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دهکیچ
Thymus kotschyanus(آویشن کوهی  Boiss. & Hohen. ( مناطق ایران رخی که در بچندساله است اي و بوتهدارویی، گیاهی

برتر آویشن کوهی کشت شده از لحاظ )هاي(منظور تعیین اکسشنش دارد. این تحقیق بهصورت خودرو رویازجمله استان یزد به
هايبذرد. درآماجرا به یت و کیفیت اسانس در ایستگاه تحقیقات گیاهان دارویی مرکز تحقیقات کشاورزي و منابع طبیعی استان یزد کم

در سال دوم شدند.عه منتقل مزربههاي حاصل نه کشت و نشاءهاي طبیعی، در گلخاآوري شده از رویشگاهجمعاین گیاهاکسشن 19
پس از وگیري به روش تقطیر با آب انجام اسانسخشک گردیدند.گلدهی برداشت و در سایه % 50در مرحلههاي گیاه سرشاخه

دهنده اسانس ده تشکیلازده ترکیب عمباي براساس . تجزیه خوشهشدندشناساییدهنده اسانس اجزاء تشکیلاسانس بازدهتعیین 
، TK1 ،TK3(تیمول-رولکارواک)،TK2 ،TK6 ،TK13 ،TK16 ،TK18 ،TK19(پاراسیمن -غنی از تیمولگروهسه را در ها اکسشن

TK4 ،TK5 ،TK7 ،TK11 ،TK14 ،TK15 ،TK17(لینالول-ولیژرانو)TK8 ،TK9 ،TK10 ،TK12(براساس نتایج این .دادقراررا
%8/63وتارکههردرلوگرمکی4/36اسانستولیدزانیمواسانس%42/3بایغربجانیآذربااستانأمنشباTK7سشنکابررسی،

%2/47وتارکههردرلوگرمکی5/35اسانسدیتولزانیمواسانس%2/2باتهراناستانأمنشباTK14سشنکاورولکارواک
واسانستارکههردرلوگرمکی3/38دیتولزانیمواسانس%4/2بایربغجانیآذرباأمنشباTK5سشنکاومولیتورولکارواک

Thymusگونهبرتريهاسشنکانعنوابهرولکارواکومولیت57% kotschyanusشدندیمعرف.

Thymus kotschyanus(یوهکشنیآو:يدیلکهايواژه Boiss. & Hohen.(،زد.یرول،کارواک،مولیتسشن،کا

مقدمه
بیش وLamiaceaeخانوادهبهمتعلقThymusجنس

شود.میافتیجهانسراسردرآنازمختلفگونه215از

انیمازهکداردسالهچندمعطرگونه18رانیادرجنسنیا
.)1388،زادجم(هستندرانیايانحصارگونه4آنها

یبهداشت،ییدارو،ییغذاعیصنادرشنیآومختلفيهاگونه
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,Haam(دارندیمتنوعستفادهایشیآراو خواص.)1991
شنیآواسانسیانگلضدویقارچضد،ییایترکباضد

یکعنوانبهرسما16ًقرنازاهیگنیاهکاستشدهموجب
ازمعتبريهاوپهکفارماتمامدروشودیمعرفییدارواهیگ

Janssen(شودادیمهمییدارواهیگعنوانبهآن et al.,

بکیتردوبهمربوطشنیآونواعااسانسصخوا).1987
شنیآويهابرگوگلاسانساست.رولکارواکومولیت

یکاتیسضدسم،یروماتضدنفخ،ضداسپاسم،ضداثريدارا
Farag(استيقونندهکیضدعفونو et al., 1989.(

.Tی (وهکشنیآو kotschanus Boiss. & Hohen. (
فراوانيهاشاخهباوتاه،ک،راستباًیتقر،يابوتهیاهیگ

طولبهگلداريهاساقه،ياقاعدهگستردهيهاشاخهبدون
بهيمساوتماماًدهندهگلساقهيهابرگ،متریسانت13تا9

اغلبنیآذگلمتر،یلیم7تا5/4عرضبهو17تا8طول
طولبهمرنگ،کیصورتایدیسفگلجامم،کمتراياپهک
استخردادماهتابهشتیاردگلموسم،متریلیم6- 7

.)1379،انیمظفر؛1386، (قهرمان
هايکیبترییشناسامورد دردهدیمنشانمنابعیبررس

يادیزيارهاکمختلفيشورهاکدرخودرواهیگاسانس
شتکيهاسشنکااسانسهايکیبتريرویولشده انجام
ندارد.وجودچندانی یاطالعاتشده

ــبتر ــايکیـ ــدههـ ــانسعمـ ــنیآواسـ ــشـ یوهکـ
)T. kotschyanus (توسـط یغربجانیآذربادرشدهشتک

