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در  امروزه  و  آسیا می روید  نواحی  از  برخی  و  نواحی مختلف مدیترانه  در  نعناعیان است که  تیره  از گیاهان  یکی  آویشن 
تا  و  می رود  شمار  به  چندساله  گیاهان  از  گیاه  این  می شود.  تولید  و  کشت  ایران  در  جمله  از  و  جهان  مختلف  مناطق 
ارتفاع 40 سانتیمتر رشد می نماید قسمت اعظم اسانس آویشن را فنل ها و هیدروکربن های مونوترپنی و الکل ها تشکیل 
می دهند که میزان آن یک درصد است. از لحاظ گیاه شناسی؛  جنس آویشن یکی از جنس های خانواده نعناع است که در 
زیر خانواده نپتودا قرار دارد. مبدأ پیدایش این جنس دوران سوم زمین شناسی است و در فلور خشکی پسند این دوره آن 
را یافته اند و به دنبال توسعه مناطق بخصوص در دوره پلئوسن و بعد از آن تا به امروز تکامل این جنس صورت گرفته 
است. گیاه آویشن شیرازی می تواند به عنوان طعم دهنده و نگه دارنده در مواد غذایی استفاده شود. از برگ های بسیار 

خوش عطر آن اغلب به عنوان ادویه یا دارو استفاده می شود.

واژه های کلیدی: آویشن، گیاه دارویی، اسانس، نعناعیان.

آویشن، 
پادشاه گیاهان دارویی، از کاشت تا فرآوری
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مقدمه 
دارو  تولید  مهم  منابع  از  یکی  دارویی  گیاهان 
نمود ه  استفاده  آن ها  از  دراز  سالیان  بشر  که  هستند 
تنها  نه  دارویی  گیاهان  نیز  اخیر  سال های  در   است. 
نداده اند  دست  از  دارو  تولید  زمینه  در  را  خود  ارزش 
به گونه ای  است  یافته  فزونی  نیز  آن ها  اهمیت  بلکه 
صنایع  معدود  از  یکی  دارویی  گیاهان  صنعت  که 
آمده  دست  به  داروهای  است.  دورقمی  رشد  دارای 
وجود  و  طبیعی  ماهیت  دلیل  به  دارویی  گیاهان  از 
انسان  بدن  با  آن ها،  در  دارویی  همولوگ  ترکیبات 
سازگاری بهتری دارند و معمواًل فاقد عوارض ناخواسته 
داروهای شیمیایی هستند این داروها به خصوص در 
مناسب تر  بسیار  مزمن  بیماری های  و  طوالنی  مصرف 
هستند. مواد مؤثره موجود در گیاهان دارویی اگرچه 
توسط فرآیندهای ژنتیکی ساخته می شوند ولی عوامل 
محیطی نیز اثرات مهمی در تولید این ترکیبات دارند. با 
بر روی گیاهان دارویی و تغییر در  اثر محیط  توجه به 
مورفولوژی و مواد مؤثره آن ها برای استفاده اصولی و 
صنعتی از این گیاهان الزم است که هویت و ماهیت 
تولیدی  و  شیمیایی  ژنتیکی،  مختلف  مناظر  از  آن ها 

بررسی شود.
دیرباز  از  که  است  کشورهایی  جمله  از  ما  کشور 
بومی  و  صنعتی  به صورت  دارویی  گیاهان  مصرف  در 
اقلیمی  به دلیل شرایط  ایران  دارد.  پیشینه ای طوالنی 
دارویی  گیاهان  از  وسیعی  گستره  رویشگاه  مناسب 
بوده که بخشی از آن ها به صورت خام از جمله اقالم 
شده   سبب  پراکنش  این  بوده اند.  ما  کشور  صادراتی 
باشد.  اروپا  تمام  فلور  از  بیشتر  ایران  فلور  که  است 
ایران ۱۱ نوع اقلیم از ۱۴ نوع اقلیم موجود در تمام دنیا 
را داراست و حدود ۸۰۰۰ گونه گیاهی را در خود جای 
اندمیک  گونه   ۱۸۰۰ حدود  تعداد  این  از  داده  است. 
ایران بوده و گونه هایی هستند که در هیچ جای دیگر 
و  نگهداری  برای  آن ها  مطالعه  لذا  نمی شوند.  یافت 
Thy- (بهره برداری از آن ها بسیار ضروری است. آویشن 

mus( یکی از جنس های مهم تیره نعناع است که در 
تمام فارماکوپه های معتبر از پیکر رویشی آن به عنوان 
دارو یاد شده و خواص دارویی آن مورد تأیید قرار گرفته  
است. از حدود ۲۵۰ گونه از جنس آویشن، ۱۴ گونه در 
از بین ۱۴ گونه ذکر شده چهار گونه  ایران وجود دارد. 
اندمیک ایران هستند. بیشترین پراکندگی این جنس 
در استان های شمالی و غربی کشور است. گیاه آویشن 
با داشتن اسانس و ترکیبات شیمیایی دارویی مختلف 
یکی از پرمصرف ترین گیاهان دارویی در جهان است. در 
بین داروهای تولید شده از گیاهان دارویی، این گیاه 

پس از نعناع در رتبه دوم قرار دارد.

