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 سیاهدرهدر منطقه  (Thymus eriocalyx) آویشن های شیمیایی اسانس حاصل از گیاهبررسی ترکیب

 همداناستان 

 فاطمه جایدری ،*امیر حیدری جمشیدی

 یران، اكارشناس ارشد زراعت و اصالح نباتات سازمان جهاد كشاورزي استان لرستان -1

 ایران بروجرد، اسالمی، آزاد دانشگاه ،وجردكارشناسی ارشد زیست گیاهی دانشگاه آزاد اسالمی واحد بر -2

 

 

 چکیده

رایشی و بهداشتی و غذایی كاربرد دارند. جنس آویشن آ بوده كه در صنایع مختلف دارویی، اكثر گیاهان این خانواده داراي اسانس

سی تركیبات موجود در اسانس مختلف پراكنش دارد. هدف از این مطالعه برر يهااستانهاي مختلفی در ایران است كه در داراي گونه

 سیاهدرهمنطقه از مناطق مختلف  1392هاي گیاهی در سال . نمونهاست Thymus eriocalyx هاي هوایی گونه گیاهیحاصل از اندام

ند ها پس از انتقال به آزمایشگاه در سایه خشك شداز گیاه برداشت شد. نمونه یدهگلو در مرحله  همدان شهرستان نهاونداز استان 

و سپس اسانس آن به روش تقطیر با آب توسط دستگاه كلونجر استخراج و توسط دستگاه گاز كروماتوگرافی متصل به شناساگر 

ي این طیف جرمی و مقایسه، اندیس بازداري كواتس، هابا توجه به زمان بازداري تركیب. جرمی بررسی و اجزاي آن شناسایی شد

درصد كل اسانس  85/95تركیب در اسانس خود دارد كه در مجموع  43نتایج نشان داد كه این گونه ، پارامترها با تركیبات استاندارد

 (،درصد 43/16) Thymol ،درصدCarvacrol (34/52 ) (،درصد 26/3) Cymol: دهند. تركیبات اصلی آن شاملرا تشکیل می

Gamma-terpinene (86/10 )قات به لحاظ تركیبات اصلی موجود در اسانس یکسان نتایج این تحقیق با سایر تحقی .باشدیم درصد

ها بر روي هاي برداشت نمونهمتفاوت است كه این تفاوت ممکن است ناشی از اثر عوامل محیطی یا روش هاآناما میزان  ؛بود

 ؛است هاآناز جمله اي هوایی و نیز عوامل منطقه و ن، مرحله رشد گیاه، تغییرات آببیوسنتز اسانس باشد كه زمان برداشت، مکا

 .است یمورد نظر داراي اثرات ضد باكتریای يهاي گونهنتایج حاصله در خصوص اثر ضد میکروبی نشان داد كه عصارههمچنین 

 .خصوصیات بوتانیکی، تركیبات شیمیایی، اسانس :کلمات کلیدی
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 مقدمه

توانند در داروها داشته ها به دلیل نقشی كه میو اسانس تاسدار در ایران از سابقه طوالنی برخوردار استفاده از گیاهان اسانس

دار كه هاي گیاهان دارویی، صنعتی و اسانسشناسایی دقیق و بررسی اكولوژیك مجموعه گونه؛ لذا داراي اهمیت زیادي هستند ؛باشند

باشند. در طیف گیاهی، ضروري می ؛تاي متفاوتی برخوردار اسبسته به شرایط اقلیمی، اكولوژیك هر منطقه، از تنوع و غناي گونه

یا  هااسانساین تركیبات  ياز جمله ؛باشندیمحائز اهمیت خاصی  یكهر و تركیبات موجود در گیاه،  هااندام ،هابخشتمامی 

د به خو هااسانس، ییو داروغذایی  -در صنایع بهداشتی هااسانسگسترده  . گذشته از كاربرد وسیع وباشندیمگیاهی يهاروغن

باشند با داشتن اثرات ضدمیکروبی، ها كه تركیبات معطر گیاهی میدر امر درمان نقش داشته باشند. اسانس توانندیمتنهایی 

اخیر با پیشرفت  يهاسالاند. در گیاهی گشوده در طبرا  ايیژهوکارهاي سرطانی، راهضدقارچی، ضدویروسی، ضدالتهابی، ضد

مواد، چشم انداز نوینی یافته  ها، گستره پژوهشی این دسته ازیري و شناسایی تركیبات شیمیایی اسانسگاندازه يهاروشها و دستگاه

همچنین ساختارهاي ترشح كننده اسانس،  و Thymus eriocalyx يبر این اساس تجزیه و شناسایی تركیبات اسانس گونه است.

استفاده  تواند درمی هاآنشناسایی اجزاء تشکیل دهنده  ،هااسانسهاي مختلف به كاربرد با توجهمورد تحقیق قرار گرفته است. 

