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 مقدمه
 

گونه در  6970و جنس 258 حدوددارای که  است دارهای گیاهان گلترین خانوادهمشخص یان یکی از بزرگترین وعنعنا

  .باشدایران می ( درانحصاری گونه127)گونه  423 و (ایجنس تک گونه 13) جنس 46 دنیا و

نه از ایران گو 18گزارش شده است. از میان گونه های آویشن در جهان  (Thymus)جنس آویشن گونه از  215

  .شناسایی شده است

یت این خاص وی است آویشن دارای اثرات ضد قارچی و ضد باکتریایی قو. اسانس آویشن به اسانس تیم معروف است

 .وجود تیمول و کارواکرول در اسانس آویشن استبه دلیل 

 .باشدری ایران میگونه آن انحصا 9گونه در ایران است که  16 گونه در جهان و 235 شامل (Satureja)مرزه  جنس

ست و مرزه زمستانه که گیاهی یکساله ا (Satureja hortensis)معروفترین گونه های آن عبارتند از: مرزه تابستانه 

(Satureja montana) یاهان نوان گشود و به عکه گیاهی چند ساله و دائم سبز است که به مقدار وسیع کشت می

گونه  و این دو رسندیمبه مصرف  دمنوشای برای طعم دادن به غذاها و به عنوان سبزی تازه و یا به عنوان ادویه

 .اندبخش زیادی از تجارت جنس مرزه را به خود اختصاص داده

نام  این جنس که با. ردرویش داچهار گونه آن در ایران  جهان دارد کهر دگونه  30 - 25 در حدود Ziziphoraجنس 

یبات شیمیایی نیز ترک ویشن وآهای شود. به دلیل شباهت برگ گونه چند ساله آن با برخی از گونهنیز نامیده می کاکوتی

 .(1388زاد، )جم باشداسانس آن دارای مصارف دارویی می

بنابراین . باشدرا میهای فوق را داهای جنستعداد قابل توجهی از گونه کیکشور ایران به دلیل وسعت شرایط اکولوژی

 .ای برخوردار استشناخت گونه های این سه جنس از اهمیت ویژه معرفی و

تی( و اهری )ریخظخصات های آویشن و مرزه موجود در استان کرمانشاه و مقایسه مشمعرفی گونه از این نشریه هدف

 می باشد. رویشگاههای آنها

 

 



 مشخصات گیاهان
 

غیر گیاه راد جا که اف، از آنهای معرفی شده از نظر علم گیاهشناسیها و جنسعلیرغم اختالفات مورفولوژیکی بین گونه

 به ردیکارب و لموسم ویژگیهای بردن کار به نیستند در این نشریه سعی شده بانها آلمی عقادر به تشخیص  شناس

 .  گردد ارائه یکدیگر از هاگونه این تشخیص برای آسان راهی هاآن تصاویر همراه

 

 (، آویشن برگ باریک)کاکوتی کوهی  .Ziziphora clinopodioides Lamگیاه 

 

متر میلی 9تا  1 آن عرض و 22تا  4بیضوی با نوک تیز است که طول برگ ای، های خطی، سرنیزهاین گیاه دارای برگ

معموال از  وباشد های آن پس از خشک شدن تخت میبرگ برابر عرض آن است.  3طول برگ حدود  . یعنیاست

طر و بوی ع(. 1شکل )دد است عای انتهایی است و تعداد پرچم در این گیاه دو شوند. گل آذین کلهرگبرگ میانی تا نمی

 ا اوایل مرداد بهتردیبهشت ایل ااین گیاه مانند دو جنس دیگر تند نبوده و مالیم است. زمان گلدهی و میوه دهی آن از او

 صحنهو  نرودجوا ،نقرس، اهو(پاوه )کوه ش ،انجامد. این گونه در مناطق سرد استان مانند کرمانشاه )کوه پرو(طول می

های نهچنین دامید. همرومیناطق گرمسیر استان مانند قصرشیرین )سد بابا هادی( و در م )امروله و کلکان نسار(

 آن  است. هایرویشگاه متر از دیگر 2800تا  300ی در ارتفاعات بین تپای و مناطق اسای و واریزهصخره

 

 .Ziziphora clinopodioides Lam. گونه 1شکل 



 )آویشن(Celak.  Thymus lancifoliusگیاه

 

 5تا  2 آن و عرض 20تا  10به  ای باریک و نوک تیز است که طول برگ های خطی تا سرنیزهگیاه دارای برگاین 

در  ودر حالت زنده آن   عطر و بوی این گیاه تند بوده. برگ است.برابر عرض  4تا  3طول برگ . یعنیاستمتر میلی

شود. یی تا نمو معموال از رگبرگ میان باشدپس از خشک شدن تخت می باشد و برگمی سطح عرصه سبز روشن

