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دريافت مقاله3131/04/31 :

پذيرش نهايی3131/02/07 :

مطالعه دوشکلي جنسي
در سوسک کلرادو )(Coleoptera: Chrysomelidae) ،(Leptinotarsa decemlineata

با روش ريختسنجي هندسي در غرب و شمالغرب ايران
رحیم عبدالهی مصباح و جاماسب نوذري *
گروه گیاهپزشکی ،پرديس کشاورزي و منابع طبیعی دانشگاه تهران ،دانشگاه تهران ،کرج ،ايران

چکيده
افراد نر و ماده در سوسک کلرادو ،در طبیعت دوشکلی جنسی بارزي ندارند و از شباهت بااليی برخوردار هستند ،بهه
طوري که شناسايی جنس ها با چشم غیر مسلح مشکل است .به منظور مطالعه دوشهکلی جنسهی سوسهک کلهرادو ،در
تابسههتان  ،3133تعههداد  30نمونههه از افههراد بههال نههر و مههاده در قالههب سههه جمعی هت جغرافی هايی از مههزار س هیبزمین هی
شهرستانهاي اردبیل ،بهار و همدان با روش مشاهده مستقیم جمعآوري شد و بالهاي سمت راست جلو و عقب جدا
و براي هر بال به ترتیب تعداد  2و  1لندمارک مشخص گرديد .مختصات هندسی حاصهل از لنهدمارک هها تبهديل بهه
متغیرهاي شکلی و اندازه ،به عنوان معیارهايی براي مقايسه جنس ها استفاده شد .تخمین شکل بال در جنس نر و مهاده
به صورت مجزا بررسی شد که نشان دهنده تغییرات در روند تکاملی شکل بال بین جنس ها بود .آزمهون چنهد متغیهره
بر پايه نتايج رگرسیون متغیرهاي شکلی در جنسهاي نهر و مهاده مجمهو جمعیهتهها نشهان داد کهه بهال جلهو داراي
آلومتري و بال عقب فاقد آن است .آزمون تجزيه واريانس چند متغیره دو طرفه به منظور مشاهده اختالفهاي شکلی
(بر اساس میانگین متغیرهاي شکلی) و اندازه انجام شد که نتیجه آزمون نشان دهنده اختالف شهکل در بهال جلهو بهین
جنسهاي نر و ماده بود.
واژههاي کليدي :دوشکلی جنسی ،ريختسنجی هندسی ،سوسک کلرادوLeptinotarsa decemlineata ،

مقدمه.

زيرکشت سیب زمینی است .حشره کامل و الرو ،در ههر

سوسههک کلههرادو Leptinotarsa decemlineata

دو جنس نر و ماده از برگها و غهدهههاي سهطح زمهین

) (Say) (Coleoptera: Chrysomelidaeاز آفات مههم

تغذيه کرده و ساالنه خسهارت زيهادي را بهه زمهینههاي

و عمده در مزار سهیب زمینهی بهه ويه ه در اسهتانههاي

سیبزمینی در کشور وارد میکند ).(Khanjani, 2004

اردبیل و همدان است که سطح وسیعی از زمینهاي آنها

بررسی دوشهکلی جنسهی يکهی از موضهوعات مهورد
* nozari@ut.ac.ir
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عالقه پ وهشگران و زيستشناسان مسايل تکامل از زمهان

حشره را بسهیار مشهکل نمهوده اسهت .بررسهی وجهود و

داروي هن بههوده اسههت )Hood, 2000؛ David et al.,

میزان دوشکلی جنسی به منظهور مطالعهه تغییهرات درون

) .2003بس هیاري از محقق هان وجههود اختالفههات جنس هی را

جمعیتی در اين حشره ،زمینه عالقه و ضرورت کار براي

حاصههل فشههار انتخهها طبیعههی روي صههفات وابسههته بههه

مطالعه حاضر را فراهم آورد.

