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 چكيده
  ران ي ا  در   باشد. ي م  ( Conocarpus erectus)  اركتوس  و   ( Conocarpus lancifolius)  وس ي فول ي لنس   گلدار  گونه   دو   ی دارا  كه   است   ي درخت  كنوكارپوس 

  ی دماها   چون   ي ط ي شرا   در   تواند ي م   كه   ی طور   به   است   دوام   با   ار ي بس   درخت   ن ي ا   شود. ي م   شناخته   ی ا دكمه   چوب   د ي سف   ی حرا   ا ي   چنار   درخت   عنوان   به   معمولا 

  چون   ي مختلف   ی ها ی مار ي ب   درمان   ی برا   درخت   ن ي ا   از   گذشته   زمان   در   اورد. ي ب   تاب   ره ي غ   و   شور   آب   هوا،   ي آلودگ   فشار،   تحت   خاک   كم،   ي زهكش   بال،   ار ي بس 

  و   ي كروب ي ضدم   ، ي ضدسرطان   ، ي ابت ي ضدد   ی ها ي ژگ ي و   ر ي اخ   ی ها پژوهش   اند. كرده ي م   استفاده   ره ي غ   و   ي عفون   ی ها ی مار ي ب   سوزاک،   ملتحمه،   ورم   ابت، ي د 

  كنوكارپوس   آن   بر   عالوه   اند. داده   نشان   ي وان ي ح   و   ي شگاه ي آزما   ی ها مدل   در   را   وه ي م   و   شاخه   پوسته،   برگ،   شامل   كنوكارپوس   مختلف   ی ها بخش   ي دان ي اكس ي آنت 

  شگر ي پا   عنوان   به  كرد.  استفاده  هوا   و  خاک  آب،   از   سموم  و   ن ي سنگ  فلزات  ی ها نده ي آل   حذف  ی برا   آن  از   توان ي م   كه  ی طور  به   است   ي ع ي طب  شگر ي پال   ک ي 

  نتوانسته   ي علم   پژوهش   چ ي ه   تاكنون   كرد.   ي بررس   ي ف ي ك   و   ي كم   صورت   به   كنوكارپوس   درخت   مختلف   ی ها بخش   در   را   ها نده ي آل   زان ي م   توان ي م   ي ست ي ز 

  كنوكارپوس،   درخت   ي شناس اه ي گ   ي بررس   با   ی مرور   مقاله   ن ي ا   در   دهد.   نشان   را   كنوكارپوس   توسط   ت ي حساس   جاد ي ا   ا ي   و   درخت   ن ي ا   گرده   بودن   آلرژن   است 

 است.   شده   ي بررس   ران ي ا   جنوب   ارزشمند   درخت   ن ي ا   يي دارو   و   يي ا ي م ي توش ي ف   ی ها ت ي خاص 

 ابت يضدد باتيترك ضدسرطان، ،يي دارو اهانيگ ،ي م يتوشيف كنوكارپوس، :كليدی واژگان
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 مقدمه
 دارو  و  غذا  نیمأت  یبرا   یدیکل  نقش  ییدارو  اهانیگ 

  مناطق   در  انسان  یبرا  مختلف  یهااختالل  درمان  جهت

  در   قسمت   نیترمهم  اهانیگ   .(1)  اندداشته  جهان  متنوع

  طب  ران،یا  یسنت  طب   از  اعم  نیگزیجا  یهادرمان  تمام

 یپزشک  ،یدرمان  عت یطب  ،یدرمان  همسان  ن،یچ  یسنت

  و   ک(ی ورودیا  یسنت  )طب   ورودایآ  کا،یآمر  یبوم

  از   یکی  عنوان  به  ییدارو  اهانیگ  است.  یشرق   یداروها

  ی داروها  با  سهیمقا  در  یسنت  طب   از  برگرفته  یعیطب  منابع

  اثرات   رغمیعل  هستند.  تریاقتصاد  و  ترمنیا  یصناع

  خود   از  ی سم  اثرات  ییدارو  اهان یگ   از  یبعض  مثبت،

  با   یاهانیگ   نیچن  از  استفاده  هنگام  ن یبنابرا  اندداده  نشان

 انجام  دیبا  یتوجه  قابل  یاطیاحت  اقدامات  ییدارو  اهداف

 استاندارد   با  یعیطب  یهافرمول  یساز آماده  جهت  شود.

