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Abstract
Calotropis procera (Aiton) W. T. Aiton (Asclepiadaceae) is a native shrub growing in sub-tropical regions 
including the southern coasts of the Persian Gulf and Oman Sea from Khuzestan to Baluchistan, Iran. 
The economic benefits of the shrub include the use of latex and extract to control of plants pests and 
diseases, the use of natural rubber in the rubber industry, the manufacture of composites and insulators 
with stem fibers of Calotropis, the production of pure yarn from valuable fibers in the bark, and the use of 
seed oil for fuel production. The bioassay results indicated that the ethanol extract of C. procera caused a 
significant mortality on larvae in different stages of Thiacidas postica. It can be used to control a number 
of pests, including insect defoliator. The extract of C. procera has considerable insecticide, fungicide, anti-
feeding, and oviposition-inhibition effects. Its antifungal properties have also been observed and can be 
used naturally or synthetically in the production of environmentally friendly insecticides and fungicides.
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چکیده
اِستبرق با نام علمی Calotropis procera (Aiton) W. T. Aiton د رختچه ا ی از گیاهان كائوچویی است و د ر 
ایران د ر نقاط گرمسیر و سواحل جنوبی خلیج فارس و د ریای عمان از خوزستان تا مكران بلوچستان رویش د ارد. 
از كاربری های اقتصاد ی این د رختچه می توان به استفاد ه از شیرابه و عصاره این گیاه د ر كنترل تعد اد ی از آفات 
و بیماری های گیاهی، از كائوچوی طبیعی آن د ر صنعت تولید الستیک، از چوب آن د ر ساخت كامپوزیت ها و 
تخته های عایق، تولید پارچه نخ خالص از الیاف اِستبرق و استفاد ه از روغن د انه برای تولید سوخت اشاره كرد. 
نتایج زیست سنجی عصاره اتانولی اِستبرق روی الرو سنین مختلف پروانه برگ خوار ُكنار این مسئله را ثابت كرد كه 
عصاره اتانولی اِستبرق خاصیت الروكشی د ارد و می توان از آن د ر مهار تعد اد ی از آفات شامل الروهای گونه هایی 
به صورت  از حشرات  تعد اد ی  روی  اِستبرق  گیاه  عصاره  بهره جست.  گیاهان  برگ خوار  بالپولكد اران  راسته  از 
ضد تغذیه، كاهش رشد، كاهش باروری و حشره كشی اثر د ارد، همچنین خاصیت ضد قارچی آن نیز مشاهد ه شد ه 
است و می توان از آن به صورت طبیعی یا سنتزی د ر تولید حشره كش ها و قارچ كش های سازگار با محیط زیست 

استفاد ه و بهره برد اری كرد.
Calotropis procera ،واژههایکلیدی:  اِستبرق، آفت كشی
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مقدمه
علمی  م  نا با  اِستبرق 

 Calotropis procera
نام  W. T. Aiton (Aiton) و 

 Asclepias procera متراد  ف 
اِستبرقیان د ه  نوا خا ز  ا  Ai ton

Asclepiadaceae د رختچه ا ی است 
از گیاهان كائوچویی به ارتفاع 2 تا 4 متر با 

شاخه های منشعب فراوان، برگ های به نسبت 
پهن، بد ون د مبرگ، كرک د ار، فراهم و به رنگ 
سبز و گل های سفید، ارغوانی و قرمز )شكل 
1( )ثابتی، 1373(. اِستبرق د ر سطح جهان د ر 
قاره های آسیا، آفریقا، شمال آمریكا، آمریكای 
مركزی و كارائیب، آمریكای جنوبی و اقیانوسیه 
رویش د ارد (CABI, 2019). این گیاه به طور 
گسترد ه د ر مناطق بیابانی، حاره ای و نیمه حاره ای 
آفریقا، شبه جزایر عربی، جنوب ایران، شرق 
افغانستان، پاكستان و تمام مناطق بیابانی غرب 
هند انتشار د ارد. د ر ایران د ر نقاط گرمسیر و 
سواحل جنوبی د ریای عمان از خوزستان تا 
مكران بلوچستان می روید. رویشگاه این گونه 
از سواحل د ریای عمان و خلیج فارس تا ارتفاع 
1100 متری از سطح د ریا است )ثابتی،1373(.