تاریخچه
کــه  پهلــوی  ریشــه  بــا  اســت  کلمــه ای  آویشــن 
نشــان از قدمــت هــزاران ســاله گیاه در شــناخت و کاربرد 
آن نــزد ایرانیــان دارد و البتــه گونه هــای مشــابه بــه ایــن 
نــام نیــز خوانــده می شــدند. مصریــان باســتان آن را بــه 
عنــوان یــک دارو می شــناختند و در شستشــو و نیــز بــه 
ــد و احتمــااًل  ــوان عطــر مــورد اســتفاده قــرار می دادن عن
نــام انگلیســی آن از نــام مصــری گیــاه )Tham( مشــتق 
ــر اســتفاده  ــان باســتان نیــز عــالوه ب شــده  باشــد. در یون
ــتان از  ــوزاندند و در روم باس ــد می س ــام در معاب در حم
ــده  ــتفاده می ش ــر اس ــه پنی ــه در تهی ــوان ادوی ــه عن آن ب
Labia-  اســت. ایــن گیــاه علفــی چندســاله، از خانــواده

tae و بــه انگلیســی Thyme و در کتــاب ســنتی فارســی 
بــا نام هــای »حاشــا«، »اوشــن« و »صعترالحمیــر« نــام 

بــرده شــده اســت. 
بــه  ایــن گیــاه  از  ایــران گونه هــای مختلفــی  در 
درختچــه  صــورت  بــه  کــه  انواعــی  تــا  علفــی  صــورت 
در  نیــز  مناطــق  از  بعضــی  در  و  می روینــد  هســتند، 
ــا اســامی محلــی  ــاه ب مــزارع کاشــته می شــوند، ایــن گی
ــدان  ــه در هم ــت، از جمل ــده اس ــناخته ش ــی ش متفاوت
آن را »آزربــه« در آذربایجــان »ککلیــک اوتــی« و در ســایر 
ــر«، »اوشــن«، »اشــمه کوهــی«، »ســی  مناطــق »صعت

می شــود.  نامیــده  »سوســنبر«  و  ســنبر« 
حاشــاویا  شــناخت  قدمــت  و  تاریخــی  نظــر  از 
آویشــن گیاهــی اســت کــه بــه خصــوص بــه عنــوان 
ادویــه معطــر از زمان هــای قدیــم مــورد توجــه بشــر 
بــوده و در عهــد باســتان در جوامــع پیشــرفته آن روز بــه 
عنــوان بخورهــای معطــر و تصفیه کننــده بــه خصــوص 
بــه کار می رفتــه اســت. در یونــان قدیــم و  در معابــر 
ــوان ســمبل شــجاعت  ــه عن روم باســتان »آویشــن« را ب
ــت،  ــر طبیع ــنتی از نظ ــب س ــتند. در ط ــور می دانس و ته
ــینا و  ــی س ــه ابوعل ــروف از جمل ــای مع ــده ای از حکم ع

دیگــران »حاشــا« را گــرم و خشــک می داننــد.

گیاه شناسی
آویشــن ).Thymus vulgaris L( گیاهــی اســت 
از تیــره نعناعیــان )Lamiaceae( کــه ســاختار بوتــه اي 
دارد و داراي ســاقه مســتقیم و علفــی یــا چوبــی و پــر 
تــا ۳۰ ســانتی متر و در بعضــی   ۱۰ ارتفــاع  بــه  شــاخه 
ــعب  ــاقه هاي منش ــت. س ــانتی متر اس ــا ۴۵ س ــوارد ت م

ــت. ــگ اس ــفید رن ــاي س ــیده از کرك ه ــاه پوش ــن گی ای
برگ هــاي آن معطــر، تــا حــدودي همیشــه ســبز، 
متقابــل، تقریبــًا بــدون دمبــرگ یــا داراي دمبــرگ بســیار 
بیضــوي- روشــن،  خاکســتري  برگ هــا  اســت.  کوتــاه 
نیــزه اي تــا حالــت کشــیده یــا لــوزي شــکل بــا طــول پنــج 

برگشــته  برگ هــا  کنــار  عمومــًا  کــه  میلی متــر   ۱۵ تــا 
رنــگ  بــه  گــردي  از  برگ هــا  تحتانــی  ســطح  اســت. 
ــا نمــد ماننــد پوشــیده شــده کــه  ــه ســفید ی متمایــل ب
داراي غده هــاي فــراوان اســانس اســت کــه بــه علــت 
وجــود چنیــن غده هایــی، معمــواًل گل هــا بــه رنــگ 
ــا ســفید بــه شــکل لولــه اي، دو لبــه،  ارغوانــی کم رنــگ ت
صمغــی و بــه طــول پنــج میلی متــر دیــده می شــود. 
ــه هاي  ــانند و داراي براکتـ ــده مـ ــدار و غ ــبرگ ها کرک کاس

بــرگ می باشــند.  شــبیه 
صــورت  بــه  گل هــا  فرعــی،  شــاخه هاي  در 
دســته هاي جانبــی و مارپیچــی دیــده شــده و یــا بــه 
ــرار  ــکل ق ــروي ش ــا ک ــوي ی ــی بیض ــرگل انتهای ــورت س ص
می گیرنــد. همچنیــن کاســه گل بــه صــورت زنگولــه اي 

شــکل بــا لبــه دندانــه اي کوتــاه و صــاف اســت.

