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 جنبه هايي از بيواكولوژي سوسك برگخوار نارون

Xanthogaleruca luteola Mull (Col.; Chrysomelidae)  
 در محيط شهري قزوين

 
 ٣ احد صحراگرد و ٢ سندي ، جالل جاللي١عباس ارباب

 استاديار و دانشيار گروه گياهپزشكي ، ٣، ٢د تاكستان عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد واح ،١
 دانشكده كشاورزي دانشگاه گيالن

 ٢٧/١/٨٢تاريخ پذيرش مقاله 
 

 خالصه
 

  .Ulmus glabra L.) , (Ulmus densa Lفات مهم درختان نارون      آسوسك برگخوار نارون، از      
 در شهر   ١٣٧٧در تحقيقي كه در سال      . دمحسوب مي شود و همه ساله خسارت قابل توجهي به آنها وارد مي ساز             
براي اين منظور، از هر دو گونه نارون،         . قزوين صورت گرفت، بيواكولوژي اين حشره مورد بررسي قرار گرفت          

 ٤٠در  نمونه برداري  هفتگي، از هر درخت           .  ناحيه مختلف شهر بطور تصادفي انتخاب گرديد       ١٠ درخت از    ٢٠
كه در يك سوم تاج پاييني قرار داشتند، بطور تصادفي          ) جهت اصلي جغرافيايي   ٤ نمونه از هر يك از       ١٠(نمونه  

در هر نمونه   .   نمونه برداشت شد   ٤٠واحد نمونه برداري يك برگ در نظر گرفته شد و در مجموع              . انتخاب شدند 
ي برداري، تعداد دسته هاي تخم و سنين الروي در واحد نمونه برداري و بطور مجزا براي جهت هاي اصل                         

مجموع درجه حرارت موثر روزانه مراحل مختلف زندگي با استفاده از حداقل و حداكثر               . جغرافيايي، ثبت گرديد  
 نمونه از   ٤٠ بدين منظور .خسارت نسل هاي مختلف، در پايان هر نسل  تعيين گرديد           .  دماي روزانه محاسبه شد   

 درصد خسارت ديده بودند، مقايسه      ٠ – ١٠٠ نمونه شاهد كه بين    ١٠كل تاج درخت انتخاب و ميزان خسارت با          
 نسل كامل است كه با هم همپوشاني        ٤نتايج اين بررسي ها نشان داد كه اين حشره در شرايط قزوين داراي               . شد

. هارم بترتيب داراي بيشترين و كمترين طول دوره زندگي و انبوهي جمعيت هستند               چنسل هاي اول و      . دارند
با هم  % ١حشره در جهت هاي اصلي جغرافيايي، تفاوت معني داري در سطح             انبوهي مراحل مختلف زيستي اين      

با توجه به محاسبه مجموع درجه حرارت موثر روزانه بهترين زمان مبارزه با الروهاي سنين اول و سوم                     . نداشت
   خسارت حشرات نسلهاي دوم و سوم به بعد براي نارون هاي چتري و ملج                .  تعيين شد   درجه-روز ٤٧٠ و   ٢٤٥

 .قابل توجه بوده است
 

 . سوسك برگخوار نارون، بيواكولوژي، آفات درختان شهري:هاي كليدي واژه

 
 مقدمه

از جمله درختان پهن      ) .Ulmus spp(گونه هاي نارون      
برگي هستند كه بعلت دارا بودن قابليت هاي زينتي و صنعتي از            

 ١٥ از   براي مثال، امروزه بيش   . ديرباز مورد توجه قرار گرفته اند     
گونه از اين درختان به علت داشتن چوب نيمه سخت با ضريب             

، در صنايع مختلف از جمله       )٤٥/٠ – ٦/٠(همبستگي مناسب   
روكش، مبل، كشتي و خودرو مورد استفاده قرار مي گيرند و در             

