
 1399، 2، شماره 33جلد                                         )                                                ايران شناسي يستزمجله (مجله پژوهشهاي گياهي 

371 

 & .Zhumeria majdae Rech. f(اه مورخوش يفي اسانس گيبررسي كمي و ك

Wendelbo (ط مزرعهيعي و شرايشگاه طبيدر رو  
  2و فاطمه سفيدكن *1محمدامين سلطاني پور

  كشاورزي، مركز تحقيقات و آموزش كشاورزي و منابع طبيعي هرمزگان ترويج و آموزش تحقيقات، سازمان ،بندرعباسايران،  1
 ها و مراتع كشور كشاورزي، موسسه تحقيقات جنگل ترويج و آموزش تحقيقات، ، سازمانبندرعباسان، اير 2

  18/8/1397: تاريخ پذيرش  7/8/1396: تاريخ دريافت

  چكيده

 صورت بههاي قديم  از زمانگونه بومزاد استان هرمزگان است كه ) Zhumeria majdae Rech. f. & Wendelbo( مورخوش
درد، ترشي و سوزش معده، سردرد، سرماخوردگي، التيام زخم و بعنوان خنكي  اسهال، نفخ، دلهايي چون  ناراحتي سنتي در درمان

در دو  گونه ينامزرعه و رويشگاه، شرايط در  Z. majdaeبررسي تغييرات كمي و كيفي اسانس گونه  منظور به. شود مصرف مي
و  آباد و سرچاهان حاجيمزارع گياه از  گلدار هاي وم سرشاخهسدر سال . دكاشته شآباد و سرچاهان استان هرمزگان  حاجيمنطقه 

ها به روش تقطير با آب استخراج شد و بازده اسانس  اسانس نمونه. آوري شدند جمع نوگ كوه رشته يمتر 850زمان از ارتفاعات هم
تجزيه و . بودوزني به وزني درصد  1/2و  2/5، 2/3 رويشگاه به ترتيبآباد، سرچاهان و  حاجيدر مزارع ) نسبت به وزن خشك(

-GCو  GC-FIDهاي  دستگاه يلهوس بهدو منطقه كشت و دهنده اسانس گياهان مربوط به رويشگاه  هاي تشكيل شناسايي تركيب

MS بود 14و  22، 17 به ترتيبكوه گنو رويشگاه آباد، سرچاهان و  حاجيدر مزارع اسانس هاي  تعداد تركيب. صورت پذيرفت .
 .Zهاي موجود در ترين تركيب عمده %)7/1(بورنئول  و %) 6/2(كامفن ، %) 4/3(ليمونن ، %) 2/26( ، كامفور%) 1/55(نالول لي

majdae ترين  عمده %)3/1(ليمونن  و %)1/2(بورنئول ، %)1/2(ژرانيول  ،%)5/26( ، كامفور%)4/60(لينالول . در رويشگاه بودند
 %)7/2(بورنئول  ،%)5/4(ليمونن  ،%)7/23( ، كامفور%)59(لينالول . بودند مزرعه سرچاهانر د Z. majdaeهاي موجود در  تركيب

باتوجه به بهبود شرايط رويشي گونه . آباد بودند مزرعه حاجيدر  Z. majdaeهاي موجود در  ترين تركيب عمده %)7/2(كامفن  و
ريزي براي  ها را بهمراه داشت برنامه س، تعداد و درصد تركيبخاك، آبياري و مراقبت كه باال بودن مقدار اسان ازنظردر مزرعه 

  .  شود كاشت گونه در مزرعه توصيه مي

  .آباد و سرچاهان حاجي ، مزرعهگنو ، رويشگاههرمزگان، اسانس، )Zhumeria majdae(مورخوش : هاي كليدي واژه

  m.soltanipoor@areeo.ac.ir  : الكترونيكي ، پست09177616890مسئول، تلفن نويسنده* 

  مقدمه

هاي دارويي  گيري مطلوب و اقتصادي از گونه بهره منظور به
دار موجود در منابع طبيعي تجديد شونده كشور و  و اسانس

بخشي از مواد اوليه مورد نياز صنايع دارويي،  ينتأم
ناسايي و بهداشتي و غذايي، جلوگيري از خروج ارز، ش

آوري اطالعات مورد نياز درباره گياهان دارويي و  جمع
اطالعات اكولوژيك و تركيبات موجود  ازجملهدار  اسانس

 يها گونهيكي از مورخوش  گونه. ها ضرورت دارد در آن
 مهم، انحصاري، پرمصرف و در معرض انقراض دارويي
لينالول، كامفور،  كه تركيبات آن بخصوص باشد يمكشور 

در صنايع دارويي، غذايي، بهداشتي و  ...ونن، كامفن و ليم
باتوجه به اينكه اين گياه . آرايشي كاربرد فراوان دارد

بصورت خودرو و پراكنده در شرايط متفاوت آب و هوايي 
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وجود دارد الزم است شرايط رويش، ميزان اسانس و مواد 
آن در مناطق مختلف و شرايط يكسان مورد بررسي  مؤثره
يرد و پس از مقايسه نتايج بدست آمده با قرارگ

المللي نسبت به كشت و توليد آن اقدام  استانداردهاي بين
متر از سطح دريا در  800-1400اين گياه از ارتفاع  .نمود

  اي مناطق كوهستاني بر روي اراضي سنگالخي و صخره
آباد،  هاي آبماه قطب هاي آهكي در كوه دار و واريزه شيب
، فينو، سيرمند، تنگ سنگر زاد محمود،  چاهان، سر زاغ تنگ

 گونه ).9(شود  و گنو در استان هرمزگان ديده مي
 & .Zhumeria majdae Rech. f(مورخوش با نام علمي 

Wendelbo(  از تيره نعنا)Lamiaceae (گياهي . باشد مي
 50پايا، سبز متمايل به سفيد يا خاكستري و به ارتفاع 

، ساقه با پوست سفيد مايل به متر، بسيار معطر سانتي
يا   مرغي پهن ، تخم شكل ، برگ تقريباً تمامي هم خاكستري
ها  گل. مرغي و يا بيضي با دمبرگ كوتاه است واژ تخم

، تقريباً  ، بيضي مرغي ، بذر تخم بنفش يا بنفش متمايل به آبي
مردم استان  ).27(دار است  لعابو   رنگ اي كم پهلو، قهوه 3

گذشته دور از برگ گياه مورخوش به همراه  هرمزگان از
، برگ آويشن شيرازي، بذر گشنيز و بذر مور تلخبرگ 

،  ، نفخ كرده در درمان اسهال جوشانده و دم صورت بهرازيانه 
، از برگ  و ترشي معده و رفع سوزش معده درد دل

مورخوش به همراه برگ آويشن شيرازي و ميوه سپستان 
ان سرماخوردگي، از برگ گياه جوشانده در درم صورت به