هاي مختلف مطالعات جامعی از جنبه ؛اختصاصی و بهینه رهنمون باشد كه با توجه به اهمیت این چنین گیاهانی ضرورت دارد

 ؛8200 ،و همکاران 2باران ؛0220، 1نتایج تحقیق آقایان )گرسباش(. 1384)حسینی بمرود،  انجام شود هاآناكولوژیك در مورد 

ovalifolia Prostanthera، alvia argenteaS،  Schistostephiumهاي،ونهسطح اپیدرم برگ گ ( نشان داد كه در9200 ،3بویسیلی

heptalobium  وجود دارد.اي غده يهاكرک نعناعاز خانواده 

هایی با ساقه پایه هاآنكه در بین  يبه طوریك دیگر،  مایز ازمت هایی به اشکال متفاوت وداراي نمونه آویشن گیاهی است پایا و

هاي متعدد آن، غالباً به شود. پایهي گیاه با زمین، دیده میي خوابیدههاي نابجا در ناحیه ساقهبا ریشه ییهافرما چهارگوش و یمدور 

هاي متقابل، كوچك بیضوي، نوک تیز و به برگمشخصات آن این است كه  گیرد. ازصورت انبوه، سطح زمین محل رویش را فرا می

)دوازده امامی و  ها استهاي كوچك آن به رنگ گلی، سفید یا ارغوانی و مجتمع در كناره برگمتر دارد. گلدرازي یك سانتی

                                                 
1-Gersbash 

2-Baran 

3-Buyisile 
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ارویی، هاي طبیعی در صنایع درویکرد جهانی به استفاده از گیاهان دارویی و تركیب ،(1389)كشفی بناب (. 1387همکاران، 

بهداشتی و غذایی و به دنبال آن توجه مردم، مسئولین و صنایع داخلی به استفاده از گیاهان دارویی و معطر نیاز مبرم به  -آرایشی

سازد. گیاهان دارویی یکی از منابع بسیار ارزشمند در گستره وسیع اي و كاربردي وسیعی را در این زمینه نمایان میتحقیقات پایه

توانند نقش مهمی در سالمت جامعه، برداري صحیح میایران هستند كه در صورت شناخت علمی، كشت، توسعه و بهره منابع طبیعی

  .داشته باشند ینفت یرغزایی و صادرات اشتغال

ركیبات مشخص شد كه ت T. eriocalyxبر روي اسانس گیاه  1386در بررسی انجام شده توسط فکور و همکاران در سال 

 .باشندیمدرصد  1/8درصد و سیس سابینن هیدروكساید  3/13درصد، بتاكاریوفیلن  8/63یاه تیمول شاخص این گ

، بررسی میزان پراكنده شده همدانگیاه دارویی كه در استان  به عنوان Thymus eriocalyxهدف از این پژوهش معرفی گیاه 

ورد مدر گیاه  ه اسانسهمچنین مطالعه ساختارهاي ترشح كننداسانس و شناسایی مواد تشکیل دهنده اسانس گیاهان مورد مطالعه و 

 بعدي از این گیاهان راه گشا باشد. هاييبردارتواند در نحوه استخراج و بهره مطالعه كه می

 هامواد و روش

  آوری گیاه مورد بررسیجمع

ختلف رویشی قبل در مراحل م 1392سال  از فروردین ماه تا تیرماه همداناستان ، سیاهدره از منطقه Thymus eriocalyxگونه 

سسه جنگلها و مراتع كشور آوري جهت شناسایی به مؤجمع آوري كرده و پس از جمع یدهگلو بعد از  یدهگل، زمان یدهگلاز 

 کی،رفولوژیآوري، بررسی مومذكور، اقدامات بعدي شامل جمع يگونهشد. بعد از شناسایی  يگذارناممنتقل نموده و شناسایی و 

 مواد مؤثره انجام گرفت. یلتحلجهت اسانس گیري و  هانمونهخشك كردن و آماده كردن 

 تهیه اسانس

ی و برگ به روش دست مختلف مثل ساقه و يهابخشمورد بررسی و مطالعه آزمایشگاهی، ابتدا از  يجهت بررسی تشریحی گونه

اي حاصله را داخل ههاي عرضی نازک تهیه شد. برشاگانه برشبا استفاده از یونولیت و تیغ از هر یك از قطعات به صورت جد

هاي ي، برشگیررشصاف كن موجود روي شیشه ساعت برچسب دار حاوي آب مقطر به طور جداگانه قرار داده شد. بعد از اتمام ب

  آمیزي انجام شد.رنگ ،آمیزي مضاعفبري و خنثی سازي با رنگگرفته شده را پس از رنگ

 .سانس از روش تقطیر با آب توسط كلونجر استفاده شدبراي تهیه ا
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 های شیمیایی اسانسشناسایی ترکیب

