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چکیده
اين تحقيق بهمنظور بررسي کمّيت و کيفيت روغن اسانسي گونههای آويشن ( )Thymusدر رويشگاههای طبيعي استان کردستان در
سال  7473انجام شد .برای انجام اين تحقيق  7گونه آويشن (،T. fallax ،T. pubescens ،T. fedtschenkoi ،T. daenensis
 )T. transcaucasicus ،T. kotschyanusدر رويشگاههای مختلف شناسايي و برای اسانسگيری استفاده شد .استخراج روغن اسانسي
به روش تقطير با آب (سيستم کلونجر) و ترکيبهای آن با سيستمهای گاز کروماتوگراف ( )GCو گاز کروماتوگراف متصل به
طيفسنج جرمي ( )GC/MSشناسايي شدند .نتايج نشان داد که بيش از  43ترکيب شيميايي متفاوت در روغن اسانسي گونههای
آويشن وجود دارند که تيمول ،کارواکرول ،ژرانيول ،آلفا-ترپينئول و لينالول مهمترين ترکيبهای گونههای مورد بررسي بودند .بازده
روغن اسانسي ،%7/57 T. transcaucasicus ،%2/74 T. pubescens ،%2/54 T. daenensis ،%4/35 T. fallax

T. fedtschenkoi

 %7/47و گونه  T. kotschyanusنيز  %7/35بود .مقدار تيمول در گونههای  T. pubescens ،T. daenensis ،T. Fedtschenkoiو
 T. kotschyanusبهترتيب  26/7 ،72/2 ،63/7و  7/5درصد و مقدار کارواکرول در روغن اسانسي گونههای ،T. daenensis
 T. fedtschenkoiو  T. pubescensبهترتيب  4/34 ،3/7و  3/63درصد بود.
واژههای کلیدی :آويشن ( ،)Thymusروغن اسانسي ،استخراج ،ترکيبهای شيميايي ،کردستان.

مقدمه
رويشگاههای طبيعي کشور سهم نسبتاً بزرگیي را از نيیاز
صنايع وابسته بیه گياهیان دارويیي تیأمين میيکنید .اسیتان
کردستان با مساحتي بيش از  27234کيلومترمربیع ،يکیي از
ذخيرهگاههای ژنتيکي بسیيار بیا ارزش از نظیر گونیه هیای
گياهییان دارويییي در اي یران محسییوب م یيشییود .مسییاحت

