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        فصلنامه طب جنوبفصلنامه طب جنوبفصلنامه طب جنوبفصلنامه طب جنوب

 خليج فارسخليج فارسخليج فارسخليج فارسپزشكي پزشكي پزشكي پزشكي         - - - - پژوهشكده زيستپژوهشكده زيستپژوهشكده زيستپژوهشكده زيست

        دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر 

        ))))۱۳۹۱۱۳۹۱۱۳۹۱۱۳۹۱    زمستانزمستانزمستانزمستان((((    ۳۳۳۳۴۱۴۱۴۱۴۱    - - - - ۳۴۸۳۴۸۳۴۸۳۴۸    صفحه  صفحه  صفحه  صفحه  ، ، ، ، ۴۴۴۴    ، شماره، شماره، شماره، شمارهپانزدهمپانزدهمپانزدهمپانزدهمسال سال سال سال 

 

        

   شناسیچهار راه ادبيات، دانشکده علوم، گروه زيست شيراز، *

bkholdeb@susc.ac.ir: E-mail  

  

        

        

     يييياه ساحلاه ساحلاه ساحلاه ساحلييييبذر گبذر گبذر گبذر گ چرب موجود درچرب موجود درچرب موجود درچرب موجود در    ييييدهادهادهادهايييين غلظت روغن و اسن غلظت روغن و اسن غلظت روغن و اسن غلظت روغن و اسييييييييتعتعتعتع

        Sueada aegypticaست ست ست ست ييييشوره زشوره زشوره زشوره ز
        

  ، ۲پور يرج نبي، ا۳ رضا برمکي، عل۳ي ن محبيغالمحس ،۲ي افشار بارگاه ،۱ي طاهره اسد

  *۱بهمن خلدبرين ، ۴ برازجاني يسهيل مهاجر
 

 ، دانشگاه آزاد اسالمي، دانشگاه آزاد اسالمي، دانشگاه آزاد اسالمي، دانشگاه آزاد اسالميشناسي گياهي، واحد علوم و تحقيقات فارسشناسي گياهي، واحد علوم و تحقيقات فارسشناسي گياهي، واحد علوم و تحقيقات فارسشناسي گياهي، واحد علوم و تحقيقات فارسگروه زيستگروه زيستگروه زيستگروه زيست    ۱۱۱۱

 بوشهربوشهربوشهربوشهر    يييي، دانشگاه علوم پزشک، دانشگاه علوم پزشک، دانشگاه علوم پزشک، دانشگاه علوم پزشکدريايیدريايیدريايیدريايیپژوهشکده زيست فناوري پژوهشکده زيست فناوري پژوهشکده زيست فناوري پژوهشکده زيست فناوري خليج فارس، خليج فارس، خليج فارس، خليج فارس،     درياييدرياييدرياييدريايي    فناوريفناوريفناوريفناوري    زيستزيستزيستزيست    تحقيقاتتحقيقاتتحقيقاتتحقيقات    مرکزمرکزمرکزمرکز    ۲۲۲۲

        دانشگاه علوم پزشکي بوشهردانشگاه علوم پزشکي بوشهردانشگاه علوم پزشکي بوشهردانشگاه علوم پزشکي بوشهرآزمايشگاه مواد غذايي، آزمايشگاه مواد غذايي، آزمايشگاه مواد غذايي، آزمايشگاه مواد غذايي،     ۳۳۳۳
        سازمان نظام مهندسي کشاورزي و منابع طبيعي استان بوشهرسازمان نظام مهندسي کشاورزي و منابع طبيعي استان بوشهرسازمان نظام مهندسي کشاورزي و منابع طبيعي استان بوشهرسازمان نظام مهندسي کشاورزي و منابع طبيعي استان بوشهر    ۴۴۴۴

        

        
        چکيدهچکيدهچکيدهچکيده

    ييييهاهاهاهان خانوادهن خانوادهن خانوادهن خانوادهيييين رتبه را بن رتبه را بن رتبه را بن رتبه را بيييي) بوده که دوم) بوده که دوم) بوده که دوم) بوده که دومChenopodiaceaeان (ان (ان (ان (يييي) متعلق به خانواده اسفنج) متعلق به خانواده اسفنج) متعلق به خانواده اسفنج) متعلق به خانواده اسفنجSuaeda aegyptiacaکا (کا (کا (کا (ييييپتپتپتپتيييياه سودا آجاه سودا آجاه سودا آجاه سودا آجييييگگگگ    ::::زمينهزمينهزمينهزمينه

