
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


 ...آویشن از گونه شش اسانس  موثره مواد کیفیت و کمیت بررسی

12 

  1395، پاییز 3، سال چهارم، شماره 15فصلنامه اکوفیتوشیمی گیاهان دارویی، شماره پیاپی 
 

   از جنس گونه ششاسانس مواد موثره  بررسی کمیت و کیفیت
Thymus  در مرحله گلدهی  

  

 3خانی، عبدالرحمن محمد2، سعداله هوشمند1*زهرا کریمی
  ایران شهرکرد، شهرکرد، دانشگاه نباتات، اصالح ارشد کارشناسی دانشجوي 1
  ایران شهرکرد، شهرکرد، دانشگاه بیوتکنولوژي، و نباتات اصالح گروه استاد، 2
  دانشیار، گروه علوم باغبانی، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران 3

  
  1/8/95 ؛  تاریخ پذیرش: 26/4/95تاریخ دریافت: 

 چکیده

  هاي ثانویه تیمول و کـارواکرول مصـارف گسـترده دارویـیدلیل سنتز متابولیت که به نعنا تیره به معطر متعلق آویشن گیاهی
  ،T. daenensis ،T. kotschyanus :آویشـن از گونـه شـشو عملکرد اسانس اسانس  اجزايمنظور بررسی  دارد. این تحقیق به

T. migricus ،T. vulgaris، T. transcaucasicus و T. trautvetterii  در سـال  تکـرار با سـهتصادفی  کامالًدر قالب طرح
متري سطح خاك  سانتی از فاصله پنجکامل  در مرحله گلدهی ها گونهگلدار هاي شاخهسر. گرفتدر دانشگاه شهرکرد انجام  1394

 GC/MSتوسـط دسـتگاه هاي تشـکیل دهنـده اسـانس گیري و ترکیببرداشت و به روش تقطیر با آب (طرح کلونجر) اسانس
. آویشـن بـاغی نشـان داد) تیمار بـر روي حجـم و وزن اسـانس >05/0pدار (تجزیه واریانس تاثیر معنی. نتایج گردیدشناسایی 

  گونـه  کـه نشـان داد هـا میانگین ) برخـوردار اسـت. مقایسـهگـرم 27/0و وزن ( )لیتر میلی 28/0ازبیشترین مقدار حجم اسانس (
T. trautvetterii ــهبیشــترین میــزان درصــد حجمــی اســانس  ،)درصــد1/1بیشــترین بــازده اســانس (اراي د ــه متعلــق ب   گون

 T. migricus 17/14(ترپینن  -وگاما درصد) 46/19( سیمین-بیشترین مقدار پارا ترکیبات اسانس بررسی بود. با 02/1معادل  و 
درصـد)  95/6( کارواکرول ،T. daenensis گونه درصد) در 43/60( تیمولبیشترین میزان ، T. vulgaris گونه متعلق بهدرصد) 

بیشـترین بـازده کـه   در حالی. گردیدمشاهده  T. trautvetterii گونه درصد) در 38/41( لژرانیوو  T. kotschyanus گونه در
  ) مشاهده شد.درصد T. kotschyanus )52/98 گونههاي اسانس در تولید ترکیب

  
   1کارواکرول ، تیمول، اسانس ،)Thymus( : آویشنهاي کلیديواژه
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  مقدمه
 نعناعیـان تیـره بـه متعلـق )Thymus( آویشـن جنس

)Lamiaceae،( دارد ادنیــ ســطح در گونــه 355 حــدودا 
)Mahdavi et al., 2009.( این جنس از گونه 15 ایران در 

 شامل هااز آن گونه پنج ). کهJamzad, 2009( دارد وجود
T. daenensis، T. lancifolius ،T.carmanicus، T. 

persicus و T. trautvetterii ــــاريا ــــتند نحص  هس
)Rustaiee et al., 2011 .(  

هـاي تـرین ترکیـبکارواکرول و تیمول از عمـده
آن بـه دارویـی خواص  که اکثرآویشن  هاي گونهانواع 

 ,Sefidkan and Asgari( گـردد میبه این دو ماده بر 

اراي طیـف این ترکیبـات مونـوترپنی فنلـی د .)2002
ارچی و قهـاي ضـدباکتریایی ضـدوسـیعی از فعالیـت

ــه آنتی طور وســیعی در صــنایع  اکســیدانی هســتند و ب
 Vaiciulytė and( شودسازي استفاده میغذایی و دارو

