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مقایسه خواص فیزیکوشیمیایی و پروفایل اسیدهای چرب روغن سالیکرنیا با واریتههای ایرانیکا،
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پذیرش0044/40/10 :

چکیده :
اخیراً ،با رشد دانش عمومی ،تقاضای مردم برای مصرف روغن هایی که عالوه بر تامین انرژی و ایجاد طعم ،در سالمتی هم مفید
باشد ،افزایش یافته است .از انجایی که  %29روغن مصرفی در ایران وارداتی می باشد و از طرفی پتانسیل کشت محصولی مشابه
سالیکرنیا که قابلیت رشد در خاک های شور و شرایط زیست گاهی ایران را دارد .لذا در این تحقیق از گیاه سالیکرنیا به عنوان یک
منبع روغنی در تولید روغن مخلوط استفاده گردید .در این پژوهش ،ویژگیهای فیزیکوشیمیایی گیاه سالیکرنیا (پروفایل
اسیدچرب ،اسیدیته ،ضریب شکست ،عدد یدی ،دانسیته،عدد صابونی ،درصد روغن استحصالی ،پایداری اکسیداتیو ،پراکسید) گیاه
سالیکرنیا در سه واریته از گیاه سالیکرنیا (واریته سالیکرنیا پرسیکا ،سالیکرنیا پرسپلیتاناو ایرانیکا) مورد بررسی قرار گرفت .نتایج
نشان داد مقدار بازدهی استخراج روغن در واریتههای گیاه سالیکرنیا به طور معنی داری ( ،)p≥ 4/40به ترتیب ایرانیکا ±4/440
 00/2درصد ،پرسپلیتانا  0/044 ±4/449درصد و پرسیکا آخانی  0/044 ±4/449درصد بود و در آزمون کروماتوگرافی گازی 04
نوع پروفایل اسیدچرب را در روغنهای استخراج شده و همچنین روغنهای فرموله شده ،آنالیز شد .در این میان اسیدهای چرب
لینولنیک به طور معنی داری ( ،)p≥ 4/40در واریتههای متفاوت بترتیب ایرانیکا  9/209 ±4/440درصد ،پرسپلیتانا ±4/404
 1/914درصد و پرسیکا آخانی  09/011 ±4/440درصد بود.
کلید واژه :سالیکرنیا ،گاز کروماتوگرافی،درصد روغن  ،پروفایل اسید چرب ،خواص فیزیکو شیمیایی

 - 0دانش آموخته کارشناسی ارشد دانشکده کشاورزی ،واحد ورامین – پیشوا ،دانشگاه آزاد اسالمی ،ورامین ،ایران
 - 9استادیار گروه صنایع غذایی  ،دانشکده کشاورزی ،واحد ورامین – پیشوا ،دانشگاه آزاد اسالمی ،ورامین ،ایران
 - 1دانشیار گروه صنایع غذایی  ،دانشکده کشاورزی ،واحد ورامین – پیشوا ،دانشگاه آزاد اسالمی ،ورامین ،ایران
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مقدمه:
مواد مغذی اصلی تامین کننده انرژی بدن که در رژیم غذایی موجود میباشند شامل پروتئین ،چربی  ،کربوهیدرات بوده  ،همچنین
تعداد زیادی ریز مغذی مانند ویتامینها و مواد معدنی نیز در رژیم وجود دارد ( . ) Mahan& Raymond,9400چربیها و لیپیدها
حدود  %10منبع انرژی در رژیم غذایی هستند که سهم قابل توجهی از انرژی بدن را تامین میکنند  .چربیها برای هضم  ،جذب و
انتقال ویتامینها و فیتوکمیکالهای محلول در چربی مانند لیکوپن و کارتنوئیدها ضروری بوده و از سویی منابع چربی تامین کننده
اسیدهای چرب ضروری بدن میباشد (.) Mahan& Raymond,9400