جنگلهیای اسیتان کردسیتان حیدود  464هیزار هکتیار و
مساحت مراتع آن حدود  7/3ميليون هکتار است .در ميیان
گونه های دارويي استان کردستان گياهان خیانواده نعناعيیان
( )Lamiaceaeو در ميان گياهان ايین خیانواده ،گونیه هیای
جنس آويشن ( )Thymusبیه دليیل دارا بیودن ترکيیب هیای
شيميايي بسیيار میؤرر در تهيیه داروهیا و میواد آرايشیي و
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بهداشییییتي و  ...دارای اهميییییت بيشییییتری هسییییتند.
آويشن ( ،)Thymusگياهي است کیه دارای ارزش غیذايي و
دارويي فراوان است .اسانس ايین گيیاه دارای ترکيیب هیای
فراواني است که برخي از آنهیا ماننید تيمیول و کیارواکرول
اهميت بسيار زيیادی دارنید و در صینايع مختلیف غیذايي،
بهداشتي و آرايشي از آنها به فراواني استفاده میيشیود .ايین
تحقيق با هدف بررسي ميزان توليد روغن اسانسي و شناسیايي
ترکيب های شيميايي مختلف موجود در روغن اسانسي  5گونه
ارزشمند آويشن انجام شید تیا براسیا نتیايج آن میديريت
بهتری را بر رويشگاه ها اعمیال و ضیمن حفی و نگهیداری
عرصه های رويشي ،نسبت به زراعي کردن آويشن بیهعنیوان
يک گياه مهم از نظر اقتصادی ،حفاظیت خیا و … اقیدام
کرد.
دو ترکيب تيمول و کارواکرول در جینس آويشین در درجیه
اول اهميت قرار دارند و معموالً در اغلب گونه های اين جینس بیا
ميزان باالی  %73همراه هم يیا بیهصیورت تکیي وجیود دارنید
( .)Baser, 2002الزم اسییت يییادآوری شییود در تعییدادی از
گونههای آويشن اين دو ترکيیب يیا گیاهي يکیي از آنهیا يافیت
نميشوند و يا مقدار آنها بسيار ناچيز است .ترکيبهیای شیيميايي
روغیین اسانس یي گونییه  T. daenensisبررس یي و  43ترکي یب
متفییاوت از آن اسییتخراج شیید کییه تيمییول بییا مقییدار ،%23/7
کارواکرول با مقدار  ،%74/7بورنئول بیا  %7/7و پیارا-سیيمن بیا
مقدار  %77/7ترکيبهای اصیلي ايین گيیاه بودنید ( Teimouri,
 Akbarinia .)2011و همکاران ( )2373عملکرد میاده خشیک
گونه فوق را در شرايط مزرعه بررسي و ترکيب های اصیلي آن را
تيمول ،گاما-تیرپينن ،پیارا-سیيمن و کیارواکرول بيیان نمودنید.
 Babaeeو همکاران ( )2373ارر تنش خشکي را بر پارامترهیای
رشد  T. vulgarisبررسي و بيان نمودند کیه بیا افیزايش تینش
خشکي عملکرد صفات رويشي کیاهش و در جهیت عکیس آن
ميزان تيمیول و پیرولين در انیدامهیای گيیاهي افیزايش يافیت.
 Jamshidiو همکاران ( )2333تأرير فاکتور ارتفاع از سطح دريا
را بر کمّيت و کيفيت روغن اسانسي  T. kotschyanusبررسي و
نتيجه گرفتند که بهترين عملکرد ايین صیفت در شیرايط منیاطق
مرتفیییع ( 2333متیییر از سیییطح دريی یا) بدسیییت می یيآيی ید.
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 Mohammadianو همکاران ( )2373در مطالعه ارر ارتفیاع
از سطح دريا و خصوصيات فيزيکیي و شیيميايي خیا بیر
ترکيبهای شیيميايي روغین اسانسیي  T. fallaxدر اسیتان
لرستان دريافتند که با افزايش ارتفاع از سیطح دريیا ميیزان
ترکيبهای تيمول و کارواکرول در اين گونه بهطور معنیي دار
آماری افزايش پيدا کردنید )7377( Kasymov .ترکيیب هیای
بيشییتر ايین گونییه را تيمییول ( ،)%74/43کییارواکرول ( )%7/23و
ترپينن ( )%7/62گزارش کرده اسیت Omidbaigi .و همکیاران
( )2373مناسییبتییرين زمییان برداشییت را بییرای بدسییت آوردن
بيشترين ميزان روغن اسانسي از آويشین ابلیق ()T. citriodoros
زمان تشکيل ميوه گزارش نمودند .طبیق تحقيقیات  Rustaiyanو
همکاران ( )2333روغن اسانسي  T. pubescensحاوی درصید
بییااليي تيمییول ( ،)%46/3کییارواکرول ( ،)%73/7پییارا-سییيمن
( )%74/7و گامییییا-تییییرپينن ( )%7/6اسییییت .در گونییییه
 T. kotschyanusمهمتییرين ترکيییبهییا در مرحلییه گلییدهي
کیارواکرول ( ،)%77/6تيمیول ( ،)%45/5پیارا-سیيمن (،)%76/6
آلفا-پينن ( )%7/7و آلفا-تريپنئول ( )%7/5گیزارش شیده اسیت
( .)Kasymov, 1988در آزمايشي در ترکيه ترکيیبهیای روغین
اسانسي  T. fallaxبررسي و ضمن شناسايي  77ترکيب متفیاوت
در آن ،مقدار کارواکرول آن را  %37اعیالم کردنید و علیت عیدم
وجود تيمول در اين گونه را تفاوتهای اقليمیي گیزارش نمودنید
( .)Gose et al., 2009عملکرد وزن خشیک و ميیزان توليید
روغییین اسانسییي و ترکيییبهیییای اصیییلي آن در گيییاه
 T. daenensisتوسییط  Akbariniaو همکییاران ( )2373در
قزوين بررسي و گزارش شده است که ميیزان توليید روغین
اسانسي تحت تأرير سالهای مختلف آزمايش قیرار نگرفتیه
است اما در چیين سیوم کمتیرين ( )%2/74و در چیين اول
بيشترين روغن اسانسي ( )%4/36توليد شید و ترکيیب هیای
اصلي آن در همه چیينهیا و سیال هیای آزمیايش رابیت و
کمترين مقدار تيمول در چين اول و بيشترين آن در چين دوم
بدسییت آمیید Nikkhah .و همکییاران ( )2333تییأرير زمییان
برداشت را بر کمّيت و کيفيت روغین اسانسیي T. vulgaris
بررسي و گزارش نمودند که زمان برداشت بیر بیازده روغین
اسانسي تأرير دارد و بيشترين بازده ايین صیفت مربیو بیه
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اوايل گلدهي گياه بود و ترکيبهای عمده آن در تمام مراحل
مورد بررسي تيمول ،پارا-سيمن و گاما-ترپينن بود .عالوهبر
اي ین نتيجییه گرفتنیید مقییدار تيمییول کییه يک یي از مهمتییرين
ترکيبهای روغن اسانسي آويشن اسیت در اوايیل گلیدهي
بيشتر از زماني است که گياه دوران رشید رويشیي خیود را
ميگذراند Habibi .و همکاران ( ،)2337ارر ارتفاع از سیطح
دريا را بیر ميیزان روغین اسانسیي گونیه T. kotschyanus
بررسي و همبستگي منفیي را بیين ايین دو صیفت گیزارش
نمودهاند Cristina Figueiredo .و همکاران ( )2337پس از
انجام مطالعهای پايين بودن درجه حیرارت محیيط را عامیل

