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Rosmarinusاسانستأثیر officinalis (Lamiaceae)و مرگ و میربر
Xanthogalerucaخوار نارونسوسک برگفیزیولوژي luteola Mull.

(Coleoptera: Chrysomelidae)

2*سنديو جالل جاللی1فرشته امیرمحمدي

پزشکی، دانشکده کشاورزي دانشگاه شناسی کشاورزي و دانشیار گروه گیاهه کارشناسی ارشد حشرهبه ترتیب دانش آموخت2و 1
گیالن

)30/4/92تاریخ پذیرش: 14/1/92(تاریخ دریافت: 
چکیده

Rosmarinusسمیت و تاثیراسانس گیاه رزماري officinalisو حشره بالغ اي و فیزیولوژیکی الرو سن سوم هاي تغذیهبر شاخص
Xanthogalerucaخوار نارون سوسک برگ luteola Mull. (Coleoptra: Chrysomelidae) درجه سلسیوس و 25±1دردماي
درصد از جمعیت براي 50شد. غلظت کشنده براي ساعت تاریکی بررسی10ساعت روشنایی و 16درصد و دوره نوري 65±5رطوبت نسبی 

هاي تغذیه جمعیت درصد جمعیت بر شاخص50درصد برآورد شد. اثر غلظت کشنده براي 11/1و 55/2تیب بالغ به ترالرو سن سوم و حشره
شده و کارایی داد که نرخ مصرف نسبی تغذیه، نرخ رشد نسبی، کارایی تبدیل غذاي خورده شد. نتایج نشانمانده الرو سن سوم نیز بررسیباقی

قایسه با شاهد کاهش یافت. میزان کلسترول، اوره و اسیداوریک در مقایسه با شاهد در الرو سن داري در مطورمعنیشده بهتبدیل غذاي هضم
داري را نشان نداد اگر چه میزان گلوکز در حشرات کامل تیمار و گلوکز تفاوت معنیLDHداد ولی میزانداري را نشانسوم کاهش معنی

تواند گزینه مناسبی براي کنترل این آفت باشد.ین گیاه میدهد که اسانس اشده افزایش یافت. این نتایج نشان می

,Xanthogaleruca luteolaهاي کلیدي:واژه Rosmarinus officinalisاي، اسانس.هاي تغذیه، شاخص
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همقدم
دورانیطيکشاورزمحصوالتسومکیحدوددر
دريکشورهادرمقدارنیا، رودیمنیبزابرداشتوکاشت

). Rakhshani, 2002(استترشیببه مراتبتوسعهحال
يهاکشآفتازاستفادهدربارهياریبسيهابحثامروزه

. داردوجودباتیترکنیامضراتودیفوااز نظرییایمیش
وستمیاکوسبرها اثر آنهاکشآفتنیاخطراتنیترمهم

استزندهموجوداتواهانیگنیچنهموبشرسالمت
(Talebi Jahromi, 2007)  .واهانیگشیپسالهامیلیون

گیاهان از . اندپرداختهتقابل بهوافتهیتکاملهمباحشرات
تقابل با يبراهاکالیآللوکمژهیوبهییایمیشيهاواسطه

هاکالیللوکمآ. اندکردهاستفاده خوارانحشرات و سایر گیاه
این . دهندیمقرارریتأثتحتراحشراتهاي مختلفه روشب

، افزایشهضموهیتغذگیبازدارند،گیدورکنندنقش مواد
وارنددکشی یا الروکشی تخمی، کاهش باروري،افشانگرده

جلب خود حشرات را به گیکنندجذبخصوصیاتباای
ي یا زنوزگونه گیاه با خاصیت آنتیو در نتیجه اینکنندمی

بیوزي خود در روند زندگی طبیعی حشره اختالل ایجاد آنتی
این ترشیب.)Akhtar and Isman, 2004(خواهد کرد

ودهایزوپرنوئیاها،ترپنها،فنلیپلدها،یآلکالوئمانند مواد
ندشویمبندي هاي ثانویه طبقهبه عنوان متابولیتهاکیانوژنیس
)Regnault-Roger, 1997(.ثانویه يهاتیمتابول
نظیرتاخیر دریگوناگونهاي به روشحشرات را يولوژیزیف

