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 چكيده
( با Suaeda vermiculata) زيست هو اسيدهاي چرب در ساقه، برگ و بذر گياه شورمنظور تعيين درصد روغن  اين پژوهش به :زمينه

 فارس در استان بوشهرانجام شد.   سواحل خليجنام محلي تهما و رويشگاه 

استخراج گرديد و سوکسله  توسط حالل نرمال هگزان تام و اسيدهاي چرب موجود در برگ و ساقه و ريشه در  روغن :ها مواد و روش

 انجام شد.  FID-GCبا استفاده از دستگاه گاز کروماتوگرافي  مربوطهاسيدهاي چرب  آناليز و شناساييسپس 

دست آمد که کمترين مقدار روغن در  ه( باز بافت )درصد وزن خشک 66/2-44/3هاي مورد نظر بين  مقدار روغن در نمونه ها: افتهي

اسيد چرب  سه اشباع و از نوعاسيد چرب  هشتشد که  شناسايياسيد چرب  33 تعدادساقه و بيشترين مقدار در برگ مشاهده گرديد. 

چرب غيراشباع  در بذر اسيد مارگاريک بود. همچنين اسيدلي غيراشباع بود. اسيد پالميتيک، اسيدچرب اشباع غالب در ساقه و برگ و

همچنين نتايج نشان داد که اسيدهاي چربي نظير  ود.ترتيب اسيد اولئيک، اسيد لينولئيک و لينولنيک ب هغالب در برگ، بذر و ساقه ب

الذکر وجود دارند.اسيد چرب پالرگونيک در برگ ولي لينولئيک و استئاريک در  هاي فوق الميتيک و استئاريک در همه اندامپ ،پالرگونيک

 ساقه وفور بيشتري داشتند.

اسيد چرب اشباع غالب، مارگاريک و اسيد چرب  S. vermiculataگياه  مشخص گرديد که در بذر ها با تحليل يافته :گيري نتيجه

 اشباع بود.  اسيدهاي چرب اشباع بيشتر از انواع غيراز طرفي در دانه گياه درصد و . غيراشباع غالب، لينولئيک بود

 شوره زيست، روغن، گاز کروماتوگرافي، vermiculata Suaedaاسيد چرب، گياه  :واژگان کليدي
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 مقدمه

هاي کشور ايران شور و  مساحت زيادي از زمين

شور است که از نظر کشاورزي يا کامالً غيرقابل  نيمه

وري نسبتاً کمي دارند. رشد  استفاده بوده و يا بهره

براي محصوالت کشاورزي را سريع جمعيت، تقاضا 

تر از عرضه  افزايش داده و از آنجا که رشد تقاضا سريع

بوده، عدم تعادل در عرضه و تقاضاي اين محصوالت 

 را باعث گرديده است. 

تداوم اين وضعيت موجب شده که هر ساله مقدار قابل 

اي از محصوالت کشاورزي از خارج از کشور  مالحظه

هش واردات و تأکيد بر افزايش تأمين گردد. اقدام به کا

هاي جايگزين  توليد داخلي در چارچوب استراتژي

گيرد. که در چند دهه اخير مباحث  واردات قرار مي

نظران توسعه  بسياري پيرامون آن توسط صاحب

اقتصادي صورت پذيرفته است. در اين صورت با 

برداري  توجه به غناي ژنتيکي جامعه گياهي ايران، بهره

 ياهانياز منابع آب و خاک شور براي توليد گ اقتصادي

 (. 1باشد ) پذير مي ر گياهان روغني امکانينظ

گياهي چند ، Suaeda vermiculataست يز هاه شوريگ

متر قطر تاج  سانتي 161اي، به ارتفاع  ساله يا درختچه

 6و قطر يا عرض  01طول  ها متنوع به متر، برگ 3 تا

اي، گاهي کماني با  دايرهمتر، مستطيلي، بيضوي،  ميلي

تر به شکل  ماده بزرگ -هاي نر باشد. گل ينوک کند م

تر، بساک  هاي ماده کوچک گل يکروي پنج گوشه ول

تايي پوشيده  4تا  0متر، کالله  ميلي 7/1تا  6/1طول  به

هاي  هاي نر ماده افقي و در گل ها در گل از کرک، دانه

متر  ک ميلييقطر حدود  ماده عمودي، سياه، براق، به

دهي تابستان و رسيدن دانه در اواخر  است. زمان گل

، ياين گياه در نواحشگاه يروتابستان يا پاييز است. 

