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بررسی و مقایسه فیتوشیمیایی اسانس گیاه دارویی Thymus daenensis Celak.
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تاریخ دریافت96/10/24 :

چکیده
در فرایند اهلیسازی یک گیاه دارویی ،ارزیابی تغییرات کمی و کیفی ماده مؤثره ضمن انتقال از رویشگاه طبیعیی بیم معرعیم،
امری ضروری است .آویشن دنایی( )Thymus daenensis Celak.از گیاهان دارویی با ارزش و اندمیک ایران است کم بم لحاظ
دارا بودن اسانس باال از اهمیت ویژه ای برخوردار است .در این مطالعم کمیت و کیفیت اسانس سم اکوتیپ از استانهای همیدان،
مرکعی و لرستان در شرایط رویشگاه طبیعی و معرعم ارزیابی شد .اندام هوایی نمونم گیاهان از رویشگاه های مختلف طبیعیی و
معرعم در تیرماه  1392 1391در مرحلم تمام گل برداشت گردید .اسانسگیری با استفاده از روش تقطیر با آب (دستگاه کلونجر)
انجام گرفت و آنالیع مواد موثره اسانسها توسط دسیتگاههیای  GCو  GC/MSانجیام گرفیت .نتیایش نشیان داد مییعان اسیانس
اکوتیپ ها در رویشگاه طبیعی اختالف معنی داری با هم داشتند ولی در شرایط کشت در معرعم این اختالف معنیدار نبود .درصد
اسانس اکوتیپ استان همدان در شرایط معرعم بیشتر از شرایط رویشگاه طبیعی بود ولی در دو اکوتییپ دیگیر مییعان اسیانس در
رویشگاه طبیعی بیشتر از معرعم بود .مهمترین ترکیبات تشکیل دهنده اسانس در همم اکوتیپها هم در شرایط رویشگاه و هیم در
شرایط معرعم تقریباً مشابم بود ،اما در نوع ترکیبات غالب و نیع میعان آنها در اکوتیپهای مختلف در شرایط رویشیگاه و معرعیم
تفاوتهایی مشاهده شد .در مجموع بیشترین میعان اسانس ( 5درصد) و تیمول ( 75/45درصد) در اکوتیپ های مرکعی و لرستان
تحت شرایط رویشگاه طبیعی گعارش گردید .همانطور کم نتایش نشان داد درصد اسانس و تیمول آویشندنایی بیم شیدت تحیت
تأثیر شرایط رویشگاهی بود و لذا مطالعم و تعیین مناسبترین محیط کشت ثانویم جهت اهلیسازی این گیاه امری ضروری است.
واژههای کلیدی :آویشن دنایی ،اسانس ،اکوتیپ ف تیمول،رویشگاه طبیعی ،معرعم

*
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در مقایسم با سایرین عملکیرد میاده خشیک بیشیتری

