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  چكيده

هاي انحصاري ايران است كه فقط در استان هرمزگان پراكنش دارد و   از گونه2از خانواده نعناعيان 1گونه دارويي مورخوش :مقدمه
، رفع  ، سرماخوردگي، سردرد، التيام زخم زش معده، سو ، دل درد و ترشي معده ، نفخ  گوارشي چون اسهالهاي در درمان ناراحتي

  .شود  عنوان خنكي مصرف ميه گرماي بدن و ب
آوري  دهي كه از مناطق كوه گنو، كوه سرچاهان و كوه تنگ زاغ جمع هاي اسانس برگ گياه مورخوش در مرحله گل تركيب :هدف

  . شده بود مورد بررسي قرار گرفت
 و پس از خشك كردن در سايه به گرديد آوري  هاي برگ در مرحله گلدهي جمع گياه نمونه از سه رويشگاه اصلي :روش بررسي

 (GC)  كروماتوگرافي گازيهاي دستگاهاسانس به دست آمده با . گيري شد روش تقطير با آب با استفاده از دستگاه كلونجر اسانس
  .مورد بررسي قرار گرفت (GC/MS) كروماتوگرافي جرميو 

 14 تركيب و در منطقه كوه تنگ زاغ 22 تركيب، در منطقه كوه سرچاهان 17سانس برگ اين گياه در منطقه كوه گنو در ا :ها يافته
بازده اسانس در اين سه منطقه به . دهند  درصد وزن اسانس را تشكيل مي6/98 و 7/98، 4/97تركيب وجود دارد كه به ترتيب 

كارن،  –3 - تركيبات گاما ترپينن، اكتا. ول و كامفور بيشترين ميزان را دارا بودنددو تركيب لينال.  درصد بود3/5 و 1/6، 5/6ترتيب 
وان، ميرسن، بتا بيزابولن، تيمول و ترپينولن در منطقه كوه گنو، تركيبات سيس و ترانس لينالول اكسيد، لينالول، بتا المن،  –3 –اكتان 

 ترپينئول در منطقه كوه سرچاهان و تركيبات آلفا پينن، كامفن، ارتو سيمن، بتا كاريوفيلن، نرال، ژرانيول، ژرانيال، كامفور و آلفا
  .ليمونن، برنئول، نرول و سيس جاسمن در منطقه كوه تنگ زاغ داراي بيشترين مقدار بودند

  . ميزان و تعداد تركيبات اسانس برگ گياه مورخوش در مناطق رويشي مختلف متفاوت است:گيري نتيجه
دهي، اسانس، كوه گنو، كوه سرچاهان، كوه  ، مرحله گل)Rech. f. & Wendelbo Zhumeria majdae(ش  مورخو:گانواژ گل

 تنگ زاغ، استان هرمزگان

                                          
1 Zhumeria majdae Rech. f. & Wendelbo       2 Labiatae 
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  1385تان بيست و يكم، زمس ششم، شماره فصلنامه گياهان دارويي، سال 

 

  ...هاي موجود در اسانس بررسي تركيب

 

  مقدمه

 با گياه هاي دور گذشتهاگرچه مردم استان هرمزگان از 
اند با اين وجود اين گياه  دارويي مورخوش آشنايي كامل داشته

ناشناخته بود تا اينكه مجامع علمي   براي 1967تا سال 
Majdae Zhumer محقق نروژي براي اولين بار اين گياه را از 

آوري كرد و با خود به  آباد استان هرمزگان جمع منطقه قطب
 جنس جديد از  به عنوان گياه اين. ]1[اسلو مركز نروژ برد 

 شناسايي شد و به نام Lamiaceaeخانواده 
گذاري گرديد   نامZhumeria majdaeاش  كننده آوري جمع

 پايه و بن چوبي و وگونه دارويي مورخوش گياهي پايا، د. ]2[
 و به ارتفاع ، سبز متمايل به سفيد يا خاكستري به رنگ، سخت

،  ها در پايه چوبي ساقه. متر و بسيار معطر است  سانتي50
، واژ  شكل ها تقريباً هم ، خزدار و كركينه پوش و برگ منشعب

