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Abstract
The use of thyme as an edible plant and spice has been commonplace since ancient times. Flowering shoots are 
used in this plant. The essential oil of thymus species has antimicrobial and antioxidant properties. In this study, 
75 populations of thymus species were cultivated from the research fields of East Azarbaijan, Ardebil, Isfahan, 
Khorasan Razavi, Zanjan, Semnan, Fars, Qom, Golestan, Markazi, Homand and Absard, Hamedan, and Yazd 
as well as National Botanical Garden of Iran. The quality and quantity yield of essential oil was investigated. 
Chemical compounds of the study essential oils were identified with GC and GC-MS. The essential oil yield of 
the study populations was calculated to be 0.15%-4.52% (dry weight). The highest essential oil yield (4.52%) was 
recorded for T. fedtschenkoi of West Azarbaijan origin, cultivated in Golestan province. The highest percentage of 
thymol (79.63%) was recorded for T. transcaspicus of Yazd origin and T. daenensis of Lorestan origin. The highest 
percentage of carvacrol (86.7%) was identified in T.transcaspicus cultivated in the HomandAbsard Station. The 
highest percentage of geraniol (77%) was identified in T.kotschyanus cultivated in Yazd province. Results showed 
that if the quantity (essential oil percentage) is considered, T. fedtschenkoi from West Azarbaijan province could be 
recommended for mass cultivation and in the case of thymol and carvacrol, T. transcaspicus from Yazd province 
is recommended. However, if geraniol is important, T. kotschyanus from Kurdistan could be a better suggestion. 
Keywords: Thymus, hydro distillation, essential oil, accession, Thymol

1*- نویسنده مسئول، استاد پژوهش، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران
mirza@rifr-ac.ir :پست الکترونیک

2- دانشیار پژوهش، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران
3- دانشجوي دکتري، گروه علوم زیست گیاهی، دانشکده علوم طبیعی، دانشگاه تبریز، ایران

4- پژوهشگر، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران
1*- Corresponding author, Research Institute of Forests and Rangelands, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Tehran, Iran
E-mail: mirza@rifr-ac.ir
2- Research Institute of Forests and Rangelands, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Tehran, Iran 
3- Ph.D student, Department of Plant Biology, Faculty of Natural Science, University of Tabriz, Tabriz, Iran
4- Reseach Expert, Research Institute of Forests and Rangelands, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Tehran, Iran

Quality and quantity yield of thyme essential oil in different climatic conditions 
M. Mirza1*, E. Sharifi Ashoorabadi2 , B. Allahverdi Mamaghani3 and Z. behrad4

چکیده
استفاده از آویشن به عنوان گیاه خوراکي و ادویه ای از زمان  های بسیار قدیم معمول بوده است. قسمت های مورد استفاده این گیاه 
شامل سرشاخه گلدار آن است. اسانس گونه های مختلف جنس Thymus دارای خواص ضدمیکروبي  و آنتی اکسیدانی است. 
در این تحقیق 75 جمعیت از گونه  های مختلف آویشن در مزارع تحقیقاتي استان  های آذربایجان  شرقی، اردبیل، اصفهان، خراسان 
رضوی، زنجان، سمنان، فارس، قم، گلستان، مرکزی، همدان و یزد و همچنین همند و آبسرد و باغ گیاه شناسی ملی ایران  کشت 
شده و عملکرد کمي و کیفي اسانس آنها مورد بررسي و تحقیق قرار گرفت. اسانس  های به دست آمده با استفاده از دستگاه  های گاز 
کروماتوگرافي  و گاز کروماتوگرافي متصل به طیف سنجي جرمي آنالیز و ترکیب های شیمیایي آنها شناسایي شد. بازده اسانس  
جمعیت های مورد مطالعه کشت شده  بر حسب وزن خشک بین 0/15 تا 4/52 بود. در جمعیت های کشت شده  در مزرعه 
شامل استان های مختلف باالترین بازده اسانس سرشاخه گلدار در گونه T. fedtschenkoi کاشته شده در استان گلستان با 
منشأ آذربایجان غربي به میزان 4/52 درصد بود. بیشترین درصد تیمول گونه T. transcaspicus با منشأ استان یزد 79/63 
درصد و گونه T. daenensis با منشأ بذر لرستان 76/33 درصد بود.  باالترین درصد کارواکرول )86/7 درصد( نیز در گونه
گونه در  هم  درصد(   77( ژرانیول  درصد  بیشترین  و  شد  کشت  آبسرد  و  همند  ایستگاه  در  که  بود   T. transcaspicus
T. kotschyanus کاشته شده در استان یزد مشاهده شد. نتایج نشان داد چنانچه کمیت )درصد اسانس( مورد توجه باشد، گونه
گونه باشد،  نظر  مورد  کارواکرول  و  فنلی تیمول  ترکیب های  صورتی که  در  غربی  و  آذربایجان  از   T. fedtschenkoi
T. transcaspicus  از استان یزد جهت کشت انبوه پیشنهاد می شود. اما اگر کموتایپ ژرانیول مورد اهمیت باشد، گونه

