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  چكيده

تنوع اقليمي و . ند هستاي برخوردار ها از جايگاه ويژه اتع و جنگلبه عنوان يكي از محصوالت فرعي مر) هاي قندي شيرابه(ها  مان
ده كه شهايي منحصر به فرد با فرموالسيون خاص و مكانيسم توليد پيچيده  پوشش غني فون و فلور در كشور ايران سبب ظهور مان

. طب سنتي كاربرد داشته است ها در االيام مورد توجه حكمايي چون ابن سينا قرار داشته و اثرات متنوع و شفابخش آن از قديم
بر روي نوعي  .Cyamophila dicora Login با نام علمي گزانگبين كه حاصل فعاليت پسيل گز :هاي مهم ايران عبارتند از مان

بر  .Poophilus nebulosus Leth جوربالاي  حاصل فعاليت حشره ترنجبين .است Boiss & Hausskn.  Astragalus adscendensگون
   با نام علمي  گز شهداد حاصل فعاليت نوعي سن.است .Alhagi camelorum Fisch با نام علمي روي گياه خارشتر

Tuponia subaltera Drop. متعلق به جنس  جوربالاي  حشره وEuscelis spp.  هايي از روي انشعابات جوان دو  صورت دانهبه
 .Del هاي نامه حاصل فعاليت دو گونه شته ب  گز علفي نيز.است L.  T. gemanicaو .Tamarix gallica L هاي گونه گز به نام

Thelaxes suberi وHart.   Tuberculoides annulatus جمله از بلوط از هايي گونه برگ روي در Quercus brantii Lindi.  
هاي چندي از  بر روي گونه .Larinus spp شكر تيغال، حاصل فعاليت سخت بالپوشاني از جنس. است .Q.infectoria Oliv و

بر اثر  شير خشت، .است .E.persicus Stev و .E.robustus Bunge هاي متعلق به خانواده كاسني به ويژه گونه Echinops جنس
 هايي از جنس  به صورت ترشحات شبنم مانند بر پوست درختچهScolytus rugolosus Mull.خوار   حشره پوستفعاليت

Cotoneaster نام علمي ه خانواده گل سرخيان بامتعلق ب Cotoneaster numularia Fisch. و C.numularioides Pojark. به 
حاصل از فعاليت شته سياه بيد   .Salix sppهايي از جنس بيد به نام انگبين، از انشعابات جوان گونه بيد خشت يا بيد .آيد وجود مي

و در مواردي برداري اصولي و پايدار از اين منابع ارزشمند  بهره. آيد ود مي به وجGmel. Tuberolachnus salignus با نام علمي
ست و مقاله حاضر به عوامل  اها هاي مولد و تعيين مكانيسم توليد آن مستلزم شناخت علمي گونهمنحصر به مناطق خاص در ايران، 

  . پردازد هاي ايران مي و مكانيسم توليد مان

  مان ، طب سنتي،  شيرينهاي شيرابه ايران،: واژگان گل
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   م،چهارم، دوره هفتفصلنامه گياهان دارويي، سال 

  1387 پاييزم، تهشبيست و  شماره مسلسل

 

  ...عوامل مولد و ساز و كار

 

  مقدمه
كشور ايران با تنوع آب و هوايي، از پوشش گياهي غني 

  گونه گياهي ثبت شده برخوردار است، بديهي8000متجاوز از 
ست كه فون حشراتي كه اين تنوع گياهي غني پذيراي آن ا 

  . ]1[است تر   بسيار فراوان،است
ها،  ع و جنگلها به عنوان يكي از محصوالت فرعي مرات مان

ها با  حاصل برهم كنش عوامل زنده و غير زنده در اكوسيستم
ها ريشه در طب   كه مصارف متنوع آنهستندخواص درماني 

سنتي و كهن دارد و حكماي نامي ايران زمين از جمله ابن سينا 
 اند ها اشاراتي داشته و ابوريحان بيروني به خواص درماني آن

اص درماني كه حاصل از ز خوئمواد موثره حا .]2،3[
كنش   حشره مولد و برهم،هاي متابوليسم ثانويه گياه واكنش

ها به تركيبات   در ماناستها در شرايط خاص اكولوژيكي  آن
متاسفانه ماده يا مواد موثره برخي از . قندي اطالق شده است

اكنون مورد بررسي دقيق و شناسايي تبه فرد  اين منابع منحصر
ها به  رار گرفته نشده است و در اكثر بررسيفرمول شيميايي ق
 بسندهبندي شيميايي قندهاي موجود در مان  شناسايي و گروه

ها از تعامل شرايط ويژه اكولوژيكي زيست بوم،  مان. شده است
هاي ميزبان گياهي ويژه  گونه اي خاص بر روي فعاليت حشره

كي، مثلث توليد مان شامل شرايط ويژه اكولوژي. آيند حاصل مي
 حضور هر سه است كهگونه حشره و ميزبان گياهي خاص 

رت ديگر اگر در يك به عبا. عامل متضمن توليد مان است
 ،عوامل سه گانه توليد مان وجود نداشته باشدمنطقه يكي از 
اي خاستگاه توليد مان، با  در مناطق حاشيه. شود مان توليد نمي

مل مشاهده شده وجود گونه گياهي مولد مان، در نبود حشره عا
شود و انتقال جمعيتي از  گونه ماني توليد نمي است كه هيچ

