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  سوابق تحصیلی

 (0377گیاهپزشکی، دانشگاه شهید چمران اهواز ) -مهندسی کشاورزيکارشناسی 

 (.0310حشره شناسی کشاورزي، دانشگاه شهید چمران اهواز )کارشناسی ارشد 

 Brevicoryne brassicae)به شته مومی کلم  (.Brassica napus L)بررسی مقاومت پنج رقم کلزا عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد: 

L.) 

 (.0317)حشره شناسی کشاورزي، دانشگاه شهید چمران اهواز دکتري 

و زنبورهااي  Bemisia tabaci (Gennadius)بررسی دینامیسم جمعیت و پارامترهاي زیستی سفید بالک پنبه عنوان پایان نامه دکتري: 

 روي خیار پاییزه Encarsia acaudaleyrodis (Hayat)و Eretmocerus mundus (Mercet)پارازیتوئید آن، 

 

  سوابق اجرائی

 تاکنون 11معاون پژوهشی و فناوري دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی خوزستان از مهر 

 11آبان  تا 0317مدیر گروه گیاهپزشکی دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی خوزستان از تیر 

 .0313 اردیبهشتا ت 0311نابع طبیعی خوزستان از شهریور کشاورزي و معلوم گیاهپزشکی دانشگاه  مدیر گروه

 .0317 بهمن تا 031۶و منابع طبیعی خوزستان. از فروردین کشاورزي علوم دانشگاه  شوراي نظارت و ارزیابیعضو 

 .0311بهمن تا  0311بهمن طبیعی خوزستان. ازکشاورزي و منابع علوم  دانشگاه پژوهشینماینده اعضاي هیات علمی در شوراي 

 .0311 ديتا  0311 دياز  ستان.خوزکشاورزي و منابع طبیعی رامین  عضو کمیته تالیف و ترجمه دانشگاه

 .0311آذر  67ملی صنعت و تجاري سازي کشاورزي، اهواز، همایش اولین  دبیر علمی
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  سوابق آموزشی

 کمیت تدریس: 

، مدیریت آفات و بیماریهاي آفات مهم گیاهان زراعی ، آفات مهم گیاهان جالیزو سبزي، اصول کنترل آفاتتدریس دروس کارشناسی: 

 آفات و بیماریهاي رایج گیاهان دارویی و معطر گیاهی، 

 ، مدیریت آفات و بیماریها درمبارزه بیولوژیک، مدیریت آفات، روش هاي پژوهش در حشره شناسیتدریس دروس کارشناسی ارشد: 

    ايگلخانه شرایط

 

 کیفیت تدریس: 

 62/۶: فیت دانشگاهیتضمین ک و میانگین ارزشیابی کلیه دروس براساس کاربرگهاي دفتر نظارت، ارزیابی

  07راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد: 

 1مشاوره پایان نامه کارشناسی ارشد: 

 

 

 سوابق پژوهشی
 طرحهای تحقیقاتی 

 Batrachedraتاثیر تیمارهاي مختلف کودي بر آلودگی و تغییرات جمعیت کرم میوه خوار خرما  .ضرغامی،س،زندي سوهانی، ن.

amydraula Myer )مصوب دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی خوزستان. )در حال اجرا . 

در استان خوزستان با  sGennadiu Bemisia tabaciبررسی تنوع ژنتیکی سفید بالک پنبه قدوم پاریزي، م. ح. زندي سوهانی، ن. 

مختلف. )در حال  هايکارایی انتقال ویروس در جمعیت استفاده از آغازگرهاي اختصاصی ژن سیتوکروم اکسیداز میتوکندریایی و تعیین

 ( اجرا

وجه گ و شیمیایی روي جمعیت شب پره  هاي گیاهیکشحشرهتاثیر برخی . 0311، یاراحمدي، ف. خدادادزاده، ح. زندي سوهانی، ن.

