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چکیده
ژنتیک گیاه دارای نقش مهم در تعیین نوع و میزان متابولیتهای ثانویه در گیاهان دارویی میباشد و بر همین اساس همواره شناخت گونهها و ارقام
دارای توانمندی ژنتیکی باال در تولید متابولیتهای دلخواه در صدر برنامههای اصالحی گیاهان دارویی قرار دارد .تحقیق حاضر با هدف بررسی تغییررا
پروفایل شیمیایی اسانس دو ژنوتیپ با کد بذر  278و  296گیاه ریحان گونه گراتیسیموم ( )Ocimum gratissimum L.طی فصلهای بهرار و پرازیز
سال  ،1398در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز در قالب طرح کر های خرد شده در زمان انجرام شرد .بخرش هروایی
گیاهان در زمان های فوق در مرحله تمام گل برداشت و در سایه و دمای محیط خشک شدند .اسانس گیاهان خشک شده به روش تقطیر با آب و دستگاه
کلونجر استخراج و کمیت و کیفیت اجزای اسانس گیاه با دستگاه  GC-MSمورد آنالیز قرار گرفت .بر اسراس نترای آنرالیز کیفری اسرانس  50ترکیرب
مختلف در اسانس ژنوتیپهای  278و  296گیاه دارویی ریحان گراتیسیموم شناسایی شد .بیش از  98درصد ترکیبا شناسایی شده در اسرانس ایرن دو
ژنوتیپ در پن کالس شیمیایی شامل مونوترپنهای هیدروکربنه و اکسیژندار و سزکوزیترپنهای هیدروکربنه و اکسیژندار و فنیرل پروپانوزیردها قررار
داشتند .تیمول جزء غالب اسانس ژنوتیپ  278در ماههای خرداد ( 35/48درصد) و آبان ( 45/85درصد) بود ترکیب گاما ترپینن در ژنوتیپ  278از 13/15
درصد در خرداد ماه به  25/80درصد در آبان ماه افزایش یافت .تیمول در اسانس ژنوتیپ  296وجود نداشت و ترکیب دیهیردرواوژنول کره بره کرالس
شیمیایی فنیل پروپانوزیدها تعلق دارد به عنوان ترکیب اصلی اسانس ژنوتیپ  296گیاه ریحان گراتیسیموم شناخته شد و مقدار آن در دو برداشرت تغییرر
معنی داری نداشت .در مجموع با توجه به اجزای اصلی اسانس دو ژنوتیپ و رشد مناسب آنها بصور چندساله و امکان چندین برداشت در طول سرال
تحقیقا بیشتر جهت کشت آنها در سطح وسیع در شرایط استان خوزستان توصیه میشود.
واژههای کلیدی :اسانس اوژنول تیمول ریحان ژنوتیپ
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شود و با حدود  200جنس و  3200گونه طیف وسیعی از گیاهان را در
خود جای میدهد ( .)17جنس اسیموم یکی از مهمتررین جرنسهرای
خانواده نعناع بوده و یکی از ارزشمندترین گیاهان دارویری جهران بره
شررمار مرریآیررد .گیاهرران ایررن جررنس بررومی منرراطق گرمس ریری و
نیمهگرمسیری آسیا آفریقا مرکز و جنوب آمریکا هستند و به صرور
خودرو در این مناطق یافت میشوند ( .)30وجود چندشکلی و سرهولت
دگرگردهافشانی در جنس ریحان سبب ایجاد طیف گستردهای از تنوع
درونی و بین فردی گونهها واریتهها و فرمهای متعددی در آن شرده
است و به همین دلیل تنروع براالیی در گیاهران ایرن جرنس از نررر
مورفولوژی و ترکیبا شیمیایی مشاهده میشود ( .)23تعداد گونههای
جنس ریحان بین  30تا  150گونره گرزارش شرده اسرت کره شرامل
گیاهان علفی یکساله و چندساله میباشند و از نرر عاد رشد رنر
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و ترکیبا معطر بسیار متفاوتند (.)28
گیرراه ریحرران دارای متابولیررتهررای ثانویرره ارزشررمند و مهررم در
اندامهای رویشی خرود بروده و برر ایرن اسراس از دیربراز بره عنروان
اشتهاآور داروی گیاهی ضدتشن و ضدانگل شناخته شده است .عالوه
بر این این گیاه در طب سنتی در درمان بیماریهرایی نریرر سرردرد
سرفه اسهال ناراحتیهای کلیوی و درمان برخی ناراحتیهرای قلبری
نیز مورد اسرتفاده فرراوان بروده اسرت ( 19و  .)16عصراره و اسرانس
گونررههررای مختلررف گیرراه ریحرران دارای خررواض ضرردباکتریررایی
ضدویروسی آنتیاکسیدانی ضدالتهابی و ضدسرطانی برجستهای است
و امروزه بهطور گسترده در صنایع داروسازی به کار میرود ( 13و .)11
عالوه بر صنایع داروسازی از برگهای تازه و خشک ریحان به عنوان
چاشنی و ادویه و از اسانس آن به عنوان طعرمدهنرده و عامرل ایجراد
عطر و رن در صنایع غذایی استفاده میگردد ( .)22همچنین گیاهان
این جنس به دلیل خواض ضد میکروبی خود دارای کاربرد فرراوان در
صررنایع آرایشرری -بهداشررتی برروده و در سرراخت عطرهررا صررابونهررا
خمیردندانها و دهانشویهها مورد استفاده قرار میگیرند (.)13
مهمترین گونههای جنس اسریموم Ocimum gratissimum
O. O. minimum O. Killmandscharicum O. basilicum