فارس   جنوب و جنوب شرق و سواحل درياي خليج

(. اسيدهاي چربي که براي 0) باشد يمدر استان بوشهر 

شود،  سالمتي مورد نياز است ولي در بدن ساخته نمي

  چرب موجود در دانه گياهاز اسيدهاي 

Suaeda vermiculata سيدهاي چرب اω6  اسيد(

باشد  يم)اسيد لينولنيک(  ω3لينولئيک( و اسيد چرب 

و در سالمت  استجزء اسيدهاي چرب ضروري که 

 ييشناساز و يآنالروش  معموالً بدن نقش دارند.

هاي کروماتوگرافي  روشانواع  بااسيدهاي چرب 

 (.3-5)گيرد  صورت مي

 بيشترانجام گرفته بر روي روغن بذر  هاي بررسي

 aegypticaاز جمله گونه   Suaedaهاي مختلف گونه

که مقدار اسيدهاي چرب غيراشباع  نشان دادتوسط ما 

بيش از انواع اشباع بوده و نيز اسيدچرب اشباع و 

تيک و اسيد لينولئيک يرتيب اسيد پالمتبغالب غيراشباع 

 (.6) است

( و Lei wangوانگ ) يکه توسط ل پژوهشيدر 

بر روي بذر  0110همکاران در سال 

انجام گرفت مشخص گرديد   S.aralocaspicaگياه

که مقدار روغن موجود در بذر بر حسب وزن خشک 

هاي  درصد آن روغن 23درصد است که  31الي  02

درصد لينولئيک اسيد  66آن بيش از  در .غيراشباع بود

درصد آن اولئيک بود. اسيد چرب اشباع  01و بيش از 

 (.7گزارش گرديد ) دياس تيکيغالب آن نيز پالم

همکاران در  ( وZuoزو )توسط  يدر بررسي ديگر

 مقدار روغن موجود در بذر 0111سال 

 Suaeda corniculatدرصد گزارش  34/05ميزان ا ب

ز اسيدهاي چرب يآنال هاي يافتهگرديد. طي بررسي 

اسيد لينولئيک با  ،يحاصله با دستگاه کروماتوگرافي گاز

د ياسدرصد اسيدچرب غيراشباع غالب و  13/61ميزان 

اسيد چرب عنوان  هبدرصد،  71/5تيک با ميزان يپالم

اشباع غالب شناخته شد. اسيدهاي چرب اولئيک 

درصد(، لينولنيک  15/0تولئيک )يدرصد(، پالم 44/11)
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درصد( در روغن  17/1درصد( و استئاريک ) 62/1)

 (.6د )ييافت گرد مربوطه

 وانگ و کزانک ديگري که توسط لي بررسيهمچنين در 

(Kezhang)  در مورد بذر گياه 0111در سال 

Suaeda acuminata انجام گرفت مقدار روغن معادل 

که در دست آمد  هببذر درصد وزن خشک  5/15-3/14

درصد اسيدهاي چرب در هر دو شکل بذر  21حدود 

درصد  65)بيش از  بوداي( غيراشباع  )سياه و قهوه

درصد اولئيک اسيد(. بيشترين  14لينولئيک و بيش از 

تيک اسيد گزارش يمقدار اسيد چرب اشباع مربوطه پالم

 (.2گرديد )

