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چكيده
ترخون با نام علمی  Artemisia draconculus L.گیاهی چند ساله متعلق بهه تیهره  Asteraceaeاسه

کهه ا

دوران باستان ا اندامهای هوایی آن به عنوان ضد تشنج ،اشتها آور ،مقوی معده ،مهدر ،ضهدن و و نیهد ضهدکرم
اسهان های مهورد آ مهایا ا ایسهتگاه

است اده شده اس  .در این تحقیق به منظور ار یابی عملکهرد و کی یه

تحقیقاتی البر در اطراف کرج جمع آوری و با سه روش تقطیر با آب ،آب و بخار و بخار اسان
میانگین با ده اسان

در سه تکرار و با است اده ا روش روشهای تقطیر با آب ( 0/84درصد) ،تقطیهر بها آب و

بخار ( 0/11درصد) و با بخار ( 0/18درصد) به دس

آمد .آنالید آماری با است اده ا نرم افدار  Spssنشان داد که

به ترتیب در تقطیر با آب و بخار ،بیشترین میهدان اسهان
ترکیبهای اسان

بهه دسه

آمهده اسه  .جهه

شناسهایی و مقایسهه

ا دستگاههای کروماتوگرافی گا ی ( )GCو کروماتوگرافی گا ی متصل به طیف سنج جرمی

( )GC/MSاست اده شد و نتایج نشان داد کهه ترکیبههای عمهده اسهان
کاویکول ( 44درصد) ،تران

 -بتا – اوسیمن ( 4/3درصد) و در روش تقطیر با بخهار  :متیهل کهاویکول (66/1

 -بتا – اُوسیمن ( 12/1درصد) به دس

تقطیر با آب و بخار اس

در روش تقطیهر بها آب شهامل متیهل

 -بتا – اوسیمن ( 9/6درصد) بودنهد ،در روش تقطیهر بها آب و بخهار :متیهل

کاویکول ( 48/3درصد)و تران
درصد) و تران

گیری گردید.

آمدند .لذا منطبق با نتایج به دس

آمده ،بهترین روش

که میدان باالی ترکیب متیل کاویکول با ( 44درصد) قابل ذکر میباشد.

واژگان كليدي :ترخون ،روشهای تقطیر،اسان  ،متیل کاویکول ،کروماتوگرافی گا ی ()GC
بررسی کمیت و کیفیت روغن اسانسی گیاه ترخون ...

اثرات ش ا بخا این گیاه در درمان نیا خوردگی انسهان

مقدمه
جن

 Artemisia L.دارای ریشه یونهانی و اشهاره بهه

یکی ا خدایان یونان به نام آرتمی

دارد واسه گونهه آن

 dracunculusبه معنی اژدها یا مار کوچك اس
به برگهای بان مانند ترخون دارد و عل
زهره شيدا
کارشناس ارشد ،دانشگاه پیام نور

و اشهاره

این نام گذاری

ا مارها بوده اس
جن

(.)Dean and Simpson, 2002

 Artemisia L.متعلق بهه  Asteraceaeدر ایهران

 38گونه گیاه عل ی یهك سهاله و چنهد سهاله دارد کهه در
سراسهههر ایهههران پراکنهههده هسهههتند .گونهههه

