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چکیده

 قسمتهای مورد استفاده این گیاه.استفاده از آويشن بهعنوان گياه خوراکي و ادويهای از زمانهای بسيار قديم معمول بوده است
. دارای خواص ضدميکروبيو آنتیاکسیدانی استThymus  اسانس گونههای مختلف جنس.شامل سرشاخه گلدار آن است
 خراسان، اصفهان، اردبیل، جمعیت از گونههای مختلف آويشن در مزارع تحقيقاتي استانهای آذربایجانشرقی75 در این تحقیق
 همدان و یزد و همچنین همند و آبسرد و باغ گیاهشناسی ملی ایرانکشت، مرکزی، گلستان، قم، فارس، سمنان، زنجان،رضوی
 اسانسهای بهدست آمده با استفاده از دستگاههای گاز.شده و عملکرد کمي و کيفي اسانس آنها مورد بررسي و تحقيق قرار گرفت
 بازده اسانس.ي و گاز كروماتوگرافي متصل به طيفسنجي جرمي آناليز و تركيبهای شيميايي آنها شناسايي شد
 كروماتوگراف
 در جمعیتهای کشت شدهدر مزرعه. بود4/52  تا0/15 جمعیتهای مورد مطالعه کشت شده بر حسب وزن خشک بين
 کاشته شده در استان گلستان باT. fedtschenkoi شامل استانهای مختلف باالترين بازده اسانس سرشاخه گلدار در گونه
79/63  با منشأ استان یزدT. transcaspicus  بيشترين درصد تيمول گونه. درصد بود4/52 منشأ آذربايجان غربي به ميزان
 درصد) نیز در گونه86/7(  باالترین درصد کارواکرول. درصد بود76/33  با منشأ بذر لرستانT. daenensis درصد و گونه
 درصد) هم در گونه77(  بود که در ایستگاه همند و آبسرد کشت شد و بیشترین درصد ژرانيولT. transcaspicus
 گونه، نتایج نشان داد چنانچه کمیت (درصد اسانس) مورد توجه باشد. کاشته شده در استان يزد مشاهده شدT. kotschyanus
 گونه، از آذربایجان غربی و در صورتیکه ترکیبهای فنلیتیمول و کارواکرول مورد نظر باشدT. fedtschenkoi
 گونه، اما اگر کموتایپ ژرانیول مورد اهمیت باشد. از استان یزد جهت کشت انبوه پیشنهاد میشودT. transcaspicus
. از استان کردستان پیشنهاد بهتری استT. kotschyanus
 تیمول، جمعیت، اسانس، استخراج با آب، آویشن:واژههای کلیدی

Quality and quantity yield of thyme essential oil in different climatic conditions
M. Mirza1*, E. Sharifi Ashoorabadi2 , B. Allahverdi Mamaghani3 and Z. behrad4

