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 17/2/1384 :تاريخ تصويب                   24/11/1383: تاريخ دريافت

 چكيده

 گونه معطر و چند ساله       14 مي باشد كه در ايران   Lamiaceae متعلق به خانواده    (.Thymus vulgaris L)گياه آويشن    :مقدمه

 گونه علفي   34 است كه در ايران Asteraceae متعلق به خانواده    .Artemisia dracunculus Lگياه ترخون نيز با نام علمي    . دارد
با توجه .  اين دو گونه به صورت خودرو در ايران وجود نداشته بلكه به صورت كاشته شده و زراعي وجود دارند.و چندساله دارد

نس گيري بر روي راندمان توليد  به كاربرد وسيع اسانس اين دو گونه در صنايع مختلف، تاثير ميزان رطوبت گياه در هنگام اسا          
 .اسانس و اجزاي آن از اهميت خاصي برخوردار مي باشد 

 هاي خشك و تر گياه     بررسي تغييرات كمي و كيفي اسانس دو گونه مذكور در اندام :هدف

ه از   آوري گرديد و استخراج اسانس آنها با استفاد   هاي هوايي آويشن و ترخون جمع     در اين تحقيق سرشاخه: روش بررسي 

سپس عملكرد اسانس و اجزاي اسانس هاي به دست آمده با استفاده از          . دستگاه كلونجر و به روش تقطير با آب انجام گرفت     
 . تعيين شدGC/MSدستگاه  

 درجه سانتي گراد تفاوت    35گياه ترخون در مقايسه گياه تازه با گياه خشك شده در دماي          نتايج نشان مي دهد كه در    :يافته ها

 درجه سانتي گراد موجب   35 در ميزان و اجزاي اسانس ديده نمي شود ولي در مورد گياه آويشن خشك كردن گياه در دماي  چنداني
 . كاهش ميزان اسانس و تركيبات اصلي مي گردد  

اده نمود   نتايج نشان داد كه براي تهيه اسانس گياه ترخون مي توان از گياه تازه و يا خشك شده در دماي محيط استف :نتيجه گيري

 . اما براي تهيه اسانس گياه آويشن بهتر است از گياه به صورت تازه استفاده شود  

  آويشن، ترخون، اسانس، گياه خشك   :واژگان گل
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  . . . بررسي تغييرات كمي و كيفي اسانس    

 

 مقدمه

هدف از خشك كردن هر ماده غذائي ذخيره سازي طوالني  
حداقل رساندن نيازهاي انبارداري و كاهش هزينه هاي   مدت، به

عمليات خشك كردن بسته  قل مي باشد،بسته بندي و حمل و ن
به تغييرات فيزيكي و بيوشيميايي كه در طول فرآيند خشك 
كردن در آن رخ مي دهد تاثير زيادي بر روي كيفيت محصول 

از طرفي فرآيند خشك كردن يكي از  ].  1[نهايي مي گذارد 
مراحل پرهزينه درجريان آماده سازي محصول مي باشد و از 

د تاثير قابل توجهي بر راندمان و اجزاي  طرف ديگر مي توان
اما اين تاثير براساس دماي خشك كردن  . اسانس داشته باشد

به . طول مدت خشك كردن و گونه گياهي فرق مي كند گياه،
عبارت ديگر كاهش ميزان اسانس در همه گياهان يكسان نبوده  

براي مثال  . و بستگي به ساختمان شيميايي اجزاي اسانس دارد 
 درجه    30قيقي در مورد گياه آويشن، در تيمار دمايي        در تح 

 بار،     Myrcene 4/3سانتي گراد در مقايسه با گياه تازه ميزان      
Limonene  سه بار و β-pinene    دو بار كاهش يافت و از 
 ] . 2[كرد     درصد افزايش پيدا  β- caryophyllene 29طرفي ماده 

طول   نتايج نشان داد كه كاهش ترپن هاي هيدروكربني در 
 درجه سانتي گراد به طور قابل 60خشك كردن در دماي 

ترپن هاي  مالحظه اي بيشتر از تركيبات اكسيژنه به خصوص 
 :دليل اين امر. الكلي بود

  1اختالف در فراريت -1

اكسيد شدن تركيبات بدون اكسيژن در جريان خشك شدن    -2
 نشان داد كه در HS2ها با استفاده از روش   آزمايش.مي باشد

گراد آون    درجه سانتي60آويشن مواد فرار در دماي گياه 
گراد و خشك كردن به روش انجماد     درجه سانتي30نسبت به 

