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خانواده  Braconidaeشامل  19801گونه و  1071جنس توصيف شده در دنيا دومين خانواده در راسته بال غشائيان بوده که تاکنون
حدود  780گونه از اين خانواده از ايران گزارش شده است .جنس  Pseudovipio Szépligeti, 1896با  21گونه شناسايي شده در دنيا
و  6گونه گزاش شده از ايران يکي از کوچکترين جنس هاي زيرخانواده  Braconinaeميباشد .گونههاي اين جنس پارازيتوييد حشرات
آفت مهم از راسته سختبالپوشان ( Cerambycidae ،Buprestidaeو  )Curculionidaeو همچنين بالپولکداران (Crambidae
و  )Noctuidaeميباشند .در اين تحقيق نمونه ها طي سالهاي  1391-1392با استفاده از تله ماليز در استان هرمزگان و جزاير ايراني
خليج فارس جمع آوري گرديد .نمونهبرداري با استفاده از تله ماليز هر دو هفته يکبار از شهرستانهاي رودان ،ميناب ،حاجي آباد ،بندرعباس
وجزيره قشم انجام شد .تعداد  16عدد تله ماليز در زيستگاههاي مختلف شامل جنگل ها ،باغات ميوه گرمسيري و نيمه گرمسيري ،مزارع و
سواحل و جزاير و در ارتفاعات متفاوت نصب گرديد .نمونهها پس از جمعآوري به مدت  5دقيقه در الکل اتانول  %100و سپس به مدت 30
دقيقه در محلول ) Hexamethyldisilazane (HMDSنگهداري گرديد و سپس نمونههاي خشک شده روي کاغذ سه گوش چسبانده
شدند .چهار گونه شامل )،Pseudovipio inscriptor (Nees,1834) ،Pseudovipio castrator (Fabricius,1798
) Pseudovipio insubricus (Fahringer, 1926و ) Pseudovipio umbraculator (Nees,1834شناسايي گرديد .گونه
 Pseudovipio insubricusدر منطقه شرق پالئارکتيک و گونه  Pseudovipio inscriptorهم در شرق و غرب پالئارکتيک انتشار
دارند .گونه  Pseudovipio umbraculatorبه طور وسيع در کشورهاي مجاور ايران شامل آذربايجان ،قزاقستان ،ازبکستان ،روسيه و
همچنين کشورهاي گرجستان ،فرانسه ،ايتاليا ،ليتواني ،فنالند و يوگسالوي سابق گزارش شده بود .گونه چهارمPseudovipio ،
 castratorنيز داراي پراکنش مشابه در ناحيه غرب پالئارکتيک و خصوصا شمال افريقا دارد و از بين کشور هاي همسايه قبال از
آذربايجان و ترکيه گزارش شده بود .گونههاي  Pseudovipio insubricus , Pseudovipio umbraculatorبراي بار اول از
ايران گزارش ميگردد .گونههاي Pseudovipio umbraculator , Pseudovipio insubricus, Pseudovipio inscriptor ,
 Pseudovipio castratorبترتيب از مناطق قلعهقاضي بندرعباس در تاريخ  ،1390/1/28گلشوار ميناب در تاريخ  ،1390/3/16ميناب در
تاريخ 1391/3/16و گونه  Pseudovipio. castratorاز زاکين بندرعباس در تاريخ  1390/11/28جمع آوري گرديد .نمونه هاي مذکور
در کلکسيون گروه حشره شناسي دانشگاه تربيت تربيت مدرس نگهداري ميگردد .بر اساس پراکنش جنس  Pseudovipioانتظار ميرود
گونههاي بيشتري در ايران وجود داشته باشند.
واژههای کلیدی :فونستيک ،استان هرمزگان ،خليج فارس ،پارازيتوئيد ،مهار زيستي.
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