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چکیده
بهشدنتبدیلحالدرانسانیوطبیعیعواملاثردرخاكشوريموضوعخشک،مناطقدرویژهبهجهانمناطقتمامدرتقریباً

محسوبغذاییمنابعبرايايتهدیدکنندهعاملاراضی،شوريافزایشوآبکمبودجمعیت،سریعرشداست.عمدهمشکلیک
شورپسندگیاهان،باشدمیغذاییموادتولیددرمدیریتیمهمهايکارراهازیکیخشکیوشوريبهمقاومگیاهانازاستفادهشود.می

پژوهشایندارند.راعلوفهوداروییگیاهانتولیدوروغنبذر،تولیددرکاربردقابلیتوهستندگیاهاناینازجمله)هاهالوفیت(
شورپسندگیاهدودرغیراشباعواشباعچربهاياسیدشناساییازجملهروغن،ی فیکویکميهایژگیوبررسیبراي

Suaeda fruticosa (L.) Forssk.وSalicornia herbacea L.تحقیقاتایستگاهازمطالعهموردبذرهايمنظوربدین.انجام شد
گذاريپالتازاستفادهباتصادفیروشازمطالعهموردجامعهازگیرينمونهبرايتحقیقایندرشدند.وريآجمعشورکالوگرمسار

استرمتیلتهیهازپسشد.انجامحاللازاستفادهباوسوکسولهروشازاستفادهباروغنبازدهگیرياندازهشد.استفادهدارتکرار
موردSASافزارنرمازاستفادهباآمدهبدستاطالعاتسپسگرفت.قرارتجزیهمورد)GC(گازيکروماتوگرافیدستگاهباروغن
میانگینشدند.مقایسه%5سطحدرLSDآزمونازاستفادهباهامیانگینآمدهبدستهايدادهبراساسوگرفتهقرارتحلیلوتجزیه
Suaedaگیاهدرروغنبازده fruticosaگیاهدرو%76/30برابرSalicornia herbaceaگیاهینمونهدوهردرشد.%88/13بابرابر
گیاهکهستاآنبیانگرنتایج.بوداسیدلینولئیکغالبغیراشباعچرباسیدواسیدپالمتیکغالباشباعچرباسید

Suaeda fruticosaهايدانهدیگربارقابتقابلاشباعغیرچرباسیدهايترکیبومقدارهمچنینوروغنبااليبازدهبهتوجهبا
گیرد.قراراستفادهموردخوراکیروغنجدیدمنبععنوانبهکهداردرااینقابلیتوبودهروغنی

Salicornia،غیراشباعواشباعچرباسیدهاي،شورپسندگیاهان:کلیديهايواژه herbacea L.،Suaeda fruticosa (L.) Forssk.،
روغنی.دانه
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مقدمه
بهرانیزمکرهسطحسومکیازشیبخشکمناطق

نیادرجهانتیجمع%16حدودودادهاختصاصخود
نیادرتیجمعرشدگر،یدطرفازکنند.مییزندگمناطق
استي اگونهبهتوسعهحالدري کشورهادرژهیوبهمناطق

ي جوابگودسترس،درنیریشآبوکشتقابلی اراضکه
فشارباعثشیرینآبمنابعکاهشست.ینتیجمعرشدنیا

واستشدهشورخاكوآبمنابعازروزافزوناستفادهدر
ازاستفادهگسترشقرنیکم،وبیستقرنزیاد،احتمالبه

FAOآماربود.خواهدشوريبهمقاومگیاهانوهاهالوفیت

مساعد،ی اراضازهکتارهاونیلیمسالههرکهدهدیمنشان
،دهندیمدستازراخودي زیحاصلخنمکتجمعلیدلبه
ي جدمعضلکیبهامروزهخاكي شورمسئلهکهيطورهب

,FAO(استشدهلیتبدی جهانسطحدر هاتیهالوف.)2005
ي هانیگزیجاندتوانمیي شوربهمقاوماهانیگریساو

توسعهحالدري کشورهاازي اریبسي برای منطقومناسب
Squires(باشند & Ayoub, مساحتبارانیا.)1994

ی برخاست.عیوسشورمراتعدارايلومترمربعیک1648000
25-27رارانیادري شورتأثیرتحتی اراضهاگزارش

کلاز%17تا%15برابر کهاند کردهبرآوردهکتارونیلیم
,Akhani(استکشورسطح 1500ازبیشتاکنون.)2006
برخیکهشدهشناساییدنیادرشوريبهمقاومگیاهیگونه

کنند.تحملراهاخاكنمکبااليهايغلظتقادرندآنهااز
تحتندتوانمیمختلفهايخانوادهازهالوفیتهايگونه

بذربیشتريمقداریابیوماسدریاآبباآبیاريشرایط
Glenn(کنندتولید et al., ایراندر،مجموعدر.)1997
وجنس151باشوريبهمقاوموشورزیستگونه365
از%52است.شدهشناختهگلدارگیاهانازخانواده44

تعلق)Chenopodiaceae(اسفناجیانخانوادهبههاگونه
آناصالحوهاخاكشوريمسئله حلکهآنجاییازدارد.

