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 ورخوشم گونه اندميكو دارويي) حياتييهاتغيير(بررسي فنولوژي

 در منطقه كوه گنو استان هرمزگان

1اصغر مجروحي علي

 چكيده

يها، تعيين ميزان تركيب برداري هاي بهره گياهان براي تنظيم برنامه)فنولوژيكي( حياتييهامطالعه تغيير

و مواد آف رزه با علف، مباديمفشيميايي و آوري هاي غذايي گياهان، جمع گياهي، شناخت ارزشيهاتهاي هرز

و پرورش زنبور عسل در مراحل مختلف حياتي داراي اهميت  در اين تحقيق. فراواني استبذرها، توليد عسل

اري ورخوش در محدودهم هاي فنولوژيكي گياه ويژگي و در ي متر675تفاع منطقه كوه گنو واقع در استان هرمزگان

و تمام فعاليت درميو زايشي گونهرويشي هاي از سطح دريا مورد بررسي قرار گرفت و ورخوش در مدت دو سال

 اولي سوم بهمن ماه تا هفتهي ها نشان داد كه آغاز رشد رويشي بين هفته بررسي.دشهاي مختلف ثبت زمان

و زمان اوج برگ هف اسفند ماه متغير است . اول فروردين ماه در نوسان استي سوم اسفند ماه تا هفتهيتهدهي از

و ظهور. ماه متغير است آخر خردادي اول تا هفتهي ركود از هفتهي شروع دوره به طور كلي آغاز رشد رويشي

ت برگ و با به ميرتريدنيز خير افتادن آن، اين موردأهاي اوليه در اين گياه با ميزان بارندگي ارتباط دارد .دشو شروع

م: كليدييهاهكلم .، فنولوژي، كوه گنو، استان هرمزگان)Zhumeria  majdae( ورخوش گياه
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 مقدمه

و مطالعه فنولوژي يكي از مباحث مهم در دانش اكولوژي يا بوم و هدف از آن، بررسي يها تغييري شناسي است

و ه، تاريخ برگاله، شروع رشد در گياهان چندسزدن بذرها در گياهان يكسال تاريخ جوانهمانندحياتي گياهان دهي

و خاتمهي طول دوره و سرانجام مشخصي آن، تاريخ شروع و ريزش آن و بلوغ بذر كردن گلدهي، زمان رسيدن

و دورهي تاريخ خاتمه ميي رويش هاي تنظيم برنامهيبرامشخص كردن مراحل حياتي گياهان. باشد خواب

و استفاده بهره بيبرداري و مهاجم، صحيح از گياهان دارويي، جلوگيري از برداشت موقع، از بين بردن گياهان هرز

آف، جمع پرورش زنبور عسل و مبارزه با برداري از گياهان دارويي در بهره. گياهي بسيار الزم استيهاتآوري بذرها

درديمفهاي نيز دانستن مراحل مختلف اين گياهان ضروري است، زيرا تركيب و كيفي  اين گياهان از نظر كمي

ميي طول دوره و تحول و فنولوژيكي براي تنظيم برنامهي در مرتع، مطالعه.ندشو رويش دچار تغير هاي چراي دام

و جلوگيري از چراي زود بهره بي هنگامبرداري از گياهان مرتعي وو و مهاجم و از بين بردن گياهان هرز موقع

و شناخت خوش  استياديز اهميتيداراهاي گياهي در مراحل مختلف حياتي ارزش غذايي گونهخوراكي

و در اجراي طرح در پزشكي نيز براي تشخيص عوامل آلرژي). 1374شبانكاره، تيره نجفي( هاي جنگلداري، زا

آف جنگل و مبارزه با و عقيم كردن درختان نامرغوب نولوژيكيفي جنگلي، پديدهيهاتكاري، تجديد حيات طبيعي

مي). 1376صالحي،( كاربرد فراوان دارد ويهاتوان تغيير در هر حال فنولوژي علمي است كه به كمك آن  فصلي

