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) استان قزوینThysanoptera( بررسی مقدماتی فون بالریشکداران
1

* و عذری دوستی5 مجید میراببالو

 ایران، ایالم، دانشگاه ایالم، دانشکده کشاورزی، گروه گیاهپزشکی5
 ایران، قزوین، دانشگاه آزاد اسالمی واحد تاکستان، دانشکده کشاورزی، گروه حشره شناسی1

چکیده
 خهانواده4  گونه متعلق بهه97 ، در این مطالعه. بررسی شد5931-5939 فون بالریشکداران استان قزوین طی سالهای
 گونه برای اولین بار از استان قهزوین گهزارش و در زیهر18  جنس جمعآوری و شناسایی شدند که از این تعداد11 و
 گونه شکارگر و سایر گونهها گیاهخوار1 ، در بین گونههای جمعآوریشده.با عالمت ستاره (*) نشان داده میشوند
 لیسهت.وسهیعی دارنهد

 پهراکنFrankliniella intonsa  وThrips tabaci هستند؛ در بین گونههای گیهاهخهوار نیهز
:گونههای شناساییشده به شرح زیر است

I. Suborder TEREBRANTIA: Family AEOLOTHRIPIDAE: Aeolothrips albicinctus Haliday*, A.
collaris Priesner*, A. fasciatus (L.)*, A. intermedius Bagnall; Family MELANTHRIPIDAE:
Melanthrips fusus (Sulzer)*, M. knechteli Priesner*; Family THRIPIDAE: Dendrothrips phyllirea
(Bagnall)*, Heliothrips haemorrhoidalis (Bouche)*, Neohydatothrips gracilipes Hood*,
Anaphothrips obscures (Muller), A. sudanensis Trybom*, Aptinothrips elegans Priesner*, A. rufus
(Haliday)*, Chirothrips kurdistanus zur Strassen*, Ch. manicatus (Haliday)*, Ch. meridionalis
Bagnall*, Drepanothrips reuteri Uzel*, Frankliniella intonsa (Trybom), F. occidentalis (Pergande),
F. pallid (Uzel), F. tenuicornis (Uzel)*, Limothrips transcaucasicus Savenko*, Microcephalothrips
abdominalis (Crawford)*, Mycterothrips tschirkunae (Yakhontov)*, M. weii Mirab-balou, Shi &
Chen*, Odontothrips confusus Priesner, Rubiothrips vitis (Priesner)*, Scolothrips longicornis
Priesner*, Tenothrips discolor (Karny)*, T. frici (Uzel), Thrips atratus Haliday*, T. hawaiiensis
(Morgan)*, T. meridionalis (Priesner)*, T. tabaci L., T. trehernei Priesner;
II. Suborder TEREBRANTIA: Family PHLAEOTHRIPIDAE: Bagnalliella yuccae (Hinds)*,
Haplothrips reuteri (Karny), and Haplothrips tritici (Kurdjumov).

 گیاهخوار، قزوین، شکارگر، تریپس، ایران، آفت:واژههای کلیدی

 اکثر گونهها بالهای نواری با ریشکههای ظریفهی.دارد

.مقدمه

 ایهن.دارند که نام راسته از این ویژگی گرفته شده است

( حشهراتی ریهز بهاThysanoptera) بالریشهکداران

گروه با داشتن قطعها دههانی نامتقهارن (آرواره بهاالیی

بدنی کشیده هستند که معموالً چند میلیمتر طول دارنهد

سمت راسهت تحلیهل رفتهه اسهت) از دیگهر گهروهههای

 جمهعآوری و تشه یص دقیهق،و به همین دلیل مشهاهده

.(Lewis, 1997) حشهرا بههراحتهی متمهایز مهیشهوند

آنههها مشههکل اسههت؛ بهها وجههود ایههن تحقیههق پیرامههون

 بها قطعها دههانی:تریپس ها رژیم غذایی متنوعی دارند

بالریشکداران نتایج مفیدی در سطح بنیادی و کاربردی

* m.mirabbalou@ilam.ac.ir
Copyright©2016, University of Isfahan. This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution
License (http://creativecommons.org/licenses/BY-NC-ND/4.0), which permits others to download this work and share it with others as long
as they credit it, but they cannot change it in any way or use it commercially.

