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 مقدمه●

آنترين ويژگي گياهان نقش بني برجسته گياهان وظيفه مهم.است) Ecosystems(ها ها در بوم سازگانادي

و پااليش هوا  در مناطق شهري(توليد غذا با استفاده از انرژي نوراني، تبديل دي اكسيد كربن به اكسيژن، تلطيف

و باال بودن آلودگي هوا شمار مبتاليان به بيماري عروقي-يريو- هاي قلبيبه دليل محدود بودن فضاهاي سبز

و بادي)بسيار بيشتر از ساكنين مناطق غير آلوده مثل روستاهاست در(، حفاظت از خاك در برابر فرسايش آبي

و از سوي ديگر خاك مناطق داراي پوشش گياهي مطلوب، از يك سو به ندرت شاهد جاري شدن سيل هستيم

و حاصل و به طور كل ايجاد)خيز است بسيار غني و ساير، زيبا سازي محيط محيط زيست مناسب براي انسان

وجود گياهان وابسته موجودات زنده را در كره خاك بر عهده دارند، بنابراين بقاي موجودات زنده از جمله انسان به

و انسان با حفاظت از گياهان در واقع حيات خويش را تضمين مي مسئله اساسي ديگر درباره گياهان،.كنداست

كه هاي پر شتاب پيشرفت و كاربردهايي انسان امروزي است كه سبب شده تا وي بيش از پيش با خواص گياهان

و به اين ترتيب به مرور  و غيره دارند آشنا شده در كشاورزي، صنايع نساجي، غذايي، دارويي، بهداشتي، آرايشي

و نياز،زمان حر،بيشتر به گياهان وابسته شود، اين وابستگي و حفاظت از گياهان خود دليلي نمايان براي است

.است
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 استبرق●
. اي تلخ شيري رنگ اي، حامل شيرابه ها، درختچه يا درختاني كوچك، با پوست چوب پنبهاي رده دو لپهاين گياه از

و متقاطع برگ و بزرگ، متقابل ، يك جنس با نام)Asclepiadaceae(از يازده جنس تيره استبرق.ها گوشتي
. هاي طبيعي ايران رويش دارد در عرصه)Calotropis procera(استبرق يا خرگ

 Ali Calotropis procera subsp. hamiltonii (Wight) گياهشناسي استبرق●
تا گياهي درختچه و شيرابه متر با شاخه5اي افراشته يا درختي كوچك به ارتفاع اي هاي منشعب فراوان از قاعده

و بيش مستطيلي، بيضي شكل يا واژ-مرغي ها بزرگ، تخم برگ. شيري رنگ تخم مرغي، ساده، در قاعده كم
5/2ها به قطر تقريبيگل. هاي سفيد نمدي هاي جوان داراي كرك قلبي، نوك تيز؛ دمبرگ كوتاه؛ برگ

پر. متر سانتي و سطح داخلي ارغواني و نوك تيز سطح بيروني جام گل سفيد بهها دانه. ميوه برگه باد كرده. رنگ
.متر سانتي3مرغي پهن داراي يك دسته تارهاي ابريشمي به طول تقريبي متر، تخت، تخم ميلي8تا6طول

 گياه متعلق به منطقه خليج عماني. تمام طول سال"تقريبا:زمان گلدهي
و هندوستان:پراكندگي جغرافيايي  ايران، افغانستان، پاكستان
ش:پراكندگي در ايران و جنوب و بلوچستان(رق جنوب ) فارس، هرمزگان، بوشهر، خوزستان، كرمان

 درختچه استبرقهاي پايه:2شكل Calotropis proceraفرم رويشي درختچه استبرق:1شكل

و شوشتر به غلبلب؛ در اين گياه در فارس به استبرق:هاي محلي نام در، عشار در اهواز به عوش، عشر،؛ دزفول
وغرقدشتستان به و نرماشير به كركخرگ؛، خربق و بندرعباس؛در بم و مدار، خرگهاي نامهب در الر  اكران
.شود شناخته مي
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 گل شكفته استبرق:4 شكل استبرق آذينگل:3 شكل

و در حال شكوفايي استبرق:5 شكل  شكوفا شده استبرق"فوليكول كامال:6شكل ميوه رسيده

شد:7شكل  استبرق برگ بريده شدهاز شيرهخروج:8شكل ميوه استبرقهبذرهاي رها
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اسابمحتويات شير●  برقته
ازو ائوچوكيا التكس، لوئيدهاآلكا استبرق حاوي (Cardenolide) كاردنوليد جمله چندين تركيب پيچيده