از است،هنگفتايهزینهودرازمدتتالشیصرفمستلزم
جهتدرتالشاستبرخوردارویژهاهمیتازآنچهرواین

شرایطدربتوانندکهاستمناسبگیاهانپروراندنویافتن
داشتهقبولیقابلومناسبعملکردآبکمبودوشوري

,Akhani(باشد سربری رقابتهالوفیت،اهانیگ.)2006
از،ندارندزراعیمرسوممحصوالتباتیفیکباآبوخاك

استازینیی غذامحصوالتدیتولي براکهی منابعبهرونیا
باشندی مئدای انتخابي هاگونهاگرشود.ینمي اندازدست

نظرازی مهمنقشودارندپوششتاجی طوالنمدتي برا
ءفایاسالهکیاهانیگکاشتي هانهیهزدریی جوصرفه

Gomez(کنندیم et al., وهاگراسرو،نیااز). 2008
هستندهدفنیاي براي مناسبترنهیگزی مئدادرختان

)Ohlrogge et al., وسیعاراضیبا وجود ایراندر.)2009
هايدانهتولیدبرايکهزیادينسبتاًهايزمینهوکشتقابل

موردروغناز%90زابیشهمهنوزدارد،وجودروغنی
غالتازبعدیروغنيهادانهشود.میواردخارجازنیاز

مطرحانسانهیتغذدريانرژنیتأممنبعنیدومعنوانبه
داروییی خوراکمصرفروغنیهايدانهاینروغن،هستند

درن،یپروتئزانیمبودنباالدلیلبهآنکنجالهویصنعتو
Movahed(شودیممصرفوریطودامییغذارهیج &

Ghavami, عدمبهواکنشدروارداتبهرویکرد.)2007
هاينوساندلیلبهغذاییموادتقاضايوعرضهدرتعادل

گردد.تلقیپایدارسیاستیکدتوانمینارزيدرآمدهاي
راهبرددرغذاییامنیتمینتأاهمیتبهتوجهبابنابراین

باتااندتالشدردولتیمسئوالنکشور،ساله20مدتبلند
حمایتیهايسیاستاعمالوايتوسعههايبرنامهاجراي
رافرآوريظرفیتآنباهمزمانوروغنیهايدانهکشت
برسندخودکفاییمرزبهنظراینازودادهتوسعه

)Movahed & Ghavami, درهابرنامهاینمحور.)2007
اشدبمیزیتونوسویاکلزا،آفتابگردان،کشتتوسعهزمینه

روغنمنبععنوانبهشورپسنداهانیگبهی توجهعمالًو
تیهالوفاهانیگازاريیبسهايدانه.استنشدهی خوراک
باشدمیخوراکیروغنايمالحظهقابلریمقادحاوي

)Glenn et al., Weber؛ 1991 et al., هايسالدر).2001
تولیدبرايهالوفیتگیاهانازاستفادهامکانمورددراخیر

وچینآمریکا،ازجملهیی کشورهادرخوراکیهايروغن
اینانجامازفهد.استانجام شدهتحقیقاتیپاکستان
هالوفیتمرتعیگونهدوبذردرروغنمقداریبررس،تحقیق
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)Suaeda fruticosaوSalicornia herbacea(تیرهاز
باشد.میخوراکیروغنمنبععنوانبهاسفناجیان

هاروشومواد
رویشگاهانتخاب

Salicorniaاهیگبذرنمونه herbaceaماهذرآدر
خراساناستاندرواقعگنابادشورکالایستگاهاز1391

شرایطباشورکالایستگاه.شدآوريجمعرضوي،
ارتفاعدرN"54'3934وE"55'4758جغرافیایی

متوسطمیزاناست.شدهواقعدریاسطحازمتري847
مترمیلی50ازکمتروناچیزبسیارمنطقهایندربارندگی

