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 آشنایی با خواص و شرایط پرورش ترخون: عنوان مماله 

 

 ARTEMISIA DRACUNCULUS: نام انگلیسی 

کاسنی  ASTERACEAE: خانواده 

نیمکره شمالی : بومی 

آن عطر و طعم مخصوصی داشته و برای  sativaته ترخونی گیاهی چندساله و پایا بوده که اغلب واری

از نام فارسی آن گرفته شده  tarragonنام انگلیسی ترخون یعنی . مصرف خوراکی کشت می شود

. است

لوب و کاپیتولهای آن  ۳سانتیمتر تا یک متر، برگهای لاعده ساله آن منمسم به  ۳۰ارتفاع ترخون 

دار گیاه اگر در بین انگشتان فشرده  ساله برگ. ،کوچک به رنگ سبز و مجتمع به صورت خوشه است



تر و سانتیم ۸تا  ۳طول برگها . گردد شود بوی مشخصی بر اثر آزاد شدن اسانس از آن استشمام می

های برگهای ترخون صاف و بدون دندانه و گیاه فالد  کناره. باشد سانتیمتر می ۱٫۲تا  ۰٫۵عرض آنها 

رنگ گلهای ترخون . گیرند گلها فراوان و به صورت مجتمع در یک خوشه متراکم لرار می. کرک است

ه های ترخون از نوع ریش. گاهی اولات ترخون اصال گل و بذر تولید نمی کند. ای تیره است زرد یا لهوه

. گلهای ترخون هرمافرودیت بوده و با باد گرده افشانی می کنند.ریزوم است

. سال محصول کمتری خواهد داد  ۳های این گیاه که در یک محل کاشته شده باشد پس از  معموال ریشه

ع کاشت در موق.ها و دوباره کاری آنها الدام شود  لذا بایستی مجددآ نسبت به خارج ساختن ریشه

های جوان  های کهنه و پوسیده را جدا کرده از زمین خارج ساخت و ریشه بایستی سعی شود که ریشه

. را انتخاب نموده و کاشت 

: فواید و مضرات ترخون 

عالوه بر این دارای ریز مغذی هایی . است Cو ویتامین  A ،Bترخون دارای ممادیر باالیی ویتامین 

. هن، منیزیم، پتاسیم و مس استمانند روی، کلسیم، منگنز، آ

صورت باشد بهتر است همراه غذا خورده شود و یا كوبیده آن بهترخون براي درد مفاصل مفید مي

. ضماد استفاده گردد

. آور استباشد و همچنین لاعدههاي دردنان ميكننده لاعدگيترخون درمان

مرغ مخلوط خون خشن را با زرده تخمكساني كه سرعت انزال دارند و ضعف لوه باه و سستي كمر، تر

. كرده به كمر بمالند اگر ریشه ترخون باشد بهتر است

فنجان میل  ۳سي آب جوشانده سپس روزي سي ۳۰۰گرم ترخون را در  ۱۰براي دردهاي رماتیسمي 

. شود

. كندگردد و خون را تیره ميروي در خوردن ترخون باعث كم شدن شهوت ميزیاده

. شودها ميث جلوگیري از خونریزي لثه و التیام زخمجویدن ترخون باع

. كرده ترخون استفاده كنندكساني كه نمرس دارند از دم

. باشدترخون براي دل درد و دردهاي معده كه دراثر غذا به وجود آمده است مفید مي

. اگر معده شما تنبل و ترشح آن ضعیف است ترخون بخورید

. هاي ترخون را جویده و میل شودبیماریهاي عرولي برگ براي پیشگیري از تصلب شرائین و

مصرف طوالنی مدت ترخون می تواند سبب ایجاد سرطان شود که به دلیل استراگول موجود در : نکته

عالوه بر این، به دلیل تاثیر استراگول بر جنین و ایجاد ناهنجاری در آن، زنان باردار نباید از . آن است



ویی دیگر ترخون باعث آغاز لاعدگی شده و در زنان باردار می تواند منجر به از س. آن استفاده کنند

حساسیت دارند نیز نباید از ترخون  Asteraceaeافرادی که به سایر گیاهان خانواده . سمط جنین شود

. درباره تداخل دارویی ترخون اطالعات کافی موجود نیست. به میزان زیادی استفاده کنند

: ترخون شرایط محیطی کشت 

ترخون درجه حرارتهای . شود که از هوای گرم و آفتابی برخوردار باشد ترخون در مناطمی کشت می

درجه سانتیگراد را بدون هیچ آسیبی تحمل -۱۵کند، بطوری که دمای  پائین را به سهولت تحمل می

به رویش خود شود و  زدگی نمی گیاه ترخون هنگام بروز هوای سرد در فصل بهار دچار سرما. کند می

از این رو گیاه باید در زمینهای . ترخون در طول رویش به ممادیر فراوانی آب نیاز دارد. دهد ادامه می