ترين فصل مهم دارويي هر منطقه، مناسباهانيگ فنولوژيازبا آگاهي.دكرمورفولوژيكي را در گياهان بررسي

و سيستم بهره و مدت استفاده از آن را تعيين ميه برداري همراه با رعايت آمادگي. شود اي صحيح برداشت تنظيم

و استفاده از آمار هواشناسييهاهخاك كه با مشاهد م عيني ميديآيبه دست به،  دوبارهو حياتزنده كردنتوان

و فقير كمك مهمي كرد .مراتع مخروبه

و انحصاري استان هرمزگان استي گونهورخوش،م گياه دارويي  ديگريو تاكنون از هيچ نقطهاندميك ايران

و جهان گزارش نشده است و در مناطقمگياه).1شكل(كشور  ورخوش از پراكنش بسيار محدودي برخوردار است

و كوه  قطب آباد، كوه گنو، كوه تنگ زاغ، كوه سرچاهان، كوه فينو، كوه زادمحمود، كوه سيرمند، كوه آبماه

اين جنس. اين گياه به جنس زومريا از تيره نعناع تعلق دارد).2شكل( ان رويش داردتنگ سنگر در استان هرمزگ

هاي غربي آسيا در سال شناسي در جنوب هاي علم گياه ترين يافته ميالدي كشف شد، يكي از مهم1966كه در سال 

و فقط شامل يك گونه با نام)منوتيپيك(اين جنس تك گونه. رود اخير به شمار مي  ورخوشم محليبوده

(Zhumeria majdae Rech.f.)  هاي بسيار قديم با گياه دارويي اگرچه مردم استان هرمزگان از زمان. باشدمي

ي شناسي، گونه ميالدي براي مجامع علمي گياه1966اند، با اين وجود تا سال ورخوش آشنايي كامل داشتهم
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باريومي اين گونه را خانمرهي كه نمونه ورخوش ناشناخته بود تا اينمMajda Zhumer پژوهشگر نروژي، براي 

و با خود به اسلو مركز نروژ برد اولين بار از منطقه قطب آباد استان هرمزگان جمع و. آوري كرد آقايان ريشينگر

و به افتخار نام جمع(Lamiaceae) وندلبو اين گياه را جنس جديد از تيره نعناع آوري شناسايي كرده

 (Rechinger, 1982). ناميدند Zhumeria majdaeاش، كننده

ود با هيچ يك از جنسشآوري جمعيكماين گونه كه به تعداد هاي شناخته شده نعناع، خويشاوندي ندارد

و باقي مانده از دوران(relict)ي آشكارا يك جنس كامًال برجا مانده به باستاني مي گذشته مجنونيان،( رود شمار

1378.(

آني درماني از ديرباز مورد توجهيها اثري ورخوش به واسطهم گياه دارويي و از برگ  اهالي بومي استان بوده

دل درمان بيمارييبرا و التيام زخم هاي گوارشي چون اسهال، و سوزش معده، سرماخوردگي، سردرد ها درد، ترشي

و22ورخوشم در اسانس برگ گياه). 1369زرگري،( شود استفاده مي  تركيب شناسايي شده كه دو تركيب لينالول

مي75كامفور بيش از دستبهدر آناليز روغن اسانسي ). 1385مجروحي،(دهند درصد حجم اسانس را تشكيل

مي از ساقهآمده و) درصد1/37( تركيب شيميايي شناسايي شده است كه دو تركيب مانول85ورخوش تعداد گياه

بهءجز) درصد6( سدرول مي تركيبات شاخص . (Javidnia, 2006)روند شمار

و اجزاي اسانسي اندام م اثر عصاره ورخوش بر تحمل به اثر ضد دردي مرفين در موش، مورد هاي هوايي گياه

و نتايج مشخص  مكردبررسي قرار گرفت و اجزاي اسانسي حاصل از گياه ورخوش قادر است تحمل كه عصاره

و از ايجاد تحمل نسبت به اثر ضد دردي آن جلوگيري كنندكردردي مرفين را مهار نسبت به اثر ضد   ده

(Hosseinzadeh, 2002).