هاي  التيام دمل و زخم ضماد در صورت به مورخوش
از برگ مورخوش به همراه بذر گشنيز و بذر و   چركين

رفع گرماي بدن و جوشانده جهت  صورت بهرازيانه 
اسانس و عصاره  ).7( كنند استفاده مي خنكي عنوان به

ضد اكسيداني و  متانولي مورخوش داراي فعاليت آنتي
ماده نگهدارنده طبيعي  عنوان بهتواند  است و مي ياييباكتر

همچنين اسانس ). 29( يا صنايع دارويي بكار رود در غذا و
و اثرات  )8(و عصاره آبي آن داراي پتانسيل دگرآسيبي 

هاي  ، فعاليت)25(استاتيكي  باكتريسيدي و باكتري
، )26( پالسموديالي ليشمانيايي و آنتي سيتوتاكسيك، آنتي

و  )18( و ضدالتهابي حاد و مزمن يضد درداثرات 
) 1397(و همكاران  پور يسلطان .است) 24(ضدويروسي 

 صفات با مورخوش هاي رويشگاه بين در بررسي ارتباط

افزار  نرماصلي با  هاي مؤلفه به تجزيه روش از شناسي ريخت
PCA طول گل، طول دهنده، گل شاخه طول كه دادند نشان 

 طول جام، لوله طول جام، عرض و طول كاسه، بااليي لبه

 در كه هستند اصلي فاكتورهاي از تخمدان عرض و خامه

 كاسه، عرض و طول و كنند مي تغيير هاي مختلف رويشگاه

اهميت كمتري  بذر رنگ و برگه طول كاسه، لوله طول
نشان داد كه در برگ  1375صدري در سال  .)11( داشتند

درصد  80الول و كامفور بيش از گياه مورخوش دو ماده لين
ساير تركيبات به ترتيب درصد . دهند اسانس را تشكيل مي

اسيمن، بتا   ، سيس ، ليمونن، بورنئول ، آلفا ترپينئول كامفن
، گاما ترپينن، لينالول  ، آلفا پينن، ميرسين ، ترپينولن فالندرن
،  ، بتا كاريوفيلن وان، ايزوپيپريتنون-3- ، اكتان1- اكسيد

-6و  2،  ، سيترال ال، ژرانيال- 4- ، ترپينن2- نالول اكسيدلي
روستائيان و همكاران  ).13(ديول و پارا سيمن بودند 

تركيب شيميايي در اسانس برگ گياه  30تعداد ) 1992(
تركيبات درصد  97حدود   مورخوش را شناسايي كرده كه

نسبت . ها بودند ترپن از سزكوييدرصد  1ها و  از مونوترپن
 1988  هايي كه در سال لول به كامفور در نمونهلينا

 1990هاي سال  و در نمونه 1:1آوري شده بودند  جمع
گزارش ) 1381(سلطاني پور ). 28(بوده است  2:1تقريباً 

كرد كه در اسانس برگ گياه مورخوش كه در مراحل 
مختلف رويشي از منطقه كوه گنو استان هرمزگان جمع 

تركيب شناسايي شده كه  25آوري شده است، تعداد 
بيش از (قسمت اعظم اسانس دو تركيب لينالول و كامفور 

ساير تركيبات مهم كه هركدام . بودند) درصد اسانس 80
: عبارتند از دهند يمدرصد اسانس را تشكيل  1بيش از 

 يسلطان). 8(ليمونن، كامفن، گاماترپينن، بورنئول و ژرانيول 
هاي اسانس  تنوع تركيبدر بررسي ) 1395(و همكاران  پور
ش در مرحله گلدهي گياه مورخو  جمعيت 11فرد از  55در 
 4/42- 8/71(تركيب را شناسايي نمودند كه لينالول  25



 1399، 2، شماره 33جلد                                         )                                                ايران شناسي يستزمجله (مجله پژوهشهاي گياهي 

373 

مهمترين تركيبات ) درصد 2/17- 9/40(و كامفور ) درصد
 9/7ماه با  بيشترين بازده اسانس در جمعيت آب. بودند

ر اساس ها را ب نامبردگان جمعيت. درصد بدست آمد
در دو گروه  PCAافزار  نرمها با  شيميايي داده وتحليل يهتجز

دو تركيب افرادي بودند كه مقدار در گروه اول . قراردادند
كه در  ، حال آنبود اصلي لينالول و كامفور به هم نزديك
 دو تركيب اصلي يادگروه دوم افرادي قرارگرفتند كه مقدار 

  ).10( نداز هم دور بود شده

هاي موجود  در مقايسه تركيب) 1388(و همكاران احمدي 
 (Satureja bachtiarca Bunge)در اسانس مرزه بختياري

در مراحل قبل از گلدهي و گلدهي كامل در رويشگاه و 
مزرعه در استان لرستان، نشان داد كه بازده، تعداد و مقدار 

ها هم در مراحل رويشي و هم در رويشگاه و مزرعه  تركيب
در ) 1386(پور نوايي و همكار  نجف). 1(كنند  تغيير مي

هاي شيميايي اسانس نمونه زراعي  اي تركيب بررسي مقايسه
در  .Dracocephalum kotschyi Boissو رويشگاهي گياه 

و  27استان تهران نشان داد كه در اسانس نمونه رويشگاهي 
بازده . تركيب وجود دارد 23در اسانس نمونه كاشته شده 

. نمونه رويشگاه كمتر از نمونه مزرعه بوداسانس در 
ميرتنول،  ازجملهچنين مقدار تركيبات عمده اسانس  هم

ليمونن و ژرانيال هم در مراحل رويشي و هم در رويشگاه 
ايشان همچنين در بررسي ). 21(و مزرعه متفاوت بود 

هاي شيميايي اسانس نمونه زراعي و  اي تركيب مقايسه
اي  چنين نتيجه Hyssopus officinalisرويشگاهي گياه 

در مقايسه كمي و ) 1387(رامك و همكار ). 20(گرفت 
در  .Artemisia persica Boissكيفي اسانس گياه دارويي 

مزرعه و رويشگاه نشان داد كه بازده اسانس در مزارع و 
ها نشان  نتايج حاصل از آناليز داده. رويشگاه متفاوت است

). 4(دار بود  معني گونه ينااسانس داده كه اثر مكان بر ميزان 
در مقايسه درصد و اجزاي اسانس ) 1388(غني و همكاران 

در شرايط  (.Achillea eriophora DC)بومادران شيرازي 
رويشگاهي و زراعي در استان فارس نشان داد كه ميزان 

و  2هاي رويشگاه و مزرعه به ترتيب  بازده اسانس در نمونه

تركيب و در نمونه  30نه رويشگاه در نمو. درصد بود 5/2
كامفور از تركيبات عمده . تركيب شناسايي شد 36مزرعه 

اسانس در نمونه مزرعه كاهش و تركيب سينئول افزايش 
در بررسي ) 1387(كوچكي و همكاران ). 15(يافت 