فارس است. فارس است. فارس است. فارس است. ججججيييير سواحل خلر سواحل خلر سواحل خلر سواحل خليييينظنظنظنظ    ييييشور ساحلشور ساحلشور ساحلشور ساحل    ييييمه خشک و اراضمه خشک و اراضمه خشک و اراضمه خشک و اراضيييينننن    خشک وخشک وخشک وخشک و    يييينواحنواحنواحنواح    ييييت بومت بومت بومت بوميييياه هالوفاه هالوفاه هالوفاه هالوفيييين گن گن گن گييييا از لحاظ تعدد داراست. اا از لحاظ تعدد داراست. اا از لحاظ تعدد داراست. اا از لحاظ تعدد داراست. اييييدندندندن    يييياهاهاهاهييييگگگگ

مقدار روغن، مقدار روغن، مقدار روغن، مقدار روغن،     يييين پژوهش بررسن پژوهش بررسن پژوهش بررسن پژوهش بررسييييباشد. هدف از اباشد. هدف از اباشد. هدف از اباشد. هدف از اييييوماس موماس موماس موماس ميييياد باد باد باد بييييد مقدار زد مقدار زد مقدار زد مقدار زييييع و تولع و تولع و تولع و توليييي، رشد سر، رشد سر، رشد سر، رشد سرييييروغنروغنروغنروغنکساله, بذر کساله, بذر کساله, بذر کساله, بذر يييي، ، ، ، ييييگوشتگوشتگوشتگوشت    ييييهاهاهاهابرگبرگبرگبرگ    ييييدارادارادارادارا

        باشد.باشد.باشد.باشد.ييييمممم    S. aegyptiacaاه اه اه اه ييييچرب موجود در بذر گچرب موجود در بذر گچرب موجود در بذر گچرب موجود در بذر گ    ييييدهادهادهادهايييين درصد اسن درصد اسن درصد اسن درصد اسييييييييو تعو تعو تعو تع    ييييييييشناساشناساشناساشناسا

د. توسط د. توسط د. توسط د. توسط ييييخشک گردخشک گردخشک گردخشک گردفارس استان بوشهر، شستشو فارس استان بوشهر، شستشو فارس استان بوشهر، شستشو فارس استان بوشهر، شستشو ججججييييساحل خلساحل خلساحل خلساحل خل    يييياز نواحاز نواحاز نواحاز نواح    ييييآورآورآورآورپس از جمعپس از جمعپس از جمعپس از جمع    S. aegyptiacaاه اه اه اه ييييبذر گبذر گبذر گبذر گ    :هاهاهاها    مواد و روشمواد و روشمواد و روشمواد و روش

گاه در گاه در گاه در گاه در ر در خالء، آنر در خالء، آنر در خالء، آنر در خالء، آنيييير حالل توسط دستگاه تقطر حالل توسط دستگاه تقطر حالل توسط دستگاه تقطر حالل توسط دستگاه تقطييييچرب انجام گرفت. پس از تبخچرب انجام گرفت. پس از تبخچرب انجام گرفت. پس از تبخچرب انجام گرفت. پس از تبخ    ييييدهادهادهادهاييييدستگاه سوکسله و با حالل نرمال هگزان استخراج اسدستگاه سوکسله و با حالل نرمال هگزان استخراج اسدستگاه سوکسله و با حالل نرمال هگزان استخراج اسدستگاه سوکسله و با حالل نرمال هگزان استخراج اس

دست آمده توسط دستگاه دست آمده توسط دستگاه دست آمده توسط دستگاه دست آمده توسط دستگاه ههههل استر بل استر بل استر بل استر بييييز شد. سپس مشتقات متز شد. سپس مشتقات متز شد. سپس مشتقات متز شد. سپس مشتقات متييييروش رفالکس متانولروش رفالکس متانولروش رفالکس متانولروش رفالکس متانولقه بهقه بهقه بهقه بهييييدقدقدقدق    ۳۰۳۰۳۰۳۰مدت مدت مدت مدت ، به، به، به، بهBF3    پتاس و در حضورپتاس و در حضورپتاس و در حضورپتاس و در حضور    ييييط حاوط حاوط حاوط حاوييييمحمحمحمح

            د.د.د.د.ييييز گردز گردز گردز گردييييآنالآنالآنالآنال) ) ) ) GC-FID((((    ييييگاز کروماتوگرافگاز کروماتوگرافگاز کروماتوگرافگاز کروماتوگراف