،   تخم مرغي استكاني،براكته. برگ كوتاه هستند با دم مرغي تخم
متر به رنگ   ميلي20هاي بزرگ به طول   داراي گلكاسه پايا

 پوشيده از بنفش يا بنفش متمايل به آبي با دمگل راست،
 به ، ، دولبه ، كركينه پوش پايه ي، بيا  متراكم غده هاي كرك
  ودار وك، پهن دراز، تقريبا ن  لب بااليي دو بخشياي كه گونه

،  پرچم عدد4،  هاي نامساوي ي با دندانها  دندانه يني سهيلب پا
،  ، خامه بسيار طويل هاي دور از هم  با ميله خارج شده از جام

ي ا ، قهوه ، بيضي  و دانه تخم مرغي كالله داراي دولبه نامساوي
  . ]3[ هستند و ساده  كم رنگ

ن گياه جهت مردم استان هرمزگان از گذشته دور از برگ اي
ها را پس از  برگ. كردند  مي ها استفاده درمان برخي از بيماري

، در سايه خشك نموده و جهت درمان  آوري و تميز كردن جمع
،  ، دل درد و ترشي معده ، نفخ  اسهالنظيرهاي گوارشي  ناراحتي

، رفع گرماي  ، سرماخوردگي، سردرد، التيام زخم سوزش معده
  .]4[كنند  مصرف ميعنوان خنكي ه بدن و ب

اي از  ها مخلوط پيچيده  از ديدگاه شيميستها اسانس
 مشتقات اكسيژنه و ،ها ترپن  سزكويي،ها ها شامل ترپن تركيب

 به  هاي هيدروكربنه و اكسيژنه  ترپن،  ها در اسانس. غيره هستند
 شوند و به علت اينكه در مجاورت هوا  تعداد زياد يافت مي

 
 
 
 

 

 ،1هاي فرار شوند به آنها روغن ي تبخير ميو حرارت معمول
. ]5 [گويند مي 3هاي روغني  و يا اسانس2هاي اتري روغن
 از پروتوپالسم سلول گياهان يا از ً ممكن است مستقيما اسانس

هاي رزيني ديواره سلول و يا از گليكوزيدهاي  تغيير شكل اليه
تواند در   ميمده كهوجود آه هاي اسانسي ب مخصوص روغن

هاي   در سنتز تركيبً و احتماالنمودهنتزهاي گياهي شركت س
اسانس . ]5[ نمايداصلي به عنوان واسطه مورد نياز گياه عمل 

 بهداشتي و آرايشي ، در صنايع غذايي،عالوه بر مصارف دارويي
 ممكن است داراي خاصيت دوركنندگي  انساس. رود كار ميه ب

ها  ها و برگ وسيله از خراب شدن گل ، بديندباشحشرات 
 ، حشراتاذب ممكن است به عنوان جهمچنين ،جلوگيري كند

ها با خواص  اين تركيب. افشاني را تسهيل نمايند عمل گرده
ها و فاسد شدن  ضدباكتري و ضدقارچي، مانع از رشد ميكروب

  .گردند غذا مي
در برگ گياه مورخوش در مرحله گلدهي دو ماده لينالول و 

ساير . دهند  اسانس را تشكيل مي  وزن درصد80كامفور بيش از 
 -آلفا،  كامفن: به ترتيب درصد وزني عبارتند ازها  تركيب

،   فالندرن- اسيمن، بتا -، سيس ، ليمونن، برنئول نئوليترپ
، 1 - ترپينن، لينالول اكسيد-، گاما  پينن، ميرسن-، آلفا نئولنيترپ
، لينالول   كاريوفيلن-، بتا تنوني، ايزوپيپرال - 3 - اكتن-1

ديول و پارا  -6و2،  سيترال ، ال، ژرانيال -4-، ترپينن2 -اكسيد
 تركيب شيميايي در اسانس برگ گياه 30تعداد . ]1[سيمن 

