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چکیده
( بوده و از نظر پراکنش جغرافیایی بومی کشورهایLamiaceae(  متعلق به تیره نعناعZataria multiflora Boiss. آویشن شیرازی با نام علمی
، الورشیخ، سرشاخههای گلدار شش رویشگاه طبیعی در استان هرمزگان شامل رودخانه، در این پژوهش. افغانستان و پاکستان میباشد،ایران
 نمونهها در سایه و دمای محیط خشک و استخراج اسانس، پس از تایید صحت گونه. بشاگرد و بندر خمیر جمعآوری گردید، تنگ زاغ،فاریاب
) و گازGC(  سنجش اجزای شیمیایی اسانس به روشهای گاز کروماتوگرافی.به روش تقطیر با آب توسط دستگاه طرح کلونجر انجام شد
 نتایج نشان داد بیشترین و کمترین بازده اسانس بهترتیب مربوط به.( شناسایی گردیدGC/MS( کروماتوگرافی متصل به طیفسنج جرمی
 درصد از کل ترکیبات13/5 -11/3  ترکیب که نماینده23  بر این اساس. درصد) بود3/1(  درصد) و اکوتیپ بندر خمیر6/5( اکوتیپ رودخانه
- مونوترپنهای اکسیژن. کارواکرول و پاراسیمن ترکیبات اصلی این اکوتیپها بودند، لینالول، تیمول، از میان این ترکیبات. شناسایی گردید،بود
، تجزیه خوشهای ترکیبات شیمیایی. را شامل میشد، بهجز فاریاب، درصد) گروه اصلی سازنده ترکیبات در تمام نمونهها55/6-75/3( دار
 گروه اول که توسط مقدار باالی کارواکرول مشخص شد شامل اکوتیپهای بندر خمیر و.رویشگاههای مورد مطالعه را در سه گروه قرار داد
 فاریاب و رودخانه و اکوتیپ الورشیخ که گروه سوم را، شامل سه اکوتیپ تنگ زاغ، گروه دوم که حاوی مقدار باالی تیمول بود،بشاگرد
 نتایج نشان داد جمعیتهای آویشن شیرازی در رویشگاههای استان هرمزگان از درصد.تشکیل میداد توسط مقدار باالی لینالول مشخص شد
.اسانس و تنوع فیتوشیمیایی باالیی برخوردار بوده و در برنامههای اصالحی میتواند مورد استفاده قرار گیرند
. کارواکرول، رویشگاه طبیعی، تیمول، اسانس، آویشن شیرازی:واژههای کلیدی
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ABSTRACT
Zataria multiflora Boiss. belongs to Lamiaceae family, which grows wildly in Iran, Afghanistan and Pakistan. In the present
study, the aerial parts of this plant were collected at full flowering stage from six habitats in Hormozgan province including
Roudkhane, Lavar-shaikh, Faryab, Tang-e-Zagh, Bashagard and Bandar-e-Khamir. After confirmation of scientific names
of the species, the plant materials were dried at shade and at room temperature and the essential oils were obtained by hydrodistillation. The essential oils were analyzed by GC and GC/MS techniques. Results showed that maximum and minimum
essential oil contents (w/w%) obtained from Roudkhaneh (6.5%) and Bandar-e-khamir (3.9%) ecotypes, respectively.
According to essential oil compound analysis, twenty-three components, representing 93.5 – 99.3% of the total components,
were identified. Thymol, linalool, carvacrol and p-cymene were the major compounds in the studied ecotypes. Oxygenated