  و   ی علم  یارهایمع  دیبا   ک،یآلوپات  یداروها  مشابه  یمنیا

  تیاهم  شوند.  گرفته  کار   به  ییدارو  دیتول  یهاشاخص

 نسل  هاآن   به  مربوط  دانش  و  اهانیگ   ییدارو  و  یاقتصاد

  آگاه   احتماالً  آن  اعتبار  از  که  ییهاانسان  واسطه  به  نسل  به

  ی اهی گ   ی داروها  امروزه  اما  .است   شده  منتقل  اندنبوده

  ، یفارماکولوژ  ،یمیش  ، یشناساهی گ   از   یکامل  اطالعات

  ن یب  از  رند.یگ یبرم  در   را  یفیک   کنترل  و  یشناسسم

  ی ها یژگ ی و  فقط  (2)   شده  ییشناسا   اهیگ   374262

  60  باًیتقر  .(3)  است   شده  داده  نشان  اهیگ   28187  ییدارو

  که   یی داروها  درصد  75  و   یسرطان  ضد  یداروها  درصد

  قرار   استفاده   مورد  یعفون   ی هایماری ب  با  مقابله  یبرا

  یی دارو  ت ی خاص  .(4)  دارند  یاهیگ  سرچشمه  رند،یگ یم

  ی هامولکول  یی ایمیتوشیف  خواص  وجود  لیبدل  اهانیگ 

 مثالً   سازند.یم  خود  یازهای ن  یبرا  که  است  یمختلف

  ان یشکارچ   برابر  در  محافظت   یبرا  که  دهاییآلکالو 

  فا یا  نقش  هایماریب  درمان  در  توانندیم  شوند،یم  ساخته

 خام،   یداروها  و  یسنت   طب   یریکارگ   به  .(5)  کنند

  که   است   ازین  وجود  ن یا  با  اما  دارند  یطوالن  خچهیتار

 و  شوند  لیتحل  و  هیتجز  یعلم  لحاظ  از  ییدارو  اهانیگ 

  تیموقع  نیا  ب یترتنی بد  شود،   ی بررس  هاآن  ی کاربر

  ی روش  قالب   در  ییدارو  اهانی گ   کاربرد   که  شود یم  فراهم

 . (6)  شود داده ارتقا  مناسب 

  در   گلدار  درختان  نی تریمیقد  عنوان  به  حرا  درختان

   (.1 )جدول باشندیم  خانواده پنج شامل  اهایدر سواحل
 

 ( 67بندی درختان حرا )( طبقه 1جدول 

 تيره  اسم عمومي خانواده
تعداد 

 گونه

 کومبریتاسه 
حرای سفید یا  

 چوب دکمه 

 2 کنوکارپوس 

 1 الگونکوالریا 

 3 لونیتزرا 

اویسیناسه  آکانتاسه، 

 یا وربناسه 
 9 اویسینا  حرای سیاه 

 1 نیپا حرای نخلی  آرکاسه

 حرای سرخ  ریزوفوراسه 

 7 بروگویرا 

 5 سریوپس 

 2 کاندلیا 

 8 ریزوفورا 

 5 سونراتیا  حرای سیبی  لیتراسه 
 

  کامبرتاسه   خانواده  ای  دیسف  یحراها

(combretacaeae)  جنس   باشند.یم  جنس  13  یدارا  

  عنوان   به  معموالً  هاکنوکارپوس  یعنی  خانواده  نیا   مشهور

  ی هاوهی )م  ی ادکمه  چوب  دیسف  ی حرا  ای  چنار  درخت 

  کنوکارپوس   شوند.یم   شناخته  است(  دکمه   هیشب  آن

   وس یفولیلنس  گونه   2  یدارا

(Conocarpus lancifolius)  ارکتوس   و  

(Conocarpus erectus)   .نظر  از  دوگونه  نیا  است 

 گونه  دارند  اختالف  هم  با  یشیزا  و  یشیرو  رشد

 باالتر  آن  یگلده  سن  و   باشدیم  رشد  کند  وسیفولیلنس

  ی دارا  یکیمورفولوژ  نظر   از  است،  مشابه  ی هاگونه  از

 از   تردهیکش  و  ترکیبار  ی هابرگ  و   ترفیظر  ی هاشاخه

 ن یچند  یدارا  ارکتوس  گونه  .(7)  باشدیم  ارکتوس  گونه
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  ی انقره   یکی  که  باشد  یم  تهیوار

(Conocarpus erectus var. sericeus)  ی هابرگ  با  

 یگرید  و   نرم  و  کوتاه  پرز  یدارا  رنگ،  یانقره

(Conocarpus erectus var. erectus  )یهابرگ  با 

  کنوکارپوس   گونه  باشد.یم  پرز  بدون  و  رنگ   سبز

  یی هوا  و  آب  طیشرا  در  و  بوده  الرشد  عیسر  ارکتوس

 دارد.  یگلده  ز ییپا  و  بهار   سال،  در  بار  دو  رانیا  جنوب

  دما   طی شرا  بودن  مناسب   صورت  در  گونه  نیا  یهاشاخه

 . (7) روندیم گل به شدن،  بالغ محضه ب رطوبت، و

  ی زهکش  هوا،  یآلودگ   باال،  اریبس   یدماها  کنوکارپوس

 تحمل  را  رهیغ  و  شور  خاک   فشار،  تحت   خاک   کم،

  ی ساحل  خط  یبوم  کنوکارپوس،  یهاگونه  .(8)  کندیم

  ن یزم  یریگرمس  مهین  و  یریگرمس  مناطق  در  که  هستند

  ی درخت  ارکتوس،  کنوکارپوس  . (9-11)  شوندیم  افتی

  رشد   متر  12  تا  9  ارتفاع  تا  که  باشدیم  سبز  شهیهم

  ی خاکستر  به  لیما  سبز  آن  یهابرگ  نیهمچن  کند.یم

  عرض(   متریسانت  3  تا  1  و  طول  متریسانت  7  تا  2)  مات

 قرار   شاخه  یرو   بر  مرتب   متناوب  صورت  به  که  است 

  ی نمک  غده  دو  یدارا  آن   برگ  هر   الف(.  1  )شکل  دارند

  ی حاو  درخت   نیا  باشد. یم  خود  قاعده  در  کوچک

  ی سخت به  که   ب(   1  )شکل  است یزیر  سبز   ی هاشکوفه

 آن  مانند  دکمه  یهاوهیم  نیهمچن  شوند.یم  مشاهده

  قطر(  متریلی م  8  تا  5) کوچک اندازه  با  یی هافلس  یدارا

  رنگ   شدن  دهیرس  زمان  در  که  پ(  1  )شکل  هستند

  تانن  از یغن درخت  پوست  دارند. قرمز به لی ما یاقهوه

  ظاهر   در  و   است   مانند  فلس  و  ی اقهوه  و   باشدیم

 ت(.  1  )شکل باشدیم داردندانه 

 