است.
Suaedaاهیگبذرنمونه fruticosaستگاهیااززین

درگرمسارشهرستانجنوبدرواقعابانیبقاتیتحق
N"57'1535جغرافیاییشرایطباریکودشتهیحاش

ی بارندگنیانگیم.شدآوريجمعE"48'1952و
.باشدمیمتریلیم100حدودشهرستانانهیسال

بذرهنمونآوريجمعروش
تکراردارگذاريپالتباتصادفیروشازتحقیقایندر

موردامعهجازي ریگنمونهي برانمونه)هربرايتکرار(سه
گیاهدوهربذرهاينمونهبرداشتبراي.شداستفادهمطالعه
یکهررویشگاهدرکهشد عملصورتبدین،تحقیقمورد

بااليشوريعلتبهکهايمحدودهبررسی،موردگیاهدواز
دررویشگاه)(یاشوريکانونعنوانهببودگیاهبدونخاك

ازمحدوده،ایندربردارينمونهاولینسپسشد.گرفتهنظر
مترمربعی25پالتازاستفادهباکانونهیحاشگیاهان

موجودگیاهیهايپایهتمامازگردیدسعیوشدبرداشت
پالتسومینودومینشود.برداشتبذرمقداريپالتدر
ايفاصلهبهوشوريکانوناطرافدرزینیکمحدودهدر

محدودهدومین.شدندبرداشتیکدیگرازمساويتقریباً
دروشوريکانونازمتر200حدودفاصلهبهبردارينمونه
گیاهانوشدهدیدهتغییريگیاهیپوششدرکهمحلی
هايپایهازآندروشدهانتخابگردیدند،مشاهدههمراه

سومینشد.انجامبذرگیريپالت،3درموجودگیاهی
انتخابمتري200فاصلههمانبانیزبردارينمونهمحدوده

اشارهآنبهباالدرکهترتیبیبهپالت3دربذرهاينمونهو
بابذرهنمون3مجموعدرنتیجهدرگردیدند.برداشت،شد
تهیههاگونهازیکهربراينمونه)9در مجموع (تکرار3

شد.

روغندرصدتعیینواستخراج
Suaedaگیاهدوشدهآوريجمعبذرهايابتدا fruticosa

Salicorniaو herbaceaازپوستهکردنجداازپسرا
آزمایشگاهبهبعد وکرده آمادهآنهاکردنزیتموبذرها

درشد.دادهانتقالکشورمراتعوهاجنگلتحقیقاتسسهمؤ
آسیابدررابذر)نمونه9(بذرهاازگرم50شگاهیآزما
مقدارسپسدادیم.عبورالکازوکردهپودروریختهبرقی
ریختهصافیکاغذدرراگونهدوهربذرپودرازگرم25

درراآمادههايبستهو بود)گرم77/3صافیکاغذ(وزن
باسپس،دادهقرارکسولهوسدستگاهگیاهمحفظهقسمت
تقطیراثردرنمونهرويبر)CHCl3(کلروفرمحاللافزودن
سیفونبالونبهگیاهمحفظهازروغنهمراهبهحاللمکرر
بدستروغنازراحاللبعدمرحلهدر.)1(شکل گردید
یقرتزواسترمتیلتهیهباوکرده جدا،روتاريتوسطآمده

شناساییبهاقدام،)GC(گازيکروماتوگرافیدستگاهبهآن
.کردیمچرباسیدهاي

استرمتیلتهیه
کیدرگریکدیازچربي دهایاسکردنجداي برا

نیاي براومیدآوردرارفرّصورتبهراآنهاابتدا،مخلوط
کردیم.هیتهاسترلیمتصورت بهراآنهااسترمنظور
متانولمیسدعاملباانتقاللهیوسهبروغنازاسترها-

هیته)1968(همکارانشوLuddyروشبادیاوکسمتا
د.یگرد

وشرلهیوسبهاسترلیمتازچربي دهایاسي جداساز-
.شد) انجامGC(ي گازی کروماتوگراف

آنهااسترلیمتهیتهازپسهاروغنچربدیاسنییتع-
.گردیدانجامگازيکروماتوگرافیدستگاهلهیوسهب
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سوکسولهدستگاهتوسطروغناستخراج-1شکل

روغنازاسترلیمتهیتهطرز
يتریلمیلی500ارلنکیدرراروغنگرمیک

قراراجاقيرومگنتهمراهبهکردهوزني،اسمبادهسر
باوکردهاضافهروغنبهمتانولتریلمیلی20سپس،داده
قیطرازسپس.دیآجوشهبتادادهحرارترفلکسعمل
)،BF3(برفلوریدتريمحلولتریلمیلی20کنندهخنکيباال
انجامرفلکسعملساعتیکمدتوکردهاضافهنمونهبه