monoterpens were the main group of constituents in all samples except Faryab (45.6-75.3%). Cluster analysis of chemical
compounds divided the studied ecotypes into three groups. The first group, which was characterized by a high amount of
carvacrol, included the ecotypes of Bandar-e-khamir and Bashagard; the second group, which contained a high amount of
thymol, included three ecotypes of Tang-e-zagh, Faryab and Roudkhane, and the ecotype of Lavar-shaikh, which formed the
third group, had the highest amount of linalool. The results showed that Z. multiflora ecotypes in the habitats of Hormozgan
province have a high percentage of essential oil and phytochemical diversity and can be used in breeding programs.
Keywords: Carvacrol essential oil, natural habitat, thymol, Zataria multiflora.
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مقدمه
آویشن شیرازی با نام علمی Zataria multiflora Boiss.
یکی از گونههای مهم تیره نعناع ( )Lamiaceaeدر نواحی
مرکزی و جنوبی ایران میباشد که عالوه بر ایران ،در
کشورهای پاکستان و افغانستان بهصورت طبیعی رویش
دارد ( .)Sajed et al., 2013از نظر ویژگیهای ظاهری این
گونه گیاهی درختچهای و چندساله بوده که دارای
برگهایی به رنگ سبزتیره و گلهایی سفیدرنگ میباشد
که ارتفاع گیاه تا  06سانتیمتر میرسد ( & Ghahreman
 .)Attar, 1999فعالیتهای بیولوژیکی این گیاه به
اسانسهایی که در غدههای اپیدرمی برگها ،ساقهها و
اندامهای دیگر ذخیره میشوند نسبت داده میشود
( .)Golmakani & Rezaei, 2008گونه Z. multiflora
دارای طیف وسیعی از خواص بیولوژیک شامل ضد درد،
ضدمیکروبی ،ضد اسپاسم و اثرات ضد التهابی میباشد
( Azadi et al., 2020; Barghi et al., 2019; Dashipour
 .)et al., 2015مطالعات زیادی روی اسانس آویشن
شیرازی بهعنوان ماده مؤثره غالب این گونه ،متمرکز شده
که سه ترکیب تیمول ،لینالول و کارواکرول را به عنوان
ترکیبات اصلی گزارش کردهاند ( Mahmoudvand et al.,
;.2016; Sadeghi et al., 2015; Hadian et al., 2011
 .)Saharkhiz et al., 2010اسانس آویشن شیرازی دارای
خواص آنتیاکسیدانی بهواسطه کاهش استرس اکسیداتیو
می باشد (Mojaddar Langroodi, 2019; Saei-
 .)Dehkordi et al., 2010; Saleem et al., 2004از
آویشن شیرازی برای درمان اختالالت دستگاه تنفسی،
اختالالت دستگاه گوارش ،تب ،درد زودرس زایمان،
پارگی ،استخوان و درد مفاصل ،سردرد ،اسهال ،استفراغ و
سرماخوردگی استفاده میشود (.)Sajed et al., 2013
بررسی بازده عملکرد و ترکیبهای شیمیایی اسانس
سرشاخههای گلدار آویشن شیرازی جمعآوریشده از 51
رویشگاه طبیعی در استان فارس نشان داد بیشترین و
کمترین بازده اسانس بهترتیب مربوط به زرقان (4
درصد) و سیوند ( 1/15درصد) بود .ترکیب غالب در
اسانس لینالول ،تیمول و کارواکرول گزارش شد
( .)Sadeghi et al., 2015در پژوهشی دیگر ترکیبهای
شیمیایی اسانس سرشاخههای گلدار آویشن شیرازی
جمعآوریشده از استانهای اصفهان ،فارس و یزد مورد
ارزیابی قرار گرفت نتایج نشان داد کارواکرول و تیمول از