تحت تاثیر هیتغذضدو یا هورمونضدي، به عنوان الرورشد
گذشته،دههسهطولدر(Isman, 1997).قرار می دهند

حدواسطروشعنوانبهیاهیگهیپاباباتیترکوهاعصاره
استکار رفتهبه آفتحشراتکنترلبراي ) نیگزی(جا

(Isman, 2006) اسانس روغنی 3000. تاکنون حدود
يتجاراستفادهيبراهاآنازعدد300واستشدهشناخته

موردبهداشتوییبایزغذا،صنعت،يکشاورزدارو،ژهیوبه
Bakkali(باشندیمتوجه et al., 2008.(

ت،یچون سمیاثرات گوناگوناسانس روغنی گیاهان 
ی بازدارندگوزبانیمازیکنندگدوراثررشد،یکنندگمیتنظ

Mauchline)دارندياهیضدتغذاثراز رشد و et al.,

نحوه اثر تعدادي از ترکیبات گیاهی روي حشرات .(2005

Senthil Nathan)بررسی شده است  et al., 2005).
حشره را تحت هیتغذدنتوانیمگیاهیهیثانويهاتیمتابول

،ینسبمصرفنرخنظیرياهیتغذيهاشاخص.دهدارقرریتآث
پس از تاثیر متابولیت هاي گیاهی رشدییکاراورشدنرخ

Scriber and Slansky, 1981)قابل ارزیابی است

Rubenheimer and Simson, 1992). گیاه
Rosamarinus officinalisیاکسیدانداراي خاصیت آنتی

تب یونجه و آلرژي کاهشرنظیهاي دارویی و ویژگیاست 
خاصیت دورکنندگی دارايچنیناین گیاه هم.است

Badarau)باشد حشرات، ضد میکروبی و ضد ویروسی می

et al., 2011).خوار نارون سوسک برگ
(Xanthogaleruca luteola) یکی از آفات مهم درختان

هاي میزبانو بالغ از برگيکه در مراحل الرونارون است 
اختالالتودرختتاجیبدشکلباعثوکندمیتغذیه

عوامل،دیگرتاآفبهرادرختانو شودیمیکیولوژیزیف
Arbab ).کندیمحساسیطیمحهاياسترسوزايماریب

et al., 2001) اسانس تاثیرهدف پژوهش حاضر بررسی
اي سوسک برگهاي تغذیهرزماري بر مرگ و میر و شاخص

هاي مهماندازه گیري برخی از متابولیتخوار نارون است. 
به LDHحشره نظیر کلسترول، اوره، اسید اوریک، گلوکز و 

منظور تعیین نحوه تاثیر آن نیز بررسی می شود.

هامواد و روش

خوار نارون از درختان نارون تخم و الرو سوسک برگ
شده آوري و در شرایط کنترلشهر رشت در شمال ایران جمع

65±5درجه سلسیوس، رطوبت نسبی 25±1( آزمایشگاه 
ساعت 8ساعت روشنایی و 16درصد و شرایط نوري 

هاي پالستیکی شد. الروها در جعبهتاریکی) پرورش داده
منظور . بهندشدداده توري قرارمتري با سرپوشسانتی10×20

هاي مرطوب پوشانده شده ها با اسفنجحفظ رطوبت ته جعبه
صورت عمودي روي اسفنج وي الرو بههاي حابود و برگ

قرارگرفتند و روزانه برگ تازه در اختیار الروها و حشرات 
کامل آفت قرار داده شد. 
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تهیه اسانس 

ي دانشکده کشاورزي هاي گیاه رزماري از محوطهبرگ
شد و در سایه خشک شدند سپس با دانشگاه گیالن تهیه

در خشک شده گرم از پو50سپسآسیاب دستی پودر شدند. 
ساعت به 24لیتر آب مقطر مخلوط شده و بعد از میلی750با 

دستگاه کلوینجر انتقال داده شده و به مدت دو ساعت 
دست آمده با عبور آن از سپس روغن بهشد.گیرياسانس

قرار درجه سلسیوس 4شده و در دماي سدیم خشکسولفات
.گرفتند

سنجی زیست

اسانس رزماري براي الرو درصد6و 3، 5/1سه غلظت 
درصد اسانس براي حشره 4/2، 2/1، 6/0غلظت 3سن سوم و 