اگرچه اِستبرق د ارای د امنه پراكنش وسیع د ر 
سطح استان بوشهر بود ه، مهم ترین و عمد ه ترین 
شهرستان  د ر  َسمل  و  آبپخش  رویشگاه ها، 
است  د شتی  د ر شهرستان  كاكی  و  د شتستان 
)شكل 2(. د رختچه اِستبرق د ر این رویشگاه ها 
روی خاک های شنی به صورت غالب، رویش 
د ارد. رویشگاه آبپخش كه مهم ترین آن است 
د ر حد  فاصل طول های جغرافیایی 51 د رجه 
تا 51 د رجه و 9 د قیقه شرقی و  و 2 د قیقه 
عرض های جغرافیایی 29 د رجه و 22 د قیقه 
تا 29 د رجه و 37 د قیقه شمالی واقع شد ه كه 
ارتفاع آن از سطح د ریا از 30 تا 85 متر متفاوت 
این رویشگاه حد ود 2000  بود ه و مساحت 
 .)1379 همكاران،  و  )حسینی  است  هكتار 
نام اِستبرق چهار بار د ر قرآن كریم )آیه 21 
سوره انسان، آیه 31 سوره كهف، آیه 54 سوره 
رحمان و آیه 53 سوره د خان( آمد ه است و 
برخی ارزش های آن بیان شد ه است. اِستبرق 
یكی از گونه های گیاهی ارزشمند د ر عرصه های 
منابع طبیعی و بیابان های استان بوشهر است. 
امكان  گیاه،  این  پایین  اكولوژیكی  نیازهای 
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استقرار آن را د ر اراضی شنی و ماسه باد ی و شرایط اقلیمی 
گرم و خشک جنوب ایران فراهم كرد ه است. جلوگیری 
از فرسایش خاک و تثبیت شن های روان، استفاد ه از 
الیاف این گیاه د ر نساجی و كاربرد های آن د ر صنعت 
الستیک سازی و د ارویی بیانگر اهمیت باالی این 
گونه گیاهی هستند )حسینی و همكاران، 1376(.

 برگ ها، شاخه ها و شیرابه سفید رنگ اِستبرق 
د ارای تركیبات متنوع د ارویی و سمی است. ماد ه 
سمی كالوتروپین كه د ر برگ ها و شاخه های این 
گونه وجود د ارد از قوی ترین سموم گیاهی است 
كه تا به حال شناسایی شد ه و سمیت آن 15 تا 
 )Strychnine( 20 برابر بیشتر از استریكنین
است )زرگری،1370(. از كائوچوی طبیعی د ر 

اِستبرق می توان د ر صنعت تولید الستیک بهره 
جست و عالوه بر تولید الستیک، گام بزرگی د ر 
جهت اشتغال زایی، خود كفایی و تجارت برد اشت.

اقداماتویافتهها
برای بررسی كاربرد های محلی و صنعتی اِستبرق، 
از تحقیقات محلی و پژوهش های انجام شد ه، 
استفاد ه شد. برای ارزیابی خواص حشره كشی 
ند ام های  ا تانولی  ا عصاره  ضد تغذیه ای  و 
هوایی د رختچه اِستبرق روی شپشه های آرد
 Tribolium castaneum ،Tribolium)
ُكنار ر  برگ خوا نه  پروا و   (confusum

آزمایش های   (Thiacidas postica )

شكل 1- ویژگی های ظاهری برگ، گل و میوه د رختچه استبرق د ر استان بوشهر
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غذایی  د یسک  روش های  به  زیست سنجی 
و  )فرار   )3 )شكل  شد  انجام  ساند ویچی  و 

همكاران،1393(.