 های ساختاری و کاربردی درخت کونکارپوس ویژگی  (1شکل 
 

ای درخت ک. ب( گل و پ( میوه دکمه شود.ی م ییکه از آن استفاده دارو (Conocarpus lancifoliusالف( برگ درخت کنوکارپوس لنسیفولیوس ) 

  ییکه از پوست آن استفاده دارو (Conocarpus lancifoliusلنسیفولیوس ) تنه درخت کنوکارپوس  ت( شود.ی م ییکه از آن استفاده دارولنسیفولیوس 

ج( استفاده از  . (66)میکرومتر است. )منبع با اجازه انتشار  5(. شناسگر تصویر Conocarpus erectusث( گرده گل درخت کنوکارپوس ارکتوس ) شود.یم

  های خودرویی چ( نقش ایجاد سایه توسط درخت کنوکارپوسهای اصلی به منظور کاهش آالیندهدرخت کنوکارپوس برای فضای سبز شهر بوشهر در خیابان 

 در آب و هوای گرم جنوب ایران )بوشهر(. 
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  یجنوب  االتیا  در  اطلس  انوسیاق  مجاور  در  درخت   نیا

  تا   لیبرز  از  و  یغرب  هند  سراسر  در  کا،یآمر  یانیم  و

(.  12-14)  دیرویم  یع یطب  صورت  به  اکوادور  و  کیمکز

  ت، یکو  پاکستان،  ،یغرب  یقایآفر  در   نیهمچن  گونه  نیا

  آب   و  حد  از  شیب  یگرما  که  امارات  و  یسعود  عربستان

  در   زین  رانیا  در  .(9)  کندی م  رشد  کنند،یم  تحمل  را  شور

  بوشهر،   خوزستان،  شامل   یجنوب  یهااستان  تمام

  ی خوب  به  کنوکارپوس   بلوچستان  و  ستانی س  و   هرمزگان

  مختلف   بزرگ  یشهرها  در  اهیگ   نیا  .(15)  کندیم  رشد

  کرده   رشد  یخوب  به  آب،  کمبود  و  هوا   یآلودگ  رغمیعل

  مناسب  اریبس  یاگونه  دایفلور  در  کنوکارپوس   .(8)  است 

  نور   گرما،  تواندیم  رای ز  است   ایدر  ساحل  در  رشد  یبرا

  را   مرطوب  و  یشن  ،ییای قل  شور،  خاک   نیهمچن  و  آفتاب

 محکم  ، یقو   ار یبس  یا گونه  کنوکارپوس  .(8)  کند  تحمل

  ی برا  نیبنابرا   باشد؛یم  یشهر   طیشرا  یبرا  مناسب   و

  استفاده   هاپارک   سبز  یفضا  و  ابانیخ  دوام  با  یباسازیز

 . (16) شودیم

  ی جنوب  یهااستان  در  کنوکارپوس  رشد  عی وس  گستره 

  ن یا  یکاربردها   مورد  در  موجود  اطالعات  زین  و  رانیا

 مقاله   نیا  در  تا  شد  سبب   ییدارو  اهیگ  عنوان  به  درخت 

  ی هااستفاده  و  انسان  سالمت   در  درخت   نیا  ت یاهم  به

 لغات  اساس   بر  مقاله  نی ا   در  شود.  پرداخته   یپزشک  در  آن

 متداول،   یهایماریب  یهانام  کنوکارپوس،  یدیکل

  ی موتورها  در  یتندرون  و   یتن  برون  یهاپژوهش

  Google  و  Google Scholar،  PubMed  یجستجو 

 یآورجمع  مقاله  نیا   هدف  با  مرتبط  یعلم  مقاالت

  توسط   شده   یآورجمع  یهاافتهی  شیرایو  از  پس  د.یگرد

 یعلم  مقاله   70  از  شیب  از  ،هاآن  یبندطبقه  و  سندگانینو 

 ،یابتید  ضد  اثرات  ،یسنت   طب   در  کاربرد  یهابخش   در

  و   نبودن  زایآلرژ  ،یدان یاکسیآنت  ، یضدسرطان  اثرات

 شدند. یگردآور ست،ی ز طیمح از سموم یشگریپاال

 يسنت طب در كنوكارپوس یكاربردها

  گسترده   اریبس   یسنت  طب   در  حرا  خانواده  درختان  کاربرد

  کنوکارپوس   برگ  جوشانده  از  یبوم  مردم  .(17)  باشدیم

  عرق   ضه،یب   التهاب  چون   یی هایماری ب  درمان  یبرا

 ابت، ید  زکام،  ،یزیخونر  ،یخونکم  سردرد،  ،یسوز

 تورم،  س،یفلیس  سوزاک،  تومورها،  ملتحمه،  ورم  اسهال،

  (. 18-20)  اندکردهیم   استفاده  التهاب  ضد  و  بر  تب 

 ابت،ید  درمان  یبرا  آن  وهیم  نیهمچن  و  درخت   پوست 

 (. 21) شودیم استفاده هازخم و دییهمورو

 