Pirigharnaeiـ م.شـد ییشناسـا )2012(ارانکهمو زانی
و%8/6ئولنیپتر- آلفا،%3/12ننیپتر- آلفا%، 8/51مولیت
.استشدهگزارش%7/6رولکارواک

ارانکهموNazariتوسطشدهانجامپژوهشدر
شدهشتکی وهکشنیآواسانسدهعمهايبکیتر)2011(

رولکارواک%،8/24نالولیلزانیمد.یگردییشناساهمداندر
نساسابازدهزانیمو%6/8لنیوفیارکترانسو5/24%
است.شدهگزارش6/0%

SefidkonوAskari)2002(ـ کسهیمقابا رابطهدر ویم
ــکی ــانسیف ــنجاس ــهپ ــنیآوگون ــاملش .Tش carosus،

T. kotschanus ،T. persicus ،T. pubescensو

T. serpyphylumوقبلمرحلهدودررانیامختلفمناطقاز
قبلزماندراسانسزانیمدادند که نشاناملکیگلدههنگام

ــدهاز ــهیگل ــبب و%55/0،%26/0،%28/0،%66/0ترتی
ــانو57/0% ــدهزم و%45/1،%42/0،%1/2،%86/0یگل
دراسـانس مقدارمجموعدر.بودکخشوزنبهنسبت9/0%

یگلـده مرحلهدروبودیگلدهمرحلهازمترکشیرومرحله
ـ م .Tاسـانس زانی kotschanusوT. pubescensازشـتر یب

Nickvarتوسطشدهانجاميهاپژوهشدر.بوداهانیگریسا

.Tاز)2004(ارانکـ همو kotschyanusوT. daenensis

var:daenensisشـامل ییدنـا شـن یآواسـانس يهـا بکیتر
،%8/3لنیفویارکــ- بتــا،%5/6منیســ- پــارا،%7/74مــولیت

ــ ــترو% 6/3رولکارواک ــايبکی ــانسه ــوهیشــنیآواس ک
)T. kotschyanus(9/33رولکارواک،%6/38تیمول شامل%،

بود.%3/7منیس- پاراو %2/8ننیترپ- گاما
.Tگونـه اسـانس ییایمیشيهابیترک kotschyanus

قـرار مطالعهموردکشوراستان4درواقعشگاهیرو8در
تـا %72/0ازاسـانس بـازده کـه دادنشانجینتا.تگرف

شـگاه یروبـه متعلـق اسـانس نیشـتر یببود.یرغمت6/2%
دراسـانس درصـد نیکمتروکردستاناستاندرصاحب

مشاهدهیشرقجانیآذربااستاندرنالویآ- بریکلشگاهیرو
)،%66/7- 92/0(منیس- پاراشاملبغالبیترک12.شد
ــی- 8،1 ــا%)،05/14- 31/1(نئولســ ــرپینن- گامــ تــ

ــالولیل)،15/3%- 17/0( بورنئــول%)،33/41- 46/0(ن
ــا)،33/7%- 29/0( ــولیترپ- آلفـ )،%72/38- 23/0(نئـ

ــژران ــارواکرول%)،77/18- 16/0(ولیـــــــ کـــــــ
ــولیت)،35/69%- 8/10( %)،71/21- 67/0(مـــــــــ
اســــتاتلیــــژران)،%63/2- 88/0(لنیوفیکــــار- يا
%)6/9- 91/1(اسـتات ترپینیل- آلفاو%)96/7- 35/0(

نیباالترکه طوريبهشدند.شناساییگونهایناسانسدر
نئـول یترپ- آلفـا ونـالول یلکارواکرول،بههابیترکدرصد

Mirza(داشتاختصاص et al., 2015(.
Mehrpourــيهــایژگــیو)2004(همکــارانو ویکم

تیـــجمعچنـــدگلـــداررشـــاخهسدراســـانسیفـــیک
T. kotschyanusـ مزرعـه وگلخانـه شـرایط دررا یبررس
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يهانمونهازشتریبمزرعهيهانمونهدراسانسبازده.کردند
درکـارواکرول ومـول یتيهـا بیترکدرصدیولبودگلخانه
ییشناسـا عمـده يهابیترک.افتیکاهشمزرعهيهانمونه
باشـند. مـی منیسـ -پـارا وکـارواکرول مـول، یتشاملشده

تیــجمعدرمنیســ-پــاراومــولیتدرصــدنیبــاالتر
ـ جمعدرکـارواکرول درصـد نیباالترویشرقجانیآذربا تی

آمد.دستبراچالیس
ییداروهايبکیترواسانسبرارتفاعتأثیرجینتا

.T(یوهکشنیآو kotschyanus(دادنشانطالقانمنطقهدر
،1800،2000،2200عاتارتفادرآمدهدستباسانسهک

،56/2،27/2،5/2ترتیببهمتر2800و2400،2600
بهمتعلقآننیشتریبهکبوددرصد33/1و92/1،39/1

يمتر2800بهآننیمترکو%)56/2(متر1800ارتفاع
نالولیلمقدارنیشتریباسانسهايبکیترنظرازو)33/1%(

يمتر1800بهآننیمترکويمتر2800ارتفاعبهمربوط
Habibi(داشتتعلق)9/1%( et al., 2006(.

