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چکیده
برداري از گیاهان هالوفیت و مقاوم به شوري تحت شرایطی که هم آب و کشت و بهرهایران،درشورمناطقگستردگیبهتوجهبا

هالوفیت و مقاوم به شوري هاي گیاهی از گیاهان اي مناسب در زمینه تولید و استحصال روغنتوانند گزینههم خاك شور است می
Suadaدوستنمکگونهسهتوانمنديبررسیمطالعهاینازهدف. باشد fruticosa ،Seidlitzia rosmarinusوlittoralisAeluropus

ازسه گونه هالوفیتبذرهايمنظوربدین. باشدمیکیفی روغنوکمیوتحلیلتجزیههمچنینوخوراکیروغنمنبعیکعنوانبه
همچنین،گردیدانجامسوکسلهروشدرحاللتوسطچرباسیدهاياستخراج. شدآوريجمعایرانبیدگلوآرانشورهايخاك

Suadaازآمدهدستبهروغنعملکرد.شدتوسط دستگاه گاز کروماتوگرافی آنالیز چرباسیدهاي fruticosa،Seidlitzia

rosmarinusوlittoralisAeluropusوتحلیلتجزیهازحاصلنتایجبهتوجهبا. شدمحاسبهدرصد2و73/5، 61/61ترتیببه
،بوتیریک اسیداسیدچرب اشباعشاملاسید چرب بوده که 16هاي هالوفیت حاوي بذر گونهگازي،کروماتوگرافیروشبهروغن

و اسیدآراشیدیک،پالمتیک اسید و استئاریک اسید، میریستیک اسید، لوریک اسید، یک اسیدکاپر،اسیدکاپرلیک،اسیدکاپروئیک
لینوالئیدیک اسید، لینولئیک اسید و ،االیدیک اسید،اولئیک اسید،پالمیتولئیک اسید، اسیدهاي چرب غیراشباع میریستیک اسید

عنوان یک منبع روغن براي مصرف تواند بهویژه سیاه شور میگیاهان شورپسند بهبذرهاينتایج نشان داد که.باشندمیاسیدلینولنیک
.انسان استفاده گردد

. گیاهان شورپسند، روغن، اسید چرب اشباع، اسید چرب غیراشباع: هاي کلیديواژه

مقدمه
عنوان دومین هها بها پس از هیدروکربنها و چربیروغن

و نداي برخورداراهمیت ویژهمنبع انرژي در تغذیه انسان از 
در راستاي برقراري امنیت غذایی در هر کشور به میزان دبای

مورد نیاز و در حد متعادل در الگوي مصرف در دسترس 
با توجه به افزایش جمعیت و مصرف . همگان قرارگیرد

داخلی را مرتفع کند تواند نیازروغن نباتی، تولید داخلی نمی
طور هاي گیاهی بهو در کشور ایران تقاضا براي روغن

ر متوسط با به طوکهطوريهب،تصاعدي افزایش یافته
با توجه . ی مواجه هستیمهاي روغندرصدي دانه95واردات 

هاي اقتصادي که علیه کشورمان اعمال شده و به تحریم
کالت زیادي در مشهمچنین تحریم خرید نفت از ایران، ما با 
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. روغن نباتی مواجه هستیموغنی وهاي رزمینه واردات دانه
ها علیه جمهوري اسالمی دامنه تحریماگر دیگر، عبارتهب

تواند آسیبی جدي به تر شود این موضوع میایران گسترده
هاي گیاهی با این نگاه، روغن. اقتصاد کالن کشور وارد نماید

برخی . شوندران محسوب میبراي ایراهبرديیک محصول 
27در ایران را شوري ثیر أتها وسعت اراضی تحت گزارش

توانمندي،اند که از نظر وسعتمیلیون هکتار برآورد کرده
رو، تشویق و ترغیب ساکنان این از این. قابل توجهی است

برداري از گیاهان هالوفیت و مقاوم به و بهرهمناطق به کشت
م آب و هم خاك شور است طی که هشوري تحت شرای