مقدمه
کشییتوکییار از مناسییبتییرین راهکارهییا جهییت

داشییتم اسییت ( .)Aflakian et al., 2012درصیید و

خطیر نیابودی اسیت .در

ترکیبات شیمیایی اسانس چهار اکوتیپ آویشن دنیایی

حفاظت گیاهان در معیر

جمییعآوری شییده از رویشییگاههییای مختلییف اسییتان

تمام دنیا جهت حفاظت گیاهیان داروییی در معیر
 ،رویکرد بم اهلیسازی و کشیت و کیار

اصفهان با هم مقایسیم شیده و دریافتیمانید کیم مییعان

Chen et al.,

اسانس این اکوتیپها از  3/05درصید تیا  3/9درصید

 .)2016یکی از مهمترین اهیداف اهلییکیردن گیاهیان

متفیییاوت بیییود و تیمیییول ،پاراسییییمن ،گامیییاترپینن،

دارویییی ،دسترس یی راحییت بییم مییواد خییام گیییاهی و

کارواکرول و بتاکیاریوفیلن اجیعای غالیب اسیانس در

برداشتن فشار جمعآوری و بهیرهبیرداری از عرصیمی

همیییم اکوتییییپهیییا بودنییید (

طبیعییی اسییت ( .)Rao et al., 2003اغلییب گیاهییان

 .)Bagherzadeh, 2007مییییعان اسیییانس اکوتییییپ

دارویی در شرایط معرعم تولیدی متفاوت از رویشیگاه

کردستان آویشن دنایی 2/53 ،درصد و اجیعای غالیب

طبیعی دارند و لذا ضروری بیم نریر مییرسید کیم در

اسانس آن تیمول ،گاماترپینن ،پسییمن و کیارواکرول

راستای دستیابی بم یک فراینید اهلییسیازی موفی ،

گعارش شده است ( .)Hasani, 2013همچنین ارزیابی

مقایسییات عملکییرد و کیفیییت مییاده مییوثره گیییاه در

میعان و ترکیبات غالب اسانس آویشین دنیایی کشیت

رویشگاه طبیعی گیاه با شرایط معرعم انجام گیرد تیا از

شده در شرایط آبو هوایی استان قعوین نشان داده کم

این طری مناسبترین شرایط رویشی در معرعم بیرای

بیشترین درصد اسانس این گیاه مربیو بیم چیین اول

گیاه فراهم آید .یکی از گیاهان انیدمیک اییران کیم بیم

برداشت ( 3/07درصد) و ترکیبات تیمول ،گاما ترپینن،

لحاظ میعان اسانس باال و نییع محتیوی بیاالی تیمیول

متیییلاتییرکییارواکرول و کییارواکرول از اجییعای غالییب

موجود در اسانس شایان توجم اسیت ،آویشین دنیایی

( Akbarinia et al.,

خطر انقرا

آنهیا در حیال رشید و توسیعم اسیت (

( )Thymus daenensis Celak.اسیت (

اسیانس در همیم چیینهیا بودنید

Barazandeh and

 .)2010در مطالعم صورت گرفتیم روی اکوتییپهیای

Rustaiee et

 .)al., 2010این گیاه بصورت خودرو در اغلب منیاط

مختلف آویشن دنایی جمعآوری شده از رویشگاههای

ایران از شمالغرب تا نواحی مرکعی و جنیوب غیرب

مختلف ،بازده اسانس از  1/8درصید تیا  3/83درصید

پراکنش دارد .تا بم حال مطالعات متعیددی در ارتبیا

متغیر بوده و نیع اجعای اسانس بم شدت تحیت تیأثیر

با ارزیابی میعان اسانس و ترکیبات موجود در اسیانس

رویشگاه جمعآوری شده بود (.)Rustaiee, 2009

اکوتیپهای مختلف برداشیت شیده از رویشیگاههیای

البتم ارزیابی و مقایسیم تغیییرات درصید و اجیعای

طبیعی این گیاه انجام گرفتم است ،ولی هیچ مطالعمای

اسانس در رویشگاه و معرعم در مورد برخی از گیاهیان

مبنی بر مقایسم محتوی اسانس و اجعای اسیانس ایین

دارویی انجام گرفتم است .در تحقیقی ترکیبات شیمیایی

اکوتیپها در رویشگاه طبیعی با شرایط معرعم کم یکی

اسییانس ریشییم ،بییرو و میییوه علییفکییور (

از مهمتییرین و ضییروریتییرین گییامهییای پروسییمی

 )spinosaرویش یافتم در عرصمی طبیعی با گیاه کاشیتم

اهلیسازی یک گییاه اسیت ،انجیام نگرفتیم اسیت .در

شده در معرعم مقایسم شده و گعارش شیده کیم مییعان

مطالعم ای عملکرد و اجیعای عملکیرد ییازده اکوتییپ

اسانس نمونم های معرعم بیشتر از نمونمهیای رویشیگاه

آویشن دنایی (جمع آوری شده از استان های اصیفهان،

طبیعییی بییود ولییی درصیید ترکیبییات غالییب اسییانس در

مرکعی و لرستان) کشت شده در شرایط یکسان با هم

نمونمهای رویشیگاه بیشیتر از نمونیمهیای معرعیم بیود

مقایسم شده و گعارش کردهاند کم اکوتیپ خرمآبیاد 1

( .)Sancholi et al., 2013مقایسم کمی و کیفی اسیانس
2
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درمنم ایرانیی ( )Artemisia persica Boiss.موجیود در