ازتوده10اسانسدرشیمیاییهايترکیبشناسایی
T. eriocalyxموردگونهبرايکموتیپ9شناساییبهمنجر

جدیدهايکموتیپعنوانبهآنهاازکموتیپ7کهگردیدمطالعه
استات،/ژرانیلژرانیول- 1:دنشومیمعرفیگونهاینبراي

لینالول،- 4استات،لینالول/ژرانیول/ژرانیل- 3ژرانیول،- 2
استات،ژرانیل- 6،سینئول- 8،1ترپینئول/- آلفا- 5
وتیمول/لیمونن- 8،سینئول- 8،1ژرانیول/تیمول/بورنئول/- 7
Kalvandi(تیمول/پاراسیمن/بورنئول- 9 et al., 2014(.

.Tگونهاسانسيهاپیموتکمطالعه pubescensاز
انجامیگلدهمرحلهدریشرقجانیآذربااستانمنطقهپنج
يهابکیتراولپیموتکدردادنشانجینتا.شد
تیمولاترمتیل)،%8/9(نونالان،%)3/4(منیس- پارا

و%)5/13(استاتلوتیمو%)9/30(تیمول%)،6/10(
نترپین- گاما)،%1/4(منیس- پارادومپیموتکترکیبدر
سومپیموتکترکیبدرو%)1/82(کارواکرولو%)2/6(

%)،2/2- 5/6(ترپینن- گاما%)،6/1- 2/7(منیس- پارا
%)6/27- %06/65(تیمولو%)7/3- 4/25(کارواکرول

Imani(هستنداصلیترکیب et al., 2015.(

مواد و روشها
زدیاستانییدارواهانیگقاتیتحقستگاهیایمیاقلتیوضع
40مساحتبهزدیاستانییداروگیاهان قاتیحقتستگاهیا

ویشرق27°15'54"یی ایجغرافعرضمختصاتباتارکه
ازمتر1209ارتفاعبهیشمال55°31'49"ییایجغرافطول
است.شدهواقعزدیهیشاهدشهرگردفرامرزمنطقهدرایدرسطح

درجهنیانگیمومتریلیم70حدودمنطقهیبارندگمتوسط
رماهیتدرآنثرکحداهکگرادیسانتدرجه8/18رارتح

درجه5/45منطقهحرارتدرجهمطلقثرکحداباشد.می
باشد.یمگرادیسانتدرجه- 15آنحداقلوگرادیسانت

.استگرمکفراخشمیاقلنیدومارتيبندطبقهبراساس
متوسطبافتيداراكخابافتنظرازستگاهیاكخاتیوضع

نفوذيبرایخاصتیمحدودلحاظنیااز،استیلوم- یشن
است.ریپذانکامیراحتبهییآبشووردهکنجادیاكخابهآب

درکنمتجمعبودهمناسبنسبتاًكخايشورهکنیابهتوجهبا
آبمناسبتیفکیبهتوجهبازانیمنیاوباشدمیمکآن
اهانیگیعیطبنموورشديبرايادیزتیمحدودياریآب
زینزانیمنیاهکباشدیی میایقلمزرعهكخاآورد.ینمجودبو
لحاظازكخااست.تحملقابلیخوبهباهانیگبیشتر يبرا

ییایمیشویآليودهاکمصرفبهتوجهبايزیحاصلخ
حددرهکمیپتاسعنصرمورددربجزداشته،یمناسبتیوضع

حداقلدرتواندیمفسفروازتزانیملحاظاز،بودمتوسط
).1384،زاده(زارعباشد

نمونهيآورجمعواشتکاتیعمل
آوريجمعیوهکشنیآوسشنکا19بذرهاي اشتک
غربی،آذربایجانهاياستانمختلفهايرویشگاهازشده

مهیندرکرمانوتهرانقزوین،زنجان،کردستان،لرستان،
زکمرگلخانهدرپاتیفیجداخلدر1386ماهيددوم
بعدوشدانجامزدیاستانیعیطبمنابعويشاورزکقاتیقتح
بودندیبرگ10- 12نشاءهاهکیهنگامماه5/2حدوداز
دریاصلنیزمبهماهیکازبعدویکیپالستيهاگلدانبه
اشتکازپس.شدندمنتقلییدارواهانیگقاتیتحقستگاهیا