 O. citriodrum Vis. O. americanum selloiو
lamiifoliumمیباشند ( .)12گونه  O. gratissimumگیاهی علفی و
یکساله با ارتفاع حدود  1تا  3متر و برگهایی به رن سبز لیمرویی
می باشد که بطور گسترده در جنوب و مرکز آمریکا و نواحی غربی آسیا
مانند کشور هند پراکنده اسرت ( .)37ایرن گونره بره دلیرل دارا برودن
ترکیبا فیتوشیمیایی ارزشمند از جمله گونههای مهم جرنس ریحران
به شمار می آید و در صنایع مختلف به ویژه صرنعت داروسرازی مرورد
توجه فراوان میباشد .عالوه بر آن بطور سرنتی بره عنروان خلرطآور
تب بُر ملین و کرمکُش و بهبود دهنده سردرد گلودرد و بیمراریهرای
سیستم عصبی مرکزی مورد استفاده بوده اسرت ( 14و  .)7ایرن گونره
حاوی  0/33تا  0/93درصد اسرانس برهترتیرب برر اسراس وزن ترر و
خشک میباشد ( .)27در بررسی دیگری کره در دو منطقره نیجریره و
سیرالئون صور گرفت دو واریته از گونه گراتیسیموم ارزیابی شرده و
درصد اسانس بر اساس وزن خشک به ترتیب  0/84و  0/93گرزارش
گردید .اسرانس ایرن گیراه دارای فعالیرت ضردباکتریایی ضردقارچی
ضدعفونی و ضدانعقادی برجسته میباشد ( 9و  )31که این ویژگیهرا
عمدتا به دلیل وجود ترکیب اوژنول ( 53/89درصد) و در برخی واریتره
های دیگر آن تیمول ( 42/2تا  60/5درصد) است ( 2و  .)37ترکیبرا
اسانس با مقادیر متفاوتی از گونه گراتیسیموم بسته به محل جمعآوری
(منشاء) و ژنوتیپ گرزارش شرده اسرت .در یرک بررسری کره توسرط
الورنس و همکاران ( )20انجام گردید اجزای اسرانس ژنوتیرپ 387؛
تیمول ( 35/4درصد) پیسیمن ( 18/3درصد) و اوژنول ( 10/7درصد)
و در ژنوتیررپ 345C؛ تیمررول ( 46/6درصررد) و گامررا ترررپینن (22/4
O.

درصد) در ناحیه جنوب غربی رواندا و ژنوتیپ  345دارای تیمول (46
درصد) و ژنوتیپ  387حاوی تیمول ( )35/4و اوژنرول ( 10/7درصرد)
از کشور ترکیه میباشند .اجرزای اسرانس در نرواحی غربری کرامرون
شامل تیمول ( 46/3درصد) گاماترپینن (20درصرد) و پری سریمن (7
درصررد) رکررر شررده اسررت ( .)18اجررزای غالررب دیگررر اسررانس گونرره
گراتیسیموم کشت شده در کشور هند ترکیبا سیس اُسیمن (23/97
درصد) و ژرماکرین دی ( 10/36درصد) بودند (.)2
از آنجا که میزان و نوع متابولیتهای ثانویه در گیاهان دارویری از
جمله گیاه ریحان از اهمیت ویرژهای در تعیرین خرواض درمرانی آنهرا
برخوردار است همواره شناخت عوامل مؤثر بر کمیرت و کیفیرت ایرن
ترکیبا مورد توجه محققین مختلف بوده است .از جمله عوامل مرؤثر
بر میزان و اجزای انواع مختلف متابولیتهای ثانویره در ایرن گیاهران
می توان به ژنتیک گیاه عوامل فیزیولوژیکی اندام گیاهی نوع ساختار
ترشحی عوامل محیطی شررایط خراکی زمران و نحروه برداشرت و
انبارداری اشاره نمود ( .)10اگرچه مناسب بودن شرایط اقلیمی و تغذیه
کافی دارای اهمیت فراوان در رشد گیاه و تعیین کمیت و کیفیت ایرن
دسته از متابولیتها در گیاهان دارویی میباشند اما عوامل مرذکور بره
تنهایی جهت دستیابی به عملکرد براالی کمری و کیفری آنهرا کرافی
نیستند و ژنتیک گیاه نقش مهمی در تعیین نوع و میزان متابولیتهای
ثانویه در گیاهان دارویی دارد .در واقع این صفا نیرز همچرون سرایر
صفا گیاه به توانایی ژنتیکی نوع و میزان بیران ژنهرای دخیرل در
بیوسنتز آنها وابسته است و ژنوتیپی که در آن مسریرهای بیوشریمیایی
تولید یک متابولیت خاض و پرکاربرد بیشرترین فعالیرت را دارد حرازز
یک مدل ژنتیکی ارزشمند است .بر این اساس همواره شناخت گونهها
و ارقام دارای توانمندی ژنتیکی باال در تولید متابولیتهای دلخرواه در
صدر برنامههرای اصرالحی گیاهران دارویری قررار داشرته و توجهرا
فراوانی را به خود جلب کرده است .تاکنون مطالعا متعددی برر روی
گونهها و توده های مختلف گیاه ریحان صرور گرفتره و نترای آنهرا
حاکی از وجرود تفراو هرای گسرترده در میرزان و اجرزای اسرانس و
ترکیبا فنولی در میان گونههای مختلف ایرن جرنس اسرت (2 32
 36 16 35 26و  .)25در پژوهشی  33ترکیب در اسانس برگهای
 O. gratissimum L.شناسایی و ترکیبا اصلی اجرزای اسرانس آن
شرامل اوژنررول ( 43/2درصررد)  1و  8سرینئول ( 12 /8درصررد) و بتررا
سلینن ( 9درصد) بود (.)5
شرایط اقلیمی مهم ترین عامل مرؤثر در رشرد گیاهران محسروب
میشود و تغییرا اقلیمی تأثیر شگرفی بر مؤلفههای رویشی و تولیرد
اقتصادی ماده مؤثره گیاهان دارویی میگذارد .زمان برداشرت گیاهران
دارویی چه در طول روز و چره در مراحرل فنولروژیکی مختلرف نقرش
عمدهای در تغییر تولید ماده موثره گیاهان دارند و ایرن امرر بره دلیرل
نوسان فعالیتهای متابولیکی گیاه تحت تاثیر عوامل مختلف محیطری
در طول رشد گیاه میباشد ( .)21در پژوهشی گونههای متعدد جرنس
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اسیموم در فصول مختلرف برداشرت و نترای نشران داد کره مقردار و
ترکیب اسانس بهدست آمده از گونههای مختلف اسیموم با توجره بره
منطقه جغرافیایی مرحله رشدی و فصرل برداشرت متفراو برود .در
تحقیق مذکور درصد اسرانس برر اسراس وزن ترر از  0/18-0/77در
فصررل برداشررت (آوریررل -مرری) و  0/14-0/74درصررد در فصررل
برداشت(اکتبر -نوامبر) متفاو بود ( .)34عرالوه برر میرزان اسرانس
ترکیبا عمده آن نیز در کموتایپ های مختلف از نواحی مختلرف برا
توجه به شرایط آب و هوایی فصل و شرایط خاک متغیر است (.)15
اخیرا ژنوتیپهایی از گونه گراتیسیموم از کشرور آلمران وارد و بره
صور آزمایشی در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه شهید چمران کشت شده
است .نکته قابل توجه در مورد گونه گراتیسیموم رشرد گیراه بصرور
چندساله است که میتواند گرمرای طاقرت فرسرای تابسرتان اهرواز و
سرمای نزدیک به صفر در دی ماه را تحمل نمایند .طبق بررسیهرای
به عمل آمده تراکنون گزارشری از پروفایرل شریمیایی اسرانس گونره
گراتیسیموم در ایران وجود نردارد .بنرابراین تحقیرق حاضرر برا هردف
بررسی مقدار و اجزای اسانس دو ژنوتیپ با رایحه کامال متفاو در دو
فصل رشدی بهار و پاییز طراحی و انجام شد.

