بررسی صفات بیوشیمیایی(کیفی) در برخی توده های ریحان در شرایط گلخانه
زهرا جاوری کارشناس ترویج مرکز جهادکشاورزی اسفرجان

چکیده
گیاه ریحاا باا ناا علما  ،Ocimum basilicum Lاز خاانااهه نعناعیاا
( ،)Lamiaceaeگیاهي یكساله و هر برخ مناطق به صارت چند ساله و علفاي
است كه تناع زیاهي هر سطح مارفالاژي ،تركیباات ثانایاه و باه خصاا
اسانس هاره .این جنس هاراي  05تا  005گانه علفي و باته اي اسات كاه
حتي هر برخي از منابع به بای از  005گاناه نیا اشااره شاده اسات،
بنابراین یكي از ب رگترین جنسها هر خانااهه نعناعیا به شمار میروه
 ،كااه هر میااا آنهااا  O. basilicumمهمتاارین گانااه اقتصاااهي اساات .
كالتیاارهاي ریحا هر رنگ برگ (سب  ،بنف ) ،رنگ گا (سافید ،قرما ،
بنف ) و اسانس (طیف وسیعي از تركیبات فنلي و تركیبات طبیعي از قبی
پلي فنلهایي چا فالونائیدها و آنتاسیانین ها) تناع هارند .به منظار
صفات بیاشیمیای از جمله شاخص سب ینگ  ،آنتاسیانین کا  ،فنا
بررس
ک  ،ظرفیت آنت اکسیدان  ،فالونائید ،ویتامین ث هر 01تاهه ریحا (01
تاهه بام و  0تاهه خارج به عناا شااهد) پژوهشا هر ساا  0130هر
قالب طرح کامالا تصاهف با  1تکرار هر گلخانه شرکت کشت آذر پاساارگاه
شهرضا انجا شد  .بر طبق نتایج ،بیشترین شاخص سب ینگ هر تاهه هاا
کسایدان و بیشاترین میا ا
ارهستا و شهرضا  ،2بیشترین ظرفیت آنت
فالونائید هر تاهه ها ارهستا  ،شیراز  ،2هستگره ،مشهد  2و شهرضاا 2
و بیشترین می ا ویتامین ث هر تاهه ارهساتا حاصا گرهیاد .همچناین
بیشترین می ا آنتاسیانین ک هر تاهه هستگره و بیشترین میا ا فنا
ک هر تاهه ها ارهستا و شیراز  2مشاهده گرهید .به طار کلا  ،ایان
تج یه نشا هاه که برا اف ای خصاصایات بیاشایمیای ما بایسات از
تاهه ها ریحا ارهستا  ،هساتگره و شایراز  ،2بهاره بارهار نمااه.
نتایج این تحقیق نشا هاه که تناع باالی از لحاظ صافات بیاشایمیای
هر بین تاهه ها ریحا بام وجاه هاره وعالوه بر این ،اطالعاات حاصا
از تاصیف صفات بیاشیمیای تاهه ها بام به متخصصا اصالح نباتات هر
گ ین صفات ماره نظر از میا این گیاها کمک م کند.
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مقدمه:
ایرا یک از غن ترین مراک هنیا از نظار ذخاایر ژنتیکا
گیاه محساب م شاه .به عقیده گیاه شناسا ایران حادوه 05
ال  02ه ار گانه گیاه هر ایرا وجاه هاره کاه آ را باه
ترین مراک تناع ذخایر تاارث گیااه هر
عناا یک از غن
جها ساخته است( .شارما و هار  .)0331 ،بررس تناع ژنتیکا
هر گیاها زراع برا برنامه ها اصالح و حفاظت از ذخاایر
تاارث  ،حیات باهه و اطالع از سطح تنااع ژنتیکا هر گاناه
گیاه برا انتخاب والدین جهت رسید به هیبریاد مناساب از
اهمیت زیاه برخارهار است (سینگ  .)2551 ،از طرف  ،وابستگي
شدید ایرا به وارهات مااه اولیه هارویاي و خارو مقااهیر
زیاهي ارز حاص از صاهرات نفات خاا لا و تاجاه جادي باه
استعداهها و تاانمندي هاي ماجااه هر زمیناه هااي تالیاد،
بهره برهاري و فرآوري محصاالت هارویي گیااهي را آشاكار ماي
سازه( .امیدبیگ  )2552 ،ریحا یكي از گیاها هارویاي اسات
که هر طب سنتي ماره استفاهه قرار م گرفته است .ناا گاناه
ریحا از  basileusیاناني ،به معني پاهشاه ،گرفتاه شاده اسات
زیرا قصر پاهشاها یانا باستا را باا اساانس ایان گیااه
معطر ماي¬كرهناد .از ایان رو ،ناا گاناه ماككار ()Basilicum
نامگكاري شده است (مقد و همکارا  .)0130 ،ایان جانس هاراي
 05تا  005گانه علفي و باته اي اسات كاه حتاي هر برخاي از
منابع به بی از  005گانه نی اشاره شاده اسات ،بناابراین
یكي از ب رگ ترین جنس ها هر خانااهه نعناعیا به شمار ماي
روه (سجاه .)2552 ،
ترکیبات و مااه مؤثره گیاه ریحا :
تركیبات فنال چندین نق مهم هر گیاها ایفاا ماي كنناد.
این ترکیبات باعث ایجاه رنگ ،طعم و ویژگیها فی یالااژیكي
خاصي هر گیاها م شاند و از گیاه هر برابر تنشها زیساتي
و غیرزیستي به خصا علفکشاها محافظات ما کنناد (باهیات ،
 .)2552همچنین ترکیبات فنل براي رشد و تالید مث گیاهاا
ضروري م باشند و این ترکیبات با منشا گیاهي اهمیت خاصاي
هر تغكیه جاامع انساني هارند از مااه فنلاي گیااه هارویاي
ریحا كه باه عنااا یكاي از ساب یهاي پرطرفادار میباشاد،