کاربردهایمتنوعدرختچهاِستبرق
1- ساخت كامپوزیت ها و تخته های عایق  با 

استفاد ه از چوب اِستبرق
ویژگی هایی  د اشتن  به واسطه  طبیعی  الیاف 
بود ن، طول  مانند چگـالی كـم، د ر د سترس 
د ر  باال  مقاومت  و  تجد ید پذیری  مناسب، 
ماد ه  به عنوان  به ویژه  كامپوزیت ها  ساخت 
تقویت كنند ه د ر كامپوزیـت هـای ترموپالسـتیک 

است و صنعتگران  پژوهشگران  توجه  مورد 
د ارای  اِستبرق   .(Cristaldi et al., 2010)
د و نوع الیاف شامل الیاف د اخل میوه اِستبرق 
ساقه  پوست  د ر  الیاف  و  كوتاه(  تار  )الیاف 
پتانسیل  و   )4 است )شكل  بلند(  تار  )الیاف 
استفاد ه د ر ساخت فراورد ه های مركب چوبی 
 Reddy & Yang,) د ارد را  و منسـوجات 
با د اشتن  اِستبرق  2009). همچنین د رختچه 
مزایایی چون د انسیته كم و د رصـد باالی سلولز، 
می تواند كامپوزیت ها و تخته های عایق مناسبی 
و همكاران، 1395(. )طربی  آورد  فراهم  را 

2- تولید پارچه نخ خالص از الیاف اِستبرق

شكل 3- تهیه عصاره د رختچه اِستبرق برای شكل 2- رویشگاه د رختچه اِستبرق د ر منطقه آبپخش استان بوشهر
كنترل حشرات آفت به عنوان آفت كش سازگار با 

محیط زیست

تولید نخ از الیاف د رختچه اِستبرق به صورت 
به د لیل  است؛  د اشته  قد یم وجود  از  مخلوط 
اِستبرق  الیاف  لغزند ه  سطح صاف، شكنند ه و 
اِستبرق  امكان تولید نخ به صورت صد د رصد 
با روش ویژه و با د ستگاه ها و تجهیزات جد ید 
وجود د ارد. برای تولید نخ صد د رصد اِستبرق 
نیاز است تا ابتد ا این الیاف را به فرمی آرایش 
یافته به نام فتیله، د رآورد تا بتوان د ر ماشین 
گیاه  از  كرد.  تبد یل  نخ  به  را  آن  ریسند گی 
اِستبرق می توان پارچه ای به لطافت ابریشم به 
د ست آورد. نفوذپذیری بخار آب از مهم ترین 
ویژگی های پارچه است كه تأثیر مستقیمی بر 
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راحتی پوشاک می گذارد. نتایج تحقیقات نشان 
د اد ه است كه الیاف پنبه، آب د وست بود ه و سطح 
آن  مكان هایی را برای نگهد اری مولكول های آب 
فراهم می كند؛ بنابراین وقتی خیس می شوند به 
بد ن چسبید ه و باعث ناراحتی می شود و توانایی 
انتقال بخارآب و خشک  شد ن پایینی د ارند. از 
طرفی ویژگی توخالی بود ن الیاف اِستبرق باعث 
شد ه كه د ر خواص انتقالی بخار آب از طریق 
مویینگی مؤثر باشند )زارهشی و قانع، 1394(. 
نخ تولید شد ه اِستبرق به عنوان نخ جراحی د ر 
علم پزشكی استفاد ه می شود )به نقل از طربی و 

همكاران، 1395(. د ر گذشته، د رختچه اِستبرق 
را همانند پنبه د ر خوزستان كشت می كرد ند، پس 
از رسید ن میوه، الیاف را از د انه جد ا كرد ه و با 
آن د یبای معروف شوشتر را با ارزش جهانی 

می بافتند )پورابریشم و فربود، 1390(.
3- كائوچوی طبیعی د ر شیرابه اِستبرق

بسیاری از د رخت ها، د رختچه ها و حتی بوته ها 
د ارای شیرابه ای شبیه به شیر هستند كه التكس 
محلول  یک  شامل  می شود. التكس  نامید ه 
كلوئید ی كائوچوی پخش شد ه د ر یک واسطه 
مایع است. د رختان تولید كنند ه التكس كه بیش 

از صد ها نوع آن شناخته شد ه است متعلق به 
گونه های مختلف هستند و اغلب د ر آب وهوای 
برخالف  كائوچو  می شوند.  پید ا  گرمسیری 
تصور عمومی؛ شیمیایی نبود ه و منشأ طبیعی 
د ارد. سرخ پوستان آمریكا به كائوچو »اشک 
الستیک  د ر حال حاضر  می گویند.  د رخت« 
اقتصاد ی و راهبرد ی  ماد ه مهم  به عنوان یک 
محسوب شد ه و الستیک سازی به یک صنعت 
تبد یل شد ه است. الستیک طبیعی یا كائوچو 
اثر كشش،  بر  كه  است  مولكول هایی  د ارای 
بلوری می شوند، به این ترتیب شكل مطلوبی از 

