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 فهرست

 
 و مزرعه شگاهیآزما طیدر شرا Spodoptera ciliumکش در کنترل برگخوار چمن چند حشره ییکارآ

 1...................................................................................یکوشک یمهراب یو مهد یائیاصغر سراج، معصومه ض یعل ،یحاتم هیمرض

 

  Ommatissus lybicus (Hem.: Tropiduchidae)زنجرک خرما  یبردارلف نمونهمخت یهاروش یبررس

 17.................................................................................................................خشنود یو مهد یبیغ ی، مهدیمحمود دیمج
 

در  Aphis gossypii (Hem.: Aphididae) زیشته جال هعلی هاکشاز کنه یبا برخ دیداکلوپریمیاختالط ا کشیحشره ییکارآ

 یشگاهیآزما طیشرا

 35........................................................................................جهیعلو یعیو الهه شف زادهیحاج لی، جلیاریمطلب آذربو، محمد قدم

 

 Ectomyelois ceratoniae (Lep.: Pyralidae) کرم گلوگاه انار ینانوکپسول فرومون جنس یامزرعه ییکارا یابیارز
 49.........................................................................فرازمند نیو حس زادهیعل یدری، بابک حیجعفر اریطوس، شهر یدانا نیرحسیام
 

و  یشگاهیآزما طیدر شرا Agriolimax agrestis سکیل ی( رو%1) ®نیماری( و ن%28/1چریش ) EC هایفرموالسیون ییکارا

  ایگلخانه
 61..............................................................................یدرحی احمد و قدمحق بی، زهرا مجتگریزاده چ، مولود غالمیالهام احمد

 

 مزرعه طیدر شرا Hypera postica ونجه،یبرگ  سرخرطومی کامل حشره و الرو کنترل در کشچند حشره ییکارا

 77....................................................................................................................................یصفو یدعلیّو س یآرنائ یمیواحد رح

 

 Beauveria مارگریقارچ ب رکشندهیز یهاغلظتبه Aphis gossypii (Hem.: Aphididae) زیشته جال یتیجمع یهاپاسخ

bassiana (Asc.: Hypocreales) 
 89........................................................................................و مجتبی قانع جهرمی یجهرم انیصدارت نیام سخت،یس ینجف نبیز
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 راهنماي نگارش مقاله

 
هاي مختلف تحقیقات آفات پژوهشی منتشر نشده خود در زمینه -توانند مقاالت علمیاستادان، پژوهشگران و دانشجویان محترم می

 گیاهی را براساس دستورالعمل زیر تهیه و جهت بررسی و چاپ، به صورت الکترونیک به آدرس وب سایت مجله ارسال دارند. 
 

 روش نگارش:

شماره  B Zar یا باالتر با خط   2003Wordمتر از هر طرف با استفاده از نرم افزار سانتی 5/2با حاشیه  4Aـ مقاله باید روي کاغذ 1

 نوشته شوند.  11شماره  Times New Romanو به صورت تک ستونی تایپ شود. تمامی کلمات انگلیسی با خط  12

( و فاصـله دو  line 1.5) 5/1ضخیم نوشته شود، فاصله سطرها  12و  16ه ترتیب با خط هاي آن، بـ عنوان مقاله و هر یک از بخش2

 بخش از همدیگر دو خط باشد. 

هاي علمی بکار رفته که فاقد معادل فارسی هستند، به صورت فارسی و اصل واژگان به صورت انگلیسی در زیـر  ها و واژهـ عبارت3

 نویس همان صفحه آورده شوند. 