Loziene, 2015; Aznar et al., 2013.(  
 بـه توانمی گیاه اسانس این دارویی هايکاربرد از
 در تشنجضدو  دهندهنیرو معده، کننده تقویت هايدارو
آور، قاعـده تنفسـی، دسـتگاه مختلف هايبیماري رفع
 عمـومی، ضعف نفخ، هضم، دستگاه عمل ضعف رفع
ضـد نفـخ، ضداسپاسـم، ، مزمن هايسرفه سرفه، سیاه
سـرما سرفه و خلط آور و نیرو بخش و در درمان ضد

 ;Kalvandi et al., 2014( خــورگی اشــاره نمــود

Keefover‐Ring et al., 2009; Naghdibadi and 
Makizade, 2003; Omidbeigi, 1997; Zargari, 

1984.(  
 باعـث آویشـن جـنس هـايگونه دارویی خواص

 تـرینمتداول و معروفترین از گیاهان این تا است شده
 دلیل همین به و باشند دنیا سراسر مردم بین در گیاهان
 در فـرار ترکیبـات آنالیز به روزافزونی و خاص توجه

 در متعددي مطالعات کنون تا. است شده هاآن اسانس
 جنس این هايگونه اسانس تجزیه و بررسی خصوص

روسـتایی وهمکـاران . اسـت گرفتـه صورت ایران در
)Rustaiee et al., 2011( ایران  هايآویشن از گونه سه

ــــامل   و  T. carmanicus،T. kotschyanus ش
 T. pubescens  را مورد بررسی قرار دادند و بر اساس

ایـن مطالعــه ترکیبــات اصـلی شــناخته شــده در ایــن 
درصد)، کارواکرول  8/40ها عبارتند از تیمول (اسانس

 در بورنئول و سیمن-پاراترپینن، -درصد)، گاما 8/24(
ـــول (T. carmanicusاســـانس  ـــد) 38، تیم ، درص

)، 2/13ســینئول (-8و  1درصــد)،  2/14کــارواکرول (
و  T. kotschyanus اسـانس در سـیمن-پـارا و لینالول

درصــد)،  1/14درصــد)، کــارواکرول ( 9/37تیمــول (
لینـالول در  و ترپینن-درصد)، گاما 1/13سیمین (-پارا

افتخار دیگر، بررسی دریکبود.  T. pubescensاسانس 
ــاران  ــانس ،)Eftekhar et al., 2009( وهمک و  اس

 گلـدهی مرحلـه در را کرمانی آویشن اصلی ترکیبات
 انـدام اسـانس میـزان و دادند قرار مورد ارزیابی کامل

درصد و ترکیبات اصلی آن  5/2را  گیاه خشک هوایی
درصد)،  6سیمین (-درصد)، پارا 9/68را کارواکرول (

درصــد) و  6/4تـرپینن (-درصـد)، گامــا 3/5تیمـول (
  درصد) گزارش نمودند. 4بورنئول (

 )Sefidkon and Dabiri, 1999(سفیدکن ودبیري 
  در طی دو مطالعه جدا گانه به بررسـی اسـانس گونـه

T. kotschyanus  پرداختند. بر اساس ایـن مطالعـات 
-اسانس مذکور عمدتا حاوي کارواکرول، تیمول، گاما

 مطالعهسیمین و بورنئول بود. همچنین در -ترپینن، پارا
در طی  )Sefidkon et al., 2002(سفیدکن و همکاران  

ـــه ـــانس گون ـــی اس ـــه بررس ـــه ب ـــايدو مطالع   ه
T. pubescens و T. Persicus این  اساسپرداختند. بر

 غنــی از T. pubescensمطالعــات اســانس گونــه 
درصد) بود.  9/13و تیمول ( درصد) 8/48کارواکرول (

حـاوي  عمـدتاً T. Persicusدر حالی که اسانس گونه 
  . درصد) بود 4/9درصد) و ژرانیول ( 1/27تیمول (

 ,.Shahnazi et al( همکاران و شهنازي در مطالعه

 T. trautvetteriiدر اســانس آویشــن تالشــی  )2007
ترکیب را شناسایی کردند کـه در ایـن میـان  49تعداد 
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درصــد)،  36/11بورنئــول ( )،درصــد 43/24تیمــول (
 78/7تــرپینن (-درصــد)، گامــا 09/10ســیمین (-پــارا

 07/5) و کارواکرول (درصد 29/5پینن (-)، آلفادرصد
  ) بودند. درصد

 NejadEbrahimi et(ابراهیمـی و همکـاران  نژاد

al., 2008( کمیت بر رشد گیاه مرحله تاثیر بررسی در 
 بازدهنمودند  مشاهده کرمانی آویشن اسانس کیفیت و

 5/2تـا  9/1 اسانس بسته به مرحلـه رشـد گیـاه بـین
 هـا،نمونه تمام در اصلی هايدرصد متغییر بود. ترکیب

 0/6-4/2تیمـول ( ،درصـد) 9/68-9/59کارواکرول (
سـیمین -درصد)، پارا 0/8-3/4ترپینن (-درصد)، گاما

درصـــد)  0/4-3/2درصــد) و بورنئـــول ( 0/3-9/8(
 اسـانس شـیمیایی ترکیـب بررسی درهمچنین بودند. 

