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  چكيده
 Thymusدر ارتفاعات كوهستاني رويش دارد گياهي است به نام  هاي گياهي ارزشمند كه عمدتاً يكي از گونه :مقدمه

kotschyanus ،اند و به طور خاصي در مناطق  پراكنده در سراسر جهان هاي اين تيره تقريباً گونه متعلق به خانواده المياسه
جمله خصوصيات بتانيكي آن،  از. باشد اي مي مديترانه هاي اي تجمع دارند و آويشن كوهي از جمله گياهان اصلي رويش مديترانه

يا علفي چندساله با قاعده چوبي كه مقوي معده، نيرودهنده، ضدتشنج، ضدنفخ، ضدسرفه،  اي گياهي است چوبي، كوتاه قد، كپه
اسانس آن . بخش، ضدروماتيسم، ضدباكتري، ضد انگل و قارچ، ضد ويروس ايدز و جلوگيري از سرطان شناخته شده است آرام

رد استفاده قرارگرفته است و داراي خواص ضد آرايشي، زنبورداري و تجارت مو در صنايع غذايي، داروسازي، بهداشتي و عمدتاً
  .باشد ميكروبي قوي مي
هاي مناسب از گياه مذكور انتخاب و سپس  ، نمونه1سه ارتفاع به منظور بررسي كمي وكيفي اسانس اين گياه در :روش بررسي

 . بررسي قرار گرفت ، موردGC/MSسه ارتفاع توسط دستگاه تركيبات اسانس در 
باشد  درصد مي 23/1درصد و بازده آن  87/1 – 95/0ه به نتايج حاصله مشخص شد كه ميزان درصد اسانس بين با توج :ها يافته

تركيب شناسايي  37سه ارتفاع مختلف  به طوركلي در .باشد و اين ميزان اسانس باال در صنعت داروسازي بسيار حايز اهميت مي
  باشد  مي) درصد 94/13 -56/1(و تيمول ) درصد 05/82 -  82/60(كارواكرول  شد كه مهمترين مواد موثر،

باتوجه به اينكه ارزش دارويي اسانس آويشن به درصد تيمول و كارواكرول آن بستگي دارد در اين تحقيق مشاهده  :گيري نتيجه
رويش اين گياه توان نتيجه گرفت كه بهترين محل  باشد و مي شد كه اسانس گياه فوق داراي درصد بااليي از فاكتورهاي مذكور مي

  .باشد مي 2400براي حصول بهترين عملكرد كيفيت و كميت اسانس ارتفاع 
 ، اسانس، كارواكرول، تيمول Thymus kotschyanus :واژگان گل

                                           
1 H1= 2400, H2= 2600, H3= 2800 
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 ... تاثير ارتفاع بر كميت و كيفيت

 

  مقدمه
گياهان دارويي از منابع بالقوه عظيم الهي است كه با 

تواند در موارد درماني و دارويي، صنايع  ريزي صحيح مي برنامه
، آرايشي و بهداشتي، باالخص در موارد اقتصاد بدون غذايي

بسياري از گياهان . اي داشته باشد اتكا به نفت جايگاه ويژه
شود در  دارويي از جمله آويشن به صورت خام از كشور صادر مي

 .]1[گردد  هاي حاصل از آنها با قيمت گزاف وارد مي صورتي كه فرآورده

درصد تجويزهاي  20نها امروزه گياهان دارويي و مشتقات آ
درصد در  80دارويي در كشورهاي صنعتي پيشرفته و 

 ].4[دهند  كشورهاي در حال توسعه را به خود اختصاص مي

گونه  400 (IIC)المللي  هاي مركز بازرگاني بين با بررسي
اياالت متحده . شود گياهي در اروپاي غربي مصرف مي

ترين  و ژاپن بزرگترين بازار داروهاي گياهي جهان است  بزرگ
  ].3[واردكننده گياهان دارويي در آسيا است 

اي گياه دارويي مهم است كه از ديرباز به طور  آويشن گونه
هاي متعددي  البته گونه. فراوان مورد استفاده قرار گرفته است