شكل 4- الیاف ابریشمی میوه د رختچه اِستبرق
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مقاومت د ر آنها حاصل می شود. د ر واقع بر اثر 
كشش، زنجیرهای مولكولی به هم می خورند 
ولی پس از رها كرد ن تنش به شكل كالفی خود 
باز می گرد ند. كائوچوی طبیعی پرمصرف ترین 
اِستبرق  اولیه الستیک است و د رختچه  ماد ه 
می تواند منبع بسیار خوبی از این ماد ه با ارزش 
باشد. از كائوچوی طبیعی د ر اِستبرق می توان 
د ر صنعت تولید الستیک بهره جست و عالوه بر 
تولید الستیک، گام بزرگی د ر جهت اشتغال زایی، 

خود كفایی و تجارت برد اشت.

4- تولید كاغذ
چوب تنه اِستبرق خاكستر كمی د ارد اما د رصد 
لیگنین آن فراوان است. همچنین د رصد سلولز د ر 
این گونه، از مقد ار معمول سلولز د ر پهن برگان 
و سوزنی برگان بیشتر است. این ویژگی یكی از 
موارد قابل توجه د ر صنایع كاغذسازی به لحاظ 
تأثیر مستقیم آن د ر بازد ه خمیرسازی است. با 
توجه به مناسب بود ن الیاف تنه و د رصد سلولز 
زیاد آن، تنه این د رختچه می تواند جهت استفاد ه 
د ر صنایع لیگنوسـلولزی از جملـه كاغذسازی 

مورد استفاد ه قرار گیرد )د هقانی فیروزآباد ی 
و همكاران، 1395(.

5- اثرات د ارویی، پزشكی و بهد اشتی د رختچه 
اِستبرق

گیاه اِستبرق به عنوان یک گیاه د ارویی د ارای 
كاربرد های ویژه ای ازجمله استفاد ه د ر د رمان 
نیش عقرب و مار، به عنوان آنتی اكسید ان قوی، 
و  تشنج، ضد میكروب  كاهش  برای  د ارویی 
ناقل  كنترل الروهای پشه های  ضد ماالریا و 
است  آب  د ر  ماالریا  به خصوص  بیماری ها 

شكل 5- شیرابه )التكس( شاخه و د م میوه اِستبرق

شكل 6- بذر د رختچه اِستبرق جهت تولید روغن
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 Sharma, 1983; Ben Jannet)
 .(et al, 2000; Sirvastava, 2000
د ر استان های جنوبی از شیرابه اِستبرق 
بد ن  از  نخل  آورد ن خار  بیرون  برای 
انسان استفاد ه می شود. خار نخل پس از 
فرورفتن به بد ن انسان، حركت می كند و 
بیرون آورد ن آن مستلزم انجام عمل جراحی با 
صرف هزینه زیاد است، با افزود ن د و تا سه قطره 
شیرابه اِستبرق به محل فرورفتن خار نخل به بد ن 
و نفوذ شیرابه به اطراف خار نخل، جهت حركت 
آن برعكس شد ه و خار از بد ن انسان خارج 
می شود )تحقیقات محلی منتشرنشد ه(. ساكنین 
مناطق اِستبرق خیز، از عصاره آن برای از بین 
برد ن میخچه روی بد ن انسان نیز استفاد ه می كنند.