مهمترین اجزای اسانس سرشاخههای گلدار مورد مطالعه
بودند (.)Nagafpoornavaei & Mirza, 2014
مطالعات مربوط به تنوع فیتوشیمیایی ،روشی مهم
برای طراحی برنامههای بهنژادی گونههای مختلف گیاهان
دارویی میباشد که در مدیریت ژرمپالسم گیاهی و در
برنامههای حفاظت گونههای بومی مؤثر میباشد.
شناسایی تنوع ترکیبات شیمیایی اسانس آویشن شیرازی
از رویشگاههای مختلف میتواند در برنامههای اهلیسازی
و کشت برای استفاده در مصارف صنایع مختلف صنعتی،
غذایی ،دارویی و آرایشی -بهداشتی مفید واقع گردد.
بررسی منابع علمی نشان داد که تاکنون تنوع شیمیایی
اسانس جمعیتهای این گیاه در استان هرمزگان گزارش
نشده است .بنابراین در این مطالعه مقدار و ترکیب
شیمیایی اسانس آویشن شیرازی در شش رویشگاه
طبیعی استان هرمزگان مورد ارزیابی قرار گرفت.
مواد و روشها
مواد گیاهی

در این پژوهش جهت تعیین نقاط پراکنش ،ابتدا
محدوده رویشگاههای طبیعی آویشن شیرازی با
استفاده از منابع اولیه موجود از جمله فلورا ایرانیکا
( ،(Rechinger, 1982بررسی منابع علمی ،گزارشهای
کارشناسی و مصاحبه با کارشناسهای مرکز تحقیقات
و آموزش کشاورزی و منابعطبیعی استان هرمزگان و
مشاهده مستقیم مشخص گردید .پس از شناسایی
رویشگاههای طبیعی آن در استان هرمزگان و مشاهده
مستقیم تک بوتههای مختلف آویشن شیرازی،
اطالعات فنولوژیکی مناطق مختلف جمعآوری و
براساس آن ،زمان گلدهی کامل گیاه تعیین شد.
سپس در مرحله گلدهی کامل از رویشگاه تنگ زاغ در
اسفندماه  5317و سایر رویشگاهها شامل رودخانه،
الورشیخ ،فاریاب ،بشاگرد و بندرخمیر در طول
فروردینماه  ،5316سرشاخههای گلدار جمعآوری
گردید (شکل  .)5شناسایی گونه توسط مرکز تحقیقات
کشاورزی و منابع طبیعی استان هرمزگان صورت
گرفت و با کد هرباریومی  1110ثبت گردید.
سرشاخههای گلدار جمعیتهای مختلف در سایه و
دمای محیط در آزمایشگاه فناوری گیاهاندارویی
دانشگاه هرمزگان ،خشک گردید.
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شکل  .5رویشگاههای آویشن شیرازی مورد مطالعه در استان هرمزگان
Figure 1. Studied natural habitats of Z. multiflora in Hormozgan province

اطالعات رویشگاهی هر منطقه شامل طول و عرض
جغرافیایی و ارتفاع از سطح دریا با استفاده از دستگاه
مکانیاب جهانی ( )GPSمشخص شد .دادههای اقلیمی
مربوط به  50سال گذشته هر رویشگاه از جمله متوسط
دمای سالیانه ،کمینه و بیشینه دما و نیز متوسط بارندگی
سالیانه از ایستگاههای هواشناسی منطقه جمعآوری
گردید .در مواردی که ایستگاههای هواشناسی مربوط به
منطقه نمونهبرداری وجود نداشت ،دادههای اشارهشده از
نزدیکترین ایستگاه هواشناسی با اولویت ایستگاههای
سینوپتیک استخراج گردید (جدول .)5
استخراج اسانس

بهمنظور استخراج اسانس 566 ،گرم سرشاخههای
گلدار خرد شده توسط آسیاب ،به روش تقطیر با آب
به کمک دستگاه طرح کلونجر طبق فارماکوپه بریتانیا
( )British Pharmacopoeia, 2007به مدت  3ساعت
در آزمایشگاه فناوری گیاهان دارویی دانشگاه هرمزگان
با  3تکرار اسانس گیری انجام شد .جداسازی اسانس از
ستون دستگاه ،با سرنگ مخصوص انجام گردید و
سپس با انتقال به ویالهای شیشهای مخصوص
نگهداری اسانس ،توسط سولفات سدیم بدون آب،
آبگیری صورت گرفت .نمونهها تا زمان تزریق به
دستگاههای  GCو  ،GC-MSکه در آزمایشگاه تجزیه

شیمی بخش گیاهان دارویی موسسه جنگلها و مراتع
کشور انجام شد ،در یخچال نگهداری گردیدند .درصد
اسانس (وزنی به وزنی) نمونهها بر حسب وزن خشک
ماده گیاهی مورد استفاده ،محاسبه شد.
روشهای تجزیه دستگاهی
دستگاه گاز کروماتوگراف )(GC

گاز کروماتوگراف مدل  Thermo-UMFمجهز به
دادهپرداز با نرم افزار  ،Chrom-card 2006دارای ستون
موئینه به طول  56متر و قطر داخلی  6/5میلیمتر و
ضخامت الیه فاز ساکن برابر  6/11میکرون و با نام
تجارتی  Ph-5بود .برنامهریزی دمایی ستون از دمای اولیه
 76درجه سانتیگراد شروع شده و در هر دقیقه  3درجه
سانتیگراد به آن افزوده میشد تا به دمای  156درجه
سانتیگراد میرسید .سپس دما با سرعت  16درجه
سانتیگراد در دقیقه افزایش یافته در دمای  146درجه
سانتیگراد به مدت  0/1دقیقه متوقف میگردید .دمای
محفظه تزریق  106درجه سانتیگراد و دمای آشکارساز
 366درجه سانتیگراد تنظیم شد .آشکارساز مورد
استفاده در دستگاه گاز کروماتوگراف از نوع FID
(آشکارساز یونیزاسیون شعلهای) که از گاز هلیم به عنوان
گاز حامل استفاده گردید و فشار ورودی آن به ستون
برابر  3کیلوگرم بر سانتیمتر مربع تنظیم شد.
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جدول  .5برخی از ویژگیهای رویشگاههای گونه