اي كه در اين  شوند ولي گونه تحت عنوان آويشن ناميده مي
پراكنش وسيعي  ر ايران ازتحقيق مورد استفاده قرار گرفته و د

  kotschyanusبرخوردار است، آويشن كوهي با نام علمي
Thymus مهمترين گونه  ترين گونه و نيز  شده است كه شناخته

  ].6[باشد  از نظر كميت و كيفيت اسانس مي

پينن، كامفن، ترپينن،  تيمول، پاراسايمن، كارواكرول، آلفا
يمول و كارواكرول اند ولي ت گاما ترپينن، شناسايي شده

  .باشد ترين مواد موثر دارويي در گياه آويشن كوهي مي مهم
هاي اسانسي گياهان خانواده  كارواكرول از اجزاي اصلي روغن

هاي اسانسي ديگر به مقدار جزيي وجود  در روغن. المياسه است
كننده و  دارد و به طور وسيعي به عنوان داروي ضدعفوني

همچنين به عنوان . شود ا استفاده ميضدباكتري در انواع داروه
 همچنين. كننده دندان و داروي ضدكرم پيشنهاد شده است حس بي

  .شود به عنوان معطر كننده صابون نيز استفاده مي از آن

ترين اجزاي تركيبات اسانسي در   تيمول يكي از عمده
داراي خاصيت دفع حشرات و ضدباكتري و . باشد تيموس مي

هاي  كننده قوي است و در تهيه اسانس يدر ضمن يك ضدعفون
  . شود مصنوعي و تهيه منتول سنتزي استفاده مي

 
 

 

 آور اسپاسموديك، خلط  اسانس آويشن داراي خواص آنتي

اين اثرات مربوط به تيمول و . باشد و ضدميكروبي مي
، اثر )كشتن ميكروب(همچنين اثر باكتريسيد . كارواكرول است

اكسيدان  خاصيت آنتي و) شتن الروك(الرويسيد و ژرميسيد 
 .]2[دارد 

  

  ها مواد و روش
 آوري و استخراج اسانس جمع) الف

از سه طبقه  ،جهت بررسي فيتوشيميايي گياه مورد نظر
ها در مرحله  نمونه. ارتفاعي به مقدار كافي نمونه برداشت شد

 -زير حوضه درياچه تار  -دهي و در منطقه دماوند  گل
پس در آزمايشگاه پژوهشكده گياهان دارويي س. برداشت گرديد

به منظور تعيين ميزان اسانس و درصد . مورد تجزيه قرار گرفت
آن و نيز مواد اصلي موجود در گياه در هر ارتفاع حداقل سه 

  . آزمايش و جمعاً نه آزمايش تجزيه انجام گرديد

ها پس از  گيري بدين صورت بود كه نمونه روش اسانس
ا دستگاه آسياب خرد شده و با استفاده از خشك شدن كامل ب

دستگاه كلونجر و به روش تقطير با آب و بخار به مدت دو 
سپس برحسب وزن . گيري قرار گرفتند ساعت مورد اسانس

ها  خشك گياه درصد ميزان اسانس و بازده آن تعيين و اسانس
آنگاه با استفاده از سولفات سديم . در شيشه رنگي ريخته شد

  . گيري قرار گرفت مورد آب
  

  تجزيه دستگاهي) ب
-GCكروماتوگراف گازي مدل : (GC)كروماتوگراف گازي  -1

9A Shimadzu   مجهز به دتكتورF.I.D. ) يونيزاسيون توسط
 Eurochrom 2000افزار  و داده پرداز با نرم) شعله هيدروژن

متر و قطر  60به طول (كه ستوني غيرقطبي  DB-1ستون  
 25/0متر و ضخامت اليه فاز ساكن برابر  ميلي 25/0داخلي 

درجه  250تا  50ريزي حرارتي ستون از  ميكرون است و برنامه
گراد در دقيقه  درجه سانتي 4گراد با سرعت افزايش دماي  سانتي

 3گاز هليوم و فشار آن در ابتداي ستون برابر . انجام گرفت
براي  100: 1متر مربع نسبت شكافت برابر  كيلوگرم بر سانتي

 گراد و  درجه سانتي 250رقيق كردن نمونه دماي قسمت تزريق 
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و همكاران جمشيدي  

 

 

