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مقدمه.1
Ocimum basilicum)از روزگاران قدیم ریحان  L.)   بـه عنـوان

یک گیاه دارویی به طور وسیع در خاور دور به ویژه در چین و هنـد  
بـا  Lamiaceae)( ریحان از خانواده نعناعیان. شده استاستفاده می

سـاله علفـی ایسـتاده، تقریبـاً     ، گیاهی یکn2= 48عدد کروموزومی 
این گیـاه  . باشدمتر میسانتی30-60طر و به ارتفاع بدون کرك، مع

آور داشـته و بـراي معالجـه برخـی     بر، ضـد انگـل و اشـتها   حالت تب
& Agnihotr )رودهاي قلبی و درمان آفت دهان بـه کـار مـی   راحتینا

Kaushik 1999; Bentham 1848.( بخـش،  ي ایـن گیـاه آرام  دانـه
از قـدیم گیـاه ریحـان بـه     . تمقوي، محرك تمایالت جنسی و مـدر اسـ  

. گرفتـه اسـت  دهنده شیر مادران مورد استفاده قـرار مـی  عنوان افزایش
ي این گیاه در درمان سرفه آنژین ورم و التهاب کلیه و مجـاري  لعاب دانه

پیکر رویشی ریحان حاوي اسـانس اسـت کـه بـه     . رودادراري به کار می
هـاي غـذایی صـنعتی و    هدهنـده در فـرآورد  ي معطر و طعـم عنوان ماده

سازمان بین المللی استاندارد در سـال  .گیرددارویی مورد استفاده قرار می
هاي حیوانی را بـه وسـیله کرومـاتوگرافی گـازي     ها و روغنچربی1997

امـروزه  ). (Fleischer, 1981هاي چرب تجزیه کردمتیل استرهاي اسید
رومـاتوگرافی  هـاي ک برآورد و تشخیص اسیدهاي چرب بـه وسـیله روش  

گیرد، براي این منظور اسـیدهاي چـرب را بـه وسـیله عمـل      صورت می
هیدرولیز از ترکیب لیپیدي جدا کـرده، سـپس آن را بـه صـورت متیـل      
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Ocimum basilicum)(هاي ریحان دانه: دفمقدمه و ه L.هاي چرب غیراشباع بوده و مقدار زیـادي  منبعی غنی از اسید
این مطالعه به منظور مقایسه میزان و نوع  اسیدهاي چرب غیراشباع موجود در ریحان متعلق به . کنندموسیالژ نیز تولید می

. ي اجرا درآمدده جمعیت مختلف به مرحله
خانه در سه تکرار کشت شدند و در نهایت روغن بـذرهاي  آوري شده از این گیاه در شرایط گلبذرهاي جمع:روش تحقیق

جمع آوري شده و بذرهاي به دست آمده از گیاهان کشت شده به طور جداگانه استخراج و تبدیل به متیل اسـتر گردیدنـد،   
.تعیین شدندهاي اسید چرب روغن بذرها توسط کروماتوگرافی گازي سپس ترکیب

هـاي محلـی و آزمایشـگاهی در جمعیـت     نتایج نشان داد که باالترین میزان روغن کل در بین تمام جمعیت:نتایج و بحث
2در جمعیت محلی آذربایجان غربی ) درصد وزنی25/17(و کمترین میزان آن ) درصد وزنی98/28(آزمایشگاهی اردبیل 

در جمعیت آزمایشگاهی کرمانشاه و کمتـرین  ) مول درصد81/34(ن اسید پالمتیک چنین باالترین میزاهم. مشاهده گردید
56/7(از طرفی باالترین مقدار اسید استئاریک . در جمعیت آزمایشگاهی کرمان مشاهده شد) مول درصد05/2(میزان آن 
اردبیـل مشـاهده شـد و    در جمعیـت وحشـی  ) مول درصد42/1(در جمعیت آزمایشگاهی اهواز و کمترین آن ) مول درصد

در ) مـول درصـد  10/11(در جمعیت آزمایشـگاهی قـم و کمتـرین آن    ) مول درصد81/22(باالترین میزان اسید اولئیک 
در جمعیـت  ) مـول در صـد  60/25(بـاالترین میـزان اسـید لینولئیـک     . مشاهده گردیـد 2جمعیت محلی  آذربایجان غربی 

بـاالترین  . در جمعیت آزمایشگاهی کرمانشاه مشاهده شد) مول درصد55/15(ن آن و کمتری1آزمایشگاهی آذربایجان غربی 
مـول درصـد در   08/28و کمتـرین آن  1در جمعیت محلـی آذربایجـان غربـی   ) مول درصد89/53(میزان اسید لینولنیک 