Abstract
The use of thyme as an edible plant and spice has been commonplace since ancient times. Flowering shoots are
used in this plant. The essential oil of thymus species has antimicrobial and antioxidant properties. In this study,
75 populations of thymus species were cultivated from the research fields of East Azarbaijan, Ardebil, Isfahan,
Khorasan Razavi, Zanjan, Semnan, Fars, Qom, Golestan, Markazi, Homand and Absard, Hamedan, and Yazd
as well as National Botanical Garden of Iran. The quality and quantity yield of essential oil was investigated.
Chemical compounds of the study essential oils were identified with GC and GC-MS. The essential oil yield of
the study populations was calculated to be 0.15%-4.52% (dry weight). The highest essential oil yield (4.52%) was
recorded for T. fedtschenkoi of West Azarbaijan origin, cultivated in Golestan province. The highest percentage of
thymol (79.63%) was recorded for T. transcaspicus of Yazd origin and T. daenensis of Lorestan origin. The highest
percentage of carvacrol (86.7%) was identified in T.transcaspicus cultivated in the HomandAbsard Station. The
highest percentage of geraniol (77%) was identified in T.kotschyanus cultivated in Yazd province. Results showed
that if the quantity (essential oil percentage) is considered, T. fedtschenkoi from West Azarbaijan province could be
recommended for mass cultivation and in the case of thymol and carvacrol, T. transcaspicus from Yazd province
is recommended. However, if geraniol is important, T. kotschyanus from Kurdistan could be a better suggestion.
Keywords: Thymus, hydro distillation, essential oil, accession, Thymol
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بهعلــت دارا بــودن اثــر ضدعفونيکننــده ميتوانــد
مقدمه
در بيماريهــای روده يــا ضدعفونــي آن در
آویشــن یکــی از جنسهــای
مســموميتهای ناشــي از عفونــت روده و وبــا
مهـ�م تیـ�ره نعنـ�اع (�Lamiace
مفيــد باشــد .همچنيــن در فرمــول برخــي از
 )aeاســت کــه بهتقریــب 350
خميردندانهــا ،محلولهــای غرغــره و
گونــه مختلــف در سراســر جهــان
دهانشــويه وجود دارد (مومني و شــاهرخي،
و  14گونــه معطــر و چندســاله در
 .)1377بهصــورت ســنتی بهعنــوان ضدنفخ،
ایــران دارد (جــمزاد .)1373،گونههــای
 ،T.caramanicus ،T. daenensisهضمکننــده غــذا ،ضداسپاســم ،ضدســرفه و
 T.persicusو  T. trautvetteriجزء خلـطآور در درمان ســرماخوردگی اســتفاده
گونههای انحصاری ایران محسوب میشوند میشــود .قســمتهای درمانــی ایــن گیــاه
شــامل سرشــاخه گلــدار آن اســت .از مــواد
(مظفریان( )1382،شکلهای1تا.)8
از نظــر ویژگیهــای مرفولوژیــک ،مؤثــره موجــود در گیــاه آویشــن داروهایــی
گیاهــان آویشــن بهصــورت چوبــی ،بهشــکل شــربت ،قــرص مکیدنــی و از
کوتــاه ،بوتــهای یــا علفــی بــا قاعــده عصارههــای آبــی ،آبــی -الکلــی و پروپیلــن
چوبــی هســتند .ســاقه آنهــا راســت ،گالیکولــی آویشــن نیــز در تهیه شــامپو ،کرم
خوابیــده و بهصــورت چهارگــوش اســت .و پمــاد اســتفاده میشــود .اثــر ضدقــارچ،
برگهــا دارای حاشــیه صــاف ،مســطح و ضدانــگل و ضدباکتــری ایــن گیــاه بــه اثبات
تاخــورده هســتند .گلآذیــن بهصــورت رســیده اســت (امیدبیگــی1376،؛ نقدی بادی
ســنبله اســت .پرچمهــا  4عــدد و کاللــه و مکــیزاده تفتــی.)1382،
مطالعــات انجــام شــده در زمینه بررســی
دوشــاخهای اســت و میــوه بهصــورت
فندقــه تخممرغــی شــکل اســت (ج ـمزاد ،فیتوشــیمیایی گونههــای آویشــن نشــان داده
 .)1391ایــن گیــاه بهعلــت داشــتن ترکیب کــه ايــن گونــه داراي کموتايپهــای مختلفي
تیمــول یــا کارواکــرول از گیاهــان دارویــی اســت .از آن جملــه ميتــوان بــه کموتايــپ
بــاارزش و پرمصــرف در صنایــع دارویــی تیمــول ،کارواکرول ،ژرانیول و لینالول اشــاره
ا
و غذایــی اســت (امیدبیگــی .)1379،تيمول کــرد .برخــي از گونههــای آويشــن قبــ ً