 كنوكارپوس درخت برگ  يابتي ضدد يژگ ي و

  ترشح   ل یبدل  که  است   ی کیمتابول  یماریب  ن، یریش  ابتید

  جاد یا  نیانسول  به  بودن  حساس  عدم  ای  نیانسول  کم

  . (22)  دارد  ییباال  وعیش   رانیا  در  نیبالغ  نیب  در  و   شودیم

  عنوان   به  کنوکارپوس  یهابرگ  یدرواتانولیه  عصاره

 زان ی م  و بوده  بخش  اثر  دازیزآلفاگلوکو   میآنز  کننده  مهار

  . (20)  است  داده  کاهش  یابتید  ی هاموش  در  را  قندخون

 درخت   برگ  یمتانول  عصاره   زین  خرگوش  یابتید  مدل  در

  . (23)  دهد  کاهش  را  ابتید  میعال  توانست   کنوکارپوس 

 برگ عصاره در هافنول و دهاییفالونو  توجه قابل مقدار

  مدل   در  یابتید  میعال  کاهش  سبب   کنوکارپوس  درخت 

  از   که  یمختلف  باتیترک   2  جدول  در  .( 24)  شد  موش

  و   است   شده  استخراج  کونکارپوس  درخت   برگ  عصاره

  ذکر   ان یشا  است.  شده  خالصه  هاآن  یابتیضدد  راتیثأت

  غلظت  با   کنوکارپوس   درخت   برگ  یآب  عصاره  که  است 

 در  دیشد  ت یمسموم  باعث  بدن  وزن  لوگرمیک   بر  گرم  2

  ی آب  عصاره   در  هاتانن  وجود  خاطر   به   که  شد  موش  مدل

 . ( 18) است 
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 كنوكارپوس درخت يسرطان  ضد  يژگ ي و

  و   بوشهر  استان  ژهی و  به  ران یا  یجنوب  یهااستان

  در   گاز  و  یمیپتروش  عیصنا  توسعه  لیدل  به  خوزستان

  فلزات   و  یطیمح  ست یز  یهاندهیآال  خطر  معرض

 چون  یمناطق  در  هاندهیآال  راتیثأت  باشند.یم  نیسنگ

  داده   نشان  ساکنان  سالمت   بر  بوشهر  استان  در  هیعسلو

  سرطان   جادیا  عوامل  از  ها ندهیآال  نیا  که   (25)  است   شده

  ی اعصاره  یسلول  ت ی سم  مطالعات  .(26)  باشندیم

  در   اهی گ   نیا  متنوع  یهاببخش  از  شده  هیته  مختلف

  ی سلول  یهارده  انواع  و  سرطان  یشگاهیآزما  یهامدل 

  براساس   است.  شده  خالصه  3  جدول  در  یسرطان

  تیسم   اریمع  (NCI)  کایامر  سرطان  سازمان  استاندارد

  کروگرم یم  20  از  کمتر  دیبا  خام  یها عصاره  یبرا  یسلول

  ی کش  سلول  اثر  شتریب  که  (27)  باشد  تریلیلیم  هر  یازا  به

  کنوکارپوس   درخت   مختلف  هاقسمت   ثرؤ م  یهاعصاره

 بودند.  استاندارد نیا مطابق  یسرطان یهاسلول یرو بر
 

 مطالعات انجام شده بر ويژگي ضدسرطاني درخت كنوكارپوس (  3جدول 
 منبع  بافت سلول سرطاني تركيب يا عصاره  بخش درخت گونه

 ارکتوس ک. 

 69 کبد HepG2 فنول برگ، شاخه، پوست، میوه 

 70 گردن رحم  Hela فالونویید  برگ 

 برگ، گل، میوه، شاخه 
 اتیل استاتی 

 بوتانولی -ان
MCF-7 
HepG2 

 پستان 

 کبد
9 

 71 کبد HepG2 اسیدهای چرب ضروری  برگ 

 برگ 
 اتانولی 

 آبی
MCF-7 
HepG2 

 پستان 

 کبد
72 

 ک. لنسیفولیوس 

 تمام گیاه 
 متیالژیک اسید 

 گلوکوپیرانوزید 

P-388 

Col-2 

MCF-7 

 لوسمی 

 کولون 

 پستان 

73 

 میوه 

 متوکسیالژیک اسید تری  

 2او روتینوسید  3کامپفرول 

آلفا سیتوسترول گلوکوزاید  

3 

SK-MEL 
KB 

BT-549 
SK-OV-3 

 خون 

 گردن رحم 

 پستان 

 تخمدان 

74 

 
 كنوكارپوس   درخت   ي دان ي اكس ي آنت   ي ژگ ي و 

  درمان   و   ی ر ی شگ ی پ   ی برا   ی دان ی اکس ی آنت   بات ی ترک 

  و  مر ی آلزا  ابت، ی د   سکته،   ان، ی شر  تصلب  چون  یی ها ی مار ی ب 

  امروزه   ( 28)   شوند ی م   گرفته   کار   به   سرطان 

  ار ی بس   یی زا سرطان   ل ی بدل   ی مصنوع   ی ها دان ی اکس ی آنت 

  ی ع ی طب أ  منش   با   ی ها دان ی اکس ی آنت   ن ی بنابرا   اند شده   محدود 

 ويژگي ضدديابتي درخت كنوكارپوس مطالعات انجام شده بر (  2جدول 

 منبع  مدل  ترکیب یا عصاره بخش درخت گونه

 ارکتوس ک. 

