
پژوهشی تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران-دوماهنامه علمی
)1395(483-500، صفحه 3، شماره 32جلد 

هاي مختلف هاي اسانس در افراد جمعیتبررسی تنوع ترکیب
Zhumeria majdaeگیاه دارویی مورخوش ( Rech. f. & Wendelbo(

4و مهدي میرزا3پریسا جنوبی، *2زاده حجازيسیدمحسن حسام، 1پورمحمدامین سلطانی

، ایران، تهراندانشگاه خوارزمی، دانشکده علوم زیستی،گروه علوم گیاهی، دانشجوي دکتراي-1
تهران، ایرانکشاورزي،ترویجوآموزشتحقیقات،سازمانسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، ؤفناوري، مدانشیار، گروه زیستنویسنده مسئول،-*2

smhessamzadeh@rifr-ac.ir:کیپست الکترون

دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران، دانشکده علوم زیستی،گروه علوم گیاهی،استادیار-3
تهران، ایرانکشاورزي،ترویجوآموزشتحقیقات،سازمانسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، ؤت فرعی، م، بخش تحقیقات گیاهان دارویی و محصوالاستاد-4

1394شهریورتاریخ پذیرش: 1394مردادتاریخ اصالح نهایی: 1394خردادتاریخ دریافت: 

چکیده
Zhumeria majdae(مورخوشیاهگ Rech. f. & Wendelbo(اي دارویی، انحصاري و در معرض انقراض است که از ارتفاع ، گونه
درمان این گونه درها در جنوب کشور پراکنش دارد. ها و کوهستانهاي بسیار تند صخرهمتر از سطح دریا در شیب1450تا520

برايبرگ تازه له شده و دارد کاربردسرماخوردگی و، سوزش معده، دل درد و ترشی معده، نفخاسهالمانندهاي گوارشی ناراحتی
، گونههاي جمعیتافراددراسانستنوعررسیمنظور بشود. بهعنوان خنکی مصرف میهبزخم و همچنینسردرد و التیام بهبود
توسطآبباتقطیرروشو به آوريجمعاز یازده رویشگاه آن در استان هرمزگان گلدهیمرحلهدر) بوته(فردپنج هواییهاي اندام

ازاستفادهباهااسانسشیمیاییهاي ترکیبگیري شد. اسانسساعتسه مدتبرايبریتانیافارماکوپهطبقکلونجرطرحدستگاه
،. بازده خشک اسانسشدندناسایی) شGC/MS(جرمیسنجطیفبهمتصلکروماتوگرافیگازو) GC(کروماتوگرافیگازهاي دستگاه

با میانگین هاي مختلف و هم در افراد مختلف یک رویشگاه متفاوت بود. بیشترین بازده خشک اسانس در منطقه آبماه هم در رویشگاه
%9/7با آبماه در فرد دوم از منطقه خشک اسانسبود. همچنین بیشترین بازده %9/1و کمترین آن در منطقه سیرمند با میانگین 9/5%

ترکیب شیمیایی در اسانس برگ گیاه مورخوش در مرحله گلدهی 25داد تعبود.%9/0سوم در منطقه سیرمند با و کمترین آن در فرد 
یی شد. مقایسه افراد داخل یک جمعیت نشان داد که افراد یک جمعیت در داشتن اهاي متفاوت شناسدر افراد مختلف رویشگاه

هاي لینالول فرد مورد مطالعه، ترکیب55هاي شیمیایی موجود در اسانس دهند. از میان ترکیبهاي شیمیایی تنوع نشان میترکیب
طور گسترده تنوع نشان دادند. نتایج ) به%9/0-%9/4) و بورنئول (%4/0-%7/5)، نرول (%2/17-%9/40)، کامفور (4/42%-8/71%(

هاي مختلف گونه مورخوش در دو گروه قرار نشان داد که افراد جمعیتPCAافزار هاي شیمیایی با نرمحاصل از تجزیه و تحلیل داده
در گروه فرد بعدي 43بود قرار گرفتند و درصد دو ترکیب اصلی لینالول و کامفور به هم نزدیکفرد که 12در گروه اول گیرند. می

ند.گرفتقراراز هم دور بودیادشدهدو ترکیب اصلی درصددوم که 

Zhumeria majdae(مورخوشکلیدي:هاي واژه Rech. f. & Wendelbo( ،کامفور.،اسانس، لینالولشیمیایی، هاي ترکیب
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مقدمه
Zhumeriaبـا نـام علمـی    مورخـوش  یاه دارویـی  گ

majdae Rech. f. & Wendelboنعنـا  تیـره اي از گونه
)Lamiaceae  و داراي پراکنش بسیار محدود در جنـوب (

,Rechingerکشور است ( و ایراناین گونه بومی). 1982
ازیکـی سـنتی طباست و درهرمزگاناستانانحصاري

هـاي  نـاراحتی درمان دروبودهپرمصرفداروییگیاهان
، سوزش ، دل درد و ترشی معده، نفخاسهالمانندگوارشی 

برگ تـازه لـه شـده    و کاربرد دارد سرماخوردگی ومعده
عنوان خنکی بهزخم و همچنینسردرد و التیام براي بهبود
Safa(شود مصرف می et al., صـورت  بههمچنین).2013

و دریـاي عمـان  ،به کشورهاي حوزه خلیج فـارس سنتی 
بسـیار زیـاد و سـنتی و    مصارفگردد.پاکستان صادر می

دارد،نقشی که این گیاه در اقتصاد خانوارهـاي روسـتایی   
و شـده  این گیـاه اصولی رویه و قطع غیرباعث هجوم بی