ـــانی توســـط آویشـــن ـــدرانی و رضـــایی  کرم مازن
)Mazandarani and Rezaei, 2002(  بـازده اسـانس

درصد به دست آمد و از میان ترکیبات شناسایی  82/0
 47/9سـینئول (-8 ،1درصـد)،  37/25شده پولگـون (

 49/8)، تــرانس پارامنــت (94/8درصـد)، کــاراکرول (
ــون ( ــد)، وربن ــول ( 04/8درص ــد)، بورنئ  37/6درص

 76/5درصـد)، منتـول ( 13/6سـیمین (-درصد)، پـارا
درصد) بیشترین میـزان از حجـم  3درصد) و تیمول (

 اسانس را به خود اختصاص دادند. 

 چالچـات و ازکـان در تحقیق انجام شـده توسـط
)Ozcan and Chalchat, 2004( هـاي اسـانس ترکیب

نشــان داد کــه: تیمــول ) T. vulgaris( آویشــن بــاغی
ــارا)درصــد1/14( تــرپینن-، گامــا)درصــد 2/46( -، پ

 5/3(، میرسـین)درصـد 4(، لینـالول)درصد9/9(سیمین
 )درصد 8/2(نجو آلفا تو )درصد 3(پینن-، آلفا)درصد

دادند و هاي اصلی اسانس گیاه را تشکیل میترکیباز 
خــود  را بــهمقــدار بیشــترین  درصــد2/46تیمــول بــا 

  اختصاص داد. 
 ,Sajadi and Khatamsaz( سـازسجادي و خاتم

هاي شـیمیایی عمـده اسـانس آویشـن ترکیب)، 2003

، کـارواکرول )درصد 9/73( تیمول :به ترتیبدنایی را 
بیزابـولن -، بتا)درصد 6/4( سیمین-، پارا)درصد 7/6(
هاي و تعداد ترکیب )درصد 4/1( ، ترپینن)درصد5/1(

هـاي در سـالترکیب شناسایی کردنـد.  43اسانس را 
مواد طبیعی و نیـز اخیر به دلیل عالقه مردم به مصرف 

، هـاهاي گوارشی، تنفسی و انواع سرطانشیوع بیماري
هـا انجـام اي براي استفاده از اسانستحقیقات گسترده

گرفته است. مهمترین هدف از کشت گیاهان دارویـی 
هـا هـاي ثانویـه آناستفاده از مواد مـوثره و متابولیـت

باشد. الزم است عوامل موثر در افزایش یا کـاهش  می
 بـا این مواد در گیاه مورد بررسی قرار گیرد. همچنـین

 عملکـرد بر گونه تاثیر زمینه در شفافیت عدم به توجه
و همچنین تفاوت مـواد مـوثره در  موثره مواد میزان و

 تعیین هدف با حاضر هاي مختلف تحقیقاسانس گونه
ــه شــش در اســانس عملکــرد اجــزاي اســانس و  گون

ــــــدارو ــــــن یی   ،T. daenensis ارزشمندآویش
T. kotschyanus، T. migricus ،T. vulgaris ،T. 

transcaucasicusوT. Trautvetterii اجـرا مرحلـه به 
 بـراي بتواند تحقیق این آنکه امید. شد خواهد گذاشته

  . باشد ثمر مثمر بعدي تحقیقات پیشرفت
  

  هامواد و روش
، T. daenensisگونه آویشن  ششدر این آزمایش 
T. kotschyanus ،T. migricus ،T. vulgaris،  

T. transcaucasicus و T. Trautvetterii  کــه بــذور
ــات  آن ــز تحقیق ــی مرک ــان داروی ــش گیاه ــا از بخ ه

کشاورزي و منابع طبیعی اصفهان دریافت گردیده بود 
در ایـن راسـتا در گلخانـه  مورد ارزیابی قرار گرفتنـد.