 پیروي کنند.  (SI)حدهاي بکار رفته در متن باید از سیستم واحدهاي بین المللی ـ کلیه وا4

 اي با دو عنوان فارسی و انگلیسی در انتهاي متن درج شوند. ها در صفحات جداگانهها و شکلـ کلیه جدول5

می، محل کار، آدرس و شـماره تلفـن در   ـ عنوان مقاله، نام و نام خانوادگی نویسنده یا نویسندگان )به ترتیب اولویت(، موقعیت عل6

 اي در ابتداي مقاله نوشته شود. صفحه جداگانه

 ـ اسامی علمی به کار رفته در متن و در فهرست منابع باید به صورت خوابیده )ایتالیک( نوشته شوند. 7

 صفحه باشد. 15ها ها و شکلـ حداکثر تعداد صفحات مقاله با احتساب جدول8

ند بررسی وداوري قرار می گیرند که نگارنده مسئول مکاتبات فرم تعهد نامه نگارنده)گان( را که به امضاي کلیـه  مقاالت در رو -9

 آنان رسیده است، همراه با مقاله ارسال کند )فرم تعهد در تارنماي مجله موجود است(.
 

 های مختلف مقاله:ترتیب بخش

هـاي  ی، عنـوان و چکیـده انگلیسـی بـه همـراه واژه     ـهاي کلیدي فارسهمراه واژهی به ـهر مقاله به ترتیب شامل: عنوان، چکیده فارس

 ها، نتایج، بحث )یا نتایج و بحث(، سپاسگزاري و منابع مورد استفاده است. کلیدي انگلیسی، مقدمه، مواد و روش
 

 : عنوان

تجاوز نکند. الزم است عنوان مقاله در وسط صفحه کلمه  25عنوان مقاله باید مختصر و گویا و بیانگر محتواي اصلی مقاله باشد و از 

 و مرکز سطر نوشته شود. 
 

 چکیده فارسی:  

 کلمه تجاوز نکند.  250چکیده مقاله مختصر و بیانگر اهداف، مواد و روش تحقیق با تاکید بر نتایج حاصل از پژوهش باشد و از 
 

 های کلیدی فارسی: واژه

واژه باشند. شایسته است از اصطالحات موجود  5تا  3هاي مهم پژوهش بوده و بین مات و واژههاي کلیدي باید در برگیرنده کلواژه

 هاي کلیدي استفاده نشود. در عنوان مقاله به عنوان واژه
 

 

 

 



 ب

 

 عنوان و چکیده انگلیسی

واژه  5تـا   3از چکیده انگلیسی ( به زبان انگلیسی باید متناظر با عنوان و چکیده فارسی باشند. پس Abstractعنوان مقاله و چکیده )

هـاي کلیـدي اسـتفاده نشـود(     ( به زبان انگلیسی )ترجیحاً از اصطالحات موجود در عنوان مقاله به عنـوان واژه Keywordsکلیدي )

 گنجانیده شود. 
 

 : مقدمه

زه کافی به مطالعات و هاي پژوهش، به اندادر این بخش، ضمن شرح مختصري درباره موضوع پژوهش و همچنین تبیین دقیق فرضیه

 شود.  صورت کامالً روشن بیانشود و در انتهاي مقدمه، اهداف پژوهش بههاي اجرا شده قبلی اشاره میپژوهش
 

 ها: مواد و روش

گیـري و تجزیـه   هـاي نمونـه  هاي مورد استفاده، نوع طرح آماري بکار رفتـه، روش این بخش شامل شرح کامل و دقیق مواد و روش

هاي جدید و ابداعی باید به صـورت گویـا و قابـل تکـرار تشـرید شـوند و در صـورت        . در ضمن، مواد و روشاستها هآماري داد

 هاي دیگران، فقط به ارائه اصول و ذکر منابع اکتفا شود. اقتباس از روش
 

 :  نتایج

یا توضیحات الزم بیان شود و از ارائه هاي مختلف از قبیل شکل، جدول و هاي پژوهشی به روشدر این بخش، نتایج حاصله و یافته

 ها به صورت تکراري خودداري شود. درضمن براي تنظیم جدول، شکل یا معادله به صورت زیر عمل شود: داده