  .گراد تنظيم شده بود درجه سانتي 260دماي آشكار ساز 
 

 :)GC/MS(سنج جرمي  كروماتوگراف گازي متصل به طيف - 2
متصل شده به  Varian 3400دستگاه كروماتوگراف گازي مدل 
ون همانند ستون ست saturnافزار  دستگاه طيف سنج جرمي با نرم

انرژي  35Psiستون  فشار گاز سر .باشد مي GCدستگاه 
ريزي حرارتي ستون از  الكترون ولت برنامه 70يونيزاسيون معادل 

گراد  درجه سانتي 4گراد با سرعت افزايش  درجه سانتي 250تا  40
گراد و  درجه سانتي 260درجه حرارت محفظه تزريق  ،در دقيقه

  .گراد تنظيم گرديده است درجه سانتي 270دماي ترانسفر الين 
 

  نتايج
ميزان و تركيبات اسانس در  با مقايسه 1طبق جدول شماره 

شود بين درصد اسانس در  طبقات مختلف ارتفاعي مشاهده مي
درصد و تركيب  10سطح  درصد، مجموع تركيبات در 5سطح 

. دار وجود دارد معني درصد اختالف 5كارواكرول در سطح 
مقدار درصد تيمول با تغيير ارتفاع  لحاظ آماري همچنين از

  . تفاوت چنداني نكرده است
بندي ميانگين خصوصيات با استفاده از آزمون دانكن نشان  گروه

دهد كه بيشترين مقدار درصد اسانس، مجموع تركيبات و درصد  مي

شود كه مقادير آن به  مشاهده مي 1كارواكرول در طبقه ارتفاعي 
  .باشد مي 75/75و  07/80، 70/1ترتيب 

نتايج حاصل از استخراج اسانس گياه را در  2جدول شماره 
پس از شناسايي تركيبات اسانس . دهد دهي نشان مي مرحله گل

تركيب مشخص شد كه در جدول شماره  37آويشن كوهي، حضور 
  .آمده است 3

  

 گيري بحث و نتيجه
 هاي خود هاي جنس تيموس در رويشگاه كلي گونه طوربه 

در بسياري از  .بااليي برخوردار هستند ًاز تراكم و فراواني نسبتا
نقاط به عنوان گياه غالب ظاهر شده و همراه گياهان ديگري 

 هاي مختلف جنس و گونه Bromus tomentellus نظير

Astragalus به طوري كه . دهند تيپ غالب را تشكيل مي
اين گياه  دهد كه حضور اين گونه در ارتفاعات باال نشان مي

اين . باشد نسبت به سرما و شرايط سخت ارتفاعات بردبار مي
گونه در ساير مناطق كشور نيز از پراكنش وسيع برخوردار 

متر  1500است به طوري كه در استان قزوين در ارتفاع بيش از 
متر از  2600تا  1500و در استان مازندران در دامنه ارتفاعي 

  .ده استآوري و گزارش ش سطح دريا جمع

 
 
  

  

  مقايسه خصوصيات اسانس آويشن در ارتفاعات مختلف - 1 شماره جدول
 نتيجه آزادي f ميانگين مربعات درجه آزادي منبع تغييرات خصوصيات

 درصد اسانس
 ** 497/5 26/0 2 بين گروه

      047/0 6 درون گروه

 مجموع تغييرات
 * 067/4 69/58 2 بين گروه

      432/14 6 درون گروه

 درصد كارواكرول
 ** 576/5 296/98 2 بين گروه

      627/17 6 درون گروه

 درصد تيمول
 .n.s 251/0 457/5 2 بين گروه

     774/21 6 درون گروه

  درصد  5سطح  دار در وجود اختالف معني** 
  درصد  1سطح  دار در وجود اختالف معني* 

n.s. بين تيمارها دار عدم وجود اختالف معني  
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 ... تاثير ارتفاع بر كميت و كيفيت

 

  دهي در مرحله گل T. kotschyanusنتايج حاصل از استخراج اسانس  -2شماره  جدول
 (%)تيمول  (%)كارواكرول  (%)مجموع تركيبات فنلي بازده اسانس درصد ارتفاع