هـاي  امروزه این گیاه داراي پراکنش محـدود و رویشـگاه  
اي کـه بـه دل   گونـه معدود با تراکم بسیار کـم اسـت، بـه   

العبــور پنــاه بــرده    ي پرشــیب و صــعب هــا صــخره
)Soltanipoor, هاي در حال انقراض و جزء گونه)2007

,Jalili & Jamzadاست (بندي شدهطبقه 1999.(

شناسیهاي گیاهویژگی
است.معطراریبسوایپای اهیگ،مورخوشدارویییاهگ
بهلیمادیسفپوستبا،منشعب،یچوبهیپادرهاساقه

ی مرغتخم،شکلهمی تمامباًیتقرهابرگاست.يخاکستر
بهلیمتمابنفشایبنفشهاگلاست.کوتاههادمبرگوپهن

ا،یپاهاکاسه،راستدراز،پهنهابراکته،راستهادمگل،یآب
دویی بااللب،دولبه،رگه5ي دارا،یاستکانی مرغتخم
باي ادندانهسهی نییپالبدار،نوكباًیتقردراز،پهن،یبخش

،راست،کاسهدرماندهجاملوله،ينامساوي هادندانه
ازدوري هالهیمبا،جامازشدهخارجعدد،چهارهاپرچم

دانه،ينامساودولبهي داراکالله،لیطواریبسخامه،هم
لعابدارورنگکمي اقهوهپهلو،3باًیتقر،یضیب،یمرغتخم
,Rechinger(است 1982.(

ترکیب شیمیایی در اسانس برگ گیاه شناسایی 30تعداد 
اسانس را وزن%80دو ماده لینالول و کامفور بیش از و ه شد

Rustaiyan(دهند تشکیل می et al., هاي . سایر ترکیب)1992
دهند وزن اسانس را تشکیل می%1بیش از یکمهم که هر

، بورنئول و ژرانیول ژرانیالعبارتند از: لیمونن، کامفن، 
)Sharififar et al., دو ترکیب در ریشه گیاه ).2008

Desmethoxyو Cisimaritinيهامناهفالونوییدي ب

centaureidin)Izaddoost et al., ترپندو دي) و 1983
Dideoxyو Dideoxy Aegiptinoneهايمناهب

Salvipisone د (انشدهشناساییRustaiyan et al., 1994.(
Dideoxy Aegiptinone استخراج شده از ریشه داراي

پالسمودیالی لیشمانیایی و آنتیهاي سیتوتاکسیک، آنتیفعالیت
Moeinباشد (می et al., مورخوشگیاه برگاسانس). 2008
داراي تأثیراتثانویههاي متابولیتانواعی ازداشتنبا

,Soltanipoor(استمجاورگیاهانبرقويدگرآسیبی

ی دارد اکتري استاتیکو باثر باکتریسیديو )2002
)Mahboubi et al., 2012.(

وتعداد،بازدهدهدمینشانکهداردوجودزیاديشواهد
مراحلدرگیاهاناسانسدرموجودهايترکیبدرصد

درحتیومختلفهاي رویشگاهدرورویشیمختلف
یافتگزارشیکمتراما،دهدمینشانتنوعمختلفهاي سال
گیاهجمعیتیکدرونمختلفافراددهدنشانکهشودمی
نشان)2014(همکارانوKalvandiدارند.تفاوتهمبانیز

گونهاسانسدرموجودهايترکیبدرصدوتعدادکهدادند
Thymus eriocalyxدرورویشیمختلفمراحلدرتنهانه

Kalvandi(دهدمینشانتنوعمختلفهاي رویشگاه et al.,

درونمختلفافرادبیندرتنوعاینبلکه،)2004
Kalvandi(شودمیمشاهدهنیزآنمختلفهاي جمعیت et

al., جمعیت10بهمربوطفرد50بررسیباآنان ).2014
Thymusگونه eriocalyx،9کهکردندشناساییکموتیپ

بررسیاین، بنابراینشد.گزارشباراولینبرايکموتیپ7
هايترکیبدرصدوتعداددرتنوعبهدستیابیهدفبا

گونههاي جمعیتدرونمختلفافراداسانسدرموجود
Zhumeria(مورخوش majdae(شد.انجام
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هاروشومواد
آوري نمونه گیاهیجمع

درفرد)55(جمعاًجمعیتهرازفرد5یی هواهاي اندام
وهیسادروآوريجمعهرمزگاناستانازگلدهیمرحله

درشدنخردازپسوخشکدیخورشمیمستقنورازدور
پراکنشمحلمشخصاتشد.يگیراسانس،ابیسآ

است.شدهدادهنشان1جدولدرهاجمعیت

استخراج اسانس
دستگاهوبآباریتقطروشازاسانساستخراجي برا
يگیراسانسمدتواستفادهایتانیبرفارماکوپهطبقکلونجر

وکوچکي اشهیشرفظدرونهااسانسبود.ساعتسه

منتقلیخچالبهبازدهگیرياندازهازپسونگهداريرهیت
شد.

هاترکیبشناسایی 
افراددراسانسدهندهلیتشکهاي ترکیبشناساییبراي

گازو)GC(یکروماتوگرافگازهاي دستگاهازهاتیجمع
استفاده)GC/MS(یجرمسنجفیطبهمتصلیکروماتوگراف

مقایسهبافوقهاي دستگاهبهاسانستزریقازپسشد.
هاترکیببازداريزمانازاستفادهبااستانداردهاي لفهؤم
)RT(بازدارياندیسو)RI(منابعبامقایسهو)Davies,

,Shibamoto؛ 1988 شناساییاسانسهاي ترکیب)1987
:بودریزشرح بههادستگاهاینمشخصاتشدند.