ف ریحـان داراي  هـاي مختلـ  رسد که بذر جمعیـت به طورکلی چنین به نظر می. جمعیت آزمایشگاهی کرمانشاه مشاهده شد
.هاي چرب اشباع هستندمقدار زیادي از اسیدهاي چرب غیر اشباع و مقدار کمی از اسید

تـر ایـران بـا آب و هـواي معتـدل داراي      هاي محلی ریحان متعلق به نواحی شمالیبذر جمعیت: صنعتی/ توصیه کاربردي
باشد که این اسـیدهاي چـرب   ک و اسید لینولئیک میمقادیر بیشتري اسیدهاي چرب غیراشباع بلند زنجیر مانند اسید اولئی

هاي محلی شـمال کشـور بـا    بنابراین انتخاب جمعیت. هاي دارویی، صنعتی، بهداشتی و آرایشی فراوانی هستندداراي کاربرد
.شودهدف تولید اسید چرب غیراشباع توصیه می

:
اسیدهاي چرب
 بذر
روغن
Ocimum basilicum L.
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اثـر مثـل نیتـروژن و حـرارت دادن     استر درآورده، با عبور دادن گازي بی
تدریجی ستون استرهاي متیله اسـیدهاي چـرب کـه بـه صـورت بخـار       

شوند و با سرعت متناسـب  بعد از دیگري از ستون خارج میدرآمده یکی 
Chales)شود ها در بین فاز گازي و فاز مایع خارج میضریب انتشار آن

& Simon, 1990).  هدف از این مطالعه، تعیین و بررسی تفاوت پروفیـل
هـاي گیـاه ریحـان در ایـران     انواع اسیدهاي چرب در تعدادي از جمعیت

توانـد در کموتاکسـونومی جـنس نیـز     اصل از آن میباشد که نتایج حمی
.کمک زیادي نماید

هامواد و روش.2
Ocimum basilicum)هاي  مختلف ریحانبذر ژنوتیپ L.) از

خوزستان، مازندران، تهران، کرمان،  اردبیل، (شهرهاي مختلف ایران 
بذور . آوري شدندجمع) کرمانشاه، شیراز،  قم،  یزد و آذربایجان غربی

تکرار از هر 3(گلدان با حجم یکسان 33آوري شده در هاي جمعتوده
ها مقداري شن ابتدا در ته هر یک از گلدان. کشت شدند) جمعیت

ي مناسب ریخته شد و بعد دو قسمت درشت، جهت داشتن تهویه
برگ با خاك مزرعه، یک قسمت ماسه، یک قسمت کود دامی و خاك

بذور با . ها تهیه گردیدك گلدانهم مخلوط و ترکیب سبکی براي خا
. فاصله و عمق مناسب کشت و توسط ماسه بادي پوشانده شدند

خانه تحت شرایط یکسان نوري، دمایی و رطوبتی ها در گلگلدان
هاي مطالعه ترکیبات اسیدهاي چرب و سایر بررسی. نگهداري شدند

هاي یاد شده در دو بخش صورت هاي جمعیتمورفولوژیک دانه
.ندگرفت
.مطالعه بذرهاي جمع آوري شده از مناطق طبیعی- 1
.خانهمطالعه بذرهاي حاصل از گیاهان کشت شده در گل- 2

ابتدا براي همین منظور بذور را به صورت پودر درآورده و سپس از 
لیتر میلی10هر نمونه میزان مشخصی توزین شد و بر روي هر نمونه، 

شه اي محتوي نمونه ها را سپس درب ظروف شی. اتر اضافه گردید
درجه سانتی40ساعت در داخل انکوباتور 12محکم بسته و به مدت 

بعد از این مدت اتر حاوي چربی محلول را به ظرف . گراد قرار داده شد
ساعت بعد 12دیگري منتقل کرده و دوباره این عمل تکرار گردید تا 

5ها ام نمونهگیري چربی تمبراي اندازه. تمام چربی استخراج شود
پس از تبخیر اتر . دور در دقیقه قرار گرفت200دقیقه در سانتریوفوژ با 

براي تعیین . و رسوب چربی میزان چربی هر نمونه محاسبه گردید
ها پروفیل اسیدهاي چرب باید اسیدهاي چرب از تري اسیل گلیسرول

Fulton, 2001; Grayer(ها جدا شده و متیله شوند و سایر ملکول et

al., 1996; Hasegawa, 1997; Herbert, 1989 .( بدین منظور بر
هاي استخراج شده که در ظروف درب دار نگهداري شده روي چربی

لیتر هیدروکسید پتاسیم میلی5/0بودند یک میلی لیتر هپتانرمال و 

لیتر متانول حل کرده میلی10را در KOHگرم 12/1متانولی و نرمال 
ه آن را به شدت هم زده تا گلیسرول از اسیدهاي دقیق15و به مدت 