T. kotschyanus  از استان کردستان پیشنهاد بهتری است.

واژه های کلیدی: آویشن، استخراج با آب، اسانس، جمعیت، تیمول
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 مقدمه 
آویشــن یکــی از جنس هــای 

Lamiace-) نعنــا تیــره  عمهــم 
 350 به تقریــب  کــه  اســت   (ae

گونــه مختلــف در سراســر جهــان 
در  چندســاله  و  معطــر  گونــه   14 و 
ــای ــم زاد،1373(. گونه ه ــران دارد )ج ای

 ،T.caramanicus ،T. daenensis 
T. trautvetteri جزء  و   T.persicus
گونه های انحصاری ایران محسوب می شوند 

)مظفریان،1382( )شکل های1تا8(. 
از نظــر ویژگی هــای مرفولوژیــک، 
چوبــی،  به صــورت  آویشــن  گیاهــان 
ــده  ــا قاع ــی ب ــا علف ــه ای ی ــاه، بوت کوت
چوبــی هســتند. ســاقه آنهــا راســت، 
خوابیــده و به صــورت چهارگــوش اســت. 
ــا دارای حاشــیه صــاف، مســطح و  برگ ه
ــورت  ــن به ص ــتند. گل آذی ــورده هس تاخ
ــه  ــدد و کالل ــا 4 ع ــنبله اســت. پرچم ه س
دوشــاخه ای اســت و میــوه به صــورت 
فندقــه تخم مرغــی شــکل اســت )جــم زاد، 
1391(. ایــن گیــاه به علــت داشــتن ترکیب 
تیمــول یــا کارواکــرول از گیاهــان دارویــی 
ــاارزش و پرمصــرف در صنایــع دارویــی  ب
و غذایــی اســت )امیدبیگــی،1379(. تیمول 

ــد  ــده مي توان ــر ضدعفوني کنن ــودن اث ــت دارا ب به عل
در  آن  ضدعفونــي  یــا  روده  بیماري هــای  در 
ــا  ــت روده و وب ــي از عفون ــمومیت  های ناش مس
ــي از  ــول برخ ــن در فرم ــد. همچنی ــد باش مفی
و  غرغــره  محلول هــای  خمیر دندان هــا، 
دهان شــویه وجود دارد )مومني و شــاهرخي، 
1377(. به صــورت ســنتی به عنــوان ضدنفخ، 
هضم کننــده غــذا، ضداسپاســم، ضدســرفه و 
خلــط آور در درمان ســرماخوردگی اســتفاده 
ــاه  ــن گی ــی ای ــمت های درمان ــود. قس می ش
شــامل سرشــاخه گلــدار آن اســت. از مــواد 
مؤثــره موجــود در گیــاه آویشــن داروهایــی 
به شــکل شــربت، قــرص مکیدنــی و از 
عصاره هــای آبــی، آبــی- الکلــی و پروپیلــن 
گالیکولــی آویشــن نیــز در تهیه شــامپو، کرم 
ــارچ،  ــر ضدق ــود. اث ــتفاده می ش ــاد اس و پم
ضدانــگل و ضدباکتــری ایــن گیــاه بــه اثبات 
رســیده اســت )امیدبیگــی،1376؛ نقدی بادی 

