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ارزیابی اثر متقابل نیتروژن و زمان برداشت بر عملکرد رویشی ،کمیت و کیفیت اسانس چهار
رقم ریحان )(Ocimum basilicum L.
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چکیده
نیتروژن یکی از مهمترین عناصر پرمصرف برای رشد و تولید گیاهان محسوب میشود و در دسترس بودن آن بسیاری از پارامترهای مورفولووژیکی
فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی گیاهان را تحت تأثیر قرار میدهد .بهمنظور بررسی اثر سطوح مختلف کود نیتروژن بر عملکرد و برخی خصوصیات کیفی چهار
رقم ریحان آزمایشی بهصورت فاکتوریل اسپیلت پالت در زمان در قالب طرح بلوكهای کامل تصادفی با سوه تکورار در ایسوتاا تحقیقوات کشواورزی
خرمآباد در سال  5931انجام شد .تیمارهای آزمایش شامل چهار رقم ریحان (O. basilicum Ocimum basilicum var. Italian Large Leaf
 O. basilicum var. Sweet Thai var. Cinnamonو  )O. basilicum var. Mobarakehسوه سوطک کوود نیتوروژن (صوفر  511و 011
کیلوگرم در هکتار کود اور ) و سه نوبت برداشت گیا ریحان بود .نتایج نشان داد که بیشترین نسبت برگ به ساقه ( )5/8با کاربرد  511و  011کیلووگرم
در هکتار کود اور در رقم  Italian Large Leafدر برداشت اول بدست آمد .از میان ارقام مورد بررسی حداکثر وزن خشک بورگ وزن خشوک کول
درصد و عملکرد اسانس مربوط به رقم  Italian Large Leafو حداکثر شاخص کلروفیل برگ مربوط بوه ارقوام  Sweet Thaiو  Cinnamonبوود.
بیشترین وزن خشک کل ( )9880 kg ha-1به رقم  Italian Large Leafبا کاربرد  011کیلوگرم در هکتار اور در برداشت دوم اختصاص یافوت کوه
اختالف معنیداری با کاربرد  511کیلوگرم در هکتار اور در برداشت دوم در همین رقم نداشت .تیمار شاهد (عدم مصرف کود) نسبت به سایر تیمارهوای
کودی از درصد اسانس بیشتری برخوردار بود ( 5/15درصد) اما حداکثر عملکرد اسانس ( )02/93 kg ha-1با مصرف  511کیلوگرم در هکتوار کوود اور
حاصل شد .بیشترین مقدار ترکیبات غالب اسانس (به استثنای سه ترکیب غالب متیلکاویکول 5و-8سوینئول و متیولسوینامات) در تیموار شواهد (عودم
مصرف کود اور ) مشاهد گردید .بهطور کلی میتوان رقم  Italian Large Leafو مصرف  511کیلوگرم در هکتوار کوود اور را در شورایط محیطوی
مشابه خرمآباد توصیه نمود.
واژههای کلیدی :اور ترکیبات بیوشیمیایی عملکرد اسانس متیلکاویکول وزن خشک برگ
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علفی و از قدیمیترین گیاهان ادویهای متعلق بوه خوانواد نعناعیوان
میباشد که بومی آسیا آفریقا آمریکا و مناطق نیمهگرمسویری اسوت
( 8و  .)09این گیا سرشار از متابولیتهای ثانوی و اسانس با خوواص
درمانی است از اینرو در طب سنتی به عنوان مقوی معد مدر ضود
درد ضد التهاب ضد سرطان و همچنین برای جلووگیری از عووار
بیماریهای قلبی-عروقی مورد استفاد قرار میگیرد ( 53و  .)03ایون
گیا از نظر اقتصادی از اهمیت زیادی برخوردار بود و بهطور گسوترد
در تهیه غذاها فرآوری مواد غذایی و صنایع دارویی مصرف مویشوود
( 0و  .)1ارقام ریحان از نظر رنگ برگ (سبز یوا بونفش) رنوگ گول

5- Labiatae
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(سفید قرمز و بنفش) و عطر متفاوت هستند .مقدار اسانس ریحان بوا
توجه به شرایط اقلیمی محل رویش متفاوت و بین  1/1تا  5/1درصود
میباشد ( .)09ترکیب شیمیایی اسانس ریحان نیز بوه ژنتیوک فصول
رشد عوامل محیطی و مرحله رشد گیا بسوتای دارد ( .)9در بررسوی
9
پادالیا و همکواران ( )08لینوالول 5متیولکواویکول 0متیولاوژنوول
اوژنول 8و ژرانیول 1به عنوان ترکیبات غالب اسانس ریحان شناسوایی
شد اند.
عوامل اقلیمی و مواد مغذی مورد نیاز گیاهان از مهمترین عوامل
مؤثر بر رشد گیاهان دارویی و خصوصیات کمی و کیفی اسانس موی-
باشند ( .)91نیتروژن یکی از مهمتورین عناصور غوذایی موورد نیواز در
تولید گیاهان اسوت کوه نقوش مهموی در فعالیوتهوای فتوسونتزی و
ظرفیت تولید محصول داشته و در دسترس بودن آن بر رشد و عملکرد
گیاهان و پارامترهای بیوشیمیایی اثرگذار است ( 51و  .)99اثر افزایند
نیتروژن بر پارامترهای رشد را میتوان به نقش ساختاری یوا تنظیموی
نیتروژن نسبت داد که با افزایش تعداد و انداز سلولهوای مریسوتمی
به تشکیل شاخههای جدید و گسترش برگ منجر میشود ( .)58بوین
محتوای کلروفیل برگ و میزان کود نیتروژن مصرفی ارتباط مستقیمی
وجود دارد .در تحقیقی با مصرف کودهای نیتروژنی (شیمیایی زیستی
و تلفیقی) شاخص سطک برگ و نسبت برگ به ساقه در گیا ریحوان
بهبود یافت ( .)52مصرف نیتروژن میتواند عملکرد گیا ریحوان را در
شرایط مختلف آب و هوایی بهطور قابل توجهی افزایش دهد ( .)91در
تحقیقی گزارش گردید که بیشترین وزن تر ریحوان بوا مصورف 911
کیلوگرم در هکتوار کوود نیتوروژن حاصول گردیود ( .)08در آزمایشوی
مزرعهای اثر سه سطک کود نیتروژن (صوفر  511و  011کیلووگرم در
هکتار نیتروژن) بر عملکرد اسانس گیوا نعنوا ( Mentha arvensis
 )L.مورد بررسی قرار گرفت که در نهایت بیشترین مقودار اسوانس بوا
کوواربرد  511کیلوووگرم نیتووروژن در هکتووار حاصوول شوود ( .)02نتووایج
تحقیقات نشان داد که نیتروژن بهطور قابل تووجهی مقودار لینوالول
8
اوژنووول متیوولکوواویکول -Zسوویترال 2ژرانیووال-)E( 9کوواریوفیلن
ترانس-آلفا-برگاموتن 3آلفا-هومولن 51و اُکالیپتول 55اسوانس ریحوان
را تغییر میدهد ( 00 52و .)91
1- Linalool
2- Methyl chavicol
3- Methyl eugenol
4- Eugenol
5- Geraniol
6- Z-Citral
7- Geranial
8- (E)-Caryophyllene
9- Trans-α-Bergamotene
10- α-Humulene
11- Eucalyptol

علیرغم اثر مثبت نیتروژن بور بهبوود رشود و عملکورد گیاهوان
مصرف بیش از حد کود نیتروژن میتواند اثور منفوی بور جوذب سوایر
عناصر داشته باشد .از طرفی مقادیر باالی نیتروژن محلوول در آب بوه
آلودگی آبهای زیرزمینی منجر میشود .بنابراین تعیین مقدار مناسب
کود نیتروژن متناسب با نیاز غذایی محصوالت زراعی عالو بر بهبود
عملکرد از لحاظ کموی و کیفوی آسویب وارد شود بور سیسوتمهوای
کشاورزی و محیط زیست را کاهش مویدهود ( .)59عوالو بور ایون
عملکرد و ویژگیهای کمی و کیفی اسانس ارقام ریحان مورد ارزیوابی
در این پژوهش که مربوط به نقاط مختلف جهوان مویباشوند تحوت
شرایط آب و هوایی یکسان مورد ارزیابی قرار نارفته است .از ایونرو
هدف تحقیق حاضر ارزیوابی اثور مقوادیر مختلوف کوود نیتوروژن بور
عملکرد رویشی و خصوصیات کمی و کیفی اسانس چهار رقم ریحوان
و معرفی بهترین رقم در شرایط آب و هوایی خرم آباد میباشد.