 :ها به دو زبان فارسی و انگلیسی تهیـه و در بـاالي جـدول نوشـته شـود. بـراي تنظـیم عنـوان         عنوان تمامی جدول جدول

جدول و شماره آن، خط تیره و بعد عنوان فارسی آورده شود و سپس در زیر عنوان فارسـی،   ها، پس از ذکر کلمهجدول

هـا بـه زبـان انگلیسـی بـوده و کلیـه       هاي جدولعنوان انگلیسی همانند عنوان فارسی ذکر شود. عنوان کلیه سطرها و ستون

و افقی حذف شده و فقط خطوط افقی ها کلیه خطوط عمودي اعداد متن جدول به انگلیسی تایپ شوند. در تنظیم جدول

 ها و خط افقی انتهاي جدول رسم شود. دو طرف عناوین ستون

 :ها در زیـر شـکل و بـه دو زبـان     ها با عنوان شکل ذکر شوند. عنوان تمامی شکلها و عکستمامی نمودارها، شکل شکل

شکل و شـماره آن، خـط تیـره و بعـد عنـوان      ها نیز پس از ذکر کلمه فارسی و انگلیسی نوشته شود. در تنظیم عنوان شکل

فارسی نوشته شود و سپس عنوان فارسی به دقت به انگلیسی ترجمـه شـده و در زیـر عنـوان فارسـی ذکـر شـود. در ارائـه         

نمودارها، ضمن نامگذاري محورهاي نمودار به زبان انگلیسی، واحدهاي مربوطه در داخل پرانتز نوشته شده و کلیه اعداد 

 نیز باید به انگلیسی درج شوند.روي محورها 

   از آوردن تصاویر و اشکال بصورت پراکنده خودداري شود. تصاویر و اشکال می بایست در یک صفحه در کنار  -توجه

بصورت یکپارچه ارسال شوند. راهنماي نحوه تهیه تصاویر و  300dpiاص چیده شوند و با وضوح حداقل هم با نظم خ

 مراجعه شود.سامانه فصلنامه ه واهد بود. براي دریافت راهنما بخ Zootaxaمعتبري مانند ویرایش آن بر مبنی مجالت 

 :ها باید با دقت کافـی در سیستم فـرمول نویسـی کلیه معادالت یا فرمول معادلهWord گذاري تایپ و به ترتیب شماره

خط حاشیه و در امتداد خط حاوي معادله در (، ... شماره معادله باید از انتهاي سمت راست 3(، )2(، )1شوند، مانند )

 داخل پرانتز قید شود. 

 

 

 

 



 ت

 

 :بحث

در این بخش نتایج بدست آمده از پژوهش، تجزیه و تحلیل علمی شده و با توجه به اهداف پژوهش، میزان پاسخگویی نتایج به این 

علمـی و عملـی    هار انتهاي ایـن قسـمت، پیشـنهاد   اهداف مورد قضاوت قرار گرفته و به دقت با نتایج دیگران مقایسه و بحث شود. د

 مناسب جهت استفاده سایر محققین ارائه شود.

 بیان شود. "نتایج و بحث"تواند به همراه نتایج و با عنوان * این قسمت بنا به ضرورت می
 

 : سپاسگزاری

راد حقیقی و حقوق که به نحوي در انجام ها و افشود، از سازمانکه حداکثر در چهار سطر تنظیم می در صورت لزوم، در این بخش

 شود. اند، سپاسگزاري میپژوهش مؤثر بوده

 

 منابع مورد استفاده: 

 چگونگی استناد منابع در متن مقاله: 

ع در انتهاي یک جمله، نام الزم است به کلیه منابعی که در نوشتن مقاله از آنها استفاده شده است، استناد شود. براي استناد به یک منب

شکارگر خانواده  يهاکنه کیفونست یدر بررسخانوادگی نگارنده )گان( به همراه سال انتشار منبع در داخل پرانتز نوشته شود، مانند: 