ــی،1382(. و مکــی زاده تفت
مطالعــات انجــام شــده در زمینه بررســی 
 فیتوشــیمیایی گونه هــای آویشــن نشــان داده 
کــه ایــن گونــه داراي کموتایپ   هــای مختلفي 
اســت. از آن جملــه مي تــوان بــه کموتایــپ 
تیمــول، کارواکرول، ژرانیول و لینالول اشــاره 
ــاًل  ــن قب ــای آویش ــي از گونه  ه ــرد. برخ ک

توســط محققان مــورد مطالعه قــرار گرفته اند 
از آن جملــه می تــوان بــه تحقیقي که توســط 
ســفیدکن و همــکاران انجــام گرفــت اشــاره 
کــرد کــه در آن ترکیب هــای اصلــی اســانس 
ــامل کارواکرول،  گونه T. kotschyanus ش
تیمــول، گاماترپینــن، پاراســیمن و بورنئــول 
 )1381 بیدگلــی،  رحیمــی  و  )ســفیدکن 
ــه ــانس گون ــب اس ــای غال ــود. ترکیب ه ب

 T. daenesis شــامل تیمــول، کارواکــرول، 
پاراســیمن، گامــا ترپینــن، کارواکــرول متیــل 
اتــر، 8/1 ســینئول و بورنئول بــود )اکبری نیا 
 T. mgricus و میــرزا، 1387(. در گونــه
ترکیب هــای تیمــول، کارواکــرول، گامــا 
ترپینن و پارا-ســیمن شناســایی شــده اســت 
 Yavari et al., 2010; Baser et al., 2002;)
.(Sajjadi&Khatamsaz, 2003; Amiri, 2012
T. pubescens ــه ترکیب های عمده در گون
در یک گزارش شــامل ســیترونلول و ژرانیول 
(Nazemiyeh et al., 2011) و در دو گزارش 
دیگر شــامل کارواکرول، تیمول و پاراســیمن 
Sefidkon et al., 2002; Abous-)  است

ــده  ــای عم aber et al., 2002). ترکیب ه
اســانس گونــه T. transcaspicus شــامل 
 Miri et al., 2002) تیمول و کارواکرول اســت
Tabrizi et al., 2010;). تیمــول، بتاکاریوفیلن 

T. transcaspicus شکل 1-  نمایي از گونهT. transcaucasicus شکل 2- نمایي از گونه
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T. fedtschenkoi  شکل 3- نمایي از گونه

