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  ، دانشگاه آزاد اسالمي واحد شهرري پايه شناسي، دانشكده علوم  گروه زيست،استاديار
 مجتمع ، نرسيده به پل هوايي، قم-   بزرگراه تهران7 كيلومتر ، ميدان جهاد،اه آزادگان بزرگر،تهران: آدرس مكاتبه*

  )021( 55229283 :، نمابر09125348825: تلفن، شناسي  گروه زيست،)ره( دانشگاهي يادگار امام
  A_Majrouhi@yahoo.com: پست الكترونيك

  

  14/6/87 :يبتاريخ تصو                                            21/6/86: تاريخ دريافت
  چكيده
اخيراً به عنوان يك گونه متعلق به يك جنس  شود، مورخوش شناخته مي ُكه با نام محليZhumeria majdae  گونه ايراني: مقدمه
 هاي برگ. پراكنش محدود به جنوب ايران و استان هرمزگان است نظر اين گياه از .تيره نعناع معرفي شده است  از1نام زومرياه جديد ب

  . شود مي استفاده قويكننده  عفونيوي شفابخش براي درد معده و يك ضدمورخوش ساليان متمادي است كه به عنوان يك دار ُگياه
مورخوش در  ، شناسايي تركيبات شيميايي اسانس برگ گياها عنايت به خواص درماني و كاربردهاي اين گياه در طب سنتيب: هدف

  . وكيفي از اهداف اين تحقيق بودندمراحل مختلف رشد و بررسي تغييرات كمي 
مورخوش در مراحل رويشي و زايشي  پژوهش نوع و مقدار تركيبات شيميايي موجود در اسانس برگ گياهدر اين : روش بررسي

 بررسي GC/MS و GCهاي  آوري شده بود، با استفاده از تكنيك  كيلومتري شمال غربي بندرعباس جمع35 كه از كوه گنو واقع در
  . صورت گرفت2استفاده از دستگاه كلونجرگيري به روش تقطير با آب و با  سانسا. شد

مورخوش در مرحله  در اسانس برگ گياه.  درصد بود3/9  و5/7بازده اسانس برگ در مراحل رويشي و زايشي به ترتيب : نتايج
 درصد بيشترين حجم تركيبات 7/77اً  درصد و جمع1/42 درصد و كامفور با 6/35لينالول با .  تركيب شناسايي شد22رويشي، 

 43/39د كه لينالول با ش تركيب شيميايي شناسايي 16مورخوش تعداد  در مرحله زايشي در اسانس برگ. ندده اسانس را تشكيل مي
دو تركيب . دهند  درصد بيشترين حجم تركيبات اسانس را به خود اختصاص مي26/79 درصد و جمعاً 83/39درصد و كامفور با 

ها را به خود اختصاص   درصد از حجم اسانس79ها هستند و حدود  دهنده اسانس نالول و كامفور جزو گروه تركيبات اصلي تشكيللي
  .دهند مي

چنين مقدار و نوع تركيبات  هم. باشد  بازده توليد اسانس برگ گياه مورخوش در مراحل رويشي مختلف، متفاوت مي:گيري نتيجه
  .رگ نيز متغير استاسانس ب

  
  مورخوش، اندميك، لينالول، كامفور ُاسانس،: گل واژگان

                                           
1 Zhumeria        2 Clevenger 
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 ...بررسي تغييرات كمي و كيفي 

 

  مقدمه
كشور ايران با تنوع اقليمي، اكولوژيكي و جغرافيايي و به 

اي از جهان كه دربرگيرنده سه ناحيه  دليل قرار گرفتن در پهنه
 عماني -  توراني و خليج-  سيبري، ايراني- رويشي اروپا

توجهي برخوردار است، به طوري باشد، از تنوع گياهي قابل  مي
 گونه 7500در ايران بالغ بر  كه تعداد گياهان شناخته شده

 درصد انحصاري ايران هستند و 22از اين تعداد، حدود . است
در كشور شناسايي ) اندميك(گونه گياهي بومي  1727تعداد 

  گونه از اين گياهان، بومي ناحيه رويشي خليج52. شده است
 گونه 10در اين ميان سهم استان هرمزگان  عماني است و -

با وجود اين تعداد گونه گياهي به . ]1 [استگياهي انحصاري 
توان ايران را جهاني كوچك در چهارچوب يك مرز  ت ميأجر

  .دانست و بجاست كه فلور طبيعي ايران را طالي سبز بناميم
اي   جنس تك گونه20در فلور كشور ايران تعداد 