(ولرم)خنکتابرداشتهاجاقيروازرانمونهنگاهآ.شد
اضافهآنبهاکتان)(ایزوهگزانتریلمیلی20سپس.شود

.زدیمبهممگنتلهیوسهبرانمونهقهیدق15مدتوکردیم
وختهیردکانتورفیقکیدرراارلنتایمحتوسپس

وکردههیتخلراي ریزبخشگردد.بخشدوتامیگذاریم
مرتبهسهتادوباشد،میاسترلیمتهمانکهرای فوقانبخش

باشداسیدياستممکنزیرام،یدهیمشستشومقطرآببا
کهینییپابخشسپسشود.دستگاهشدنخرابباعثو

مشاهدهاورانژلیمتقطرهسهتادوکردناضافهبااستآب
کهاستنیادهندهنشان،شدقرمزیآببخشاگر.میینمایم

شستهاسترلیمتنمونهتااستازینواستيدیاسنمونه
زردرنگبهیآببخشتادادهادامهآنقدرراکارنیا،شود

میسدسولفاتباراآمدهبدستنمونهسپس.دیآدر
GCدستگاهبهقیتزرآمادهنمونهحاالوکردهيریگرطوبت

.)2(شکل باشدیم
توسطآمده،بدستاسترمتیلازچربهاياسیدتجزیه

صنایعآزمایشگاهدر،)GC(يگازیکروماتوگرافدستگاه
.شدانجامبهشهرروغن

گازيتوگرافیاکرومدستگاهبهتزریقبراياسترلیمتتهیه-2شکل
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GCدستگاهمشخصاتوشرایط

GC-17Aمدلکروماتوگرافگاز Shimadzuو
شعلهتوسط(یونیزاسیونF.I.Dدتکتوربهمجهز

که استقطبیCP-Sil88ستون،پردازدادهوهیدروژن)
بهمتریلیم25/0داخلیقطرومتر100طولبه

ی حرارتي زیربرنامه.باشدمیرتکرومیم22/0ضخامت
وشروعگرادیسانتدرجه170هیاولي دماازستون:
سمتبهحرکتبعد وقهیدق4مدتبهدمانیادرتوقف

درجه5/0سرعتباگرادیسانتدرجه190یی نهاي دما
بهدمانیادرتوقفنهایتدروقهیدقهردرگرادیسانت

درآن فشاروهلیمحاملگازباشد.میقهیدق22مدت
تنظیممترمربعسانتیبرکیلوگرم3برابرستونابتداي

براي،100به1برابرشکافتنسبتاست.شده
تزریققسمتدمايشد.استفادهنمونهکردنرقیق
درجه260آشکارسازدمايوگرادسانتی250

است.شدهتنظیمگرادسانتی

درچرباسیدهايتجزیهبراياستفادهموردهايحالل
):GC(دستگاه

Boron trifluorde-methanol complex for synthesis

BF3 CH3OH

Methyl orange indicator C14H14N3NaO3S

Use as Ph indicator: 0.04 in 100 ml ethanol or 0.04

in 100 ml Water

يآمارلیوتحلهیتجز
انجامهايشیآزماازآمدهبدستاطالعاتوهاداده

يآمارافزارنرمازاستفادهبااهیگدوهرمورددرشده
SASسهیمقاگرفتند.قرارلیتحلوهیتجزمورد

%5سطحدرLSDآزمونازاستفادهبازینهانیانگیم
شد.انجام

نتایج
سالیکورنیاگیاهبذرروغندرصدمیانگینمقایسهنتایج

روغنآنالیز).1(جدولبود%88/13حدودمنطقهدر
وجودکروماتوگرافیدستگاهتوسطگیاهاینبذرازحاصل

اسیدلوریک،)C18(اسیداستئاریکاشباع،چرباسیدهاي
)C12،(اسیدمیریستیک)C14،(سیداپالمتیک)C16(و

اسیدلینولئیکاسید،اولئیکغیراشباعچربهاياسید
)C18:2(اسیدیکئلینول-آلفاو)C18:3(داد.نشانرا

شورسیاهبذرروغندرصدمیانگینمقایسهنتایج
بذرازحاصلروغنآنالیزبود.%76/30حدودمنطقهدر
چرباسیدهايمیزانکروماتوگرافیدستگاهتوسطگیاه،این

)،C12(اسیدلوریک،)C18(اسیداستئاریکاشباع،
هاياسیدو)C16(اسیدپالمتیک)،C14(اسیدمیریستیک