حشره مولد به گونه گياهي عامل، در مواردي با توليد مان 
  . ]4،35 [همراه بوده است

هاي مهم ايران عبارت از گز انگبين، ترنجبين، گز  مان
شهداد، گز علفي، شكر تيغال، شيرخشت، بيدخشت و انزروت 

ون گز انگبين، ها چ  اين بين خاستگاه برخي از ماندر. هستند
 گز علفي تنها منحصر به مناطقي در ايران ترنجبين، گز شهداد و

رو اهميت حفاظت و  از اين. است و انحصار جهاني دارد
  از سوي . دنماي صد چندان ميها را  تقويت چرخه توليد اين مان

  

  

ياهي مولد تا ديگر فعاليت اكثر حشرات مولد مان روي گونه گ
آور و در مواردي آفت محسوب و سبب ضعف و  حدودي زيان

شود كه به اين ترتيب در  در مواردي خشكيدگي گياه مي
صورت فقدان تعادل طبيعي در رابطه متقابل حشره و گياه 
ميزبان مولد مان، مقدمات نابودي فرايند توليد مان با انقراض 

آن انقراض بقاي حشره شود كه به دنبال  گونه گياهي فراهم مي
هاي  برداري متاسفانه بهره. ]4،35 [آمد خواهد پديدمولد 

غيراصولي و سودجويانه و توجه ناكافي به احياي مراتع و 
ها در طي چند دهه اخير منجر به برهم خوردن تعادل  جنگل

ناپذيري به اين منابع  روابط متقابل مزبور شده و صدمات جبران
دي منحصر به فرد وارد آورده، موار طبيعي كمياب و در

. ها را فراهم نموده است مقدمات انقراض فرايند توليد مان
برداري اصولي و پايدار از اين منابع ارزشمند طبيعي و  بهره

هاي   منحصر به فرد، مستلزم شناخت علمي گونهبومي بعضاً
براين اساس . ست اها مولد و تعيين مكانيسم توليد اين شيرابه

  . پردازد هاي ايران مي  به عوامل و مكانيسم توليد ماناين مقاله
  

  1گز انگبين

هاي منحصر به فرد  گز انگبين يا گز خوانسار يكي از مان
 تا 2ايران است كه تنها در حاشيه رشته كوه زاگرس در ارتفاع 

 هزار متر از سطح دريا در اقليم استپي سرد ايران يافت 3
 گز، گونه غالب منطقه به در اين مناطق گونه مولد. شود مي

هاي  هرچند پراكنش گياه گون گزي در استان. آيد شمار مي
 ،غربي و مركزي حتي در كشور عراق و تركيه نيز گسترده است

هاي  اما توليد جهاني گز انگبين محدود به مناطقي در استان
اصفهان، چهارمحال و بختياري و لرستان كه حشره مولد 

  .]4،5[است  ،حضور دارد
مان گز انگبين در واقع عسلكي است كه از انتهاي لوله 

ده، در مجاورت هوا شهاي حشره پسيل گز ترشح  گوارش پوره
دهد و به رنگ سفيد شيري  رطوبت خود را از دست مي

  .]6 [آيد ميدر

                                           
1 Astragal Manna 
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   و همكارتكاور

 

    با نام علميگياه مولد گز انگبين گون گزي
Astragalus adscendens Boiss & Hausskn.  متعلق به

 اين . استFabaceae و خانواده Papilionaceaeانواده خ زير
اندام هوايي آن . گونه از جنس گون چندساله و خودرو است

به شكل مخروط وارونه، داراي ساقه خشبي و متمايل به رشد 
 متر و 1-5/1افقي و كمي متمايل به باال با قطر سايه انداز 

  ا اي ب ها جفت شانه برگ. است متر 5/0 - 5/1ارتفاع 
  هاي اصلي به طول   جفت برگچه متقابل باريك، رگبرگ4 - 7
متر كه در قاعده تشكيل غالف داده و شكل خار   سانتي2 - 4

 گل روي نهنج 3  تا2گل آذين متراكم، هر . اند به خود گرفته
آسا به  ها پروانه گل. ها قرار دارند دار در كنار برگ مشترك كرك

متر، بدون دمگل   ميلي8 - 10رنگ سفيد مايل به زرد به طول 
. يابد گون گزي از طريق بذر به طور طبيعي تكثير مي. هستند
 جمعيتي از ميزبان ساله مولد گز در منطقه گزخيز، 5بوته 

  .]4،5،7[است  ها حشره مولد بر سرشاخه
انگبين در اثر فرو بردن  درگذشته عقيده بر اين بود كه گز

 از راسته Coccus manniferaاي به نام  خرطوم حشره
Homopteraگزهاي دو گونه   بر روي درختچه  

Tamarix mannifera)و  (T. florulentus آيد به وجود مي .
اي به نام  برخي ديگر نيز معتقد بودند كه در اثر فعاليت حشره

Eriococus manniferaبعدي هاي بررسي. دشو  حاصل مي 
 ميثابت نمود كه حشره مولد گز انگبين با نام عل

Cyamophila dicora Login.  از خانوادهPsyllidae و 
 2 - 3حشره كامل به طول . است Homopteraراسته 