براي تجزیه . نماید و اسیدهاي چرب متیله شوندچرب جدا و رسوب 
GCاسیدهاي چرب از دستگاه   - Danny مدلGC-1000 استفاده

.Chavan & Nikam, 1982; Chogo & Grank, 1981)(گردید

ي ي بود که شعلهاآشکار ساز این دستگاه از نوع یونیزاسیون شعله
گردد و از گاز نیتروژن آن از سوختن گاز هیدروژن با اکسیژن تأمین می

ستون مورد استفاده در این . شودبه عنوان گاز حامل استفاده می
با ماهیت قطبی بود و با تزریق از متیل استر ec-1000دستگاه 

یط ترین شرامیکرولیتر به دستگاه مناسب2/0اسیدهاي چرب به میزان 
ي دمایی برنامه. ها مشخص شدکار براي تفکیک اسیدهاي چرب نمونه

گراد و دماي آشکارساز درجه سانتی25ي تزریق دماي دریچهستون
f/d)(260گراد و فشار گاز حامل درجه سانتیN2بار، فشار گاز یک

بعد با تزریق مخلوط . بار و هوا یک بار استفاده شد6/0هیدروژن 
یدهاي چرب استاندارد تحت همان شرایط و تهیه مناسبی از اس

کروماتوگرام استاندارد نوع و میزان اسیدهاي چرب تک تک نمونه ها 
.تعیین و شناسایی شد

بحثنتایج و .3
نتایج به دست آمده از این آزمایش از نظر روغن کل، بین بذور 

داري خانه اختالف معنیهاي کشت شده در گلمناطق مختلف و نمونه
هاي ها از نظر مقدار روغن کل، نمونهدر سایر ایستگاه. را نشان نداد

دار نشان ي آزمایشگاهی همان ایستگاه اختالف معنیمحلی با نمونه
هاي محلی و نیز با تمام نمونه2ي محلی آذربایجان غربینمونه. داد

ي محلی اهواز داراي اختالف جز نمونهها بهآزمایشگاهی تمام ایستگاه
، )C16:0(پنج نوع اسید چرب عمده شامل اسید پالمتیک. دار بودنیمع

اسید لینولئیک ، )C18:1(اسید اولیک ، (C18:0)اسید استئاریک 
)C18:2W-6 ( و لینولنیک)C18:3W-3 (ي روغن بذر در نمونه

. گیاهان مورد بررسی مشخص گردید و میزان آن تعیین شد
ی نمونه آزمایشگاهی کرمان بر اساس این ویژگ: اسید پالمتیک- 

دار نشان داد و نمونه آزمایشگاهی با تمام نمونه ها اختالف معنی
به جز نمونه . دار داشتها اختالف معنیکرمانشاه نیز با تمام نمونه

آزمایشگاهی قم که بین توده جمع آوري شده و کشت شده اختالف 
تگاه با نمونه هاي محلی هر ایسدار نداشت در بقیه موارد نمونهمعنی

).1شکل (دار داشتند آزمایشگاهی همان ایستگاه اختالف معنی
بر اساس این ویژگی نمونه محلی اردبیل با : اسید استئاریک- 

). 2شکل(دار نشان داد هاي آزمایشگاهی اهواز اختالف معنینمونه
هاي محلی و آزمایشگاهی بر اساس این ویژگی ، نمونه: اسید اولئیک- 

دار نشان ندادند، ولی در بقیه موارد کرمانشاه با هم اختالف معنی
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اختالف بین میزان اسید اولئیک بذور محلی و بذور حاصل از کشت هر 
هاي محلی و نمونه قم که با تمام نمونه. دار بودندایستگاه معنی

). 3شکل (دار داشت آزمایشگاهی اختالف معنی
هاي محلی بابل،  تهران بر اساس این ویژگی، نمونه: اسید لینولئیک- 
هاي آزمایشگاهی خود اختالف ، کرمان، قم و یزد با نمونه)شهر ري(

هاي محلی سایر مناطق با که نمونهداري نداشته، در حالیمعنی
د و نیز دار داشتنهاي آزمایشگاهی همان منطقه اختالف معنینمونه
دار نشان ها، اختالف معنیهاي آزمایشگاهی کرمانشاه با تمام نمونهنمونه
).4شکل (دادند 
هاي محلی بابل با بر اساس این ویژگی، نمونه: اسید لینولنیک- 
هاي محلی دار نداشت ولی نمونهي آزمایشگاهی آن اختالف معنینمونه