کامل به منظور بررسی سمیت و ارزیابی غلظت هاي کشنده 
حشره با 30درصد استفاده شدند. در هر تیمار از 10، 30، 50

شد. بدین منظور تایی) براي هر تیمار استفاده10سه تکرار (
هاي نارون پاشیده شد س روي برگهاي مختلف اسانغلظت

شد در دماي اتاق خشک شود و سپس در اختیار و اجازه داده 
در این آزمایش از متانول به عنوان شاهد .شدالروها قرار داده

ساعت یادداشت 48استفاده شد. مرگ و میر پس از گذشت 
تخمین Polo-PCافزار هاي کشنده با استفاده از نرمتظو غل

.(LeOra software, 1987)زده شد 

هاي تغذیهرزماري بر شاخصارزیابی اسانس 
عدد الرو سن پنجم با 10تکرار و با 4این آزمایش در 

با الروهاگرفت. وزنساعت در هر تکرار انجام24سن 
گیري شد. گرم اندازهمیلی1/0استفاده از ترازوي با دقت 

اسانس50LCمتر قطر) در غلظتسانتی8هاي برگی (دیسک
ثانیه قرار داده شدند. بعد از 10و محلول متانول به مدت 

صورت تکی وزن ها بهشدن در دماي اتاق، برگخشک
متر جهت تغذیه الروها سانتی8با قطر پتريظروفشدند ودر

-مانده در انتهاي هر روز جمعهاي باقیقرار گرفتند و برگ

و سپس وزن درجه سلسیوس) خشک 45در آون (وآوري
روز ادامه یافت. در انتهاي 3شدند. این آزمایش به مدت 

ها وزن شد و میزان مصرف غذا آزمایش الروها و مدفوع آن
اي شامل کارایی تبدیل هاي تغذیهشد. شاخصگیرياندازه

شده )،کارایی تبدیل غذاي هضمECI(شده غذاي خورده
)(ECD نرخ رشد نسبی ،)RGR( نرخ مصرف نسبی ،
)RCR(شوندگی و شاخص تقریبی هضم(AD)با فرمول-

)Waldbauer, 1968(هاي ارائه شده توسط والدبوئر 
گیري شد.اندازه

هاي بیوشیمیاییسازي نمونه براي آزمایشآماده

ها تعدادي از ترکیبات شیمیایی الرو سن در این آزمایش
خوار نارون مورد ارزیابی قرار گرفتند. سوم سوسک برگ

روغن اسانس رزماري LC50با غلظتیهاي برگکدیس
( الرو و یا حشره 10شدند. بدین منظوردر هر آزمایش تیمار

48تکرار براي هر غلظت تیمار شدند. بعد از 4با حشره کامل)
- میلی2طور تصادفی انتخاب و در ساعت، الروهاي زنده به

ا همگن هو سپس نمونهندشدمقطر یا بافر قرار دادهلیتر آب
گیري شدند. مقدار گلوکز با استفاده از روش سیگرت اندازه

بر اساس توضیح ) و کلسترول کل (Siegert, 1987شد 
وسیله کلسترول با هیدرولیز استرهاي کلسترول بهریچموند

اکسیداز، کلسترول استراز و پرواکسید اکسیداز و با استفاده از 
گیري شد اندازه(Biochem Co, Iran)کلسترولکیت 

Richmonds, 1973)(.وسیله آنزیم میزان اسیداوریک به
والویج و به روش نانومتر 500موج اوریکاز و جذب در طول

,Valovage and Brooks)گیري شد (بروکس، اندازه

urease-GDHوسیله کیت ) مقدار اوره به1979

(Biochem Co, Iran)نانومتر 340موج و جذب در طول
Stat faxمدل(Awarenessاز میکروپلیت ریدربا استفاده

شد.قرائت)®3200
تجزیه و تحلیل آماري

هاي تغذیه و ترکیبات بیوشیمیایی تجزیه و تحلیل شاخص
-انجامANOVAنرم افزاردر تیمارهاي مختلف با استفاده از

شد. تفاوت بین تیمارها بااستفاده از آزمون توکی در سطح 
شدمقایسهSASافزار تفاده از نرمدرصد بااس5احتمال 