مواد و روشها
این آزمایش در سال زراعی  5931در ایسوتاا تحقیقواتی سوراب
چناایی خرم آباد انجام شود .خصوصویات جغرافیوایی و آب و هووایی
منطقه در جدول  5و خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاك مزرعوه در
عمق صفر تا  91سانتیمتری در جدول  0ارائه شد است.
آزمایش بهصورت فاکتوریل اسپلت پالت در زمان در قالوب طورح
بلوكهای کامل تصادفی بوا سوه تکورار بوه اجورا در آمود .تیمارهوای
آزمایش شامل چهار رقم ریحان (ارقوام خوارجی O. basilicum var.
Sweet O. basilicum var. Cinnamon Italian Large Leaf

 O. basilicum var. Thaiو رقووم بووومی
 )Mobarakehسه سطک کود نیتروژن (صوفر  511و  011کیلووگرم
در هکتار کود شیمیایی اور ) و سه نوبت برداشوت گیوا ریحوان بوود.
رقم  Mobarakehاز موسسوه پاکوان بوذر اصوفهان و ارقوام خوارجی
ریحان از شرکت  Eden Brothersکشور آمریکا تهیه شدند.
قبل از کشت بر اسواس نتوایج آزموون خواك  511کیلووگرم در
هکتار سوپر فسفات تریپل و  91کیلوگرم در هکتوار سوولفات پتاسویم
بهطور یکنواخت به هر کرت اضوافه شود .کوود نیتوروژن (اور ) در دو
مرحله (نصف آن با آخرین شخم قبل از کاشوت و موابقی بوه صوورت
سرك پس از برداشت اول) بر اسواس تیمارهوا بوهصوورت نوواری در
کرتهای مورد نظر اضافه شد .کشت بذور ریحان بهصوورت مسوتقیم
در تاریخ پنج خرداد ما در کرتهایی با مساحت پونج مترمربوع انجوام
شد .هر کرت شامل پنج ردیف  0متری بود که فاصله بوین دو ردیوف
کاشت  11سانتیمتر و فاصله بذرها روی ردیف  0/1سانتیمتر در نظر
گرفته شد (تراکم  81بوته در متر مربع).
O. basilicum var.
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جدول  -1خصوصیات جغرافیایی و آب و هوایی منطقه
Table 1- Geographical and climatic characteristics of the region

میانگین حداقل

میانگین حداکثر

میانگین دمای
ساالنه

دمای ساالنه

دمای ساالنه

Average annual
temperature
)(°C

Minimum
temperature
)(°C

Maximum
temperature
)(°C

Precipitation
)(mm

17.2

0

39.6

525

طبقه بندی اقلیمی

متوسط بارندگی

منطقه (دومارتن)

ساالنه

Climate
classification
)(De Martonn

نیمه خشک
semi-arid

ارتفاع از

عرض

طول

Altitude
)(m

جغرافیایی

جغرافیایی

Latitude

Longitude

1162

'33°27

'48°17

سطح دریا

جدول  -2خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاك مزرعه قبل از اجرای آزمایش
Table 2- Physical and chemical analysis of soil before the experiment

پتاسیم قابل جذب

فسفر قابل جذب

نیتروژن کل

هدایت الکتریکی

Available K
)(ppm

Available P
)(ppm

Total N
)(%

EC
)(dS.m-1

pH

350

7.00

0.289

0.546

7.56

برای جلوگیری از نشت نیتروژن بوین کورتهوای مجواور یوک
ردیف نکاشت در نظر گرفته شد .بالفاصله پس از کاشت بوذرها بوه
آبیاری همه کرتها اقدام گردید .آبیاریهای بعدی با در نظر گورفتن
شرایط جوی و نیاز گیا (تقریباً هر  8روز یکبار) صورت گرفت .وجین
دستی علفهای هرز مزرعه نیز در صورت لزوم انجوام شود .صوفات
انداز گیری شد در این تحقیق شامل شاخص کلروفیل برگ نسبت
برگ به ساقه وزن خشک بورگ وزن خشوک کول بوتوه درصود و
عملکرد اسانس و تعیین ترکیبات شیمیایی اسانس بود.
شاخص کلروفیل برگ در اوایل گلودهی بوا اسوتفاد از دسوتاا
کلروفیلمتر دستی ( )SPAD-502ثبت گردید .بورای تعیوین نسوبت
برگ به ساقه در هر برداشت د بوته به طور تصوادفی از هور واحود
آزمایشی انتخاب و انداز گیری شد .سپس میواناین مشواهد هوا بوه
عنوان نسبت برگ به ساقه برای تیمار مورد نظر در نظر گرفتوه شود.
برداشت ریحان در سه نوبت (برداشت اول در اواسوط تیور برداشوت
دوم در اواسط مرداد و برداشوت سووم در اواخور شوهریور) در اوایول
گلدهی و پس از حذف اثرات حاشویهای انجوام گرفوت .بوتوههوای
موجود در یک متر مربع از دو ردیف میانی هر کرت برداشت و بورای
انداز گیری وزن خشک برگ و وزن خشک کل بوته بوه آزمایشواا
منتقل شدند .سپس نمونهها به مدت  88ساعت در آونی با دمای 91
درجه سانتیگراد خشک و سپس توزین شدند.
برای استخراج اسانس نمونههوای گیواهی کوه شوامل بورگ و
سرشاخههای جوان بودند بهطور طبیعی در سایه خشک گردید .برای
استخراج اسانس از روش تقطیر با آب و دستاا کلونجر استفاد شد.
 81گرم از پودر گیا خشک در یک بالن ریخته شد و پس از افوزودن
 111میلیلیتر آب مقطر به آن بالن به دستاا کلونجر متصل گردید

اسیدیته

شن

سیلت

رس

Sand
)(%

Silt
)(%

Clay
)(%

26.98

40.50

32.52

بافت خاك
Soil texture

لومی-رسی
Clay loam

تا عمل تقطیر به مدت  8ساعت انجام شوود ( .)9پوس از اسوتخراج
اسانس توسط سولفات سدیم بیآب آبگیری شد و در ظروف دربسته
شیشووهای تیوور رنووگ دور از نووور و در یخچووال (دمووای  8درجووه
سانتیگراد) ناهداری گردید ( .)01پوس از تووزین اسوانس اسوتخراج
شد درصد اسانس محاسبه گردید.
× 511