ک ک ک ک ييييلللليييي, اندس, اندس, اندس, اندس))))C10((((ک ک ک ک يييي, کاپر, کاپر, کاپر, کاپر))))C9((((    ککککييييدچرب پالرگوندچرب پالرگوندچرب پالرگوندچرب پالرگونييييد چرب بوده که عبارتند از: اسد چرب بوده که عبارتند از: اسد چرب بوده که عبارتند از: اسد چرب بوده که عبارتند از: اسييييهشت اسهشت اسهشت اسهشت اس    ييييحاوحاوحاوحاو     S. aegyptiacaاهاهاهاهييييبذر گبذر گبذر گبذر گ: : : : هاهاهاها    يافتهيافتهيافتهيافته

))))C11((((ک ک ک ک ييييللللييييدسدسدسدس    يييي, تر, تر, تر, تر))))C13((((ک ک ک ک ييييتتتتيييي, پالم, پالم, پالم, پالم))))C16((((ک ک ک ک يييي, استئار, استئار, استئار, استئار))))C18((((ک ک ک ک يييينولئنولئنولئنولئيييي, ل, ل, ل, ل))))C18:2((((    ک ک ک ک يييينولننولننولننولنييييو لو لو لو ل))))C18:3((((....        

چرب چرب چرب چرب     ييييدهادهادهادهايييين اسن اسن اسن اسييييشترشترشترشترييييب بب بب بب بييييترتترتترتترتک بهک بهک بهک بهييييد پالمتد پالمتد پالمتد پالمتييييک و اسک و اسک و اسک و اسيييينولئنولئنولئنولئييييد لد لد لد لييييش از انوع اشباع بود. اسش از انوع اشباع بود. اسش از انوع اشباع بود. اسش از انوع اشباع بود. اسييييراشباع براشباع براشباع براشباع بييييچرب غچرب غچرب غچرب غ    ييييدهادهادهادهايييينسبت اسنسبت اسنسبت اسنسبت اس    ::::گيريگيريگيريگيريجهجهجهجهنتينتينتينتي

        بود.بود.بود.بود.    S. aegyptiaca    اهاهاهاهييييگگگگ    راشباع و اشباع موجود در روغن بذرراشباع و اشباع موجود در روغن بذرراشباع و اشباع موجود در روغن بذرراشباع و اشباع موجود در روغن بذرييييغغغغ

        ستستستستييييزززز، روغن، شوره ، روغن، شوره ، روغن، شوره ، روغن، شوره Suaeda aegyptiacaاه اه اه اه ييييراشباع، بذر، گراشباع، بذر، گراشباع، بذر، گراشباع، بذر، گييييد چرب اشباع وغد چرب اشباع وغد چرب اشباع وغد چرب اشباع وغيييياساساساس ::::واژگان کليديواژگان کليديواژگان کليديواژگان کليدي

        ۹۱۹۱۹۱۹۱////۸۸۸۸////۶۶۶۶پذيرش مقاله: پذيرش مقاله: پذيرش مقاله: پذيرش مقاله:     - - - - ۹۱۹۱۹۱۹۱////۶۶۶۶////۱۹۱۹۱۹۱۹دريافت مقاله: دريافت مقاله: دريافت مقاله: دريافت مقاله: 
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 ۱۳۹۱۱۳۹۱۱۳۹۱۱۳۹۱    زمستانزمستانزمستانزمستان/ / / / ۴۴۴۴سال پانزدهم شماره سال پانزدهم شماره سال پانزدهم شماره سال پانزدهم شماره                                                                                                                                                    /طب جنوب                                                     /طب جنوب                                                     /طب جنوب                                                     /طب جنوب                                                         ۳۴۲۳۴۲۳۴۲۳۴۲

        مقدمهمقدمهمقدمهمقدمه

زارها جهان شوره يهانيحدود هفت درصد تمام زم

 ۳/۱ش از يشود که بياند و حدس زده مل دادهيتشک

شدن  زارشده مستعد شوره ياريآب يهانيدرصد از زم

 يها(شورپسند) در خاک تياهان هالوفيگ هستند.

 ياريا آبيا با آب دريشور مختلف که با آب  ينمک

  ).۱کنند (يشده رشد م

ل تحمل يصورت گرفته در رابطه با پتانس يهايبررس

دهد که فاصله ينشان م ياهان زراعيدر گ يبه شور

ت ياهان و وضعين گيتحمل ا ن آستانهيب ياديز

ا وجود يتحمل آب در يبرا زايمورد ن يکيولوژيزيف

ان يسال يها طتياست که هالوف ين در حاليا دارد.

