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روند. نماتودهای بيمارگر حشرات از عوامل مهم کنترل بيولوژیک به شمار می

های ی روشی اخير است. توسعهکاربرد این عوامل در دنيا، رویکردی نوین در دهه

مولکولی یکی از عوامل افزایش ميزان اطالعات در مورد این گروه عوامل کنترل 

د زیرا خصوصيات مرفولوژیکی به تنهایی برای تفکيک این گروه باشبيولوژیک می

برداری از ده زیستگاه مختلف نمونه 1931از نماتودها کارآمد نيستند. در سال 

نمونه، پنج نمونه آلوده به نماتود  01ی بجنورد صورت گرفت. از بين منطقه

تعيين مشخصات ی گالریا جداسازی گردیدند. بعد از بيمارگر بودند که توسط تله

 D2/D3و  ITSاوليه با اتکا به مشخصات مرفولوژیک، آناليز توالی نواحی ژنی 

گردید. چهار HBojو  Boj1 ،Boj7 ،Boj8 ،Boj9ی موسوم بهمنجر به شناسایی پنج جدایه

متعلق به  HBojی و جدایهSteinernema) از جنس ”feltiae“ (ی اول متعلق به گروهجدایه

( بود. تبارنمای بازسازی شده بر اساس Heterorhabditisاز جنس (  ”bacteriophora“گروه ‘

همراه با  ”feltiae“های مربوط به گروه نشان داد ایزوله D2و  ITSای دو ژن هسته

ی های این گروه در یک شاخه قرارگرفتند. همچنين جدایهسایر ایزوله

HBojای ونهبرمبنای تبارنمای بازسازی شده در گروه گ “bacteriophora” .قرارگرفت

های مختلف هيچ تفاوت نوکلئوتيدی بين جمعيت ITS براساس فاصله نوکلئوتيدی ژن 

وجود نداشت. این اولين مطالعه نماتودهای بيمارگر حشرات در ”feltiae“گروه

-های مذکور میبجنورد است. نتایج این مطالعه مؤید این است که توالی ژن
 ی تعيين هویت این گروه نماتودها مفيد باشند.عهتوانند در مطال
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Entomopathogenicnematodes (EPNs) are among the important biological control agents. Global application of these 
agents is a new trend in the last decade. Development of molecular techniques increased the information about this 

biocontrol group while morphological characteristics alone are not efficient enough to species delimitation of this 

group of nematodes. During, 2011 ten different habitats in Bojnourd region were sampled.Galleria trapping showed 

that five out of total 60 samples were positive for EPNs isolates, namely Boj1, Boj7, Boj8, Boj9and HBoj. DNA 

sequences analysis of two genes, i.e ITS and D2/D3 expansions of 28S were used for molecular characterization of 

those native isolates. The first four isolates belonged to the"feltiae"group (Steinernemagenus) and the lastone, HBoj 

isolate belonged to the "bacteriophora"group (Heterorhabditisgenus). Reconstruction of phylogenetic trees using 

both ITS and D2/D3 genes showed that four isolates,Boj1, Boj7, Boj8 and Boj9 were grouped in a clade with other 

species of "feltiae"group (of Steinernema). These results were also verified in reconstructed phylogenetic tree for 

"bacteriophora" group species and SH isolate based on ITS gene. Nucleotide distance implied that there are no 

differences between the first four isolates of "feltiae" groupbased on ITS gene. This is the first data about native 

EPNs from BojnourdofIran.The result of current work confirmed the utility of ITS and 28S genes as "DNA 

barcodes" for species delimitation of EPNs. 
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