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اثر تیمار تریاکانتانول بر روي میزان فنل، فالونوئید و فعالیت آنزیم پلی فنل اکسیداز در گیاه ریحان 
(Ocimum minimum)دارویی

3کاظم نیاحبیب دواتی و 2فریبرز زارع نهندي، 2، سعیده علیزاده سالطه*1ندا مهري

ربی گروه باغبانی، دانشگاه تبریزم- 3استادیار گروه باغبانی، دانشگاه تبریز. - 2دانشجوي کارشناسی ارشد علوم باغبانی، دانشگاه تبریز. -1

nedamehri67@yahoo.com: نویسنده مسئول*

چکیده

صنایع غذایی، عطرسازي و صنایع آرایشی و درباشدیمی فراوانساله بوده و داراي ارزش غذایی و دارویی ریحان گیاهی یک
، بر میزان فعالیت آنزیم پلی فنل اکسیداز و (Tria)تیمار تریاکانتانولریتأثاي فراوانی دارد. در پژوهش حاضر،بهداشتی کاربرده

انجام Triaفاکتوریل در سه تکرار و سه سطح مختلف از صورتبهی قرار گرفت. آزمایش بررسموردمقدار فنل و فالونوئید 
نشان داد که تیمارهاي آمدهدستبهبود. نتایج Triaگرم از یلیم25و 5/2، 0ي هاغلظتکار رفته شامل ه گرفت. تیمارهاي ب

بر میزان فنل و فالونوئید در گیاهان تیمار Triaدر مقایسه با شاهد نداشتند. اثر PPOفعالیت آنزیم زانیمداري بر یمعناثر شدهاعمال
(براي فنل وبراي فالونوئید)  حاصل شد.T3در تیمارهاي هاآندار بود و بیشترین میزان یمعندر مقایسه با شاهد شده

ریحان، تریاکانتانول، فنل، فالونوئید، آنزیم پلی فنل اکسیداز.کلمات کلیدي:

مقدمه

.Oنام علمی ریحان با basilicum L.ي نعناعیان (ترین گیاهان متعلق به تیرهیکی از مهمLamiaceae() استMakari and

Kintzios,  2008).هاي مختلف جنس ریحان گونهOcimum Spp.اي و سبزي ادویه،حال با اهداف داروییها قبل تابهاز سال
جود ترکیبات معطر سبب شده که ریحان یکی از ). خواص دارویی و و(Kruger et al., 2002اند گرفتهمورداستفاده قرار می

طور گسترده در صنایع غذایی و ي آن بهمشهورترین گیاهان در سراسر دنیا باشد. اسانس ریحان و ترکیبات موجود در عصاره
12ی تن به ارزش تقریب500تقریباً 2007. مصرف جهانی اسانس ریحان در سال (Simon et al., 1999)عطرسازي کاربرد دارد

هایی با دماي هواي بین ریحان در اقلیم.)(Brud, 2007هاي آن رو به افزایش است میلیون یورو برآورده شده و تقاضا براي فراورده
شود. ازنظر عملکرد کشت و کار می2/8تا 3/4خاك pHمتر و میلی42تا 6/0گراد، بارندگی ساالنه ي سانتیدرجه27تا 7

طور طبیعی در مناطق ي مدیریت کاشت و داشت وجود دارد. این گیاه بهخاطر شرایط محیطی، نحوههاي زیادي به تفاوت
عنوان یک گیاه هاي دور از ریحان بهروید. از گذشتهگرمسیري و نیمه گرمسیري آسیا، آفریقا، آمریکاي مرکزي و جنوبی می

Labra)شده استهاي کلیوي استفادهحتیها و ناراها، زگیلدارویی در درمان سردرد، سرفه، اسهال، انگل et al., 2004) در ایران .
بر طبق تحقیقات و مطالعات شود.وجود دارد که در تمام مناطق کشور کشت میO.basilicumگونه از گیاه به نام فقط یک

عنوان یک پیش ماده رشدي گیاه در بسیاري ) است و بهC30H61OHکه یک زنجیره طوالنی از الکل (1صورت گرفته تریاکانتانول
ها و شده است، باعث افزایش وزن خشک گیاهان، مقادیر قندهاي احیا، اسیدآمینهاز محصوالت کشاورزي و باغبانی شناخته

(sharma et al., 2002).گردد ها میپروتئین

1-Triacontanol
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هاروشمواد و 

انجام گرفت.93وابسته به دانشکده کشاورزي دانشگاه تبریز در طی بهار سال این آزمایش در ایستگاه تحقیقاتی خلعت پوشان 
این آزمایش از بذرهاي درهاي رشد گیاهی گروه علوم باغبانی انجام گرفت.کنندهمطالعات آزمایشگاهی نیز در آزمایشگاه تنظیم

.O)اي گیاه ریحان بوته minimum).بذرهاي مورد استفاده شودینمدر ایران کشت و کار این گیاه بومی ایران نیست واستفاده شد .
، یک قسمت کود يامزرعهبستر مورد استفاده در این پژوهش، شامل یک قسمت خاك در این پژوهش از کشور ترکیه تهیه شدند.

متر سانتی20ارتفاع متر و سانتی22ي هاي پالستیکی با قطر دهانهبود، بذرها در درون گلدانبرگخاكدامی پوسیده و یک قسمت 
ترکیب تیماري صورت یک روز در میان تا زمان برداشت کامالً گیاهان انجام گرفت.بعد از کاشت بذرها آبیاري بهکاشته شدند.