روغنها و چربیها در صنعت نیز مقبولیت زیادی دارند  .هدف اصلی صنعت طعم دهندهها رسیدن به عطر و طعم و مزه مناسب در
محصوالت برای مصرف کنندگان است  .این ترکیبات عطر و طعم میبای ست در مدت زمان طوالنی پایدار بوده و از لحاظ اقتصادی نیز
توجیه مناسبی داشته باشد  .تحقیقات نشان داده که مولکولهای آروما در چربی قابل حل و پایدارند(  . )Merill et al.,9440تولید و
مصرف روغنها و چربیها در دنیا  002میلیون تن در سال 9440بوده که به طور میانگین نرخ آن سالی  9تا  9میلیون تن در حال
افزایش است  .از این میزان حدود  00درصد به عنوان مواد آغازین اولئوکمیکاها و حدود  9درصد جهت خوراک دام استفاده میشود .
 %04باقیمانده به صورت روغن سرخ کردنی  ،روغن ساالد  ،روغن پخت و پز و غیره استفاده میشود ( .)Guston,9400در سال -9404
 9400تولید  2روغن گیاهی از  0دانهی روغنی و میوه پالم و زیتون  001میلیون تن در دنیا را داشته که در این میان روغنهای
گیاهی سویا  ،پالم  ،کلزا و آفتابگردان افزایش تولید بیشتری را داشتهاند (.)Hamm et al.,9401