مؤرری در کاهش بازدهي روغن اسانسي گونه T. vulgaris

گزارش کردهاند.

مواد و روشها
برای شروع کار نشاني رويشیگاههیای آويشین از منیابع
موجود استخراج گرديد .پس از بازديد و گیردش صیحرايي
در مناطق رويشي 7 ،رويشگاه که گونه غالب در آنها حداقل
يکي از گونه های جنس  Thymusبود و در مناطق متفیاوتي
از استان قرار داشتند برای اجرای اين تحقيق انتخاب گرديید
که مشخصات اکولوژيکي آنها بهشرح جدول  7ميباشد.

جدول  -1مشخصات اکولوژیکی رویشگاههای آویشن مورد بررسی
نام گونه آویشن

متوسط بارندگی

متوسط دمای ساالنه

متوسط تبخیر ساالنه

ارتفاع از سطح دریا

(سانتیگراد)

(میلیمتر)

(متر)

633-733

72-73

7733-7333

2233-7333

مرطوب فراسرد

533-333

72-73

7733-7333

7753-7753

مديترانهای سرد

صاحب سقز

533-333

72-73

7733-7333

7753-7653

مديترانهای فراسرد

بیجار

333-433

73-7

2333-2233

2233-7353

مديترانهای فراسرد

533-333

7-7

2233-2333

2433-2333

733-533

72-73

2233-2333

2333-7333

و رویشگاه
حاج ممدان سقز
T. kotschyanus

ناصرآباد سقز
T. fedtschenkoi
T. fallax
T. pubescens

قروه
T. daenensis

آریز سنندج
T. transcaucasicus

ساالنه
(میلیمتر)