تاکسونومی و بیوسیستماتیک ،سال هشتم ،شماره بیست و هشتم ،پاییز 5931

81

ساینده مکنده خود از شیره سهلولی گهلهها ،بهر هها و

بال ریشکدار از مزارع سویا در اسهتان گلسهتان (Alavi

اسپور قارچها تغذیه مهیکننهد ،تعهدادی شهکارگر سهایر

 ،(and zur Strassen, 2002بهال ریشهکداران یهزد و

حشراتند ،تعدادی از خزهها تغذیه میکنند ،بعضهی ناقهل

حومه (Mohaghegh and Kheyrandish Koshkoei,

عوامل بیماریزای گیاهی هستند ،تعدادی گهردهافشهانند

 ،(2002فههون بههال ریشههکداران بجنههورد (Alavi and

و بعضی گالزا هسهتند؛ بهه همهین علهت تعیهین تعهداد و

 ،(Kamali, 2003فههون بههالریشههکداران شهرسههتان

تنوع بیولوژیکی آنهها بسهیار بااهمیهت اسهت (Mound

خهههرم آبهههاد ،لرسهههتان )،(Horri et al., 2012

 .(and Marullo, 1996حشههرا ایهن راسههته در تمههام

بال ریشکداران همدان )،(Mirab-balou et al., 2013

مناطق جهان پراکندهاند و تاکنون حدود  9111گونهه از

مطالعه مقدماتی بال ریشکداران شهرستان آبدانان ،ایالم

آنهههها در نقهههاف م تلهههر دنیههها معرفهههی شهههدهانهههد

) ،(Mirab-balou et al., 2014مطالعه بالریشکداران

) .(ThripsWiki, 2016علیرغم تعهداد زیهاد گونههههای

گیاهان زینتی محهال  ،ارا

معرفههیشههده در دنیهها ،تعههداد معههدودی از آنههها جههزء

) )2015aو فون بال ریشهکداران شهمال ایهران(Mirab-

آفتهای گیاهی هستند و گاهی صهدمه شهدیدی ایجهاد

 (balou et al., 2015bاشههاره نمههود .لیسههت تمههام

جهدی محصهوال مهیشهود.

گونه های گهزارش شهده از ایهران تها پایهان سهال 1159

اثرهههای مسههتقیم خسههارتی کههه بههالریشههکداران ایجههاد

(حههدود  151گونههه بههال ریشههکدار) در چههکلیسههت

میکنند عبارتند از :نقرهایشدن بر هها ،رگههدارشهدن

بههال ریشههکداران ایههران آورده شههده اسههت (Mirab-

بهههر هههها ،بدشهههکلی یهها ایجهههاد گهههال در بهههر هههها،

 .(balou, 2013از آنجا که بالر یشهکداران آفهتههای

خراشدارشدن میوههای جوان و آلودهشهدن بهر هها و

مهم کشا ورزی و بهاغی و نهاقالن بیمهاری ههای گیهاهی

میکنند که باعث کاه

میوهها به فضوال ).(Mound and Marullo, 1996

هستند و به دلیهل نقه

(Mirab-balou et al.,

آن هها در کنتهرل آفهتهها و بها

از لحاظ سیستماتیک ،راسهته بهالریشهکداران بهه دو

توجه به اینکه در استان قزوین تحقیق جامعی در زمینهه

زیرراسته  Tubuliferaو  Terebrantiaتقسیم مهیشهود.

شناسههایی گونههه هههای ایههن راسههته انجههام نشههده اسههت،

زیرراسهههته  Tubuliferaفقههه  5خهههانواده دارد ولهههی

فونستیک این راسته از حشرا مطالعه شد.