Zataria multiflora

در استان هرمزگان

Table 1. Some characteristics of Zataria multiflora habitats in Hormozgan province
Rainfall
)(mm/year
18.5
22.8
18.5
11
13.5
19.9

Minimal
)temp. (°c
28.3
26.7
28.3
26.8
27
28.6

Maximal
)temp. (°c
37.8
39.6
37.8
34.3
36.6
37.3

Mean annual
)temp. (°c
18.9
13.9
18.9
19.3
17.5
20

Altitude
)(m
485
894
492
894
735
154

Latitude
)(N
ʹ27º 74
ʹ27º 11
ʹ27º 82
ʹ27º 84
ʹ26º 45
ʹ26º 95

Longitude
)(E
ʹ57º 22
ʹ54º 69θ
ʹ57º 27
ʹ55º 97
ʹ57º 89
ʹ55º 58

Collection
places
Roudkhane
Lavar Sheikh
Faryab
Tang-e-zagh
Bashagard
BandarKhamir

No.
1
2
3
4
5
6

دستگاه گاز کروماتوگراف متصل به طیفسنج جرمی

آنالیز آماری

()GC/MS

از نرمافزار  SPSS ver. 21برای تجزیه و تحلیل
خوشهای ترکیبات اسانس به روش  Wardو براساس
فاصله اقلیدسی استفاده شد.

از گاز کروماتوگراف واریان  3466متصل شده به
طیفسنج جرمی ( )Saturn II, GC/MSاستفاده شد.
ستون مورد استفاده از نوع  Ph-5به طول  56متر و
قطر داخلی  6/5میلیمتر و ضخامت الیه فاز ساکن
 6/11میکرون بود .برنامهریزی حرارتی از  16تا 146
درجه سانتیگراد با سرعت  3درجه در دقیقه ،دمای
محفظه تزریق  116درجه سانتیگراد و دمای
ترانسفرالین  176درجه سانتیگراد با استفاده از گاز
هلیم به عنوان گاز حامل مورد استفاده قرار گرفته
است .سرعت گاز هلیم  35/1سانتیمتر بر ثانیه،
دتکتور تله یونی ( ،)Ion trapانرژی یونیزاسیون معادل
 66الکترون ولت ،زمان اسکن برابر یک ثانیه و ناحیه
جرمی از  46تا  366بوده است.
شناسایی طیف ها به کمک محاسبه شاخصهای
بازداری کواتس که با تزریق هیدروکربنهای نرمال
( )C7-C25تحت شرا یط یکسان با تزریق اسانسها
صورت گرفت و با مقادیری که در منابع مختلف
منتشر گردیده بود ،مقایسه شد .بررسی طیفهای
جرمی نیز جهت شناسایی ترکیبها انجام گرفت و
شناساییهای صورت گرفته با استفاده از طیفهای
جرمی ترکیب های استاندارد و استفاده از
کتابخانه های مختلف تأیید گردید .درصد نسبی هر
کدام از ترکیب های تشکیل دهنده اسانسها با توجه
به سطح زیر منحنی آن در طیف گاز کروماتوگراف
به دست آمد و با مقادیری که در منابع مختلف با
در نظر گرفتن اندیس کواتس منتشر شده ،مقایسه
گردید ( ;Shibamoto, 1987; Davies, 1998
.)Adams, 2011

نتایج و بحث
بازده متوسط تولید اسانس

بازده متوسط تولید اسانس حاصل از سرشاخههای
گلدار آویشن شیرازی در سه تکرار بر حسب وزن
اسانس به روش تقطیر با آب ،در جدول  1ذکر شده
است .درصد اسانس در نمونههای رویشگاههای مختلف
از  3/1تا  7/1درصد متغیر بود .نتایج نشان داد
بیشترین و کمترین بازده اسانس به ترتیب در
نمونههای مربوط به رویشگاههای رودخانه با 7/1
درصد ،الورشیخ با  7/1درصد ،فاریاب با  4/6درصد،
تنگ زاغ با  4/3درصد ،بشاگرد با  4درصد و بندر
خمیر با  3/1درصد بهدست آمد .در مطالعات پیشین
بازده اسانس سرشاخههای گلدار آویشن شیرازی
جمعآوری شده از رویشگاههای مختلف استان فارس
بین  1/15تا  4درصد گزارش شد ( (Sadeghi et al.,
 .2015در گزارشی دیگر از نمونههای جمعآوری شده
از رویشگاههای استان اصفهان ،فارس و یزد بازده
اسانس بین  5/1تا  3/3اعالم شد ( Nagafpoornavaei
 .)& Mirza, 2014این تنوع موجود در مقدار درصد
اسانس در گیاهان دارویی میتواند مربوط به ژنتیک
گیاه ،شرایط اقلیمی محل رویش ،ارتفاع از سطح دریا،
زمان برداشت گیاه ،روش خشک کردن ،روش
استخراج اسانس و اثر متقابل این عوامل باشد
( .(Bigdeloo et al., 2017رویشگاههای آویشن
شیرازی مورد مطالعه در این پژوهش از ارتفاع  514تا