اِستبرق  برگ ها و شاخه های جوان گیاه 
و   (Calot rop in ) لوتروپین  كا ی  را د ا
است.   (Calotropagenin) كالوتروپاگنین 
شیرابه (Latex) گیاه د ارای مواد ی به میزان 
 15 ،)Uscharin) حد ود 45 د رصد اوشارین
د رصد كالوتوزین )Calotosin( و حد ود 15 
د رصد كاالكتین )Calactin( است. ماد ه سمی 
كالوتروپین كه د ر برگ ها و شاخه های این گونه 
وجود د ارد از قوی ترین سموم گیاهی است كه 
تا به حال شناسایی شد ه و سمیت آن 15 تا 20 
برابر بیشتر از استریكنین )Strychnine( است. 
كالوتروپین از سموم قلبی است. مقاد یر كم و 
د رمانی آن تقویت كنند ه قلب است. شیرابه )شكل 
5( این گیاه خطرناک بود ه و اختالل د ر بینایی 
ایجاد می كند )میرحید ر، 1373؛ زرگری،1370(.
و  تایلند  )میانمار،  ماالیا  شبه جزیره  د ر 
مالزی( چند قطره از شیرابه آن برای تسكین د رد 
د ند ان د ر محل د رد ریخته می شود و از جوشاند ه 
برگ و گل آن به عنوان مقوی استفاد ه می شود 
(Rasik,1999). د ر اند ونزی مانند ماالیا، از 
مالید ن  برای تسكین د رد د ند ان،  شیرابه گیاه 
روی جوش ها برای فروكش كرد ن جوش، به 
هم آمد ن ترک های پا، كاهش ورم، بیرون آورد ن 
خار از پوست و نیز به عنوان روغن مالید نی برای 
مد اوای رماتیسم استفاده می كنند. د ر هند وستان 
پوست  پاک كرد ن موی  برای  گیاه  از شیرابه 
فرانسه پوست  استفاد ه می شود. د ر  حیوانات 
تونیک مصرف  و  معرق  به عنوان  گیاه  ریشه 

.(Rasik,1999) می شود
د ر عربستان سعود ی جوشاند ه قسمت های 
هوایی اِستبرق برای د رمان بیماری های زیاد ی 

مانند تب، د رد مفاصل، اسپاسم های عضالنی و 
یبوست به طور سنتی رواج د اشته است. خواص 
ضد تب، ضد د رد، فعالیت عصبی عضالنی، رفع 
یبوست این د رختچه د ر تحقیقات Mussa و 

همكاران )1991( گزارش شد ه است.
اثر د رمانی شیرابه اِستبرق برای بهبود زخم 
خوكچه ها اثبات شد ه است و از آن به عنوان 
پتانسیلی برای بهبود زخم گزارش شد ه است 
(Rasik et al., 1999). عصاره خام اِستبرق با 
غلظت 100 میلی گرم بر میلی لیتر، به عنوان یک 
د اروی ضد انگل استفاد ه شد ه و به خوبی د اروهای 
(Piperazine) پاپیرازین  مانند  ضد انگل 

 .(Shivkar & Kumar, 2003) مؤثر بود ه است
خاصیت ضد التهاب و ضد تب عصاره اِستبرق 
Dewan و همكاران د ر سال 2000  توسط 
گزارش شد. عصاره خشک اِستبرق با غلظت 
500 میلی گرم بر كیلوگرم، د ر د رمان موش های 
مبتال به اسهال به طور معنی د اری مؤثر بود. این 
اثر به صورت كاهش شد ت و تكرار د  فع مد  فوع، 

.(Kumar et al., 2001) مشاهد ه شد
د رمان  د ر  می توان  اِستبرق  عصاره  از 
د ر  د یابت  د رمان  نتایج  گرفت.  بهره  د یابت 
شیرابه  محلول  روزانه  مصرف  با  موش ها 
بر  میلی گرم  تا 400  با غلظت 100  اِستبرق 
د ر  گیاه  این  شیرابه  كه  د اد  نشان  كیلوگرم، 
كاهش میزان گلوكز و افزایش ذخیره گلیكوژن 
باعث  روند  این  بود.  مؤثر  موش ها  كبد  د ر 
از كاهش وزن موش ها و كاهش  جلوگیری 
.(Roy et al., 2005) مصرف آب آنها شد
6- استفاد ه از روغن د انه برای تولید سوخت

از  استفاد ه  د رختچه  این  كاربرد های  از  یكی 
روغن موجود د ر د انه است )شكل 6(. از این 
روغن می توان به عنوان منبـع تولیـد سـوخت 
 Phoo et al., 2014;) بیود یزل استفاد ه كرد

.( Cao et al., 2018
7- كاربرد بیولوژیكی )تركیبات د  فاعی، خواص 
ضد تغذیه، د وركنند ه، حشره كشی و قارچ كشی 