H1 37/1 05/80 75/75 32/4  
H2 53/1 36/76 71/71 66/4 

H3 79/0 26/71 45/64 81/6 

  
  

 س آويشن كوهي و بررسي تغييرات آنشناسايي تركيبات اسان - 3جدول شماره 

 ٪ RT  H1٪ H2 ٪  H3 نام تركيب  رديف
1  -Thujeneα 17/9 89/0 40/1  46/1 
2  -Pineneα 45/9 24/1 03/2  86/1 
3  Camphene 09/10 55/0 87/0  07/1 
4  2-β-Pinene 47/11 20/0 34/0  -  
5  3-Octanone 28/12 19/0 19/0  34/0 
6  Myrcene 44/12 93/0 19/1  35/1 
7  -Phellandreneα 98/12 18/0 22/0  25/0 
8  δ -3-Carene 27/13 07/0 10/0  11/0 
9  -Terpineneα 65/13 74/0 87/0  04/1 
10  P- Cymene 16/14 91/3 91/3  42/6 
11  P - Cymene 18/14 - 90/5  -  
12  β -Phellandrene 32/14 34/0 44/0  49/0 
13  1, 8- Cineole 44/14 17/1 92/1  62/1 
14  gama - Terpinene 07/16 11/3 88/3  32/4 
15  cis-Sabinene hydrate 55/16 78/0 48/1  02/1 
16  -Terpinoleneα 60/17 08/0 08/0  09/0 
17  (+) -2-Carene 65/17 - 06/0  -  
18  trans Sabinene hydrate 42/18 - 06/0  05/0 
19  Linalool 58/18 17/0 19/0  17/0 
20  Borneol 76/22 38/1 34/2  09/2 
21  Terpinene-4-ol 27/24 10/0 40/0  45/0 
22  β - Fenchyl alcohol 37/26 - 08/0  09/0 
23  Carvacrol methyl ether 67/27 16/0 22/0  23/0 
24  L-Carvone 18/28 11/0 05/0  06/0 
25  Geraniol 39/29 - 02/5  16/1 
26  Thymol 87/30 32/4 66/4  81/6 
27  Carvacrol 31/35 75/75 69/71  45/64 
28  trans-Caryophyllene 87/30 40/0 04/0  50/0 
29   - Bourbonene β 60/33 - 08/0  -  
30   - Caryophylleneβ 29/35 40/0 48/0  50/0 
31  Aromadendrene 35/36 02/0 04/0  -  
32  Ledene 04/39 - 05/0  03/0 
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و همكاران جمشيدي  

 

 تركيبات اسانس آويشن كوهي و بررسي تغييرات آنشناسايي  - 3جدول شماره ادامه 

  ٪ RT  H1٪  H2٪  H3 نام تركيب رديف
33  - Bisaboleneβ 83/39  06/0  06/0  05/0  
34 Amorphene -α 94/39  15/0  16/0  20/0  
35 delta - Cadinene 42/40  05/0  08/0  08/0  
36 trans - α - Bisabolene 50/41  -  02/0  07/0  
37 Caryophyllene oxide 08/43  11/0  05/0  12/0  

  
  

  هاي عمده اسانس  تركيباي ديگر  در مطالعه

T. kotschyanus  7/17(، پارا سايمن )درصد 5/35(تيمول 
و ) درصد 8/8(، آلفا پينن )درصد 7/11(، كارواكرول )درصد

  ]. 9[گزارش شده است ) درصد 5/6(آلفا ترپينئول 
وهي را با سه روش رحيمي بيدگلي اسانس گياه آويشن ك

هاي  از اندام) آب تقطير با آب، آب و بخار و بخار(تقطير 
دهي، اوايل  قبل از گل(هوايي گياه در سه مرحله رشد گياه 

استخراج كرده و به وسيله ) دهي كامل دهي و گل گل
تجزيه كمي و كيفي انجام داده  GC و GC/MCهاي  دستگاه
دهي  در مرحله گلوي نشان داده كه بيشترين بازده . است

ترين  همچنين عمده. و تقطير با آب به دست آمده است
، )درصد 7/40 – 2/61(روغن اسانسي كارواكرول اجزاي 
 7/3 – 2/8(، گاما ترپينن )درصد 5/7 – 9/26(تيمول 
 – 5/4(و بورنئول ) درصد 3/3 – 7/6(، پارا سيمن )درصد