علوم باغبانی ایران ،دورة  ،15شمارة  ،3پاییز 5311

 014متر از سطح دریا پراکنش دارند .باالترین بازده
اسانس در رویشگاه رودخانه مشاهده گردید که ارتفاع
از سطح دریا در آن رویشگاه  401متر بوده و کمترین
بازده اسانس از رویشگاه بندر خمیر مشاهده گردید که
ارتفاع از سطح دریا در آن رویشگاه  514متر بود .در
پژوهشی بازده و اجزای تشکیلدهنده اسانس آویشن
دنایی مورد ارزیابی قرار گرفت و نوع خاک ،شرایط
اقلیمی و ارتفاع از سطح دریا از عوامل تأثیر گذار بر
روی عملکرد اسانس و اجزای تشکیلدهنده آن گزارش
شد و کمترین میزان عملکرد اسانس را از مرتفع ترین
منطقه و بیشترین میزان اسانس را از کم ارتفاع ترین
منطقه گزارش کردند ( ،)Roustaei et al., 2009که
نتایج حاصل از این پژوهش با آن مطابقت نداشت.
تغییرات متوسط دمای سالیانه در رویشگاههای
مختلف آویشن شیرازی بین  17/6تا  10/7درجه
سانتیگراد بود و تفاوت بین کمینه دما و بیشینه دما در
رویشگاههای مورد مطالعه  11/6درجه سانتیگراد بود.
خشکی و دمای باال ،میزان فتوسنتز را در گیاهان محدود
میسازند و با تغییر در میزان جذب مواد غذایی از خاک،
تولید ماده آلی ،اسیدهای آمینه و قند را دچار نوسان
میکند که در این شرایط گیاه تغییرات غیر عادی
ایجادشده را دریافت کرده و برای مقابله با شرایط ایجاد
شده فعالیت چرخههای مربوط به تولید متابولیتهای
اولیه را کاهش داده و باعث فعال سازی مسیرهای تولید
متابولیتهای ثانویه (اسانس) میگردد ( Cristina
 .)Figueiredo et al., 2008در این مطالعه رویشگاههای
رودخانه ،الورشیخ و فاریاب که دارای بیشترین عملکرد
بازده اسانس بود از نظر بیشینه دمای سالیانه نیز دارای
دمای باالتری نسبت به رویشگاههای دیگر بودند .بررسی
متوسط بارش سالیانه در رویشگاههای مورد مطالعه نشان
داد بیشترین بارندگی در رویشگاه الورشیخ ( 11/0میلی-
متر) و کمترین میزان بارش در رویشگاه تنگ زاغ (55
میلیمتر) رخ میدهد.
بررسی اجزای اسانس

