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 ذٌچکی
اس دیز تاس در هٌاطك غزتی ایزاى اس عز . آٍیؾي دًایی گیاّی تَهی ایزاى هی تاؽذ وِ سیغتگاُ آى اعتاى چْار هحال تختیاری ٍ فارط هی تاؽذ

ؽذُ اعت، گیاُ آٍیؾي تاغی گیاّی تَهی ؽاخِ ّای گلذار آٍیؾي دًایی تِ فَرت گغتزدُ جْت هقارف غذایی ٍ دارٍیی  اعتفادُ هی

در ایي پضٍّؼ تِ هٌظَر همایغِ تزویثات اعاًظ  . غذایی  هَرد اعتفادُ سیادی دارد زاًِ ٍ ارٍپا هی تاؽذ وِ در هحقَل ّای تْذاؽتی ٍهذیت

هتز وؾت دادُ ؽذ، ؽزایط  1700در هٌطمِ اعتْثاى فارط تا ارتفاع اس عطح دریای 1387گیاُ آٍیؾي دًایی ٍ آٍیؾي تاغی دراعفٌذ هاُ عال 

ظ گیزی ّز دٍ گیاُ یىغاى در ًظز گزفتِ ؽذ، اعاًظ عزؽاخِ ّای گل دار گیاّاى تِ رٍػ تمطیز تا آب تذعت آهذ ٍ اس داؽت ٍاعاً

، %(2/71)تیوَل : تزویثات عوذُ اعاًظ آٍیؾي دًایی ؽاهل. تِ هٌظَر آًالیش تزویثات اعاًظ اعتفادُ ؽذ  GC ,  ٍGC/MSتىٌیه ّای

ٍسى خؾه % 4/2ٍ درفذ اعاًظ تزای آٍیؾي دًایی . تَد%( 8/9)ٍ گاها تزپیٌي %( 8/3)، پاراعیویي%(6/2)واریَفیلي -، تتا%(4/2)وارٍاوزٍل 

عیویي -، پارا%(32/1)واریَفیلي -، تتا%(14/3)، وارٍاوزٍل %(14/63)تیوَل : اجشاء تؾىیل دٌّذُ اعاًظ آٍیؾي تاغی ؽاهل. گیاُ تذعت آهذ

تا تَجِ تِ هیشاى تاالی تیوَل  اعاًظ گًَِ آٍیؾي . هحاعثِ ؽذ% 6/1اعاًظ تزای آٍیؾي تاغی تَد، درفذ %( 66/8)تزپیٌي -ٍ گاها%( 50/9)

دًایی ٍ درفذ تاالتز تَلیذ اعاًظ آٍیؾي دًایی ًغثت تِ آٍیؾي تاغی ، هی تَاى اس ایي گًَِ تَهی ایزاى تِ عٌَاى جایگشیي هٌاعثی تزای 

 .لف، تاالخـ وارتزدّای دارٍیی اعتفادُ وزدگًَِ رعوی ٍ ارٍپایی آٍیؾي تاغی   جْت همافذ هخت

 .آٍیؾي دًایی، آٍیؾي تاغی، تزویثات اعاًظ، درفذ اعاًظ، تیوَل:  ياشٌ َای کلیذی

 مقذمٍ

ایي هَاد اس اًذام ّاای هختلاف گیاّااى     .اس هْوتزیي ًگْذارًذُ ّای طثیعی هحغَب هی ؽًَذ Essential oil Eos )) اعاًظ ّای گیاّی

رٍػ  .گَیٌذ غٌچِ  ٍ گل تذعت هی آیٌذ اعاًظ ّای گیاّی را رٍغي ّای اتزی یا فزار ًیش هی ؽاخِ، تزي، پَعت، ، جَاًِ،ًظیز داًِ، ریؾِ

ًاَع اعااًظ گیااّی     300حاذٍد  . هعوَل تزیي رٍػ تجارتی جْت تْیِ ایي اعاًظ ّا اعات   (Steam distilation ) تمطیز تا تخار داغ

 .ًَع اس آى ّا اّویت تجاری دارًذ، عوذتاً تِ هٌظَر ایجاد عطز ٍ طعن در هَاد غذایی اعتفادُ هی ؽاًَذ  30ؽٌاختِ ؽذُ ٍجَد دارد وِ تمزیثاً 