عصاره اِستبرق(
منازل  سقف  كه  گذشته  زمان های  د ر 
روستایی با تیرهای چوبی )تنه نخل( تیرریزی 
می شد به منظور پوشاند ن روی تیرها و جلوگیری 
از حمله آفت موریانه به تیرها، بعد از پوشاند ن 
روی تیرها به وسیله حصیرهایی كه با برگ نخل 
بافته بود ند، برگ و سرشاخه اِستبرق را روی 
آن قرار می د اد ند، سپس سقف بام را گل اند ود 

می كرد ند. استفاد ه از سرشاخه اِستبرق عالوه بر 
اینكه از فروریختن سقف بین تیرها جلوگیری 
می كرد، به د لیل سمی بود ن این گیاه و خاصیت 
به  موریانه  به ویژه  آفات  آن،  حشره گریزی 
چوب های تیری سقف منازل حمله نمی كرد. 

با توجه به رشد جمعیت یكی از اهد اف 
مهم و راهبرد ی بخش كشاورزی، بهبود كیفی و 
كمی محصوالت و فراورد ه های كشاورزی است. 
انسان همیشه تالش كرد ه تا آفات و بیماری های 
گیاهی را د ر راستای بهبود تولید ات كشاورزی، 
مد یریت و مهار كند. یكی از روش های به كار 
بیماری های گیاهی،  برای مهار آفات و  رفته 
استفاد ه از حشره كش ها است. مقاومت آفات 
گیاهی و عوامل بیماری زا د ر مقابل تعد اد ی از 
حشره كش ها و قارچ كش های شیمیایی، آلود گی 
محیط زیست به مواد شیمیایی پاید ار، آلود گی 
آب و منابع تغذیه ای د ام ها به حشره كش ها و 
د ر آخر انتقال این باقی ماند ه ها به مصرف كنند ه 
نهایی كه به طور غالب انسان است، این حقیقت را 
آشكار ساخته كه كاربرد حشره كش های شیمیایی 
راه حل مناسب و پاید ار برای كنترل آفات نیست.

عوامل  و  آفات  با  گیاهان  متقابل  بطه  را
میلیون ها  طی  مختلف  گیاهی  بیماری زای 
سال خود سبب پید ایش تركیبات كنترل كنند ه 
)تركیبات ثانویه متابولیكی( شامل: ترپنویید ها، 
و  فالونویید ها  پلی استیلن ها،  آلكالویید ها، 
Mal-)  غیره د ر بسیاری از گیاهان شد ه است
colm, 1991; Meshram, 1995). یكی 
كنترل  برای  به طبیعت  نزد یک  از روش های 
مواد  از  استفاد ه  بیماری های گیاهی  و  آفات 

اِستبرق  عصاره  از 
د یابت  د رمان  د ر  می توان 

نتایج د رمان د یابت  بهره گرفت. 
د ر موش ها با مصرف روزانه محلول 
شیرابه اِستبرق با غلظت 100 تا 400 
میلی گرم بر کیلوگرم، نشان د اد که 
شیرابه این گیاه د ر کاهش میزان 
گلوکز و افزایش ذخیره گلیکوژن 
بود. مؤثر  موش ها  کبد  د ر 
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بیولوژیک با منشأ گیاهی است. از عصاره گیاهان 
مختلفی مانند چریش و نیكوتین و غیره برای 
این منظور استفاد ه شد ه است. می توان گفت كه 
برهم كنش گیاه اِستبرق با برخی از عوامل زند ه 
خسارت زای زیستگاه شامل آفات و بیماری های 
گیاهی، باعث به وجود آمد ن تركیبات ثانویه 
تركیبات  این  متابولیكی د  فاعی گیاه شد ه كه 
باعث از بین برد ن حشرات آفت و بیماری های 
گیاهی خسارت زا می شود؛ بنابراین استخراج و 
استفاد ه از این مواد و تركیبات متابولیكی گیاهی 
اِستبرق  د رختچه  د ر  با خواص حشره كشی 
می تواند از روش های كنترل مؤثر، مناسب و 
سالم محیط زیستی باشد. تالش های انجام شد ه 
توسط فرار و همكاران )1392( و معروف و 
همكاران )1381( د ر این زمینه نشان د اد ه كه 
عصاره این گیاه خاصیت ضد تغذیه، حشره كشی 
و قارچ كشی د ارد. عصاره د رختچه اِستبرق د ارای 
اثرات ضد قارچی گیاهی مانند قارچ فوزاریوم 
 Sharma, 1983; Ben Jannet et) است
كنترل   .(al, 2000; Sirvastava, 2000
موریانه ها نیز با استفاد ه از عصاره اِستبرق د ر 
سال 1994 توسط Parihar به ثبت رسید ه است.
8- نتایج خاصیت حشره كشی اِستبرق به عنوان 

