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 در منطقه،Leptinotarsa decemlineata (Say) ،( نسبت به سوسک کلرادوی سیبزمینیSolanum tuberosum L.( زمینی
.0070  سال،83-00  صفحه،0  شماره،28  جلد، آفات و بیماریهای گیاهی.نقده آذربایجان غربی
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، بادنجان و فلفل نسبت به سوسک کلرادوی سیب زمینی،گوجه فرنگی

، 20  جلد، آفات و بیماری های گیاهی. در شرایط مزرعه در منطقه ی نقده استان آذربایجان غربیChrysomelidae)
.0074  اسفند،080-008  صفحه،8 شماره
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 صفحه،0  شماره، 23  جلد، آفات و بیماری های گیاهی. در شرایط مزرعه در منطقهی نقده استان آذربایجان غربی،Put.
.0070  اسفند،29-70
11. Akbar Ghassemi-Kahrizeh, Ayda Khoramnezhad & Reza Talaei-Hassanloui. Isolation, characterization and
toxicity of native Bacillus thuringiensis isolates from different hosts and habitats in Iran. Journal of Plant
Protection Research. 57(3): 212-218. 2017.
12. Akbar Ghassemi-Kahrizeh* & Shirin Mohammadzadeh. The effect of Bacillus thuringiensis var. tenebrionis
on Colorado Potato Beetle larvae, Leptinotarsa decemlineata (Say) and synergistic role of henna powder and
cinnamon extract in increasing its efficiency in laboratory conditions. Pakistan Journal of Zoology. 1 Nov 2017,
accepted.

سمیت تنفسی و دورکنندگی چند اسانس.  گلخانهای.* اکبر قاسمی کهریزه و محمدحسین کاظمی، سروش کریمی-00
2

گیاهی بر روی الروهای سنین پنجم ،ششم و حشرات کامل سوسک شپشه آرد . Tribolium confusum Duval.
فصلنامه تخصصی تحقیقات حشره شناسی ،جلد  ،7شماره  ،4صفحه  ،049-032زمستان .0070
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 -03سعید خوانچه زر و اکبر قاسمی کهریزه* .بررسی شاخصهای زیستی شبپره مینوز گوجهفرنگیTuta absoluta ،
 Meyrickروی بوته های تیمار شده با عناصر غذایی کلسیم و سیلیسیم در شرایط گلخانه ای .فصلنامه تخصصی
تحقیقات حشره شناسی ،جلد  ،00شماره  ،4صفحه  ،003-087زمستان .0072

مقاالت علمی-پژوهشی:
 -00اکبر قاسمی کهریزه* ،محمدحسن صفرعلیزاده و علیاصغر پورمیرزا .تأثیر

Bacillus thuringiensis var. tenebrionis

روی سنین مختلف الروی سوسک کلرادوی سیبزمینی و نقش سینرزیست حنا در افزایش کارائی آن .مجله علوم
کشاورزی ایران ،جلد  ،04شماره  ،0صفحه  ،307-349سال .0028
 -09محمدحسن صفرعلیزاده ،اکبر قاسمی کهریزه* و علیاصغر پورمیرزا .تأثیر