میتاا به عناا منبعي از آنتي اكسیدانهاي طبیعي هر صنایع
غكایي براي از بین بره راهیكالهاي آزاه و پیشگیري از باه
وجاه آمد بیمار های نظیر سرطا  ،عاارض قلب و امثا آ
استفاهه نماه .هر این راستا مي تااا باا انتخااب والادین
مناسب از بین تاهه هااي هاراي قابلیات بهتار ،باراي اصاالح
گیاهاني كه هاراي خاصیت آنتي اكسیداني بیشتر هستند ،اقدا
نماه (آقای و همکارا .)0130 ،
مااهوروش ها:
مشخصات مح

اجرا

طرح:

این پژوه هر گلخاناه شارکت کشات آذر پاساارگاه شهرضاا هر
پایی و زمستا  0130انجاا شاد .هر ایان پاژوه  01تااهه
ریحا بام از مناطق مختلف جغرافیای جماع آور شاد و یاک
تاهه ریحا خارج نی به عناا شاهد (جمعا  01تیمار) هر 1
تکرار ماره بررس قرار گرفت.
کشت گیاها

ریحا :

بدین منظار 01 ،تاهه ریحا هر سبدهای به ابعاه 20 ×15×05
سانت متر کشت گرهید .عماق خاا بساتر کشات هر سابدها25 ،
سانت متر هر نظر گرفته شد و کشت به صارت چهار رهیف هر هر
سبد انجا گرفت .برا جكب بهتر آب آبیار و رشد بهتر باكر
 0سانتیمتر کاکاپیت برا پاش بكر هر نظر گرفته شد .اولین
آبیار سبدها هر تاریخ  30/2/02انجا شاد .هماا حاداق و
حداکثر هر گلخانه به ترتیاب رو  02و  20هرجاه ساانتیگراه
تنظیم گرهید .سیستم گرمایش گلخانه به صارت بخاریها مشع
هار و تنظیم اتاماتیک باه وتهایه نی به وسیله هریچه هاا
کنار به مدت حدوه  2ساعت هر روز انجا گرفت .خاا ماجااه
هر سبدها کشت جهت آنالی باه آزمایشاگاه آب و خاا شارکت
تعاون کشاورز منطقه مهیار فرستاهه شد .سب شد بكور باا
تنظاایم همااا  10هرجااه سااانت ¬گااراه هر روز و  22هرجااه
سانتیگراه هر شب انجا شد که هر روز هو ریشه چه و هر روز
سا ساقه چه مشاهده گرهید که پس از مشاهده شاخسااره هرجاه
حرارت رو حداکثر و حداق تنظیم گرهید .