)SAS Institute, 1997(.
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جینتا
،% 95، باحدود اطمینان LC10و LC90 ،LC50مقادیر

هاي ساعت پس از در معرض بودن حشرات با غلظت48
مختلف روغن اسانس رزماري براي الرو سن سوم و 

LC50مقدار است.شدهداده نشان 1حشرات بالغ در جدول 

ساعت پس از تیمار براي الرو سن سوم و حشرات بالغ 48
داد درصد تخمین زده شد. نتایج نشان11/1و 55/2ترتیب به

یابد که با افزایش غلظت اسانس میزان تلفات افزایش می
). 1(جدول 

اي الرو سن هاي تغذیهاثر اسانس رزماري بر شاخص
- تغذیههاي شاخص.استشدهنشان داده2سوم در جدول 

، نرخ مصرف )(RGRاي شامل نرخ رشد نسبی
،کارایی )ECD(، کارایی غذاي هضم شده)RCR(نسبی

وشاخص تقریبی هضم شوندگی )ECI(غذاي خورده شده 
)AD (میلی 08/0شده  به ترتیب در الروهاي تیمار

46/14، گرم/روز گرم/میلیمیلی57/0،گرم/روزگرم/میلی
در به دست آمد کهدرصد5/87و درصد53/16، درصد

داري کاهش یافت.طور معنیمقایسه با شاهد به
اثر این اسانس بر سامانه متابولیکی و بیوشیمیایی در الرو 

4و 3هايدر جدولX. luteolaسن سوم و حشرات بالغ 
دهد که میزان کلسترول، الکتات دهیدروژناز، نشان می

در مقایسه شده اوره، اسیداوریک براي الرو سن سوم تیمار
-) و هم3داري کاهش یافت (جدولطور معنیبا شاهد به

چنین میزان اوره و گلوکز در حشرات کامل نسبت به شاهد 
.)4جدول(دار افزایش نشان دادطور معنیبه

بحث
هاي گیاهان مطالعه مؤلفین زیادي روي سمیت اسانس

و Lavandula hybridاند. سمیت تدخینی اسانسکرده
Rosmarinus officinalisسوسک هايتخمنسبت به

).Sayلوبیا ( Acanthoscelides obtectus ارزیابی شده-

و 3/1بین LC50مقدار بهها است. بخار اسانس براي تخم
Papachristos)شد میکرولیتر بر لیتر هوا محاسبه1/35

and Stamopoulos, 2004).1نتایج جدول بر اساس
به این رگخوار نارون حساسیت بیشتريسوسک بحشره کامل

اسماعیلی دهد. نتایج میرتخم و الرو نشان مینسبت بهاسانس 

داد نشانروشنی) نیز به Miresmailli, 2006و همکاران (
کنترلدرکش تواند به عنوان یک کنهکه اسانس رزماري می

Tetranychus urticaeاي ( .لکهدوتارتن ي کنه Koch

هاي گیاهان ود. گزارش شده که اسانس )استفاده ش
در مقابل چندین حشره آفت انباري Lamiaceaeخانواده

Shaaya)استمؤثر  et al., 1991, 1997, 1999). نتایج
.منطبق استمنابع فوقحاضر نیز با 

استفاده از غذاهاي حشره در کارایی تغذیه، توانایی گونه
رزماري است. اسانس به مواد مورد نیاز بدنآنبراي تبدیل

اسانسدرصد 55/2غلظت تحت را شاخصاین توانست 
گزارش (Senthil Nathan, 2006)ناتان کند. سنتیلمهار

شده با تیمارCnaphalocoris medinalisکرد که در 
کاهش یافت که با پژوهش رشد نسبی آزادیراختین میزان 

د که با کاهش تواند بیانگر این باشحاضر همخوانی دارد و می
هاي کنترلی به توان از سایر روشاي میاین شاخص تغذیه

تابعی از وزن موجود رشد نسبی نحو مؤثرتري استفاده کرد. 
تواند براي تشخیص ترجیح نوع زنده است و این شاخص می

Srinivasan)میزبان توسط حشره مورد استفاده قرار گیرد 

and Uthamasamy, 2005)ت (. جانسون وگروJansen

and Groot, 2004(گزارش کردند کهRGR کاهش
ناپذیر بر سلولهاي جبرانخاطر خساراتیافته ممکن است به

ي مسئول جذب مواد غذایی  و غشاي معده هاي دیواره معده
باشد.