اي مناسب در زمینه تولید و استحصال تواند گزینهمی
هاي گیاهی از گیاهان هالوفیت و مقاوم به شوري روغن
که انجام شدههاي مختلفی در این ارتباط پژوهش. باشد

اي قبلی به هپژوهش با پژوهشاین منظور بررسی پیوند به
مقدار ) 2012(و همکاران Wang.گرددمواردي اشاره می

Suaedaروغن و ترکیب اسیدهاي چرب بذر گونه 

aralocaspica نتایج این مطالعه نشان داد . دندکررا بررسی
درصد بر مبناي 29که مقدار روغن بذر در این گونه بیش از 

در تحقیق ) 2013(و همکارانElsebaie. وزن خشک است
Salicorniaبر روي بذر گیاه شورپسند خود  Fruticosa

یمیایی روغن منظور بررسی خواص فیزیکی و شبه
که مقدار روغن استخراجی استحصالی مشخص کردند

و عدد gI100/2g oil5/84.عدد یديدرصد،57/28
mgKOH/gصابونی  oil6/195و مجموع باشدمی

درصد و مجموع اسید 05/78اسیدهاي چرب غیر اشباع
،درصد40/16اسید پالمتیک با درصد، 95/21چرب اشباع

،درصد58/56اسید چرب غالب اشباع و اولئیک اسید با 
اسید چرب غالب غیر اشباع و لینولئیک اسید و لینولنیک 

و Shahi. درصد گزارش شد98/3و 40/17ترتیب اسید به
Suaedaبا مطالعه بر روي ،)2014(همکاران fruticosa ،

درصد بر 97/31هالوفیت را مقدار روغن در بذر این گونه 
و همکاران Ghasemi. دندکرمبناي وزن خشک برآورد 

اي بر روي هشت گونه هالوفیت در استان در مطالعه) 2014(
Halocnemumکه فقط سه گونه هالوفیت کردندیزد، بیان

strobilaceumوHalostachys casicaوSuaeda

aegyptiacaباشدمیی روغناراي مقدار قابل توجهد .
اسید و اولئیک اسید همچنین در این تحقیق پالمتیک

عنوان اسید چرب اشباع و غیراشباع غالب هترتیب بهب
توانند میهاي هالوفیتاین موضوع که گونه،گزارش شد

عنوان منبع تولید روغن خوراکی در اراضی شور کشور به
و مورد استفاده قرار گیرند فرضیه اصلی این تحقیق بوده 

گیاهان مقاوم به شوري توانمنديهدف این مطالعه بررسی 
اضی شور شهرستان عنوان منبع تولید روغن خوراکی در اربه

براي رسیدن به اهداف این تحقیق، .باشدآران و بیدگل می
بذرهاي گیاهان مقاوم به شوري، چمن شور، سیاه شور و 

براي ا آنهتوانمندي یین منظور تعآوري شده و بهاشنان جمع
از نتایج .شدندنوان منبع روغن خوراکی آنالیز عاستفاده به

با بیوماس باال می ئداتوان در انتخاب گیاهان این تحقیق می
عنوان منبع تولید روغن خوراکی در اراضی شور کشور به

.دکراستفاده 

هامواد و روش
هامعرفی گونه

Seidlitziaاشنان rosmarinus
به خانواده اسفناجیاناین درختچه متعلق

Chenpodiaceaeگوشتی و هایی آبدار، و داراي برگبوده
ارتفاع .باشدامالح فراوان میيااي شکل که محتواستوانه

متوسط گیاه تا دو متر و قطر تاج پوشش آن تا یک و نیم 
ماه و شهریوردهی آن، اوایلزمان گل. رسدز میمتر نی

بنابراین . رسندطور کامل میهماه بآن نیز در آبانبذرهاي
اشنان.باشدمیآذرآوري بذر، آبان تازمان جمعبهترین
کند و در ي شور و قلیایی را بخوبی تحمل میهاخاك
ق، همراه با میزان شوري متفاوت عمیق تا عمینیمههاي خاك