T. fallax  شکل 5- نمایي از گونه

        شکل 7- گونه T. daenensis در الیزنگان داراب

شکل 9- آویشن های مستقر در جی فی پات در اتاقک کشت

T. pubescens  شکل 4- نمایي از گونه

T. trautveterri  شکل 6- نمایي از گونه

شکل 8- گونه T. lancifolius در دشت مشکان نی ریز

شکل10- گلدان های آویشن  در گلخانه

i r a n n a t u r e . a r e e o . a c . i r 36



37 طبیعت ایران/ جلد 2، شماره 4، مهر- آبان 1396

شکل 11- نمایی از قطعه تحقیقاتی آویشن در ایستگاه 
خیرآباد زنجان

شکل 12-خشک کردن سرشاخه هاي گلدار

شکل 13- استخراج اسانس آویشن به وسیله دستگاه 
کلونجر در آزمایشگاه

GC/MS شکل 14- دستگاه

آن محاســبه شــد. بــرای اســتخراج اســانس 
آویشــن  سرشــاخه های  جمعیت بــرداری 
ــه حــدود 50 درصــد گلدهــی در  در مرحل
ــد و  ــام ش ــا 1390 انج ــال های 1388 ت س
پس از خشــک شــدن در ســایه، با دســتگاه 
کلونجــر بــه روش تقطیر بــا آب به مدت ســه 
ســاعت مــورد اســانس گیری قــرار گرفتنــد 
)شــکل های 12 و 13(. درصــد اســانس 
براســاس وزن خشــک سرشــاخه محاســبه 
و ترکیب هــای اســانس بــا دســتگاه های 
GC و GC/MS شناســایی شــد )شکل 14(. 
مشــخصات جمعیت  هــای آویشــن در جدول 

1 آمــده اســت.

 درصد اسانس
ــن  ــای آویش ــانس در جمعیت ه ــد اس درص
مختلــف  اســتان های  در  شــده  کاشــته 
مشــخص و مقایسه شد )شــکل 15(. کمترین 
درصــد اســانس گــزارش شــده از اســتان ها 
 T. kotschyanus گونــه  بــه  مربــوط 
)جمعیت هــای 7، 8، 11، 22، 23 و 56(،
T. pubescence )جمعیت هــای 14، 19 
و 55(، T. fedtschenkoi )جمعیت هــای 
9 و 20(، T. daenensis )جمعیــت 65( و

T. vulgaris )جمعیت 57( اســت. بیشــترین 
نیــز در گونــه  هــای  درصــد اســانس 
 ،44  ،1 )جمعیت هـــای   T. lancifolius
ــت  45، 69 و 70(،T. daenensis )جمعیـ
 T. kotschyanus،)40 60 در دو اســـتان و
و  )58 و   29  ،17 جمعیت  هـــای  )در 
 )52 جمعیـــت  )در   T. fedtschenkoi
ــد  ــه درصـ ــا مقایسـ ــد. بـ ــت آمـ به دسـ
ـــه  ـــورد مطالع ـــای م ـــانس در جمعیت  ه اس
ــن  ــه کمتریـ ــود کـ ــه مي شـ ــه گرفتـ نتیجـ
ـــه  ـــوط ب ـــانس مرب ـــد اس ـــترین درص و بیش
گونـــه T. fedtschenkoi )جمعیـــت 20( 
کاشـــته شـــده در اســـتان های ســـمنان و 

گلســـتان اســـت.

 درصد ترکیب های اصلی
بــرای شناســایی ترکیب هــا از دســتگاه 
دســتگاه  و   (GC) گازی  کروماتوگــراف 
کروماتوگــراف گازی متصــل به طیف ســنجي 
جرمي (GC/MS) اســتفاده شــد. درمجموع 
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و پاراســیمن  ترکیب هــای اصلــی شناســایی 
Mirza&-) اســت T.vulgaris هشــده در گون
 T. fedtschenkoi در گونه .(Baher, 2003
ترکیب هــای تیمــول، آلفا-ترپینیــل اســتات، 
ترانــس برنیل اســتات، اوســیمن و کاریوفیلن 
اســانس  عمــده  ترکیب هــای  به عنــوان 
ایــن گونــه شناســایی شــده اســت )میــرزا و 
احمــدی،1379(. از آنجایــی  کــه ایــن گیــاه 
دارای مصرف فراوان در داخل کشــور شامل 
صنایــع مختلــف غذایی، دارویی، بهداشــتی و 
آرایشــی اســت و همچنیــن به دلیــل صادرات 
و  کشــور  ظرفیت هــای  از  اســتفاده  آن، 
ــانس  ــی اس ــی و کیف ــرد کم ــی عملک ارزیاب
ــده در  ــت ش ــرایط کش ــا در ش ــن گونه ه ای
مــزارع ضــروری اســت. در ایــن راســتا 75 
جمعیــت از گونه هــای مختلــف آویشــن 
ــای  ــرد و ترکیب ه ــد و عملک ــاب ش انتخ
اصلی اســانس سرشــاخه های هوایــی گلدار 
ــه  ــده در مزرع ــت ش ــرایط کش ــا در ش آنه
ــه  ــدت س ــور به م ــف کش ــق مختل در مناط
ســال مــورد بررســی و ارزیابی قــرار گرفت. 
باتوجــه به وجــود تنــوع در میــان گونه های 
آویشــن و تأثیــر عوامل محیطی بــر عملکرد 
کمیــت و کیفیت اســانس، هــدف از انجام این 
تحقیــق، بررســی ویژگی هــای فیتوشــیمیایی 
ازجملــه روش هــای مناســب برای دســتیابی 
ــی  ــت معرف ــای انتخــاب در جه ــه معیاره ب