در الرو سن ECIاسانس گیاه رزماري سبب کاهش 
سوم سوسک برگخوار نارون شده است که مشابه با نتایجی

Chenوسیله چن و همکاران (است که به et al., در )1996
، در حشره ECIبر میزان Melia toosendanبررسی عصاره 

Pridroma sauciaدست آمده است. ه بECD کاهش
ي نامناسب بودن غذا براي حشره و عدم یافته نشان دهنده

Koul)دسترسی غذاي مورد نیاز براي حشره است et al.,

کند در نتیجه در روند رشد حشره اختالل ایجاد میو(2004
شود باعث فراهم که موجب کنترل آفت میو عالوه بر این

هاي کنترلتري براي استفاده از سایر روششدن بستر مناسب



139263، سال 3، شماره3تحقیقات آفات گیاهی، جلد

هاي به میزان فعالیت آنزیمECDو ECIشود. مقدار می
;Bradway and Duffy, 1988)کننده بستگی دارد هضم

Haung et al., در AD. تغییري که در مقدار (2004
Senthilدیده شد با گزارش درصد اسانس 55/2غلظت 

Nathan, 2006)(صورت که در الرو تناقض دارد بدین
Cnaphalocrocis medinalis میزان ،AD بعد از تیمار

نیافت. نتایج نشان دادند که تغییرMelia azedarachغذا با 
.Rوسیله اسانس در الرو سن سوم بهECIو ADکاهش در 

officinalisشود که حشره از غذا (در واقع از مواد باعث می
و انرژي حاصل از عذا براي مبارزه با اثرات منفی اسانس بهره 

کند پس فقط برد) براي غیر سمی کردن اسانس استفاده می
و ECIمقدار کمی براي رشد استفاده شده و باعث کاهش 

ECD شدSenthil Nathan, et al., بر اساس . )(2005
عوامل مختلف ممکن است فرآیندهاي گزارش این محققین 

آنزیمی و غیر آنزیمی را تحت تأثیر قراردهد مثل آب و هوا، 
، مواد شیمیایی، و غیره. نتایج حاضر نشان داد که غذاییرژیم

.Rاسانس  officinalisداري چندین ترکیب معنیطوربه
LDHنظیر کلسترول، اوره، اسید اوریک، گلوکز و یشیمیای

دهد. خوار نارون تحت تأثیر قرار میرا در سوسک برگ
تغذیه دارند و کارایی ها اثر ضدکشتعداد زیادي از حشره

دهند که به دنبال آن بیوسنتز و تغذیه حشره را کاهش می
Etebari(گیردتجمع پروتئین تحت تأثیر قرار می et al.,

2007(.
جایی که اوره و اسیداوریک ماده دفعی حشرات آناز

است و مقدار آن به مقدار پروتئین در بدن حشره بستگی دارد 
شده و یا پس این افزایش مقدار اوره در حشرات بالغ تیمار

تواند به دلیل کاهش میزان اوره در الرو تیمار شده می
مقدار پروتئین ( در این بررسی تغییرات میزان پروتئین باشد

دونگرن و ، الرو و حشرات کامل تیمار شده بررسی نشد)
گزارش کردند )Dungern and Briegel, 2001(بریگل

که سطح فعالیت زانتین دهیدروژناز (آنزیمی که زانتین و هیپو 
دلیل وجود میزان کند) بهزانتین را به اوریک اسید تبدیل می

ساعت مقدار 48افت. در ف افزایش ینباالي پروتئین در همول
شده این تحقیق اوریک در همولنف الروهاي تیماراسید

دهد که کاهش در کاهش یافت. این نتیجه نشان می

دلیل مسیر متابولیکی اسیداوریک همولنف ممکن است به
از تیمار باشد که از ترشح طبیعی اسیداوریک از یافته پستغییر

