
 

 

 

 مشخصات فردی
 وضعیت تاهل جنسیت ملیت تاریخ تولد نام خانوادگی نام

 متأهل زن ایرانی 5511 زندی سوهانی نوشین

 

 ایمیل فکس تلفن

42552166060 4 25 52166061 zandi@asnrukh.ac.ir 
  nzandisohani@yahoo.com 

 

 آدرس محل کار آدرس محل سکونت محل تولد

 اهوازخوزستان،  الیگودرز

علوم خوزستان، اهواز، دانشگاه 
 یعیو منابع طب یکشاورز

 گیاهپزشکی.خوزستان، گروه 

 

 مشخصات تحصیلی
درجه 

 تحصیلی
 عنوان پایان نامه دانشگاه یا موسسه مربوطه رشته تحصیلی

تاریخ 
 دریافت

 دکتری
حشره شناسی 

 کشاورزی
 شهید چمران اهوازدانشگاه 

بررسی دینامیسم جمعیت  و پارامترهای 
 Bemisia tabaciزیستی سفید بالك پنبه 

Gennadius  ،و زنبورهای پارازیتوئید آن
Eretmocerus mundus Mercet 

 Encarsia acaudaleyrodis Hayatو
 روی خیار پاییزه

 

5578 

 ارشد
حشره شناسی 

 کشاورزی
 شهید چمران اهوزدانشگاه 

رقم کلزا به شته مومی کلم  1بررسی مقاومت 
Brevicoryne brassicae 

5575 

 5582 - شهید چمران اهوازدانشگاه  گیاهپزشکی اسینکارش

 5585 - سمیهدبیرستان  تجربی دیپلم

 

 

 

 



 تدریس
 مقطع عنوان درس شماره

 کارشناسی  آفات مهم گیاهان جالیز، سبزی و زینتی 5

 کارشناسی زراعیآفات مهم گیاهان  6

 کارشناسی اصول کنترل آفات 5

 ارشد کارشناسی روش های تحقیق در حشره شناسی 0

 ارشد کارشناسی مدیریت آفات  1

 ارشد کارشناسی کنترل بیولوژیك حشرات 2

 

 هاها و کارگاهکالس
 سال کشور برگزار کننده کارگاه شماره

5     

 

 هاها و کارگاهبرگزاری کالس
 سال محل برگزاری کارگاهعنوان  شماره

5    

 

 های فرهنگیفعالیت
 تاریخ عنوان فعالیت فرهنگی شماره

5   

6   

5   

 

 های اجراییو فعالیت یسوابق شغل
 تاریخ کت یا سازماننام دانشگاه، شر عنوان شغل شماره

 مدیر گروه گیاهپزشکی  1
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی 

 خوزستان

 89تا فروردین  98شهریور 
 تا کنون 89تیر 

 

 

 

 



 نامهپایان مشاوره در

 شماره
نام 

 دانشجو
 نامهعنوان پایان مقطع

 تاریخ

5 
سعید 

 یعقوبی 
 ارشد

 Aphisو شته انار  Specterobates ceratoniaمطالعه بیواکولوژی کرم گلوگاه انار 

punicae  استان ایالم(در باغهای انار شهرستان سیروان( 

5538 

6 
یلدا 

صفری 
 منجزی

 Macrolophusتاثیر حشره کش های رایج بر پارامترهای زیستی و شکارگری سن  ارشد

pygmaeus 

5532 

 

 نامهپایان راهنما در

 شماره
نام 

 دانشجو
 نامهعنوان پایان مقطع

 تاریخ

5 
سعیده 
 هادیان 

 ارشد

 اسپیروتترامات بر بیولوژی و و ی کلرپایروفوس کشنده حشره کش ها ریز غلظت ریتأث
 :Aneasius bambawalei ( Hymenopteraزنبورواکنش تابعی 

Encyrtidae)  شپشك آردآلود   ، پارازیتوئیدPhenacoccus  solenopsis 

(Hemiptera: Pesudococcidae)  
 

5538 

6 
شیما 

حاتمی 
 باورصاد

 ارشد

 L.  Pelargoniumهای شمعدانی معطراسانس کشی و فعالیت دورکنندگیاثرات حشره
roseum  ، باریجهFerula gummosa Boiss.زیره سبز ،L.  Cuminum cyminum  و

 Callosobruchusای حبوباتروی سوسک چهارنقطه  .Carum carvi Lزیره سیاه
maculatus Fabricus. 