= درصد اسانس

اسانسگیری نمونهها در سه تکرار و برای هر برداشت بهصورت
جداگانه انجام گردید .عملکرد اسوانس نیوز از حاصولضورب درصود
اسانس در وزن خشک زیست تود بهدست آمد .بورای انوداز گیوری
ترکیبات اصلی اسانس از تیمارهای مربوط به یک تکرار مشخص در
برداشت دوم استفاد گردید ( 59و .)90
برای شناسایی ترکیبات اسانس ریحان از دستاا کرومواتوگرافی
گازی با طیفسنج جرموی اسوتفاد شود .نمونوه اسوانس در دسوتاا
کروماتوگرافی گازی مدل  Agilent 7890ساخت کمپانی Agilent
آمریکا مجهز به ستون ( HP-5MSبا طوول سوتون  91متور قطور
داخلی  1/01میلیمتر و ضوخامت الیوه فواز سواکن  1/01میکورون)
تزریق شد .برنامهریوزی حرارتوی سوتون از دموای اولیووه  11درجوه
سانتیگراد شرو و به مدت  0دقیقه در این دموا ناوه داشوته شود و
سووپس بووا سوورعت  9درجووه سووانتیگووراد در دقیقووه بووه  081درجووه
سانتیگراد افزایش یافت .سپس با سرعت  51درجوه سوانتیگوراد در
دقیقه به  911درجه سانتیگراد رسید .از هلیوم بهعنوان گاز حامل بوا
سرعت جریان  5میلیلیتر در دقیقه اسوتفاد شود .ولتواژ یونیزاسویون
دستاا طیفسنج جرمی  91الکترون ولوت و دموا در محول تزریوق
 031درجه سوانتیگوراد بوود .شناسوایی اجوزای اسوانس بور اسواس
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شاخصهای بازداری (با استفاد از نرمال آلکانهای  8تا  01کربنه) و
با ارزیابی طیفهای جرمی ترکیبات و مقایسه آنها با بانک اطالعات
جرمی ( )Wiley 7 and Nist 62و با مراجعوه بوه داد هوای منتشور
شد انجام شد ( 5و .)55
پیش از تجزیوه واریوانس نرموال بوودن و یکنوواختی واریوانس
خطای داد ها با استفاد از نرمافزار  Minitab ver. 14موورد آزموون
قرار گرفتند .تجزیه واریانس داد ها با استفاد از نرمافزار SAS ver.
 9و مقایسه میاناین داد ها بر اساس آزمون چند دامنهای دانکون در
سطک احتمال پنج درصد با استفاد از نورمافوزار  MSTAT-Cانجوام
شد .نمودارها بوا اسوتفاد از نورمافوزار  Excelو میلوههوای خطوای
آزمایشی ( )Error Barsبر اساس  SDرسم گردید.

نتایج و بحث
شاخص کلروفیل برگ )(SPAD

بر اساس نتایج تجزیه واریانس داد هوا (جودول  )9بوین ارقوام
تیمارهای کوود نیتوروژن و برداشوتهوای مختلوف از نظور شواخص

کلروفیل برگ اختالف معنیداری وجود داشت با این حال اثر متقابل
تیمارها بر این صفت معنیدار ناردید .نتایج مقایسوه میواناین ارقوام
مختلف ریحان نشاندهند برتری رقم  Sweet Thaiاز نظر شاخص
کلروفیل برگ ( )89/9بوود کوه از ایون نظور تفواوت معنویداری بوا
رقم  Cinnamonنداشت .کمترین میوزان شواخص کلروفیول بورگ
( )93نیز به رقوم  Mobarakehاختصواص یافوت (شوکل  .)5نتوایج
نشان داد که با کاربرد کود نیتروژن شاخص کلروفیل بورگ ریحوان
بهطور معنیداری افزایش یافت .با این حال بین سطوح کودی  511و
 011کیلوگرم در هکتار کوود اور اخوتالف معنویداری از ایون نظور
مشاهد ناردید (شکل  .)0بوا توجوه بوه اینکوه نیتوروژن در سواختار
کلروفیل نقش دارد کاربرد کودهای نیتروژنی می تواند نقش موؤثری
در افزایش غلظت کلروفیل داشته باشد .در تحقیقات کردی ( )52نیوز
شاخص کلروفیل برگ تحت تأثیر تیمارهای کود نیتروژن قرار گرفت
و در تمامی تیمارهای کودی شاخص کلروفیل برگ بیشوتر از تیموار
شاهد (عدم کوددهی) بود.

جدول  -3تجزیه واریانس صفات مورد مطالعه ارقام ریحان تحت تأثیر سطوح مختلف نیتروژن در برداشتهای مختلف
Table 3- ANOVA for the characteristics of basil cultivars affected by different levels of nitrogen in different harvest times

عملکرد اسانس درصد اسانس وزن خشک کل وزن خشک برگ
Percentage of Essential oil
essential oil
yield

Total dry
weight

Leaf dry
weight

نسبت برگ به ساقه

شاخص کلروفیل

Chlorophyll index Leaf/Stem ratio

درجه

منابع تغییر

آزادی

Sources of
variation

df

13.99

0.008

61975.13

4372.81

0.02

43.86

2

** 2701.25

**2.63

**865900.19

**100263.97

**1.6

**394.7

3

**246.26

**0.35

**5107691.31

**1993129.8

**0.3

**195.6

2

7.36 ns

0.007 ns

**83695.26

17972.91 ns

**0.006

3.02 ns

6

8.24

0.006

20256.08

15800.19

0.0008

8.8

22

**3046.94

**0.37

**15436181.5

**3728940.4

**0.26

**54.1

2

**207.93

**0.05

**58284.72

8325.49 ns

0.005 ns

0.9 ns

6

8.72 ns

0.003 ns

**187653.87

**164325.9

**0.02

1.3 ns

4

7.82 ns

0.004 ns

**35986.78

2546.9 ns

*0.005

1.04 ns

12

21.95

0.05

17939.5

2722.3

0.01

4.7

4

8.26

0.01

5865.42

5140. 8

0.003

3.6

48

11.97

10.78

3.37

6.07

3.7

4.3

-

**

تکرار
Replication

رقم
)Cultivar (A

کود
)Fertilizer (B

رقم × کود
A×B

اشتبا آزمایش 5
Error 1

برداشت
)Harvest (C

رقم × برداشت
A×C

کود × برداشت
B×C

رقم × کود × برداشت
A×B×C

اشتبا آزمایش 0
Error 2

اشتبا آزمایش 9
Error 3

ضریب تغییرات
)C.V. (%

* و  nsبه ترتیب معنیداری در سطک احتمال یک درصد و پنج درصد و عدم معنیداری را نشان میدهند.

show significant difference at 1%, 5% of probability levels, and non-significant, respectively.

ns

and

***,
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 كمیت و كیفیت اسانس چهار رقم ریحان، ارزیابي اثر متقابل نیتروژن و زمان برداشت بر عملکرد رویشي،مویدي و همکاران

 شاخص کلروفیل برگ ارقام مختلف ریحان-1 شکل
Figure 1- Leaf chlorophyll index in different cultivars of basil
Error bars is drawn based on standard deviation (SD).

 شاخص کلروفیل برگ ریحان تحت سطوح مختلف کود نیتروژنی-2 شکل
Figure 2- Leaf chlorophyll index of basil under different levels of nitrogen fertilizer
Error bars is drawn based on standard deviation (SD).

 شاخص کلروفیل برگ ریحان در برداشتهای مختلف-3 شکل
Figure 3- Leaf chlorophyll index of basil under different harvest times
Error bars is drawn based on standard deviation (SD).
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نتایج مقایسه میاناین مشخص نمود که شاخص کلروفیول بورگ
در هر برداشت کمتر از برداشت قبل از آن بود .بهطوریکوه بیشوترین
شاخص کلروفیول بورگ ( )81/2در برداشوت اول مشواهد شود و در
برداشت سوم به کمترین مقدار ( )89/0رسید (شکل  .)9یکی از دالیل
اصلی کاهش شاخص کلروفیل برگ در برداشت دوم و سووم را موی-
توان به دسترسی کمتر گیاهان به نیتروژن در این برداشتهوا نسوبت
داد چون آخرین کواربرد کوود اور تقسویط شود در تیمارهوای کوود
شیمیایی نیتروژن پس از برداشوت اول بوود .از دیاور دالیول کواهش
کلروفیل برگ در برداشتهای دوم و سوم را میتوان به پر برگی گیا
نسبت داد که به دلیول افوزایش شواخه فرعوی و تولیود بورگ بیشوتر
نیتروژن کمتری به برگها اختصاص مییابد (.)05
نسبت برگ به ساقه