اند و افتهيتکامل  ،شور يدر اراض يسازگار يدراز برا

در  ياهيتغذ يازهايجهت ن يشتريب يتوانمند

  ). ۲باال دارند ( يبا فشار اسمز ييها طيمح

   Suaeda aegyptiaca گياه سودا آجيپتيکا

)S. aegyptiaca(  گياهي هالوفيت گوشتي، يکساله و

يا نيمه خشک مانند  بومي اراضي شور گرم و مرطوب و

هاي بيولوژيک گياه که سواحل استان بوشهر است. جنبه

عبارت از توليد مقدار بذر فراوان در شرايط طبيعي، 

عنوان هآهنگ سريع رشد و توليد مقدار زياد بيوماس, ب

گياهي مناسب جهت مطالعات فيزيولوژيکي و 

  گردد. بيوشيميايي معرفي مي

در ارتباط با  يمتعدد يهاگذشته پژوهش يهادر سال

انجام شده است. در سطح برگ  S. aegyptiacaاه يگ

 يهاونيده، لذا يل نگرديتشک ياه غدد نمکين گيا

گردند يره مياه ذخيبرگ گ يواکوئل يم در فضايسد

بات يقات انجام شده مقدار ترکيگر تحقي). از د۳(

 يياياثر ضد باکتر ي)، بررس۴( اهيموجود در گ يمعدن

تحمل نمک با کشت  ي)، بررس۵( يماه يروآن بر 

پروتئوم  يو بررو ياه در سطوح مختلف شوريگ

 باشند.ي) م۶( مربوطه

) و همکاران Leiwangوانگ (يکه توسط ل يقيدر تحق

انجام گرفت  S. aralocaspicaاه يدانه گ يبر رو

ها بر د که مقدار روغن موجود در دانهيمشخص گرد

 ۹۳د بوده که درص ۳۰ يال ۲۹حسب وزن خشک 

 ۶۸ش از يراشباع بوده که بيغ يهاآن روغندرصد 

درصد آن  ۲۰ش از يد و بيک اسينولئيدرصد آن ل

ک يتيز پالميد چرب اشباع غالب آن نيک است. اسياولئ

  ).۷باشد (يم

) و همکاران در Weberکه توسط وبر ( يدر پژوهش

 يتياهان هالوفياز گ يتعداد يبات روغنيمورد ترک

   اهيد که در گيفت مشخص گردانجام گر

Suaeda torreyana wats  مقدار روغن موجود در

درصد آن  ۵۸/۸۹درصد بوده که  ۲۵/۲۵ها حدود دانه

 يدهايدرصد آن اس ۴۲/۱۰راشباع و يچرب غ يدهاياس

د چرب اشباع آن ين اسيشتريچرب اشباع و ب

د يراشباع آن اسيد چرب غيک و اسيتيدپالمياس

  ).۸ک است (ينولئيل

) و همکاران مقدار Zueزو ( توسط يگريد يدر بررس

مقدار  Suaeda corniculatروغن موجود در دانه 

ل يپروفا يبررس يد. طيدرصد گزارش گرد ۳۴/۲۵

 يچرب روغن حاصل با دستگاه کروماتوگراف يدهاياس

دچرب يدرصد اس ۰۳/۸۰زان يک با مينولئيد لياس

رصد د ۷۱/۵زان يک با ميتيراشباع غالب و پالميغ

چرب  يدهايدچرب اشباع غالب شناخته شدند. اسياس

ک ينولني)، ل۰۵/۲ک (يتولئيدرصد)، پالم ۴۴/۱۰ک (ياولئ

افت يز يدرصد) ن ۰۷/۰ک (يدرصد) و استئار ۶۹/۱(

ع يصنا چرب در يدهايباتوجه به ارزش اس .)۹( شدند

ن يمأت ه ويته يها، روشيو بهداشت يي، غذايداروساز

  ت است. ياهم يدارا يسنتزو  يعيمنابع طب آن از
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است که  ياهيبه منابع گ يابيها دستن روشيجمله ا از

