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 . مقدمه 1

چند ، علفی پایا این گیاه .است (Lamiaceae) تیره نعناعیان و ازای ترین گیاهان دارویی و ادویهیکی از قدیمی( Thymus)آویشن 

مختلف مدیترانه  های نواحیو بین تخته سنگ های خشكهای پرپشت در دامنهصورت بوتهکه بهاست شبیه به پونه کوهی  وساله 

به معنای  Thyme نام علمی این گیاه از ریشه کلمه یونانی. رویدمی و ایران یونان ،از جمله کشورهای فرانسه، پرتغال، اسپانیا، ایتالیا

های گیاه عامل اصلی عطر و خواص دارویی ها و گلهای ترشحی در سطح برگ. وجود غدهگرفته شده استبوی خوش و مالیم 

گونه  ۰۰های شمالی،  گونه در استان ۰۱که  استشمال و غرب کشور ایران، در در  آویشنبیشترین پراکندگی  است. آنموجود در 
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 یاه شناسی سنتیگ موضوع:

یکی از  ،پردازد. آویشنویشن میآهای گیاه گیژطور کلی به توصیف وی این مقاله به 
برای درمان  دارویی گیاه از اینامروزه . ای استترین گیاهان دارویی و ادویهقدیمی

دفع ، گرفتگی عضالت، سردرد، گلو درد، سرما خوردگی مانندها بسیاری از بیماری
غیره  درمان عفونت لثه و ،سوزش گلو ،هژالتهاب نای ،های سختسرفه ،های رودهانگل

در  آناسانس های غذایی و همچنین از . از برگ آویشن در فرآوردهشوداستفاده می
شود. روغن آویشن ها و صنایع دارویی، بهداشتی و آرایشی استفاده متنوعی مینوشیدنی

دارای خواصی نظیر ضداسپاسم، بادشکن، ضدقارچی، ضدباکتریایی، ضدعفونی کننده، 
خیردهنده أاکسیدان، نگهدارنده طبیعی غذا و تآور، آنتیضدکرم، ضدرماتیسم، خلط

که جایگاه  است هم دنیاماسانس  10اشد. اسانس آویشن از جمله بپیری پستانداران می
باشد ویشن در حال انجام میآتحقیقات زیادی بر روی . خاصی در تجارت جهانی دارد

این گیاه برای درمان بیماران خواص تری از و هر روزه با پیشرفت علم نیز موارد جدید
 قابل ستایش است. أشود که یقینهای مختلف پیدا میمبتال به بیماری

 .دارویی گیاه، اسانس ،ویشنآ واژگان کلیدی:
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ر مناطق های مرکزی، یك گونه در فارس و دو نوع در کرمان وجود دارد. این گیاه د گونه در استان ۷های غربی،  مربوط به استان

  باشد.می غیره مختلف دارای اسامی متفاوت از جمله: آویشم، اوشن، آذربه، آذر روبه، سیسنبر، صعتر، اشمه کوهی و

در صنایع غذایی، دارویی، بهداشتی  از آن ترین گیاهان دارویی در ایران است که شده  ترین و شناخته آویشن یکی از مهم

این گیاه در بازار به صورت برگ خشك شده، روغن یا اسانس و عرق موجود است. روغن  شود. ازو آرایشی استفاده متنوعی می

عنوان یك گیاه ضدعفونی میکروبی است و به همین سبب، گیاه آویشن بهشود، یك عامل قوی ضد آویشن که تیمول نامیده می

کننده، ضدکرم، ضدرماتیسم رچ، ضدعفونیکننده شناخته شده است. روغن آویشن دارای خواصی نظیر ضداسپاسم، بادشکن، ضدقا

تیمول دارای و دلیل داشتن دو ترکیب کارواکرول  بهباشد. اسانس آویشن از جمله ده اسانس معروف است که آور میو خلط

خیردهنده پیری أاکسیدان، نگهدارنده طبیعی غذا و تضدقارچی، آنتی ،نفخضد ،باکتریاییمیکروبی، ضدخواص دارویی ضد