Phytoseiidae يهـا رخـانواده یمتعلق به ز دیتوزئیف يهاگونه از کنه 14تعداد  النیاستان گ Amblyseiinae  وPhytoseiinae  از

(. در صورتی که چند منبع در انتهاي یک جمله معرفی شوند، براي Hajizadeh, 2007) شدند ییو شناسا يآورهفت جنس جمع

 ,Hajizadeh, 2007; Sahragard and Rafatifardشـود، ماننـد:   اسـتفاده  " ; "جداسازي آنهـا از یکـدیگر از ویرگـول نقطـه     

( بـه  .et alشتر از دو نفر باشـند، ابتـدا نـام خـانوادگی نویسـنده اول و سـپس همکـاران )       اگر تعداد نگارندگان یک منبع بی(. (2010

. چنانچـه در شـروع   (Hosseini et al., 2008)صورت خوابیده )ایتالیک( نوشته شود و پس از آن سال انتشار منبع ذکر شود، مانند 

و سپس اسامی فارسی به التـین و سـال انتشـار منبـع بـه مـیالدي در       شود جمله به منبعی استناد شود، ابتدا اسامی افراد به فارسی نوشته

در آزمایشی که به منظـور   (Hajizadeh, 2007)داخل پرانتز قید شده و در ادامه آن مطلب مورد نظر ذکر شود، مانند: حاجی زاده 

 Sahragard and)فـرد  عتـی ...، صـحراگرد و رف  انجـام داد  النیاسـتان گـ   Phytoseiidaeشـکارگر خـانواده    يهـا کنـه شناسـایی  

Rafatifard, 2010)   حسـینی و همکـاران    ،... زیست شناسی واثـر حـرارتHosseini et al., 2008))       عوامـل مـوثر بـر تشـخی

DNA .شکار در معده شکارگر را مطالعه کردند 
 

 :تنظیم منابع

یسی برگردانده و به ترتیب حروف الفبـاي نـام خـانوادگی    کلیه منابع مورد استفاده اعم از فارسی و التین در پایان مقاله به زبان انگل 

اولین نگارنده و در صورت لزوم، نگارندگان بعدي مرتب شوند. در نوشتن منابع، ابتدا نام خانوادگی و سپس حرف اول نـام تمـامی   

منابع با نـام مکـرر، از سـال    شوند. نوشته می  (Bold)نگارندگان نوشته شود. اسامی نگارندگان و سال انتشار منبع به صورت ضخیم 

انتشار قدیم با اولویت به ترتیب یک نگارنـده، دو نگارنـده و چنـد نگارنـده و در صـورت لـزوم بـا در نظـر گـرفتن نـام خـانوادگی            

عدد و ... پس از  a ،b ،cشوند. منابع با نام نگارندگان و سال انتشار یکسان با حروف  نگارندگان دوم به بعد از قدیم به جدید مرتب

نـام و غیرقابـل   در داخل پرانتز قید شود. ذکـر منـابع بـی    (In Farsi)سال در پرانتزاز هم متمایز شوند. در انتهاي منابع فارسی عبارت 

. روز و ماه بازخوانی یک سند در منابع الکترونیکی که تنها در تارنماها موجودند، باید در تنظـیم آن سـند قیـد    نیستدسترسی مجاز 

ذکـر شـوند، امـا نـام کتـاب،       (Bold). نام مجالت علمی باید به صورت کامل  و با قلم ضـخیم  Retrieved June 10شود، مانند: 

هـاي زیـر   ( نوشته شوند. چگونگی تنظیم منابع در نمونه مثـال Regularها و مقاالت غیر از مجالت علمی با قلم نازک )عنوان پروژه

 ارائه شده است:



 ث

 

 

 ـ مجالت علمی:1
Hajizadeh, J. 2007. Phytoseiid mites fauna of Guilan Province, part II: Subfamilies Amblyseiinae 

Muma and Phytoseiinae Berlese (Acari:Phytoseiidae). Agricultural Research 7(1): 7- 25. (in Farsi) 
 

Sahragard, A. and Rafatifard, M. 2010. Biology and effect of temperature on larval development 

time of Chironomus riparius Meigen (Diptera: Chironomidae) under laboratory conditions. Munis 

Entomology and Zoology 5: 1023-1033. 
 