اسیدلینولئیک)،C18:1(اسیداولئیکغیراشباعچرب
)C18:2(اسیدلینولنیک- آلفاو)C18:3(ایزومرهايو

.)1(جدولدادنشانراآنبهمربوط

درروغنهايترکیبوروغندرصدواریانستجزیهنتایج
Salicornia herbaceaوSuaeda fruticosa

هـاي  نتایج تجزیه واریانس درصـد روغـن و ترکیـب   
) نشان داد Salicornia herbacea(سالهروغن قلیاي یک

% 5در سـطح  لوریک اسید برداري درکه بین مناطق نمونه
درصد روغـن و  اختالف آماري مشاهده شد، اما به لحاظ 

ها و صفات اخـتالف آمـاري مشـاهده نشـد     سایر ترکیب
ــن و  ).2(جــدول  ــانس درصــد روغ ــه واری ــایج تجزی نت

) Suaeda fruticosa(هاي روغن گیاه سـیاه شـور  ترکیب
برداري در میریستیک اسید، نشان داد که بین مناطق نمونه

اولئیک اسید، لینولئیک اسـید، ایزومـر تـرانس لینولئیـک     
% 5لینولنیک اسید در سطح - آلفا- ایزومر ترانساسید و

اختالف آماري مشاهده شد، اما به لحاظ درصد روغـن و  
ها و صفات اخـتالف آمـاري مشـاهده نشـد     سایر ترکیب

).2(جدول 



.ی و کیفی اسیدهاي چرب درررسی کمب238

Salicorniaدرروغنهايترکیبوروغندرصدمیانگینمقایسه-1جدول herbaceaوSuaeda fruticosa

Salicornia herbaceaSuaeda fruticosa

میانگین 3منطقه 2منطقه 1منطقه 
میانگین 3منطقه 2منطقه 1منطقه کل

کل
a00/16a66/13a00/1288/13a64/35a33/28a33/2876/30درصد روغن

)C12:0 (لوریک اسیدa31/0ab20/0b17/022/0a38/0a08/0a22/022/0
)C14:0 (میریستیک اسیدa40/0a30/0a20/03/0a14/0ab08/0b02/072/0

)C16:0 (پالمتیک اسیدa09/11a42/8a09/953/9a54/10a54/5a20/809/8
)C18:0 (استئاریک اسیدa65/2a98/2a98/153/2a99/2a10/2a55/121/2

)C18:1 (اولئیک اسیدa73/21a40/22a40/2414/22b88/9ab21/14a21/2076/14
)C18:1 (ایزومر ترانس

a06/0a09/0a34/016/0----اولئیک اسید

)C18:2 (اسیدلینولئیکa03/53a70/59a13/6662/59b39/73ab39/73a06/8361/76
)C18:2 (ایزومر ترانس

b03/0ab06/0a11/006/0----اسیدلینولئیک

)C18:3 (آلفا لینولنیک اسیدa32/3a06/4a26/521/4a48/0a65/0a78/063/0
)C18:3 (ایزومرترانس

b20/0ab32/0a48/034/0----آلفا لینولنیک اسید

است.مناطقمیانگینبیندردارمعنیاختالفوجودعدمدهندهنشانستونهردرمشابهحروف

Salicorniaدرچرباسیدهايترکیبودرصدواریانستجزیهنتایج-2جدول herbaceaوSuaeda fruticosa

منابع تغییرات
میانگین مربعات

Salicornia herbaceaSuaeda fruticosa

خطاتیمار (منطقه)خطاتیمار (منطقه)
2626درجه آزادي
ns1/128/17ns38/5357/44درصد روغن

)C12:0 (01/001/0*لوریک اسیدns07/012/0
)C14:0 (میریستیک اسیدns03/002/0*01/001/0

)C16:0 (پالمتیک اسیدns77/500/6ns77/1811/14
)C18:0 (استئاریک اسیدns77/062/1ns59/132/2

)C18:1 (اولئیک اسیدns77/544/8*77/8022/12
)C18:1 (اولئیک اسیدایزومر ترانس--ns07/003/0

)C18:2 (اسیدلینولئیکns72/12893/220*11/30011/68
)C18:2 (07/001/0*--اسیدلینولئیکایزومر ترانس