دانشکده کشاورزي دانشگاه شـهرکرد پـس از کشـت 
ــت  ــه، جه ــد گیاهچ ــت و تولی ــینی کاش ــذور در س ب
یکنواختی ژنتیکی از هر گونه یـک گیاهچـه قـوي بـه 
گلدان منتقل و پس از استقرار کامل در سال اول از آن 

هاي حاصـل گیري و تکثیر شد. در سال دوم بوتهقلمه
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) متر سـانتی 30*25هایی به ابعـاد (ه گلدانها باز قلمه
پر  خاك زراعی، ماسه و کود دامی 1:2:3که به نسبت 

شده بودند جهـت رشـد کـافی منتقـل شـدند و ایـن 
انجـام  1394هاي سه ساله در سال آزمایش روي بوته

ها طی زمستان در گلخانه نگهداري و در گردید. گلدان
بر شده و به فضاي باز منتقل گردیدند. ها کفبهار بوته

لحـاظ  )گونهگلدان (سه تکرار براي هر  9از هر گونه 
. در این زمینـه برداشـت انـدام هـوایی از پـنج گردید
متري سطح خاك انجام شد. استخراج اسانس و سانتی

انجـام  هآنالیز اجزاي اسانس روي تکرارهـاي هرگونـ
  شد. 

گرم سر شاخه  20ر از مقدااستخراج و آنالیز اسانس: 
خشک گیاه که در سایه و در دماي اتاق خشـک شـده 

ند با استفاده از روش تقطیر با آب توسط دسـتگاه بود
کلونجر به مدت سه ساعت اسانس گیـاه اسـتخراج و 

گیري و تا زمان آنـالیز در به وسیله سدیم سولفات آب
گراد نگه درجه سانتی -20اي و در دماي ظروف شیشه
ــدند ــانس داري ش ــاس وزن اس ــانس براس ــازده اس . ب

)استحصالی بـه وزن خشـک گیـاه  محاسـبه و بـه  (
 ,.Safaei-Ghomi et al( صورت درصد ارایـه گردیـد

درصد حجمی اسانس نیـز بـر اسـاس حجـم ). 2009
  اســـانس استحصـــالی بــــه وزن خشـــک گیــــاه

  ( ∗   محاسبه گردید. (100	
جهـت : دهنـده اسـانس   هاي تشکیلشناسایی ترکیب

مشخص نمودن نوع ترکیبـات، اسـانس گیـاه پـس از 
استخراج به دستگاه کروماتوگرافی گازي طیـف سـنج 

تزریق شد. دستگاه کرومـاتوگرافی  )GC/MS(جرمی 
 و طیــف ســنج جرمــی 7890اجیلنــت  )GC( گــازي

)MS(  مورد استفاده قرار گرفت. ستون 5673اجیلنت 
HP-5MS متـر و  25/0متر، قطـر داخلـی  30طول  به

میکرومتر براي جداسازي استفاده  25/0ضخامت الیه 
دقیقه  3گراد با درجه سانتی 40شد. دماي ابتدایی آون 

درجه  70گراد در دقیقه تا دماي درجه سانتی 7توقف، 

گـراد در درجه سـانتی 7دقیقه توقف،  5گراد با سانتی
درجـه  40 در نهایتد و گرادرجه سانتی 200دقیقه تا 

گـراد بـا ده درجـه سـانتی 290گراد در دقیقه تا سانتی
ریزي گردید. دمـاي اتاقـک تزریـق دقیقه توقف برنامه

گراد و از گاز هلیم با سرعت جریان درجه سانتی 290
لیتر بر دقیقه به عنوان گاز حامل استفاده شد. میلی 2/1

الکتـرون  70ولتاژ منبع یونیزاسیون طیف سنج جرمی 
گـراد، درجه سـانتی 230ولت، دماي منبع یونیزاسیون 

گـراد تنظـیم و درجـه سـانتی 150دماي چهار قطبـی 
خاب گردید. محـدوده اسـکن انتEIروش یونیزاسیون 

دالتـون تنظـیم شـد. شناسـایی  550تا  50ها از طیف
ترکیبات اسانس با استفاده از روش شاخص بـازداري 

)RIهاي ي جرمی مخلوط آلکانها) با استفاده از طیف
ــبه ( ــال محاس ــاخصKovats, 1958نرم ــاي ) و ش ه

اطالعـات ) و  Adams, 2001موجود در کتب مرجع (
مورد استفاده قـرار Wileyو  NISTموجود در کتابخانه 

ها با توجـه بـه سـطح گرفت. درصد هریک از ترکیب
زیر منحنی طیف کروماتوگرام بدست آمده از دسـتگاه 

GC/MS بدست آمد .  
هـاي حاصـل از سـه تجزیه واریانس مرکـب داده

مرحله رشدي و دو ژنوتیپ انجام و مقایسـه میـانگین 
انجام  SASفیشر با استفاده از نرم افزار  LSDبه روش 

  شد.
  