شکل -1

نمايي از گونه T. transcaspicus

توســط محققان مــورد مطالعه قــرار گرفتهاند
از آن جملــه میتــوان بــه تحقيقي که توســط
ســفيدکن و همــکاران انجــام گرفــت اشــاره
کــرد کــه در آن ترکیبهــای اصلــی اســانس
گونه  T. kotschyanusشــامل کارواکرول،
تیمــول ،گاماترپینــن ،پاراســیمن و بورنئــول
(ســفیدکن و رحیمــی بیدگلــی)1381 ،
بــود .ترکیبهــای غالــب اســانس گونــه
 T. daenesisشــامل تیمــول ،کارواکــرول،
پاراســیمن ،گامــا ترپینــن ،کارواکــرول متیــل
اتــر 8/1 ،ســینئول و بورنئول بــود (اکبرینیا
و میــرزا .)1387 ،در گونــه T. mgricus
ترکیبهــای تیمــول ،کارواکــرول ،گامــا
ترپینن و پارا-ســیمن شناســایی شــده اســت
(;Yavari et al., 2010; Baser et al., 2002
.)Sajjadi&Khatamsaz, 2003; Amiri, 2012
ترکیبهای عمده در گونــه T. pubescens

در یک گزارش شــامل ســیترونلول و ژرانیول
( )Nazemiyeh et al., 2011و در دو گزارش
دیگر شــامل کارواکرول ،تیمول و پاراســیمن
اس ت (�Sefidkon et al., 2002; Abous
 .)aber et al., 2002ترکیبهــای عمــده
اســانس گونــه  T. transcaspicusشــامل
تیمول و کارواکرول اســت (Miri et al., 2002
 .);Tabrizi et al., 2010تیمــول ،بتاکاریوفیلن

شکل  -2نمايي از گونه T. transcaucasicus

طبیعت ایران /جلد  ،2شماره  ،4مهر -آبان 1396
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شکل  -3نمايي از گونه

T. fedtschenkoi

شکل  -4نمايي از گونه

T. pubescens

T. fallax

شکل  -6نمايي از گونه

T. trautveterri

شکل  -5نمايي از گونه

شکل  -7گونه  T. daenensisدر الیزنگان داراب

شكل  -9آویشنهای مستقر در جیفیپات در اتاقک کشت
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شکل  -8گونه  T. lancifoliusدر دشت مشکان نیریز

شكل -10گلدانهای آويشن در گلخانه

و پاراســیمنترکیبهــای اصلــی شناســایی
شـ�ده در گوهنه T.vulgarisاســت (�&Mirza
 .)Baher, 2003در گونه T. fedtschenkoi
ترکیبهــای تیمــول ،آلفا-ترپینیــل اســتات،
ترانــس برنیل اســتات ،اوســیمن و کاریوفیلن
بهعنــوان ترکیبهــای عمــده اســانس
ایــن گونــه شناســایی شــده اســت (میــرزا و
احمــدی .)1379،از آنجایـی کــه ایــن گیــاه
دارای مصرف فراوان در داخل کشــور شامل
صنایــع مختلــف غذایی ،دارویی ،بهداشــتی و
آرایشــی اســت و همچنیــن بهدلیــل صادرات
آن ،اســتفاده از ظرفیتهــای کشــور و
ارزیابــی عملکــرد کمــی و کیفــی اســانس
ایــن گونههــا در شــرایط کشــت شــده در
مــزارع ضــروری اســت .در ایــن راســتا 75
جمعیــت از گونههــای مختلــف آویشــن
انتخــاب شــد و عملکــرد و ترکیبهــای
اصلی اســانس سرشــاخههای هوایــی گلدار
آنهــا در شــرایط کشــت شــده در مزرعــه
در مناطــق مختلــف کشــور بهمــدت ســه
ســال مــورد بررســی و ارزیابی قــرار گرفت.
باتوجــه به وجــود تنــوع در میــان گونههای
آویشــن و تأثیــر عوامل محیطی بــر عملکرد
کمیــت و کیفیت اســانس ،هــدف از انجام این
تحقیــق ،بررســی ویژگیهــای فیتوشــیمیایی
ازجملــه روشهــای مناســب برای دســتیابی
بــه معیارهــای انتخــاب در جهــت معرفــی
گونــه مناســب بــرای کاشــت اســت.