 ).٧،  ٣(قرار دارند   ) مانند راش و گردو   (گروه چوب هاي مرغوب     
ن ديگر، مورد حمله آفات       اين درختان مانند بسياري از گياها       

متعددي قرار مي گيرند كه در حالت كلي به دو گروه آفات                  
 گونه از   ٨٦تاكنون  . چوب خوار و برگ خوار تقسيم مي شوند         

حشرات و كنه هاي خسارت زاي اين درختان از ايران گزارش              
 گونه ديگر از    ٤٥ گونه از آنها از برگ و        ٤١، كه   )٦،  ٤(شده است   

از ميان اين آفات، تنها تعداد      . تغذيه مي كنند  چوب انواع نارون    
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كمي از آنها به علت خسارت باال و دامنه پراكنش وسيع، بعنوان             
فت درجه يك و خطرناك اين درختان محسوب مي شوند و در             آ

 Xanthogaleruca(ميان آنها سوسك برگخوار نارون              
lutecola Mull. (      استاز اهميت بيشتري برخوردار) اين ). ٩

 با تغذيه از برگ درختان نارون عالوه بر آنكه موجب بد               حشره
منظره شدن تاج درختان مي شود، موجب كاهش كيفيت چوب،          
كاهش مقاومت درختان در برابر تنشهاي محيطي و كاهش طول          

مطالعه زيست شناسي سوسك     ). ١١(عمر آنها نيز مي گردد        
در برگخوار نارون در شهرستان كرج نشان ميدهد كه اين حشره           

 نسل است و طول دوره هر نسل         ٣شرايط اين شهرستان داراي     
طبق همين گزارش خسارت نسل اول از        ). ٥( روز است    ٤٠-٥٠

مطالعات انجام شده در شهر تهران نيز       . ساير نسل ها بيشتر است    
). ٢( نسل است    ٤نشان ميدهد كه اين حشره در اين شهر داراي          

نيز تعداد نسل اين آفت     ) امريكا(مطالعات انجام شده در كانزاس      
ال تعداد نسل   غمطالعات ديگر در پرت   ). ١١( ذكر مي نمايد      ٤را  

طبق بررسيهاي بعمل   ). ٦( نسل ذكر مي نمايد       ٣اين آفت را     
مشخص شده است كه خروج نسل       ) آمريكا(آمده در كاليفرنيا     

 ± ٢٧زمستانگذران و حداكثر تخمگذاري نسل اول به ترتيب در          
درجه صورت مي گيرد و در همين         ـ  ز   رو ١٩٧ ± ١٩ و   ١٨٦

 درجه و    ـمطالعه يك همبستگي مثبت شديدي بين روز              
برخالف مطالعات فوق تعداد     ). ٩(خسارت مشاهده شده است      
 نسل كامل   ٢ ) Plovdivمنطقه  (نسل اين آفت در بلغارستان       

تعداد نسل اين آفت در كاليفرنياي        ). ١٣(گزارش شده است     
 نسل يا بيشتر     ٣ كاليفرنياي جنوبي      نسل و در    ٢ تا   ١شمالي  

 نسل  ١) استراليا(در ويكتورياي جنوبي    ). ٨(گزارش شده است    
و در روسيه نيز مطالعات     ) ١٠(براي اين آفت گزارش شده است       

مطالعات ). ١٢( نسل است    ٢نشان ميدهد كه اين حشره داراي        
انجام شده نشان مي دهد كه طول مدت دوره از تخم تا ظهور                

) ٢٥ ± ١ ° C(امل و شروع تخمگذاري در آزمايشگاه       حشرات ك 
مجموع درجه حرارت موثر روزانه و دماي        .  روز مي باشد   ٤١/٣١

با ). ١(آستانه رشد در شرايط آزمايشگاهي تعيين شده است             
توجه به وسعت پراكنش اين آفت در محيط شهري قزوين،                 
نوسانات جمعيت، مجموع درجه حرارت موثر روزانه و خسارت            