Zhumeria majdaeگونه هاي مختلف رویشگاهمشخصات -1جدول 

مختصات جغرافیایی)mارتفاع (کد رویشگاهمنطقهردیف

Z1720"232327شمال آن، روستاي تازیان، کوه گنوکیلومتر25شهرستان بندرعباس، 1
"301456

Z2850"492127شرق آن، دهستان کشار، کوه پشت تنگکیلومتر30شهرستان بندرخمیر، 2
"15455

Z3850"05027کیلومتر شمال آن، روستاي آبماه، کوه آبماه80شهرستان بندرعباس، 3
"40056

Z41400"245527کیلومتر شمال آن، باالي تونل، کوه تنگ زاغ110شهرستان بندرعباس، 4
"555755

Z51100"595627کوه سرچاهانکیلومتر جنوب آن، روستا و50آباد، شهرستان حاجی5
"315655

Z61450"05927کیلومتر جنوب آن، بخش فارغان، کوه سیرمند65آباد، شهرستان حاجی6
"1756

Z71260"15327کیلومتر شمال آن، جنوب تونل، کوه فینو115شهرستان بندرعباس، 7
"10156

Z8810"185827آن، روستا و کوه سرچاهانکیلومتر جنوب50آباد، شهرستان حاجی8
"345655

Z91200"05827غرب آن، کوه زادمحمودکیلومتر جنوب35آباد، شهرستان حاجی9
"05055

Z10690"72527کوه تنگ کلمروستاي دهنگ، کیلومتر شرق آن،40شهرستان بستک، 10
"25754

Z11520"92227کیلومتر شمال آن، روستاي ایسین، کوه گنو15شهرستان بندرعباس، 11
"01156
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)GC(مشخصات دستگاه گاز کروماتوگرافی 
، مجهز به 9A) مدل Shimadzuگاز کروماتوگراف شیمادزو (

که متر میلی25/0قطر متر وسانتی30طول به DB-5ستون 
باشد. میکرومتر می25/0هاي فاز ساکن در آن ضخامت الیه

شده و پس از گراد شروع درجه سانتی40ازریزي حرارتی برنامه
تدریج با سرعت سه درجه در دقیقه دقیقه توقف در همان دما، به5

دماي محفظه رسید. سانتی گراددرجه 250افزایش یافته تا به 
تنظیم شده بود. دتکتور گراد سانتیدرجه 260تزریق و دتکتور 

از گاز هلیوم بوده و FIDاز نوع GCمورد استفاده در دستگاه 
.ستفاده شدمتر بر ثانیه اسانتی32با سرعت عنوان گاز حاملبه

سنج توگرافی وابسته به طیفامشخصات دستگاه گاز کروم
)GC-MS(جرمی
کوپل شده با 3400واریان دستگاه کروماتوگراف گازي از 

به DB-5از نوع تله یونی مجهز به ستون سنج جرمیطیف
فاز الیه ضخامت که متر میلی25/0قطر داخلی و متر30طول

ریزي برنامهبود، استفاده شد. میکرومتر25/0در آن ساکن
بود. GCریزي ستون در دستگاه شبیه به برنامهحرارتی ستون

شد و از گاز گراد تنظیم درجه سانتی260محفظه تزریقدماي 
متر بر ثانیه در طول ستون سانتی5/31حامل هلیوم با سرعت 

زمان اسکن برابر با یک ثانیه، انرژي یونیزاسیون گردید.استفاده 

بود.340تا 40ولت و ناحیه جرمی از 70

هاتجزیه آماري داده
درها ترکیبازکیهرریمقادبهمربوطهاي داده

هیتجزشد.واردExcelطیمحدری بررسموردهاي تیجمع
هاي ترکیبازکیهرنییتعمنظوربهی اصلهاي لفهؤمبه

افراديبندگروهوشدانجامهاتیجمعنیبتنوعدراسانس
بهالزمگردید.انجامايخوشهتجزیهبراساساهجمعیت

ازشیمیاییهاي دادهآماريتجزیهبراي کهیادآوریست
استفاده شد.PCAافزارنرم

نتایج
مختلفهاي)(بوتهافراداسانسخشکبازده
است.شدهدادهنشان2جدولدرگانهیازدههاي رویشگاه

هماسانسخشکبازدهدهدمینشانجدولکهگونههمان
یکمختلفافراددرهمومختلفهاي رویشگاهدر

با)Z3(آبماهمنطقهدربازدهبیشترینبود.متفاوترویشگاه
با)Z6(سیرمندمنطقهدرآنکمترینو%9/5میانگین
ازدومفرددربازدهبیشترینهمچنینبود.%9/1میانگین

درسومفرددربازدهکمترینو%9/7با)Z3-2(آبماهمنطقه
.مشاهده شد%9/0با)Z6-3(سیرمندمنطقه

Zhumeria majdaeگونه هاي مختلف بازده اسانس افراد در رویشگاه-2جدول 

میانگینافرادرویشگاهکد 5فرد 4فرد 3فرد 2فرد 1فرد 
Z12/43/48/35/52/32/4
Z28/11/231/28/23/2
Z34/49/769/62/48/5
Z42/228/18/21/19/1
Z59/11/39/23/22/36/2
Z64/17/39/08/15/18/1
Z78/31/51/245/37/3
Z84/44/39/32/43/89/3
Z98/43/646/44/48/4