  نتایج
اثر تیمـار بـر ) >05/0p(دار شدن با توجه به معنی

روي حجم و وزن اسانس در تجزیه واریانس و معنی 
تیمار بـر روي بـازده و درصـد حجمـی دار نشدن اثر 

 اسانس مقایسات میانگین براي این صفات انجام شـد
ــدول  ــه . )1(ج ــان داد ک ــایج نش ــاغینت ــن ب   آویش

)T. vulgaris( ــم اســانس ــترین مقــدار حج از بیش
)28/0ml( ) 27/0و وزن اسانسgr( و  برخوردار است

و   05/0mlترتیـب بـا  نیـز بـه T. trautvetterii گونـه
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06/0 gr  داراي کمترین مقـدار حجـم اسـانس و وزن
باشد. مقایسات میانگین نشان داد که گونـه اسانس می

T. trautvetterii ) 1/1داراي بیشـترین بـازده اسـانس 
 .Tباشد و کمترین بازده اسـانس در گونـه ) میدرصد

vulgarisنتایج نشان داد کـه بود.  درصد 68/0و معادل

 .Tدر گونـه بیشترین میزان درصـد حجمـی اسـانس 

migricus  بود و کمترین مقدار درصـد  02/1و معادل
مشـاهده شـد  T. vulgaris) در گونـه 71/0حجمـی (

  ).2(جدول 

  
  گلدهیدرصد 100مرحله در  Thymus sppاسانس هشت گونه آویشن نتایج تجزیه واریانس صفات مربوط به  :1جدول 

  درصد حجمی اسانس بازده اسانس  وزن اسانس  حجم اسانس آزاديدرجه  منابع تغییر
02/0* 5 تیمار  *018/0  ns07/0 ns05/0 

 07/0. 06/0 004/0 006/0 12 خطا

 99/30 94/27 64/53 27/58  ضریب تغییرات

nsترتیب معنی دار در سطح احتمال پنج و یک درصد : عدم معنی دار، * و ** به 
 

 گلدهی  درصد 100در مرحله  Thymus sppهشت گونه آویشن مقایسه میانگین صفات مربوط به  :2جدول 

  )ml/gr( درصد حجمی (درصد) بازده اسانس  )gr( وزن اسانس  )ml( حجم اسانس تیمار
T. trautvetterii c05/0 b06/0 a1/1 a97/0 

T. kotschyanus b11/0 b11/0 a98/0 a93/0 

T. daenensis c07/0 b07/0 a74/0 a72/0 

T. vulgaris a28/0 a27/0 a68/0 a71/0 

T. migricus ab19/0 b16/0 87/0 a a02/1 

T. transcaucasicus cb08/0 b08/0 a83/0 a82/0 

  .دار ندارنداختالف معنی LSD0/05هاي با حرف مشابه در آزمون در هر ستون و براي هر عامل میانگین
  

  گلدهی درصد 100هاي مختلف آویشن در مرحله مواد موثره گونهمقایسه مهمترین  :3جدول 

بینام ترک  
شاخص 

 کواتز
بیدرصد ترک  

T.  
transcaucasicus 

T. 
kotschyanus 

T. 
vulgaris  

T. 
daenensis  

T. 
migricus  

T. 
trautvetteri 

α-thujene 918  - 59/0  13/1  55/0  86/1   - 

α-Pinene 922  - 55/0  75/0  61/0  26/1  15/0  

camphene 935  - 64/0  32/0  57/0  22/1   - 

β-pinene 963  -  33/0   54/0   - 

α-terpinene 1010  - 75/0  95/1  73/0  98/1   - 

o-cymene 1018  - 79/8   72/7  75/10   - 

eucalyptol 1026   67/1  49/2  16/4  
 

ρ-cymene 1034  -  46/19    59/0  

1,8-cineole 1037  -     57/1  

γ-terpinene 1056  3/4  17/14  4/5  97/3  
 

cis-sabinene hydrate 1066  03/1   39/1  33/2  
 

Trans-sabinene-
hydrate 

1085  -  42/2    47/1  
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α-Terpinolene 1090 66/5       - 