جمعیتهای مختلف آویشن شیرازی مورد مطالعه در
این پژوهش از نظر نوع و درصد ترکیبات اسانس ،تنوع
زیادی با یکدیگر نشان دادند (جدول  .)1در مجموع
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تعداد  13ترکیب در اسانس سرشاخههای گلدار این
ترکیب شناسایی گردید .در شش رویشگاه رودخانه،
الورشیخ ،فاریاب ،تنگ زاغ ،بشاگرد و بندر خمیر به
ترتیب  11 ،13 ،15 ،15 ،51و  11ترکیب شناسایی
شدند که در جدول  1آورده شده است .ترکیبات
شناساییشده از رویشگاه رودخانه  16/3درصد،
رویشگاه الورشیخ  13/1درصد ،رویشگاه فاریاب 16/0
درصد ،رویشگاه تنگ زاغ  10/4درصد ،رویشگاه بشاگرد
 10/1درصد و رویشگاه بندر خمیر  11/3درصد از اجزای
اسانس را به خود اختصاص دادند .عمدهترین ترکیبات
تشکیلدهنده اسانس  Z. multifloraعبارتند از پنج
ترکیب پاراسیمن ( 56/3درصد) ،گاما ترپینن (6/1
درصد) ،تیمول ( 75/0درصد) ،کارواکرول ( 4/1درصد)
و تیمول استات ( 3/1درصد) از رویشگاه رودخانه؛
چهار ترکیب آلفا پینن ( 1/0درصد) ،پارا-سیمن (4/1
درصد) ،لینالول ( 17/4درصد) و تیمول ( 53/0درصد)
از رویشگاه الورشیخ؛ چهار ترکیب پارا سیمن (14/4
درصد) ،گاماترپینن ( 1/7درصد) ،تیمول (31/1
درصد) و کارواکرول ( 4/4درصد) از رویشگاه فاریاب؛
پنج ترکیب آلفاپینن ( 1/1درصد) ،پاراسیمن
(51/4درصد) ،گاماترپینن ( 56/6درصد) ،تیمول
( 10/6درصد) و کارواکرول ( 13/0درصد) از رویشگاه
تنگ زاغ؛ پنج ترکیب آلفا پینن ( 3/6درصد) ،پارا
سیمن ( 50/5درصد) ،گاما ترپینن ( 1/1درصد)،
تیمول ( 1/7درصد) و کارواکرول ( 47/5درصد) از
رویشگاه بشاگرد و پنج ترکیب آلفا پینن ( 1/0درصد)،
پاراسیمن ( 57/7درصد) ،گاما ترپینن ( 7/3درصد)،
تیمول ( 6/6درصد) و کارواکرول ( 46/7درصد) از
رویشگاه بندر خمیر بود و سایر ترکیبات کمتر از سه
درصد اجزای اسانس را تشکیل دادند.
با توجه به ترکیبات مختلف شناساییشده در
اسانس این شش رویشگاه ،مشخص گردید که
مونوترپنهای اکسیژندار اصلیترین گروه اجزای
تشکیلدهنده اسانس رویشگاههای رودخانه (65/5
درصد) ،الورشیخ ( 61/3درصد) ،تنگ زاغ (11/1
درصد) و بندر خمیر ( 11/4درصد) بودند و پس از آن
مونوترپنهای هیدروکربنی سهم بیشتری را دارا بودند
و سزکویی ترپنهای هیدروکربنی سهم کمتری
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لینالول با ( 16/7و  11/6درصد) گزارش شد
(.)Saharkhiz et al., 2010; Sadeghi et al., 2015
براساس گزارشهای قبلی و پژوهش حاضر ،بهنظر
میرسد این تنوع شیمیایی در بین تودههای Z.
 multifloraمیتواند تحت تأثیر عوامل محیطی و
ژنتیکی باشد .بهعنوان مثال در نمونههای گیاهی
 Thymus vulgarisنشان داده شده است بیوسنتز
شیمیایی ترکیبات کارواکرول ،لینالول ،تیمول و
گاماترپینن تحت کنترل عوامل ژنتیکی میباشد و
بیوسنتز آنها توسط یک سری مکانهای ژنی کنترل
میگردد و این مکانهای ژنی رابطه غالبیت وجود
دارد .در مسیر بیوسنتز مونوترپنها که از ژرانیل
پیروفسفات آغاز میگردد ،انشعابات متعددی وجود
دارد که هر یک منجر به ساخت یک مونوترپن خاص
میگردد ( & Majidi et al., 2017; Ložienėa
.)Venskutonis, 2005; Vernet et al., 1986

داشتند (جدول  .)1اصلی ترین گروه اجزای
تشکیلدهنده اسانس رویشگاه فاریاب مونوترپنهای
هیدروکربنی با ( 41/7درصد) بود .مطابق نتایج
بهدستآمده در این پژوهش ،تنوع موجود در ترکیبات
اسانس آویشن شیرازی توسط پژوهشگران دیگر نیز
گزارش شده است .در پژوهشی مهمترین ترکیب
اسانس تودههای وحشی آویشن شیرازی جمعآوری
شده از رویشگاه المرد استان فارس کارواکرول (66/4
درصد) گزارش شد ( .)Saharkhiz et al., 2010در
پژوهشی دیگر ،ترکیبات اصلی اجزای اسانس
رویشگاههای استان فارس ،کارواکرول ( 4-16درصد)،
تیمول ( 5-41درصد) ،گاماترپینن ( 5-30درصد)،
پاراسیمن ( 4-16درصد) و لینالول با ( 71/11درصد)
گزارش شد ( .)Kavoosia & Rabieia, 2015در
مطالعات دیگری ترکیب اصلی اجزای اسانس
نمونههای جمعآوری شده از رویشگاه زرقان فارس