 به اين ترتيب كه خروج اين  .به ميزان بيشتري آزاد مي شوند
 2/4 درجه سانتي گراد نسبت به گياه تازه 60مواد در دماي 

 درجه 30برابر، نسبت به گياه خشك شده در دماي 
  برابر و نسبت به خشك كردن با انجماد،  4/19گراد،  يسانت

 برابر افزايش مي يابد و به همين جهت است كه آويشن 9/12
 تري   درجه سانتي گراد بوي قوي60خشك شده در دماي 

 

 

 

                                          
1 Volatility    2 Head space 

 

 

 درجه 30نسبت به گياه تازه و يا خشك شده در دماي 
  اين به اين معنا است كه روش خشك كردن، . گراد دارد سانتي

روي آزادسازي تركيبات فرار براي هر گياه به صورت  
اختصاصي عمل مي كند چرا كه در موردگياه مريم گلي اين 
موضوع مشابه آويشن نيست و ميزان فراريت مواد در گياه تازه 

 درجه سانتي گراد و در حالت فريز 30و خشك شده در دماي 
ك    هنگامي كه دماي خش       . شده آن نسبت به آويشن بيشتر است              

 درجه سانتي گراد افزايش         60 درجه سانتي گراد به        30كردن از    
 برابر     2/4)  نسبت به گياه تازه      (مي يابد خروج مواد فرار از آويشن              

اختالف   .  افزايش مي يابد ولي در گياه مريم گلي اين اتفاق نمي افتد                   
در ميزان خروج مواد فرار در جريان خشك كردن گياهان آويشن                   

به اين دليل است كه در جريان خشك            )  HSروش   ( و مريم گلي   
تغييرات قابل مالحظه اي در          )  درجه سانتي گراد    60دماي  ( كردن  

بافت برگ هاي آويشن ايجاد مي شود اما برگ هاي مريم گلي                 
 . مقاومت بيشتري در مقابل اين تغييرات دارند               

اين موضوع بسيار اختصاصي عمل كرده و حتي درمورد  
امروزه مي دانيم كه  . سان نيستگياهان يك خانواده نيز يك

 ساخته 1 اسانس ها را در كرك هاي غده ايLabiateaeخانواده 
گلي اسانس ها در    براي مثال در آويشن و مريم.و ذخيره مي كنند

تشكيل و آزاد مي شوند كه از  capitate  وpeltateكرك هاي 
نظر ساختماني بسيار شبيه يكديگر هستند، اما تشكيل كرك هاي  

 اي در دو گياه با هم متفاوت است و برگ هاي دو گياه نيز غده
 ]. 2[از نظر اندازه و شكل با هم بسيار متفاوت هستند 

مطالعات قبلي نشان مي دهد كه مناسب ترين دما براي  
خشك كردن گياهان اسانس دار دماي محيط و يا دماي حدود  

  درجه سانتي گراد مي باشد به همين منظور در اين تحقيق 35
مقايسه اي بين اندام هاي خشك و تر دو گياه معطر آويشن و   

 .ترخون از حيث كميت و كيفيت اسانس صورت گرفت

 

 آويشن

 در ايران   Labiateae متعلق به خانواده .Thymus Lجنس 
 به  .T. vulgaris L گونه.  گونه گياه معطر و چند ساله دارد14

                                          
1 Glandular hairs 
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1384، زمستان فصلنامه گياهان دارويي، سال پنجم، شماره هفدهم      

 

  و همكاران يزداني

 

 وارد شده و به صورت وحشي در ايران وجود ندارد بلكه به ايران
 گياهي است  آويشن].4[صورت كاشته شده و زراعي ديده مي شود 

چوبي كه بسته  چند ساله با ساقه مستقيم و چهارگوش و خشبي و
 20-40 به شرايط اقليمي محل رويش ارتفاع آن متفاوت است و بين

هاي سبز خاكستري،  هاي آن داراي برگ بوته. سانتي متر مي باشد
 . و كم و بيش نيزه اي شكل و بدون دمبرگ هستندكوچك، متقابل 

. هاي خاكستري رنگ و حاوي اسانس است ها پوشيده از كرك برگ
ها كوچك و به رنگ هاي سفيد، صورتي تا ارغواني هستند و در  گل

ميوه آن از نوع  . هاي فوقاني به شكل فراهم قرار گرفته اند محور برگ
تمام بخش هاي . دادماه استفندقه و زمان گل دادن بين خرداد تا مر

