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 چکیذٌ
جمعیت اصفُان، ایه تحقیق در ( .Ocimum basilicum L)َای مختلف ًَایی ریحان سبس  بٍ مىظًر بررسی تأثیر تىص خطکی بر درصذ اساوس اوذام

َای کامل تصادفی ي با سٍ  فادٌ از طرح بلًکای با است آزمایص مسرعٍ. در مؤسسٍ تحقیقات جىگلُا ي مراتع کطًر اوجام گرفت 1330بُار ي تابستان سال 

َا وطان داد کٍ اثر تىص  وتایج حاصل از تجسیٍ ياریاوس دادٌ. اجرا گردیذ( Fc)درصذ ظرفیت زراعی  30ي  00، 30تکرار ي سٍ سطح تىص رطًبتی 

َا وطان  مقایسٍ میاوگیه. دار بًد درصذ معىی 5درصذ ي بر درصذ اساوس ساقٍ ي سرضاخٍ گلذار در سطح  1خطکی بر درصذ اساوس گل ي برگ در سطح 

درصذ ظرفیت زراعی بٍ خًد اختصاظ  30درصذ، تحت تىص رطًبتی  82/0ي  88/0داد کٍ بیطتریه درصذ اساوس را برگ ي گل بٍ ترتیب با میاوگیه 

 .درصذ اساوس را داضتوتایج وطان داد کٍ تىص خطکی باعث افسایص درصذ اساوس در گیاٌ گردیذ ي اوذام برگ بیطتریه . داد

 ریحان سبس، اساوس، تىص آبی، اکًتیپ: ياشگان کلیذی

 مقذمٍ

، اّویت (اعبًظ)یىی اس گیبّبى هْن هتؼلك ثِ تیزُ ًؼٌبع اعت ٍ ثِ دلیل داؽتي هَاد هؤثزُ ( .Ocimum basilicum L)ریحبى 

اعبًظ در گیبّبى ٌَّس ثِ خَثی  تَلیذرًٍذ دلیك (. 2005ثیگی،                اهیذ)ثغشایی در صٌبیغ دارٍعبسی، غذایی، آرایؾی ٍ ثْذاؽتی دارد 

ّبی ًبؽی اس فزآیٌذّبی اصلی گیبّبى، ثِ ٍیضُ در پبعخ ثِ تٌؼ ٍارد ؽذُ ثِ  هؾخص ًؾذُ اعت، ٍلی ثِ طَر ولی اعبًظ ّب ثبسهبًذُ

ثطِ ثب اثز تٌؼ خؾىی ثز رٍی هحصَالت ّبی ٍعیؼی در را وٌَى پضٍّؼ تب (.2006ثیگی،   حغٌی ٍ اهیذ)ؽًَذ  گیبُ هحغَة هی

ّبی ووتزی صَرت پذیزفتِ  سراػی اًجبم گزفتِ اعت، ٍلی در راثطِ ثب ٍاوٌؼ گیبّبى دارٍیی ٍ هؼطز در ؽزایط تٌؼ آثی ثزرعی

ًظ در ّبی َّایی ریحبى عجش پزداختٌذ ٍ درصذ اعب در تزویِ ثِ ثزرعی ووی اعبًظ هَجَد در اًذام( 2008)ٍ اسجبى  وبلىبد. اعت

 . گشارػ ًوَدًذ درصذ 05/0ٍ  5/0، 1ثزي، گل ٍ عبلِ گیبُ را ثِ تزتیت 

الؼول آى ثِ  ثب تَجِ ثِ اّویت آثیبری ثز درصذ ٍ ػولىزد اعبًظ گیبُ ریحبى ٍ اس طزف دیگز ًجَد اطالػبت وبفی در راثطِ ثب ػىظ

لیذ ووی اعبًظ در پبعخ ثِ تٌؼ خؾىی، پضٍّؼ حبضز ّبی َّایی ریحبى عجش اس لحبظ تَ ؽزایط تٌؼ آثی ٍ ّوچٌیي همبیغِ اًذام

 .اًجبم پذیزفت
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 َا مًاد ي ريش

در  1390ّبی هختلف َّایی ریحبى ایي تحمیك در عبل  ز عطَح هختلف تٌؼ خؾىی ثز وویت اعبًظ اًذامثِ هٌظَر همبیغِ اث

 3ّبی وبهل تصبدفی ٍ در  یؼ ثِ صَرت ثلَنآسهب. ایغتگبُ تحمیمبتی الجزس هؤعغِ تحمیمبت جٌگلْب ٍ هزاتغ وؾَر اًجبم گزفت

ثؼذ اس آهبدُ . ثَد( Fc)درصذ ظزفیت سراػی  30ٍ  60، 90عطح  3تیوبرّبی هَرد اعتفبدُ ؽبهل تٌؼ خؾىی در . تىزار اًجبم ؽذ

زحلِ چٌذ اس سهبى وبؽت تب ه. اصفْبى در سهیي اصلی گزدیذ جوؼیتالذام ثِ وؾت ثذر ّبی ریحبى عجش  ،وزدى سهیي در فصل ثْبر