زیرراسته  Terebrantiaشامل  7خانواده اسهت (Mirab-

 .(balou et al., 2011تههاکنون در ایههران مطالعهها
پراکنده ای برای شناسهایی فهون بهالریشهکداران منهاطق

مواد و روشها.
عملیاااص راایرایی :ایههن تحقیههق طههی سههالهههای

م تلر انجام شده است که از جمله آنهها مهیتهوان بهه

 5931-5939انجام و از ابتهدای فصهل بههار تها اواسه

مطالعههه فههون بههالریشههکداران کرمههان (Kheyrandish

پاییز نمونه برداری های مکرری از روی گیاهان م تلر

 ،(Koshkoeiشناسههههایی فههههون

زراعی ،باغی ،درختان غیر مثمر ،علر های هرز ،گل ها

(Minaei and Alichi,

و گیاهههان زینتههی و گیاهههان دارویههی شهرسههتانهههای

 ،(2000فههون بههالریشههکداران جیرفههت (Teraz and

قزوین ،تاکستان ،بویین زهرا ،آبیک و البهرز انجهام شهد

 ،)Kheyrandish Koshkoei, 2002معرفههی  54گونههه

(شههکل  .)5قسههمت هههای م تلههر گیاهههان روی سههینی

2000

al.,

et

بهالریشهکداران اسهتان فهار
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فلهزی سههفیدرنک تکانههده شههدند و سههپس نمونهههههها بهها

عملیااااص ایمایشااا اهی :بهههرای تهیهههه اسهههالید

قلم موی آغشته به الکل جمع آوری و به داخل لولههای

میکروسهههکوپی ،از روش Mirab-balou and Chen

اپندورف محتوی الکل  81درصهد منتقهل شهدند .روی

( )1151استفاده شد .ابتدا نمونهها با محلول KOH 10%

هر لوله کهد م صوصهی درش شهد کهه بیهانگر محهل و

شههفاف و سههپس درون آب مقطههر بههرده شههدند .سههپس

تهههاریم جمهههع آوری ،نهههام گیهههاه میزبهههان و نهههام فهههرد

نمونه ها با درجا م تلر الکل آبگیری شدند و پس

جمعآوری کننده بود .در نهایهت ،نمونهه هها بهرای تهیهه

از مرحله آب گیری ،تهیهه اسهالید بها اسهتفاده از چسه

اسهههالید میکروسهههکوپی و شناسهههایی بهههه آزمایشهههگاه

هویر انجام شد .اسالیدهای تهیههشهده در اتهوکالو قهرار

گیاه پزشکی دانشکده کشاورزی دانشگاه ایهالم منتقهل

داده شدند تا نمونهها خشک شهوند و در انتهها برچسه

شدند.

زده شدند.

شکل  -5نقشه استان قزوین و موقعیت شهرستانهای آن

شناسایی نمونهها :نویسنده اول تمام نمونهههها را در

تاکنون در ایران حدود  151گونه بالریشکدار از مناطق

سطح گونه شناسایی کرد ) .(Mirab-balou, 2011تمام

م تلر گزارش شده که میراببالو چکلیست آنهها را

اسالیدهای تهیه شده در کلکسیون حشهرهشناسهی گهروه

در سههال  1159چههاک کههرده اسههت (Mirab-balou,

گیهههاهپزشهههکی دانشهههکده کشهههاورزی دانشهههگاه ایهههالم

 .(2013در این بررسی ،در مجمهوع  97گونهه متعلهق بهه

) (ILAMUنگهداری میشوند.