فافالِ   عي گیاُ، عولیات وؾاٍرسی، فقل تزداؽت، تزویثات اعاًظ ّای تِ دعت آهذُ اس یه گًَِ خاؿ گیاّی تز اعاط جغزافیای هٌطمِ،

. تزای هثال اعاًظ تِ دعت آهذُ اس گیاّاى جَاى تِ هزاتة تیؾتز اس گیاُ هغي اعات . ٍت اعتتیي گیاّاى واؽتِ ؽذُ  ٍ هزحلِ ای رؽذ هتفا

تَدُ اعت  تِ طَر ولی اعاًظ در گیاُ در طی گال   ّوچٌیي تزرعی ّا ًؾاى هی دّذ وِ در آٍیؾي حذ اوثز هیشاى تیوَل در ؽزٍع گل دّی،

 (.1365آئیٌِ چی، )ضذ هیىزٍتی اعت دّی ٍ یا تالفافلِ پظ اس گل دّی دارای لَی تزیي فعالیت 
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تا تَجِ تِ هطالة فَق ٍ تغییز در وویت ٍ ویفیت اعاًظ ّای گًَِ ّای هختلف آٍیؾي ٍ حتی یه گًَِ تا تَجِ تِ ؽزایط اللیوی، ؽازایط  

یط ًگاِ داری  در ایي پضٍّؼ ععی تز آى ؽذ وِ اعاًظ دٍ گًَِ آٍیؾي واِ در یاه هىااى تاا ؽازا      ًگْذاری ٍ چگًَگی ٍ سهاى  تزداؽت،

 .هغاٍی وؾت ؽذُ تَدًذ اس لحاظ وویت ٍ ویفیت اعاًظ  تا یىذیگز همایغِ ؽَد

 مًاد ي ريش َا

در طَل هذت داؽت . هتزی  وؾت گزدیذ 1700در هٌطمِ اعتْثاى اعتاى فارط ٍ در ارتفاع اس عطح دریایی 1387گیاّاى در اعفٌذ هاُ عال 

 .دعتی تَد، ٍ تزای هثارسُ تا آفات ٍ تیواری اس ّیچ ًَع عوی اعتفادُ ًؾذگیاُ هثارسُ تا علف ّای ّزس تِ فَرت ٍجیي 

عاًتی هتز ی عطح خان در ًظز  10ر هزحلِ ؽزٍع گلذّی، ٍ ارتفاع تزداؽت اس اى در عال دٍم رؽذ ٍ دتزداؽت گیاّ: برداشت گیاَان

 .گزفتِ ؽذ

رٍس  15درجِ عاًتی گزاد ٍ تِ هذت  30ِ ٍ در دهای ووتز اس  تِ هٌظَر اعاًظ گیزی عز ؽاخِ ّای گلذار گیاّاى در عای: خشک کردن

  .واهال خؾه گزدیذ

ٍ تِ ٍعیلِ دعتگاُ ولًَجز هذل تزیتاًیایی فَرت گزفت تِ ( Hydro-distillation)عول اعاًظ گیزی تِ رٍػ تمطیز:  استخراج اساوس

هیلی گزم آب پز ؽذُ ٍتزای هذت یه 300ُ خؾه آعیاب ؽذُ ٍ گزم  گیا 20هیلی لیتزی ولًَجز تِ ٍعیلِ 500ایي ًحَ وِ ّز  تار تالي 

       درجِ عاًتی گزاد  4اعاًظ ّا تا لثل اس آًالیش تزویثات در ظزٍف ؽیؾِ ای تیزُ ٍ در دهای ٍ  عاعت تز رٍی اجاق تزلی لزار گزفت

 ًگْذاری ؽذ

ٍ دعتگاُ گاس وزٍهاتَ گزافی هتقل تِ طیف ( GC)زٍهاتَگزافیتِ جْت  آًالیش تزویثات اعاًظ اس دعتگاُ گاس و: آوالیس ترکیب َای اساوس

 .اعتفادُ گزدیذ ( GC/MS)عٌج جزهی 

تزای تعییي همذار تزویثات تؾىیل دٌّذُ : مشخصات  دستگاٌ گاز کريماتً گرافی جُت تعییه مقذار ترکیبات تشکیل دَىذٌ اساوس

