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 (Thymus) شنیآو مختلفهای  گونه اسانسی روغن و کیفی یکمّ عملکرد مقایسه

 کردستان استان طبیعی یها رویشگاه در
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 چکیده
 در کردستان استان طبيعيی ها رويشگاه در (Thymus) آويشنهای  گونه ياسانس روغن تيفيک و تيکمّي بررس منظور به قيتحق نيا    

 ، T. daenensis ،T. fedtschenkoi ،T. pubescens ،T. fallax) آويشن گونه 7 تحقيق اين انجام برای .شد انجام 7473 سال

T. kotschyanus ،T. transcaucasicus) اسانسي روغن استخراج .شد استفاده گيری اسانس برای و شناسايي مختلف یها رويشگاه رد 

 به متصل کروماتوگراف گاز و (GC) کروماتوگراف گازی ها سيستم با آنهای  ترکيب و (کلونجر ستميس) آب با ريتقط روش به

های  گونه ياسانس روغن در متفاوتيي ايميش بيترک 43 از شيب که داد نشان جينتا .ندشد شناسايي (GC/MS)ي جرم سنج فيط

 بازده بودند. بررسي موردهای  گونه های ترکيب مهمترين لينالول و ترپينئول-آلفا ژرانيول، کارواکرول، تيمول، که دارند وجود شنيآو

 T. fallax 35/4%، T. daenensis 54/2%، T. pubescens 74/2%، T. transcaucasicus 57/7%، T. fedtschenkoi ياسانس روغن

  و T. Fedtschenkoi ،T. daenensis ،T. pubescens های گونه در تيمول مقدار بود. %35/7 نيز T. kotschyanus گونه و 47/7%

T. kotschyanus های  گونه ياسانس روغن در کارواکرول مقدار و درصد 5/7 و 7/26 ،2/72 ،7/63 ترتيب بهT. daenensis ، 

T. fedtschenkoi و T. pubescens بود. درصد 63/3 و 34/4 ،7/3 ترتيب به  
 

 .انتکردس ،ييايميش های بيترک استخراج، ،اسانسي روغن ،(Thymus) شنيآو :یدیکلهای  واژه

 

 مقدمه
 نيیاز  ازرا  بزرگیي  نسبتاً همس کشور طبيعي یها رويشگاه

 اسیتان  کنید.  میي  مينأتی يیي  دارو اهیان يگ بیه  ستهواب صنايع
 ازي کی ي لومترمربیع، يک 27234 بيش ازي مساحت با کردستان

هیای   گونیه  نظیر  از ارزش بیا  اريبسی ي کيژنتی ها گاه رهيذخ
 مسییاحت شییود. يمیی محسییوب رانيییا دريییي دارو اهییانيگ

 و هکتیار  هیزار  464 حیدود  کردسیتان  اسیتان ی هیا  جنگل
 انيی م در است. هکتار ميليون 3/7 حدود آن مراتع مساحت
 انيی نعناع خیانواده  اهانيگ کردستان استانيي داروهای  گونه
(Lamiaceae) هیای   گونیه  خیانواده،  نيی ا اهانيگ انيم در و

 هیای  بيی ترک بیودن  دارادليیل   هبی  (Thymus) شنيآو جنس
  وي شی يآرا میواد  و داروهیا  هيی ته در میؤرر  اريبسی يي ايميش
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 .هسییییتندی شییییتريب تيییییاهمی دارا ... وي بهداشییییت
 ويي غیذا  ارزشی دارا کیه  استي اهيگ ،(Thymus) شنيآو
 هیای  بيی ترکی دارا اهيی گ نيی ا اسانس .است فراوانيي دارو
 کیارواکرول  و میول يتماننید   آنهیا  ازي برخ که استي فراوان
 ،ييغیذا  مختلیف  عيصینا  در و دارنید ی اديی ز اريبس تياهم

 نيی ا شیود.  يمی  استفادهفراواني  به آنها ازي شيآرا وي بهداشت
يي شناسیا  و ياسانس روغن ديتول زانيمي بررس هدف با قيتحق
 گونه 5 ياسانس روغن در موجود مختلفيي ايميش های بيترک