تولی هدمثل و تفههاوت اکولههو يکی جههنسهههاي نههر و مههاده
مههیداننههد )Reeve and Fairbairn, 1999؛ Hood,

) .2000تمايز تغییرات فردي از تغییرات جمعیتی حشرات

مواد و روشها.
جهنسههاي نهر و مهاده سوسهک کلهرادو بهه صهورت

در تاکسهههونومی و شناسهههايی و تفکیهههک گونهههههههها و

مشهههاهده مسهههتقیم در تابسهههتان  3133فقههه از مهههزار

جمعیهههتهههها؛ داراي اهمیه هت بهههااليی اسهههت .تغییه هرات

سهههیبزمینهههی (بهههراي جلهههوگیري از ته هأثیر میزبهههان) در

آلومتريک به عنهوان تغییهرات عارضهی و دوشهکلیههاي

شهرستانهاي اردبیل ،بههار و همهدان جمهعآوري شهد .از

جنسی به عنوان تغییرات نتیکی ،تغییراتی در داخل يهک

هر شهرستان  10نمونه ( 36نمونه ماده و  36نمونهه نهر) در

جمعی هت اسههت و بههه عنههوان تغیی هرات فههردي درون ي هک

نهايت 30 ،نمونه جمهعآوري شهد .بهه دلیهل سهاختمان دو

جمعیت واحد محسو میشهوند و شهناخت آنهها سهبب

بعدي بال و مناسب بهودن بهراي مطالعهات ريخهتسهنجی

تفسیر بهتر روند تکاملی گونهه خواههد شهد (Mayr and

هندسی ) (Nozari, 2008اين عضو براي تعیین لندمارک

).Ashlock, 1969

انتخا شد .بالهاي سمت راست جلو و عقهب حشهرات

در بررسیهاي دوشکلی جنسی و به طهور عمهده در

کامل نهر و مهاده جهدا و بها اسهتفاده از بینهوکلر و دوربهین

مطالعات تاکسونومی عددي به طور سنتی عمدتاً از طول

متصل بهه آن ) (ccdاز آنهها تصهاوير ديجیتهالی تهیهه و در

و انههدازه بههدن اسههتفاده شههده و تحههت عنههوان مطالعههات

فايلهاي مستقل ذخیره گرديد .با نرمافزار  tpsdig2نسخه

مورفومتريههک کالسههیک اسههت ) ،(Hood, 2000در

 (Rohlf, 2010a) 7/35براي بال جلو و عقهب بهه ترتیهب

حههالی کههه شههکل موجههودات از وراثههتپههذيري بههااليی

تعداد  2و  1لندمارک انتخا و کمّی شهد و بها نهرمافهزار

برخوردار است و میتواند در بیان تفاوتها ،دقهت کهار

 tpsutilنسهخه  (Rohlf, 2009) 3/44مختصهات هندسهی

را افزايش دهد ) (Rohlf, 1990کهه ايهن مههم در روش

لنههدمارکهههاي تمههام افههراد ،در فههايلی شههامل تمههام افههراد

ريخت سنجی هندسی مد نظر گرفتهه شهده اسهت .روش

جنسی و جمعیت ها ذخیره شهد .لنهدمارک هها ترکیبهی از

نههامبرده (مورفومتري هک -ئومتري هک) روش هی نههوين در

لندمارک هاي نو اول ،دوم و سوم بوده و بیشهتر در انتهها

مقايسه با مورفومتريهک کالسهیک اسهت کهه بهرخالف

و محل دو شاخه شدن رگبالها به عنوان نقها همولهوگ

روش سنتی ،عالوه بر متغیرهاي اندازه ،متغیرهاي شکلی

قههرار داده شههدند (شههکل  .)3تفس هیر محههل قههرار گههرفتن

را نیز در محاسبات دخیل میکند.