اقدامات و یافتهها

بذرهــای آويشــن ،هنــگام پاييــز در شــرايط
گلخانــه و در جيفيپــات کشــت شــدند
(شــکلهای  9و .)10ســپس نشــاهای
سـهماهه در فصــل بهــار بــه مــزارع مراکــز
تحقيقــات کشــاورزي و منابــع طبيعــي
اســتانهايی کــه طــرح در آن اجــرا شــد،
انتقــال يافــت (شــکل  .)11فاصلــه بوتههــا
 60ســانتيمتر و فاصلــه رديفهــا 90
ســانتيمتر در نظــر گرفتــه شــد .آبيــاري
بوتههــا نيــز بهطــور منظــم انجــام شــد.
هنــگام برداشــت ،دو خــط از طرفيــن
حــذف و از هــر طــرف کــرت نيــز يــک
متــر بهعنــوان حاشــيه در نظــر گرفتــه شــد.
محصــول تر در هــر کرت توزيــن و عملکرد

آن محاســبه شــد .بــرای اســتخراج اســانس
جمعیتبــرداری سرشــاخههای آویشــن
در مرحلــه حــدود  50درصــد گلدهــی در
ســالهای  1388تــا  1390انجــام شــد و
پس از خشــک شــدن در ســایه ،با دســتگاه
کلونجــر بـهروش تقطیر بــا آب بهمدت ســه
ســاعت مــورد اســانسگیری قــرار گرفتنــد
(شــکلهای  12و  .)13درصــد اســانس
براســاس وزن خشــک سرشــاخه محاســبه
و ترکیبهــای اســانس بــا دســتگاههای
 GCو  GC/MSشناســایی شــد (شکل .)14
مشــخصات جمعیتهــای آويشــن در جدول
 1آمــده اســت.

درصد اسانس

شکل  -11نمایی از قطعه تحقیقاتی آویشن در ایستگاه
خیرآباد زنجان

شکل -12خشك كردن سرشاخههاي گلدار

درصــد اســانس در جمعیتهــای آویشــن
کاشــته شــده در اســتانهای مختلــف
مشــخص و مقایسه شد (شــکل  .)15کمترين
درصــد اســانس گــزارش شــده از اســتانها
مربــوط بــه گونــه T. kotschyanus
(جمعیتهــای  23 ،22 ،11 ،8 ،7و ،)56
( T. pubescenceجمعیتهــای 19 ،14
و ( T. fedtschenkoi ،)55جمعیتهــای
 9و ( T. daenensis ،)20جمعیــت  )65و
( T. vulgarisجمعیت  )57اســت .بيشــترين
درصــد اســانس نيــز در گونــه هــای
( T. lancifoliusجمعیتهـــای ،44 ،1
 69 ،45و ( T. daenensis،)70جمعیـــت
 60در دو اســتان و T. kotschyanus،)40
(در جمعیتهـــای  29 ،17و  )58و
( T. fedtschenkoiدر جمعیـــت )52
بهدســـت آمـــد .بـــا مقايســـه درصـــد
اســـانس در جمعیتهـــای مـــورد مطالعـــه
نتيجـــه گرفتـــه ميشـــود کـــه کمتريـــن
و بيشـــترين درصـــد اســـانس مربـــوط بـــه شكل  -13استخراج اسانس آويشن بهوسیله دستگاه
گونـــه ( T. fedtschenkoiجمعیـــت )20
كلونجر در آزمايشگاه
کاشـــته شـــده در اســـتانهای ســـمنان و
گلســـتان اســـت.

درصد ترکیبهای اصلی

بــرای شناســایی ترکیبهــا از دســتگاه
کروماتوگــراف گازی ( )GCو دســتگاه
کروماتوگــراف گازی متصــل به طيفســنجي
جرمي ( )GC/MSاســتفاده شــد .درمجموع

شکل  -14دستگاه GC/MS
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محل کشت

 مشخصات جمعیتهای آويشن کاشته شده در مزرعه تحقيقاتي مرکز تحقيقات کشاورزي و منابع طبيعي استانهاي مختلف-1 جدول