 ].5،6[ گياه داراي طعم و بوي معطر و مطبوعي است

آويشن بومي كشورهاي منطقه مديترانه است و گاهي هم به حالت          
وحشي يافت مي  شود ولي اين گياه به حالت وحشي در ايران ديده     

هاي نواحي    اين گياه در دامنه هاي خشك بين تخته سنگ      .  نشده است
نه مخصوصاً در كشورهاي فرانسه، پرتقال، اسپانيا، ايتاليا،      مختلف مديترا

ويشن به آب و هواي معتدل       �] .7،8[يونان و برخي نواحي آسيا مي رويد      
 ]. 16[و ماليم، متمايل به گرم، خشك و آفتابي نياز دارد      

آويشن حاوي اسانس ولي غير از اسانس تركيباتي مانند تانن، 
مهم ترين تركيبات . خ را دارا استفالونوييد، ساپونين و مواد تل

از تركيبات . اسانس آويشن يك تركيب فنلي به نام تيمول است
ديگر اسانس مي توان كارواكرول، پاراسيمن، لينالول، سينئول، 

 ].5،9[را نام برد ... ترپنوييد، گليكوزيد، كافئيك، رزمارينيك اسيد و 

 نگليسبخش مورد استفاده گياه طبق فارماكوپه اروپا و ا

(BP, EP)ها و سرشاخه  ها و حداقل ميزان  ها، گل  تمامي برگ
 ].3[است ) v/wحجم به وزن يا ( درصد 2/1اسانس آن 

 اسانس به دست آمده به  (BP) برطبق فارماكوپه انگليس
روش تقطير با بخار آب از بخش هاي هوايي تازه گياه محتوي  

 : تركيبات زير است

 

 

 

 

 
 

 

 درصد اسانس آويشن دنيا 90الزم به ذكر است كه اسپانيا 
 ]. 3[را توليد مي كند 

نتايج يك تحقيق نشان داد انبارداري در نايلون هاي كامالً 
 ماه موجب 1 - 5بسته در دماي اتاق و بدون نور حتي به مدت   

 دليل تغيير در  .يرات معني داري روي تركيبات اسانس گرديدتغي
تركيبات اسانس در طي انبارداري ممكن است به دليل 

از آنجايي كه . اكسيداسيون و يا ساير تغييرات شيميايي باشد
پاكت هاي پلي اتيلني استفاده شده، نسبت به فرار تركيبات معطر 

تبخير تركيبات فرار مقاومت ندارند ممكن است اين كاهش به دليل 
كاهش  .از پوشش پالستيكي باشد) اغلب هيدروكربن هاي مونوترپن(

 درصد در اثر خشك كردن مشاهده 1 - 3كل اسانس به ميزان حدود 
 30گرديد اما اثر معني داري بين دو روش خشك كردن در دماي  

 ].10[گراد و روش انجماد نبود  درجه سانتي

تلف در گياه تازه و گياه مقايسه بين ميزان تركيبات مخ
خشك شده در دماي محيط و با روش انجماد نشان داد كه به  
به طور معمول در اثر خشك كردن كاهش اندكي در ميزان اين 
مواد به وجود مي آيد به جز بتاكاريوفيلن و تيمول كه مقدار آنها  
در اسانس گرفته شده از گياه خشك نسبت به گياه تازه بيشتر  

اما اين تاثير روي اجزاي مختلف  ). نه درحد معني دارالبته (بود 
 10اسانس يكسان نبود به طوري كه در طي انبارداري پس از 

آلفاپينن، پاراسيمن، لينالول، بورنئول،   : ماه بعضي تركيبات مثل
تيمول، كارواكرول و بتاكاريوفيلن تغيير معني داري در ميزان 

:  تركيبات شاملتركيبات آنها مشاهده نشد اما گروه ديگر
آلفاتوژن، ميرسن، آلفاترپينن، گاماترپينن، ترانس سابينن هيدرات  
و كاريوفيلن اكسايد در طي اين مدت انبارداري، تغييرات 

 ].10[معني داري را نشان دادند 

 

 ترخون

 در  Asteraceae متعلق به خانواده  .Artemisia Lجنس
دارد كه در سراسر  ساله و چندساله    گونه گياه علفي يك34  ايران

 با نام   .Artemisia dracunculus Lگونه  .  ايران پراكند ه هستند    
 Tarragon, Estragon, wild dragon  و نام انگليسي  »   ترخون«