جدول  .1ترکیبهای شناسایی شده در اسانس گونه  Zataria multifloraدر رویشگاههای استان هرمزگان
Table 2. Identified compounds in the essential oils of Zataria multiflora from Hormozgan province habitats
Bandar-e-khamir
0.8
9.8
0.4
0.2
2.7
1.3
0.1
1.7
16.6
0.5
0.3
6.3
1
1.1
0.6
2.4
7.7
40.6
0.2
1.1
1.5
0.4

Bashagard
0.9
3.7
0.2
2.8
0.5
0.5
0.1
2.2
18.1
0.4
0.2
9.5
0.3
1.2
0.3
2.3
5.6
46.1
0.1
0.9
1.9
0.4

41.9
55.4
2.1
99.3
3.9

38.8
57.4
2.4
98.5
4

)Content (%
Tang-e-zagh
0.8
5.2
0.2
0.1
2.5
0.8
0.1
2.4
12.4
0.5
0.5
10.7
1.3
1
0.8
0.6
2.2
28.7
23.8
0.3
0.3
1.9
0.6
36
59.9
2.6
98.4
4.3

Faryab
1.3
7
0.3
0.1
2.6
1.3
0.1
2.9
24.4
0.9
9.6
0.8
1
1.2
1.1
0.2
35.9
4.4
0.6
0.9
0.3

Lavar-sheikh
0.3
5.8
0.2
1.2
0.8
0.7
4.9
0.3
0.7
2.1
56.4
0.5
1.2
0.1
0.1
13.8
1.7
0.2
0.1
1.4
0.1

Roudkhane
0.2
1.1
0.1
1.5
0.2
1.54
10.3
0.2
0.2
7.5
1.1
1.2
0.4
61.8
4.2
3.5
.1
2.3
0.8

50.8
45.6
1.4
97.8
4.7

16.6
75.3
1.6
93.5
6.2

23
71.1
3.2
97.3
6.5

*No. Compound name

**RI

α -thujene
α - pinene
camphene
β – pinene
3-octanone
myrcene
α – phellandrene
α - terpinene
p- cymene
limonene
1,8 –cineole
γ -terpinene
linalool
terpinene- 4-ol
α – terpineol
methyl ether thymol
methyl ether carvacrol
thymol
carvacrol
thymyol acetate
carvacrol acetate
e –caryophyllene
aromadendrene

932
944
962
971
976
1005
1028
1038
1050
1053
1058
1079
1108
1217
1230
1252
1260
1317
1327
1359
1370
1470
1480

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Monoterpene hydrocarbons
Oxygenated monoterpens
Sesqui terpenes
Total identified
)Essential oil content (w/w%

*) روش شناسایی :اندیس بازداری ( ،)RIاسپکترومتری جرمی ( ،)MSتزریق همزمان با تعدادی از ترکیبات استاندارد در دسترس.
**) اندیس بازداری در این تحقیق با استفاده از نرمال آلکانهای  7-14کربنه در ستون  DB-5تعیین گردید.
*) Mode of identification: retention index (RI), mass spectrometery (MS), and co-injection (CoI) with some available authentic compounds.
**) RI: retention indices determined in the present work relative to C6–C24 n-alkanes on the DB-5 column.
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عالوه بر اثر بیان ژنها بر روی تولید مونوترپنها،
عوامل مختلفی از جمله خصوصیات محیطی ،مرحلهی
رشدی گیاه ،فرآیند خشک شدن و سایر پارامترهای دیگر
میتوانند در مقدار تولید این ترکیبات تأثیرگذار باشند .در
پژوهشی گزارش شد مناطقی که دارای ارتفاع کم و آب و
هوای گرم و اقلیمهای مدیترانهای خشک دارند ،ترکیبات
فنولیک نظیر کارواکرول و تیمول در گونههای آویشن
بیشتر میباشد و در مناطق مرطوبتر ترکیبات غیر
فنولیک حلقوی نظیر پاراسیمن و گاماترپینن و
مونوترپنهای غیر حلقوی نظیر ژرانیول و لینالول افزایش
پیدا میکند ( .)Baghalian & Naghdibadi, 2000در
پژوهشی روی جمعیتهای مختلف آویشن دنایی
مشخص شد عواملی نظیر ارتفاع ،متوسط دما در
مرطوبترین فصل ،همدمایی ،میزان بارندگی در
مرطوبترین فصل ،میزان بارندگی ساالنه در خشکترین
فصل ،دمای ساالنه از تأثیرگذارترین عوامل بر ترکیبات
اسانس بودند .تیمول بهعنوان ترکیب اصلی این گونه
تحت تأثیر تغییرات دامنه دمای ساالنه ،ارتفاع و شیب
قرار گرفت .درصد شن خاک و متوسط دما در مرطوب-
ترین فصل از جمله مهمترین عوامل تأثیرگذار بر تولید
کارواکرول بودند ( .)Bahraini nejad & Mirza, 2019در
پژوهش دیگری اثر ارتفاع رویشگاه بر میزان عملکرد
اسانس و کیفیت آن در گیاه آویشن مورد بررسی قرار
گرفت .نتایج نشان داد که تعادل بین دو ترکیب تیمول و
کارواکرول تحت تأثیر ارتفاع بوده که با افزایش ارتفاع
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میزان تیمول افزایش و کارواکرول کاهش مییابد
( .)Ebrahimi Zabet et al., 2013این یافتهها با نتایج
حاصل از این پژوهش مطابقت داشت .نمونههای رویشگاه
بندر خمیر با کمترین ارتفاع از سطح دریا ( 514متر)
دارای کارواکرول باال با مقدار ( 46/7درصد) و مقدار
تیمول پایین با مقدار ( 6/6درصد) بودند و رویشگاه
رودخانه با ارتفاع از سطح دریا ( 401متر) دارای بیشترین
مقدار تیمول ( 75/0درصد) و مقدار کارواکرول کم با
مقدار ( 4/1درصد) بود.
گروهبندی تیپهای شیمیایی