متر، به   ميلي2ها  متر و طول بال  ميلي9/0متر، به عرض  ميلي
 مفصلي 2ها   بندي و پنجه10هاي  اي، با شاخك رنگ قهوه

  نوار سياه عرضي5هاي پشتي شكم  حلقه است كه در روي نيم
حشره . شود  نوار سياه ديده مي4و در ناحيه زيري شكم 

هاي گياه  زمستان را به صورت حشره كامل روي سرشاخه
در بهار با مساعد شدن هوا و رشد . كند ميزبان سپري مي

هاي برگزا، حشرات كامل شروع به تغذيه از شيره گياهي  جوانه
 حشره ها مقارن با ظهور برگچه. نمايند مي) گون گزي(ميزبان 

  اي به طول  ها استوانه تخم. كند گذاري مي ماده تخم
هاي  متر، به رنگ سفيد به صورت انفرادي يا در دسته  ميلي4/0

ها در امتداد   تايي در داخل نسج بافت پهنك برگچه14-1

گذاري، از  ها پس از تخم برگچه. شوند رگبرگ قرار داده مي
دوره تفريخ . ندنشاپو ها را مي طول به صورت لوله درآمده تخم

ها گرايش  با ظهور گل در ميزبان، پوره.  روز است7 -  10تخم 
كنند و به تغذيه از شيره گياهي  ها پيدا مي به سرشاخه

ها داراي چشم مركب قرمز رنگ، با شاخك و  پوره. پردازند مي
طول دوره پورگي . هستندتحرك پاهاي كوتاه و به طور كلي كم 

 در طي .است روز 100 حدود G.D.D.(1(:برحسب شرايط منطقه 
اين مدت، سنين مختلف پورگي با تغذيه از شيره گياهي گز 

ترشح مان در . نمايند انگبين را به عنوان ماده دفعي ترشح مي
به اوج خود ) شهريور تا اواسط مهر ماه(سن آخر پورگي 

  ].4،5،6 [حشره مولد گز انگبين يك نسل در سال دارد. رسد مي
 درصد ساكاروز، 2 درصد فروكتوز، 2/41 حاوي گز انگبين

كه در اثر هيدروليز اسيدي توليد ( درصد پلي ساكاريدها 16/31
 درصد موسيالژ و 02/3، )نمايد گلوكز، گزيلوز و مانوز مي

  .]8[است  درصد خاكستر 26/2صمغ و 
دهنده التهاب سينه، تنگي نفس،  گز انگبين به عنوان ماده تسكين

. شود يت دستگاه هاضمه در طب سنتي توصيه ميسرفه و جهت تقو
ترين منابع طبيعي توليد فروكتوز  امروزه گز انگبين يكي از غني

با (شود و از آنجا كه فروكتوز بدون وجود انسولين  محسوب مي
  .]9[است شكند، مورد توجه  مي) آنزيم فروكتوكيناز

  

  2ترنجبين

ترنجبين . ستعنوان مان ايران معروف اه اين مان در اروپا ب
 كه در اثر استاي زنجرك  يا ترانگبين در واقع عسلك گونه

ه هاي ريزسفيد و زرد ب تغذيه از گياه خارشتر به صورت دانه
اگرچه دامنه پراكنش گياه مولد اين مان زياد . آيد وجود مي

 متر از سطح دريا 4000است و در اكثر مناطق ايران تا ارتفاع 
شره مولد مان در تمامي مناطق پراكنش انتشار دارد، اما فقدان ح

گياه ميزبان، توليد ترنجبين را محدود به مناطق گرم و خشك به 
هاي خراسان رضوي، خراسان  ويژه حاشيه كوير در استان

  .]4 [جنوبي و يزد نموده است
نام خارشتر يا خاربز يك گياه ه گياه مولد مان ترنجبين ب

  يا .A. pseudoalhagi Desv  با نام علميمرتعي

                                           
1 Growing Degree Days   2 Camel,s thorn Manna 
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   م،چهارم، دوره هفتفصلنامه گياهان دارويي، سال 

  1387 پاييزم، تهشبيست و  شماره مسلسل

 

  ...عوامل مولد و ساز و كار

 

 Alhagi camelorum Fisch. از زيرخانواده
Papilionaceae و خانواده Fabaceaeخارشتر .  است

 متر، 5/0 - 1خشبي، كوچك با ارتفاع  ساله، اي چند درختچه
مرغي و  ها واژ تخم هاي خاردار و منشعب، برگ داراي ساقه
ها منفرد يا دوتايي، ارغواني رنگ، نيام ميوه بدون  كوچك، گل

 . ]10[ كرك و نازك، با ريشه چوبي و عميق است

منبعي حشره مولد مان ترنجبين نوعي سخت بالپوش 
. ]11 [معرفي كرده است) Larinus  از جنساحتماالً(

عسكرزاده ثابت نمود حشره مولد مان ترنجبين زنجركي با نام 
 به خانواده Leth Poophilus nebulosus.علمي 

Cercopidea راسته ،Homopteraحشره كامل به .  تعلق دارد
اي و يا خاكستري تا سياه،  متر، به رنگ كرم تا قهوه  ميلي7طول 

 مفصلي 3هاي  داراي سر مثلثي، چشمان مركب سياه و شاخك
ده خارمانند ي زا2داراي  ساق پاهاي عقبي جهنده و. است
ها زرد  تخم. گذراند حشره زمستان را به صورت تخم مي. است