 Zhumeria ها به جز رد كه همه اين جنسانحصاري وجود دا
 عماني حضور دارد، متعلق به ناحيه - كه در ناحيه خليج

منوتيپيك بوده و داراي  ُجنس زوِمريا.  توراني هستند-رانياي
مورخوش بومي ايران و . ]1 [ است1مورخوش يك گونه به نام

از نظر پراكنش و تعداد . انحصاري استان هرمزگان است
بسيار محدود بوده و در يك محدوده جغرافيايي ها  رويشگاه

به دليل  اين گياه از نظر تاكسونوميكي،. كوچك پراكنش دارد
هاي تيره نعناع   ساير جنس منفرد بودن در ارتباط فيلو ژنتيكي با

. ]2 [چنين به دليل خاصيت دارويي بسيار با ارزش است و هم
مورخوش   گياههاي دور با اگر چه مردم استان هرمزگان از زمان

اين گونه براي مجامع  1966اند، با اين وجود تا سال  آشنا بوده
 مجدا شناسي ناشناخته باقي مانده بود تا اينكه خانم علمي گياه

يومي اين گياه را براي اولين  محقق نروژي، نمونه هربار2زومر
آوري نمود و با  مزگان جمع، از منطقه قطب آباد استان هربار

و وندلبو اين گياه  3آقايان رشينگر. مركز نروژ برد  اسلوخود به
را به عنوان جنس و گونه جديد قلمداد كرده و به افتخار نام 

. ]10 [نامگذاري نمودند 4 ُزومريا ماژدهاش، آوري كننده جمع
  هاي شناخته شده تيره نعناع  يك از جنس اين جنس با هيچ

                                           
1 Zhumeria majdae   2 Majda Zhumer 
3 Rechinger     4 Zhumeria majdae 

  

باستاني و  افتاده اوندي ندارد و يك جنس كامالً جداخويش
وجه تسميه . ]3 [رود هاي گذشته به شمار مي باقيمانده از دوران

  .استنام بومي آن، خواص درماني و بوي خوش آن 
اي، بسيار معطر با رايحه  مورخوش گياهي پايا و بوته

هاي   خاكستري، با گل-ليمو، به رنگ سبز متمايل به سفيد
ن گياه در ارتفاع اي. ]4 [باشد بنفش يا بنفش متمايل به آبي مي

 متر از سطح دريا در مناطق كوهستاني و 1400 الي 300
ارتفاع اين گياه . رويد دار و سنگالخي مي هاي لخت شيب دامنه

هاي متعدد و چوبي  رسد و شاخه متر مي  سانتي50حداكثر به 
ها و به صورت متراكم در  ها اغلب در انتهاي شاخه برگ. دارد

ها كم و به صورت منفرد در انتهاي  گل. كنار هم قرار دارند
بوي تند و نافذ آن به دليل داشتن . گيرند ها قرار مي شاخه
مورخوش  گياه. حي روي سطح برگ و ساقه استهاي ترش غده
بوده و خواص مصرف طب سنتي يكي از گياهان دارويي پردر 

برگ اين گياه . باز مورد توجه بوده استدرماني آن از دير
نفخ، رفع  هاي گوارشي، اسهال، دل درد، يجهت درمان بيمار

سوزش معده، سرماخوردگي، بهبود حال زنان تازه زايمان كرده، 
ها  اسانس. ]5 [شود ميها استفاده   درمان سردرد و التيام زخم

هاي مختلف گياهان يافت  تركيبات معطري هستند كه در اندام
 را ها شوند و به علت تبخير در اثر مجاورت با هوا، آن مي

هاي  روغن. نامند مي هاي اسانسي هاي فرار يا روغن روغن
هاي شيميايي آلي فرار تشكيل  اسانسي از مخلوط تركيب

ها، مشتقات اكسيژنه  ترپن ها، سزكويي ترپن  اند و شامل يافته
ول ؤها، مس اصل اسانس در. هاي ديگر هستند ها و تركيب آن

ها در صنايع  نساسا. ]6[باشند  خوش يا مزه در گياه مي بوي
ن تركيبات اي. دارويي، غذايي، بهداشتي و آرايشي كاربرد دارند
قارچي، از رشد به علت داشتن خاصيت ضدباكتريايي و ضد

 1375صدري در سال . آورند ها جلوگيري به عمل مي ميكروب
 هاي هوايي  تركيب شيميايي را در اسانس قسمت24تعداد 

