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تغييرات اسانس سرشاخههای گياه  Artemisia annua L.در
مراحل مختلف رشد
رضا بورد ،*1شمسعلي رضازاده ،2محمدرضا نقوی ،3منصور اميدی ،4سپيده ترابي ،5سعيد پروانه،6
فرهاد حریری اکبری 7و رحيم تقيزاد فرید

8

 7 ،1و  .5دانشجويان سابق كارشناسي ارشد و استاديار دانشکدۀ كشاورزي ،دانشگاه آزاد واحد علوم و
تحقيقات تهران . 2 ،عضو هيئت علمي بخش فارماكوگنوزي ،پژوهشکدۀ گياهان دارويي جهاد دانشگاهي
كرج 3 ،و  .4استادان ،پرديس كشاورزي و منابع طبيعي ،دانشگاه تهران .6 ،دانشجوي سابق كارشناسي
ارشد ،دانشکدۀ كشاورزي ،دانشگاه زابل .8 ،دانشجوي سابق كارشناسي ارشد ،دانشکدۀ علوم پايه،
دانشگاه آزاد اسالمي واحد شهر قدس
(تاريخ دريافت - 09/8/7 :تاريخ تصويب)01/2/3 :

چكيده
گياه  ،Artemisia annua L.گياهي يكساله ،دارويي و آروماتيك است كه در آسيا ،اروپا و شمال
آمريکا گسترش فراوان و در ايران نيز در مناطق شمالي پراكنش وسيعي دارد .در اين پژوهش تغييرات
كمّي و كيفي اسانس سرشاخۀ گياه  A.annuaدر مراحل مختلف رشد شامل مراحل رويشي ،ابتداي
گلدهي ،و گلدهي كامل بررسي شد .سرشاخۀ خشكشده در سايه با روش تقطير با آب با استفاده از
دستگاه كلونجر اسانسگيري شد .اسانسهاي حاصل به وسيلۀ دستگاههاي  GCو  GC/MSتجزيه و
تحليل شد .بيشترين مقدار اسانس در سرشاخه در مرحلۀ گلدهي ( 1/3درصد) مشاهده شد .در
اسانس سرشاخهها در مراحل رويشي ،ابتداي گلدهي و گلدهي كامل بهترتيب  28 ،20و  28تركيب
شناسايي شد .تركيبات عمده در اسانس سرشاخهها در مراحل مختلف مشترک و شامل كامفور ،بتاـ
سلينن8 ،1 ،ـ سينئول ،آلفاـ پينن ،كاريوفيلن اكسايد ،برنئول ،كامفن ،آرتميزياكتون و پينوكارون بود.
درصد عمدۀ تركيبات شناختهشدۀ منوترپنها بودند .نتايج نشان ميدهد كه اسانس سرشاخههاي گياه
 A.annuaسرشار از منوترپنها هستند و  64/3درصد 63 ،درصد و  67/6درصد از كل تركيبات
شناساييشده بهترتيب در مراحل رويشي ،ابتداي گلدهي و گلدهي كامل را تشکيل ميدهند.
نتايج تغييرات اندكي را در نوع تركيبات نشان داد ،درحاليكه درصد تركيبات در مراحل مختلف
متغير بود.
واژههای کليدی :درمنه.GC ،GC/MS ،Artemisia annua ،Artemisia ،
مقدمه
جنس ( Artemisiaدرمنه) متعلق به خانوادة
بیش از  444گونه در جهان دارد ( )Wright, 2002كه
Asteraceae

* تلفن423-44155344 :

 34گونۀ آن در ایران در تمام مناطق بهصورت وحشي
پراكنش وسیعي دارد ( .)Asghari et al., 1999اهمیت
فراوان گونههاي جنس درمنه در كاربرد آنها در
E-mail: reza.bovard63@gmail.com