مواد و روشها
تحقیق حاضر در مزرعه تحقیقاتی دانشرکده کشراورزی دانشرگاه
شهید چمران اهواز واقع در حاشیه غربی رودخانه کرارون برا محردوده
جغرافیایی  31درجه و  20دقیقه عرض شمالی و  48درجه و  40دقیقه
طول شرقی و با ارتفاع  22/5متر از سطح دریا طری سرال زراعری 97
صور گرفت .ژنوتیپهای مورد نرر گیاه ریحران گونره گراتیسریموم
( )Ocimum gratissimum L.شررامل  278و  296بودنررد .بررذر
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ژنوتیپهای مذکور از بانرک برذر در آلمران تهیره و در اول اسرفندماه
 1397در سینی نشاء حاوی بستر کوکوپیت و پرلیت کشت شدند .قروه
نامیه بذرها  80درصد بود و با توجه به کشت سه عدد بذر در هر خانه
سینی تعداد گیاهچه کافی به مرحله انتقال به مزرعره رسرید .پرس از
رسیدن گیاهان به مرحله مناسب (مرحله  6تا  8برگ حقیقی) نشاء ها
در  10فروردین  1398در کر هایی با ابعاد  2 × 2متر با فاصرله 40
سانتیمتر بین دو بوتره و  40سرانتیمترر برین ردیرف کشرت شردند.
عملیا داشت شامل آبیاری بهصور نشتی و بر اساس شرایط اقلیمی
منطقه و نیاز گیاه صور گرفت و کنترل علف هرز بهصرور دسرتی
انجام شد .قبل از شروع آزمایش و کاشت گیاه نمونه مرکب از عمرق
 0-30سانتیمتری خاک بهطور تصادفی تهیه و برخری ویژگریهرای
فیزیکی و شیمیایی آن انردازهگیرری شرد (جردول  .)1سرشراخههرای
ژنوتیپهای مورد مطالعه شامل برگ و گل در مرحلره گلردهی کامرل
(تمام گل) در دو فصل بهار  20( 1398خرداد  70روز پرس از کاشرت
در مزرعه) و پازیز  20( 1398آبان  220روز پس از کاشت در مزرعره)
برداشت و در دمای محیط (دمای  30تا  40درجه سانتیگراد) و سایه
خشک شدند.
آزمایش بصور کر های خرد شده در زمان در نرر گرفته شرد.
فاکتور اول ژنوتیپ (کر اصرلی) در دو سرطح  :کرد برذرهای  278و
 296و فاکتور زمان برداشت گیاه در چهار سطح :فصول بهار تابستان
پازیز و زمستان بود .متاسفانه امکان برداشت گیاه طی فصرل تابسرتان
به دلیل گرما بیش از حد و عدم شرایط مناسرب گیراه بررای برداشرت
(برگ کم و عدم گلدهی) و فصل زمستان به دلیل سرمای دی مراه و
مقدار کم برگ گیاه میسر نبود .بنابراین آنالیز داده های بدست آمده با
نرم افزار  MSTATCبرای دو فصل و دو ژنوتیپ انجام شد.

جدول  -1ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی خاک محل آزمایش (عمق  0–30سانتیمتری)
)Table 1- Physical and chemical properties of the soil (0-30 cm

روی

مس

آهن

Zn

Cu

Fe

10.90

3.36

23.1

پتاسیم

فسفر

قابل جذب

قابل جذب

نیتروژن کل

Absorbale K
)(mg.kg-1

Absorbale P

Total N
)(%

267

16.6

0.03

جهت استحصال اسانس مقدار  50گرم از پیکره رویشی به همراه
 1300میلیلیتر آب درون بالنهای  2لیتری ریخته شده و اسانس گیاه
به مد  3ساعت با استفاده از دستگاه کلونجر و به روش تقطیر با آب
استخراج شد .اسانسهای جمعآوری شده پس از توزین و آبگیرری برا
سولفا سدیم در دمای  4درجه سانتیگرراد ترا زمران آنرالیز کمری و
کیفی ترکیبا شیمیایی نگهداری شدند .آنالیز کمّی و کیفی ترکیبرا

مواد آلی

هدایت الکتریکی

Organic matter
)(%

EC
)(dS.m-1

0.48

2.84

pH

7.11

بافت خاک
Soil texture

شنی -لومی
Loamy sand

شیمیایی تشکیلدهنده اسانس بره ترتیرب توسرط دسرتگاههرای گراز
کروماتوگرافی1و گازکروماتوگرافی متصل بره طیرفسرن جرمری 2برا
مشخصا زیر انجام شد.
بدین منرور از دستگاه گازکروماتوگرافی مدل Shimadzu -17A
)1- Gas Chromatography (GC
)2- Gas Chromatography- Mass spectrometry (GC/MS
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مجهز به ستون موزینه ( SGE™BP5به طول  30مترر و قطرر 0/32
میلیمتر ضخامت الیه فاز سراکن  0/25میکرومترر) اسرتفاده گردیرد.
دمای اولیه  60درجه سانتیگراد (با زمان نگهداری  1دقیقه) بود که با
 5درجه سانتیگراد افزایش در هر دقیقه به دمرای نهرایی  250درجره
سانتیگراد (با زمان نگهداری  2دقیقه) رسید .درجره حررار محفرره
تزریق و آشکارساز نیز به ترتیب  280و  300درجه سانتیگراد برود .از
گاز هلیم به عنوان گاز حامل استفاده شرد کره سررعت حرکرت آن در
طول ستون  1میلیلیتر در دقیقه بود.
اندازه گیری ترکیبات اسانس با دستگاه GC/MS

