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تعيين ميزان روغن و درصد اسيدهاي چرب موجود در گياه شور زيست
 Suaeda vermiculataجمعآوري شده از سواحل خليجفارس (بوشهر)
طاهره اسدي  ،3افشار بارگاهي  ،2ايرج نبيپور  ،2غالمحسين محبي ،3بهمن خلدبرين ،*3
سهيل مهاجراني  ،4علي ابا  ،5نيلوفر معتمد

6

 3گروه زيستشناسي گياهي ،واحد علوم و تحقيقات فارس ،دانشگاه آزاد اسالمي
 2مرکز تحقيقات زيست فناوري دريايي خليجفارس ،دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر
 3آزمايشگاه مواد غذايي ،معاونت غذا و دارو ،دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر
 4سازمان نظام مهندسي کشاورزي و منابع طبيعي استان بوشهر
 5بخش پرستاري ،سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت استان بوشهر
 6مرکز تحقيقات پزشكي هستهاي خليجفارس ،دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر
(دريافت مقاله -33/6/36 :پذيرش مقاله)33/3/22 :

چكيده
زمينه :اين پژوهش بهمنظور تعيين درصد روغن و اسيدهاي چرب در ساقه ،برگ و بذر گياه شوره زيست ( )Suaeda vermiculataبا
نام محلي تهما و رويشگاه سواحل خليجفارس در استان بوشهرانجام شد.
مواد و روشها :روغن تام و اسيدهاي چرب موجود در برگ و ساقه و ريشه در حالل نرمال هگزان توسط سوکسله استخراج گرديد و
سپس آناليز و شناسايي اسيدهاي چرب مربوطه با استفاده از دستگاه گاز کروماتوگرافي  GC-FIDانجام شد.
ساقه و بيشترين مقدار در برگ مشاهده گرديد .تعداد  33اسيد چرب شناسايي شد که هشت اسيد چرب از نوع اشباع و سه اسيد چرب
غيراشباع بود .اسيد پالميتيک ،اسيدچرب اشباع غالب در ساقه و برگ ولي در بذر اسيد مارگاريک بود .همچنين اسيد چرب غيراشباع
غالب در برگ ،بذر و ساقه به ترتيب اسيد اولئيک ،اسيد لينولئيک و لينولنيک بود .همچنين نتايج نشان داد که اسيدهاي چربي نظير
پالرگونيک ،پالميتيک و استئاريک در همه اندامهاي فوق الذکر وجود دارند.اسيد چرب پالرگونيک در برگ ولي لينولئيک و استئاريک در
ساقه وفور بيشتري داشتند.
نتيجهگيري :با تحليل يافتهها مشخص گرديد که در بذر گياه  S. vermiculataاسيد چرب اشباع غالب ،مارگاريک و اسيد چرب
غيراشباع غالب ،لينولئيک بود .و از طرفي در دانه گياه درصد اسيدهاي چرب اشباع بيشتر از انواع غير اشباع بود.
واژگان کليدي :اسيد چرب ،گياه  ،Suaeda vermiculataشوره زيست ،روغن ،گاز کروماتوگرافي
* شيراز ،چهار راه ادبيات ،دانشکده علوم ،گروه زيستشناسي
E-mail: bkholdeb@susc.ac.ir
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يافتهها :مقدار روغن در نمونههاي مورد نظر بين ( 2/66-3/44درصد وزن خشک از بافت) بهدست آمد که کمترين مقدار روغن در

اسدي و همكاران

مقدمه
مساحت زيادي از زمينهاي کشور ايران شور و
نيمهشور است که از نظر کشاورزي يا کامالً غيرقابل
استفاده بوده و يا بهرهوري نسبتاً کمي دارند .رشد

روغن و اسيد چرب در سودا ورميكوالتا 633 /

سالمتي مورد نياز است ولي در بدن ساخته نميشود،
از

اسيدهاي

چرب

موجود

در

دانه

گياه

 Suaeda vermiculataاسيدهاي چرب ( ω6اسيد
لينولئيک) و اسيد چرب ( ω3اسيد لينولنيک) ميباشد

سريع جمعيت ،تقاضا براي محصوالت کشاورزي را

که جزء اسيدهاي چرب ضروري است و در سالمت

افزايش داده و از آنجا که رشد تقاضا سريعتر از عرضه

بدن نقش دارند .معموالً روش آناليز و شناسايي

بوده ،عدم تعادل در عرضه و تقاضاي اين محصوالت

اسيدهاي چرب با انواع روشهاي کروماتوگرافي

را باعث گرديده است.