Artemisia

 dracunculus L.با نهام فارسهی ترخهون و نهام انگلیسهی

طع و بوی معطر و مطبوع آن برای تهیه ساالدهای فصل،

wild dragon, Estragon, Tarragonبه صورت خودرو در

مایوند ،آبگوش  ،خورا ماهی ،خیارشور و سرکه است اده

ایران وجود نداشته بلکه به صورت کاشته شهده و راعهی

میشود ( .)Chialva, 1985اندامهای هوایی ترخون واوی

وجود دارد (مظ ریان .)1344 ،ترخون گیاهی عل ی ،معطهر

روغن اسانسی اس  .مهمترین ترکیبهای تشهکیل دهنهده

و چند ساله بها سهاقههای مسهتقی  ،منشهعب و ریهدوم دار

اسان

عبارتند ا  :استراگول (متیل کاویکول) ،آل ا -پیهنن،

اس  ،ارت اع گیاه بسته به شهرایط اقلیمهی ا  40الهی 110

بتا -پیهنن ،کهام ن ،سهابینن ،میرسهن ،فننهدرن ،لیمهونن،

سانتیمتر مت اوت اس  .برگها باریك ،بلنهد و خطهی ،بهه

لینالول ،دلتا -8-کارن ،آل ها-فننهدرن ،سهی  -اُسهیمن و

طول  3الی  6سهانتیمتر ،کنارهههای بهرگ صهاف و بهدون

تران  -اُسیمن میباشهد ( رگهری1341 ،؛ .)Duke, 2001

دندانه و گیاه فاقد کهر اسه  .ههر دو روی پهنهك سهبد

این گیاه در صنایع غذایی ،دارویی ،بهداشتی مورد اسهت اده

روشن و براق میباشد رنگ گلها رد یا قهوه ای تیهره و

قرار میگیرد.برخهی منشهاآ آن را شهمال و غهرب آمریکها

Bown,

معرفی کرده اند و این گیهاه در بیشهتر منهاطق ایهران قابهل

 .)1995ترخون برای رشد آب و ههوای گهرم و خشهك و

کش

اسه  ،مهمتهرین کشهورهای تولیهد کننهده ترخهون

آفتاب کامل را ترجیح میدهد .مستانهای خیلهی سهرد و

فرانسه ،ایتالیا ،آلمان ،امریکا (ایال

میوه ایهن گیهاه فندقهه اسه

(امیهدبیگی1346 ،؛

به خصوص خا های سنگین ممکن اس

به ریشهه گیهاه

لطمه بدند (یددانی و شهنا ی .)1343 ،اسان های موجود

کالی رنیا) و مجارسهتان

میباشند (امیدبیگی .)1346 ،الگوی آنتوژنی تولید اسهان
و بیشهترین

در ترخون شبیه گیاهان پایا در تیره نعنا اسه

در مرولهه گلهدهی گیهاه واصهل میشهود

در گونهههای مختلهف درمنههه در فعالی ههای بیولههوژیکی

مقدار اسهان

بسیاری نقا دارند ( .)Janssen, et al., 1987فعالی ههای

( .)Vostrowsky et al., 1981رنگ اسان

بیولوژیکی بعضی ا ایهن اسهان ها بهه طهور مسهتقی بهه

عنبههری ،مقههدار متیههل کههاویکول (اسههتراگول) بههه عنههوان

رد روشهن تها

وسیله بشر تجربهه شهده اسه  .بهه عنهوان متهال ،ترکیهب

مهمترین ترکیب اسان

توج هون 1یههك مونههوترپن شههاخع در بعضههی گونههههای

گیری میهدان تيییهر میکنهد .در بر یهل ترکیهب شهیمیایی

مهدمن میشهود.

گونه ،ا جملهه

آرتمیدیا اس

که باعث ایجاد مسهمومی

در طی تحقیقاتی که روی  280گونه ا تیهره

ترخهون بسهته بهه روش اسهان

روغنهای فرار سرشاخههای هوایی ه

Asteraceae

ترخون را با است اده ا دستگاه ()GC/MSشناسهایی و نیهد

تعیین خواص دارویی آنها انجهام شهده ،وهدود 48

اثر با دارندگی آنها را بر رشهد باکتریههای اشرشهیاکلی،

ترکیب دارویی در گونههای آرتمیدیا تشهخیع داده شهده

اسههتافیلوکوکوس و اورئههوس بررسههی کردنههد .مهمتههرین

شهده در

ترکیبهای شناسایی شهده در گیهاه ترخهون در دسهته فنیهل

تهرپن2

پروپانوئیدها قرار دارند و شهامل :متیهل کهاویکول و متیهل

میباشند .این مولکولها به طور وسیعی در طی تحقیقهات

آنتی اکسیدانی ا روش

جه

اس  .مهمترین گروه سهدکوئی ترپنههای یافه

مشتقات  Anthemideaeشامل الکتونهای سدکوئی
کموتاکدونومیك3و سایر مطالعات در جن

آرتمیدیا مهورد

تحقیههق قههرار گرفتههه انههد .در وههالی کههه ترکیبهههای
 germacranolidesو  guaianolidesترکیبهای غالهب در

اوژنول میباشند .همچنین فعالی
بتها -کههاروتن ،لینولههوات و فعالیه

روش  -2دی فنیههل 1-پیکریههل هیههدرا یل ( )DPPHنیههد
ار یابی شده اس

این مشتقات هستند ( .)Wrigt, 2002ا ترخون بهه خهاطر
. thujone
. sesquiterpene lactons
. chemotaxonomic

2
3

(.)Lopes-latz et al., 2008

متیل کاویکول یکی ا ترکیب های،فنیهل پروپانوئیهدی
اسان

1

جههذب رادیکالههها ا

میباشد.تران

 -بتا -اوسهمین یکهی ا ترکیبههای

مونههوترپنی مههیباشههد .روش تقطیههر بهها آب و بخههار آب

بیشترین درصد متیل کاویکول را داراس  .افدایا درصهد
متیل کاویکول ،باعث باال رفتن کی یه
افهدایا خاصههی