 Teucrium polium)نيازهاي اگرواكولوژيك گياه كلپوره 

L.) كه اسانس اين گياه  در استان خراسان شمالي نشان داد
در نمونه زراعي در سال اول نسبت به نمونه رويشگاهي به 

يابد ولي ميزان اسانس در  ميزان پنجاه درصد كاهش مي
ميرجليلي و همكاران ). 16(شود  سال دوم چهار برابر مي

در مقايسه تغييرات كمي و كيفي اسانس گياه ) 1384(
در دو  [Cymbopogon olivieri (Boiss.) Bor] مكي كاه

نمونه رويشگاهي و زراعي نشان داد كه بازده اسانس، تعداد 
هاي رويشگاهي و زراعي  ها در نمونه تركيبات و درصد آن

 عاشور آبادعسكري و شريفي ). 19(متفاوت بودند  باهم
رويشگاه بر عملكرد بذر گياه  يرتأثدر بررسي ) 1389(

كه عملكرد  نشان دادند Pimpinella affinis Ledebدارويي 
باالتر  مراتب بهبيولوژيك و عملكرد بذر گونه در رويشگاه 

در ) 1395(سفيدكن و همكاران ). 14(از مزرعه بود 
هاي اسانس مرزه ريشينگري  بازده و تركيب ررسيب
)Satureja rechingeri Jamzad ( نشان دادند كه مقدار

) كارواكرول و پاراسيمن(بازده و دو تركيب اصلي اسانس 
بازده از . يابد ر شرايط مزرعه نسبت به رويشگاه تغيير ميد
 14و پاراسيمن از  7/86به  3/89، كارواكرول از 6به  7/4

زاده  چنين زارع هم). 12(كند  درصد تغيير مي 5/3به 
و همكاران در مطالعه ديگري روي همين گياه در ) 1395(

اكرول كنند كه مقدار بازده و تركيب كارو استان يزد بيان مي
در نمونه كشت شده در مزرعه يزد نسبت به رويشگاه 

 6/86و از  8/5به  5/2اصلي آن در استان ايالم به ترتيب از 
زاده و سفيدكن  يوسف). 6(يابد  افزايش مي 9/90به 

 بادرشبو كيفي و يمك صفات بررسيدر ) 1395(
)Dracocephalum moldavica L. (هاي رويشگاه در 

نشان دادند كه بازده  غربي و شرقي انآذربايجهاي  استان
هاي اصلي  شده نسبت به رويشگاه اسانس نمونه كاشته 
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بود كه  44/0بازده اسانس نمونه كاشته شده . متفاوت است
كمتر و از ) 61/0(و سلماس ) 52/0(هاي خوي  از جمعيت
و ) 40/0(، تبريز )42/0(، اروميه )41/0(هاي مراغه  جمعيت

و همكاران  زاده ارعز). 22(شتر بود بي) 46/0(پيرانشهر 
هاي  در بررسي كميت و كيفيت اسانس اكسشن) 1395(

) .Thymus kotschianus Boiss. & Hohen(آويشن كوهي 
مقدار بازده و دو  كهكشت شده در استان يزد نشان دادند 

در شرايط ) كارواكرول و تيمول(تركيب اصلي اسانس 
بازده اسانس . يابد مزرعه نسبت به رويشگاه تغيير مي

اكسشن آويشن كوهي كاشته شده در مزرعه يزد نسبت به 
افزايش، ولي  4/2به  2/1رويشگاه اصلي آن در قزوين از 

و تيمول از  1/51به  2/70هاي كارواكرول از  مقدار تركيب
همچنين بازده اسانس . درصد كاهش يافت 3/3به  3/13

نسبت به  اكسشن آويشن كوهي كاشته شده در مزرعه يزد
هاي تهران، كردستان و  رويشگاه اصلي آن در استان

هاي كارواكرول  آذربايجان غربي افزايش، ولي مقدار تركيب
به استثناي مقداركارواكرول در (و تيمول كاهش يافت 
) 1396(حسيني و همكاران ). 5) (استان آذربايجان غربي

 Satureja(هاي مرزه سهندي  در مقايسه اسانس و تركيب

sahendica Bornm.  ( در شرايط زراعي و رويشگاه طبيعي
در استان قزوين نشان دادند كه بازده اسانس و مقدار چهار 

تيمول،گاماترپينن، آلفاترپينن و كاريوفيلن در مزرعه   تركيب
اي دارد و برعكس  نسبت به رويشگاه برتري قابل مالحظه

مقدار دو تركيب پاراسيمن و كارواكرول در رويشگاه اصلي 
  ).2(بيشتري نسبت به مزرعه نشان دادند 

كه ديده شده گياهان دارويي وحشي وقتي از  از آنجايي
زان اسانس و يمشوند در  رويشگاه اصلي به مزرعه منتقل مي

 تحقيقشود، لذا اين  ها تغييراتي ايجاد مي آن مؤثرهمواد 
اه مورخوش در يفي اسانس گيبررسي كمي و ك باهدف

ط يشراتا انجام شد  ط مزرعهيو شرا عييشگاه طبيرو
زان اسانس و مواد موثره آن در مناطق مختلف يش، ميرو

ج بدست آمده با تايسه نيو پس از مقا شودبررسي 

د آن اقدام يالمللي نسبت به كشت و تول نياستانداردهاي ب
  .گردد

  مواد و روشها
هفته سوم رها در بذ :توليد نهال و انتقال به عرصه - 1

گونه در كوه  هاي يشگاهرواز يكي از مهمترين  ارديبهشت
آوري گرديد و پس از بوجاري در يخچال  گنو جمع

 15تاريخ از گلداني عمليات توليد نهال . نگهداري گرديد
و ايستگاه ) كوه گنو(دو منطقه رويشگاه  درآذرماه 
 24مدت  آوري شده به  بذور جمع. آباد انجام شد حاجي

 يلهوس بهنده شده و سپس ساعت در آب معمولي خيسا
پس از . در هزار ضدعفوني گرديد 5كش بنوميل  قارچ

 20هاي پالستيكي به قطر  شستشو با آب در گلدان
خاك  سوم يكها با مخلوط  گلدان. متر كاشته شدند سانتي

ماسه پر  سوم يككود حيواني پوسيده و  سوم يكباغچه، 
كش  ه قارچوسيل ها به شدند و قبل از كاشت نيز خاك گلدان

ها به مدت  گلدان. ضدعفوني گرديد در هزار 5بنوميل 
حدود چهار ماه نگهداري شد و در اين ايام عمليات 

. هاي هرز انجام گرديد آبياري، مراقبت و وجين علف
ها در  نهال. ماه بود فروردين 15مرحله انتقال به عرصه در 

 .آباد كاشته شدند دو ايستگاه سرچاهان و ايستگاه حاجي
هاي غرس شده بالفاصله پس  عمليات آبياري بر روي نهال

