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 استان اردبيلآويشن در  مهم یهاگونه اسانس یكمتجزيه كيفی و بررسی 
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 چکيده

انجام  1390و  1389، 1388 یهاسالهای مختلف آویشن در طی این تحقیق به منظور بررسی فیتوشیمیایی اسانس گونه

مختلف آویشن، کاشته شده در مزرعه تحقیقاتی سامیان وابسته به مرکز  یهااز گونهاکسشن  69پذیرفت. به همین منظور 

 هیدر سایاهان جمع آوری شده د. گدرصد گلدهی جمع آوری شدن 50تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اردبیل در زمان 

اه کلونجر طرح فارماکوپه دستگ و توسط با آبها به روش تقطیر شدند. استخراج اسانس از تمامی اکسشن ابیو آسخشک شده 

گاز  یهااز دستگاه با استفاده 1388های بدست آمده مربوط به سال بریتانیا برای مدت سه سال انجام گرفت. اسانس

شناسایی  هاآنشیمیایی  یهابیترک و آنالیزGC/MS  متصل به طیف سنجی جرمی یو گاز کروماتوگراف GC یکروماتوگراف

 14تا  3بین  هاآن از شد کهترکیب شناسایی  29تا  17کد بین  برحسبهای مورد مطالعه، روغنی اکسشنشدند. در اسانس

-شیمیایی اسانس بیانگر آن است که در داخل هر گونه کموتایپ یهابیترکمقدار و نوع مهم بودند. نتایج آنالیز  از لحاظترکیب 

، 3، آلفاترپینول2، ژرانیول1مورد بررسی چندین کموتایپ شامل لینالولهای های متفاوت وجود دارد. همچنین در بین اکسشن

 مورد مطالعههای اکسشن گلدارشناسایی شدند. باالترین بازده اسانس سرشاخه 7و ژرانیل استات 6، پاراسیمن5ارواکرول، ک4تیمول

                                                           
1 Linalool  
2 geraniol 
3 -terpineol 
4 Thymol 
5 Carvacrol 
6 p-cymene 
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 و Thymus kotschyanus ،Th. vulgarisی عنی 28و  63، 56متعلق به کدهای  1388سال  خشک دربرحسب وزن

Th.pubescens  یعنی 1و  67، 72 یکدها ،1389سال در بودند.  درصد اسانس 71/1 و 81/1، 87/1به ترتیب با 

Th.daenensis، هیبریدTh. kotschyanus* Th. trautvetteri  و Th. lancifolius درصد  96/1و 16/2، 41/2 به ترتیب با

 Thو Thymus kotschyanus، pubescens .Th یعنی 1و  28 ،29 کدهای 1390سال در و  اسانس را داشتند نیباالتر

.lancifolius  یکدهاسه سال متعلق به  در مدتداشتند. میانگین بیشترین اسانس  درصد اسانس 85/2و  35/3، 11/4 بیترتبه 

درصد بودند. در طی  84/1و  04/2، 28/2با   Th. lancifoliuو Thymus kotschyanus، pubescens .Th یعنی 1و  28، 29

 Th. fedchenkoi ،Th. kotschyanus یعنی 53و  70، 74های ترکیب تیمول مربوط به اکسشن بیشترین 1388سال 

 3و  71 ،37های درصد، بیشترین ترکیب کارواکرول مربوط به اکسشن 5/62و  06/63، 24/63با ترتیب  به Th.pubescensو

درصد و بیشترین ترکیب ژرانیول  87/48و  62/49، 79/ 94با به ترتیب  Th.kotschyanus و Th.vulgaris ،Th.migricus یعنی

 .Th .kotschyanus*Thهیبرید یعنی 45و  55، 47های درصد به ترتیب مربوط به اکسشن 02/52و  89/61، 17/72با 

pubescens ،Th. pubescens وTh. lancifolius .بودند 

 .استان اردبیل ،ژرانیول ،ارواکرول، کیمول، تاسانس ،اکسشن :كليدی هایواژه

 

 مقدمه

 اهميت اسانس آويشن در صنايع دارويی

. به صورت باشدیمهای ضد اسپاسم و ضد نفخ ضد سرفه و فرآورده یهاشربتاسانس آویشن یکی از مواد سازنده 