 11جنس از  4خانواده م تلهر جمهعآوری و شناسهایی
شدند (جدول  )5که در بین آنها  18گونه بهرای اولهین

نتایج و بیث.
در حال حاضر ،راسته بالریشهکداران بهی

بار از استان قزوین گزارش میشوند (جدول .)1
از 9111

گونههه متعلههق بههه  1زیرراسههته و  3خههانواده در دنیهها دارد.
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 تعداد گونههای متعلق به راسته بالریشکداران جمعآوریشده از استان قزوین-5 جدول
زیرراسته

خانواده

زیرخانواده

)جنس(ها

)گونه(ها

Aeolothripidae

-

5

4

Melanthripidae

-

5

1

Dendrothripinae

5

5

Panchaetothripinae

5

5

Sericothripinae

5

5

Thripinae

59

19

Phlaeothripinae

1

9

11

97

Terebrantia
Thripidae

Tubulifera

Phlaeothripidae

جمع کل

. * اولین بار از استان قزوین گزارش میشود. گونههای جمعآوریشده از شهرستانهای قزوین-1 جدول
خانواده

جنس و گونه

قزوین

Aeolothrips albicinctus Haliday*

*

Aeolothrips collaris Priesner*

*

Aeolothripidae

البرز

آبیک

*
*

*

*
*

Melanthrips fusus (Sulzer)*
Melanthripidae
Melanthrips knechteli Priesner*

*

*

*
*
*

Neohydatothrips gracilipes Hood*
Anaphothrips obscures (Muller)

*

Anaphothrips sudanensis Trybom*

*

Aptinothrips elegans Priesner*

*

Aptinothrips rufus (Haliday)*

*

*

*
*

Chirothrips kurdistanus zur Strassen*
Thripidae

*
*

Dendrothrips phyllirea (Bagnall)*
Heliothrips haemorrhoidalis (Bouche)*

بوئینزهرا

*

Aeolothrips fasciatus (L.)*
Aeolothrips intermedius Bagnall

تاکستان

Chirothrips manicatus (Haliday)*

*

Chirothrips meridionalis Bagnall*

*

*

*

*

*

*

Drepanothrips reuteri Uzel*
Frankliniella intonsa (Trybom)

*

Frankliniella occidentalis (Pergande)

*

*

Frankliniella pallid (Uzel)

*

*

Frankliniella tenuicornis (Uzel)*

*

Limothrips transcaucasicus Savenko*

*

*

*

*

*

*
*
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آبیک

البرز

89

قزوین

جنس و گونه

بوئینزهرا

تاکستان

*)Microcephalothrips abdominalis (Crawford

*

*

*

*

*

*

*)Mycterothrips tschirkunae (Yakhontov

*

*Mycterothrips weii Mirab-balou, shi & Chen

*

*

Odontothrips confusus Priesner

*

*)Rubiothrips vitis (Priesner

*

خانواده

*Scolothrips longicornis Priesner

*
*

*

*)Tenothrips discolor (Karny

*

)Tenothrips frici (Uzel

*

*Thrips atratus Haliday

*

*)Thrips hawaiiensis (Morgan

*

*)Thrips meridionalis (Priesner

*

*

Thrips tabaci L.

*

*

Thrips trehernei Priesner

*

*)Bagnalliella yuccae (Hinds

*

)Haplothrips reuteri (Karny

*

)Haplothrips tritici (Kurdjumov

*

*
*
*
*

*

*

*
*

*

*

*

Phlaeothripidae

ییرراسااته تربرانتیااا ) :(Terebrantiaحشههرا ایههن

پوره سن سهوم پهی شهفیره و سهن چههارم شهفیره نامیهده

زیرراسته دارای ت مریز ارهمانند هستند ،انتههای شهکم در

میشود .مادهها بهه علهت وجهود ت همریهز ،ت هم خهود را

حشرا ماده م روطیشکل و در حشرا نر کامالً گهرد

داخل نسج گیاه قرار میدهنهد .در ایهن تحقیهق 91 ،گونهه

است ،بالهها معمهوالً پوشهیده از میکروتریشهیا و بهالههای

متعلهههق بهههه  57جهههنس از  9خهههانواده ،Aeolothripidae

جلو حداقل دارای یک رگبال طولی هستند که بهه انتههای

 Melanthripidaeو  Thripidaeاز روی گیاهههههههههههان

بال رسیده اسهت .پهورهههای سهنههای سهوم و چههارم تها

م تلر اسهتان قهزوین جمهعآوری و شناسهایی شهدند و

حدودی بیحرکت هستند و تغذیهه نمهیکننهد و در عهین

بیشترین تعهداد نمونهههها متعلهق بهه خهانواده Thripidae

حال بالها در خارش از بدن ظاهر میشوند؛ به همین علهت

بودند.