Bacillus thuringiensis var. kurstaki

روی سنین مختلف الروی سوسک کلرادوی سیبزمینی و نقش سینرزیست حنا در افزایش کارائی آن .مجله علوم
کشاورزی و منابع طبیعی ،سال یازدهم ،شماره اول ،صفحه  ،70-77سال .0020
 -02اکبر قاسمی کهریزه* ،قدیر نوری قنبالنی ،نورالدین شایسته و ایرج برنوسی .مقاومت آنتیزنوزی  00رقم زراعی
سیبزمینی نسبت به سوسک کلرادوی سیبزمینی . Leptinotarsa decemlineata (Say) (Col. Chrysomelidae) ،فصلنامه
گیاه پزشکی ،جلد  ،0شماره  ،4صفحه  ،087-049سال .0071
 -07اکبر قاسمی کهریزه* ،قدیر نوری قنبالنی ،نورالدین شایسته و ایرج برنوسی .مطالعه ترجیح میزبانی و دوره زیستی
سوسک کلرادوی سیبزمینی Leptinotarsa decemlineata (Say) (Col. Chrysomelidae)،روی  00رقم زراعی سیب-
زمینی .دانش گیاهپزشکی ایران ،جلد  ،0شماره  ،4صفحه  ،087-049سال .0070
 -81اکبر قاسمی کهریزه*  ،قدیر نوری قنبالنی ،نورالدین شایسته ،ایرج برنوسی و سید حیدر موسوی انزابی .بررسی
شاخص های زیستی و تغذیه ای سوسک کلرادوی سیب زمینی  Leptinotarsa decemlineataروی  00رقم زراعی سیب
زمینی جهت ارزیابی مقاومت آنتی بیوزی آنها .مجله گیاهپزشکی (مجله علمی کشاورزی) ،جلد  02شماره  ،0صفحه
 ،010-008سال .0074
 -80مینا رحیمی ،اکبر قاسمی کهریزه* و پوریوسف میاندوآب .مقاومت آنتی زنوزی و آنتی بیوزی نه رقم زراعی گندم
) (Triticum aestivumنسبت به سن گندم Eurygaster integriceps (Hem.: Scutelleridae) ،در شرایط مزرعه در منطقۀ
نقده استان آذربایجان غربی .دانش گیاهپزشکی ایران ،جلد  ،40شماره  ،0صفحه  ،030-001سال .0074
 -88اکبر قاسمی کهریزه* ،قدیر نوری قنبالنی ،نورالدین شایسته و ایرج برنوسی .مقایسه شاخص مقاومت چند رقم
زراعی سیبزمینی نسبت به سوسک کلرادوی سیبزمینی.Leptinotarsa decemlineata (Say) (Col. Chrysomelidae) ،
نشریه حفاظت گیاهان ،جلد  ،87شماره  ،4صفحه  ،019-000زمستان .0074
 -80آیدا خرمنژاد ،رضا طالیی حسنلویی* و اکبر قاسمی کهریزه .مقایسۀ قدرت بیمارگری چند جدایه از باکتری
 Bacillus thuringiensisبه دست آمده از زیستگاه ها و میزبان های متفاوت روی بید کلم

Plutella xylostella (Lep.:

) . Plutellidaeکنترل بیولوژیک آفات و بیماریهای گیاهی ،جلد  ،4شماره  ،009-098 ،8پاییز و زمستان .0074
 -84اکبر قاسمی کهریزه* و مینا رحیمی .مقایسه شاخص مقاومت چند رقم زراعی گندم نسبت به سن گندم،

Eurygaster

) integriceps (Het.: Scutelleridaeدر منطقه نقده آذربایجانغربی .فصلنامه گیاه پزشکی ،جلد  ،0-00 ،2سال .0073
 -83اکبر قاسمی کهریزه* و سعید احمدی نقدهی .تاثیر تغییر میزبان بر روی ویژگیهای زیستی سوسک کلرادوی سیب-
زمینی Leptinotarsa decemlineata (Say) (Col.: Chrysomelidae) ،در شرایط گلخانهای .دانش گیاهپزشکی ایران ،جلد
 ،42شماره  ،8صفحه  ،819-803پائیز و زمستان .0070
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 -80شیرین محمدزاده و اکبر قاسمی کهریزه* .اثر حشرهکشهای میکروبی و شیمیایی بر سنین مختلف الروی سوسک
کلرادوی سیب زمینی در شرایط آزمایشگاهی .فصلنامه بومشناسی گیاهان زراعی ،جلد  ،00شماره  ،4صفحه ،29-79
سال .0070
 -89سروش کریمی ،اکبر قاسمی کهریزه و محمدحسین کاظمی* .سمیت تنفسی و دورکنندگی چند اسانس گیاهی بر
روی الروهای سنین پنجم ،ششم و حشرات کامل سوسک شپشه آرد  . Tribolium confusum Duval.فصلنامه
تخصصی تحقیقات حشره شناسی ،جلد  ،7شماره  ،4صفحه .049-032
 -82هادی عباس رضایی* ،عباس حسین زاده و اکبر قاسمی کهریزه .ارزیابی تأثیر باکتری Bacillus thuringiensis
var. kurstakiدر اختالط با تیاکلوپرید و خاك دیاتومه روی الروهای سنین دوم و سوم پروانه سفیده بزرگ کلم Pieris
)brassicae (L.) (Lep.: Pieridaeدر شرایط آزمایشگاهی .مهار زیستی در گیاهپزشکی ،جلد هفتم ،شماره یک،
صفحه  ،039-008سال .0072
 -87حسین مالزاده ،اکبر قاسمی کهریزه* و عباس حسینزاده .اثرتاریخ کاشت و رقم بر تراکم و خسارت کرم پیلهخوار
نخود ) Heliothis viriplaca Hufnagel (Lep.: Noctuidaeدر منطقه بوکان ،استان آذربایجانغربی .دانش گیاه-
پزشکی ایران ،جلد  ،30شماره  ،8صفحه  ،817-881سال .0077

مقاالت ارائه شده در کنفرانسهای داخلی و خارجی
 -01اکبر قاسمی کهریزه* ،محمد حسن صفرعلیزاده و عباس حسین زاده .0027 .بررسی تأثیر دزهای زیرکشنده باکتری
 Bacillus thuringiensisبر روی الروهای سوسک کلرادوی سیبزمینی

Leptinotarsa decemlineata (Say)(Col.