 تيريمید  آن جينتیا  براسیا   تیا  شید  انجام آويشن ارزشمند
ی نگهیدار  و حفی   ضیمن  و اعمیال  ها رويشگاه بر رای بهتر
 عنیوان  هبی  شنيآو کردني زراع به نسبت ،يشيروهای  عرصه

 اقیدام  … و خیا   حفاظیت  ،یاقتصاد نظر از مهم اهيگ کي
 کرد.
 درجیه  در شین يآو جینس  در کارواکرول و موليت بيترک دو
 بیا  جینس  نياهای  گونه اغلب در معموالً و دارند قرار تياهم اول
 دارنید وجیود  ي تکی  صیورت  بیه  ايی  هم همراه% 73ی باال زانيم
(Baser, 2002.)   ازی تعییداد در الزم اسییت يییادآوری شییود 

 افیت ي آنهیا  ازي کی ي يگیاه  ايی  بيی ترک دو نيا شنيآوهای  گونه
يي ايميشی  هیای  بيترک است. زيناچ اريبس آنها مقدار اي و شوند ينم

 بيییترک 43 وي بررسیی T. daenensis گونییه يسانسییا روغیین
 ،%7/23 مقییدار بییا مییوليت کییه شیید اسییتخراج آن از متفییاوت
 بیا  منيسی -اراپی  و %7/7 بیا  بورنئول ،%7/74 مقدار با کارواکرول
 ,Teimouri) بودنید  اهيی گ نيی اي اصیل  های بيرکت %7/77 مقدار

2011.) Akbarinia میاده خشیک   عملکرد (2373) همکاران و 
 را آني اصیل های  بيترک وي بررس مزرعه طيشرا در را فوق گونه
 نمودنید.  انيی ب کیارواکرول  و منيسی -پیارا  نن،يتیرپ -گاما مول،يت

Babaee ی پارامترهیا  بر راي خشک تنش ارر (2373) همکاران و
 تینش  شيافیزا  بیا  کیه  نمودند انيب وي بررس T. vulgaris رشد
 آن عکیس  جهیت  در و کیاهش ي شيرو صفات عملکردي خشک
 افیت. ي شيافیزا ي اهيی گی هیا  انیدام  در نيپیرول  و میول يت زانيم

Jamshidi ايدر سطح از ارتفاع فاکتور تأرير (2333) همکاران و 
 وي بررس T. kotschyanus ياسانس روغن تيفيک و تيکمّ بر را
 اطقمنی  طيشیرا  در صیفت  ايین  عملکرد نيبهتر که گرفتند جهينت

 .ديیییآ يمییی بدسیییت (ايیییدر سیییطح از متیییر 2333) مرتفیییع

Mohammadian ارتفیاع  ارر مطالعه در (2373) همکاران و 
 بیر  خیا   شیيميايي  و فيزيکیي  خصوصيات و دريا سطح از

 اسیتان  در T. fallax ياسانسی  روغین  شیيميايي  های ترکيب
 ميیزان  دريیا  سیطح  از ارتفاع افزايش با که دريافتند لرستان
 دار معنیي  طور هب گونه اين در کارواکرول و تيمول های ترکيب
 هیای  بيی ترک Kasymov (7377) کردنید.  پيدا افزايش آماری
 و (%23/7) کییارواکرول (،%43/74) مییوليت را گونییه نيییابيشییتر 
 همکیاران  و Omidbaigi اسیت.  کرده گزارش (%62/7) ننيترپ
 آوردن بدسییت بییرای را برداشییت زمییان تییرين مناسییب (2373)

 (T. citriodoros) قابلی  آويشین  از يسانسا روغن ميزان بيشترين
 و Rustaiyan قیات يتحق طبیق  نمودند. گزارش ميوه تشکيل زمان

 درصید ی حاو T. pubescens ياسانس روغن (2333) همکاران
 منيسیی-پییارا ،%(7/73) کییارواکرول %(،3/46) مییوليتيي بییاال
 گونییییه در اسییییت. %(6/7) ننيتییییرپ-گامییییا و %(7/74)