صورت ميگيرد (.)3-5

تداوم اين وضعيت موجب شده که هر ساله مقدار قابل

بررسيهاي انجام گرفته بر روي روغن بذر بيشتر

مالحظهاي از محصوالت کشاورزي از خارج از کشور
تأمين گردد .اقدام به کاهش واردات و تأکيد بر افزايش

گونههاي مختلف  Suaedaاز جمله گونه aegyptica

توسط ما نشان داد که مقدار اسيدهاي چرب غيراشباع

توليد داخلي در چارچوب استراتژيهاي جايگزين

بيش از انواع اشباع بوده و نيز اسيدچرب اشباع و

واردات قرار ميگيرد .که در چند دهه اخير مباحث

غيراشباع غالب بترتيب اسيد پالميتيک و اسيد لينولئيک

بسياري پيرامون آن توسط صاحبنظران توسعه

است (.)6

اقتصادي صورت پذيرفته است .در اين صورت با

در پژوهشي که توسط ليوانگ ( )Lei wangو

توجه به غناي ژنتيکي جامعه گياهي ايران ،بهرهبرداري

بذر

اقتصادي از منابع آب و خاک شور براي توليد گياهاني

همکاران

در

سال

0110

بر

روي

گياه  S.aralocaspicaانجام گرفت مشخص گرديد

نظير گياهان روغني امکانپذير ميباشد (.)1

که مقدار روغن موجود در بذر بر حسب وزن خشک

گياه شورهزيست  ،Suaeda vermiculataگياهي چند

 02الي  31درصد است که  23درصد آن روغنهاي

ساله يا درختچهاي ،به ارتفاع  161سانتيمتر قطر تاج

غيراشباع بود .در آن بيش از  66درصد لينولئيک اسيد

تا  3متر ،برگها متنوع بهطول  01و قطر يا عرض 6

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

ميليمتر ،مستطيلي ،بيضوي ،دايرهاي ،گاهي کماني با

غالب آن نيز پالميتيک اسيد گزارش گرديد (.)7

نوک کند ميباشد .گلهاي نر -ماده بزرگتر به شکل
بهطول  1/6تا  1/7ميليمتر ،کالله  0تا  4تايي پوشيده
از کرک ،دانهها در گلهاي نر ماده افقي و در گلهاي
ماده عمودي ،سياه ،براق ،بهقطر حدود يک ميليمتر
است .زمان گلدهي تابستان و رسيدن دانه در اواخر
تابستان يا پاييز است .رويشگاه اين گياه در نواحي،

سال

0111

مقدار

روغن

موجود

در

بذر

 Suaeda corniculatبا ميزان  05/34درصد گزارش
گرديد .طي بررسي يافتههاي آناليز اسيدهاي چرب
حاصله با دستگاه کروماتوگرافي گازي ،اسيد لينولئيک با
ميزان  61/13درصد اسيدچرب غيراشباع غالب و اسيد
پالميتيک با ميزان  5/71درصد ،بهعنوان اسيد چرب

جنوب و جنوب شرق و سواحل درياي خليجفارس

اشباع غالب شناخته شد .اسيدهاي چرب اولئيک

در استان بوشهر ميباشد ( .)0اسيدهاي چربي که براي

( 11/44درصد) ،پالميتولئيک ( 0/15درصد) ،لينولنيک

http://bpums.ac.ir
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کروي پنج گوشه ولي گلهاي ماده کوچکتر ،بساک

در بررسي ديگري توسط زو ( )Zuoو همکاران در

سال هفدهم /شماره  /4مهر و آبان 3333

/ 642طب جنوب

( 1/62درصد) و استئاريک ( 1/17درصد) در روغن

نمونهبرداري

مربوطه يافت گرديد (.)6

نمونههاي گياه از سواحل خليجفارس استان بوشهر

همچنين در بررسي ديگري که توسط ليوانگ و کزانک

[اطراف رودخانه حله (ايستگاه اول) ،منطقه حفاظت

( )Kezhangدر سال  0111در مورد بذر گياه

شده مند (ايستگاه دوم) ,اطراف دوراهک (ايستگاه

 Suaeda acuminataانجام گرفت مقدار روغن معادل

سوم)] جمعآوري شده و سپس جهت نامگذاري دقيق

 14/3-15/5درصد وزن خشک بذر بهدست آمد که در

به مراکز جهاد کشاورزي بعثت شيراز و جهاد کشاورزي

حدود  21درصد اسيدهاي چرب در هر دو شکل بذر

بوشهر انتقال داده شد.