جهت آنالیز کیفی اجزای اسرانس از دسرتگاه گراز گرومراتوگرافی
متصل به طیفسن جرمی نوع  Agilentمردل  7890سرتون HP-5
( msبه طول  30متر و قطر  0/25میلیمتر ضخامت الیه فاز سراکن
 0/25میکرومتر) استفاده شد .دمای اولیه  60درجه سانتیگراد (با زمان
نگهداری  1دقیقه) بود که با  5درجه سانتیگراد افزایش در هر دقیقره
به دمای نهایی  250درجه سانتیگراد (برا زمران نگهرداری  2دقیقره)
رسید .درجه حرار محفره تزریق و آشکارساز به ترتیرب  280و 300
درجه سانتی گراد بود .در این دستگاه نیز از گاز هلریم بره عنروان گراز
حامل استفاده شد که سرعت حرکت آن در طول ستون  1میلیلیتر در
دقیقه و زمان اسکن برابر  1ثانیه و انرژی یونیزاسیون  70الکترونولت
بود.
اسانسها به دستگاه گاز کروماتوگراف متصل به طیفنگار جرمری
تزریق گردید و طیف جرمی ترکیبهای اسانس بهدست آمد .شناسایی
طیف ها به کمرک بانرک اطالعرا جرمری زمران برازداری مطالعره
طیفهای جرمی هر یک از اجزای اسانس و بررسی الگوهای شکست
آنها مقایسه آنها با طیفهای استاندارد و با استفاده از منرابع معتبرر
انجام شد ( .)1عالوه بر آن ان آلکان ها با شرایط مشابه آنالیز اسانس
به دستگاه تزریق و شاخص کواتس برای هر کدام از ترکیبا اسانس
با توجه به فرمول زیر محاسبه و شناسایی اجزای اسرانس برا مقایسره
شاخص کواتس هر ترکیب و شراخص گرزارش شرده در منرابع تاییرد
گردید.
])

× )I= 100 × [n + ((N - n

در این فرمول  = I1شاخص کواتس  = nعردد کرربن در آلکران
کوچکتر  = Nعدد کربن در آلکان بزرگتر ) = tr (unknownزمان ثبرت
ترکیب ناشناخته ) = tr (Nزمان ثبت هیدروکربن با آلکان بزرگتر و tr
) = (nزمان ثبت هیدروکربن با آلکان کوچکتر میباشد.

1- Index Kovats

نتایج و بحث
نتای تحقیق حاضر نشان داد که میزان اسانس گونه گراتیسریموم
بیشتر متاثر از ژنوتیپ میباشد و کمتر تحت تاثیر شرایط محیطری دو
فصل مورد مطالعه قرار میگیرد (جردول  .)2میرزان اسرانس ژنوتیرپ
 278به ترتیب در فصل بهار و پاییز  0/76و  0/72درصرد و ژنوتیرپ
 296حدودا دو برابر ژنوتیپ  278اسانس داشت که بره ترتیرب فصرل
 1/41و  1/49درصد بود (جردول  .)3برر اسراس نترای آنرالیز کیفری
اسررانس توسررط دسررتگاه  50 GC/MSترکیررب مختلررف در اسررانس
ژنوتیپهای  278و  296گیاه دارویی ریحان گراتیسیموم شناسایی شد
(جدول  .)1کروماتوگرام دو نمونه در شکل  1نشران داده شرده اسرت.
مونوترپنهای هیدروکربنه و اکسیژندار در مجمروع حردود  90درصرد
ترکیبررا اسررانس اسررتخراج شررده از ژنوتیررپ  278گیرراه ریحرران
گراتیسیموم در ماههای خرداد و آبان را تشکیل داده و پرس از آن بره
ترتیب سزکوزی ترپنهای هیدروکربنه و اکسیژندار در ردههای بعردی
قرار داشتند .اجزای غالب اسانس این ژنوتیرپ در مراه خررداد تیمرول
( 35/48درصررد) گامررا -ترررپینن (13/15درصررد) پرری -سرریمن
(11/31درصرد) آلفرا -ترروژن ( 4/76درصرد) ژرمرراکرین -دی (3/73
درصد) کراریوفیلن ( 3/66( )Eدرصرد) میرسرن ( 2/93درصرد) آلفا-
ترپینن ( 2/63درصد) و بورنئول ( 2/28درصد) بودنرد کره حردود 80
درصد ترکیبا شیمیایی اسانس این ژنوتیپ را تشکیل دادنرد (جردول
 .)4ترکیبا تیمول ( 45/85درصد) و گامرا -تررپینن ( 25/80درصرد)
ژنوتیپ  278در آبان ماه نسبت به خرداد ماه بیشتر بود این در حرالی
است که ترکیب پی -سیمن ( 3/56درصد) کاهش چشمگیری نسبت
به خرداد ماه داشته است .ترکیبا دیگر شرامل آلفرا -تررپینن (3/38
درصد) میرسن ( 3/01درصد) آلفا -توژن ( 2/94درصد) ژرمراکرین-
دی ( 2/76درصد) و کاریوفیلن ( 1/51( )Eدرصد) نسبت به خردادمراه
تغییررر محسوسرری نداشررت .ترکیررب بتررا -سررلینن ( 1/11درصررد) و
بورنئول( 0/71درصد) در پاییز بسیار اندک بود .در ژنوتیپ  296ریحان
گراتیسیموم حردود  80درصرد ترکیبرا اسرانس متعلرق بره کرالس
شیمیایی فنیل پروپانوزیدی بود و اجزای اصلی اسانس آن به ترتیب در
ماههای خرداد و آبان میتوان به  4ترکیب دیهیدرواوژنول (به ترتیب
 81/18و 79/20درصد) بتا -اسریمن (( )Zبره ترتیرب  11/89و 3/40
درصد) ژرماکرین -دی (به ترتیب  3/58و  2/80درصد) و کراریوفیلن
(( )Eبه ترتیب 0/52و  2/68درصد) اشاره نمود.
نتای تحقیق حاضر نشان داد که مقدار اسانس دو ژنوتیرپ تحرت
تاثیر فصل برداشت قرار نمیگیرد ولی میزان آن در دو ژنوتیپ متفاو
بود (جدول  2و  .)3میزان اسانس گیاهان دارویی تحت تراثیر تعرداد و
اندازه اندام های ترشح کننده و رخیره اسانس قرار می گیررد .عوامرل
محیطی با تاثیر بر دو عامل فوق باعث کاهش یا افرزایش اسرانس در
گیاهان می شود .با این وجود ژنوتیپ گیراه مهمتررین عامرل تعیرین

مقایسه درصد و اجزاي اسانس دو ژنوتیپ ریحان افریقایي...

