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۱۲۴ طبيعي  منابع  در 
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ــوم گياهي ــته عل رش دکتري دوره ــجوي دانش پازکـي، عبـاس •
تهران و تحقيقات آزاد اسالمي واحد علوم دانشگاه

ــالمي واحد  آزاد اس ــگاه د انش علمي هيأت عضو فهيمي، حميـد •
و تحقيقات -تهران علوم
تهران بهشتي علميدانشگاه شهيد عضو هيأت حسين شاکري، •

بر NAA و IAA رشد اثرهورمونهاي
(Artemisia dracunculs L.) ترخون گياه اسانس کميت وکيفيت

��

۱۳۸۴ ماه اسفند پذيرش: ۱۳۸۴    تاريخ ماه آبان دريافت: تاريخ

 در
بهار ۱۳۸۶ منابع طبيعي شماره ۷۴،  

E-mail: drpazoki@ yahoo.com

Pajouhesh & Sazandegi No 74 pp: 124-128

The effect of IAA and NAA on essential oil compsition  in tarragon(Artemisia dracunculus L.).

By:A. Pazoki; Doctorate Student for Plant Science,Islamic Azad Univ,Science and Research Dept.Tehran-Iran
Fahimi H.,Assistant Prof. of Biology.Science Faculty,Islamic Azad Univ,Science and Research Dept.Tehran-Iran
Shaker H., Science Faculty of Shahid Beheshty Univ,Tehran-Iran
Aerial parts of tarragon plants treated under field condition were sprayed with IAA(200μm )and NAA 

(100μm)separately three time in a week. After a week aerial parts of plants were harvested and dried in the dark with 

چکيده
در بار سه و جد اگانه طور به NAA۲ و IAA۱۱۰۰ميکروموالر غلظت توسـط اي مزرعه درشـرايط گلدهي مرحله از ترخون قبل گياهان
تاريکي در و برداشت هفته گياهان پس از يک شد. پاشيده گياهان هوايي بخش هاي محلولهاي هورموني بر روي شد ند. تيمار هفته
اسانس درتيمارها بازده شـد. استخراج آب با روش تقطير به خشک شده هوايي بخشهاي گرد يدند.اسـانس خشـک هوا جريان با
اصلي کيبات .تر گرفت قرار بررسي مورد GC/MS³ بوسيله شد ه خشک هوايي بخش د ر اسـانس ترکيبات متشـکله و يافته افزايش
درصد کل که۹۱/۴۷ (٪۴/۰۱) اوسيمن بتا ترانس اوسيمن(٪۵/۱۵)، سيس متيل-چاويکول(٪۸۲/۳۱)، شامل: شاهد نمونه در اسانس
و افزايش چاويکول درصد متيل کاهش سبب NAA و IAA که داد حاصل نشان نتايج ميشوند. شامل را اسـانس متشـکله ترکيبات

ميگردد. ترخون گياه د ر ترکيبات ساير درصد

NAA تيمار ،IAA تيمار چاويکول، متيل اسانس، ترخون، کليد ي: کلمات
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۱۳۸۶ ۷۴، بهار شماره

طبيعي۱۲۵ منابع  در

air stream. The essential oil of dried aerial parts were obtained by hydrodistillation. Foliar application of IAA and NAA 

increased oil yield in tarragon.The essential oil of two treatments and their control (water sprayed ) were analysed by 

GC/MC.The main compounds of essential oil determined. as: methyl chavicol(82.31%),cis-β-ocimene (5.15%), trans 

-β-ocimene(4.01%),for control plants. It was seen that IAA and NAA decreased methyl chavicol contentof tarragon oil 

and increased other main constituents. 

Key words: Tarragon; Artemisia dracunculus; NAA;IAA;Essentialoil;GC/MS.