 )خاتمه یافته(. مصوب دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی خوزستان.  .Heliothis armigeraفرنگی 

 Juniperusارس  اهیاسانس گ کشیو اثر حشره ییایمیش باتیترک. 0311. خدادادزاده، ح حاتمی باورصاد، ش.،، زندي سوهانی، ن.

excelsa Marschall von Bieberstein حبوبات   ياسوسک چهارنقطه حشرات کامل يروCallosobruchus maculatus 

Fabricius .خاتمه یافته(. . مصوب دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی خوزستان( 

 . مصوب دانشگاهPrell Oryctes elegans خرما شاخدار سوسک اقتصادي زیان آستانه تعیین .0317 ، لطیفیان، م.زندي سوهانی، ن.

 )خاتمه یافته(. منابع طبیعی خوزستان. کشاورزي و علوم 

Acari:  turkestani Tetranychus) ترکستانی تارتن برکنه گیاهی هاي اسانس کشی کنه اثرات. 0316. ل رمضانی، ،.ن سوهانی، زندي

Tetranychidae) .(یافته خاتمه. )رامین طبیعی منابع و کشاورزي دانشگاه مصوب .00/110 شماره تحقیقاتی طرح. 

. بررسی تنوع زیستی بندپایان خاک در دو اکوسیستم زراعی با مدیریت متفاوت. طرح تحقیقاتی 0316زندي سوهانی، ن. انی، ل.، رمض

 .(یافته خاتمه. )رامین طبیعی منابع و کشاورزي دانشگاه . مصوب 06/110شماره 
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اري دنباله اي با دقت ثابت از شته هاي مزارع گندم در . نمونه برد0316.، یاراحمدي، ف.، زندي سوهانی، نپور، ع.، رمضانی، ل.، رجب

 . مصوب دانشگاه کشاورزي و منابع طبیعی رامین. )خاتمه یافته(.6/100اهواز. طرح تحقیقاتی شماره 

 Bemisia. اثرات تماسی اسانس هاي گیاهی روي سفید بالک پنبه 0316پور، ع.، زندي سوهانی، ن.، یاراحمدي، ف.، رمضانی، ل. رجب

tabaci    و شکارگر آنOrius albidipennisرامین طبیعی منابع و کشاورزي دانشگاه مصوب. ۶6/110 شماره تحقیقاتی . طرح .

 (.یافته خاتمه)

. استخراج و شناسایی ترکیبات برگ گیاه شاه پسند و بررسی فعالیت حشره 0310.، حجتی، م.، کاربونل باراچینا، آ. زندي سوهانی، ن

. مصوب ۶/110طرح تحقیقاتی شماره . Callosobruchus maculatusندگی آن بر سوسک چهار نقطه اي حبوبات کشی و دور کن

 دانشگاه کشاورزي و منابع طبیعی رامین. )خاتمه یافته(

روي  Loew ciliatus Dacus (Dip.: Tephritidae). بررسی دینامیسم جمعیت مگس جالیز 0311 زندي سوهانی، ن.بر، پ.، شیشه

 . مصوب دانشگاه شهید چمران اهواز )خاتمه یافته(.0610ار پائیزه در منطقه مالثانی. طرح تحقیقاتی  شماره خی

.   Bemisia tabaciبر سفید بالک پنبه  Lamiaceae. بررسی اثرات تدخینی پنج گیاه از خانواده نعنائیان 0311.، زندي سوهانی، ن

 ورزي و منابع طبیعی رامین. )خاتمه یافته(.. مصوب دانشگاه کشا161طرح تحقیقاتی شماره 

 

 مقاالت پژوهشی 

 )فارسی( پژوهشی-چاپ شده در مجالت علمی مقاالت

. سمیت تنفسی و اثرهاي دورکنندگی چند اسانس گیاهی بر 0311حاتمی باورصاد، ش.، زندي سوهانی، ن.، رجب پور، ع.  -0

. نشریه علمی تحقیقات Callosobruchus maculatus (Coleoptera: Bruchidae)سوسک چهارنقطه اي حبوبات 

 .  ۶02-۶1۶(: 3) 32گیاهان دارویی و معطر ایران، 

Hem. :  Sitobion avenae). بررسی تغییرات جمیعت شته  0311 .، رمضانی، ل.زندي سوهانی، نزارعی سرچقا، ر.،  -6

Aphididae) (Fabricius) (: 3)33 مطالعات حفاظت گیاهان. ذهاب. و دشمنان طبیعی آن در مزرعه گندم در منطقه سرپل

661-622. 