 از هاي  تركيب درصد97 حدود  مورخوش شناسايي شده كه
دو  .]6[ها هستند  ترپن  از سزكويي درصد1ها و  مونوترپن

 desmethoxyو cirsimaritin هاي نامه تركيب فالونوييدي ب

centaureidin ]7[هاي نامه ترپن ب  و دو تركيب دي 
dideoxy aegyptinone  وdeoxy salvipisone از ريشه 

 مانند يهاي تركيب. ]8[گياه مورخوش شناسايي شده است 
از دسته   اسيمن- بتا- و ترانس ، ليمونن ، ميرسن ، ساپينن كامفن

ترپن به روش آناليز  ه سزكوييها و نروليدول از دست مونوترپن
 به عنوان مواد Head spaceجرمي و با استفاده از تكنيك 

عصاره تام . ]9[اند  دهنده اسانس شناسايي شده اصلي تشكيل

                                          
1 Volatile oil      2 Etheral oil 
3 Essential oil 

43 

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.2

71
72

04
.2

00
7.

6.
21

.1
4.

5 
] 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jm

p.
ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                               2 / 6

https://dorl.net/dor/20.1001.1.2717204.2007.6.21.14.5
https://jmp.ir/article-1-640-en.html


  

 

   و همكارانپور سلطاني

 

   گياه مورخوش دارايجوشانده آبي و خيسانده الكلي تمام اجزا
 و ضد التهابي حاد و مزمن در موش سفيد اثرات ضددرد

  .]10[ استكوچك و بزرگ 
  

  ها مواد و روش

  گيري آوري و اسانس  جمع-الف

از سه رويشگاه اصلي گياه مورخوش در استان هرمزگان 
هاي  نمونه) مناطق كوه گنو، كوه تنگ زاغ و كوه سرچاهان(

منطقه كوه گنو در . گرديد آوري  برگ در مرحله گلدهي جمع
در اين منطقه .  كيلومتري شمال شهر بندرعباس واقع است20
 متري از سطح دريا بر روي 800ياه مورخوش در ارتفاع گ

اقليم منطقه . شيب و با خاك كم عمق رويش داردهاي پر صخره
به روش دومارتن خشك بياباني گرم با متوسط بارندگي ساليانه 

 درجه 5/22 -25 درجه حرارت متوسط ،متر  ميلي275 -300
خاك . تاسمتر   ميلي3400-3600گراد و تبخير ساالنه  سانتي

 pHمتر و   ميلي موس بر سانتي456/0داراي هدايت الكتريكي 
 كيلومتري 100منطقه كوه تنگ زاغ در . است 65/7حدود 

 1400گياه مورخوش در ارتفاع . شمال بندرعباس واقع است
هاي پر شيب اين منطقه  متري از سطح دريا بر روي صخره

ياباني اقليم منطقه به روش دومارتن خشك ب. پراكنش دارد
 درجه حرارت ،متر  ميلي300معتدل با متوسط بارندگي ساليانه 

-3000گراد و تبخير ساالنه   درجه سانتي20-5/22متوسط 
 584/0خاك داراي هدايت الكتريكي . استمتر   ميلي2800

منطقه كوه . است 05/8 حدود  pHمتر و ميلي موس بر سانتي
گياه . ع است كيلومتري شمال بندرعباس واق120سرچاهان در 

 متر از سطح دريا بر روي اراضي 1100مورخوش در ارتفاع 
اقليم محل پراكنش گونه به . ي و پرشيب پراكنش داردا صخره

روش دومارتن خشك بياباني معتدل با متوسط بارندگي ساليانه 
 درجه 5/17 -20 درجه حرارت متوسط ،متر  ميلي325-300

خاك . استمتر   ميلي2800-3000گراد و تبخير ساالنه  سانتي
  pHمتر و  ميلي موس بر سانتي504/0داراي هدايت الكتريكي 

آوري به مدت  جمعس از هاي گياه پ برگ. است 8/7حدود 
 سپس شده،خشك  سايه دور از نور خورشيددر چند روز 

متري   خردكن به قطعات حدود يك الي دو ميلي توسط دستگاه

 گرم از برگ 100قدار  م،به منظور استخراج اسانس. پودر شد
 قرار) طرح كلونجر(آب  با خرد شده در بالن دستگاه تقطير

