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در این مطالعه تاکسون های آویشن اشترانکوه در فصل بهار و مرحله گلدهی جمع آوری و با استفاده از منابع 
فلور قهرمان و رشینگر شناسایي شدند. از گونه Thymus daenensis Celak. یک جمعیت )CEF70( و از گونه  
Thymus serpyllum L.var. squarrosus (Fisch et Mey) Boiss دو جمعیت )CEF10a و CEF10b( مشاهده 
 C-O & دارای فالون Thymus  و ثبت شدند. بررسی پروفایل ترکیبات فالونوئیدی نشان داد که هر دو گونه
دارای  جنس  این  از  بررسی  مورد  گونه های  بودند.  آگلیکون  ها  فاقد  و  سولفات ها  فالونوئید  گلوکوزیدها،   C
T. daenensis دارای  ایزورامنتین، کامفرول، لوتئولین، میرستین، اورینتین و روتین بودند. گونه   فالونوئیدهای 
آپیژنین، کریسین، جنستئین،  دارای فالونوئیدهای   T. serpyllum var. squarrosus بوده و گونه   نیز  نارنجنین 
کوئرستین و ویتکسین بود. آنالیز ترکیبات اسانس نیز نشان داد که از گیاه Thymus daenensis، 26 نوع ترکیب 
جدا سازی و در این میان مونوترپن  ها با 90/95 درصد بیشترین سهم را به خود اختصاص دادند. در بین ترکیبات 
مونوترپن، گاما-ترپینن )36/98 درصد( و پی-سیمن )26/87 درصد( باالترین درصد را داشتند. ترکیبات جدا سازی 
که  داد  نشان  نیز   )CEF10b( و   )CEF10a( جمعیت های  در   Thymus serpyllum var. squarrosus از  شده 
مونوترپن ها بیشترین سهم نسبی را در بین اجزای اسانس این گونه داشتند. مونوترپن های هر دو جمعیت شامل 
توجن، آلفا پینن، بتا پینن، بتا میرسن، آلفا ترپینن، گاما ترپینن، 1،8 سینئول، بورنئول و تیمول بود. هدف از پژوهش 
حاضر، ارزیابی و مقایسه گونه های بومی آویشن  )Thymus spp(  موجود در منطقه حفاظت شدة اشترانکوه استان 

لرستان براساس تنوع فیتوشیمیایی مواد موثره آنها به  منظور استفاده بهتر و حفاظت بیشتر این گیاهان می باشد
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مقدمه:
خانواده  از   )Thymus( آويشن  دارويي  گياه 
 236 دارای   )Lamiaceae=Labiatae( نعناعيان 
جنس و تقريباً 7173 گونه درسراسر جهان است. 
نعناعيان در ايران داراي حدود 46 جنس و 406 
از  ايران و 23 گونه  بومی  گونه، که 165 گونه 
گياه  هستند.  لرستان  استان  بومی  خانواده  اين 
پرکاربردترين  و  شده ترين  شناخته  از  آويشن 
گياهان دارويي در دنيا است که به جهت سازش 
دنيا گسترش  تمام  در  اقليم ها،  از  بسياری  با  باال 
آويشن   .)Talebian et al. 2016( است  يافته 
نيز  شيميايی  ترکيبات  نظر  از   )Thymus spp.(
تيمول1، کارواکرول2،  دارای  و  بوده  مهم  بسيار 
سيمن3، آلفا- پينن4، بورنئول5، لينالول6 و بورنيل 
آستات7 می باشد. خانواده نعناعيان به دليل وجود 
مقدار زياد ترکيبات شيميايی مثل آلکالوئيد ها، 
تانن ها  ساپونين ها،  استرول ها،  فالونوئيدها، 
ترپنوئيد ها و گليکوزيد های آنتراکوئنين شناخته 
اين  درمانی  خواص  برخی  که  هستند،  شده 
گياهان به دليل وجود اين ترکيبات فيتوشيميايی 
است )Asghari et al. 2017(.  يکی از گونه های 
آويشن، گونه  T. daenensis می باشد که به دليل 
ترکيبات  و  متعدد  ثانويه  متابوليت های  داشتن 
فالونوئيدها  مانند  ساپونين ها،  تانن ها،  فرار  غير 
بيولوژيک  اثرات  دارای  روغنی  اسانس های  و 
که   Aspergillus flavus ضد قارچ  مانند  فراوان 
 Gorran et al.( توليد کننده ی آفالتوکسين است