اسهان

در جهه

فنیهل پروپانوئیههدی و کههاها درصددد،

شعله هیدروژن) و داده پردا بها نهرم افهدار

Chrom-card

 ،2006ستون  Ph-5که ستونی غیرقطبی (به طهول  10متهر،
قطر داخلی 0/1میلیمتر و ضخام

الیهه فها سهاکن برابهر

 -بتها – اوسهیمن موجهب پهایین آمهدن خاصهی

0/8میکرون) اس  ،و برنامه ریدی ورارتی ستون ،ا  60تا

مونوترپنی آن میشود .با توجه به مهوارد مصهرف اسهان

افهدایا دمهای 3درجهه

تران

اسهتخراج اسهان

میتوان روش مناسب تقطیهر را جهه

 241درجه سانتیگراد بها سهرع

سههانتیگراد در دقیقههه ،در مههدت مههان  1/4دقیقههه انجههام

انتخاب کرد .با توجه به کاربرد وسیع اسهان

ترخهون در

میگیرد .گها وامهل،هلیوم و فشهار آن در ابتهدای سهتون

صنایع مختلف تأثیر روشهای مختلهف اسهان

گیهری بهر

برابهر

روی راندمان تولید اسان

و اجدای آن ا اهمی

خاصهی

برابر  3کیلو گرم بر سانتیمتر مربع ،نسهب
 ،1:100برای رقیق کردن نمونه ،دمای قسم

شهکاف

تدریهق 240

درجه سانتیگرادودمای آشکار سها  240درجهه سهانتیگراد

برخوردار میباشد.

تنظی شده اس .

مواد و روشها

ج) مشخصات دستگاه كروماتوگرافي گازي متصد هده

الف) جمع آوري گياه واستخراج اسانس

طيف سنج جرمي

مکان و خصوصیات جيرافیایی محل رویا گیاه مورد

دستگاه کرماتوگراف گا ی مدل  ،Varian 3400متصل

پژوها ،ایستگاه تحقیقات البهر در  1کیلهومتری جنهوب

شده به دستگاه طیف سنج جرمی با نهرم افهدار ،Saturn II

جيرافیهایی  31درجهه و

ستون  DB-5به طول  30متر قطهر داخلهی  21میکهرون و

شرقی شهرستان کرج ،در عهر

 84دقیقههه شههمالی و  11درجههه شههرقی ،در ارت ههاع 1320

ضخام

متری ا سطح دریا قهرار گرفتهه اسه  .متوسهط بارنهدگی

سرسههتون  ،31Psiانههرژی یونیداسههیون معههادل 40الکتههرون

منطقه ودود  231میلیمتر ،وداقل درجه وهرارت آن -20

ول  .برنامه ریهدی ورارتهی سهتون ا  60تها  280درجهه

درجه سانتیگراد و وهداکتر درجهه وهرارت آن  34درجهه

افدایا3درجهه سهانتیگراد در دقیقهه،

سانتیگراد گدارش شده اس  .جه

بهاد غالهب منطقهه ا

الیه فا ساکن برابر  0/21میکرون بود .فشار گا

سانتیگراد با سرع

درجه ورارت مح ظه تدریق220درجه سانتیگراد و دمهای

شرق و جنوب شرقی میباشد ،گیاه ترخون در اواخهر تیهر

ترانس ر الین  240درجه سانتیگراد تنظهی گردیهده اسه .

ماه 1390ا ایسهتگاه تحقیقهاتی البهر جمهع آوری شهد و

شناسایی طیفها به کمك شاخعهای با داری آنهها و بها

در سایه خشك گردید.بعد ا خشك کردن گیهاه بها

شهرایط

سپ

تدریق هیدرو کربنههای نرمهال ( )C7-C25تحه

است اده ا روشهای مختلف تقطیر (تقطیر با آب ،تقطیر بها

یکسان با تدریق اسان ها و توسط برنامه کامپیوتری و بهه

گیههری شههد و

بان بیسیك محاسبه شده اس  .همچنین ،مقایسه آنهها بها

آب وبخههار و تقطیههر بهها بخههار) اسههان
ترکیبهههای شههیمیایی اسههان

کههه باروشهههای تجدیههه

منهههابع مختلهههف (

;Adams, 1989; Davies, 1990

دسههتگاهی کرومههاتوگرافی گهها ی ( )GCو کرومههاتوگرافی

 )Shibamoto, 1987و بهها اسههت اده ا طیفهههای جرمههی

گهها ی متصههل بههه طیههف سههنج جرمههی ( )GC/MSمههورد

ترکیبهههای اسههتاندارد ،و اطنعههات موجههود در کتابخانههه

شناسایی قرار گرف .