کننده تعداد و اندازه کرک های ترشحی است .بنرابراین بره نررر مری
رسد که عوامل محیطی در آزمایش حاضر تاثیر چنردانی برر دو عامرل
مهم فوق نداشته است و میزان اسرانس در هرر ژنوتیرپ در دو فصرل
مورد مطالعه نسبتا یکسان بود .پروفایل اسرانس در دو ژنوتیرپ مرورد
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مطالعه کامال متفاو بود که با اجزای اسانس گزارش شرده در منرابع
مختلف روی گونه گراتیسیموم مطابقت داشرت .برر اسراس تحقیقرا
انجام شده اوژنول و تیمول بره عنروان ترکیرب اصرلی اسرانس گیراه
ریحان گراتیسیموم رکر شده است (.)6

جدول  -2تجزیه واریانس تاثیر ژنوتیپ و زمان برداشت بر میزان اسانس گیاه دارویی ریحان گراتیسیموم ()Ocimum gratissimum
)Table 2- ANOVA for the effect of Genotype and Harvest time on Essential oil content of African basil (Ocimum gratissimum

میانگین مربعات

درجه آزادی

منابع تغییرات

Mean Squares

Degree of fredom

Source of variation

0.003 ns

9

تکرار

* 5.034

1

0.002 ns

9

0.005 ns

1

** 0.033

1

0.003 ns

9

0.033

9

Replication

ژنوتیپ
Genotype

تکرار × ژنوتیپ
Replication × Genotype

زمان برداشت
Harvest time

ژنوتیپ × زمان برداشت
Genotype × Harvest time

تکرار × زمان برداشت
Replication × Harvest time

خطای آزمایشی
Error

 :nsعدم معنیداری ** و * :به ترتیب معنیدار در سطح احتمال  1و  5درصد
non-significant, ** and *: significany at 1% and 5% of probability level

ns:

جدول  -3اثر متقابل ژنوتیپ × زمان برداشت بر میزان اسانس گیاه دارویی ریحان گراتیسیموم ()Ocimum gratissimum
)Table 3- The interaction effect of Genotype ×Harvest time on Essential oil content of African basil (Ocimum gratissimum

میزان اسانس

زمان برداشت

ژنوتیپ

)Essential oil content (%

Harvest time

)Genotype (Code

0.76 c

بهار
Spring

پاییز

0.72 c

278

Autumn

بهار

1.41 b

Spring

بهار

1.49 a

296

Autumn

در یک بررسی که بر روی  7گونه از جنس ریحان انجام گردیرد
گونه( (Ocimum gratissimum L)1نژاد زمینی )1با میزان اوژنول
 74/3و  53/4درصد بره ترتیرب در بررگهرا و گرل آریرن در فصرل
برداشررت (آوریررل -مرری) و مقررادیر  89/5و  64/41درصررد در فصررل
برداشت (اکتبر -نوامبر) به عنوان یک منبرع غنری از اوژنرول شرناخته
شد این گونه دارای محتوی اسانس  0/64درصد بوده و برا توجره بره

مقدار باالی اوژنول در برگها مرورد توجره مریباشرد .در حرالی کره
پروفایل اجزای اسانس گونه گراتیسیموم( 2نژاد زمینی )2متفاو برود
و دارای بیشترین مقدار متیل ایزو اوژنول برا مقرادیر  40/26و 38/07
درصد به ترتیب در برگها و گل آرین بود .همچنرین حرداک ر میرزان
آلفا -توژن درنژاد زمینی 1مشاهده گردید و هر دو گونه دارای ترکیرب
سیس بتا -سیمن در برگها بودند .در پژوهش فوق فصل برداشرت و

1- Land race1

2- Land race2
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اندام گیاهی بیشترین تاثیر را در تعیین زمان مناسرب جهرت حصرول
بیشترین مقادیر عملکرد اسانس و ترکیبا شیمیایی مناسرب داشرتند.
به طوری که محتوی اسانس گل حدود  0/4درصد گرزارش شرد در
حالی که محتوی اسانس کل گیاه  0/1-0/25درصرد برود .همچنرین
عملکرد اسانس گل  12-13کیلوگرم در هکتار و عملکرد اسانس کل
گیاه 18-23کیلوگرم در هکتار بود ( .)34در مطالعه دیگری  33ترکیب

جدول  -4ترکیبات اسانس ژنوتیپهای  278و

به ترتیرب در اسرانس بررگهرای ) (O. gratissimum L.شناسرایی
گردید .ترکیبا اصلی اجزای اسانس گونه گراتیسیموم شامل اوژنرول
( 43/2درصد)  1و  8سینئول ( 12 /8درصد) و بتا سرلینن ( 9درصرد)
بود (.)5

 296گیاه دارویی ریحان گراتیسیموم ( )Ocimum gratissimum L.در فصل بهار و پائیز

Table 4- Essential oil components of two genotypes of African basil (Ocimum gratissimum L.) at spring and fall seasons
O. g
O. g
شاخص کواتس
شاخص کواتس
278
296
رد
(278)-2
(296)-2
زمان بازداری