 (GC/MS)نگارجرمی و كروماتوگرافی گازي متصل به طیف (GC) ايگازي تجزیه هاي كروماتوگرافیاسانس حاصل با روش

تزریق  GC/MSسط تقطیر با آب، به دستگاه مورد بررسی قرار گرفت. در این روش اسانس استخراج شده از گیاه مورد مطالعه تو

هاي متري از یکدیگر جدا گردیدند. در تمامی طیف 30شده و مواد متشکله براساس نقطه جوش و قطبیت در طول یك ستون بلند 

 ها محاسبهپیك يهمهها، اندیس كواتس براي هاي نرمال و شاخص بازداري طیفاز روي الگوي خروج آلکان GC/MSداده شده 

و آدامز،  و كتاب Wiley 275اي كامپیوتري ها با اطالعات كتابخانهها با كتاب و مراجع مقایسه چهره به چهره طیفشد كه با تطبیق آن

، 4)دیویسشناسایی شد  هاآندهنده اسانس و فرمول شیمیایی هاي تشکیلهاي مربوط به هر جسم تفسیر و تركیبدیگر منابع، طیف

 (.2004، 5؛ آدامز1990

ن دو، آتشار بین مرحله ساكن به صورت یك فیلم نازک روي یك جسم جامد بی اثر پخش شده و نمونه پس از ان GCاساس كار 

ا به طور هل تركیبن در گاز حام. حالل مورد استفاده براي اجسام مختلف جذب متفاوتی داشته، بنابرایگرددیماز مرحله مایع خارج 

ز روي زمان بازداري شوند. تشخیص اجزاء به دست آمده او پس از وارد شدن در دتکتور ثبت می ستون خارج گردیده جداگانه از

مالً عها جزاء سازنده اسانسثابتی دارد و با در دست داشتن استانداردهایی از ا RTگیرد. به این ترتیب هر جسمی صورت می هاآن

 (.1379هی و واترمن، د )شویمتشخیص داده 

 نتایج

ت كه در سطح اپیدرم داراي اپیدرم فوقانی و تحتانی اس T. eriocalyx كه برگ گیاه دهدیممیکروسکوپی نشان  ايهیبررس 

لول ساخته سها از چند اي شکل هستند و تنه كرکاز نوع غیر ترشحی و نیزه عمدتاًها شود كه كرکهایی مشاهده میتحتانی كرک

اهده آبکش مش چوب و جاتدستهدر بخش رگبرگ میانی  شودایی مشاهده میحفره ودر زیر اپیدرم پارانشیم نردبانی  .شده است

 (.1 ،)شکل شودیم
 

                                                 
15-Davies 

16-Adams 
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 کرک ترشحی :Ghکرک غیر ترشحی،  :SEM، Nghبا میکروسکوپ الکترونی  Thymus eriocalyxبرگ تصویر  -1شکل 
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 یدهگلدر مرحله  Thymus eriocalyx بررسی ترکیبات شناخته شده در اسانس گونه

ي این پارامترها با قایسهمها، اندیس بازداري كواتس، طیف جرمی و هاي انجام شده و با توجه به زمان بازداري تركیبدر بررسی

دهند. تركیبات اصلی درصد كل اسانس را تشکیل می 28/98 مجموعاًتركیب در اسانس آن شناخته شده كه  43تركیبات استاندارد، 

Borneol (12/2% )( و 3%) Thymol (60/42% ،)Carvacrol  (33/32%) ،Cymol  (05/4%،) Gamma-terpineneل شامآن 

 .دهدیمرا نشان  یدهگلدر مرحله  Thymus lancifolious ییهواطیف كروماتوگرام گازي اسانس اندام  7شکل . (1)جدول  است

 
 یدهگلدر مرحله  Thymus eriocalyx مواد شناسایی شده اسانس گونه -1جدول 

 ردیف نام تركیب اندیس كواتس درصد

39/0  916 Alpha-Thujene 1 

59/1  926 Alpha-Pinene 2 

69/0  961 Comphene 3 

02/0  970 Sabinene 4 

24/0  967 Beta-Pinene 5 

10/0  980 3-OOOOOOOO 6 

81/0  - Beta-Myrcene 7 

004/0 992 3-OOOOOOO 8 

13/0  1000 Phellandrene 9 

05/0  0610  Delta-3-Carene 10 

90/0  1023 Alpha-Terpinene 11 

05/4  - Cymol 12 

80/0  1009 1.8-OOOOOO 13 

28/0  1025 Limonene 14 

01/0  1033 Cis-Ocimene 15 

03/0  1039 Beta-Ocimene Y 16 

00/3  1036 Gamma-Terpinene 17 

11/0  1069 Cis-Sabinene hydrate 18 

221/0  1089 Alpha-Terpinolene 19 
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071/0  1144 Cis-beta-Terpineol 20 