%50مهنگااهیگبوته5تا3يهاسرشاخهازدومسالدر
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کخشهیسادرهانمونهوشدانجامبرداشتیگلده
کخشوزنبراساساسانسبازدهی نییتعازپسدند،یگرد

ییشناساوهیتجزGC/MSوGCلهیوسهبهااسانس،اهیگ
.انجام شدهااسانسبکیتر

در یزدهاي مختلف آویشن کوهی کشت شدهمشخصات اکسشن-1جدول 
طول جغرافیاییعرض جغرافیاییارتفاعانشهرستآوريمحل جمعکد

TK11500002936002349قزوینقزوین
TK 2000003436005549قزوینقزوین2
TK ---نامعلومزنجان3
TK ---نامعلومزنجان4
TK ---نامعلومغربیآذربایجان5
TK ---نامعلومزنجان6
TK ---علومنامغربیآذربایجان7
TK 2400002535005246سنندجکردستان8
TK 1500002636000750قزوینقزوین9

TK 2400005535004046دیواندرهکردستان10
TK 1800003436002049نامعلومقزوین11
TK 1700030733432449الیگودرزلرستان12
TK ---نامعلومزنجان13
TK ---نامعلومتهران14
TK 1389125536452245نقدهغربیآذربایجان15
TK 2400255430354756زرندکرمان16
TK 2400003135005246سنندجکردستان17
TK 1524345737605744ارومیهغربیآذربایجان18
TK 1487801737140745ارومیهغربیآذربایجان19

اسانساستخراج
، به شدهخشکی اهیگنمونهگرم100گیري از اسانس

انجام شد.کلونجردستگاهروش تقطیر با آب و به کمک
وGCزیآناليهادستگاهبهقیتزرزمانتاهااسانس

GC/MSشدندي نگهدارخچالیدر.

)GC(يگازیروماتوگرافکدستگاهباهیتجز
Thermo-UFMيالگويگازوگرافروماتکدستگاه

(Ultera Fast Model)پـرداز دادهوایتالیاکشورساخت

Chrom-Card A/D   .سـتون مورد اسـتفاده قـرار گرفـت
ـ ی(غPh-5یتجـارت نامبانهیموئ شـرکت سـاخت )یرقطب

Thermoبـه متریلیم1/0یداخلقطرومتر10طولبه
فـاز بـا نآیداخلسطحکه،بودکرومتریم4/0ضخامت
ــاکن ــنسازس Dimethylج siloxane phenyl, 5%

ـ برنامـه .بـود شـده دهیپوش درجـه 60ازسـتون یحرارت
درجـه 285یینهايدمابهدنیرستاوشروعگرادیسانت
آنبـه گـراد یسـانت درجـه 80قـه یدقهردرگراد،یسانت

شد.متوقفقهیدق3مدتبهدمانیادربعدوشدافزوده
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گـاز عنـوان بهمیهلگازازوFIDنوعازرسازآشکانوع
برلوگرمیک5/0برابرستونبهآنيورودفشارهکحامل

ـ گرداسـتفاده ،بـود شـده میتنظمترمربعیسانت يدمـا د.ی
حرارتدرجهوگرادیسانتدرجه290آشکارسازمحفظه
شد.میتنظگرادیسانتدرجه280قیتزرمحفظه

سنجفیطبهمتصليگازوگرافروماتکدستگاهباهیتجز
)GC/MS(یجرم

Varianيالگـو يگـاز رومـاتوگراف کدستگاه 3400

Saturnیجرمسنجفیطبهمتصل II،ـ تلهستمیسبا یونی
ـ یونیيانرژباو سـتون داراي ولـت تـرون کال70ونیزاس

DB-5ـ قطرمتر،30طول(به ـ یم25/0یداخل ومتـر یل
فشـار .بـود رون)یکم25/0برابرنکسافازهیالضخامت

تا40حرارتدرجهمربع،نچیابرپوند35ستونسرگاز
درجــه3شیافــزاســرعتبــاگــرادیســانتدرجــه250
ـ تزرمحفظـه حـرارت درجـه وقـه یدقدرگـراد یسانت قی
درجـه 270نیترانسـفرال يدماوگرادیسانتدرجه260
.شدمیتنظگرادیسانت

وآنهايبازدارياهشاخصکمکبههافیطییشناسا
ـ هقیتزربا طیشـرا در)C7-C25(نرمـال يهـا ربنکدروی

وايرایانـه برنامـه توسـط وهـا اسانسقیتزرباسانیک
منـابع باآنهاسهیمقانیهمچنشد.محاسبهیکسیبزبانبه

ــف ــهمختلـ و)Adams)1989،(Davis)1990ازجملـ
Shibamoto)1987(یجرمــيهــافیــطازاســتفادهبــا

