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کار گرفته های مدیریت تلفیقی آفات بهد که در برنامهباشنمی آفاتاز عوامل مهم در کنترل بیولوژیک  (EPNs) نماتودهای بیمارگر حشرات

می نی. های بومی استآنها و شناسایی گونه وجودنیازمند آگاهی از  ،وارد کردن آنها به عنوان عوامل کنترل بیولوژیک در یک منطقه .شوندمی

های ها نیازمند به استفاده از روشگونهدقت و سرعت تشخیص این . انددر دهه اخیر شناسایی و توصیف شده EPNsهای معرفی شده از گونه

ه از جمل. های مولکولی باشدهای کالسیک و دادهباید با اتکا به تلفیقی از روش این عواملبندی ، شناسایی و طبقهبنابراین سریع و کارامد است

به منظور ردیابی این گروه . اشاره نمود rDNA 28S و ITS1-5.8S-ITS2ژنی  توان به استفاده از اطالعات مولکولی نواحیها میاین روش

گذاری با الرو پروانه موم خوار ها به روش طعمهنمونهبررسی . آوری شدنمونه خاک جمع 111از نماتودها در شهرستان همدان، تعداد 

Galleria mellonella  جنس های مشابه نمونه جمعیت از  01، منجر به جداسازیSteinernema  تعیین مشخصات اولیه نشان داد  .گردید

 های مولکولی شش جمعیتبررسی. تعلق دارند ""intermediumو  ""feltiae" ،carpocapsae"ای ها به سه گروه گونهکه این نمونه

های موجود در بانک ژن مقایسه و سپس ارتباط ها با توالیتوالی. انجام شد   28Sو ITS1-5.8S-ITS2 احیبوسیله آنالیز توالی نوکلئوتیدی نو

 هایتوالی .باشندمی " monticolum "و  " feltiae "های شده متعلق به گروههای جدا نتایج نشان داد که جمعیت. فیلوژنی آنها بازسازی شد

DNA ترین روش برای عنوان مناسب شود و بهاستفاده میی عامل کنترل بیولوژیک نماتودهاشناسی آرایهدر  ایطور گستردهدر حال حاضر به

مناسب و حاوی ، ژنی rDNA 28S .استها در نظر گرفته شدهتعیین حدود گونه و بندیارزیابی روابط فیلوژنتیک در سطوح مختلف طبقه

اطالعات حاصل از این . های مختلف استو تعیین هویت گونه Steinernemaهای هروگاطالعات با ارزش برای تعیین روابط تکاملی میان 

تواند به عنوان معیار تشخیص مولکولی  نماتودهای بیمارگر حشرات با اعتماد مورد استفاده می  ITSهای مربوط به توالی ناحیه به همراه داده

 .قرار گیرد

 بیمارگر حشرات -بیولوژیک  کنترل -شناسایی   - ITS - 28S: کلمات کلیدی
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Entomopathogenic nematodes (EPNs) are one of the important biological control agents of pests applying  in 

integrated pest management programs. Introduction EPNs as biocontrol agents in an area requires knowledge of  

their occurrence and identification of native species. Half of the introduced EPNs species have been identified and 

described in last decade. Accuracy and fast detection of EPNs species requires applying quick and efficient  

methods. Therefore, identification and classification of these agents should be relied upon combination of classical 

methods and molecular data, such as use of ITS1-5.8S-ITS2 and 28S rDNA gene regions. One hundred soil samples 

were collected to track this group of nematodes in Hamedan province, Analysing samples baited using Galleria 

mellonella larva  lead to isolation 30 populations of  Steinernema  specimens from this genus. The initial 

characteristics showed the EPNs isolates were from three groups as "feltiae", " carpocapsae " and "intermedium". 

Molecular analysis of six populations was conducted by using sequences analysis of ITS1-5.8S-ITS2 and 28S 

regions.The sequences were compared with available sequences in gene bank, followed by reconstruction of their 

phylogenetic relationships. The results showed that isolated populations are belong to "feltiae" and "monticolum" 

groups. DNA sequences  is now widely used at barcoding of entomopathogenic nematodes and it is considered the 

most suitable approach for assessing phylogenetic relationships at different taxonomic levels and species 

delimitation. 28S rDNA gene is a suitable and informative gene for interpreting evolutionary relationships among 

Steinernema groups and identify different species. Information obtained from this gene as well ITS sequence data 

could be used as a reliable criterion for molecular detection of entomopathogenic nematodes . 
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