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) Pieris brassicae (Lepidoptera: Pieridaeدر ايران
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چكيده
سفيدة بزرگ كلم  Pieris brassicaeاز آفات مهم كلميان است كه زمستان را به صورت شفيره در
پناهگاههاي مختلف بهسرميبرد .با افزايش سطح زيركشت دانههاي روغني بر اهميت اين آفت در
كشور افزوده شده است .با وجود اين ،در خصوص چگونگي زمستانگذراني اين آفت اطالعات
بسيار ناچيزي در دست است .لذا ،در اين مطالعه شفيرههاي زمستانگذران طي ماههايهاي آبان
 1331تا فروردين  1333جمعآوري شد و وضعيت دياپوزي ،نقطة انجماد بدن ( ،)SCPميزان
تحمل به دماهاي پايين ( -33 ،-31 ،-13 ،-11و  -31درجة سلسيوس) ،همچنين دماي كشندة 31
و  01درصد جمعيت ( Ltemp50و  )Ltemp80مطالعه شد .نتايج نشان داد كه شفيرهها طي سه ماه
زمستان در فاز اصلي دياپوزند و اوج سرماسختي و تحمل به دماهاي پايين نيز در اين سه ماه
مشاهده شد .همچنين ،نقطة انجماد به طور معناداري در اين سه ماه كاهش يافت و  Ltemp50و
نقطة انجماد در اين زمان بسيار به هم نزديك شد .به اينترتيب مشخص شد كه شفيرههاي اين
آفت از راهبرد اجتناب از يخزدگي بهره ميبرد و دياپوز و سرماسختي در اين آفت به طور كامل
بر هم منطبق است .لذا ،اوج سرماسختي را در عمق دياپوز اين حشره ميتوان انتظار داشت.
واژههای كليدی :دياپوز ،سرماسختي ،سفيدة بزرگ كلم.Pieris brassicae ،Ltemp50 ،
مقدمه
تغییرات فصلی دما یکی از مهمترین مسائلی است که
حشرات ساکن مناطق معتدل باید چرخة زندگی خود
را با آن سازگار کنند .دماهای پایین بر اساس میزان
شدت و مدت زمانی که حشره در معرض آنها
قرارمیگیرد زندگی حشرات را تحت تأثیر قرارمیدهد.
زمستان گذرانی 4نوعی رکود رشدی است که در اثر
دماهای پایینتر از دمای بهینه به وقوع میپیوندد و
چون این شرایط در طبیعت و در مناطق معتدل بیشتر
* تلفن93422272194 :