(سياه و قهوهاي) غيراشباع بود (بيش از  65درصد

پس از جداسازي قسمتهاي برگ ،ساقه و بذر و

لينولئيک و بيش از  14درصد اولئيک اسيد) .بيشترين

خشک نمودن در دماي حدود  41درجه سانتيگراد در

مقدار اسيد چرب اشباع مربوطه پالميتيک اسيد گزارش

شرايط تاريکي آنگاه توسط آسياب برقي پودر گرديده و

گرديد (.)2

جهت يکنواختي اوليه از الک به قطر يک ميليمتر عبور

در بررسي متون انجام شده تاکنون پژوهشي در مورد

داده شد تا پودر يکنواختي بهدست آمد.

آناليز بيوشيميايي روغن حاصل از بذر ،ساقه و برگ
مربوط به گياه  S. vermiculataانجام نگرفته است.
با توجه به بومي بودن گياه مورد بررسي و سازگاري آن
با اقليم منطقه ،مقرون به صرفه بودن کاشت و همچنين
بهدليل دسترسي آسان به اينگونه از گياهان و قرارگيري
آنها در رژيم غذايي مردم استان بوشهر بهعنوان
سبزيجات مصرفي و از سويي کاربردهاي فراوان از
جمله در طب سنتي ،در صنعت بيوديزل ،خاصيت
حشرهکشي ،خاصيت ضدميکروبي و همچنين کاربردي
که در صنايع دارويي ،بهداشتي و آرايشي دارند ،بنابراين

استخراج و تعيين درصد روغن

حدود  11گرم پودر از نمونه ساقه ،برگ و بذر در
حالل  -nهگزان بهروش سوکسله به مدت  04ساعت
عصارهگيري شد ،عصاره مذکور پس از فيلتر نمودن با
کاغذ واتمن شماره يک آنگاه با دستگاه تقطير در خالء
روتاري با درجه حرارت  41درجه سانتيگراد تغليظ
گرديد .ميزان روغن استخراجي با استفاده از فرمول ذيل
بهدست آمد:

 ×111وزن نمونه /وزن روغن= درصد روغن

درصد اسيدهاي چرب موجود در روغن دانه ،ساقه و

يک گرم از عصار  -nهگزان به دست آمده در بالن

برگ اين گياه جهت شناخت و استفاده بهينه از آن

ژوژه با  01ميليليتر پتاس متانولي به مدت  05دقيقه

انجام پذيرفت.

رفالکس و سپس  10ميليليتر فلوئور برم به محتويات
بالن افزوده گرديد و سپس بمدت  11دقيقه جوشانده

مواد و روشها
حاللها و مواد شيميايي و استانداردهاي اسيدهاي
چرب از شرکتهاي  Merckآلمان و  Sigmaآمريکا
تهيه گرديد.
http://bpums.ac.ir

شد .پس از قطع حرارت ،به فاز آبي محلول نمک Nacl
افزوده گرديد .فاز آلي در باالي بالن قرار گرفته (فازn -

هگزان) که حاوي اسيدهاي چرب متيل استره شده را
برداشته و پس از آبگيري ،بالفاصله يک ميکروليتر از آن
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پژوهش کنوني با هدف تعيين ميزان روغن و نوع و

تهيه متيل استر و آناليز اسيدهاي چرب

روغن و اسيد چرب در سودا ورميكوالتا 643 /

اسدي و همكاران

جهت تزريق به دستگاه گاز کروماتوگرافي GC/FID

يکطرفه با سه بار تکرار بررسي شد .براي تجزيه و
از

دادهها

نرمافزار

SPSS

بهکار رفت (.)11-10

تحليل

دستگاه کروماتوگرافي گازي

( )USA،Il،Chicago،SPSS Incويرايش  01و
مدل

جهت رسم نمودار از نرمافزار  Excelاستفاده شد.