دستگاه  GC/MSصورت پذیرفته اس .

ب) مشخصات دستگاه كروماتوگرافي گازي

کرومهاتوگراف گها ی مهدل

Thermo- Ultera Fast

 Moduleمجهد به آشکارسا ( F.I.D.یونیداسهیون توسهط

نتايج

بررسی کمیت و کیفیت روغن اسانسی گیاه ترخون ...

در ایههن تحقیههق مقههدار اسههان
اسهههان

و ترکیبهههای عمههده

 -بتا -اُسیمن ( 6/1درصد) ،تهران

سی

– بتها -اُسهیمن

ترخهههون ( )Artemisia draconculus L.بههها

( 3/1درصد) ،لیمونن ( 3/1درصد) و متیهل اوژنهول (1/4

روشهای تقطیر با آب ،تقطیر با آب و بخهار و تقطیهر بها

درصههد) گههدارش نمودنههد ( )Kordali et al., 2005کههه

را

ترکیب عمده آن نید با نمونه ما ت اوت داش  .در گدارشی

با ده اسان

بخار در سه تکرار با ه مقایسه شده اس

در جدول شماره  1و  2مشاهده مینمایید.سه نمونه با هه
ادغام و تدریق به دستگاههای کروماتوگرافی گها ی ()GC
و کرومههاتوگرافی گهها ی متصههل بههه طیههف سههنج جرمههی
( )GC/MSگردیههده و ترکیبهههای اسههان

در جههدول2

ترکیبهههای عمههده ترخههون را تههران
درصد) ،آل ا – تران

– آنتههول (21/1

– اُسهیمن ( 20/6درصهد) ،لیمهونن

( 12/8درصد) ،آل ا – پینن ( 1/1درصد) ،آلو اُسهیمن (8/4
درصههد) ،متیههل اوژنههول ( 2/2درصههد) ،بتهها – پیههنن (0/4

مشاهده مینمایید.

درصد) گدارش نموده انهد ( )Sayyah et al., 2004کهه بها

هحث
در ایههن تحقیههق ترکیبهههای عمههده گونههه ترخههون
( )Artemisia draconculus L.در جدول  2آمده اس  .در
روش تقطیر با آب متیل کاویکول ( 48/3درصهد) ،تهران
 بتا – اوسیمن ( 9/6درصد) و در روش تقطیهر بها بخهارمتیل کاویکول ( 66/1درصهد) ،تهران

 -بتها – اوسهیمن

( 12/1درصههد) و در روش تقطیههر بهها آب و بخههار متیههل
کههاویکول ( 44درصههد) ،تههران
درصد) به دس

ه بتهها ه اوسههیمن (4/3

آمدند.روشهای مختلف تقطیهر بهر روی

ترکیبهای شیمیایی اسان
با ده اسان

دیگر توسط  Sayyahو همکهاران ،در سهال  ،2008میهدان

تاثیر به سهدایی دارد.میهانگین

(در سه تکرار) به ترتیب در روشهای تقطیر

نمونه ما مت اوت میباشد عمده ترکیب در نمونه مها متیهل
کاویکول (استروگول) بین ( )66الی ( 44درصد) میباشد.
در مقاله ای توسط  Kowalskiو همکاران در سهال ،2004
با ده اسان

را اِلمیسین ( 84/4درصد) ،سابینن ( 14/9درصد) ،تهران
– آسارون (سی  -هیدو اِلمیسین) ( 13/3درصد) و متیهل
اوژنول ( 4/6درصد) گدارش نموده اسه

(

Kowalski et

)al., 2007که در مقایسه بها نمونهه مها ت هاوت یهادی در
ترکیبهای عمده میباشد و آن میتواند به خهاطر شهرایط
آب و هوایی و نوع خا و مان برداش

مشاهده نمود.

نتيجه گيري نهايي

با آب ( 0/84درصد) ،تقطیر با آب و بخار ( 0/11درصهد)
و تقطیر با بخار ( 0/18درصد) به دس

ترخون را  3/14درصد و ترکیبههای عمهده

با توجه به نتایج به دس

آمدند.