برای تهيه سرشاخه گونه های مختلف ،مراحل رويشي هر گونیه
در رويشگاه بررسي شد و پیس از رسیيدن گلیدهي هیر پايیه
گياهي به حدود  ،%53نسبت به تهيیه مقیدار میورد نيیاز انیدام
هوايي که حاصل رشد سال جاری گيیاه بیود بیرای اسیتخراج
روغن اسانسي اقدام شد .از نمونه سرشیاخه خشیک شیده هیر
گونه مقدار  733گرم توزين و کامالً خرد شد و برای اسیتخراج
روغن اسانسي به روش تقطير با آب (دسیتگاه کلیونجر) میورد

طبقه اقلیمی

نيمه مرطوب فراسرد و
مديترانهای فراسرد
نيمه مرطوب فراسرد

استفاده قرار گرفت .نمونه های روغن اسانسي بدست آمده پیس
از توزين برای شناسايي ترکيب هیای موجیود در آن بیهوسیيله
دستگاههای کروماتوگراف ( )GCو گیاز کرومیاتوگراف متصیل
شده به طيفسنج جرمي ( )GC/MSبیه آزمايشیگاه فيتوشیيمي
مؤسسه تحقيقات جنگلها و مراتع کشور ارسال و نتیايج بدسیت
آمییییده مییییورد بررسییییي و تحليییییل قییییرار گرفییییت.

دوماهنامه تحقيقات گياهان دارويي و معطر ايران ،جلد  ،43شماره 5

نتایج
مقا ی سه بازده روغن اسانسی گونه های مختلف
گونه های مختلف از نظر توليد روغین اسانسیي در پيکیره
رويشي خود با يکديگر تفاوت قابل مالحظیه ای داشیتند.
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جدول  2نشان مي دهد که بازدهي روغن اسانسیي توليید
شییده توسییط گونییه  T. Fallaxدر رويشییگاه صییاحب
شهرستان سقز ( )%4/35بيشتر از ساير گونیه هیای میورد
بررسي بوده است.

جدول  -2بازدهی روغن اسانسی گونههای آویشن مورد بررسی در رویشگاههای کردستان
نام گونه و رویشگاه
درصد روغن اسانسی

آریز سنندج

قروه

بیجار

صاحب سقز

ناصرآباد سقز

حاج ممدان سقز

T. transcaucasicus

T. daenensis

T. pubescens

T. fallax

T. fedtschenkoi

T. kotschyanus

7/57

2/54

2/74

2/72

7/47

1/50

ترکیبهای شیمیایی روغن اسانسی گونههای مختلف
بررسي نتايج نشان داد که روغن اسانسي گونه
 T. kotschyanusدارای  23ترکيب شيميايي مختلف است
که  72ترکيب آن از نظر درصد توليد حائز اهميت بودند .در
ميان اين ترکيبها لينالول با  %23/74و
آلفا-ترپينول با  %23/77در رتبه اول ترکيبهای توليدی
قرار داشتند .روغن اسانسي گونه  T. fedtschenkoiحاوی
 23ترکيب شيميايي بود که در ميان آنها ماده شيميايي
ارزشمند تيمول با مقدار  72/75درصد در رتبه اول و بعد از
آن ترکيبهای پارا-سيمين ( ،)%72/34گاما-ترپينن
( )%7/35و کارواکرول ( )%3/72قرار داشتند .باالترين
بازدهي روغن اسانسي با ميزان  %4/35در گونهT. fallax
بدست آمد و ترکيبهای  α-terpineolبه ميزان  %27/47و
 geraniolبا مقدار  %23/72مهمترين آنها از نظر مقدار توليد
بودند .در ميان ترکيبهای شيميايي روغن اسانسي گونه
 ،T. pubescensلينالول با  ،%27/43تيمول با  %26/77و
ژرانيول با  %77/47در رأ فهرست ترکيبهای روغن
اسانسي اين گونه قرار داشتند .ترکيب شيميايي ارزشمند
تيمول در گونه  T. daenensisبا مقدار  %63/53ربت شد و
اين گونه را از نظر ميزان توليد تيمول در رتبه اول قرار