در مورد ساختار  يکاف علت فقدان اطالعات الزم وبه

بات آنها کمتر مورد توجه قرار يو ترک ييايميش

در  ياطور گستردهچرب به يدهاي). اس۱۰( اند گرفته

ن يتراند. مهمپراکنده يچرب يعت و مواد محتويطب

د چرب و ياس يمحتو يک روغن خوراکيشاخص 

  .)۱۱دها در روغن است (ين اسيتنوع ا

از  ياديتعداد ز يهاتاکنون روغن حاصل از دانه

شده است، که در  يبررس  Suaedaمختلف يها گونه

ک اشاره شده ينولئيد چرب ليتمام آنها به وجود اس

د ياس Suaeda يهااز گونه يمطالعه تعداد است. در

ک يتيد پالميب اسيترتهراشباع غالب بياشباع و غچرب 

  ک گزارش شده است.ينولئيد لياس و

ز يزان روغن و آناليم يق بررسين تحقيهدف از ا

  اهيچرب موجود در بذر گ يدهاياس يمحتو

S. aegyptiaca باشد.يم  

  

  ررررااااکککک    مواد و روشمواد و روشمواد و روشمواد و روش

ها و مواد شيميايي و استانداردها از همه حالل

  تهيه گرديد. Sigmaو  Merckهاي  شرکت

 
        برداريبرداريبرداريبردارينمونهنمونهنمونهنمونه    ))))الفالفالفالف

فارس در بذرهاي گياه از سواحل منتهي به خليج

(سواحل رودخانه حله (ايستگاه اول)، [استان بوشهر 

منطقه حفاظت شده مند (ايستگاه دوم)، 

 ]زارهاي منطقه شيف (ايستگاه سوم) شوره

پس از آن جهت شناسايي دقيق  آوري شده و جمع

 جهاد رزي بعثت شيراز وکشاو به مرکز جهاد

کشاورزي بوشهر انتقال داده شد. بذرها پس از 

خشک شدن توسط آسياب برقي پودر  جداسازي و

 ۱جهت يکنواختي اوليه از الک به قطر  گرديده و

ترتيب پودر متر عبور داده شدند و بدينميلي

  يکنواختي حاصل گرديد.

 

        ن درصد روغنن درصد روغنن درصد روغنن درصد روغناستخراج وتعيياستخراج وتعيياستخراج وتعيياستخراج وتعيي    ))))بببب

ر حالل نرمال هگزان توسط گرم بذر د ۱۰حدود 

گيري ساعت عصاره ۱۲مدت دستگاه سوکسله به

عصاره مذکور  شد. سپس باقيمانده نرمال هگزان در

(روتاري) از آن جدا  با دستگاه تقطير در خالء

گرديد. پس از توزين, درصد روغن استخراج شده 

  دست آمد.هبا استفاده ازفرمول ذيل ب

  تخراجي)= درصد روغن(وزن نمونه/وزن روغن اس× ۱۰۰

 

        چربچربچربچرب    هايهايهايهايددددتهيه مشتقات متيل استر وآناليز اسيتهيه مشتقات متيل استر وآناليز اسيتهيه مشتقات متيل استر وآناليز اسيتهيه مشتقات متيل استر وآناليز اسي    ))))جججج

دست آمده در هيک گرم از عصاره نرمال هگزاني ب

 ۲۵مدت ليتر پتاس متانولي بهميلي ۲۰يک بالن با 

ليتر فلوئور برم از ميلي ۱۲دقيقه رفالکس و سپس 

طريق مبرد به محتويات بالن افزوده گرديد و 

گاه حرارت را قه جوشانده شد. آندقي ۱۰مدت  هب

قطع کرده، به فاز آبي محلول نمک طعام افزوده شد. 

در اين حالت، فاز هگزان که حاوي اسيدهاي چرب 

شده است در دهانه گلوي بالن قرار  متيل استر

گيرند. فاز هگزاني بااليي را برداشته و پس از  مي

آبگيري بالفاصله مقدار يک ميکروليتر به دستگاه 

به مشخصات ذيل  GC/FIDاز کروماتوگرافي گ

 ها به شرح زير استتزريق شد. شرايط دستگاه

)۱۴ -۱۲.(  

مجهز  )CP-3800,Varian(فيدستگاه کروماتوگرا

ستون  )FID(اي به آشکارساز يونيزاسيون شعله

) Australia ،SGE Melbourn ،Bpx 70(موئينه 

از جنس سيليکاي ذوب شده از نوع فاز پيوندي 

 ۲۲/۰متر، قطر داخلي ستون  ۳۰ستون  (طول

متر) بود. از گاز ميلي ۲۵/۰متر و ضخامت فيلم  ميلي
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 ۹۹/۹۹بار با درصد خلوص  ۲۵هليوم با فشار 