و  Orius albidipennis. پاسخ بویایی سن شکارگر 0317پور، ع. ، سهرابی، ف، رجبزندي سوهانی، ن.پیرزادفرد، س.،  -3

 Bemisia tabaciنسبت به سفیدبالک پنبه  Eretmocerus eremicusو  Eretmocerus mundusزنبورهاي پارازیتوئید 

 . 21-67(: ۶) ۶0طبیعی رقیب. گیاهپزشکی )مجله علمی کشاورزي(.نو دشمنا

Sitobion avenae اي شته . پراکنش فضایی و نمونه برداري دنباله0317.، رمضانی، ل. زندي سوهانی، ن زارعی سر چقا، ر. ، -۶

(Hem. : Aphididae)  (6)۶0. ی کشاورزي()مجله علم در مزارع گندم منطقه سرپل ذهاب استان کرمانشاه. گیاهپزشکی :

۶1-21 . 

. ویژگیهاي زیستی و پارامترهاي جدول زندگی 0312 زندي سوهانی، ن.نخعی مدیح، ص.، رمضانی، ل.، ضرغامی، س.،  -6

در  Planococcus citriو  Phenacoccus solenopsisهاي آردآلود با تغذیه از شپشک Hyperaspis politaکفشدوزک 

 .62-۶6(: 0)16اریهاي گیاهی. شرایط آزمایشگاهی. آفات و بیم

 Hyperaspis. واکنش تابعی کفشدوزک 0316. زندي سوهانی، ننخعی مدیح، ص.، رمضانی، ل.، ضرغامی، س.،  -2

polita  با تغذیه از شپشک آردآلود پنبهPhenacoccus solenopsis .300-313(:6)۶7. دانش گیاهپزشکی ایران . 
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بر  L. Cyperus rotundus. اثر اسانس ریزوم گیاه اویار سالم 031۶. ، رمضانی، لزندي سوهانی، ن.جانکی، س.،  -7

 Trogodermaو لمبه گندم  .Oryzaephilus surinamensis Lشاخص هاي تغذیه شپشه دندانه دار برنج 

granarium Everts  .006-013(: 0)۶. پژوهشهاي کاربردي در گیاهپزشکی . 

. ترکیبات شیمیایی و اثرات حشره کشی اسانس برگ نارنج 031۶، ل. . رمضانیزندي سوهانی، نبنده بروجنی، ش.،  -1

Citrus aurantium L.   .)30-63(: ۶)31بر سه آفت مهم انباري. گیاهپزشکی)مجله علمی کشاورزي . 

هاي اي با دقت ثابت از شته. نمونه برداري دنباله031۶. یاراحمدي، ف. زندي سوهانی، نرمضانی، ل.، رجب پور، ع.،  -1

 .611-616(: ۶)61ارع گندم در اهواز. نشریه حفاظت گیاهان )علوم و صنایع کشاورزي(. مز

. شناسایی موثرترین عوامل 0313زندي سوهانی، ن. ن، م.، خسروي پور، ب.، اپسند، م.ر.، برادرشبانی، ک.، شاه -01

ت اقتصاد و توسعه متمایزکننده نگرش و رفتار گندمکاران در خصوص امنیت غذایی در شمال خوزستان. تحقیقا

 .  613-676(: 3) ۶6کشاورزي ایران. 

 Loew (Diptera: Dacus ciliates. بررسی تغییرات جمعیت مگس خیار0316بر، پ. ، شیشهزندي سوهانی، ن. -00

Tephritidae)  .626-661(: 6)67روي خیار پاییزه در منطقه مالثانی استان خوزستان. نشریه حفاظت گیاهان. 

ریشکدار روي . بررسی پراکنش فضایی و تغییرات جمعیت گونه هاي مهم بال0316 ي سوهانی، ن.زند رمضانی، ل.، -06

 .611-613(: 6) ۶۶گندم. نشریه دانش گیاهپزشکی ایران. 

. تغییرات فصلی و توزیع فضایی جمعیت پارازیتوئیدهاي 0310بر، پ.، کچیلی، ف. .، شیشهزندي سوهانی، ن -03

Eretmocerus mundus  وEncarsia acaudaleyrodis  دشمنان طبیعی سفید بالک پنبهBemisia tabaci   روي

 . 11-10(: 0)36خیار پاییزه در شهر مالثانی. گیاهپزشکی)مجله علمی کشاورزي(.