 . ين آفت در بررسي حاضر مورد توجه قرار گرفته استا

 ها مواد و روش
  انتخاب درختان مورد نمونه برداري -١

در اين تحقيق از دو گونه غالب نارون در فضاي سبز شهر،               
) Ulmus glabra(و نارون ملج  ) Ulmus densa (نارون چتري   
رگ و  نوع گونه درختان با بررسي شكل تاج، اندازه ب        . استفاده شد 

 درخت از   ٢٠تعداد  . محل قرار گرفتن دانه در سامار تعيين شد        
 ناحيه مختلف انتخاب    ١٠هر يك از گونه ها بطور تصادفي در           

نواحي مورد مطالعه بنحوي انتخاب شدند كه حداقل هر دو           . شد
درختان در سه مكان    . گونه مورد نظر در آنها وجود داشته باشد        

 ١ مورد در داخل كوچه و        ٢  مورد در حاشيه خيابان،    ٧مختلف  
موقعيت جغرافيايي  . مورد در باند مياني خيابان واقع شده بودند        

نواحي مورد مطالعه در چهار جهت اصلي جغرافيايي شهر قزوين           
 سال و    ١٠-٢٥سن درختان مورد مطالعه بين         . قرار داشتند 

درختان مورد آزمايش در    . متغير بود متر   ٥/١-٦ارتفاع آنها بين    
بررسي سمپاشي نشدند و در موارد استثنايي، درختاني         طي اين   

كه بداليلي نظير سمپاشي ناخواسته و غيره، نامناسب تشخيص          
 .داده شدند، حذف ويا با درختان مشابه جايگزين شدند

  الگوي نمونه برداري-٢
 از هر درخت در هر تاريخ         )١٩٩٤(دالستن  براساس روش   

 ٣/١ي جغرافيايي، كه در      جهت اصل  ٤ نمونه در    ٤٠نمونه برداري،   
در هر  . تاج پائيني قرار داشتند بطور تصادفي انتخاب شدند           

 نمونه از تاج سطحي  در       ٥ نمونه از تاج داخلي و       ٥جهت اصلي،   
هر واحد نمونه   .  سانتي متري انتهاي شاخه ها برداشته شد         ٣٠

در هر تاريخ نمونه برداري، از هرگونه       .  برگ بود  ١برداري شامل   
 . نمونه تهيه گرديد٨٠٠مجموع درخت در 

  نوسانات جمعيت و تعيين تعداد نسل-٣
براي تعيين نوسانات جمعيت آفت، تعداد نسل و بدست              
آوردن نقاط اوج مراحل مختلف زندگي در نسل هاي مختلف،             

همزمان ) ٢٩/١/٧٧(نمونه برداري هفتگي از اواخر فروردين ماه         
رات كامل  با مشاهده اولين دسته هاي تخم و خروج حش               

زمستانگذاران آغاز شد و تا دهه دوم مهر ماه، زماني كه جمعيت             
در هر  . اين حشره به شدت رو به كاهش گذاشت ادامه يافت             

تاريخ نمونه برداري، تعداد دسته هاي تخم و سنين الروي در هر            
واحد نمونه برداري بطور مجزا و براي هر جهت اصلي جغرافيايي           

م يكنواختي محل شفيره ها و         به علت تنوع وعد     . ثبت شد 
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همچنين متحرك بودن حشرات كامل، انبوهي اين مراحل مورد          
 .بررسي قرار نگرفت

 تعيين مجموع درجه حرارت موثر نقاط اوج مراحل مختلف           -٤
 هر نسل

 ١).DD(براي تعيين مجموع درجه حرارت موثر روزانه              
حداقل و حداكثر   ) تخم و سنين الروي   (مراحل مختلف زندگي    

 از ايستگاه    ١٦/٧/٧٧ لغايت    ١٤/١٢/٧٦اي روزانه از تاريخ       دم
 كيلومتري محل هاي نمونه    ٦هواشناسي شهرستان قزوين كه در      

 DD گرديد و با استفاده از مدل خطي        برداري قرار دارد، تهيه   
 مقدار درجه حرارت موثر روزانه باالي صفر رشد             ) ١رابطه  (

)C ° محاسبه شد) ١١. 
 