1 Thymol
2 carvacrol
3 Cymene
4 α-Pinene
5 Borneol
6 Linalool
7 Bornyl Acetate

2013( و اثرات آنتی اکسيدان، ضد راديکال آزاد 

 Zarshenas and Krenn( و سيتوتوکسيک است
بوده  ترپنوئيدي  ترکيبات  اسانس ها   .)2015

)ايزونوئيدها(  آن هـا  سـازنده  واحدهـاي  که 
ترکيب  )Noroozi et al. 2017(. دوازده  هستند 
گياه  اين  از  ترپن ها  جمله  از  فعال  آروماتيک 
جدا سازی شده اند. تيمول بيشترين مقدار ترکيبات 
ترکيبات  بقيه  و  می دهد  تشکيل  را  آن  فعال 
 .)Sonmezdag et al. 2016( هستند  کم  بسيار 
مونوترپن های  هيدروکربنی،  مونوترپن های 
هيدروکربنی،  ترپن های  سسکوئی  اکسيژن دار، 
پی يريتون،  اپوکسيد،  سيس پی پريتون  ترکيبات 
منتون، سينئول،  ترپينه ال،  پولگون، آلفا  کارون، 
ژرماکرن  کاريوفيلن،  بتا-  پينن،  نپتا الکتون، 
در  موجود  اصلی  ترکيبات  عنوان  به  ليمونن  و 
 Akhbar( شده اند  معرفی  گياهان  اين  اسانس 
از  يکی  لرستان  اشترانکوه  منطقه   .)et al. 2016

مناطق حافظت شده کشور می باشد که  علی رغم 
و  گسترده  کاربرد های  و  گياهی  پوشش  غنای 
گوناگون بومی و منطقه ای اين گياهان به عنوان 
غذا و دارو، تاکنون مطالعه مشخصی بر روی تنوع 
نگرفته  صورت  منطقه  اين  در  آويشن  گونه ای 
و  ارزيابی  حاضر،  پژوهش  از  هدف  لذا  است؛ 
 Thymus( آويشن  بومی  تاکسون های  مقايسه 
spp( موجود در منطقه حفاظت شدة اشترانکوه 

مواد  فيتوشيميايی  تنوع  اساس  بر  لرستان  استان 
موثره آنها به منظور استفاده بهتر و حفاظت بيشتر 

اين گياهان می باشد.
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ارزیابی اکوفیتوشیمیایی ....

مواد و روش ها
مطالعات هرباریومی و پراکنش جغرافیایی 

از   Thymus جنس  از  گونه  دو  جمع   آوری 
لرستان در  اشترانکوه  منطقه  نعناع در  خانواده ی 
نمونه ها  شد.  انجام  گلدهی  مرحله  و  بهار  فصل 
اطالعات  و  کدگذاری  جمع آوری،  از  پس 
از  پس  نمونه ها  گرديد.  ثبت  آن ها  به  مربوط 
ايرانيکا  فلور  از  استفاده  با  آزمايشگاه  به  انتقال 
ايران  رنگی  فلور   ،)Rechinger et al.1982(
ايران  فلور  و   )Ghahraman, 1975-2008(
برچسب گذاری  و  شناسايی   )Jamzad, 2012(
هرگونه  از  هرباريومی  نمونه های  گرديدند. 
دانشگاه  هرباريوم  در  شاهد  به عنوان  و  تهيه 
اين  در  نهايت  در  شدند.  نگهداری  اراک 
 Thymus مطالعه دو گونه از جنس آويشن شامل
 Thymus serpyllum L.var.و .daenensis Celak

شناسايی   ،squarrosus (Fisch et Mey) Boiss

يک   Thymus daenensis گونه  از  که  شد 
 Thymus serpyllum  var. گونه  از  و  جمعيت 
 )CEF10b و   CEF10a( جمعيت  دو   squarrosus

مشاهده و ثبت شدند.  محل نمونه برداری،ارتفاع 
و مختصات جغرافيايی هريک از تاکسون ها در 