T. kotschyanus ي گلییده مرحلییه در هییا بيییترک نيمهمتییر
 (،%6/76) منيسیی-پیارا  (،%5/45) میول يت (،%6/77) کیارواکرول 

 اسیت  شیده  گیزارش  (%5/7) پنئوليتر-آلفا و (%7/7) ننيپ-آلفا
(Kasymov, 1988.) روغین  هیای  بيی ترک هيترک دري شيآزما در 

 متفیاوت  بيترک 77يي شناسا ضمن وي بررس T. fallax ياسانس
 عیدم  علیت  و کردنید  اعیالم % 37 را آن کارواکرول مقدار آن، در

 نمودنید  گیزارش ي می ياقلی ها تفاوت را گونه نيا در موليت وجود
(Gose et al., 2009). ديی تول زانيی م و خشیک  وزن عملکرد 

 اهيیییگ در آني اصیییلهیییای  بيیییترک و ياسانسییی روغییین
T. daenensis توسییط Akbarinia در (2373) همکییاران و 

 روغین  ديی تول زانيی م که است شده گزارش وي بررس نيقزو
 نگرفتیه  قیرار  شيآزما مختلفی ها سال تأرير تحت اسانسي
 اول نيچی  در و (%74/2) نيکمتیر  سیوم  نيچی  در اما است
 هیای  بيی ترک و شید  ديتول (%36/4) اسانسي روغن نيشتريب

 و رابیت  شيآزمیا هیای   سیال  و هیا  نيچی  همه در آني اصل
 دوم نيچ در آن نيشتريب و اول نيچ در موليت مقدار نيکمتر

 زمییان تییأرير (2333) همکییاران و Nikkhah آمیید. بدسییت
 T. vulgaris اسانسیي  روغین  تيفيک و تيکمّ بر را برداشت
 روغین  بیازده  بیر  برداشت زمان که نمودند گزارش وي بررس

 بیه  مربیو   صیفت  ايین  بازده نيشتريب و دارد تأرير اسانسي
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 مراحل تمام در آن عمدهی ها بيترک و بود اهيگي گلده لياوا
 بر عالوه بود. ننيترپ-گاما و منيس-پارا مول،يتي بررس مورد
 نيمهمتییر ازي کییي کییه مییوليت مقییدار گرفتنیید جییهينت نيییا
 يگلیده  ليی اوا در اسیت  شنيآو اسانسي روغنی ها بيترک
 را خیود ي شی يرو رشید  دوران اهيگ که استي زمان از شتريب
 سیطح  از ارتفاع ارر (،2337) همکاران و Habibi گذراند. يم
 T. kotschyanus گونیه  اسانسیي  روغین  زانيی م بیر  را ايدر
 گیزارش  صیفت  دو نيی ا نيبی را ي منفی ي همبستگ وي بررس
 از پس (2337) همکاران و Cristina Figueiredo اند. نموده
 عامیل  را طيمحی  حیرارت  درجه بودن نييپای ا مطالعه انجام

 T. vulgaris گونه اسانسي روغني بازده کاهش دری مؤرر
   .اند دهکر گزارش

 

 ها روش و مواد

 منیابع  از شین يآوی هیا  رويشیگاه نشاني  کار شروعی برا
يي صیحرا  گیردش  و ديبازد از پس د.يگرد استخراج موجود
 حداقل آنها در غالب گونه که شگاهيرو 7 ،يشيرو مناطق در
ي متفیاوت  مناطق در و بود Thymus جنسهای  گونه ازي کي
 ديی گرد انتخاب قيتحق نيای اجرابرای  داشتند قرار استان از
 باشد. مي 7 جدول شرح به آنها اکولوژيکي مشخصات که

 