و پونه  Mentha arvensisکشی اسانس گیاهان نعنا . بررسی فعالیت حشره0310. رمضانی، ل. زندي سوهانی، ن -0۶

Mentha pulegium اي حبوباتسک چهار نقطهعلیه سو Callosobruchus maculatus گیاهپزشکی )مجله علمی .

 . 00-0(: 6) 36کشاورزي(. 

. تغییرات فصلی و توزیع فضایی جمعیت سفید بالک پنبه 0310بر، پ.، کچیلی، ف. ، شیشهزندي سوهانی، ن. -06

Bemisia tabaci  16-73(: 6)36استان خوزستان.  -روي خیار پاییزه در منطقه مالثانی. 

به  )L.) Brassica napus. بررسی مقاومت پنج رقم کلزا 0313، سلیمان نژادیان، ا.، محیسنی، ع. زندي سوهانی، ن. -02

  .067-001(: 0)67. مجله علمی کشاورزي. )L.) Brevicoryne brassicaeشته مومی کلم 

 

 

 انگلیسی( (پ شده در مجالت علمی مقاالت چا
 

17- Yaghobi, S., Rajabpour, A., Zandi-Sohani, N. 2020. Seasonal Population Dynamics, Sampling 

Distribution, and Fixed-Precision Sequential Sampling of Spectrobates ceratoniae (Lepidoptera: 
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  تا اکنون 0931از سال  داخلیاالت ارائه شده در کنفرانس ها و مجامع علمی معتبرمق

 يبرا  Sitobion avenaeشته  یستیمرحله ز نیترمناسب نییتع. 0311 .رمضانی،ل زندي سوهانی، ن.،زارعی سرچقا، ر.،  -0

 آذر، اهواز، ایران.  67. اولین همایش صنعت و تجاري سازي کشاورزي. يبردارنمونه

و  Callosobruchus maculatusحبوبات  يسوسک چهارنقطه ا ییایپاسخ بو. 0311، موسوي، م. .ن ،یسوهان يزند -6

اولین همایش صنعت و تجاري . Juniperus excelsارس  اهیبه اسانس گ  Anisopteromalus calandraeآن  دییتویپاراز

 آذر، اهواز، ایران.  67سازي کشاورزي. 

. اولین همایش Prell Oryctes elegansسوسک شاخدار خرما   يآستانه اقتصاد نییتع. 0311فیان، م. ، لطی.زندي سوهانی، ن -3

 آذر، اهواز، ایران.  67صنعت و تجاري سازي کشاورزي. 

کشی اسانس گیاه ارس . ترکیبات شیمیایی و اثر حشره0311، ش.، خدادادزاده، ح. باورصاد یحاتم .،ن ،یسوهان يزند -۶

Juniperus excelsa Marschall von Bieberstein روي حشرات کامل سوسک چهارنقطه اي حبوبات  

Callosobruchus maculatus Fabricius  دومین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی کشاورزي ارگانیک و .

 شهریور، دانشگاه محقق اردبیلی، ایران. ۶-3مرسوم. 

و شیمیایی روي جمعیت شب   هاي گیاهیکشحشرهتاثیر برخی . 0311اده، ح. ي، ف.، خدادادزاراحمد، ین. ،یسوهان يزند -6

 يکشاورز یکنفرانس مل نیو ششم یالملل نیکنفرانس ب نیدوم. Heliothis armigera (Hübner)گوجه فرنگی  پره

 .رانیا ،یلیدانشگاه محقق اردب ور،یشهر ۶-3و مرسوم.  کیارگان

حشرات بالغ سوسک  ریبر مرگ و م Citrus clementinaاثر اسانس  یبررس. 0317 ، ش.باورصاد یحاتم ،ن. ،یسوهان يزند -2

و  61سومین همایش ملی کشت ارگانیک و ازدیاد گیاهان دارویی.  . Callosobruchus macullatusحبوبات يچهارنقطه ا

 تیر. ارومیه، ایران. 60

تعیین بهترین فضاي نمونه برداري براي پایش جمعیت  .0317. و فرخاري، م. زندي سوهانی، نرجب پور،ع.، دیناروند، ن.،  -7

در مزارع ذرت. خالصه مقاالت  Spodoptera exiguaو کرم برگخوار چغندر قند  Sesamia creticaکرم ساقه خوار ذرت 

 شهریور. دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگان. ایران. 1تا  6بیست و سومین کنگره گیاهپزشکی ایران. 