324

علوم باغباني ایران ،دورة  ،45شمارة  ،3پاییز 3333

زمینههاي مختلف موجب شده است تا بهمنزلۀ محصوالت
تجاري و اقتصادي در سطح وسیع كشت و كار شوند .از
جمله معروفترین گونههاي تجاري جنس درمنه ميتوان
به گونۀ ضد ماالریا ) ،(A. annuaگونۀ استفادهشده در
صنایع غذایي و آشپزي ) (A. dracunculusگونۀ دافع
حشرات ) (A. vulgrisو گونۀ زینتي ()A. abrotanum
اشاره كرد (.)Wright, 2002
گونۀ  A. annuaگیاهي یكساله ،آروماتیك و دارویي
است .این گیاه بومي آسیا بهویژه چین است و بهطور
وسیعي در آسیا ،اروپا و شمال آمریكا گسترده شده است
( .)Bertea et al., 2006گونۀ مذكور در ایران بهطور
وسیعي در نوار شمالي كشور ميروید .اهمیت عمدة این
گونه در صنایع دارویي ناشي از حضور یك تركیب
اندوپراكساید سزكوئيترپن الكتون به نام آرتمیزینین
است كه فعالیت ضد ماالریایي دارد ( Sharafi et al.,
 ).2006اسانس موجود در گونۀ  A. annuaدر صنایع
آرایشي ،بهداشتي و دارویي استفاده ميشود ( Lari yazdi
 )et al., 2000و خواص ضد باكتریایي ،ضد ویروسي و ضد
توموري دارد ( .)Behakuni et al., 2001اسانس این گونه
حاوي ترپنوئیدها (شامل منوترپنها ،سزكوئيترپنها و
تريترپنها) ،فالونوئیدها و كومارینها هستند ( Wright,
 .)2002تركیباتي كه بهمنزلۀ تركیبات عمده در اسانس
 A. annuaاز مناطق مخلتف جغرافیایي گزارش ميشود
بسیار متفاوت است .این امر نشاندهندة تأثیر فراوان
شرایط محیطي بر نوع و درصد تركیبات در اسانس گیاه
است .پژوهشها نشان ميدهد كه اسانس در تمام
اندامهاي گیاه توزیع شده است اما قسمت عمدة آن در
برگها و گلها متمركز است و مقدار ناچیزي در ساقۀ
اصلي ،ساقههاي فرعي و ریشه موجود است ( Charles et
 .)al., 1991برهمین اساس در این پژوهش ،مطالعۀ
اسانس سرشاخههاي گیاه  A. annuaدر دستور كار قرار
گرفته است.
براي استفادة بهینه از محصوالت گیاهان دارویي و
پیشبرد راهبردهاي اصالحي و بهنژادي ،داشتن اطالعات
پایه از تركیبات شیمیایي عمده و داراي اهمیت دارویي،
اندامهاي داراي مادة مؤثرة بیشتر و مرحلۀ رشدي كه
بیشترین تولید مادة مؤثره در آن رخ ميدهد الزامي است.
بنابراین ،در همین راستا ،پژوهش حاضر به شناسایي
تركیبات شیمیایي اسانس سرشاخهها و بررسي تغییرات

كمّي و كیفي اسانس آنها در سه مرحله از رشد ،شامل
مراحل رویشي ،ابتداي گلدهي و گلدهي كامل پرداخته
است .تفاوت این پژوهش با پژوهشهاي دیگر در استفاده
از اسانس اندامهاي متفاوت (سرشاخهها) و همچنین
بررسي اسانس گیاه در مراحل رشدي متفاوت است.
مواد و روشها
تهيۀ نمونههاي گياهی و استخراج روغن فرار