 بررسی مورد شنیآوی ها رویشگاهی کیاکولوژ مشخصات -1 جدول

 آویشن گونه نام

 شگاهیرو و

ی بارندگ متوسط

 ساالنه

 متر( یلی)م

 ساالنهی دما متوسط

 گراد( ی)سانت

 ساالنه ریتبخ متوسط

 متر( یلی)م

 ایدر سطح از ارتفاع

 )متر(
 اقلیمی طبقه

 سقز ممدان حاج

T. kotschyanus 
 فراسرد مرطوب 7333-2233 7333-7733 73-72 733-633

 سقز ناصرآباد

T. fedtschenkoi 
 سرد ای مديترانه 7753-7753 7333-7733 73-72 333-533

 سقز صاحب

T. fallax 
 فراسرد ای مديترانه 7653-7753 7333-7733 73-72 333-533

 بیجار
T. pubescens 

 فراسرد ای مديترانه 7353-2233 2233-2333 7-73 433-333

 قروه
T. daenensis 

333-533 7-7 2333-2233 2333-2433 
 و فراسرد مرطوب نيمه

 فراسرد ای مديترانه

 سنندج آریز

T. transcaucasicus 
 فراسرد مرطوب نيمه 7333-2333 2333-2233 73-72 533-733

      

 گونیه  هري شيرو مراحل ،مختلفهای  گونه سرشاخه هيتهی برا
 هيی پا هیر ي گلیده  دنيرسی  از پیس  و شدي بررس شگاهيرو در
 انیدام  ازيی ن میورد  مقیدار  هيی ته به نسبت ،%53 حدود بهي اهيگ
 اسیتخراج ی بیرا  بیود  اهيی گی جار سال رشد حاصل کهيي هوا

 هیر  شیده  خشیک  سرشیاخه  نمونه از شد. اقدام اسانسي روغن
 اسیتخراج  برای و شد خرد کامالً و وزينت گرم 733 مقدار گونه
 میورد  کلیونجر(  )دسیتگاه  آب با طيرقت روش به اسانسي روغن

 پیس  آمده بدست اسانسي روغنهای  نمونه گرفت. قرار استفاده
 وسیيله  هبی  آن در موجیود  هیای  ترکيب شناسايي برای توزين از

 متصیل  کرومیاتوگراف  گیاز  و (GC) کروماتوگرافی ها دستگاه
  فيتوشیيمي  آزمايشیگاه  بیه  (GC/MS) يجرم سنج فيط هب شده
  بدسیت  نتیايج  و ارسال کشور مراتع و جنگلها تحقيقات سسهؤم

 گرفییییت. قییییرار تحليییییل و بررسییییي مییییورد آمییییده
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 نتایج
 مختلفهای  گونه اسانسی روغن بازده سهیمقا

 کیره يپ در اسانسیي  روغین  ديتول نظر از مختلفهای  گونه
 داشیتند. ی ا مالحظیه  قابل تفاوت گريکدي با خودي شيرو

 ديی تول اسانسیي  روغن بازدهي که دهد يم نشان 2 جدول
 صییاحب شییگاهيرو در T. Fallax گونییه توسییط شییده

 میورد هیای   گونیه  ساير از بيشتر %(35/4) سقز شهرستان
 است. بوده بررسي

 

 کردستان یها رویشگاه در بررسی مورد آویشنهای  گونه اسانسی روغن بازدهی -2 جدول

 سقز ممدان حاج

T. kotschyanus 

 سقز ناصرآباد

T. fedtschenkoi 

 سقز صاحب
T. fallax 

 بیجار

T. pubescens 

 قروه

T. daenensis 

 سنندج آریز

T. transcaucasicus 
 رویشگاه و گونه نام

50/1  47/7  72/2  74/2  54/2  57/7  اسانسی روغن درصد 

 

 مختلفهای  گونه اسانسی روغن شیمیاییهای  ترکیب

  گونه اسانسي روغن که داد نشان نتايج بررسي
T. kotschyanus است مختلفيي ايميش بيترک 23 دارای 

 در بودند. تياهم حائز ديتول درصد نظر از آن بيترک 72 که
  و %74/23 با نالوليل ها ترکيب اين ميان

ی ديتول های بيترک اول رتبه در %77/23 با نوليترپ-آلفا
 حاوی T. fedtschenkoi گونه اسانسي روغن داشتند. قرار
يي ايميش ماده آنها انيم در که بود شيميايي ترکيب 23