)C18:3 (آلفا لینولنیک اسیدns03/736/3ns06/004/0
)C18:3 (06/001/0*--آلفا لینولنیک اسیدایزومرترانس

nsاستبردارينمونهمناطقبیندردارمعنیاختالفوجودودارمعنیاختالفوجودعدمدهندهنشانترتیببه:*و.
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بحث
وروغندرصددراختالفبا وجود کهدادنشاننتایج
Suaedaگیاهدوبیندرروغنیهايترکیببیشتر 

fruticosaوSalicornia herbaceaروندمطالعه،مورد
کهطوريبه،کردمشاهدهتوانمیگونهدوهردررامشابهی

شوريکانونبهنزدیکمحلدرروغندرصدگیاهدوهردر
افزایشعددوریاضیلحاظبهدیگرمنطقهدوبهنسبت
گیاهدرو%4حدوداختالفاینشورسیاهدرکهداشت
دوهايروغنمقایسههمچنینبود.%7حدودسالهیکقلیاي

برابردوازبیششورسیاهدرروغندرصدکهدادنشانگیاه
کشتقابلیتتوصیهبرايچندهربود،سالهیکقلیايگیاه
قابلصفتدتوانمینباالروغنداشتنتنهاروغنیگیاهیک

ازجملهدیگريصفاتدبایمنظوراینبرايوباشدتوصیه
غیراشباع،واشباعچرباسیدهايدرصدروغن،کیفیت

خصوصیاتصابونی،عددیدي،عددروغن،ماندگاري
اقتصاديعملکردوبذرعملکردهمهازمهمتروگیاهزراعی

وزراعیخصوصیاتسایروآنشدهتمامقیمتوگیاهیک
رشددورهزمین،درماندگاريدورهازجملهاقتصادي
بهمربوطهايهزینهبرداشت،معایبومزایااقتصادي،
دوروغندرصدبررسی.کردلحاظبایدنیزرااستخراج

ایندهندهنشانروغنیهايدانهسایرباآنهامقایسهوگونه
سایرازترپایینسالهیکقلیايدرروغندرصدکهاست
مقایسهقابلشورسیاهروغندرصدوبودهروغنیهايدانه

Omidbaigiتحقیقاتدرکهطوريبه. هاستگونهسایربا

ویکیزیفاتیخصوصوروغني محتوات،یفیک،)2009(
در.مورد مطالعه قرار گرفتکرچکروغنیی ایمیش

آمد.بدست%35-52روغني محتواشدهتجزیهي هانمونه
کشتموردمختلفمناطقبیندرحاصلهايکرچکروغن

محتوايلحاظبهعملکردنیشتریبي دارا)مرندمنطقه(
تغذیهواقلیمگیاه،رویشمحلدهدمینشانکه؛ بودروغن

باشد.میروغندرصدبرگذارتأثیرعواملی
گیاهبذردرچرباسیدهايترکیبوروغنمحتواي

Allenrolfeaشورپسند occidentialisتوسطWeberو
ایننتایجگرفت.قراربررسیمورد)2001(همکاران

اسیدهايمقدارو%14راگیاهبذردرروغنمحتوايبررسی
غیراشباعچرباسیدهايمیزانو%86/11رااشباعچرب

.دادنشان%33/88را
)2013(همکارانوElsebaieتوسطکهپژوهشیکدر

Salicorniaشورپسندگیاهبذررويبر fruticosaمنظوربه
اینازاستحصالیروغنشیمیاییوفیزیکیخواصبررسی

استخراجیروغنمقدارکهشدمشخصگردید، انجامگیاه
مختلفگیاهانروغندرصدبهنگاهیبابود.57/28%
تحقیقایندرمطالعهموردگیاهانکهگرفتنتیجهتوانمی

دارايشورسیاهویژه بهوساله)یکقلیايوشور(سیاه
درصدلحاظبهرسدمینظربهوبودهباالییبررسیقابلیت
بیشتريبررسیبهنیازالبتهکهداردراتولیدقابلیتروغن
Ghasemiدارد. Firouzabadiیکدر)2014(همکارانو

Suaedaگیاهدرروغنبازدهمیزانبررسی aegyptiacaرا
Halocnemumگونهدرو99/32% strobilaceum

مطالعهبا)،2013(همکارانوAssadi.کردندبیان76/17%
Suaedaگیاهبذرروغنرويبر aegypticaکهگرفتندنتیجه

مقداربهغالباشباعاسیدچربعنوانبهاسیدپالمتیک
غالبچرباسیدعنوانبهاسیدلینولئیکو02/11%

چربي دهایاسنسبتبود.%9/56مقداربهغیراشباع
نتایجکهاستشدهگیرياندازهاشباععاانوازشیبراشباعیغ