 20 آلوکسان در موش  اتانولی  -آبی  برگ 

 24 موش با جیره چربی باال  اتانولی  -آبی  برگ 

 68 مهار آلفا گلوکوزیداز مخمر  های آلی عصاره  برگ 

 23 خرگوش آلوکسان در   متانولی  برگ  ک. لنسیفولیوس 
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  لوازم   ، یی غذا   مواد   در   ها آن   از   استفاده   و   اهان ی گ   همچون 

  . ( 29)   است   گرفته   قرار   استقبال   مورد   یی دارو   مواد   و   ی ش ی آرا 

   مختلف   ی ها بخش   از   ی متنوع   ی دان ی اکس ی آنت   بات ی ترک 

  شده   ی اب ی ارز   ی شگاه ی آزما   ط ی شرا   در   کنوکارپوس   درخت 

 است.   آمده   4  جدول   در   آن   خالصه   که   است 

 

 كنوكارپوس اكسيداني درخت آنتي ويژگي مطالعات انجام شده بر   (4جدول 

 منبع  تركيب يا عصاره  بخش درخت گونه

 ارکتوس ک. 

 75 گلیکوزید  برگ 

 32 عصاره متانولی  میوه 

 76 لیگنین  برگ 

 برگ، گل، میوه، شاخه 
 بوتانولی -ان

 متانولی 
9 

 77 بوتانولی -ان برگ 

 78 متانولی  برگ، گل، میوه، شاخه 

 19 اتانولی  برگ، شاخه 

 برگ 
 اتانولی 

 آبی
72 

 ک. لنسیفولیوس 

 تمام گیاه 
 متیالژیک اسید 

 گلوکوپیرانوزید 
73 

 تمام گیاه 

 دی کلرومتانی 

 متانولی 

 آب

79 

 

 كنوكارپوس درخت ي كروبيم ضد  يژگ ي و

  ها، یباکتر  ها،روسیو   از  یناش  یعفون  ی هایماریب

  بهداشت  یبرا  یبزرگ   دیتهد  همواره  هاانگل  و  هاقارچ

  ی داروها  میعظ  شرفت یپ  رغمیعل  باشند.یم  یعموم

 لحاظ  از  ،یقارچ  و   ییایباکتر   یهاپاتوژن  ،یانسان

 مقاومت   نیهمچن  و  اندافتهی   تکامل  ،یدفاع  یهاسمیمکان

 به  رو  همواره  یمیقد  و  دیجد  یداروها  هیعل  هاآن 

  به   نسبت   شده  جادی ا   مقاومت (.  30)  است   شیافزا

  ی جانب  عوارض  نیهمچن و دسترس  در ی هاکیوتیبیآنت

  تیفعال  نهیزم  در  پژوهش   به   را  محققان  هاآن 

 جهان   نقاط  از  یاریبس  در  ییدارو  اهانیگ  یکروبیضدم

  ی دارا  کامبرتاسه  خانواده  .(31-33)  است   واداشته

  استفاده   که  هستند  هاکروبیم  ضد  از  یمتنوع  باتیترک 

 محروم  مناطق   در  درختان  نیا  ی کروبیضدم  خواص  از

  شده   شنهادیپ  یکروبی م  متنوع  یهاعفونت   کنترل  یبرا

  ی هابخش  از  یمتنوع یکروبیضدم  باتی ترک   .(34)  است 

  بر   یشگاهیآزما  طیشرا  در  کنوکارپوس   درخت  مختلف

  خالصه  که است  شده  یابی ارز هاقارچ و هایباکتر  یرو

 است.  آمده 5 جدول در آن

 

 

 

 

 

 

 [
 D

O
I:

 1
0.

52
54

7/
is

m
j.2

4.
2.

11
1 

] 
 [

 D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 is
m

j.b
pu

m
s.

ac
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                             6 / 15

http://bpums.ac.ir/
http://dx.doi.org/10.52547/ismj.24.2.111
http://ismj.bpums.ac.ir/article-1-1439-fa.html


  1400خرداد و تير  /2شماره  /چهارمطب جنوب                                                                                سال بيست و  /117

http://bpums.ac.ir 

 ضدميكروبي درخت كنوكارپوسويژگي مطالعات انجام شده بر   (5جدول 

 منبع  ميكروب بيماری زا  تركيب يا عصاره  بخش درخت گونه

 ک. ارکتوس 

 متانولی  شاخه، پوسته، میوه 
Escherichia coli 

Staphylococcus aureus 
Klebsiella pneumoniae 

69 

 Aspergillus ochraceus 80 آلکالویید  برگ 

 اتانولی  برگ، شاخه، پوست، میوه 

Bacillus subtilius 

Micrococcus luteus 
Staphylococcus aureus 

Escherichia coli 

Pseudomonas aeruginosa 

Klebsiella pneumoniae 

81 

 برگ 
 بوتانولی -ان

 

Staphylococcus aureus 

Escherichia coli 

Streptococcus pneumonia 
Enterobacter sp. 