جدول 1 آمده است.
روش استخراج و شناسایی فالونوییدها در 

گیاهان مورد مطالعه

جهت استخراج فالئونوئيدها، عصاره گياهی 
با اتانول 70 درصد استخراج و به  مدت 2 دقيقه 
سانتی گراد  درجه   85 دمای  در  بن ماری  در 
در  ساعت   24 به  مدت  سپس  شدند.  جوشانده 
دمای آزمايشگاه قرار گرفتند. پس از آن محلول 
رويی هر لوله، درون شيشه ساعت های برچسب 
تا   24 به  مدت  تبخير  جهت  و  شده  ريخته  دار 
48 ساعت  زير هود قرار گرفتند. فالونوئيدهای 
موجود در هر عصاره با استفاده از کروماتوگرافی 
نزولی و کروماتوگرافی اليه  بعدی  کاغذی دو 
و  جدا  شده  گزارش  های  روش  طبق  نازک 
ادامه  در   .)Markham, 1982( شدند  شناسايی 
UV در طول  اشعه  با  و  کروماتوگرام ها خشک 
موج 366 نانومتر خوانده شدند. مقادير RF براي 
استانداردهاي  با  مقايسه  با  و  محاسبه  لکه  هر 
و  شدند  شناسايي  فالونوئيدها  استفاده  مورد 
ها  لکه  ابعاد  اساس  بر  آنها  از  يک  هر  غلظت 
با   nm  366 موج  طول  در  آنها  رنگ  شدت  و 
 Chrogramatographic Map & UV از  استفاده 

 لرستان استان اشترانكوه از مطالعه مورد يها  گونه ياهيگ يبردار نمونه جدول-1جدول 

 

 

نام فارسينام علمي
عرض جغرافيايي

)m(ارتفاعآوري جمعمحل 
 طول جغرافيايي

Thymus daenensis Celak.
آويشن 
دنايي

49°15'14.5"E2235قلعه رستم
33°24'31.4"N

Thymus serpyllum L.var. 
squarrosus(Fisch et Mey) Boiss 

(CEF10a) 

بر   سوسن
كوهي

49°11'27.8"E
 2281شول آباد

33°11'06.7"N

Thymus serpyllum L.var. 
squarrosus(Fisch et Mey) Boiss 

(CEF 10b) 

ر ب  سوسن
كوهي

49°26'36.0"E
2188تونل برفي

33°18'28.6"N
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 Mabry et( شد  گيری  اندازه    Spectroscopy

و  شناسايي   .)Markham, 1982 al., 1970؛ 

ترسيم  روي  از   ،  Rfوسيلة به  نهايي  ارزشيابي 
منظم  لکه هاي  اندازه گيري  کروماتوگرافي، 
داراي hRf يکسان، نقشه کروماتوگرافي، مکان 
و رنگ لکه، طيف ها  و با مراجعه به منابع موجود 

صورت گرفت.
روش استخراج و شناسایی اسانس در 

گیاهان مورد مطالعه

به منظور بررسی ترکيبات اسانس گونه های 
مورد بررسی، 200 گرم گياه خشک از هر گونه 
خرد و آسياب شده و سپس با استفاده از دستگاه 
و  روغنی  اسانس   ،)Head space( هداسپيس 
 Headspace GC گرديد.  استخراج  گياه  فرار 
تعيين  برای  نمونه  سازی  آماده  روش  يک 
مايع  و  جامد  های  نمونه  در  فرار  ترکيبات 
نمونه  بااليی  گاز  فاز  فقط  روش  اين  در  است. 
هر  از  آمده  به دست  اسانس  ميشود.  ستون  وارد 
و پس  آبگيری  با سولفات سديم خشک،  گياه 
ميکروفيلتر 0/45 در ظرف شيشه ای  از  عبور  از 
نور  از  دور  به  و  شده  ريخته  دار  برچسب  تيره 
زمان  تا  سانتيگراد  درجه   4 دمای  در  خورشيد 
نگه داری  شيميايی  ترکيبات  تعيين  و  شناسايی 
 .)Sefidkon and Rahimi Bidgoli 2002( شدند
در شرکت  اسانس،  آماده شده  نمونه  ادامه،  در 
واحد  اسالمی  آزاد  دانشگاه  پارس  دانش  معيار 
گازی  کروماتوگرافی  به  دستگاه  خوراسگان 
دمايی  ريزی  برنامه  مناسب ترين  و  شد  تزريق 
اسانس  ترکيبات  کامل  جداسازی  برای  ستون 
گاز  دستگاه  به  اسانس  سپس  گرديد.  تعيين 
 Gas( کروماتوگرافی متصل به طيف نگار جرمی