بود.مانتایجمشابهچرباسیدهايروندلحاظبهتحقیقاین
)2013(همکارانوElsebaieتوسطدیگرپژوهشیدر

Suaedaگیاهبذردرروغنمقدار cornicolar34/25%
شاملحاصلروغن،چرباسیدهايبررسیطی.شدگزارش

چرباسیدنوانعهب%03/80میزانبهاسیدلینولئیک
عنوانهب%71/5میزانبهاسیدپالمتیکوغالبغیراشباع

بهتحقیقایننتایج؛ کهشدندمعرفیاشباعغالبچرباسید
ومطالعهنتایجبود.مانتایجمشابهچرباسیدهايروندلحاظ

Salicorniaهالوفیتگیاهبذررويبربررسی bigelovii

اینبذردرکهدهدمینشانچرب،اسیدهايیريگاندازهبراي 
وبوده%84/13تا8/6حدوداشباعچرباسیدمجموعگیاه
غیراسیدهايو%9مقداربهاسیدپالمتیکاشباعچرباسید

اسیدلینولئیکو%8/16تا%3/12اسیداولئیکاشباع
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Anwar(است%5/79تا9/66% et al.,2002 .(ایننتایج
ضرورياشباعغیرچرباسیدهايکهدادنشانتحقیق
هردرلینولنیک-آلفاولینولئیکواولئیکاسیدهايازجمله

هايیبررسدارد.قرارقبولیقابلوباالسطحدرگیاهدو
سطحکاهشدرکیاولئدیاسنقشکه دادهنشانمحققان

چندچربيدهایاسهمانندخونيپالسماکلسترول 
Mattson(است)PUFA(راشباعیغ & Grundy, 1985(.

گیاهدر)6(امگااسیدلینولئیکغیراشباعچندچرباسید
در،بودهسالهیکقلیايگیاهازبیشتر%06/73شورسیاه

سالهیکقلیايگیاهدر)3(امگااسیدلینولنیک- آلفاکهحالی
-آلفااسیدباشد.میشورسیاهگیاهازبیشتر%97/4مقداربه

چربیاسیدهاياز)6(امگالینولئیکاسیدو)3(امگالینولنیک
سالمتیحفظدرولیشوندنمیساختهبدندرکههستند
ضروريچرباسیدهايودارندعهدهبهحیاتینقشانسان
عدمدلیلبهچربي دهایاسازنوعنیاشوند.مینامیده
بدنبهالزمریمقاددردیباروزانهآنها،سنتزدربدنیی توانا

نقشنظرازیی غذامیرژردکینولئیلدیاسوجود برسند.
ستیضروربدني نگهداروحفظوهابافتي براآنعملکرد

)Mattson & Grundy, هایچرببهمغزاز60%.)1985
یعصبيهااختهیومغزحیصحعملکردپس،دارداختصاص

است.وابسته3امگاازجملهچربيدهایاسبهچشمهیشبکو
لیتبددهاییکوزانویاونیپروستاگالندبهبدندر3امگا

خون،انعقادخون،فشارمیتنظدرهانیپروستاگالند.شودیم
دیتولگوارش،دستگاهوهاهیکلعملکردک،یآلرژيهاپاسخ
اسیدهايدارد.نقشیجنسيهاهورمونمیتنظويانرژ

بدنکیمتابولمهمي رهایمسدری اساسنقشضروريچرب
تورموهارگدرخونشدنلختهازي ریشگیپدرودارند

غیراشباعچرباسیدهايافتیدر.هستندثرؤمهاانیشر
تأثیرشده،هیتوصومتعارفریمقاددرلینولئیکاسیدازجمله
خوني دهایریسیگليترو)LDL(کلسترولزانیمبرکاهنده

ازجملهي جداریبسعوارضچرباسیدنیاکمبود.دارد
راسیازیپسورمانندی پوستبیماريوی گوارش،یعصبم ئعال
کهبوده%40کلزادانهدرروغنبازدهمقدار.دارددنبالبه

دهدمیتشکیلغیراشباعچرباسیدهايراآن%90حدود

)O’Leary et al., اصالحکلزاي(کانوالهايروغن).1985
المتیکپاسیددارايگیاهانتمامبهنسبتزیتونوشده)

مقادیرباشورپسندگیاهانروغنجهتاینازهستند،ایینیپ
مانندهاییروغنبارقابتقابل،اشباعچرباسیدپایین
گیاهدوروغنی بررسجینتاباشد.میکانوالوزیتون
نیاروغندرنامطلوبعواملتنهانهکهدادنشانستیشورز

چربي دهایاسازي اریبسيحاوبلکه،ستینموجوداهانیگ
متداولی روغني هادانهبارقابتقابلکهشندبایمي ضرور
هايدانهدرموجودهايروغن.استآفتابگردانوکلزامانند

روغنعاانوترینمناسبازجملهشورپسندگیاهانروغنی
Declercq(باشدمیانسانیمصارفبراي & Daun, 1998(.