Hosseini, R., Keller, M. A. and Schmidt, O. 2008. Factors affecting detectability of prey DNA in the 

gut contents of predators: A PCR-based method. Entomologia Experimentalis et Applicata 126:194-

202. 
 

 ـ مجالت الکترونیکی:2
Zibaee, A., Sendi, J., Alinia, F. and Etebari, J. 2008. A study on biochemical differences among 

five different groups of rice striped stem borer, Chilo suppressalis Walker (Lepidoptera: Pyralidae). 

Invertebrate Survival Journal 5: 20-29. http://www.isj.unimo.it/vol5issue1.htm. 
 

 ـ کتاب غیر ویراسته:3
Triplehorn, C. A. and Johnson, N. F. 2005. Borror and Delong's introduction to the study of insects 

(7th ed.). Thomson Book/ Cole. 

 ـ مقاله یا یک فصل از کتاب ویراسته: 4
Lindquist, L., Krantz, G. W. and Walter, D. E. 2009. Order Mesostigmata. In Krantz, G. W. and 

Walter D. E. (Eds.). A manual of Acarology (3rd ed.) Texas Tech University Press, Texas, USA.  pp. 

124-232. 
 ـ سند یا گزارش اینترنتی:5

Food and Agriculture Organization. 2008. Statistics: FAOSTAT agriculture. Retrieved June 10, 

2010. from http://fao.org/crop/statistics. 

 ـ رساله ارشد یا دکتری: 6
Hosseini, R. 2007. A DNA-based approach to study predator-prey trophic interactions within Brassica 

crops: a search for predators of diamondback moth (Plutella xylostella). PhD. Thesis. The Univerisity 

of Adelaide. 

 ها:ـ همایش7
Nazari, A. R., Hajizadeh J. and Sahragard, A. 2005. The influence of temperature on the 

development of Exochomus nigromaculatus (Coleoptera: Coccinellidae). Proceedings of 5th Asia-

Pacific Congress of Entomology. 17-21 October, Korea. pp. 184. 

 

به جز چکیده و منابع فاقد عناوین فرعی بوده و تعـداد صـفحات حـداکثر سـه صـفحه اسـت.       مقاله کوتاه علمی: روش نگارش 

بخشهاي عنوان، نام نگارنده )نگارندگان(، چکیده فارسی و انگلیسی و منابع مظابق دستورالعمل تهیـه شـوند. در صـورتی کـه مقالـه      

 بوط به گزارش تاکسون جدید براي فون ایران است، ارایه تایید تشخی  تاکسون از مراجع معتبر الزامی است. کوتاه علمی  مر

 

جاده رشت ـ تهران، دانشگاه گیالن، دانشکده علوم کشاورزي، دفتر  5ـ کیلومتر  تـرشآدرس دفتر مجله: آدرس دفتر مجله:

دورنگار:  ،01333690817، تلفن: 4188958643تی: ، کدپس41635-1314مجالت تخصصی دانشکده، صندوق پستی: 

01333690281 

  http://iprj.guilan.ac.ir/             وبگاه: IPRJ@guilan.ac.ir پست الکترونیک:

 

http://www.isj.unimo.it/vol5issue1.htm
http://fao.org/crop/statisticsi
mailto:IPRJ@guilan.ac.ir


Contents 
 

Efficacy of different insecticides in control of Spodoptera cilium in laboratory and field conditions 
M. Hatami, A. A. Seraj, M. Ziaee and M. Mehrabi-Koushki………………...……….......................…..........15 

 

A study on different sampling techniques for dubas bug, Ommatissus lybicus (Hem.: Tropiduchidae) 
M. Mahmoudi, M. Gheybi and M. Khoshnoud…...…………..………………………………….……………33 
 

