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  آباد ریسمانی)
 تا کنون) 88مسیول فنی کلینیک گیاهپزشکی نوین پایش گستران (شروع به کار از سال -4
 95  آبانبه کار از  اقبال ( شروعموسسه علم و فن آوري ( و دفع آفات شرکت شهاب سبز  فضاي سبزکارشناس  -5

 ) )95تا پایان آبان  94شهریور (مدیر کارگاه در بوستان بانوان -)تا کنون



 سوابق علمی پژوهشی

 Menochilus sexmaculatus کفشدوزك سنجی مناطق مناسب رهاسازي ي امکان مطالعه •
(Fabricius) ي سبز انار  با تغذیه از شتهAphis punicae Pass.  با استفاده ازGIS در  در استان یزد .

 96، بهار و تابستان آفات. مجله علمی پژوهشی کنترل بیولوژیک
 Menochilusاي شش نقطه کفشدوزكو نرخ شکارگري  مرحله دو جنسیتی -جدول زندگی سن •

sexmaculatus (Fabricius)   شته سبز اناربا تغذیه ازAphis punicae Pass.  در شرایط
 مهارزیستی در نوبت چاپ. مجله علمی پژوهشی هیآزمایشگا

با همکاري دکتر علی مهرور.  هاي بوستان بانوان استان یزد (بوستان طوبی) رده بندي و بررسی فون موریانه  •
 95اسفند 

با همکاري دکتر علی  هاي بوستان بانوان استان یزد (بوستان طوبی) کفشدوزك فون رده بندي و بررسی •
 95مهدي زارع.اسفند مهرور و دکتر 

و   GISهاي خیار یزد با استفاده از در گلخانه Meloidogyne javanica ریشهپراکنش نماتد مولد گره  •
هاي پژوهشی کشاورزي، دانشگاه کردستان،  تأثیرآن بر میزان مصرف کودهاي کلسیم. ششمین همایش یافته

 .177-172صفحه 
رایپلی در تعیین الگوي پراکنش کنه تارعنکبوتی  Kترین هسایه و تابع  استفاده از دو روش نزدیک •

Tetranychus urticaeهاي پژوهشی کشاورزي،  هاي خیار استان یزد، ششمین همایش یافته گلخانه در
 .186-178دانشگاه کردستان، صفحه 

و همپوشانی فازي، هفتمین  (GIS)افیایی جغر برنامه ریزي فضاي سبز شهري به کمک سیستم اطالعات •
 کنفرانس ملی روز جهانی محیط زیست، دانشگاه علوم پزشکی تهران

با   Menochilus sexmaculatus (Fabricius)هاي زیستی کفشدوزك اثر دما بر برخی فراسنجه •
در شرایط آزمایشگاهی. سومین همایش ملی مدیریت  .Aphi spunicae Passي سبز انار  تغذیه از شته

 .515کنترل آفات، دانشگاه کرمان، صفحه 
با  Menochilus sexmaculatus (Fabricius)  هاي زیستی کفشدوزكاثر دما بر برخی فراسنجه •

گیاهپزشکی تبریز (علمی  در کاربردي هاي پژوهش .Aphis punicae Pass  ي سبز انار شته تغذیه از
 پژوهشی)

با تغذیه از شته سبز   Menochilus sexmaculatus (Fabricius) واکنش تابعی کفشدوزك •
 نشریه حفاظت گیاهان مشهد (علمی پژوهشی)  .Aphis punicae Pass،انار

با  oenopia conglobata contaminata کفشدوزك سنجی مناطق مناسب رهاسازي ي امکان مطالعه •
. در مجله علمی  در استان یزد GISبا استفاده از  .Aphis punicae Passي سبز انار  تغذیه از شته

 97پژوهشی نامه انجمن حشره شناسی. شماره جاري، بهار و تابستان 
•  

 



• Functional response of three and four instars larval of Menochilus sexmaculatus 
(Fabricius) by feeding on different densities of AphispunicaePass. under 
laboratory conditions . International conference on Biopesticides 7 

• Functional response of Hippodamia variegata (Goez) by feeding on different 
densities of Aphis punicae Pass. under laboratory conditions . International 
conference on Biopesticides 7 

• Functional response of adults of Menochilus sexmaculatus (Fabricius)  by 
feeding on different densities of Aphis punicae Pass. under laboratory 
conditions. International conference on Biopesticides 7 

 

 