 از بعد و اول رتبه در درصد 75/72 مقدار با موليت ارزشمند
 ننيترپ-گاما %(،34/72) سيمين-پارا های بيترک آن
 باالترين داشتند. قرار %(72/3) کارواکرول و %(35/7)

 T. fallaxگونه در %35/4 ميزان با اسانسي روغن بازدهي
 و %47/27 ميزان به α-terpineolهای  ترکيب و آمد بدست

geraniol توليد مقدار نظر از آنها مهمترين %72/23 مقدار با 
  گونه اسانسي روغن شيميايي های ترکيب ميان در .دبودن

T. pubescens، و %77/26 با موليت ،%43/27 با نالوليل 
 روغن های بيترک فهرست  رأ در %47/77 با وليژران

 ارزشمند شيميايي ترکيب .داشتند قرار گونه نيا اسانسي
 و شد ربت %53/63 مقدار با T. daenensis گونه در تيمول
 قرار اول رتبه در تيمول توليد ميزان نظر از را گونه اين

 روغن در مختلفيي ايميش بيترک 26 شناساييبا وجود  داد.
 نظر از ترکيب T. transcaucasicus، 77 گونه اسانسي
 با نالوليل آنها ميان در که بودند اهميت حائز توليد درصد
 .داشت قرار گونه نيا های بيترک فهرست  أر در 47/77%
 اسانسي روغن در موجود شيمياييهای  ترکيب فهرست    

 توليد درصد و مطالعه اين در بررسي مورد آويشنهای  گونه

 است. شده بيان 4 جدول در ترکيب هر

 

 های مختلف گونه carvacrolو  thymolمقایسه مقدار 

شییيميايي موجییود در روغیین  هییای در ميییان ترکيییب
 carvacrolو  thymolاسانسي آويشن دو ماده شیيميايي  

از ارزش و اهميییت زيییادی در صیینايع دارويییي و مییواد  
آرايشي و غذايي برخوردار هستند و مقدار اين دو ترکيب 

هیای مختلیف    ش و اهميت گونیه کننده ارز شيميايي تعيين
 ، T. daenensisباشید. نتیايج نشیان داد کیه      آويشن میي 

T. fedtschenkoi و T. pubescens ترتيییب دارای  بییه
ها فاقد تيمول بوده يیا   بيشترين مقدار تيمول و ساير گونه

مقیدار   7شیکل   حاوی مقدار بسيار ناچيزی از آن بودند.
هیای مختلیف    اين دو ترکيب را در روغن اسانسیي گونیه  
 دهد. آويشن مورد بررسي در اين تحقيق نشان مي
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 انتکردس یها رویشگاه در بررسی مورد آویشنهای  گونه اسانسی روغن شیمیایی های ترکیب درصد -3 جدول

 ترکیب نام

 شیمیایی

 سقز ممدان حاج

T. kotschyanus 

 سقز ناصرآباد

T. fedtschenkoi 

 سقز صاحب
T. fallax 

 بیجار

T. pubescens 

 قروه

T. daenensis 

 سنندج آریز

T. transcaucasicus 

α-pinene 5/2  6/3  5/7  6/3  6/3  3 

camphene 7/2  3/3  7 5/3  4/3  3/3  

myrcene 3/3  7/3  7/3  3/7  5/7  3/3  

α-terpinene 7/73  3/3  5/3  3/3  2/7  3 

ρ-cymene 3/7  3 3 2/2  7/7  3 

limonene 6/2  3 3 7 3 7/2  

1,8-cineole 7/23  7/7  7/6  6/7  3 3/7  

-terpinene 3/4  5/7  7/3  2/4  7/7  3 
cis-sabinen 

hydrate 
3/23  3/3  2/4  5/3  3 7/7  

linalool 4/4  3 72 4/27  3 3/77  

borneol 5/7  3/4  2/2  2 4/2  3/7  

α-terpineol 7/7  3 4/27  7/5  3 3/2  

geraniol 3 3/3  7/23  3/77  7/7  5/2  

thymol 3 7/72  3 7/26  7/63  3 

carvacrol 3 3 3 6/3  3/4  3 

geranyl acetate 3 3 3/7  6/4  3 7/3  

E-

caryophyllene 
3 4/2  7/2  5/2  4/7  6/7  

 