براي دستیابي به مواد گیاهي ،سرشاخههاي گیاه
 A. annuaدر سه مرحلۀ رشدي شامل مراحل رویشي
( ،)3313/3/21ابتداي گلدهي ( ،)3313/5/25گلدهي
كامل ( )3313/5/25از ابتداي جادة اسالم به خلخال
(استان گیالن) واقع در شمال ایران جمعآوري شد .سپس
مواد گیاهي برداشتشده بهطور جداگانه در سایه به مدت
یك هفته خشك شد.
براي تهیۀ اسانس مقدار  344گرم از هر نمونه ،به
روش تقطیر با آب به وسیلۀ دستگاه كلونجر به مدت 4
ساعت اسانسگیري شد .مقادیر اسانس حاصل ثبت شد و
سپس عمل آبگیري اسانس به وسیلۀ سولفات سدیم انجام
شد .اسانس حاصل تا زمان تزریق در دماي  4درجۀ
سانتيگراد نگهداري شد.
مشخصات دستگاه GC

دستگاه گاز كروماتوگراف از نوع
با ستون به طول  34متر ،قطر داخلي  4/25میليمتر،
ضخامت الیه  4/25میكرومتر از نوع  HP5بود .برنامۀ
دمایي به این نحو تنظیم شد :دماي ابتدایي آون 54
سانتيگراد و توقف در این دما به مدت  5دقیقه ،سپس
افزایش دما با سرعت  3سانتيگراد در دقیقه به دماي
244سانتيگراد ،افزایش دما به  344سانتيگراد با سرعت
 35سانتيگراد در دقیقه و  3دقیقه توقف در این دما،
دماي محفظۀ تزریق و دماي دتكتور  234سانتيگراد بود.
گاز هلیوم بهعنوان گاز حامل با سرعت جریان 4/1
میليمتر در دقیقه استفاده شد .دتكتور استفادهشده FID
بود.
younglin ACM 6000

مشخصات دستگاه GC/MC

دستگاه گاز كروماتوگراف استفادهشده از نوع
با ستون به طول  34متر ،قطر داخلي  4/25میليمتر،
Aglient 6890
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ضخامت الیه  4/25میكرومتر از نوع  HP-5MSبود.
برنامهریزي حرارتي و گاز حامل استفادهشده مشابه
دستگاه  GCبود .طیفنگار جرمي استفادهشده مدل
 Agilent 5973با ولتاژ یونیزاسیون  04الكترون ولت،
روش یونیزاسیون  EIو دماي منبع یونیزاسیون 224
سانتيگراد بود.
شناسایی تركيبات تشكيلدهندۀ اسانس

پس از تزریق اسانسها به دستگاه گاز كروماتوگراف
و یافتن مناسبترین برنامهریزي حرارتي ستون ،براي
دستیابي به بهترین جداسازي ،اسانسهاي حاصل با
ديكلرومتان رقیق و به دستگاه گاز كروماتوگرافـ
طیفسنجي جرمي ) (GC/MSتزریق شد و طیفهاي
جرمي و كروماتوگرامهاي مربوط به دست آمد.
شناسایي طیفها به كمك شاخص بازداري آنها و
مقایسه با شاخصهاي موجود در كتب مرجع
( )Adams, 1995و مقاالت و با استفاده از طیفهاي
جرمي تركیبات استاندارد و همچنین استفاده از اطالعات
موجود در كتابخانه كامپیوتري ) (NISTصورت پذیرفت.
)(GC