مواد و روشها

رویشگاه طبیعی با نمونمهای کشت شیده در دو معرعیم

تهیه نمونههای گیاهی :بممنرور جمع آوری نمونم های

مختلف بیانگر آن بود کم این گیاه در رویشیگاه طبیعیی

آویشییندنییایی در مرحلییم گلییدهی ،پییس از شناسییایی

هیم از درصید اسیانس بیاالتری برخیوردار بیود و هیم

مناط پراکنش این گیاه ،در زمان مناسب (اوایل تیرماه

اجیعای اصیلی اسییانس نییع در مقایسیم بییا نمونیمهییای

سال  )1391بم عرصمی طبیعی مراجعیم کیرده و میواد

کشییتشییده ،درصیید بییاالتری از اسییانس را بییم خییود

گیاهی مورد نیاز جمع آوری شد .همچنیین بیم منریور

اختصاص داده بودنید (.)Ramak and Sefidkon, 2008

جمعآوری بذر جهت کشت اکوتیپهای مورد مطالعیم

مقایسم ی میعان و ترکیبهای موجود در اسیانس میرزه

در معرعم نیع اوایل مرداد میاه بیم همیان منیاطقی کیم

بختیاری ( )Satureja bachtiarica Bungeکشیت شیده

گیاهان در مرحلمی تمیام گیل برداشیت شیده بودنید،

در معرعم و برداشت شده از رویشگاه طبیعی نشان داده

مراجعم کرده و بذر بیم مییعان میورد نییاز جمیعآوری

کم نمونمی کشت شده در معرعیم هیم درصید اسیانس

گردییید .بییم هنگییام جمییعآوری نمونییمهییای گیییاهی،

بیشتری داشت و هم مییعان کیارواکرول کیم از اجیعای

نمونمهای خاک نیع از هر منطقم تهیم شد و مورد آنالیع

اصلی اسانس مرزه میی باشید ،در مقایسیم بیا نمونیمی

قرار گرفت (جدول  .)1خصوصییات جغرافییایی هیر

رویشگاه ،باالتر بود ( .)Ahmadi et al., 2009در مطالعم

منطقییم بییم کمییک  Google earthو  GISو دادههییای

حاضر مییعان اسیانس و اجیعای اسیانس سیم اکوتییپ

اقلیمی هر منطقم نیع از نعدیکترین ایستگاه هواشناسی

مختلف جمعآوری شده از سم استان همدان ،لرسیتان و

بم آن منطقم بدست آمد (جدول .)2

مرکیعی در رویشیگاه طبیعیی و نییع در شیرایط کشیت
یکسان در معرعم (کرج) با هم مقایسم شده است.
جدول  :1خصوصیات فیعیکی و شیمیایی خاک مناط جمع آوری و معرعم
فاکتور اندازهگیری شده

منطقم رشد یافتم
همدان

لرستان

مرکعی

معرعم (کرج)

pH

8

8/1

8

7/7

)EC (ds/m

0/48

0/83

0/34

1/42

آهک ()٪

13/4

13/4

24/6

8/7

نیتروژن ()٪

0/14

0/18

0/15

0/09

کربن آلی ()٪

1/41

1/51

1/35

0/64

شن ()٪

62

9

35

36

رس ()٪

13

46

26

30

سیلت ()٪

25

45

39

34

بافت خاک

شنیلومی

سیلتیرسی

لومی

رسیلومی

فسفر ()mg/kg

7/5

22/2

11/9

53/1

پتاسیم ()mg/kg

206

700

182

390

آهن ()mg/kg

34/3

18/6

17/5

7/5

روی ()mg/kg

1/31

1/04

0/81

2/34

منگنع ()mg/kg

52/1

64/2

30

23/2

مس ()mg/kg

1/69

2/95

1/62

2/28
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جدول  :2خصوصیات جغرافیایی و اقلیمی مناط جمعآوری نمونمهای گیاهی و معرعم (کرج)
میعان بارندگی سالیانم ()mm

میانگین رطوبت نسبی سالیانم

()٪

میانگین دمای سالیانم ( )°C

()mm

البرز (کرج)

175/2

46/00

14/80

1694/3

50/6

37/50

20/50

1255

بدون شیب

"35° 46' 23

"50° 55' 52

اول سال ()٪

مرکعی

289/65

45/5

14/45

1362/83

118/47

37/83

19/17

2032

شمالی

"33° 59' 35

"49° 32' 56

سال ()°C

اول سال

تعداد ساعات آفتابی در  6ماه

میعان بارندگی  6ماه اول سال

میانگین رطوبت نسبی در  6ماه

میانگین دمای روزانم  6ماه اول

ارتفاع از سطح دریا (متر)

جهت شیب

لرستان

455/83

44/5

17/33

1361/65

161/67

39/07

20/87

1825

جنوب شرقی

"33° 45' 03

"49° 01' 06

عر
جغرافیایی ()N

طول جغرافیایی ()E

همدان

321/17

43/67

13/43

1424/17

132/17

37/03

17/32

1844

شمال شرقی

"34° 15' 00

"48° 35' 59

استان

تولید نشاء و کشت در مزرعه :بم منرور تولیید نشیا

روش تقطیر با آب توسط دستگاه کلونجر بم میدت دو

جهت کشت در معرعم ،از لییوانهیای یکبیار مصیرف

ساعت انجام گرفیت و پیس از جداسیازی اسیانس از

حاوی ماسمبادی و پیت استفاده گردید .در ابتدا در هر

کلونجر و آبگیری آن توسط سولفات سیدیم خشیک،

گلدان چند بذر از هر اکوتیپ کشیت کیرده و پیس از

درصد اسانس مربو بم هر اکوتیپ محاسبم گردیید و

اطمینان از قوی بودن و سیالم بیودن نشیا ها ،یکیی از

نمونییمهییای اسییانس در شیشییمهییای مخصییوص و

آنها را نگم داشتم و مابقی حیذف شیدند .نشیا هیا در

فوییلپیچییی شییده در دمییای چهییار درجییم سییانتیگراد

گلخانیمای بیا دمییای متوسیط روزانیم  24و شییبانم 15

یخچال تا زمان آنالیع نگهداری شدند.