 صورت كاشته به صورت خودرو در ايران وجود نداشته بلكه به     
ترخون گياهي است علفي، ]. 4[شده و زراعي وجود دارند 

.  دار  هاي مستقيم، منشعب و ريزوممعطر و چندساله با ساقه
 سانتي متر 80-150ارتفاع گياه بسته به شرايط اقليمي از 

 3 - 6برگ ها باريك، بلند و خطي، به طول . متفاوت است

Thymol 55- 36درصد  

Carvacrol  4- 1درصد  

P-cymene 28- 15درصد  

γ- terpinene 10- 5درصد  

9 

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

 

 

  . . . بررسي تغييرات كمي و كيفي اسانس    

 

كناره هاي برگ صاف و بدون دندانه  و گياه فاقد . سانتي متر هستند
هر دو روي پهنك سبز روشن و براق مي باشد رنگ . كرك است

 ]5،11[زرد يا قهوه اي تيره و ميوه اين گياه فندقه است ها  گل

منشاي اصلي اين گياه روسيه مركزي و جنوبي، سيبري،                  
 امروزه در اغلب       .آسياي مركزي و شمال و غرب آمريكا مي باشد         

اين   .   نواحي جهان پرورش يافته و لذا پراكندگي جهاني دارد                      
ون معموالً در       ترخ .  واريته معموالً در اكثر كشورها كشت مي شود             

  ] . 11،12،13[نواحي مرطوب و در سواحل رودخانه ها مي رويد                   

ترخون براي رشد آب و هواي گرم و خشك و آفتاب كامل را                       
زمستان هاي خيلي سرد و به خصوص خاك هاي               .   ترجيح مي دهد    

 ] . 16[ سنگين ممكن است به ريشه گياه لطمه بزند             

ترين تركيبات   مهم.تهاي هوايي ترخون حاوي اسانس روغني اس اندام
  پينن، بتا- ، آلفا)از ايزومرهاي آنتول( استراگول: عبارتند از تشكيل دهنده اسانس

  كارن،- 4 –  پينن، كامفن، سابينن، ميرسن، فالندرن، ليمونن، لينالول، دلتا–
 ].13،14[ و ترانس اسيمن مي باشد   فالندرن، سيس اسيمن-آلفا

ين يك گونه نيز تغيير مي كند به             اجزاي تشكيل دهنده اسانس در ب         
كه    در حالي  ، استEstragolكه اسانس ترخون فرانسه، محتوي         طوري

 ,Trans-isoelemicineاسانس ترخون آلمان و روسيه حاوي           

elemicin, sabinene            3[  به عنوان تركيبات اصلي مي باشند . [ 

 .A. dracunculus L. var(  اسانس ترخونتجزيه و شناسايي

dracunculus ( با روشGC/Mass كه از گياه كاشته شده در ارگون 
دست آمد كامالً با اسانس به ه آمريكا با روش تقطير با بخار آب ب

 متفاوت و ميزان A. dracunculus L. var. sativa دست آمده از
methyl chavicol تركيب اصلي .بود)  درصد1/0( آن بسيار پايين 

  beta- ocimene -(Z)و  ) د درصTerpinolene) 4/25اسانس آن 

جالب ترين مشخصه اسانس آن حضور دو آلكالين . بود)  درصد2/22(
 phenyl-1,3-pentadiyne) 7/11-5غير معمول و نادر به نام 

كه به عنوان )  درصد8/4( phenyl-2,4-hexadiyne-6و ) درصد
capillene 15[ نيز شناخته مي شود مي باشد.[ 

 

 مواد و روش ها

 ه و استخراج روغن فرار تهيه گيا

درصد رطوبت در هر دو نمونه با روش آزئوتروپيك و با  
همچنين درصد اسانس نيز . استارك اندازه گيري شد دستگاه دين

در هر نمونه با روش تقطير با آب و با دستگاه كلونجر   
اسانس هاي به دست آمده پس از  . اندازه گيري و ثبت گرديد

دون آب، درون شيشه هاي رنگي   آب گيري با سولفات سديم ب
 4ريخته شد و تا قبل از تزريق به دستگاه، در يخچال با دماي 

  .درجه سانتي گراد نگهداري گرديد

 

 GC/MSمشخصات و برنامه دمايي دستگاه 

 دستگاه كروماتوگرافي گازي استفاده شده از نوع 

Hewlet Packard 6890N  متر، قطر 30 با ستون به طول 
 ميكرومتر از نوع25/0ميلي متر و ضخامت اليه  25/0داخلي 