ان ایستگاه اختالف هاي آزمایشگاهی همها با نمونهسایر ایستگاه
از نظر میزان اسید لینولنیک، بذور محلی آذربایجان . دار داشتندمعنی
و قم با 2هاي آزمایشگاهی کرمانشاه، آذربایجان غربی و نمونه1غربی

میزان روغن کل، ).5شکل(داري نشان دادند ها اختالف معنیسایر نمونه
که تعدادي از هاي مختلف ریحان نیز گزارش شده استدرسایر گونه

.Oدر گونه . آنها گزارش می شود basilicum درصد 24در حدود
Loliger, .Oدرگونه ) (1991 pilosum درصد 17معادلMazotti

et al.,1996) ( در گونهO. sanctum18 درصد(Nterubanza et

al., Osawa 1994; Simon(درصد O. viride10در گونه (1984

et al., 1990Simon et al., 1999.(
هاي قلبی، هاي چرب در کاهش بیماريلذا با توجه به اهمیت اسید

ها در بارداري، شیردهی و گیري از سرطان و نقش مهم آنپیش
هاي خونی، باید در برنامه غذایی انسان جایگاه مناسبی استحکام مویرگ

Velioglu(داشته باشند  et al., 1998; Vieira, 1999; Zgorka &

Glowniak , 2001 .(

مقایسه میانگین درصد اسید پالمیتیک.1شکل 

بر اساس مطالعات انجام شده قبلی نیز میزان اسید چرب استئاریک 
در گونه. هاي مختلف جنس ریحان چنین گزارش شده استدرگونه

O. basilicum مول درصد 45/5میزان(Bentham, ، در (1848
,Bentham )مول درصد O. album33/2گونه  ، درگونه(1848

O. canum2/0 مول درصد(Simon et al.,1990) ،گونه
O. pilosum4/6 مول درصدSimon et al., 1999)( ،گونه
O. sanctumمول درصد، گونه١/٢O. virideمول درصد و ٧/٢

نیز به این ترتیب .basilicumOهاي مختلفچنین درکموتایپهم
مول درصد، کموتایپ لینالول 2/2کموتایپ سیترال . ش شده استگزار

درصد و کموتایپ متیل سینامات 8/2مول درصد، کموتایپ کاویکول 2
Marotti).درصد 4/2 et al., 1996)

مقایسه میانگین درصد اسید استئاریک.2شکل 

مقایسه میانگین درصد اسید اولئیک.3شکل 

مقایسه میانگین درصد اسید لینولئیک.4شکل 
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مقایسه میانگین درصد اسید لینولنیک.5شکل 

نتیجه گیري.4
هاي متعلق به نواحی با توجه به نتایج تحقیق حاضر، نمونه

تر ایران و نواحی داراي آب و هواي معتدل داراي مقدار بیشتري شمالی
لند زنجیر اسید اولئیک، لینولئیک و اشباع باز اسیدهاي چرب غیر

که اسیدهاي پالمتیک و استئاریک در در حالی . لینولنیک بودند
نوع خاك، فصل . هاي متعلق به نواحی گرمسیر ایران بیشتر بودندنمونه

هاي کشت و شرایط محیطی محل رویش بر روي تعداد و کیفیت دانه
دانه و . گذاردثیر میشناسی و بیوشیمیایی تأاز نظر ریختتولید شده
تواند با انتخاب مناسب و شرایط محیطی ایده آل به مقدار روغن می

محتوي باالي اسید ). (Downey, 1990قابل توجهی افزایش یابد 
شود، یافت میO. canumو O. basilicumلینولنیک که در

تواند در نقاشی، ساختن لعاب و صنایع جوهرسازي کاربرد داشته می
وقتی محتوي لینولنیک اسید پایین باشد مثل باشد و 

O.ratissimumوO. sanctumهايو برخی جمعیت
O basilicumتواند در صنایع غذایی کاربرد فراوانی داشته باشند می

.(Fleischer, 1981; Fulton, 2001)هاي که میزان اسیداز آنجایی
عوامل هاي گوناگون ریحان، تحت تأثیر چرب مختلف، در جمعیت

یابد، لذا بررسی و تعیین شرایط و عواملی که باعث اقلیمی تغییر می
افزایش و کاهش هر یک از این اسیدهاي چرب گشته و در نهایت 

شود، الزم و ضروري هایی با کیفیت مطلوب میمنجر به تولید ریحان
ازسوي دیگر ریحان به عنوان گیاهی که باعث جلب حشرات . است

ها، نوان گیاهی دگر گرده افشان توانسته زیر گونهشود، به عخاص می
مورد توجه تواندهاي متعددي را پدید آورد که میها و جمعیتواریته

.هاي مختلف علمی و دارویی قرار گیردمحققین در زمینه
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