. گرديد ليتر آب مقطر اضافه   ميلي1000سپس به آن . شد داده 
كن برقي  گرم گيري پس از آماده شدن بر روي  دستگاه اسانس

ليتر حالل پنتان در  براي جذب اسانس يك ميلي. شد قرار داده 
، اسانس  با گرم شدن دستگاه. شد انس ريخته ذخيره اس  مجراي

رسيده و در اثر   سردكنندهموجود در برگ همراه آب تبخير شده به 
، بخار آب و اسانس هر دو به حالت مايع در آمده كه  سرد شدن

داشتن دانسيته  علت ه اسانس در حالل پنتان حل شده ولي آب ب
ود، اين چرخه دوباره ش بيشتر از پنتان عبور كرده به بالن برگشت مي

ساعت در نظر گرفته  گيري دو مدت زمان اسانس. شود تكرار مي
  دار نگهداري هاي كوچك درب اسانس استخراج شده در شيشه. شد 

گرديد و اطراف هر شيشه با كاغذ آلومينيومي پوشانده شد و جهت 
 راندمان  در اين مرحله. ها در يخچال نگهداري شد انجام آزمايش

  . سانس تعيين گرديدتوليد ا

  

   تجزيه دستگاهي-ب

  (GC)تجزيه به وسيله دستگاه كروماتوگرافي گازي 

از كروماتوگرافي گازي جهت جدا نمودن مواد متشكله 
 گياهان دارويي و به خصوص مواد قابل تبخير مانند هاي تركيب
 ساخت كارخانه GCدستگاه . توان استفاده نمود ها مي اسانس

  با ستون مويي آميخته باGC-9Aشيمادزو و مدل 

Dimethylpolysiloxane (DB1) 25/0  ه ضخامتب 
نوع . متر بود  ميلي25/0 متر و قطر داخلي 60ميكرومتر به طول 

 و تشخيص كميت DIFگاز حامل هليوم و نوع آشكار ساز 
 Eurochrom 2000 for windows  افزار جديد ها با نرم تركيب

 درجه 250 تا 50 درجه حرارت ستون. گرفت صورت 
گراد به   درجه سانتي4ريزي شد و در هر دقيقه  گراد برنامه سانتي

 درجه 250 حرارت آشكارساز درجه. شد حرارت افزوده 
  .گراد بود  درجه سانتي265گراد و محل تزريق  سانتي

  

  MS)/(GCتجزيه به وسيله دستگاه كروماتوگرافي جرمي 

 برگ مورخوش براي شناسايي تركيبات موجود در اسانس
 متصل به 3400از دستگاه گاز كروماتوگراف واريان مدل 

، Saturnافزار   با سيستم تله يوني و نرمMS/GCسنج جرمي  طيف
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  1385تان بيست و يكم، زمس ششم، شماره فصلنامه گياهان دارويي، سال 

 

  ...هاي موجود در اسانس بررسي تركيب

 

 و انرژي GC كار رفته دره ستون و برنامه دمايي آن مشابه شرايط ب
ها به كمك  شناسايي تركيب.  تنظيم شدVe 70يونيزاسيون برابر ولتاژ 

دست آمده از  ههاي ب وسيله طيف هاري انجام و بهاي بازد شاخص
افزار جديد  ها به كمك نرم غلظت تركيب.  تاييد شدMS/GCدستگاه 

Eurochrom 2000و به روش نرمال كردن سطح محاسبه گرديد .  

  

  نتايج و بحث

دهي در  بازده اسانس برگ گياه مورخوش در مرحله گل
 ،5/6 به ترتيب مناطق كوه گنو، كوه تنگ زاغ و كوه سرچاهان

هاي شناسايي شده در اسانس  تركيب.  درصد است3/5 و 1/6
دهي در مناطق رويشي كوه  برگ گياه مورخوش در مرحله گل

 14 و 22، 17گنو، كوه سرچاهان و كوه تنگ زاغ به ترتيب 
لينالول و كامفور داراي ). 1شماره جدول  (استتركيب 

رانس لينالول هاي سيس و ت تركيب. بيشترين مقدار هستند
 اسيمن فقط در منطقه - كاريوفيلن و بتا-اكسيد، نرول، نرال، بتا