کلید شناسایی خانوادههای ییرراسته ( Terebrantiaاستان قزوین).
 -5ت مریز دارای انحنا به سمت باال؛ شاخکها  3بندی؛ بالهای جلویی نسبتاً پهن هستند (شکل 1 .................. )C-1
 ت مریز دارای انحنا به سمت پایین؛ شاخکها  9تا  3بندی؛ قسمت انتهایی بالهای جلهویی نهو دار یها باریهکشده است (شهکل Thripida ....................................................................................................................... )D-1

-1
-

بندهای سوم و چهارم شاخک دارای اعضای حسی طولی و خطی (شکل Aeolothripidae ................ )A-1

بندهای سوم و چهارم شاخک دارای اعضای حسی عرضی و مورب (شکل Melanthripidae ............. )B-1
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خااانواده  :Aeolothripidaeافههراد ایههن خههانواده

جهههههنس  Aeolothripsاز روی گیاههههههان م تلهههههر

شکارگر هستند و با داشتن بال هایی شناسایی می شهوند

جمههعآوری شههد کههه در بههین آنهههاA. albicinctus ،

که در انتهها پههن و گهرد شهده انهد و معمهوالً نوارههای

بی بال و زمهین زی اسهت و بها داشهتن نقه

و نگهار در

روشنی دارند؛ به عالوه ،شاخک هها  3بنهدی و بنهدهای

ترژیت اول شهکم بهه راحتهی از دیگهر گونهه ههای ایهن

سههوم تهها پههنجم شههاخک بلنههدتر از سههایر بنههدها هسههتند

جنس تفکیک مهیشهود (Mirab-balou and Chen,

) .(Nakahara, 1991از این خانواده 4 ،گونه متعلق بهه

.(2012

شکل  -1قسمتهای م تلر بدن در بالریشکداران .A :سنسوریوم طولی در بند سوم شاخک )(Aeolothrips fasciatus؛  .Bسنسوریوم عرضی
در بنههدهای سههوم و چهههارم شههاخک )(Melanthrips fuscus؛  .Cبههال )(Melanthrips pallidior؛  .Dبههال )(Thrips tabaci؛  .Eپرونوتههوم
)(Neohydatothrips sp.؛  .Fپرونوتههوم )(Frankliniella intonsa؛  .Gسههر )(Heliothrips haemorrhoidalis؛  .Hسههر (Megalurothrips
( (distalisاصلی).
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خانواده  :Melanthripidaeاین خهانواده  91گونهه و

گونههای  Scirothripsکامالً به وجود بر های جهوان

 4جنس در دنیا دارد که از این تعداد 8 ،جهنس و  8گونهه

وابسهههته اسهههت در حهههالیکهههه بسهههیاری از گونههههههههای

از ایههران گههزارش شههده اسههت ).(Mirab-balou, 2013

 Panchaetothripsبهههسهههولت روی بههر هههای مسههن

بیشترین تعداد گونه در بین جنسهای این خهانواده متعلهق

زنههدگی مههیکننههد و برخههی جمعیههت بزرگههی را روی

به  Melanthripsاست .افراد این خانواده بها داشهتن یهک

بر

آبهی تشهکیل مهیدهنهد.