یک فناوری علمی
عصاره اتانولی اِستبرق خاصیت د وركنند گی و 
ضد تغذیه ای را روی حشرات بالغ شپشه آرد 
این عصاره گیاهی  د ارد.   Tribulium جنس 
این  باعث مرگ ومیر صد د رصد ی شفیره های 
حشره شد. نتایج زیست سنجی عصاره اتانولی 
اِستبرق روی الرو سنین مختلف پروانه برگ خوار 
ُكنار Thiacidas postica Walker به روش 
گوارشی این مسئله را ثابت كرد كه این عصاره 
برای  خاصیت حشره كشی به روش گوارشی 
آزمایش های  د ارد.  را  سنین  تمام  الروهای 
انجام  شده یک مطلب د یگر را نیز ثابت كرد و 
آن اینكه د ر غلظت های باال اثرات ضد تغذیه ای 
روی الروهای پروانه برگ خوار ُكنار د ر سن 
سوم و سن پنجم به وجود آمد؛ به عبارت د یگر 
با كاهش غلظت، افزایش مرگ ومیر مشاهد ه شد 
و با افزایش غلظت، كاهش مرگ ومیر د ید ه شد. 
د لیل این مسئله مقد ار بیوماس وارد شد ه به بد ن 
الرو است. نتیجه افزایش غلظت، تغذیه كم و 
ورود مقد ار كمتر بیوماس به بد ن الروها است

بررسی  بنابراین  (Farrar et. al., 2012)؛ 
اِستبرق روی حشرات  اتانولی  تأثیر عصاره  

مختلف نشان د اد غلظت های باالی عصاره ها 
تغذیه  ز  ا اجتناب  موجب  مؤثری  به طور 
د یر  مقا كاهش  همچنین   ، می شود ه  حشر
می توان  را  آن  از  تغذیه  اثر  د ر  نسبی  رشد 
آثار ضد تغذیه ای  و  تغذیه  از  به سمیت پس 
اِستبرق گیاه  عصاره  اثرات  د اد.  نسبت  آن 

(Calotropis procera) روی حشرات مختلف 
و مراحل رشد ی آنها به صورت ضد تغذیه، كاهش 
رشد، كاهش باروری، حشره كشی، ضد قارچ و 
بیماری ها د ر  ناقل  كنترل كنند ه الرو پشه های 
(Shahi et al., 2010) متفاوت است. آب 

9- جذب جیوه از خاک
یكی د یگر از توانایی های بالقوه این گیاه جذب 
باالی جیوه توسط آن است. این موضوع د ر 
مناطقی از هند كه اراضی به د لیل وجود صنایع 
شیمیایی، آلود ه می شوند، گزارش شد. نتیجه این 
پژوهش نشان د اد كه اِستبرق یكی از گونه های 
با قد رت جذب جیوه د ر این مناطق است. میزان 
غلظت جیوه د ر خاک رویشگاه، ریشه، ساقه، 
برگ و میوه اِستبرق به ترتیب، 893/33، 15/70، 
10/70، 38/83 و صفر میلی گرم بر كیلوگرم 
گزارش شد. این د ر حالی است كه د ر مناطق 
فاقد آلود گی جیوه، میزان غلظت طبیعی جیوه 
د ر ساقه اِستبرق 0/06 میلی گرم بر كیلوگرم بود 
(Shaw & Panigrahi, 1986). این توانایی 
اِستبرق می تواند هم جزو معایب و هم جزو 
مزایای آن محسوب شود. چنانچه از اِستبرق د ر 
تهیه مواد خوراكی برای د ام یا د ارویی استفاد ه 
شود، جذب جیوه به عنوان یک عیب محسوب 
می شود؛ اما اگر هد  ف از كاشت اِستبرق برای 
خاک یا آب پاالیی باشد، د ر این حالت قد رت 
جذب جیوه، از مزایای آن محسوب می شود؛ 
بنابراین برای استفاد ه از اِستبرق د ر برنامه های 
د رخت كاری، بایستی هد  ف از آن را مشخص و د ر 
مناطق مناسب برای هد  ف پروژه آن را توسعه د اد.

