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 چکیده
 طرح قالب در آزمايشي ،(.Ocimum basilicum L) ريحان دارويي گياه از  توده 15 اسانس اجزای و عملکرد ارزيابي منظور به

 .گرديد اجرا اهواز چمران شهيد دانشگاه باغباني علوم گروه آزمايشي مزرعه در تکرار 3 و (توده) تيمار 15 با تصادفي کامل های بلوک

 بنفش جهرم، بنفش نيشابور، سبز دشتستان، سبز شهرری، سبز شيراز، سبز جهرم، سبز رامهرمز، سبز کانادا، سبز يزد، سبز شامل ها توده

 اجزای و عملکرد ،ميزان برگ، عملکرد صفات بودند. تريزيفلورا و عقربي دم گل ای، خوشه گل دشتستان، بنفش رامهرمز، بنفش شيراز،

 سطح در داری معني اختالف مطالعه مورد صفات در ها توده بين که داد نشان واريانس تجزيه از حاصل نتايج شد. گيری اندازه اسانس

 (مترمربع بر گرم 33/550 و 60/613) عقربي دم گل و ای خوشه گل های توده در خشک برگ عملکرد بيشترين .دارد وجود %1 احتمال

 بيشترين و (درصد 08/2 و 93/2 ،16/3 ترتيب )به عقربي دم گل و ای گل خوشه تريزيفلورا، های توده در اسانس ميزان بيشترين .شد ثبت

 مشاهده (مترمربع بر گرم 42/11 و 72/14 ،95/17 ترتيب به) عقربي گل دم و تريزيفلورا ،ای گل خوشه های توده در نيز اسانس عملکرد

 های ترکيب .شد شناسايي ريحان مختلف های توده اسانس در ترکيب 32 حدود ،GC/MS دستگاه وسيله به اسانس آناليز نتايج براساس شد.

 %(،1/42 تا صفر) ژرانيال %(،4/33 تا صفر) ژرانيول %(،3/55 تا صفر) کاويکول متيل %(،4/68 تا 1/0) لينالول شامل ها توده اسانس غالب

 %(2/6 تا صفر) کوبنول و %(6/4 تا صفر) کاريوفيلن-بتا %(،9/4 تا 4/0) اوژنول متيل %(،8/2 تا صفر) کامفور %(،18 تا صفر) ليمونن

 داشتند. را کاويکول متيل ميزان بيشترين تريزيفلورا و دشتستان بنفش رامهرمز، بنفش شيراز، بنفش جهرم، بنفش های توده اسانس بودند.

 نيشابور سبز و جهرم سبز رامهرمز، سبز يزد، سبز های توده اسانس و باال لينالول حاوی کانادا سبز و عقربي دم گل ای، خوشه گل های توده

 دارای ها توده که داد نشان پژوهش اين از حاصل نتايج کلي، طور به بودند. ها توده ساير به نسبت بيشتری ژرانيال و ژرانيول حاوی

 .برد بهره غذايي صنايع در استفاده و بهداشتي-آرايشي لوازم دارو، توليد جهت در هاآن از توان مي کههستند  فردی منحصربه های ويژگي

 

 .ژرانيال ژرانيول، کاويکول، متيل لينالول، اسانس، ،(.Ocimum basilicum L) ريحان :کلیدیهای  واژه           
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 مقدمه
 نواحي در ای گسترده طور به (.Ocimum sp) ريحان
 گياهان .است شده پراکنده جهان گرمسيری نيمه و گرمسيری

 افشاني دگرگرده سهولت و بوده چندساله و يکساله جنس اين
 و ها واريته ها، زيرگونه آمدن بوجود باعث Ocimum جنس در

 بااليي تنوع دليل همين به و است شده آن در متعددی های فرم
 فعال شيميايي های ترکيب و مورفولوژی نظر از جنس اين در

 اين مختلف های گونه از (.Simon et al., 1990) دارد وجود
  ،O. basilicum، O. americanum توان مي جنس

O. gratissimum، O. tenuiflorum، O. micranthum و  
O. kilimandscharicum جنس های گونه ميان در .برد نام را 

Ocimum، گونه O. basilicum توليد و تجاری کشت برای 
 Kakaraparthi et) .است برخوردار ای ويژه اهميت از اسانس

al., 2015.) شکل سپری های کرک در شده ذخيره اسانس 
 زيستي مواد حاوی گياه اين ساقه و برگ سطح در موجود
 کول،يکاو ليمت اوژنول، ليمت اکاليپتول، اوژنول، مانند فعالي

 خواص دارای که است لوکارواکر و لينالول ژرانيال، ژرانيول،
 باشند مي ها بيماری از جلوگيری و سالمت ارتقاء برای متعددی

(Prakash & Gupta, 2005.) صنايع در مذکور های ترکيب 
 استفاده مورد داروسازی و غذايي بهداشتي،-آرايشي مختلف

 ريحان گياه روی بر شده انجام مختلف مطالعات .گيرند مي قرار
 محل همچنين و توده يا رقم نوع به با توجه که است داده نشان
 عملکرد در تغييراتي است ممکن (هوايي و آب شرايط) کشت

 اين موارد برخي در که شود ايجاد اسانس یها ترکيب و
 نمود تجاری های استفاده آنها از توان مي و بوده مثبت تغييرات