درجم سیانتیگراد نگهیداری شیدند .آبییاری آنهیا نییع

آنالیز اسانس ها :آنالیع اسانس ها توسیط دسیتگاه هیای

بصورت ممپاش و بطور اتوماتیک هر روز بیممیدت 4

کرومییاتوگرافی گییازی ( )GCو کرومییاتوگرافی گییازی

دقیقم انجام گرفت .نشا ها پس از گذشت حدود چهار

متصل بیم جیرمسینش تیوده ای ( )GC/MSموجیود در

ماه از زمان کشت (کاشت اوایل دیماه) ،آمیاده انتقیال

پژوهشکده گیاهان دارویی دانشگاه شهید بهشتی انجام

بم زمین اصلی بودند .نشا ها در زمینی واقیع در کیرج

گرفت .شرایط آنالیع اسانسها بم شرح زیر بود:

کم از قبل آماده شده بود ،با فواصل  50سانتیمتیر بیین

مشخصات و شرایط کاری دستگااه کرومتاتوگرافی

ردیف و  50سانتیمتر روی ردییفهیا کشیت شیدند.

گازی ( :)GCمدل  TRACE GCمجهع بیم سیتون از

عملیاتهای وجین و آبیاری بم طور مرتیب هیر هفتیم

نییوع  DB-5بییم طییول  30متییر و قطییر داخلییی 0/25

یکبار انجام گرفت .گیاهان مربو بیم هیر اکوتییپ در

میلیمتر و ضخامت الیم نازک  0/25میکرومتیر ،دمیای

زمان گلدهی کامل برداشیت شیده و اسیانسگییری از

آون  60درجم سانتیگراد بم مدت  60ثانیم نگم داشیتم

آنها انجام گرفت.

شده و در ادامم تا  250درجم سانتیگراد بیا سیرعت 5

اسانس گیری از نمونه ها :انیدامهیای هیوایی گیاهیان

درجم سانتیگراد بر دقیقم افعایش یافت و بم مدت 10

جمع آوریشده از رویشگاه طبیعی (تیرماه سال )1391

دقیقم در این دما نگم داشتم شد .دمای قسمت تعری و

و برداشییتشییده از معرعییم (تیرمییاه سییال  )1392در

آشکارساز بم ترتیب  250و  280درجیم سیانتیگیراد،

مرحلمی تمام گل پس از انتقال بم آزمایشگاه و خشک

گاز حامل نیتروژن با سرعت جریان  1/1میلییمتیر بیر

شدن در سایم ،اسانسگیری شیدند .اسیانسگییری بیم

دقیقم.
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مشخصات و شرایط کاری دستگاه کرومیاتوگرافی

همچنین آنالیع خاک مناط رویشی بیانگر آن بیود کیم

گازی متصل بم جرمسینش تیودهای ( :)GC/MSسیتون

این گیاه در خاکهای نسبتاً قلیایی ،آهیک نسیبتاً بیاال،

 DB-5بم طول  60متر و قطر داخلی  0/25میلیمتیر و

بافتهای متوسیط تیا سینگین بیا سیطوح مختلفیی از

ضخامت الیم نازک  0/25میکرومتر ،دمیای آون از 60

عناصیر غیذایی روییش دارد (جیدول  .)1اکوتییپهییا

درجم سانتیگراد تا  250درجم سانتیگراد با سرعت 5

دارای اسانسی بم رنگ زرد مایل بم قرمع آجری بودند.

درجم سانتیگراد بر دقیقم افعایش یافت و بم مدت 10

سم اکوتیپ در رویشگاه طبیعی اختالف معنییداری از

دقیقم در  250درجم سانتیگراد نگم داشتم شید .دمیای

لحاظ درصید اسیانس بیا یکیدیگر داشیتند ،طوریکیم

محفرم یونش  200درجم سانتیگراد ،هلیوم بم عنیوان

بیشترین میعان اسانس ( 5درصد) مربیو بیم اکوتییپ

گاز حامل با سرعت جریان  1/1میلیمتر بر دقیقم.

استان مرکیعی و کمتیرین ( 2/54درصید) مربیو بیم

شناسییایی ترکیبییات اسییانس بییم کمییک شییاخ

اکوتیپ اسیتان همیدان بیود .امیا بیرخالف رویشیگاه

بازداری و طیف های جرمی ترکیبات اسیتاندارد و نییع

طبیعی ،مییعان اسیانس اکوتییپهیا در شیرایط کشیت

استفاده از کتابخانمهای مختلف انجام گرفت و مقیادیر

یکسییان تفییاوت معنیییداری بییا هییم نداشییتند ،کییم

هر یک از آنها بر اسیاس سیطح زییر منحنیی ترکییب

نشاندهنده تأثیرپذیری باالی میعان اسیانس از شیرایط

مورد نرر در طیف کروماتوگرام بدست آمد.