نتایج
اسانس حاصل از سرشاخهها با استفاده از روش تقطیر با
آب در مراحل مختلف رنگ زرد مایل به سبز با بویي
مطبوع داشت .مقدار اسانس حاصل در مراحل رویشي،
ابتداي گلدهي و گلدهي كامل بهترتیب  4/1درصد4/3 ،
درصد و  3/3درصد ( )v/w%بود.
تجزیۀ اسانس حاصل با استفاده از  GCو  GC/MSبه
شناسایي  23تركیب در مرحلۀ رویشي ( 12درصد كل
اسانس) 21 ،تركیب در مرحلۀ ابتداي گلدهي ( 15درصد
كل اسانس) 21 ،تركیب در مرحلۀ گلدهي كامل (12/3
درصد كل اسانس) منجر شد (جدول .)3تركیبات عمده
در مرحلۀ رویشي شامل كامفور ( 31/3درصد) ،بتاسلینن
( 32/3درصد)1 ،3 ،ـ سینئول ( 3/5درصد) ،آلفاپینن
( 1/3درصد) ،كاریوفیلن اكساید ( 5/0درصد) ،برنئول
( 5/4درصد) ،كامفن ( 4/3درصد) ،آرتمیزیاكتون (4/3
درصد) ،پینوكارون ( 3/31درصد) بود .تركیبات عمده در
مرحلۀ ابتداي گلدهي شامل كامفور ( 31/1درصد)،
بتاسلینن ( 35/2درصد) 3 ،و 1ـ سینول ( 1/3درصد)،
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برنئول ( 0/4درصد) ،كاریوفیلن اكساید ( 5/5درصد)،
آلفاپینن ( 5/2درصد) ،كامفن ( 4/3درصد) ،آرتمیزیاكتون
( 4/3درصد) ،پینوكارون ( 3/2درصد) بود ،تركیبات عمدة
اسانس در مرحلۀ گلدهي كامل شامل كامفور (33/4
درصد) ،بتاسلینن ( 33درصد)1 ،3 ،ـ سینئول (34/1
درصد) ،آرتمیزیاكتون ( 34/2درصد) ،پینوكارون (4/1
درصد) ،آلفاپینن ( 4/4درصد) ،كاریوفیلن اكساید (3/3
درصد) ،كامفن ( 3/3درصد) ،برنئول ( 2/1درصد) بود.
تركیبات اصلي در مراحل رویشي ،ابتداي گلدهي و
گلدهي كامل بهترتیب  11/25درصد 10/1 ،درصد و
 14/2درصد از كل تركیبات شناسایيشده را تشكیل
ميدهند .همان گونه كه مشاهده ميشود تركیبات عمده
در اسانس سرشاخهها در تمام مراحل رشد مشابه بود اما
مقدار این تركیبات در مراحل مختلف كامالً متغیر
بود.
تركیبات كامفور-1،3 ،سینئول و پینوكارون در مرحلۀ
گلدهي كامل بیشترین مقدار و در مرحلۀ ابتداي
گلدهي كمترین مقدار را داشتند .تركیبات كامفن،
برنئول ،ترپینن-4-ال ،آلفاكوپائن ،بتاسلینن و كاریوفیلن
اكساید بیشترین مقدار را در مرحلۀ ابتداي گلدهي و
كمترین مقدار را در مرحلۀ گلدهيكامل داشتند .میزان
تركیبات آرتمیزیاكتون ،ترانس سابینن هیدرات ،میرتنول،
وربنون و ترانس كاریوفیلن در مرحلۀ گلدهي بیشترین و
در مرحلۀ رویشي كمترین بود .بیشترین مقدار تركیبات
آلفاپینن ،بتاپینن در مرحلۀ رویشي ،و حداقل مقدار آنها
در مرحلۀ گلدهي كامل رخ داد.
در موارد معدودي تنوع در نوع تركیبات اسانس
برگهاي گیاه  A.annuaنیز مشاهده شد .از جمله:
تركیبات گاما ترپینن ،آلفاترپینئول ،ایزوبرنیل استات و
هگزا دكانوئیك اسید در مراحل رویشي و ابتداي گلدهي
در اسانس مشاهده شدند اما در مرحلۀ گلدهي كامل
مشاهده نشدند .از سوي دیگر تركیبات سابینن ،هنیكزان
و نونادكان تنها در مرحلۀ گلدهي كامل مشاهده شدند.
منوترپنها در مراحل رویشي ،ابتداي گلدهي و
گلدهي كامل بهترتیب  54/3درصد 53 ،درصد و 50/5
درصد ،و سزكوئيترپنها  23/12 ،30/3و  34/0درصد
كل تركیبات شناسایيشده در اسانس برگها را تشكیل
ميدهند.
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جدول  .3تركیبات شناسایيشده در برگها در مراحل رویشي ،ابتداي گلدهي و گلدهي
مرحلۀ گلدهي كامل