شود. پماد حاصل از این اسانس در بعضی ساده و دفع کرم استفاده می یهاسهال، اهاالکلی در رفع بعضی سوء هضم یهامحلول

مام با این اسانس موجب قوی شدن پوست ، حجلدی یهایماریبکند. در زونا اثر مفید ظاهر می مخصوصاًجلدی  یهایماریباز 

را بودن اثر ضدعفونی کننده شود. تیمول به علت داهای مقاوم میهای مزمن و سیاتیکجلدی، رماتیسم یهایناراحتو رفع 

های ناشی از عفونت روده و وبا اثر مفید ظاهر کند. به علت دارا روده و یا ضدعفونی آن در مسمومیت یهایماریبتواند در می

کرمک استفاده به عمل آید. در استعمال خارجی از تیمول به عنوان  تریکوسفال، کرم کدو و یهاکرمبودن اثر ضدکرم برای دفع 

شویه وارد غرغره و دهان یهامحلول، هادندانآید. تیمول در فرمول خمیر عمل می قوی استفاده به یکنندهضدعفونی  یدهما

                                                                                                                                                                                                 
7 geranyl acetate 
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به  هازخمشود. در بیماری تنفسی مانند برونشیت مزمن، سل، سرفه به صورت استنشاق و یا به حالت محلول جهت پانسمان می

 (.1377رود )مومنی و شاهرخی، کار می
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 بهداشتی  -صنايع آرايشیاهميت اسانس آويشن در 

ماده برای  نیترناسبمتیمول . (Baudavan, 1996)شود لینالول، ژرانیول و ژرانیول استات در صنایع عطر سازی استفاده می

کار  دارند بهرد عطر کارب ر تهیهسنتز منتول است. همچنین در تهیه تیمول متیل اتر، تیمول اتیل اتر و تیمول پروپیونات که هر سه د

 (.1375رود )میرزا و همکاران، می

 روش تحقيق

 مشخصات جغرافيائی محل اجرای طرح

و بین  داردل کشور را از مساحت ک 09/1کیلومتر مربع حدود  17953استان اردبیل در شمال غرب ایران با مساحتی بالغ بر 

  .فته استعرض شمالی قرار گر 39 ْو 42´تا  37 ْو 45´طول شرقی و  48و ْ 55´تا  47و ْ 3´ جغرافیایی مختصات

ساله  25حرارت  و متوسط درجه (1387تا  1357سال از ر )میلی مت 304اجرای طرح،  در محلساله  30بارش متوسط     

 37/265طرح جرای ا در طولاست. متوسط بارش  (1390تا  1365سال از گراد )سانتی یدرجه 2/10ح،اجرای طر در محل

اجرای  در طولمطلق  داقل درجه حرارت، حگرادسانتی یدرجه 24/10طرح اجرای  در طولدرجه حرارت  و متوسطر متیلیم

 .گردیدد گرایسانتدرجه  8/34طرح اجرای  در طولدرجه حرارت مطلق  و حداکثرد گرایسانت درجه 24طرح منهای 

 استخراج اسانس

شده را در بالن  نمونه گیاهی خشکگرم  80حدود  در این روش از روش تقطیر با آب برای استخراج اسانس استفاده شد.

جر متصل تگاه کلونسپس بالن را به دس ؛حجم بالن اشغال شودم تا دو سو میکنیماضافه  مقطر ریخته و روی آن آب تقطیر

از بالن خارج  شودیمی تبخیر مختلف گیاه یهااندام. با حرارت دادن بالن، بخار آب تولید شده همراه با اسانسی که از میکنیم

که اغلب  دهدیمکیل و همراه با آب یک مخلوط دو فازی تش شودیمشده و در قسمت مبرد کلونجر سرد شده و تبدیل به مایع 

آبی  شده فازه نجر تعبیو در پایان اسانس گیری به وسیله شیری که در بخش انتهایی کلو دهدیم اسانس فاز باالیی را تشکیل

در یخچال نگه  GC/MSو  GCآنالیز  یهادستگاهتزریق به  و تامخصوص ریخته شده  یهاشهیشرون فاز روغنی د جدا شده و

 .شودیمداری 

 نتايج

 Thymusهایگونه در سال اول بر رویبرحسب وزن خشک  مورد مطالعههای گلدار اکسشنباالترین بازده اسانس سرشاخه

kotschyanus ،Th. vulgaris  وTh. pubescens  41/2با به ترتیب و در سال دوم  درصد 71/1و  81/1، 87/1به ترتیب با ،