زيستگاه طبيعی
آويشــن، گيــاه بومــی غــرب حــوزه ی مديترانــه و 
جنــوب اســتراليا اســت كــه كشــت آن در ســاير نقــاط دنيــا 
نيــز متــداول شــده اســت. آويشــن در زمين هــای ســخت 
و صخــره ای و در مــکان هایــی بــا زهکشــی خــوب، ســبز 

می شــود.

سازگاری
آویشــن گیاهــی مدیترانــه ای اســت و در طــول 
رویــش بــه هــوای گــرم و نــور کافــی نیــاز دارد.  ایــن گیاه، 
خشــکی دوســت بــوده و بــه ســهولت قــادر بــه تحمــل 
کــم آبــی و خشــکی اســت. آویشــن بــه آب ایســتایی 
حســاس اســت بــه طــوری کــه ایــن امــر می توانــد ســبب 
حــاوی  ســبک  خاک هــای  شــود.  آن  شــدن  خشــک 
ترکیبــات کلســیم و بــا ضخامــت زیــاد ســطح االرض، 
و  اســت  آویشــن  کشــت  بــرای  مناســبی  خاک هــای 
خاک هــای ســنگین مناســب نیســتند زیــرا ایــن نــوع 
خاک هــا ســبب کاهــش شــدید عملکــرد پیکــر رویشــی 
و اســانس آن می شــود. pH مناســب خــاک نیــز بــرای 

ــت. ــت اس ــا هش ــم ت ــار و نی ــن چه ــن بی ــت آویش کاش

اکولوژی
در  طبیعـی  طـور  بـه  کـه  اسـت  گیاهـی  آویشـن 
شـرایط مزرعـه ای در نواحی نیمه خشـک تـا معتدل گرم 
در دماهـاي بـاال و تشعشـع شـدید آفتاب رشـد می کند.
آویشـن در مراحـل اولیـه، داراي رشـد خیلـی کنـد بـوده 
یـک  روز بعـد،  و در مراحـل بعـدي نمـو مخصوصـًا ۶۰ 
افزایـش سـریع در تجمـع مـاده خشـک )چهـار تـا شـش 
نـور  تحـت  برابـر  پنـج  تـا   ۲/۵ و  اضافـی  نـور  تحـت  برابـر 

طبیعـی( نسـبت بـه گیاهـان ۴۰ روزه دارد.

و  گــود  زمین هــای  در  گیــاه  ایــن  کشــت 
مناســب  شــود  ایســتایی  آب  ســبب  کــه  زمین هایــی 
شــدت  بــه  زمیــن  بــودن  غرقابــی  بــه  زیــرا  نیســت، 
حســاس اســت. در فصــول ســرد و زمســتان چنانچــه 
روی گیاهــان را بــرف نپوشــاند ممکــن اســت تحــت تأثیــر 

شــوند.  خشــک  و  گرفتــه  قــرار  ســرما 
ــت و  ــش کیفی ــده ای در افزای ــش عم ــور نق ــون ن چ
کمیــت اســانس آویشــن دارد توصیــه می شــود بــرای 
کشــت آن از مناطــق آفتابــی و از دامنه هــای جنوبــی 
حــاوی  ســبک  خاک هــای  شــود.  اســتفاده  تپه هــا 
ســطح االرض  زیــاد  ضخامــت  بــا  و  کلســیم  ترکیبــات 
هســتند.  آویشــن  کشــت  بــرای  مناســبی  خاک هــای 
خاک هــای ســنگین بــرای کشــت ایــن گیــاه مناســب 
و  رویشــی  پیکــر  عملکــرد  کاهــش  ســبب  و  نیســت 

می شــود. آن  اســانس 

شیمی گیاه
اســانس  اســت.  آویشــن  مؤثــر  مــاده  اســانس، 
بــه  مایــل  قهــوه ای  یــا  زرد  اســت  مایعــی  آویشــن 
قرمــز تیــره بــا بــوی مطبــوع  و طعــم تنــد و پایــدار و 
خنک کننــده کــه از تقطیــر برگ هــا و ســر شــاخه های 
بــه  گل دار اســتخراج می شــود. اســانس آویشــن کــه 
ــا بخــار آب  ــر ب ــر تقطی ــر اث ــم موســوم اســت ب اســانس ت
بــه دســت می آیــد. ایــن اســانس در مجــاورت نــور فاســد 
می شــود و بایــد در محــل خنــک، شیشــه های در بســته 
ــور نگهــداری شــود. وزن مخصــوص  ــر و دور از ن کامــاًل پ
ــب  ــانتی متر مکع ــر س ــرم ب ــا ۰/۹۳۵ گ ــن ۰/۹۱۵ ت آن بی

ــت. اس

تناوب کشت
یــک  تــا شــش ســال در  آویشــن حداقــل چهــار 
مــکان باقــی می مانــد، برنامه ریــزي بــراي کــود دهــی 
آن حائــز اهمیــت اســت. بــا کاربــرد میــزان مناســب کــود 
دامــی پوســیده قبــل از کشــت بایســتی تأمیــن نیــاز 
غذایــی آن را تضمیــن کــرد از ایــن رو تنــاوب کشــت بــرای 