مرحلۀ ابتداي گلدهي

مرحلۀ رویشي

شاخص بازداري

نام تركیب

4/4
3/3
3/3
4/3
4/2
4/5
34/1
34/2
3
4/2
33/4
4/1
2/1
3/3
2
4/5
4/5
4/2
4/2
4/3
4/2
3/0
33
3/3
4/5
4/3
4/4
4/2
12/3

5/2
4/3
3/4
4/3
1/3
4/3
4/3
4/3
4/3
31/1
3/2
0/4
3/4
4/3
4/5
4/4
4/5
4/5
4/2
4/3
3/3
4/2
3/5
35/2
5/5
4/5
4/3
4/3
15

1/3
4/3
3/1
4/3
4/2
3/5
4/5
4/3
4/2
4/2
31/3
3/4
5/4
3/3
4/3
4/5
4/3
4/0
4/4
4/2
4/3
4/0
4/3
3/3
32/3
5/0
4/3
4/2
4/3
12/3

334
354
302
304
310
3422
3431
3450
3450
3403
3411
3354
3304
3300
3310
3330
3243
3235
3225
3234
3245
3232
3300
3335
3422
3433
3513
3142
3352
2435
2341
2233
-

α-pinene

بحث
مقایسۀ مقدار اسانس حاصل از سرشاخهها در مراحل
مختلف رشد در این پژوهش نشان داد كه بیشترین مقدار
اسانس در مرحلۀ گلدهي كامل ( 3/3درصد) به دست
ميآید ،و مقادیر كمتر اسانس بهترتیب در مراحل ابتداي
گلدهي ( 4/3درصد) و رویشي ( 4/1درصد) حاصل
ميشود .بنابراین ،یك سیر صعودي در مقدار اسانس
برگها از مرحلۀ رویشي به سمت مرحلۀ گلدهي مشاهده
شد.

Comphen
sabinene
β - pinene
2, 3- Dehydro-1,8-cineole
α- Terpinene
1,8- cineole
γ- terpinene
Artemisia ketone
trans- sabinen hydrate
Artemisia alcohol
Camphor
Pinocarvone
Borneol
Terpine-4-ol
α–Terpineol
Myrtenol
Verbenone
trans- carveol
Isobornyl acetate
Carvone
1-tridecene
α-copaene
cis-jasmone
E - caryophyllene
β -selinene
caryophyllene oxide
2- pentadecanone, 6, 10, 14- trimethyl
Hexadecanoic acid
Heneicosane
Phytol
Nonadecane
Total