(Kakaraparthi et al., 2015 ؛Zheljazkow et al., 2008.) 
 بين فنالند در شده کشت مجارستان بومي ريحان اسانس ميزان

 & Galambosi) است شده گزارش %29/1 تا 38/0%

Szebeni, 2000). 270 روی بر که ديگر جامع مطالعه يک در 
 اسانس ميزان انجام شد آلمان در ريحان دارويي گياه از توده

 ها توده بين در را متنوعي نتايج خشک یها برگ از توليدشده

 ها توده بين در شده توليد اسانس ميزان حداکثر و داشت
 آن بر عالوه (.Krüger et al., 2002) شد گزارش 56/2%

 در شده کشت ريحان گياه اسانس در متفاوتي های ترکيب
 & Jirovetz) است شده گزارش جهان مختلف مناطق

Buchbauer, 2001 ؛Keita et al., 2000.)  با پژوهشاين 
 گياه از توده 15 اسانس اجزای و عملکرد ارزيابي هدف

 شناسايي برای اهواز هوايي و آب شرايط در ريحان دارويي
 .شد انجام مذکور صفات لحاظ از توده مناسبترين

 
 ها روش و مواد

 چمران شهيد دانشگاه آزمايشي مزرعه در پژوهشاين 
 کامل های بلوک طرح قالب در 1395 زراعي سال در اهواز

 ها ودهت .گرديد اجرا تکرار 3 و )توده( تيمار 15 با تصادفي
 سبز جهرم، سبز رامهرمز، سبز کانادا، سبز يزد، سبز شامل
 جهرم، بنفش نيشابور، سبز دشتستان، سبز شهرری، سبز شيراز،
 ای، خوشه گل دشتستان، بنفش رامهرمز، بنفش شيراز، بنفش

 گل ای، خوشه گل های توده بودند. تريزيفلورا و عقربي دم گل
 از کانادا سبز توده و بوشهر شهرستان از تريزيفلورا و عقربي دم

 مورد های تودهبذرهای  ماه فروردين اوايل در شدند. تهيه کانادا
 بين متر سانتي 40 و رديف روی متر سانتي 20 فواصل با نظر

 به ها گياهچه که هنگامي گرديد. کشت اصلي زمين در رديف
 کامالً زمين در استقرار لحاظ از و رسيدند برگي 8 يا 6 مرحله
 زمين  به هکتار( در کيلوگرم 100) %46 اوره کود شدند، تثبيت
 کود جذب تا شد آبياری مزرعه کوددهي، انجام از بعد و اضافه
 نياز به توجه با زمين آبياری رشد فصل طول در شود. بيشتر

 شد. انجام منظم صورت به زمين رطوبتي وضعيت و گياهان
 هرز های علف با مبارزه ازجمله الزم زراعي های مراقبت ساير

 با گياه آزمايش اجرای طول در .انجام گرديد دستي صورت به
 گونه هيچ نظر اين از و نشد مواجه خاص بيماری يا و آفت

 برداشت کامل گلدهي مرحله در گياهان .انجام نشد کنترلي
 اسانس و برگ عملکرد صفات شدن، خشک از پس و شدند
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 افزار نرم از استفاده با نيز ها داده آماری آناليز شد. ارزيابي
SAS گرديد انجام. 
 

 اسانس استخراج
 سطح cm10 فاصله از کامل گلدهي مرحله در گياهان

 سالن در اسانس کيفيت حفظ برای سپس شدند، برداشت زمين
 محاسبه از پس و شدند خشک C35° دمای در کن خشک

 کلونجر دستگاه از استفاده با مترمربع در خشک وزن عملکرد
 دستب از پس .گرديد انجام گيری اسانس ساعت 3 مدت به

 سديم سولفات با ها، نمونه اسانس عملکرد و درصد آوردن
 .شدند نگهداری يخچال در آناليز زمان تا و گيری آب

 
 اسانس آنالیز

 دستگاه از اسانس دهنده تشکيل های ترکيب سازی يکمّ برای
  ستون به مجهز Varian 3800 مدل کروماتوگرافي گاز

CP-Sil 8-CB (ضخامت متر، ميلي 32/0 قطر و متر 30 طول به 
  اوليه دمای .شد استفاده (ميکرومتر 25/0 ساکن فاز هالي
  با که بود (دقيقه 1 نگهداری زمان با) گراد سانتي درجه 40
 300 نهايي دمای به دقيقه هر در افزايش گراد سانتي درجه 5

 حرارت درجه .رسيد (دقيقه 3 نگهداری زمان با) گراد سانتي درجه
  و 280 ترتيب به نيز (FID) آشکارساز و تزريق محفظه

 حامل گاز عنوان به هليم گاز از .بود گراد سانتي درجه 300
 ليتر ميلي 5/1 ستون، طول در آن حرکت سرعت که شد استفاده

 به متصل کروماتوگرافي گاز دستگاه به ها اسانس .بود دقيقه در
 اسانس های ترکيب جرمي طيف و شد تزريق جرمي نگار طيف

 مورد جرمي سنج طيف به متصل کروماتوگراف گاز .آمد دستب
 طول به) HP-5ms ستون ،5975 مدل Agilent نوع از استفاده