 

 

5538 

5 
رسول 
زارعی 
 سرچقا

 ارشد
و شناسایی   Sitobion avenaeبررسی تغییرات جمعیت و نمونه برداری دنباله ای شته 

 5532 دشمنان طبیعی آن در شهرستان سرپل ذهاب

0 
سحر 

 پیرزادفرد
 ارشد

 Eretmocerusو   Eretmocerus mundusاثرات متقابل بین زنبورهای پارازیتوئید 
eremicus  در کنترل بیولوژیکی سفیدبالک پنبهBemisia tabaci  5532 

1 
شکوفه 
اورک 

 چهارتنگی
 ارشد

 Spodopteraبررسی اثرات آفت کشهای بیولوژیک و شیمیایی روی جمعیت آفت برگخوار 
exigua  5532 در مزرعه لوبیا چشم بلبلی 

 

 مقاالت چاپ شده فارسی
 نام مجله عنوان مقاله سال نام نویسندگان شماره

1 

 نوشین ،پیرزادفر سحر

 فریبا سوهانی، زندی

 پوررجب علی  ،سهرابی

5538 
 پارازیتوئید زنبورهای و Orius albidipennis شکارگر سن بویایی پاسخ

Eretmocerus mundus و Eretmocerus eremicus به نسبت 
 رقیب طبیعی دشمنان و Bemisia tabaci پنبه سفیدبالك

 گیاهپزشکی



2 

زارعی سر چقا، ر. ، 

 ،.زندی سوهانی، ن

 رمضانی، ل.

5538 
 Sitobion avenaeای شته پراکنش فضایی و نمونه برداری دنباله

(Hem. : Aphididae)   در مزارع گندم منطقه سرپل ذهاب استان
 کرمانشاه. 

 گیاهپزشکی

3 

نخعی مدیح، ص.، 

رمضانی، ل.، 

زندی ضرغامی، س.، 

 سوهانی، ن

5532 
 Hyperaspis کفشدوزک زندگی جدول پارامترهای و زیستی ویژگیهای

polita آردآلود هایشپشک از تغذیه با Phenacoccus solenopsis 
 گیاهی بیماریهای و

آفات  و 
 بیماریهای گیاهی

4 

نخعی مدیح، ص.، 

رمضانی، ل.، 

زندی ضرغامی، س.، 

 سوهانی، ن

5531 
با تغذیه از شپشک  Hyperaspis politaواکنش تابعی کفشدوزک 

 . دانش گیاهپزشکی ایران.Phenacoccus solenopsisآردآلود پنبه 
دانش گیاهپزشکی 

 ایران

5 

زندی جانکی، س.، 

، رمضانی، سوهانی، ن.

 ل.

5530 

بر  .Cyperus rotundus Lاثر اسانس ریزوم گیاه اویار سالم 
 Oryzaephilusشاخص های تغذیه شپشه دندانه دار برنج 

surinamensis L.  و لمبه گندمTrogoderma granarium 

Everts  . 

پژوهشهای 
کاربردی در 
 گیاهپزشکی

6 

بنده بروجنی، ش.، 

. زندی سوهانی، ن

 رمضانی، ل.

5530 
 Citrusترکیبات شیمیایی و اثرات حشره کشی اسانس برگ نارنج 

aurantium L.   .بر سه آفت مهم انباری 
گیاهپزشکی)مجله 
 علمی کشاورزی(

7 

رمضانی، ل.، رجب 

زندی پور، ع.، 

. سوهانی، ن

 یاراحمدی، ف.

 های مزارع گندم در اهواز. ای با دقت ثابت از شتهنمونه برداری دنباله 5530
نشریه حفاظت 

 گیاهان

 

 

 مقاالت چاپ شده انگلیسی
 شماره نام نویسندگان سال عنوان مقاله نام مجله

 Egyptian Journal of 

Biological Pest 
Control 

Functional response of the predatory 
species Orius albidipennis Reuter 

(Hemiptera: Anthocoridae) to two life 
stages of Bemisia tabaci 

(Genn.)(Hemiptera: Aleyrodidae) 

2019 
A Shahpouri, F 
Yarahmadi, NZ 

Sohani 
1 

International 
Journal of Tropical 
Insect Science. 

 

Chemical composition and bioactivity of 
Eucalyptus occidentalis essential oil 

against two stored product pests 
2018 

Bande-Borujeni, 
S., Zandi-Sohani, 
N., Ramezani, L. 

2 



International 
Biodeterioration & 
Biodegradation 

Chemical composition and insecticidal 
efficacy of Cyperus rotundus essential 
oil against three stored product pests 

2018 

Janaki,S.,  
Zandi-Sohani, 

N., Ramezani,L.  
Szumny, A. 