نتایج تجزیه واریانس داد ها نشان داد که اثر تیمارهای رقم کوود
و برداشت بر نسبت برگ به ساقه ریحان معنیدار بود همچنین اثرات
متقابل رقم × کود کود × برداشت و رقم × کود × برداشت نیز بر ایون
صفت معنیدار گردید (جدول  .)9بور اسواس نتوایج مقایسوه میواناین
مربوط به اثر متقابل رقم × کود × برداشت نسبت بورگ بوه سواقه در
رقم  Mobarakehدر تمامی سطوح کودی و برداشتها کمتر از سایر
ارقام مورد ارزیابی بود .بیشترین نسبت برگ به ساقه ( )5/8بوا کواربرد

 511و  011کیلووگرم در هکتوار کوود اور در رقوم
 Leafدر برداشت اول به دست آمد (شکل  .)8جهان و همکاران ()59
همبستای منفی و معنیداری بین نسبت برگ به ساقه با صفات تعداد
ساقه فرعی و ارتفا بوته گزارش کردند .در تحقیوق حاضور بوا وجوود
اینکه مصرف کود اور موجب افزایش ارتفا بوته و تعداد شاخه جانبی
ریحان میشود اما از طرفی به دلیل اثر مثبت و معنیداری که مصرف
کود نیتروژن بر درصد برگ دارد ( )52کاربرد کود اور موجب افزایش
نسبت برگ به ساقه در مقایسه با تیمار شاهد (عدم کووددهی) گردیود
(شکل  .)8در تحقیقی گزارش گردیود کوه فراهموی نیتوروژن موجوب
افزایش سطک برگ و دوام سطک برگ شد و پیری برگهوا و ریوزش
آنها را به تعویق میاندازد و از این طریق موجب بهبود نسوبت بورگ
به ساقه میگردد (.)52
در تحقیق حاضر با وجود اینکه هر سه برداشت در مرحله رشدی
یکسان صورت گرفته است نسبت بورگ بوه سواقه در هموه سوطوح
کودی و در هر چهار رقم مورد ارزیابی در برداشت دوم و به ویژ سوم
کمتر از برداشت اول بود که این امر میتواند ناشوی از رشود و توسوعه
بیشتر گیا و همچنین افزایش تعداد شاخه جانبی در بوته باشد .به دلیل
بریدن ساقه اصلی در برداشت اول جوانههوای باقیمانود روی گیووا
برانایخته شد و به تولید ساقههای جانبی بیشتر در برداشتهای دوم
و سوم منجر میگردد.
Italian Large

شکل  -4تغییرات نسبت برگ به ساقه ارقام ریحان در واکنش به سطوح کود نیتروژن در برداشتهای مختلف
Figure 4- Changes in leaf/stem ratio of basil cultivars in response to various levels of nitrogen fertilizer in different harvest
times
)Error bars is drawn based on standard deviation (SD
N1: (control), N2: 100 kg ha-1 urea, N3: 200 kg ha-1 urea; H1, H2 and H3: first harvest, second harvest and third harvest, respectively
 N2 N1و  :N3به ترتیب عدم مصرف کود و مصرف  511و  011کیلوگرم در هکتار کود اور و  H2 H1و  :H3برداشت اول برداشت دوم و برداشت سوم را نشان میدهند.

مویدي و همکاران ،ارزیابي اثر متقابل نیتروژن و زمان برداشت بر عملکرد رویشي ،كمیت و كیفیت اسانس چهار رقم ریحان

بنابراین پایین بودن درصد برگ و افزایش سهم شاخه و سواقه در
برداشتهای دوم و سوم قابل انتظوار اسوت ( .)52جهوان و همکواران
( )59نیز گزارش کردند که نسبت برگ به ساقه ریحان در سه برداشت
متفاوت بود بهطوریکه بیشترین و کمترین مقدار به ترتیوب در چوین
اول و سوم مشاهد شد .با توجه به اینکه در ریحان برگ و گل دارای
بیشترین میزان اسانس میباشند افزایش نسبت برگ به ساقه میتواند
در افزایش کیفیت و کمیت اسانس تولیدی نقش مؤثری ایفا کند.
وزن خشک برگ و کل بوته

بر اساس نتاج تجزیه واریانس داد ها بوین ارقوام موورد ارزیوابی
سطوح مختلف کودی و برداشتهای مختلف از نظر وزن خشک برگ
و وزن خشک کل اختالف معنویداری وجوود داشوت .صوفات موذکور
همچنین بهطور معنیداری تحت تأثیر اثر متقابل کود × برداشت قورار
گرفتند .اثرات متقابل رقم × کود رقم × برداشت و اثر سه جانبه رقوم
× کود × برداشت فقط بر وزن خشک کل معنیدار گردید (جدول .)9
بر اساس نتایج مقایسوه میواناین داد هوا رقوم Italian Large
 Leafاز بیشترین وزن خشوک بورگ ( 5095کیلووگرم در هکتوار) در
مقایسه با سایر ارقام ریحان برخوردار بود اما بوین سوایر ارقوام موورد
مطالعه اختالف معنیداری از این نظر مشاهد نشد (شوکل  .)1نتوایج
مقایسه میاناین مربوط به اثر متقابل کود × برداشت نشان داد کوه در
تمام برداشتها گیاهان تغذیه شد با کود نیتروژن نسبت بوه گیاهوان
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شوواهد (عوودم کوواربرد کووود نیتووروژن) از وزن خشووک بوورگ بیشووتری
برخوردار بودند .وزن خشک بورگ گیاهوان در برداشوت دوم بوهطوور
معنیداری بیشتر از برداشت اول و سوم بود .حداکثر وزن خشک برگ
( 5929کیلوگرم در هکتار) به تیمار کاربرد  011کیلوگرم در هکتار اور
در برداشت دوم اختصاص یافت (شکل  .)2باال بودن وزن خشک برگ
در برداشت دوم و سوم را میتوان به دمای مناسبتر هوا و دور رشود
رویشی طوالنیتر گیا ریحوان و تولیود بورگ بیشوتر در ایون شورایط
نسبت داد ( .)01به گوزارش کنودیل و همکواران ( )51مصورف کوود
نیتروژن باعث افزایش چشمایر وزن برگ ریحان میشود که این امر
میتواند عالو بر افزایش انداز برگ به دلیل افزایش ضخامت بورگ
نیز باشد .کردی ( )52نیز گوزارش کورد کوه از میوان منوابع مختلوف
کودهای نیتروژنی بیشترین وزن تر و خشک برگ ریحوان از گیاهوان
تغذیه شد با کود اور در برداشت دوم حاصول شود .اسوتفاد از کوود
نیتروژن عملکرد رویشی تمامی ارقام مورد ارزیابی در این پوژوهش را
بهطور معنیداری بهبود بخشید .کودهای نیتروژنی از طریوق فراهموی
نیتروژن مورد نیاز برای رشد و تولید زیست تود گیا ریحوان شورایط
مناسبی را برای تولید ریحان فراهم میکنود کوه موجوب دوام بیشوتر
برگ و جلوگیری از پیری زودرس برگهای پایین بوته میگوردد اموا
در تیمار شاهد گیا در مراحل مختلف رشد با کمبوود نیتوروژن روبورو
میشود.

شکل  -5وزن خشک برگ ارقام مختلف ریحان
Figure 5- Leaf dry weight in different cultivars of basil
Error bars is drawn based on standard deviation (SD).
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شکل  -6تغییرات وزن خشک برگ ریحان در واکنش به سطوح کود نیتروژن در برداشتهای مختلف
Figure 6- Changes in leaf dry weight of basil in response to various levels of nitrogen fertilizer in different harvest times
Error bars is drawn based on standard deviation (SD).