باشد. روغن این  چای آویشن داروی سنتی دردهای معده و روده می .باشد و جایگاه خاصی در تجارت جهانی داردنداران میپستا

اند. آویشن همچنین یك داروی ضد گرفتگی  کرده خصوص کرم قالبدار، تجویز میههای روده، ب گیاه را روزگاری برای دفع انگل

شود. محلول شستشوی دهان حاوی  های سخت و التهاب نایژه استفاده می ش گلو، سرفهباشد و از آن برای درمان سوز عضالت می

های غذایی مهم نظیر مشروبات و دسرهای عنوان ترکیبات معطر در اکثر فرآوردهآویشن به آویشن در درمان عفونت لثه مؤثر است.

شود. از برگ  های گوشتی مصرف می اش، در تهیه خوراك میکروبیدلیل طعم تند و خاصیت ضد به . این گیاهشودلبنیاتی استفاده می

 .شود ها استفاده می خشك آویشن عالوه بر دمنوش به عنوان طعم دهنده انواع گوشت، ساالد، لبنیات و ادویه خورش

  شناسیگیاه -

هائی پر صورت بوتهوحشی و به متر که به حالتسانتی 0۱تا  ۰۱های چوبی به ارتفاع یاهی است پر شاخه و دارای ساقهگآویشن، 

روید. ریشه چوبی متری و حتی گاهی بیشتر می ۰0۱۱ها تا ارتفاعات ها و در کوهستانهای خشك و بین تخته سنگپشت در دامنه

 های منشعب این گیاهساقه .کندها نفوذ میدرون تخته سنگو های سخت در زمین راحتیبه  و و منشعب آن که ظاهر ناهموار دارد

های آن خاکستری روشن های کوچك آن دارای ظاهر لوزی شکل و متقابل بر روی ساقه است. رنگ برگپوشیده از کرك و برگ

ظاهر کلی پهنك برگ این گیاه عموماً کناره برگشته دارد  .دهدبسیار کوتاهی نیز پهنك برگ آن را به ساقه ارتباط می است. دمبرگ

، متعدد، معطر و مجتمع به کوچك ،های آن به رنگ سفیدبه رنگ مایل به سفید است. گلو در سطح تحتانی پوشیده از گردی 

های های آن گلباشد.از حاالت غیر طبیعی این گیاه یکی آنست که بعضی از پایههایی در قسمتهای انتهائی ساقه میصورت دسته

 .کندادگی رشد پیدا میها زودتر از مها پرچمدر حالیکه در برخی از پایه ،فاقد پرچم دارند

 نیازهای اکولوژیکی -

آورد و در طول رویش  چند ساله است، ولی در آب و هوای سرد تنها یك سال دوام می گیاهی و ایبومی مناطق مدیترانهآویشن، 

های خاك. آبی و خشکی استبه هوای گرم و نور کافی نیاز دارد. این گیاه، خشکی دوست بوده و به سهولت قادر به تحمل کم

های جنوبی برای کشت آن از مناطق آفتابی و از دامنه .های مناسبی جهت کشت آویشن استسبك حاوی ترکیبات کلسیم خاك

باشند. تهویه های مناسبی میهای سبك حاوی ترکیبات کلسیم و با ضخامت زیاد سطح االرض خاكخاك .ها باید استفاده شودتپه

کرد دارد. رطوبت و آبیاری زیاد نه تنها برای رویش این گیاه مناسب نیست بلکه سبب کاهش ی در افزایش عملخاك نقش عمده 

 .شودکیفیت و کمیت اسانس گیاه می
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دماهای باال و تشعشع  ای در نواحی نیمه خشك تا معتدل گرم درمزرعه طور طبیعی در شرایطویشن گیاهی است که بهآ

بعد یك  روز 0۱مخصوصاً  ،بوده و در مراحل بعدی نمو اولیه دارای رشد خیلی کندآویشن در مراحل  .کندشدید آفتاب رشد می

روزه  4۱نسبت به گیاهان  (برابر تحت نورطبیعی 0/5 تا 5 برابر تحت نور اضافی و 0تا  4)افزایش سریع در تجمع ماده خشك 