( )CP-3800مجهز به آشکارساز يونيزاسيون شعلهاي

همچنين مقايسه ميانگين مربوط به اسيدهاي چرب با

دستگاه

کروماتوگرافي

گازي

Varian

( )FIDو ستون موئينه (،SGE Melbourn،Australian
 )BPX-70از جنس سيليکاي ذوب شده نوع فاز پيوندي
(طول ستون  31متر ،قطر ستون  1/00ميليمتر و
ضخامت فيلم  1/05ميليمتر) بود .از گاز هيليوم با فشار
 05بار و با درصد خلوص  22/22درصد بهعنوان گاز
حامل استفاده شد .جهت آمادهسازي نمونه تزريق شده به
دستگاه

گازکروماتوگرافي

از

روش

 AOCS Ce 1e-91استفاده گرديد .دماي دتکتور و
انژکتور  FIDبهترتيب  055و 071درجه سانتيگراد بود.
برنامه دمايي ستون دستگاه نخست  105درجه سانتيگراد
بمدت نيم دقيقه و سپس  151درجه سانتيگراد با سرعت
 051درجه سانتيگراد بر دقيقه بمدت  0دقيقه و در
نهايت  011درجه سانتيگراد با سرعت  05درجه
سانتيگراد بر دقيقه بمدت  21دقيقه بود.

شدت جريان گازهاي هيدروژن ،هوا و نيتروژن در
دتکتور  FIDبترتيب  31 ،05و  311ميليليتر بر دقيقه
بود( .)13-16
پس از تزريق هر نمونه به دستگاه منحنيهاي گاز

يکطرفه انجام گرفت .مالک معنيدار بودن ()P≥1/15
در نظر گرفته شد.

يافتهها
بازده استخراج روغن از ساقه ،بذر و برگ در
گياه  Suaeda vermiculataبهطور متوسط بهترتيب
 1/12 ،1/66و  1/74درصد بود .آناليز روغن حاصل از
ساقه و برگ گياه  S.vermiculataوجود هفت اسيد
چرب و جهت بذر آن تعداد هشت اسيد چرب را
نشان ميدهد که در جداول  0 ،1و 3آمده است.
با توجه به جدول  ،1اسيد پالميتيک با غلظت
( 31/600درصد) بهعنوان اسيد چرب غالب بوده و
سپس بترتيب اسيدهاي چرب لينولنيک (،)00/701
لينولئيک ( 01/676درصد) ،استئاريک (14/516
درصد) در ساقه گياه  S.vermiculataو پالرگونيک
( 3/246درصد) با بيشترين ميزان مشاهده گرديد.
اسيدهاي چرب  C11و C14نيز به مقدار بسيار کمي
يافت شد.

به هر اسيد چرب با منحني مربوط به اسيد چرب

جدول  )3درصد اسيدهاي چرب در ساقه گياه

استاندارد و زمان بازداري مربوطه مقايسه گرديد.
بدينترتيب نوع و ميزان اسيدهاي چرب موجود در
نمونههاي مورد آزمايش مشخص شد .اين روش براي
هر نمونه سه بار تکرار گرديد.
آناليز آماري

نتايج آماري با استفاده از آزمون تجزيه واريانس
http://bpums.ac.ir

S.vermiculata
رديف

نوع اسيد چرب

درصد اسيد چرب ()±SD

1

پالرگونيک C2

3/246±1/123

0

انديسيليک C11

0/365±1/143

3

ميريستيک C14

3/106±1/155

4

پالميتيکC16:1 :

31/600±1/1

5

لينولنيک C16:3

00/701±1/160

6

لينولئيکC16:0 :

01/676±1/163

7

استئاريک C16:1

14/516±1/156
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کروماتوگرام مربوطه رسم شده و زمان بازداري مربوط

آزمون مربع کاي اسکوئر  chi2و آناليز واريانس
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با توجه به جدول  0اسيد پالميتيک بهمقدار 06/124

درصد و اسيدهاي  C2و  C01بهمقدار بسيار کمي در

درصد بعنوان اسيد چرب غالب در برگ و پس از آن

اين نمونه مشاهده گرديد.

بهترتيب اسيدهاي چرب اولئيک بهمقدار 05/546

جدول  )3درصد اسيدهاي چرب در بذر گياه

درصد ،لينولئيک بهمقدار  16/253درصد ،پالرگونيک

S.vermiculata
درصد اسيد چرب

بهمقدار  11/615درصد ،استئاريک بهمقدار 6/012

رديف

نوع اسيد چرب

درصد ،انديسيليک با مقدار  5/675درصد و کاپريک

1

پالرگونيک C2

با مقدار  4/623درصد مشاهده گرديد .ميزان متوسط

0

کاپريک C11

4/7175±1/110

3

پالميتيک C1:16

5/140±1/106

4

مارگاريکC17 :