ــت.  ــم اس ــاه مه ــن گی ای
آویشــن را بایــد بــا گیاهانــی بــه تنــاوب کشــت 
و  داشــته  باشــند  کوتاهــی  رویشــی  دوره  کــه  نمــود 
مــدت کوتاهــی بعــد از کاشــت برداشــت شــوند. بــه 
ــا ۸۰  ــت ۵۰ ت ــل از کش ــار قب ــل به ــول در فص ــور معم ط
کیلوگــرم در هکتــار اکســید پتــاس بــه همــراه ۴۰ تــا 
قــرار  گیاهــان  اختیــار  در  ازت  هکتــار  در  کیلوگــرم   ۶۰
ــرز  ــاي ه ــن علف ه ــل از وجی ــال دوم قب ــرد. از س می گی
همــه ســاله فصــل بهــار بایــد ۳۰ تــا ۵۰ کیلوگــرم در 

هکتــار ازت در اختیــار گیاهــان قــرار گیــرد. 
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شرایط کاشت و پرورش آویشن
آسانی  به  که  است  گیاهانی  جمله  از  آویشن 
آویشن  گیاه  کلی  طور  به  می  کند.  تحمل  را  آبی  کم 
و  معتدل  تا  خشک  نیمه  هوای  و  آب  با  مناطقی  در 
کند.  رشد  می  تواند  باال  دمای  و  گرما  تحت  همچنین 
به  که  نوری  میزان  همچنین  و  خاک  و  آب  شرایط 
گیاه می  رسد از مهم ترین عوامل تأثیرگذار بر رشد این 
برخی  مختصر  طور  به  قسمت  این  در  هستند.  گیاه 
قرار  بررسی  مورد  را  آویشن  گیاه  اکولوژیکی  نیازهای  از 

می گیرد.
دمای مناسب گیاه

است  گرم  هوای  نیازمند  رشد  برای  آویشن  گیاه 
و در برابر سرما چندان مقاوم نیست. قدرت جوانه  زنی 
از  کندتر  بسیار  سال  سرد  ماه  های  در  گیاه  این  رشد  و 
توصیه  رو  این  از  است.  بهار  و  تابستان  فصل  های 
می شود که بذرهای این گیاه را زمانی که هوا گرم شد، 
در زمین بکارند. البته می  توان این گیاه را شش الی ۱۰ 
هفته پیش از گرم شدن هوا در گلدان کاشت و پس از 
افزایش دما آن را به زمین انتقال داد. همچنین کاشت 
ترکیبات معطر  بر  بیشتری  تأثیر  در مزرعه  این گیاهان 
آویشن نسبت به کاشت آن در گلخانه دارد، علت این 
موضوع دمای پایین مزرعه در شب است. به طور کلی 
دمای مناسب برای کاشت گیاه آویشن حدود ۲۱ درجه 

سانتی  گراد است.
نور مناسب گیاه 

آویشن از جمله گیاهانی است که برای رشد نیاز 
به دریافت نور کافی دارد. این گیاه در بدو رشد، نسبت 
به سایه حساس است و در صورتی که در معرض آفتاب 
قرار بگیرد، رشد بهتری خواهد داشت. از این رو توصیه 
می شود که این گیاه بر سطوح شیب  دار و دامنه  های 

جنوبی کشت شود.
رطوبت مناسب برای گیاه آویشن

آویشن یکی از گیاهانی است که به غرقابی بودن 
زمین حساسیت دارد. در واقع آویشن در خشکی شرایط 
بهتری دارد؛ به همین جهت، بهتر است که این گیاه در 
زمین فاصله کمی  آب و سطح  زمین  های عمیقی که 

نسبت به یکدیگر دارند، کشت نشود.
خاک مناسب برای گیاه آویشن

از مهم ترین مواردی است که در رشد  خاک یکی 
گیاه  کاشت  برای  خاک  بهترین  است.  مؤثر  گیاهان 
که  است  کلسیم  ترکیبات  حاوی  سبک  خاک  آویشن، 
pH آن بین ۴/۵ تا ۸ باشد. در صورت سنگین و مرطوب 
به  خاک  غذایی  مواد  که  شرایطی  در  یا  خاک  بودن 
اندازه نباشد، رشد گیاه تحت تأثیر قرار خواهد گرفت و 

عملکرد مطلوبی نخواهد داشت.

زراعت: کاشت، داشت، برداشت
کاشت

آویشــن از طریــق بــذر، قلمــه و تقســیم بوتــه تکثیر 
می شــود، عــدم یکنواختــی پوشــش مزرعــه همــواره بــه 
عنــوان یــک مشــکل در کشــت مســتقیم بــذر اســت بــه 
همیــن خاطــر روش کشــت دیگــري ارائــه می شــود کــه 
تولیــد نشــاء بــذري در بســتر گلخانــه یــا قفســه هاي 
اســت.  بــه مزرعــه  انتقــال نشــاها  ســلولی و ســپس 
ــه در دمــاي ۳۲ -۱۲  ــا دو هفت ــک ت ــذور آویشــن طــی ی ب
درجــه ســانتی گراد ) ۵۴ تــا ۹۰ درجــه فارنهایــت( جوانــه 
می زننــد. گاهــی اوقــات جوانه زنــی توســط نــور تســریع 