. سمیت تماسی پنج اسانس گیاهی علیه شپشک آردآلود پنبه 0317ي، ف. اراحمد، ین. ،یسوهان يزندس.،  ن،ایهاد -1

Phenacoccus solenopsis Tinsley  (Sternorrhyncha: Pseudococcidae)  خالصه مقاالت بیست و سومین کنگره .

 عی گرگان. ایران.شهریور. دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبی 1تا  6گیاهپزشکی ایران. 

. تغییرات جمعیت شب پره برگخوار چغندرقند 0317ي، ف. اراحمد.، ین ،یسوهان يزندش.،  ،یاورک چهارتنگ -1

Spodoptera exigua (Lep: Noctuidae)  .خالصه مقاالت بیست و روي لوبیا چشم بلبلی در منطقه الهایی استان خوزستان

 ور. دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگان. ایران.شهری 1تا  6سومین کنگره گیاهپزشکی ایران. 

 Macrolophusپاسخ بویایی سنجی سن شکارگر . 0317 زندي سوهانی، ن.یاراحمدي، ف.، صفري منجزي، ي.،  -01

pygmaeus  به بقایاي برخی سموم رایج در کنترل شب پره مینوز گوجه فرنگیTuta absoluta خالصه مقاالت بیست و .

 شهریور. دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگان. ایران. 1تا  6سومین کنگره گیاهپزشکی ایران. 

. بررسی تغییرات جمعیت و تعیین بهترین الگوي نمونه برداري از پروانه برگخوار 0312اورک، ش. .، زندي سوهانی، ن -00

ا. اولین کنفرانس بین المللی و پنجمین کنفرانس ملی کشاورزي ارگانیک و در مزرعه لوبی Spodoptera exiguaچغندر 

 مرداد.  62-66مرسوم، اردبیل. 
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در مزارع گندم  Cephus pygmeausتغییرات جمعیت زنبور ساقه خوار غالت  .0312ا، ر. قزارعی سرچ ،زندي سوهانی، ن. -06

-66لی و پنجمین کنفرانس ملی کشاورزي ارگانیک و مرسوم، ذهاب استان کرمانشاه. اولین کنفرانس بین الملشهرستان سرپل

 مرداد. اردبیل، ایران. 62

روي شپشک آردآلود  Nephus arcuatus تداخل همزیست حشرات بالغ کفشدوزک  .0316. زندي سوهانی، نجودکی، ر.،  -03

 اسفند. گنبد، ایران. 01. دومین همایش ملی پایش و پیش آگاهی در گیاهپزشکی.  Phenacoccus solenopsisپنبه 

. فون شته ها و دشمنان طبیعی مزارع گندم در منطقه سرپل ذهاب 0316رمضانی،ل.  زندي سوهانی، ن.،زارعی سرچقا، ر.،  -0۶

 اسفند. گنبد، ایران. 01دومین همایش ملی پایش و پیش آگاهی در گیاهپزشکی. استان کرمانشاه. 

خوار نیشکر بر روي ریزي  پروانه  ساقه. ترجیح تخم0316ا، ا.، غنیان، م. .، جمشیدنیزندي سوهانی، نبی مثل شعربافی، م.،  -06

 شهریور. کرج، ایران. 1-2سه رقم مختلف گیاه نیشکر در شرایط آزمایشگاهی. بیست و دومین کنگره گیاهپزشکی ایران. 

یر آزادیرختین و تاکومی بر تاث .0316یاراحمدي، ف. رمضانی، ل.، اولین چهارسوقی، ک.  زندي سوهانی، ن.،رستمی، ف.،  -02

بیست و دومین کنگره .  Habrobracon hebetor(Hym.: Braconidae)برخی از خصوصیات زیستی زنبور پارازیتوئید

 شهریور. کرج، ایران. 1-2گیاهپزشکی ایران. 