شوری یکی از مهمترین تنش های غیرزیستی در کشاورزی و از بزرگترین عوامل محدود کننده رشد گیاه و تولید محصول در جهان
میباشد ،که به یکی از جدی ترین مشکالت جهانی برای فراهم کردن آب و زمین کافی برای رفع نیازهای غذایی جهان تبدیل شده
است ( .)El Shaer,9404در ایران حدود  90میلیون هکتار از اراضی را خاکهای شور و سدیمی تشکیل میدهند که نزدیک به  %00از
کل کشور است .رشد باالی جمعیت کشور ،شور شدن زمینهای کشاورزی و کاهش منابع آب شیرین باعث شده است تا کشاورزی
ایران با محدودیتهای جدی روبرو باشد ( .)Mohammadi,9440در این میان یکی از مهمترین مخاطران طبیعی که در سالهای اخیر
در ایران در حال رخ دادن است کاهش آب و خشک شدن دریاچه ارومیه میباشد .دریاچه ارومیه بزرگترین و شورترین دریاچه دائمی
ایران است که بر اثر تغییرات جوی ایجاد شده طی دو دهه اخیر و به تبع آن خشکسالیهای طوالنی مدت و کاهش بیش از حد تراز
سطح آب دریاچه مشکالت زیست محیطی فراوانی را بوجود آورده است و باعث شور شدن زمینهای کشاورزی و مرغوب منطقه شده
است (.)Aghaian-zadeh et al.,9401
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یکی از گیاهان شورپسند برای نیل به اهداف یاد شده ،گیاه سالیکرنیا میباشد که هم به عنوان غذا و دارو و هم به عنوان علوفه مورد
استفاده قرار می گیرد (.)Nasiri,9401
سالیکرنیا ( )Salicornia L.گیاهی از خانواده اسفنجیان و نمک دوست بوده و در خاکهای شور (در مراکز اصلی آسیای جنوب غربی و
مرکزی) قابل رشد است  .همین ویژگی  ،باعث می شود که جهت کشت آن نیازی به زمین زراعی و آب کشاورزی نباشد و از این نظر
نیز صرفه اقتصادی خوبی خواهد داشت(.)Akhani,9449
این گیاه بدون برگ بوده و ساقههای آن بسیار آبدار ( شور ) و شاداب میباشد .سالیکرنیا ( )Salicornia L.از آب شور تغذیه و به
روش گرده افشانی تولید مثل میکند ( .)Olson et al.,9441امروزه توجه کشورهای اروپایی وآسیایی به این گیاه بیشتر شده است.
بطوری که از گیاه آن در کشورهای اروپایی برای تهیه خوراک و مواد غذایی و در کشورهای آسیایی برای ساالد تازه و ترشیجات
استفاده میشود  .از روغن سالیکرنیا ( )Salicornia L.در موارد دارویی(طب سنتی) جهت معالجه بیماریهای از قبیل برونشیت  ،تورم
کبد  ،اسهال  ،کاهش قند خون  ،ضد التهاب و فعالیت سیتوتوکسیک استفاده میشود .و همچنین این گیاه دارای خاصیت آنتی-
اکسیدانی نیز میباشد که باعث افزایش مقاومت روغن در برابر شرایط محیطی میشود (.) Zerai et al., 9404
این گیاه در امریکا  ،مکزیک  ،عربستان  ،پاکستان  ،مصر و  ...کشت داده میشود ( .) Zerai et al., 9404بسیاری از محققان روغن
گیاه علفی شور یا سالیکرنیا ( )Salicornia L.را به عنوان منبع اسیدهای چرب غیراشباع مفید بیان کردهاند  ،همچنین استفاده از این
روغن جهت تولید سوخت بیودیزل در جهان بسیار مطرح و کاربردی میباشد ( . )Glenn et al., 0220
چربیهای تولیدی از گیاهان محیطهای شور توسط  NASAمورد مطالعه قرار گرفته  .این گیاه در محیطهای شور و محیطهای که
غنی از نمک هستند قادر به رشد است  .همین ویژگی این گیاه ،باعث می شود که جهت کشت آن نیازی به زمین مزرعه و یا آب
آشامیدنی انسانها نباشد و از این نظر نیز صرفه اقتصادی خوبی داشته باشد ( . )Kerr,9440گونههای که در این پروژه مورد بررسی قرار
گرفت سالیکرنیا ویرجینکا و سالیکرنیا یوروپا است  .این گیاهان بی برگ  ،ساقه های مفصلدار  ،آبدار و غده غده هستند  .دانههای
روغن تولید شده نیز در غدهها قرار دارند .مقدار چربیهای قابل استخراج از این دانهها به میزان  %14میباشد ( . )Karl,9441روغن
موجود در این گیاه ،درون غده این گیاه در دو قمست  -0در دانههای موجود در غده  -9در سطح مومی غده محاصره یا حبس شده
قرار دارند .به طور کلی  ،زمانی که مقدار رویش دانه موجود در غده کامل شود  ،میتوان مقدار بیشتری از روغن را از این گیاه
استخراج نمود(. )Karl,9441
با توجه به وجود خاکهای شور  ،آب و هوای متنوع  ،شرایط زیستگاهی ایران ( از نظر زمینهای شور در بیابانهای مناطق گرم و
معتدل) به نحوی تولید این گیاه را مطلوب کرده است .جنس سالیکرنیا  ،جنسی بین المللی است .که جنس این گونه شباهت زیادی
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به جنس گیاهانی که در تاریکی رشد میکنند دارد  .طبق مطالعات و بررسیهای انجام شده  ،تقریباً همه گونههای سالیکرنیا در ایران
و ترکیه  ،با گونههای دیگری همچون  Salicornia europaea L.در انگلستان مورد مقایسه قرار گرفت و به همراه مطالعات ذره ای ،
کشت توام و آزمایشات زیاد و اطالعات مربوط به یاخته شناسی  ،به این نتیجه رسیدن که این گونه ( )Salicornia europaea L.در
ایران قادر به رشد نیست( این گونه انگلیسی نمیتواند در خاک ایران رشد کند)  .عالوه بر این اخیراً یک بیماری همه گیر بومی از
نوع سالیکرنیا پرسیکا وجود دارد که در برخی از مواقع گونههای سالیکرنیا

را بیمار میکند(Ghaffari et al., 9449).

جمعیت های گونه سالیکرنیای ایرانی در استانهای مرکزی  ،جنوب ایران و سواحل خلیج فارس رشد میکنند  .این گونهها در طی
سفرهای مکرری در سالهای  9440،9440،9441،9440،0220،0200مورد مطالعه قرار گرفتهاند  .مشاهدات علمی پیرامون تغییر
پذیری گونه ها ،بخصوص طی زمانهای گلدهی و باردهی  ،جهت کنترل اینکه آیا تغییرات مشاهده شده به طور ارثی ثابت بوده و یا بر
اثر

شرایط محیطی میتواند تغییر نماید  ،صورت گرفته است ).)Ghaffari et al. 9449

هدف از این تحقیق مقایسه خواص فیزیکوشیمیایی و پروفایل اسیدهای چرب روغن سالیکرنیا با واریتههای ایرانیکا ،پرسیکا آخانی و
پرسپلیتانا می باشد.
مواد و روشها
مواد:
مواد مورد استفاده در این پژوهش ( هیدروکسید پتاسیم ،تیوسولفات سدیم ،پتاسیم یدید،معرف فنل فتالئین ،چسب نشاسته ،کلروفرم ،اسید
استیک ،اتانول ،دی اتیل اتر ،محلول هانوس ،اسید کلریدیک ،متانول ،هپتان ،سولفات سدیم) از شرکت  Merckآلمان خریداری شد.