 داشتند. درصد  85/2و  35/3، 11/4 بیترتبه سوم  در سالو  درصد 96/1و  16/2
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 مختلف یهادر گونهاجرای طرح  در طولميانگين اسانس  - 1جدول 

 

 

 

 نام گونه  شماره اکسشن سه سال  در طولمیانگین اسانس 

84/1 1 Th. Lancifolius 

65/0 2 Th.Transcaucasicus 

3/2 29 Th. Kotschyanus 

05/2 28 Th. Pubescens 

1 35 Th. transcaspicus 

5/1 52 Th. fedchenkoi 

8/1 64 Th. Vulgaris 

6/1 71 Th. migricus 

8/1 66 Th. daenensis 

75/0 13 Th. fedchenkoi * Th. pubescens 

63/0 15 Th. pubescens * Th. eriocalyx 

7/1 47 Th. kotschyanus * Th. pubescens 

24/1 54 Th. Kotschyanus var eriophorus 

2/1 61 Th. lancifolius * Th. pubescens 

4/1 67 Th. kotschyanus *Th. Trautveteri 
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منابع طبيعی  وحقيقات كشاورزی مختلف آويشن در سال آزمايش در مزرعه تحقيقاتی مركز ت یهاگونهاصلی اسانس ژنوتيپ های مورد مطالعه در  یهابيتركمقادير  -2جدول

 اردبيل  استان

 

 لینالول بورنئول رپینئولت -آلفا  ژرانیول تیمول کارواکرول ژرانیل استات اریوفیلنک -ای 
  - 8و1

 سینئول
 کد یمنس  -پی 

 سال

729/2 - 397/24 42/50 - - 731/3 352/0 298/1 152/5 1 88 

221/1 - 867/5 838/3 - 752/15 041/1 862/0 - 192/1 2 88 

013/1 - 876/48 141/17 - 011/2 676/4 - 546/2 127/6 3 88 

497/1 458/7 687/8 964/3 474/19 166/22 141/1 088/17 23/1 391/1 4 88 

979/1 809/11 809/11 426/16 - 771/20 931/2 051/5 874/5 926/4 5 88 

636/1 587/21 715/4 684/3 339/41 43/4 082/4 962/2 727/0 947/0 6 88 

0008/2 - 313/35 607/1 - - 405/3 102/11 904/3 308/6 7 88 

206/0 - 212/14 919/49 - 149/2 919/4 971/2 626/1 114/3 8 88 

- - - - - - - - 304/7 304/7 10 88 

14/4 - 259/18 33/31 - 688/0 46/2 007/2 022/5 715/13 11 88 

720/0 - 867/10 795/46 - 73/0 28/3 275/12 321/1 103/4 12 88 

584/1 178/2 313/8 399/2 - 062/3 287/2 081/2 44/6 499/13 13 88 

617/0 884/0 09/13 181/40 17/24 302/1 467/6 802/0 4/4 775/0 15 88 
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7/0 99/52 21/2 46/11 - 49/16 492/0 596/0 546/8 155/1 16 88 

85/2 16/2 45/6 55/33 - 17/3 85/2 49/0 97/5 - 17 88 

- 48/15 5/2 74/6 79/16 08/15 57/2 91/7 17/2 - 18 88 

 لینالول بورنئول رپینئولت -آلفا  ژرانیول تیمول کارواکرول ژرانیل استات اریوفیلنک -ای 
  - 8و1

 سینئول
 کد یمنس  -پی 

 