  ساکن فاز هالي ضخامت متر، ميلي 25/0 قطر و متر 30
 زمان با) گراد سانتي درجه 40 اوليه دمای .بود (ميکرومتر 25/0

 هر در افزايش گراد سانتي درجه 5 با که بود (دقيقه 1 نگهداری
  نگهداری زمان با) گراد سانتي درجه 300 نهايي دمای به دقيقه

 (MS) آشکارساز و تزريق محفظه حرارت درجه .رسيد (دقيقه 3
 بود هليم حامل گاز .بود گراد سانتي درجه 300 و 280 ترتيب به
 حرکت ستون طول در دقيقه در ليتر ميلي 5/1 سرعت با که
  يونيزاسيون انرژی و ثانيه 1 برابر اسکن زمان .کرد مي
 .بود ولت الکترون 70

 زمان جرمي، اطالعات بانک کمک به ها طيف شناسايي
 و اسانس اجزای از يک هر جرمي های طيف مطالعه بازداری،

 های طيف با آنها مقايسه آنها، شکست الگوهای بررسي
 (.Adams, 2007) شد انجام معتبر منابع از استفاده و استاندارد

 توسط و منحني زير سطح براساس ترکيب هر يکمّ درصد
  .گرديد مشخص ای رايانه ريزی برنامه
 

 نتایج
 برگ عملکرد

 مطالعه مورد های توده که داد نشان ها داده واريانس تجزيه
 %1 سطح در داری معني اختالف دارای برگ عملکرد لحاظ از

 بر گرم 613 تا 324 از خشک برگ عملکرد (.1 جدول) بودند
 گل های توده مختلف، های توده بين در و بود متغير مترمربع
  عقربي دم گل و (مترمربع بر گرم 6/613) ای خوشه

 خود به را برگ عملکرد بيشترين (مترمربع بر گرم 3/550)
 بنفش دشتستان، سبز کانادا، سبز های توده .دادند اختصاص
 کمترين .گرفتند قرار بعدی رتبه در تريزيفلورا و دشتستان
 شيراز سبز نيشابور، سبز های توده در نيز خشک برگ عملکرد

 بر گرم 3/324 و 329 ،330 ترتيب به) گرديد ثبت يزد سبز و
 %5 احتمال سطح در داری معني آماری اختالف که (مترمربع

 (.2 )جدول نداشتند همديگر به نسبت
 
 اسانس میزان

 از مطالعه مورد های توده که داد نشان ها توده واريانس تجزيه
 بودند %1 سطح در داری معني اختالف دارای اسانس ميزان لحاظ

 %16/3 تا %91/0 بين دامنه در ها توده اسانس ميزان (.1 جدول)
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 تريزيفلورا توده در اسانس ميزان بيشترين که طوری به ،بود
 داری معني اختالف ها توده ساير به نسبت که شد ثبت (16/3%)

 (%07/2) عقربي دم گل و (%92/2) ای خوشه گل های توده داشت.
 خود به را اسانس ميزان بيشترين تريزيفلورا، توده از بعد

 شيراز سبز و (%42/1) کانادا سبز های توده دادند. اختصاص
 (%91/0) رامهرمز توده .گرفتند قرار بعدی گروه در (39/1%)

 .(2 )جدول داشت را اسانس ميزان کمترين
 

 اسانس عملکرد
 مطالعه مورد های توده که داد نشان ها توده واريانس تجزيه

 سطح در داری معني اختالف دارای اسانس عملکرد لحاظ از
 ريحان مختلف های توده اسانس عملکرد (.1 جدول) بودند% 1

 بيشترين .داشت قرار مترمربع بر گرم 95/17 تا 56/3 دامنه در
 بر گرم 95/17) ای خوشه گل توده در اسانس عملکرد
 گل و تريزيفلورا های توده آن از بعد و شد مشاهده (مترمربع

 بيشترين ترتيب به (مترمربع بر گرم 41/11 و 78/14) عقربي دم
 در اسانس عملکرد کمترين .داشتند را اسانس عملکرد

 بر گرم 95/3 و 56/3) رامهرمز سبز و شيراز بنفش های توده
  .(2 )جدول بود (مترمربع

 
 (Ocimum basilicum) حانیرمختلف گیاه دارویی  های تودهواریانس عملکرد و درصد تولید اسانس  هیتجز -1جدول 

 درجه میانگین مربعات
 آزادی

 منابع تغییرات
 عملکرد برگ میزان اسانس عملکرد اسانس

ns104/0 ns001/0 ns267/249 2 بلوک 

 تیمار 14 581/20098** 483/1** 371/58**

 خطا 28 433/771 002/0 186/0

45/6 88/2 38/6 
 

 %() راتییتغ ضریب

ns 1در سطح احتمال  دار يمعنو  دار يمعنترتيب غير به :** و% 

 

 اسانس های ترکیب
 دساتگاه  وسايله  باه  کيفاي اساانس   آنااليز  نتايج براساس

GC/MS، مختلاف  هاای  تاوده  اساانس  در ترکيب 32 حدود 
باا   ها توده اين اسانس غالب های ترکيب شد. شناسايي ريحان
 ژرانياول،  کااويکول،  متيال  لينالول، شامل توده نوع به توجه

 کامفور، ،اوسيمن-ترانس ميرسن، پينن،-آلفا ليمونن، ژرانيال،
  کاااريوفيلن،-بتااا اوژنااول، متياال اسااتات، ژرانياال اوژنااول،