مقدمه
زبان وبه ــوزان) ــون (الح طرخ عربي ــان زب به که ــون ترخ ــاه گي
گل خانواده ــه ب ــود ، ــي Tarragon يا Estragon ناميده ميش انگليس
۱ تا ۰/۳ به ارتفاع علفي و پايا دارد.گياهي ــا(Asteraecae) تعلق مين
ساقه هفتم قاعد ه برگ هاي ــد . ــاده ميباش برگهايي س داراي و متر
رنگ به ــک کوچ کاپيتول هاي ــب غال در ها گل ــوده ب بخش ــه س به
پيدايش طريق از آن ــت. تکثير اس اي خوشه صورت به مجتمع ــبز س
مناطق ــر اکث در ــرد. ترخون ميگي صورت گياه ــزوم در ري ــا جوانهه
قسمتهاي . ــت ميشود کش معطر و خوراکي ــبزي س عنوان به ايران
در آن طعم است. سرشاخه هاي جوان و ترخون، برگ ــتفاده اس مورد
اسانس ميباشد (۱). نا مطبوع بوي آن کميتلخ و و ، تند تازه حالت
شامل کرک هاي که ــود ميش توليد ــاختار س ودر دو برگ ها گياه در
اسانس و برگ در سطح کرک ها است. شحي کيسه هاي تر و ــحي ترش
ميکند ــح ترش جوان گهاي بر د ر حتي بيرون فضاي به ــتقيم مس را
واقع ــرگ ميانب د ر اصلي ــرگ رگب ــح در طول ترش ــههاي ولي کيس
برگها آزاد ــد ن ش ــي متالش هنگام در ذخيره و را ــانس اس و ــده ش
خرداد ماههاي ــتردر ترخون بيش ــانس در اس مي کند(۱۴). تغييرات
در ــول محل ــيال، س ــي ــانس آن مايع مي گيرد(۱۳).اس ــورت تيرص و
و وزن مخصوص زرد ــگ رن به ــيرين گليس ــر محلول در و غي ــن روغ
متيل شامل ــانس بيشتر اس ــد(۱). ميباش ۰/۹۵۶ تا حد ود۰/۹۱۲ آن
درماني خواص ــان مي ــد.از مي باش متعدد مونوترپنهاي و چاويکول
ضدقارچ مدر، نفخ، ضد معده، مقوي آور، اشتها به ميتوان آن متعدد

اشاره کرد. بودن آن
رشد در  کننده هاي تنظيم نقش کشاورزي در مهم ــائل مس از يکي
گياهان اين جمله از ــت اس گياهان مختلف در ــانس اس کيفيت و مقدار
آفتابگردان و چتريان و مثل نعنا تيرههاي گياهي متعد د در ــاي جنسه

کرد. ذکر مي توان را
بر رشد کنندههاي تنظيم اثر با رابطه در تحقيقاتي ــوابق بررسي س
اسانس بر کميت وکيفيت محيطي عوامل اثر و بطور کلي اسانس کيفيت
صورت رابطه اين در ــادي زي پژوهشهاي که مي دهد ــان ترخون نش در

است. نگرفته
وکيفيت مقد ار روي بر ــد رش تنظيم کنند ههاي اثر با ارتباط در
ــا صورت دني در اي ــترد ه ديگر تحقيقات گس ــان گياه در ــانس اس
به ميتوان ــه جمل آن از بودهاند. نظر مد ــف مختل وگياهان ــه گرفت
ــويد ش ــانس اس در پينن و ليمونن افزايش و کارون ــش مقدار کاه
گزارش ۱۹۹۴ ــال س در El-khateebــط توس که IAA تاثير ــت تح

کرد (۷). اشاره شده
ــير دو مس معمول از ــور بط گياهان ــانس دراس ــود موج ــات ترکيب
وديگري ترپنوئيدها بيو سنتزي مسير اولي ميشوند. ساخته بيوشيميايي
با ارتباط دو مسير در هر بيوسنتزي فنيل پروپانوئيدهاميباشد.که مسير

.(۴ ميباشند ( رشد گياهي کنندههاي تنظيم
ايزومنتون، مثل اسانس متشکله کيبات تر تيمارهورموني شرايط در
مييابد افزايش معنيداري بطور ژرانيل سيترونليل، لينالول،سيترونلول،

.(۳)
مقد ار ۵۰ppm ــت غلظ با ــيد وفوليک اس ۱۰۰ppm غلظت با IAA

بيانگر که ميدهند. افزايش را هيدروکارون دي مقدار و کاهش را کارون
ليمونن از کارون سنتر انتهايي مسير بر آنزيم اسيد فوليک و IAA تاثير