می شــود.
بــه علــت وجــود اختالفــات در وضعیــت رشــد، 
ــان گلدهــی و تولیــد در گیاهــان حاصــل از کشــت  زم
مســتقیم بــذور کــه میــزان یکنواختــی را در مزرعــه پاییــن 
مــی آورد، بهتــر اســت ژنوتیپ هــاي مرغــوب را انتخــاب 
کــرده و آن هــا را بــه وســیله قلمــه تکثیــر نمــود کــه 
ــد.  ــش یاب ــول کاه ــه و محص ــی در مزرع ــدم یکنواخت ع
ــه خاطــر وجــود  ــن اختالفــات ب ــل ذکــر اســت کــه ای قاب
دگرگشــتی بــاال و هتروزیگوســیتی در ایــن گیــاه اســت.
 ۱۰ الــی  پنــج  قلمه هــاي  از  آســانی  بــه  آویشــن 
ســانتی متري در بهــار تکثیــر می شــود. هورمون هــاي 
افزایش دهنــده ریشــه بــراي تکثیــر ممکــن اســت مفیــد 
باشــند. در تحقیقــی مشــخص شــده کــه کشــت بــذر 
آویشــن نســبت بــه کشــت قلمــه آن، عملکــرد بیشــتري 

را تولیــد می نمایــد.
داشت

مقادیــر  در  ازت  اثــرات  بررســی  بــراي  تحقیقــی  در 
مختلــف بــر روي رشــد و میــزان اســانس T. vulgaris در 
طــی چهــار فصــل در ازمیــر مشــخص شــد کــه عملکــرد 
مــاده خشــک گیــاه بــا افزایــش مصــرف ازت افزایــش 
می یابــد. میــزان گل اســانس از ۰/۷۸ تــا۳/۱ درصــد و 
درصــد تیمــول از ۲۶/۸۷ تــا ۵۸/۵۷ درصــد متغیــر بــود و 
کــود ازتــه هیــچ اثــر معنــی دار روي میــزان کل اســانس و 
یــا درصــد تیمــول نداشــت. بــه طــور معمــول در فصــل 
بهــار قبــل از کشــت ۵۰ تــا ۸۰ کیلوگــرم در هکتار اکســید 
ــار ازت در  ــا ۶۰ کیلوگــرم در هکت ــه همــراه ۴۰ ت پتــاس ب
اختیــار گیاهــان قــرار می گیــرد. از ســال دوم ریــش قبــل 
از وجیــن علف هــاي هــرز همــه ســاله فصــل بهــار بایــد 
۳۰ تــا ۵۰ کیلوگــرم در هکتــار ازت در اختیــار گیاهــان 

قــرار گیــرد.
برداشت

مدیریــت  در  بحرانـــی  نقطــه  آویشــن،  برداشــت 
ــی،  ــور کل ــه ط ــود. ب ــوب می ش ــاه محسـ ــن گی ــی ای زراعـ
انــدام رویشـــی )برگ هــا و  بهتریــن زمــان جمــع آوري 

ســاقه های جــوان( حــاوي مــواد مؤثــر هنگامــی اســت 
کــه گیــاه در مرحلــه گل زدایــی باشــد. زمــان برداشــت 
مناســب بــراي آویشــن در مناطــق مختلــف، متفــاوت 
ــب،  ــت مناس ــان برداش ــرج، زم ــی در ک ــت و در تحقیق اس
ارتفــاع  و  اســت  شــده  ذکــر  گلدهــی  شــروع  مرحلــه 
از ســطح خــاك  ۱۰ ســانتی متر  نیــز  برداشــت  مناســب 

گــزارش شــده اســت.
فناوری های پس از برداشت

در  زیــاد  حجــم  در  آویشــن  معمــول  طــور  بــه 
آفتــاب خشــک می شــده امــا کیفیــت محصــول نهایــی 
ــردن  ــک ک ــتفاده از خش ــا اس ــت. ب ــوده اس ــم ب ــیار ک بس
ــرد.  ــرل ک ــول را کنت ــت محص ــوان کیفی ــی می ت مصنوع
بــه عبــارت دیگــر، یــک خشــک کــن بــا جریــان هــواي 
تحــت فشــار مناســب اســت. آویشــن بایســتی در دمــاي 
پایین تــر از ۴۰ درجــه ســانتی گراد بــراي کاهــش اتــالف 
عطــر در جریــان تبخیــر، خشــک شــود و رنــگ ســبز خــود 
را حفــظ کنــد. محصــول خشــک شــده بایــد پروســه جــدا 
کــردن بــرگ از ســاقه ها و غربــال کــردن را بــراي حــذف 
گــرد و غبــار طــی کنــد تــا محصــول یکنواختــی تولیــد 
شــود. اســانس آویشــن را از انــدام هوایــی تــازه آویشــن 
ــتخراج  ــار اس ــر بخ ــتم تقطی ــیله سیس ــه وس ــوان ب می ت
کرد.اســانس در غــدد کوچــک روي برگ هــا ذخیــره شــده 
ــاختار  ــه س ــته ب ــانس بس ــت اس ــرد و کیفی ــت. عملک اس
برداشــت،  زمــان  گیــاه،  بلــوغ  گیــاه، مرحلــه  ژنتیکــی 