 )Chromatography/Mass Spectrophotometer

نيز تزريق شده و طيف جرمی ترکيب ها به دست 
 Retention(  آمد و با استفاده از شاخص باز داری
Index(، بررسی طيف های جرمی و مقايسه آن ها 

با طيف های مرجع، شناسايی هر يک از اجزای 
.)Adams, 2001( اسانس انجام شد
نتایج و بحث:

بررسی ترکیبات فالونوئیدی گونه های 

مورد بررسی

فالونوئيدی  ترکيبات  بررسی  نتايج 
به روش  مطالعه  مورد  تاکسون های 
داد  نشان  دو بعدی   کاغذی  کروماتوگرام های 
فالونوئيد  دارای  بررسی  مورد  گونه   دو  هر 
و  گليکوزيد ها    C & C/O فالون  و  سولفات ها 
همچنين   .)2 )جدول  بودند  آگليکون ها  فاقد 
کروماتوگرافی  به روش  ترکيبات  بررسی  نتايج 
اليه نازک نيز نشان داد )جدول 2( که آپيژنين8 
کمی  مقدار  به   Thymus serpyllum در  تنها 
در  تنها  ويتکسين10،  و  کريسين9  بود.  موجود 
متوسط  مقدار  به   Thymus serpyllum نمونه 
کمی  خيلی  مقدار  به  جنستين11  شد.  مشاهده 
داشت.  وجود   Thymus serpyllumدر تنها 
هر  در  لوتئولين14  و  کامفرول13  ايزورامنتين12، 
مورين15،  بود.  موجود  کمی  مقدار  به  گونه  دو 
مورد  گونه  دو  هر  در  تريسين17  و  رامنتين16 
گونه  در  تنها  نارنجنين18  نشد.  يافت  بررسی 
8 Apigenin
9 Chrysin
10 Vitexin
11 Gensitin
12 Isorhamnetin
13 Kaempferol
14 Luteulin
15 Morine
16 Rhamnetin
17 Tricin
18 Narengenin
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کمی  مقدار  به   .Thymus daenensis Celak

 Thymus گونه  در  اورينتين19  بود  موجود 
daenensis Celak. به مقدار متوسط و در گونه 

يافت  فراوان  مقدار  به   Thymus serpyllum

دو  هر  در  تقريبا  کوئرستين21  و  ميرستين20  شد. 
گونه به مقدار فراوانی يافت شد. هر دو گونه ی 
Thymus دارای فالون C-O & C گلوکوزيدها، 

بودند.  فاقد آگليکون ها  و  فالونوئيد سولفات ها 
دارای  جنس  اين  از  بررسی  مورد  گونه های 
لوتئولين،  کامفرول،  ايزورامنتين،  فالونوئيدهای 
براساس  بودند.  روتين22  و  اورينتين  ميرستين، 
دارای   T. daenensis مطالعه حاضر، گونه   نتايج 
 T. serpyllum  var. گونه    و  بوده  نيز  نارنجنين 
آپيژنين،  فالونوئيدهای  دارای   squarrosus

ويتکسين  و  کوئرستين  جنستئين،  کريسين، 
بررسی  گونه های  فالئونوئيدی  ترکيبات  است. 
از  فنلی  ترکيب  نوع  هشت  که  داد  نشان  شده 
Thymus serpyllum شناسايی و اندازه گيری شد 

رزمارينيک  اسيد  و  لوتئولين7O-گليکوزيد  که 
 Sonmezdag et(بودند دارا  را  نسبت  بيشترين 
نشان  نيز  محققان  مطالعات  بررسی   .)al. 2016

 T. گونه های  از  گلوکورونيد  لوتئولين،  که  داد 
 T. willdenowiiو ر T. vulgaris ،broussonettii

لوتئولين      .)Ismaili et al. 2002(گزارش شدند
 T. در  همچنين  لوتئولينO-7گلوکوزيد   و 
broussonettii و T. piperella گزارش شده است 