مراحل مختلف  6تا  3 يها شكل. از كاشت انجام گرفت
  . دهد ها را نشان مي رشد نهال

هاي سرچاهان و  مشخصات رويشگاه گنو و مزرعه - 2
كيلومتري شمال شهر  20كوه گنو در  :آباد حاجي

در  دراين منطقه گياه مورخوش. بندرعباس واقع است
 يبپرشهاي  متري از سطح دريا بر روي صخره 800ارتفاع 

 يآور جمعمختصات محل . عمق رويش دارد و با خاك كم
 ˚ 23 ΄ 23 " ،ثبت گرديده است  GPSنمونه كه با دستگاه

طول شرقي را نشان  56 ˚ 14΄ 30"عرض شمالي و  27
اقليم منطقه در دستگاه دومارتن خشك بياباني گرم . دهد مي

درجه متر،  ميلي 275- 300وسط بارندگي ساليانه با مت
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گراد و تبخير ساالنه  درجه سانتي 5/22- 25متوسط  حرارت
منطقه از  شناسي ينزم ازنظر. باشد يممتر  ميلي 3400- 3600

خاك منطقه . هاي ميوسن تشكيل شده است آهك و مارن
 30و داراي بافت لومي شني است كه در عمق  عمق كم

  . رسد اليه مي ترينتمتري به سخ سانتي

 ،سيرجان - مسير جاده اصلي بندرعباسمزرعه سرچاهان در 
كيلومتري  40كيلومتري شمال بندرعباس و  120در فاصله 

 تا 18 52 55آباد در مختصات جغرافيايي جنوب حاجي

42 53 55 طول شرقي و54 57 27  تا1 28  عرض
بارندگي . رارداردمتر از سطح دريا ق 780در ارتفاع  ،شمالي
منطقه در درجه اول در فصل زمستان است ولي در دراين 

پر بارانترين ماه . پيوندد تمام فصول بارندگي به وقوع مي
هاي بهمن و  حداكثر رطوبت نسبي در ماه، سال بهمن و دي

هاي دي و بهمن و حداكثر  حداقل مطلق دما در ماه، اسفند
اقليم منطقه . استمرداد هاي خرداد، تير و  مطلق دما در ماه

  . به روش دومارتن خشك و بياباني است

كيلومتري شمال بندرعباس در  165آباد در  مزرعه حاجي
در مختصات ، سيرجان -مسير جاده اصلي بندرعباس

 14طول شرقي و  52 55 55تا 11 54 55جغرافيايي
18 28  تا54 19 28 متر  870در ارتفاع  ،عرض شمالي

منطقه در درجه اول دراين بارندگي . طح دريا قرار دارداز س
در فصل زمستان است ولي در تمام فصول بارندگي به 

بهمن و فروردين، پر بارانترين ماه سال . پيوندد وقوع مي
، هاي بهمن و اسفند حداكثر رطوبت نسبي در ماه، دي

هاي دي و بهمن و حداكثر مطلق  حداقل مطلق دما در ماه
اقليم منطقه به . استهاي خرداد، تير و مرداد  هدما در ما

  .است روش دومارتن خشك و بياباني

 3هاي  مشخصات خاك و جدول 2تا  1هاي شماره  جدول
منحني  2تا  1هاي  هاي آب و هوايي و شكل ويژگي 4تا 

  ).3(دهد  آمبروترميك اين دو ايستگاه را نشان مي
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 )1375-95( انسرچاه ايستگاهمنحني آمبروترميك  -1شكل 
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  ) 1365-95(آباد  حاجيايستگاه منحني آمبروترميك  - 2شكل 

  محل اجراي بررسيمشخصات خاك  – 1جدول 

  نام منطقه
بافت
 خاك

  اسيديته
هدايت
  الكتريكي

مواد خنثي
  (%)شونده 

 گچ
  كربن
  (%)مواد آلي

  فسفر
  جذب قابل

  پتاسيم
  جذب قابل

  28  -  248/0 0 5/52 97/0 36/8 لومي شني  كوه گنو
  190  67/5  485/0 0 50/14 3/2 87/7 لومي شني  آباد حاجي

  44  88/0  08/0 0 64/52 98/1 6/7 لومي شني  سرچاهان
  )ها ها و آنيون كاتيون(محل اجراي بررسي مشخصات شيميايي خاك  -2جدول 

  نام منطقه
  واالن در ليتربرحسب ميلي اكيهايونو آنهايونكات

  كلر  كربنات يب  كربنات ولفاتس كلسيم منيزيم سديم
  2  24/0  0 5/1 3 7/4 3/1 كوه گنو
  28  7/2  0 6/3 8/18 2/10 18 آباد حاجي

  12  1/2  0 5/5 8/2 1 16 سرچاهان
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  آباد و سرچاهان حاجيهاي  پارامترهاي مختلف درجه حرارت ماهيانه و ساليانه ايستگاه -  3 جدول
  ساالنه  شهريور  مرداد  تير  خرداد  ارديبهشت  فروردين  داسفن  بهمن  دي  آذر  آبان  مهر  پارامتر ايستگاه

هان
رچا

س
  

  3/25  4/33  6/35  2/35  7/33  9/28  6/22  8/17  4/14  1/14  8/16  7/22  7/28  ميانگين
  3/17  4/25  7/27  2/26  7/24  5/20  9/14  6/10  7/7  7  6/8  8/13  2/20  متوسط حداقل
  4/33  3/41  4/43  2/44  7/42  3/37  4/30  1/25  2/21  3/21  25  6/31  1/37  متوسط حداكثر
  2/7  5/11  16  15  13  10  5  1  0  0  1  5  9  حداقل مطلق
  50  49  50  50  50  47  5/42  36  5/36  40  5/40  41  46  حداكثر مطلق

جي
حا

 
  آباد

  2/23  31  34  7/33  2/31  5/27  9/20  4/16  7/11  9/11  5/14  6/19  9/25  ميانگين
  8/14  9/22  1/26  5/25  8/21  1/18  9/11  4/8  2/5  5/4  7/6  3/11  4/16  متوسط حداقل
  6/31  3/39  7/41  5/42  7/40  8/36  5/29  7/24  4/19  9/17  6/22  3/29  35  متوسط حداكثر
  9  4/19  2/21  8/18  4/16  6/13  6/5  4/0  6/2-   6/1-   0  8/4  2/12  حداقل مطلق
  9/35  6/42  4/43  46  4/44  6/41  8/36  2/29  8/23  8/24  8/25  6/33  6/38  حداكثر مطلق

  آباد و سرچاهان حاجيهاي  بارندگي متوسط ماهيانه و ساليانه ايستگاه -4 جدول

  ساالنه  شهريور  مرداد  تير  خرداد  ارديبهشت فروردين اسفند بهمن دي آذر  آبان  مهر ايستگاه
  8/215  3  6/2  5/8  2/11 2/23 1/53 6/30 3/29 3/29 9/10  7/10  4/3 آبادحاجي