مورد ام شده تاکنون پژوهشي در انج متون در بررسي

روغن حاصل از بذر، ساقه و برگ  ييايميوشيبآناليز 

 نگرفته است.انجام  S. vermiculataگياه مربوط به 

سازگاري آن  و بررسيبا توجه به بومي بودن گياه مورد 

ن يمقرون به صرفه بودن کاشت و همچن ،با اقليم منطقه

گياهان و قرارگيري  گونه از آسان به اين يدليل دسترس هب

عنوان  ها در رژيم غذايي مردم استان بوشهر به آن

کاربردهاي فراوان از سويي  سبزيجات مصرفي و از

جمله در طب سنتي، در صنعت بيوديزل، خاصيت 

 يکاربردن يکشي، خاصيت ضدميکروبي و همچن حشره

بنابراين آرايشي دارند،  که در صنايع دارويي، بهداشتي و

با هدف تعيين ميزان روغن و نوع و  پژوهش کنوني

درصد اسيدهاي چرب موجود در روغن دانه، ساقه و 

 برگ اين گياه جهت شناخت و استفاده بهينه از آن 

 انجام پذيرفت. 

 

 ها مواد و روش

ها و مواد شيميايي و استانداردهاي اسيدهاي  حالل

آمريکا  Sigmaآلمان و  Merck هاي چرب از شرکت

 د.يتهيه گرد
 

 برداري نمونه

 فارس استان بوشهر گياه از سواحل خليج يها نمونه

]اطراف رودخانه حله )ايستگاه اول(، منطقه حفاظت 

شده مند )ايستگاه دوم(, اطراف دوراهک )ايستگاه 

گذاري دقيق  آوري شده و سپس جهت نام سوم([ جمع

به مراکز جهاد کشاورزي بعثت شيراز و جهاد کشاورزي 

 اده شد. بوشهر انتقال د

و  برگ، ساقه و بذرهاي  پس از جداسازي قسمت

گراد در  يدرجه سانت 41حدود  يخشک نمودن در دما

گاه توسط آسياب برقي پودر گرديده و نآ يکيط تاريشرا

متر عبور  يک ميليجهت يکنواختي اوليه از الک به قطر 

 دست آمد. هداده شد تا پودر يکنواختي ب
 

 روغناستخراج و تعيين درصد 

گرم پودر از نمونه ساقه، برگ و بذر در  11حدود 

ساعت  04مدت   روش سوکسله به هگزان به -nحالل 

 بالتر نمودن يگيري شد، عصاره مذکور پس از ف عصاره

 ر در خالءيگاه با دستگاه تقطنک آيکاغذ واتمن شماره 

گراد تغليظ  درجه سانتي 41حرارت  با درجهروتاري 

ل يفرمول ذ استخراجي با استفاده ازد. ميزان روغن يگرد

 :دست آمد هب

 وزن روغن= درصد روغن وزن نمونه/× 111
 

  ه متيل استر و آناليز اسيدهاي چربيته

 در بالن به دست آمدههگزان  -n ک گرم از عصار ي

دقيقه  05مدت   ليتر پتاس متانولي به يميل 01با  ژوژه

محتويات ليتر فلوئور برم به  ميلي 10رفالکس و سپس 

دقيقه جوشانده  11دت بم سپس و ديگرد بالن افزوده

 Naclنمک  شد. پس از قطع حرارت، به فاز آبي محلول

 - n)فازدر باالي بالن قرار گرفته  . فاز آليديگردافزوده 

را شده که حاوي اسيدهاي چرب متيل استره  (هگزان

آن از برداشته و پس از آبگيري، بالفاصله يک ميکروليتر 
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 GC/FID يکروماتوگراف تزريق به دستگاه گاز جهت