هیلی هتز تا تزًاهِ ریشی دهایی  25/0هیلی هتز ٍ ضخاهت 25/0ٍ لطز داخلی  هتز 30تا طَل DB-5اعاًظ ، گاس وزٍهاتَگزافی هجْش تِ عتَى 

درجِ عاًتی  240درجِ عاًتیگزاد در دلیمِ ٍ دهای هحفظِ تشریك  3دلیمِ تا عزعت افشایؼ دهای  5درجِ عاًتی گزاد تِ هذت  60اٍلیِ عتَى 

 . درجِ عاًتی گزاد اعتفادُ ؽذ 250گزاد ٍ دهای هحفظِ آؽىار عاس 

جْت ؽٌاعایی تزویثات هَجَد در اعاًظ اس دعتگاُ :  شخصات دستگاٌ طیف سىج جرمی جُت شىاسایی ترکیبات تشکیل دَىذٌ اساوسم

GC/MS   هذلHewller-packard(6890serries)    الىتزٍى ٍلت هجْش تِ عتَى  70تا ٍلتاص یًَیشاعیَىDB-5  هتز ٍلطز  30تِ طَل

 .تزای ؽٌاعایی تزویثات هَجَد در اعاًظ اعتفادُ گزدیذ GCرتی هؾاتِ تزًاهِ حزارتی دعتگاُ هیلی هتز ٍتزًاهِ حزا 25/0داخلی 

تشریك . درجِ عیلغیًَظ تاالتز اس دهای ًْایی عتَى تٌظین ؽذُ تَد  140اس گاس ّلیَم تِ عٌَاى گاس حاهل اعتفادُ ؽذ ٍدهای هحفظِ تشریك 

در جذٍل یه همذار تز ویة ّای هختلف اعاًظ آٍیؾي دًایی ٍ آٍیؾي تاغی . اًجام گزدیذ 50/1ًغثت تا Splitاعاًظ تا اعتفادُ اس رٍػ 

 هؾخـ ؽذُ اعت

 وتایج ي بحث

تا تَجِ تِ ایي وِ ّز دٍ گیاُ در ؽزایط یىغاًی رؽذ ٍاعاًظ گیزی ؽذُ تَدًذ  ًتایج حافل اس ایي پضٍّؼ هی تَاًذ تِ طَر فحیحی 

تیوَل : در ایي پضٍّؼ تزویثات عوذُ اعاًظ آٍیؾي دًایی ؽاهل. را تا آٍیؾي تاغی هَرد همایغِ لزار دّذ تزویثات اعاًظ آٍیؾي دًایی

% 4/2تَد، ٍ درفذ اعاًظ تزای آٍیؾي دًایی %( 8/9)ٍ گاها تزپیٌي %( 8/3)، پاراعیویي%(6/2)واریَفیلي -، تتا%(4/2)، وارٍاوزٍل %(2/71)

واریَفیلي -، تتا%(14/3)، وارٍاوزٍل %%(14/63)تیوَل : دٌّذُ اعاًظ آٍیؾي تاغی ؽاهل اجشاء تؾىیل. ٍسى خؾه گیاُ تذعت آهذ

 1ؽىل. ٍسى خؾه گیاُ تذعت آهذ% 6/1درفذ اعاًظ آٍیؾي تاغی . ؽٌاعایی ؽذ%( 66/8)تزپیٌي -ٍ گاها%( 50/9)عیویي -، پارا%(32/1)

هیشاى تزویة ّای هْن اعاًظ آٍیؾي تاغی ٍ آٍیؾي دًایی تا  3 ؽىلهْوتزیي تزویثات اعاًظ ایي گیاّاى هؾخـ ؽذُ اعت، ٍ در  2ٍ

  .یىذیگز همایغِ ؽذُ اعت



 

 

 
   .، تزکیب ّای تشکیل دٌّذُ اساًس گیاُ دارٍیی آٍیشي دًایی1ًوَدار 

 
 .،تزکیب ّای تشکیل دٌّذُ اساًس گیاُ داٍریی آٍیشي باغی2ًوَدار 

 
 .رٍیی آٍیشي باغی، ٍ دًایی، هقایسِ تزکیب ّای عوذُ اساًس گیاُ دا3ًوَدار

تیوَل هْوتزیي جش اساًس در . سیویي اساًس دٍ گیاُ است-ّواًطَر کِ هشاّذُ هی کٌیذ تفاٍت عوذُ در هیشاى تیوَل ٍپارا