روغن سالیکرنیا:
گیاه سالیکرنیا از منطقه تهران و واریتههای دیگر (سالیکرنیا پرسپلیتانا و ایرانیکا) از جهاد کشاورزی ( مرکز تحقیقات کوثر وابسته به
جهاد کشاورزی) دریافت گردید.
برداشت گیاه از رودخانه شور مرداباد :همانطور که در شکل  0مشاهده میشود  .بعد از حضور در منطقه مرداباد کرج گیاه مورد تحقیق
(سالیکرنیا پرسیکا آخانی) برداشت و جهت تکمیل آزمایشات به کارخانه روغن شماره یک ورامین منتقل شد.
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شکل  :1برداشت گیاه از رودخانه شور مردآباد
Figure.1: Plant harvest form shoor Mardabad river

ارزیابی پروفایل اسیدچرب به روش گاز کروماتوگرافی:
نوع دستگاه مورد استفاده جهت شناسایی اسیدهای چرب موجود در روغن سالیکرنیا  Agilentساخت کشور ایاالت متحده و دارای ستون
 044متری میباشد که با شرایط :

کروماتوگرافی (  )GCمدل  Agilent technologies 9024 Nمشخصات

ستونCAT.NO.CP 0002 CP SIL 00 044 m×4290 m× 429 :