ميباشد(۷).
مونوترپنهاي از ــن دي پنت و و پينن ليمونن ــش افزاي ــبب س IAA

پروپانوئيدهاي افزايش ــبب س اسيد در حاليکه فوليک ميشود ــانس اس
ميشود (۷). آپيول جمله از اسانس

اسانس مقد ار افزايش سبب نعناع در آنها ــتقات مش و NAA و IAA

. (۱۱ ،۱۰ ميشود(۶، ايزومنتون و منتول و مقد ار
ــانس اس مقدار افزايش ۱۹۷۸ ــال س در Staevو .Koseva همچنين
Mentha) فلفلي ــاع نعن تاثير IAA و NAA در را تحت ــول منت ومقد ار

.(۱۱) اند کرده گزارش (piperita
از ــي  بعض ( ۱۷  ،۱۶ ،۱۲  ،۹  ،۸  ،۵ ،۲ ــماره ( ش ــع مناب در
جنس در ــانس اس ــکله متش ــات ترکيب ــا ب ــاط ارتب در ــات تحقيق
گياهان ــانس اس روي ــد بر رش کننده هاي تنظيم تاثير و ــا آرتميزي

درج شده است.
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روشها و مواد
تيمارها شرايط

ــدند. ش ــت کش مزرعه اي ــان يکس ــرايط در ش آزمايش مورد گياهان
با محلول ۱۰۰ميکروموالر ــه بار س هفته يک طي د ر تيمار تحت نمونههاي
هورمون برگها ــطح س ــپري در اس صورت به معين حجم با NAA و IAA

شده برداشت شاهد نمونه و تيمارها هوايي بخش هفته پايان شدند.د ر پاشي
نمونه از ــد اند.۱۰۰گرم ش خشک باد جريان همراه به ــرايط تاريکي ش در و
کلونجر د ستگاه و آب با تقطير روش به گيري ــانس اس براي ــده ش ــک خش
بوسيله آن حالل آبگيري و استخراج بعد از مربوطه شد(۱). اسانس استفاد ه
منظور به ــد.حالل ش ــانس محاسبه اس و مقدار خال جدا در تبخير ــتگاه دس

شد. استفاده کلونجر ستون درجداره باقيماند ه اسانس شستشوي
حل n-هگزان ليتر حالل در ۱ميلي خالص را ــانس اس ميکروليتر از ۲۰
ــده تزريق ش GC ــتگاه به دس حاصل ــانس اس ميکروليتر از محلول ۱ کرده

.(۱۵) است
 

دستگاهي تجزيه
HP مد ل کروماتوگرافي گاز مشخصات: با GC دستگاه ــيله اسانس بوس
Hewlett-packard ــدل جرميم ــنج س ــف و طي ۶۸۹۰ Hewlett Packard

از نوع و موئين ــي کروماتوگراف گاز ــتون .س گرفت قرار تجزيه ــورد م ۵۹۷۳
ميکرو ۰/۲۵ آن فيلم ضخامت و متر متر×۰/۲۵ميلي ۳۰ ابعاد به HP-۵-MS

نهايي دماي دقيقه و ۲۰ براي سانتيگراد د رجه ستون۶۰ دماي اوليه متربود .
مييافت افزايش درجه سانتيگراد ۵ دقيقه در هر ــانتيگرادکه س درجه ۲۲۰
ــده ش ــته ثابت نگهداش دقيقه ــانتيگراد۲۰ س ۲۲۰درجه دماي د ر نهايتًا و

.(۱۵) بود دقيقه بر ليتر گازهليوم۱ميلي جريان است.سرعت
بازداري ــاخصهاي ش مقايسه با اسانس متشکله ترکيبات ــايي شناس
جرميترکيبات طيف و بازداري ــاخصهاي ش با ترکيبات جرمياين طيف و