ه در اين تحقيق، دو مورخوش شناسايي نمود ك) برگ و گل(
 81 درصد، حدود 5/41 درصد و لينالول با 7/39كامفور با  ماده

. ]7 [دهند درصد حجم اسانس را به خود اختصاص مي
 مورخوش به ُهمكاران دو دي ترپن از ريشه روستائيان و

 داكسي -12  و دي داكسي اجيپتينون-16 ،12هاي  نام

52
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 مجروحي

 

عازمي و  .]11 [سالويپيسون را جدا و شناسايي نمودند
مورخوش به روش  ُاران در بررسي تركيبات اسانس برگهمك

، تركيباتي Head space استفاده از تكنيك آناليز جرمي و با
مانند كامفن، سابينن، ميرسن، ليمونن، ترانس بتا اسيمن و آلفا 

ها و نروليدول را از گروه  پينن را از دسته مونوترپن
لي تشكيل دهنده اسانس ها به عنوان مواد اص ترپن سزكويي

زاده با بررسي اثر عصاره و اجزاي  حسين .]8 [شناسايي كردند
دردي مورخوش بر تحمل به اثر ضد ُهواييهاي  اسانسي اندام

مرفين در موش، نتيجه گرفت كه عصاره حاصل قادر است 
 و از ايجاد دردي مرفين را مهار نمودهنسبت به اثر ضدتحمل 

با توجه  .]9 [ آن جلوگيري كننددرديتحمل نسبت به اثر ضد
كيفي تركيبات اسانس برگ  به اينكه در مورد تغييرات كمي و

اي  گونه دارويي مورخوش در مراحل مختلف رشد مطالعه
 پژوهش حاضر با هدف شناسايي صورت نگرفته است، بنابراين

  .شدو مقايسه تركيبات موجود در اسانس انجام 
  

  ها مواد و روش
  گيري هاي گياهي و اسانس آوري نمونه جمع

مورخوش در مرحله  ُگيري، برگ گياه به منظور اسانس
 دهي و در مرحله گل) 7/12/84( رويشي در اوايل اسفند ماه

. آوري شد از رويشگاه اصلي آن يعني كوه گنو جمع) 5/1/85(
 كيلومتري شمال بندرعباس واقع است و 30 اين كوه گنو در

متر از سطح دريا بر روي  781مورخوش در ارتفاع  ُگياه
مختصات . رويد هاي پرشيب، برهنه و سنگالخي مي صخره

 عرض GPS ،˝10،́ 22،˚27آوري نمونه در دستگاه محل جمع
  .باشد  طول شرقي مي56˚،09́،55˝ شمالي و

آوري شده در محيط  هاي جمع براي تهيه اسانس، برگ
 خشك و سايه به دور از نور خورشيد به مدت يك هفته قرار

گيري به روش تقطير با آب و با  اسانس. دشداده تا خشك 
 گرم از 100مقدار .  صورت گرفت1استفاده از دستگاه كلونجر

اي دستگاه تقطير قرار داده  برگ خشك توزين و در بالن شيشه
ليتر آب مقطر به آن اضافه نموده و بالن   ميلي1000 سپس. شد

                                           
1 Clevenger 

دماي . ر گرفتبعد از آماده شدن بر روي گرم كن برقي قرا
گراد تنظيم شد و بعد   درجه سانتي30اوليه گرم كن روي عدد 
با . گراد افزايش يافت  درجه سانتي60از گذشت نيم ساعت به 

گرم شدن دستگاه، اسانس موجود در برگ همراه با بخار آب، 
در اثر سرد شدن با آب . رسد كننده مي شده و به لوله سرد تبخير

آيند و  ميب و اسانس به حالت مايع دربخار آجاري در ُمبرد، 
شود  چون آب داراي دانسيته بيشتري است دوباره وارد بالن مي

اما اسانس به علت سبك و نامحلول بودن، در باالي لوله 
.  سه ساعت در نظر گرفته شد گيري مدت زمان اسانس. ماند مي

سازي از سطح آب توسط سديم  هاي حاصل پس از جدا اسانس
زدايي شدند و پس از توزين و  ون آب، رطوبتسولفات بد

 تيره و دار اي درب محاسبه بازده توليد اسانس، در ظروف شيشه
  .نددماي يخچال نگهداري شد