آبان

خرداد

آبان

خرداد

منابع

محاسبه شده

Kovats index
)(reference

Kovats index
)(calculated
920

4.89
5.02

Retention
index

ترکیب

Compounds

یف

Octob
er

June

0.36

0.18

2.94

0.06

-

0.90

1.74

-

-

0.09

0.23

946

0.42

0.35

0.63

0.63

969

966

-

-

0.25

0.64

974

971

5.84

0.23

0.21

3.01

2.93

988

983

6.09

-

-

0.36

0.26

1002

1000

6.40

α-Phellandrene

0.17

0.24

1008

1006

6.54

δ-3-Carene

3.38

2.63

1014

1012

6.70

α-Terpinene

9

3.56

11.31

1020

1019

6.88

0.05

-

0.86

0.98

1024

1023

6.97

ρ-Cymene
Limonene

10

3.40

11.89

1.40

0.28

1032

1030

7.14

0.12

0.45

0.20

0.12

1044

1040

7.40

)β -Ocimene (Z
)β-Ocimene (E

0.32

-

25.80

13.15

1054

1056

7.79

0.36

0.40

1.86

0.76

1065

1061

7.91

0.09

-

0.83

0.83

1083

1084

8.46

0.35

0.10

029

1.17

1095

1093

8.69

-

-

0.16

1099

1106

9.05

-

0.20
0.23

Octob
er

June
4.76

924
932

927
942

5.30
5.76

β-Pinene
Myrcene

7
8

α -Thujene
α-Pinene
Camphene
Sabinene

γ -Terpinene
cis-Sabinene hydrate
Terpinolene
Linalool

No.
1
2
3
4
5
6

11
12
13
14
15
16
17

0.19

0.17

-

1128

1126

9.48

Allo-Ocimene

19

0.07

-

0.08

0.33

1130

1131

9.79

-

-

0.12

0.62

1155

1156

10.53

1-allo-Terpineol
Isoborneol

20

0.68

0.12

0.71

2.28

1165

1167

10.86

0.07

-

0.13

0.53

1179

1177

11.16

0.21

-

-

0.26

1186

1185

11.24

2,5-Dimethyl styrene

Borneol
ρ Cymen-8-ol
α-Terpineol

18

21
22
23
24
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25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
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Nerol
Neral
Geraniol
Geranial
Thymol
Carvacrol
Eugenol
Dihydro-Eugenol
α- Copaene
Geranyl acetate
β-Elemene
Methyl eugenol
Caryophyllene (E)
Trans- αBergamotene
α-Guaiene
α-Humulene
Germacrene D
β-Selinene

12.43

1224

1227

0.60

0.32

-

12.63

1235

1234

0.06

-

-

13.17

1246

1249

0.21

-

-

13.50

1274

1264

0.24

-

-

14.35

1295

1289

35.48

45.85

-

14.46

1299

1298

0.61

0.50

-

15.96

1353

1356

0.17

0.08

-

0.10

16.44

1371

1366

-

-

81.18

79.20

16.51

1372

1374

0.21

0.14

-

-

16.66

1378

1379

-

-

0.33

0.85

16.95

1388

1389

0.30

0.23

0.26

0.92

0.11

-

-

17.62

1397

1403

-

17.74

1417

1417

3.66

1.51

0.52

2.68

18.12

1431

1432

0.07

0.22

-

0.16

18.22

1435

1437

0.29

0.08

18.65

1451

1452

0.65

0.23

-

0.22

19.55

1484

1484

0.73

2.76

3.58

2.80

19.64

1488

1489

3.73

1.11

-

-

-

0.18

0.44
0.05

-

43

α-Selinene

20.03

1502

1498

1.31

0.16

44

δ -Cadinene

20.31

1514

1513

0.10

-

45
46
47

7-epi-α Selinene
γ-Cadinene
cis-Calamenene
Bicyclosesquiphellan
drene

20.36
20.47
20.73

1515
1520
1532

1520
1522
1528

0.18
0.22
0.08

0.08
0.09

0.15

-

-

23.57

1646

1647

0.12

-

-

23.80

1655

1652

0.25

-

-

24.58

1686

1685

0.16

-

-

0.59

43.79

45.58

14.09

7.22

41.23

47.71

0.12

1.02

11.65

6.59

4.51

7.94

0.41

-

-

1.18

0.28
97.35

0.08
99.96

81.18
99.89

79.30
96.66

48
49
50

α-Cadinol
α-Bisabolol
monoterpenes
hydrocarbons
monoterpenes
oxygenated
sesquiterpenes
hydrocarbons
sesquiterpenes
oxygenated
Phenylpropanoids
Total

0.12

-
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شکل  -1کروماتوگرام ترکیبات شیمیایی اسانس ژنوتیپ های گیاه دارویی ریحان گراتیسیموم ( Ocimum
 :)A( .)gratissimum L.ژنوتیپ 278؛ ( :)Bژنوتیپ 296
Figure 1- Chromatogram of the chemical composition oil of African basil (Ocimum gratissimum
L.) genotypes. (A): Genotype 278; (B): Genotype 296

ترکیبا شیمیایی موجود در اسانس گیاهان دارویی بطور عمرده
محصرول دو مسریر بیوسرنتزی موالونیرک اسرید و شریکمیک اسررید