هـاي گيـاهي ديگـري اي صـورت نگرفتـه اسـت، امـا بـر روي گونـهورخوش، مطالعهمي در مورد فنولوژي گونه

مي مطالعاتي انجام شده است كه به برخي از آن .شود ها اشاره

از در مناطق ساحلي اسـتان هرمزگـان نـشان مـي (Acacia tortilis) گبري نولوژي گونهفي مطالعه دهـد كـه

و تيري نيمه كـم مـاه كـم از اواسط شـهريور. شود با افزايش دما به تدريج از سطح برگي گياه كاسته مي زمانهمماه

و در آبان ماه رويش برگ  مشيبها رشد رويشي آغاز شده در طـول. رسـد دهي مـي ماه به اوج برگو تا آذرشوديتر

و تـا ارديبهـشت مـاه ادامـه  و طراوت گياه به علت معتدل بودن دماي محـيط حفـظ شـده فصل زمستان سرسبزي

و در تيري ارديبهشت ماه آغاز دوره. يابد مي مي گلدهي است و در مـرداد مـاه مـي ماه گياه به ميوه تـوان بـه نشيند

مي.آوري بذرها اقدام كرد جمع و دهد كه شروع رشد رويشي با كاهش دماي محيط آغاز مـي اين بررسي نشان شـود

و افزايش خشكي محيط همبستگي داردي دوره  ). 1374شبانكاره، تيره نجفي( خزان با گرم شده هوا
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دهـد كـه اولـين سـمنان نـشان مـيي در منطقـه (Zygophyllum atriplicoides) فنولـوژي قـيچي مطالعه

و ظهور جوانهه نشانه هـاي فرعـي ديـده آخـر اسـفند بـر روي شـاخهي هاي اوليه در اين گياه در هفته اي آغاز رشد

مي اول فروردين ماه برگي در هفته. شود مي مييو از هفته شود دهي آغاز در. شود دوم فروردين ماه گلدهي شروع

و بذرهاي به طورها چهارم خرداد ماه ميوهي هفته ميكامل زرد شده ).1371اصغري،( شوند داخل آن رسيده

مي هاي تجارتي كرانه فنولوژي گونهي مطالعه و ارتفاعات، گرم شـدن هاي درياي خزر نشان دهد كه به طرف باال

و سواحل خزر به تدريج گسترش مي  و پديده هوا از دشت به يابد  شـده آشكار آن به تدريج دنبالهاي فنولوژيكي نيز

ميو فعاليت خود را ).1373ميربادين،(ندكن آغاز

 كوهي متري از سطح دريا در منطقه2300 در ارتفاع (Juniperus excelsa) ارسي هاي فنولوژي گونه بررسي

و در خـرداد مـاه بـه اوج دهد كه رشد رويشي اين گيـاه از دي مـا گنو در شمال غربي بندرعباس نشان مي ه شـروع

و در اوايل مهر ماه مي مرسد . باشـد ماه مـي ماه تا آخر آذر ماه از اول مهر3 خواب به مدتي طول دوره. شوديتمام

و اوج گلدهي از نيمـهي هاي مختلف بين نيمه آغاز گلدهي در سال  دوم مـرداد مـاه تـاي دوم تير تا اواخر مرداد ماه

. رسـدو اواخـر بهمـن مـاه مـي شـود مـي آشكار ارس اواخر فروردين ماهي ميوه. شهريور ماه در نوسان استي نيمه

و خواب درختان ارس با پراكنش ماهانه بارندگي در طول سال تطبيـق مـيي دوره و آغـاز رشـد رويـشي رشد كنـد

در فنولوژي گونهي مطالعه). 1377زاده،دمي( باشد با شروع فصل بارندگي مي زمانهمدرختان  هـاي مرتعـي بـومي