HP-5MSبرنامه دمايي ستون به اين نحو تنظيم گرديد.   بود  :
 150 درجه سانتي گراد، دماي انتهايي 50دماي ابتدايي آون 

 درجه سانتي گراد در هر   5/2درجه سانتي گراد و گراديان حرارتي آون 
 درجه در هر  10 سرعت  درجه سانتي گراد با260دقيقه، افزايش دما تا 

 درجه 320 دقيقه، افزايش دما تا 5دقيقه و توقف در اين دما به مدت 
 درجه سانتي گراد در دقيقه و سه دقيقه توقف 15سانتي گراد با سرعت 

 درجه سانتي گراد بود و از گاز  250دماي اتاقك تزريق . در اين دما
يتر در دقيقه  ميلي ل2/1هليوم به عنوان گاز حامل با سرعت جريان 

 Hewlet Packard  طيف نگار جرمي مورد استفاده مدل       . استفاده گرديد   

5973N        الكترون ولت، روش يونيزاسيون          70، با ولتاژ يونيزاسيون EI   و 
 .  درجه سانتي گراد بود       220دماي منبع يونيزاسيون       

 

 سازي ترخون فرانسوي  تهيه و آماده

 19/5/82تاريخ با توجه به هماهنگي هاي به عمل آمده، در   
به مزارع ترخون در منطقه ورامين كه در سال دوم رشدي خود   
بودند مراجعه شد و نمونه برداري به صورت قطع اندام هوايي  

 نمونه ها .صورت گرفت  سانتي متري سطح خاك5گياه از 
درون محفظه اي از جنس يونوليت كه محتوي يخ بود قرار داده   

وه فارماكوگنوزي در مجتمع  شد و بالفاصله به آزمايشگاه گر
به دليل خشبي بودن . تحقيقاتي هلجرد منتقل گرديد

قسمت هاي پاييني ساقه، نمونه مورد آزمايش از سرشاخه هاي  
 .گياه كه شامل ساقه هاي كامالً علفي و برگ بود انتخاب شد 

طبق (يك نمونه از گياه آماده شده جهت تعيين درصد آب 
 درون دستگاه دين استارك توزين شد و) روش آزئوتروپيك 

 بخش ديگري از نمونه پس از توزين، با روش .قرار گرفت
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  و همكاران يزداني

 

بقيه نمونه هاي تهيه شده  . گيري شد تقطير با آب داغ اسانس
براي انجام تيمارهاي مختلف آزمايش درون پاكت هاي نايلوني 

 . گذاشته و در يخچال قرار گرفتند

 د اختالف  مشاهده مي شو1  شماره كه در جدولطور همان

 

 درصد اسانس در گياه تازه و خشك شده در دماي  بينزيادي 
 عبارت ديگر خشك به ،شود  درجه سانتي گراد ديده نمي35

ثير زيادي بر روي ا سانتي گراد ت  درجه35كردن گياه در دماي 
 . در گياه ندارداسانسدرصد 

 

 درصد رطوبت و اسانس در تيمارهاي مختلف -1  شمارهجدول

سانس بر درصد ا

 اساس وزن خشك

درصد اسانس بر 

 اساس وزن نمونه

درصد 

 رطوبت
 رديف كد نمونه تيمار

 Art-1 1 گياه كامالً تازه 75 75/0 3

 Art-10 2  درجه سانتي گراد35گياه خشك شده در دماي  2 86/2 9/2

 
 

 : آمده است3 و2شماره  و تفسير در جداول GC/Massهاي به دست آمده پس از تجزيه با دستگاه  اجزاي اسانس

 