 T. serpyllum گونه   از   .)Ismaili et al. 2002(
گليکوزيد،   O-7 لوتئولين  فنلی  ترکيبات 
لوتئولين، گاليک اسيد، پروتوکاتکوئيک اسيد، 
19 Orientin
20 Myricetin
21Quercetin
22 Rutin

 ،6 آپيجنين  هگزوزيد،  اسيد  پروتوکاتکوئيک 
لوتئولين- نارنجنين،  گليکوزيد،  8-دی-سی- 

O-ديگلوکورونيک، کامفرولO-گلوکورونيد، 

آپيجنين گلوکوزيد،  اسيد  رزماريک 
O-گلوکورونيد و متيل کامفرول -O-رتينوزويد 

.)Sonmezdag et al. 2016(شده اند گزارش 
بررسی ترکیبات اسانس گونه های مورد بررسی

Thymus daenensis  آنالیز اسانس گونه

جدول  در   GC/MS آناليز  از  حاصل  نتايج   
اسانس  از  ترکيب  نوع   26 که  ميدهد  نشان   3
گياه Thymus daenensis  جدا سازی شده است. 
بيشترين  درصد  درصد(   90/95( با  مونوترپن ها 
سهم را به خود اختصاص دادند. در بين ترکيبات 
و  درصد(   36/98( گاما-ترپينن23  مونوترپن، 
را  درصد  باالترين  درصد(  پی-سيمن24)26/87 
داشتند. پس از مونوترپن ها به ترتيب آلدئيدها با 
9/38 درصد ، الکل ها با 1/95 درصد، آلکان ها 
در  درصد   0/31 با  کتون ها  و  درصد   0/60 با 
همچنين  گرديدند.  مشاهده  آويشن  گونه  اين 
نتايج اين پژوهش وجود تيموکوينون، تيمول و 
به عالوه  داد.  نشان  گونه  اين  در  را  کارواکرول 
سسکويی ترپن ها با )0/60 درصد( ترانس سابينن 

هيدرات نيز در اين گونه يافت گرديدند. 
    )CEF 10a)  آنالیز اسانس در واریته

T. serpyllum var. squarrosus

واريته   در  اسانس  آناليز  از  حاصل  نتايج 
روش  به   Thymus serpyllum var. squarrosus

 29 که  داد  نشان   3 شماره  جدول  در   GC/MS

 Thymus serpyllum نوع ترکيب از اسانس گياه
 var. squarrosus (CEF10a جدا سازی شده است. 

23 γ-Terpinene
24 p-Cymene

ارزیابی اکوفیتوشیمیایی ....
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ميزان  بيشترين  )%88/59( درصد  با  مونوترپن ها 
در  که  است  داده  اختصاص  خود  به  را  اسانس 
اين ميان، گاما ترپينن )34/8 درصد(، آلفا-پينن 
و  درصد(   17/14( پی-سيمن  درصد(،   9/45(
را  درصد  باالترين  درصد(   7/91( کارواکرول 
 8/73 با  آلدئيدها  مونوترپن ها،  از  پس  دارند. 
درصد، الکل ها با 1/41 درصد، سسکوئی ترپن ها 
و  درصد   0/61 با  آلکان ها  درصد،   1/01 با 
اسانس  ترکيبات  عمده  درصد   0/31 با  کتون ها 

اين گونه آويشن را تشکيل دادند. 
  ) CEF10b (  آنالیز اسانس در واریته 

Thymus serpyllum var. squarrosus

نتايج حاصل از آناليز GC/MS نشان داد 19 
 Thymus serpyllumاسانس گياه از  ترکيب  نوع 

شده  جدا سازی     var.  squarrosus   (CEF10b

بيشترين  درصد   97/70 با  مونوترپن ها  است. 
در  دادند.  اختصاص  خود  به  را  اسانس  ميزان 
درصد(،   32/54( ليمونن  مونوترپن،  اجزای  بين 
 7/89( کامفن  درصد(،   22/77( ترپينن  گاما 
آلفا  و  درصد(   7/28( اوسمين  بتا  درصد(، 
داشتند.  را  درصد  باالترين  درصد(   5/67( پينن 
آلدئيدها )1/49 درصد(، الکل ها )0/52 درصد( 
ترکيبات  ساير  درصد(   0/29( سسکويی ترپن  و 
شناسايی شده در اسانس اين جنس بود )جدول 
 T. daenensis بين گونه   ترکيبات  از  4(.بسياری 
گونه   از   )CEF10a( و   )CEF10b( جمعيت های  و 
T. serpyllum var. squarrosus مشترک هستند، 

ولی درصد آن ها متفاوت هستند. 