Z1041/59/46/58/49/4
Z111/54/333/36/25/3
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ترکیب شیمیایی در اسانس برگ گیاه مورخوش 25داد تع
هاي مختلف گلدهی در افراد مختلف رویشگاهدر مرحله 

) تعداد Z1). در رویشگاه کوه گنو (3یی شد (جدول اشناس
20،17، 16، 20ترتیب به5تا 1هاي شیمیایی در افراد ترکیب

بود. لینالول و کامفور دو ترکیب اصلی بودند و بعد از آنها 17و 
هاي رکیباکتانن و کامفن ت- 3ل، اُ- 4- ، نرول، ترپیننبورنئول

دادند. وزن اسانس را تشکیل می%1شاخصی بودند که بیش از 
، 4/42ترتیب این رویشگاه به5تا 1مقدار لینالول در افراد 

درصد و مقدار کامفور نیز بین 7/51و 4/52، 48، 7/48
گیري شد. در رویشگاه کوه کشار اندازه%9/36تا 9/40%
)Z219ترتیب به5تا 1اد هاي شیمیایی در افر) تعداد ترکیب ،

بود. لینالول و کامفور دو ترکیب اصلی بودند 16و 15، 18، 18
هاي ، نرول، لیمونن و کامفن ترکیببورنئولو بعد از آنها 

دادند. وزن اسانس را تشکیل می%1شاخصی بودند که بیش از 
، 57، 6/62، 2/61ترتیب به5تا 1مقدار لینالول در افراد 

تا %6/28درصد و مقدار کامفور نیز بین 7/58و 4/66
) تعداد Z3گیري شد. در رویشگاه کوه آبماه (اندازه3/24%

23، 23، 21، 23ترتیب به5تا 1هاي شیمیایی در افراد ترکیب
بود. لینالول و کامفور دو ترکیب اصلی بودند و بعد از آنها 21و 

وزن %1هاي شاخصی بودند که بیش از و نرول ترکیببورنئول
5تا 1دادند. مقدار لینالول در افراد اسانس را تشکیل می

درصد و مقدار 7/66و 4/64، 5/62، 4/64، 3/62ترتیب به
گیري شد. در رویشگاه اندازه%8/23تا %4/27کامفور نیز بین 
5تا 1فراد هاي شیمیایی در ا) تعداد ترکیبZ4کوه تنگ زاغ (

بود. لینالول و کامفور دو 18و 19، 19، 19، 19ترتیب به
اودسمول و - ، آلفابورنئولترکیب اصلی بودند و بعد از آنها 

وزن اسانس را %1هاي شاخصی بودند که بیش از نرول ترکیب
، 8/59ترتیب به5تا 1دادند. مقدار لینالول در افراد تشکیل می

درصد و مقدار کامفور نیز بین 9/60و 58، 8/67، 2/64
گیري شد. در رویشگاه کوه سرچاهان اندازه%6/20تا 7/23%
)Z519ترتیب به5تا 1هاي شیمیایی در افراد ) تعداد ترکیب ،

بود. لینالول و کامفور دو ترکیب اصلی بودند 20و 19، 20، 19
هاي شاخصی بودند که و نرول ترکیببورنئولو بعد از آنها 

دادند. مقدار لینالول در وزن اسانس را تشکیل می%1از بیش

2/69و 7/66، 9/68، 8/70، 1/64ترتیب به5تا 1افراد 
گیري شد. اندازه%3/17تا %9/22درصد و مقدار کامفور نیز بین 

هاي شیمیایی در افراد ) تعداد ترکیبZ6در رویشگاه کوه سیرمند (
بود. لینالول و کامفور دو 15و 19، 19، 18، 16ترتیب به5تا 1

و کاریوفیلن- ، نرول، ايبورنئولترکیب اصلی بودند و بعد از آنها 
وزن %1هاي شاخصی بودند که بیش از ل ترکیباُ- 4- ترپینن

5تا 1دادند. مقدار لینالول در افراد اسانس را تشکیل می
درصد بود و 4/69و4/68، 8/68، 6/66، 8/66ترتیب به

گیري شد. در ندازها%2/17تا %2/20مقدار کامفور نیز بین 
تا 1هاي شیمیایی در افراد ) تعداد ترکیبZ7رویشگاه کوه فینو (

بود. لینالول و کامفور دو 21و 18، 20، 19، 17ترتیب به5
ل اُ- 4- ، نرول و ترپیننبورنئولترکیب اصلی بودند و بعد از آنها 

وزن اسانس را %1هاي شاخصی بودند که بیش از ترکیب
، 1/63ترتیب به5تا 1دادند. مقدار لینالول در افراد تشکیل می

درصد و مقدار کامفور نیز بین 62و 2/61، 6/61، 1/60
گیري شد. در رویشگاه کوه سرچاهان اندازه%4/19تا 1/29%
)Z815ترتیب به5ا ت1هاي شیمیایی در افراد ) تعداد ترکیب ،

بود. لینالول و کامفور دو ترکیب اصلی بودند 17و 16، 17، 17
هاي شاخصی بودند که و نرول ترکیببورنئولو بعد از آنها 

دادند. مقدار لینالول در وزن اسانس را تشکیل می%1بیش از 
درصد و 68و 64، 1/67، 1/65، 1/66ترتیب به5تا 1افراد 

گیري شد. در اندازه%2/19تا %5/23بین مقدار کامفور نیز
هاي شیمیایی در ) تعداد ترکیبZ9رویشگاه کوه زادمحمود (

بود. لینالول و 17و 16، 17، 17، 15ترتیب به5تا 1افراد 
و نرول بورنئولکامفور دو ترکیب اصلی بودند و بعد از آنها 