در زمستان رخ میدهد به این نام مرسوم شده است.
( ;Denlinger, 1991; Danks, 2006; Kostal, 2006
.)Lee, 2010
واژة  cold-hardinessیا  cold hardeningکه
معادل سرماسختی یا تحمل به سرما شناخته میشود،
ظرفیت حشره در افزایش میزان تحمل به دماهای
پایین شناخته میشود .در شرایط طبیعی و
جمعیتهای صحرایی حشرات ،سرماسختی روند آرامی
دارد و ممکن است هفتهها یا ماهها طول بکشد و طی
Email: atapour@irost.org
1. Hibernation
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آن تحمل حشره در برابر دماهای پایین به تدریج
افزایش یابد ).(Bale, 1989; Lee, 2010
در بیشتر مطالعات بر اساس توانایی تحمل یخ در
بدن و تغییرات نقطة انجماد ،حشرات به دو گروه
متحمل به یخزدگی 4و غیرمتحمل به یخزدگی 2تقسیم
میشوند ( .)Lee, 1991بسیاری از حشرات جزء گروه
غیرمتحمل به یخزدگی هستند .این گروه از حشرات
در صورت یخزدن آب بافتهای بدن ،از بین میروند.
به همین منظور با افزایش ظرفیت فراسرمایی 9و
کاهش نقطة انجماد ) 6 (SCPسعی میکنند از یخزدن
بدن اجتناب کنند .در مقایسه با گروه اول گروه
کوچکتری از حشرات از راهبرد تحمل به یخزدگی
بهره میبرند .این چنین حشراتی با بهکارگیری برخی
سازوکارهای فیزیولوژیایی خاص حتی در صورت
یخزدن بافتهای بدن و در دماهایی پایینتر از نقطة
انجماد خود زنده میمانند ( Layne & Kuharsky,
.)2000
پروانة سفیدة بزرگ کلم )Pieris brassicae (L.
) (Lep: Pierridaeاز آفات مهم کلمیان است که به
انواع کلم آسیب میرساند .بهویژه در استانهای گیالن
و مازندران بهخصوص در شهرستانهای بابل ،قائمشهر،
رامسر و تنکابن از مهمترین آفات سبزی و صیفی
است .این آفت زمستان را به صورت شفیره در
پناهگاههای مختلف بهسرمیبرد و در فصل بهار به
محض گرمشدن هوا ،پروانهها ظاهر میشوند و پس از
تغذیه از شیرة گلها و جفتگیری در هر نوبت یک
دسته تخم  29الی  99عددی روی برگ گیاهانی مانند
شلغم و ترب قرارمیدهند .مجموع تخمها ممکن است
تا  299عدد هم برسد .تخمها پس از پنج تا هشت روز
بازمیشود و الروهای کوچک برای مدتی به طور
دستهجمعی زندگی میکنند و از قسمتهای لطیف
برگها تغذیه میکنند ) .(Khanjani, 2006الروها به
تدریج که بزرگتر میشوند زندگی دستهجمعی را
ترک میکنند و پخش میشوند .الروهای درشت ضمن
تغذیه از برگهای کلم فقط رگبرگهای بزرگتر را
1. Freeze intolerant
2. Freeze intolerant
3. Supercooling capacity
4. Supercooling point

بهجا میگذارند .الرو دارای سه سن الروی است .دورة
الروی حدود دو هفته طول میکشد .وقتی الرو کامل
شد ،برای شفیرهشدن خود را به اشیای مجاور اعم از
چوب و نظایر آن محکم میکند و با چند تار ابریشم به
اشیای مزبور وصل و سپس تبدیل به شفیره میشود.
دورة شفیرگی حدود یک تا دو هفته طول میکشد.
نوع میزبان این آفت روی دورههای سنی و میزان
تفریخ تخمها اثر معناداری دارد ( & Singh Chahil
 .)Singh Kular, 2013بهطور کلی ،این حشره در سال
دو تا چهار نسل دارد و از نسل دوم به بعد به انواع کلم
حمله میکند .اگر مبارزة مؤثری با آن صورت نگیرد،
گاهی تمام محصول مزرعه را از بین میبرد .همچنین،
الروها عالوهبر خسارت مستقیم ،با فضوالت خود که به
مقدار زیاد در البهالی بوتة کلم ریخته میشود باعث
آلودگی میشوند و محصول را غیرقابلمصرف میکنند
( .)Feltwell, 1982با افزایش سطح زیرکشت
دانههایهای روغنی نظیر کلزا ،بر اهمیت این آفت در
کشور افزوده شده است (.)Mehrkhou et al., 2013
در مطالعات گذشته دربارة زمستانگذرانی این
آفت به طور خالصه مشخص شده است که دو ماه
تیمار دمای  6درجة سلسیوس  46روز پس از
شفیرهشدن سبب بروز تغییرات فیزیولوژیکی مرتبط با
القای دیاپوز در آن میشود .همچنین ،سوربیتول یکی
از ترکیبات مهم محافظ سرما در شفیرههای
زمستانگذران این آفت است .نقش برخی آنزیمها در
تغییر و تبدیل منابع کربوهیدراتی طی دورة زمستان
در این حشره بررسی شده است ( Fourche et al.,
 .)1979; Somme & Velle, 1982با توجه به افزایش
اهمیت این آفت در کشورهای همجوار نظیر ترکیه-
که خسارت آن به  69درصد نیز میرسد ( Molet,
 )2011و با توجه به نبودن اطالعات کافی و جدید در
مورد فاز زمستانگذرانی و تحمل به سرمای این آفت،
در مطالعة حاضر تغییرات نقطة انجماد شفیرههایهای
زمستانگذران و میزان تحمل آنها در دماهای پایین
در ماههای مختلف بررسی شد تا راهبرد سرماسختی و
میزان تحمل آفت در برابر دماهای پایین مشخص
شود.
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بررسی میزان تلفات در دماي پایین