 μmمشخصات دستگاه تأمین کننده هیدروژن  Peak Scientificگاز هلیوم ) SPECIAL PURITY GRADE HELUM (0/4کپسول
هوا ) SPECIAL PURITY GRADE ZERO AIR (0/4جهت اندازهگیری پروفایل روغن سالیکرنیا مورد استفاده قرار گرفت.
روش تهیه متیلاستر روغن :
 0گرم روغن را در بالن  904میلیلیتری درب سمبادهای وزن کرده و به میزان  04میلیلیتر محلول متانولی متیالت سدیم و سنگ
جوش به آن اضافه  ،و لوله سردکننده  ،به آن وصل شد .محلول  ،جوشانده تا شفاف شد .سپس  04میلیلیتر محلول متانولی اسید-
کلریدریک را به بالن اضافه و به مدت  04دقیقه آن ،جوشانده شد  .بالن را تحت جریان آب سرد کرده و  044میلیلیتر آب مقطر به آن
اضافه شد  .سپس محتویات بالن را به یک قیف دکانتور منتقل و  14میلی لیتر هپتان به آن اضافه شد و قیف را تکان داده تا فاز هپتانی
آن  ،جدا شود (  9بار این مرحله کرده شد ) و در نهایت استر تولیدی را توسط سولفات سدیم رطوبتگیری و توسط پشم شیشه نمونه
فوق را صاف کرده و در حمام آبگرم (تحت خالء ) نمونه را تا رسیدن به حجم  94میلیلیتری مطابق استاندارد ملی ایران ،به شماره -9
 ( 01099موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران )0120 ،تبخیر شد.
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ضریب شکست :
برای تعیین ضریب شکست روغن سالیکرنیا از دستگاه رفراکتومتر ( مدل  ATAGOساخت ژاپن) در دمای  04درجه سانتیگراد مطابق
استاندارد ملی ایران ،به شماره  ( 0040موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران )0100 ،اندازهگیری شد .
عدد یدی :
مقدار  4/0گرم نمونه جامد و یا  4/90گرم از نمونه روغن مایع را در یک ارلن مایر درب سمبادهای تمیز به دقت وزن شد 04 .میلیلیتر
کلروفرم به آن افزوده و روغن را در آن حل کرده .به وسیله یک پیپت  90میلیلیتر محلول هانوس به آرامی به بالن افزوده و در بالن،
گذاشته شد ،آن را به آرامی همزده و به مدت نیم ساعت در تاریکی گذاشته شد و گاهی ارلن را تکان داده .پس از  14دقیقه در بالن را
برداشته ابتدا  04میلیلیتر محلول پتاسیم یداید افزوده و ارلن را کامالً تکان داده و سپس با  04میلیلیتر آب مقطر تازه جوشیده درب و
جدار ارلن را بشوئید .محلول را با سدیم تیوسولفات که به صورت قطره قطره اضافه شد و در حالی که ارلن  ،به طور یکنواخت تکان داده
شد و عیارسنجی انجام شد تا محلول زرد رنگ تقریباً بیرنگ شد .سپس چند قطره شناساگر نشاسته به آن افزوده و عیارسنجی ،ادامه
داده شد تا رنگ آبی کامالً از بین برود .در خاتمه عمل درب ارلن را گذاشته و آن را به شدت تکان داده تا هر گونه ید باقیمانده به
صورت محلول در کلروفرم ،جذب محلول پتاسیم یداید ،مطابق استاندارد ملی ایران ،به شماره  ( 0009موسسه استاندارد و تحقیقات
صنعتی ایران )0102 ،شد.
عدد صابونی :
حدوداً  9گرم از نمونه را برداشته و با یک پیپت  90میلیلیتر پتاسیم هیدروکسید اتانولی را به آن اضافه میکنند ( مقداری سنگ
جوش را به آن اضافه کرده)  .و سپس خنک کننده برگشتی را به ارلن مخروطی وصل کرده و ارلن مخروطی را روی وسیله گرم قرار
میدهند .به آرامی آن را میجوشانند و هر چند لحظه یک بار آن را تکان میدهند ( به مدت  94دقیقه) برای روغنهایی که نقطه ذوب
باالیی دارند و روغنهایی که به سختی صابونی میشوند دو ساعت این عمل را انجام میدهند .و در نهایت باید محلول شفاف باشد.
به محلول داغ  4/0تا  0میلی لیتر محلول فنل فتالئین اضافه شد و با اسید کلریدریک عیارسنجی شد تا رنگ صورتی شناساگر ناپدید
شود .اگر محلول به شدت رنگی باشد به آن  4/0تا  0میلیلیتر محلول قلیایی  9Bاضافه میشود .محلول شاهد ،آزمون شاهد با استفاده
از  90میلیلیتر محلول پتاسیم هیدروکسید اتانولی ،بدون نمونه مطابق استاندارد ملی ایران ،به شماره  ( 04040موسسه استاندارد و
تحقیقات صنعتی ایران )0121 ،انجام شد.
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جرم مخصوص ( دانسیته ) :
سورن در سال  0209برای دانسیته معادلهای را در ارتباط با عدد یدی و عدد صابونی ارائه نموده است ( .حسینی . )0129 ،
رابطه :1

d=4/0000+4/4441×SV+4/44400×IV

در این معادله  dدانسیته
 = SVعدد صابونی
 = IVعدد یدی
پایداری اکسیداتیو:

سرعت نسبی اکسیداسیون توسط معادله بدست آمد ( مالک. )0120 ،

رابطه  :2پایداری اکسیداتیو =(

)(+

) (+

)