ظامنگذارو پايهو پزشك سوئدي كارل لينه گياهشناس.اند هاي آن سمي شناخته شده كه برخي از گونه باشد مي
وـگياه بندي امروزي طبقه  سقليبوسارا اين گياه رق،ـاستبيون دارويـاي گوناگـهل استفادهـدليهب جانوران ان

.ناميدمي) خداي شفاي يونان(

 شيرابه استبرق تركيبات شيميايي●
. استو محتوي يك ماده گلوكزيدي به نام كالوتروپين شود شيرابه اين گياه در تركيب بعضي سموم وارد مي

را(خطرناك است استبرق شيرابه و اختالالت)با آب شستشو داد در صورت ورود آن به چشم بايستي سريع چشم
ميبهو شنوايي بينايي اس. آورد وجود و عمل آن مشابه استروفانتوس .تبوي آن شبيه بوي شوكران

و●  در صنعتي استبرق كاربرد كائوچو خصوصيات
و ساخت الستيك از مواد كائوچو ميي استبرقتوليد صن بدست و انواع و الستيك در صنعت تاير سازي يعاآيد

ميهب و به طرق مختلف مورد استفاده قرار . كاربرد دارد از جمله در صنعت كفش سازي. گيرد صورت گسترده
بي استفاده از الستيك كه از مواد كائوچو بدست مي آن آيد به دليل خواص و اين خصوصيات شامل استشمار

:باشد موارد زير مي
 مقاومت بسيار خوب در مقابل دماي باال-1
 نعطاف پذيريا-2
 خاصيت ضد سر خوردن-3
به-4  هاي زيان آورو اشعه تغييرات ازنمقاوم نسبت
به-5 هاو باكتريها ميكروارگانيسممقاوم نسبت
به-6  هاي فسيليو سوختها روغنمقاوم نسبت
به-7  هاي اسيدي يا بازي محلولوها الكل،ها حاللمقاوم نسبت
و فشارهاي هيدروليكي دارد حاصل از آن،الستيك-8 .مقاومت خوبي در مقابل خمش، پاره شدن

 اهميت اكولوژيكي استبرق●
به درختچه و نيمه حاره طور گسترده درمناطق بياباني، حاره اي است از گياهان كائوچوئي كه آفريقا، شبهاي اي

.غرب هند انتشار دارد جزيره عربي، جنوب ايران، شرق افغانستان، پاكستان وتمام مناطق بياباني
ا ارتفاعتو سواحل جنوبي درياي عمان از خوزستان تا مكران بلوچستاني اين گياه در ايران در نقاط گرمسير

از 1100 مي متري آن رويشگاهاغلب،.شود سطح دريا ديده و هاي شني ساحلي، كنار جاده تپهروي هاي ها
مي هاي دست زمين و تخريب شده به ريشه. باشد خورده و خا هاي اين گونه خيلي عميق است كميهاكندرت در
ب.كندمي روي سنگهاي يكپارچه رشدو عمق درگياهي هاي داليل زير يكي از گونههاستبرق  هاي عرصه ارزشمند
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و .است كشورهاي بيابان منابع طبيعي
و-1  خشك مقاوم به شرايط اقليمي گرم
ما-2 و  سه بادياستقرار گياه در اراضي شني
 نيازهاي اكولوژيكي پايين گياه-3
و-4 شن كاربرد آن در جلوگيري از فرسايش خاك  هاي روان تثبيت
 است هاي مادري اشباع از سديم تشكيل شده هايي كه از سنگ در خاكمقاومت استبرق-5
به-6  اسپري نمك آب دريا در سواحل مقاومت
دربه، ديباي معروف شوشتربافت پارچه استبرقدر(استفاده از الياف اين گياه در نساجي-7  ويژه پرده كعبه

) شده است گذشته استفاده مي
با-8 مي استفاده از ذخيره غذايي ريشه اصلي، هر سال پس از آتش استبرق  دوباره تواند سوزي يا قطع شدن

.جوانه بزند

 استبرق دارويي كاربردهاي●

و ريشه-1 و عقربدرمادر،هاي گياه برگ، التكس مين نيش مار .شود استفاده

و التيام زخم-2 و رفع درد مفاصل، برگ گرم كرده استبرق براي درمان موضع روي هاي چركين، دمل، كورك
.شود درد بسته مي