  ساايکلوجرماکرن، بااي هومااولن،-آلفااا برگاااموتن،-آلفااا
 و اکسايد  کااريوفيلن  بيساابولن، -آلفاا -تارانس  کادينن،-دلتا

 هاای  تاوده  اساانس  اجازای  %80 از بايش  کاه  بودند کوبنول
ياک   (.3جادول  ) دادناد  اختصاص خود به را ريحان مختلف

پيانن، کاامفور، متيال کااويکول،     -ا مثل آلفاه سری از ترکيب
هوماولن  -و آلفا برگاموتن-آلفا کاريوفيلن،-متيل اوژنول، بتا

 ها تودهی مختلف وجود داشت که در ساير ها تودهدر اسانس 
ی هاا  تاوده نيز مشترک باود اماا عامال اصالي تماايز آن در      

باود. ياک ساری ديگار از      نظار  موردمختلف، ميزان ترکيب 
ی خاصاي  ها تودهاز قبيل اوژنول و لينالول فقط در  ها ترکيب

 لحااظ  از هاا  تودهير وجود داشتند. توده سبز يزد نسبت به سا
ياول،  ژران% 33% ژرانيال، 44متفاوت بود و با  ترکيب اسانس

نظار   باه بيساابولن  -آلفاا -% تارانس 4% متيل اوژناول و  5/4
 يک کموتايپ جديد مطرح باشد. عنوان  بهرسد که  يم
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 (Ocimum basilicum) حانیمختلف ر یها و عملکرد برگ و اسانس توده زانیصفات م نیانگیم سهیمقا -2 جدول

 (gr/m2) اسانس عملکرد )%( اسانس میزان (gr/m2) خشک برگ عملکرد توده ردیف

33/324 يزد سبز 1 h 12/1 g 66/3 hi 

475cd 42/1 کانادا سبز 2 d 76/6 d 

66/395 رامهرمز سبز 3 fg 91/0 h 60/3 i 

33/418 جهرم سبز 4 ef 13/1 g 73/4 fg 

329h 39/1 شيراز سبز 5 de 59/4 fg 

33/423 شهرری سبز 6 def 06/1 g 50/4 g 

470cde 26/1 دشتستان سبز 7 f 92/5 e 

330h 32/1 نيشابور سبز 8 ef 36/4 gh 

429def 08/1 جهرم بنفش 9 g 64/4 fg 

365gh 98/0 شيراز بنفش 10 h 57/3 i 

490c 10/1 رامهرمز بنفش 11 g 37/5 ef 

455cde 97/0 دشتستان بنفش 12 h 43/4 g 

66/613 یا خوشه گل 13 a 93/2 b 95/17 a 

33/550 يعقرب دم گل 14 b 08/2 c 42/11 c 

33/465 تريزيفلورا 15 cde 16/3 a 72/14 b 

 .ندارندبا هم داری  % اختالف معني5هايي که حداقل در يک حرف يکسان باشند در سطح احتمال  در هر ستون ميانگين

 

 



 

 

  (Ocimum basilicum) حانیر دارویی گیاه مختلف های توده )درصد( اسانس اجزای -3 جدول

 شاخص ها توده
بازدار

 ی
 ردیف نام ترکیب

 تریزیفلورا
 گل

 یعقرب دم
 گل

 یا وشهخ
 بنفش

 دشتستان
 بنفش

 رامهرمز
 بنفش
 شیراز

 بنفش
 جهرم

 سبز
 نیشابور

 سبز
 دشتستان

 سبز
 یشهرر

 سبز
 شیراز

 سبز
 جهرم

 سبز
 رامهرمز

 سبز
 کانادایی

 سبز
 یزد

8/0 - - 4/0 2/0 2/0 3/0 1/0 2/0 - 1/0 2/0 2/0 2/1 1/0 943 α-pinene 1 

2/0 - - - - - - - - - - - - 2/0 - 953 camphene 2 

7/0 - - 4/0 1/0 - 1/0 - - - - - - 3/2 - 980 -pineneβ 3 

8/1 6/1 4/3 6/0 6/0 6/0 6/0 - - - - - - 2/2 - 993 myrcene 4 

b7/11 f9/0 f1/1 c9/4 e7/1 e1/2 d6/2 - - - - - f7/0 a0/18 - 1030 limonene 5 

2/0 1/0 1/0 - - - - - - - - - - 1/0 - 1033 1,8-cineole 6 

a1/4 b2/3 c2 f3/1 ef4/1 d7/1 de6/1 g2/0 - - - - g3/0 ef5/1 - 1049 E-β-ocimene 7 

3/0 2/0 2/0 2/0 2/0 - - - 1/0 3/0 2/0 - 2/0 3/0 2/0 1090 terpinolene 8 

g7/9 b5/52 a4/68 f8/17 e0/22 d4/25 f0/15 i2/0 i1/0 i1/0 i1/0 i2/0 h5/2 c8/34 i2/0 1103 linalool 9 

a8/2 - - c6/0 - c8/0 c7/0 d2/0 d2/0 d2/0 d2/0 d3/0 d3/0 b3/1 d3/0 1143 camphor 10 