ّب رعیذگی ّبی السم  ثزای ولیِ وزت. ًحَُ آثیبری ثِ صَرت ًؾتی ثَد. ذثبر آثیبری گزدیذً 2ثزگی گیبّبى ثِ طَر هزتت ٍ ّفتِ ای 

ثزگی  12تب  8ٍلتی گیبّچِ ّب ثِ حذٍد . ّبی ّزس ٍ غیزُ در طی رٍیؼ ثِ طَر یىغبى ثؼول آهذ اس لجیل ٍجیي، هجبرسُ ثب ػلف

ّبی  در هزحلِ گلذّی وبهل گیبّبى ثزداؽت ؽذًذ ٍ ّز یه اس اًذام .ِ اػوبل تیوبر ّبی تٌؼ ثِ صَرت ٍسًی گزدیذرعیذًذ، الذام ث

ّفتِ خؾه ؽذًذ ٍ  4ثِ هذت ( درجِ عبًتیگزاد 25)ثزي، گل، عبلِ ٍ عزؽبخِ گلذار ثِ صَرت جذاگبًِ در عبیِ ٍ در دهبی اتبق 

، ػول اعتخزاج اعبًظ ثِ هذت (ولًَجز)گیز ػ تمطیز ثب آة ٍ ثِ ووه دعتگبُ اعبًظپظ اس تؼییي همذار رطَثت، ثب اعتفبدُ اس رٍ

ای  ّب ثِ ووه آسهَى چٌذ داهٌِ ٍ همبیغِ هیبًگیي SASافشار  آًبلیش اطالػبت ثذعت آهذُ اس طزیك ًزم. عبػت اًجبم پذیزفت 5/2

 .داًىي صَرت گزفت

  وتایج ي بحث

تیوبر ثز دسصذ اعبًظ گل . دار ثَد درصذ اعبًظ گل ٍ ثزي در عطح یه درصذ هؼٌیثلَن ثز ًتبیج تجشیِ ٍاریبًظ ًؾبى داد وِ اثز 

ّب ًؾبى داد وِ ثیؾتزیي  ًتبیج همبیغِ هیبًگیي. دار داؽت ٍ ثزي در عطح یه درصذ، عبلِ ٍعزؽبخِ در عطح پٌج درصذ اثز هؼٌی

( Fc)درصذ ظزفیت سراػی  90درصذ ٍووتزیي در تیوبر 82/0ثب هیبًگیي ( Fc)درصذ ظزفیت سراػی  30درصذ اعبًظ گل در تیوبر 

درصذ ظزفیت سراػی  30ثیؾتزیي درصذ اعبًظ ثزي، عبلِ ٍ عزؽبخِ گلذار در تٌؼ رطَثتی . درصذ ٍجَد داؽت 54/0ثب هیبًگیي 

ای  اعت وِ ثبال ثَدى تزاون غذُ  رػ ؽذُدر دٍ گیبُ ًؼٌبع ٍ ریحبى گشا. درصذ هؾبّذُ ؽذ 69/0ٍ  05/0، 88/0ثِ تزتیت ثب هیبًگیي 

ًتبیج ایي تحمیك ثب (. 1990چبرلش ٍ ّوىبراى، )ؽَد  هتزؽحِ اعبًظ در اثز وبّؼ عطح ثزي ًبؽی اس تٌؼ، ثبػث تجوغ اعبًظ هی

 .ثز رٍی گیبُ هزسُ هطبثمت دارد( 2000)ًتبیج فبوز

 

 وتیجٍ گیری کلی

تٌؼ درصذ اعبًظ در ریحبى عجش افشایؼ یبفت ٍ اًذام َّایی ثزي ثیؾتزیي درصذ ثب تَجِ ثِ ًتبیج ثذعت آهذُ، ثب افشایؼ ؽذت 

اعبًظ را در همبیغِ ثب گل، عبلِ ٍعزؽبخِ داؽت، اهب جْت تؼییي تیوبر هٌبعت آثیبری ثب تَجِ ثِ اّذاف هَرد ًظش ثبیغتی ثِ 

 .ػولىزد اعبًظ ًیش تَجِ گزدد
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Abstract 

To study the effect of drought stress on essential oil percentage in Sweet basil (Ocimum basilicum 

L.; Esfehan population) shoot (inflorescence, leaf, stem and flowering branches), this experiment 

was conducted in 2011. Experimental design was randomized complete block design with three 

replications. Treatments of this experiment included three levels of drought stress (30, 60 and 90% 

Fc). Analysis of the variances indicated that drought stress significantly affected leaf essential oil 

percentage (p≤0/01), stem essential oil percentage (p≤0/05) and flowering branches essential oil 

percentage (p≤0/05). Mean comparison represented that the highest essential oil percentage was 

achieved in leaves (0.88%) and inflorescences (0.82%), under 30% Fc. Results also indicated that 

increasing stress level enhanced essential oil percentage, however, to select the best irrigation 

treatment, essential oil yield (as the objective of the experiment), must be taken in to consideration. 

Keywords: Sweet basil, essential oil, drought, ecotype  

 

 

 

 

 

 