 
 شنیآو مختلفهای  گونه اسانس در کارواکرول و مولیت درصد سهیمقا -1 شکل
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 بحث
 احتمیاالً  آويشین  گيیاه  دری ديی تول اسانس روغن مقدار
 قیرار ي ورارتی  وي طی يمح مختلیف ی فاکتورهیا  تیأرير  تحت
 سیطح  از ارتفیاع  ارر (،2337) همکاران و Habibi رد.يگ يم
 T. kotschyanus گونیه  اسانسیي  روغین  زانيی م بیر  را ايدر
 گیزارش  صیفت  دو نيی ا نيبی را ي منفی ي همبستگ وي بررس
 نييپیا  (2337) همکاران و Cristina Figueiredo اند. نموده
 کیاهش  دری میؤرر  عامیل  را طيمحی  حیرارت  درجیه  بودن
 انید.  هکیرد  گزارش T. vulgaris گونه اسانسي روغني بازده
هیای   بيی ترک زانيی م انید  نموده انيب زين گريدمحققان  چنانکه

 تحیت  و نید ريمتغ شین يآو در کیارواکرول  و موليتيي ايميش
 در .نید ريگ يم قراري شگاهيرو وي مياقل مختلف عوامل تأرير
 میاده  دو نيی ا مقیدار  و اسانسیي  روغین  بیازده  قيی تحق نيا
 و بیود  متفاوت اريبس مختلفهای  گونه در ارزشمنديي ايميش
 . رديگ يم قرار بحث مورد ريز شرح به

 شگاهيرو در T. kotschyanus اسانسي روغن مقدار
 ،آنيي ايميشی های  بيترک در و بود %35/7 ممدان حاج
 رتبیه  در مقدار نظر از نوليترپ-آلفا و نالوليل ترکيب دو
 کارواکرول و موليت مانند هايي بيترک و داشتند قرار اول
 کیه  يحیال  در؛ شد گزارش کم اريبس اهيگ نيا اسانس در

Morteza Semnani 3/73 مقدار (2337) همکاران و% 
 اهيگ نيای برا را کارواکرول( و موليت بيترت )به %5/5 و

 متفیاوت  بسيار بررسي اين نتيجه با که اند نموده گزارش
 باشد مرتبط منطقه اکولوژيکي شرايط به احتماالً و است
 ای منطقه در رويشگاه اين .است بيشتر بررسي نيازمند که

 7333ي ارتفاع دامنه در و شده واقع کوهستاني و مرتفع
 نيییا دارد. قییرار ايی در سییطح از ارتفیاع  متییر 2233 تیا 
 محسیوب  ريی گ برف و سردی ها رويشگاه جزو شگاهيرو
 روغین  توليید  بیر  اکولیوژيکي  شرايط احتماالً و شود يم

  Habibi زيرا ،است داشته تأرير آن های ترکيب و اسانسي
 زانيم بر را ايدر سطح از ارتفاع ارر (،2337) همکاران و

 وي بررسیی T. kotschyanus گونییه اسانسییي روغیین
 .انید  نمیوده  گزارش را صفت دو نيا نيبي منفي همبستگ

Cristina Figueiredo نييپیا  نيیز  (2337) همکاران و 

 کیاهش  دری میؤرر  عامیل  را طيمح حرارت درجه بودن
 گییزارش T. vulgaris گونییه اسانسییي روغییني بییازده
 .اند نموده