مواد و روشها
جمعآوري حشرات زمستانگذران ،توزین و تفکیك

در نمونهبرداری ماهیانه در طول پاییز و زمستان و بهار

نمونههايهاي دیاپوزي از غیردیاپوزي

از ده شفیره (به عنوان ده تکرار) برای آزمایش در هر

شفیرههای سفیدة بزرگ کلم طی ماههای آبان 4934

دما استفاده شد .شفیرهها درون لولههای آزمایش به

تا فروردین  4932به طور ماهانه (دهم هر ماه) از

حجم  42میلیلیتر قرار داده شد و درون دستگاه

مزارع کلزای گرگان جمعآوری و به آزمایشگاه منتقل

سیرکوالتور به تدریج با سرعت 9/2درجة سلسیوس در

شد .برای اطمینان از وضعیت دیاپوز شفیرهها از روش

دقیقه از  29درجة سلسیوس تا دماهای مورد نظر

غوطهوری آنها در آب استفاده شد .در این روش

( -22 ،-29 ،-42 ،-49و  -99درجة سلسیوس) سرد

شفیرههایی که در آب غرق شدند شفیرههای دیاپوزی

شد .سپس ،در دمای مورد آزمایش 26 ،ساعت

و شفیرههایی که روی آب شناور ماندند شفیرههای

نگهداری شد .انتخاب این دماها بر اساس اندازهگیری

Kaneko & Katagiri,

نقطة انجماد بدن شفیرهها در آزمایشهای مقدماتی

 .)2006تعداد سی شفیرة جمعآوریشده در آبان به

بود .پس از آن نمونهها به تدریج با سرعت  9/2درجة

طور دقیق توزین شد و هر کدام بهطور مشخص داخل

سلسیوس در دقیقه گرم و به  22درجة سلسیوس

ظرفی در بیرون گذاشته شد .این شفیرهها مجدداً در

رسانده شد .بعد از  26ساعت نگهداری حشرات کامل

اسفند ماه توزین شد .اطالعات هواشناسی نیز از

در این دما میزان تلفات با توجه به حرکت انتهای

ایستگاه هواشناسی گرگان به دست آمد.

شکمی حشره تعیین شد .شفیرههای مرده در این

غیردیاپوزی منظور شدند (

زمان عالوه بر نداشتن تحرک ،با عالیمی نظیر
اندازهگیري نقطة انجماد بدن

نرمشدن بدن یا تغییر رنگ غیرطبیعی کامالً از

شفیرههای زمستانگذران پس از انتقال به آزمایشگاه

شفیرههای سالم تفکیکپذیر بود.

ابتدا وزن شد .سپس ،انتهای سنسورهای تیپ
دستگاه ثبتکنندة دما (

K

Tes 1384, Datalogger 4

تعیین دماي حداقل کشنده

Lower Lethal

 )Input Thermometer, Taiwanبا چسب نواری روی

).Temperature (Ltemp50 , Ltemp80

سطح شکمی بدن حشره ثابت و نمونهها درون دستگاه

از دادههای بهدستآمده از آزمایش قبل برای محاسبة

تست چمبر ( )Binder MKF 240, Germanyاز دمای

دماهای پایین کشنده بهترتیب برای مرگ  29و 19

 29تا  -99درجة سلسیوس با سرعت  9/2درجة

درصد از جمعیت ( Ltemp50و  )Ltemp80استفاده شد.