  
  ها روش شناسايي تركيب

  )GC( روش كروماتوگرافي گازي
از روش كروماتوگرافي گازي براي جدا نمودن 

ده به عمل هاي شيميايي موجود در اسانس گياهان استفا تركيب
مورخوش از دستگاه   اسانسGCبراي آناليز . ]12 [آيد مي

    مدلHewlett Packardكروماتوگراف گازي 
6890 - HP مجهز به ستون از نوع MS 5-HP به ضخامت 

متر   ميلي25/0 متر و قطر داخلي 30  ميكرومتر و طول25/0
 از نوع الكترو مولتي پالير و GCدتكتور دستگاه . استفاده شد

   تا 60دماي ستون روي . باشد تشديدكننده الكترون مي
 دقيقه در 3دما به مدت . ريزي شد گراد برنامه  درجه سانتي220
 درجه 220گراد نگه داشته شد و سپس تا   درجه سانتي60

 در دقيقه افزايش يافت گراد  درجه سانتي6گراد با سرعت  سانتي
گراد نگه  تي درجه سان220 دقيقه نيز در دماي 3 و به مدت
ليتر در دقيقه  از گاز حامل هليوم با سرعت يك ميلي. داشته شد

  .استفاده به عمل آمد
  

  )GC/MS( روش كروماتوگرافي گازي و طيف سنج جرمي
هاي موجود در اسانس برگ  براي شناسايي تركيب

 يا دستگاه گاز كروماتوگراف GC/MSمورخوش از دستگاه 
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 ...بررسي تغييرات كمي و كيفي 

 

    مدلHewlett Packardسنج جرمي  متصل به طيف
5973-HPستون و برنامه دمايي آن مشابه .  استفاده به عمل آمد

    بود و انرژي يونيزاسيون برابرGCشرايط به كار رفته در 
ها با مقايسه  شناسايي تركيب. دشتنظيم  )ev(  الكترون ولت70

هاي جرمي  هاي بازداري كواتس به دست آمده با طيف شاخص
  1هاي موجود در كتابخانه رايانه ها و نيز مقايسه با طيف آن

  ].13 [شده انجام گرفت هاي منتشر و طيف
  

  نتايج
ها به همراه درصد و  دهنده اسانس تركيبات تشكيل

.  داده شده است نشان1در جدول شماره هاي كواتس  شاخص
   و 5/7بازده اسانس در مراحل رويشي و زايشي به ترتيب 

دهد   نشان مي1 كه جدول شماره طور همان.  درصد است3/9
   تركيب 22مورخوش در مرحله رويشي،  ُدر اسانس برگ گياه

  
  

   درصد و كامفور با 6/35لينالول با . شيميايي شناسايي شد
 درصد بيشتر حجم اسانس را به 7/77 درصد و جمعاً 1/42

  در اسانس مرحله زايشي تعداد . دهند خود اختصاص مي
 درصد و 43/39د كه لينالول با شميايي شناسايي  تركيب شي16

در .  درصد وجود دارند26/79 درصد و جمعاً 83/39كامفور با 
 مقايسه مقدار و نوع تركيبات موجود در اسانس برگ گياه

مشاهده ) دهي گل(مراحل رويشي و زايشي  مورخوش در
.  عدد كاهش يافته است16 به 22د كه تعداد تركيبات از شو مي
تركيبات آلفا فالندرن، پارا سايمن، ترانس   كهيين معنبه ا

لينالول اكسيد، سيس لينالول اكسيد، نرال و كاريوفيلن اكسيد در 
اسانس مرحله رويشي شناسايي شدند، درحالي كه اين تركيبات 

با بررسي نتايج . ندشددهي مشاهده ن در اسانس مرحله گل
   كامفن،شود كه مقدار تركيبات آلفا پينن،  مشخص مي

   اكتانن، آلفا ترپينن، ليمونن، گاما ترپينن، ترپينولن، كامفور، - 3
  
  

  مورخوش به ترتيب شاخص كواتس  تركيبات اسانس برگ-1جدول شماره 
 )درصد( مرحله زايشي )درصد( مرحله رويشي  )RI( شاخص كواتس نام تركيب رديف