آمده بیشترین بها ده اسهان

در مقایسههه بهها نمونههههای مههورد آ مههایا یددانههی و

با روش تقطیر با آب و بخار ( 0/18درصد) و در رابطه بها

همکاران 1348 ،در تحقیقی بر روی بررسی تيییرات کمی

آمده بیشترین میدان نید ترکیب متیهل

و کی هی اسهان

ترخهون  Artemisia draconculus L.در

اندامهای خشك و تر گیاه ،با ده اسهان

بهر اسهاس و ن

خشك را  3درصد و میدان ترکیب متیهل کهاویکول (69/2
درصد) و ترکیب متیل اوژنول ( 1/3درصد) گدارش نموده
ند (یددانی و همکاران ،)1348 ،کهه در مقایسهه بها نمونهه
مههورد آ مههایا مهها ت ههاوت چنههدانی نههدارد.در مقالههه ای
 Kordaliو همکههاران ،درسههال  ،2001در ترخههون میههدان
ترکیبهای عمهده را شهامل سهی

– آنتهول ( 41درصهد)،

ترکیبهای به دس

کاویکول ( 44درصد) با روش تقطیهر بها آب و بخهار بهه
آمده اس .

دس

سپاسگزاري
با تشکرا مسؤالن محترم مؤسسه تحقیقات جنگلها و
مراتع و بخا تحقیقات گیاهان دارویی که در انجهام ایهن
تحقیق همکاری نمودند.
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... بررسی کمیت و کیفیت روغن اسانسی گیاه ترخون

 در سه روش مختلف تقطیرArtemisia dracunculus L. گیاه ترخون

 با ده اسان.1 جدول

)میانگین (درصد

)تکرار سوم (درصد

)تکرار دوم (درصد

)تکرار اول (درصد

0/84

0/18

0/88

0/86

تقطیر با آب

0/11

0/84

0/84

0/14

تقطیر با بخار

0/18

0/12

0/60

0/10

تقطیر با آب و بخار

Artemisia dracunculus L.

نام ترکیب

گیاه ترخون

روش تقطیر

 شناسایی و مقایسه مهمترین ترکیبهای اسان:2 جدول

شاخع با داری

تقطیر با آب

تقطیر با بخار

تقطیر با آب و بخار

benzaldehyde

963

1/0

1/4

1/8

p-mentha-1 (7), 8-diene

1000

0/3

0/3

0/3

1034

6/8

11/0

6/0

1082

1/9

---

---

1086

9/6

12/1

4/3

cis-p- menth-2-en-1-ol

1111

0/1

0/8

0/8

allo-ocimene

1181

0/8

0/6

0/3

methyl chavicol

1224

48/3

66/1

44/0

geranial

1264

---

0/6

0/1

n- nonanyl acetate

1312

1/1

0/1

---

isobutyl benzoate

1330

2/1

1/9

1/0

methyl eugenol

1824

0/4

1/4

2/3

bicyclogermacrene

1842

---

0/1

0/1

1106

---

0/3

---

1121

---

0/6

0/1

1163

---

0/3

0/1

1684

---

0/4

1/1

1613

0/3

---

---

94/8

99/4

94/4

cis- β- ocimene
benzene acetaldehyde
trans- β- ocimene

γ- cadinene
 - cadinene
trans- nerolidol
α – muurolol
α- cadinol
Total
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Abstract
Artemisia dracunculus L. is perennial aromatic herb (Asteraceae), which has been used
in ancient as anti convulsants, appetizer, stomach tonic, diuretic, carminative and expel
worm.This study was conducted to evaluate the performance and quality of the oils tested
were collected from the research station Alborz around Karaj and essential oils extracted
with three different methods of distillation (steam distillation, Hydro distillation and
Hydro-steam distillation). Oil percentage for Hydro-distillation were (0.48%), Hydrosteam distillation (0.51%) and for steam distillation (0.54%) obtained. Statistical analysis
using Spsss of tware showed that most of the oil is obtained by hydro –steam distillation.
Then the samples were identify for their compounds with gas chromatography (GC) and
gas chromatography connected to a mass spectrometer (GC/MS) apparatus was identified.
The major constituents in hydro distillation method contain in gmethyl chavicol (74.3%),
trans- β- ocimene (9.6%), in hydro-steam distillation method major components were
methyl chavicol (77%), trans- β- ocimene (8.3%) and in steam distillation method were
methyl chavicol (66.1%), trans- β- ocimene12.1% obtained. Best method of distillation
were hydro-steam distillation with high levels of methyl chavicol (77%).
Key words: Artemisia draconculus, Distillation, Essential oils, Gas chromatography
(GC)