  توسیییط شیییده ديیییتول اسانسیییي روغییین مقیییدار

T. fedtschenkoi 47/7% 74 آن اسانسي روغن در و بود 
 انيی م در بودنید.  تياهم زئحا ديتول درصد نظر از بيترک
 اول رتبه در %75/72 مقدار با موليت ،یديتول های بيترک
-گامیا  %(،34/72) منيسی -پیارا  های بيترک آن از بعد و
 و داشیتند  قیرار  %( 72/3) کارواکرول و %(35/7) ننيترپ
 شگاهيرو دادند. يم ليتشک راي اندک درصد ها بيترک ريسا
 خشیک  نسبتاً و ارتفاع کمی ا منطقه در منحصراً گونه نيا
 از ارتفیاع  کیاهش  احتماالً و شده واقع سقز شهرستان در

 زانيی م شيافزا موجبي خشک تنش شيافزا و ايدر سطح
 و Babaee رايی ز اسیت،  شیده  اهيگ نيا اسانس در موليت

  رشید ی پارامترهیا  بري خشک تنش ارر (2373) همکاران
T. vulgaris تنش شيافزا با که نمودند انيب وي بررس را 

 عکس جهت در و کاهشي شيرو صفات عملکردي خشک
 شيافیزا ي اهيی گی هیا  اندام در نيپرول و موليت زانيم آن
 دييی تأمحققیان   ريسا توسط شده انجامهای  يبررس افت.ي
 و میول يتيي ايميش های بيترک نظر از گونه نيا که کند يم

 ،Kasymov (7377) باشید.  يمی ي غنی  نسیبتاً  کارواکرول
 بيییترت بیه  گونیه  نيی ا در را کیارواکرول  و میول يت مقیدار 
 مالحظهکه  . همانطوراست نموده انيب %23/7 و% 43/74
 گونیه  نيا در کارواکرول و موليت مهم ماده مقدار شود يم
 ،موضیوع  نيی ا و است بوده مناسب اريبس شيآزما نيا در

  دهد. يم قرارتأکيد  مورد را گونه نيای ارزشمند
 صیاحب  شیگاه يرو در T. fallax اسانسیي  روغن مقدار
 برتیری  دارای هیا  گونیه  ريسا به نسبت و %35/4 سقز منطقه
 گونیه  نيی ا اسانسیي  روغنی ديتول های بيترک انيم در بود.
 بیود  زيناچ اريبس کارواکرول و موليت ارزشمنديي ايميش مواد
 نسبت %geraniol (72/23) و %α-terpineol (47/27)ي ول
 يیادآوری شیود  الزم اسیت   .بيشتر بودنید  ها بيترک ريسا به
وجییود  عییدم ايییمییورد وجییود  دري متناقضیی نسییبتاً جينتییا
 گونیه  نيا اسانسي روغن در کارواکرول و موليت های بيترک
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 کییه یطییور هبیی ؛اسییت شییده انيییب گییريدمحققییان  توسییط
Barazandeh (2333) و %7/77 و %3/75ی مقییییییدارها 

Kasymov (7377) 43/74% ی بییرا بيییترت بییه را %2/7 و
 گییزارش و انیید نمییوده گییزارش آن در کییارواکرول و مییوليت
 نيبیی در را مییوليتوجییود  عییدم هيییترک کشییور ازی گییريد
 بیا  و کنید  يمی  گیزارش  گونه نيا اسانسي روغن های بيترک
 نيی ا .(Gose et al., 2009) دارد تطیابق  قيی تحق نيی ا جينتا

 بیا  سهيمقا در را ها بيترک مقدار و نوع عمده تفاوت گزارش
 از ارتفیاع  حیرارت،  درجیه  بیه  مربیو   رانيا در گونه نيهم

 منیاطق ي کيژئیوگراف  وي کيژئولیوژ ی ها تفاوت ا،يدر سطح
 است. کرده انيب مختلف
 پیس  و بود T. pubescens 74/2% اسانسي روغن مقدار

 که شديي شناسا آن در مختلفيي ايميش بيترک 25 ،زيآنال از
 بیا  نالوليل .بودند تياهم حائز ديتول درصد نظر از بيترک 76
  رأ در %47/77 با وليژران و %77/26 با موليت ،43/27%

 در میول يتوجیود   داشتند. قرار گونه نيا های بيترک فهرست
 دييی أت و گیزارش  زين گريدمحققان های  يبررس در گونه نيا