 (.11-10کار رفت ) هب
 

 دستگاه کروماتوگرافي گازي

 مدل Varian دستگاه کروماتوگرافي گازي 

(CP-3800مجهز به آشکارساز يونيزاسيون شعله )  اي

(FIDو ) ( ستون موئينهAustralian،SGE Melbourn ،

BPX-70)  پيوندي از جنس سيليکاي ذوب شده نوع فاز

متر و  يليم 00/1 متر، قطر ستون 31)طول ستون 

ليوم با فشار يمتر( بود. از گاز ه يليم 05/1لم يضخامت ف

عنوان گاز  درصد به 22/22بار و با درصد خلوص  05

ق شده به ينمونه تزر يساز حامل استفاده شد. جهت آماده

 از روش يدستگاه گازکروماتوگراف

AOCS Ce 1e-91  گرديد. دماي دتکتور و استفاده

گراد بود.  يدرجه سانت 071و 055ترتيب  هب  FIDانژکتور

 گراد يسانت درجه 105نخست برنامه دمايي ستون دستگاه 

 سرعت با گراد يسانت درجه 151 و سپس دقيقه نيم بمدت

 در و دقيقه 0 دتبم دقيقه بر گراد يدرجه سانت 051

رجه د 05 سرعت با گراد يسانت درجه 011 نهايت

 .بود قيقهد 21 دتمب دقيقه بر گراد يسانت

شدت جريان گازهاي هيدروژن، هوا و نيتروژن در 

قه يتر بر دقيل يليم 311و  31، 05ترتيب ب  FID دتکتور

 (.13-16 )بود

هاي گاز  پس از تزريق هر نمونه به دستگاه منحني

کروماتوگرام مربوطه رسم شده و زمان بازداري مربوط 

به هر اسيد چرب با منحني مربوط به اسيد چرب 

 د. يمقايسه گرد مربوطهاستاندارد و زمان بازداري 

ترتيب نوع و ميزان اسيدهاي چرب موجود در  بدين

هاي مورد آزمايش مشخص شد. اين روش براي  نمونه

 هر نمونه سه بار تکرار گرديد. 
 

 آناليز آماري

نتايج آماري با استفاده از آزمون تجزيه واريانس 

رفه با سه بار تکرار بررسي شد. براي تجزيه و کطي

  SPSSافزار  ها از نرم تحليل داده

(SPSS Inc،Chicago،Il،USA)  و  01ويرايش

استفاده شد.   Excelافزار نمودار از نرمجهت رسم 

همچنين مقايسه ميانگين مربوط به اسيدهاي چرب با 

و آناليز واريانس  chi2آزمون مربع کاي اسکوئر 

( P≤15/1دار بودن ) طرفه انجام گرفت. مالک معني يک

 .در نظر گرفته شد
 

 ها يافته
بازده استخراج روغن از ساقه، بذر و برگ در 

ترتيب  هطور متوسط ب هب  Suaeda vermiculataگياه

درصد بود. آناليز روغن حاصل از  74/1و  12/1، 66/1

وجود هفت اسيد  S.vermiculataساقه و برگ گياه 

چرب و جهت بذر آن تعداد هشت اسيد چرب را 

 آمده است.  3و 0 ،1دهد که در جداول  نشان مي

 با غلظتتيک ي، اسيد پالم1با توجه به جدول 

عنوان اسيد چرب غالب بوده و  هدرصد( ب 600/31)

(، 701/00رتيب اسيدهاي چرب لينولنيک )تسپس ب

 516/14درصد(، استئاريک ) 676/01لينولئيک )

و پالرگونيک  S.vermiculataدرصد( در ساقه گياه 

د. يدرصد( با بيشترين ميزان مشاهده گرد 246/3)

مقدار بسيار کمي   هز بين 14Cو 11Cاسيدهاي چرب 

  يافت شد.
 

 ( درصد اسيدهاي چرب در ساقه گياه3جدول 

S.vermiculata 
 (SD±درصد اسيد چرب ) نوع اسيد چرب رديف

 2C 123/1±246/3پالرگونيک  1

 C 143/1±365/0 11انديسيليک  0

 C 155/1±106/3 14ميريستيک  3

 16:1C 1/1±600/31پالميتيک:  4

 16:3C 160/1±701/00لينولنيک  5

 16:0C 163/1±676/01 لينولئيک: 6

 16:1C 156/1±516/14استئاريک  7
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 124/06مقدار  تيک بهياسيد پالم 0با توجه به جدول 

نوان اسيد چرب غالب در برگ و پس از آن عدرصد ب

 546/05مقدار  ترتيب اسيدهاي چرب اولئيک به هب

درصد، پالرگونيک  253/16مقدار  درصد، لينولئيک به

 012/6مقدار  درصد، استئاريک به 615/11مقدار  به

درصد و کاپريک  675/5 با مقدار درصد، انديسيليک

د. ميزان متوسط يدرصد مشاهده گرد 623/4مقدار  ا ب

پس از سه بار تکرار  S.vermiculataروغن در بذر 

ميزان   که نسبت به ددرصد بو 12/1±112/1معادل 

ساقه  در مقدار آن  نسبت به يروغن در برگ کمتر ول

 (.1)شکل  بودبيشتر 

 