 22/1 67/1 931 آلفا پينن 1
 51/3 13/4 947 كامفن 2
 63/0 97/0 985  اكتانن-3 3
 16/2 77/1 988 ميرسن 4
 --- 17/0 1002 آلفا فالندرن 5
 43/0 46/0 1014 آلفا ترپينن 6
 --- 54/0 1023 پارا سايمن 7
 94/2 47/3 1027 ليمونن 8
 62/0 5/0 1035 سيس اسيمن 9
 95/0 76/0 1046 ترانس اسيمن 10
 5/0 58/0 1057 گاما ترپينن 11
 --- 78/0 1073 نس لينالول اكسيدترا 12
 25/0 36/0 1087 ترپينولن 13
 --- 8/0 1089 سيس لينالول اكسيد 14
 43/39 6/35 1108 لينالول 15
  85/2  ---  1149  كامفنول  16
 83/39 1/42 1152 كامفور 17

  

1 HP Cam
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  مورخوش به ترتيب شاخص كواتس  تركيبات اسانس برگ-1جدول شماره ادامه 
 )درصد( مرحله زايشي )درصد( مرحله رويشي  )RI( شاخص كواتس كيبنام تر رديف

 6/0 76/0 1179  ُال-4-ترپينن  18

 93/2 83/2 1194 آلفا ترپينئول 19

 58/0 87/0 1224 نرول 20

 --- 29/0 1244 نرال 21

 46/0 3/0 1422 بتا كاريوفيلن 22

 --- 31/0 1593 كاريوفيلن اكسيد 23

  
  

دهي نسبت به مرحله   نرال در مرحله گلل و اُ-4-ترپينن
رويشي كاهش يافته است در حالي كه مقدار تركيبات ميرسن، 
  سيس اسيمن، ترانس اسيمن، لينالول، آلفا ترپينئول و 

از . دهد بتا كاريوفيلن نسبت به مرحله رويشي افزايش نشان مي
 تركيب 15دهي،   تركيب شناسايي شده در مرحله گل16تعداد 
مرحله رويشي هستند و تنها  مشابه با تركيبات موجود دردقيقاً 

 شناسايي شد كه در دهي تركيب كامفنول فقط در مرحله گل
در مراحل رويشي و . اسانس مرحله رويشي حضور ندارد

اي از حجم  دهي دو تركيب لينالول و كامفور بخش عمده گل
دهند و تركيبات ديگر در  اسانس را به خود اختصاص مي

به طور كلي در .  با اين دو تركيب بسيار ناچيز هستندمقايسه
 آلفا پينن، كامفن، ميرسن، دهي تركيبات مرحله رويشي و گل

، لينالول، كامفنول، كامفور و آلفا ترپينئول داراي بيشترين ليمونن
  .مقدار بودند

  
  بحث

اگرچه رشد، نمو، كميت و كيفيت مواد موثر گياهان 
گيرد ولي عوامل  تيكي صورت ميدارويي اساساً با هدايت ژن

الزم به . كنند اي در اين ميان بازي مي محيطي نيز نقش عمده
است كه ميزان اسانس درگياه رابطه مستقيمي با بيوسنتز،  ذكر

متابوليسم و فعاليت زيستي گياه دارد كه اينها تابع شرايط 
عوامل مختلفي نظير زمان . باشد اقليمي محيط زيست مي

آوري، طريقه خشك كردن و نگهداري در  جمع برداشت، نحوه

عوامل محيطي از جمله . ند هستها موثر كميت و كيفيت اسانس
، ارتفاع محل رشد، شيب منطقه، )شدت و تناوب( دما، نور

ميزان آب تغذيه روي عملكرد اسانس گياهان معطر موثرند ولي 
  در گياهان مختلف، متفاوت استها چگونگي و ميزان اثر آن

]14[.  
آوري  هاي جمع مطالعات انجام شده قبلي، مربوط به نمونه

 صدري بازده اسانس كه به طوري. دهي است شده در مرحله گل
 درصد 4/2دهي را،  مورخوش در مرحله گل ُبرگ و گل گياه

   گزارش نموده است كه با نتايج حاصل از اين تحقيق
در در اين بررسي بازده اسانس . مطابقت ندارد)  درصد3/9(

اين . دهي در مقايسه با مرحله رويشي بيشتر بود مرحله گل
  دهي  موضوع بيانگر آن است كه بازده اسانس در مرحله گل

 تركيب را 24صدري تعداد . افزايش يافته است درصد 8/1
 تركيب با نتايج بررسي حاضر 14شناسايي نموده است كه 

فالندرن، آلفا   اكتانن،-3ايشان تركيباتي مانند . يكسان است
ترانس اسيمن، ترانس لينالول اكسيد، سيس لينالول اكسيد، 
كامفنول، نرول، نرال و كاريوفيلن اكسيد را گزارش نكرده است 