نام گونه

محل کشت کد

منشأ خارجي

T. vulgaris

مرکزي

T. pubescens

آذربایجان غربی

T. kotschyanus

32

خراسان

T. transcaspicus

 مراغه،آذربايجان شرقي

T. pubescens

يزد

T. transcaspicus

35

آذربایجان غربی

T. kotschyanus

)رقم خارجی (شاهد

محل کشت کد

نام گونه

کد

T. lancifolius

16

مرکزي

T. lancifolius

1

T. kotschyanus

17

گيالن

T. Transcaucasicus

2

T. pubescens

18

قزوين

T. kotschyanus

3

33 آذربایجان غربی

T. pubescens

19

مرکزي

T. lancifolius

4

34 آذربایجان غربی

T. fedtschenkoi

20

قزوين

T. kotschyanus

5

كردستان

T. kotschyanus

21

گيالن

T. pubescens

6

36

قزوين

T. kotschyanus

22

زنجان

T. kotschyanus

7

T. vulgaris

37

كردستان

T. kotschyanus

23

زنجان

T. kotschyanus

8

قزوين

T. daenensis

38

یزد

T. transcaspicus

24

زنجان

T. fedtschenkoi

9

آذربايجان شرقي

T. pubescens

39

لرستان

T. lancifolius

25 آذربایجان غربی

T. kotschyanus

10

لرستان

T. daenensis

40

سمنان

T. pubescens

26

زنجان

T. kotschyanus

11

فارس

T. lancifolius

41 آذربایجان غربی

T. kotschyanus

27

زنجان

T. transcaucasicus

12

اصفهان

T. daenensis

42

اصفهان

T. pubescens

28

زنجان

T. fedtschenkoi

13

مرکزي

T. lancifolius

69

کرمان

T. kotschyanus

56

لرستان

T. lancifolius

43

آذربایجان غربی

T. kotschyanus

70

مرکزي

T. vulgaris

57

كردستان

T. lancifolius

44

آذربایجان غربی

T. migricus

71

كردستان

T. kotschyanus

58

اصفهان

T. lancifolius

45

مرکزي

T. daenensis

T. migricus

59

کردستان

T. pubescens

46

آذربایجان غربی

T. migricus

73

مرکزي

T. daenensis

60

لرستان

T. kotschyanus

47

سمنان

T. fedtschenkoi

74

مرکزي

T. lancifolius T. pubescens

61

لرستان

T. lancifolius

48

آذربايجان شرقي

T. pubescens

75

لرستان

T. daenensis

62

اصفهان

T. daenensis

49

مرکزي

T. vulgaris

63

زنجان

T. kotschyanus

50

سمنان

T. vulgaris

64

تهران

T. kotschyanus

51

لرستان

T. daenensis

65 آذربایجان غربی

T. fedtschenkoi

52

سمنان

T. daenensis

66

T. pubescens

53

آذربایجان غربی

T. kotschyanus

54

اصفهان

T. daenensis

68

تهران

T. Kotschyanus var
eriophorus
T. pubescens

55

مرکزي

T. lancifolius

69

کرمان

T. kotschyanus

56

باتوجه
به وجود تنوع در
میان گونههای آویشن و تأثیر
عوامل محیطی بر عملکرد کمیت
 بررسی ویژگیهای،و کیفیت اسانس
فیتوشیمیاییازجملهروشهایمناسب
برای دستیابی به معیارهای انتخاب
بهمنظور معرفی گونه مناسب
برای کاشت است