داد .با وجود شناسايي  26ترکيب شيميايي مختلف در روغن
اسانسي گونه  77 ،T. transcaucasicusترکيب از نظر
درصد توليد حائز اهميت بودند که در ميان آنها لينالول با
 %77/47در رأ فهرست ترکيبهای اين گونه قرار داشت.
فهرست ترکيبهای شيميايي موجود در روغن اسانسي
گونههای آويشن مورد بررسي در اين مطالعه و درصد توليد
هر ترکيب در جدول  4بيان شده است.
مقایسه مقدار  thymolو  carvacrolگونههای مختلف
در ميییان ترکيییب هییای شییيميايي موجییود در روغیین
اسانسي آويشن دو ماده شیيميايي  thymolو carvacrol
از ارزش و اهميییت زيییادی در صیینايع دارويییي و مییواد
آرايشي و غذايي برخوردار هستند و مقدار اين دو ترکيب
شيميايي تعيين کننده ارز ش و اهميت گونیه هیای مختلیف
آويشن میي باشید .نتیايج نشیان داد کیه ،T. daenensis
 T. fedtschenkoiو  T. pubescensبییه ترتيییب دارای
بيشترين مقدار تيمول و ساير گونه ها فاقد تيمول بوده يیا
حاوی مقدار بسيار ناچيزی از آن بودند .شیکل  7مقیدار
اين دو ترکيب را در روغن اسانسیي گونیه هیای مختلیف
آويشن مورد بررسي در اين تحقيق نشان مي دهد.
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 درصد ترکیبهای شیمیایی روغن اسانسی گونههای آویشن مورد بررسی در رویشگاههای کردستان-3 جدول
نام ترکیب