هادُ هذکَر با اداهِ حیات ٍ تشکیل ّیف ّای قارچی تذاخل هی ًوایذ ٍ در غشای سلَل کاًذیذایی . اًذام ّای َّایی آٍیشي است

تزپیٌي ٍ -گاها (.Baraga et al,. 2007)لیسن آى اثز هی گذارد ٍ احتواال بز دیَارُ سلَل قارچی ًیش هؤثز است  ٍ هتابَ

در حالی کِ تیوَل ٍ کارٍاکزٍل اس تزکیبات فٌلی، دارای اثز ّای ضذ هیکزٍبی بسیار  پاراسیویي فاقذ اثز ّای ضذ هیکزٍبی ّستٌذ

بِ ًظز هی رسذ کِ اثز ضذ هیکزٍبی اساًس حاصل اس اًذام َّایی آٍیشي هزبَط بِ  (.Botelho et al., 2007)هی باشٌذ خَبی

اس تیوَل در . اهزٍسُ اس رٍغي آٍیشي باغی استفادُ ّای سیادی هی شَد (.Zambonelli et al., 2004)هحتَای تیوَل آى است 

رٍغي قزهش آٍیشي باغی بِ  .ُ استفادُ هی شَد، فزهَالسیَى ّای دًذاًی ٍ غیز(بزای آلَدگی قارچی پَست )تزکیبات ضذ قارچی 

هقذار سیاد در دّاى شَیِ ّا، هحلَل ّای غزغزُ، خویز دًذاى ّا، صابَى ّا، پاک کٌٌذُ ّا ٍ فزآٍردُ ّای هختلف طبی ضذ 

دًایی ٍ  با تَجِ بِ هَارد فَق ٍ اثزات تیوَل ٍ ّوچٌیي هیشاى باالی تیوَل اساًس گًَِ آٍیشي، عفًَی کٌٌذُ هصزف شذُ است

درصذ باالتز تَلیذ اساًس ایي گیاُ ًسبت بِ آٍیشي باغی هی تَاى اس ایي گًَِ بَهی ایزاى بِ عٌَاى جایگشیي هٌاسبی بزای گًَِ 

 .جْت هقاصذ هختلف باالخص کاربزدّای دارٍیی در ًظز گزفت(  T. vulgaris)رسوی ٍ ارٍپایی آٍیشي باغی 
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Abstract: Thymus daenensis is a native Iranian plant (herb) which its biota is Fars & Chahar 

Mahal Bakhtiari state. From along time ago its top flowering branches was widely used in medicinal & 

food usage. Thymus vulgaris is from Mediterranean & Europe that is used a lot in nutritive and health. In 

this search for competing the compounds of Essential oil in Thymus vulgaris and Thymus daenensis, In 

March2008 we  planted them in Estahban, Fars about 1700 m above sea level. Crop and storage 

conditions of  both plants was the same .Essential oil of the top flowering branches was gained by water-

distill . GC & GC/MAS were the used technique for analyzing the compound of Essential oil. The main 

Essential oil of Thymus vulgaris  compound are Thymol (71.2%), carvacrol (2.4%), β-caryophyllene 

(2.6%), ρ-cymene(3.8%) and δ-terpinene (9.8%), and 2.4 % is Essential oil percentage for Thymus 

daenensis in dried herbs weight. The main combination of Essential oil Thymus vulgaris are: Thymol 

(63.8%), carvacrol (3.14%), β-caryophyllene (1.32%), ρ-cymene(9.50%) and δ-terpinene (8.66%),  

percentage of Essential oil for Thymus vulgaris  was calculated 1.6% , Regarding high amount of Thymol  

in Thymus daenensis and higher  percent of extract in Thymus daenensis  than Thymus vulgaris this 

Iranian species can be used as suitable substitute for European  Thymus vulgaris .for different purposes 

specially as medicine.  

Key words: Thymus daenensis, Thymus vulgaris, essential oil composition, the percentage of essential 

oil, thymol. 
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