 )Art 1-تيمار(  نوع و درصد تركيبات اسانس در گياه تازه ترخون-2جدول شماره 

 رديف نام تركيب درصد (.R.T)زمان بازداري 

02/7 38/1 Alpha-pinene 1 

52/8 41/0 Beta- pinene 2 

15/9 24/0 Myrcene 3 

84/10 17/4 Limonene 4 

63/11 54/9 Cis-ocimene 5 

11/12 25/6 Trans-beta-ocimene 6 

57/13 28/0 Alpha-terpinene 7 

16/20 18/69 Estragol 8 

96/23 24/0 Bornyl acetate 9 

35/24 69/0 Thymol 10 

76/24 28/0 Carvacrol 11 

40/27 30/0 Eugenol 12 

62/28 10/0 Beta- bourbonene 13 

94/29 32/1 Methyl eugenol 14 

38/30 14/1 Beta-caryophyllene 15 

91/31 23/0 Alpha-Humulene 16 

32/33 14/1 Germacrene-D 17 

00/34 51/0 Bicyclogermacrene 18 

74/34 32/0 E,E-alpha-farnesene 19 

30/35 23/0 Delta- cadinene 20 

72/37 39/0 spathulenol 21 

93/37 25/0 Caryophyllene oxide 22 

53/40 24/0 Alpha- cadinol 23 

00/41 23/0 T-Cadinol 24 

51/48 28/0 phytol 25 

 34/99: مجموع تركيبات شناسايي شده
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  . . . بررسي تغييرات كمي و كيفي اسانس    

 

 ) Art 10-تيمار(  نوع و درصد تركيبات اسانس در گياه خشك شده ترخون-3جدول شماره 

 رديف نام تركيب درصد (RT)زمان بازداري 

04/7 61/1 Alpha- pinene 1 

49/7 09/0 Comphene 2 

43/8 16/0 Sabinene 3 

53/8 31/0 Beta-pinene 4 

17/9 29/0 Myrcene  5 

87/10 93/4 Limonene 6 

63/11 41/9 Cis-ocimene 7 

10/12 11/6 Trans-beta-ocimene 8 

56/13 18/0 Alpha-terpinolene 9 

67/15 51/0 Allo ocimene 10 

26/20 53/71 Estragol 11 

46/22 11/0 P-anisaldehyde 12 

94/23 28/0 Bornyl acetate 13 

36/27 21/0 Eugenol 14 

95/29 79/1 Methyl eugenol 15 

21/33 12/0 Germacrene-D 16 

97/33 22/0 Bicyclogermacrene 17 

71/37 21/0 Spathulenol 18 

51/48 32/0 phytol 19 

 35/98: مجموع تركيبات شناسايي شده

 
 

 سازي آويشن تهيه و آماده

براي تهيه گياه آويشن از مزرعه تحقيقاتي پژوهشكده   
گياهان مزرعه . گياهان دارويي واقع در هلجرد كرج استفاده شد

در سال چهارم رشدي خود بودند و سعي شد تا كليه نمونه ها 
شدي يكسان  از سرشاخه هاي هوايي گياه و در مرحله ر

به دليل نزديكي مزرعه به آزمايشگاه، گياهان  . برداشت شوند
 . بالفاصله پس از برداشت به آزمايشگاه منتقل مي شدند

درصد رطوبت و اسانس در تيمارهاي مختلف در  
گيري و   توضيح داده شد، اندازه ًآزمايشگاه با روش هايي كه قبال

 ).4جدول شماره ( ثبت گرديد

 مشاهده مي شود در طي فرآيند 4ر جدول شماره همان گونه كه د
خشك شدن گياه بخشي از روغن هاي فرار آن متصاعد شده و از دست 

 درجه سانتي گراد نيز نسبت به گياه تازه 35مي روند به طوري كه در دماي 

اسانس هاي .  درصد كاهش در ميزان اسانس ديده مي شود40حدود 
گيري توسط دستگاه  س از آببه دست آمده از تيمارهاي مختلف، پ

GC/Mass آناليز گرديد و نتايج به دست آمده پس از تفسير، در 
 . آورده شده است6 و 5جداول شماره 

نتايج نشان مي دهد بيشترين مقدار مجموع تيمول و     
كه تركيبات اصلي اسانس آويشن )  درصد87/51(كارواكرول 

 .مي باشند در نمونه تازه ديده مي شود

 

 گيري  تيجه  ن بحث و

گياهان ترخون و آويشن از جمله گياهان اسانس دار مهمي هستند          
 از  . كه در صنايع دارويي و غذايي از اسانس آنها به وفور استفاده مي شود         

بر و زمان بر     جايي كه فرآيند خشك كردن اين گياهان معموالً هزينه     آن
  خشك، استفاده از گياه تر و يا است و از طرفي فاكتور اصلي انتخاب
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  و همكاران يزداني

 

  درصد رطوبت و اسانس در تيمارهاي مختلف گياه آويشن-4جدول شماره 

درصد اسانس بر اساس 

 وزن خشك

درصد اسانس بر 

 اساس وزن نمونه

درصد 

 رطوبت
 رديف كدنمونه تيمار

 Thym-1 1 گياه كامالً تازه 83 7/0 1/4

 Thym-3 2  درجه سانتي گراد35گياه خشك شده در دماي  5 4/2 5/2

 

