی ترکیب خاك دیاتومه ارزیابی اثر حشره. 1393. علی افشاريملیحه ریحانی، محسن یزدانیان و  -10
هاي  هفتمین همایش ملی یافته. مایشگاهاسانس گیاهی فرموله شده علیه حشرات کامل سرخرطومی برنج در شرایط آز

  .ایران، سنندج. پژوهشی کشاورزي

هاي  تاثیر پرورش مداوم روي تخم بید غالت بر ویژگی. 1393. اسماعیلمتکی، و افشاري، علی  فایزه؛ مسگران، -11
تهران، . پایدار دومین همایش سراسري کشاورزي و منابع طبیعی .Trichogramma brassicaeزیستی و تولیدمثلی زنبور 

  .ایران

 Trichogrammaاي زنبور ه سازي شفیره تاثیر ذخیره. 1393. محمدحسنو سرایلو،  علی افشاري،ناهید، نوري،  -12
brassicae دومین همایش سراسري کشاورزي و منابع طبیعی پایدار، ایران، . در یخچال بر طول عمر و قدرت پارازیتیسم آن

 .تهران

اثرات کشنده و زیرکشنده حشره کش فلوبندیامید بر زنبور . 1394. و متکی اسماعیل فشاري، علیا، ماریه، قزاق -13
آذر  29. کشاورزي، محیط زیست و گردشگري هاي نوین در کنفرانس ملی ایده. Trichogramma brassicaeپارازیتویید 

  .اردبیل، ایران. 1394

زنبور پارازیتویید  فیت بر اثرات جانبی حشره کش پروکلیم. 1394. و متکی اسماعیل افشاري، علیقزاق، ماریه،  -14
Trichogramma brassicae .1394آذر  16. در مسیر توسعه علوم کشاورزي و منابع طبیعی المللی اولین کنگره بین. 

  .دانشگاه ووج لهستان

 زیستی هاي مؤلفه روي هیگیا اسانس چهار اثرات. 1396. افشاري علی و یزدانیان محسن مقدم، فخارزاده مهال -15
 .دومین همایش ملی محیط زیست، کشاورزي و منابع طبیعی.  Anagasta kuehniella، آرد اي مدیترانه ي پره شب تخم

  .تهران، ایران

  خالصه مقاالت
و  Stethorus gilvifrons (Mulsant)نوسانات جمعیت کفشدوزك  .1379. کمالی،ك و. س. مصدق، م ،.افشاري، ع -1

گیاهپزشـکی   ي چهـاردهمین کنگـره  . نیشکر جنوب استان خوزسـتان در مزارع  .Oligonychus sacchari Mc.Greکنه 
  .، اصفهانایران
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در  Stethorus gilvifrons (Mulsant)اکولـوژي کفشـدوزك   بیو. 1379. کمـالی، ك  و. س. مصدق، م، .افشاري، ع -2
، گیاهپزشـکی ایـران   ي چهـاردهمین کنگـره  . نیشـکر  ي آن از کنه ي ن تغذیههاي موثر بر میزامزارع نیشکر و بررسی پارامتر

  .اصفهان
 ي میزان تغذیـه  ي ایسههاي تارتن و مق هاي مهم کنهمعرفی شکارگر. 1379. کمالی، ك و. س. مصدق، م ،.افشاري، ع -3

گیاهپزشکی  ي چهاردهمین کنگره. در استان خوزستان ) .Tetranychus turkestani U.&N( اي دولکه ي ها از کنه آن
  .ایران، اصفهان

 :Aphis gossypii (Homoptera ي سطح زیان اقتصادي شته .1385 .پ بر، و شیشه. نژادیان، ا سلیمان ،.افشاري، ع -4

Aphididae)  ي هفـدهمین کنگـره  . و رانـدمان کنتـرل  صـول، هزینـه   قیمـت مح  اثـر  :گرگـان   ي منطقـه  ي در مزارع پنبـه 
  .گیاهپزشکی ایران، کرج

اي بـراي تعیـین سـطوح     اي دوجملـه  برداري دنباله طراحی نمونه .1385 .پ بر، و شیشه. نژادیان، ا ، سلیمان.فشاري، عا -5
 ي هفـدهمین کنگـره  . هاي مختلـف  اساس آستانه بر) Aphis gossypii Glover( سبز پنبه ي مختلف آلودگی جمعیت شته

  .گیاهپزشکی ایران، کرج
6-Afshari, A., Mossadegh, M.S. and Kamali, K. 2001. Spatial distribution of the Stethorus 
gilvifrons (Mulsant) and Oligonychus sacchari Mc.Gre. in sugarcane fields of Khuzestan, Iran.   
4th APCE,14-17 August, Kuala Lumpur, Malaysia.    