معایب
این د رختچه به عنوان گونه ای مهاجم د ر قاره های 
است اقیانوسیه گزارش شد ه  و  آسیا  آفریقا، 
Rojas-Sandoval & Acevedo-Rodrí-)

guez, 2018). اگرچه د ر استان های جنوبی 
كشور هیچ گونه نشانه ای از مهاجم بود ن این گونه 
به د ست نیامد ه است اما د ر استفاد ه و كاشت این 
گونه د ر مناطقی غیر از جنوب ایران بایستی این 

مالحظه مورِدنظر قرار گیرد.

نتیجهگیری
د رختچه اِستبرق گیاهی مقاوم به گرما و خشكی 
است كه د ر بخش جنوبی كشور رویش د ارد. 
عالوه بر ارزش های اكولوژی این د رختچه د ر 
جنوب كشور، كاربرد های اقتصاد ی زیاد ی د ارد 

كه د ر ذیل خالصه شد ه است.
1- ساخت كامپوزیت ها و تخته های عایق  با 

استفاد ه از چوب اِستبرق
2- تولید پارچه نخ خالص از الیاف اِستبرق

3- كائوچوی طبیعی د ر شیرابه اِستبرق
4- تولید كاغذ

5- اثرات د ارویی، پزشكی و بهد اشتی د رختچه 
اِستبرق

6- استفاد ه از روغن د انه برای تولید سوخت
7-  كاربرد بیولوژیكی )تركیبات د  فاعی، خواص 
ضد تغذیه، د وركنند ه، حشره كشی و قارچ كشی 

عصاره اِستبرق(
8- نتایج خاصیت حشره كشی استبرق به عنوان 

یک فناوری علمی
9- جذب جیوه از خاک

این گیاه عالوه بر خواص د ارویی و صنعتی كه به 
آنها اشاره شد د ارای كاربرد های محلی د ر جنوب 
كشور است. از كاربری های محلی آن می توان 
موارد ی مانند استفاد ه از شیرابه آن برای بیرون 
كشید ن خار نخل و از بین برد ن میخچه بد ن انسان 
و استفاد ه از برگ و سرشاخه آن برای پرچین 
مزارع و باغ ها و پوشش سقف منازل روستایی 
اتانولی  زیست سنجی عصاره  نتایج  برد.  نام 
اِستبرق روی الرو سنین مختلف پروانه برگ خوار 
ُكنار این مسئله را ثابت كرد كه عصاره اتانولی 
اِستبرق د ارای خاصیت حشره كشی گوارشی 
است و می توان از آن د ر مهار تعد اد ی از آفات 
بالپولكد اران بهره  به خصوص الروهای راسته 
جست. اثرات عصاره گیاه اِستبرق روی حشرات 
مختلف و مراحل رشد ی آنها به صورت ضد تغذیه، 
باروری، حشره كشی و  كاهش رشد، كاهش 
ضد قارچ گیاهی متفاوت است و می توان از آن 
به صورت طبیعی یا سنتزی د ر تولید حشره كش  
و قارچ كش های گیاهی سازگار با محیط زیست 
كه  می شود  پیشنهاد  آخر  د ر  كرد.  استفاد ه 
د رخت كاری  زمینه  د ر  بیشتری  تحقیقات 
انجام شود. گیاه  این  بهره برد اری صنعتی  و 

منابع
پورابریشم، ا. و فربود، ف.، 1390. ماهیت د یبای شوشتری
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 از منظر منابع مكتوب )خاستگاه، مراكز تولید، 
نقش و كاربرد(. نشریه هنرهای زیبا- هنرهای 

تجسمی، 45: 62-53.
و  د رختان   ، جنگل ها  .1373 ، ح. بتی،  ثا
د رختچه های ایران. انتشارات د انشگاه یزد، یزد، 

410 صفحه.
حسینی، س. ح.، رشید ی، ج.، مزارعی، ح. و صاد قی، 

تعیین  و  رویشگاه ها  شناسایی   .1379 م.،  س. 
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