) . Chrysomelidaeنوزدهمین کنگره گیاه پزشکی ایران ،تهران ،ایران.
 -00کبر قاسمی کهریزه* و محمد حسن صفرعلیزاده .0027 .بررسی مقایسه ای تأثیر باکتری های

Bacillus thuringiensis

 var. kurstakiو  B. t. var. tenebrionisبر روی سنین مختلف الروی سوسک کلرادوی سیب زمینی

Leptinotarsa

) . decemlineata (Sayنوزدهمین کنگره گیاه پزشکی ایران ،تهران ،ایران.
 -08اکبر قاسمی کهریزه* ،قدیر نوری قنبالنی ،نورالدین شایسته و ایرج برنوسی .0070 .بررسی شاخصهای زیستی و
تغذیهای سوسک کلرادوی سیبزمینی Leptinotarsa decemlineata (Say) (Col. Chrysomelidae)،روی ارقام زراعی
سیبزمینی .بیستمین کنگره گیاه پزشکی ایران ،شیراز ،ایران.
 -00اکبر قاسمی کهریزه* ،قدیر نوری قنبالنی ،نورالدین شایسته و ایرج برنوسی .0070 .بررسی مقاومت آنتیبیوزی 00
رقم زراعی سیبزمینی نسبت به سوسک کلرادوی سیبزمینی،

Leptinotarsa decemlineata (Say) (Col.

) .Chrysomelidaeبیستمین کنگره گیاه پزشکی ایران ،شیراز ،ایران.
 -04اکبر قاسمی کهریزه* ،قدیر نوری قنبالنی ،نورالدین شایسته و ایرج برنوسی .0070 .مقایسه تحمل  00رقم زراعی
سیبزمینی ( (Solanum tuberosum L.نسبت به سوسک کلرادوی سیبزمینی ،Leptinotarsa decemlineata (Say) ،در
منطقه نقده آذربایجان غربی .بیستمین کنگره گیاه پزشکی ایران ،شیراز ،ایران.
 -03شیرین محمدزاده ،اکبر قاسمی کهریزه* ،محمود پوریوسف میاندوآب و شهرام آرمیده .0070 .بررسی مقایسهای
تأثیر باکتری  Bacillus thuringiensis var. tenebrionisو حشرهکشهای ایمیداکلوپراید و فوزالون بر روی سنین مختلف
الروی سوسک کلرادوی سیبزمینی در شرایط آزمایشگاهی .بیستمین کنگره گیاه پزشکی ایران ،شیراز ،ایران.
 -00فرخ آذربهرام ،خشنود علیزاده* ،اکبر قاسمی کهریزه و صادق شهبازی .0078 .ارزیابی تنوع برخی خصوصیات
مورفولوژیکی تودههای بومی بالنگو شهری .همایش ملی گیاهان دارویی ،آمل ،ایران.
 -09فرخ آذربهرام ،خشنود علیزاده* ،اکبر قاسمی کهریزه و صادق شهبازی .0078 .بررسی اثر تراکم بر عملکرد و اجزا
عملکرد بالنگوی شهری در شرایط دیم .همایش ملی گیاهان دارویی ،آمل ،ایران.
 -02سعید احمدی ،اکبر قاسمی کهریزه* و محمود پوریوسف میاندوآب .0070 .مقاومت آنتیزنوزی و تحمل سیبزمینی،
بادنجان ،گوجه فرنگی و فلفل نسبت به سوسک کلرادوی سیبزمینی،
4

Leptinotarsa decemlineata (Say) (Col.