محیــط و عملیــات اســتخراج فــرق می کنــد.
جمع آوری بذر

بــذر  جمــع آوری  آویشــن  کاشــت  از  هــدف  اگــر 
آغــاز  در  آن هــم  و  یک بــار  را ســالی  باشــد، محصــول 
در  تأخیــر  کــرد.  برداشــت  بایــد  بــذر  رســیدن  مرحلــه 
برداشــت مناســب نیســت زیــرا بذرهــا پــس از رســیدن 
برداشــت  اندام هــای  می کننــد.  ریــزش  اطــراف  بــه 
شــده را بایــد در ســایه خشــک نمــود، ســپس بذرهــا 
را بــه ترتیــب بوجــاری، تمیــز و بســته بندی کــرد. بــرای 
در  بایــد  برداشــت  شــده،  خشــک  محصــوالت  تولیــد 
زمــان گل دهــی انجــام شــود و کل شاخســاره گیــاه 
ســانتی متری(.  ۱۰ـ۱۵   ارتفــاع  از  )حــدودًا  بریــده  شــود 
بــرای تولیــد محصــوالت  تــر، فقــط سرشــاخه های گیــاه 
ــاه قــدرت تولیــد شــاخه های جــوان  ــا گی بریــده شــود ت
را داشــته باشــد. در صــورت انجــام برش هــای ســنگین، 
ــان  ــرگ گیاه ــه م ــر ب ــد منج ــاری زا می توانن ــل بیم عوام
ــام  ــز انج ــای تی ــا ابزاره ــد ب ــا بای ــن برش ه ــوند. بنابرای ش
شــوند تــا در ســاقه ها شــکاف ایجــاد نشــود. همچنیــن 
برداشــت مکــرر ضــروری اســت و ارتفــاع بــرش بایــد طــوری 
باشــد کــه مقــداری شــاخ و بــرگ بعــد از بــرش بــر روی 

ــد. ــی بمان ــاه باق گی
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تفاوت انواع آویشن ها
مرزه،  کاکوتی،  گیاهان  كه  می دهد  نشان  مطالعات 
آویشن دارابی و آویشن شیرازی علی رغم تفاوت هاي ريختي 
با  اغلب  دارند  باریک  برگ  آویشن  گیاه  با  که  رویشگاهی  و 
با  اما  می شوند.  شناخته  و  معرفی  باریک  برگ  آویشن  نام 
مقایسه مشخصات ظاهری و رویشگاهی می توان به راحتی 
این گیاهان را از هم تفكيك نمود. انواع آویشن های مذکور 

و تفاوت های آن به تفکیک توضیح داده می شود.
1ـ آويشن برگ باريك

موري،  اوريشوم  نام های  به  باریک  برگ  آویشن 
گياه  اين  می شود.  شناخته  هم  چمني  اوريشوم 
و  باریك  سرنيزه اي  تا  خطي  سبزرنگ  برگ هاي  داراي 
نوک تیز است كه طول برگ آن ۱۰ تا ۲۰ و عرض آن ۲ تا ۵ 
ميلي متر است، يعني نسبت طول به عرض برگ چهار 
به یک است. برگ اين گياه در سطح عرصه به رنگ سبز 
نشده  تا  و  تخت  شدن  خشك  از  پس  و  است  روشن 

است و معمواًل از رگبرگ مياني تا نمي شود.
۲ـ آویشن شیرازی

برگ پهن،  آویشن  نام های  به  شیرازی  آویشن 
می شود.  شناخته  نیز  پهن  آویشن  و  شهری  آویشن 
آویشن شیرازی به راحتی از بقیه گیاهان قابل تشخیص 
نام  به  عطاری ها  و  کشاورزان  بیشتر  بین  در  و  است 
آویشن برگ پهن شناخته می شود. شکل برگ در گیاه 
آویشن شیرازی پهن، گرد و تخت با قاعده تقریبًا قلبی 
شکل است در حالي كه در گیاهان دیگر برگ ها باریک 
و خطي و سرنيزه اي است. گل ها در طول ساقه و به 
صورت چرخه ای قرار دارد. فصل گل دهي و ميوه دهي 
بهار و اوایل تابستان است. منوترپن های فنلی شامل 
در  اسانس  شاخص  ترکیبات  از  کارواکرول  و  تیمول 
در  شیرازی  آویشن  رويشگاه  هستند.  شیرازی  آویشن 
روي صخره ها و تخته سنگ ها است و در استان فارس 
و  فیروزآباد  فسا،  مهارلو،  دریاچه  سروستان،  جاده  در 

استهبانات می روید.
3ـ آویشن دارابی

این گیاه در زبان محلی به نام آویشن باریکو هم 
شناخته می شود. در گیاه آویشن دارابی شکل برگ ها 
به  اتصال  برگ در محل  باریک و نوک تیز است. قاعده 
سطح  و  دمبرگ  بدون  برگ ها  مي شود.  باریک  ساقه، 
زيرين برگ داراي رگبرگ مياني برجسته نيست. گل ها 
در طول ساقه و به صورت چرخه ايی ادامه دارد. فصل 
پاییز  اوایل  و  تابستان  اواخر  ميوه دهي  و  گلدهي 
کارواکرول  گیاه  این  در  اسانس  غالب  ترکیب  است. 
تخته سنگ ها  و  صخره ها  گیاه  این  رویشگاه  است. 
در شهرهاي سروستان،  فارس  استان  در شرق  و  است 

استهبانات و داراب رویش دارد.