گونــه مناســب بــرای کاشــت اســت. 

 اقدامات و یافته ها
بذر  هــای آویشــن، هنــگام پاییــز در شــرایط 
گلخانــه و در جیفي پــات کشــت شــدند 
نشــا های  ســپس  و10(.   9 )شــکل های 
ســه ماهه در فصــل بهــار بــه مــزارع مراکــز 
تحقیقــات کشــاورزي و منابــع طبیعــي 
ــد،  ــرا ش ــرح در آن اج ــه ط ــتان هایی ک اس
انتقــال یافــت )شــکل 11(. فاصلــه بوته هــا 
 90 ردیف هــا  فاصلــه  و  ســانتي متر   60
ــاري  ــد. آبی ــه ش ــر گرفت ــانتي متر در نظ س
ــد.  ــام ش ــم انج ــور منظ ــز به ط ــا نی بوته ه
از طرفیــن  برداشــت، دو خــط  هنــگام 
ــک  ــز ی ــرت نی ــرف ک ــر ط ــذف و از ه ح
متــر به عنــوان حاشــیه در نظــر گرفتــه شــد. 
محصــول تر در هــر کرت توزیــن و عملکرد 
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محل کشتنام گونهکدمحل کشتنام گونهکدمحل کشتنام گونهکد
1T. lancifolius16مرکزيT. lancifolius31کردستانT. vulgarisمنشأ خارجي

2T. Transcaucasicus17گیالنT. kotschyanus32آذربایجان غربیT. pubescensمرکزي

3T. kotschyanus18قزوینT. pubescens32قزوین T. kotschyanusآذربایجان غربی

4T. lancifolius19مرکزيT. pubescens33آذربایجان غربیT. transcaspicusخراسان

5T. kotschyanus20قزوینT. fedtschenkoi34آذربایجان غربیT. pubescensآذربایجان شرقي، مراغه