 ( درصد اسيدهاي چرب در برگ گياه2جدول 

 S.vermiculata 
 (SD±درصد اسيد چرب ) نوع اسيد چرب رديف

  2C 147/1±615/11پالرگونيک  1

 C 146/1±623 /4 11کاپريک  0

 C 155/1±675 /5 11انديسيليک  3

 16:1C 107/1±124 /06پالميتيک:  4

 16:0C 14/1±253 /16لينولنيک  5

 16:1C 315/1±546 /05 اولئيک 6

 

 

 
 

  گياه برگ، بذر و ساقه موجود در روغندرصد  (1شکل

  S.Vermiculata 

 
 چرب در بذر گياه درصد اسيد

 S.vermiculata نشان داده شده است 3جدول در .

با توجه به اين جدول، اسيد مارگاريک با ميزان 

ن نمونه يا چرب غالب دردرصد بعنوان اسيد  047/66

رتيب اسيدهاي چرب بتپس از آن . باشد مطرح مي

درصد، اسيد لينولنيک با  460/16لينولئيک با ميزان 

 150/0درصد، اسيد استئاريک با ميزان  151/5ميزان 

مقدار بسيار کمي در  هب 01C و 2C يدهايدرصد و اس

 اين نمونه مشاهده گرديد.

 

 در بذر گياه( درصد اسيدهاي چرب 3 جدول

S.vermiculata 

 نوع اسيد چرب رديف
درصد اسيد چرب 

(±SD) 

 2C 111/1±616/1پالرگونيک  1

 C 110/1±7175/4 11کاپريک  0

 C 106/1±140/5 1:16پالميتيک  3

 17C 166/1±047/66مارگاريک:  4

 16:3C 140/1±151/5لينولنيک  5

 16:0C 111/1±460/16 لينولئيک 6

 1:16C 174/1±150/0استئاريک  7

 01C 155/1±006/1 هنيکوزيليک 6

 

اسيدهاي چرب در برگ، ساقه  يتنوع نسب 0در شکل 

 گردد.  يمشاهده م S.vermiculata و بذر گياه

 

 
 

 گياه برگ، ساقه و بذرموجود در اسيدهاي چرب  ينسب درصد( 0شکل
S.Vermiculata  

 

 

 بحث
مشخص  3و  0، 1ول ابا توجه به جدبررسي ن يدر ا

پالرگونيک در برگ  چرب گرديد که مقدار اسيد

 ،تيکيپالم يهااسيد يول نسبت به ساقه و بذر

لينولئيک در ساقه نسبت به بذر و برگ  ،استئاريک

ريستيک فقط در ساقه، اسيد يبيشتر است. اسيد م

هنيکوزيليک و مارگاريک فقط در بذر و اولئيک فقط 

  د.يدر برگ يافت گرد

بررسي شده مشخص شد که از بين  هاي بنا بر يافته

19% 

31% 

50% 

 ساقه
 بذر
 برگ

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 is

m
j.b

pu
m

s.
ac

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
22

 ]
 

                               5 / 9

http://ismj.bpums.ac.ir/article-1-580-en.html


 643/ روغن و اسيد چرب در سودا ورميكوالتا                                                       و همكاران                              ياسد

http://bpums.ac.ir 

ازده اسيد چرب موجود در ساقه، برگ و بذر گياه ي

S.vermiculata  فقط در هفت اسيد چرب

تيک، لينولنيک، يپالرگونيک، کاپريک، انديسيليک، پالم

داري در سطح  يلينولئيک و استئاريک اختالف معن

(15/1≥P ) .وجود داشت 

روغن استخراج شده از در مورد  ما بررسي پيشيندر 

هشت اسيدچرب Suaeda aegyptiaca بذر گياه 

اسيدهاي چرب موجود در  يهمگکه  ديگردشناسايي 

ترتيب درصد  ه. بداد يمگياه را تشکيل ن ياروغن 

 04/66ها شامل اسيد مارگاريک ) اسيدهاي چرب آن

درصد(، اسيد کاپريک  14/5تيک )يدرصد(، اسيد پالم

درصد(، اسيد  61/0استئاريک )(، اسيد 71/4)