آبوهوایی و خاکی است .اما واکینش اکوتییپهیا بیم
تغییر مکان رویشی متفاوت بود ،بمطیوریکیم درصید
اسانس اکوتیپ استان همدان در شرایط معرعیم بیشیتر

نگایج

از شییرایط رویشییگاه طبیعییی بییود ولییی در مییورد دو

مطالعییم دادههییای اقلیمییی و جغرافیییایی منییاط
رویشی آویشن دنایی در سم استان مورد مطالعم نشیان

اکوتیپ استانهای لرستان و مرکعی عکس این حالیت

داد کم بطور کلی ایین گییاه در منیاطقی بیا ارتفاعیات

بود و این اکوتیپ هیا در شیرایط رویشیگاه طبیعیی از

نسبتاً باال با میانگین رطوبت نسبی پائین ،میعان بیارش

درصد اسانس بیاالتری در مقایسیم بیا شیرایط معرعیم

و میییانگین دمییای متوسییط رویییش دارد (جییدول .)2

برخوردار بودند (شکل .)1

رویشگاه طبیعی
معرعم

c

bc
c

4
d

3
2
1
0

میعان اسانس ()mlit/100 gr dry weight

a

ab

5

شکل  :1میانگین اسانس اکوتیپهای مورد مطالعم در رویشگاه طبیعی و معرعم
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....Thymus

در مجموع  30ترکیب در همم اسانسها شناسیایی

در شرایط رویشگاه طبیعی اجعای غالب اسانس را بیم

شدند کم بخش عمیده اسیانس را تشیکیل مییدادنید.

ترتیب ترکیبات تیمیول ( 75/45درصید) ،پ -سییمن

بررسی نتایش آنالیع اسانس هیا نشیان داد کیم ترکیبیات

( 5/67درصید) و گامییاترپینن ( 4/46درصیید) تشییکیل

تشکیل دهنده ی اسانس و حضور یا عدم حضور ییک

می دادنید ،در حالیکیم در نمونیم معرعیم ،کیارواکرول

ترکیب خاص در همیمی اکوتییپهیا هیم در شیرایط

( 49/47درصد) ،تیمول ( 32/01درصد) و پ -سیمن

رویشگاه و هم در شرایط معرعم تقریباً مشابم بود .امیا

( 5/03درصیید) تییر کیبییات غالییب اسییانس بودنیید .در

در نوع ترکیبات غالب و نیع میعان آنها در اکوتیپهای

اسانس نمونم رویشگاه طبیعی اکوتیپ استان مرکیعی،

مختلف در شیرایط رویشیگاه و معرعیم تفیاوتهیایی

تیمول ( 74/51درصید) ،پ-سییمن ( 5/13درصید) و

مشاهده شد .طوریکم اجیعای غالیب اسیانس اکوتییپ

ترانس کاریوفیلن ( 4/75درصید) و در نمونیم معرعیم

همدان در رویشگاه طبیعی بم ترتییب ،تیمیول (67/16

همین اکوتییپ ،تیمیول ( 73/56درصید) ،گامیاترپینن

درصد) ،پ -سیمن ( 6/86درصد) و کارواکرول متیل

( 4/84درصد) و پ -سیمن ( 4/51درصد) بم ترتییب

اتر ( 5/94درصد) بود ولی در شرایط کشت در معرعم

اجعای غالب اسیانس بودنید .مییتیوان گفیت کیم در

بم ترتیب تیمیول ( 69/86درصید) ،گامیاترپینن (6/67

اسانس هممی اکوتیپها و در هر دو شرایط رویشیگاه

درصد) و پ -سییمن ( 6/42درصید) اجیعای غالیب

و معرعییم ،ترکیبییات تیمییول و پ -سیییمن بییم عنییوان

اسانس را تشکیل میدادند .در اکوتیپ استان لرستان و

اجعای غالب حضور داشتند (جدول .)3

جدول  :3مقایسم کمیت و کیفیت اجعای اسانس اکوتیپهای آویشن دنایی در دو رویشگاه طبیعی و معرعم
همدان
رویشگاه
طبیعی