) Chrysomelidaeدر شرایط مزرعهای .بیست و یکمین کنگره گیاه پزشکی ایران ،ارومیه ،ایران.
 -07مینا رحیمی ،اکبر قاسمی کهریزه* و پوریوسف میاندوآب .0070 .مقاومت آنتیزنوزی نه رقم

زراعی گندم (Triticum

) aestivumنسبت به سن گندم Eurygaster integriceps (Hem.: Scutelleridae) ،در شرایط مزرعه در منطقۀ نقده استان
آذربایجان غربی .بیست و یکمین کنگره گیاه پزشکی ایران ،ارومیه ،ایران.
40. Akbar Ghassemi-kahrizeh* & Nouraddin Shayesteh. 2012. Study on morphological indices of Colorado
potato beetle, Leptinotarsa decemlineata (Say) in west Azerbaijan province. XXIV International Congress of
Entomology, Daegu, Korea.
41. Akbar Ghassemi-kahrizeh* & Nouraddin Shayesteh. 2012. Study on synergistic effects of henna in
enhancement of pathogenecity of Bacillus thuringiensis Berliner on third and fourth instars larvae of Colorado
potato beetle, Leptinotarsa decemlineata (Say). XXIV International Congress of Entomology, Daegu, Korea.
42. Akbar Ghassemi-kahrizeh*, Shirin Mohammadzadeh & Mahmoud Pouryousef Miandoab. 2014. The effect
)of Bacillus thuringiensis var. tenebrionis on Colorado Potato Beetle larvae, Leptinotarsa decemlineata (Say
(Coleoptera: Chrysomelidae) and synergistic role of henna and cinnamon in increasing its efficiency.
International conference on Biopesticides 7. 19-25 October. Side, Antalya, Turkey.

 -40لیمو خاتمی ،اکبر قاسمی کهریزه* و عباس حسین زاده .0073 .پایش جمعیت و تعیین زمان مناسب سمپاشی علیه
کرم سیب ،Cydia pomonella L. ،با استفاده از تلههای فرومونی در منطقه مهاباد ،استان آذربایجانغربی .دومین همایش
ملی پایش و پیشآگاهی در گیاهپزشکی ،گنبد ،ایران.
 -44لیمو خاتمی ،اکبر قاسمی کهریزه* و عباس حسین زاده .0073 .بررسی مقایسهای کارائی تلههای فرومونی قیفی،
مثلثی و استوانهای شکل برای شکار کرم سیب .Cydia pomonella L. ،دومین همایش ملی پایش و پیشآگاهی در
گیاهپزشکی ،گنبد ،ایران.
 -43لیمو خاتمی ،اکبر قاسمی کهریزه* و عباس حسین زاده .0073 .تعیین زمانهای مناسب مبارزه شیمیایی کرم سیب،
 ،Cydia pomonella L.با استفاده از تله فرومونی و درجه حرارت مؤثر روزانه در منطقه مهاباد ،استان آذربایجانغربی،
دومین همایش ملی پایش و پیشآگاهی در گیاهپزشکی ،گنبد ،ایران.
 -40نسار باده ،عباس حسینزاده* و اکبر قاسمی کهریزه .0073 .تأثیر حشرهکشی استامی پراید بر روی سفید بالک
گلخانه . Trialeurodes vaporariorum West. ،دومین همایش ملی پایش و پیشآگاهی در گیاهپزشکی ،گنبد ،ایران.
 -49بهاره قادری ،عباس حسینزاده* و اکبر قاسمی کهریزه .0073 .بررسی تاثیر حشره کش گیاهی تنداکسیر روی سفید
بالک گلخانه  . Trialeurodes vaporariorum West.دومین همایش ملی پایش و پیشآگاهی در گیاهپزشکی ،گنبد،
ایران.
 -42آزاده خرمدل* ،عباس حسینزاده و اکبر قاسمی کهریزه .0073 .مقایسه دو نوع تله فرمونی در شکار حشرات کامل
نر شبپرهی کرم سیب . Cydia pomonella L. ،دومین همایش ملی پایش و پیشآگاهی در گیاهپزشکی ،گنبد ،ایران.
49. Akbar Ghassemi-kahrizeh & Mina Rahimi. 2016. Evaluation of the tolerance of the nine wheat
cultivars to the sunn pest, Eurygaster integriceps Put. in Naghadeh region, west Azarbaijan province, Iran.
VII International Scientific Agriculture Symposium (Agrosym 2016), October 06 - 09, Jahorina, Bosnia and
Herzegovina.
50. Saber Rahimi, Akbar Ghassemi-kahrizeh & Nabi Khezri Nejad. 2017. Residue determination of
common pesticides used in the red and golden varieties of apple in the Nagadeh region, West Azarbaijan
province. 2nd Iranian International Congress of Entomology. 2-4 September, Tehran, Iran.