لندمارکها به شرح زير است:

حشره کامهل نهر و مهاده سوسهک کلهرادو از لحها

در بال جلو :لندمارک  :3در قسمت میانی و به طرف

وي گههیهههاي مورفولو ي هک ،شههباهت بس هیار بههااليی بهها

بیرونی بال و در انتهاي نوار سیاه میانی .لنهدمارک  :7در

يکديگر دارند بهه طهوري کهه تمهايز نهر و مهاده در ايهن

قسمت جانبی لندمارک  3و در انتهاي نوار سهیاه جهانبی
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بال .لندمارکهاي  4 ،1و  :6به ترتیب از حاشهیه پهايینی

متغیهر مجمههو مربعهات ) (centroid sizeبههراي تحلیههل

به طرف حاشیه بااليی بهال در قسهمت انشهعا دو نهوار

تفاوت انهدازه در بهال جلهو و عقهب ذخیهره گرديهد .بها

سیاه میانی بال .لندمارکهاي  5و  :2در حاشیه پايینی در

نرمافهزار  tpsregrنسهخه  (Rohlf, 2011) 3/11تخمهین

قاعده دو نوار سیاه میانی بال.

شکل بال به صورت مجهزا بهراي جهنسههاي نهر و مهاده

در بههال عقههب :لنههدمارک  :3در محهل تالقههی رگبههال

بهههراي ههههر بهههال مشهههخص و آزمهههون چنهههد متغیهههره

کناري ) (costal veinبا حاشیه بهااليی بهال .لنهدمارک :7

) (multivariateبر اساس رگرسهیون متغیرههاي شهکلی

در زاويه بین رگبال هاي میانی ) (medial veinو شهعاعی

در جنسهاي نر و ماده کل جمعیتها براي تعیین وجود

) .(radial veinلندمارکهاي  6 ،4 ،1و  :5در زاويهه بهین

آلومتري محاسبه گرديد.

رگبهههال بهههازويی ) (cubital veinبههها رگبهههال عرضهههی.

به منظور بررسی اختالفات شکلی بهین جهنسهها ،از

لنههدمارکهههاي  2و  :1بههه ترتیههب در انتهههاي رگبههالهههاي

ماتريکس وزنی متغیرههاي شهکلی و بهه منظهور بررسهی

میانی و بازويی در حاشیه پايینی بال.

اختالف اندازه از متغیر مجمو مربعات اسهتفاده شهد .از

مختصات هندسی مربو بهه  30بهال جلهو و  30بهال

نرمافزار  SPSSنسخه  33براي بررسی اختالف شکل بهر

عقههب حاصههل شههد .بهها نههرمافههزار  tpsrelwنسههخه 3/43

اساس متغیرهاي شکلی ،بررسی اختالف اندازه بر اساس

) (Rohlf, 2010bمختصههات هندسههی لنههدمارکهههاي

متغیر مجمو مربعات ،در جنسهاي نر و مهاده و تعیهین

جههنسهههاي نههر و مههاده در کههل جمعیههتههها تبههديل بههه

اثر همزمان جنس و جمعیهت ،آزمهون تجزيهه واريهانس

متغیرهاي شکلی ) (partial warpشد و ماتريکس وزنی

چنهههد متغیهههره دو طرفهههه MANOVA

آنهها ) (weight matrixبهراي تحلیهل تفهاوت شهکلی و

) MANOVAاستفاده شد.

(Two-way

شکل  -3بال جلو (چپ) و عقب (راست) در سوسک کلرادو و محل قرارگیري لندمارکها (در پ وهش حاضر)

نتايج
.به منظور بررسی وجود آلومتري در بالهاي جلهو و
عقب جنسهاي نر و ماده مجمهو جمعیهتهها ،آزمهون

چند متغیره بهر پايهه نتهايج رگرسهیون متغیرههاي شهکلی
انجام شد که نتايج ايهن آزمهون نشهان داد کهه بهال جلهو
داراي آلومتري و بال عقب فاقد آن است (جدول .)3
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جدول  -3نتايج آزمون چند متغیره بر اساس رگرسیون متغیرهاي شکلی ،در بال جلو و عقب اقراد جنسی مجمو جمعیتهاي سوسک کلهرادو.
** نشان دهنده معنیداري در سطح  3درصد و  nsعدم معنیداري است.
معنیداري

