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   چکیده

هاي مختلف آویشن، اکسشن ازگونه  69، 1390و  1389، 1388به منظور بررسی فیتوشیمیایی اسانس در طی سالهاي 

درصد   50یقات کشاورزي و منابع طبیعی استان اردبیل در زمان کاشته شده در مزرعه تحقیقاتی سامیان وابسته به مرکز تحق

گلدهی جمع آوري شدند.گیاهان جمع آوري شده پس از انتقال به آزمایشگاه درسایه خشک شده وآسیاب شدند. استخراج 

سال انجام ها به روش تقطیر باآب وتوسط دستگاه کلونجر طرح فارماکوپه بریتانیا براي مدت سه اسانس از تمامی اکسشن

وگازکروماتوگرافی متصل  GC گازکروماتوگرافی هايبااستفاده ازدستگاه 1388هاي بدست آمده مربوط به سال گرفت. اسانس

بیشترین ترکیب تیمول  1388آنالیزوترکیبهاي شیمیایی آنها شناسایی شدند. در طی سال GC/MS به طیف سنجی جرمی

، 24/63به ترتیب باTh.pubescens و Th.fedchenkoi ،Th.kotschyanusیعنی  53و  70، 74هاي  مربوط به اکسشن

 Th.vulgaris ،Th.migricusیعنی  3و 71،  37هاي  درصد، بیشترین ترکیب کارواکرول مربوط به اکسشن 5/62و 06/63

 02/52و 89/61، 17/72درصد و بیشترین ترکیب ژرانیول با  87/48و 62/49، 79/ 94به ترتیب با Th.kotschyanusو 

، Th.kotschyanus*Th.pubescensیعنی هیبرید  45 و 55، 47هاي  درصد به ترتیب مربوط به اکسشن

Th.pubescens وTh.lancifolius بودند .  

 : اکسشن ، اسانس ،تیمول،کارواکرول ، ژرانیول ، استان اردبیل کلمات کلیدي
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  مقدمه 

از زمان هاي قدیم مورد استفاده قرار می گرفت. نام گیاه مشتق از کلمه تیموس اي است که  آویشن یکی از گیاهان دارویی و ادویه

). خواص ضد باکتریایی، ضد قارچی و 1374به معنی شجاعت است که در یونان باستان سمـبل شجاعت بوده است (امید بیگی، 

دارویی معرفی شود و در تمام  رسماً به عنوان یک گیاه16ضد انگلی اسانس آویشن موجب شده است که این گیاه از قرن 

کاربرد آویشن به عنوان یک گیاه خوراکی و  ).1987فارماکوپه هاي معتبر از آن به عنوان گیاه دارویی مهم یاد شود(جانسن، 

ادویه اي از زمان هاي بسیار قدیم معمول بوده است. در خامه، شیرینی، نوشابه هاي تهیه شده، ماهی، سوپ ها، قیمه گوشت و 

). اسانس آویشن در تهیه زیتون شور و چاي گیاهی نیز Deans, 1993می شود(  ه برنجی از طعم تند و گرم آن استفادهکوفت

اي از کشورها براي نگهداري  فرآورده هاي گوشتی و نیز در صنایع ترشی از جمله خیارترش به عنوان استفاده می شود. در پاره

لینالول، ژرانیول و ژرانیول استات در صنایع عطر  ).Hornok, 1975و  Piccaglia et al, 1993(چاشنی استفاده می شود

). تیمول مناسبترین ماده براي سنتز منتول است. همچنین در تهیه تیمول متیل Baudavan ،1996شود (سازي استفاده می

    ).1375ود (میرزا و همکاران، ر اتر، تیمول اتیل اتر و تیمول پروپیونات که هر سه در تهیه عطر کاربرد دارندبه کار می

  روش تحقیق

از مساحت کل کشور را به خود  09/1کیلومتر مربع حدود  17953استان اردبیل در شمال غرب ایران با مساحتی بالغ بر 

عرض شمالی  39ْ°و 42´تا  37ْ° و 45´طول شرقی و  48ْ°و  55´تا  47ْ°و   3´ جغرافیایی مختصاتاختصاص داده و بین 

  .گرفته استقرار 

  استخراج اسانس

نمونه گیاهی خشک شده را در بالن گرم  80حدود  در این روش براي استخراج اسانس استفاده شد. 1از روش تقطیر با آب  

سپس بالن را به دستگاه کلونجر متصل  .اضافه می کنیم تا دو سوم  حجم بالن اشغال شود مقطر تقطیر ریخته و روي آن آب

حرارت دادن بالن، بخار آب تولید شده همراه با اسانسی که از اندام هاي مختلف گیاهی تبخیر می شود از بالن . با کنیممی 

خارج شده و در قسمت مبرد کلونجر سرد شده و تبدیل به مایع می شود و همراه با آب یک مخلوط دو فازي تشکیل می دهد 

شده ن اسانس گیري به وسیله شیري که در بخش انتهایی کلونجر تعبیه می دهد و در پایا که اغلب اسانس فاز باالیی را تشکیل

در  GC/MSو  GCفاز آبی جدا شده وفاز روغنی درون شیشه هاي مخصوص ریخته شده وتا تزریق به دستگاه هاي آنالیز 

  یخچال نگه داري می شود .