77 

 Staphylococcus aureus 82 آبی برگ 

 Staphylococcus aureus آبی برگ 
Pseudomonas aeruginosa 

83 

 برگ، شاخه، پوست، میوه 

 متانولی 

 بوتانولی -ان

 کلروفرم 

 اتیل استاتی 

 تانن

Bacillus subtilis 

Staphylococcus aureus 

Mycobacterium phlei 
Pseudomonas aeruginosa 

Escherichia coli 

Klebsiella pneumonia 
Salmonella typhimurium 

Aspergillus niger 

Penicillium chrysogenum 
Saccharomyces cerevisiae 

84 

 برگ 
 اتانولی 

 آبی

Bacillus ceries 

Staphylococcus aureus 
Escherichia coli 

Salmonellatyphimurium 

72 

 آبی شاخه 

Bacillus subtilis 
Staphylococcus aureus 
Lactobacillus cereus 

Escherichia coli 

Pseudomonas aeruginosa 
Candida albicans 

Aspergillus niger 

Fusarium solani 

85 

 برگ، شاخه، پوست، میوه، ریشه 

 2کوینوالکتاسین آ 

 سیترینادین آ 

 بوترسیترینادین 
Cladosporium oxysporum 86 

 Escherichia coli 68 عصاره های آلی  برگ 

 ک. لنسیفولیوس 

 برگ 

 نانو

 آلکالویید 

 فنلی

 آبی

Bacillus cereus 

Staphylococcus capitis 

Streptococcus sp. 
Escherichia coli 

Enterobacter sp. 

87 

 آبی برگ 

Yersinia enterocolitica 

Acintobacter baumanni 

Proteus mirabilis 
Enterococcus faecalis 

Staphylococcus aureus 

Streptococcus agalactiae 
Acinetobacter baumanni 

Enterococcus faecalis 

Streptococcus agalctiae 
Proteus mirabilis 

Yersinia enterocolitica 

88 
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 باشد   ي تنفس   ی آلرژ   عامل   تواند ي نم   كنوكارپوس   گل   گرده 