كوه سرچاهان و تركيب سيس جاسمن فقط در منطقه كوه تنگ 
 ترپينن، - گاماها بيشترين مقدار تركيب. زاغ شناسايي شده است

 بيزابولن، تيمول -، ميرسن، بتاال - 3- اكتن-1كارن، –3–اكتا 
 -  سيس و ترانسهاي طقه كوه گنو، تركيبو ترپينولن در من

 كاريوفيلن، نرال، ژرانيول، - المن، بتا-لينالول اكسيد، لينالول، بتا
 ترپينئول در منطقه كوه سرچاهان و -ژرانيال، كامفور و آلفا

 سيمن، ليمونن، برنئول، -ارا پينن، كامفن، پ-آلفاهاي  تركيب
گيري  دازه جاسمن در منطقه كوه تنگ زاغ ان-نرول و سيس

آوري  هاي جمع مطالعات انجام شده قبلي، مربوط به نمونه. شد
) 1992(روستاييان و همكاران . دهي است شده در مرحله گل

  درصد5/6دهي را  بازده اسانس گياه مورخوش در مرحله گل
 5/4) 1365(چي   و آيينه]1 [ درصد4/2) 1375(، صدري ]6[

ايج حاصل از اين بررسي  كه با نت]11[ اند درصد گزارش نموده
روستاييان و همكاران . مطابقت دارد)  درصد5/6 -3/5(
 1990 و 1988هاي   كه در سالهايي بررسي در ]6 [)1992(

 30 و 25انجام دادند تعداد تركيبات شناسايي شده را به ترتيب 
 تركيب آن مشابه با تركيبات 18تركيب گزارش كردند كه 

 هاي ضمن آن كه تركيب. ستشناسايي شده در اين بررسي ا

 - 3- المن، اكتا- بيزابولن، تيمول، ترپينئول، بتا- سيمن، بتا-اراپ
هاي ايشان شناسايي نشده   كامفولنال در نمونه-كارن و آلفا

 تركيب را شناسايي كرده 33تعداد ) 1365(چي  آيينه. است
  تركيب آن با نتايج بررسي حاضر يكسان است13است كه 

 3- اكتن-1 سيمن، -ارا ترپينن، پ- تركيب گاما12 ايشان. ] 11[
 -4- جاسمن، تيمول، نرول، ترپينن- بيزابولن، سيس-، بتاال -

 كامفولنال را شناسايي -كارن و آلفا-3 - اسيمن، اكتا-ال، بتا
 تركيب را شناسايي 25تعداد ) 1375(صدري . نكرده است

ان  تركيب آن با نتايج بررسي حاضر يكس16كرده است كه 
 بيزابولن، - سيمن، بتا-اراايشان تركيباتي مانند پ. ]1 [است
كارن و -3- المن، اكتا- جاسمن، تيمول، نرول، نرال، بتا-سيس

هاي   كامفولنال را شناسايي نكرده است ولي به تركيب-آلفا
 فالندرن، سيترال، دي - ترپينن، بتا-هاي آلفا ديگري به نام

پيپريتنون  - ديول و ايزو-ي ان د- اكتا- استيرن، دي متيل-متيل
در اين بررسي مقدار دو ماده لينالول و . اشاره كرده است
 اسانس بود كه با وزن درصد 3/81-9/86كامفور روي هم 

 9/78-4/85) (1992(نتايج تحقيقات روستاييان و همكاران 
 و آيينه چي ]1 [) درصد4/87) (1375(، صدري ]6 [)درصد

 لينالول در .]11[ قت داردمطاب)  درصد2/81) (1365(
، ) درصد4/42-3/57) (1992(هاي روستاييان و همكاران  نمونه

 2/66) (1365(چي  و آيينه)  درصد5/41) (1375(صدري
گزارش شده است و با نتايج اين بررسي اندكي تفاوت ) درصد

 درصد 8/18 -8/24كامفور كه در اين بررسي . شود ديده مي
) 1992(هاي روستاييان و همكاران  گيري شد، با گزارش اندازه