 همکیاران  و Morteza Semnani کیه  ینحیو  هبی  است، شده
مقیدار   بيترت به (2333) همکاران و Rustaiyan و (2337)
 گیزارش  اهيگ نيا در موليت مقداری برا را %3/46 و 7/73%

 د.کن يم دييأت را قيتحق نيا جينتا که اند نموده
 کرهيپ در اسانسي روغن T. daenensis 54/2% گونه

 و %53/63 گونیه  اين در موليت ميزان .داشت خوديي هوا
ی برتیر  از نشیان  میول يت مقدار نيا .بود توجه قابل اريبس
 بیا  .داشت بررسي موردهای  گونه ريسا به نسبت گونه نيا

 شیاخ   شنيآوهای  گونه در موليت مقدار نکهيابه  توجه
 که گفت توان يمرو  است؛ ازاين گريکدي بر ها گونهی برتر
 اسیتان  در ژهيی و تيی اولوی داراهیای   گونه جزو گونه نيا

ی برارا  شتريبهای  يبررس انجام ضرورت و است کردستان
 ادآوريی  اهيی گ نيی ا کیردن ي اهلی  و کشت وی ساز یتجار
 شیده  انجیام ي بررس الزم است يادآوری شود که .شود مي

 د،ينما يم دييأت را گونه نيای برتر زينمحققان  ريسا توسط
 گونه نيا در موليت مقدار Teimouri (2377) که یطور هب

  .ستا نموده انيب %7/23 را
 T. transcaucasicus 57/7% اسانسیي  روغین  مقدار

 نيا های بيترک فهرست  أر در %47/77 با نالوليل بود.
 کیارواکرول  و میول يت مهم های بيترک و داشت قرار گونه
 انيی م دري بررسی  میورد های  گونه از گريدي برخ همانند
 نداشیتند. وجیود   گونیه  نيی ا اسانسیي  روغین  های بيترک

 از متر 7733-2433 ارتفاعي دامنه در گونه اين رويشگاه
 ريگ برف و سردی ها رويشگاه جزو و دارد قرار دريا سطح
 بیر  اکولیوژيکي  شرايط احتماالً و شود يم محسوب منطقه
 اسیت.  داشته تأرير آن های ترکيب و اسانسي روغن توليد

Habibi ايی در سطح از ارتفاع تأرير (،2337) همکاران و 
 T. kotschyanus گونیه  اسانسیي  روغین  بیازدهي  بیر  را

 که اند نموده گزارش آنها نيبرا ي منفي همبستگ وي بررس
 نمايد. مي ييدأت را تحقيق اين نتايج

 ارزشمندی اگر که گفت توان مي کلي گيری نتيجه عنوان هب
 در کیارواکرول  و تيمیول  ميزان براسا  را آويشنهای  گونه

 هییای   گونییه  گيییريم، ب نظییر  در آنهییا  اسانسییي  روغیین

T. daenensis و T. fedtschenkoi و T. pubescens دارا با 
 اسانسیي  روغین  هیای  ترکيب در تيمول مقدار بيشترين بودن
 شوند مي معرفي کردستان استان دار اولويتهای  گونه عنوان هب
 آنهیا  کشیت  توسیعه  و کیردن  اهلیي  بیرای  است ضروری و

 هیای  دسیتگاه  همکیاری  بیا  ترويجیي  و تحقيقیي های  برنامه
 شود. تدوين و تهيه اجرايي

 

 سپاسگزاری
 و هیاجي  حميد آقايانهمکاران عزيز ، از است الزم
 اجیرای  مراحیل  کليه در که ،پور هدايتي خالد سيدمحمد

 همچنیين  و شیدند  متحمل را فراواني زحمات پروژه اين
 تحقيقیات  سسیه ؤم فيتوشیيمي  آزمايشیگاه  همکیاران  از

 هیای  ترکيیب  ييشناسیا  در کیه  کشیور  مراتیع  و جنگلها
 ،نمودنید  همکیاری  مختلیف هیای   گونیه  اسانسیي  روغن

 يم.ينما سپاسگزاری
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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. 
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