 

 )Thym-1 تيمار( نوع و ميزان تركيبات اسانس در گياه تازه آويشن - 5  شمارهجدول

 رديف نام تركيب درصد (.R.T)زمان بازداري 

82/6 96/1 Alpha- thujene 1 

04/7 06/1 Alpha-pinene 2 

51/7 54/0 Camphene 3 

47/8 39/0 Sabinene 4 

56/8 42/0 Beta-pinene 5 

30/9 97/1 Myrcene 6 

74/9 63/0 Alpha- phellandrene 7 

40/10 99/3 Alpha-Terpinene 8 

84/10 50/7 Para-Cymene 9 

10/11 31/0 1,8- cineole 10 

76/12 77/18 Gamma-Terpinene 11 

01/13 22/1 Cis-Sabinene hydrate 12 

66/13 14/0 Alpha-Terpinolene 13 

45/14 94/1 Linalool 14 

37/17 27/0 Borneol 15 

01/21 21/0 Thymyl methyl ether 16 

49/21 23/0 Carvacrol methyl ether 17 

37/25 04/49 Thymol 18 

93/25 83/2 Carvacrol 19 

62/27 63/0 Thymyl acetate 20 

51/30 51/2 Beta- caryophyllene 21 

96/31 13/0 Alpha-humulene 22 

40/33 58/1 Germacrene-D 23 

03/34 19/0 bicyclogermacrene 24 

94/37 14/0 Caryophyllene oxide 25 

54/40 23/0 Alpha- cadinol 26 

  درصد2/98: مجموع تركيبات شناسايي شده 
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  . . . بررسي تغييرات كمي و كيفي اسانس    

 

 ) Thym-3تيمار( نوع و ميزان تركيبات اسانس در گياه خشك آويشن -6جدول شماره 

 رديف نام تركيب درصد (.R.T)زمان بازداري 

85/6 18/2 Alpha- thujene 1 

05/7 16/1 Alpha-pinene  2 

52/7 62/0 Camphene 3 

56/8 53/0 beta-pinene 4 

93/8 93/0 1-octen-3-ol 5 

31/9 30/2 Myrcene  6 

06/11 67/15 Para-Cymene 7 

17/11 71/0 Beta- Phellandrene 8 

83/12 15/18 Gamma-Terpinene 9 

09/13 28/1 Cis- Sabinene hydrate  10 

72/13 18/0 Terpinolene  11 

45/14 97/0 Linalool 12 

41/17 22/0 Endo-Borneol 13 

00/25 76/40 Thymol 14 

88/25 21/3 Carvacrol  15 

56/27 15/0 Thymyl acetate 16 

54/30 80/2 Beta-caryophyllene 17 

46/33 20/2 Germacrene-D 18 

04/34 28/0 Bicyclogermacrene 19 

33/35 20/0 Delta-cadinene 20 

98/37 39/0 Caryophyllene oxide 21 

39/38 44/0 Viridiflorol 22 

 02/98: مجموع تركيبات شناسايي شده

 

 

 در اين پژوهش   .عملكرد ميزان اسانس و ماده موثر است

هاي فرار از دو گياه مذكور  مناسب ترين روش استحصال روغن

 :شرح ذيل تعيين گرديدبه 

 

مواد موثر اصلي در : (.Artemisia dracunculus L) ترخون -1

الفا  آ اوسيمن وبتااسانس ترخون شامل استراگول، ليمونن، ترانس 

   دارد مطابقت در مطالعات ديگردست آمده ه پينن بودند كه با نتايج ب  

  داد كهنشان  .Macnado R آمده توسطدسته همچنين نتايج ب  . ] 14[

 .A. dracunculus var واريتهدر ميزان ماده استراگول

dracunculus به واريتهنسبت A. dracunculus var.sativa يار  بس

دست آمده در اين ه  بر اين اساس و با توجه به نتايج ب.تر است پايين

  71يق واريته مورد استفاده در منطقه جنوب تهران با بيش از تحق

 