Borneol 1162  - 45/4  4/1  68/3  54/4  47/0  

α-Terpineol 1192  -  35/0   49/0  03/1  

thymylmethylether 1234   07/7  74/2    
Nerol 1236  -     37/8  

Neral 1246  -     62/5  

Carvacrol 
methylether 

1248  -  29/4  15/1    - 

Geraniol 1276  - 21/5     38/41  

Thymol 1309  - 89/59  91/32  43/60  74/47  94/6  

Carvacrol 1313  - 95/6  6/2  55/0  03/6  41/2  

Terpinyl acetate 1354 68/86     84/6  71/0  

β-Caryophyllene 1429 06/1  65/3  43/1  26/4  83/1  69/3  

Caryophyllene oxide 1589  - 72/1  81/0  04/2  61/0  76/1  

)درصدها (جمع ترکیب  4/93  52/98  06/93  31/94  15/96  16/76  
  

  تجزیه اسانس
 اسـانس توسـط تجزیـه از حاصل نتایج بررسی با

 را بیشـترین درصـد هایی کهترکیب ، GC/MSدستگاه
). 3جدول ( شدند انتخاب داشتند گونه یک در حداقل
 وبــود  مونــوترپنی هــايترکیــب ازنــوع هــاآن غالــب
، تـرپینن-گامـا، سـیمین-پارا، سیمین -او هاي: ترکیب

، تیمول، ترپینل استات، thymylmethylether، بورنئول
 مهمتــرین از کــاریوفیلن-بتــاو  ژرانیــول، کــارواکرول

 بررسـی مـورد هاياسانس گونه تشکیل دهنده اجزاي
درصـد) در  75/10( سـیمن -اوبیشترین مقدار . بودند
درصـد) در  46/19( سـیمین-پارا ،T. migricusگونه 
درصـد) در  17/14(تـرپینن -گامـا، T. vulgarisگونه 
  درصـد) در گونـه 54/4( بورنئـول، T. vulgarisگونه 

T. migricus ،thymylmethylether )07/7  درصد) در
در درصـد)  68/86( ترپینل استات، T. vulgarisگونه 
درصد) در  43/60( تیمول، T. transcaucasicusگونه 

درصــد) در  95/6( کــارواکرول، T. daenensisگونـه 
درصـد) و  38/41( ژرانیـولو  T. kotschyanusگونه 

ــه  ــد.  T. trautvetteriiدر گون ــاهده ش ــین مش در ب
 -بتـا) تنهـا ترکیـب 3هاي مورد اشاره (جدول  ترکیب

ها وجود درصد) در تمام گونه 24/4-06/1( کاریوفیلن
داشت و سایر ترکیبات ممکن است تنها در یک گونه 

  ها به گونه گیاه وابسته است. مشاهده شود و مقدار آن
  

 بحث

نتـایج ایـن مطالعـه نشــان داد کـه میـزان اســانس 
تولیدي و نوع ترکیبات موجود در اسانس تحت تـاثیر 

و هـولتزر هـايبررسـینوع گونه تغییـر کـرده اسـت. 
 نـوع کـه داد نشـان )Holtzer et al., 1988( همکاران

 عـدم یـا و افزایش کاهش، سبب تواندمی هیاگی گونه
 گیاهـان اسـانس در موجود هايترکیب میزان در تغییر
 عوامـل رثیاتـ از ناشـی متفاوت هايواکنش این. شود

 سنتز بر توجهی قابل تاثیر که هستند محیطی و ژنتیکی
 و نـوع در زیادي تنوع موجب و داشته هاتمتابولی این

 گیاهــان اسـانس دهنـده تشــکیل هـايترکیـب مقـدار
 Kleinwachter and( شــوندمــی معطــر و دارویــی

Selmar, 2015.( ــایج ــانگین مقایســه نت ــات می  ترکیب
 هـايگونه که داد نشان هاي آویشنجمعیت در اسانس

 داريمعنی تفاوت اسانس کیفیت و در کمیت مختلف،
 و کمیـت بـر ژنتیـک تأثیر موضوع بیانگر داشتند. این
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 تنـوع بـر ژنوتیـپ بنـابراین .باشـدمی اسانس کیفیت
 و دارد دارياثر معنی دارویی گیاهان شیمیایی ترکیبات
 کـم بـه فاصـله توجه با هاجمعیت در زیادي تغییرات
ــی ــاق یکــدیگر از قرابت ــی اتف ــدم  Blandeland( افت

Aroson, 1995.(  
با توجه به نتایج این بررسـی ترکیبـات غالـب در 

ــول ( ــامل: تیم ــوهی ش ــن ک ــد)،  89/59آویش درص
درصد)  79/8( اوسیمن درصد) و 46/19( کارواکرول

مزوجـی و همکـاران  تحقیقـات بوده به طوري که در
)Mazooji et al., 2012( شـیمیایی ترکیبات مقایسه با 

 در ترکیــب 10 کـه دریافتنـد کـوهی آویشـن اسـانس
هـا شـامل جمعیـت ترکیبات عمده دارد وجود اسانس

درصـد)  62/4ترپینن (-درصد) و گاما 08/89تیمول (
ــد. در ــژوهش بودن ــري پ ــط دیگ ــتایی توس و  انروس
 غالـب ترکیبـات )Rustaiyan et al., 1999(همکاران 
   و کــارواکرول را تیمــول، کــوهی آویشــن در اســانس