ن، دي  اُ-3-ولي به تركيبات ديگري مانند بتا فالندرن، اكتان
متيل اكتا دي انديول، سيترال، برونئول، ژرانيال و ايزوپيپريتنون 

اين در حالي است كه اين تركيبات در اين اشاره نموده است و 
در اين بررسي مقدار دو ماده لينالول و . تحقيق شناسايي نشدند

   دهي به ترتيب روي هم كامفور در مراحل رويشي و گل
بنابراين، لينالول و .  درصد وزن اسانس بود26/79 – 7/77

دو مونوترپن هستند كه درصد بااليي از مواد  كامفور
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 ...بررسي تغييرات كمي و كيفي 

 

مورخوش را به خود   روغن اسانسي گياهدهنده تشكيل
مورخوش  تركيبات موجود در اسانس برگ .دهند اختصاص مي

ها  ترپن ها و سزكويي توان به دو گروه اصلي مونوترپن را مي
 درصد حجم اسانس را 98ها بيش از  مونوترپن. تقسيم نمود
ها در حجم  ترپن در حالي كه مقدار سزكويي. دهند تشكيل مي
 درصد حجم 5/0 بسيار ناچيز است و بيش از كلي اسانس

ه اسانس اين مطلب مويد آن است ك. شوند اسانس را شامل نمي
ها  مورخوش در مراحل رويشي و زايشي غني از مونوترپن ُبرگ

ها بسيار  ها در مقايسه با مونوترپن ترپن است و ميزان سزكويي
دار  نهاي اكسيژ ، مونوترپنها در ميان مونوترپن. باشد كم مي

 درصد حجم 03/84داراي بيشترين مقدار بوده، به طوري كه 
 درصد حجم اسانس مرحله 22/86اسانس مرحله رويشي و 

   يهاي هيدروكربن مونوترپن. دهند دهي را تشكيل مي گل
 اسانس  درصد58/12 درصد اسانس مرحله رويشي و 41/14

نتايج نشان . دهند دهي را به خود اختصاص مي مرحله گل
دهي  دار در مرحله گل هاي اكسيژن دهند كه ميزان مونوترپن مي

 درصد افزايش يافته است در 19/2نسبت به مرحله رويشي 
دهي در  هاي هيدروكربني مرحله گل حالي كه مقدار مونوترپن
  . دهد  درصد كاهش نشان مي83/1مقايسه با مرحله رويشي 

هي هاي گيا دهنده اسانس گونه با بررسي تركيبات تشكيل
د كه نوع و مقدار اين تركيبات از شو مختلف، مشخص مي

ار  نوع و مقدبنابراين. اي به گونه ديگر متفاوت است گونه

مورخوش نيز با بقيه گياهان  تركيبات موجود در اسانس برگ
 .متعلق به تيره نعناع متفاوت بوده و قابل مقايسه نيست

، دو طوركه قبالً ذكر شد، در اسانس برگ ُمورخوش همان
درصد حجم اسانس را  75مونوترپن لينالول و كامفور بيش از 

كدام از گياهان تيره  دهند كه اين وضعيت در هيچ تشكيل مي
بوي . سي قرار گرفتند، مشاهده نگرديدنعناع كه مورد برر

خوش و تند گياه ُمورخوش احتماالً مرتبط با حضور موادي 
چنين دليل خاصيت  هم. مانند ليمونن، كامفور و لينالول است

باشد و كامفور تركيبي   آن نيز به علت وجود لينالول ميضدنفخ
گياه ُمورخوش داراي ]. 5 [آنتي سپتيك و مقوي قلب است

باشد كه به دليل  كننده مي ميكروبي و ضدعفونياثرات ضد
  . و لينالول استوجود كامفور

با توجه به اينكه پراكنش جغرافيايي گياه ُمورخوش بسيار 
باشد و به منطقه كوچكي در جنوب ايران منحصر  دود ميمح

رويه از طبيعت و عرضه  شده است، و با توجه به برداشت بي
آن به عنوان گياه دارويي صادراتي، اقدامات حفاظتي سريع 

چنين با توجه به بازده بسيار باالي اسانس و  هم .ضروري است
ن، ليمونن با وجود تركيبات مهمي مانند لينالول، كامفور، كامف

ه در طب سنتي، هاي اين گيا درصد باال و نيز استفاده از برگ
سرطاني به دقت مطالعه الزم است اثرات ضدميكروبي و ضد

  .دشو
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