تفاوت نشان )  درصد7/39) (1375(و صدري )  درصد43-23(
 مهم ليمونن، كامفن، برنئول، هاي از ديگر تركيب. دهد مي

 ترپينن است كه - و گاما ال- 3- اكتن-1ژرانيول، آلفا پينن، 
، )1992( روستاييان و همكاران هاي نتايج حاصله با گزارش

دو تركيب . مطابقت دارد) 1365(چي   و آيينه)1375(صدري 
   و 4/1) 1365( لينالول اكسيد كه آيينه چي -سيس و ترانس

   گزارش نموده است بيشتر از مقدار آنها در اين بررسي 5/1

و )  درصد0-6/0( ترپينئول -آلفا. است)  درصد4/0-0(
به ) 1375(نيز در گزارش صدري )  درصد0-5/0(ترپينولن 

 نتايج ها ساير تركيب.  درصد بيان شده است15/1و  5/1ترتيب 
  .دهند مشابهي با نتايج اين بررسي نشان مي
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   و همكارانپور سلطاني

 

 دهي در مناطق رويشي  مقايسه تركيبات موجود در اسانس برگ گياه مورخوش در مرحله گل-1  شمارهجدول

  كوه تنگ زاغ  كوه سرچاهان  كوه گنو  شاخص كواتس  نام تركيب  رديف

1 -Pineneα  926 8/0 5/0 2/1 

2 Camphene 939 6/2 2/1 7/2 

3 1-Octan-3-ol 960 9/0 3/0 9/0 

4 Myrcene 977 5/0 3/0 ناچيز 

5 -3-Careneδ  1005 3/0 - 2/0 

6 P- Cymene 1008 7/0 2/0 9/0 

7 Limonene 1017 4/3 3/1 5/4 

8 -Terpinene γ  1044 3/1 4/0 9/0 

9 Cis- Linalool oxide 1052 - 4/0 - 

10 Trans- Linalool oxide 1066 - 3/0 - 

11 Terpinolene 1073 5/0 1/0 - 

12 Linalool 1080 1/55 4/64 59 

13 -Campholenal α  ناچيز - ناچيز 1106 

14 Camphore 1117 2/26 5/26 7/23 

15 Borneol 1147 7/1 1/2 7/2 

16 -Terpineolα  1171 6/0 6/0 - 

17 Nerol 1214 - 4/0 - 

18 Neral 1210 - 3/0 - 

19 Geranial 1232 8/0 1/2 - 

20 Geraniol 1240 - 2/0 - 

21 Thymol 1259 9/0 2/0 - 

22 -Elemene β  1358 - 2/0 - 

23 Cis Jasmene 1386 - - 1/1 

24 -Caryophyllene β  1410 - 6/0 - 

25 -Bisabulene β  1490 1/1 1/0 8/0 

  

  
هاي شيميايي  كاربرد اسانس در صنايع مختلف به تركيب

 ،موجود در آن بستگي دارد كه خود تحت تاثير عوامل محيطي
هاي زراعت و اندام مورد   روش، شرايط كشت،مان برداشتز

هاي محل  در نظر گرفتن ويژگي]. 12[گيري است  اسانس
رويش و موقعيت گياه در طبيعت از عمده عواملي است كه 

تواند روي ميزان اسانس و مواد موثره گياهان تاثير زيادي  مي
هاي  بررسي انجام شده نشان داد كه تركيب. ]13[داشته باشد 

موجود در اسانس برگ گياه مورخوش هم در مراحل مختلف 

 از نظر تعداد و انگاستان هرمز رشد و هم در مناطق رويشي
تواند با توجه به  كنند كه اين موضوع مي مقدار با هم فرق مي

به طور كلي بازده بسيار باالي . اهداف بررسي بسيار مهم باشد
ن كامفور، لينالول،  بسيار مهمي چوهاي اسانس و وجود تركيب

كامفن و ليمونن با درصد بسيار باال و همچنين استفاده بسيار 
هاي اين گياه در مصارف درماني سنتي، بررسي  زياد از برگ

  .طلبد علمي بيشتري را در رابطه با اين گياه مي
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