 مثل  دیتول  در  یدیکل  ینقش  هوا  در  موجود  گرده  یهادانه

 گرده   یهادانه  .(35)  کنندیم  یباز  افشان  گرده  اهانیگ 

  در  یگلده  فصول  در  اًخصوص   یافشان  گرده  ندیفرا  یط

  ل یتشک  در   گرده  یهادانه  نیبنابرا   ابندی یم  انتشار  هوا

  ق یطر  از  گرده   یهادانه  .( 37و    36)  دارند  نقش  زگردهایر

  تی فیک   و  انسان  سالمت   بر  انسان  یتنفس  ستمیس  در  نفوذ

  مردم  یبرخ نگاه در .(38) گذارندی م یمنف ریثأت یزندگ 

  ی درخت  اشتباه  به  کنوکارپوس  درخت   ران،یا  جنوب  در

  ق ی حقا  با  که  است   شده  یمعرف  یتنفس  یآلرژ  کننده  جادیا

  5  از  کمتر   که  یاهانیگ   گرده  ندارد.  یهمخوان  یعلم

  جاد یا   و  برسند  هاهیر  به  توانندیم  دارند  قطر  کرونیم

  درخت  گرده  کهیحال  در  .(39)  ندینما  کیآلرژ  آسم

 با  و  (40)  دارد  قطر  کرون یم  12  از  شتریب   کنوکارپوس

 برسد.  یتحتان ییهوا یمجار به ست ین قادر  استنشاق

 شوندیم  منتشر  باد  قیطر  از  ای  اهانیگ  یهاگرده

(anemophilus)  کنندیم  منتقل  را  هاآن  حشرات  ای 

(entomophylus)  حشرات   و  باد  روش  دو   هر  از   ای  و  

(amphiphilus)  اهان یگ   در  شوند.یم  منتقل  

  چسبناک  و   نیسنگ  کم،  هاگرده  مقدار  لوسی آنتوموف

 یآلرژ  جادیا   کمتر  و  شوندینم  منتشر  هوا  با  و  هستند

  گرده   باد  با  که  لوسیآنموف  اهانی گ   عکس  بر  کنند.یم

 از  دورتر لومترهایک  باد کمک  با هاگرده کنند،یم یافشان

  5  از  )کمتر  دارند  یکوچک  اندازه  و  شوندیم  پخش  اه یگ 

 دارند  ره یش  و  بو  رنگ،  فاقد  یها گل  نیهمچن  و  کرون(یم

  جاد یا  یآلرژ  لوسیآنتوموف  اهانی گ   گروه  از  شتریب  و

 با  حشرات،  جذب  یبرا   کنوکارپوس  درخت   ند.ینمایم

 حشرات  از  و  (41)  کند ی م  دیتول  شهد  غده،  دو  کمک

 . (42) کنند یم استفاده یافشان  گرده یبرا

  و   گرم   ی شهرها   ی ابان ی ب   ی هوا   و   آب   تواند ی م   کنوکارپوس 

  گراد ی سانت   درجه   50  به   تابستان   در   که   اهواز   مانند   ی مرطوب 

  کنوکارپوس   درخت   . ( 43)   کند   تحمل   را   رسند ی م   شتر ی ب   ا ی 

  از  ی بعض   ل ی دل  ن ی هم  به  شود ی م   افت ی  اهواز   در  ی فراوان   به 

  در   کنوکارپوس   که   باورند   ن ی برا   هوا   ی آلودگ   ن ی متخصص 

  طبق   . ( 44)   است   ی تنفس   اختالالت   ی اصل   عامل   ز یی پا   فصل 

  گرده   ی نسب   ی فراوان   شهر،   ن ی ا   در   شده   انجام   ی ها پژوهش 

  ی ر ی گ نمونه   در   ها گرده   ر ی سا   ان ی م   در   کنوکارپوس   درخت 

  درصد   4  حدود   دوم   ی ر ی گ نمونه   در   و   درصد   5  حدود   اول 

  ان ی خروس   تاج   گرده   با   سه ی مقا   در   مقدار   ن ی ا   که   بود 

 (Amaranthaceae sp. )   10  آن   گرده   ی نسب   ی فراوان   که  

  کم   ار ی بس   بود،   داده   ل ی تشک   را   ها نمونه   از   ی م ی ن   و   شتر ی ب   برابر 

  تاج   گرده   بودن   آلرژن   نکه ی ا   مل أ ت   قابل   نکته   . ( 44)   است 

  شده   اثبات   کنوکارپوس   گرده   برخالف   ( 45)   ان ی خروس 

  یتنفس   مشکالت   وع ی ش  که  زمستان   و  ز یی پا   در   ضمنًا  است. 

  درصد  صفر  اهواز   در  کنوکارپوس   گرده   زان ی م   است   شتر ی ب 

  ی ها ی ژگ ی و   تنها   که   ی گر ی د   مطالعه   در   . ( 44)   بود 

  ی اب ی ارز  کنوکارپوس   درخت  گرده   ی الکترون  کروسکوپ ی م 

  بر  مطالعه   ن ی ا   پژوهشگران  ی ر ی گ جه ی نت   رغم ی عل   است،   شده 

  بودن  آلرژن   ی برا   ی منطق   ل ی دال   درخت،   ن ی ا   بودن   آلرژن 

   . ( 40)   نشد   داده   نشان   گرده 

 تواندینم  کنوکارپوس   درخت   فوق،  یهاداده  به  توجه  با

  از   باشد.  رانیا  جنوب  در  ی تنفس  یهابحران یاصل عامل

  بات یترک   لیپتانس  گرفتن  نظر  در  بدون  گرید  یسو 

  از   یاریبس  گرده  ران،ی ا  جنوب  آلوده  یشهرها  ییایمیش

 و  شوندیم  منتشر  هوا  در  زییپا  و  بهار  فصل  در  اهانیگ 

  گرده   اما  کنند،  ت یحساس   و  یآلرژ  جادیا  توانندیم

  به   شودینم  خارج  گرده  سهیک  از  کنوکارپوس  درخت 

  ث(   1  )شکل  است   نی سنگ  و   درشت   نسبتاً  لیدل  نیهم

  از   . (7)  شودینم  پراکنده  هوا  در  گرید  درختان  مانند  و

  در   شهیهم  کنوکارپوس  درختان  شتریب  گر،ید  طرف

  به   و  شوندیم  هرس  مرتب   رایز  هستند  ش یرو  مرحله

 رسند.ینم یشیزا مرحله
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 هوا  و خاک آب،  از سموم شگري پال كنوكارپوس

  غلظت بر  هوا  و خاک  یآلودگ   راتیثأت  یرو  بر  پژوهش

  و   میکادم  مس،  منگنز،  آهن،  ،یرو  چون   نیسنگ  فلزات

 .(46)  شد  انجام  کنوکارپوس  یهابرگ  در  موجود  سرب

  و   هابزرگراه  کنار  آلوده  یهوا  از  منگنز  و  سرب  حذف

  کنوکارپوس   درخت   ی هاییتوانا  گرید  از  یصنعت  مناطق

  از   پس  کنوکارپوس  درخت  برگ  .(48و    47)  باشدیم

  محلول،   جامدات  جاذب  عنوان  به  تواندیم  کردن  حرص

  مواد   و  ومی کادم  همچون  ینیسنگ   فلزات  معلق،  جامدات

  شود   استفاده  آب  در  محلول  تراتین  مانند  یمضر  یایمیش

  عنوان به  تواندیم  نیهمچن  کنوکارپوس  برگ(.  49-51)

  . (52)  شود  استفاده  هوا   در  اک یآمون  یستی ز  لتریف

 و  میسز  حذف  در  عملکرد  نیبهتر   کنوکارپوس

  گر ید  اهانی گ   با  سهیمقا  در  را  آلوده  خاک   از  میاسترانس

  ی شهر  یفضاها  به  درخت   نیا  کردن  اضافه  .(53)  دارد

  فلزات   کاهش  سبب   تواندیم  هاجاده  در  زی ن  و  ییروستا  و

 ج(. 1  )شکل شود ست یز طیمح نیسنگ

 

  انسان   سالمت  در  كنوكارپوس   یكاربردها  ري سا

 مدرن یايدن

 یک ی  کنوکارپوس   درخت   جمله   از   و  حرا  خانواده   درختان 

 و  گل   گرده   محصوالت   ن ی م أت   ی برا   ی اصل  ی ها گونه   از 

 باشدی م   ا یدن   ی کشورها   از   ی ار ی بس   در   شهد 

 و  ها فنل ی پل   یی دارو   و   ی ا ه ی تغذ   خواص   (. 54-56) 