هستند .ترکیبا ترپنوزیدی همچون تیمول از طریق مسیر موالونیک
اسید سنتز و ترکیبرا فنیرل پروپانوزیردی نریرر دیهیردرواوژنول و
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اوژنول طی مسیر شیکمیک اسید ساخته میشوند .بنابراین با توجه به
نتای تحقیق حاضر به نرر می رسد مسیر تولید ترکیبرا اسرانس در
ژنوتیپ  278از فنیل پروپانوزیدهایی نریرر اوژنرول بره سرمت تولیرد
ترکیبا مونوترپنی همچون تیمول سوق یافتره اسرت کره ایرن امرر
می تواند به دلیل افزایش بیان ژن آنزیمهای مسریر موالونیرک اسرید
باشد .در ژنوتیپ  296گیاه ریحان گراتیسریموم نیرز افرزایش میرزان
ترکیررب دیهیرردرواوژنول ممکررن اسررت ناشرری از بیرران بیشررتر ژن
آنزیم های مسیر تولید این ترکیب فنیل پروپانوزیدی نسبت به ترکیب
اوژنول باشد .تحقیقا مختلف حاکی از بیان متفاو ژن آنزیمهرای
مسیرهای بیوسنتزی در مراحل رشدی و زمان های مختلف برداشرت
گیاه به عنوان یکی از مهمترین عوامل اثرگذار برر کمیرت و کیفیرت
ترکیبا شیمیایی اسانس گیاهان دارویی مری باشرد ( .)34ترکیبراتی
مانند پی -سریمن و گامرا -تررپینن در ژنوتیرپ  278در زمرانهرای
مختلف برداشت تغییر محسوسی داشتند که نشان دهنده تاثیر دما بر
فعالیت آنزیمهای دخیل در مسیر سرنتز اجرزای اسرانس در ژنوتیرپ
مورد مطالعه میباشد .برعکس به نرر میرسد که مقدار ترکیرب دی
هیدرواوژنول در ژنوتیپ  278در ماههایخررداد و آبران تحرت تراثیر
شرایط محیطی در دو فصل قرار نمیگیرد.
ترکیب تیمول یک مونوترپن اکسیژندار مشرتق شرده از سریمن
بوده و کرارواکرول ایزومرر آن مریباشرد .گیراه آویشرن (Thymus
) vulgaris L.از خانواده نعناعیان منبع اصلی تیمول به شمار میآید
و میزان ترکیب فوق در این گیاه در دامنه  10تا  64درصد مریباشرد
( .)6میزان این ترکیب در گونره )(Thymus broussonetii Boiss.
گیاه آویشرن  36/7درصرد و در گیراه آویشرن شریرازی ( Zataria
 59 )multifhora Boiss.درصد رکر شدهاند ( 8و  .)24عرالوه برر
گیاه آویشن منابع مختلف به میزان باالی این ترکیب در گونرههرای
مختلف گیراه مررزه (Satureja rechingeri Jamzad, Satureja
)  bakhtiarica Bongeاز خرررانواده نعناعیررران گیررراه L.
 Trachyspermum copiticumاز خانواده چتریان و گیاه (Lippia
) multiflora Molldenkeاز خانواده شراهپسرند اشراره دارنرد ( 4و
 .)29در مسیر بیوسرنتز تیمرول و کرارواکرول ترکیبرا حدواسرطی
همچون ژرانیرول پیروفسرفا و سریتوکروم  P450اکسریداز دخیرل
هستند ( )33و با توجه به باال بودن میرزان ایرن ترکیرب در ژنوتیرپ
 278گونه گراتیسیموم گیاه ریحان به نرر میرسد آنزیمهرای مسریر
بیوسنتز تیمول بیان باالتری داشته و می توان این گیاه را به عنروان
یک ژنوتیپ دارای مقدار براالی ترکیرب تیمرول در جرنس اسریموم
گزارش نمود .با توجه بره رشرد و بیومراس مناسرب ژنوتیرپ  278و
حداقل دو نوبت برداشت گیاه در هر سال و میزان اسانس و تیمول در
سطح آویشن شاید بتوان ژنوتیپ مذکور را در شرایط خوزسرتان کره
مناسب رشد آویشن نمی باشد کشت نمود که مطمئنا توصیه مرذکور
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نیازمند تحقیقا بیشتر میباشد.
عالوه بر ترکیب تیمول رابطه مسرتقیم میران میرزان بیران ژن
اوژنول سنتتاز و میزان ترکیب اوژنول به ویژه در برگهرای جروان و
گلآرین گونههای جنس اسیموم و همبستگی م بت سطح رونویسری
آنزیم کونیفریل الکل آلکیل ترانسفراز (مجموعره آنزیمری کلیردی در
هدایت سوبسترا به سمت ترکیبرا فنیرل پروپانوزیردی) برا فراوانری
ترکیب کونیفریل الکل (ترکیب حدواسط کلیدی در مسیر بیوسرنتزی
فنیل پروپانوزیدها) حاکی از فعال بودن محصوال نهایی این مسریر
بیوسنتزی جنس اسیموم میباشد ( .)3نتای تحقیق حاضر نیز نشران
داد ترکیب فنیل پروپانوزیدی دیهیدرواوژنول ترکیب غالرب اسرانس
ژنوتیپ  296گیاه ریحان گراتیسیموم بود و به ایرن ترتیرب بره نررر
میرسد افزایش میزان ترکیب مذکور ممکن است ناشی از بیان بیشتر
ژن آنزیم هرای مسریر تولیرد آن نسربت بره اوژنرول ترکیرب فنیرل
پروپانوزیدی دیگر باشد .در این پژوهش ترکیبا موجود در اسراس
ریحان گراتیسیموم تحت تاثیر ژنوتیپ گیاه بوده و کمتر تحرت تراثیر
فصل برداشت (بهار-پاییز) قرار داشت.
غنچه گل گیاه میخرک هنردی ()Syzigium aromaticum L.
یکی از منابع اصلی ترکیب اوژنول است کره از زمرانهرای قردیم در
هند استفاده میشود .در ایران نیز گلچههای میخرک بررای تسرکین
درد دندان و به عنوان ادویه جهت معطر نمودن غذا و غیرره مصررف
می شود .کشت گیاه میخک با توجه به نیازهای خاض آب و هوایی و
خاک به مناطق جنوبی هند و اندونزی محدود شده است و علیرغرم
سابقه کشت  150ساله در هند نیز سطح زیر کشرت آن توسرعه پیردا
نکرده است .عالوه بر آن گلدهی گیاه تحت شرایط مردیریت خروب
در سال چهارم شروع و در سال پانزدهم بره مرحلره بلرو و گلردهی
کامل میرسد که از یک درخت  15تا  20ساله حدود  3تا  4کیلوگرم
غنچه گل برداشت مریشرود .بنرابراین علریرغرم درصرد اسرانس و
همچنین اوژنول باال محققین به دنبال گیاه جایگزین مناسبی بررای
میخک هستند و برخی از گونههای ریحان برا توجره بره دوره رشرد
کوتاهتر ( 60تا  90روز) و تعداد برداشت بیشرتر در سرال نسربت بره
میخک توصیه شده است ( .)34با توجه به شرایط آب و هوایی کشور
ایران تاکنون گزارشی از کشت تجاری میخک در ایران وجود نردارد
و عمده میخک موجرود در عطراری هرا و مرورد نیراز کارخانجرا از
کشورهای خارجی م ل هند و اندونزی تامین میشود .از طرفی نتای
تحقیق حاضر نشان داد که در شرایط خوزستان ژنوتیپ  296حراوی
مقدار مناسبی اسانس و دی هیدرواوژنول می باشد .بنابراین پیشرنهاد
میشود که تحقیقا بیشتری با هدف توسعه کشت گیاه در خوزستان
و استانهای جنوبی کشور انجام گردد.