تابخانـه کدرموجـود اطالعـات واسـتاندارد يهابکیتر
.شدانجامGC/MSدستگاه

جینتا
شـت کسشـن کا19ازهکددانشانآمدهبعملی بررس

زماندراسانسدرصدنیشتریباسانسبازدهنظرازشده
بـا %)TK7)42/3يهـا سشـن کابـه مربوطاهیگیگلده

منشـأ  بـا %)TK12)22/3غربـی، آذربایجاناستانمنشأ 
کردستاناستانمنشأ با%)TK17)66/2کردستان،استان

بـا %)TK6)79/0سشنکابهمربوطآنمقدارنیمترکو

هردراسانسدیتولزانیمنظرازبود.زنجاناستانمنشأ 
بــهمربــوط اســانسزانیــمنیشــتریبترتیــببــهتــارکه
ــنکا ــاسش ــا)TK5)kg/ha3/38يه ــأ ب ــتانمنش اس

TK12و)TK7)kg/ha37/36ی،غربــــآذربایجــــان

)kg/ha10/36(سشــنکابــهآنمقــدارنیمتــرکوTK1

)kg/ha3/1(داشت.تعلققزویناستانمنشأ با
من،یس- پارااسانسعمدههايبکیترزانیمثرکحدا

رول،کارواکمول،یتبورنئول،،ننیترپ- گامانئول،یس- 8،1
مربوط به ترتیببهلنیوفیارکترانسونالولیل
TK15)5/28،(%TK18)2/25،(%TK18ي هاسشنکا

)9/11،(%TK7)7/7،(%TK20)60،(%TK7)8/63،(%
TK14)6/45(%وTK20)5/2(%تعدادنیشتریبو

البته بود.بکیتر28باTK17سشنکابهمربوطبکیتر
طوريبهبود.ریمتغ%5/28تا%1/0ازمنیس- پارازانیم

منشأ باTK13سشنکادرمنیس- پارادرصدنیشتریبکه 
سشنکادرمنیس- پارادرصدنیمترکوزنجاناستان
TK8سشنکاآمد.بدستردستانکاستانمنشأ باTK10

بود.منیس- پارافاقد
ـ م بــود.ریــمتغ%2/25تــا%9/0ازســینئول- 8،1زانی

سشـن کادرسـینئول - 8،1درصـد نیشـتر یبکـه  طـوري به
TK16سینئول- 8،1درصدنیمترکورمانکاستانمنشأ با

.شـد اسـتخراج ردسـتان کاستانمنشأ باTK8سشنکادر
بودند.سینئول- 8،1فاقدTK13وTK9يهاسشنکا

ـ متغ%9/11تـا %9/0ازننیتـرپ - گامازانیم بـود. ری
ي هـا سشنکادرننیترپ- گامادرصدنیشتریبکه نحويبه

TK5وTK16ویغربجانیآذربااستانمنشأ باترتیببه
باTK17سشنکادرننیترپ- گامادرصدنیمترکونجانز

،TK8يهـا سشنکاد.یگرداستخراجردستانکاستانمنشأ 
TK10وTK12بودند.ننیترپ- گامافاقد

ــم ــولزانی ــا%2/0ازبورنئ ــمتغ%7/7ت ــود.ری ب
TK7سشـن کادربورنئولدرصدنیشتریبکه طوريبه

درصــدنیمتــرکویغربــجــانیآذربااســتانمنشــأ بــا
ردسـتان کاسـتان منشـأ  باTK10سشنکادربورنئول
د.یگردمشاهده



942هاي...یت و کیفیت اسانس اکسشنبررسی کم

ـ متغ%60تـا %7/0ازمولیتزانیم نیشـتر یببـود. ری
مـول یتدرصدنیمترکوTK18سشنکادرمولیتدرصد

ـ جـان یآذربااستانمنشأ بادوهرTK7سشنکادر یغرب
.شداستخراج

ــودریــمتغ%1/63تــا%1/0ازرولکارواکــزانیــم .ب
ـ درصدنیشتریب نیمتـر کوTK7سشـن کادررولکارواک

استانمنشأ بادوهرTK15سشنکادررولکارواکدرصد
فاقدTK10سشنکاالبته د.یگردمشاهدهیغربجانیآذربا

بود.رولکارواک
ـ ژرانزانیم ـ متغ%77تـا %4ازولی نیشـتر یببـود. ری

وردستانکاستانمنشأ باTK8سشنکادرولیژراندرصد
اسـتان منشـأ  باTK3سشنکادرولیژراندرصدنیمترک

ـ گردمشاهدهزنجان ـ ژراند.ی يهـا سشـن کادرفقـط ولی
TK3،TK8،TK9،TK10،TK11،TK12وTK17