66/047±1/166

روغن در بذر  S.vermiculataپس از سه بار تکرار
معادل  1/12±1/112درصد بود که نسبت به ميزان

()±SD
1/616±1/111

5

لينولنيک C16:3

5/151±1/140

روغن در برگ کمتر ولي نسبت به مقدار آن در ساقه

6

لينولئيک C16:0

16/460±1/111

7

استئاريک C1:16

0/150±1/174

بيشتر بود (شکل .)1

6

هنيکوزيليک C01

1/006±1/155

جدول  )2درصد اسيدهاي چرب در برگ گياه

در شکل  0تنوع نسبي اسيدهاي چرب در برگ ،ساقه

S.vermiculata
رديف

نوع اسيد چرب

درصد اسيد چرب ()±SD

1

پالرگونيک C2

11/615±1/147

0

کاپريک C11

4 /623±1/146

3

انديسيليک C11

5 /675±1/155

4

پالميتيکC16:1 :

06 /124±1/107

5

لينولنيک C16:0

16 /253±1/14

6

اولئيک C16:1

05 /546±1/315

ساقه
بذر

19%

و بذر گياه  S.vermiculataمشاهده ميگردد.

50%

برگ

شکل )0درصد نسبي اسيدهاي چرب موجود در برگ ،ساقه و بذر گياه
31%

S.Vermiculata

شکل )1درصد روغن موجود در برگ ،بذر و ساقه گياه
S.Vermiculata

در اين بررسي با توجه به جداول  0 ،1و  3مشخص
گياه

گرديد که مقدار اسيد چرب پالرگونيک در برگ

 S.vermiculataدر جدول  3نشان داده شده است.

نسبت به ساقه و بذر ولي اسيدهاي پالميتيک،

با توجه به اين جدول ،اسيد مارگاريک با ميزان

استئاريک ،لينولئيک در ساقه نسبت به بذر و برگ

 66/047درصد بعنوان اسيد چرب غالب در اين نمونه

بيشتر است .اسيد ميريستيک فقط در ساقه ،اسيد

مطرح ميباشد .پس از آن بترتيب اسيدهاي چرب

هنيکوزيليک و مارگاريک فقط در بذر و اولئيک فقط

لينولئيک با ميزان  16/460درصد ،اسيد لينولنيک با

در برگ يافت گرديد.

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

بنا بر يافتههاي بررسي شده مشخص شد که از بين

درصد

اسيد

http://bpums.ac.ir

چرب

در

بذر
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اسدي و همكاران

 S.vermiculataفقط در هفت اسيد چرب

 S.vermiculataبهجاي اسيد پالميتيک ،اسيد

پالرگونيک ،کاپريک ،انديسيليک ،پالميتيک ،لينولنيک،

مارگاريک بهميزان  66/04درصد بهعنوان اسيد چرب

لينولئيک و استئاريک اختالف معنيداري در سطح

غالب شناخته شده است که اين با نتايج کار

( )P≥1/15وجود داشت.

پژوهشگران فوق مطابقت ندارد .اسيد چرب اشباع

در بررسي پيشين ما در مورد روغن استخراج شده از

غالب در برگ و ساقه اسيد پالميتيک و اسيد چرب

بذر گياه  Suaeda aegyptiacaهشت اسيدچرب

غيراشباع غالب در ساقه و برگ بهترتيب اسيد

شناسايي گرديد که همگي اسيدهاي چرب موجود در

لينولنيک و اسيد اولئيک است.

روغن اين گياه را تشکيل ميداد .بهترتيب درصد

تاکنون گزارشي مبني بر درصد و نوع اسيدهاي چرب

اسيدهاي چرب آنها شامل اسيد مارگاريک (66/04

در برگ ،ساقه و دانه گياه  S.vermiculataمشاهده

درصد) ،اسيد پالميتيک ( 5/14درصد) ،اسيد کاپريک

نشده است.

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

اسيد لينولئيک يکي از مهمترين اسيدهاي چرب

پالرگونيک ( 1/616درصد) و اسيد هنيکوزيليک

غيراشباع از جنبه تغذيهاي است که در بدن ساخته

( 1/00درصد) بود .اسيدهاي چرب غيراشباع بهترتيب

نميشود و از اين رو بايد توسط جيره غذايي تأمين

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

شوند ،ولي چون جزء اسيدهاي چرب ضروري بدن

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

بوده بنابراين ميتواند بهعنوان يک منبع خوراکي مهم

اشباع و غيراشباع غالب موجود در روغن

در رژيم غذايي مطرح گردد.

