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آشنايي با گياه دارويي 

و روش تكثير  خوشمور 

  آن

   
  :نويسندگان

   1و محمد امين سلطاني پور 1عبدالحميد حاجبي

  عضو هيئت علمي مركز تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي)1

  

  

  

  :مخاطبان و بهره برداران نشريه �

  

  بهره برداران بخش كشاورزي و منابع طبيعي،مروجان و ساير عالقمندان

  

 آموزش اهداف  �

  معرفي يك گياه دارويي جهت كشت جايگزين و همچنين جلوگيري از برداشت بي رويه آن در مراتع
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  :مقدمه

كه از گذشـته هـاي دور    است از گياهان پرمصرف و با اهميت استان هرمزگان رخوشگونه دارويي مو

و درياي عمان و در درمان بيماريهاي مختلف مصرف مي شوند و حتي به كشورهاي حوزه خليج فارس 

گونه اندوميك ايران و انحصاري استان هرمزگـان اسـت    اين.پاكستان به صورت سنتي صادر مي گردند

متر از سطح دريـا   800-1400از ارتفاع  مورخوش. كه تاكنون از هيچ جاي ديگري گزارش نشده است

آهكـي در كوههـاي   هـاي   شيبدار و واريـزه   اي در مناطق كوهستاني بر روي اراضي سنگالخي و صخره

، زادمحمود، فينو، سيرمند، تنگ سنگر و گنـو در اسـتان هرمزگـان     ، سرچاهان زاغ آباد، تنگ آبماه قطب

  .)1تصوير (شود  ديده مي

  

  

  شرايط اقليمي مناطق پراكنش

كمترين  وميليمتر  1/355بيشترين ميزان بارندگي ثبت شده  خوشدر مناطق پراكنش گونه دارويي  مور 

درصد بارندگي ساالنه در فصل زمستان،  50از نظر توزيع فصلي بيش از  .ميليمتر مي باشد 8/210ميزان  

  .مي باشددرصد در فصل بهار  10درصد در ماههاي آخر فصل پاييز و حدود  15بيش از 
   

بعلت قرار گرفتن استان در در كنار ساحل، اختالف متوسط حـداكثر و حـداقل دمـا نسـبتا كـم مـي            

همچنين بعلت قرار گرفتن استان در عرض پايين در اكثر ماههاي سال از هـوايي گـرم برخـوردار    . باشد

  . است

  خوشگونه دارويي مور تركيبات و موارد استفاده

دو مـاده لينـالول و    اند كـه  تركيب شيميايي در اسانس برگ گياه مورخوش را شناسايي كرده 27تعداد 

مـردم اسـتان هرمزگـان از گذشـته دور از       .دهنـد  تشكيل مـي  اسانس را  درصد وزن 80كامفور بيش از 

آوري و  برگهـا را پـس از جمـع   . كردند مي  برگ گياه مورخوش جهت درمان برخي از بيماريها استفاده

  .كنند ، در سايه خشك نموده و جهت مصارف زير نگهداري مي تميز كردن

، برگ گياه به  صـورت پـودر    و ترشي معده، دل درد  ، نفخ هاي گوارشي چون اسهال ـ درمان ناراحتي1

  .كنند در آورده همراه با آب مصرف مي

، به انـدازه يـك مشـت بـرگ      ، سرماخوردگي و بهبود حال زنان تازه زايمان كرده رفع سوزش معده -2

  .كنند بار يك ليوان جوشانده مصرف مي 2-1جوشانند و به مدت  ليتر آب مي  پودر شده را در يك

، آن را روي زخـم يـا روي    ، مقداري برگ تازه گياه را كوبيده و نرم كـرده  د و التيام زخمـ رفع سردر3

  .بندند سر مي
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ـ رفع گرماي بدن و بعنوان خنكي، مقداري برگ گياه را كوبيده و يك استكان آب برگ را مصـرف  4

  .كنند مي

  