سازي عنوان گاز حامل استفاده شد. آمادهبه درصد

في بر اساس کروماتوگرا گازدستگاه نمونه جهت 

استفاده گرديد  AOCS Ce 1e-91 دستور کار

 ۲۵۵ترتيب هب FID ماي دتکتور و انژکتور). د۱۵(

گراد بود. برنامه دمايي دستگاه در درجه سانتي ۲۷۰و

مدت نيم دقيقه و گراد بهدرجه سانتي ۱۲۵ابتدا 

درجه  ۲۵۰گراد با سرعت درجه سانتي ۱۵۰سپس 

دقيقه و در نهايت  ۲مدت  هگراد بر دقيقه بسانتي

درجه  ۲۵گراد با سرعت درجه سانتي ۲۰۰

 دقيقه بود.  ۹۰مدت هگراد بر دقيقه ب انتيس

شدت جريان گازهاي نيتروژن، هيدروژن و هوا در 

FID ليتر بر ميلي ۳۰۰و  ۳۰، ۲۵ترتيب هدتکتور ب

پس از تزريق هر نمونه به  .)۱۶- ۱۹( دقيقه بود

هاي رسم شده دستگاه کروماتوگراف گازي، منحني

نحني و زمان بازداري مربوط به هر اسيد چرب با م

مربوط به اسيد چرب استاندارد و زمان بازداري آن 

ترتيب نوع و ميزان اسيدهاي  مقايسه گرديد. به اين

هاي مورد آزمايش مشخص چرب موجود در نمونه

شد. اين روش براي هر نمونه در سه تکرار انجام 

گرديد و نتايج گزارش مورد تجزيه و تحليل آماري 

  قرار گرفتند.
  

        آناليز آماريآناليز آماريآناليز آماريآناليز آماري

ايج آماري با استفاده از آزمون تجزيه واريانس يک نت

تکرار بررسي شد. براي تجزيه و  عاملي با سه بار

 ،SPSS  )SPSS Incافزار ها از نرمتحليل داده

Chicago، Il،USA  و جهت رسم  ۲۰ويرايش

استفاده شد. همچنين   Excelرنمودار از نرم افزا

زمون مقايسه ميانگين مربوط به اسيدهاي چرب با آ

دار کروسکال واليس انجام گرفت. مالک معني

  در نظر گرفته شد.  )P>۰۵/۰(بودن

        هاهاهاها    يافتهيافتهيافتهيافته

  ميانگين درصد روغن حاصل از بذر گياه

S. aegyptiaca  پس از سه بار تکرار به ازاء هر

درصد  ۸۷/۰±۰۱۴/۰برداري معادل ايستگاه نمونه

اين گياه توسط  بود. آناليز روغن حاصل از بذر

ه کروماتوگرافي گازي وجود هشت اسيد دستگا

, )C10(, کاپريک )C9( چرب پالرگونيک

, پالميتيک )C13(دسيليک , تري)C11(اندسيليک 

)C16( استئاريک ,)C18( لينولئيک ,)C18:2(  و

اين ارقام در  د کهدهرا نشان مي )C18:3(لينولنيک 

 نمودار و گاز کروماتوگرام مربوطه در ۲ و ۱جداول 

  اده شده است.نشان د ۱

        
        ) درصد اسيدهاي چرب موجود در بذر گياه) درصد اسيدهاي چرب موجود در بذر گياه) درصد اسيدهاي چرب موجود در بذر گياه) درصد اسيدهاي چرب موجود در بذر گياه۱۱۱۱جدول جدول جدول جدول 

Suaeda aegyptiaca        
        سومسومسومسوم    نمونهنمونهنمونهنمونه        دومدومدومدوم    نمونهنمونهنمونهنمونه        اولاولاولاول    نمونهنمونهنمونهنمونه        چربچربچربچرب    اسيداسيداسيداسيد    نوعنوعنوعنوع        رديفرديفرديفرديف