بال

درجه آزادي اول

درجه آزادي دوم

آماره Lambda

بال جلو

5

11

0/22333516

**

بال عقب

1

13

0/30135430

0/4177ns

0/0037

تخمههین شههکل بههال بهها اسههتفاده از مختصههات هندسههی

بههراي مشههاهده اخههتالفهههاي شههکلی و انههدازهاي،

لندمارکها مشخص شد ،به گونههاي کهه توصهیک کلهی

آزمهههون تجزيهههه واريهههانس چنهههد متغیهههره دو طرفهههه

تنو شکل بال جلو و عقب بها اسهتفاده از  2لنهدمارک در

 MANOVAانجام شد که نتیجه آزمون بیانگر اخهتالف

بال جلو و  1لندمارک در بال عقب نشهاندهنهده تغییهرات

شکل در بال جلهو بهین جهنسههاي نهر و مهاده بهود ،امها

در بال جلو و عقب افراد جنسی سوسک کلرادو در روند

اختالف اندازه در بال جلو بین جهنسهها مشهاهده نشهد،

تکاملی است که در اين بین ،به نظهر مهیرسهد در ههر دو

همچنههین تههأثیر همزمههان جههنس و جمعیههت در شههکل و

جنس ،بال جلو و عقب به سمت کوچهک و جمهع شهدن

اندازه افراد جنسی ،بیمعنی بهود (جهدول  .)7بهر اسهاس

سیر میکند .در جنس ماده بال عقب و در جهنس نهر بهال

همهین آزمههون ههیا تفههاوت شهکلی و انههدازهاي در بههال

جلو حدود تغییرات بیشتري را نشان میدهند (شکل .)7

عقب افراد جنسی مشاهده نشد (جدول .)1

شههکل  -7تخمههین شههکل بههال در سوسههک
کلرادو ،بال جلو :ماده (راسهت) در مقايسهه
با نر(چپ) در جهت مثبت ) (Bو منفهی )(C

نسبت به شکل مرجع (A) .بهال عقهب :مهاده
(راست) در مقايسهه بها نر(چهپ) در جههت
مثبت ) (Eو منفی ) (Fنسبت به شکل مرجهع
)(D
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جدول  -7نتايج آزمون تجزيه واريانس دو طرفه  MANOVAبررسی اختالفات شکل و اندازه افراد جنسی سوسک کلرادو در بال جلو .عالمت
* نشان دهنده معنیداري در سطح  6درصد است.
متغیر مستقل
جنس
جمعیت
جنس × جمعیت

متغیر وابسته

مقدار F

درجه آزادي

معنیداري در سطح  36درصد

اندازه

0/153

3

0/634

شکل

4/632

3

* 0/016

اندازه

7/135

7

0/306

شکل

3/315

7

0/133

اندازه

0/326

7

0/140

شکل

3/053

7

0/141

جدول  -1نتايج آزمون تجزيه واريانس دو طرفه  MANOVAبررسی اختالفات شکل و اندازه افراد جنسی سوسک کلرادو در بال عقب
متغیر مستقل
جنس
جمعیت
جنس × جمعیت

متغیر وابسته

مقدار F

درجه آزادي

معنیداري در سطح  36درصد

اندازه

0/153

3

0/332

شکل

4/632

3

0/523

اندازه

7/135

7

0/766

شکل

3/315

7

0/061

اندازه

0/326

7

0/201

شکل

3/053

7

0/115

بحث.

گاهی اين اختالفات جنسی ديده نمیشود يا بسیار به

تغییرات آلومتريک بهه عنهوان تغییهرات غیر نتیکهی

ندرت يافت میشود و براي تعیین آن به روشهاي دقیق

درون يک جمعیت واحد محسهو مهی شهوند و اثبهات

تعیههههین تفههههاوت شههههکل و انههههدازه ،همچههههون روش

وجود و تغییرات آن مهیتوانهد نمايهانگر تغییهرات درون

ريختسنجی هندسی نیاز است.