درصد( و اسيد هنيکوزيليک  616/1پالرگونيک )

ترتيب  هدرصد( بود. اسيدهاي چرب غيراشباع ب 00/1)

درصد( و اسيد لينولنيک 46/16شامل اسيد لينولئيک )

اسيدهاي چرب  در مطالعهاما . (6بود )درصد(  15/5)

 در روغنموجود اشباع و غيراشباع غالب 

S.vermiculata ترتيب اسيد مارگاريک و اسيد  هب

 (.0)شکل  باشد يملينولئيک 

 وبر ،0110در سال  وانگيمطالعات مشابهي توسط ل

(Weberو همکاران ) کزانگ و وانگي، ل0117 در سال 

 0111 سال در همکاران و زو و 0111 در سال

،  S.aralocaspica،S.fruticosaدر مورد ب يترت هب

S.acuminata و S.corniculata  صورت گرفته

 (.7-2است )

، پژوهشگراناين  هاي انجام گرفته توسط در بررسي

 14/17درصد،  21/3مقادير  اترتيب ب هتيک بياسيد پالم

نوان اسيد چرب عدرصد ب 71/5درصد و  51/7 درصد،

درصد،  13/66اشباع غالب و اسيد لينولئيک با مقادير 

عنوان  هدرصد ب 13/61درصد و  16/70درصد،  16/70

ها گزارش  اسيد چرب غيراشباع غالب در اين گونه

 در بذر هاي بررسي کنوني يافتهدر  د.يگرد

S.vermiculata تيک، اسيد يجاي اسيد پالم هب

عنوان اسيد چرب  هبدرصد  04/66ميزان  همارگاريک ب

که اين با نتايج کار  ه استغالب شناخته شد

اسيد چرب اشباع فوق مطابقت ندارد.  پژوهشگران

تيک و اسيد چرب يو ساقه اسيد پالم غالب در برگ

ترتيب اسيد  هغيراشباع غالب در ساقه و برگ ب

 لينولنيک و اسيد اولئيک است.

بر درصد و نوع اسيدهاي چرب  يتاکنون گزارشي مبن

مشاهده  S.vermiculata دانه گياه در برگ، ساقه و

 .نشده است

چرب  يهاترين اسيد مهم از يکي اسيد لينولئيک

 ساخته اي است که در بدن غيراشباع از جنبه تغذيه

شود و از اين رو بايد توسط جيره غذايي تأمين  نمي

شوند، ولي چون جزء اسيدهاي چرب ضروري بدن 

منبع خوراکي مهم ک يعنوان  هبتواند  مي بنابراين بوده

 .مطرح گردد ييم غذايدر رژ

دوگانه  پيوند غير اشباعاسيد لينولنيک که داراي سه 

مي است نيز در گروه اسيدهاي چرب خوراکي قرار 

 ندارد،را  و چون بدن آنزيم الزم براي ساخت آن گيرد

رو با توجه به  تواند آن را توليد کند. از اين پس نمي

اهميت اين اسيدهاي چرب در از روزانه بدن و ين

عروقي و و هاي قلبي  يابتال به بيمار خطرکاهش 

ها در  نقش مهم آنن يهمچنپيشگيري از سرطان و 

هاي  دوران بارداري و شيردهي و استحکام مويرگ

د نرژيم غذايي مناسب تأمين شو بابايست  يخوني، م

 (.16و  17)

 (Glenn) انجام شده توسط گلن بررسي بر اساس

 هاي مقدار اسيدهاي چرب غيراشباع در بذر گونه

aralocaspica.S،S.corniculata 

S.fruticosa،S.glauca  ،S.moquinii ،
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S.physophora و S.salsa درصد، 23ترتيب  هب 

درصد،  74درصد،  62درصد،  65-74درصد،  24-66

 (.12ست )گزارش شده ادرصد  62-21درصد و  26

مقدار  S.vermiculata در بذر بررسي پيش رودر 

 رقمدرصد است. اين  61/01اسيدهاي چرب غيراشباع 

 0110 وانگ در سالي؛ ل1221با نتايج کار گلن در سال 

و ساير گزارشات مطابقت ندارد.  0111و کار وبر سال 

اسيد چرب  مقدار S.vermiculataاه يدر گسويي از 

 44/32درصد و در ساقه  44/51غيراشباع در برگ 

برگ نيز مقدار اسيدهاي چرب در ساقه و  درصد بود.