6T. pubescens21گیالنT. kotschyanus35کردستانT. transcaspicusیزد

7T. kotschyanus22زنجانT. kotschyanus36قزوینT. kotschyanusآذربایجان غربی

8T. kotschyanus23زنجانT. kotschyanus37کردستانT. vulgaris)رقم خارجی )شاهد

9 T. fedtschenkoi24زنجانT. transcaspicus38یزدT. daenensisقزوین

10T. kotschyanus25آذربایجان غربیT. lancifolius39لرستانT. pubescensآذربایجان شرقي

11T. kotschyanus26زنجانT. pubescens40سمنانT. daenensisلرستان

12T. transcaucasicus27زنجانT. kotschyanus41آذربایجان غربیT. lancifoliusفارس

13  T. fedtschenkoi28زنجانT. pubescens42اصفهانT. daenensisاصفهان

43T. lancifolius56لرستانT. kotschyanus69کرمانT. lancifoliusمرکزي

44T. lancifolius57کردستانT. vulgaris70مرکزيT. kotschyanusآذربایجان غربی

45T. lancifolius58اصفهانT. kotschyanus71کردستانT. migricusآذربایجان غربی

46T. pubescens59کردستانT. migricus72آذربایجان غربیT. daenensisمرکزي

47  T. kotschyanus60لرستانT. daenensis73مرکزيT. migricusآذربایجان غربی

48T. lancifolius61لرستانT. lancifolius T. pubescens74مرکزيT. fedtschenkoiسمنان

49T. daenensis62اصفهانT. daenensis75لرستانT. pubescensآذربایجان شرقي

50T. kotschyanus63زنجانT. vulgarisمرکزي

51T. kotschyanus64تهرانT. vulgarisسمنان

52T. fedtschenkoi65آذربایجان غربیT. daenensisلرستان

53T. pubescens66زنجانT. daenensisسمنان

54 T. Kotschyanus var
eriophorus

آذربایجان غربیT. kotschyanus 67آذربایجان غربی

55T. pubescens68تهرانT. daenensisاصفهان

56T. kotschyanus69کرمانT. lancifoliusمرکزي

باتوجه 
در  تنوع  وجود  به 

میان گونه های آویشن و تأثیر 
عوامل محیطی بر عملکرد کمیت 

و کیفیت اسانس، بررسی ویژگی های 
فیتوشیمیایی ازجمله روش های مناسب 
برای دستیابی به معیارهای انتخاب 
به منظور معرفی گونه مناسب 

برای کاشت است
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ترکیب هــای پاراســیمن، ســینئول، گامــا 
ترپینــن، لینالــول، بورنئــول، آلفــا ترپینئــول، 
ژرانیــول، تیمــول، کارواکــرول، آلفــا ترپینیل 
اســتات، ژرانیــل اســتات و اي- کاریوفیلــن 
شناســایي شــدند. در بیــن ایــن ترکیب هــای 
لینالــول، آلفــا ترپینئــول، ژرانیــول و ژرانیــل 
ــد  ــا از درص ــي از توده ه ــتات در برخ اس
باالیــي برخــوردار بودنــد. ترکیب هــای 
به عنــوان  نیــز  کارواکــرول  و  تیمــول 
ــن در  ــانس آویش ــي اس ــای اصل ترکیب ه
بســیاري از توده هــا بــا درصــد بــاال اســت. 
در  درصــد  تــا 77  از 0/1  ژرانیــول 
جمعیت  هــای کاشــته شــده در اســتان ها 
ــول در  ــد ژرانی ــن درص ــود. کمتری ــر ب متغی
گونــه T. kotschyanus )جمعیــت 56( 
کاشــته شــده در اســتان اصفهــان و بیشــترین 
ــت  ــه T. kotschyanus )جمعی آن در گون
21( کاشــته شــده در اســتان یــزد به دســت 
ــز از  ــول نی ــد تیم ــکل 16(. درص ــد )ش آم
ــا 94/09 درصــد نوســان داشــت.  0/48 ت
T. lan� ــه ــن درصــد تیمــول در گون  کمتری

ــده در  ــته ش ــت  69(  کاش cifolius )جمعی
اســتان یزد مشــاهده شــد و بیشــترین درصد 
ــت 64(  ــه T. vulgaris )جمعی ــز در گون نی
کاشته شــده در اســتان اصفهــان به دســت آمد 
ــا  )شــکل 17(. کارواکــرول هــم از 0/15 ت
86/7 درصــد در جمعیت  هــای کاشــته شــده 
ــن درصــد  ــود. کمتری ــر ب ــتان ها متغی در اس
 T. kotschyanus کارواکــرول در گونــه
)جمعیــت 58( کاشــته شــده در اســتان 
اصفهــان و بیشــترین درصــد در گونــه
T. transcaspicus )جمعیــت  35( کاشــته 
شــده در ایســتگاه همنــد و آبســرد به دســت 
آمــد )شــکل 18(. عمومــًا اســانس آویشــن 
داراي مقادیــر بــاالي مونوترپن هــای فنلــي 
تیمــول و کارواکرول اســت کــه در گونه  های
زیرگونـــه  T. vulgaris ,T. daenensis
(Nickavar et al., 2005) T.daenensis
;T. transcaspicus (Miri et al., 2002)
;T. kotschyanus (Rustaiyan et al., 1999) 
;T. migricus (Baser et al., 2002)
;T. pubescens (Rustaiyan et al., 2000)