ي گیاهان با استفاده از محلول غذایی تغذیهموالر تریاکانتانول بود. 10-4و10-5، 0يهاغلظتمورد استفاده در این آزمایش شامل 
پاشی گیاهان در دو نوبت (اواخر مرداد و اوایل شهریور) انجام شد. این آزمایشمحلولهوگلند، در یک نوبت صورت گرفت.

.صورت گرفتي طرح کامالً تصادفی بر پایهفاکتوریل صورتبه

ه از دستگاه اسپکتروفتومتر با استفاد2008مقدار فالونوئید کل به روش یو و همکاران مقدار فنل کل با روش فولین سیوکالتو و
فعالیت آنزیم پلی فنل اکسیداز بر اساس شد. يریگاندازهنانومتر 415و 760يهاموجطولبر اساس روش رنگ سنجی به ترتیب در 

بار و به ثانیه یک5ثانیه و 150نانومتر به مدت 410موج صورت افزایش جذب در طول)، با اندکی تغییر و به1975روش گیلفرد(
بعد از اطمینان از انجام گرفت و SPSS 22افزارنرمبا هادادهگرم پروتئین نمونه محاسبه گردید. تست نرمال بودن ازاي هر میلی
و رسم توکی با استفاده از آزمون هانیانگیمانجام شد. مقایسه 22SPSSافزارنرمبا نیز هادادهلیوتحلهیتجز، هادادهتوزیع نرمال 

صورت گرفت.Excell  2013افزارنرمنمودارها با استفاده از 

نتایج و بحث

در گیاه ریحانPPOبر روي فنل، فالونوئید و آنزیم Triaانس اثر تجزبه واری-1جدول 

منابع 
راتییتغ

میانگین مربعات
فالونوئید   فنل     درجه آزادي      

PPO

00/0ns**24/581**2تریاکانتانول      

24/581
غیر معنی دارns، معنی دار در سطح احتمال یک درصد** 

ها مؤثر بوده و منجر به افزایش تریاکانتانول ، بر میزان فنل نمونهتیماراثر) مشاهده شد که 1ها (جدولبا توجه به تجزیه واریانس داده
در يداریمعنافزایش تریلیلیم25تا 0با افزایش غلظت تریاکانتانول از کهيطوربه، درصد شده استآن در سطح احتمال یک 

طور مشاهده شد.گزارش شده، تیمار تریاکانتانول میزان تجمع فنل ها را در گیاه ماش تحت شرایط رشد عادي بههانمونهمیزان فنل 
با توجه به (Kumaravelu et al., 2000).باشدت تائید نتایج این پژوهش میداري افزایش داده است که این گزارش در جهمعنی

مؤثر بوده و منجر به افزایش نیز ها نمونهفالونوئیدتریاکانتانول ، بر میزان تیماراثرمشاهده شد که )1ها (جدولتجزیه واریانس داده
در میزان يداریمعنتغییر تریلیلیم5/2تا 0با افزایش غلظت تریاکانتانول از کهيطوربه، آن در سطح احتمال یک درصد شده است

در میزان يداریمعنافزایش تریلیلیم25تا 5/2با افزایش غلظت تریاکانتانول از کهیدرحالمشاهده نشد، هانمونهفالونوئید 
تواند یکی از اي یافت نشد که میمشاهده شد. در ارتباط با، اثر تیمار تریاکانتانول بر روي میزان فالونوئید مطالعههانمونهفالونوئید 
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داري در ) مشاهده شد تیمار تریاکانتانول تأثیر معنی1ها (جدولبا توجه به تجزیه واریانس دادههاي نوآوري پژوهش ما باشد.جنبه
هاي شاهد و گیاهان در بوتهPPOاکسیداز نداشته است، به عبارتی تفاوتی میان میزان فعالیت آنزیم میزان فعالیت آنزیم پلی فنل

تیمار شده وجود ندارد.

ریحاناهیگتیمار تریاکانتانول بر میزان فنل  در ریتأث- 1شکل 

ریحاناهیگتیمار تریاکانتانول بر میزان فالونوئید در ریتأث- 2شکل 

که کاربرد تریاکانتانول در افزایش میزان فنل و فالونوئید در گیاه رسدیمبا توجه به ارزیابی انجام شده در این تحقیق، به نظر 
است.آنزیم پلی فنل اکسیداز اثري نداشته بوده است اما بر روي میزان فعالیت مؤثرریحان 
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The effect of Triacontanol on phenol content, flavonoids content and PPO enzyme activity
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Abstract

Basil is an annual plant that has medicinal and nutritional values and has many applications in the
food, perfume and cosmetic industries. In the present study, the effect of Triacontanol (Tria),on phenol
content, flavonoids content and PPO enzyme activity were investigated. Factorial experiment with
three replications and three different levels of Tria was performed. Treatments that used in this
experiment include concentrations of 0, 2.5 and 25 mg of the Tria. The results showed that the applied
Tria treatment didn’t have a significant effect on the PPO enzyme activity compared with control. Tria
effect on phenol and flavonoids was significant in treated plants compared to control plants and the
highest content of them were in T3 (for phenol and flavonoids).

Key words: Basil, triacintanol, phenol, flavnoids, PPO enzyme.
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