 ها بررسياشباع است. در ساير  غيرانواع اشباع بيش از 

 پژوهش کنونياز بذر استفاده شده بود ولي در  تنها

است.  شده يبررسساقه و برگ هم  در بر بذر، عالوه

 در بذر گياهموجود روغن  درصد مقدار

S.vermiculata است  درصد 12/1±112/1 معادل

 (.1)شکل 

و همکاران در  وبر بررسي صورت گرفته توسطدر 

 05مقدار روغن   S.fruticosaبذر گياهدر  0117 سال

 (.01) ديگرددرصد گزارش 

 در سال وانگ و کزانگيدر تحقيق ديگري که توسط ل

 ،شد انجام  S.acuminotaدر مورد دانه گياه 0111

 (.2درصد گزارش گرديد ) 3/14-5/15درصد روغن 

درصد  گلن توسط1221در سال  يدر بررسي ديگر

و  S.corniculata ،S.glauca هاي روغن در بذر گونه

S.moquini درصد  05و  04 ، 16-00ب معادل يترت هب

هاي فوق  بذر گونهدر گزارش گرديد که درصد روغن 

 بيشتر است. S.vermiculata  نسبت به گونه

 تنوعتوان به  را مي ها يافتهدر  تفاوتاز داليل اين 

هاي  رايط آب و هوايي، نوع خاک و تفاوت در روشش

 نسبت داد.  يآور ط جمعينمونه و شرا آناليز

 نياسيدهاي چرب موجود در روغن ا زيبر اساس آنال

ها در تهيه  از آن يو با توجه به کاربرد برخ اهيگ

 از استفاده ،بهداشتي و دارويي آرايشي، هاي فراورده

 عيصنا در اهيگ نيا حاصل از يروغن يها فرآورده

 .گردد يم شنهاديمذکور پ

در  موجودميزان اسيدهاي چرب نوع و که  از آنجا

آب و  ،تحت عوامل مختلف محيطياهان يگ يها گونه

از نظر استفاده در پس  ،باشند هوايي و غيره مي

بررسي و تعيين شرايط و عواملي که باعث  ،يکشاورز

گشته و  مورد نظر افزايش هر يک از اسيدهاي چرب

 يتر هاي روغني مطلوب منجر به توليد دانه پاياندر 

 گردد. يم شنهاديگردد، پ
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Abstract 

Background: This study was carried out to determine the oil content and of fatty acids in stem, leave and 

seed of halophyte plant (Suaeda vermiculata ) locally called “Tahma” growing along the shorelines of the 

Persian Gulf in Bushehr Province. 

Material and Methods: The total oil and fatty acid contents of leaves, stem and root were extracted in  

n-hexane using Soxhlet and the fatty acid compositions were determined by FID- Gas chromatography. 

Results: The amount of oil content ranged from 0.68 to 1.74% by dry weight. The lowest present was for 

in stem and the highest for leave respectively.  A total of 11 fatty acids were detected in leave, stem and 

root of which 8 were saturated and 3 unsaturated. The major saturated fatty acid in leave and stem was 

palmitic but in the seed was margaric acid. Also, the major unsaturated fatty acids in leave, seed and stem 

were oleic, linoleic and linolenic respectively. Our results also showed the presence of fatty acids such as 

plargonic, palmitic and stearic in all of the above organs, which the plargonic was dominant in leave but 

palmitic, linoleic and stearic in stem.  

Conclusion: Analysis of results showed that in the seeds of S. vermiculata the major saturated  

fatty acid is margaric and the major unsaturated fatty acid is linoleic. Also it was shown that the amount of 

saturated fatty acids in the seed were more than unsaturated fatty acids. 
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