  ].5[بوده است ) درصد 3/1
تيمول و كارواكرول و اثرات  تركيب شيميايي، ميزان

ضدميكروبي اسانس تيموس در كشورهاي ديگر نيز قبالً مطالعه 
  ]. 10،11،12[شده است 

Deans هاي  اكسيداني روغن و همكاران خواص آنتي
ترين اجزاي اسانس  فعال. را نشان دادند  T. vulgarisاسانسي

لينالول، توجون، كارواكرول، كامفن، و تيمول بودند : آن
Erminو همكاران اسانس دو كموتيپT. leucostomus var. 

leucostomus  كه يك گياه بومي تركيه است را با روش تقطير
  GC/MCهاي آن را توسط دستگاه با آّب استخراج و تركيب

 59/21(يك كموتيپ داراي كارواكرول . شناسايي كردند
و ) درصد 10/14(و تيمول ) درصد 80/17(، پاراسيمن )درصد

، )درصد 80/23(وتيپ ديگر واجد آلفاترپينيل استات كم

  و تيمول ) درصد 67/13(، لينالول )درصد 85/12(بورنئول 

  .بودند) درصد 31/11(
نظر ميزان  شود از طبق نتايج حاصل از نمودارها مشاهده مي

كارواكرول در ارتفاعات مختلف، بين ارتفاع اول و سوم 
ع دوم خصوصيات ما بين ارتفا. داري وجود دارد اختالف معني

باشد و هر چه از ارتفاع پايين به  ارتفاع اول و سوم را دارا مي
. شود رويم از ميزان درصد كارواكرول كاسته مي سمت باال مي

شود با افزايش ارتفاع  از نظر ميزان مجموع تركيبات مشاهده مي
  .يابد ميزان مجموع تركيبات كاهش مي

شود ارتفاع تاثيري  ده ميمشاه 1با توجه به جدول شماره 
بر ميزان درصد تيمول ندارد يعني بين تيمول و ارتفاعات 

اما بين ميزان  .داري وجود ندارد مختلف هيچ اختالف معني
درصد  5درصد كارواكرول و ميزان درصد اسانس در سطح 

همچنين بين ميزان مجموع تركيبات در ارتفاعات مختلف در 
  . وجود دارددار  درصد اختالف معني 1سطح 

دهد از نظر ميزان  نتايج حاصل از آزمون دانكن نشان مي
داري وجود ندارد  اسانس بين ارتفاع اول و دوم اختالف معني

دار وجود  اما بين اين دو ارتفاع با ارتفاع سوم اختالف معني
به عبارت ديگر هر چه از ارتفاع پايين به سمت باال . دارد
  .يابد هش ميرويم ميزان درصد اسانس كا مي

ارتفاعات  به طور كلي نتايج حاصل از اسانس آويشن در
دهد با افزايش ارتفاع ميزان درصد اسانس،  مختلف نشان مي

يابد و اين  مجموع تركيبات و درصد كارواكرول كاهش مي
  . باشد همبستگي به صورت غيرمستقيم و معكوس مي

براي بهترين محل رويش اين گياه توان نتيجه گرفت كه  مي
 2400حصول بهترين عملكرد كيفيت و كميت اسانس ارتفاع 

بيشترين ميزان كارواكرول و بيشترين ميزان  2400ارتفاع  در. باشد مي
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 ... تاثير ارتفاع بر كميت و كيفيت

 

همچنين مجموع كل . توان استحصال نمود درصد اسانس را مي
  . باشد بيشترين مقدار را دارا مي 2400تركيبات در ارتفاع 

هاي رويش گياه  محل است مشابه اين طرح در كليه الزم
اجرا شده و بهترين محل رويش اين گياه براي حصول بهترين 

با توجه به اين . عملكرد كيفيت و كميت مشخص گردد
موضوع در مورد جايگزيني اسانس اين گياه به جاي اسانس 

هاي  كه به طور گسترده در فرآوردهvulgaris  Thymus گياه
  . ظهارنظر نمودتوان ا ميمختلف دارويي كاربرد دارد 
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