وزن اسانس را %1هاي شاخصی بودند که بیش از ترکیب
، 1/66ترتیب به5تا 1دادند. مقدار لینالول در افراد یل میتشک

%5/23درصد و مقدار کامفور نیز بین 68و 64، 1/67، 1/65
) Z10گیري شد. در رویشگاه کوه بستک (اندازه%2/19تا 

، 16، 18ترتیب به5تا 1هاي شیمیایی در افراد تعداد ترکیب
ترکیب اصلی بودند و بود. لینالول و کامفور دو15و 16، 15

هاي شاخصی بودند و نرول ترکیببورنئولبعد از آنها لیمونن، 
دادند. مقدار لینالول وزن اسانس را تشکیل می%1که بیش از 

7/67و 8/61، 1/68، 9/68، 1/68ترتیب به5تا 1در افراد 



...هاي اسانس بررسی تنوع ترکیب488

گیري اندازه%2/19تا %5/23درصد و مقدار کامفور نیز بین 
هاي شیمیایی در ) تعداد ترکیبZ11شد. در رویشگاه کوه گنو (

بود. لینالول و 18و 17، 16، 18، 17ترتیب به5تا 1افراد 
ل، اُ- 4کامفور دو ترکیب اصلی بودند و بعد از آنها ترپینن

وزن %1هاي شاخصی بودند که بیش از و نرول ترکیببورنئول
5تا 1د. مقدار لینالول در افراد دادناسانس را تشکیل می

درصد و مقدار 7/51و 1/50، 4/52، 4/49، 3/49ترتیب به
گیري شد.اندازه%4/34تا %1/37کامفور نیز بین 

Zhumeria majdaeگونه هاي مختلف هاي شیمیایی در افراد در رویشگاهتعداد ترکیب-3جدول 

کد
رویشگاه

افراد
5فرد 4فرد 3فرد 2فرد 1فرد 

Z12016201717
Z21918181516
Z32321232321
Z41919191918
Z51919201920
Z61618191915
Z71719201821
Z81517171617
Z91517171617

Z101816151615
Z111718161718

هاي شیمیایی از میان ترکیب4با دقت در جدول 
هاي مورد مطالعه براي گونه موجود در بین افراد جمعیت

هاي شیمیایی را مالحظه توان تنوع ترکیبمورخوش می
ترین ترکیب داراي بیشترین تنوع در کرد. لینالول اصلی

اول جمعیت منطقه کوه گنو مقدار بود. این ترکیب در فرد 
)Z1-1) و در فرد چهار %4/42) داراي کمترین مقدار (

) داراي بیشترین مقدار Z10-4جمعیت منطقه کوه بستک (
) بود. کامفور دومین ترکیب موجود در اسانس نیز 8/71%(

تنوع باالیی نشان داد. این ترکیب در فرد چهار جمعیت 
) و %2/17ین مقدار () داراي کمترZ6-4منطقه کوه سیرمند (

) داراي بیشترین Z1-2در فرد دو جمعیت منطقه کوه گنو (
) بود. سومین ترکیب نرول است که در فرد %9/40مقدار (

) داراي کمترین مقدار Z1-1اول جمعیت منطقه کوه گنو (
) و در فرد چهار جمعیت منطقه کوه تنگ زاغ 4/0%(
)Z4-4) بود. بورنئول %7/5) داراي بیشترین مقدار (

چهارمین ترکیب، در فرد اول جمعیت منطقه کوه بستک 
)Z10-1) و در فرد چهار %9/0) داراي کمترین مقدار (

) داراي بیشترین مقدار Z4-4جمعیت منطقه کوه تنگ زاغ (
) بود. پنجمین ترکیب کامفن است که در فرد چهار 9/4%(

دار ) داراي کمترین مقZ6-4جمعیت منطقه کوه سیرمند (
(صفر درصد) و در فرد اول جمعیت منطقه کوه گنو 

)Z11-1) بود. ششمین %9/2) داراي بیشترین مقدار (
درصد بود صفرتا9/2اودسمول با مقدار بین - ترکیب آلفا

که بیشترین مقدار آن در فرد پنج جمعیت منطقه کوه تنگ 
کاریوفیلن با مقدار بین - ) بود. ترکیب هفتم ايZ4-5زاغ (

درصد بود و بیشترین مقدار آن در فرد چهار صفرات6/2
) بود. هشتمین ترکیب Z6-4جمعیت منطقه کوه سیرمند (

تا5/2مهم و با مقدار متنوع لیمونن بود که مقدار آن بین 
درصد متغیر بود و بیشترین مقدار آن در فرد اول صفر

) بود.Z9-1جمعیت منطقه کوه زادمحمود (



3489، شماره32تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران، جلد دوماهنامه

هاي مختلففرد از رویشگاه5در مرحله گلدهی در Zhumeria majdaeگونه هاي شیمیایی موجود در اسانس برگ بررسی ترکیب-4جدول 

شاخصترکیب
بازداري

جمعیت
Z1Z2Z3
افرادافرادافراد

Z1-1Z1-2Z1-3Z1-4Z1-5Z2-1Z2-2Z2-3Z2-4Z2-5Z3-1Z3-2Z3-3Z3-4Z3-5

α-pinene9404/03/03/01/01/03/03/09/04/01/13/02/02/01/01/0
camphene9544/13/11/17/06/09/02/15/22/17/29/07/07/05/05/0
sabinene9782/16/01/15/03/0000008/05/05/03/05/0