 ،)1990( Simon et al.گزارش دادند كه بیشترین
مقدار اسانس حاصل از سرشاخههاي گیاه  A.annuaدر
مرحلۀ گلدهي اتفاق ميافتد،)2002( Gupta et al. .
بیشترین مقدار اسانس موجود در برگها را در مرحلۀ
گلدهي ( 3/2درصد) و مقدار كمتر اسانس برگها را در
مرحلۀ رویشي ( 4/2درصد) گزارش كردندVerdianrizi .
( ،)2008بیشترین مقدار اسانس اندامهاي هوایي را در
مرحلۀ گلدهي ( 3/2درصد) و مقادیر كمتر اسانس را در
مراحل قبل از گلدهي ( 4/30درصد) و پس از گلدهي
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( 4/10درصد) گزارش كرد .بهطوركلي ،مقدار اسانس گیاه
 A.annuaدر پژوهشهاي مختلف 4/3ـ  3/4درصد
گزارش شده است ( .)Caferata et al., 2010همان گونه
كه مشاهده ميشود نتایج حاصل در این پژوهش با سایر
گزارشها مطابقت دارد .از سوي دیگر مقدار اسانس گیاه
 A.annuaدر این پژوهش در مقایسه با مقادیر اسانس در
گزارشهاي فوق قابل توجه است.
نتایج این پژوهش نشان داد كه در میان تركیبات
شناسایيشده ،كامفور تركیب عمده در اسانس
سرشاخههاي گیاه  A.annuaدر مراحل رویشي (31/3
درصد) ،ابتداي گلدهي ( 31/1درصد) و گلدهي كامل
( 33/4درصد) است ،)2001( Lari yazdi et al. .تركیب
عمده در اسانس برگهاي جمعیتهاي مختلف گیاه
 A.annuaرا كامفور (34/3ـ  23/3درصد) گزارش
كردند ،)2003( Bagchi et al..تركیب اصلي اسانس گیاه
 A.annuaدر هند را كامفور (34/5ـ  44/4درصد) گزارش
كردند )2007( Goel et al. .از هند نیز كامفور را با مقدار
 23/2درصد تركیب اصلي در اسانس برگهاي گیاه
 A.annuaگزارش كردند .این گزارشها با نتایج این
پژوهش مطابقت دارد .اما  (1997) Ram et al.تركیب
اصلي اسانس گیاه  A.annuaدر هند را آرتمیزیاكتون
(21ـ  53درصد) معرفي كردند .همچنین Hethelyi et al.
) (1994تركیب اصلي اسانس گیاه  A.annuaدر
مجارستان را آرتمیزیاكتون (42/3ـ  00/0درصد) گزارش
كردند )2010( Tzenkova et al. .نیز تركیب اصلي
اسانس اندام هوایي گیاه  A.annuaاز بلغارستان را
كاریوفیلن ( 24/0درصد) گزارش كردند .این گزارشها با
نتایج این پژوهش متفاوت است .درواقع شرایط اقلیمي
متفاوت و حضور احتمالي شیمیوتایپهاي مختلف گیاه
 A.annuaدر مناطق جغرافیایي مختلف به گزارشهاي
متفاوتي از نوع و مقدار تركیبات شیمیایي اسانس در این
گیاه منجر ميشود .براي مثال تركیبات اصلي اسانس گیاه
 A.annuaبومي بلغارستان (كه در یك منطقۀ جغرافیایي
و شرایط اقلیمي متفاوت از منطقۀ جغرافیایي و شرایط
اقلیمي كشور ایران قرار دارند) شامل كاریوفیلن (24/0
درصد) ،آلفاكوبن ( 33/5درصد) ،آلفاكوپائن ( 0/4درصد)،
آلفاسلینن ( 1/2درصد) ،آرتمیزیاكتون ( 1/5درصد)،
كامفور ( 3/5درصد) ،آلفا المن ( 3/4درصد) ،است
( .)Tzenkova et al, 2010این تركیبات در مقایسه با
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تركیبات اصلي شناسایيشده در پژوهش حاضر هم از