سلسیوس در دقیقه سرد شد .با رسیدن دمای بدن

مقادیر باال به کمک معادلة رگرسیونی مدل لجیستیک

حشره به زیر صفر درجة سلسیوس ،کاهش تدریجی

( )Binary Logisticمحاسبه شد (

دما با نرمافزار مخصوص دستگاه ثبتکنندة دما ،در

.)2012

Saeidi et al.,

فواصل زمانی  99ثانیهای ثبت شد .پایینترین دمایی
که در آن دما در اثر آزادشدن گرمای درونی بدن
حشره ،افزایش ناگهانی دما مشاهده شد ،نقطة انجماد

تجزیة آماري

اطالعات بهدست آمده به صورت میانگین  ±خطای

بدن درنظر گرفته شد ( Atapour & Moharramipour,

معیار گزارش شد .تجزیة دادهها با کمک آزمون

 .)2009; Kristiansen et al., 2009بعد از اندازهگیری

) (Independent samples t-testو تجزیة واریانس

نقطة انجماد بدن ،شفیرهها به مدت  26ساعت در

یکطرفه ( )One-way ANOVAانجام شد .مقایسة

دمای محیط نگه داشته و آنگاه بقای آنها بررسی شد.

میانگین دادههای مختلف با کمک آزمون توکی در

حرکتدادن قسمت انتهایی شکم شفیرهها مالک بقا

سطح احتمال  2درصد و با استفاده از نرمافزار

در نظر گرفته شد (.)Moreau et al., 1981

) 18.0 (SPSS Inc., 2009انجام گرفت.

t

SPSS
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شفیرههای دیاپوزی این حشره به دلیل حفرة داخلی
کوچکتر بین قفسة سینه و شکم ،وزن مخصوص
باالی  4/9دارند .در نتیجه در آب غرق میشوند در
حالی که شفیرههای غیردیاپوزی حفرة بزرگتری دارند
و وزن مخصوص آنها کمتر از  4است .در نتیجه روی
آب شناور میمانند و اثبات شد که این روش راه
مطمئنی برای تشخیص وضعیت دیاپوز این حشره به
کار میرود .به این ترتیب ،با توجه به غرقشدن
شفیرههای جمعآوری شده در سه ماه دی ،بهمن و
اسفند ،به نظر میرسد که شفیرههای زمستانگذران
سفیدة بزرگ کلم در سه ماه زمستان در مرحلة اصلی
دیاپوز به سر میبرند.
بررسی ساعتهای روشنایی و تاریکی گرگان نشان
داد که پس از تیر ماه ساعات روشنایی از  42ساعت به
تدریج کاهش مییابد و کمترین مدت روشنایی مربوط
به ماههای آذر و دی با  49ساعت است (شکل  .)4در
مطالعات گذشته روی این حشره مشخص شد ،چنانچه
الروهای سن  2یا  9این حشره با دورههای روشنایی
کمتر از  42ساعت مواجه شود دیاپوزی در شفیرههای
آنها القا میشود که حدود پنج ماه به طول میانجامد
( .)Jogar et al., 2005همچنین ،همانطور که در
شکل  2نشان داده شده است میانگین حداقل دما از
حدود آذر ماه به زیر  2درجة سلسیوس کاهش مییابد
که دمای مناسب برای آغاز دیاپوز است.

نتايج و بحث
در هر ماه پس از جمعآوری شفیرهها و انتقال آنها به
آزمایشگاه ،ابتدا آزمون غوطهوری آنها در آب انجام
پذیرفت .اکثر شفیرههای جمعآوریشده در آبان (بیش
از  19درصد) ،آذر  4934و فروردین  4932روی آب
شناور ماندند .این در حالی بود که تقریباً همة
شفیرههای سه ماه دی ،بهمن و اسفند  4934در آب
غرق شدند.
هر چند بیشتر حشرات زمستانگذران زمان ورود
به مرحلة دیاپوز فاقد عالیم خاصی است اما دیاپوز در
برخی حشرات با عالیم مشخصی همراه است .برای
مثال ،در کرم غوزة پنبه Helicoverpa armigera
) (Hubnerایجاد لکههای چشمی در شفیرههای
دیاپوزی مشخصهای برای دیاپوز محسوب میشود
( .)Hanif et al., 2000تغییر در رنگ و شکل حشرات
دیاپوزی و غیردیاپوزی در پروانهها بیشتر به چشم
میخورد .برای مثال ،در پروانة Papilio xuthus L.
شفیرههای دیاپوزی قهوهای رنگ و کوچکتر از
شفیرههای غیردیاپوزی سبزرنگ است ( & Tanaka
 .)Tsubaki, 1984از نظر ظاهری شفیرههای دیاپوزی
سفیدة بزرگ کلم تنها با نداشتن یک ردیف خار بسیار
ریز در سطح پشتی خود از شفیرههای غیردیاپوزی
تفکیک میشود ( .)Hazel & West, 1983با این حال
 (2006) Kaneko & Katagiriمشخص کردند که