نتایج حاصل از تجزیه کالستر اجزای تشکیلدهنده
اسانس منجر به شناسایی سه تیپ شیمیایی گردید-I .
تیپ کارواکرول -II ،تیپ تیمول و  -IIIتیپ لینالول
(شکل  .)1تیپ شیمیایی اول شناسایی شده کارواکرول،
توسط مقدار باالی کارواکرول مشخص گردید .این تیپ
دربرگیرنده دو رویشگاه بندر خمیر و بشاگرد که بهترتیب
با مقادیر باالی کارواکرول (  46/7و  47/5درصد) ،تیپ
شیمیایی دوم شناساییشده تیمول ،توسط مقدار باالی
تیمول مشخص گردید .این تیپ دربرگیرنده سه رویشگاه
تنگ زاغ ،فاریاب و رودخانه بود که بهترتیب دارای مقادیر
باالی تیمول ( 31/1 ،10/6و  75/0درصد) و تیپ
شیمیایی سوم لینالول ،که توسط مقدار باالی لینالول
مشخص گردید .این تیپ دربرگیرنده رویشگاه الورشیخ با
درصد باالی لینالول ( 17/4درصد) مشخص گردید.

Bandar-e-khamir

Bashagard

Faryab

Tang-e-zagh

Roudkhane

Lavar-sheikh

شکل  .1دندروگرام حاصل از تجزیه کالستر اکوتیپهای آویشن شیرازی ( )Z. multifloraبراساس ترکیبهای شیمیایی اسانس
Figure 2. Dendrogram of cluster analysis for Z. multiflora ecotypes using the components of the essential oil
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بهعنوان میدان اکولوژیکی برای تولید حداکثری بازده
، همچنین. درصد) استفاده کرد7 اسانس (بیش از
 لینالول و،شناسایی سه تیپ شیمیایی غنی از تیمول
کارواکرول که هر یک دارای ویژگیهای بیولوژیکی
 حاکی از وجود مناطقی در،منحصر بهفردی هستند
استان هرمزگان میباشد که در بروز استعداد متابولیتی
 هر یک از.آویشن شیرازی از پتانسیل باالیی برخوردارند
سه تیپ شیمیایی اشاره شده میتواند کاندیدای مناسبی
 دارویی و صنعتی بوده و جمعیت هر،برای مصارف غذایی
 برای برنامههای، بسته به ترکیبات غالب خود،رویشگاه
.بهنژادی و اهلیسازی قابل توصیه میباشد
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نتیجهگیری کلی

 از نظر اقتصادی وZ. multiflora با توجه به اهمیت گونه
برداشت بیرویه آن که منجر به در معرض خطر انقراض
 روند،قرار گرفتن جمعیتهای طبیعی آن شده
اهلیسازی این گونه و معرفی به سیستمهای کشاورزی
 نتایج پژوهش، در این راستا.باید در اولویت قرار گیرد
حاضر بهمنظور بررسی دقیق جنبههای شیمیایی اسانس
،جمعیتهای مختلف آویشن شیرازی در استان هرمزگان
،بهعنوان یکی از خاستگاههای اصلی این گونه در کشور
نشان داد که به رویشگاههایی در این استان مانند
رودخانه و الور شیخ میتوان دست یافت که از آنها
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