 داده  نشان   حرا  درختان   از  شده  دی تول   عسل   دانی اکس ی آنت 

 کونکارپوس  درخت   خواص  از   ی کی   . ( 57)   است   شده 

 تواندی م   که   است   آن   برگ   عصاره   ی کشحشره   ت ی خاص

 آفت   که  Tribolium castaneum  سوسک  کنترل  یبرا 

 و   ی سم   ب ی ترک   ی جا   به   ( 58)   است   حبوبات   و   غالت 

 سبب   ساالنه   که   برنج(   )قرص   وم یآلومن   د ی فسف   خطرناک 

 شود. استفاده  ( 59)   شود ی م   ی ادی ز  ی اتفاق   ی هات یمسموم 

  شود یم  هرس  نیپرچ  صورت  به  کنوکارپوس  نیهمچن

 یدارسازیپا  یبرا  یعیطب  کننده  مقاوم  کی  عنوان  به  و

  و   یشناسییبایز  نظر  از  دارد.  کاربرد  یساحل  خطوط

  باعث  کنوکارپوس  درخت  یها نیپرچ  ،یروانشناس

  مثبت  راتیثأت  .(60)  شود یم  پرندگان  و  واناتیح  جذب

  ها انسان  یروان  یسالمت  بر  پرندگان  و  واناتی ح  حضور

  است  شده  داده  نشان  که   است  مدرن  یا یدن  یهادغدغه  از

  ی نیگز یجا  عنوان  به  کنوکارپوس   گرید  یسو   از  .(61)

  ی ها شکن  موج  یبرا  ستیز  ط یمح  دوستدار  و  یاقتصاد

  محافظت  ساحل  ب یتخر  از  که  شودیم  استفاده  ییایدر

  غالباً   کنوکارپوس   درخت   گرید   یسو   از  .( 60)  کنندیم

  ده ید  نامتقارن  یحد  تا  و  کوچک یادرختچه  صورت  به

  با  بایز درخت  پوست  داشتن لیبدل درخت  نیا شود.یم

  کاشته   یبرا  یقسمت  چند  یاساقه  و  نرم  یهابرگ  و  شاخ

  . (8)  است   مناسب   اریبس   هاپارک   و   هاابانیخ  در  شدن

  ه یسا   جادیا  با  و  هستند  بادوام  و  محکم  اری بس  درختان   نیا

  ی اندازهاچشم  هاآن  کاشت  با   توانیم  هاگذرگاه  در

 چ(.  1 )شکل نهاد انیبن  را ییبایز

 

 یريگجه ينت

  و   رانیا  خشک   مهین  و   خشک   یی هوا  و   آب  طیشرا  در

 از  شیب   یبرداربهره  ل یبدل  ینیرزمیز  آب  منابع  کمبود

  و   هااچهیدر  از  یشماریب  تعداد  شدن  کوچک  حد،

  و   حفظ  (62-64)  لی س   و  نیزم   فرونشست   ها،رودخانه

  یی دارو  ارزش  که  کنوکارپوس  همچون  یدرختان  پرورش

  نشان   هاپژوهش  است.  یاتیح  دارند  زی ن  یتوجه  قابل

  ی میاقل  راتییتغ  از  توانیم  یکار  جنگل  با  که  اندداده

  کنوکارپوس   درخت   . (65)  کرد  یری جلوگ   خطرناک 

 م یاقل  ینامناسب  طیشرا  رایز  است   دوام  با  اریبس  یدرخت

  با   نیبنابرا  .(8)  کند  تحمل  تواندیم  را  رانیا   جنوب

  ی داروها  استخراج  در   یکاربرد  یهاپژوهش  توسعه
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  به   توانیم  ارزشمند  درخت  ن یا  حفظ  کنار   در  ثرؤ م

 افت. ی دست  گونه  نیا از استفاده در داریپا توسعه

ای  ؤسسهماین مقاله تحت حمایت مالی هیچ سازمان یا 

 نبوده است. 

 منافع  تضاد

   ان یب  سندگانینو   توسط  منافع  تعارض  گونهچیه

   .است  نشده
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Abstract 

Conocarpus is a tree with two flowering species of Conocarpus lancifolius and Conocarpus erectus. It is com-

monly known as, it is commonly known as sycamore tree or white buttonwood mangrove in Iran. It durable and 

can withstand conditions such as extremely high temperatures, low drainage, pressurized soil, air pollution, and 

salty water. In the past, this tree was used to treat various diseases such as diabetes, conjunctivitis, gonorrhea, and 

other infectious diseases. Recent studies have shown the antidiabetic, anticancer, antimicrobial, and antioxidant 

properties of various parts of Conocarpus including leaves, bark, stem, and fruit in laboratory and animal models. 

In addition, conocarpus is a natural purifier  and can be used to remove heavy metal contaminants and toxins from 

water, soil and air. As a biomarker, conocarpus can also be examined quantitatively and qualitatively for the 

amount of pollutants in different parts of the tree. To date, no scientific research has shown that conocarpus pollen 

is allergenic or immunogenic. In this botanological review article, the phytochemical and medicinal properties of 

this valuable tree in southern Iran was evaluated. 
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