3 

Journal of 

Entomological and 
Acarological 
Research 

Population abundance of pomegranate 
aphid, Aphis punicae (Homoptera: 

Aphididae), predators in Southwest of 
Iran 

2018 
S Yaghobi, A 
Rajabpour, N 
Zandi Sohani 

4 

European Journal of 
Entomology 

Temperature-dependent functional 
response of Aenasius bambawalei 

(Hymenoptera: Encyrtidae) to different 
population densities of the cotton 
mealybug Phenacoccus solenopsis 

(Hemiptera: Pseudococcidae) 

2018 

R Joodaki, N 
Zandi-Sohani, S 

Zarghami, F 
Yarahmadi  

5 

Journal of 
Entomological 
Science  

 

Sensitivity of Bemisia tabaci (Hemiptera: 
Aleyrodidae) and the Generalist Predator 
Orius albidipennis (Hemiptera: 
Anthocoridae) to Vapors of Essential Oils.  

2018 

Zandi-Sohani, 
N., Rajabpour, 

A., Yarahmadi, F. 
Ramezani, L 

6 

Journal of Crop 
Protection 

Side-effects of azadirakhtin (NeemAzal) 
and flubendiamide (Takumi) on 
functional response of Habrobracon 
hebetor (Hymenoptera: Braconidae).  

2018 

Rostami, F., 
Zandi-Sohani, 
N., Yarahmadi, 

F., Ramezani, L., 
Avalin 

Chaharsoghi, K. 

7 

Persian Journal of 
Acarology 

Hybrid neural network with genetic 
algorithms for predicting distribution 
pattern of Tetranychus urticae (Acari: 
Tetranychidae) in cucumbers field of 

Ramhormoz, Iran 

2017 

Shabaninejad, 
A., Tafaghodinia, 

B., Zandi-
Sohani, N. 

8 

Persian Journal of 
Acarology 

Evaluation of geostatistical method and 
hybrid Artificial Neural Network with 
imperialist competitive algorithm for 

predicting distribution pattern of 
Tetranychus urticae (Acari: 

Tetranychidae) in cucumber field of 
Behbahan, Iran.  

2017 

Shabaninejad, 
A., Tafaghodinia, 

B., Zandi-
Sohani, N. 

9 

Entomologia 
Generalis 

Functional responses of Orius 
albidipennis Reuter (Hemiptera, 
Anthocoridae) to Tuta absoluta 

Meiryke(Lepidoptera: Gelekhidae) on 
two tomato cultivars with different leaf 

morphological characteristics.  

2016 

Salehi, Z., 
Yarahmadi, F., 

Rasekh, A., 
Zandi-Sohani, N. 

10 

International 
Biodeterioration and 

Biodegradation 

Evaluation of five essential oils as 
botanical acaricide against the 

strawberry spider mite Tetranychus 
turkestani Ugarov and Nikolskii.  

2015 
Zandi-Sohani, 

N., Ramezani, L. 
11 

 

 



 های داخلی و خارجیها و کنفرانسهمایش
 تاریخ ار کنندهبرگز عنوان مقاله نویسندگان شماره

1 
 زندي نوشین ،باورصاد حاتمی شیماء

 پور رجب علی ، سوهانی

هاي شمعدانی فعالیت دورکنندگی اسانس

باریجه ،  L.  Pelargonium roseumمعطر

Ferula gummosa Boiss.زیره سبز ،L.  

Cuminum cyminum  و زیره

روي سوسک   .Carum carvi Lسیاه

 Callosobruchusاي حبوباتچهارنقطه

maculatus Fabricus. 

 

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع 
 طبیعی خوزستان

5538 

2 
نوشین زندی سوهانی و زینب 

 رفعتیان
بررسی اثر دورکنندگی هگزانول و روغن 

 الکل علیه حشرات

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع 
 طبیعی خوزستان

5538 

3 
نوشین زندی سوهانی، شیما 

 حاتمی باورصاد

بر  Citrus clementinaبررسی اثر اسانس 
مرگ و میر حشرات بالغ سوسک چهارنقطه 

 Callosobruchusای حبوبات

macullatus 

 

 5538 ارومیهدانشگاه 

 اورک، ش.زندی سوهانی، ن.،  4

بررسی تغییرات جمعیت و تعیین بهترین 
الگوی نمونه برداری از پروانه برگخوار 

در  Spodoptera exiguaچغندر 
 مزرعه لوبیا

   5532 دانشگاه اردبیل

5 
ا، قزارعی سرچ زندی سوهانی، ن.،
 ر.