لحاظ نوع تركیبات و هم از لحاظ مقدار تفاوت زیادي
دارند .درحاليكه تركیبات اصلي گیاه  A.annuaاز ایران
شامل كامفور (4/3ـ 23/3درصد) ،آلفاپینن (0/3ـ33/3
درصد)-3،1 ،سینئول (5/1ـ 30/3درصد) ،آرتمیزیاكتون
(3/4ـ 5/30درصد) ،پینوكارون (3/5ـ 1/4درصد)،
بتاكاریوفیلن (3/4ـ 3/4درصد) ،جرماكرن دي (3/3ـ5/3
درصد) و بتاسلینن (5/4ـ 34/4درصد) است ( Lari yazdi et
 .)al., 2001این تركیبات در مقایسه با تركیبات اصلي در
پژوهش حاضر شباهت بیشتري دارند .البته باید توجه
داشت كه تفاوتهاي اقلیمي و محیطي در یك منطقۀ
جغرافیایي نیز ميتواند سبب تنوع در تركیبات و مقادیر
آنها در جمعیتهاي مختلف شود.
بررسي تركیبات شیمیایي اسانس سرشاخههاي گیاه
 A.annuaنشان داد كه منوترپنها قسمت عمدة تركیبات
شناسایيشدة اسانس را تشكیل ميدهند و سزكوئيترپنها
سهم كمتري داشتند .مقدار منوترپنها از مرحلۀ رویشي
به سمت مرحلۀ گلدهي افزایش یافت ،درحاليكه مقدار
سزكوئيترپنها از مرحلۀ رویشي به سمت مرحلۀ گلدهي
كاهش یافت )2008( Verdianrizi .نیز منوترپنها را
تركیبات عمده در اسانس اندامهاي هوایي در مراحل قبل
از گلدهي ( 53/35درصد) ،مرحلۀ گلدهي (02/44
درصد) و مرحلۀ پس از گلدهي ( 04/3درصد) گزارش
كردند .همان گونه كه مشاهده ميشود در این گزارش نیز
بیشترین مقدار منوترپنها در مرحلۀ گلدهي رخ داد.
احتماالً سزكوئيترپنها در مرحلۀ گلدهي تجزیه و به
منوترپنها و سایر مواد تبدیل شدهاند.
حضور تركیبات ارزشمند همچون كامفور ،كامفن،
 -3،1سینئول ،آلفاپینن با درصد باال در اسانس گیاه
 A.annuaما را به سمت استفاده از اسانس این گیاه در
صنعت عطرسازي و داروسازي رهنمون ميسازد .كامفور
یك تركیب آنتيسپتیك است و اثرات ضد میكروبي دارد
و همچنین مقوي قلب است( .)Majruhi, 2008تركیبات
آلفاپینن -3،1 ،سینئول و كامفن در صنعت عطرسازي
استفاده ميشوند .از سوي دیگر تركیب آلفاپینن در
ساخت حشرهكشها-3،1 ،سینئول در داروسازي بهمنزلۀ
خلطآور ،بيحسكننده و كاهندة فشارخون استفاده
ميشوند (.)Kiarostami et al.,2009
بهطوركلي ،نتایج تفاوت چنداني را در نوع تركیبات
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ميتوان گفت بهترین زمان براي برداشت این گیاه براي
. مرحلۀ گلدهي كامل است،استفاده از اسانس
سپاسگزاری
از همكاري و مساعدت گروه فارماكوگنوزي پژوهشكدة
گیاهان دارویي و مركز ملي ذخایر ژنتیك (جهاد
.دانشگاهي) تشكر و قدرداني ميگردد
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 اما درصد این،اصلي در مراحل مختلف رشد نشان نداد
، بنابراین.تركیبات در مراحل مختلف رشد متفاوت بود
ميتوان با توجه به تركیب مورد نظر و درصد آن در
مراحل مختلف رشد و همچنین مقدار اسانس در مراحل
 را انتخابA.annua  زمان برداشت گیاه،مختلف رشد
 از آنجا كه بیشترین مقدار اسانس در مرحلۀ گلدهي.كرد
،كامل با فاصلۀ معنادار از مراحل قبل رخ داده است