  8/226  5/7  3/13  6/5  3/6 7/6 20 9/39 6/47 3/43 6/32  3/2  7/1 سرچاهان
  

گرم از  200مقدار  :برداري و تهيه اسانس نمونه - 3
ها در  سرشاخه گلدار گياه مورخوش بطور تصادفي از پايه

زمان در مرحله اوج گلدهي گياه  هم طور بهعرصه و مزرعه 
خشك شدن  .آوري شدجمع ماه ينفروردو در اوايل 

در  .گراد انجام شد درجه سانتي 22- 25ها در دماي  نمونه
تعيين درصد رطوبت نهايي هر  منظور بهگيري،  زمان اسانس

گرم از آن توسط ترازوي ديجيتال دقيق  5نمونه، مقدار 
 24گراد به مدت  درجه سانتي 105وزن شد و در آون 
مدت دو ساعت با گيري به  اسانس. ساعت قرار داده شد

ي شده براساس دارونامه استفاده از دستگاه كلونجر طراح
اسانس استخراج  .انجام شدبريتانيا به روش تقطير با آب 

گرديد و   دار نگهداري هاي كوچك درب شده در شيشه
اطراف هر شيشه با كاغذ آلومينيومي پوشانده شد و جهت 

بازده اسانس با . ها در يخچال نگهداري شد انجام آزمايش
خشك نمونه  وزن برحسبدر نظر گرفتن درصد رطوبت، 

  . محاسبه شد

هاي مربوط به تعيين تركيبات موجود در  آزمايش - 4
 اتتركيببراي شناسايي  :اسانس برگ گياه مورخوش

كروماتوگرافي گازي  هاي دستگاهاز دهنده اسانس  تشكيل

)GC-FID (سنج  و كروماتوگرافي گازي متصل به طيف
پس از تزريق اسانس به . استفاده شد )GC/MS(جرمي 

هاي استاندارد با استفاده از  هاي فوق با مقايسه مولفه تگاهدس
) RI(و انديس بازداري ) RT(ها  زمان بازداري تركيب

 ها دستگاهاين  مشخصات. تركيبات اسانس شناسايي شدند
 :بود زير قرار به

گاز كروماتوگراف شيمادزو   -  GC-FIDمشخصات دستگاه 
 متر و انتيس 30طول به  DB-5، مجهز به ستون 9Aمدل 
هاي فاز ساكن در آن  كه ضخامت اليهمتر  ميلي 25/0قطر 

درجه  40 ازريزي حرارتي  برنامه. باشد ميميكرومتر  25/0
دقيقه توقف در همان  5و پس از  شده شروعگراد  سانتي
تا  يافته يشافزابا سرعت سه درجه در دقيقه  يجتدر بهدما، 
تزريق و ظه دماي محف. رسيد گراد سانتيدرجه  250به 

دتكتور مورد استفاده در . تنظيم شده بود 260دتكتور 
گاز  عنوان بهاز گاز هليوم بوده و  FIDاز نوع  GCدستگاه 
  .ستفاده شدبر ثانيه ا متر يسانت 32با سرعت  حامل

دستگاه كروماتوگراف از  -  GC-MSمشخصات دستگاه 
ز نوع ا سنج جرمي طيفكوپل شده با  3400واريان گازي 
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قطر و  متر 30به طول DB-5تله يوني مجهز به ستون 
در آن  فاز ساكناليه ضخامت كه متر  ميلي 25/0داخلي 

 ريزي حرارتي ستون برنامه. بود استفاده شد ميكرومتر 25/0
دماي . بود GCريزي ستون در دستگاه  شبيه به برنامه
شد و از گاز گراد تنظيم  درجه سانتي 260 محفظه تزريق

متر بر ثانيه در طول  سانتي 5/31ل هليوم با سرعت حام
زمان اسكن برابر با يك ثانيه، انرژي  .گرديدستون استفاده 

  .  بود 340تا  40ولت و ناحيه جرمي از  70يونيزاسيون 

بازده اسانس از تقسيم وزن  :تعيين بازده اسانس - 5
اسانس بر وزن مقدار برگ گياه استفاده شده براي 

  .بدست آمدگيري  اسانس

در قالب طرح آماري  اين بررسي: محاسبات آماري - 6
مورد  SPSSافزار  بلوك كامل تصادفي با سه تكرار در نرم

قرارگرفت و ميانگين آماري صفت مورد  وتحليل يهتجز
  .بررسي با آزمون دانكن مورد مقايسه قرار گرفت

    
  نهال سه ماهه گونه مورخوش -4شكل             مرحله شش برگي نهال گونه مورخوش               -3شكل 

  

     
  نهال يكساله گونه مورخوش در مزرعه -6شكل    گونه مورخوش در مزرعه در مزرعه ماهه ششنهال  -5شكل  
  بحثنتايج و 

بيشترين بازده اسانس مربوط به : بازده اسانس - 1
. آباد بود آوري شده از مزرعه حاجي هاي جمع نمونه
نمونه مزرعه سرچاهان و در نهايت رويشگاه كوه  ازآن پس

وزني به وزني درصد  1/2و  2/3، 2/5گنو كه به ترتيب 
 باهمآماري بازده اسانس در مناطق مورد بررسي  ازنظر. بود

داري داشت و در سه گروه جداگانه واقع  اختالف معني
 2/5آباد با  بيشترين بازده در نمونه مزرعه حاجي. شد

) 1387(در مقايسه با مطالعات مجروحي بدست آمد كه 
 5/6) (1992(و همكاران روستائيان و ) 17() درصد 3/9(

 4/2) (1375(صدري [ها  كمتر و از ساير بررسي) درصد
، سلطاني پور و )درصد 5/4) (1365(، آئينه چي )درصد

و همكاران شريف فر و ) درصد 5/4) (1395(همكاران 
هاي انجام  در بررسي .بيشتر بود ])درصد 4/2( )2008(

پور نوايي و  ، نجف)1388(شده توسط احمدي و همكاران 
كوچكي و  و) 1387(، رامك و همكار )1381(همكار 

هاي تهيه شده از  بازده اسانس نمونه) 1387(همكاران 
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ها  رويشگاه در گياهان مورد بررسي بيشتر از بازده اسانس
كه حال آن . هاي كاشته شده در مزرعه بود نمونه

ميرجليلي و همكاران هاي انجام شده توسط  بررسي
، غني و )1386(پور نوايي و همكار  نجف، )1384(

، سفيدكن )1395(زاده و همكاران  ، زارع)1388(همكاران 
و ) 1395(زاده و سفيدكن  و يوسف) 1395(و همكاران 

نشان دادند كه بازده اسانس ) 1396(حسيني و همكاران 
از مزرعه در گياهان مورد بررسي بيشتر  هاي تهيه شده نمونه