در این معادله  = Aاسید اولئیک
 = Bاسید لینولئیک
 = Cاسید لینولنیک
اندازهگیری عدد پراکسید:
روش اندازهگیری تعیین عدد پراکسید بر اساس استاندارد کتاب آزمایشات مواد غذایی ) (AOACانجام گردید .در این روش مقدار  0گرم
نمونه آماده شده در ارلن مایر  904میلیلیتری وزن گردید و  14میلیلیتر حالل (مخلوط اسیداستیک و کلروفرم) به آن اضافه شد
سپس حدود  4/0میلیلیتر یدور پتاسیم به آن اضافه شد و مخلوط به مدت یک دقیقه ساکن گذاشته و گاهی همزده شد ،سپس حدود
 14میلی لیتر آب مقطر به آن اضافه گردید و مخلوط به مدت یک دقیقه ساکن گذاشته شده و چند قطره چسب نشاسته به محلول
اضافه و با محلول تیوسولفات  4/40نرمال تیتر گردید .و قتی که رنگ نمونه به یک حالت شفاف و زالل رسید تیتراسیون متوقف گردیده
و عدد پراکسید بر حسب میلیاکیواالن بر کیلوگرم از طریق فرمول مطابق استاندارد ملی ایران ،به شماره  ( 0002موسسه استاندارد و
تحقیقات صنعتی ایران )0100 ،محاسبه گردید .
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اندازهگیری عدد اسیدی:
 94میلیلیتر اتانول و  94میلیلیتر دیاتیلاتر در یک ارلنمایر ریخته و  0قطره فنلفتالئین به آن افزوده و خوب مخلوط گردید 0.گرم
نمونه روغن را در ارلنمایر  904میلیلیتری دیگر وزن نموده و حالل فوق ،به آن افزوده شد.محتویات ارلن را با هیدروکسیدسدیم یا
هیدروکسیدپتاسیم 4/0یا  4/40نرمال تا ظهور رنگ صورتی کم رنگ که به مدت  00ثانیه پایدار باشد تیتر نموده و حجم قلیای مصرفی،
یاداشت گردید .نمونه شاهد نیز از طریق تیتراسیون حالل(بدون حضور نمونه روغن با هیدروکسیدسدیم یا هیدروکسیدپتاسیم 4/0یا
 4/40نرمال) تا ظهور رنگ صورتی کم رنگ انجام گرفته و از طریق رابطه اندیس اسیدی مطابق استاندارد ملی ایران ،به شماره (0000
موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران )0124 ،محاسبه گردید .
بازدهی استخراج روغن از سه واریته گیاه سالیکرنیا:
بازدهی استخراج روغن از گیاه سالیکرنیا به روش سوکسله انجام پذیرفت .بعد از بازدهی استخراج روغن از گیاه سالیکرنیا مشخص شد
که گیاه سالیکرنیا با واریته ایرانیکا ،میزان آن استحصال (  ،)%09گیاه سالیکرنیا واریته پرسپلیتانا (  )%9و گیاه سالیکرنیا واریته پرسیکا
آخانی ( )%2بود.
روش تجزیه و تحلیل دادهها
بهمنظور طراحی تیمارها از طرح کامالً تصادفی استفاده گردید و تمام آزمونها در  1تکرار انجام شد .تجزیه و تحلیل آمااری دادههاا باه روش آناالیز
واریانس یک طرفه دانکن با  20درصد اطمینان در نرمافزار مینی تب  09انجام گرفت.

نتایج و بحث :