و نيمه  م مناطق استپي هـاي مختلـف گيـاهي بـر اسـاس هـاي متعلـق بـه خـانواده دهد كه گونهياستپي گرم نشان

و مورفولوژيكي ويژگي و را در مقـاطع زمـاني متفـاوتي انجـام مـي هاي زيستي خـود دوره،هاي فيزيولوژيكي دهنـد

ان نـش)هـاي فنولـوژيكي هـاي وقـوع پديـده در تـاريخ(تري هاي مربوط به يك خانواده با همديگر انطباق بيش گونه

و كيفـي دو عامـل مهـم بـوم ثر از ويژگيأمتهمههاي حياتي گياهان پديدهنيچنهم. دهند مي شـناختي هاي كمـي

و دما نقش اساسي دارند، اما به رغم وجود ايـن ارتبـاط نمـي  و عواملي مانند بارندگي و خاك است تـوان يعني اقليم

سا  ت مراحل فنولوژيكي گياهان را تنها به دماي ثابتي مربوط ثيرگـذارأخت، زيرا ديگر عوامل اكولـوژيكي در ايـن امـر

).1376صالحي،( باشند مي

آنيبرااي است كه شرايط محيطي با دوره زمانهمآغاز رشد رويشي گياهان در منـاطق. ها مناسب باشـد رشد

و نيمه  ا گرمسيري به دليل كمبود آب، فصل رشد گياهان پس از دوره گرمسيري و با ولين بارنـدگي هاي خشك سال

و دمـايي بـستگي آغاز مي  و سرد آغاز فعاليت رويشي گياهان بـه شـرايط نـوري شود در حالي كه در مناطق معتدل

).1377زاده، دمي( دارد
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روش و هامواد

ورخوش كوه گنـو بـه عنـوان رويـشگاه اصـلي ايـن گونـه در اسـتانم شناخت مراحل مختلف حياتي گياهيبرا

و زايشي تعدادو در اين منطقه فعاليت هرمزگان انتخاب شد   سال2ورخوش در مدتم پايه از گونه20هاي رويشي

ا تالش. شد ثبت و نيز قرينه بودن تاج يكسان باشند تا پايهن بوديبر و سالمتي بـر. هاي انتخاب شده از نظر شادابي

ي دهي، طـول دوره ويشي، اوج برگر آوري شده از مراحل مختلف رويشي گياه شامل آغاز رشد اساس اطالعات جمع 

 گلدهي، آغـاز ظهـور بـذرها،ي دهي، مراحل مختلف زايشي شامل شروع رشد زايشي، شروع گلدهي، طول دوره برگ

و آغاز دورهي زمان رسيدن بذرها، طول دوره شدي بذردهي . پراكنش بذرها در رويشگاه گنو تعيين

و ويژگي گ مشخصات نوهاي اكولوژيكي منطقه كوه

 در منطقـه كـوه گنـو بـر روي گيـاه 1380-1378 هـاي ميداني كه نگارنده مقاله در طـول سـاليهاهبا مطالع

و مختصات جغرافيايي آن م ها تعيـين ورخوش به انجام رسانده است، تعداد چهار رويشگاه مورد شناسايي قرار گرفت

مت.دش د تعـداد زيـادي از پايـه سفانه به دليل بروز خشكـسالي در طـي چنـد سـال گذشـته،أاما ر هـاي ايـن گونـه

و از بين رفته رويشگاه و از جمله كوه گنو، خشك شده  سـايت به همين دليل يك نقطـه بـه عنـوان. اند هاي مختلف

دري كوه گنو در درون منطقه. اصلي در كوه گنو مورد توجه قرار گرفت و  كيلـومتري شـمال35 حفاظت شده گنـو

ا  متر از سـطح دريـا بـر روي 675ورخوش در ارتفاعم در اين منطقه گياه).4شكل(ستغربي شهر بندرعباس واقع