Efficacy of imidacloprid mixture with some acaricides in control of melon aphid, Aphis gossypii 

(Hem.: Aphididae) under laboratory conditions 
M. Azarbou, M. Ghadamyari, J. Hajizadeh and E. Shafiei Alavijeh………………….……...………….…..48 

 
Evaluation of field efficiency of the nanocapsule sex pheromone dispensers of carob moth Ectomyelois 

ceratoniae (Lep.: Pyralidae) 

A. H. Danaye-Tous, Sh. Jafari1, B. Heidary Alizadeh and H. Farazmand….………………..……...………60 

 

Efficacy of the EC formulations of Neem (1.28%) and Neemarin® (1%) on slug Agriolimax agrestis 

in laboratory and greenhouse conditions 
E. Ahmadi 1, M. GholamzadehChitgar, Z. Mojib Hagh Ghadam and A. Heidari…..………………...……76 

 

Efficacy of some insecticides on larvae and adults of alfalfa weevil, Hypera postica in field conditions 
V. Rahimi-Arnaei and S. A. Safavi ……..……………………………………...…............................................88 

 
Population responces of Aphis gossypii (Hem.: Aphididae) to sublethal concentrations of Beauveria 

bassiana (Asc.: Hypocreales)  
Z. Najafi-Sisakht, A. Sedaratian-Jahromi and M. Ghane-Jahromi……………...……...……………...…..104 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 



                                    

PLANT PEST RESEARCH 

A Quarterly Journal 
 

Vol. 10, No. 3, Autumn 2020 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Editorial Board: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Publisher:                  University of Guilan 

Executive Director: Hosseini, R.       Ph.D., Dept. of Plant Protection, University of Guilan 

Editor-in-Chief:       Hajizadeh, J.      Ph.D., Dept. of Plant Protection, University of Guilan 
 

Prof., Dept. of Plant Protection, University of Tehran 
Prof., Dept. of Entomology, Tarbiat Modares University 

Prof., Dept. of Plant Protection, University of Guilan 
Assoc. Prof., Dept. of Plant Protection, University of Guilan 
Prof., Dept. of Plant Protection, University of Guilan 
Assoc. Prof., Dept. of Plant Protection, BuAli Sina University 

Prof., Dept. of Entomology, Tarbiat Modares University 

Prof., Dept. of Plant Protection, University of Guilan 

Bandani, A. 

Fathipour, Y. 
Hajizadeh, J. 
Hosseini, R. 

Jalali Sendi, J. 

Madadi, H. 

Moharramipour, S. 
Sahragard, A. 

 

Assistant Editor: Dr. Sahragard, A. 

Typesetting and Layout: Dr. Madahi, Kh. 

Publisher: University of Guilan Press 

Publication Date: 2020 

P.O.Box: 41635- 1314 

Tel.: (+98) 1333690817 

Address: Department of Plant Protection, Faculty of Agricultural Sciences, University of Guilan, 

Rasht, Iran. Postal Code: 41889- 58643. 

E-mail: IPRJ@guilan.ac.ir 

Website: http://iprj.guilan.ac.ir/ 

Indexing Sites: http://ecc.isc.gov.ir/searchEjournalsByName/%D8%AA,  

https://www.cabdirect.org/cabdirect/search/?q=do%3a%22Plant%20Pest%20Research%20%22,  
http://www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=6816 & http://en.journals.sid.ir/JournalList.aspx?ID=19398   

 

IN THE NAME OF GOD 

 

mailto:IPRJ@guilan.ac.ir
http://iprj.guilan.ac.ir/
http://ecc.isc.gov.ir/searchEjournalsByName/%D8%AA
https://www.cabdirect.org/cabdirect/search/?q=do%3a%22Plant%20Pest%20Research%20%22
http://www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=6816

	1
	2
	3
	4
	5