با  polita Hyperaspis. واکنش تابعی کفشدوزک 0316. زندي سوهانی، نرمضانی، ل.، نخعی مدیح، ص.، ضرغامی، س.،  -07

شهریور. کرج،  1-2. بیست و دومین کنگره گیاهپزشکی ایران. Phenacoccus solenopsisتغذیه از شپشک آردآلود پنبه 

 ایران.

. ویژگیهاي زیستی و پارامترهاي جدول زندگی 0316 زندي سوهانی، ن.رمضانی، ل.، نخعی مدیح، ص.، ضرغامی، س.،  -01

.  Planococcus citriو  Phenacoccus solenopsisهاي آردآلود از شپشک با تغذیه Hyperaspis politaکفشدوزک 

 شهریور. کرج، ایران. 1-2بیست و دومین کنگره گیاهپزشکی ایران. 

برروي آفات پنبه. همایش محصوالت تراریخته  (BTبررسی اثرات پنبه تراریخته ). 0316. زندي سوهانی، نپیرزادفرد، س.،  -01

 آذر. مالثانی، خوزستان، ایران. ۶م، حفاظت از محیط زیست و توسعه پایدار. در خدمت تولید غذاي سال

-با تغذیه از تراکم  Orius albidipennis. واکنش تابعی سن شکارگر 031۶ زندي سوهانی، ن.شاهپوري، آ. یاراحمدي، ف.،  -61

نترل بیولوژیک در کشاورزي در شرایط آزمایشگاهی. سومین همایش ک  Bemisia tabaciهاي مختلف تخم سفیدبالک پنبه 

 بهمن. مشهد، ایران.  0۶و 03و منابع طبیعی. 

  Telenomus. بررسی دوره پیش از بلوغ و نسبت جنسی زنبور پارازیتوئید 031۶بی مثل شعربافی، م.  زندي سوهانی، ن.، -60

busseolae  .رداد. اردبیل، ایران.م 61و  61در شرایط آزمایشگاهی. چهارمین کنگره ملی کشاورزي ارگانیک و مرسوم 

. استفاده از اسانس گیاهان درمنه، باریجه و شمعدانی به 031۶رجب پور، ع.، یاراحمدي، ف.، رمضانی، ل.  زندي سوهانی، ن.، -66

مرداد.  61و  61اي سفید بالک پنبه. چهارمین کنگره ملی کشاورزي ارگانیک و مرسوم. عنوان سم تدخینی علیه آفت گلخانه

 اردبیل، ایران.

 Endl.  Eucalyptus. مقایسه اثر تماسی اسانس برگ اکالیپتوس0313. رمضانی، ل. زندي سوهانی، نبنده بروجنی، ش.،  -63

occidentalis  و نارنجL. Citrus aurantium دار روي شپشه دندانهOryzaephilus surinamensis L. بیست و .

 یران.شهریور. ارومیه، ا 3تا  0یکمین کنگره گیاهپزشکی ایران. 

در ساحل  (Prostigmata). بررسی فون کنه هاي پیش استیگمایان 0313زندي سوهانی، ن.عرب یباراتی، ز.، رمضانی، ل.،  -6۶

 شهریور. ارومیه، ایران. 3تا  0رودخانه کارون. بیست و یکمین کنگره گیاهپزشکی ایران. 

 Cyperusاسانس گیاه اویار سالم ورکنندگی . بررسی اثر تماسی و د0313رمضانی، ل.  زندي سوهانی، ن.،جانکی، س.،  -66

sp. حبوبات ايچهارنقطهسوسک  بر حشرات کامل Callosobruchus maculatus F. (Col: Bruchidae) چهارمین .

 آذر. بوشهر، ایران. 0۶و  03همایش ملی کشاورزي، آبزیان و غذا.  
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تدخینی و دورکنندگی اسانس برگ درخت  . بررسی اثر0313، رمضانی، ل. زندي سوهانی، ن.بنده بروجنی، ش.،  -62

Eucalyptus occidentalis دارروي حشرات کامل شپشه دندانه Oryzaephilus surinamensis L. چهارمین همایش .

 آذر. بوشهر، ایران. 0۶و  03ملی کشاورزي، آبزیان و غذا.  