.تواند رشد و نمو کندمینیز حتی در تشکیالت مارنیو

Suadaشور سیاه fruticose
در پایه سخت و اي است شورپسند،درختچهشورسیاه

بات جانبی فراوان و ایستا، اچوبی شده، انشع"کامال
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هاي خشبی را فرا هاي کوچک، کروي و آبدار شاخهبرگ
هاي باتالقی شور و این درختچه در سواحل دق. گیرندمی

در نقاطی که شوري مفرط خاك "معموال.رویدمرطوب می
دیت زیستی زیادي را براي سایر گیاهان شورپسند محدو

، این درختچه کردهمانند اشنان، علف شور و آنابازیس فراهم
طی که عمق سطح ایستابی آب اغلب به همراه خارشتر در نقا

، رویش دارد و از این جهت خاك رویشگاه آن باالست
الیه پف کرده تمام عالوه بر وجود مقادیر قابل توجهی نمک، 

بوده مانند شور کیسهسیاههايمیوه.پوشاندخاك را میسطح 
این درختچه در بذرهاي. باشندافقی میهايدانهو محتواي 

. رسنداواخر فصل پاییز می

Aeluropusچمن شور  littoralis
هاي بسیار متعدد دار با ساقهگیاهی است پایا، استولون

هاي سبز برگچمنی که ریزوم افشان و خزنده دارد و داراي
Aeluropusاین گونه به همراه. باشدمات بدون کرك می

lagopoides رودشمار میبهمقاوم به شوري گیاهاناز .
هایی که در طول دوره در اقلیم صحرایی، در مکانهايگونه

رویش رطوبت کافی در خاك وجود دارد و در آغاز رویش، 
هاي داراي خاكچندین هفته زیر آب شیرین قرار داشته و 

این. کنندخوبی رشد میباشند بریز بافت تا حدودي شور می
طوالنی خشکسالی، عالوه بر تأمین دورهدرارزشباگیاه

ثبیتها، نقش مهمی در کنترل فرسایش بادي و تعلوفه دام
.رسوبات حمل شده داشته است

بذر هوري نمونآروش جمع
بذرهاي هاي گیاهی،در داخل مناطق معرف تیپ

تعیین میزان درصد روغن خوراکی برايشورپسندهاي گونه
. برداشت گردید

استخراج و تعیین درصد روغن
را پس شورپسندآوري شده از گیاهان بتدا بذرهاي جمعا

و به ده کرآنها آماده کردنزیتموبذراز جدا کردن پوسته از 
هریک از بذرهايدر آزمایشگاه . آزمایشگاه منتقل گردید

ها را در آسیاب برقی ریخته و پودر کرده و از الک گونه
گرم از پودر بذر هر گونه را در 5سپس مقدار. عبور دادیم

)که از یک کاغذ صافی ضخیم درست شده است(انگشتانه
و هقرار داد)Soxhlet(کسولهودستگاه سمحفظهدرریخته و

سوکسوله ریختهها در دستگاه نمونهبر رويمقداري حالل
اثر حرارت و سیفونی شدن در روغن در ور شده وتا غوطه
درجه 80سپس دماي هیتر را در درجه.شدحلحالل 
و تا حالل واقع در سوکسوله به جوش آمد تنظیمگراد سانتی

عمل ؛گراد ثابت گردیدسانتیدرجه35دماي هیتر در بعد
هاي نمونهاز هریک دن توسط سوکسوله براي سیفونی کر

) مخلوط حالل و روغن(گیاهی را تا حدي که رنگ عصاره 
ثابت شده و تغییري در رنگ محلول روغن مشاهده نگردید، 

در مرحله بعد عصاره بدست آمده از هر بذر . شدانجام
در ریتوسط دستگاه تقطهاي گیاهی را در بالن ریخته ونمونه
را و روغنهحالل را از آن جدا کرد،)Rotary(یگردشخأل