قروه

بیجار

صاحب سقز

ناصرآباد سقز

حاج ممدان سقز

T. transcaucasicus

T. daenensis

T. pubescens

T. fallax

T. fedtschenkoi

T. kotschyanus

شیمیایی

3

3/6

3/6

7/5

3/6

2/5

α-pinene

3/3

3/4

3/5

7

3/3

2/7

camphene

3/3

7/5

7/3

3/7

3/7

3/3

myrcene

3

7/2

3/3

3/5

3/3

73 / 7

α-terpinene

3

7/7

2/2

3

3

7/3

ρ-cymene

2/7

3

7

3

3

2/6

limonene

7/3

3

7/6

6/7

7/7

23 / 7

1,8-cineole

3

7/7

4/2

3/7

7/5

4/3

-terpinene

7/7

3

3/5

4/2

3/3

23 / 3

cis-sabinen
hydrate

77/3

3

27/4

72

3

4/4

linalool

7/3

2/4

2

2/2

4/3

7/5

borneol

2/3

3

5/7

27/4

3

7/7

α-terpineol

2/5

7/7

77/3

23/7

3/3

3

geraniol

3

63/7

26/7

3

72/7

3

thymol

3

4/3

3/6

3

3

3

carvacrol

3/7

3

4/6

7/3

3

3

geranyl acetate

7/6

7/4

2/5

2/7

2/4

3

Ecaryophyllene

درصد

آریز سنندج

80
70
60
50
40
30
20
10
0

70.59
62.15

Thymol
Carvacrol

27.8
0.74

3.43

4.82
0 0

1.49 0

0 0
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بحث
مقدار روغن اسانس توليیدی در گيیاه آويشین احتمیاالً
تحت تیأرير فاکتورهیای مختلیف محيطیي و ورارتیي قیرار
ميگيرد Habibi .و همکاران ( ،)2337ارر ارتفیاع از سیطح
دريا را بیر ميیزان روغین اسانسیي گونیه T. kotschyanus
بررسي و همبستگي منفیي را بیين ايین دو صیفت گیزارش
نمودهاند Cristina Figueiredo .و همکاران ( )2337پیايين
بودن درجیه حیرارت محیيط را عامیل میؤرری در کیاهش
بازدهي روغن اسانسي گونه  T. vulgarisگزارش کیردهانید.
چنانکه محققان ديگر نيز بيان نمودهانید ميیزان ترکيیبهیای
شيميايي تيمول و کیارواکرول در آويشین متغيرنید و تحیت
تأرير عوامل مختلف اقليمي و رويشگاهي قرار ميگيرنید .در
اين تحقيیق بیازده روغین اسانسیي و مقیدار ايین دو میاده
شيميايي ارزشمند در گونه های مختلف بسيار متفاوت بیود و
بهشرح زير مورد بحث قرار ميگيرد.
مقدار روغن اسانسي  T. kotschyanusدر روي شگاه
حاج ممدان  %7/ 35بود و در ترک يب های شی يم يايي آن،
دو ترکيب ل ي نالول و آلفا -ترپ ي نول از نظر مقدار در رتبیه
اول قرار داشتند و ترک يب هايي مانند ت يمول و کارواکرول
در اسانس اين گ ياه بس يار کم گزارش شد؛ در حیالي کیه
 Morteza Semnaniو همکاران ( )2337مقدار %73/ 3
و ( %5/ 5به ترت يب ت ي مول و کارواکرول) را برای اين گ ياه
گزارش نموده اند که با نتيجه اين بررسي بسيار متفیاوت
است و احتماالً به شرايط اکولوژيکي منطقه مرتبط باشد
که نيازمند بررسي بيشتر است .اين رويشگاه در منطقه ای
مرتفع و کوهستاني واقع شده و در دامنه ارتفاعي 7333
تیا  2233متییر ارتفیاع از سییطح دريیا قییرار دارد .ايین
روي شگاه جزو رويشگاه های سرد و برف گ يیر محسیوب
مي شود و احتماالً شرايط اکولیوژيکي بیر توليید روغین
اسانسي و ترکيب های آن تأرير داشته است  ،زيرا Habibi
و همکاران ( ،)2337ارر ارتفاع از سطح دريا را بر م ي زان
روغیین اسانسییي گونییه  T. kotschyanusبررسییي و
همبستگي منفي ب ين اين دو صفت را گزارش نمیوده انید.
 Cristina Figueiredoو همکاران ( )2337نيیز پیايين
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بودن درجه حرارت مح يط را عامیل میؤرر ی در کیاهش
بییازدهي روغیین اسانسییي گونییه  T. vulgarisگییزارش
نموده اند.
مقیییدار روغییین اسانسیییي توليییید شیییده توسیییط
 %7/47 T. fedtschenkoiبود و در روغن اسانسي آن 74
ترکيب از نظر درصد توليد حائز اهميت بودنید .در ميیان
ترکيب های توليدی ،تيمول با مقدار  %72/75در رتبه اول
و بعد از آن ترکيب های پیارا-سیيمن ( ،)%72/34گامیا-
ترپينن ( )%7/35و کارواکرول ( )% 3/72قیرار داشیتند و
ساير ترکيب ها درصد اندکي را تشکيل مي دادند .رويشگاه
اين گونه منحصراً در منطقه ای کم ارتفاع و نسبتاً خشیک
در شهرستان سقز واقع شده و احتماالً کیاهش ارتفیاع از
سطح دريا و افزايش تنش خشکي موجب افزايش ميیزان
تيمول در اسانس اين گياه شیده اسیت ،زيیرا  Babaeeو
همکاران ( )2373ارر تنش خشکي بر پارامترهیای رشید
 T. vulgarisرا بررسي و بيان نمودند که با افزايش تنش
خشکي عملکرد صفات رويشي کاهش و در جهت عکس
آن ميزان تيمول و پرولين در اندام هیای گيیاهي افیزايش
يافت .بررسي های انجام شده توسط ساير محققیان تأييید