فروردین

اسفند

بهمن

دی

آذر

آبان

مهر

شهریور

مرداد

تیر

شکل  .4تغییرات ساعات روشنایی طی ماههای تیر  4934تا فروردین  4932گرگان
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شکل  .2تغییرات میانگین دمای حداقل طی ماههای شهریور تا فروردین سالهای  4949الی  24( 4913سال)
و سال  4934-32گرگان

به این ترتیب ،با توجه به ساعات روشنایی گرگان،
به نظر میرسد القای دیاپوز در الروهای سنین باالتر از
اواسط تابستان به وقوع بپیوندد که دورة روشنایی رو
به کاهش میرود .سپس ،شفیرهها بین ماههای آبان تا
آذر در مرحلة «پیشدیاپوز» است و برای واردشدن به
مرحلة اصلی دیاپوز طی سه ماه زمستان آماده میشود.
بنابراین ،بهطور کلی ،پنج ماه دیاپوز این شفیرهها ،از
آبان تا اسفند ماه به طول میانجامد.
میانگین وزن  99شفیرة جمعآوریشده در آبان که
هنوز وارد فاز اصلی دیاپوز خود نشده بودند
 649±9/993میلیگرم و میانگین وزن همان شفیرهها
در اسفند ماه  932±9/991میلیگرم بود .با وجود
کمی کاهش ،این کاهش معنادار نبود (،P=9/442
 .)t58=4/697به اینترتیب به نظر میرسد با توجه به
اینکه در طول دیاپوز سطح سوختوساز بدن به شدت
کاهش پیدا میکند ،کاهش چشمگیری در وزن حشره
به وقوع نمیپیوندد هرچند مطالعات دیگر نشان
دادهاند که طی این دوره تغییر و تبدیلهای معناداری
در راستای افزایش ظرفیت سرماسختی حشره به وقوع
میپیوندد ( .)Lee, 2010در بررسیهای انجامگرفته
روی تغییرات وزن شفیرههای سفیدة بزرگ کلم که در
آزمایشگاه پرورش یافته بود ،مشخص شد که
شفیرههای دیاپوزی  26درصد سنگینتر از شفیرههای
غیردیاپوزی است ( .)Pullin & Bale, 1989aبه نظر
میرسد بازة زمانی اندازهگیری وزن در مطالعة ما کوتاه

باشد و شفیرههای جمعآوریشده در آبان دچار تغییرات
الزم از قبل شده بود .همچنین ،به نظر میرسد چنانچه
این شفیرهها با شفیرههای نسل بهاره از نظر وزنی مقایسه
میشد شاید نتایج ملموستری به دست میآمد.
نقطة انجماد بدن شفیرههای زمستانگذرانی که
بالفاصله پس از جمعآوری و انتقال به آزمایشگاه
اندازهگیری شد طی ماههای مختلف به طور معناداری
تغییر کرد ( .(F5,30=44/92 ،P<9/994باالترین نقطة
انجماد در اولین ماه نمونهبرداری (آبان ماه) با رقم
 -47/7±9/39ثبت شد و بهتدریج کاهش یافت؛ به
طوریکه کمترین نقطة انجماد در بهمن ماه
 -22/2±9/92درجة سلسیوس ثبت شد؛ پس از آن
مجدداً افزایش یافت (شکل  .)9در حشراتی که از
راهبرد اجتناب از یخزدگی بهره میبرند طی ماههای
سرد بهتدریج با کاهش نقطة انجماد ،ظرفیت فوق
سرمای 4آنها افزایش مییابد .بنابراین ،این دسته از
حشرات به طور مشخص با سردشدن هوا دچار کاهش
نقطة انجماد میشوند .این در حالی است که حشراتی
که از راهبرد تحمل یخزدگی بهره میبرند ،بهطور کلی
در ماههای زمستان نقطة انجماد آنها باالست (حدود
 -49درجه) ).(Sinclair, 1999 & 2001
همانطور که شکل  6نشان میدهد ،درصد بقای
شفیرهها در ماههای مختلف در دو دمای  -49و -42