یکدیگرازچرباسیدهايکردنجدابراي.آوردیمبدست 
بعد و هدآورصورت فرار درابتدا آنها را به،مخلوطیکدر

. کردیمتهیه صورت متیل استربراي این منظور استر آنها را به
-GCکروماتوگراف مدل گازدر نهایت روغن به دستگاه 

17A Shimadzuهاي چرب اسیدوتحلیل تزریق و تجزیه
.انجام شد

وتحلیل آماريتجزیه
انجام هايآزمایشها و اطالعات بدست آمده از داده

با استفاده از شورپسندشده در مورد بذرهاي گیاهان 
. وتحلیل قرار گرفتندمورد تجزیهSASافزار آماري نرم

ها نیز با استفاده از آزمون دانکن در سطح مقایسه میانگین
.انجام شدیک درصد 

یک تعیین درصد روغن هرالبته الزم به ذکر است که در
بوسیله دستگاه سوکسوله شورپسندهاي هاي گونهاز بذر

سه گونه گیاهی مورد مطالعه داراي بذرهايمشخص شد که 
تعیین هايآزمایشادامه در درصد بوده که 2روغن بیش از 

. شدر مورد این سه گونه انجام چرب داسیدهايدرصد 
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نتایج
مشخص شد از لحاظ میزان ها آزمایشاز انجام پس

Suadaگونهدرصد روغن، fruticose داراي بیشترین
Seidlitziaدرصد و گونه 61/6میانگین به میزان 

rosmarinus درصد و در نهایت گونه 73/5به میزان
littoralisAeluropus درصد حاوي کمترین 2با میزان

مشخص 1جدول در طور که همان. بودمیزان روغن 
باشد، بین هر سه گونه شورپسند از نظر میزان درصد می

. داري وجود دارددرصد اختالف معنی1روغن در سطح 
آنالیز روغن حاصل از بذر این سه گیاه، توسط دستگاه 

بوتیریک چرب اشباع، اسیدهايکروماتوگرافی وجود 
،)C8(اسیدکاپرلیک،)C6(اسیدکاپروئیک،)C4(اسید
، میریستیک )C12(لوریک اسید، )C10(یک اسیدکاپر
و استئاریک اسید) C16(، پالمتیک اسید)C14(اسید

)C18(،اسیدآراشیدیک)C20 ( و اسیدهاي چرب
پالمیتولئیک اسید، )C14:1(میریستیک اسیدغیراشباع 

)C16:1(،اولئیک اسید)C18:1t(،االیدیک اسید
)C18:1c(،لینولئیک اسید)C18:2t(لینولئیک اسید ،
)C18:2c(اسیدلینولنیک- و واي)C18:3c (را نشان داد.

در بین سه گونه هالوفیت چمن 1براساس نتایج جدول 
چرب اسیدهايشور، اشنان و علف شور از لحاظ درصد 

و آراشیدیک اسید)C10:0(اشباع کاپریک اسید
)C20:0 (همچنین بین دو .داردداري وجود ناختالف معنی

گونه اشنان و علف شور از لحاظ درصد اسیدهاي چرب 
، )C8:0(، کاپریلیک اسید)C4:0(بوتیریک اسید
و )C16:0(، پالمتیک اسید)C14:0(میریستیک اسید
.داري وجود ندارداختالف معنی)C18:0(استئاریک اسید

همچنین بین دو گونه چمن شور و علف شور از لحاظ 
و لوریک )C6:0(اسیدهاي چرب کاپروئیک اسیددرصد 

طور همان.داري وجود ندارداختالف معنی)C12:0(اسید
شود، سه مشاهده می3و جدول 2که از نتایج جدول 

گونه هالوفیت چمن شور، اشنان و علف شور از لحاظ 
)C18:1t(چرب غیراشباع اولئیک اسیداسیدهايدرصد