- - - - - - 2/0 5/0 4/0 4/0 3/0 5/0 5/0 - 6/0 1169 borneol 11 

- - - - - 3/0 8/0 - 2/0 2/0 2/0 2/0 5/0 - 3/0 1177 terpinen-4-ol 12 

ab4/52 f2/21 - ab0/52 b8/49 b1/50 a3/55 d0/38 cd6/39 e4/32 c6/43 f3/21 g6/10 - - 1198 methyl 
chavicol 13 

- f9/2 f6/4 - - - - c4/25 d8/19 d5/21 e9/16 b8/27 bc8/26 - a4/33 1243 geraniol 14 

- - - - - - - e7/21 d2/25 c0/32 d7/26 b5/35 bc5/33 - a1/42 1274 geranial 15 

1/0 - - - - - - - - - - - - 5/1 - 1291 bornyl acetate 16 

 .ندارند %5داری در سطح  با حروف مشترک اختالف معنيهای  رديف

 
  



 

 

  -3ادامه جدول 

 ها توده
 شاخص
 بازداری

 ردیف نام ترکیب
 تریزیفلورا

 گل
 یعقرب دم

 گل
 یا خوشه

 بنفش
 دشتستان

 بنفش
 رامهرمز

 بنفش
 شیراز

 بنفش
 جهرم

 سبز
 نیشابور

 سبز
 دشتستان

 سبز
 یشهرر

 سبز
 شیراز

 سبز
 جهرم

 سبز
 رامهرمز

 سبز
 کانادایی

 سبز
 یزد

- b4/1 a0/3 - - - - - d2/0 d2/0 c5/0 d3/0 c5/0 d2/0 cd3/0 1360 eugenol 17 

- - - - f1/0 - - d5/0 e4/0 e4/0 c0/1 d5/0 b7/1 a0/8 c8/0 1384 geranyl acetate 18 
f4/0 f6/0 f5/0 e5/1 e7/1 e4/1 e7/1 bc9/3 d9/2 bc0/4 cd5/3 bc0/4 a9/4 f3/0 ab5/4 1404 methyl eugenol 19 

- de3/2 cd7/2 b5/3 c9/2 cd6/2 b5/3 f2/1 f9/0 f3/1 f2/1 f3/1 e0/2 a6/4 f4/1 1424 E-caryophyllene 20 

- h2/0 h2/0 g5/0 g5/0 fg6/0 f7/0 bc5/1 e1/1 cd4/1 de3/1 bcd5/1 a8/1 f7/0 ab7/1 1438 E-α-bergamotene 21 

2/0 2/0 3/0 1/0 2/0 2/0 1/0 - - - - - - 4/0 - 1458 E-β-farnesene 22 

efg0/1 fg9/0 g7/0 a0/3 bc0/2 ab5/2 a7/2 bc0/2 def2/1 c8/1 cd6/1 cde5/1 bc0/2 ab5/2 cde5/1 1459 α-humulene 23 

8/0 7/0 2/1 2/1 8/0 9/0 2/1 1/0 - 2/0 1/0 2/0 3/0 1/1 2/0 1478 Germacrene D 24 

- d6/0 c0/1 c1/1 c1/1 b7/1 a0/2 - - - - - e4/0 a9/1 - 1504 bicyclogermacre
ne 

25 

d2/1 a2/2 b0/2 ab1/2 cd5/1 c6/1 f2/0 - - f1/0 - - e4/0 b0/2 - 1521 -cadinene 26 

3/0 3/0 3/0 3/0 2/0 - 3/0 2/0 - 2/0 1/0 2/0 2/0 5/0 2/0 1529 cis-calamenene 27 

- - - f1/0 d8/0 - e2/0 b2/3 c6/2 ab6/3 c8/2 b4/3 a8/3 - a0/4 1546 trans-α-
bisabolene 28 

- - - d1/0 d2/0 - d2/0 bc6/0 c6/0 bc7/0 bc6/0 b8/0 a3/1 - a3/1 1589 caryophyllene 
oxide 29 

d4/3 a0/65 b0/5 b0/5 c0/4 c4/4 b1/5 - - - - - - a2/6 - 1647 cubenol 30 

16/0 14/0 12/0 12/0 - - 2/0 - - - - - - 3/0 - 1653 -cadinolα 31 
1/0 2/0 1/0 2/0 2/0 2/0 2/0 - 1/0 - - 2/0 2/0 2/0 - 1662 epi-β-bisabolo 32 

 .ندارند% 5داری در سطح  های با حروف مشترک اختالف معني رديف
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 بحث
 و کشت در مديريت مانند مختلفي عوامل معطر گياهان در

 برداشت مرحله و هوايي و آب شرايط به گياه پاسخ کار،
 Jalali et) دهند مي قرار تأثير تحت را اسانس ميزان محصول،

al., 2012.) در که ريحان های توده اسانس ميزان در  تفاوت 
 گياه ژنتيک در تفاوت به توان يم را اند شده  کشت منطقه يک
 و توليد آناتوميکي و مرفولوژيکي صفات در تغيير باعث که

 و ميزان اختالفي ول دانست مرتبط است اسانس دهنده تجمع
 جغرافيايي مناطق در که ارقامي و ها توده اسانس عملکرد
 طيشرا به ژنتيکي، های تفاوت بر عالوه شوند، مي کشت مختلف
 وي مياقل طيشرا در تفاوت و اهيگ برداشت و داشت کاشت،
 ميزان دامنه (.Aneta et al., 2012) دارد ارتباط مناطق خاکي