1. Supercooling capacity
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 -99درجة سلسیوس زنده نماند که دمایی پایینتر از
کمترین نقطة انجماد بهدستآمدة شفیرهها (-22/2
درجه در بهمن ماه) بود .به این ترتیب ،با توجه به
پایینآمدن نقطة انجماد این حشره در سردترین ماهها،
همچنین افزایش ظرفیت سرماسختی و بقای آنها در
این زمان ،مشخص میشود که این آفت از راهبرد
اجتناب از یخزدگی بهره میبرد.

درجه بهطور کلی باالست .این دو دما باالتر از نقطة
انجماد شفیرهها حتی در ماههای ابتدایی جمعآوری
است .اما در دو دمای  -29و  -22درجه مشاهده شد
که در ماههای ابتدایی درصد بقا بسیار پایین است،
بهویژه در سه ماه زمستان ،با کاهش نقطة انجماد بدن
و در نتیجه افزایش ظرفیت سرماسختی ،افزایش
چشمگیری داشت .همچنین ،هیچ نمونهای در دمای

شکل  .9تغییرات نقطة انجماد ( )SCPدر شفیرههای زمستانگذران  P. brassicaeجمعآوریشده طی ماههای آبان  4934تا
فروردین  .4932حروف مشابه نشاندهندة عدم وجود اختالف معنادار در سطح  2درصد در گروهبندی  Tukeyاست.
-30
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شکل  .6درصد بقا در شفیرههای زمستانگذران  P. brassicaeجمعآوریشده طی ماههای آبان  4934تا فروردین  4932پس از 26
ساعت تیمار در دماهای  -22 ،-29 ،-42 ،-49و  -99درجة سلسیوس .هیچ نمونهای در دمای  -99درجه زنده نماند.

محاسبة مرگ  29درصد از افراد در دمایی
مشخص ( ،)Ltemp50شاخص مناسبی برای میزان
تحمل حشره نسبت به دماهای پایین و سرمای
زمستان است و کمترین خطا در آن مشاهده میشود
( .)Turnock & Fields, 2005نزدیکشدن دمای
 Ltemp50به نقطة انجماد بیانگر افزایش میزان تحمل و
کاهش امکان مرگ پیش از یخزدگی است .همانطور

که در جدول  4مشخص است میزان  Ltemp50به طور
معناداری از آبان کاهش مییابد و به پایینترین حد
خود در اسفند ماه ( -29/4درجه) میرسد .در واقع ،به
مقدار نقطة انجماد بدن بسیار نزدیک میشود و البته
پس از آن در فروردین به طور معکوس افزایش مییابد.
به اینترتیب مشخص میشود که شفیرههای
زمستانگذران سفیدة بزرگ کلم قادرند جمعیت
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مناسبی از خود را در دماهای پایینی نزدیک نقطة
انجماد خود حفظ کنند ،اما دماهای پایینتر از نقطة
انجماد سبب تلفات باالیی در آنها میشود .عالوهبر
 Ltemp50که میزان دمای کشنده برای  29درصد
جمعیت را نشان میدهد ،در برخی منابع  Ltemp80نیز
مطرح شده است به این دلیل که تصور میشود دمایی
که در آن  19درصد تلفات در جمعیت ایجاد میگردد
در شرایط طبیعی قابلاطمینانتر از دمایی است که 39
درصد تلفات ایجاد میکند ( ;Powell & Bale, 2004
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 .)Jakobs, 2014همانطور که در جدول  4مشخص
است ،دماهای حدود  -24تا  -27درجه حتی در ماههای
زمستان و اوج سرماسختی حشره سبب تلفات  19درصد
جمعیت میشود ( .)Ltemp80به این ترتیب میتوان انتظار
داشت ،چنانچه در طبیعت دما به زیر نقطة انجماد بدن
شفیرههای پروانة سفیدة بزرگ کلم ،بهویژه به محدودة
 -24تا  -27درجة سلسیوس برسد تلفات زیادی در
جمعیت آن رخ خواهد داد و در نسل بعدی میتوان
جمعیت پایینتری از آفات را انتظار داشت.
شفیرههای زمستانگذران P. brassicae