و برگ خشك شده استبرق براي جلوگيري از توسعه زخم-3 و خشك كردن هاي بد خورنده، رفع چرك زخم
.شود زخم استفاده مي

و گوشتاز شيراب-4 ميه استبرق براي از بين بردن ميخچه، مخك .شود زايد استفاده

به-5 مي) درخت خرما(خصوص خار نخل از شيرابه استبرق براي بيرون كشيدن خارها .شود استفاده

و رفع اولسرهاي سفليسي استفاده از ريشه استبرق در مداواي جذام، برخي بيماري-6 هاي پوستي مانند سودا
.شود مي

چ-7 ميند قطره شيرابه استبرق براي تسكين درد دندان از .شود استفاده
.يشه استبرق اثر قي آوري شديد داردر-8

 ترين آفات استبرق مهم●
 Danaus chrysippus (Lep.: Nymphalidae)پروانه برگخوار استبرق-1

 Aphis nerii (Hom.: Aphididae) زرد خرزهرهشته-2
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 Dacus sp.(Hem.: Tephritidae)مگس استبرق-3

 Parlatoria crypta (Hem.: Diaspididae)شپشك سپردار استبرق-4

 Danaus chrysippus (Lep.: Nymphalidae) استبرق برگخوار پروانه)1
ز.اي هستندو معموال مايل به قهوه هاي روشن هاي روز پرواز بزرگ با رنگ پروانه رد با بال رويي نارنجي تا
مي هاي سياه رنگ پهن حاشيه بال زيري شبيه. باشدو داراي تعداد زيادي لكه سفيد در قسمت فوقاني بال جلو

با،بال جلو و تعداد زيادي نقاط سفيد باز است باريك رنگ سياه هاي حاشيهاما .تر

 ار استبرقحشره ماده پروانه برگخو:10شكل حشره نر پروانه برگخوار استبرق:9شكل

به رنگ سفيدوايلهژتخم گنبدي شكل، در ابتدا
مي شيري كه بتدريج سفت مي دهد شود، تغيير رنگ

و در نهايت در هنگام تفريخ، قهوه ايو كرم رنگ
.شود رنگ مي

 تخم پروانه برگخوار استبرق:11كلش

اي، پنج الروها از نوع اروسي فرم، داراي سه جفت پاي سينه. سن الروي استطور كلي اين پروانه داراي پنج به
و لكه و زرد در سطح پشتي . هاي رنگي است حفت پاي شكمي، بدن خاكستري رنگ داراي نوارهاي مشكي

مي الروها داراي سه جفت زائده در سطح پشتي بدن به ترتيب روي حلقه و يازدهم ، پنجم .باشند هاي دوم
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 الرو سن دوم پروانه برگخوار استبرق:13شكل الرو سن اول پروانه برگخوار استبرق:12شكل

 الرو سن چهارم پروانه برگخوار استبرق:15شكل الرو سن سوم پروانه برگخوار استبرق:14شكل

 الرو سن پنجم پروانه برگخوار استبرق:17شكل پروانه برگخوار استبرق شفيرهو الرو سن پنجم:16شكل

و در مرحله پيش شفيرگي، الرو ثابت شده
رنگ الرو از خاكستري،. كند تغذيه نمي

و بدن منقبض متمايل به قهوه اي شده
.شود مي

پ:18شكل  روانه برگخوار استبرقپيش شفيره
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و دو رنگ سبز شفيره پروانه برگخوار استبرق در كم قهوه كم رنگ مي) كرم رنگ( رنگ اي در. شود ديده
و بااليي شفيره يك نيم حلقه دايره .شوداي شكل با نقاط طاليي رنگ تشكيل ميقسمت ابتدايي

 اي پروانه برگخوار استبرق شفيره قهوه:20 شكل شفيره سبز پروانه برگخوار استبرق:19 شكل

الروهاي سن اول در ابتدا از پوسته
و سپس از اپيدرم زيرين برگ  تخم

هـها يك حلقآن. كنند تغذيه مي
اي كوچك روي سطح برگ دايره

و يك ناحيه حلقوي كه  جويده
را صمغ در آن جريان پيدا نمي كند

.كنند ايجاد مي

و دوم:21كلش  نحوه تغذيه الروهاي سن اول
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و پنجم:22شكل  نحوه تغذيه الروهاي سن سوم، چهارم