اســت  آن  نشــان دهنده  و  دارد  مطابقــت 
ــای  ــرول از کموتیپ  ه ــول و کارواک ــه تیم ک

شکل 15- مقایسه کمترین و بیشترین درصد اسانس در استان های مختلف

شکل16- مقایسه کمترین و بیشترین درصد ژرانیول در استان های مختلف

شکل17- مقایسه کمترین و بیشترین درصد تیمول در استان های مختلف

شکل18- مقایسه کمترین و بیشترین درصد کارواکرول در استان های مختلف
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ــتند. ــران هس ــي ای ــای بوم گونه  ه

 توصیه ترویجی
تنـوع در میـان  بـه وجـود  باتوجـه 
گونه های آویشن و تأثیر عوامل محیطی 
بـر عملکـرد کمیت و کیفیت اسـانس، بررسـی 
ویژگی هـای فیتوشـیمیایی ازجملـه روش های 
مناسـب برای دسـتیابی بـه معیارهـای انتخاب 
به منظور معرفی گونه مناسب برای کاشت است. 
در ایـــن تحقیـــق عملکـــرد کمـــی و کیفـــی 
ـــران و  ـــي ای ـــن بوم ـــای آویش ـــانس گونه  ه اس
تعـــداد معـــدودي از ارقـــام غیربومي در شـــرایط 
مزرعـــه بررســـی شـــد. از بیـــن ترکیب هـــا 
پاراســـیمن، گامـــا ترپینـــن، لینالـــول، ژرانیـــول، 
ـــا  ـــتات و آلف ـــل اس ـــرول، ژرانی ـــول، کارواک تیم
ــده  ــای عمـ ــوان ترکیب هـ ــول به عنـ ترپینئـ
ـــدند. در  ـــي ش ـــه معرف ـــن مطالع ـــن در ای آویش
ــه  ــده  در مزرعـ ــای کشـــت شـ جمعیت  هـ
باالتریـــن  مختلـــف  اســـتان های  در 
ــدار در  ــاخه گلـ ــانس سرشـ ــازده اسـ بـ
گونـه T. fedtschenkoi کاشـته شـده در 
اسـتان گلسـتان بـا منشـأ آذربایجـان غربي 
به میزان 4/52 درصد بود. بیشـترین ترکیبات 
دیگـر نیـز شـامل تیمـول مربـوط بـه گونـه
 T. vulgaris به میزان 94/09 درصد کاشـته 
شـده در استان اصفهان، کارواکرول مربوط به 
گونه T. transcaspicus با منشأ استان یزد 
با 86/7 درصد کاشـته شـده در همند آبسرد 
و ژرانیـول بـا 77 درصـد مربـوط بـه گونـه

 T. kotschyanus با منشـأ استان کردستان 
کاشـته شده در اسـتان یزد بودند. نتایج نشان 
داد، چنانچـه کمیـت )درصـد اسـانس( مورد 
 T. fedtschenkoi گونـه  باشـد،  توجـه 
از اسـتان آذربایجـان غربـی  و در صورتـی 
کـه ترکیب هـای فنلـی تیمـول و کارواکرول 
  T. transcaspicus مورد نظر باشـد، گونـه
از اسـتان یـزد بـرای کشـت انبـوه پیشـنهاد 
ژرانیـول  کموتایـپ  اگـر  امـا  می شـود. 
مّدنظـر بـوده و دارای اهمیـت باشـد، گونـه
T. kotschyanus  از اســتان کردســتان 
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