 سال

91/6 

34/2 

09/5 

78/4 

28/12 

38/42 

5/26 

38/42 

- 

98/7 

- 

- 

05/6 

37/6 

23/1 

51/0 

42/4 

42/5 

42/16 

01/8 

19 

20 

88 

88 

41/0 75/31 9/1 8/1 71/6 - 28/1 1/18 66/2 - 21 88 

41/3 06/3 41/5 37/26 - 22/15 66/3 86/2 67/7 - 22 88 

72/0 3/11 31/2 72/2 91/16 69/24 82/1 25/21 8/1 27/0 23 88 

16/2 - 24/48 94/10 - 99/2 4 77/0 88/1 29/15 24 88 

2/0 6/39 03/3 12/2 69/13 84/3 88/0 32/19 63/3 - 25 88 

64/1 51/6 97/28 91/0 64/41 - 81/2 29/1 03/1 36/4 27 88 

91/3 36/1 14/10 94/60 - - 81/2 2/1 1/3 85/6 28 88 

79/6 - 67/6 72/61 - - 59/1 92/1 05/2 1/9 29 88 

17/2 42/5 68/18 43/26 99/11 014/1 12/3 - 9 78/8 30 88 

68/1 - 74/19 64/22 - 69/18 56/2 - 22/8 51/10 32 88 

1/1 - 71/4 59/36 - - 51/2 72/2 - 49/28 33 88 

69/0 - 47/43 84/2 08/35 - 6/5 - 56/1 82/2 34 88 

03/1 - 5/32 1/22 - 37/0 8/2 - 48/2 39/9 35 88 

62/0 - 94/79 99/3 - - 08/5 - 29/1 23/2 37 88 
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ادامه جدول 

2 

78/5 - 39/6 49/54 - - 48/1 99/0 95/1 79/11 38 88 



   

 هفتمین کنفرانس ملی مرتع و مرتعداری ایران

 1397اه ماردیبهشت  18-19

 

 های مختلف آويشنها در اكسشنعمده اسانس و معرفی كموتيپ یهابيتركبررسی 

این ترکیبات شامل  بودند. ترکیب با درصد باال 6 ،های مختلفشیمیایی موجود در اسانس اکسشن یهابیترکاز بین 

بورنئول، متیل کارواکرول،  یهابیترک. همچنین باشندیمکارواکرول  ولینالول، تیمول ینئول، گاما ترپینن، س-8و1، پاراسیمن

ها درصد باالیی را از اکسشن ر برخیلیمونن، آلفاترپینئول، ژرانیول، ژرانیال و ژرانیل استات د ،آلفاترپینیل استات، ایی کاریوفیلین

 دارند.

 گيریبحث و نتيجه

از گونه س درصد اسانمختلف متغیر بود. بیشترین  یهادر سالدرصد  11/4تا  درصد 05/0از  درصد اسانسمیزان 

Thymus kotschyanus  اسانس از گونه  درصدمشاهده شد و کمترین  1390در سالTh. migricus   آمد.  دست 1389در سال

از گونه  درصد اسانسیانگین بیشترین د. ماجرای طرح متغیر بو درصد در طول 3/2تا  درصد 5/0از  درصد اسانسمیانگین 

Thymus kotschyanus  یهااز گونهاسانس به ترتیب  درصدمشاهده شد و میانگین کمترین Th. transcaspicus  وTh. 

vulgaris  .بدست آمد 

 شودیمکنترل  یطیو محفرآیندهای ژنتیکی  لهیبه وسموادموثره  تیو کم تیفیو کداروئی  اهانینمو گ و رشد

(Morton,1977) ( و دریا  از سطحخاک، ارتفاع حیط، ماقلیم شامل: اهانیو عملکرد گ موثر بر رشدازجمله عوامل محیطی مهم و

 تیبر کم یعوامل محیط (.1374، کوچکی وحسینید )ی، نور و موجودات اطراف گیاه هستنیناصرغذا، عجغرافیائی، آب تیموقع

 (.1376 ،یگیدبید )امگذارنمی ریتأث هااسانس تیفیو ک

 پيشنهادات

  Th. Kotschyanus و,Th. vulgaris  Th. daenensis, Th. lancifolius, Th. pubescens شامل:باال  با اسانس یهاگونه

 گیری مناسب هستند. و اسانسبرای کاشت 

رای بین خصوصیات ت. الومی شنی اسن آ و بافتنوع خاک آهکی و بوده  8ح محل اجرای طر خاک  PHطبق آزمایش

 مناسب هستند.آویشن 

 بود. دیزان اسانس استحصالی بیشتر خواهم ؛اقدام به اسانس گیری شود ،آویشن از برداشتهرچه زودتر بعد 

 

 منابع 

 روز. تولیدوفرآوری گیاهان دارویی، جلداول، انتشارات فکر یهاافتیره. 1374 ؛ر، امیدبیگی
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 ص. 15 مراتع کشور،. آویشن، انتشارات موسسه تحقیقات جنگلها و 1373 ؛جمزاد، ز

 350. اسانس هیدر تجزبازداری  یهاو شاخصآزمون  یهاروش تقطیر، یهادستگاه اسانس، .1385؛ م رضائی، ؛ک جایمند،

 ص.