ــالم ســینئول-8، 1 ــد. اع ــه کردن ــايیافت رســولی و  ه
 نشان) Rasooli and Mirmostafa, 2003( صطفیمیرم
ــات کــه داد ــب ترکیب ــوهی اســانس آویشــن غال  را ک

 در تحقیقـات .بودند ترپینن-گاما و تیمول کارواکرول،
 ترکیبـات )Nikvar et al., 2005(و همکـاران  ورنیکـ

ــب ــانس غال ــن در اس ــوهی آویش ــامل  ک ــول،ش  تیم
 هايیافته و بود ترپینن-گاما و سیمین-پارا کارواکرول،

 ترکیـب) Habibi et al., 2006(حبیبـی و همکـاران 
 بیـان تـرپینن-آلفا و لینالول را کوهی در آویشن غالب

 ،)Mehrpur et al., 2004( مهرپور و همکاران  نمودند.
 برابر را کوهی آویشن در تیمول ترکیب بیشترین میزان

 99/57و باالترین درصد کارواکرول را  درصد 65/ 9با
 گزارش نمودند.  درصد

صـلی عنوان دو جزء ا میزان تیمول و کارواکرول به
 91/32ترتیـب برابـر  اسانس آویشن در این بررسی به

 درصـددر حالی که درصد مشاهده شد.  6/2درصد و 
 همکاران نقدي بادي وآویشن باغی در مطالعه  تیمول

)Naghdibadi et al., 2002(50/50  و درصـــد

 در مطالعـهگزارش کردند. درصد  21/0کارواکرول را 
 )Hadypanah et al., 2011(هـادي پنـاه و همکـاران 

ــه  8/74بیشــترین درصــد تیمــول ( درصــد) در مرحل
درصد) در  31گلدهی کامل و کمترین درصد تیمول (

مرحله آغاز گلدهی حاصـل شـد. همچنـین بیشـترین 
کیلوگرم در هکتار) مربوط بـه  15/24عملکرد تیمول (

گلدهی و کمترین عملکرد تیمول درصد  50ي مرحله
رویشـی  کیلوگرم در هکتار) مربوط به مرحله 12/10(

 PourAmini et(امینی وهمکاران پوراند. گزارش داده

al., 2014( ها با استخراج اسانس آویشن باغی ترکیب
 67/96شناسایی و جداسازي شـدند کـه در مجمـوع 

تــرین دادنــد و عمــدهدرصــد اســانس را تشــکیل مــی
درصـد)،  5/31ترکیبات شناسایی شده شامل تیمـول (

 13/94تــرپینن (-ادرصــد)، گامــ 4/23ســیمین (-پــارا
 66/2درصـد) و کـارواکرول ( 38/3درصد)، لینالول (

 33درصد) بود و در استخراج اسانس آویشـن دنـایی 
ترکیب شناسایی و جداسازي شـدند کـه در مجمـوع 

ترین دادند و عمدهدرصد اسانس را تشکیل می 19/96
 18/51هــاي شناســایی شــده شــامل تیمــول (ترکیــب

تــرپینن -درصــد)، گامــا 87/12ســیمین (-درصــد)، او
ــالول ( 48/8( ــد)، لین ــول  68/1درص ــد) و بورنئ درص
  درصد) بود. 09/3(

 Garyvani et(گریوانی و همکـاران  نتایج بررسی

al., 2014( ــــه ــــات دو گون ــــه ترکیب   در مقایس
T. transcaspicus و T. Vulgaris در دو سال متـوالی 

  هـــاي اصـــلی گونـــهنشـــان داد کـــه ترکیـــب
T. transcaspicus ) درصد)،  8/75-1/77شامل تیمول

ــارواکرول ( ــول ( 7/9-10ک ــد)، بورنئ  3/5-8/2درص
-درصـد) و گامـا 14/2-51/2سـیمین (-درصد)، پارا

ها در ترین ترکیبدرصد) و اصلی 73/0-39/1ترپینن (
 33/72-6/73شـــامل تیمـــول ( T. vulgarisگونــه 

درصد)، کارواکرول  78/6-93/6سیمین (-درصد)، پارا
ـــا 48/6-8/5( ـــرپینن (-درصـــد)، گام  64/4-68/4ت

ــول ( ــد) و بورنئ ــد. 37/1-7/1درص ــد) بودن در درص
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هــاي عمــده ترکیــب )Amiri, 2012(امیــري  مطالعــه
را   .T. daenensissubspآوري شــده گونــهجمــع