DD = [(Tmax + Tmin)/2] -DZ  ١-رابطه  

 :كه در آن
 DD= درجه حرارت موثر روزانه 

  Tmin , Tmax= به ترتيب حداكثر و حداقل دماي روزانه  
 Developmental Zero = ( DZصفر رشد (دماي آستانه رشد 

 
با استفاده از مجموع درجه حرارت موثر روزانه، درجه حرارت          

 .به شدموثر نقاط اوج مراحل مختلف در هرنسل محاس
 ، در مواردي كه دماي حداقل       DDبراي افزايش دقت فرمول     

ولي دماي حداكثر   ) ١١ ° C( روزانه كمتر از دماي صفر رشد        
روزانه باالتر از دماي صفر رشد بود، به جاي دماي حداقل، دماي            

 DDتاريخ شروع محاسبه     . صفر رشد در فرمول قرار داده شد        
بطور قراردادي انتخاب   ) ٦(روزانه براساس روش بكار گرفته شده       

 . شد
  تعيين خسارت نسل هاي محتلف-٥

در ابتداي تخمگذاري نسل جديد، ميزان خسارت نسل قبل          
 نمونه از چهار جهت اصلي       ٤٠تعيين گرديد، به اين ترتيب كه        

 دريستد و   در كل تاج هر درخت انتخاب شد و براساس روش            
هايي كه    ميزان خسارت هر برگ، با نمونه          )١٩٩٠(دالستون  

٢٠و درصد    … ١٠ = ٩١-١٠٠درصد   (١-١٠خسارت آنها بين    
. درجه بندي شده بود، مقايسه شد     ) ١ = ١-١٠ و درصد  ٢ = ١١-

از ميانگين خسارت نمونه هاي هر درخت، خسارت آن درخت و            
                                                                                    

1 . Degree- day 

از ميانگين خسارت درختان مورد مطالعه، خسارت آن گونه براي          
 .هر نسل بدست آمد

 
 نتايج و بحث

 انات جمعيت و تعيين تعداد نسل نوس-١
تخم و سنين   (ثبت نوسانات انبوهي مراحل مختلف زندگي        

نشان داد كه اين حشره در شرايط قزوين حداقل داراي           ) الروي
ولي تعداد بسيار كمي از     ). ٥-١نمودارهاي  ( نسل كامل است     ٤

افراد نسل چهارم به دياپوز نرفته و تخمريزي مي كنند كه بعلت             
دن شرايط محيطي و عدم وجود ميزبان، قادر به              نامساعد بو 

در مورد نارون چتري طول دوره نسل       . تكميل نسل خود نيستند   
از اوج تخمگذاري حشرات كامل زمستانگذاران تا اوج             (اول  

از اوج   ( روز، طول دوره نسل دوم             ٦٠) تخمگذاري بعدي  
 روز، طول   ٤٢)  تخمگذاري نسل اول تا اوج تخمگذاري بعدي        

از اوج تخمگذاري نسل دوم تا اوج تخمگذاري         ( سوم   دوره نسل 
از اوج تخمگذاري نسل    ( روز و طول دوره نسل چهارم        ٢٢) بعدي

محل هاي     به  ٤سوم تا مهاجرت حشرات كامل نسل               
زمستانگذران شامل زير پوستك شل درختان، اليه  فوقاني               

 روز  ٣٠) خاكهاي نرم نزديك درختان و سنگفرش خيابانها           
 ٤٣ روز، نسل دوم     ٥٦ر ملج، طول دوره نسل اول       د. محاسبه شد 

