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چکیده
گیاهان دارويی به عنوان منبع غنی از ترکیبات دارويی در نظر گرفته می شوند .درخت کهور به
دلیل خواص و مزيتهای مختلفی که برای سالمتی انسان دارد ،بعنوان يک گیاه مهم دارويی
شناخته میشود .اين گیاه متعلق به جنس  Prosopisو زيرخانواده  Mimosaceaeو تبار
 Leguminosaeاست .درخت کهور در مناطق خشک و لميزرع رشد میکند و به عنوان "درخت
شگفت انگیز" يا "درخت طاليی" نیز شناخته میشود .اين گیاه نقش مهمی را در طب سنتی برای
درمان چندين نوع بیماری ايفا میکند .خواص دارويی و درمانی مختلفی از قبیل ضد قند خون ،ضد
چربی خون ،ضد هپاتیت ،ضد تشنج ،ضد درد و ضد تب ،ضد التهاب ،محافظ کبد ،ضد تومور ،ضد
میکروب ،ضد افسردگی ،آنتی اکسیدان از اين گیاه گزارش شده است .از مهمترين ترکیبات موجود
در اندامهای مختلف اين گیاه میتوان به ترکیبات اسیدهای چرب پالمیتیک ،استئاريک ،اولئیک و
لینولئیک در بذر ،ترکیبات فالونولی و فالونی در گل ،ترکیبات فنولیکاسیدی و فنیلپروپانوئیدی در
برگ ،ترکیبات تریترپنوئیدی و استرولی در غالف و پوست ساقه اشاره کرد .از اينرو اهمیت اين گیاه
در درمان بیماریها و کاهش نرخ بیماری ،پرورش ارزان و کمهزينه ،ارزشهای اشتغالزائی و تجاری
سازی ،تغذيه کمهزينه حیوانات اهلی و غیره مورد توجه است .استفاده از روشهای نوين
بیوتکنولوژی جهت تکثیر سريع ،کشت سلولی و کالوس با هدف استخراج مواد موثره و متابولیتهای
ثانويه مهم اين گیاه از جمله مواردی است که میتواند به عنوان استراتژیهای تجاری سازی مورد
توجه قرار بگیرد.

مقدمه
مهمترين نقشی که گیاهان دارويی ايفا میکنند جلوگیری و درمان بیماریهای انسانی است .در
متون قديمی از گیاه کهور ( )Prosopis cinerariaبه عنوان گیاه دارويی مهم نام برده شده است.
گیاه کهور متعلق به جنس  ،Prosopisزير خانواده  Mimosaceaeو از تبار  Leguminosaeبا نام
عمومی خنجی است .درخت کهور از مهم ترين درختان بومی جنوب ايران است که نقش قابل
توجهی در اکوسیستم اين مناطق ايفاء میکند .در طب سنتی برای درمان انواع مختلفی از
بیماریهای انسانی مورد استفاده قرار میگیرد .ادعا شده اين گیاه توانايی درمان بیماریهای مختلفی
از جمله جذام ،اسهال خونی ،آسم ،لوکودرما ،لرزشهای عضالنی و حواسپرتی را دارد .خاکستر پوست
اين گیاه میتواند موهای زائد پوست از بین ببرد .اين گیاه دارای ترکیبات فعال زيستی مختلف از
جمله آمینو اسیدهای آزاد ،پاتولتین ،لیپیدها -b ،استرولها ،فالونوئیدها ،آلکالوئیدها ،کتونها،
 ،prosogerin ،spicigerinفنولیک اسید ،ويتامین و انواع قندها در قسمتهای مختلف است .اين
تحقیق به منظور معرفی درخت کهور به عنوان يک درخت دارويی خاص و امکان سنجی ايجاد
فرصتهای شغلی و تجاری سازی در زمینه استفاده از پتانسیلهای اين درخت انجام شد.

مواد و روش ها
در اين مطالعه مروری در پايگاههای اطالعاتی اسکوپوس ( ،)Scopusپابمد (،)Pubmed
ساينس دايرکت ( ،)Science directگوگل اسکالر ( ،)Google scholarمرکز اطالعات علمی
جهاد دانشگاهی ( ،)SIDمگیران ( )Magiranو ايران مدکس ( ،)Iran madexبدون محدوديت

زمانی تا سال  2021با استفاده از کلیدواژههای دربردارنده عناوين گیاه دارويی به همراه خواص
دارويی ،فرم زيستی ،اندام مورد استفاده در پايگاههای اطالعاتی جستوجو شد و مقاالتی که به
دو زبان فارسی و انگلیسی بودند ،ابتدا چکیده مقاالت ،مورد مطالعه قرار گرفتند و سپس
مقاالتی که از نظر موضوعی مرتبط با عنوان و اهداف پژوهش بودند انتخاب شدند .مقاالت
برگزيده به طور کامل مورد مطالعه قرار گرفتند.