جدول  .4دمای حداقل کشنده ( Ltemp50و  )Ltemp80و حدود اطمینان باال و پایین آنها در
از آبان  4934تا فروردین  4932با استفاده از معادلة رگرسیونی مدل لجیستیک
Ltemp80 (Lower, Upper)(°C) 1, 2

Ltemp50 (Lower, Upper) (°C) 1, 2

n

Months

-43/7 )-22/6 , -43/9( a
-22/6 )-22/2 , -24/2( a
-24/7 )-92/9 , -22/4( a
-24/2 )-99/1 , -26/7( a
-24/4 )-99/6 , -22/6( a
-26/3 )-21/1 , -29/4( a

-47/2 )-47/4 , -47/4( a
-43/2 )-43/4 , -43/4( b
-24/4 )-24/7 , -24/9( d
-24/4 )-24/7 , -24/9( d
-29/4 )-29/4 , -22/1( e
-29/2 )-29/7 , -29/9( c

49
49
49
49
49
49

آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند
فروردین

1. 95% lower and upper confidence limits are shown in parenthesis.
2. Values followed by the same letters in a column are not significantly different if their 95% confidence intervals overlap.

نتیجهگیري کلی و پیشن ادها

نتایج این مطالعه مشخص کرد که شفیرههای سفیدة
بزرگ کلم در ماههای سرد زمستان از راهبرد اجتناب از
یخزدگی بهره میبرند و با پایینآوردن نقطة انجماد،
ظرفیت سرماسختی خود را باال میبرند و قادرند دماهایی
نزدیک نقطة انجماد خود را تحمل کنند .در این مطالعه
تنها زمان  26ساعت در معرض چنین دماهای پایینی
بررسی شد و امکان دارد افزایش این زمان حتی در
دماهایی باالتر نتایج متفاوتی به دنبال داشته باشد .در
مطالعة  (1989b) Pullin & Baleدر خصوص تحمل به
دماهای پایین این حشره ،مشخص شد که شفیرههای

غیردیاپوزی تیمارهای کوتاهمدت دمای  -42درجه را
تحمل میکنند .بنابراین ،مشخص شد که شفیرههای
غیردیاپوزی در کوتاهمدت برای تحمل به دماهای پایین
نیازی به غلظتهای زیاد ترکیبات محافظ سرما 4ندارند .با
وجود این ،مشخص شد که این شفیرههای غیردیاپوزی
قادر به تحمل تیمارهای طوالنیمدت دماهای پایین
نیستند ،در حالی که شفیرههای دیاپوزی قادرند این
شرایط را تحمل کنند .به اینترتیب پیشنهاد میشود در
مطالعات تکمیلی عالوه بر دامنة دماها ،تأثیر مدت زمان و
حتی نرخ کاهش دما در بقای شفیرههای زمستانگذران
این آفت بررسی شود.
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ABSTRACT
Large cabbage white, Pieris brassicae, is a major pest of Brassicaceae family which overwinters as pupa
on different shelters. In spite of increase in oilseed cropping area, there is little information available
about its overwintering condition. In this study, overwintering pupae were collected during November
2012 to April 2013 and the diapause conditions, the whole body supercooling point (SCP), cold tolerance
at subzero low temperatures (-10, -15, -20, -25 and -30°C) as well as lower lethal temperatures (Ltemp 50
and Ltemp80) were investigated. The results showed that these pupae were in the main phase of diapause
during three months of winter when the highest level of cold-hardiness capacity was observed. Also, the
SCPs were significantly decreased and reached near to Ltemp 50 at this time. Therefore, it could be
concluded that these pupae use freeze avoidance strategy and there is a close linkage between diapause
and cold-hardiness in this species, so, the highest level of cold tolerance could be expected during the
deep phase of diapause in winter.
Keywords: large cabbage white, Pieris brassicae, diapause, cold-hardiness, Ltemp50.
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