 %56/2 تا %01/0 بين قبلي تحقيقات در ريحان اسانس
-Seidler؛ Galambosi & Szebeni, 2000) است شده زارشگ

Lozykowska & Krol, 2008 ؛Suchorska-Tropilo & 

Osinska, 2001 ؛Krüger et al., 2002). اسانس ميزان 
 باشد مي %1/1 تا %6/0 بين نيز ايران مختلف های توده

(Pirmoradi et al., 2013). اين  در حانير اهيگ اسانس ميزان
 علت و باشد مي جهاني توليد متوسط از بيشتر بسيار شيآزما
 باال( اريبس )دما اهواز فرد به منحصر هوايي و آب شرايط آن،

 است شده ريحان اسانس چشمگيری افزايش سبب که باشد يم
(Moghimipour et al., 2017). از رقم سه تحقيق يک در 

 و گرديد کشت متفاوت منطقه چهار در ريحان دارويي گياه
 بر عالوه اسانس های ترکيب و اسانس عملکرد که شد مشخص

 نيز محيطي شرايط به گيرد مي قرار ژنتيکي شرايط تحت اينکه
  .(Zheljazkow et al., 2008) است وابسته

 و مثبت همبستگي اسانس عملکرد و برگ تعداد بينالبته 
 در افزايش ديگر عبارت به (؛r=84/0) داشت وجود داری يمعن

 .شود يم اسانس عملکرد در افزايش باعث برگ، تعداد
 علت به عقربي دم گل و ای خوشه گل تريزيفلورا، های توده

 داشتند. هم باالتری برگ خشک وزن بيشتر، برگ تعداد داشتن

 ظرفيت افزايش دليل به بيشتر برگ تعداد با های توده
 افزايش در که نمايند يم توليد بيشتری خشک ماده فتوسنتزی،

 ميزان ريز های برگ که آنجايي از و بود خواهد مؤثر عملکرد
 نسبت کمتری آب هم شدن خشک هنگام و دارند کمتری آب
 که گرفت نتيجه توان مي دهند مي دست از بزرگتر های برگ به

 است. منطقي ها توده اين در خشک برگ باالی عملکرد
 بر گرم 6/613) یا خوشه گل توده خشک برگ عملکرد
 عملکرد افزايش باعث اين که بود بيشتر همه از (مترمربع
 و سنتز اصلي محل زيرا شد؛ (مترمربع بر گرم 95/17) اسانس
 است ترشحي های کرک و اپيدرمي های سلول اسانس، ذخيره

 بيشتر برگ تعداد هرچه درنتيجه دارند؛ قرار برگ سطح در که
 شود. مي بيشتر نيز توليدی اسانس ميزان باشد

 نوع نظر از تحقيقاين  در شده کشت  ريحان مختلف های توده
 مطالعات نتايج با که بودند متفاوت ييايميش های بيترک تعداد و

 ,.De Masi et al؛ Telci et al., 2006) داشت مطابقت قبلي

 در موجود یها تفاوت از بخشي .(Vimala et al., 2014؛ 2006
 نسبت اهواز شهرستان محيطي شرايط به توان مي را ها توده بين
 که رسيدند نتيجه اين به نيز ديگر های پژوهشدر  زيرا داد،

 متفاوت گياه پرورش محيط به توجه با اسانس های ترکيب
 در شده  توليد بنفش ريحان اسانس در که طوری به بود، خواهد

 در ؛(Mondello et al., 2002) ژرانيول و لينالول بنگالدش،
 & Jirovetz) سينامات متيل و لينالول بلغارستان، و گينه

Buchbauer, 2001 ؛Keita et al., 2000) ريحان ارقام در و 
 از مخلوطي سينامات، متيل لينالول، کاويکول، متيل استراليا،
 اجزاء عنوان به کاويکول متيل/لينالول و سينامات متيل/لينالول
 (.Lachowicz et al., 1997) است شده گزارش اسانس اصلي

 اصلي های ترکيب عنوان به لينالول و کاويکول متيل ترکيب دو
 است شده ثبت ايران در شده کشت ريحان توده 21 اسانس

(Pirmoradi et al., 2013.) ايران در شده انجام پژوهش در 
 متيل حاوی کموتايپ سه ،Ocimum ciliatum توده 28 روی

 گرديد معرفي سيترالو  کاويکول متيل سيترال، کاويکول،
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(Moghaddam et al., 2017.) گل های توده پژوهشاين  در 
 ها توده ساير به نسبت کانادا سبز و عقربي دم گل ای، خوشه
 مقدار از اين و (%52 و %68 ترتيب به) داشتند بيشتری لينالول
 که مناطق ساير در شده کشت ريحان اسانس در موجود لينالول

 کاربردهای به توجه با و بود بيشتر رسد، مي% 50 به ندرت به
 (E ويتامين )سنتز دارويي و عطرسازی صنايع در لينالول مختلف

 در .نمود استفاده لينالول استخراج برای ها توده اين از توان مي
 از شده تهيه اسانس لينالول استخراج برای مهم منبع حاضر حال
 گشنيز اسانس پايين عملکرد به توجه با که باشد مي گشنيز بذر