تغییرات جمعیت زنبور ساقه خوار غالت 
Cephus pygmeaus  در مزارع گندم

 ذهاب استان کرمانشاه.شهرستان سرپل

 5532 دانشگاه اردبیل

 زندی سوهانی، نجودکی، ر.،  6

تداخل همزیست حشرات بالغ کفشدوزک 
Nephus arcuatus   روی شپشک

 Phenacoccusآردآلود پنبه 

solenopsis 

 5531 دانشگاه گنبد کاووس

7 
 زندی سوهانی،زارعی سرچقا، ر.، 

 رمضانی،ل. ن.،
فون شته ها و دشمنان طبیعی مزارع گندم 
 در منطقه سرپل ذهاب استان کرمانشاه. 

 5531 دانشگاه گنبد کاووس

8 

زندی بی مثل شعربافی، م.، 
.، جمشیدنیا، ا.، غنیان، سوهانی، ن

 م.

خوار ریزی  پروانه  ساقهترجیح تخم
نیشکر بر روی سه رقم مختلف گیاه 

 آزمایشگاهی.نیشکر در شرایط 
 5531 دانشگاه تهران

9 

 زندی سوهانی، ن.،رستمی، ف.، 
یاراحمدی، ف. رمضانی، ل.، 

 اولین چهارسوقی، ک

تاثیر آزادیرختین و تاکومی بر برخی از 
خصوصیات زیستی زنبور 

 Habrobraconپارازیتوئید

hebetor(Hym.: Braconidae) 

 5531 دانشگاه تهران

10 
Razieh Joodaki, Nooshin 

Zandi-Sohani2*, Sara 

Effects of different 

temperatures on development 

and reproduction of Aenasius 

University of Bangalore, 
India  
 

2018 



Zarghami, Fatemeh 
Yarahmadi 

 

bambawalei (Hymenoptera:  
Encyrtidae) 

11 

Razieh Joodaki, Nooshin 

Zandi-Sohani, Sara 

Zarghami, Fatemeh 

Yarahmadi  

 

Functional response of Aenasius 

bambawalei parasitizing 
Phenacoccus solenopsis  

 

University of Ghent,  
Belgium 

2017 

12 

-Nooshin Zandi

Antoni , *1Sohani

Szumny 

Essential oil composition of two 
Eucalyptus species and their 
insecticidal activity on 

stored product pests 

Perpignan, Frsnce 2016 

 

 انتشار کتاب
 تاریخ عنوان کتاب انتشارات نویسندگان شماره

1 
لیال رمضانی و نوشین 

 زندی سوهانی

دانشگاه علوم 

کشاورزی و منابع 

 طبیعی خوزستان

 5538 کنه های گیاهی و زندگی اجتماعی

2     

 

پژوهشیهای طرح  
 تاریخ عنوان طرح حمایت کننده شماره

5 
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع 

 طبیعی خوزستان
 Oryctes elegansسوسک شاخدار خرما ی  آستانه اقتصاد نییتع

Prell 
8553  

6 
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع 

 طبیعی خوزستان

روی سفید بالک پنبه    اثرات تدخینی برخی اسانس های گیاهی

Bemisia tabaci و شکارگر آن   Orius albidipennis    
5538 

6 
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع 

 طبیعی خوزستان

اثرات کنه کشی اسانس های گیاهی برکنه تارتن ترکستانی 

Tetranychus turkestani (Acari: Tetranychidae)   
5536 

5 
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع 

 طبیعی خوزستان

 حشره یتفعال بررسی و پسند شاه گیاه برگ ترکیبات شناسایی و استخراج

 حبوبات ای نقطه چهار سوسك بر آن کنندگی دور و کشی
Callosobruchus macullatus 

5535 

 دانشگاه شهید چمران اهواز 0

 Dacus (Dip.: Tephritidae)بررسی دینامیسم جمعیت مگس جالیز 

ciliatus Loew روی خیار پائیزه در منطقه مالثانی 

 

5573 

                                                                 
 



 

 هاداوری مقاالت و کنگره
 تاریخ نام مجله یا کنگره شماره

5 International Journal of Pest Management  2017 

6 Journal of essential oil reserch 2017 

5 Journal of Integrative Agriculture 2017 

0 JAST 2017 

1 Journal of Crop Protection  2016 

2 Entomologia Generalis 2016 

8 Food processing and Preservation 2016 

7 National Academy Science Letter 2016 

 

 اختراعات
 تاریخ نام دانشگاه، شرکت یا سازمان عنوان اختراع شماره

1    

 

 های کسب شدهافتخارات و مقام
 سال کشور دانشگاه یا موسسه مربوطه عنوان شماره

     

 

 هاتیعضو
 تاریخ نام دانشگاه، شرکت یا سازمان عضویتعنوان  شماره

 5535 ایران  حشره شناسی انجمن عضو پیوسته 1

 

 افزاریهای نرممهارت
 نام نرم افزار شماره

5 SPSS 

6 SAS 
 