لرستان
معرعم

رویشگاه
طبیعی

مرکعی
معرعم

رویشگاه
طبیعی

شاخ
معرعم

بازداری

ردیف

ترکیب

0/2

0/92

0/07

0/79

0/07

0/78

926

α-Thujene

1

0/62

0/56

0/46

0/58

0/59

0/77

934

α-Pinene

2

0/14

0/08

0/06

0/08

0/33

0/35

949

Camphene

3

0/18

0/19

0/08

0/19

0/08

0/19

978

β-Pinene

4

1/25

1/55

1/29

1/2

1/17

1/73

990

β-Myrcene

5

0/19

0/25

0/19

0/21

0/19

0/28

1006

α-Phellandrene

6

1/0

1/41

1/23

1/01

0/96

1/26

1017

α-Terpinene

7

6/86

6/42

5/67

5/03

5/13

4/51

1026

p-Cymene

8

0/14

0/14

0/12

0/14

0/12

0/16

1029

D-Limonene

9

1/99

0/31

0/47

0/63

0/57

0/22

1032

1,8-Cineole

10

3/97

6/67

4/46

4/01

3/36

4/84

1059

γ-Terpinene

11

tr

0/44

0/16

0/3

0/15

0/36

1068

cis-Sabinene hydrate

12

0/15

0/11

0/14

0/12

0/14

0/17

1090

α-Terpinolene

13

0/41

0/29

0/34

0/2

0/34

0/26

1101

Linalool

14

0/04

tr

tr

tr

tr

tr

1171

Borneol

15

1/07

0/37

0/43

0/32

1/1

1/09

1182

4-Terpineol

16

0/03

tr

tr

tr

0/05

tr

1203

α-Terpineol

17
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5/94

0/24

0/18

0/11

2/45

0/17

1249

Carvacrol methyl ether

18

67/16

69/86

75/45

32/01

74/51

73/56

1309

Thymol

19

1/09

4/55

3/70

49/47

1/7

4/36

1312

Carvacrol

20

5/02

3/82

3/1

2/09

4/75

3/75

1427

trans-Caryophyllene

21

0/12

0/14

0/12

0/11

0/18

0/19

1444

Aromandendrene

22

0/14

0/12

0/1

0/07

0/14

0/11

1458

α-Humulene

23

0/11

0/14

0/1

0/11

0/16

0/17

1498

Ledene

24

0/09

0/25

0/33

0/17

0/11

tr

1509

β-Bisabolene

25

0/03

0/06

0/53

0/14

0/26

0/04

1544

(E)-α-Bisabolene

26

0/02

0/02

0/03

0/02

0/02

0/02

1584

Spathulenol

27

1/43

0/93

0/74

0/64

0/69

0/46

1590

Caryophyllene oxide

28

0/17

0/01

0/02

0/02

0/02

tr

1661

α-Cadinol

29

0/42

0/14

0/44

0/2

0/64

0/18

1696

Bis(2-ethylhexyl) phthalate

30

 :trمعادل ( traceمقادیر کمتر از )%0/05

نمونم برداری تفاوت چندانی وجود نداشت .بطور کلی

بحث

افعایش دما در اغلب گونمهای گیاهی باعی

یکی از مهمترین اهداف اصیالح گیاهیان داروییی

افیعایش

بهبود و توسعم کموتایپهای برتر گیاه است ،بنیابراین

بیوسنتع اسانسها مییشیود .در چنیین شیرایطی گییاه

شناسایی کموتایپهای برتر امری کیامال ضیروری بیم

تحت تنش مالیم گرمایی و خشکی قیرار مییگییرد و

نرر میرسد .میعان تولید متابولیت ثانویم و نیع اجیعای

برای مقابلم با این تنش تولید ترکیبات محافرت کننیده

مختلیییف متابولییییت ثانوییییم گیاهیییان داروییییی در

گیاه مانند مونوترپنها افعایش مییابید (

رویشگاه های مختلف متغیر است .بنابراین الزم اسیت

 .)2006اسانسها دارای ظرفیت گرمایی وییژه بیاالیی

در مرحلم اول کموتایپ مورد نرر شناسیایی و سیسس

بوده و در شرایط تنش خشکی (تولید گرمیا در گییاه)

شرایط اقلیمی و خاکی مناسب با کشت و پیرورش آن

در ذخیره گرما و در نتیجم جلوگیری از آسیب دمیایی

تعیین و فیراهم گیردد ( .)Rustaiee, 2009در مقایسیم

بم گیاه کمک میکنند (.)Fasina and Colley, 2008

Lusia et al.,

در شرایط معرعم ،درصد اسانس اکوتیپها تفاوت

کمیت و کیفیت اسانس اکوتیپها در شرایط رویشیگاه
طبیعی باید گفت کم هیم مییعان اسیانس و هیم جیع

معنی داری با هم نداشتند ولی میعان تیمول اسیانس در

غالب و با ارزش اسانس آویشن دنایی کم همان تیمول

سم اکوتیپ تحت این شرایط خیلی با هم متفاوت بود.