 .است sativus زياد واريته احتمالدرصد استراگول به 

 اسانس و ماده موثر ميزانكه تفاوت چنداني در  ييجا  آناز

 درجه 35استراگول بين گياه تازه و خشك شده در دماي 

 نمي شود مي توان جهت استحصال اسانس ديدهسانتي گراد 

 درجه 35ترخون از گياه تازه و يا خشك شده در دماي 

افزايش دما موجب كاهش ميزان   ولي .گراد استفاده نمود سانتي

 . مي گرددموثراسانس و ماده 

مقدار ماده تيمول و : (.Thymus vulgaris L) آويشن -2

 در  شدهكارواكرول در اسانس آويشن در محدوده اعالم 

تر و   يني اما مقادير تركيبات پاراسيمن پا.فارماكوپه انگليس بود

 . بود جدول زير باالتر از اين محدوده طبقگاما ترپينن 
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  و همكاران يزداني

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 درجه 35با خشك كردن گياه آويشن حتي در دماي 

 اين . درصد كاهش مي يابد39زان سانتي گراد ميزان اسانس به مي

هاي ترشحي محل ذخيره  موضوع به دليل ساختمان كرك 

 .اسانس و همچنين ساختمان شيميايي اجزاي اسانس مي باشد 

اين مطلب در مورد گياهان مختلف متفاوت است به طوري كه 

لذا   ] . 2[حتي در بين گونه هاي يك جنس نيز يكسان نمي باشد   

هيه اسانس با ميزان باال و باالترين ميزان       مناسب ترين شكل براي ت

استفاده از اندام    )  درصد 87/51(مجموع مواد موثر تيمول و كارواكرول      

   .دهي و به صورت تازه مي باشد    هوايي گياه آويشن در مرحله گل   

 

 منابع

خشك كردن مواد غذايي، اصول و   . توكلي پور حميد .1

 .176  صفحه ،1380.  انتشارات آييژ.ها روش

2. Venskutonis PR. Effect of drying on the 
volatile constituents of Thyme (Thymus valgaris 

L.) and sage (Salvia officinalis L.). Food 

chemistry. 1997; 59: 219-227. 
3. Trease and Evans Pharmocognosy. W. B. 
Saunders. London. 2002. fifteen th ed. 

. فرهنگ معاصر. هاي گياهان ايران رهنگ نامف. مظفريان ولي اله .4

 .671 ، صفحه1377

5. Bown D. Encyclopedia of herbs & Their uses. 
Dorling Kindersley. London. 1995. 

.   هاي توليد و فرآوري گياهان دارويي               رهيافت .  اميدبيگي رضا      . 6

 . ، جلد سوم    1379.   انتشارات آستان قدس رضوي        . چاپ دوم   

موسسه انتشارات و . چاپ ششم. دارويي گياهان. زرگري علي .7

 .، جلد چهارم1376. چاپ دانشگاه تهران

چاپ پنجم  .توكلي صابري محمدرضا، صداقت  محمدرضا .8

 .264، صفحه 1379 .انتشارات روزبهان). ترجمه( گياهان دارويي

9. Blumenthal M. Herbal Medicine. First ed. 
Integrative Medicine Communications. USA, 
2000, p: 519. 

10. Venskutonis R. Influence of drying and 
irradiation on the composition of volatile 
compounds of Thyme (Thymus vulgaris L.). 
Flavour and Fragrance J. 1996; 11: 123-128.  

هاي توليد و فرآوري گياهان   رهيافت. اميدبيگي رضا .11

 .، جلد دوم1376.  طراحان نشر.چاپ اول. دارويي

هاي كشت، برداشت و  گياهان دارويي روش. زمان ساعد .12

 انتشارات .چاپ سوم. )ترجمه(  گياه256شرح مصور رنگي 

 .367، صفحه 1376. ققنوس

چاپ ششم، مؤسسه . دارويي گياهان. زرگري علي .13

 .1375جلد سوم، . انتشارات و چاپ دانشگاه تهران

14. Duke JA. Handbook of Medicinal Herbs. 2nd 
ed. CRC Press LLC.USA. 2001. 
15. Pappas RS and Sturtz G. Unusual Alkynes  
found in the essential oil of Artemisia dracunculus L. 
var. dracunculus from the Pacific Northwest. J. 

Essential oil Res. 2001; 13: 187 - 188.  

 داشت و برداشت كاشت، .يزداني داراب، شهنازي سحر .16

.  انتشارات جهاددانشگاهي شهيد بهشتي. چاپ اول. گياهان دارويي

1383. 

 نام تركيب BPمحدوده اعالم شده در  محدوده به دست آمده در تحقيق

 تيمول 36 -55 41 – 49

 كارواكرول 1 -4 75/2 -2/3

 پاراسيمن 15 -28 5/7 – 67/15

 گاما ترپينن 5 - 10 15 -19
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