  خوشفنولوژي گونه دارويي مور 

روز و دوره  100از سـطح دريـا طـول دوره رويشـي حـدود       متر ارتفـاع  800در منطقه كوه گنو با     

شروع رويش برگها از هفته سوم بهمن ماه است كه پس از سپري شدن يك مـاه  . خزان وجود ندارد

شروع گلدهي از هفته چهارم اسفند ماه آغاز . برگدهي به اوج خود مي رسد) هفته سوم اسفند ماه ( 

دو هفته بعد بـذر دهـي آغـاز شـده و در ظـرف      . مي رسد شده و در هفته اول فروردين به اوج خود

در هفته سوم ارديبهشت بذور شروع به ريزش كرده و . مدت يك ماه به اوج بذر دهي خواهيم رسيد

  .ريزش كامل بذور در هفته آخر ارديبهشت خواهيم داشت

 20دوره رويشي  ، طول)منطقه كوه سرچاهان(متر  1100با افزايش ارتفاع از سطح دريا تا حدود      

روز افزايش مي يابد شروع رويش برگها از هفته چهارم بهمن ماه است كه پس از سپري شدن يـك  

شروع گلدهي از هفته اول فروردين ماه . برگدهي به اوج خود مي رسد) هفته چهارم اسفند ماه ( ماه 

ي آغـاز شـده و در   يك هفته بعد بـذر دهـ  . آغاز شده و در هفته سوم فروردين به اوج خود مي رسد

در هفتـه اول خـرداد   ). هفته چهارم ارديبهشـت (ظرف مدت يك ماه به اوج بذر دهي خواهيم رسيد

بـا افـزايش   . بذور شروع به ريزش كرده و ريزش كامل بذور در هفته سـوم خـرداد خـواهيم داشـت    

نمـي كنـد    ، طول دوره رويشي تغييـر )منطقه كوه تنگ زاغ(متر  1400ارتفاع از سطح دريا تا حدود 

ه شـروع رويـش برگهـا از هفتـه اول اسـفند مـا      . ولي شروع دوره رويشي يك هفته به تعويق مي افتد

. برگـدهي بـه اوج خـود مـي رسـد     ) هفته اول فـروردين مـاه   ( است كه پس از سپري شدن يك ماه 

. شروع گلدهي از هفته دوم فروردين ماه آغاز شده و در هفته چهارم فروردين به اوج خود مي رسد

هفتـه  (يك هفته بعد بذر دهي آغاز شده و در ظرف مدت يك ماه به اوج بذر دهي خـواهيم رسـيد   

در هفته اول خرداد بذور شروع به ريزش كرده و ريزش كامـل بـذور در هفتـه چهـارم     ). رداداول خ

  .خرداد خواهيم داشت

به طور كلي اختالف زمـاني از آغـاز رشـد تـا پايـان رشـد زايشـي در منـاطق مختلـف ارتفـاعي                

. تفاوت طـول دوره ركـود در منـاطق مختلـف حـداكثر كمتـر از يكمـاه اسـت        . روز است 20حدود

اخـتالف  .  اختالف دوره آغاز رشد زايشي تا گلدهي كامل در مناطق مختلف حداكثر دو هفته است

روز است و به طـور كلـي طـول ايـن      15مختلف   طول دوره ظهور بذر تا ريزش كامل آن در مناطق

آغاز رشد رويشي بـين هفتـه سـوم بهمـن تـا هفتـه اول       . روز و حداكثر دو ماه است 40دوره حداقل 

د ماه متغير است و زمان اوج برگدهي از هفته سوم اسفند تا هفتـه اول فـروردين مـاه در نوسـان     اسفن

  .شروع دوره ركود از هفته اول خرداد ماه تا هفته آخر خرداد ماه متغير است.  است
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  خوشدارويي مور ونهوزن هزار دانه بذور گ

ي شده كوههاي گنو و سرچاهان وزن هزار دانه بذور گياه دارويي مورخوش در دو منطقه جمع آور