جمعیتهی باشهد ) .(Mayr and Ashlock, 1969بررسهی

اختالفات جنسی بستگی بهه شهراي انتخها طبیعهی

حاضر بیانگر وجود و اثبات آلومتري در افراد نر و مهاده

مختلک دارد و ايجاد يا عدم ايجهاد آن بهه راحتهی قابهل

مجمو جمعیتهاي سوسک کلرادو در بال جلو بود.

توجیه نیست .در برخی موارد ،اندازه حشهرات ههر قهدر

معموالً در محی طبیعی به علهت فشهارهاي انتخها

کوچکتر باشد اختالف اندازه بین نر و ماده نیهز کمتهر

طبیعی دوشکلی جنسی در حشهرات بهه عنهوان تغییهرات

خواهههد بههود ) .(Teder and Tammaru, 2005در

فههردي در درون جمعیههتههها ديهده مهیشههود .فشههارهاي

بررسی حاضر مشخص شهد کهه افهراد جنسهی سوسهک

انتخا طبیعی و پیچیهدگیههاي محهی زيسهت ممکهن

کلرادو در غهر و شهمال غهر کشهور فاقهد اخهتالف

است حد بسیار پايین و بیمعنی يها حهد بسهیار بهااليی از

اندازه بال بر اساس محل لندمارک هها بودنهد .امها نتهايج

دوشکلی جنسی در شکل و اندازه را نشان دهند.

تحقیق حاضر با توجه به اختالف معنیدار بین شکل بهال
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Mozaffarian et ؛Khaghaninia et al., 2008 ؛1998

 وجود دوشکلی جنسهی بهه،جلويی جنس هاي نر و ماده

.(Nozari, 2008 ؛al., 2007

عنوان تغییر فردي درون جمعیتی در اين حشره را اثبهات
 نتايج مربو بهه دوشهکلی جنسهی در ايهن تحقیهق.کرد

.سپاسگزاري

مشابه نتايجی است که پ وهشگران ديگر روي حشهرات

نگارندگان از جنا آقاي دکتهر بهیهمتها بهه خهاطر

مختلک در داخل و خارج از کشور به دسهت آوردهانهد

راهنمههايی در تحلیههلهههاي آمههاري صههمیمانه تشههکر و

؛Kunkel, 1995 ؛Buda and Karalius, 1994)
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Sexual dimorphism of Colorado beetle, Leptinotarsa decemlineata
(Coleoptera: Chrysomelidae) in the west and northwest of Iran
by geometric morphometric method
Rahim Abdolahi Mesbah and Jamasb Nozari *
Department of Plant Protection, College of Agriculture and Natural Resources, University of Tehran, Karaj, Iran

Abstract
The males and females of Colorado beetles do not reveal clear dimorphism and therefore they
have high resemblance so that recognition of the sexes by simple eye is too difficult. In order to
study sexual dimorphism in Colorado beetle, three geographical populations were collected
from potato fields in Ardabil, Bahar and Hamedan regions by manual method and direct
observation in the summer of 2012. Fore and hind wings were separated and 7 and 8 landmarks
were orderly selected for the fore and hind wings at the end and angle of veins. Geometric
coordinate of landmarks were converted to shape and size variables as comparison factors
between the sexes. Wings relative variations were determined separately in male and female
and it revealed variations of wing shape in evolutionary process. Multivariate analysis based on
the results of regression of shape variables showed fore wing had allometry and hind wing had
not allometry. Two way MANOVA analysis was conducted for observation of shape
differences (base on average of shape variables) and size differences. The analysis showed that
there were significant differences in shape of fore wing between the sexes.
Key words: Sexual dimorphism, Geometric morphometric, Colorado beetle, Leptinotarsa
decemlineata
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