گرفت. استاند ارد صورت

بحث نتيجه و
IAAو در تيمارهاي ۱/۰۲درصد ــاهد ش نمونه د ر ــانس اس بازد ه
۱/۳۶د رصد ــب ۱/۲۰و ترتي به ميكروموالر ۱۰۰ غلظت ــا ب NAAو

ميرسد.
بوسيله (Mentha piperita) فلفلي نعناع در اسانس مقدار افزايش
است(۱۱). كه شد ه گزارش ۱۹۷۸ د ر Koseva توسط IAA NAA و

به ــبت نس NAA تاثير ميدهد. تأئيد قرار مورد را تحقيق نتايج اين
است. بود ه بيشتر اسانس مقد ار بر IAA

هر NAA و IAA ــت اس ــد ه ش درج ــماره۱ ش د ر جدول که همانطوري
ــاهد به ش درنمونه ۸۲/۳درصد از چاويکول ــل متي درصد ــبب کاهش س دو
ميشوند. متيل ــده تيمار ش نمونههاي ۶۷/۳۲ درصد در و ۷۱/۶۷ به ترتيب
اسانس پروپانوئيدهاي فنيل مسير در شده توليد ترکيبات از يکي چاويکول

ميباشد.
افزايش مونوترپن هاي سبب ــد رش کننده تنظيم د و هر NAA و IAA

اوسيمن بتا ترانس اوسيمن، بتا ،سيس ليمونن پينن، آلفا جمله از ــانس اس
اثر ــانس در مونوترپنهاي اس و پينن از ليمونن ــش افزاي قبال"به ــود. ميش

شد(۷). اشاره NAA و IAA کاربرد

آنزيمهاي فعاليت ــزان مي کاهش ــبب س تنظيم کننده دو هر ــن بنابراي
مسير آنزيمهاي فعاليت ميزان افزايش و پروپانوئيد فنيل بيوسنتري ــير مس

ميشوند. اسانس ترپنوئيدهاي بيوسنتري
در نيست. ــان ــانس يکس اس مونوترپنهاي روي بر NAA و IAA تاثير
،(۳/۴۴ ،۲/۴۳) ليمونن : درصد ترکيبات ترتيب به NAAوIAA ــاي تيماره
(۶/۸۱، ۴/۸۸) ــيمن، اوس بتا ــس ۸/۲۳)،تران ،۵/۹۶) ــيمن اوس بتا ــيس س
مراتب ــه ب NAA تيمار مونوترپنها در ــد د رص افزايش بنابراين ــد. ميباش

است.  IAA تيمار بيشتر از
کيفيت ــده و ش ــانس اس بازده افزايش ــبب س NAA و IAA کلي بطور
ــش درصد آن وکاه مونوترپنوئيد هاي ــد درص افزايش در جهت ــانس را اس
از ميدهد.بنا براين ــر تغي چاويکول متيل يعني ــانس اس ترکيب اصلي ترين
ــانس تر اس کميوکيفي به منظور تغييرات مي توان ــد هورمونهاي رش اين
جمله از ــد رش هورمونهاي ــدي اثر بع تحقيقات در ــرد. ک ــتفاده اس خون

است. توجه مورد ژيبرلين
NAA و IAA ،ــاهد ش نمونههاي GC کروماتوگرامهاي د ر حاصل نتايج

. است مشهود واضح بطور و۳ ۲ ،۱ شماره شکلهاي در

پاورقي
۱- IAA : اسيد استيک ۳ ايندول
۲- NAA: اسيد استيک نفتالين
۳- GC/MS: جرمي سنج طيف همراه کروماتوگرافي گاز
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شاهد از نمونه ترخون اسانس GC/MS ۱: كروماتوگرام شماره شكل
بتا ترانس اوسيمن، ۴- ۳- سيس- ليمونن، پينن، ۲- آلفا شماره ۱- پيك عبارتند از: بررسي شده ري شرايط تيما در اصلي كه تركيب شش

متيل اوژنول متيل چاويكول، ۸- اوسيمن، ۶-

IAA با تيمار شد ه از نمونه ترخون اسانس GC/MS ۲- كروماتوگرام شماره شكل

NAA با تيمار شد ه از نمونه ترخون اسانس GC/MS ۳: كروماتوگرام  شماره شكل
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