  .مي باشد گرم  28/8و  21/6به ترتيب 

  ارزش غذايي گونه هاي دارويي مورخوش 

، كلسيم و فسفر  ، فيبرخام و خاكستر، مقدار چربي ، درصد پروتئين خام ميزان ماده خشك 1 در جدول

  . شده استگياه دارويي مورخوش آورده برگ و گل 
  

  

  

  وشختكثير گونه دارويي مور

بذرها از بوته هاي ممتاز و شاداب كه داراي بـذر درشـت هسـتند    .تكثير اين گونه از طريق بذر مي باشد

و بعد چندين بار با  شود مي دقيقه در اسيد سولفوريك خيسانده 30بمدت  بذور.جمع آوري مي گردد 

از بين بـرود   بذر د رويمواد ژله مانن  اسيد باعث مي شود كه. اثر اسيد از بين برود تا آب شسته مي شود

بذوري كه بـدين ترتيـب آمـاده شـده انـد در گلـدان كـه        . ندچون اين مواد مانع سبز شدن بذر مي گرد

كـود حيـواني پوسـيده تهيـه گرديـده       3/1ماسـه ،   3/1خاك باغچـه و    3/1خاك آن با مخلوط كردن 

بعـد از سـبز شـدن دور     .ردندسپس بطور روزانه تا سبز شدن بذور گلدانها آبياري مي گ. كاشته مي شود

  .)3و2تصوير (آبياري را بايد كنترل نمود تا رطوبت بيش از حد در گلدان باعث بوته ميري نگردد

  

  :فهرست منابع

بررسي تيمارهاي پيش رويشي بر تكثير و جوانه زني سه گونه ). 1382. (حاجبي، عبدالحميد - 1   

معاونت آموزش و تحقيقات وزارت جهاد ن، دارويي مورخوش، مورتلخ و گلدر در استان هرمزگا

  .كشاورزي

، معاونت  آوري و شناسايي گياهان دارويي استان هرمزگان جمع). 1378. ( پور، محمدامين سلطاني - 2   

  .آموزش و تحقيقات وزارت جهاد كشاورزي

 مورخوشمقايسه تركيبات موجود در اسانس برگ گياه دارويي ). 1379. (سلطاني پور، محمدامين -3  

در مراحل مختلف رشد در مناطق مختلف استان هرمزگان و بررسي پتانسيل آللوپاتيك و خواص ضد 

، دانشگاه  ، دانشكده علوم نامه كارشناسي ارشد رشته علوم گياهي ، پايان ميكروبي اسانس استخراج شده

  .شيراز

بر دو گونه دارويي مورخوش بررسي برخي از عوامل اكولوژيك ). 1381. ( پور، محمدامين سلطاني  -4

  .، معاونت آموزش و تحقيقات وزارت جهاد كشاورزي استان هرمزگان و مورتلخ در

  .، مركز نشر دانشگاهي جلد سوم ، كورموفيتهاي ايران).  1373. (، احمد قهرمان - 5   
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  .موسسه تحقيقات جنگلها و مراتع ، فلور رنگي ايران). 1373. (، احمد قهرمان - 6   
     7- Rechinger, K. H.,1982, Flora Iranica, Labiatae.  Akademische Druke- u. 

Velagsanstalt. Graz. Austria., 150 : 479. 
8- Rechinger, K. H. and  P. Wendelbo, 1967,  Zhumeria majdae .  Nytt. Magazine 

Botanikk (Oslo), 14(1) : 39-43. 

 
  

در مرحله گلدهي در منطقه  خوشرگ و گل مورتركيبات موجود در ب– 1جدول 

  تنگ زاغ

  هايپارامتر

اندازه گيري 

  شده

  گياه

  خوشمور  

  88  ماده خشك

  12  رطوبت

  30  فيبر

  8/3  چربي

  4/18  پروتئين

  9  خاكستر

  28/0    فسفر

  71/0  كلسيم
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  خوشبذور گياه مورجوانه زني  :2تصوير 
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  در سن سه ماه پس از كاشت بذر خوشگياه مور:3تصوير 

      