  نتایج 

 Th.trancaspicusاز گونه 33در اکسشن  پاراسیمن درصدمتغیر بود. بیشترین درصد48/28میزان پاراسیمن از صفردرصد تا 

سـینئول از  -1،8 میـزان   دسـت آمـد.  1388در سـال   Th. kotschyanus از گونه 23 در اکسشن درصد پاراسیمنو کمترین 

 1388در سـال  Th.vulgarisاز گونـه  57در اکسشـن   سـینئول -1،8درصدمتغیر بود. بیشـترین درصـد   41/15درصد تا صفر

میـزان گامـا    دسـت آمـد.   1388در سـال  Th.lancifolius از گونه45 در اکسشنسینئول -1،8 درصدترین مشاهده شد و کم

 1388در سـال  .transcaucasicus Th از گونـه 33دراکسشن درصدمتغیر بود. بیشترین درصد3/14ترپینن از صفردرصد تا 

درصـد تـا   صفرلینـالول از  میزان . ست آمدد 1388در سال Th.lancifolius از گونه4 در اکسشن درصدمشاهده شد و کمترین 

مشـاهده شـد و کمتـرین     1388در سال Th. kotschyanuاز گونه  21در اکسشن لینالول متغیر بود. بیشترین درصد 48/29

متغیـر  06/63درصـد تـا   صفرمیزان تیمـول از   دست آمد. 1388در سال Th.lancifolius از گونه 1 در اکسشن لینالول درصد 

درصـدتیمول  مشـاهده شـد وکمتـرین     1388در سال Th. kotschyanus از گونه 70در اکسشن درصد تیمولبود. بیشترین 

  متغیـر بـود.   94/79میـزان کـارواکرول از صفردرصـد تـا     به دست آمـد.  1388در سال Th.lancifolius از گونه44 دراکسشن

                                                
1 Clevenger 
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ــترین درصدکارواکرولد ــنبیش ــه37راکسش ــالTh.vulgarisازگون ــدوکمترین   1388در س ــاهده ش ــدکارواکرولمش در  درص

  به دست آمد. Th.pubescens * Th. kotschyanus از هیبرید 47اکسشن
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  : مقادیر ترکیبهاي اصلی اسانس ژنوتیپ هاي مورد مطالعه در گونه هاي مختلف آویشن1جدول
  

  

  کد  سیمن  - پی   سینئول  -  8و1  لینالول  بورنئول  ترپینئول - آلفا   ژرانیول  تیمول  کارواکرول  ژرانیل استات  کاریوفیلن - اي 
  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  

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  

  سال  کد  سیمن  -پی   - 8و1  لینالول  بورنئول  ترپینئول -آلفا   ژرانیول  تیمول  کارواکرول  ژرانیل استات  
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مقادیر ترکیبهاي اصلی اسانس ژنوتیپ هاي مورد مطالعه در گونه هاي مختلف آویشن: 1جدولادامه 

  

  کاریفیلن-اي

  

  

  سینئول

91/6  09/5  28/12  5/26  -  -  05/6  23/1  42/4  42/16  19  88  

34/2  78/4  38/42  38/42  98/7  -  37/6  51/0  42/5  01/8  20  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  

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

  .( Morton,1977) رشدونموگیاهان داروئی وکیفیت وکمیت موادموثره بوسیله فرآیندهاي ژنتیکی ومحیطی کنترل می شود

ارتفاع ازسطح دریا و موقعیت جغرافیائی، ازجمله عوامل محیطی مهم و موثربررشد وعملکردگیاهان اقلیم،محیط خاك، 

). عوامل محیطی  برکمیت وکیفیت اسانس 1374آب،عناصرغذائی، نور و موجودات اطراف گیاه هستند(کوچکی وحسینی،

      Th.vulgaris , Th. daenensisگونه هاي بااسانس   پیشنهاد می شود که  ).1376گذارند(امیدبیگیهاتاثیرمی

Th.lancifolius , Th.pubescens و kotschyanus    Thymus گیري مناسب هستند. براي کاشت واسانس  
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Abstract  
In order to phytochemical study of various thymus species, an experiment was carried out in five years. 69 
accessions of thymus species were cultivated in experimental field of Agriculture Natural resource Research 
center of Ardebil province (Samian station). All samples were collected at 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 years. Essential oil compounds were identified By gas 
chromatography (G.C) and gas chromatography-mass spectroscopy (GC/MS). The highest carvacrol percentage 
in 2009 were obtained in 37.71 and 3 accessions, respectively (Th.vulgaris, Th.migricus and Th. kotschyanus). 
The highest thymol percentage in 2oo9 was obtained in. 74.70 and 53 accessions, respectively (Th.fedtchenkoi, 
Th.kotschyanus and Th.pubescens). The highest geraniol percentage in 2009 was obtained in 47, 55 and 45 
accessions, respectively (Th.kotschyanus×Th.pubescens, Th.pubescens and. Th.lancifolius). 
 
Key words: Accession, Thymus, Chemotype, Thyme  