.  روز محاسبه گرديد   ٢٠ روز و نسل چهارم       ٣٤روز، نسل سوم     
 )١٩٩١(تومو و ميتو     الزم به ذكر است كه براساس تحقيقات           

 و  ٤٤-٥٠طول دوره نسل هاي اول و دوم در بلغارستان بترتيب           
ا ب.  روز مي باشد كه نزديك به نتايج اين تحقيق است            ٣٤ -٤٠

افزايش تعداد نسل، ميانگين انبوهي جمعيت مراحل مختلف            
زندگي كاهش يافت، بطوريكه نسل اول بيشترين انبوهي                

اين . جمعيت و نسل چهارم كمترين انبوهي جمعيت را داشت           
بطور كلي،  . وضعيت در مورد هر دو گونه نارون مشاهده شد            

انبوهي جمعيت سوسك برگخوار نارون روي نارون هاي ملج             
 .تر از نارون هاي چتري استكم

تجزيه و تحليل ميانگين انبوهي جمعيت مراحل مختلف            
در جهت هاي اصلي جغرافيايي      ) تخم و سنين الروي    (زندگي  

نشان داد كه ميانگين انبوهي        ) شمال، جنوب، غرب، شرق     (
جمعيت اين مراحل در جهت هاي مختلف تفاوت معني داري با            

 ). ١جدول  ) (<p ٠١/٠(هم ندارند
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مراحل مختلف ) m ± SE( ميانگين انبوهي جمعيت -١جدول 
در )  برگ١(زندگي سوسك برگخوار نارون در هر واحد نمونه برداري 

 .جهت هاي اصلي جغرافيايي
گونه 
 نارون

مرحله 
زندگي

 شرق غرب شمال جنوب

چتري ٥١١/٠  ± ٠٨٤/٠ تخم ٤٦٢/٠  ± ٠٨١/٠ ٥٢٢/٠ ± ٠٩٤/٠ ٥٤٩/٠ ± ٠٨/٠
٩١٣/٠ ± ١٣٦/٠ ٠٢٤/١ ± ١٣/٠ الرو " ٩٧/٠ ± ١٣٩/٠ ٨٧/٠ ± ١٣٦/٠ 

٥٨٤/٠ ± ١١٢/٠ تخم ملج ٤٣٤/٠±  ٠٧٨/٠ ٤٧٩/٠ ± ٠٨/٠ ٥٠٦/٠  ± ٠٩٥/٠
٨٧٥/٠ ± ١٤٧/٠ الرو " ٩٦٨/٠  ± ١٣٨/٠ ٩٠٥/٠ ± ١٤/٠ ٩١٥/٠ ± ١٤/٠

 
الگوي پراكنش مراحل مختلف زيستي اين حشره مويد اين          

ل هاي مختلف با هم همپوشاني دارند،           موضوع است كه نس     

بطوري كه در بيشتر دوره فعاليت اين حشره، همه مراحل                 
اين ويژگي شرايط مناسبي را براي فعاليت         . زيستي وجود دارد  

 .دشمنان طبيعي فراهم مي سازد
 تعيين مجموع درجه حرارت موثر نقاط اوج مراحل مختلف           -٢

 هر نسل
نياز مراحل مختلف    مورد   DD مجموع درجه حرارت موثر    

براي هر نسل و براي هر دو گونه         ) تخم و سنين الروي   (زيستي  
در نسل اول بدليل يكسان     .  ارائه شده است   ٢ميزبان، در جدول    

 آنها نيز در مورد هر دو       DDبودن نقاط اوج تخم و سنين الروي،        
هاي بعدي در بعضي       ولي در نسل   . گونه ميزبان مشابه بود     