و همچنین از لحاظ درصد)C18:2c(و لینولئیک اسید
و )C14:1(چرب غیراشباع میریستولئیک اسیداسیدهاي

ترتیب داراي اختالف به)C16:1(پالمیتولئیک اسید
همچنین در .باشندداري میدار و عدم اختالف معنیمعنی

هاي چمن شور و اشنان از لحاظ درصد بین گونه
و)C18:1c(اسیدهاي چرب غیر اشباع االیدیک اسید

داري وجود اختالف معنی)C18:2t(لینوالئیدیک اسید
همچنین گونه علف شور از لحاظ درصد اسید .ندارد

با دو گونه )C18:3c(اسیدچرب غیر اشباع لینولنیک
علف شور فاقد . باشدداري میدیگر داراي اختالف معنی

و )C18:1c(چرب غیر اشباع االیدیک اسیداسیدهاي
.باشدمی)C18:2t(لینوالئیدیک اسید



هاي گیاهی مختلفدر گونهدرصد و ترکیبات روغنمیانگین -1جدول
C18:3c C20:0 C18:2c C18:2t C18:1c C18:1t C18:0 C16:1 C16:0 C14:1 C14:0 C12:0 C10:0 C8:0 C6:0 C4:0 Oil

(%)
گونه

93/7 a 39/0 a 66/1 b 17/0 a 13/31 a 45/0 a 06/9 a 55/0 a 68/23 a 51/0 1a 83/4 a 92/4 a 63/6 a 13/2 a 98/1 b 13/2 b 2c Aeluropus
littoralis

65/6 a 45/0 a 82/24 a 15/0 a 93/26 b 08/0 a 52/4 b 33/0 a 5/14 b 45/0 a 32/2 b 92/0 b 11/6 a 88/0 b 37/8 a 25/7 a 73/5 b Seidlitzia
rosmarinus

86/1 b 28/0 a 53/18 18/17 c 26/4 b 41/0 a 22/18 b 13/0 a 26/3 b 88/4 a 93/4 a 26/1 b 72/1 b 65/8 a 61/6 a Suada
fruticosa

هاي گیاهی مختلفگونهچرب اشباع موجود در روغن اسیدهايدرصد -2جدول

A
rachidic acid

Stearic acid

P
alm

itic acid

M
yristic acid

L
auric acid

C
apric acid

C
aprylic acid

C
aproic acid

B
utyric acid

ترکیبات
گونه           

39/0 a 06/9 a 68/23 a 83/4 a 92/4 a 63/6 a 13/2 a 98/1 b 13/2 b Aeluropus littoralis

45/0 a 52/4 b 5/14 b 32/2 b 92/0 b 11/6 a 88/0 b 37/8 a 25/7 a Seidlitzia rosmarinus

28/0 a 26/4 b 22/18 b 26/3 b 88/4 a 93/4 a 26/1 b 72/1 b 65/8 a Suada fruticosa

هاي گیاهی مختلفگونهغیراشباع موجود در روغن چرب اسیدهايدرصد -3جدول 

L
inolenic acid

L
inoleic acid-C

L
inolelaidic acid-T

O
leic acid-T

E
laidic acid-C

P
alm

itoleic acid

M
\yristoleic acid

ترکیبات

گونه           
93/7 a 66/1 b 17/0 a 13/31 a 45/0 a 55/0 a 51/0 a Aeluropuslittoralis

65/6 a 82/24 a 15/0 a 93/26 b 08/0 a 33/0 a 45/0 a Seidlitzia rosmarinus

86/1 b 53/18 c 18/17 c 41/0 a 13/0 a Suada fruticosa
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بحث
و همکاران Elsebaieدر یک پژوهش که توسط

Salicorniaبر روي بذر گیاه شورپسند ) 2013(

Fruticosaمنظور بررسی خواص فیزیکی و شیمیایی به
مشخص شد که گردیدروغن استحصالی از این گیاه انجام 