 تايي در زير پوست طوقه 2 - 3هاي  ورت دستهو كشيده، به ص
هاي حشره در  مان ترنجبين ماده دفعي پوره. شوند گذاشته مي

سنين مختلف پورگي و حشره كامل است كه طي تغذيه از 
هاي مرداد، شهريور و مهر به  شيره گياه ميزبان در طول ماه

  حشره مولد مان ترنجبين . شود حداكثر ميزان تراوش مي
  هايي با اندازه  قطرات ترنجبين دانه. سل در سال دارد ن2 - 3
متر هستند كه در گرماي زياد در اواسط و اواخر   ميلي1 - 3

  .]12 [شود تابستان روي اندام هوايي گياه خارشتر مشاهده مي
 درصد ملزيتوز، 7/47تركيب شيميايي ترنجبين شامل 

وكتوز،  درصد قند احياكننده فر11 /64 درصد ساكاروز، 44/26
  .]8 [ درصد خاكستر است8/5 درصد صمغ و موسيالژ و 4/12

هاي روماتيسمي،  دهنده درد ترنجبين ماده ملين، تسكين
آور است و جهت درمان زردي  سينه، سرفه، تب بر و نيز صفرا

نوزادان و در اطفال مبتال به سرخجه در طب سنتي استفاده 
 عفوني در هاي آور است و در درمان تب  خلط،]9 [شود مي

طي پژوهشي اثر درمانگر ترنجبين بر . ]7 [اطفال كاربرد دارد
كاهش بيلي روبين خون و زردي در نوزادان نسبت به شاهد 

  .]13 [ثابت شده است
  

 1شهداد گز

شهداد يا گز تاماريكس نوعي مان است كه بر اثر  گز
هاي جوان و چوبي  فعاليت نوعي زنجرك يا سن روي سرشاخه

هايي از گياه گز در حاشيه كوير لوت در ارتفاع  نشده گونه
 متر از سطح دريا در آب و هواي گرم و خشك 350كمتر از 

واقع در ده كيلومتري شرق شهرستان شهداد،  منطقه تكاب
هاي جامد به رنگ  اين مان به صورت دانه. شود تراوش مي

خشكي مضاعف در اين  گرما و. اي است سفيد، زرد و قهوه
هاي  د تا غلظت شيره پرورده در سرشاخهشو ميمنطقه سبب 

چوبي نشده و يك تا دو ساله براي مديريت آب در گياه، 
با فرو بردن ). يك شيب اسمزي قوي ايجاد شود(افزايش يابد 

  . ]10 [شود قطعات دهاني حشره شيره گياه به بيرون تراوش مي
و  Tamarix gallica منبعي گياه مولد گز تاماريكس

  معرفي نموده استEriococcus mannifera آن حشره مولد
و T. gallica در منبعي ديگر گياه مولد گز تاماريكس را . ]14[

 ذكر نموده است Coccus manniparusرا   حشره مولد آن
  و .T. aphylla Lهاي  در منبع ديگري گونه .]15[

T. leptoptala Begگياه مولد . ]16 [اند  شده مولد گز معرفي
 2كورگزهاي  با نام) Tamarix(ريكس دو گونه از جنس گز تاما

 كورگز. است  Tamaricaceaeاز تيره 3گيسك و گل 

متر يا حتي بيشتر، داراي  5/1 - 2اي است به ارتفاع  درختچه
هايي به رنگ سبز مات، باريك، نوك تيز، ساقه فراهم و  برگ

اي  هاي باريك و كوتاه با پوست به رنگ قهوه فشرده، شاخه
ها كوچك و به هم فشرده،  ايل به قرمز، گل آذين سنبله، گلم

  گونه . است پرچم 5 گلبرگ و 5 كاسبرگ، 5هر گل با 
ها   متر، سطح برگ1 -  2اي است با ارتفاع  گل گيسك درختچه

ها  ساقه. اند ها ساقه را دربرگرفته پوشيده از غده هستند و برگ
متر و   سانتي5/1 اي مايل به خاكستري، طول سنبله به رنگ قهوه

  . ]10،17[است گل غير متراكم 
 Drop.  Tuponia subalteraگونه مولد گز شهداد به نام سن

حشره به . است  Heteroptera و راستهMiridaeمتعلق به خانواده 
هاي عقبي  بال. متر و قطعات دهاني مكنده دارد  ميلي4 - 10طول 

                                           
1 Tamarisk Manna    2 Tamarix gallica L. 
3 T. germanica L. 
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. شوند ي تا ميهاي جلوي بال غشايي و در هنگام استراحت زير
هاي  گذراني اين حشره به صورت حشره بالغ در زير علف زمستان

گونه زنجرك مولد گز تاماريكس متعلق . استهرز و بقاياي گياهي 
 و راسته Cicadellidae از خانواده Euscelisبه جنس 

Homoptera ،اي شكل كه ناحيه سر در آن  حشراتي با بدني استوانه
متر، ساق پاي عقبي در   ميلي3 - 4  طولعريض شده مثلثي شكل به

حشره زمستان را به صورت تخم يا پوره . باشند ميحشره جهنده 
ها و حشره كامل زنجرك فعال و  پوره. كند سن پنجم سپري مي