برخی گونه های گیاهی شبیه به آویشن 
1ـ گیاه مرزه بختیاری

مــرزه بختیــاری بــه نام هــای مــرزه کوهــی، مــرزه 
ــف  ــمت های مختل ــو در قس ــوم باریک ــی و اوریش وحش
برگ هــا  مــرزه  جنــس  در  می شــود.  شــناخته  اســتان 
خاکســتری رنگ، باریــک، نوک گــرد، لولــه شــده و داراي 
طــول  در  ســفید  گل هــای  اســت.  طولــي  تاشــدگي 
ســاقه و بــه صــورت چرخــه اي قــرار دارد. فصــل گلدهــي 
پاییــز اســت.  اوایــل  و ميوه دهــي اواخــر تابســتان و 
شــباهت زیــادی بیــن ترکیبــات شــیمیایی اســانس مــرزه 

و آویشــن وجــود دارد. 
در گیــاه مــرزه نیــز هماننــد آویشــن، مهم تریــن 
گــروه  بــه  مربــوط  اســانس  شــیمیایی  ترکیبــات 
و  تیمــول  فنلــی  )به خصــوص  منوترپنوئیدهــا 
کارواکــرول( و فالونوئیدهــا اســت. رویشــگاه ایــن گیــاه 
ــاه مــرزه در غــرب  صخره هــا و تخته ســنگ ها اســت. گی
اســتان )ســپيدان(، مركــز )شــيراز، كــوار و مرودشــت(، 

دارد. رویــش  ده بيــد(  و  )اقليــد  شــمال 

۲- گیاه کاکوتی کوهی
غیــر  نوک تیــز،  بــرگ  کوهــی  کاکوتــی  گیــاه  در 
لولــه ای و بــدون تاشــدگی اســت. گل آذیــن در ایــن گیــاه 
به صــورت کپــه ای اســت کــه هــر دو خصوصیــت، شــبیه 

ــرگ باریــک اســت.  آویشــن ب
تنهــا راه تشــخیص ایــن گیــاه از آویشــن باریــک، 
عطــر و بــوي آن اســت کــه در کاکوتــی بســیار ماليــم 
و به راحتــی قابــل تفكيــك اســت. فصــل گلدهــي و 
ميوه دهــي بهــار و اوایــل تابســتان اســت. رویشــگاه 
مناطــق  در  اســتان  در  و  اســت  واریــزه ای  گیــاه  ایــن 

دارد. رویــش  ارژن  و دشــت  ســپیدان 

خواص و کاربرد
آویشــن دارای اثــرات ضــد قارچــی و ضــد باکتریایــی 
قــوی اســت و ایــن خاصیــت بــه دلیــل وجــود تیمــول و 
کارواکــرول در اســانس آویشــن اســت. مشــخص شــده 
 اســت کــه اســانس آویشــن دارای اثــرات ضــد اسپاســم، 

ضــد ســرفه و خلــط آور اســت. 
درمــان  بــرای  آویشــن  اســانس  از  پمــاد حاصــل 
برخــی بیماری هــای پوســتی کاربــرد دارد. شســتن ســر بــا 
محلــول رقیــق اســانس آویشــن ســبب افزایــش جریــان 
خــون در پوســت ســر و قــوی شــدن غده هــای مــو و 
در نتیجــه جلوگیــری از ریــزش مــو می شــود. در علــم 
آروماتراپــی )رایحــه درمانــی یــا عطــر درمانــی( از اســانس 

آویشــن اســتفاده می شــود. 
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عوارض استفاده بیش از حد گیاه آویشن
گیــاه آویشــن در مــواردی کــه بــرای اســتفاده عــادی 
یــا درمانــی مصــرف شــود، فاقــد عــوارض و ایمــن اســت. 
ــاه  ــن گی امــا ممکــن اســت اســتفاده از فرآورده هــای ای
ــاده  ــد. م ــیت کن ــرژی و حساس ــاد آل ــراد ایج ــی اف در برخ
تیمــول موجــود در گیــاه آویشــن ممکــن اســت باعــث 
ــت  ــروز حال ــدن، ب ــان قلــب، افــت دمــای ب کاهــش ضرب
تهــوع، اســتفراغ، ســرگیجه، ســردرد و تأخیــر در رونــد 
انعقــاد خــون شــود. همچنیــن اســتفاده بیــش از حــد 
دمنــوش آویشــن موجــب یبوســت خواهــد شــد. در 
برخــی کتــب طــب ســنتی اشــاره بــه اثــر ســقط کنندگــی 
آویشــن شــده اســت بــرای همیــن مصــرف آن بــرای زنــان 

ــود. ــه نمی ش ــاردار توصی ــه و ب حامل

فرآوری
ــر  ــه روش تقطی ــازه و ب ــاه ت ــن از گی ــانس آویش اس
بــا آب اســتخراج می شــود. طــی یــک پژوهــش، خشــک 
موجــب  درجــه   ۳۵ دمــای  در  آویشــن  گیــاه  کــردن 
کاهــش میــزان اســانس آن می شود.اســانس آویشــن از 
سرشــاخه های گل دار گیــاه اســتحصال می شــود. وزن 
ــن  ــت. ای ــرم اس ــا ۰/۹۵ گ ــانس ۰/۹ ت ــر اس ــر میلی لیت ه
اســانس بی رنــگ بــا بــوی مطبــوع و طعــم تنــد اســت. از 
هــر ۱۰۰ کیلوگــرم گیــاه تــازه، تقریبــًا ۱/۵ تــا ۲ کیلوگــرم 
اســانس اســتحصال می شــود. اســانس آویشــن کــه 
دارای  اســت  معــروف   )Thyme( تیــم  اســانس  بــه 
فنل هایــی مثــل تیمــول و کارواکــرول ) ۴۰ درصــد( و 
ــول و  ــت . تیم ــن و ... اس ــول، پین ــا ل ــیمن، لین دارای س

کارواکــرول مهم تریــن اجــزاء اســانس هســتند .