TLCو  DPC-2روش  بهمورد مطالعه  گونه هايهاي  داده هاي حاصل از مطالعات فالونوئيد - 2جدول 

Taxon
Thymus daenensis Celak.Thymus serpyllum 

L. var. squarrosus 

Flavonoi
d type

Total flavonoids number97
Flavone C-& C-/O-glucosides number54
Flavonoid sulphates number43
Aglycones number00

Flavonoids  identification

Apigenin-+
Chrysin-++
Genistein-±
Isorhamnetin++
Kaempferol++
Luteolin++
Morin--
Myricetin++++++
Naringenin+-
Orientin+++++
Quercetin+++
Rhamnetin--
Rutin+++
Tricin--
Vitexin-++

Concentration of flavonoids: - (non flavonoid), ± (none or a low flavonoid), + (low flavonoid), ++ 
(medium concentration of flavonoid), +++ (high concentration of flavonoid).
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مقایسه  ترکیبات اسانس موجود در دو 

 Thymusجمعیت مورد مطالعه از واریته

 serpyllum var. squarrosus

از  شده  جدا سازی  ترکيبات 
در   Thymus serpyllum  var.  squarrosus

داد  نشان   )CEF10b( و   )CEF10a( جمعيت های 
بين  در  را  نسبی  سهم  بيشترين  مونوترپن ها  که 
ميان،  اين  در  و  داشته  گونه  اين  اسانس  اجزای 
 CEF10a جمعيت  در   )α-Pinene (67/5 ترکيب 
درصد   5/67 و   9/45 با  ترتيب  به   CEF10bو
دو  هر  مونوترپن های  داشتند.  را  ميزان  باالترين 
بتا  پينن،  بتا  پينن،  آلفا  توجن،  شامل  جمعيت 
ميرسن، آلفا ترپينن، گاما ترپينن، 1،8- سينئول، 
بورنئول و تيمول است. به عالوه سسکويی ترپن 
نونانال،  آلدئيدهای  الکل،  و  ترانس-کاريوفيلن 
دکانال  ايی-2،4-دی  ايی،  و  ايی 2- دکانال 
از  بسياری  شدند.  مشاهده  جمعيت  دو  هر  در 
ترکيبات بين گونه  T. daenensis و جمعيت های 
 T. serpyllum واريته   از   )CEF10a( و   )CEF10b(

var. squarrosus مشترک ولی درصد های آن ها 
متفاوت بود. ترکيبات مشترک 3 تاکسون مورد 
بررسی شامل الکل 1-اوکتن-3-ال، آلدئيدهای 
آلفا  توجن،  مونوترپن های  2-دسنال،  و  نونانال 
ترپينن،  آلفا  ميرسن،  بتا  پينن،  بتا  کامفن،  پينن، 
ليمونن، 1،8- سينئول، گاما ترپينن و تيمول بود 

)نمودار 1(. 
پنين،  آلفا-  فعال  ترکيبات  مطالعه ای  در 
ترپينين،  گاما  کارن،   -3 دلتا  ميرسين،  کامپن، 
ايزووالريک  ترپنين،  هيدرات،  سابنين 
جدا  گياه  اين  از  نيز  تيمول  و  کاروون  اسيد، 
اساس  بر   .)Sonmezdag et al. 2016( شده اند 
مهم  ترکيبات  از  لينولئول  ديگر،  تحقيقات 
تيمول  .ايزومرهای  است    T. daenensisگونه
اين  ترکيبات  فراوان ترين  از  کارواکرول  و 
)Zarshenas and Krenn 2015؛  هستند  گونه 
وجود  همچنين   .)Moazeni et al. 2013

ترکيبات سسکوئی ترپن های بتا کاريوفيلين، آلفا 

 Thymusمورد مطالعه از جنس گونه هايدر Essential oils  مقايسه مقدار و نوع تركيبات -1نمودار 