حشرات . اين حشره يك يا دو نسل در سال دارد. هستندجهنده 
مولد مان گز تاماريكس با فرو بردن قطعات دهاني به درون 

كنند، شيره  هاي جوان منافذي در آوندهاي گياه ايجاد مي شاخهسر
ل صبح كه ي در اوااستپرورده كه داراي غلظت باال از مواد قندي 

شود كه در طول روز رطوبت   به بيرون ترشح مي،تر است هوا خنك
 آيد اي درمي هاي جامد زرد تا قهوه از دست داده، به صورت دانه

]17[.  
 يك موسيالژ قابل هيدروليز تحت تركيب آن ساكاروز و

گز شهداد در مداواي . اسيد سولفوريك و پراكسيداز است
هاي كبدي، زردي و يرقان در طب  هاي سينه و ناراحتي بيماري

  .]8 [سنتي ايران كاربرد دارد
  

 1گز علفي

شود  هاي مان كردي و گزو نيز ناميده مي گز علفي كه به نام
هاي بلوط غرب  زش جنگلار يكي از محصوالت فرعي و با

كشور به خصوص زاگرس شمالي است كه به صورت شهدي 
ها و حشرات كامل دو گونه شته بر  غليظ در اثر فعاليت پوره

 شبنم شكل گونه بلوط به 3هاي جوان  ها و شاخه روي برگ
  . ]18 [شود حاصل و در مجاورت هوا سخت و متبلور مي

، 2هاي برودار ط با نامهايي از بلو گياهان مولد گز علفي گونه
. هستند  Fagaceae متعلق به خانواده4 و بلوط ليباني3مازودار

هاي   متر، با برگ15 - 20اين گياهان درختاني به ارتفاع 
هاي ضخيم، دراز يا  كننده، تنه محكم و فشرده، برگ خزان
هاي نر به صورت  دار، گل اي با حاشيه دندانه سرنيزه -مرغي تخم

                                           
1 Oak Manna      2 Quercus brantii Lindl. 
3 Q. infectoria Oliv.    4 Quercus libani Oliv. 

اي به شكل پياله كامل،  هاي ماده زبانه ز و گلهاي درا سنبله
 .]10[هستند دار  ها منفرد و كرك ميوه

  هاي نامحشرات مولد گز علفي دو گونه شته به 
Thelaxes suberi Del. از خانواده Thelaxidae 

 از  .Tuberculoides annulatus Hartو
ها  شته. باشند مي Homoptera راسته و  Calaphidaeخانواده

متر، به رنگ سبز خاكي و تيره با بدني   ميلي5/0 - 1طول  هب
 دار و بدون بال ديده ها به دو فرم بال كشيده كه حشرات بالغ آن

گذشته از شرايط خاص اكولوژيكي خاستگاه اين . شوند مي
حشرات، مناطقي با دماي باال و سرعت پايين باد جهت استقرار 

دستان و آذربايجان هاي كر مناطقي چون جنگل. شته الزم است
غربي اين حشرات به تعداد زياد به صورت پوره و حشره كامل 

ها فعاليت  ها و شاخه در سطح رويين و گاهي سطح زيرين برگ
ها جهت تغذيه، از شيره پرورده گياه بلوط  شته. نمايند مي

را از كورنيكول تراوش ) گز علفي(استفاده و عسلكي رقيق 
ور در مجاورت هوا سخت و متبلور مان مذك. ]18،20 [كنند مي

  .دهد ها حالت براق و چسبنده با جاليي خاص مي شده به برگ
 درصد 8/9 درصد گلوكز، 19تركيب گز علفي شامل 

ساكاريدهاي آن   درصد ساكاروز و پلي40 - 61فروكتوز، 
هاي قندي   ملينوگز علفي جز. استمشابه با گز انگبين 

عنوان داروي سينه درد، شود و در طب سنتي به  محسوب مي
روده، معده، التهاب (بر، مسكن و زخم دستگاه گوارش  تب
چنين در درمان سرخك، آبله   هم.شود  مصرف مي)عشر اثني

  .]9،19 [مرغان و رفع خارش بدن موثر است
  

 1 لشكر تيغا

اين مان پيله دوره شفيرگي نوعي سوسك از خانواده 
آن گياهان جنس ها است كه ميزبان اختصاصي  سرخرطومي

Echinops spp. روي همه گياهان اين  البته حشره بر. هستند
توليد مان توسط حشره بر روي گياه . كند جنس مان توليد نمي

هاي هوايي  يك از اندام كه حشره مولد كدام         ميزبان بسته به اين
 ،گذاري انتخاب كند  را براي تخمگونه ميزبان )گل يا برگ(

 حشره ،كه گل آذين خاردار نباشد در صورتي. وابسته است

                                           
1 Trehala Manna       

2.Compositae 
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   م،چهارم، دوره هفتفصلنامه گياهان دارويي، سال 

  1387 پاييزم، تهشبيست و  شماره مسلسل

 

  ...عوامل مولد و ساز و كار

 

گذاري نمايد كه در اين  دهد در داخل گل آذين تخم ترجيح مي
اما اگر تخم بر روي برگ گذاشته . شود صورت ماني توليد نمي