 .شاهده گرديدايي م همراحل، تفاوت



 ١٣٨٢، سال ٤، شماره ٣٤مجله علوم كشاورزي ايران، جلد  ٨٥٢

  مجموع درجه حرارت موثر مراحل مختلف زندگي-٢جدول 
 X. luteola در تاريخ هاي اوج نسل هاي مختلف 

 )چتري(ميزبان )                             ملج(ميزبان 
مرحله زندگي نسل  DD تاريخ اوج DD تاريخ اوج
 ٢/١٦٨ ٢/٢/٧٧ ٢/١٦٨ ٢/٢/٧٧ E اول
" L1 ١٥/٢٤٥ ١٨/٢/٧٧ ١٥/٢٤٥ ١٨/٢/٧٧ 
" L2 ٣٥/٢٩٦ ٢٤/٢/٧٧ ٣٥/٢٩٦ ٢٤/٢/٧٧ 

" L3 
 

٣٥/٢٩٦ ٣/٣/٧٧ ٦٥/٣٩٢ ٣/٣/٧٧ 

 ٢١/٣٥٦ ٢٧/٣/٧٧ ٠٥/٤٥٩ ٣/٤/٧٧ E دوم
" L1 ٠٥/٤٥٩ ٣/٤/٧٧ ٤١/٥٣٩ ٨/٤/٧٧ 
" L2 ٤١/٥٣٩ ٨/٤/٧٧ ٤١/٦٥٨ ١٤/٤/٧٧ 
" L3 ٤١/٦٥٨ ١٤/٤/٧٧ ٤١/٦٥٨ ١٤/٤/٧٧ 

١١/١١٢٦ ١٥/٥/٧٧ E سوم ٥٦/١٠٤٤ ٩/٥/٧٧
" L1 ٥٦/١٠٤٤ ٩/٥/٧٧ ٥٦/١٠٤٤ ٩/٥/٧٧
" L2 ١١/١١٢٦ ١٥/٥/٧٧ ١١/١١٢٦ ١٥/٥/٧٧

" L3 
 

١١/١٢٤٤ ٢٣/٥/٧٧ ١٦/١١٤٤ ٢٣/٥/٧٧

٢٦/١٤٩٢ ٧/٦/٧٧ E چهارم ٤٦/١٥٧٥ ١٢/٦/٧٧
" L1 ٩٦/١٧١٨ ٢٦/٦/٧٧ ٥٦/١٦٥٢ ١٩/٦/٧٧
" L2 ٥٦/١٦٥٢ ١٩/٦/٧٧ ٩٦/١٧١٨ ٢٦/٦/٧٧
" L3 ٩٦/١٧١٨ ٢٦/٦/٧٧ ٣١/١٧٩٥ ٢/٧/٧٧

E =      تخمL1-L3 =   ٣ الي ١سنين الروي 
 

) امريكا( شهر ايالت كاليفرنيا       ٩مشاهدات انجام شده در       
 محاسبه شده براي اوج انبوهي تخم،           DDنشان ميدهد كه      

، ٣٧٢،  ٢٧٥ در نسل اول به ترتيب        ٣ و   ٢،  ١الروها ي سنين    
 و  ١٠٠٤٥،  ١٠٠٧ ،   ٨٦٢ و براي نسل دوم به ترتيب        ٥٦٠ و   ٤٤٣

تحقيق ديگر در همين ايالت اوج       ). ٧( درجه است    - روز ١٠٩٥
 در نسل اول به ترتيب       ٣ و ٢،  ١انبوهي تخم و الروهاي سنين       

 درجه و براي نسل دوم به ترتيب        - روز ٤٨٠ و   ٤٥٠،  ٣٦٠،  ٢٧٥
 درجه و اوج انبوهي نسل        - روز ١١٦٠ و   ١١٤٠،  ١٠٩٠،  ٨٧٠

مطالعات انجام شده در    ). ٦( درجه اعالم كرد     - روز ١٦٢٠سوم را   
 اوج انبوهي تخم، الروهاي       ١٩٩٠در سال    ) استراليا(ويكتوريا  