هاي برداشت شده از رويشگاه  هاي نمونه از بازده اسانس
بنابراين در گياهان مختلف تغيير مقدار بازده ديده . بود
شود كه با توجه به نوع گونه بازده ممكن است افزايش  مي

  .يا كاهش يابد

هاي موجود در اسانس برگ گياه  شناسايي تركيب - 2
 25 جمعاًدر اسانس برگ گياه مورخوش : وشمورخ

كمترين ميزان تركيب در نمونه . تركيب شناسايي شد
در مزرعه . تركيب بود 17مربوط به رويشگاه كوه گنو با 

تركيب  14آباد  تركيب و در مزرعه حاجي 22سرچاهان 
تعداد و مقدار تركيبات موجود در  5جدول  .شناسايي شد

هاي اسانس  در نمونه اسانس برگ گياه مورخوش را
آباد و مزرعه سرچاهان را نشان  رويشگاه و مزرعه حاجي

هاي شناسايي شده در اين  مقايسه تعداد تركيب. دهد مي
بررسي با مطالعات قبلي نشان داد كه با مطالعات صدري 

و ) تركيب 25) (1381(، سلطاني پور )تركيب 25) (1375(
برابر، از ) بتركي 25) (1395(سلطاني پور و همكاران 

و  روستائيان، )تركيب 31) (1365(چي  مطالعات آئينه
و همكاران  شريف فرو ) تركيب 30) (1992(همكاران 

) 1390(كمتر و از مطالعه مجروحي ) تركيب 26( )2008(
  .بيشتر بود) تركيب 22(

هاي موجود در اسانس برگ گياه  مقايسه تركيب - 3
ود در اسانس تركيب موج 15مقايسه  6جدول : مورخوش

همانگونه كه از . دهد برگ گياه مورخوش را نشان مي
ول پيداست بيشترين تركيب لينالول است كه در يك اجد

دومين تركيب كامفور در گروه . گروه جداگانه قرارگرفت
ليمونن در گروه سوم، دو تركيب كامفن و . گرفتقرار دوم

، سنمير، آلفا پيننهاي  بورنئول در گروه چهارم و تركيب
سيس ، تيمول، ژرانيول، ترپينولن، گاما ترپينن، ارتوسيمن
گروه پنجم همگي در  بتا بيزابولنو  بتا كاريوفيلن، جاسمن

  .قرارگرفتند

 80- 90لينالول و كامفور دو تركيب اصلي گياه، حدود 
در اين بررسي بيشترين . درصد اسانس را تشكيل دادند

درصد بود  4/60با مقدار لينالول در نمونه مزرعه سرچاهان 
و ) درصد 2/69) (1365(چي  كه كمتر از مطالعات آئينه

، )درصد 59) (1381(بيشتر از مطالعات سلطاني پور 
و شريف فر ، )درصد 3/57) (1992(و همكاران روستائيان 
 5/41) (1375(، صدري )درصد 3/53( )2008(همكاران 

 و) درصد 1/57) (1395(، سلطاني پور و همكاران )درصد
بيشترين مقدار . بود) درصد 6/35) (1387(مجروحي 

درصد بود  5/26كامفور نيز در نمونه مزرعه سرچاهان با 
و صدري ) درصد 5/41) (1389(كه از مطالعه مجروحي 

و  شريف فركمتر و از مطالعات ) درصد 7/39) (1375(
) 1381(، سلطاني پور )درصد 1/26( )2008(همكاران 

، )درصد 23) (1992(و همكاران  انروستائي، )درصد 7/23(
و آئينه چي ) درصد 9/22) (1395(سلطاني پور و همكاران 

  . بيشتر بود) درصد 2/21) (1365(

موجود در اسانس برگ گياه  هاي يبتركمقايسه  - 4
، كامفور، مقدار لينالول: در رويشگاه و مزرعه مورخوش

ليمونن، بورنئول، آلفاپينن، ميرسن، گاماترپينن، 
در  كاريوفيلن، ژرانيول، سيمن، تيمول و بتابيزابولنبتا

دار داشتند و در سه  اختالف معني باهمرويشگاه و مزرعه 
، ترپينئول و سيس مقدار كامفن. گروه جداگانه قرارگرفتند

دار  اختالف معني باهمنيز در رويشگاه و مزرعه  جاسمن
مقايسه آماري . داشتند و در دو گروه قرار گرفتند

هاي اسانس برگ گياه مورخوش در شرايط  تركيب
 7آباد و سرچاهان در جدول  هاي حاجي رويشگاه و مزرعه
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انجام شده توسط  هاي يبررسدر . نشان داده شده است
 )1384(ميرجليلي و همكاران ، )1388(احمدي و همكاران 

تعداد تركيبات اسانس ) 1386(پور نوايي و همكار  نجف و
ويشگاه در گياهان مورد بررسي هاي تهيه شده از ر نمونه

هاي كاشته شده در  بيشتر از تعداد تركيبات اسانس نمونه
هاي انجام شده توسط  حال آن كه بررسي. مزرعه بود

، )1387(، رامك و همكار )1381(پور نوايي و همكار  نجف
) 1395(زاده و همكاران   و زارع) 1388(غني و همكاران  

شان داد كه تعداد تركيبات بر روي گياه مرزه ريشينگري ن
هاي تهيه شده از مزرعه در گياهان مورد  اسانس نمونه

هاي برداشت  بررسي بيشتر از تعداد تركيبات اسانس نمونه
زاده و   كه در مطالعه زارع ضمن آن. شده از رويشگاه بود

بر روي گياه آويشن كوهي تعداد ) 1395(همكاران 
از مزرعه با تعداد هاي تهيه شده  تركيبات اسانس نمونه
هاي برداشت شده از رويشگاه برابر  تركيبات اسانس نمونه

بنابراين در گياهان مختلف تغيير مقدار تعداد تركيبات . بود
شود كه با توجه به نوع گونه تعداد تركيبات ممكن  ديده مي

  .است افزايش يا كاهش يابد

طور كلي گونه دارويي مورخوش گونه انحصاري و در  به
داراي فعاليت و  ض خطر استان و ايران استمعر
پتانسيل دگرآسيبي ، )29( ياييضد باكتراكسيداني و  آنتي

، )26(استاتيكي  اثرات باكتريسيدي و باكتري، )8(
ليشمانيايي و  هاي سيتوتاكسيك، آنتي فعاليت
و ضدالتهابي حاد  يضد درداثرات ، )27( پالسموديالي آنتي

است، چنانچه از ) 24(ضدويروسي و  )18( و مزمن
هاي فراوانش  ارتفاعات به مزارع مردم منتقل شود پتانسيل

كند كه آن را از حيز انتفاع خارج كند و  چنان تغيير نمي آن
  .باشد نگارندگان مي يدتأكتوصيه كشت آن در مزارع مورد 

  سپاسگزاري

موسسه تحقيقات  ينمسئولهاي  نگارندگان از مساعدت
و مركز تحقيقات و آموزش ها و مراتع كشور  جنگل