نتایج و تحلیل
ترکیبات فیتوشیمیايی جداسازی شده و شناسايی شده از ماده موثره درخت کهور ()P. cineraria
ترکیبات شناسايی شده در بذرها :اسیدهای چرب :مانند پالمیتیک ،استئاريک ،اولئیک و لینولئیک
اسید ،استرولی :مانند کمپسترول ،استیگماسترول و بتاسیتوسترول ،فالونی :مانند Prosogerin C-
 Dو  ،luteolinفالونولی مانند  patulitrin ،patuletinو  ،rutinفنولیکاسیدی مانند گالیک اسید.
ترکیبات شناسايی شده در گلها :فالونولی مانند  rutin ،patulitrinو  ،patuletinفالونی مانند
 luteolinو  .Prosogerin A-Bترکیبات شناسايی شده در برگها :فنولیکاسیدی و فنیل-
پروپانوئیدی مانند  ،Hydroxycinnamic acidاسترولی مانند کمپسترول ،کلسترول ،ستوسترول و
استیگماسترول ،پیپريدين آلکالوئیدی مانند  ،spicigerineاسیدهای چرب مانند لینولئیک و اولئیک-
اسید.

ترکیبات شناسايی شده در غالفها :تریترپنوئیدی مانند  ،Maslinicacidاسیدچرب :مانند
لینولئیکاسید ،پیرولیدينآلکالوئیدی مانند  spicigerineو  ،prosophyllineفنولیک مانند گالیک-
اسید ،استرولی مانند استیگماسترول ،کمپسترول و سیتوسترول ،فالونی :مانند .Prosogerin A-E
ترکیبات شناسايی شده در پوست ساقه :تریترپنوئیدی مانند  ،lupeolاسترولی مانند بتاسیتوسترول
و استیگماسترول .فعالیتهای بیولوژيک گزارش شده از ماده موثره کهور ايرانی (:)P. cineraria
فعالیت ضد قند خون :در طی چندين مطالعه نقش حیاتی درخت کهور در کاهش قند خون در
بیماری ديابت ثابت شده است و از اينرو در دريابت نقش دارد .فعالیت ضد چربی خون :درخت کهور
خاصیت ضد چربی خون خیلی بااليی را نشان میدهد .برگهای آن در کاهش پارامترهای سطوح
باالی چربی ،بسیار قوی هستند .فعالیت ضد کرم :داروهای ضد کرم ترکیباتی هستند که دارای اثرات
سمی انتخابی برای درمان و کنترل هجوم انگلها هستند .فعالیت ضد تشنج :عصاره متانولی پوست
ساقه کهور در درمان تشنج حداکثر الکترو شوک و پنتیلن تترازول در موشها ،خاصیت ضد تشنجی
فوق العادهای از خود نشان داده است .فعالیت ضد درد و ضد تب :مطالعات مختلف نشان داده که
عصاره اتانولی پوست ساقه کهور خاصیت ضد درد قابل توجهی دارد در حالی که عصاره اتری پوست
تنه کهور دارای خاصیت ضد تب قوی است .فعالیت ضد التهابی :فعالیت ضد التهابی کهور يکی از
مهمترين ويژگی دارويی اين گیاه است .اين خاصیت به روند بهبود آسیبها کمک میکند .فعالیت
ضد تومور :پتانسیل تولید دارو از پوست ساقه کهور به دلیل اثرات ضد سرطانی آن بسیار زياد است.
فعالیت ضد میکروبی :فعالیت ضد میکروبی توانايی جلوگیری از رشد میکروارگانیسمها مانند قارچها و
باکتریها است .فعالیت ضد افسردگی :عصاره آبی برگهای کهور تأثیر قابل توجهی در برابر افسردگی
نشان میدهند .فعالیت آنتی اکسیدانی :آنتی اکسیدان ها موادی هستند که توانايی مهار اکسیداسیون
لیپید و ساير مولکولها را دارند.

نتیجه گیری
کهور درختی است که در مناطق خشک و باير میرويد ،مناطقی که میانگین بارش ساالنه آنها
کمتر از 500میلیمتر است .در اين مناطق فصل تابستان بسیار گرم و زمستان سخت و خشک است.
درخت کهور کاربردها و کارکردهای متعدد و مختلفی دارد که از آن جمله میتوان به تثبیت کردن
خاک ،استفاده به عنوان علیق ،هیمه ،ماده درمانی اشاره کرد .فرهنگ سازی و آموزش به
روستانشینان ،کشاورزان و مروجان و کارشناسان منابع طبیعی ،يکی از مهمترين پیش نیازهای
حفاظت اين گونه خواهد بود .با توجه به خصوصیات رشدی و ويژگیهای منحصر بفرد اين درخت در
زمینههای صنعتی ،رنگرزی ،تعذيه دام ،تولید چوب با کیفیت و همچنین اثرات بیولوژيک اثبات شده
آن که فاقد هر گونه اثرات جانبی يا خطر برای انسان است ،الزم است اقدام جدی جهت حفظ ذخیره
گاه درختان کهور باقی مانده و ايجاد کهورستانهای جديد به منظور بهره برداریهای مختلف صورت
گیرد .از ديدگاه دارويی درخت کهور به عنوان يک گیاه دارويی مزايای بیشماری دارد .از اينرو اهمیت
اين گیاه در درمان بیماریها و کاهش نرخ بیماری ،پرورش ارزان و کمهزينه ،ارزشهای اشتغالزائی
مورد توجه است .استفاده از روشهای نوين بیوتکنولوژی جهت تکثیر سريع ،کشت سلولی و کالوس با
هدف استخراج مواد موثره و متابولیتهای ثانويه مهم اين گیاه از جمله مواردی است که میتواند به
عنوان استراتژیهای تجاریسازی و تولید داروهای جديد مورد توجه قرار بگیرد.
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