31

كردستان

نام گونه

32 آذربایجان غربی
قزوين

72 آذربایجان غربی

زنجان

67 آذربایجان غربی
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ترکيبهــای پاراســيمن ،ســينئول ،گامــا
ترپينــن ،لينالــول ،بورنئــول ،آلفــا ترپينئــول،
ژرانيــول ،تيمــول ،کارواکــرول ،آلفــا ترپينيل
اســتات ،ژرانيــل اســتات و اي -کاريوفيلــن
شناســايي شــدند .در بيــن ايــن ترکيبهــای
لينالــول ،آلفــا ترپينئــول ،ژرانيــول و ژرانيــل
اســتات در برخــي از تودههــا از درصــد
بااليــي برخــوردار بودنــد .ترکيبهــای
تيمــول و کارواکــرول نيــز بهعنــوان
ترکيبهــای اصلــي اســانس آويشــن در
بســياري از تودههــا بــا درصــد بــاال اســت.
ژرانيــول از  0/1تــا  77درصــد در
جمعیتهــای کاشــته شــده در اســتانها
متغيــر بــود .کمتريــن درصــد ژرانيــول در
گونــه ( T. kotschyanusجمعیــت )56
کاشــته شــده در اســتان اصفهــان و بيشــترين
آن در گونــه ( T. kotschyanusجمعیــت
 )21کاشــته شــده در اســتان يــزد بهدســت
آمــد (شــکل  .)16درصــد تيمــول نیــز از
 0/48تــا  94/09درصــد نوســان داشــت.
کمتريـ�ن درصـ�د تيمـ�ول در گونـ�ه �T. lan
( cifoliusجمعیــت  )69کاشــته شــده در
اســتان يزد مشــاهده شــد و بيشــترين درصد
نیــز در گونــه ( T. vulgarisجمعیــت )64
کاشتهشــده در اســتان اصفهــان بهدســت آمد
(شــکل  .)17کارواکــرول هــم از  0/15تــا
 86/7درصــد در جمعیتهــای کاشــته شــده
در اســتانها متغيــر بــود .کمتريــن درصــد
کارواکــرول در گونــه T. kotschyanus
(جمعیــت  )58کاشــته شــده در اســتان
اصفهــان و بيشــترين درصــد در گونــه
( T. transcaspicusجمعیــت  )35کاشــته
شــده در ایســتگاه همنــد و آبســرد بهدســت
آمــد (شــکل  .)18عمومـ ًا اســانس آويشــن
داراي مقاديــر بــاالي مونوترپنهــای فنلــي
تيمــول و کارواکرول اســت کــه در گونههای
 T. vulgaris ,T. daenensisزيرگونـــه

شکل  -15مقایسه کمترین و بیشترین درصد اسانس در استانهای مختلف

شکل -16مقایسه کمترین و بیشترین درصد ژرانیول در استانهای مختلف

شکل -17مقایسه کمترین و بیشترین درصد تیمول در استانهای مختلف

(Nickavar et al., 2005) T.daenensis
);T. transcaspicus (Miri et al., 2002
);T. kotschyanus (Rustaiyan et al., 1999
);T. migricus (Baser et al., 2002
);T. pubescens (Rustaiyan et al., 2000

مطابقــت دارد و نشــاندهنده آن اســت
کــه تيمــول و کارواکــرول از کموتيپهــای

شکل -18مقایسه کمترین و بیشترین درصد کارواکرول در استانهای مختلف
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معطر گیاه دارویی آویشـن دنایی کشـت شده در
 مجلـه علمـی پژوهشـی دانشـگاه علوم.قزویـن
.58-62 :87 ،پزشکی قزوین
 رهيافتهای توليد و فرآوري.1376 ،. ر،اميدبيگي
انتشـارات طراحان، جلـد دوم،گياهـان دارويـي
. صفحه400 ، تهران،نشر
 رهیافتهـای تولیـد و فراوری.1379 ،. ر،امیدبیگـی
 انتشـارات طراحان. جلـد اول،گیاهـان دارویـی
. صفحه283 ،نشر
 انتشارات مؤسسه تحقیقات. آویشن.1373 ،. ز،جمزاد
. صفحه29 ، تهران،جنگلها و مراتع کشور
.)76  تیره نعنا (شـماره: فلور ایران.1391 ،. ز،جـمزاد
انتشـارات مؤسسـه تحقیقـات جنگلهـا و مراتـع
. صفحه1066 ، تهران،کشور
 اسانسهای گياهي و.1377 ،. ن، و شاهرخي. ت،مؤمني
، انتشـارات دانشـگاه تهران.اثـرات درماني آنهـا
 صفحه162.تهران
 بررسـی.1381 ،. ع، و رحیمـی بیدگلی. ف،سـفیدکن
تغییـرات کمـی و کیفـی اسـانس آویشـن کوهی
) در دوره رشـد گیاه و باThymus kotschyanus(
 تحقیقـات گیاهـان.روشهـای مختلـف تقطیـر
.1-22 :15 ،دارویی و معطر ایران
. فرهنـگ نامهای گياهـان ايران.1382 ،. و،مظفريـان
. صفحه671 . تهران،انتشارات فرهنگ معاصر
DB5  کارایی دو ستون.1379 ،. ل، و احمدی. م،میرزا
 در شناسـایی ترکیبهـای اسـانسDB1 و