است ،تحت تاثیر شرایط رویشگاه بیود .مییعان بیاالتر

در اکوتیپ های همدان و مرکعی تحت شرایط معرعم،

اسانس و نیع تیمول موجود در اسیانس اکوتییپ هیای

تیمول بیشترین درصد اسانس را بیم خیود اختصیاص

لرستان و مرکعی در مقایسم با اکوتییپ همیدان را تیا

میداد ،در حالی کم در اکوتیپ لرستان برخالف شرایط

حدودی میتوان بم میانگین دمیای بیاالتر شیش ماهیم

رویشگاهی ،این کارواکرول بود کیم بیشیترین درصید

اول سال کم مصادف با دورهی رشدونمیو ،گلیدهی و

اسییانس را تشییکیل میییداد .بییین میییعان تیمییول و

تجمع اسانس آویشن دنایی است ،نسبت داد .چون در

کارواکرول اکوتیپها رابطم معکیوس وجیود داشیت،

سایر شیرایط آبو هیوایی و خیاکی ،بیین سیم منطقیم

طوریکم در اکوتیپهایی کیم مییعان تیمیول بیاال بیود،
7
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....Thymus

میعان کارواکرول پایین و در اکوتییپهیایی کیم مییعان

آویشییین کرمیییانی ()Thymus carmanicus Jalas.

تیمول پایین بود ،میعان کارواکرول باالتر بود.

( )Saber Amoli et al., 2007و آویشیین شیییرازی
(( )Zataria multiflora

واکنش اکوتییپ هیا بیم تغیییر شیرایط رویشیی از

Gholami and Askarzadeh,

رویشگاه طبیعی بم معرعم از نرر میعان تولیید اسیانس

 ،)2005گعارش شده کم این گیاهان سیازگاری بیاالیی

متفاوت بود ،طوریکم اکوتیپ همدان در شرایط کشت

در مناط با بارندگی متوسیط سیالیانم پیایین داشیتم و

در معرعم در مقایسم با شرایط رویشگاه میعان اسیانس

میعان بارندگی تأثیر چنیدانی بیر درصید اسیانس آنهیا

بیشتری داشت ،در حالیکم در دو اکوتیپ دیگر مییعان

ندارد .گعارش شده کیم آویشین بیرای تولیید کمیی و

اسانس در شرایط رویشیگاهی بیشیتر از معرعیم بیود.