1400  تابستان،2  شماره،35  جلد،)نشریه علوم باغباني (علوم و صنایع كشاورزي

 فصل برداشت محصول روی اجزای اصرلی.) بودE( دی و کاریوفیلن
 تاثیر داشرته اسرت در حالیکره ترکیبرا اصرلی278 اسانس ژنوتیپ
 در مجموع به نرر. در دو فصل برداشت نسبتا ثابت بود296 ژنوتیپ
میرسد که دو ژنوتیپ مورد مطالعه در شررایط اهرواز رشرد مناسربی
داشته و حاوی ترکیبا ارزشمند تیمول و اوژنول است که میتواند با
اعمال روش های به زراعی چند برداشت در طول دوره رویش داشته
 با توجه به نیاز صرنایع مختلرف پیشرنهاد مریشرود تحقیقرا.باشد
بیشتری جهت توسعه کشت آن در استانهای جنروبی کشرت انجرام
.شود

سپاسگزاری
نویسندگان مقاله از صندوق حمایرت از پژوهشرگران و فنراوران
) جهت حمایت مالی از طرح دانشگاه ایالم و دانشگاه شرهیدINSF(
چمران اهواز جهت همکاری در این پرروژه تشرکر و قردرردانی مری
.نمایند
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نتیجهگیری
) بره دلیرل داراOcimum gratissimum L.( گونه گراتیسیموم
بودن ترکیبا فیتوشیمیایی ارزشمند از جمله گونه های مهرم جرنس
ریحان به شمار میآید و اسانس و عصاره آن در صرنایع مختلرف بره
 نتای تحقیق حاضرر.ویژه صنعت داروسازی مورد توجه فراوان است
278  تقریبرا دو برابرر ژنوتیرپ296 نشان داد مقدار اسانس ژنوتیرپ
 پروفایل شریمیایی.است که تحت تاثیر فصل برداشت قرار نمیگیرد
 ترکیرب50  این گیاه دارویی شرامل296  و278 اسانس ژنوتیپهای
مختلف متعلق به کالس های شیمیایی مونوترپنهای هیدروکربنره و
اکسیژندار و سزکوزیترپنهای هیدروکربنره و اکسریژندار و فنیرل
 شامل مونروترپن278  ترکیب غالب اسانس ژنوتیپ.پروپانوزیدی بود
- سریمن آلفرا- تررپینن پری- ترکیبا گاما.اکسیژن دار تیمول بود
) سرایزE(  دی کراریوفیلن- توژن ژرمراکرین-ترپینن میرسن آلفا
 ترکیرب دیهیردرواوژنول.اجزای اصلی اسانس ایرن ژنوتیرپ بودنرد
 در ماههای خرداد و آبان شناسایی296 ترکیب اصلی اسانس ژنوتیپ
-) ژرماکرینZ(  اسیمن-گردید و سایر ترکیبا اسانس آن شامل بتا
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Introduction: Basil genus (Ocimum) contains 30 to 150 species which grown in tropical and subtropical
regions of Asia, Africa, Central and South America and found as a wild plant in these areas. In India, around
25,000 ha is under cultivation of Ocimum spp., with an annual production of about 250–300 tonnes of essential
oil. Ocimum gratissimum L., a dicotyledonous shrub plant, which belongs to the Lamiaceae family, stands out
for the quality, quantity and chemical diversity of the essential oils. These oils have been used in the
pharmaceutical, cosmetic and food industries. Some of the essential oil compounds have antibacterial,
insecticidal and antioxidant properties with high demand on the international market of the ﬁne perfumery
industry. It is also popularly used in herbal medicine for treating several diseases, such as upper respiratory tract
infection, fever, cough, diarrhea and pneumonia. Being a short-duration economically viable medicinal and
aromatic crop, clove basil has huge potential for large scale cultivation. Plant genetic has an important role in
determining the type and amount of secondary metabolites of medicinal plants. Moreover, the recognition of
species and genotypes with high genetic capability in the production of desired metabolites has been at the top of
the plant breeding plans of medicinal plants. In addition, essential oil composition of plants may be affected by
harvest time which is due to the impact of weather conditions on plant growth and development. The present
study was aimed to evaluate the oil composition of two genotypes in two harvests.
Materials and Methods: The research was conducted in the research farm of the college of agriculture,
shahid Chamran University, Ahvaz, Iran during 2019. Two valuable genotypes of Ocimum gratissimum L. (278
and 296), with two different essential oil profiles, were investigated in two harvests; spring and autumn seasons.
The aboveground parts of the plants were collected on June and November and dried on shade at room
temperature. The essential oils of the plants were extracted by water distillation through Clevenger apparatus and
the quantity and quality of the essential oils were analyzed by GC and GC-MS.
Results and Discussion: The results of present study showed that the essential oil content of two genotypes
was not affected by the harvest season while its amount was different in two genotypes. The essential oil content
of genotype 296 was 2-fold of 278. According to the qualitative analysis of the essential oils, fifty compounds
were identified in the essential oils of 278 and 296 genotypes. More than 98% of the identified compounds (in
the essential oils of these two genotypes) were classified into five chemical classes; including hydrocarbon and
oxygenated monoterpens, and hydrocarbon and oxygenated sesquiterpene and phenylpropanoids. The major
constituent of the essential oil of genotype 278 was oxygenated monoterpene, thymol, on June (35.48 %) and
November (45.85 %), which was not found in genotype 296. Gamma-terpinene was also significantly increased
from June (13.15 %) to November (25.80 %). P-cymene (11.31-3.56 %), alpha- thujone (4.76-2.94 %),
Germacrene D (3.73-2.76 %), caryophyllene E (3.66-1.51 %), myrcene (2.93-3.01 %), alpha-terpinene (2.633.38 %) and bourneol (2.28-0.71 %) were the remains of oil composition. Dihydro eugenol, which belongs to the
chemical class of phenylpropanoids, was identified as the main essential oil components of genotype 296 which
its amount was not affected by the harvest time. The other oil constituents were Beta (Z)-Ocimene (11.89-3.40
%), Germacrene D (3.58-2.80 %), and caryophyllene E (0.52-2.68 %).
Conclusion: Terpenoids such as thymol are synthesized via the mevalonic acid pathway, and
phenylpropanoid compounds such as dihydroeugenol and eugenol are synthesized via the shikimic acid pathway.
The metabolite diversity across different species could be explained by the differential gene expression pattern.
According to the results of the present study, thymol was identified as the main oil components of genotype 278.
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This may be due to the increased expression of mevalonate enzymes. The monoterpene was replaced by
phenylpropanoid; dihydrogenugenol, in the oil of genotype 296 which might be due to more expression of the
enzymes of the phenylpropanoid pathway. In the other hand, Thymol, P-cymene and gamma-terpinene in
genotype 278 varied significantly in different harvesting times, indicating the effect of temperature on the
activity of enzymes involved in the synthesis of essential oil components. On the contrary, the amount of
dihydrogenugenol in genotype 278 on June and November is not affected by the environmental conditions in two
seasons. With regard to the conclusions to the proper growth of genotype 278 and 296, as well several harvests
annually, essential oil content and thymol and dihydrogenugenol, therefore, it is suggested that further research
should be carried out for developing plant cultivation in Khuzestan and southern provinces which is not suitable
for basil growth.
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