جفت تریکوبوتریای کهامالً رشهدکهرده در ترژیهت دههم

برخهی گونههههها بهههصههور حشهرا گههردهافشههان روی

شههکمی ،سنسههوریای اریهه در بنههدهای سههوم و چهههارم

برخی گونههای گیاهی خاص عمل مهیکننهد (Mound

شاخک و تهانتوریوم کهامالً رشهدکهرده در سهر بههخهوبی

 .(and Morris, 2004خههانواده  Thripidaeیکههی از 7

شناخته میشوند ) .(Mirab-balou and Chen, 2013در

خانواده متعلق به زیرراسته  Terebrantiaاست کهه بهی

ایههن مطالعههه ،نمونههههههای متعلههق بههه دو گونههه از جههنس

از  1111گونهههه در  4زیرخهههانواده ،Dendrothripinae

 Melanthripsاز روی گیاهان م تلر جمعآوری شدند.

 Thripinae ،Panchaetothripinaeو Sericothripinae

خانواده  :Thripidaeاعضای این خهانواده رنهک و

دارد )(Bhatti, 1989؛ در بهههین آنهههها ،زیرخهههانواده

اندازه بسیار متنوعی دارند اما بهراحتی ازساختار شاخک

 Thripinaeدارای بیشترین تعهداد گونهه اسهت .تهاکنون

و بال های باریک و بلند شناسایی مهیشهوند .گونههههای

 591گونه و  48جنس از این خانواده در ایهران گهزارش

موجود در خانواده  Thripidaeبیولوژی بها طیهر وسهیع

شده است ) .(Mirab-balou, 2013همچنین میراببهالو

دارنههد ()Mirab-balou et al., 2012؛ برخههی ماننههد

و همکاران ( )1159کلید مصور جنسهای این خهانواده

 Dendrothripsو  Scirothripsفقهه روی بههر ههها و

در ایران را چهاک کهردهانهد .در ایهن مطالعهه 13 ،گونهه

بعضی گونههها ماننهد گونههههای جهنس Odontothrips

متعلق به  59جنس از روی گیاههان م تلهر جمهعآوری

فق روی گلها زندگی میکننهد .تولیهد مثهل برخهی از

شد.

های مسهن متحمهل تهن

کلید شناسایی ییرخانوادههای Thripidae

 -5پاها ردیر های زیاد و منظمی از میکروتریشیا دارند؛ معموالً پرونوتوم یک لکه بزر

در قسمت میانی

دارد (شکل Sericothripinae ....................................................................................................... )E-1

ال دارای شهیارهای بهاریکی
 پ اها فاقد میکروتریشیا یا دارای تعداد کمهی میکروتریشهیا هسهتند ولهی معمهو ًهستند؛ پرونوتوم لکه ندارد (شکل 1 .............................................................................................. )F-1
 -1فورکای متانوتوم ) (metathoracic furcaبزر

و کشیده (چنگال مانند) و به داخل میهان قفهس سهینه

رسیده است Dendrothripinae ..............................................................................................................

 -فورکای متانوتوم معموالً بزر

و طویل نیست ،اغله

کمهی توسهعهیافتهه و بهه داخهل میهان قفهسسهینه

نرسیده است 9 ........................................................................................................................................
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 -9سر و پاها معموالً حالت مشبک شدیدی دارند (شکل  )G-1و قسهمت انتههایی شهاخک معمهوالً بسهیار
طویل و نو

تیز (سوزنمانند) است؛ اولین رگبال بالهای جلویی معموالً به رگبال کسهتال ()costal vein

در نزدیک پایه ملحق شده و بدن شدیداً اسکلروتینه شده است Panchaetothripinae ..............................

 سر و پاها معموالً مشبک نیستند (شکل  )H-1و اگر مشبک باشند قسمت انتهایی شاخک نو تیز نیستو اولین رگبالهای جلویی به کستال ملحق نشدهاند Thripinae ................................................................

ییرراسته توبولیفرا ) :(Tubuliferaحهدود نیمهی از

نظر می رسد غنای گونه ای بسهیار زیهادی داشهته باشهد.