كم صخره و با خاك ورخـوش كـه بـامي هـاي گونـه آوري نمونه مختصات محل جمع. عمق رويش دارد هاي پرشيب

و 27˚ 22´ 10˝ده است،ش ثبت GPSدستگاه  قلـيما. دهـد طول شرقي را نشان مـي 56˚ 09´ 26˝ عرض شمالي

و درجـه حـرارت متوسـط ميلي 220 خشك بياباني گرم با متوسط بارندگي ساليانه،منطقه در دستگاه دومارتن  متر

و. گراد است درجه سانتي 25 خـاك. تـشكيل شـده اسـت هـاي ميوسـن مارناز نظر زمين شناختي منطقه از آهك

و داراي بافت لومي شني است كه در عمق  مييي به اليه متر سانتي35منطقه كم عمق گياهان همراه. رسد سخت

:اين گونه عبارتند از

Cymbopogon1olivieri,1Pycnocycla1aucherana,1Helianthemum1lipii,1Convolvulus 

leptocladus, Convolvulus spinosus, Blepharis persica, Viola cinerea, Glossonema  

varianse,Teucrium1pollium,1Teurium1stocksinum,1Haplophyllum1tuberculatum,1Periploc

a1aphyll, Otostegia  persica, Dodonea  viscosa, Salvia  aegyptica.
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 نتايج

باي در منطقه شـروع. باشـد روز مي 120 رويشي در حدودي متر ارتفاع از سطح دريا، طول دوره 675 كوه گنو

دهي به اوج برگ) سوم اسفند ماهي هفته( از سپري شدن يك ماهپس. ماه بود سوم بهمني ها از هفته رويشي برگ 

و در هفتهي شروع گلدهي از هفته. خود رسيد  دو. اول فروردين ماه به اوج خود رسيدي چهارم اسفند ماه آغاز شده

و پس از يك ماه به اوج رسيد،هفته بعد  ريـزش سوم ارديبهشت ماه بذرها شـروع بـهي در هفته. بذردهي آغاز شده

و ريزش كامل بذرها در هفته و تـا هفتـهي دوره. آخر ارديبهشت ماه رخ دادي كرده ي ركود از اول خرداد ماه شروع

.دوم بهمن ماه ادامه پيدا كرد

و نتيجه گيري  بحث

تطـابق آمـار هواشناسـي. شـود كوه گنو از اواخر بهمن مـاه شـروع مـيي ورخوش در منطقهم رشد رويشي گياه

و اوج برگي ها به منطقه ترين ايستگاه نزديك و تكاملي و روند رشد رويشي دهـد كـه ايـن دهي، نشان مـي كوه گنو

و دوره  و دورهي دوره با كاهش روند سرما و افزايش رطوبت خاك هماهنگي دارد  ركـودي ريزش بارندگي در منطقه

همي هاي گياه با دوره فعاليت جد. زمان است خشكي محيط ماه به طور بينيم كه بارندگي از آذرمي1ول با مالحظه

مي قابل مالحظه  مي اي افزايش ماه سـرما دوم بهمني چنين از نيمههم. رود يابد، در نتيجه رطوبت خاك بسيار باال

مي كاهش مي  و شرايط رشد فراهم  دوم اسـفند مـاه بـه طـور كامـل بـهي به طوري كه اين گونه در نيمـه شود يابد

م برگ مي در ضمن دوره ركود گياه كه تا نيمه. روديدهي و هاي دوم بهمن ماه سال بعد طول كشد با بـاالترين دمـا

يا كم و هم. بارندگي همراه است نبودترين بارندگي يبـرا اي است كه شرايط محيطي زمان با دوره رشد رويشي گونه

و) 1374شـبانكاره، تيـره نجفي(Acacia tortilisهاي انجام شده در مورد گونهيهاهرشد مناسب است كه با مطالع

Zygophyllum atriplicoides)،دارديبرابردر استان هرمزگان) 1378ميربادين .
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