د.یگردمشاهده
نیشـتر یببود.ریمتغ%1/11تا%4/0ازموننیلزانیم

ــم ــوننیلزانی ــنکادرم ــاTK15سش ــأ ب ــتانمنش اس
TK8سشنکادرموننیلزانیمنیترمکویغربجانیآذربا

درمـونن یلالبتـه  د.یگردمشاهدهردستانکاستانمنشأ با
.شدمشاهدهسشنکا8

نیشـتر یببود.ریمتغ%6/45تا%3/0ازنالولیلزانیم
ولرستاناستانمنشأ باTK12سشنکادرنالولیلدرصد

اسـتان منشـأ  بـا TK5سشنکادرنالولیلدرصدنیمترک
ـ جانیآذربا ـ گرداسـتخراج یغرب فاقـد TK7سشـن کاد.ی

بود.نالولیل
بـود. ریمتغ%6/38تا%6/2ازاستاتولیژرانزانیم

وTK10سشــنکادراســتاتولیــژراندرصــدنیشــتریب
بـا دوهرTK8سشنکادراستاتولیژراندرصدنیمترک

فقطاستاتولیژراند.یگردمشاهدهردستانکاستانمنشأ 
.شدمشاهدهTK10وTK8،TK9سشنکاسهدر

بـود. ریمتغ%5/2تا%3/0ازلنیوفیارکترانسزانیم
ـ ترانسزانیمنیشتریب بـا TK18سشـن کادرلنیوفیارک

ـ جـان یآذربااسـتان منشأ  درآندرصـد نیمتـر کویغرب

ـ گردمشـاهده ردستانکاستانمنشأ باTK17سشنکا د.ی
بود.لنیوفیارکترانسفاقدTK7سشنکا

%)،TK2)6/52،(%TK4)3/59سشنکا5درمولیت
TK6)1/56(%،TK18)60(%وTK19)7/57(%،

،%)TK1)1/51،(%TK2)9/60سشنکا4دررولکارواک
TK7)8/63(%وTK17)7/59(%ــژرانو دودرولیــــ

ــنکا ــالولیلوTK9وTK8سشـ ــنکادرنـ TK12سشـ

).2و1هـاي ول(جدشدند مشاهدهغالببکیترصورتبه
ـ براسـاس هـا سشنکاياخوشههیتجزجینتا ـ ترازدهی بکی

ـ موتکسهاسانسدهندهلکیتشعمده ـ پی - مـول یتازیغن
)،TK2 ،TK6 ،TK13 ،TK16 ،TK18 ،TK19(پاراسیمن

ــ ــول- رولکارواکـ ، TK1 ،TK3 ،TK4 ،TK5 ،TK7(تیمـ
TK11 ،TK14 ،TK15 ،TK17(لینــــالول- ولیــــژرانو

)TK8 ،TK9 ،TK10 ،TK12(نیتریکنزددهد.یمنشانرا
وزنجـان استانازTK3سشنکانیبترتیببهيشاوندیخو

اسـتان ازTK2سشـن کا،نیقـزو استانازTK11سشنکا
سشنکا،یغربجانیآذربااستانازTK19سشنکاونیقزو

TK6ــتاناز ــاناسـ ــنکاوزنجـ ــتانازTK18سشـ اسـ
یکـی نزدتوانـد  میآنلیدلهکشد مشاهدهیغربجانیآذربا

ـ يشـاوند یخونیدورتـر باشـد. هـم بـه هـا شگاهیرو نیب
سشـن کاونیقـزو اسـتان ازTK1سشـن کانیبهاسشنکا

TK121لکشو2(جدولشد مشاهدهلرستاناستاناز(.
ـ ماسـانس، بـازده گـرفتن نظردربابنابراین  ـ تولزانی ودی

بـا TK7سشـن کااسـانس، هدهنـد لیکتشییایمیشبکیتر
ـ انجیآذربااستانمنشأ  ـ مواسـانس %42/3بـا یغرب زانی
،رولکارواک% 8/63وتارکههردرلوگرمکی4/36اسانس

واسـانس % 2/2بـا تهـران اسـتان منشأ باTK14سشنکا
% 2/47وتارکههردرلوگرمکی5/35اسانسدیتولزانیم
یغربجانیآذربامنشأ باTK5سشنکا،مولیتورولکارواک
تارکههردرلوگرمکی3/38دیتولزانیمواسانس%4/2با

يهـا سشـن کاعنـوان بهرولکارواکومولیت%57واسانس
ــر ــهبرت Thymusگون kotschyanusــ ــییمعرف شــوند م