 S.vermiculataبهترتيب اسيد مارگاريک و اسيد

اسيد لينولنيک که داراي سه پيوند غير اشباع دوگانه

لينولئيک ميباشد (شکل .)0

است نيز در گروه اسيدهاي چرب خوراکي قرار مي

مطالعات مشابهي توسط ليوانگ در سال  ،0110وبر

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

( )Weberو همکاران در سال  ،0117ليوانگ و کزانگ

پس نميتواند آن را توليد کند .از اينرو با توجه به

در سال  0111و زو و همکاران در سال 0111

نياز روزانه بدن و اهميت اين اسيدهاي چرب در

بهترتيب در مورد ،S.fruticosa ،S.aralocaspica

کاهش خطر ابتال به بيماريهاي قلبي و عروقي و

 S.acuminataو  S.corniculataصورت گرفته

پيشگيري از سرطان و همچنين نقش مهم آنها در

است (.)7-2

دوران بارداري و شيردهي و استحکام مويرگهاي

در بررسيهاي انجام گرفته توسط اين پژوهشگران،

خوني ،ميبايست با رژيم غذايي مناسب تأمين شوند

اسيد پالميتيک بهترتيب با مقادير  3/21درصد17/14 ،

( 17و .)16

درصد 7/51 ،درصد و  5/71درصد بعنوان اسيد چرب

بر اساس بررسي انجام شده توسط گلن ()Glenn

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

مقدار اسيدهاي چرب غيراشباع در بذر گونههاي

 70/16درصد 70/16 ،درصد و  61/13درصد بهعنوان

،S.aralocaspica

اسيد چرب غيراشباع غالب در اين گونهها گزارش

،S.fruticosa
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S.corniculata

،S.glauca

،S.moquinii
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 S.physophoraو  S.salsaبهترتيب  23درصد،

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

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

در بررسي ديگري در سال 1221توسط گلن درصد

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

روغن در بذر گونههاي  S.glauca ،S.corniculataو

در بررسي پيش رو در بذر  S.vermiculataمقدار

 S.moquiniبهترتيب معادل  04 ، 16-00و  05درصد

اسيدهاي چرب غيراشباع  01/61درصد است .اين رقم

گزارش گرديد که درصد روغن در بذر گونههاي فوق

با نتايج کار گلن در سال 1221؛ ليوانگ در سال 0110

نسبت به گونه  S.vermiculataبيشتر است.

و کار وبر سال  0111و ساير گزارشات مطابقت ندارد.

از داليل اين تفاوت در يافتهها را ميتوان به تنوع

از سويي در گياه  S.vermiculataمقدار اسيد چرب

شرايط آب و هوايي ،نوع خاک و تفاوت در روشهاي

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

آناليز نمونه و شرايط جمعآوري نسبت داد.

درصد بود .در ساقه و برگ نيز مقدار اسيدهاي چرب

بر اساس آناليز اسيدهاي چرب موجود در روغن اين

اشباع بيش از انواع غير اشباع است .در ساير بررسيها

گياه و با توجه به کاربرد برخي از آنها در تهيه

تنها از بذر استفاده شده بود ولي در پژوهش کنوني

فراوردههاي آرايشي ،دارويي و بهداشتي ،استفاده از

عالوهبر بذر ،در ساقه و برگ هم بررسي شده است.

فرآوردههاي روغني حاصل از اين گياه در صنايع

مقدار

درصد

روغن

موجود

در

بذر

گياه

مذکور پيشنهاد ميگردد.

 S.vermiculataمعادل  1/12±1/112درصد است

از آنجا که نوع و ميزان اسيدهاي چرب موجود در

(شکل .)1

گونههاي گياهان تحت عوامل مختلف محيطي ،آب و

در بررسي صورت گرفته توسط وبر و همکاران در

هوايي و غيره ميباشند ،پس از نظر استفاده در

سال  0117در بذر گياه  S.fruticosaمقدار روغن 05

کشاورزي ،بررسي و تعيين شرايط و عواملي که باعث

درصد گزارش گرديد (.)01

افزايش هر يک از اسيدهاي چرب مورد نظر گشته و

در تحقيق ديگري که توسط ليوانگ و کزانگ در سال

در پايان منجر به توليد دانههاي روغني مطلوبتري

 0111در مورد دانه گياه  S.acuminotaانجام شد،

گردد ،پيشنهاد ميگردد.
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Abstract
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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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