 ٥٤٨ و   ٥٠٩،  ٣٨٢،  ٣٤٦ نسل اول را به ترتيب       ٣ و   ٢،  ١سنين  

 و  ٥٠٢،  ٤٠٣،  ٢٩٨ به ترتيب     ١٩٩٢ درجه و براي سال        -روز
 ).٨(اند   درجه ذكر كرده- روز٥٥١

 بيانگر اين    نتايج پژوهشهاي انجام شده و پژوهش حاضر          
موضوع است كه نتايج بدست آمده در نواحي مختلف قابل                
تعميم به ساير نقاط نيست و براي هر منطقه بايد جداگانه                 

 مراحل مختلف بدست    DDاز فوايد مهم محاسبه   . محاسبه شود 
آوردن زمان مناسب مبارزه است كه با توجه به نتايج حاضر،                

 - روز ٤٠٧ و   ٢٤٥تيب در   زمان مبارزه با نسل اول مي تواند به تر        
حساس ترين   (١درجه باشد، يعني زماني كه تعداد الروهاي سن         

حداكثر و زمان مهاجرت الروهاي سن سوم براي شفيره          ) مرحله
 .شدن در قاعده تنه مي باشد

  خسارت برگي نسل هاي مختلف-٣
 ٣نتايج خسارت وارده به نارون هاي چتري و ملج در جدول             

در همه نسلها خسارت نارون هاي چتري        . نشان داده شده است   
با توجه به آستانه    . بطور قابل توجهي بيشتر از نارونهاي ملج بود        

كه ) ١٩٩٤(زيان زيبايي ارائه شده توسط داهلستن و همكاران           
 درصد خسارت است، نارونهاي چتري در نسل دوم و                  ٤٠

علت . نارونهاي ملج در نسل سوم به اين آستانه زيان رسيدند             
 بيشتر نارون هاي چتري ممكن است بعلت متراكم بودن          خسارت

 .تاج و نازك تر بودن برگ آنها باشد
 

 ميانگين درصد خسارت نارون هاي چتري و ملج در پايان -٣جدول 
 نسل هاي مختلف سوسك برگخوار نارون

 نسل   ميزبان                          
 ملج چتري  
٣٤/٢٠ ٤٤/٣٠ ١ 
٩٣/٣٥ ٣/٦٤ ٢ 
٦٦/٤٢ ٩٤/٥٢ ٣ 
٨/٥٥ ٣/٦٨ ٤ 
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SUMMARY 
 

Elm leaf-beetle is a major pest of ulmus trees (Ulmus densa L. and Ulmus glabra L.) 
which causes considerable damage every year. In an investigation in the year 1998 in 
Qazvin, the bioeclogy of this pest was studied. For this purpose, in each species of elm, 
20 trees from 10 different areas were randomly selected. During weekly sampling, from 
each tree 40 samples (10 samples from every 4 cardinal directions) in lower one third 
part of crown were randomly selected. In each sampling, number of egg mass and larval 
instars in each sample unit (i. e. leaf) and for each geographical direction were 
separately recorded. The degree days of different life stages were calculated based on 
maximum and minimum daily temperatures. In order to determine the damages caused 
by different generations, 40 samples from the entire crown were randomly selected and 
the damage level due to each sample was compared with 10 control samples that were 
damaged between 0-100 percent at the end of each generation. The results indicated 
that, this insect had 4 periods of activity and probably 4 complete generations in Qazvin 
climatic conditions that overlap each other. First and last generations had the maximum 
and minimum duration as well as population density, respectively. Population density 
for different life stages of this insect in main cardinal directions did not show any 
significant differences at 1% level. Based on calculated degree days the best controlling 
time were proposed at 245 and 407 DD for first and third larval instars, respectively. 
The damage caused by second and third generation insects onwards were considerable 
for U.glabra and U. densa، respectively. 
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