به جهت نیازمند ریحا به آب فراوا و اساتفاهه بهیناه از
مصرف آب ،آبیار به صارت آبپاش هر اوای رشد هر روز و پس
از ظاهر شد شاخساره ها هفته ا هو مرتبه انجا شد .هر ط
رشد با تاجه به کشت هر سبد ،مبارزه شیمیای باا علاف هارز
انجا نشد و از مرحله جاانه زن تا مراحا انتهاای وجاین
هست به تعداه معدوه انجا گرهید .به علات اساتفاهه هرچاه
بهتر گیاه ریحا از فضا کشات هر سابد ،چهاار مرحلاه تناک
انجا شد و تراکم باته هر تاریخ  30/3/20باه  15باتاه هر
هر سبد رسید .هر این تحقیاق باا وجااه آفات مگاس سافید هر
گلخانه به علت عد ایجاه خسارت ،سم پاش علیه آفات ماكکار
رو باته ها ریحا انجا نشد .برا تغكیه گیاه ریحاا هر
طا رشد حدوه یک ماه بعاد از کاشات هر تااریخ  30/3/03یاک
پاش با کاهها  WS ،NPKو  TEکه شام عناصار ،P ،N
مرتبه محلا
 Mo ،Cu ،Fe ،B ،Kو  Znمیباشااد و  +Micro 3MgOبااا هوز  0/0هر هاا ار
انجا گرفت.
تاهه ها

ریحا

ماره بررس

هر این پژوه :

اسام  01تاهه ریحا ( 01تاهه ریحا بام و یک تاهه ریحا
خارج ) جمع آور شده ازنقاط مختلف ایرا که هر این تحقیاق
ماره استفاهه قرار گرفت ،عبارتند از -0 :تاهه سب جرقایه،
 -2تاهه سب اصفها  -1 ،تاهه بنف اصافها  -1 ،تااهه ساب
اب
ااهه سا
اتا  -2 ،تا
انف ارهسا
ااهه با
اارج ) -0 ،تا
اا (خا
افغا
قهجاورستا شهرضاا -2 ،تااهه ساب شایراز -2 ،تااهه بانف
شیراز -3 ،تاهه بنف معمال شهرضا -05 ،تاهه بانف مشاهد،
 -00تاهه سب مشهد -02 ،تاهه سب ورامین -01 ،تااهه بانف
قائمیه شهرضا -01 ،تاهه افغا سب شهرضا
صفات کیف (بیاشیمیای ) ماره ارزیاب

هر این پژوه :

- 0شاخص سب ینگ - 2آنتاسیانین ک - 1فنا
اکسیدان - 0فالونائید  -2ویتامین ث

ارزیاب

صفات کیف

ماره نظر:

کا - 1ظرفیات آنتا

جهت اندازه گیر صفات کیف از هر تااهه ریحاا  ،تعاداه 05
باته به آزمایشگاه گروه علا باغبان هانشگاه آزاه اساالم
خاراسگا (واحد اصفها ) منتق و صفات کیف اندازهگیر شد.
تج یه و تحلی

آمار

هاههها حاصا از پاژوه هر قالاب طارح کاامالا تصااهف باا
استفاهه از نار افا ار آماار  SASتج یاه واریاانس شاده و
مقایسه میانگین ها تاسط آزما چند هامنه ا هانکن هر ساطح
احتما  0هرصد انجا شد
نتیجه وبحث:
بیشترین شاخص سب ینگ هر تااهه هاا ارهساتا و شهرضاا 2و
کمتاارین میاا ا هر تاااهه شهرضااا  ،0بیشااترین ظرفیاات آنتاا
اکسیدان هر تاهه ها ارهستا  ،شیراز  ،2هستگره ،مشهد ، 2
شهرضا 2و کمتارین میا ا هر تاهههاا مشاهد  0و شایراز ،0
و کمترین میا ا
بیشترین می ا ویتامین ث هر تاهه ارهستا
ویتامین ث هر تاهه ها مشهد  0و شایراز  ،0بیشاترین میا ا
فالونائید هر تاهه ها ارهستا  ،شیراز  ،2هستگره  ،مشهد 2و
کمترین میا ا فالونائیاد هر تاهههاا مشاهد  0و شایراز ،0
بیشترین می ا آنتاسیانین ک هر تاهه هستگرهو کمترین می ا
هر تاهه ها اصفها  2و شهرضا  ،2بیشترین می ا فن کا هر
تاهه ها ارهستا و شیراز 2و کمتارین میا ا هر تااهه هاا
مشهد  ،0شیراز  0و ورامین مشاهده گرهید.
نتیجه گیر

کل :

ریحا متعلق به تیر نعناعیا یک از پرکاربرهترین گیاهاا
این خانااهه محساب میشاه .نتایج این تحقیاق نشاا هاه کاه
تناع باالی به لحاظ صفات بیاشیمیای هرتاههها بام ریحاا
وجاه هاره که به متخصصا اصالح نباتات هر گ ین صفات ماره
نظر از میا این گیاها کمک م کناد .هر مجمااع گروهبناد
ارقا با استفاهه از صفات بیاشیمیای تا حد برا استفاهه
هر کارها اصالح راهگشاست.
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