REFERENCES
1. Adams, R.P. (1995). Identification of essential oil components by Gas chromatography and mass
spectroscopy. Allured: carol stream, IL.
2. Asghari, A. & Razban Haghighi, A. (1999). Classification of Artemisia species for resistance to salinity.
Fifth Congress of agronomy and plant breeding in Iran, Karaj, 259.
3. Bagchi, G.D., Haider, F., Dwivedi, P.D., Singh, A. & Naqvi, A.A. (2003). Essential oil constituents of
Artemisia annua during different growth periods at monsoon conditions of subtropical north Indian
plains. Journal of Essential Oil Research, 15, 248-250.
4. Behakuni, R.S., Jain, D.C., sharma, R.P. & Kumar, S. (2001). Secondary metabolite of Artemisia annua
and biological activity. Current Science, 80, 1 - 10.
5. Bertea, C.M., Voster, A., Verstappen, F.W.A., Maffei, M., Beekwilder, J. & Harro, J.B. (2006).
Isopernoid biosynthesis in Artemisia annua: cloning and hetrologous expression of a germacrene A
synthase from a glandular trichome cDNA library. Biochemistry and Biophysics, 448, 3-12.
6. Cafferata, L.F.R., Gatti, W.O. & Mijailosky, S. (2010). Secondary gaseous metabolites analyses of wild
Artemisia annua L. Molecular Medicinal Chemistry, 21, 48-52.
7. Charles, D.J., cebert, E. & Simon, J.E. (1991). Characterization of the essential oil of Artemisia annua L.
Journal of Essential oil Research, 3, 33-39.
8. Goel, D., Singh, V., Ali, M., Mallavarupa, G.R. & Kumar, S. 2007. Essential oils of petal, leaf and stem
of the antimalarial plant Artemisia annua. Journal of Natural Medicine, 61, 187-191.
9. Gupta, SK., Singh, P., Bajpai, P., Ram, G., singh , D., Gupta, M., Dharm, C.J. & khanuja , S.P. (2002).
Morphogenetic variation artemisinin and volatile oil in Artemisia annua. Industrial crops and products,
16, 217-224.
10. Hethelyi, I., Ceseko, I., Grosz, M., Mark, G. & Palinkas, J. (1994). Capillary gas chromatographic
investigation of Artemisia annua L. Oil Olaj Szappan Kozmet, 43(3), 103-106.
11. Kiarostami, KH., Bahrami, M., Talebpour, Z., Nazem bokaii, Z., Khanavi, M., Haji Akhondi, A. (2009).
Study of seasonal variation in essential oil of Rosmarinus officinalis L. Medicinal Plant Journal, 32, 8490.
12. Lari Yazdi, H., Khavari Nejad, R. & Rustaian, A. (2001). Identification of essential oil composition of
Artemisia annua collected from North reagions of Iran. Medicinal Plants Journal, 1, 39-46.
13. Majruhi, A.A. (2008). Study of variation in quantity and quality of the essential oil of Zhumeria majdae
Rech. F at different growth stages. Medicinal Plant Journal, 29, 107-113.
14. Ram, M., Gupta, M.M., Nagvi, A.A. & Kumar, S. (1997). Effect of planting time on the yield of
essential oil and artemisinin in Artemisia annua under subtropical conditions. Journal of Essential Oil
Research, 193-197.
15. Sharafi,A., Hashemi Sehi, H. & Kazemi Tabar, K. (2006). A review of tissue culture, regeneration and
genetic transformation of Artemisia annua. Medicinal Plants Journal, 20, 1-10.
16. Simon, J. E., Charles, D., Cebert, E., Grant, L., Janick, J. & Whipkey, A. (1990). Artemisia L.: a
promising aromatic and medicinal. In J. Janick and J. E. simon (eds.) Advances in New crops. Timber
Press, Portland, Oregon, USA. PP. 522-526.
17. Tzenkova, R., kamenarska, Z., Droganov, A. & Atanassov, A. (2010). Composition of Artemisia annua
L. Essential oil obtained from species growing wild in Bulgaria. Biotechnol & Biotechnol, 1833-1835.
18. Verdianrizi, M. R. (2008). Variation in the essential oil composition of Artemisia annua L. Of different
growth stages cultivated in Iran. African Journal of Plant Science, 2(2), 016-018.
19. Wright, C.W. (2002). Artemisia. Taylor and Fransis, Publishe, New York.