درصــد)،  4/16درصــد)، تیمــول ( 3/52کــارواکرول (
ــا ــرپینن (-گام ــارا 8/10ت ــد) و پ ــیمین (-درص  3/3س

نظـري  نمودند. همچنـین در بررسـیدرصد) گزارش 
هاي عمـده ترکیب )Nazari, et al., 2011(وهمکاران 

کشت شده در همدان را  Thymus kotschyanusگونه 
درصـد) و  5/24درصد)، کـارواکرول ( 8/24( لینالول

درصد) و میزان بازده اسـانس  6/8ترانس کاریوفیلن (
اي مشـابه درصد گزارش شـده اسـت. در مطالعـه6/0

هــاي عمـده آویشــن کـوهی کشــت شــده در ترکیـب
تـرپینن -درصد)، آلفـا 79/51آذربایجان غربی تیمول (

ــا 31/12( ــد)، آلف ــول (-درص ــد) و  83/6ترپینئ درص
 Pirigharnaei(درصد) مشاهده شد  69/6کارواکرول (

et al., 2012( .  
دار و  ها براي حجـم و وزن اسـانس معنـیوتتفا

ــازده ا ــراي ب ــد ب ــانس و درص ــانس س ــی اس حجم
دار مشاهده شد. میـزان بـازده اسـانس بـراي  غیرمعنی

با توجه به نتـایج ایـن تحقیـق  T. kotschyanusگونه 
درصد مشاهده شد که بـا نتـایج تحقیـق  98/0معادل 

)Jamshidi et al., 2006(  که میـزان اسـانس آویشـن
دانـد مطابقـت درصد می 8/1تا  95/0کوهی را معادل 

 آویشـن موجـود هايگزارش اساس برهمچنین  دارد.
 محتـوي ایـران مختلـف منـاطق در شـده کشت باغی

 قسـمت کـه اسـت اسـانس درصد 6/2تا  درصد08/0
 و مونـوترپنی هـايهیدروکربن ها،را فنل آن از زیادي
 ;Nikvar et al., 2005( دهنـدمـی تشـکیل هـاالکـل

Akbarinia, 2007(  که با نتایج این تحقیـق کـه بـازده
 بـود مطابقـت دارد. درصـد68/0اسانس باغی معـادل 

 )Naghdibadi et al., 2002( ننقدي بـادي وهمکـارا
صـفایی و  و درصد 86/1 باغی آویشن اسانس درصد

 33/1ا ر صـفت ایـن )Safai et al., 2009(همکـاران 
 ایـن از حاصـل نتـایج بـا که اندنموده گزارش درصد
 اندکی تفاوت دارد. تحقیق

  

  گیري نهایی نتیجه
بـاالترین  مطالعـه، ایـن از حاصل نتایج به توجه با
 و  T. kotschyanusهاي گونه به متعلق اسانس درصد

T. migricus گونـــه دو. بـــود T. daenensis و  
T. kotschyanus گونـه  و تیمول میزان باالترین داراي
T. kotschyanus و کـارواکرول میـزان باالترین داراي 

ــه ــاالترین از T. trautvetteri گون ــزان ب ــون می  ژرانی
بنـابراین بـا توجـه بـه رانـدمان تولیـد  .برخوردار بود

توان هاي ذکر شده میاسانس و ترکیبات موثر در گونه
هـاي مـورد اشــاره جهـت کشـت و افــزایش از گونـه

 راندمان کیفیت و کمیت استفاده کرد. 

  
  هاپیشنهاد
به این پژوهش موارد ذیـل جهـت اصـالح و  با توجه

  گردد:تولید موفق این گیاه دارویی پیشنهاد می
با توجه به تاثیر زمان برداشت و گونه بر عملکرد،  .1

آن در  دهنده هـاي تشـکیلاسـانس و ترکیـب محتواي
طور همزمان  هشود بهاي مورد بررسی پیشنهاد میگونه

هـاي ویژگـیتاثیر مراحل گلدهی و گونه را بـر تمـام 
 ها مورد بررسی قرار گیرد.مورد اشاره در تمام گونه

هاي حاوي مقادیر بـاالي شود در گونهپیشنهاد می .2
و  T. daenensisهـاي تیمول و کارواکرول شامل گونه

T. Kotschyanus  ،50مراحل فنولوژیکی آغازگلـدهی 
درصد گلدهی از نظر اسانس و اجزاي اسانس  100و 

 ام شود.بررسی بیشتري انج
هـا در شـرایط با توجه به واکـنش متفـاوت گونـه .3

هـاي مـورد بررسـی در شـرایط گلدان و گلخانه گونه
  مزرعه مورد بررسی قرار گیرند. 
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