.)2و1هاي جدول(
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کشت شده در یزدیوهکشنیآومختلفيهاسشنکااسانسدهندهلکیتشيااجزدرصدودیتولزانیم،بازده-2جدول
ρ-cymene1,8-cineole-terpineneborneolthymolcarvacrolgeraniollimonenelinanloolgeranylهاسشنکادک

acetatE-caryophyllene
بازده

اسانس
دیتولزانیم

)kg/h(اسانس
--10441058108112171315133112731054110813761494يبازدارشاخص 

TK16/50/79/42/63/31/51-9/16/1-8/040/210/1
TK38/85/19/48/20/49/600/4-6/0-4/084/105/18
TK46/59/11/12/73/598/7--8/0-4/093/168/23
TK50/104/49/110/49/270/30--3/0-3/240/230/38
TK70/57/55/27/79/08/63----9/142/337/36
TK118/84/23/61/45/62/413/15-4/1-8/069/125/24
TK141/33/68/28/37/75/39-6/84/0-3/220/250/35
TK151/11/42/30/67/02/0-1/116/9-5/194/188/10
TK173/62/29/06/37/116/594/4-3/0-3/066/292/19
mean03/694/327/404/55/1334/396/24/266/1-98/027/211/23
TK81/09/0-6/12/14/10/774/06/07/25/264/230/16
TK98/2-5/12/04/54/91/606/03/10/38/132/100/10
TK10-3/5-2/09/0-1/182/36/196/382/138/200/36
TK123/25/2-1/11/13/518.10/16/45-7/022/310/36
mean3/1175/2375/0075/415/2025/43/3555/38/161/1155/1385/26/24
TK26/177/14/83/16/525/6--0/2-0/290/170/17
TK61/64/29/36/42/561/10-4/27/0-7/179/091/5
TK135/28-1/71/17/446/8--4/1-8/156/138/14
TK166/122/259/116/57/155/9--8/0-6/100/160/7
TK182/132/17/35/10/606/9--5/1-5/290/100/3
TK191/136/19/50/27/579/7--5/0-1/101/238/11
mean18/1534/581/668/207/477/8-14/114/1-77/135/197/59



هاي...بررسی کمیت و کیفیت اسانس اکسشن944

Dendrogram
Ward's Method,Squared Euclidean
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بحث
کـه داراي  TK7مقایسه بازده اسـانس بـین اکسشـن    

کـه  TK6%) و اکسشـن 42/3بیشترین درصـد اسـانس (  
از ایـن  حکایت است،کمترین میزان درصد اسانس داراي 

داراي TK6برابــر اکسشــن 3/4شــن برتــر کــه اکسدارد 
،باشد. از نظر میزان تولیـد اسـانس در هکتـار   اسانس می

کیلوگرم در هکتـار بیشـترین   3/38با TK5اکسشن برتر 
بـا  TK1نسبت به اکسشن داشت ومیزان تولید اسانس را 

کیلوگرم در هکتار (با کمترین میزان تولید اسانس) 13/1
باشد.آن میبرابر تولید اسانس 9/33

هـا داراي ترکیـب تیمـول بودنـد. میـزان      تمام اکسشن
متغیـر بـود. بیشـترین تیمـول در     %7/0تا % 60تیمول از 
بدستTK15و کمترین درصد در اکسشن TK18اکسشن 

داراي کارواکرول TK10ها بجز اکسشن آمد. همه اکسشن
استات ژرانیل بـود. در  %6/38این اکسشن داراي ،بودند

دهنده اسانس ها بیشترین درصد مواد تشکیلسشناغلب اک
کـه  طـوري بـه ،دهنـد را تیمول و کارواکرول تشـکیل مـی  

ــارواکرول در   ــول و ک ــد تیم ــانگین درص ــن 19می اکسش
ــه ــب ب ــه%5/20و %9/21ترتی ــود. ب ــین  ب ــی ب ــور کل ط

.Tهاي گونه اکسشن kotschyanus   از نظر بـازده، میـزان
تغییرات و تنوع زیادي اسانسدهندهلیتولید و مواد تشک

هـا در  علـت تنـوع ژنتیکـی اکسشـن    وجود دارد کـه بـه  
باشد کـه بـا نتـایج    هاي متفاوت رویشگاهی آنها میاقلیم

ــات  ــاران (Marottiتحقیق ــت دارد. 1993و همک ) مطابق
هاي مختلف بیانگر هاي موجود در اکسشنمقایسه ترکیب

هـان  تغییرات زیادي در ترکیب شیمیایی اسـانس ایـن گیا  
تواند خواص و کاربرد آنها را باشد که این تغییرات میمی

تحت تأثیر قـرار دهـد. براسـاس تحقیقـات انجـام شـده       
تیمول و کـارواکرول داراي اثـر ضـدمیکروبی    هايترکیب

ــه ــل مالحظ Faragاي هســتند (قاب et al., ). در 1989
ــن ــاياکسش ، TK19 ،TK11 ،TK13 ،TK14 ،TK17ه