Etebari andاست (بدن حشره جلوگیري کرده

Matindoost., 2004aچنین نتایج مشابه در مورد اوره ) هم
شد.در الرو تیمار شده مشاهده 

,Etebari and Matindoostدوست (اعتباري و متین

2004b گزارش کردند که اگر فعالیت تغذیه طبیعی باشد (
ابریشم افزایش مقادیر گلوکز و کلسترول در همولنف کرم

حال متوقف شود مقدار این هریه الرو بهیابد. وقتی که تغذمی
Etebari and(یابد ها به شدت کاهش میمتابولیت

Matindoost 2004 c(.
هاي حشرات وابسته به متابولیزم تعداد زیادي از فعالیت

ها است. لذا تعیین مقدار گلوکز، نشان دهنده کربوهیدرات
,.et al( هاي حشره استها در سلولمتابولیزم کربوهیدرات

2000Satake(دهد که مقدار . نتایج حاضر نشان می
شده ساعت در الرو و حشرات بالغ تیمار48کلسترول پس از 

با اسانس کاهش یافت اما میزان گلوکز همولنف افزایش 
Radhakrishna and.(1992,یافت. رادهاکریشنا و دوي 

Deviت ابریشم با ترکیبا) نشان دادند که تیمار الرو کرم
(Nath, 2003)ارگانوفسفر میزان گلوکز را کاهش داد. نت 

کشنده اتیون و هاي کشنده و زیرگزارش داد که غلظت
ابریشم فنیتروتیون مقدار گلوکز و تري هالوز را در کرم

تواند عدم توانایی در حفظ فرایند کاهش داد که دلیل آن می
ج حاضر ابریشم باشدکه با نتایهموستازي (انعقاد خون) کرم

باشد.نیز مشابه می
.Rکشی اسانس ویژگی حشره officinalis بر سوسک

صورت گوارشی براي الرو سن سوم و خوار نارون بهبرگ
کند. نتایج حاضر خوارصدق میحشرات بالغ سوسک برگ

دهد که حشرات بالغ نسبت به الروها به ) نشان می1(جدول 
Jalali Sendi(سندي و همکارانترند. جاللیاسانس حساس

et al., ) گزارش کردند که حشرات بالغ نسبت به 2005
و ترپاتی ترند.ي گیاهی حساسالروها در برابر چندین عصاره

Tripathiهمکاران et al., ) نشان دادند که حشرات (2000
Artemisiaبه سینئول که از گیاه T.  castaneumبالغ 

annuaکه تحقیقترندبود، حساسگرفته شده
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تر حشرات بالغ را در مقایسه با الرو حاضر نیز حساسیت بیش
.Rاثر اسانس دهد.سن سوم در برابر اسانس رزماري نشان می

officinalisدهد که اسانس رفتار بر رشد الروي نشان می
کننده عنوان یک دوردهد و بهاي را تحت تأثیر قرار میتغذیه
بیوشیمیایی و فیزیولوژیکی کند یا بر فرآیندهايمیعمل

Akhtar and(گذارد شامل هضم و متابولیسم اثر می

Isman, 2004( .
تنها براي رز ماري نهبه نتایج تحقیق حاضر اسانستوجه با 

تغذیه دارد بلکه خوار نارون سمی و اثر ضد سوسک برگ

هاي شیمیایی و ناپذیري روي متابولیتاثرات برگشت
کش . استفاده از حشرهداردژیکی حشره نیزفرآیندهاي بیولو

دهند، تأثیر قرار میمصنوعی، طبیعت و زنجیره غذایی را تحت
هاي بیولوژیکی با پایه گیاهی بدون کشحالی که حشرهدر

غذایی اند یا اثرات جنبی کمی بر طبیعت و زنجیرهاثرات جنبی
رو استفاده از . ازاین)Talebi Jahromi, 2007( دارند 

-هاي گیاهی براي حفظ سالمتی محیط پیشنهاد میکشرهحش

هاي کشتري براي یافتن آفتشود و باید بررسی بیش
بیولوژیکی انجام شود.

Rosmarinusاسانس LC90و LC10 ،LC50تاثیر -1جدول  officinalis و بالغین سومبر الرو سنXanthogaleruca luteola)48
ساعت پس از تیمار)

Table1. Effect of LC10, LC50 and LC90 of Rosmarinus officinalis essential oil on Xanthogaleruca luteola 3rd
larvae and adults (48 h after treatment).