3-octanene988000003/05/09/05/07/000000
ρ-cymene10273/002/0001/006/007/000000
limonene10315/004/0006/06/08/17/05/11/01/01/01/01/0

(Z)-β-ocimene10413/003/001/0000003/01/02/01/041/0
(E)-β-ocimene10521/15/003/00000005/06/07/03/06/0

γ-terpinene10645/004/02/02/02/02/04/02/04/05/04/07/04/06/0
trans-linalool oxide10758/07/08/06/06/01/01/01/01/003/03/03/03/03/0
cis-linalool oxide10905/06/05/07/07/03/02/04/03/05/02/03/02/03/03/0

linalool10984/427/48484/527/512/616/62574/667/583/624/645/624/647/66
camphor11458/409/409/361/382/394/265/256/283/249/274/262/274/274/268/23
borneol11674/34/29/29/11/23/29/14/18/16/15/16/15/15/13/1

terpinene-4-ol11793/15/02/11/11/19/09/06/06/07/07/06/09/08/07/0
α-terpineol11913/07/03/02/02/03/02/02/02/02/02/02/03/03/02/0

nerol12304/09/18/15/19/19/28/26/29/19/12/07/18/11/24/2
neral12422/002/01/01/03/03/04/02/04/04/04/05/04/02/0



هاي اسانس ...بررسی تنوع ترکیب490

- 4ادامه جدول 

شاخصترکیب
بازداري

جمعیت
Z1Z2Z3
افرادافرادافراد

Z1-1Z1-2Z1-3Z1-4Z1-5Z2-1Z2-2Z2-3Z2-4Z2-5Z3-1Z3-2Z3-3Z3-4Z3-5

geraniol1257000002/02/02/001/02/003/03/04/0
geranial1271000003/04/02/02/001/002/02/02/0

cis-jasmene13852/001/02/01/0000002/02/02/03/02/0
(E)-caryophyllene14207/03/01/16/03/07/05/0003/03/03/02/04/04/0

α-humulene1454000000000000000
caryophyllene oxide1583000005/06/01/00000000

α-eudesmol16532/06/01/05/03/0000002/01/03/03/02/0



3491، شماره32تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران، جلد دوماهنامه

- 4جدول ادامه

شاخصترکیب
بازداري

جمعیت
Z4Z5Z6
افرادافرادافراد

Z4-1Z4-2Z4-3Z4-4Z4-5Z5-1Z5-2Z5-3Z5-4Z5-5Z6-1Z6-2Z6-3Z6-4Z6-5

α-pinene9402/02/02/0002/002/04/02/02/02/01/000
camphene9547/09/06/03/03/06/02/07/02/16/04/04/02/001/0
sabinene9784/05/04/03/03/03/02/05/05/04/03/02/01/001/0

3-octanene988000000000000000
ρ-cymene1027000000000000000
limonene1031000000000000000

(Z)-β-ocimene10419/015/03/02/08/02/05/05/05/09/013/002/0
(E)-β-ocimene1052000000000000000

γ-terpinene10643/01/01/02/01/02/02/03/02/03/01/01/01/01/02/0
trans-linalool oxide10753/02/01/08/03/03/01/03/03/03/001/01/01/01/0
cis-linalool oxide10903/02/08/08/04/03/02/02/02/02/0002/01/01/0

linalool10988/592/648/67589/601/647/709/687/662/698/666/668/684/684/69
camphore11457/231/232/212/216/20213/172/194/201/188/202/207/192/172/19
borneol11674/35/38/29/48/34/38/28/28/29/22/32/33/37/36/3

terpinene-4-ol11791/19/09/04/12/119/07/09/09/011/19/03/11/1
α-terpineol11913/02/03/05/04/04/03/03/03/03/03/03/03/04/02/0

nerol12301/49/27/26/54/59/33/31/33/31/32/22/28/13/27/1
neral12422/02/03/04/05/03/02/03/03/03/03/04/02/03/02/0



هاي اسانس ...بررسی تنوع ترکیب492

- 4ادامه جدول 

شاخصترکیب
بازداري

جمعیت
Z4Z5Z6
افرادافرادافراد

Z4-1Z4-2Z4-3Z4-4Z4-5Z5-1Z5-2Z5-3Z5-4Z5-5Z6-1Z6-2Z6-3Z6-4Z6-5

geraniol12574/01/02/09/04/02/02/02/01/02/03/03/03/04/03/0
geranial12715/03/02/09/06/05/02/001/02/009/02/03/01/0

cis-jasmene13853/01/02/05/04/03/03/03/02/03/02/03/02/03/02/0
(E)-caryophyllene14202/13/04/09/16/07/09/08/06/09/02/03/13/16/24/1

α-humulene14541/0002/0001/01/001/01/02/02/03/02/0
caryophyllene oxide1583000000000000000

α-eudesmol16533/16/07/07/19/28/08/07/05/07/09/09/07/08/02/0



3493، شماره32تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران، جلد دوماهنامه

- 4جدول ادامه 

شاخصترکیب
بازداري

جمعیت
Z7Z8Z9
افرادافرادافراد

Z7-1Z7-2Z7-3Z7-4Z7-5Z8-1Z8-2Z8-3Z8-4Z8-5Z9-1Z9-2Z9-3Z9-4Z9-5

α-pinene9402/03/03/02/03/05/05/05/05/04/09/03/05/03/09/0
camphene9546/02/19/09/09/04/15/15/13/14/12/29/06/11/16/2
sabinene97805/03/03/02/009/08/09/07/000000

3-octanene9884/0005/03/08/001/001/01/15/07/05/08/0
ρ-cymene102702/02/002/01/01/01/01/01/00002/05/0
limonene103109/008/07/05/13/16/15/17/15/27/03/19/02/2