و Wang.درصد بود57/28مقدار روغن استخراجی 
Suaedaمقدار روغن در بذر گونه ) 2012(همکاران 

aralocaspica نتایج این مطالعه نشان داد . دندکررا بررسی
درصد بر مبناي 29که مقدار روغن بذر در این گونه بیش از 

در )2010(و همکاران Yongquan. وزن خشک است
Suaedaبذر گیاهدرروغنتحقیق خود مقدار

cornicolar کردنددرصد گزارش34/25را.Ghasemi و
اي بر روي هشت گونه هالوفیت در همکاران در مطالعه
که فقط سه گونه هالوفیت کردنداستان یزد، بیان 

Halocnemum strobilaceumوHalostachyscaspica

Suaedaو aegyptiacaروغن یداراي مقدار قابل توجه
هاي هالوفیت مورد آزمایش داراي روغن کمتر بقیه گونهبود،
، با مطالعه )2014(و همکارانShahi.اندبودهدرصد 2از 

Suaedaبر روي  fruticosa ، در بذر این گونه مقدار روغن
درصد بر مبناي وزن خشک برآورد 97/31هالوفیت را 

توان با نگاهی به درصد روغن گیاهان مختلف می.دندکر
نتیجه گرفت که گیاهان مورد مطالعه در این تحقیق داراي 

رسد به لحاظ درصد باالیی بوده و به نظر میقابلیت بررسی
روغن قابلیت تولید را دارد که البته نیاز به بررسی بیشتري 

مهمترین شاخص یک روغن خوراکی محتواي اسید .دارد
Good(باشدچرب در روغن میاسیدهايچرب و تنوع این 

et al., هر سه گونه در روغن استخراج شده از بذر).1995
بنابراین اسید چرب شناسایی شد،16ه، مورد مطالع

در سه گونه مورد چرب اشباع و غیر اشباع غالباسیدهاي
نتایج .بودنداولئیک اسیدپالمتیک اسید و ترتیب بهمطالعه

با نتایج اسیدهاي چرب اشباع در موردویژهبهاین مطالعه 
و Wang-،)1997(و همکاران Glennمانندن امحققسایر 

،)2007(و همکارانWeber،)2011(همکاران
Yongquan2010(و همکاران( ،Shahiو همکاران

.مطابقت دارد)2014(و همکارانGhasemiو ) 2014(
Asadi بذربا مطالعه بر روي روغن ،)1392(و همکاران

Suaeda aegypticaعنوان نتیجه گرفتند که پالمتیک اسید به
و لینولئیک ) درصد02/11(اسیدچرب اشباع غالب به مقدار

9/56(یر اشباع به مقدارعنوان اسید چرب غالب غاسید به
در پژوهشی )2010(و همکارانYongquan.بود)درصد
چرب اشباع و غیر اشباع روغن در بذر گیاه اسیدهايمقدار 

Suaeda cornicolarمورد بررسی قرار دادند که روغن را
عنوان هدرصد ب03/80حاصل شامل لینولئیک اسید به میزان 

71/5اسید چرب غیر اشباع غالب و پالمتیک اسید به میزان 
Wang. عنوان اسید چرب غالب اشباع معرفی شدندهدرصد ب

چرب اشباع اسیدهايدر تحقیقی مقدار ) 2011(و همکاران 
Suaedaذر گیاهبو غیر اشباع، در acuminate را بررسی

ترتیب چرب اشباع و غیر اشباع غالب بهاسیدهاي. کردند
درصد و لینولئیک اسید به 51/7پالمتیک اسید به میزان 

نتایج این تحقیق نشان با مقایسهکه در درصد بود65میزان 
شاخص اسید چرب اشباع،در مورد هر سه گونهدهدمی
که میزان ريطوهب. بهتري برخوردار استمراتب از وضعیت به

ه چمن شور، سیاه شور و اشنان پالمتیک اسید در گون
البته .باشدمی5/14و 22/18، 68/23ترتیب به مقدار هب