مي کند که اين گونه از نظر ترکيب های شيميايي تيمیول و
کارواکرول نسیبتاً غنیي میي باشید،)7377( Kasymov .
مقیدار تيمیول و کیارواکرول را در ايین گونیه بیه ترتيیب
 %74/43و  %7/23بيان نموده است .همانطور که مالحظه
مي شود مقدار ماده مهم تيمول و کارواکرول در اين گونیه
در اين آزمايش بسيار مناسب بوده است و ايین موضیوع،
ارزشمندی اين گونه را مورد تأکيد قرار مي دهد.
مقدار روغن اسانسیي  T. fallaxدر رويشیگاه صیاحب
منطقه سقز  %4/35و نسبت به ساير گونیههیا دارای برتیری
بود .در ميان ترکيب های توليدی روغن اسانسیي ايین گونیه
مواد شيميايي ارزشمند تيمول و کارواکرول بسيار ناچيز بیود
ولي  )%27/47( α-terpineolو  )%23/72( geraniolنسبت
به ساير ترکيب ها بيشتر بودنید .الزم اسیت يیادآوری شیود
نتییايج نسییبتاً متناقض یي در مییورد وجییود ي یا عییدم وجییود
ترکيب های تيمول و کارواکرول در روغن اسانسي اين گونیه
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توسییط محققییان ديگییر بي یان شییده اسییت؛ ب یهطییوری کییه
 )2333( Barazandehمقییییییدارهای  %75/3و  %77/7و
 %74/43 )7377( Kasymovو  %7/2را بییهترتيییب بییرای
تيمییول و کییارواکرول در آن گییزارش نمییودهانیید و گییزارش
ديگییری از کشییور ترکي یه عییدم وجییود تيمییول را در ب یين
ترکيب های روغن اسانسي اين گونه گیزارش میيکنید و بیا
نتايج ايین تحقيیق تطیابق دارد ( .)Gose et al., 2009ايین
گزارش تفاوت عمده نوع و مقدار ترکيب ها را در مقايسه بیا
همين گونه در ايران مربیو بیه درجیه حیرارت ،ارتفیاع از
سطح دريا ،تفاوتهای ژئولیوژيکي و ژئیوگرافيکي منیاطق
مختلف بيان کردهاست.
مقدار روغن اسانسي  %2/74 T. pubescensبود و پیس
از آناليز 25 ،ترکيب شيميايي مختلف در آن شناسايي شد که
 76ترکيب از نظر درصد توليد حائز اهميت بودند .لينالول بیا
 ،%27/43تيمول با  %26/77و ژرانيول با  %77/47در رأ
فهرست ترکيب های اين گونه قرار داشتند .وجیود تيمیول در
اين گونه در بررسي های محققان ديگر نيز گیزارش و تأييید
شده است ،بیهنحیوی کیه  Morteza Semnaniو همکیاران
( )2337و  Rustaiyanو همکاران ( )2333بهترتيب مقیدار
 %73/7و  %46/3را برای مقدار تيمول در اين گياه گیزارش
نمودهاند که نتايج اين تحقيق را تأييد ميکند.
گونه  %2/54 T. daenensisروغن اسانسي در پيکره
هوايي خود داشت .ميزان تيمول در اين گونیه  %63/53و
بسيار قابل توجه بود .اين مقدار تيمیول نشیان از برتیری
اين گونه نسبت به ساير گونه های مورد بررسي داشت .بیا
توجه به اينکه مقدار تيمول در گونه های آويشن شیاخ
برتری گونه ها بر يکديگر است؛ ازاين رو مي توان گفت که
اين گونه جزو گونه هیای دارای اولويیت ويیژه در اسیتان
کردستان است و ضرورت انجام بررسي های بيشتر را برا ی
تجاری سازی و کشت و اهلیي کیردن ايین گيیاه يیادآور
مي شود .الزم است يادآوری شود که بررسي انجیام شیده
توسط ساير محققان نيز برتری اين گونه را تأييد مي نمايد،
به طوری که  )2377( Teimouriمقدار تيمول در اين گونه
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را  %23/7بيان نموده است.
مقدار روغین اسانسیي %7/57 T. transcaucasicus
بود .لينالول با  %77/47در رأ فهرست ترکيب های اين
گونه قرار داشت و ترکيب های مهم تيمیول و کیارواکرول
همانند برخي ديگر از گونه های میورد بررسیي در ميیان
ترکيب های روغین اسانسیي ايین گونیه وجیود نداشیتند.
رويشگاه اين گونه در دامنه ارتفاعي  7733-2433متر از
سطح دريا قرار دارد و جزو رويشگاه های سرد و برف گير
منطقه محسوب مي شود و احتماالً شرايط اکولیوژيکي بیر
توليد روغن اسانسي و ترکيب های آن تأرير داشته اسیت.
 Habibiو همکاران ( ،)2337تأرير ارتفاع از سطح دريیا
را بیر بیازدهي روغین اسانسیي گونیه T. kotschyanus
بررسي و همبستگي منفي را بين آنها گزارش نموده اند که
نتايج اين تحقيق را تأييد مي نمايد.
بهعنوان نتيجهگيری کلي ميتوان گفت که اگر ارزشمندی
گونه های آويشن را براسا ميزان تيمیول و کیارواکرول در
روغیین اسانسییي آنهییا در نظییر بگيییريم ،گونییههییای
 T. daenensisو  T. fedtschenkoiو  T. pubescensبا دارا
بودن بيشترين مقدار تيمول در ترکيب هیای روغین اسانسیي
بهعنوان گونه های اولويتدار استان کردستان معرفي ميشوند
و ضروری است بیرای اهلیي کیردن و توسیعه کشیت آنهیا
برنامه های تحقيقیي و ترويجیي بیا همکیاری دسیتگاههیای
اجرايي تهيه و تدوين شود.