  حاصل از ترشح غدد بزاقي حشره طي دوره) مان( پيله ،شود
 5/1غي به طول مر ها به شكل تخم پيله. دشو الروي تشكيل مي

متر، داراي سطح بيروني ناصاف و سطح   سانتي1و عرض 
  ].21[هستند دروني صاف و صيقلي 
 از خانواده Echinopsتيغال از جنس  گياه مولد مان شكر

 جنس شناسايي  اين گونه از40 در ايران بيش از . است2كاسني
 30 - 100 ارتفاع  بهگياهاني پايا، گياهان اين جنس. شده است

ها كشيده  برگ. هستندها چوبي، خاردار و اغلب قائم  متر، ساقه انتيس
اي با  گل آذين كپه. با حاشيه مضرس و خاردار و بدون دمبرگ است

اي و در  اي منتهي به خار و به رنگ سفيد يا نقره هاي لوله گلچه
 در Echinopsهاي مان زاي جنس  گونه. هستندبرخي موارد آبي 

 Echinops cephalotes Dc. ،E. endotrichus: ايران عبارت از

Rech. ،E. persicus Stev. ،E. robustus Bunge.،   
 E. ritrodes Bung. وE. pungens Trautv.  4،7،22[است.[  

 نوعي  Larinusجنستيغال از  حشره مولد مان شكر
 Curculionidae، خانواده  Cleoninaeسوسك از زيرخانواده

حشره كامل جنس الرينوس . ت اسColeopteraو راسته 
متر، به رنگ   ميلي7 و عرض 12طول ه داراي بدن كشيده ب

اي روشن، سطح بدن  خاكستري مايل به سبز زيتوني يا قهوه
 3 -  4هاي سفيد رنگ، خرطوم حشره به طول  پوشيده از كرك

الرو قوسي شكل، بدون پا، سفيد تا شيري رنگ . متر است ميلي
  شفيره به رنگ سفيد به طول . ستاي ا و سر به رنگ قهوه

حشره . شود متر از نوع آزاد در پيله تشكيل مي  ميلي6 - 7
زمستان را به صورت دياپوز در مرحله حشره كامل در 

الي شاخ و برگ گياهان  هاي سطح زمين يا البه شكاف
ها را به صورت انفرادي بر  در بهار حشره ماده تخم. گذراند مي

تخم در مدت . دهد  ميل اتصال به ساقه قراري برگ در محسطح فوقان
كنند و با  هاي جوان تغذيه مي الروها از بافت. شود يك هفته تفريخ مي

ترشح غدد بزاقي پيله را به يك پوشش حفاظتي در برابر دشمنان 
هاي  گونه. تنند كه همان مان شكرتيغال است طبيعي مي

   ،.Larinus onopordini F در ايران  Larinusجنس
L. onopordini var. maculatus ،L. arabicus Cap ،  

L. vulpes Olive. و L. mellificus هستند.  

   درصد مواد سلولزي، 25تركيبات مان شكرتيغال شامل 
 درصد 8/2 درصد مواد موسيالژي، 5/8 درصد قند تري هالوز، 24

ي چربي، ييدي و مقدار جزي درصد مواد آلبومينو5/13خاكستر، 
شكر تيغال در طب سنتي كاربرد وسيع . روفيل استتانن و كل

 كننده سرفه و تحريك دستگاه تنفسي پاييني، به عنوان برطرف. دارد

دهنده در طب سنتي به  كننده دستگاه گوارش و طعم بر، متعادل تب
 اكسيدانتي تري هالوز، شكر به واسطه اثرات آنتي. ]9 [رود كار مي

  .كاربرد داشته باشدرطان س تواند به عنوان يك ضد تيغال مي
  

 1شيرخشت

متر   سانتي5/0 - 1اين مان به شكل قطعات كروي به قطر 
به رنگ سفيد از گياه ميزبان تراوش و پس از قرار گرفتن در 

 مان  در واقع،.آيد مجاورت هوا به رنگ خاكستري در مي
شيرخشت شيره پرورده گياه ميزبان است كه تحت تاثير آسيب 

خوار طي تغذيه از اليه كامبيوم و ايجاد  وستالروهاي حشره پ
هاي  سوراخ توسط حشره كامل براي خروج به صورت رشته

  ].4 [شود اي به بيرون تراوش مي باريك و فتيله
منابع مختلف در گذشته گياهان مولد شيرخشت را تحت 

 و 5، شيرخشت4، گز3، كاروان كش2عنوان زبان گنجشك
  وEriococcus manniferaرا   و حشرات مولد آن6خشت شير

 Coccus manniparusامروزه مشخص شده . اند  نمودهمعرفي
است كه گياه مولد شيرخشت در ايران با نام علمي 

Cotoneaster numularia Fisch. و C. numularioides 

Pojak.23[است  7سرخيان  از تيره گل.[  
 متر كه 5/1اي است به طول  گياه مولد شيرخشت درختچه

رسد و در ارتفاعات مختلف در  به دومتر و بيشتر نيز ميگاهي 
كالك كرج، كوشك باال، دره رودبار، دره چالوس، لرستان، 

هاي  اراك، خراسان، كرمانشاه و كردستان به ويژه در شيب
  ها به طول  برگ. شود جنوبي به صورت پراكنده يافت مي