چرب آنالیز اسیدهايتفاوت در بازده روغن و درصد و نوع 
توان به با نتایج این آزمایش را مین امحققشده توسط سایر 

آب و هوایی، نوع خاك و تفاوت در قلیمی وشرایط اتنوع 
روغن .هاي آنالیز نسبت دادو روشبذرهاآوري شرایط جمع

و زیتون نسبت به تمام گیاهان ) کلزاي اصالح شده(کانوال 
روغن دلیلاین بههستند، داراي اسید پالمتیک پایینی

تحقیق با مقادیر مورد بررسی در این گیاهان مقاوم به شوري
هایی قابل رقابت با روغناشباع پالمتیک اسید چربپایین 
.باشدزیتون و کانوال میمانند 

نتایج اولیه این تحقیق بر روي اعتبار فرضیه استفاده از 
عنوان منبع تولید روغن خوراکی هبهاي مقاوم به شوري گونه

با اهمیت به اینکه . دکرمانند سایر گیاهان زراعی را اثبات 
شور ر مناطقی با خاك و آب شور و لبن مذکور داگیاه

ولی با توجه به درصد اسیدهاي چرب اشباع و . کنندرشد می
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ونه استفاده از گیاهان غیر اشباع شناسایی شده در این سه گ
عنوان منبع تولید روغن خوراکی جاي بررسی ههالوفیت ب

همچنین با توجه به درصد اسیدهاي چرب غیر . بیشتري دارد
اصالح پروفیل اسید چرب براي منبع روغنی مناسبی اشباع، 

باشد و که دچار فقر هستند میاري از محصوالت روغنی سیب
.دد نقش مهمی در بهبود تغذیه جامعه داشته باشتوانمی

روي برن امحققدر بررسی گردد، پیشنهاد میبنابراین 
باعث تغییر در بازده که شرایط مختلف آب و هوایی، عواملی 

چرب شده و در نهایت منجر اسیدهاينوع و مقداروروغن 
مورد تحقیق شود، تري میهاي روغنی مطلوببه تولید دانه

در برداري از گیاهان هالوفیت،کشت و بهره.قرار گیرد
زار که امکان کشت گیاهان زراعی وجود ندارد مناطق شوره

ضمن حفاظت از خاك و جلوگیري از تشدید روند 
اي مناسب در زمینه اشتغال و تواند گزینهمیزایی، بیابان

هاي نباتی از گیاهان شورپسند تولید و استحصال روغن
بر شناخت بیشترتوجه وکه این امر مستلزم تحقیق و؛باشد

.باشدي هالوفیت روغنی توسط محققان میهاروي گونه
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Potential of halophytes as source of edible oil
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Absteract
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 three halophytes namely: Suada fruticosa,
Seidlitzia rosmarinus and Aeluropus littoralis as a source of edible oil as well as quantitative
and qualitative oil analysis. For this purpose, seeds of three halophytes werecollected from
saline soils of Aran & Bidgol, Iran. The extraction of fatty acids was performed bysolvent in
Soxhlet method, and GC was used to analyze the fatty acids. The oil yield obtained from Suada
fruticosa, Seidlitzia rosmarinus and Aeluropus littoralis was calculated to be 6.61, 5.73 and 2%,
respectively. According to the results of seed oil analysis by gas chromatography, The seeds of
halophytes species contains 16 fatty acids as: saturated fatty acids Butyric acid, Caproic acid,
Caprylic acid, Capric, Lauric acid, Myristic, Palmitic acid, Stearic acid, Arachidic acid and un-
saturated fatty acid Myristic acid Palmitoleic acid, Oleic acid, Elaidic acid, Linolelaidic acid,
Linoleic acid, and y- Linolenic acid. Our results clearly indicate that the seeds of halophytes
especially S. fruticosa could be used as a source of edible oil for human consumption.

Keywords: Halophyte plants, oils, saturated fatty acid, unsaturated fatty acid.