CL: Confidence Limit which has been calculated with 95% confidence.

Xanthogalerucaاي الرو سن سومهاي تغذیهشاخص-2جدول luteola از پس از استفادهLC Rosmarinusاسانس 50 officinalis

Table2. Nutritional indices of third instar larvae of Xanthogaleruca luteola after treatment with LC 50

concentration of Rosmarinus officinalis essential oil.
control treatment

RCR(mg/mg/day) 1.3±0.01a 0.57±0.008b
RGR(mg/mg/day) 1.7±0.01a 0.08±0.004b

ECI(%) 19.2±0.36a 14.46±0.59b
ECD(%) 20.3±0.69a 16.53±0.6b
AD(%) 94.18±1.7a 87.5±1.4b

Data with similar letters in each row are not significantly different (p≤0.05); AD – approximate digestibility;
CCI – efficiency of conversion of ingested food; CCD – efficiency of conversion of digested food; RGR –

relative growth rate; RCR; Relative consumption Rate

Development
stage

LC10

(95% CL)
LC50

(95% CL)
LC90

(95% CL)
slope±SE

3rd instar larvae 1.12(0.62- 1.5) 2.55(2.05- 3.11) 5.84(4.47-9.74) 3.57± 0.68

Adult 0.53 (0.29-0.71) 1.11(0.87-1.33) 2.34(1.87-3.47) 3.98 ±0.89
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Rosmarinusاسانس روغنیLC50غلظت تاثیر-3جدول officinalisبر برخی از ترکیبات بیوشیمیایی الرو سن سومXanthogaleruca

luteola،48ساعت پس از تیمار
Table 3. Effects of LC50 concentration of Rosmarinus officinalis eesential oil on some biochemical compounds

of Xanthogaleruca luteola 3rd larvae (48 h after treatment).
Tteatment Control

Cholesterol(mg/dl) 211.12 ± 7.6b 281 ± 13.05118a

LDH(IU/L) 1180 ± 330.05a 1319.66 ± 30.22a

Urea(mg/dl) 1.59 ± 0.06b 1.99 ± 0.09a

Uric acid(mg/dl) 5.73 ± 0.26b 9.51 ± 0.5a

Glucose(mg/dl) 1024.52 ± 46.3a 940.33 ± 44.51a

Data with similar letters in each row are not significantly different (p≤0.05)

Rosmarinusاسانس روغنی LC50غلظت تاثیر-4جدول officinalis بر برخی از ترکیبات بیوشیمیایی حشرات بالغXanthogaleruca

luteola)48ساعت پس از تیمار(
Table 4. Effects of LC 50 concentration of Rosmarinus officinalis eesential oil on some biochemical compounds

of Xanthogaleruca luteola adult insect (48 h after treatment).
Data with similar letters in each row are not significantly different (P≤0.05)

Treatment Control
Cholesrol(mg/dl) 243.14 ± 5.03a 558.17 ± 29.08a

LDH(IU/L) 4189.08 ± 1931.66a 6880 ± 452.99a

Urea(mg/dl) 2.85 ± 0.06a 1.93 ± 0.03b

Uric  acid(mg/dl) 7.2 ± 0.5a 7.63 ± 0.20a

Glucose(mg/dl) 1612.24 ± 18.96a 995.65 ± 81.92b
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Abstract

Essential oil of Rosmarinus officinalis was investigated on toxicity and physiological aspect of elm
leaf beetle Xanthogaleruca luteola Mull. for 3rd instar larvae and adults in controlled condition (25 ±
2 °C; 14:10LD; 65% RH). LC50 were estimated 2.55 and 1.11 for 3rd instar larvae and adults
respectively. The effect of LC50 dose on remaining insects were investigated on nutritional indices.
Results indicated that the relative consumption rate (RCR), relative growth rate (RGR), efficiency of
conversion of ingested food (ECI), efficiency of conversion of digested food (ECD) in 3rd larvae were
reduced compared with the controls. The essential oil reduced cholesterol, urea and uric acid
compared with the controls in 3rd larvae. However, LDH and glucose showed no significant
differences with the controls. In adults the glucose was increased after treatment. These results
indicate that this plant has the potential for controlling this important insect pest.
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