TK18 ،TK1 ،TK2 ،TK3 ،TK4 ،TK5 ،TK6وTK7

هاي فنلی تیمـول و کـارواکرول بیشـتر از    مجموع ترکیب

به همین دلیل اثر ضـدمیکروبی آنهـا   ،ها بودسایر اکسشن
تـوان بـا   باشد. در نهایـت مـی  ها میبیشتر از بقیه اکسشن

توجه به اهمیت بازده اسانس، درصد تیمول یا کارواکرول 
اکسشن مورد نظـر را  هاي عمده، و یا درصد دیگر ترکیب

ترکیـب ژرانیــول و ژرانیـل اسـتات جــزء    .کـرد انتخـاب  
، TK8 ،TK9هــايهــاي عمـده اســانس اکسشـن  ترکیـب 
TK10 ،TK12      هستند کـه ایـن دو ترکیـب باعـث بـوي

تـوان در  شـوند کـه مـی   مطبوعی در اسانس آویشـن مـی  
عمده هايخوشبوکننده از آنها استفاده کرد. مقایسه ترکیب

) 2012و همکـاران ( Pirigharnaeiتوسطشناسایی شده 
شناسـایی  هاياز نظر میزان تیمول و کارواکرول با ترکیب

با منشأ استان قزوین مشابهت دارد. TK2شده در اکسشن 
ــه  ــه   البت ــده از نمون ــتخراج ش ــانس اس ــازده اس ــزان ب می

Askariو Sefidkonرویشگاهی آویشن کـوهی توسـط   

ه کمتــر بــود. هــاي کشــت شــد) از تمــام اکسشــن2002(
و همکـاران  Nickvarشناسایی شـده توسـط   هايترکیب

از اســـتان TK5اکسشـــنهـــاي) بـــا ترکیـــب2004(
شناسایی شـده  هايغربی مطابقت دارد. ترکیبآذربایجان

از TK12اکسشـن  هايبا ترکیب)Nazari)2011توسط 
استان لرستان مطابقت دارد. 

نس گونـه  عمده شناسایی شده اساهايمقایسه ترکیب
T. kotschyanus استان کشور 4واقع در شگاهیرو8در

هـا نوع ترکیـب ) از نظر 2015(و همکاران Mirzaتوسط 
هـاي با ترکیـب ترپینئول - ترپینیل استات و آلفا- بجز آلفا

ند ولـی از نظـر   هسـت مشابهاین تحقیقشناسایی شده در 
هـاي کموتیپمقایسه هم تفاوت دارند.باهامیزان ترکیب

.Tتــوده از 10اســانسشناســایی شــده در eriocalyx

هـاي  کموتیـپ و )2014و همکـاران ( Kalvandiتوسط
ــه ــانس گون .Tاس pubescens  ــتان ــه اس ــنج منطق از پ

بـا  )2015همکـاران ( وImaniتوسـط ی شرقآذربایجان
مطابقت ندارنـد قیتحقنیشناسایی شده در اهاي کموتیپ

باشد.اي میکه دلیل آن تفاوت بین گونه
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Abstrct
Thymus kotschyanus Boiss. & Hohen. is a perennial medicinal shrub growing wild in some

regions of Iran including Yazd province. This research was carried out in order to analyze oil
quantity and quality of cultivated Thymus kotschyanus in the Medicinal Plants Farm, Yazd, Iran.
The seeds of 19 accessions collected from natural habitats were sown in a greenhouse and the
seedlings were planted in the farm. Shoots were harvested at 50% flowering stage in the second
year and dried under shadow. Essential oil was extracted with water distillation method and oil
components were identified after determining oil content. The highest amounts of oil content
respectively were related to accessions TK7 (3.42%), TK12 (3.22%), TK17 (2.66%) and the
lowest amount was observed in accession TK6 (0.79%). The highest amounts of oil production
respectively were recorded in accessions TK5 (38.3kg/ha), TK7 (36.4kg/ha) and TK12
(36.1 kg/ha) and the lowest amount was related to TK1 (1.3 kg/ha). Cluster analysis based on
eleven oil components classified the accessions into three groups.  The first  group, (TK2, TK6,
TK13, TK18, TK16, TK19), was rich for thymol-p-cymene, the scond  group (TK1, TK3, TK4,
TK5, TK7, TK11, TK14, TK15, TK17) for carvacrol-thymol and the 3rd group (TK8, TK9,
TK10, TK12) was rich for Geraniol-linalool. In general, accessions TK7, with 3.42% oil
content, 36.4 kg/ha oil production and 63.8% carvacrol; TK14, with 2.2% oil content 35.5 kg/ha
oil production and 47.2% carvacrol and thymol, TK5 with 2.4% oil content, 38.3 kg/ha oil
production and 57% thymol and carvacrol are proposed as superior accessions.

Keywords: Thymus kotschyanus Boiss. & Hohen., accession, thymol, carvacrol, Yazd.