 ها  كه سطح رويي آنباشند  ميمتر  ميلي9 و عرض 10 - 25

                                           
1 Cotoneaster Manna    2 Fraxinus ornus 
3 Atraphaxis spinosa    4 Tamarix gallica 
5 Cotoneaster ovatus    

6 C. kostschyi 
7 Rosaceae 
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سطح زيرين . شود دار و پس از مدتي بدون كرك مي ابتدا كرك
  .]10،23 [برگ خاكستري مايل به سفيد و كركدار است

 .Scolytus rugolosus Mullبا نام علمي  حشره مولد شيرخشت

حشره . است 2و راسته سخت بالپوشان 1خواران از تيره پوست
ه رنگ متر، ب  ميلي4/1 - 6/2كامل سوسكي كوچك به اندازه 

اي، سر و قسمت انتهايي بدن كمي گرد با يك  سياه تا قهوه
الروها بدون پا و خميده به رنگ . استشيار روي بالپوش 

حشره مذكور . رسد متر مي  ميلي2 - 3سفيد كه در سن آخر به 
ها  ها و داخل داالن زمستان را به صورت الرو كامل زيرپوستك

 الرو تبديل به شفيره در بهار با مساعد شدن هوا. گذراند مي
 در اواسط فصل، حشره كامل پوست درخت را  وشود مي

مان از همين منافذ به بيرون تراوش . شود سوراخ و خارج مي
اين . دهد ها را در زير پوست قرار مي حشره ماده تخم. نمايد مي

. ]24 [ نسل در سال دارد2 - 3حشره در مناطق معتدل 
 درصد 40 -  60شامل ترين مواد متشكله شيرخشت  مهم

مانيتول، مقدار كمي قندهاي هگزوز، فروكتوز، گلوكز، ساكاروز 
در بررسي . ]25[است ساكاريدهايي مشابه با گز انگبين  و پلي

  دقيق تركيبات شيرخشت حاصل از گياه
Cotoneaster acutifolius، پنج دي بنزوفوران شناسايي شده 

  .]26 [است
  سنتيدر طببر   و تباي خنك شيرخشت به عنوان ماده

عالوه شيرخشت يك ملين اسموتيك قندي ه ب. دارد مصرف
ها به واسطه قندي كه دارند براساس خاصيت  اين ملين. است

اسمزي در روده آب را به خود جذب كرده و اثر مليني آشكار 
رو شيرخشت به عنوان مسهل صفرا و مقوي  از اين. سازند مي

دار  رين مسهل براي بيماران تبجگر و معده و احشا بوده و بهت
  اثرات ضدسرطان شيرخشت ثابت شده استاخيراً. است

تاثير فاحش عصاره تام شيرخشت بر كاهش ميزان . ]25،27،28[
روبين خون از طريق تجويز قطره خوراكي شيرخشت بر  بيلي

درماني، تاييد شده  نوزادان مبتال به زردي به عنوان مكمل نور
  .]29 [است

  

                                           
1 Scolytidae      2 Coleoptera 
 

 1تبيد خش

اين نوع مان كه به بيدانگبين معروف است به صورت قطرات 
بدون شكل، سخت و شكننده است و به رنگ سفيد مايل به 

 كه به 2دار بيد مان در واقع حاصل از فعاليت شته خال. استشيري 
حشره و . باشد است، مي 3هايي از جنس بيد عنوان آفت گونه

است و در مناطق با هاي گياهي مولد داراي پراكنش جهاني  گونه
 متر از سطح دريا يافت 2700 درصد تا ارتفاع 70رطوبت بيش از 

 اما توليد مان مستلزم شرايط اكولوژيكي خاص، خشكي ،شوند مي
گياه مولد بيدخشت . استهوا و حرارت زياد در فصل تابستان 

، متعلق به خانواده .Salix sppهايي از جنس  گونه شامل
Salicaceae هايي  گياهان درخت يا درختچهاين . است

خشت در  هاي مولد مان بيد گونه. هستندكننده و دو پايه  خزان
، .Salix acmophylla Boiss. ،S. aegyptiaca L: ايران عبارت از

S. alba L. ،S. excelsa Gme. و S. Zygostemom Boiss. 
  ].30[هستند 

دار بيد با نام علمي  حشره مولد مان بيدخشت شته خال
Tuberolachnus salignus Gmel. از خانواده Lachnidae ،

اين .  است Homoptera و راستهAphidoideaباال خانواده 
. تر است  بزرگSalixهاي زيان آور جنس  شته از ساير شته

. اي براق است متر، به رنگ سياه تا قهوه  ميلي4 - 5/5طول آن 
 مشخصه بارز آن وجود برآمدگي مخروطي شكل بزرگ در

بخش شته  اولين بار فرح. استقسمت وسط پشت شكم 
حشره زمستان را به . ]31 [دكردار بيد را از اروميه گزارش  خال

در بهار با . گذراند ها مي صورت پوره در زير پوستك شاخه
جمعي  مساعد شدن نسبي هوا فعاليت خود را به صورت دسته

س از يك آغاز نموده، با خرطوم خود شيره گياهي را مكيده و پ
خشت را از  ها در دستگاه گوارش مان بيد رشته واكنش

اوج دوره . نمايد كورنيكول واقع در قطعه ششم شكمي دفع مي
هاي مرداد تا  فعاليت حشره مقارن با اوج توليد مان طي ماه