  ۹C  ۳۶۸/۵  ۴۶۰/۵  ۴۷۷/۵ پالرگونيک  ۱

  ۱۰C ۶۰۳/۲  ۷۰۰/۲  ۷۵۴/۲کاپريک  ۲

  ۱۱C  ۸۸۵/۲  ۶۳۵/۲  ۹۱۸/۲انديسيليک  ۳

  ۱۳C  ۱۱۰/۲  ۱۳۵/۲  ۴۹۹/۲ديسيليکتري  ۴

  ۱۶:۰C  ۹۲۷/۱۰  ۳۳۵/۱۱  ۰۲۸/۱۱ پالمتيک  ۵

  C  ۴۸۷/۱۴  ۸۹۰/۱۴  ۵۳۶/۱۴ ۱۸:۳ لينولنيک  ۶

  ۱۸:۲C ۸۳۴/۵۷  ۹۴۶/۵۶  ۹۳۲/۵۶ لينولئيک  ۷

  ۱۸:۰C ۷۸۲/۳  ۸۹۷/۳  ۸۵۳/۳ استئاريک  ۸

        
        

) ميانگين درصد اسيدهاي چرب موجود در روغن ) ميانگين درصد اسيدهاي چرب موجود در روغن ) ميانگين درصد اسيدهاي چرب موجود در روغن ) ميانگين درصد اسيدهاي چرب موجود در روغن ۲۲۲۲جدول جدول جدول جدول 

        Suaeda aegyptiacaحاصل از بذر گياه حاصل از بذر گياه حاصل از بذر گياه حاصل از بذر گياه 

        درصد اسيد چربدرصد اسيد چربدرصد اسيد چربدرصد اسيد چرب        چربچربچربچربنوع اسيد نوع اسيد نوع اسيد نوع اسيد         رديفرديفرديفرديف

  ۹C  ۰۵۸/۰±۴۳۵/۵پالرگونيک   ۱

  ۱۰C ۰۷۶/۰±۶۸۵/۲ يککاپر  ۲

  ۱۱C  ۱۵۵/۰±۸۱۳/۲انديسيليک   ۳

  ۱۳C  ۲۱۷/۰±۲۴۸/۲تري ديسيليک   ۴

  ۱۶:۰C  ۲۱۲/۰±۰۹۷/۱۱پالميتيک   ۵

  ۱۸:۳C  ۲۱۹/۰±۶۳۷/۱۴لينولنيک   ۶

  C ۵۱۷/۰±۲۳۷/۵۷ ۱۸:۲لينولئيک   ۷

  ۱۸:۰C ۰۵۸/۰±۸۴۴/۳استئاريک   ۸
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  Suaeda aegyptiaca اه يبذر گ روغن چرب موجود در يدهاي) گاز کروماتوگرام حاصل از اس۱نمودار 

  ).C18:3ک (ينولني) و لC18:2ک (ينولئيل ),C18ک (ي), استئارC16ک (يتي), پالمC13ک (يليدسي), ترC11ک (يلي), اندسC10ک (ي), کاپرC9ک (يپالرگون

  