 -30سعید خوانچهزر ،اکبر قاسمی کهریزه* و نورالدین شایسته .0079 .بررسی تاثیر تغذیه کلسیم و سیلیسیم بر روی
شاخصهای تغذیهای شبپره مینوز گوجهفرنگی  Tuta absolutaدر شرایط گلخانهای .بیست و سومین کنگره گیاه
پزشکی ایران ،گرگان ،ایران.
 -38سعید خوانچهزر ،اکبر قاسمی کهریزه* و نورالدین شایسته .0079 .بررسی تاثیر کوددهی کلسیم و سیلیسیم روی
شاخصهای زیستی بید گوجهفرنگی  .Tuta absolutaبیست و سومین کنگره گیاه پزشکی ایران ،گرگان ،ایران.
 -30عباس معروفپور ،اکبر قاسمی کهریزه* و عباس حسینزاده .0079 .بررسی تحمل ارقام مختلف خیار گلخانهای به
مگس مینوز سبزی و صیفی  Liriomyza sativaeدر شرایط گلخانهای .بیست و سومین کنگره گیاه پزشکی ایران،
گرگان ،ایران.
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 -34مهشید حیدری ،عباس حسینزاده و اکبر قاسمی کهریزه .0079 .ارزیابی کارایی چند حشره کش در کنترل
شیمیایی سرخرطومی یونجه Hypera postica ،در شرایط مزرعه ای .بیست و سومین کنگره گیاه پزشکی ایران،
گرگان ،ایران.
 -33مهشید حیدری ،عباس حسینزاده و اکبر قاسمی کهریزه .0079 .بررسی کارایی چند حشره کش علیه تریپس
پیاز Thrips tabaci Lindeman ،در استان آذربایجان غربی بیست و سومین کنگره گیاه پزشکی ایران ،گرگان ،ایران.

فعالیتهای اجرائی ،فرهنگی و کاری

محل انجام فعالیت

سال انجام

معاون علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد مهاباد

مهاباد

 -7030/30/30ادامه دارد

معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه آزاد اسالمی واحد مهاباد

مهاباد

7030/30/30-7031/30/30

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسالمی واحد مهاباد

مهاباد

7030/30/30 -7037/73/03

رئیس دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی واحد مهاباد

مهاباد

7037/78/80 – 7037/30/33

مدیر گروه گیاه پزشکی

مهاباد

7000/3/7 -7001/3/7

مسئول کانون بسیج اساتید شهرستان مهاباد

مهاباد

 -7033ادامه دارد

رئیس هیئت هاکی استان آذربایجان غربی

ارومیه

 -7000/3/03ادامه دارد

کارشناس رسمی دادگستری

نقده

 -7001ادامه دارد

رئیس شورای پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسالمی واحد مهاباد

واحد مهاباد

 -7037ادامه دارد

رئیس شورای آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه آزاد اسالمی واحد مهاباد

واحد مهاباد

 -7031ادامه دارد

دبیر کمیسیون موارد خاص واحد مهاباد

واحد مهاباد

 -7031ادامه دارد

عضو شورای امر به معروف و نهی از منکر دانشگاه آزاد سالمی واحد مهاباد

واحد مهاباد

ادامه دارد

عضو ستاد توسعه و ترویج فرهنگ اقامه نماز دانشگاه آزاد سالمی واحد مهاباد

واحد مهاباد

ادامه دارد

عضو کمیته حقوق شهروندی دانشگاه آزاد سالمی واحد مهاباد

واحد مهاباد

ادامه دارد

عضو کمیته گسترش فرهنگ عفاف و حجاب دانشگاه آزاد سالمی واحد مهاباد

واحد مهاباد

ادامه دارد

رئیس کمیته ترفیعات دانشگاه آزاد سالمی واحد مهاباد

واحد مهاباد

 -7031ادامه دارد

عضو شورای راهبردی پژوهش و فناوری استان آذربایجانغربی

واحد ارومیه

 -7037ادامه دارد

عضو شورای آموزشی و تحصیالت تکمیلی استان آذربایجانغربی

واحد ارومیه

 -7031ادامه دارد

رئیس کمیته انتظامی اساتید دانشگاه آزاد سالمی واحد مهاباد

واحد مهاباد

 -7031ادامه دارد

رئیس کمیته توسعه هاکی کشور

فدراسیون هاکی

مرداد  -30ادامه دارد

عضویت در مجامع علمی

تاریخ شروع

تاریخ پایان

عضو سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی ایران

7000

ادامه دارد

عضو انجمن حشرهشناسی ایران

7003

ادامه دارد
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