ویشی ر در چند نقطه Thymus pubescensکمی اسانس  بررسی تغییرات کیفی و 1381؛ م رضائی، ، ف؛سفیدکن عسگری،

 .و مراتعوسسه تحقیقات جنگلها . م12، جلد و معطرحقیقات گیاهان داروئی ، تدر دره الر

نتشارات موسسه (. ، کاربرد(ناسایی کمی و کیفی، طبیعی )استخراج یهااسانس. 1375 ؛احمدی، ل ؛کن، فسفید ؛میرزا، م
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qualitative and quantitative evaluation of essential oil of Thyme important species in 

Ardabil province 

 

Abstract 

In order to phytochemical study of various thymus species, an experiment was caout in five years. Sixthy 

nine accessions of thymus species were cultivated in experimental field of Agriculure an Natural resource 

Research center of Ardebil province (samyan starried tion). All samples were gathered at middle of 

flowering time (50%). Collected plants transferred to lab and dried on shadow. Then, they grinned and 

essential oil extraction was done by Clevenger apparatus (Pharmacopoeia Britanica) for 3 hours. Essential oil 
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compounds were identified By gas chromatography (GC) and gas chromatography-mass spectroscopy 

(GC/MS). In essential oil of accessions 17 To29 numbers of compounds were recognized that 3 to 14 

compounds were important in quality and quantity. Chemical analysis showed that each species had different 

chemo type. Among accessions, linalool, geraniol, -terpineol, thymol, carvacrol, p-cymene, geranyl acetate 

were identified. In 2009 the highest essential oil yield of dry weight with 1/8, 1/87 and 1/7 percents 

respectively belong to 63/ 56 and 28accessions (Thymus kotschyanus, Th. vulgaris and Th. pubescens). In 

2010The highest essential oil yield of dry weight with 2/41, 2/16 and 1/96 percents respectively belong to 

72/67 and 1 accessions )Th. daenensis, Th. kotschyanus*Th. trautvetteri and Th. lancifolius(. In 2011 The 

highest essential oil yield of dry weight with 3/35, 4/11 and 2/85 percents respectively belong to 28/ 29 and 1 

accessions (Thymus pubescens، Th. kotschyanus and Th. lancifolius). during three years the total highest 

mean essential oil with 2/28, 2/04 and 1/84 percent respectively belong to 29/ 28 and 1 accessions (Th. 

Kotschyanus, Thymus pubescens and Th. lancifolius). in 2009 The highest thymol compound was observed 

in 70/74 and 53 accession (Th. kotschyanus، Th. fedchenkoi and Th. pubescens) with 63/06, 63/24 and 62/5 

Percent and highest Carvacrol compound belong to 71/37 and 3 accession (Th. migricus, Th. vulgaris and Th. 

kotschyanus) with 49/62, 79/94 and 48/87 percent and Geraniol compound with 61/89 ,72/17 and 52/02 

percent related to 55, 47 and 45 accession (Th. pubescens, Th. kotschyanus*Th. pubesces and Th. lancifolius) 

The highest essential oil percentage in 2009 were observed in 56/28 and 16 accessions, respectively (Th. 

kotschyanus, Th. pubesces and Th. lancifolius. ) The highest essential oil percentage in 2010 were observed in 

72/67 and 1accessions, respectively. )Th. daenensis, Th. kotschyanus*Th. trautvetteri and Th. lancifolius(. 

The highest essential oil percentage in 2011 were observed in 29/28 and 71 accessions, respectively (Th. 

kotschyanus, Th. pubescensand Th. migricus). The highest carvacrol percentage in 2oo9 were obtained in 

37,71and3 accessions, respectively )Th. vulgaris, Th. migricus and Th. kotschyanus(. The highest thymol 

percentage in 2009 were obtained in. 74/70 and 53accessions ,respectively (Th. fedtchenkoi, Th. kotschyanus 
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and Th. pubescens). The highest geraniol percentage in 2009 were obtained in 47/55 and 45 

accessions,respectively (Th. kotschyanus*Th. pubescens, Th. pubescens and Th. lancifolius). 

Key words: accession, thymus, chemotype, thyme. 
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