كشاورزي و منابع طبيعي هرمزگان كمال تشكر و قدرداني 
 .رادارند

  رويشگاه و مزرعههاي موجود در اسانس برگ گياه مورخوش در  تركيبمقدار و نوع  - 5جدول 
  آباد مزرعه حاجي  رچاهانس مزرعه كوه گنو شاخص بازداري نام تركيب  رديف

1 

2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  

 آلفا پينن
  كامفن

 وان – 3 –اكتان 

  ميرسن
  كارن-3 -اكتا

  سيمن پارا
  ليمونن

  گاما ترپينن
  سيس لينالول اكسيد
  ترانس لينالول اكسيد

  ترپينولن
  لينالول

  آلفا كامفولنال
  كامفور

  رنئولوب
  آلفا ترپينئول

926 
939  
960 

977  
1005  
1008  
1017  
1044  
1052  
1066  
1073  
1080  
1106  
1117  
1147  
1171  

8/0 
6/2  
9/0  
5/0  
3/0  
7/0  
4/3  
3/1  

-  
-  
5/0  
1/55  

  ناچيز
2/26  
7/1  
6/0  

5/0  
2/1  
3/0  
3/0  

-  
2/0  
3/1  
4/0  
4/0  
3/0  
1/0  
4/60  

-  
5/26  
1/2  
6/0  

2/1  
7/2  
9/0  

  ناچيز
2/0  
9/0  
5/4  
9/0  

-  
-  
-  
59  
  ناچيز

7/23  
7/2  

-  
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17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25 

 نرول
  نرال

  ژرانيول
  ژرانيال
  تيمول

  لمنبتا ا
  سيس جاسمن
  بتا كاريوفيلن
  بتا بيزابولن

  )درصد(جمع 

1210 
1214  
1232  
1240  
1278  
1295  
1386  
1410  
1490  
  

- 
-  
8/0  

-  
9/0  

-  
-  
-  
1/1  
4/97  

4/0  
3/0  
1/2  
2/0  
2/0  
2/0  

-  
6/0  
1/0 

7/98 

-  
-  
-  
-  
-  
-  
1/1  

-  
8/0  
6/98  

  .دهند وش را نشان ميهاي مناطق، درصد تركيبات در اسانس گياه مورخ اعداد ستون   

 مقدار تركيبات موجود در اسانس برگ گونه مورخوشهاي  مقايسه ميانگين - 6جدول 

 هايبترك 1 2 3 4 5

 بتاكاريوفيلن 1667/0    
 ترپينئول 2000/0    

 ميرسن 2667/0    

 سيس جاسمن 3667/0    

 تيمول 3667/0    

 پاراسيمن 6000/0    

 تابيزابولنب  6667/0     

 آلفاپينن 8333/0    

 گاماترپينن  8667/0     

 ژرانيول 9667/0    

 بورنئول   1667/2   

 كامفن  1667/2   

 ليمونن     1667/2  

 كامفور     4667/25 

 لينالول      1667/58

000/1  000/1  000/1  000/1  124/0  Sig. 

  . دهند اه مورخوش را نشان ميها، درصد تركيبات در اسانس گي ميانگين

 تركيبات موجود در اسانس برگ گونه مورخوش در رويشگاه و مزرعه مقدارهاي  مقايسه ميانگين - 7جدول 

آبادمزرعه حاجي مزرعه سرچاهان  تركيب كوه گنو 
4/60    a 59   b 1/55    c لينالول 
5/26    c 7/23   a 2/26    b كامفور 
2/1    b 7/2   a 6/2    a كامفن 
3/1    c 5/4   a 4/3    b ليمونن 
1/2    b 7/2    a 7/1    c بورنئول 
1/0    b 0   b 5/0    a ترپينئول 
5/0    c 2/1    a 8/0    b آلفا پينن 
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3/0    b 0   c 5/0    a ميرسن 
4/0    c 9/0    b 3/1    a گاماترپينن 
6/0    a 0   b 0   b بتا كاريوفيلن 
1/2    a 0   c 8/0    b ژرانيول 
2/0    c 9/0    a 7/0    b سيمن 

2/0    b 0   c 9/0    a تيمول 
1/0    c 1/1    a 8/0    b بتابيزابولن 

0   b 1/1    a 0   b سيس جاسمن 

اراي يك حرف مشترك هستند، هاي موجود در هر ستون كه حداقل د ميانگين. دهند هاي جدول، درصد تركيبات در اسانس گياه مورخوش را نشان مي اعداد درون ستون
  .ندارند باهمداري احتمال خطا آزمون دانكن اختالف معنيدرصد  1در سطح 

  منابع
، خادمي، .، عسكري، ف.، باباخانلو، پ.، سفيدكن، ف.احمدي، ش -1

هاي  مقايسه تركيب. 1388 ،.فر، مكريميو  ،.زاده، ن ، ولي.ك
 Satureja bachtiarica)موجود در اسانس مرزه بختياري 

Bunge)  در مراحل قبل از گلدهي و گلدهي كامل در رويشگاه
 25فصلنامه تحقيقات گياهان دارويي و معطر ايران، ، و مزرعه

  .159-169 صفحات، )2(

. 1396 ،.و قالوند، م ،.، آقاعليخاني، م.، سفيدكن، ف.م .س ،حسيني -2
 S،atureja sahendica(مقايسه اسانس مرزه سهندي 

Bornm. (هاي آن در شرايط زراعي و رويشگاه طبيعي  و تركيب
دوماهنامه تحقيقات گياهان دارويي و معطر ، در استان قزوين

  .1-12، صفحات )1( 33ايران، 

هاي تحقيقاتي  شناسنامه ايستگاه. 1396 ،.و شاهي، م ،.ي ،حسيني -3
، مركز تحقيقات و آموزش كشاورزي و منابع طبيعي هرمزگان

 52آموزش كشاورزي و منابع طبيعي هرمزگان،  مركز تحقيقات و
  .صفحه

مقايسه كمي و كيفي اسانس . 1387 ،.و سفيدكن، ف ،.رامك، پ -4
در مزرعه و  .Artemisia persica Boissگياه دارويي 

 24فصلنامه تحقيقات گياهان دارويي و معطر ايران، ، رويشگاه
  .189- 197، صفحات )2(

 .زاده، م و عرب ،.زاد، ز ، جم.ميرزا، م ،.ع ، ميرحسيني،.ع زاده، ارعز -5
هاي آويشن  بررسي كميت و كيفيت اسانس اكسشن. 1395 ،.ر

) .Thymus kotschianus Boiss. & Hohen(كوهي 
دوماهنامه تحقيقات گياهان دارويي و ، كشت شده در استان يزد

  .937-947، صفحات )6( 32معطر ايران، 

 ،.، ميرحسيني، ع.ر .طبايي عقدايي، س ،.، سفيدكن، ف.ع زاده، ارعز -6
تجزيه كمي و كيفي . 1395 ،.ر .زاده، م و عرب ،.ر .ميرجليلي، م