37/0  1098 Linalool 21 

06/0  1064 Trans-Sabinene hydrate 22 

14/0  961 Comphor 23 

12/2  1166 Borneol 24 

65/1  1187 4- OOOOOOOOO 25 

39/0  1144 Carvacrol methyl ether 26 

60/42  1267 Thymol 27 

33/32  1299 Carvacrol 28 

39/0  1252 Piperitone 29 

01/0  1368 Ylangene 30 

04/0  1372 Alpha-Copaene 31 

12/0  1382 Beta-Borbonene 32 

02/0  1351 Methyleugenol 33 

72/1  1414 Trans-Caryophyllene 34 

05/0  1414 Alpha-Caryophyllene 35 

04/0  1491 Valencene 36 

04/0  1479 Germacrene D 37 

17/0  1406 Alpha-Gurjunene 38 

39/0  1511 Beta-Bisabolene 39 

20/0  1526 Delta-Cadinene 40 

82/0  1517 Cis-alpha-Bisabolene 41 

41/0  1589 Spathulenol 42 

52/0  596 Caryophllene oxide 43 



   

ننفرانس ملی مرتع و مرتعداری ایراهفتمین ک  

1397اردیبهشت ماه  91-18  

 

 
 یدهگله در مرحل Thymus eriocalyxطیف کروماتوگرام گازی اسانس اندام هوایی  -2شکل 

 ثبح

 آناتومیکی گونه مورد مطالعه هاییاز بررستفسیر نتایج حاصل 

رتفاع و وجه به ابا ت ؛كوتیکول حاوي كوتین مشاهده شد يیهال ،در بررسی ساقه گونه مورد نظر، در سطح خارجی اپیدرم

ج زیرین و خرو يهابافت به داخل رماگ عاملی جهت جلوگیري از ورود توانیمكوهستانی بودن محل رویش وجود الیه كوتیکول را 

طبیعی در  بتواند حالت بافت كالنشیم موجود در زوایاي ساقه چهارگوش این گونه باعث استحکام ساقه شده تا ؛آب از گیاه دانست

است  ه اینكنند ین مسئله بیانمختلف برگ كامالً متفاوت بوده ا يهاقسمتدر  هاكرکساختار و تراكم  ؛افراشتگی خود را حفظ كند

زرگ شدن برگ حاصل شده و بترشحی همزمان با رشد كامل و  يهاكرک .آیندیمك برگ پدید یمختلف نمو  در مراحل هاكرکكه 

  .(1379 )هی، شونداز اسانس انباشته می

ن گیاه در سطح برگ ای ؛انجام شد Prostanthera ovalifoliaبر روي گیاه  2002در سال  گرسباشدر یك مطالعه كه توسط 

 16اپیدرم، یك سلول ساقه با دیواره كوتینی شده و یك سر  پایه در يهاسلولشامل  هاكرکكه  ؛مشاهده شد ياغده يهاكرک

و همکاران در باران كه توسط  يادر مطالعه با مشاهدات این تحقیق مشابه است. ياغده يهاكرکسلولی بودند كه از نظر ساختار 
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مشاهده شد كه  ياغده يهاكرکدر سطح اپیدرم برگ این گیاه  ؛انجام شد Salvia argenteaبر روي گیاه  در كشور تركیه 2008سال 

 دارد.  ییسوهماز نظر شکل ظاهري با نتایج این تحقیق 

 Thymus eriocalyxتفسیر نتایج حاصل از بررسی ترکیبات اصلی شناخته شده در اسانس 

ركیبات مشخص شد كه ت T. eriocalyxبر روي اسانس گیاه  1386ران در سال در بررسی انجام شده توسط فکور و همکا

از مقایسه  باشندیمدرصد  1/8درصد و سیس سابینن هیدروكساید  3/13بتاكاریوفیلن  درصد، 8/63شاخص این گیاه تیمول 

 ل با درصدب تیموشد كه تركیتركیبات فوق با تركیبات اصلی شناسایی شده در اسانس گونه مورد مطالعه در این تحقیق مشخص 

 و فایی قمیص اي كه توسطدر مطالعه .باشدیمو تركیب سیس سابینن هیدروكساید مشابه تركیبات اصلی گونه مورد مطالعه بیشتر 

درصد،  9/85تركیبات شاخص این گیاه كارواكرول  ؛انجام گرفت T. carmanicusبر روي اسانس گیاه  2009همکاران در سال 

ه در این تحقیق از نظر درصد بودند. نتایج به دست آمد 3/1درصد و بورنئول  8/1نن ، گاماترپیدرصد 2/3درصد، سیمن  3/3تیمول 

  دارد. ییسوهمتركیبات شاخص با نتایج مشاهدات كار انجام شده 
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