(Z)-β-ocimene10415/003/08/02/001/001/0000000
(E)-β-ocimene1052000000000000000

γ-terpinene10644/04/04/05/03/08/07/07/08/09/02/02/03/02/03/0
trans-linalool oxide10750000010/01/01/001/001/01/02/00
cis-linalool oxide109004/03/003/001/001/003/04/03/04/04/0

linalool10981/631/606/612/61621/661/651/6764687/579/621/573/558/53
camphor11454/191/293/244/221/266/215/227/205/232/192/284/271/307/328/31
borneol11678/32/15/29/21/21/11/11/12/11/18/18/12/25/24/2

terpinene-4-ol11791/11111/11/14/04/05/04/05/015/09/09/09/0
α-terpineol11916/02/04/06/02/01/08/01/01/02/02/02/02/02/00

nerol12304/51/13/35/31/31/39/24/39/22/36/19/17/18/13/1
neral12426/04/05/07/04/08/09/07/08/07/06/03/04/04/04/0



هاي اسانس ...بررسی تنوع ترکیب494

- 4جدول ادامه

شاخصترکیب
بازداري

جمعیت
Z7Z8Z9
افرادافرادافراد

Z7-1Z7-2Z7-3Z7-4Z7-5Z8-1Z8-2Z8-3Z8-4Z8-5Z9-1Z9-2Z9-3Z9-4Z9-5

geraniol12575/01/03/05/01/0000002/001/01/00
geranial12715/04/04/05/04/06/06/05/06/06/04/05/03/03/02/0

cis-jasmene13856/004/004/00000000000
(E)-caryophyllene14206/06/06/07/05/0000004/05/04/06/03/0

α-humulene145400000001/00000000
caryophyllene oxide158303/02/003/00000000000

α-eudesmol16539/004/06/000000000000



3495، شماره32تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران، جلد دوماهنامه

- 4جدول ادامه

شاخصترکیب
بازداري

جمعیت
Z10Z11
افرادافراد

Z10-1Z10-2Z10-3Z10-4Z10-5Z11-1Z11-2Z11-3Z11-4Z11-5

α-pinene9402/02/03/02/03/014/06/07/05/0
camphene9547/08/02/17/09/09/25/13/11/23/1
sabinene9780000000000

3-octanene9885/05/08/05/06/04/18/06/19/05/0
ρ-cymene10271/00002/000000
limonene10311/15/117/03/14/18/07/016/0

(Z)-β-ocimene10410000000000
(E)-β-ocimene10520000000000

γ-terpinene10642/01/001/02/02/02/03/02/02/0
trans-linalool oxide1075000002/01/07/000
cis-linalool oxide10905/06/05/05/003/02/03/02/03/0

linalool10981/689/681/688/717/673/494/494/521/507/51
camphor1145233/214/225/195/227/35374/342/363/35
borneol11679/02/111/19/023/32/36/27/2

terpinene-4-ol11797/08/05/07/04/01/12/11/13/19/0
α-terpineol11912/02/02/02/01/02/02/02/02/02/0

nerol12309/18/18/13/29/11/23/25/03/27/2
neral12423/03/04/02/03/04/04/02/04/02/0



هاي اسانس ...بررسی تنوع ترکیب496

- 4جدول ادامه

شاخصترکیب
بازداري

جمعیت
Z10Z11
افرادافراد

Z10-1Z10-2Z10-3Z10-4Z10-5Z11-1Z11-2Z11-3Z11-4Z11-5

geraniol12571/01/01/01/001/02/0016/02/0
geranial12713/02/02/02/02/02/04/06/04/07/0

cis-jasmene13850000000000
(E)-caryophyllene14207/05/04/03/05/04/06/05/05/08/0

α-humulene14540000000000
caryophyllene oxide15833/0000001/0002/0

α-eudesmol16530000000000



3497، شماره32تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران، جلد دوماهنامه

هاي ترکیبلیتحلوهیتجزازحاصلدندروگرام
نشانبررسیموردرویشگاه11افراداسانسدهندهتشکیل

گیرند.میقرارگروهدودرمختلفهاي جمعیتافرادکهداد

،Z1-1،Z1-2،Z1-3،Z1-4،Z1-5فرد12شاملاولگروه
Z11-1،Z11-2،Z11-3،Z11-4،Z11-5،Z9-4وZ9-5و

).1(شکلبوددیگرفرد43شاملدومگروه

هاي دهنده اسانس در افراد جمعیتهاي تشکیلدندروگرام حاصل از آنالیزهاي شیمیایی براساس ترکیب-1شکل 
Zhumeria majdaeگونه 

بحث
گونهجمعیت11بهمربوطفرد55رويبربررسیاین

برشدهانجامقبلیمطالعاتبهنسبتوشد انجاممورخوش
)،Aeinechi)1986،(Sadri)1996توسطگونهروي

Majrouhi)2009،(Soltanipoorهمکارانو)2003،(
Rustaiyanو)1992(همکارانوSharififarهمکارانو

وسعتازبودمنطقهیکبهمربوطهمگیکه)2008(
فرددربازدهبیشترینبررسیایندربود.برخوردارزیادتري

بامقایسهدرکهبود%9/7با)Z3-2(آبماهمنطقهازدوم
سایرازوکمتر)Majrouhi)2009()3/9%مطالعات
)Sadri)1996()4/2%،(Aeinechi)1986[هابررسی