ارزیابی اکوفیتوشیمیایی ....
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در  گونه  اين  از  آلو-آرومادردن26  هومولون25و 
 Zarshenas and( ساير مطالعات نيز گزارش شد
همکاران  و   Azimi تحقيقات   .)Krenn 2015

مختلف  جمعيت های  که  دادند  نشان   )2014(
دارای  اسانس  ميزان  نظر  از   T. Kotschyanus

 .)Azimi et al. 2014( تفاوت معنی داری بودند
 Klondi( همچنين تحقيقات کلوندی و همکاران
رويش  های  جمعيت  داد  نشان   )et al., 2013

اکولوژيک  T. eriocalyx در شرايط  يافته گونه 
لرستان،  استان های  از  مختلف جمع آوری شده 
در  کردستان  و  کرمانشاه  همدان،  مرکزی، 
مطالعات  داشتند.  تفاوت  باهم  اسانس  مقدار 
نشان   )Lartie et al., 2013( همکاران  و  الرتی 
های در گونه  اسانس  ترکيب  و  داد که درصد 

از   Thymus pubescens و    T. kotschyanus

رويشگاه طبيعي در شرايط مختلف اکولوژيک 
از جمله ارتفاع، نوع خاک و شيب منطقه متفاوت 
است و فاکتورهاي اکولوژيک نقش مؤثري بر 
رشد و افزايش کميت و کيفيت گياهان دارويي 
دارند. به طور کلی، نتايج اين پژوهش نشان داد 
کاماًل  جنس  اين  گونه  های  ترکيبات  نوع  که 
مشابه بوده و از گونه Thymus daenensis  9 نوع 
ترکيب فالونوئيدی و 26 نوع ترکيب مونوترپن ، 
آلکان ،  آلکن ،  آلدئيد،  الکل ،  سسکويی ترپن، 
کتون از اسانس اين گياه جدا سازی شده است. 7 
 Thymus serpyllumنوع ترکيب فالونوئيدی در
اسانس  در  شد،  شناسايی   var. squarrosus

جمعيت CEF10a) 29 ( نوع ترکيب مونوترپنی، 
سسکويی ترپن، آلکن  و کتون مشاهده شد، در 
 CEF10b)( گونه  اين  ديگر  جمعيت  که  حالی 
25 α-humulene
26 romadendrene - allo

سسکويی ترپن،  مونوترپن ،  ترکيب  نوع   )19

از  می توان  که  می باشد.  دارا  آلدئيد  و  الکل 
کموتاکسونوميکی  بندی  دسته  برای  نتايج  اين 
و   )CEF10b( استفاده کرد. در دو جمعيت  آن ها 
)CEF10a( مقدار و تعداد ترکيبات متفاوت است 
به دليل تفاوت شرايط اکولوژيک  که می تواند 

آن ها می باشد.

ارزیابی اکوفیتوشیمیایی ....
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Abestract

In this study, thyme plants were collected and identified using available references 

since 30 April 2016 to 11 September 2016. After that, the voucher samples were 

prepared and their ethno-botanical information was collected. Their flavonoids 

profiles were determined using 2-dimesional and thin layer chromatography 

methods. Essential oil compounds were isolated using hydro-distillation method 

and analyzed by GC-MS to identify their constituents. In these areas, two species 

of Thymus daenensis and Thymus serpyllum var. squarrosus (with two populations 

of CEF10a and CEF10b) was observed and recorded. The results of phytochemical 

studies showed that these species have flavonoid sulfates and flavonoid C & C 

/ O glycosides and no aglycones. 9 types of flavonoid compounds of Thymus 

daenensis and 7 types of flavonoid compounds of T.serpyllum var. squarrosus, 

were identified. 27 types of compounds were observed in the essential oil of T. 

daenensis species. They were including 17 monoterpene compounds, 4 aldehyde 

compounds, 2 alcohol compounds, 2 alkane compounds, 1 ketone compound and 
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1 sesquiterpene compound. 29 monoterpenes, sesquiterpene, alken and ketone 

compounds were observed in the essential oil of T. serpyllum var. squarrosus 

population (CEF10a) and 19 monoterpenes, sesquiterpene, alcohol and aldehyde 

compounds were observed in population (CEF10b).
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