ارزش تغذیه ای آویشن
و  گرم  طبیعت  دارای  آویشن  پرخاصیت  گیاه 
خشک است. آویشن تازه غنی از آب، انرژی، فیبر، مواد 
مغذی گیاهی، ویتامین ها و مواد معدنی برای رشد و 
سالمت کلی بدن است. برگ های آن سرشار از پتاسیم، 
که  است  سلنیوم  و  منیزیوم  آهن،  منگنز،  کلسیم، 
همچنین  هستند.  ضروری  بدن  طبیعی  عملکرد  برای 
گیاه آویشن شیرازی منبع خوبی از ویتامین ها به ویژه 
 ،K ویتامین   ،A ویتامین  کمپلکس،   B ویتامین های 
جالب  است.  فولیک  اسید  و   C ویتامین  بتاکاروتن، 
حدود  حاوی  تازه  آویشن  گرم   ۱۰۰ که  بدانید  است 

۲۴/۴۵ گرم کربوهیدرات است.
مصارف غذایی

آویشــن در انــواع غذاهــا شــامل غذاهــای پختنــی، 
و  ادویه جــات  گوشــتی،  فرآورده هــای  و  گوشــت 
چاشــنی ها و غیــره اســتفاده می گــردد. روغــن ســفید 

ــات  ــوان ترکیب ــه عن ــع آن ب ــاره مای ــور و عص ــن، تنت آویش
شــامل:  مهــم  غذایــی  فرآورده هــای  اکثــر  در  معطــر 
مشــروبات الکــی )مثــل لیکــور( و غیرالکلــی، دســرهای 
لبنیاتــی منجمــد، ژالتین هــا و دســر های محتــوی آرد 
برنــج و ...اســتفاده می شــود. بــه طــور متوســط حداکثــر 

میــزان اســتفاده از آن کمتــر از ۰/۰۰۳ درصــد اســت. 

آفات و بیماری های آویشن
ــن  ــر روی آویش ــده ب ــت مشاهده ش ــن آف مهم تری
اســت. مهم ترین   )mealy bugs( آلــود  آرد  شپشــک 
آویشــن  روی  بــر  مشاهده شــده  بیماری هــای 
عامــل  کــه  )Graymold(اســت  خاکســتری  کپــک 
بیمــاری  آن Botrytis Cinerea Pers.ex Fr اســت. 
عامــل  اســت كه  طوقــه  شایع دیگر پوســیدگی 

. آن Rnizoctonia Solani Kuehn اســت 

نتیجه گیری
اســانس دار  گیاهــان  جملــه  از  آویشــن  گیــاه 
از  غذایــی  و  دارویــی  صنایــع  در  کــه  هســت  مهمــی 
اســانس آن هــا بــه وفــور اســتفاده می شــود. بــه دلیــل 
ارزش بــاالی آن در صنایــع دارویــی، آرایشــی، بهداشــتی 
ــوه آن  ــد انب ــت و تولی ــی، کش ــع غذای ــن صنای و همچنی
در راســتای تأمیــن نیــاز داخلــی کشــور و حتــی صــادرات 
ضــروری اســت. البتــه بــا عنایــت بــه خــواص متعــدد 
دارویــی  متعــدد  فراورده هــای  همچنیــن  و  دارویــی 
بیشــتر مســئولین، محققیــن  توجــه  در جامعــه،  آن 
و همچنیــن پزشــکان را در تولیــد، فــرآوری و مصــرف 

می طلبــد. آن  صحیــح 
در ایــن مقالــه گیــاه آویشــن را بــه طــور کامــل 
ــل  ــه دلی ــاه ب ــن گی ــت. ای ــه اس ــرار گرفت ــی ق ــورد بررس م
عطــر بســیار خوبــی کــه دارد در برخــی غذاهــا بــه عنــوان 
ــرد. همچنیــن دارای  ــرار می گی ــه مــورد اســتفاده ق ادوی
ــان و  ــرای درم ــت و ب ــایی اس ــی معجزه آس ــواص داروی خ
ــن  ــود. ای ــرف می ش ــا مص ــی بیماری  ه ــگیری از برخ پیش
پوســتی،  بیماری هــای  درمــان  بــرای  می توانــد  گیــاه 
مشــکالت عصبــی، درمــان بی خوابــی، کاهــش فشــار 
خــون و غیــره مصــرف شــود. البتــه عــالوه بــر مزایــا و 
خــواص شــفابخش، دارای برخــی عــوارض جانبــی نیــز 
هســت کــه ممکــن اســت در بعضــی افــراد موجــب بــروز 

ــود. ــدی ش ــکالت ج مش
الزم بــه ذکــر اســت کــه ایــن عــوارض جانبــی در اثــر 
مصــرف زیــاد آویشــن ممکــن اســت رخ دهنــد و در غیــر 
ایــن صــورت اگــر از آن بــه مقــدار کافــی اســتفاده شــود، 

هیــچ خطــری بــرای ســالمتی نــدارد. 
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