نتایج مقایسه میاناین اثر متقابل رقم × کود × برداشت (شکل )9
نشان داد که با کاربرد کود نیتروژن در کلیه برداشتهوا وزن خشوک
کل هر سه رقم مورد مطالعه افزایش یافت .مشابه وزن خشوک بورگ
(شکل  )2گیاهان در برداشوت دوم از وزن خشوک کول بیشوتری در
مقایسه با برداشت اول و سووم برخووردار بودنود .از آنجواییکوه هموه
برداشتها در مرحله رشدی یکسان انجوام گردیود پوایین بوودن وزن
خشک کل بوتهها در برداشت اول (شوکل  )9را مویتووان بوه تولیود
بوتههایی با ارتفا و تعداد شاخه جانبی کمتور و صورف مقودار انورژی
بیشتر برای استقرار اولیه گیا ریحان در برداشوت اول نسوبت داد کوه
موجب گردید ماد خشک تولید شد در برداشت اول کمتر از برداشت
دوم و سوم باشد .در برداشت دوم و سوم به دلیل بریدن سواقه اصولی
طی برداشت اول و برانایخته شدن جوانههوای جوانبی تعوداد شواخه
جانبی و متعاقب آن تعداد برگ بیشتری تولید شد و وزن خشک برگ
و بوته افزایش یافته است .از طرفوی در بازرویش پس از برداشت اول
ریحان بخشی از مسیر رشدی را پیمود و سریعتر استقرار یافته و ماد
گیاهی بیشتری تولید میکند (.)05
بیشترین وزن خشک کل ( 9880کیلووگرم در هکتوار) بوا کواربرد
 011کیلوگرم در هکتار اور در برداشت دوم در رقوم Italian Large
 Leafمشاهد شد که تفاوت معنیداری بوا کواربرد  511کیلووگرم در
هکتار اور در برداشت دوم در همین رقم نداشت (شوکل  .)9افوزایش
وزن خشک کل ریحان با مصرف کود نیتروژن را میتوان به افوزایش
تعداد شاخه جانبی و محتوای کلروفیل و رشد بهتور گیاهوان و متعاقبواً
توسعه بهتر کانوپی نسبت داد ( )05که به استفاد بهتر از نور خورشید
فتوسنتز بیشتر و در نهایت وزن خشک بیشتر ریحان منجر مویشوود.
نیتروژن نقوش مهموی در بهبوود رشود رویشوی و در نتیجوه افوزایش
عملکرد دارد .فراهمی نیتروژن با توأثیر بور فرآینودهای فیزیولووژیکی

فعالیتهای فتوسنتزی را افزایش داد و باعث تولید بیشتر اسویمیالت
و بهبود زیست تود و عملکرد گیوا مویشوود ( 59و  .)01در بررسوی
سیفوال و باربیِری ( )08مصرف سطوح مختلف کود نیتروژن با افزایش
وزن خشک بخش هوایی گیا همرا بود .در تحقیقی دیار بیشوترین
عملکرد گیا ریحان ( 09/0تون در هکتوار) بوا کواربرد  501کیلووگرم
نیتروژن در هکتار بهدست آمد ( .)98نتایج تحقیقوات بیسویادا و کواس
( )2نیز نشان داد که مقدار نیتروژن بر عملکرد گیا ریحوان اثور گوذار
بود و بیشترین عملکرد با مصورف  511توا  011کیلووگرم در هکتوار
نیتروژن حاصل شد .کردی ( )52نیز گزارش کرد که با افزایش مصرف
کود نیتروژن وزن خشک برگ و وزن خشک کل بوته ریحان افزایش
مییابد.
درصد و عملکرد اسانس

نتایج تجزیه واریانس داد ها مشخص نمود که اثر تیمارهای رقم
کود و برداشت بر درصد و عملکرد اسانس معنیدار بود .همچنین اثور
متقابل رقم × برداشت بورای هور دو صوفت موذکور معنویدار گردیود
(جدول  .)9بر اساس نتایج مقایسه میاناین مربوط به اثر متقابل رقم ×
برداشت بیشترین درصود ( 5/11درصود) و عملکورد اسوانس (11/28
کیلوگرم در هکتار) ریحان به رقوم  Italian Large Leafدر برداشوت
دوم مربوط بود (شکل  8و  .)3در بررسوی کاالموارتزیس و همکواران
( )58نیوز بوین ارقوام مختلوف ریحوان ( Mrs Burns, Cinnamon,
 )Sweet, Red Rubin, Thaiاختالف معنویداری از نظور درصود و
عملکرد اسانس مشاهد شد و بیشترین عملکورد اسوانس بوه ارقوامی
اختصاص یافت که باالترین وزن خشک را داشتند.
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شکل  -7تغییرات وزن خشک کل ارقام ریحان در واکنش به سطوح کود نیتروژن در برداشتهای مختلف
Figure 7- Changes in total dry weight of basil cultivars in response to various levels of nitrogen fertilizer in different harvest
times
Error bars is drawn based on standard deviation (SD).
N1: (control), N2: 100 kg ha-1 urea, N3: 200 kg ha-1 urea; H1, H2 and H3: first harvest, second harvest and third harvest, respectively
 N2 N1و  :N3به ترتیب عدم مصرف کود و مصرف  511و  011کیلوگرم در هکتار کود اور و  H2 H1و  :H3برداشت اول برداشت دوم و برداشت سوم را نشان میدهند.

اگرچه تمام بوتههای مورد استفاد در تعیین محتوای اسوانس در
مرحله رشدی یکسانی برداشت شدند اما گیاهان متعلق به چوین دوم
به دلیل قرار گرفتن در معور توابش بیشوتر نوور خورشوید و انجوام
فعالیتهوای فتوسونتزی بیشوتر از متابولیوتهوای ثوانوی و اسوانس
بیشتری برخوردار بودند (شکل  .)8با توجه به اینکه عملکورد اسوانس
تابعی از درصد اسانس و عملکرد محصوول بوود و ایون دو صوفت در
برداشت دوم باالتر از دو برداشت دیار بوود (شوکل  9و  )8بنوابراین

حصول بیشترین عملکرد اسانس در برداشوت دوم دور از انتظوار نبوود
(شکل  .)3در تحقیقات جهان و همکاران ( )59نیز از بین سه برداشت
مختلف ریحان بیشترین و کمترین درصد و عملکرد اسانس به ترتیب
به برداشت دوم و اول تعلق داشت .کردی ( )52نیز اعالم کورد کوه از
بین سه برداشت مختلوف در گیوا ریحوان بیشوترین درصود اسوانس
متعلق به برداشت دوم بود.

شکل  -8تغییرات درصد اسانس ارقام ریحان در واکنش به برداشتهای مختلف
Figure 8- Percentage of essential oil response of basil cultivars to different harvest times
Error bars is drawn based on standard deviation (SD).

255

نشریه علوم باغباني (علوم و صنایع كشاورزي) ،جلد  ،53شماره  ،4زمستان 0411

شکل  -9تغییرات عملکرد اسانس ارقام ریحان در واکنش به برداشتهای مختلف
Figure 9- Essential oil yield response of basil cultivars to different harvest times
Error bars is drawn based on standard deviation (SD).