جفت  3ا ت 2ته و ی برجسشود و در سطح زیرین برگ دارای رگبرگ میانقاعده برگ در محل اتصال به ساقه باریک نمی

. (2ل )شک است هار عددو تعداد پرچم در این گیاه چ ای انتهایی استن کلهآرگبرگ جانبی برجسته است. گل آذین 

داالهو، د ماننستان اسرد  انجامد. این گیاه در مناطقاواخر اردیبهشت تا اواسط تیر به طول می زمان گلدهی آن از

تا  1100بین  ر ارتفاعدبرفتی آخاکهای مناطق کوهستانی با  هایرویشگاه حضور در روید . همچنینهرسین و سنقر می

 های آن است.متر از دیگر مشخصه 3200

 

 .Thymus lancifolius Celak . گونه  2شکل 

 



 )آویشن کوهی( .Thymus kotschyanus Boiss. & Hohenگیاه 

طول برگ  . یعنیاست مترمیلی 7تا  5/4 آن و عرض 17تا  8ست که طول برگ ا های تخم مرغیاین گیاه دارای برگ

 3ا ت 2انی و ی رگبرگ میدر سطح زیرین برگ دارا باشد.تند می عطر و بوی این گیاه برابر عرض آن است. 5/2حدود 

)شکل  عدد است ه چهارو تعداد پرچم در این گیا انتهایی است سرسانجفت رگبرگ جانبی برجسته است. گل آذین آن 

(، هرسین نکوه قالال)االهو داست. این گیاه در مناطق کوهستانی  اواخر خردادتا  اواسط اردیبهشتزمان گلدهی آن  .(3

 روید.میمتر  3000تا  690بین در ارتفاعات  بان( و صحنه )اسالم اباد( )گون

 

 

 .Thymus kotschyanus Boiss. & Hohenگیاه  .3شکل 



 آویشن کوهی(نوعی ) Thymus eriocalyx (Ronniger) Jalasگیاه 

 

 . یعنیاستمیلی متر  8 تا4  آن و عرض 5/12تا  5ای، تخم مرغی  است که طول برگ این گیاه دارای برگ های دایره

ی برگ میانرگ دارای رگبدر سطح زیرین  باشد.تند می عطر و بوی این گیاه برابر عرض آن است. 5/1طول برگ حدود 

د چهار عد ر این گیاهو تعداد پرچم د انتهایی است سرسانجفت رگبرگ جانبی برجسته است. گل آذین آن  3تا  2و 

 هکی مناطقهای آخرهاست. این گیاه در شکاف ص اواسط اردیبهشت تا اواسط خردادزمان گلدهی آن . (4)شکل  است

-میمتر  3400تا 1700ت بین در ارتفاعا (داالخانیسنقر )و  )کرکسار(، کرمانشاه )پرو( سنقرطرف  بهکوهستانی بیستون 

 روید.

 



 

 Thymus eriocalyx (Ronniger) Jalas. گونه 4شکل 

 

 آویشن کوهی(نوعی ) .Thymus pubescens Boiss. & Kotschy ex Celakگیاه  

 

 4تا  5/2 آنعرض  و 11تا  6ای تا بیضوی، ضخیم و گوشتی است که طول برگ های سرنیزهاین گیاه دارای برگ

 ر سطح زیرین برگد تند است. عطر و بوی این گیاه برابر عرض آن است. 3طول برگ حدود یعنی  است.متر میلی

این  عداد پرچم درتو  انتهایی است سرسانجفت رگبرگ جانبی برجسته است. گل آذین آن  2دارای رگبرگ میانی و 

نگهای  یاه در شکاف سگ. این اسط اردیبهشت تا اواسط خرداد استزمان گلدهی آن او (. 5)شکل  گیاه چهار عدد است

 .ویدمتر می ر 3600تا  690در ارتفاعات بین  و کرمانشاه )کوه پرو( مناطق کوهستانی داالهو 



 

 

 .Thymus pubescens Boiss. & Kotschy ex Celak. گونه 5شکل 

 

 

 



 آویشن کوهی(نوعی ) .Thymus trautvetteri klokov & Desj.-Shostگیاه 

 

. یعنی استیلی متر م 5تا  2 آنو عرض  9تا  5سرنیزه ای است که طول برگ بیضوی تا این گیاه دارای برگ های  

یانی و مارای رگبرگ ددر سطح زیرین برگ  تند است. عطر و بوی این گیاهبرابر عرض آن است.  5/1طول برگ حدود 

 ستار عدد این گیاه چهاو تعداد پرچم در  انتهایی است سرسانجفت رگبرگ جانبی برجسته است. گل آذین آن  3تا  2

ستانی ناطق کوهم  گالخیدامنه های سناست. این گیاه در  اواسط اردیبهشت تا اواسط خردادزمان گلدهی آن (. 6شکل 