یاشورآبباکهمختلفنمکیهايزمیندرهالوفیتگیاهان
O’Leary(ندهسترشدبهقادر،شدهآبیاريدریاآب et al.,

اهانیگازاستفادهامکانمورددرریاخيهاسالدر).1985
یی کشورهادریخوراکيهاروغندیتوليبراتیهالوف

استانجام شدهیقاتیتحقپاکستانونیچکا،یآمرازجمله
)Weber et al., تیهالوفيهاگونهازاستفادهنیبنابرا.)2001

اهانیگنیارایز،استباصرفهیاهیگروغنمنبععنوانبه
مرسوممحصوالتباتیفیکباآبوخاكسربریرقابت

محصوالتدیتوليبراکهیمنابعبهرونیااز،ندارندزراعی
یانتخابيهاگونهاگر.شودینمياندازدستاستازینییغذا

نقشودارندپوششتاجیطوالنمدتيبراباشنددائمی
اهانیگکاشتيهانهیهزدرییجوصرفهنظرازیمهم

Gomez(کنندیمءفایاسالهکی et al., نیمهمتر.)2008
برياعمدهتأثیرکهییدارواهانیگشیروطیمحعوامل

حرارت،درجهنور،گذارد،میآنهاثرهمؤموادتیفیکوتیکم
خاك،اتیخصوص،ییایجغرافعرضروز،طول،یبارندگ
ازيبرداربهرهوکشت.باشدیمگیاههیتغذومحلارتفاع

گیاهانکشتامکانکهزارشورهمناطقدرت،یهالوفاهانیگ
ازيریجلوگوخاكازحفاظتضمننداردوجودزراعی

زمینهدرمناسبايگزینهدتوانمی،ییزاابانیبرونددیتشد
گیاهانازنباتیهايروغناستحصالوتولیدواشتغال

شناختوتوجهوتحقیقمستلزمامراینکه؛ باشدشورپسند
محققانتوسطروغنی،هالوفیتهايگونهرويبربیشتر
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سیاهمطالعه،موردمرتعیشورپسندگونهدوبیناز.باشدمی
Suaeda(شور fruticosa(ایندرصدي32بازدهبهتوجهبا

وسیعسطحدروراکیخروغنتولیدبراي کهداشتهراقابلیت
قلیايوشورسیاهگیاهدوهرگیرد.قراراستفادهمورد
درصد، بودندبرخوردارمناسبیروغندرصدازسالهیک

درصدبود.سالهیکقلیايازبیشتربسیارشورسیاهروغن
گیاهدواشباعچرباسیدهايواشباعغیرچرباسیدهاي

روغنیهايدانهبیشتر باوبودهقبولقابلمطالعهمورد
اینبودنشورپسندبهتوجهبا.کردمیبرابريشدهبررسی
تولیديارزششور،هايخاكدرآنهارشدقابلیتوگیاهان
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Abstract
Given the extent of saline lands in Iran, cultivation and utilization of halophytes and salt

tolerant species under the condition that both water and soil are saline could be a viable option
in production and extraction of vegetable oils from halophytes and salt tolerant species. The aim
of this study was to investigate the potential of Suaeda fruticosa (L.) Forssk. and Salicornia
herbacea L. as a source of edible oil as well as qualitative and quantitative analysis of the oil.
For this purpose, the seeds of Suaeda fruticosa and Salicornia herbacea were collected from
saline soils of Garmsar and Kal-e Shur Desert Research Station. In this study, a random
sampling was done by replicated plots. The extraction of fatty acids was performed by solvent
in Soxhlet method, and GC was used to analyze the fatty acids. The average oil yield was
calculated to be 30.76 and 13.88% in Suaeda fruticosa and Salicornia herbacea, respectively.
According to the results, in both species, palmitic acid and linoleic acid were identified as the
major saturated and unsaturated fatty acids, respectively. Our data clearly indicate that the seeds
of halophyte Suaeda fruticosa could be used as a source of oil for human consumption.

Keywords: Halophytes, saturated and unsaturated fatty acids, Salicornia herbacea L.,
Suaeda fruticosa (L.) Forssk., seed oil.