-را تغییر می (و اندام هوایی وزن خشك ریشه)های آویشن داری رشد کلنیمعنی طورهای نوری بهمیزان آب خاك و رژیم .دارد

اندازه  ثیر افزایش رطوبت خاك در شرایط نور طبیعی بهأت وجود دارد.و میزان رطوبت خاك اثر متقابل  دهند و بین شرایط نوری

اضافی دارد.  کمتر از شرایط نور ثیری به مراتبأرطوبت خاك در شرایط نور طبیعی، ت نور اضافی قابل توجه نبوده است و افزایش

شود و کمترین میزان می باالترین میزان فتوسنتز و اسانس گیاه مشاهده درصد، ۷۱شرایط نور اضافی و رطوبت خاك  به هر حال در

شده  خاك مزرعه آویشن بایستی به خوبی زهکشی .درصد رطوبت خاك ذکر گردیده است 5۱طبیعی و  اسانس نیز در شرایط نور

-می آویشن در شرایط خیلی خشك و بدون بارندگی رشد یستی با استفاده از آهك اصالح شود. اگر چهبا باشد و در صورت نیاز

    د.دهآبیاری، عملکرد را افزایش می یابد و اساساًکند ولی عملکرد آن کاهش می

 ترکیبات آویشن -

های معتبر جهان به ثبت رسیده است. فارماکوپهآویشن به عنوان گیاه دارویی مورد استفاده در طب سنتی و نیز گیاه دارویی مؤثر در 

 وB1، B2 های های خشك این گیاه پروتئین، چربی، ترکیبات قندی، امالح معدنی، ویتامین برگ آویشن دارای طبع گرم بوده و در

B3  این گیاه سرشار  .های گیاهی استکنندهها، و ضدعفونیها، ساپونینهای این گیاه حاوی اسانس، تاننشود. سرشاخه یافت می

باشد. اسانس آویشن نیز دارای ترکیبات مانند تیمول، ساکاریدها میها و پلیترپنها، تریمتوکسی فالوونهای نعناعیان، پلیاز تانن

تیمول و ها ترین ترکیبات موجود در اسانس آویشنمهم. کارواکرول، سیمن، ال پینن، بورنئول، تانن، لینالول، اسیداولئانولینك است

 .ها وجود دارندهای گیاهی از جمله آویشنها دو ترپنویید هستند که تنها در تعداد محدودی از گونهکارواکرول هستند. این

  زراعت آویشن -

 05تا  0۱عمق  تاکودهای حیوانی مورد نیاز به خاك اضافه شده و سپس با شخم مناسبی ، در فصل پاییزسازی زمین، برای آماده

از طریق بذر  .، زمین را باید برای کشت کامالً تسطیح کردهاشود. اوایل بهار پس از خرد کردن کلوخهمی مخلوطی خاك مترسانتی

آویش . صورت می گیردکاشت . از طریق بذر به دو روش مستقیم وغیر مستقیم توان آویشن را کشت کردمیتکثیر رویشی یا 

متر بطور مستقیم در زمین اصلی سانتی 5۱تا  4۱هایی به فاصله بذرها در ردیف. ماندسال در یك مکان باقی می 0تا  4حداقل 

گیرد. پس از خارج تقسیم بوته انجام می وسیلهبهتکثیر رویشی آویشن  .متر بیشتر باشدسانتی 5/۱عمق بذر نباید از  .شوندکشت می

-را به چند قسمت تقسیم کرده و در زمین اصلی کشت می کردن بوته های دو ساله سالم و عاری از هر گونه آلودگی قارچی آنها

-متر )سانتی 5۱هایی به فاصله ها باید در ردیفنمایند . فصل پاییز یا اوایل بهار زمان مناسبی برای تکثیر رویشی آویشن است. بوته

در سال اوّل رویش  رت دارد.آبیاری منظم و وجین علفهای هرز ضرو .( کشت شوندمترسانتی 05فاصله دو بوته در طول ردیف 