گل  های توده که رسد مي نظر به ريحان اسانس به نسبت
 استخراج برای مناسبي های گزينه عقربي گل دم و ای خوشه
 بنفش های توده اسانس همچنين باشند.  آنها اسانس از لينالول
 تريزيفلورا و دشتستان بنفش رامهرمز، بنفش شيراز، بنفش جهرم،

 متيل از داشتند. را %(55 تا %49) کاويکول متيل ميزان بيشترين
 لوازم کردن معطر و عطرسازی صنايع در استراگول يا کاويکول
 سبز يزد، سبز های توده شود. مي استفاده بهداشتي آرايشي

 ژرانيول %33 تا %25 بين نيشابور سبز و جهرم سبز رامهرمز،
 گل و شمعداني گل ليمو، علف اسانس در ژرانيول معموالً .داشتند

 معطر برای غذايي صنايع در و شود مي يافت فراوان مقدار به رز
 و ريحان اسانس عملکرد اينکه به توجه با .کنند مي استفاده کردن

 گل ليمو، علف از تر کوتاه ريحان رشد دوره طول همچنين
 جايگزيني عنوان به ريحان از توان مي است رز گل و شمعداني

 سبز يزد، سبز های توده .نمود استفاده ژرانيول توليد برای
 ژرانيال %42 تا %32 حاوی شهرری سبز و جهرم سبز رامهرمز،

 داروسازی در A ويتامين سنتز برای ژرانيال .بودند اسانس در
 داروسازی صنعت نياز مورد ژرانيال حاضر حال در دارد، کاربرد

 در اما شود مي توليد آزمايشگاه در مصنوعي صورت به
 از جداشده ژرانيال از A ويتامين توليد پيشرفته کشورهای

 جانبي عوارض کاهش باعث زيرا ،گيرد مي صورت اسانس
 ,.Schatkowski et al) شود مي آن مصرف از ناشي احتمالي

2003).  

 حانير در کوليکاو ليمت يزانم که است هشد مشخص
 سطح در تفاوت نيا و است سبز حانير برابر دو حداقل بنفش

 شود. يم دهيد زين ها بيترک نيا ديتول به مربوط یها ژن انيب
زيرا  نمايد؛ يم يدأيت را موضوع ينا يزن آزمايشاين  نتايج
 از بيشتر خيلي بنفش یها توده در کاويکول متيل ميزان
 از کاويکول متيل و اوژنول متيل اوژنول، .بود سبز یها توده
 آنها، اصلي ماده پيش و شوند مي توليد اسيد شيکيميک مسير
 .(Achnine et al., 2004) باشد مي آالنين فنيل آمينه اسيد

 سنتاز اوژنول آنزيم متابوليسمي، مسير اين در ها آنزيم مهمترين
 ترنسفراز اومتيل اوژنول آنزيم و اوژنول توليدکننده عنوان به
 ,.Koeduka et al) باشند مي اوژنول متيل توليدکننده عنوان به

 اوژنول ميزان بيشترين کانادا سبز توده پژوهش،اين  در (.2006
 دليل به موضوع اين که داشت را اوژنول متيل ميزان کمترين و

 بعکس و باشد مي گياه اين در سنتاز اوژنول آنزيم بيشتر فعاليت
 سبز شهرری، سبز دشتستان، سبز نيشابور، سبز های توده در

 کمي اوژنول که يزد سبز و رامهرمز سبز جهرم، سبز شيراز،
 آنزيم دادند. اختصاص خود به را اوژنول متيل بيشترين داشتند،

 بيوسنتز در آنزيم ترين کليدی ترنسفراز متيل-او-کاويکول
 های توده (.Koeduka et al., 2009) باشد مي کاويکول متيل

 بنفش و شيراز بنفش تريزيفلورا، دشتستان، بنفش جهرم، بنفش
 بهبنابراين  داشتند، را کاويکول متيل ميزان بيشترين رامهرمز

 متيل توليد مسير های آنزيم مذکور های توده در رسد مي نظر
 دارند. بيشتری فعاليت کاويکول

 های فعاليت تحت ماده پيش يک عنوان به فسفات دی ژرانيل
 ژرانيل شود. مي تبديل مختلفي های ترکيب به آنزيمي

 در و لينالول به سنتاز لينالول آنزيم توسط تواند مي فسفات دی
 Lücker et) شود تبديل ژرانيول به سنتاز ژرانيول آنزيم حضور

al., 2001.) دهيدروژناز ژرانيول آنزيم حضور در نيز ژرانيول 
اين  در (.Lüddeke et al., 2012) شود مي تبديل ژرانيال به

 کانادا سبز و عقربي گل دم ای، خوشه گل های توده پژوهش
 آنزيم بودن فعال دهنده نشان که نمودند توليد بيشتری لينالول
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 سبز يزد، سبز های توده و باشد مي آنها در سنتاز لينالول
 که داشتند بيشتری ژرانيال شهرری سبز و جهرم  سبز رامهرمز،

 آنها در دهيدروژناز ژرانيول آنزيم فعاليت بودن باال دهنده نشان
 که گفت توان مي باال مطالب به توجه با کلي طور به باشد. مي