 .متر می روید 3600تا  900در ارتفاعات بین  هرسین

 

 .Thymus trautvetteri klokov & Desj.-Shost.گونه 6شکل 

 

 آویشن کوهی(نوعی ) .Thymus fallax Fisch. & C. A. Meyگیاه 

 

. استمیلی متر  6تا  3به  آن و عرض 20تا  8این گیاه دارای برگ های سرنیزه ای تا بیضوی است که طول برگ 

در سطح زیرین برگ دارای رگبرگ  تند است. عطر و بوی این گیاهبرابر عرض آن است.  5/3طول برگ حدود  یعنی

و تعداد پرچم در این گیاه  انتهایی و تنک است سرسانجفت رگبرگ جانبی برجسته است. گل آذین آن  3تا   2میانی و 



. این گیاه در شکاف صخره ها و مراتع اوایل خرداد تا اواسط مرداد استزمان گلدهی آن  (.7)شکل  چهار عدد است

 . می رویدمتر 2000در ارتفاع   (مادیان کوه) کوهستانی سنقر

 

 .Thymus fallax Fisch. & C. A. Mey. گونه 7شکل 

 

 )مرزه کوهی، مرزه وحشی( Satureja bachtiarica Bungeگیاه 

 

میلی  4تا  5/1 آن و عرض 10تا  5خطی است که طول برگ -اشقی یا مستطیلیق-این گیاه دارای برگ های مستطیلی

فاقد  و، خمیده، خاکستری . برگها  در تمام طول تاخوردهبرابر عرض آن است 3تا  5/2طول برگ حدود  . یعنیاستمتر 

گل .باشد می تند یاهگ این بوی و عطر باشد.های کوچک در محور برگ ها می های جانبی، دارای مجموعه برگرگبرگ

هار عدد چین گیاه ارچم در پتعداد  شود.دیده می های گل به تعداد زیاد، چسبیده به همای است، چرخهآذین آن سنبله

 مانند ستانا سرد مناطق در یاهگ این. انجامدمی طول به آبان اوایل تا شهریور اوایل از ان زمان گلدهی  (.8)شکل  است

 دیگر از  2300تا1800  بین ارتفاع در سنگی و ایصخره های رویش در دامنه همچنین. رویدمی( نوا کوه) داالهو

 .است آن های مشخصه

 



 

 

 Satureja bachtiarica Bunge. گونه 8شکل 

 



 )مرزه پرویی( Briquet  Satureja edmondi گیاه

 

 6تا  3 آن و عرض 15تا 10نیزه ای تا قاشقی است که طول برگ ژرنیزه ای، واس -این گیاه دارای برگ های مستطیلی

ها  و تاحدی برگ گی طولیدارای تا خوردنسبتا برگها  برابر عرض آن است.  5/2طول برگ حدود  . یعنیاستمتر میلی

 3تا   2یانی و رگبرگ م در سطح زیرین برگ دارای است. مالیم عطر و بوی این گیاه شوندبه صورت مجموعه دیده می

 تعداد ت.ه هم اسها کم و بیش نزدیک ب. چرخه گلای استجفت رگبرگ جانبی برجسته است. گل آذین آن سنبله

اف این گیاه در شک ست.ا مهر  خراوایل مرداد تا اوازمان گلدهی آن   (.9)شکل  پرچم در این گیاه چهار عدد است

در  (بادمحمود آان )کامیار–(، و مسیر کرمانشاه کوه پرو )یستون ب سنقر ،-مسیر بیستونطق کوهستانی اصخره ها در من

 می روید 2500تا  1350ارتفاع 

 

 Briquet  Satureja edmondi . گونه9شکل 

 

 



 مرزه وحشی(نوعی ) C. A. Mey. Satureja macrantha گیاه

 

حدود  طول برگ یعنی .استمتر میلی 7تا  2 آن  و عرض 25تا  8های خطی است که طول برگ  دارای برگاین گیاه 

 وو ضخیم  ل به سبزهای ریز، خاکستری مایمسطح، محور برگ ها با مجموعه برگ برگها  برابر عرض آن است.  4

ای گل ه، چرخهتای  اسهآذین آن سنبل گل. است تند عطر و بوی این گیاه .پوشیده شده است های جانبیفاقد رگبرگ

ن آر عدد است.  زمان گلدهی تعداد پرچم در این گیاه چها . باشدمی گل( 5تا  1به تعداد زیاد و با تعداد محدودی )

و  شاهرف کرمانحنه به طای صهای سنگی و صخرهرویشگاه دیوارهپاییز است. این گیاه در اواسط تابستان تا اوایل 

 روید. رمتر می 2600تا  400و در ارتفاع بین   بیستون

  



 

 

 C. A. Mey. Satureja macrantha. گیاه 10شکل 

 

