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 های غیرخطیبا بکارگیری مدل  Cryptolaemus montrouzieriکفشدوزک  ی رشد و نمو وابسته به دمایمطالعه

 2و الدن صددیقی 2، سیده عاطفه مرتضدوی1حسین رنجدبر اقدم

 پزشکی کشور،  تهران، ایرانی تحقیقات گیاهسازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، موسسه -1

 گاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات،  گروه حشره شناسی کشاورزی، تهران، ایران.دانش -2

 .hrap1388@gmail.com 

 

يکي از پرکاربردترين عوامـل کنتـرل   Cryptolaemus montrouzieri Mulsant (Coleoptera: Coccinellidae)کفشدوزک 
روي  Planococcus citri Risso (Hemiptera: Psoudococcidae)بيولوژيک مـورد اسـتفاده بـراي کنتـرل شپشـک آرد آلـود 

ي دمـايي مناسـب ي رشد و نمو وابسته به دما و تخمين دامنهي مدل توصيف کنندهباشد. پژوهش حاضر به منظور ارايهگياهان مختلف مي
ي دوره انجام شد. بر ايـن اسـاس، طـولي رشد و نمو کفشدوزک ي پايين و باالي دماي رشد و نمو و دماي بهينهبراي رشد و نمو، آستانه

، 20،15( ±1رشد در هفت دماي ) ي نابالغ کفشدوزک ياد شده، در اتاقکرشد و نمو مراحل رشد جنيني )تخم(، الروي، شفيرگي و کل دوره
کي مورد بررسي ساعت تاري 8ساعت روشنايي و  16ي نوري درصد و دوره 60-50ي سلسيوس، رطوبت نسبي درجه 35و  33، 30، 27، 25

ساعت( از نتاج نسل دوم آزمايشگاهي به طور تصـادفي انتخـاب و رونـد  24عدد تخم همسن )کمتر از  300-100قرار گرفت. بدين منظور، 
هاي بالغ يا مرگ در هر يک از دماهاي مورد بررسي ثبت شد. عالوه بـر ايـن،  شـش رشد و نمو هر فرد به طور روزانه تا ظهور کفشدوزک

هاي دمايي مورد ارزيـابي -نوميال براي توصيف روند رشد و نمو و برآورد شاخصو پلي 10-، لوگان6-، الکتين، لوگان2-، برير1-يرمدل بر
( و مجموع AIC(، معيار اطالعات آکائيکه )2Rترين مدل، ضريب تبيين )هاي آماري مورد استفاده براي انتخاب مناسبقرار گرفتند. شاخص

 30و  27، 25، 20، 15( بودند.  بر اساس نتايج به دست آمده، رشد و نمو کفشـدوزک کريپتولمـوس در دماهـاي RSSا )همربعات باقيمانده
فرد مورد بررسي، هيچيک از افراد قـادر بـه  300تخم از  16رغم تفريخ ي سلسيوس، عليدرجه 33ي سلسيوس تکميل شد. در دماي درجه

هاي مورد بررسي تفـريخ نشـدند. در ميـان ي سلسيوس هيچيک از تخمدرجه 35اين، در دماي  تکميل رشد و نمو الروي نشدند. عالوه بر
ي ترين دورهروز و کوتـاه 07/87 ± 76/0ي سلسيوس با ميانگين درجه 15ي رشد و نمو در دماي ترين دورهدماهاي مورد بررسي، طوالني

ي رشـد و ها نشان داد، طـول دورهسلسيوس ثبت شد. تجزيه واريانس داده يدرجه 30روز در دماي  96/24 ± 21/0رشد و نمو با ميانگين 
دار بود و افزايش دمـا منجـر بـه درصد داراي تفاوت معني 5نمو مراحل نابالغ کفشدوزک کريپتولموس در دماهاي مختلف در سطح احتمال 

هاي مـورد ارزيـابي، ي مـورد سـنجش، در ميـان مـدلي رشد و نمو آنها شد. بر اساس مقادير معيارهـاي آمـارکاهش معني دار طول دوره
ي دمـايي مـورد بررسـي و الکتين قادر به پيش بيني دقيق روند رشد و نمو کفشدوزک کريپتولمـوس در دامنـه 2-هاي غيرخطي بريرمدل

ي لسيوس و دماي بهينهي سدرجه 56/33 -40/10ي دمايي رشد و نمو کفشدوزک کريپتولموس، هاي ياد شده، دامنهبودند. بر اساس  مدل
ي سلسيوس برآورد شد. نتايج به دست آمده در اين پژوهش به منظور بهبود شرايط پـرورش انبـوه کفشـدوزک درجه 08/30رشد و نمو آن 

 هاي کنترل بيولوژيک قابل استفاده خواهد بود.ها و کسب نتايج بهتر در برنامهکريپتولموس در انسکتاريوم

 رشد و نمو، مدل توصيفي، کفشدوزک کريپتولموس.دما،  های کلیدی:واژه
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