و سوم الروي از هاي برگ سنين دوم
يا( تازه هاي بين رگبرگماحاشيه برگ

مي) جانبي و. كنند تغذيه سنين چهارم
و گاهي  از پنجم الروي از كل برگ

مي نيزها جوانه .كنند تغذيه

و پنجم:23شكل  نحوه تغذيه الروهاي سن سوم، چهارم

و پنجم از جوانه:24شكل  نحوه تغذيه الروهاي سن سوم، چهارم
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 Aphis nerii (Hom.: Aphididae) شته زرد خرزهره)2

و اين شته يكي از يك آفت پلي فاژ بوده
و شايع استبرق مي به آفات مهم باشد كه
در. نام شته خرزهره مشهور است اين شته

و به برگ ها تمام مناطق كشور انتشار دارد
ميو سرشاخه .زند ها خسارت

)لفوليكو(بر روي ميوه استبرق خرزهرهزرد پوره شته:25 شكل

 نحوه تغذيه شته خرزهره از برگ استبرق:26شكل

اين. اهميت اقتصادي اين شته زياد است
هاي شته از اواخر بهار در پشت برگ

و داراي رنگ زرد  خرزهره ظاهر شده
بر اثر فعاليت شته ترشحات. ليمويي است

مي شيره . شود اي ايجاد

 كامل شته خرزهرهحشره:27شكل
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  Dacus sp.(Hem.: Tephritidae)مگس ميوه استبرق)3

متر، ميلي5-7حشره كامل مگسي است به طول
هاي مركب سر زرد رنگ، پشت سر تيره، چشم

و داراي  و عمودي مي3درشت . باشد چشم ساده
بندي كه بندهاي شاخك زردرنگ3شاخك
مش بال. هستند و ها شفاف با رگه بندي خص

را نشان 118نوارهاي روي بال شكل عدد 
را. دهد مي حشره ماده، با تخم ريز خود، ميوه

و تخم هاي خود را زير پوست ميوه سوراخ كرده
از. گذارد مي و پس و سفيد رنگ الروها بدون پا

و تغذيه  خروج از تخم به درون ميوه نفوذ كرده
الروها پس از تكميل رشد خود از ميوه. كند مي

و در خاك در عمق  سانتي خاك2-3خارج شده
مي يا زير بوته اهميت. شوند ها تبديل به شفيره

اقتصادي اين آفت متوسط تا زياد گزارش شده 
. است

 حشره كامل مگس ميوه استبرق:28شكل

 Parlatoria crypta (Hem.: Diaspididae) شپشك سپردار استبرق)4

توسط 1340اين شپشك سپردار در سال
روي درختان. فرحبخش گزارش شده است

و استبرق كنار، خرزهره، سپستان، عناب
و اين شپشك به برگ. فعاليت دارد ها

و ميوه هاي درختان ميزبان حمله كرده
اهميت اقتصادي اين آفت. زند خسارت مي

.متوسط تا زياد گزارش شده است

سپ:29شكل ردار استبرقشپشك
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 پيشنهادات●
و ماسه بادي، از گونه-1 و سازگار با شرايط اكولوژيكي استان از جمله جهت تثبيت اراضي شني هاي بومي

.استبرق استفاده شود
و الياف استبرق، سرمايه گزاري بيشتري در زمينه-2 هاي تحقيقاتي استبرق با توجه به كاربردهاي دارويي شيرابه

.انجام شود
و سازهاي سال-3 و هاي اخير، بسياري از رويشگاه با توجه به ساخت هاي طبيعي گياه ارزشمند استبرق تخريب

مي هاي جدي دستگاه يا در دست تخريب است كه اين امر، نيازمند حمايت .باشد هاي مربوطه
در آن مناطق، مناطق هاي طبيعي استبرق، جهت حفاظت از نابودي استبرق با توجه به تخريب برخي رويشگاه-4

.ها در نظر گرفته شود اي براي تعدادي از پايه حفاظت شده
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 خود را بيازماييد●
 هاي محلي درختچه استبرق چيست؟ نام-1
 هاي گياهشناسي استبرق را ذكر كنيد؟ ويژگي-2
 هاي اكولوژيكي درختچه استبرق را ذكر كنيد؟ اهميت-3
 كنيد؟ هاي اكولوژيكي درختچه استبرق را ذكر اهميت-4
 كاربردهاي دارويي شيرابه استبرق را ذكر كنيد؟-5
 ترين آفات استبرق را نام ببريد؟ مهم-6
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.فرهنگ منابع طبيعي بايد به معارف عمومي تبديل شود
اي مقام معظم رهبري آيت اهللا خامنه
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