 )مرزه سهندی( Bornm.  Satureja sahendicaگیاه

 

طول برگ عنی ی . استمیلی متر  3تا  1 آنو عرض  12تا  5این گیاه دارای برگ های خطی است که طول برگ  

ر . عطاست های جانبی خاکستری و ضخیم و فاقد رگبرگ در تمام طول تاخورده،برگها   برابر عرض آن است. 4حدود 

تعداد پرچم در این  ته است.گل قرار گرف 6تا  2در هرچرخه گل  ای است،گل آذین آن سنبله .تند است و بوی این گیاه

  صخره ای ایهدامنه یاه در گپاییز است. این  اواسط تابستان تا اواسط زمان گلدهی آن (.11)شکل  گیاه چهار عدد است

در ارتفاع بین  و میاران ر و کاکوههای بین روانس، مادیان کوه سنقر ،(کوه داربادام) و سنگی اسالم آباد به طرف ایالم

 متر می روید. 2500تا  1300



 

 

 

 

 Bornm. Satureja sahendica . گونه11شکل 



  )مرزه کرمانشاهی( Satureja kermanshahensis Jamzadگیاه 

 

تا  3طول برگ حدود  . یعنیاستمتر میلی 1 آنو عرض  5/6تا  3های خطی است که طول برگ  این گیاه دارای برگ

رگ است. در محور ب ای از برگهای کوچککم و بیش مسطح تا ناودانی با مجموعه برگها برابر عرض آن است. 5/6

. تعداد پرچم استبه هم  گل و نزدیک 2ای  است، چرخه های گل با گل آذین آن سنبله .تند است بوی این گیاهعطر و 

ف ت. این گیاه در شکاپاییز اساوایل  تاتابستان  سطاوازمان گلدهی آن   (.12)شکل  در این گیاه چهار عدد است

 .رویدمتر می 1100 تا  400های منطقه گرمسیری ایوان و سومار  و در ارتفاع بینصخره
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 شینگری(ی)مرزه رSatureja rechingeri Jamzad  گیاه

 

 13تا  9ول برگ   . طشودیمتدریج باریک ه ای است که در قاعده بمرغی پهن و یا دایرههای تخماین گیاه دارای برگ

و  شند. عطرخورده می با. برگهای پایینی مسطح و برگهای باالیی به طرف داخل تااستمیلی متر  11تا  7 آن و عرض

واقع شده  نزدیک به هم گل و 8تا  2های گل با  ای است، چرخهبوی این گیاه بسیار تند است .گل آذین آن سنبله

ن اوایل پاییز است. ای اتتابستان  سطدهی آن اوا.  زمان گل(13)شکل  . تعداد پرچم در این گیاه چهار عدد است است

 .رویدتر میم 1100تا  400های منطقه گرمسیری ایوان و سومار  و در ارتفاع بین گیاه در شکاف صخره
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 نتیجه گیری

 

ای است اما در زهباریک و خطی تا سرنی)مرزه یا ازبوه(  Saturejaو )کاکوتی(   Ziziphoraهای شکل برگ در جنس

ر شوند. ددیده می ای و تخم مرغیای، بیضوی، دایرهها به اشکال مختلف خطی، نیزهبرگ )آویشن(  Thymusجنس 

غیر لوله  برگ Thymusو   Ziziphoraبرگ لوله شده و دارای تاشدگی طولی است ولی در جنس های  Saturejaجنس 

به  وده و مالیم است ومانند دو جنس دیگر تند نب گیاهعطر و بوی  Ziziphoraاقد تاشدگی طولی است. در جنس ای و ف

ایی و در جنس  انته سرسانبه صورت  Thymusو  Ziziphoraهای راحتی از بقیه قابل تفکیک است. گل آذین در جنس

Satureja دهی جنسفصل گلدهی و میوه ای ادامه دارد.در طول ساقه و به صورت گل آذین چرخه Satureja  در

ستان است. رویشگاه در بهار و تاب Thymusو  Ziziphoraتابستان و اوایل پاییز است در حالیکه در جنس های  سطاوا

Satureja   باشد در صورتیکه در جنس ها و تخته سنگها میصخره اغلب بر روی Ziziphora در خاکهای عمیق  بیشتر

 شود. ها که شیب کمتری دارد، دیده میتر و در نقاطی از ارتفاعات یا دامنه

 هگون که داد نشان بوهاز عنوان تحت ها، عطاری توسط شده تجویز گیاهان بررسی و صحرایی مطالعات از حاصل نتایج

 در شودیم فروخته و معرفی خریداران به ازبوه نام تحت Ziziphora و  Thymus،Satureja هایجنس مختلف های

 در Satureja سجن از مختلف هایگونه ازبوه و Thymus kotschyanus کرمانشاه استان در واقعی آویشن که صورتی

 .باشدمی استان این
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