بار می توان اقدام به برداشت کرد.  0تا  0فقط یك بار محصول را می توان برداشت کرد. در حالی که از سال دوّم رویش به بعد، 

 دهی )اواسط تابستان( و سومین ودهی )اواسط بهار(، دومین برداشت در آغاز دومین مرحله گلاولین برداشت همزمان با آغاز گل

سانتی متری از سطح زمین برداشت  ۰5تا  ۰۱گیرد. گیاهان از فاصله ی آخرین برداشت نیز در اواسط پاییز ) آبان ماه ( صورت می

  شوند.می
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  گیرینتیجهبحث و . 2

ها برای طبیعت ضروری نآگیاهان موجوداتی هستند که عالوه بر اینکه وجود  توان گرفت.میاز این مقاله نتایج مختلف و جالبی 

اما انشااهلل در  ،یمختگیاه اویشن پردا دربارهالبته در این مقاله فقط به بحث  .مؤثر هستندهای مختلفی نیز در درمان مریضی است،

 باشدویشن در درمان امراض مختلفی اثر بخش و مفید میآگیاه  .پردازیمهای بعدی به توصیف کامل گیاهان مختلف دیگر میمقاله

تصفیه کردن  ،تسکین درد دندان ،رفع سنگینی گوش و ناشنوائی ،رفع سفیدی چشم ،همچون سرما خوردگی هاییاز جمله بیماری

هر گیاه ترکیبات، نیازهای اکولوژیکی و نوع زراعت  ،خواصدر ضمن  غیره.و های سخت و التهاب نایژه  سرفهسوزش معده  ،خون

 ها توجه کرد.اید به آن، که ببسیار متفاوت استبا گیاه دیگر 

اما یکی  .استفاده کنندو طبیعی هستند که سالم گیاهی از منابع توانند جایی که می تا نهایت توصیه و پیشنهاد می شودر د

کش وزارت منابع طبیعی و جهاد مسئوالن زحمتاز مقاله این از نوشتن این مقاله این بود که از طریق  نماهداف  نتریمهم از

که  خواهممیکشاورزی  منابع طبیعی و جهاد وزارتخدوم و پرکار ، کشمسئوالن زحمتاز و سپس  کنمکشاورزی تقدیر و تشکر 

از تر نه تنها برای حفاظت از خود طبیعت و گیاهان بلکه مهم .را بیشتر کنید لطفا مراقبت و محافظت از جنگل ها و مناطق طبیعی

زندگی  زیبا و تاریخی به نام کوه ریگ ،برای مثال ما خودمان در نزدیکی کوهی معروف .وحش تحفاظت از حیوانات حیا برای آن

کسانی که  گیاهان را مردم و سفانه اینأولی مت بودزیاد  نهایتبیویشن آدر کوه ریگ گیاهانی همچون  قبل در چند سال. کنیممی

مقاله از شما مسئوالن عزیز  به واسطه این ینجانبا .انداز بین برده ،سوزی و یا از ریشه کندنتشآروند با ایجاد به کوه می

الن عزیز ؤمسمن حسین رئیسی از شما  .هایی مثل کوه ریگ بیشتر و بیشتر کنید خواشمندم که مراقبت و حفاظت خود را از کوه

تمام کسانی که این مقاله را و به شما عزیزان  همچنین،کنید. ها و منابع طبیعی بیشتر خواهم که کمی نظارت خود را بر جنگلمی

 از گیاهان دارویی استفاده کنید. هابرای درمان بیماریکنم کنند توصیه میمشاهده می

 

  اریزگسسپا. 4

و سپس از  امخانوادهاز ابتدا  .دارمنهایت سپاس و تشکر را  ،به من کمك کردند هاز تمام کسانی که در نوشتن این مقال ینجانبا

سهراب  ،ظهراب رئیسی انقایآاین مقاله کردند از جمله: جناب  در نوشتن ینجانباتمام کسانی که حتی کوچکترین کمك را به 

 را دارم.تشکر نهایت  زهرا رئیسیو خانم علی محمودی  و زمان عبداللهی ،جواد شاهرخی ،سعید رئیسی ،فرود رئیسی ،رئیسی
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