C. rotundus اسانس گیاه اویار سالم  .اثر بازدارندگی تخم ریزي0313رمضانی، ل.  زندي سوهانی، ن.،جانکی، س.،  -67

(Cyperaceae)   بر سوسک چهارنقطه اي حبوباتCallosobruchus maculatus F. (Col: Bruchidae)  دومین .

 شهریور، همدان، ایران. 0همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزي پایدار. 

بررسی اثرات تداخلی باقیمانده اسانس گیاهان  .0316.، رمضانی، ل. زندي سوهانی، نرجب پور، ع.، یاراحمدي، ف.،   -61

. همایش ملی آالینده هاي Orius albidipennis Reuterباریجه، درمنه، و شمعدانی در موفقیت استقرار سنک شکارگر 

 اسفند. مالثانی، خوزستان.   1و  7ها و راهکارها. کشاورزي و سالمت غذایی، چالش

 جه،یبار اهانیاسانس گامکان استفاده همزمان از . 0316ل.  ،ی.، رمضانن ،یهانسو يزندف.،  ،ياراحمدیرجب پور، ع.،  -61

. هاي خیاربراي کنترل سفید بالک پنبه در گلخانه Orius albidipennis Reuterشکارگر با سنک  یدرمنه، و شمعدان

 خوزستان.   ،یثان. مالسفندا 1و  7ها و راهکارها. چالش ،ییو سالمت غذا يکشاورز يها ندهیآال یمل شیهما

. شناسایی وضعیت دانش، نگرش و رفتار 0313زندي سوهانی، ن. شبانی، ک.، غنیان، م.، برادرن، م.، خسروي پور، ب.،  -31

و سالمت  يکشاورز يها ندهیآال یمل شیهماگندمکاران در خصوص سالمت غذایی مطالعه موردي: شمال خوزستان. 

 خوزستان.   ،یمالثان .سفندا 1و  7ها و راهکارها. چالش ،ییغذا

 (Acari: Oribatida). بررسی فون کنه هاي راسته نهان استیگمایان 0313زندي سوهانی، ن.عرب یباراتی، ز.، رمضانی، ل.،  -30

اسفند. همدان،  66ساحل رودخانه کارون. همایش ملی مهندسی و مدیریت کشاورزي، محیط زیست و منابع طبیعی پایدار. 

 ایران.

. ترکیب و غناي گونه اي خاک در نخلستانهاي واقع در شهر مالثانی )استان 0316. ي سوهانی، نزندرمضانی، ل.،  -36

 آذر . بوشهر، ایران. 61و  61خوزستان(. سومین همایش ملی کشاورزي، آبزیان و غذا. 

همایش . ارزیابی تنوع زیستی بندپایان خاک در دو زیستگاه متفاوت. سومین 0316 زندي سوهانی، ن.رمضانی، ل.،  -33

 آذر. بوشهر، ایران.  61و  61ملی کشاورزي، آبزیان و غذا. 

 Ferulaو باریجه  Artremisia sieberi . بررسی اثرات دور کنندگی اسانس درمنه0310 زندي سوهانی، ن. -3۶

gummosa روي آفت انباري خرما Oryzeaphilus surinamensis  (Col:Silvanidae) اولین همایش خرما و .

 مهر. اهواز، ایران. 67و  62. امنیت غذایی

. استفاده از اسانسهاي گیاهی به عنوان فرمون در حشرات. اولین همایش ملی پایش و 0311 زندي سوهانی، ن. -36

 بهمن. بروجرد، ایران. 62و  66آگاهی در گیاهپزشکی. پیش

nella Cocciبررسی تداخل همزیست حشرات بالغ کفشدوزک هفت نقطه اي   .0311 زندي سوهانی، ن. -32

septempuntata  روي شته خرزهرهAphis nerii.  .60تا  01اولین کنگره ملی علوم و فناوریهاي نوین کشاورزي 

 شهریور. زنجان، ایران.

 Rosemarinus officinalis. بررسی خواص ضد تخم ریزي و تفریخ تخم اسانس رزماري 0311 زندي سوهانی، ن. -37

شهریور. زنجان،  60تا  01کنگره ملی علوم و فناوریهاي نوین کشاورزي. روي سوسک چهار نقطه اي حبوبات. اولین 

 ایران.
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