ها و نیز بعد از برداشت محصول  آبیاری برای این گیاه در مرحله تشکیل شکوفه. غنی از آب کشت گردد

و با ضخامت ( رسی –شنی )خاک مناسب برای کشت ترخون خاکهای با بافت متوسط . ضروری است

. باشد االرض می زیاد الیه سطح

: خاک مناسب ترخون 

اگر در گلدان میخواهید این سبزی را بکارید سعی کنید ترکیبی از خاک باغچه، ماسه، ورمی کمپوست و 

خاک مناسب برای  PHپیت ماس استفاده کنید که هم غنی باشه و هم زهکشی مناسبی داشته باشه، 

. می باشد ۷٫۸تا  ۶٫۵کاشت ترخون 

: نور مناسب محل کاشت ترخون 

ترخون به نور زیاد و بدون فیلتر نیاز داره پس اگر در گلدان میکارید حتما پشت پنجره جنوبی لرار 

. و در باغچه که همیشه نور هست بدی 

: آبیاری ترخون 

این سبزی به آبیاری زیادی نیاز نداره و اگر در گلدانه کاشته شده زمانی که خاک گلدان خشک شد و 

. اگر در باغچه کاشته شده عصر ها آبیاری شود

: آفات و بیماری های ترخون 

. اشاره کرد(  Solenopsis geminata) از آفات مهم ترخون می توان به مورچه لرمز

ندارد اما در طول رویش ممکن است توسط عوامل بیماریزای لارچی  ترخون معموال بیماری خاصی

نظیر لارچ عامل زنگ و لارچ عامل لکه برگی آسیب ببیند، که باید جهت ممابله با آنها از لارچ کشهای 

. مناسب استفاده نمود

: تکثیر ترخون 



اوایل بهار زمان . ترخون را باید با گیاهان کشت کرد که سبب افزایش و گسترش علفهای هرز نشوند

و فصل پائیز زمان مناسبی ( ای و پاجوش های ساله از طریك للمه)مناسبی برای تکثیر رویشی ترخون 

کاشت و تکثیر ترخون به صورت رویشی و به . باشد برای تکثیر ترخون از طریك تمسیم ریشه می

: روشهای زیر صورت می گیرد 

: ای ترخون  للمه ساله

تکثیر . کنند های سبز و جوان از پایه مادری آنها را در زمین مورد نظر کشت می پس از جدا کردن ساله

. گیرد ترخون با استفاده از این روش مناسب نیست و کمتر مورد استفاده لرار می

: پاجوش ترخون 

یند که هر آ ساله پاجوشهای متعددی از رویش استلونها بوجود می ۴تا  ۳های مادری  اطراف پایه

چنانچه اواخر پائیز یا اوایل بهار اطراف . باشد پاجوش از ساله کوتاه و ریشه مناسبی برخوردار می

. شود سانتیمتر با خاک نرم بپوشانیم پاجوشهای بیشتری تولید می ۵تا  ۴گیاهان را به ضخامت 

جدا کردن پا جوشها آنها زنند و با  خاک اطراف گیاهان را کنار می( خرداد)در این روش در اواخر بهار

آید ولی  پاجوش بوجود می ۴۰تا  ۲۰معموال اطراف هر پایه مادری . کنند را در زمین اصلی کشت می

پا جوش از گیاه مادر جدا نشود، چون ممکن است سبب خشک شدن پایه  ۲۰تا  ۱۰بهتر است بیش از 

. گیاهان را آبیاری نمودپس از انتمال پاجوشها به زمین اصلی باید بالفاصله . مادری گردد

: تمسیم ریشه ترخون 

ساله  ۴تا  ۳های مادری  پایه. شود در بسیاری از کشورها از این روش برای تکثیر ترخون استفاده می

 ۵کنند سپس ریشه را به  را که کامال سالم و عاری از هر گونه آلودگی لارچی هستند از خاک خارج می

 ۱۰جوانه رویشی باشد سپس در عمك  ۲تا  ۱عه باید دارای حدالل نمایند هر لط لطعه تمسیم می ۱۰تا 

هزار بوته نیاز  ۴۰تا  ۳۵شوند برای هر هکتار زمین به  سانتیمتر در زمین اصلی کشت می ۱۵تا 

. است

: برداشت گیاه ترخون 

م دهی انجا اولین برداشت در مرحله گل. توان یک یا دوبار در سال برداشت کرد محصول ترخون را می

از اواخر شهریور تا لبل از بروز سرما . اوایل تابستان زمان مناسبی برای اولین برداشت است. گیرد می

سانتیمتری از سطح زمین برداشت  ۸تا  ۷گیاهان باید از فاصله . توان دومین برداشت را انجام داد می

ه به عنوان سبزی یا در صورتی که از پیکر رویشی گیا.شوند شوند در غیر اینصورت گیاهان خشک می

. توان سه بار در سال محصول را برداشت کرد ادویه استفاده شود، می
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