سپاسگزاری
الزم است از همکاران عزيز  ،آقايان حميد هیاجي و
سيدمحمد خالد هدايتي پور ،که در کليه مراحیل اجیرای
اين پروژه زحمات فراواني را متحمل شیدند و همچنیين
از همکیاران آزمايشیگاه فيتوشیيمي مؤ سسیه تحقيقیات
جنگلها و مراتیع کشیور کیه در شناسیايي ترکيیب هیای
روغن اسانسیي گونیه هیای مختلیف همکیاری نمودنید،
سپاسگزاری نماي يم.
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Abstract
This study was conducted to evaluate the essential oil (EO) quality and quantity of six thyme
species (Thymus spp.), growing in the natural habitats of Kurdistan province, in 2010. To
conduct this research, six species of thyme were identified in different habitats and used for
essential oil extraction. Water distillation (Clevenger-type apparatus) was used to obtain the
EOs and the components were identified using the gas chromatography (GC) system and a gas
chromatograph connected to mass spectrometer (GC/MS). The results showed that more than 30
components were identified in the EOs, among which thymol, carvacrol, geraniol, alpha
terpinole and linalool were the most important components. The EO yields were 3.05%, 2.53%,
2.83%, 1.51%, 1.31% and 1.05% for T. fallax, T. daenensis, T. pubescens, T. transcaucasicus,
T. fedtschenkoi and T. kotschyanus, respectively. The content of thymol was calculated to be
70.6%, 62.2%, 27.8% and 1.5 in the EOs of T. daenensis, T. fedtschenkoi, T. pubescens and
T. kotschyanus, respectively and the content of carvacrol was recorded to be 3.43%, 4.80% and
0.74% in the EOs of T. daenensis, T. fedtschenkoi and T. pubescens, respectively.

Keywords: Thymus, essential oil, extraction, chemical compounds, Kurdistan.