مقایسه میواناین سوطوح مختلوف کوود نیتوروژن نشوان داد کوه
بیشترین ( 5/15درصد) و کمترین ( 1/80درصد) درصد اسانس ریحان
بهترتیب به تیمار شاهد (عدم مصرف کود) و مصرف  011کیلوگرم در
هکتار اور مربوط بوود اموا بیشوترین ( 02/93کیلووگرم در هکتوار) و
کمترین ( 05/18کیلوگرم در هکتوار) عملکورد اسوانس بوهترتیوب بوه
مصرف  511کیلوگرم در هکتار اور و تیمار شاهد (عدم مصرف کوود)
اختصاص یافت (شکل  51و  .)55بر اساس نتایج این تحقیق به نظور
میرسد بین درصد اسانس ریحان و مصرف کوود شویمیایی نیتوروژن
رابطهای معکوس وجود دارد (شکل  .)51برتوری تیموار شواهد (عودم
مصرف کود) نسبت به تیمارهای مصرف کود نیتروژن را میتووان بوه
افزایش سنتز متابولیتهای ثانوی تحت شورایط نامسواعد محیطوی و
کمبود عناصر غذایی نسبت داد ( .)59یافتههای کردی ( )52نیز نشوان
داد که میزان اسانس گیا ریحان در شرایط عودم کووددهی بیشوتر از
سایر تیمارهای کودی بود و با مصرف کود نیتروژنوی درصود اسوانس
گیا ریحان کاهش یافت در حالیکه عملکرد اسانس با مصورف کوود
نیتروژن نسبت به تیمار شاهد (عدم مصرف کود) افزایش قابل توجهی
نشان داد.
تهامی زرندی و همکاران ( )95گزارش کردند که درصود اسوانس
ریحان در شرایط عدم مصرف کود در مقایسه با تیمارهایی کوه کوود
شیمیایی دریافت کرد بودند بیشوتر بوود .عملکورد اسوانس توابعی از
درصد اسانس و عملکرد کل بوته میباشد .با توجوه بوه اینکوه تیموار
شاهد (عدم کوددهی) از درصد اسانس بیشتری نسوبت بوه تیمارهوای
کود شیمیایی برخوردار بود (شکل  )51برتری تیمارهای کود شیمیایی
از نظر عملکرد اسانس را میتووان بوه توأثیر بیشوتر عملکورد خشوک
محصول (وزن خشک کل) بر عملکرد اسوانس و توأثیر کمتور درصود
اسانس نسبت داد (شکل  .)55مصرف مقادیر مناسب کوود نیتروژنوی

زمینه را برای رشد مطلوب گیاهان از طریق تأمین منابع غذایی فراهم
میکند .در واقوع کوود شویمیایی نیتوروژن بیشوتر از طریوق افوزایش
عملکرد محصول عملکرد اسانس ریحان را تحت تأثیر قرار داد است
( .)59در تحقیقی بیشترین عملکرد رویشوی ریحوان بوا مصورف 511
کیلوگرم در هکتار نیتروژن بهدست آمد ( .)2کود نیتوروژن بوا افوزایش
سرعت و مقدار فتوسنتز گیا را قادر میسازد تا به سرعت رشد کورد
و زیست تود و متابولیسم پایه قابلتوجهی را تولید کند (.)08
ترکیبات غالب اسانس

در گیاهان دارویی عالو بر کمیت محصوول کیفیوت اسوانس (از
نظر نوو و مقودار ترکیبوات تشوکیل دهنود ) نیوز از اهمیوت زیوادی
برخوردار است .در تجزیه شیمیایی اسانس حاصل از شاخسار (برگ و
سرشاخههای جوان) ارقام ریحان تحت تیمارهای مختلوف  03توا 91
ترکیب شناسایی شد که در جدول  8ارائه شد است .نتوایج نشوان داد
که ترکیبات اسانس ریحان بسته به رقم و مقدار نیتروژن مصرف شد
به طور قابل مالحظهای تغییر مییابد.
هشووت ترکیووب عموود اسووانس رقووم  Mobarakehشووامل
متیلکاویکول ( 98/0-88/3درصود) -Zسویترال ( 59/5-59درصود)
ژرانیوووال ( 59/9-09درصووود) (-)Eکووواریوفیلن ( 8/1-8/3درصووود)
ترانس-آلفا-برگاموتن ( 5/09-5/8درصد) آلفوا-هوموولن (5/29-5/3
درصد) ژرمواکرن-دی ( 1/80-5/1درصود) و گاموا-کوادینن (9-9/0
درصد) بود (جدول  .)8در صورتیکه 5و-8سینئول ( 8/9-1/0درصود)
لینالول ( 98/1-92/5درصد) متیلکاویکول ( 1/8-9/0درصد) اوژنول
( 5/1-5/85درصد) متیلسینامات ( 98/8-85درصد) و ژرماکرن-دی
( 5/8-0/9درصد) ترکیبوات غالوب اسوانس رقوم  Cinnamonبودنود
(جدول .)8
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شکل  -11تغییرات درصد اسانس ریحان در واکنش به سطوح مختلف کود نیتروژنی
Figure 10- Percentage of essential oil response of basil to different levels of nitrogen fertilizer
Error bars is drawn based on standard deviation (SD).

شکل  -11تغییرات عملکرد اسانس ریحان در واکنش به سطوح مختلف کود نیتروژنی
Figure 11- Essential oil yield response of basil to different levels of nitrogen fertilizer
Error bars is drawn based on standard deviation (SD).

در اسانس اسوتخراج شود از رقوم  Italian Large Leafهفوت
ترکیووب غالووب شووامل  5و -8س وینئول ( 8/58-8/8درصوود) لینووالول
( 85/3-88/8درصوود) متی ولکوواویکول ( 91/9-99درصوود) اوژنووول
( 1/3-5/0درصد) (-)Eکاریوفیلن ( 0/0-0/8درصود) تورانس-آلفوا-
برگاموتن ( 1/91-5/10درصود) و ژرمواکرن-دی ( 5/9-5/95درصود)
شناسایی شد (جدول  .)8بخش عمد اسانس رقوم  Sweet Thaiنیوز
بووه ترکیبووات 5و-8س وینئول ( 5/81-5/2درصوود) (-)Eبتووا-اوسوویمن
( 5/58-5/0درصد) لینالول ( 93-81/5درصد) آلفوا-ترپینئوول (-5/5
 1/8درصد) متیلکاویکول ( 3/9-55/9درصود) اوژنوول (0/8-9/05
درصوود) بتووا-اِلِموون ( 1/3-5/19درصوود) متی ولس وینامات (91/5-90