 های فعاليت در تنوعدليل  به اسانس های ترکيب در تنوع
 در نهايي کننده تعيين آنزيمي های فعاليت زيرا ،باشد مي آنزيمي

 از ثرأمت ها آنزيم خود که آنجا از هستند. فعال های ترکيب توليد
 آنها فعاليت روی نيز محيطي عوامل و است گياه ژنتيک

 ژنتيک، بر عالوه گرفت نتيجه توان مي باشد، مي گذارتأثير
 شده کشت های ريحان روی بر نيز اهواز هوايي و آب شرايط

 موارد برخي در تا شده سبب و بوده گذارتأثير پژوهش اين در
 ژرانيال و ژرانيول کاويکول، متيل لينالول،مانند  يهاي ترکيب
 شوند. توليد باالتری سطح در مناطق ساير به نسبت
 تنوع پژوهش اين درکلي بايد گفت که  گيری نتيجهعنوان  به
 اسانس ميزان و شد مشاهده مطالعه مورد های توده در بااليي

 ميزان از که داشت قرار %16/3 تا %91/0 دامنه در ها توده
 گل های توده پژوهش،اين  در .بود بيشتر جهاني متوسط
 برگ عملکرد بيشترين عقربي دم گل و تريزيفلورا ای، خوشه

 کشت و داشتند را اسانس عملکرد و اسانس درصد خشک،
 گل های توده .باشند مي مناسب اسانس توليد برای ها توده اين

 بيشتری لينالول ها توده ساير به نسبت عقربي دم گل و ای خوشه
 لينالول استخراج برای ها توده اين از توان ميبنابراين  داشتند؛
 بنفش شيراز، بنفش جهرم، بنفش های توده .نمود استفاده

 متيل %55 تا %49 بين تريزيفلورا و دشتستان بنفش رامهرمز،
 عملکرد که تريزيفلورا توده ويژه به ها توده اين داشتند، کاويکول

 مناسب کاويکول متيل استخراج برای دارد هم بااليي اسانس
 سبز و جهرم سبز رامهرمز، سبز يزد، سبز های توده .باشند مي

 اين استخراج برای که داشتند ژرانيول %33 تا %25 بين نيشابور
 سبز رامهرمز، سبز يزد، سبز های توده و بوده مناسب ترکيب
 که بودند ژرانيال %42 تا %32 حاوی شهرری سبز و جهرم
 شمار به ارزشمند ترکيب اين استخراج برای مناسبي های گزينه

 آوری جمع به مطالعه اين گفت توان مي کلي طور به .آيند مي
 در موجود O. basilicum های توده مورد در اوليه اطالعات

 اهداف برای توانند مي بومي ژنتيکي منابع و کند مي کمک ايران
 و غذايي صنايع نياز مورد ارزش با معطر مواد توليد و پزشکي
 تحقيق اين نتايج همچنين .گيرند قرار استفاده مورد آرايشي
 مناسبي شرايط اهواز هوايي و آب شرايط که آنست بيانگر
 .باشد مي اسانس توليد برای ريحان دارويي گياه کشت برای
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Abstract 
     In order to evaluate essential oil yield and composition of fifteen accessions of basil  
(Ocimum basilicum L.), an experiment was conducted in the experimental field of department of 
horticultural science of Shahid Chamran university of Ahvaz as a randomized complete block 
design with fifteen treatments (accessions) and three replications. Accessions were green (Yazd, 
Canada, Ramhormoz, Jahrom, Shiraz, Shahr rey, Dashtestan and Neyshabour), purple (Jahrom, 
Shiraz, Ramhormoz and Dashtestan), Golkhosheai, Thyrsiflora and Goldomaghrabi. Leaf yield, 
essential oil content, yield and components were evaluated. Results showed that there was a 
significant difference among accessions (P≤0.01) for measured traits. The maximum leaf yield was 
recorded in Golkhosheai and Goldomaghrabi accessions (613.6 and 550.33 gr.m2). The highest 
essential oil content was observed in Thyrsiflora (3.16%), Golkhosheai (2.93%) and Goldomaghrabi 
(2.07%) accessions and the highest essential oil yield was obtained in Golkhosheai, Thyrsiflora and 
Goldomaghrabi accessions (17.95, 14.72 and 11.42 gr.m2, respectively). According to essential oil 
analysis by GC-MS, approximately 32 compounds were identified in the essential oil of various 
basil accessions. Main essential oil compositions were linalool (0.12-68.43%), methyl chavicol  
(0-55.28%), geraniol (0-33.39%), geranial (0-42.09%), limonene (0-18.03%), methyl eugenol  
(0.38-4.85%), beta-caryophyllane (0-4.57%) and cubenol (0-6.22%). Essential oil of purple 
(Jahrom, Shiraz, Ramhormoz and Dashtestan) and Thyrsiflora accessions had the highest amount of 
methyl chavicol. Essential oil of Golkhosheai, Goldomaghrabi and Canada accessions was rich in 
linalool. Essential oil of green (Yazd, Canada, Ramhormoz, Jahrom, and Neyshabour) accessions 
had more geraniol and geranial than other accessions. Overall, the results of this study showed that 
each accession had a unique characteristic that can be used in pharmaceuticals, cosmetics and food 
industries. 
 
Keywords: basil (Ocimum basilicum L.), essential oils, linalool, methyl chavicol, geraniol, 
geranial. 
 