هـاي گنـدم در    اي شـکارگرهاي مهـم شـته    بـرداري دنبالـه   نمونهفراوانی نسبی، پراکنش فضایی و . 1389 .افشاري، ع -7
  .61ي  مرداد، تهران، صفحه 12-9 پزشکی ایران، ي گیاه نوزدهمین کنگرهخالصه مقاالت  .ي گرگان منطقه

ي  ي گندم در منطقه هاي خوشه اي شته برداري دنباله تراکم، پراکنش فضایی و نمونه. 1389. و دسترنج، م .افشاري، ع -8 
  .512ي  مرداد، تهران، صفحه 12-9 پزشکی ایران، ي گیاه نوزدهمین کنگرهخالصه مقاالت  .گرگان

ي  هـاي خــانواده  معرفـی برخـی از کنــه  . 1389. و آســاده، غ. ، کـاظمی، ش .، صــبوري، ع.افشـاري، ع ، .آهنگـران، ي  -9
Macrochelidae مـرداد، تهـران،    12-9 کی ایـران، پزشـ  ي گیـاه  نـوزدهمین کنگـره  خالصه مقـاالت   ي نوشهر،  در منطقه

  .369ي  صفحه
ي  خـانواده  خاکزي هاي معرفی برخی از کنه. 1389. و آساده، غ. ، کاظمی، ش.، صبوري، ع.افشاري، ع، .آهنگران، ي  -10

Pachylaelapidae مـرداد، تهـران،    12-9 پزشکی ایـران،  ي گیاه نوزدهمین کنگرهخالصه مقاالت  ي نوشهر،  در منطقه
  .368 ي صفحه

ـ   اثرات جانبی حشره. 1389. ح.و سرایلو، م. ، یزدانیان، م.افشاري، ع ،.لو، و مصطفی -11 هـاي   ر تخـم کش کلرپـایریفوس ب
پزشـکی   ي گیـاه  نـوزدهمین کنگـره  الصه مقـاالت  خ .در شرایط آزمایشگاهی Cryptolaemus montrouzieriکفشدوزك 

  .203ي  مرداد، تهران، صفحه 12-9 ایران،
در  Carabidaeي  بالپوشان خـانواده   تنوع زیستی سخت. 1389. ، غو آساده. ، یزدانیان، م.افشاري، ع ،.نوده، م رضایی -12

مرداد، تهران،  12-9 پزشکی ایران، ي گیاه نوزدهمین کنگرهالصه مقاالت خ .ي آرادشهر چند اکوسیستم زراعی و باغی منطقه
  .134ي  صفحه

هـاي زیسـتی و    ویژگـی . 1389. و یزدانیـان، م . ، آسـاده، غ .دادپـور، ه  ،.عامري، و ، بنی.افشاري، ع، .عبداللهی آهی، غ -13
 Planococcus citri ،شکارگر شپشک آردآلود مرکبات Cryptolaemus montrouzieri Mulsantجمعیتی کفشدوزك 

(Risso) 64ي  داد، تهران، صفحهمر 12-9 پزشکی ایران، ي گیاه نوزدهمین کنگرهالصه مقاالت خ .در شرایط آزمایشگاه.  
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واکـنش تـابعی الروهـاي    . 1389. و یزدانیـان، م . ، آساده، غ.دادپور، ه ،.عامري، و ، بنی.افشاري، ع، .عبداللهی آهی، غ -14
 ،شپشـک آردآلـود مرکبـات    بـه  Cryptolaemus montrouzieri Mulsantکفشـدوزك   ي سـن چهـارم و حشـرات مـاده    

Planococcus citri (Risso) مـرداد،   12-9 پزشکی ایران، ي گیاه نوزدهمین کنگرهالصه مقاالت خ .ایط آزمایشگاهدر شر
  .19ي  تهران، صفحه

براي ایـران و   Pseudolaelapinaeي جدید  معرفی زیرخانواده. 1390. و نعمتی، ع .افشاري، ع، .شاهکویی، ث ملک -15
، 1390شـهریور   24و  23یریت کنتـرل آفـات،   خالصه مقاالت دومـین همـایش ملـی مـد    . بررسی موقعیت تاکسونومیک آن

  .5ي  صفحه. کرمان
هـاي میزبـان در دماهـاي     پره سازي تخم شب امکان ذخیرهبررسی . 1396. تیغ، علی افشاري و احمد ندیمی سمیه جهان -16

 هشتمین همایش ملـی کنتـرل بیولوژیـک در کشـاورزي و    . Trichogramma brassicaeپایین جهت پرورش انبوه زنبور 
  .دانشگاه گیالن، ایران. 1396آبان  11و  10. منابع طبیعی

  سوابق اجرایی
نامه  یاناجراي طرح تحقیقاتی در قالب پا. 1376-1379هاي  سال طییع جانبی نیشکر و صنا ي همکاري با شرکت توسعه -1

  کارشناسی ارشد
 ي راي طـرح تحقیقـاتی در قالـب رسـاله    اجـ . 1382و  1381هاي  سالطی . کشور ي تحقیقات پنبه ي همکاري با موسسه -2

  دکتري
  .1393تا  1391هاي  پزشکی سال مدیر گروه گیاه -3
  .تاکنون 1390از سال  پزشکی ي ترویج گیاه ي مجله عضو هیات تحریریه -4
  1396تا  1394 .استان گلستاند کشاورزي اسازمان جه پزشکی عضو کمیته گیاه -5
  تا کنون 1392، موسسه تحقیقات پنبه کشور فنی  -لمیععضو کمیته  -6
  دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگان هاي تولید گیاهی، ژوهشمجله پویراستار  -7

  در انجمن هاي علمیعضویت 
  شناسی ایران عضویت در انجمن حشره -1
  عضویت در انجمن علمی کشاورزي بوم شناختی ایران -2

  هاي مطالعاتی و پژوهشی زمینه
 ژي حشرات واکول - 1

  )آفات سبزي، صیفی و زینتی(شناسی گیاهی  آفت - 2
 گیاهی کنترل تلفیقی آفات - 3

 آفات گیاهی با مبارزه بیولوژیک - 4