درصود) متیولاوژنووول ( 5/9-5/2درصود) و توورانس-آلفوا-برگوواموتن
( 1/91-5/58درصد) اختصاص داشت (جدول .)8
در بررسی اثر تیمارهای کودی بر نو و میزان مواد تشکیل دهند
اسانس بیشترین مقدار  5و -8سینئول ( 8/8درصود) و لینوالول (88/8
درصد) به رقم  Italian Large Leafو کاربرد به ترتیوب  011و 511
کیلوووگرم در هکتووار اور اختصوواص یافووت (جوودول  .)8در تحقیقووی
محتوای لینالول اسانس ریحان با مصرف کود نیتوروژن بهبوود یافوت
ولی کاربرد بیشتر کود نیتروژن به کاهش مقدار این ترکیب منجر شود
( .)00در تحقیق حاضر با کاربرد  011کیلوگرم در هکتار اور بیشترین
مقدار متیلکاویکول ( 88/3درصد) در رقم  Mobarakehبهدست آمد.
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در حووالی کووه کمتوورین مقوودار ایوون ترکیووب ( 1/8درصوود) در رقووم
 Cinnamonو در شرایط عدم مصرف کود نیتوروژن مشواهد گردیود
(جدول  .)8به نظر میرسد در شرایط مصرف کود نیتروژنوی بوه دلیول
دسترسی بهتر به نیتروژن غلظت متیلکاویکول نسبت به تیمار شاهد
(عدم مصرف کود) افزایش یافته است .مسویرهای بیوسونتز ترکیبوات
اسانس بسیار گسترد و پیچید است .با وجود تالش زیاد برای کشف
مسیرهای ذکر شد هنوز رابطه بوین مسویرهای بیوسونتز بسویاری از
ترکیبات ناشناخته است .از آنجاییکه عناصر نیتوروژن و فسوفر نقوش
مهمی در سنتز و فعالسازی آنزیمهای فرآیندهای بیوشیمیایی دارنود
به نظر میرسد کاربرد کودهای نیتروژنی میتواند مسیر بیوسنتز برخی
از اجزای اسانس را تغییر دهد .تغییر در ترکیبات اسانس گیاهان تیموار
شد با کود نیتروژن ممکن است نتیجه فعالسازی یا غیرفعوالسوازی
مسیرهای بیوسنتز آنوزیمهوای موالونوات متیولاریتریتوول فسوفات و
بیوسنتز اسید شیکیمیک باشد ( .)3کردی و همکاران ( )59در بررسوی
اثر منابع مختلف کود نیتروژن بور ترکیبوات اسوانس گیوا ریحوان در
الاوهای مختلف کشت اعالم کردند که بیشترین درصد متیلکاویکول
در کشت خالص ریحان و در شرایط مصرف کوود شویمیایی نیتوروژن
بهدست آمد و اظهار کردند که کمبود نیتروژن میتواند به عنوان عامل
محدودکنند تولید برخی از ترکیبات غالوب اسوانس ریحوان از جملوه
متیلکاویکول عمل کند .ژِلجازکو و همکاران ( )91اظهار داشوتند کوه
مصوورف نیتووروژن بووهطووور قابوول توووجهی مقوودار لینووالول اوژنووول
بورنیلاستات و اُکالیپتول اسوانس ریحوان را تغییور مویدهود .در ایون
بررسی مصرف مقادیر بیشتر نیتروژن به افزایش مقدار متیلکاویکول و
کاهش میزان لینالول اسانس منجر گردید.
برخی از ترکیبات شناسایی شود ماننود -Zسویترال و ژرانیوال در
ارقوام  Italian Large Leaf Cinnamonو  Sweet Thaiمشواهد
نشد .از طرفی بیشترین میزان -Zسویترال ( 59درصود) ژرانیوال (09
درصد) (-)Eکواریوفیلن ( 8/3درصود) تورانس-آلفوا-برگواموتن (5/8
درصد) آلفا-هومولن ( 5/3درصد) و گاما-کادینن ( 9/0درصد) به رقوم
 Mobarakehدر شرایط عودم مصورف کوود نیتوروژن تعلوق داشوت
(جدول  .)8عوامل متنوعی چون کمبود آب تنش شوری و کمبود مواد
غذایی میتوانند ترکیبات اصلی اسوانس را تغییور دهنود ( 8و  .)50در
تحقیق حاضر نیز به نظر میرسد کمبود مواد مغذی (کمبوود نیتوروژن
در تیمار شاهد) میتواند به عنوان فاکتور محرك تولید این ترکیبات در
نظر گرفته شود .بر اساس یافتههوای نورزینسوکا-وِرداك و همکواران
( )00سطوح مختلف نیتروژن اثر معنیداری بر ترکیبات عمد اسانس
ریحان دارد بهطوری که بیشترین مقدار ترانس-آلفا-برگاموتن اسانس
ریحان با مصرف کمترین مقدار نیتروژن حاصل شود .در ارزیوابی اثور
منابع مختلف نیتروژن بر ترکیبات اسانس ریحان نیز بیشوترین مقودار
-Zسیترال ژرانیال (-)Eکاریوفیلن ترانس-آلفوا-برگواموتن و آلفوا-

هومولن به تیمار شاهد (عدم مصرف کود نیتروژن) اختصواص داشوت
( .)52کردی و همکواران ( )59اعوالم کردنود کوه در بوین تیمارهوای
مختلف کودی کمترین مقادیر ترکیبات اصلی تشکیل دهند اسوانس
ریحان (به جز متیلکاویکول) متعلق به تیمار کود شویمیایی نیتوروژن
بود.
یکوی از ترکیبوات عمود اسوانس ارقوام  Cinnamonو Sweet
 Thaiمتیلسینامات بود که حداکثر مقدار آن با کاربرد  011کیلووگرم
در هکتووار اور در رقووم  Cinnamonمشوواهد شوود .بیشووترین مقوودار
ژرماکرن-دی نیز به همین رقم و در شرایط عدم مصرف کود نیتروژن
مربوط بود (جدول  .)8در همین راستا کردی ( )52اظهار داشت که بوا
افزایش کاربرد نیتروژن مقدار ژرماکرن-دی در اسانس ریحان کاهش
مییابد .بیشترین میزان اوژنول ( 9/05درصد) به رقم  Sweet Thaiو
تیمار شاهد (عدم مصرف کود نیتروژن) اختصاص داشت .در هر چهوار
رقم مورد بررسی روند تغییرات اوژنول تحت تیمارهای کودی مشوابه
ژرماکرن-دی بود و با افزایش مصرف نیتروژن مقدار این ترکیب نیوز
کاهش یافت (جدول .)8