        بحثبحثبحثبحث

  ز بذر گياهدر روغن استخراج شده ا

Suaeda aegyptiaca  هشت اسيدچرب شناسايي

درصد اسيدهاي چرب  ۱۰۰گرديد که در مجموع 

موجود در روغن حاصل از بذر اين گياه را تشکيل 

دهند. بين اسيدچرب پالرگونيک، با همه اسيدها و مي

جز اسيد انديسيليک هاسيدکاپريک باهمه اسيدها, ب

نين بين اسيد چدار وجود داشت. هماختالف معني

دسيليک، اسيد پالميتيک، اسيد لينولنيک، اسيد تري

لينولئيک و اسيد استئاريک با همه اسيدها اختالف 

داري وجود داشت. در آناليز اسيدهاي چرب معني

ترتيب درصد اسيدهاي چرب شناسايي شده هاشباع, ب

درصد)، اسيد  ۰۹/۱۱شامل اسيد پالميتيک (

 ۸۴/۳درصد)، اسيد استئاريک ( ۴۳/۵نيک (پالرگو

درصد)، اسيد کاپريک  ۸۱/۲درصد)، اسيد اندسيليک (

درصد) بود.  ۴۸/۲دسيليک اسيد (درصد) و تري ۶۸/۲(

از طرفي اسيدهاي چرب غيراشباع شامل اسيد 

 ۶۳/۱۴درصد) و اسيد لينولنيک ( ۲۳/۵۷لينولئيک (

  باشد. درصد) مي

راشباع غالب در يغ وچرب اشباع  يدهاين اسيبنابرا

د يب اسيترتهب S. aegyptiacaاه يروغن حاصل از بذر گ

ن مطالعه يج ايباشند که نتايک مينولئيد ليک و اسيتيپالم

) و وبر Leiwangوانگ (ير لين نظير محققيج سايبا نتا

)Weber( ) و همکاران، و کژانگkezhang و اوهو (

)ohu) و زو (Zuo( .و همکاران مطابقت دارد   

اه يدانه گ وانگ بريکه توسط ل يپژوهش در

aralocaspica Suaeda ک يتيد پالميانجام شد، اس

د يدچرب اشباع و اسين اسيشتريدرصد ب ۹۰/۳ مقدار به

دچرب ين اسيشتريدرصد ب ۱۳/۶۸مقدار هک بينولئيل

  ).۷باشند (يراشباع ميغ

  اهيبذر گ يرو گر که بريد يقيدر تحق

acuminata Suaeda انجام شد  وبر و کژانگ توسط

د يب اسيترتهآن ب راشباع غالب دريغ د چرب اشباع وياس

مقدار ک بهينولئيد لياس درصد و ۵۱/۷زان يمک بهيتيپالم

  ).۲۰باشد (يدرصد م ۶۵

 اهيگ يررو بر عمل آمده توسط وبرهب يهايبررس در

fruticosa Suaeda ۰۴/۱۷زان يمهک بيتيد پالمياس 

ک ينولئيد لياس د چرب اشباع غالب ويسعنوان ادرصد به
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راشباع غالب عنوان شده يد چرب غيدرصد اس ۰۸/۷۲با 

  ).۸بود (

 د چرب غيراشباع اسيد لينولئيک بود که اينين اسيترمهم

ره يد توسط جين رو بايا شود. ازيد در بدن سنتز نمياس

سه باند  يک که داراينولنيد لين شود. اسيمأت ييغذا

قرار  يچرب خوراک يدهايدر گروه اس زيدوگانه است ن

رشد سالم  ياند که بدن قادر به سنتز آنها نبوده و براگرفته

 يهاتيفعال اريدر اخت ييم غذايله رژيوسهد بيبدن با

کمبود  از يناش ييم ابتدايرد. عاليگ بدن قرار يکيمتابول

 و يپوست يهايماريمانند ب يچرب ضرور يدهاياس

 يدهايطور کامل با مصرف اسهرشد بوده که ب يکند

ن يدوم يستم عصبيقابل درمان است. س ۶- چرب امگا

که يطورهچرب است ب يبدن از نظر محتو ياتيارگان ح

 يدرصد وزن خشک مغز انسان بالغ را چرب ۶۰ تا ۵۰

راشباع يچرب غ يدهايدرصد آن اس ۳۵دهد. يل ميتشک

  ).۲۱باشد (يم راشباعيوند غيبا چند پ

  اهيچرب مختلف در گ يدهايزان اسياز آنجا که م

Suaeda aegyptiaca و  يطيتحت عوامل مختلف مح

جهت  يق و بررسيلذا تحق .ره هستنديو غ ييآب و هوا

ا کاهش هر يش يکه سبب افزا يط و عواملين شراييتع

د يت منجر به توليچرب گشته و در نها يدهايک از اسي

  گردد. يشنهاد ميگردد پيتر ممطلوب يروغن يهادانه
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Abstract 

Background: Suaeda aegyptica (S. aegyptica) species belong to the Chenepodiaceae family, the second 

largest family in the world of plants kingdom. It is indigenous to arid and semi-arid regions of the world 

and salty coastal zones Persian Gulf of Iran. It is an annual succulent halophyte plant which is 

characterized by producing oily seeds, high growth rate and large number of biomass. The aim of this 

study is analyzing and determination of oil and fatty acids concentrations in the S. aegyptica seed. 

Material and Methods: The seeds of S. aegyptica were collected form coastal zones of Persian Gulf in 

Bushehr province, washed and dried. The fatty acids content of the dried seeds were extracted in n-hexane 

solvent by soxhellet apparatus. The residue of n-hexane in oily phase was evaporated by rotary evaporator 

and remaining oil was collected for fatty acids analysis. In the presence of potassium hydroxide and BF3 

by refluxing for 30 minutes, the methyl ester derivative of fatty acids were produced. Then the resulted 

derivatives were analyzed by gas chromatography (GC-FID). 

Results: The seeds of S. aegyptica contains eight fatty acids as: Pelargonic (C9), Capric (C10), Undecylic 
(C11), Tridecylic (C13), Myristic (C14), Palmitic (C16), Stearic (C18), Linoleic (18:2) and Linolenic 

(18:3). 

Conclusion: The ratio of unsaturated fatty acids was higher than the saturated ones. Linoleic and Palmitic 

acids are major unsaturated and saturated fatty acids of S. aegyptica seed respectively. 
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