.گونههــای بومــي ايــران هســتند

توصیه ترویجی

باتوجـه بـه وجـود تنـوع در میـان
گونههای آویشن و تأثیر عوامل محیطی
 بررسـی،بـر عملکـرد کمیت و کیفیت اسـانس
ویژگیهـای فیتوشـیمیایی ازجملـه روشهای
مناسـب برای دسـتیابی بـه معیارهـای انتخاب
.بهمنظور معرفی گونه مناسب برای کاشت است
در ایــن تحقیــق عملکــرد کمــی و کیفــی
اس ــانس گونهه ــای آويش ــن بوم ــي اي ــران و
تعــداد معــدودي از ارقــام غيربومي در شــرايط
 از بيـــن ترکيبهـــا.مزرعـــه بررســـی شـــد
، ژرانيــول، لينالــول، گامــا ترپينــن،پاراســيمن
 ژراني ــل اس ــتات و آلف ــا، کارواک ــرول،تيم ــول
ترپينئـــول بهعنـــوان ترکيبهـــای عمـــده
 در.آويش ــن در اي ــن مطالع ــه معرف ــي ش ــدند
جمعیتهـــای کشـــت شـــدهدر مزرعـــه
در اســـتانهای مختلـــف باالتريـــن
بـــازده اســـانس سرشـــاخه گلـــدار در
 کاشـته شـده درT. fedtschenkoi گونـه
اسـتان گلسـتان بـا منشـأ آذربايجـان غربي
 بيشـترين تركيبات. درصد بود4/52 بهميزان
Thymus fedtschenkoi Roninger.
دیگـر نیـز شـامل تيمـول مربـوط بـه گونـه
،تحقیقـات گیاهـان دارویـی و معطـر ایـران
 درصد کاشـته94/09  بهمیزانT. vulgaris
.128-139 :6
 مروری.1382،. م، و مکیزاده تفتـی. ح، كارواكرول مربوط به نقـدی بـادی،شـده در استان اصفهان
 با منشأ استان یزدT. transcaspicus گونه
.)Thymus vulgaris L.( بـر گیـاه آویشـن
.1-12 :)7(2 ،گیاهان دارویی
 درصد کاشـته شـده در همند آبسرد86/7 با
Abousaber, M., Hadjakhoondi, A. and  درصـد مربـوط بـه گونـه77 و ژرانيـول بـا
Shafiee, A., 2002. Composition of  با منشـأ استان کردستانT. kotschyanus
the essential oil of Thymus pubescens boiss. et Kotschy ex Celak and  نتایج نشان.کاشـته شده در اسـتان يزد بودند
Thymus fedtschenkoi Ronniger from  چنانچـه کمیـت (درصـد اسـانس) مورد،داد
Iran. Journal of Essential Oil ReT. fedtschenkoi  گونـه،توجـه باشـد
search, 14(3): 154-155.
Amiri, H., 2012. Essential oils composi- از اسـتان آذربایجـان غربـی و در صورتـی
tion and antioxidant properties of
کـه ترکیبهـای فنلـی تیمـول و کارواکرول
three
Thymus
species
eviT. transcaspicus  گونـه،مورد نظر باشـد
dence-based complementary and alternative. Evidence-Based Com- از اسـتان یـزد بـرای کشـت انبـوه پیشـنهاد
plementary and Alternative Medicine,  امـا اگـر کموتایـپ ژرانیـول.میشـود
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