روی هیرهها و

نتایج یافته شده از ایهن تحقیهق نشهان دادنهد کهه عمهده

اسپور قارچها فعالیت تغذیهای دارند ،حهدود یهک سهوم

گونههای جمعآوری شده متعلق به خانواده Thripidae

آنها فعالیت گیاهخواری دارند و از گلها و بهر ههای

و تعههداد کمههی متعلههق بههه خههانواده Phlaeothripidae

گیاهان تغذیه میکننهد و تعهداد کمهی شهکارگر هسهتند

هستند .از مجمهوع نمونهه ههایی کهه در ایهن بررسهی از

) .(Reyes, 1994در این تحقیق ،فق  9گونه متعلق به 1

روی گیاهان م تلر و علهرههای ههرز جمهعآوری و

جهههنس از خهههانواده  Phlaeothripidaeجمهههعآوری و

شناسههههایی شههههدند ،دو گونهههههtabaci

 Thripsو

شناسههایی شههدند (جههدول  )1کههه گونههه Bagnalliella

 Frankliniella intonsaبیشترین جمعیت و پهراکن

) yuccae (Hindsبرای فون استان قزوین جدید است و

در سطح استان را داشتند.

افراد این زیرراسته قارچخوارند و اغل

از روی گلهای زینتی یوکا جمعآوری شده است.
بههها توجهههه بهههه تحقیقههها انجهههامشهههده دربهههاره

سپاس زاری.

بال ریشکداران ایران ،این اولین مطالعه در استان قزوین

دانشگاه آزاد اسالمی واحد تاکستان از این مقاله کهه

اسههت و ایههن منطقههه بههه نمونهههب هرداریهههای بیشههتر در

ب شی از پایان نامه کارشناسی ارشد نویسهنده دوم اسهت

زمان های م تلر نیاز دارد .از فلهور گیهاهی منطقهه بهه

حمایت کرده است.
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Abstract
The fauna of Thysanoptera was studied in Qazvin Province, during 2013–2014. In this study, 38
species from 4 families and 20 genera were collected and identified; of which 27 species are recorded
for fauna of Qazvin Province for the first time, that shown by asterisks (*). Amongst them, 5 species
are predator and other species are phytophagous; and among phytophagous species, Thrips tabaci and
Frankliniella intonsa are widely distributed. Their scientific names are as follow:
I. Suborder TEREBRANTIA: Family AEOLOTHRIPIDAE: Aeolothrips albicinctus Haliday*, A.
collaris Priesner*, A. fasciatus (L.)*, A. intermedius Bagnall; Family MELANTHRIPIDAE:
Melanthrips fusus (Sulzer)*, M. knechteli Priesner*; Family THRIPIDAE: Dendrothrips phyllirea
(Bagnall)*, Heliothrips haemorrhoidalis (Bouche)*, Neohydatothrips gracilipes Hood*, Anaphothrips
obscures (Muller), A. sudanensis Trybom*, Aptinothrips elegans Priesner*, A. rufus (Haliday)*,
Chirothrips kurdistanus zur Strassen*, Ch. manicatus (Haliday)*, Ch. meridionalis Bagnall*,
Drepanothrips reuteri Uzel*, Frankliniella intonsa (Trybom), F. occidentalis (Pergande), F. pallid
(Uzel), F. tenuicornis (Uzel)*, Limothrips transcaucasicus Savenko*, Microcephalothrips
abdominalis (Crawford)*, Mycterothrips tschirkunae (Yakhontov)*, M. weii Mirab-balou, Shi &
Chen*, Odontothrips confusus Priesner, Rubiothrips vitis (Priesner)*, Scolothrips longicornis
Priesner*, Tenothrips discolor (Karny)*, T. frici (Uzel), Thrips atratus Haliday*, T. hawaiiensis
(Morgan)*, T. meridionalis (Priesner)*, T. tabaci L., T. trehernei Priesner;
II. Suborder TEREBRANTIA: Family PHLAEOTHRIPIDAE: Bagnalliella yuccae (Hinds)*,
Haplothrips reuteri (Karny), and Haplothrips tritici (Kurdjumov).
Key words: Thrips, Phytophagous, Predator, Pest, Qazvin, Iran
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