در شرايط  Satureja rechingeri Jamzadهاي  اسانس توده
 32دوماهنامه تحقيقات گياهان دارويي و معطر ايران، ، زراعي

  .981-987، صفحات )6(

آوري  نهايي طرح تحقيقاتي جمعگزارش . 1378 ،.ا .، مپور يسلطان -7
موسسه تحقيقات ، و شناسايي گياهان دارويي استان هرمزگان

  .صفحه 510جنگلها و مراتع كشور، 

و  ،.، خلدبرين، ب.ب .، رضايي، م.، مرادشاهي، ع.ا .، مپور يسلطان -8
 بر مورخوش گياه اسانس دگرآسيبي اثرات. 1385 ،.م .برازنده، م

، گندم و يفرنگ گوجهزراعي  گياهان دانه رشد و بذور زني جوانه
  .19-28، صفحات )1( 19شناسي ايران،  مجله زيست

بررسي ارتباط عوامل اكولوژيك با . 1386 ،.ا .پور، م سلطاني -9
، پراكنش و فراواني گونه دارويي مورخوش در استان هرمزگان

  .54- 61، صفحات76فصلنامه پژوهش و سازندگي، 

و  ،.، جنوبي، پ.م .، سيحسام زاده حجاز، .ا .پور، م سلطاني -10
هاي اسانس در افراد  بررسي تنوع تركيب. 1395 ،.ميرزا، م
 Zhumeria(ش هاي مختلف گياه دارويي مورخو جمعيت

majdae Rech. f. & Wendelbo( ، دوماهنامه تحقيقات
  .483-500، صفحات )3( 32گياهان دارويي و معطر ايران، 

و  ،.م .، سيحسام زاده حجاز، .، جنوبي، پ.ا .پور، م سلطاني -11
ش دارويي مورخو شناسي گونه ريختبررسي . 1397 ،.ميرزا، م

)Zhumeria majdae Rech. f. & Wendelbo( ، مجله
، )1( 31، )شناسي ايران ستمجله زي(هاي گياهي  پژوهش

  .142-155صفحات 

ازده و ب بررسي. 1395 ،.و ميرزا، م ،.نيا، ر بئ، طا.سفيدكن، ف -12
 Satureja(هاي اسانس شش توده از مرزه ريشينگري  تركيب
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rechingeri Jamzad (دوماهنامه تحقيقات ، در شرايط زراعي
  .1-13، صفحات )1( 32گياهان دارويي و معطر ايران، 

شيميايي موجود در روغن اسانس  هاي يبترك. 1375 ،.، ح صدري -13
- 61، صفحات 31،  پژوهش و سازندگي، گونه دارويي مورخوش

59.  

 يرتأثبررسي . 1389 ،.و شريفي عاشورآباد، ا ،.عسكري، ف -14
رويشگاه و تاريخ كاشت بر عملكرد بذر گياه دارويي 

Pimpinella affinis Ledeb ، دوماهنامه تحقيقات گياهان
 .596-605، صفحات )4( 26دارويي و معطر ايران، 

زاده  حسنو  ،.رمي، عپور فرد جه ، پهلوان.، عزيزي، م.ع ،غني -15
مقايسه درصد و اجزاي اسانس بومادران . 1388 ،.خياط، م
در شرايط رويشگاهي  (.Achillea eriophora DC)شيرازي 
-28، صفحات 2فصلنامه گياهان دارويي، سال هشتم، ، و زراعي

20.  

 ،.و خزاعي، ح ،.، عزيزي، ك.، نصيري محالتي، ع.كوچكي، ع -16
 Teucrium)اگرواكولوژيك گياه كلپوره بررسي نيازهاي . 1387

polium L.) ،صفحات )2( 6هاي زراعي ايران،  مجله پژوهش ،
404-395.  

 هاي تركيب كيفي و كمي تغييرات بررسي. 1387. ا .مجروحي، ع -17

، رشد مختلف مراحل مورخوش در گياه برگ اسانس شيميايي
  .107-113، صفحات 29فصلنامه گياهان دارويي، 

بررسي سميت حاد، اثرات . 1378 ،.زاده، م حسينو ، .، م يمحمد -18
هاي سفيد  بر موش مورخوشعصاره تام  يضدالتهابدردي و  ضد

، دانشكده  نامه دكتراي داروسازي پايان ،كوچك و بزرگ
  .صفحه 234، پزشكي مشهد  ، دانشگاه علوم داروسازي

. 1384 ،.و سرخوش، پ ،.، صالحي، پ.، سنبلي، ع.ميرجليلي، م -19
مقايسه تغييرات كمي و كيفي اسانس گياه 

در دو   [Cymbopogon olivieri (Boiss.) Bor]مكي كاه
، 16فصلنامه گياهان دارويي، ، نمونه رويشگاهي و زراعي

  .22-29صفحات 

 اي يسهمقابررسي . 1381 ،.و ميرزا، م ،.پور نوايي، م نجف -20
گاهي گياه هاي شيميايي اسانس نمونه زراعي و رويش تركيب
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Abstract 

Zhumeria majdae is one of the important and endemic species of Hormozgan province 
that is used for diarrhea, stomachache, cold, headache, wound and as coolness from 
ancient times by native peoples of Hormozgan. This investigation was carried out for 
investigating the changes of quantity and quality of essential oil of Z. majdae in field 
and provenance. This research started from 1387 and lasted three years. In third year the 
aerial parts of plants were collected from Sarchahan and Hajiabad Fields and Geno 
Mountain at the altitude of 850 m. Essential oils isolated by hydro distillation for 3h. 
The yields of essential oils in Sarchahan (3.2%), Hajiabad (5.2%) and Geno provenance 
(2.1%) were calculated. Analysis and identification of chemical compositions of the 
essential oil were performed by GC-FID and GC-MS. In all 25 compounds, linalool 
(55.1 %), camphor (26.2 %), limonene (3.4 %), camphene (2.6 %) and borneol (1.7 %) 
were the main components of Z. majdae in Geno provenance. Linalool (60.4 %), 
camphor (23.7 %), geraniol (2.1 %), borneol (2.1 %) and limonene (1.3 %) were the 
main components of Z. majdae in field of Sarchahan and linalool (59%), camphor (23.7 
%), limonene (4.5 %), borneol (2.7 %) and camphene (2.7 %) were the main 
components of Z. majdae in field of Hajiabad. Regarding to the appropriate vegetative 
status of the studied species in the field condition from soil texture, irrigation and high 
conservation activities, resulting in maximum producing amount of essential oils, 
number and percent of the essential oils composition, we suggest cultivation of the 
species in the field condition.  

Key words: Essential oil، Zhumeria majdae, Hormozgan province, Sarchahan and 

Hajiabad Fields and Geno Mountain.  