نتایج آزمون پروفایل اسیدهای چرب انجام شده بر روی انتخاب بهترین واریته سالیکرنیا در جهت بکارگیری آن
در صنعت روغن:
مقادیر ساختار اسیدهای چرب موجود در روغن سالیکرنیا توسط دستگاه گاز کروماتوگرافی ( )GCشناسایی شده و در جدول
شماره0قابل مشاهده است.
طبق نتایج بدست آمده ،در بین روغنهای گیاه سالیکرنیا با واریتههای متفاوت ،روغن سالیکرنیا پرسیکا آخانی دارای میزان لینولنیک
باال میباشد و بیشتر به صورت دارویی قابل استفاده است(جنبه دارویی دارد) ولی دو واریته دیگر ،سالیکرنیا ایرانیکا و سالیکرنیا
پرسپلیتانا از نظر ساختار اسیدهای چرب ( لینولنیک پایین تر و اشباعیت کمتر) بیشتر میتوانند در صنعت روغن مورد استفاده قرار
گیرند (به دلیل محدودیتهای استفاده از میزان لینولینک و اشباعیت در روغنهای مصارف خانوار)
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در بین روغنهای استحصال شده ،روغن سالیکرنیا پرسیکا آخانی اختالف معناداری با واریتههای دیگر داشته و میتوان به این اشاره کرد
که به دلیل میزان لینولنیک باال  ،بیشتر به صورت دارویی قابل استفاده است(جنبه دارویی دارد) ولی دو واریته دیگر (سالیکرنیا ایرانیکا و
سالیکرنیا پرسپلیتانا) از نظر ساختار اسیدهای چرب ( لینولنیک پایینتر و اشباعیت کمتر) با هم اختالف معناداری نداشت و بیشتر می-
توانند در صنعت روغن مورد استفاده قرار گیرند (به دلیل محدودیتهای استفاده از میزان لینولینک و اشباعیت در روغنهای مصارف
خانوار) .
اسیدهای چرب اشباع :میزان اسید چرب اشباع در واریته ایرانیکا  ، 01/144 ±4/404واریته پرسپلیتانا  00/949 ±4/400و واریته
پرسیکا آخانی  92/009 ±4/400درصد گزارش شد .که این شرایط نشان میدهد هرچه اشباعیت باالتر در روغنهای خوراکی باشد
مقاومت حرارتی نیز افزایش می یابد (جاللی )0100 ،ولی در صورت تولید روغنهای وینترایز (تولید روغنها در بطری شفاف) ،میزان
افت روغن افزایش مییابد.
اسیدهای چرب چند غیراشباع :میزان اسیدهای چرب چند غیراشباع در واریته ایرانیکا  ، 09/024 ±4/404واریته پرسپلیتانا ±4/400
 00/409و واریته پرسیکا آخانی  02/209 ±4/440گزارش شد.که این اعداد از مجموع میزان اسیدهای چرب لینولنیک و لینولئیک
بدست میآید .باید متذکر شد که میزان لینولئیک ( پیش ساز امگا  )9در ساختار اسیدهای چرب واریتههای ایرانیکا و پرسپلیتانا نزدیک
به روغن آفتابگردان میباشد و جهت فرموالسیون برای روغنهای سرخ کردنی و مایع مخلوط استاندارد ملی ایران ،به شماره 0204
( موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران )0120 ،کاربرد بیشتری دارد .الزم به ذکر است نتایج بدست آمده با نتایج

Elsebaie et al.

( 9401گیاه علفی شور سالیکرنیا فروتیکوسا یک گیاه با دوام  ،از نظر بیوتکنولوژی در برابر شرایط محیطی میباشد و بسیار در مصر یافت
میشود که توسط آب شور سیراب میشود) دانه روغنی سالیکرنیا فروتیکوسا مورد مطالعه قرار گرفته و نتایج آن به شرح ذیل گزارش
میگردد :روغن این گیاه توسط مخلوطی از کلروفرم و متانول ( با نسبت حجمی  /حجمی  9کلروفرم و  0متانول ) استخراج شد  .طی
تحقیقات بعمل آمده بیشترین میزان روغن استخراجی از این گیاه 90/02درصد میباشد و همچنین آنالیز مشخصات فیزیکوشیمیایی
دانه روغنی گیاه سالیکرنیا فروتیکوسا به شرح ذیل است .عدد یدی ،00/0gI/044g oilعدد اسیدی 0/00 mgKOH/g oilو مقدار مواد
صابونی نیز  . mgKOH/g oil020/9اسیدهای چرب غیراشباع  ، %00/40میزان اسید اولئیک  ، %09/00اسید لینولئیک  ، %00/04اسید
لینولنیک  ، %1/20اسید پالمتیک  0الی  0/0و اسید استاریک  0/90الی 0/92درصد میباشد .که روغن استخراج شده طی ارزیابی
انجام شده از نظر سالمتی مفید است .پس می توان نتیجه گرفت که عدد بدست آمده در روغن سالیکرنیا واریته ایرانیکا با اعداد بدست
آمده در پژوهشهای دیگر مطابقت داشته.
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 پروفایل اسیدهای چرب: 0 جدول
Table 0- fatty acid profiles
نوع روغن

حدود بازده زمانی

سالیکرنیا پرسیکا آخانی

سالیکرنیا پرسپلیتانا

سالیکرنیا ایرانیکا

Type of oil

Approximate

Salicornia persica

Salicornia perseplitana L.

Salicornia Iranica L.

time efficiency

Akhani L .