  ].30،31[است اواسط آذرماه 
از نظر تركيب شيميايي، همه مواد موجود در شيره نباتي 

عمده . شود  غلظت بيشتر در بيدخشت يافت ميگياه ميزبان با

                                           
1 Willow Manna  

2.Tuberolachnus salignus Gmel. 
3 Salix 
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 درصد ساكاروز، 37/28 :ازاست تركيبات قندي آن عبارت 
بيدخشت . است درصد گلوكز 6/12 درصد فروكتوز و 79/12

كننده تب و برفك دهان و نيز  اي خنك، برطرف به عنوان ماده
 و جايگزين شيرخشت كه شود ميمصرف در طب سنتي ملين 

 ].30 [ شده است،ست و خواصي مشابه داردگران و كمياب ا

  

  1انزروت

صورت ه  ماني است ب،انزروت يا كنجيده سرخ و سفيد
هاي زرد،  ، به رنگ)متر  ميلي2قطر تا ه ب(قطعات كروي و كوچك 

اي از  اي، صورتي، سفيد يا سرخ و شفاف و بلوري با آميخته قهوه
ي نوعي طعم شيريني، تلخي و تندي كه در اثر فعاليت احتمال

هايي از گون با  روي گونه بر) ناشناخته(حشره ريز 
وجود ه ب A. sarcocola و   Astragalus glaucacanthusنام
  نامه اي گون ب اي عقيده داشتند كه گونه گذشته عده در. آيد مي

Astragalus fasciculifolious مناطق . گياه مولد انزروت است
ويژه ه هاي ايران ب تانرويش گياهان مولد انزروت در اكثر اس

  ].32،33 [حوالي كوير، اصفهان و اردستان ذكر شده است
با  2اي متعلق به خانواده كاسني ماني با همين نام نيز از گونه

اين . آيد دست ميه ب .Launea acanthodes Bissنام علمي 
 گياهي است ،شود گياه كه به فارسي چرخه يا شكرلوله گفته مي

هايي با   در قسمت پايين داراي شاخه چوبي شده كه،علفي
اين . است ،اند انشعابات زياد كه در انتها مبدل به خار شده

هاي  برگ. هستندمتر و اغلب بدون كرك   سانتي30ها تا  شاخه
متر عرض   ميلي8 - 12متر طول و   ميلي20 - 50گياه پايين 

ها به  اتصال اين برگ. اند دارند و در قسمت دمبرگ كمي كشيده
هاي آن  كاپيتول. هستندخزان  زود ساقه بسيار مختصر است و

هاي تيغي شكل قرار دارند، هر كاپيتول  روي پايك تكي و بر
. متر طول دارد  ميلي10 گل زردرنگ است كه تا 5 - 6داراي 

طرف فشرده، در  متر طول دارد و از دو  ميلي3 - 4ميوه گياه 
  ].8،32 [حاشيه داراي برجستگي است

يدي دارد و در اثر جذب ي مانند كتيرا خواص كلوانزروت
ها،  ترپن تركيب شيميايي آن شامل تري. شود آب چسبناك مي

 ].34[است يدها و قند پنج كربنه آرابينوز يها، آلكالو ساپونين

                                           
1 Anzaroot Manna    2 Compositea 

 داروي ضدخونريزي  به عنوانموارد مصرف آن در طب سنتي
دهنده، مسكن درد مفاصل، جهت مشمع در  و التيام
  ].8[است ها و نيز نرم و شفاف كننده پوست  بندي شكسته

  

  گيري نتيجه
ها محصوالت پيچيده حاصل از اثرات متقابل  از آنجا كه مان

كنش گياه و حشره مولد در شرايط  برهم(چندين عامل 
هاي  برداري از روش  امكان بهرههستند) اكولوژيكي ويژه

انيسم ها از جمله مك آزمايشگاهي نوين جهت احيا و حفظ آن
 كدكننده چنين موادي در توليد هاي  يا ژنقال ژننتا

ست كه در ي ااين بدان معن. ها منتفي است آزمايشگاهي آن
هاي  صورت تغيير شرايط موجود طبيعي حاضر در ميكروكليما

 - ]35،36،37 [هم كند نيست  كه متاسفانه روند آن- توليد مان
اين در . م دادبراي هميشه اين منابع نياف را از دست خواهي

 همه جانبه  دقيق وست كه اين منابع تاكنون به صورتيا  حالي
  .اند  نشده بررسي

  

ها مستلزم شناخت دقيق  برداري اصولي و پايدار از مان بهره
هاي مولد، شرايط محيطي توليد مان، تقويت مكانيسم  گونه

  گياهيهاي توليد از طريق قرق مناطق توليد مان، گسترش پايه
هاي تكثير سريع  ح حشره مولد در منطقه مان خيز با روشارج

و مناسب كشت بافت گياهي، تكثير آزمايشگاهي حشرات مولد 
جوار  مان، انتقال و مستقرسازي گياه و حشره مولد به مناطق هم

و شبيه به منطقه مان خيز و نيز با بررسي دقيق مواد موثره 
، بازنگري اثرات ها، تهيه فرموالسيون دارويي استاندارد مان

هاي امروز  ها در درمان بيماري كارگيري آنه ها و ب دارويي مان
  .باشد ميدر جامعه 
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