کیفی مناسب نیاز بم هوای مالیم و معتدل متماییل بیم

شاید دستیابی بم چنین نتیجمای بم ایین علیت باشید

گرم ،خشک و آفتابی دارد (

کم میانگین دمای ششماهم اول سال در شیرایط کیرج

 .)2004در آویشین آذربایجیانی (

(معرعم) در مقایسم با همدان بیشتر بوده و همیین امیر

 )Klokov & Desj.-Shostمییعان اسیانس بیا غلریت

موجبات تولید بیشتر اسانس را فراهم کرده اسیت .امیا

کلسیم و پتاسیم ،درصد شین و میاده آلیی همبسیتگی

بین کرج با شرایط رویشیگاهی اسیتانهیای لرسیتان و

مثبت و با درصد سیلت و رس همبستگی منفی نشیان

مرکعی از نرر میانگین دمای ششماهیمی اول تفیاوت

داده اسییت ( .)Yavari, 2009در مطالعییمی حاضییر

چندانی وجود نداشت .عواملی مثل نور ،رطوبیت ،آب

مشاهده شد کم آویشندنایی در خاکهایی با pHهیای

و ارتفاع از سطح دریا از جملم عوامل اساسی و تعیین

باال رویش دارد ،کم البتیم برخیی مطالعیات دیگیر نییع

کننده کمیت و کیفیت مواد میوثره داروییی در گیاهیان

تأیید کننده این مطلب مییباشیند .در مطالعیمای روی

هسیتند ( .)Koocheki and Alizadeh, 1995شیرایط

خصوصیات رویشیگاهی آویشین دنیایی pH ،مناسیب

اقلیمی منطقم رویش گیاه با تیاثیر بیر مییعان فتوسینتع،

برای رشدونمو این گیاه را حدود  7/38-8/05گعارش

تنفس و نیع خصوصیات رشدی و مورفولوژیکی گییاه

کردهاند ( .)Karimi et al., 2010خاک رویشیگاههیای

میییتوانیید روی محتییوی اسییانس و نیییع اجییعای آن

مورد مطالعم دارای آهک نسیبتاً بیاالیی بودنید کیم در

تاثیرگذار باشد ( .)Saharkhiz, 2002میعان تأثیرپذیری

مطالعات دیگیر نییع رشید آویشین در خیاکهیای بیا

درصد اسانس و اجعای مختلف اسانس آویشین هیا از

ترکیبات آهکی زیاد گعارش شیده اسیت (

شییرایط رویشییگاهی در برخییی مطالعییات دیگییر نیییع

 .)al., 2007همچنین نتایش نشان داد کم آویشیندنیایی

ارزیییابی و گییعارش شییده اسییت .در تحقیقییی تییأثیر

در خاکهایی با بافتهای متفیاوت مییتوانید روییش

رویشگاههای مختلف بر اجعای اسانس آویشن دنیایی

داشتم باشد .رشد آویشین در خیاک هیای شینیرسیی

بررسی شده و دریافتماند کم درصد تیمیول همبسیتگی

( )Hasani, 2001و خییاکهییای لییومیشیینی (

مثبت و معنیداری بیا ارتفیاع از سیطح درییا دارد ،در

 )Amoli et al., 2007گعارش شده است.

Yazdani and Shahnazi,
Thymus migricus

Weeler et

Saber

حالیکم میعان کارواکرول تحت تیأثیر ارتفیاع از سیطح

پی بردن بم ارتبا بین درصد ماده موثره و اجیعای

دریا قرار نداشیت ( .)Karimi et al., 2010همبسیتگی

آن با خصوصیات فیعیکی و شیمیایی خاک این امکیان

مثبت بین درصید تیمیول و ارتفیاع از سیطح درییا در

را بم ما میدهد کم برای دستیابی بم باالترین کمییت

آویشین گونیم  T. kotschyanusگیعارش شیده اسیت

و کیفیت ماده موثره ،مناسیبتیرین شیرایط خیاکی را

( .)Habibi et al., 2006همچنییین در مییورد گیاهییان

برای گیاه فراهم کنیم ( .)Khorshidi, 2015در پروسیم
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اهلیسازی یک گیاه داروییی عیالوه بیر کمییت میاده

از درصد اسانس و نیع تیمول باالتری برخیوردار بیوده

موثره ،میعان جع غالب و باارزش ماده موثره است کم

و لییذا ضییروری بییم نرییر میییرسیید کییم در راسییتای

تعیین کننده محییط کشیت ثانوییم گییاه مییباشید .در

اهلیسازی و کشت و کار این گیاه باارزش گیامهیایی

آویشن دنایی نیع عالوه بر میعان اسانس ،میعان تیمیول

برداشتم شود .از آنجائی کم درصد اسانس اکوتیپ های

و در وهلیییمی بعیییدی ،مییییعان ترکیبیییاتی همچیییون

مییورد مطالعییم در شییرایط کشییت یکسییان تفییاوت

کارواکرول است کم تعیین کننده محیط کشیت ثانوییم

معنیداری با هم نداشتند ولی در رویشگاههای طبیعیی

گیاه میباشند ،لذا رصد کردن و ارزیابی تغیییرات ایین

این تفاوت معنی دار بود ،نشاندهندهی تأثیرپذیر بیودن

ترکیبات یکی از مهمترین نکات قابل توجیم در اهلیی

میعان اسانس آویشن دنیایی از شیرایط آبو هیوایی و

سازی این گیاه میباشید .از آنجائیکیم براسیاس نتیایش

خاکی رویشگاه است .براسیاس نتیایش بدسیت آمیده،

مطالعم حاضر و نییع نتیایش سیایر محققیین ،درصید و

اکوتیپ استان مرکعی در مقایسم با دو اکوتییپ دیگیر

اجعای مهم اسانس آویشن دنایی بم شدت تحت تیأثیر

در رویشگاه طبیعی بیشترین میعان اسیانس را داشیت،

شرایط رویشگاهی هستند ،لذا جهیت دسیتییابی بیم

لذا جهت دست یابی بم بیشترین میعان اسانس در ایین

باالترین کمیت و کیفیت ماده موثرهی ایین گییاه ،الزم

گیاه ،فراهم نمودن شرایطی مشابم با شیرایط رویشیگاه

است کم اکوتیپهای بیشتری از ایین گییاه در شیرایط

استان مرکعی ضمن اهلیسیازی و کشیت و کیار ایین

آبوهییوایی و خییاکی مختلییف کشییت شییده و مییورد

گیاه ضروری بم نرر میرسد.

ارزیابی قرار گیرند تا نهایتاً بم ییک نتیجیم جیامعتیر و
مفیدتری رسید و بهترین شرایط برای کشت این گییاه

سپاسازاری

شناسایی گردد.

از دانشگاه تهران بخاطر حمایتهای مالی پروژه و
از دکتر فواد فاتحی بم سیبب کمیکهیای زییادی کیم

نگیجهگیری نهایی

ضییمن انجییام اییین تحقی ی داشییتند ،کمییال سییساس و
قدردانی را داریم.

آویشن دنایی در مقایسم با دیگر گونمهای آویشین
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