)5/4%،(Soltanipoorهمکارانو)5/6()2003%،(

Rustaiyanو)%5/6()1992(همکارانوSharififarو
هايترکیبتعدادبود.بیشتر])%4/2()2008(همکاران
بامقایسهدرکهبودترکیب25بررسیایندرشدهشناسایی

مطالعاتباوبیشترترکیب)Majrouhi)2009()22مطالعه
Sadri)1996()25(وترکیبSoltanipoorهمکارانو

Aeinechiمطالعاتازوبرابرترکیب)25()2003(

)1992(همکارانوRustaiyanترکیب)،31()1986(
ترکیب)26()2008(همکارانوSharififarوترکیب)30(

کههستندگیاهاصلیترکیبدوکامفورولینالولبود.کمتر
ایندردهند.میتشکیلرااسانسوزن%80-90حدود

منطقهجمعیتچهارفرددرلینالولمقداربیشترینبررسی
مطالعاتازبیشترکهبود%85/71با)Z10-4(بستککوه
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Aeinechi)1986()2/69%،(Soltanipoorهمکارانو
)2003()59%،(Rustaiyanهمکارانو)3/57()1992%،(

Sharififar3/53()2008(همکارانو%،(Sadri)1996(
بیشترینبود.)2009()6/35%(Majrouhiو)5/41%(

با)Z1-2(گنوکوهمنطقهجمعیتدوفرددرکامفورمقدار
)Majrouhi)2009()5/41%مطالعهازکهبود90/40%

)،Sadri)1996()7/39%[مطالعاتسایرازولیبودکمتر
Sharififar1/26()2008(همکارانو%،(Soltanipoorو

همکارانوRustaiyan)،%7/23()2003(همکاران
بود.بیشتر])1986()2/21%(Aeinechiو)23%()1992(

بودندمهمهايترکیبدیگرلیموننوکامفنبورنئول،نرول،
شدهانجاممطالعاتازبیشتربررسیایندرآنهامقدارکه

بود.قبلی
هاي ترکیبلیتحلوهیتجزدندروگرامبهتوجهبا

درافرادکهبینیممیرویشگاه،11افراداسانسدهندهتشکیل
،Z1-1فرد12شاملکهاولگروهگیرند.میقرارگروهدو

Z1-2،Z1-3،Z1-4،Z1-5،Z11-1،Z11-2،Z11-3،
Z11-4،Z11-5،Z9-4وZ9-5 گروهدرافرادبقیه وبود

غالبترکیبدو،مطالعهموردفرد55درگرفتند.قراردوم
دادنداختصاصخودبهرادرصدباالترینکامفورولینالول

مشاهدهمطالعهموردافرادهمهدرترکیبدواینچونو
بسیارترکیبدواینهمراهدهندهتشکیلهايترکیبوشدند

هاي شاخه.نشدتشکیلکموتایپیرو از این،بودندکم
نشانرااصلیترکیبدودرصدفقطشدهارائهدندروگرام

اصلیترکیبدودرصداولگروهدرکهطوريبه،استداده
بادرصد15تا10(حداکثرنزدیکهمبهکامفورولینالول

12ایننزدیکیباعثامرهمینوبودهدارند)اختالفهم
اصلیترکیبدودرصدبعديفرد43درواستشدهفرد

درصد40تا35از(بیشبودهدورهمازکامفورولینالول
فرد43ایننزدیکیباعثامرهمینودارند)اختالفهمبا
بررسیایندربنابرایناست.شده جداگانهشاخهتشکیلو

درگونهیکمختلفافرادبیندرکهشدمشاهده
وجودهاترکیبدرصدوتعدادتنوع،متفاوتهاي رویشگاه

وKalvandiگزارشدرقبالًموضوعاینالبته دارد.

Thymusگونهروي)2014(همکاران eriocalyxاثباتبه
بود.رسیده
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Abstract
Zhumeria majdae Rech. f. & Wendelbo is the medicinal, endemic, and endangered plant,

distributed on very sharp slopes of mountains at an altitude of 520 to 1450 meters a.s.l in the
south of Iran. This species is used in the treatment of gastrointestinal disorders like diarrhea,
bloating, abdominal pain and sour stomach, heartburn, and cold. The mashed fresh leaves are
used to improve headaches and wound healing. To study the variation of essential oils of
individuals among different populations, the aerial parts of five individuals of Z. majdae were
collected at full flowering stage from 11 habitats of Hormozgan province, and then were dried at
room temperature. The essential oil was extracted by hydrodistilation method using a
Clevenger-type apparatus. The chemical composition of essential oils was analyzed by GC-FID
and GC-MS. Results showed that the essential oil yield varied for both different habitats and
individuals. The highest and lowest essential oil yields were obtained in the Abmah (5.9%) and
Sirmand area (1.9%), respectively. In addition, the highest and lowest essential oil yields were
recorded for the second individual from Abmah (7.9%) and the third individual from Sirmand
(0.9), respectively. Totally, twenty-five components were identified for the individuals of
different habitats. The individuals of a population differed in terms of chemical compositions.
Among the existing chemical components in the essential oil of 55 individuals, Linalool (42.4-
71.8%), Camphor (17.2-40.9%), Nerol (0.4-5.7%), and Borneol (0.9-4.9%) showed more
variation. According to the results of the analysis of chemical data with PCA software, the study
individuals of different populations were classified into two groups. A number of 12
individuals, having almost similar values of Linalool and Camphor, were placed in the first
group, and the others, whose values of the two major components mentioned above were far
from each other, were placed in the second group.

Keywords: Zhumeria majdae Rech. f. & Wendelbo, chemical composition, essential oil,
linalool, camphor.