نتیجهگیری
نتایج تحقیق حاضور نشوان داد کوه از بوین ارقوام ریحوان موورد
ارزیابی رقوم  Italian Large Leafاز بیشوترین وزن خشوک بورگ
وزن خشک کل درصود و عملکورد اسوانس برخووردار بوود .حوداکثر
شاخص کلروفیول بورگ نیوز بوه ارقوام  Sweet Thaiو Cinnamon
اختصاص یافت .کمترین شاخص کلروفیل درصد و عملکرد اسانس به
رقم محلی  Mobarakehتعلق داشوت .مصورف کوود اور بوا بهبوود
معنیدار رشد رویشی و در نتیجه افزایش عملکرد ریحان همورا بوود.
اگرچه درصد اسانس ارقام ریحان در شرایط عدم مصرف کود نیتروژن
بیشتر از گیاهان تغذیه شد با کود نیتروژن بود اما بیشوترین عملکورد
اسانس با مصرف  511کیلوگرم در هکتار کوود اور حاصول شود کوه
نشانار تأثیرپذیری بیشتر عملکرد اسانس از عملکرد خشک محصوول
در مقایسه با درصد اسانس میباشد .به جز شواخص کلروفیول بورگ
نسبت برگ به ساقه و درصد اسانس سایر صوفات موورد بررسوی در
برداشت اول کمتر از برداشتهای دوم و سوم بودند .بیشترین غلظوت
ترکیبوات عموود اسوانس (بووه جووز متیول کوواویکول 5و-8سووینئول و
متیلسینامات) به تیمار شاهد (عدم مصرف کود نیتروژن) مربوط بوود.
از آنجاییکه بین سطوح  511و  011کیلوگرم در هکتوار اور اخوتالف
معنیداری از نظر وزن خشک کل وجود نداشوت و بیشوترین عملکورد
اسانس نیز به تیمار  511کیلوگرم در هکتوار کوود اور تعلوق داشوت
بنابراین رقم  Italian Large Leafریحان و مصرف  511کیلوگرم در
هکتار اور در شرایط محیطی مشابه خرمآباد توصیه میشود.
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 ترکیبات اسانس ارقام ریحان تحت سطوح مختلف کود نیتروژن-4 جدول
Table 4- Essential oil components (%) in sweet basil cultivars under different levels of nitrogen fertilizer
Mobarakeh
Cinnamon
Italian Large Leaf
Sweet Thai
ترکیب
N1
N2
N3
N1
N2
N3
N1
N2
N3
N1
N2
N3
Compound
α-Pinene
0.20 0.21
0.21
0.28 0.25 0.32
0.26 0.30 0.31
0.16 0.20 0.22
Camphene
0.69 0.60
0.63
tr
tr
tr
0.11
tr
tr
tr
tr
tr
β -Pinene
0.36 0.37
0.30
0.45 0.50 0.40
0.67 0.60 0.61
0.29 0.33 0.30
Myrcene
0.15 0.15
0.10
0.29 0.26 0.30
0.49 0.53 0.50
0.40 0.45 0.32
Limonene
0.12 0.13
0.14
0.10 0.10 0.12
0.30 0.35 0.30
0.21 0.20 0.18
0.31 0.40
0.35
1,8-Cineole
4.70 5.20 4.70
8.14 8.30 8.40
1.45 1.60 1.50
0.13 0.20
0.26
0.60 0.65 0.60
0.32 0.30 0.35
(E)-β- Ocimene
1.14 1.20 1.20
Terpinolene
0.17 0.15 0.10
0.25 0.20 0.23
0.16 0.20 0.20
Fenchone
0.10 0.15
0.20
0.22 0.30 0.30
0.30 0.30 0.35
0.24 0.20 0.30
0.20 0.30
0.25
Linalool
34.5 36.1 34.6
42.4 44.8 41.9
40.0 40.1 39.0
Camphor
tr
tr
tr
0.70 0.40 0.30
0.53
tr
0.30
0.75 0.50 0.50
Borneol
0.32 0.20
0.25
0.15
tr
tr
0.42 0.30 0.30
0.40 0.40 0.20
Terpinen-4-ol
0.73 0.80 0.95
0.21 0.40 0.40
0.26 0.30
0.20
0.33 0.35 0.30
0.71 0.60 0.55
α-Terpineol
1.10 0.90 0.80
Methyl chavicol
38.2 45.2
48.9
5.80 6.00 7.20
30.7 33.2 37.0
9.30 10.1 11.3
Z-Geraniol (Nerol)
0.21 0.40
0.68
Z-Citral (Neral)
17.0 14.2
13.1
Chavicol
0.30 0.20
0.20
0.40 0.40 0.50
0.80 0.75 0.90
Geraniol
0.85 0.50
0.23
0.10
tr
tr
Geranial
23.0 21.4
17.3
Bornyl acetate
0.30 0.30
0.20
0.26 0.20 0.20
0.60 0.70 0.50
0.42 0.50 0.40
α-Cubebene
0.20 0.18
0.15
0.15 0.20 0.15
0.40 0.30 0.30
0.19 0.15
0.10
Eugenol
1.81 1.60 1.50
1.20 1.10 0.90
3.21 3.00 2.80
α-Copaene
0.16 0.21
0.17
0.14 0.10 0.10
tr
tr
tr
β- Cubebene
0.50 0.45
0.40
0.13
tr
tr
0.75 0.60 0.60
0.14
tr
tr
0.68 0.50 0.60
0.15
tr
tr
β- Elemene
1.03 0.90 0.90
tr
tr
0.10
Methyl cinnamate
38.8 40.3 41.0
30.1 31.2 32.0
0.60 0.50
0.46
0.16
tr
tr
0.52 0.30 0.40
Methyl eugenol
1.60 1.30 1.30
0.40 0.30 0.30
0.30 0.20
tr
(E)-Caryophyllene
4.90 4.50
4.78
2.80 2.50 2.20
Trans-α-Bergamotene
0.53 0.30 0.30
1.80 1.60
1.27
1.02 0.90 0.75
1.18 0.90 0.75
α-Guaiene
0.23 0.25 0.15
0.26 0.20 0.10
0.37 0.30 0.30
0.53 0.30 0.10
0.42 0.30 0.25
0.23 0.10
tr
α-Humulene
1.90 1.80
1.67
(E)-β-Farnesene
0.50 0.40
0.42
0.33 0.30 0.20
0.59 0.40 0.40
Germacrene-D
1.50 1.10
0.82
2.30 2.00 1.80
1.71 1.60 1.30
0.53 0.50 0.45
0.66 0.60 0.50
0.40 0.40 0.30
γ-Cadinene
3.20 3.00
3.01
β-Bisabolene
0.25 0.20
0.23
Nerolidol
0.37 0.30
0.30
0.15 0.15 0.10
0.13 0.10 0.15
Caryophyllene oxide
0.10 0.10
0.14
0.13
tr
tr
α-Cadinol
0.57 0.40 0.30
0.23 0.20 0.20
N1: (control), N2: 100 kg ha-1 urea , N3: 200 kg ha-1 urea and tr: trace amounts < 0.05 %.
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Introduction: Sweet basil (Ocimum basilicum L.) is an annual herbaceous plant from labiatae family. The
amount and chemical composition of essential oil of sweet basil depends on genetics, growing season,
environmental factors and plant growth stage. Nitrogen is one of the most important nutrients required by plants.
This element plays an essential role in the synthesis of amino acids and proteins and is part of the structure of
leaf chlorophyll and some plant hormones. Nitrogen application can significantly increase the growth and yield
of medicinal plants in different climatic conditions and affect the quantitative and qualitative properties of
essential oils. The results of various studies have shown that nitrogen significantly alters the amount of essential
oils in basil. Despite the positive effect of nitrogen on improving plant growth and yield, excessive use of
nitrogen fertilizer can have a negative effect on the absorption of other elements. On the other hand, high
amounts of water-soluble nitrogen lead to groundwater pollution. Therefore, determining the appropriate amount
of nitrogen fertilizer in proportion to the nutritional needs of crops, in addition to improving the quantity and
quality of yield, reduces damage to agricultural systems and the environment. Therefore, the aim of the present
study was to evaluate the effect of different amounts of nitrogen fertilizer on vegetative yield and quantitative
and qualitative characteristics of essential oil of four basil cultivars and to introduce the best cultivar in
Khorramabad climate.
Materials and Methods: This experiment was performed as a factorial split plot in time in a randomized
complete block design with three replications during 2016 growing season in the Agricultural Research Station
of Khorramabad. Experimental treatments included four sweet basil cultivars (Italian Large Leaf, Cinnamon,
Sweet Thai and Mobarakeh), three levels of nitrogen fertilizer (0, 100 and 200 kg ha-1 chemical nitrogen
fertilizer) and three harvests. Nitrogen fertilizer (from urea source) was added to the plots in two stages (half of
the fertilizer before seeds planting and the rest after the first harvest) based on the treatments. Basil plants were
harvested three times at the beginning of flowering. Traits measured in this study included chlorophyll index,
leaf/stem ratio, leaf dry weight, total plant dry weight, percentage and yield of essential oil and determination of
chemical composition of essential oil. To extract the essential oil, water distillation method and Clevenger
apparatus were used. To determine the main constituents of essential oil, all treatments related to a given
repetition were chosen in second harvest were used. Gas chromatography with mass spectrometer was used to
identify the compounds of basil essential oil. Analysis of variance of data was done using SAS ver. 9 and mean
comparison was performed based on the Duncan's multiple range test at 5% probability level using MSTAT-C
software. Figures were drawn by excel software.
Results and Discussion: The results of the present research showed that the highest leaf/stem ratio (1.8) was
obtained from applying 100 and 200 kg ha-1 of urea fertilizer in Italian Large Leaf cultivar in the first harvest.
Among the studied basil cultivars, Italian Large Leaf cultivar had the highest leaf dry weight, total dry weight,
percentage of essential oil and essential oil yield. The maximum leaf chlorophyll index was related to Sweet
Thai and Cinnamon cultivars and the minimum chlorophyll index, percentage of essential oil and essential oil
yield was related to Mobarakeh cultivar. Consumption of urea fertilizer was associated with a significant
improvement in vegetative growth and as a result, basil yield increased. Although the essential oil percentage of
basil cultivars under control treatment was higher than plants that were fed with nitrogen fertilizer, but the
highest essential oil yield was obtained from application of 100 kg ha -1 urea fertilizer, which shows the greater
effect of dry yield on essential oil yield compared to the percentage of essential oil. In all studied traits, the
maximum value was related to the second harvest and the minimum amount (except the essential oil percentage)
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was allocated to the first harvest. In chemical analysis of essential oils obtained from young leaves and shoots of
basil cultivars under different fertilization treatments, 29 to 35 compounds were identified. The maximum
concentration of major constituents of essential oils (except 1-8-cineol, methyl cinnamate and methyl chavicol)
was related to the control treatment (no fertilizer application).
Conclusion: Since there was no significant difference between the levels of 100 and 200 kg ha -1 of urea in
terms of total dry weight and the highest essential oil yield was obtained from the treatment of 100 kg ha -1 of
urea fertilizer, Italian Large Leaf cultivar and consumption of 100 kg ha -1 of urea fertilizer can be used in
environmental conditions similar to Khorramabad.
Keywords: Chemical compounds, Essential oil yield, Leaf dry weight, Methyl chavicol, Urea