C12:1

09/409 -09/900

4/001 ±4/440

a

4/904 ±4/404

c

4/109 ±4/440

b

C1::1

00/000-00/190

4/909 ±4/400

e

4/019 ±4/440

b

4/094 ±4/404

a

C1::1

00/000 -00/190

90/049 ±4/400

a

04/909 ±4/440

b

2/019 ±4/440

c

C1::1

99/011-99/990

0/491 ±4/440

a

4/494 ±4/444

d

4/404 ±4/444

c

C1::1

90/009

4/001 ±4/494

a

4/444 ±4/444

b

4/444 ±4/444

b

C1::1

90/004 -99/001

9/099 ±4/440

i

1/901 ±4/400

g

9/209 ±4/440

h

C1::1

90/199-90/041

2/401 ±4/400

i

01/001 ±4/440

h

00/041 ±4/440

g

C1::2

92/009-14/002

00/001 ±4/440

i

90/009 ±4/440

b

92/001 ±4/440

a

C1::3

11/140-10/000

09/011 ±4/440

a

1/914 ±4/404

b

9/209 ±4/440

c

C2::1

04/919-01/200

4/104 ±4/404

f

4/404 ±4/444

h

4/404 ±4/444

h

SFA

---

92/009 ±4/400

a

00/949 ±4/400

b

01/144 ±4/404

c

MUFA

---

04/019 ±4/400

i

01/241 ±4/440

h

00/001 ±4/440

g

PUFA

---

02/209 ±4/440

i

00/409 ±4/400

b

09/024 ±4/404

a

. انحراف معیار نشان داده شده است± نتایج به صورت میانگین
Results on average ± The standard deviation is shown

. حروف متفاوت کوچک نشانگر اختالف معنیدار در هرستون میباشد
Different small letters indicate a significant difference in each column.
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شکل  :9پروفایل اسید چرب روغن سالیکرنیا واریته پرسیکا آخانی
Figure 9:Fatty acid profile of salicornia oil, persica Akhani L . Variety

شکل  :1پروفایل اسید چرب روغن سالیکرنیا واریته پرسپلیتانا
Figure 1:Fatty acid profile of salicornia oil, perseplitana L. Variety

شکل  :0نمونه پروفایل اسید چرب روغن سالیکرنیا واریته ایرانیکا
Figure 0:Fatty acid profile of salicornia oil, Iranica L. Variety
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:خصوصیات فیزیکوشیمیایی روغن سالیکرنیا با واریتههای متفاوت
 خصوصیات فیزیکوشیمیایی:9 جدول
Table 9: Physicochemical properties
درصد روغن

(A.V) اسیدیته

پراکسید

ISO پایداری

(d) دانسیته

عدد صابونی

(IV( عدد یدی

04°C ضریب

موجود

mgKOH/g oil

(p.v)

اکسیداتیو

(gr/cm1)

(SV(

g I9 /044g oil

شکست

نوع واریته

%

oxidative

Meq/kg

percentage

density(gr

Mg koH/g

Iodine value

refractive

Type of

Percentage

stability

peroxide

of

mgKOH/g oil

Meq/kg

available

of

1

oil

/cm )

extracted

soap

oil

number

oil%

g I9 /044g oil

o

index04 C

variety

value Mg
koH/g oil
روغن سالیکرنیا

4/002

4/441

4/001

0/099

4/200

020/990

000/904

0/090

واریته ایرانیکا

±4/440a

±4/444b

±4/490c

±4/440b

±4/444b

±4/400b

±4/400b

±4/444b

salicornia
oil, Iranica L.
Variety
روغن سالیکرنیا
واریته

4/400

4/441

4/901

0/019

4/200

020/044

012/001

0/090

پرسپلیتانا

±4/449c

±4/444b

±4/490b

±4/400c

±4/444c

±4/044a

±4/400c

±4/444b

salicornia
oil,
perseplitana
L. Variety
روغن سالیکرنیا
واریته پرسیکا

4/400

4/440

4/211

00/009

4/290

029/090

004/114

0/004

آخانی

±4/449b

±4/444a

±4/490a

±4/440a

±4/444a

±4/400c

±4/400a

±4/444a

salicornia
oil, persica
Akhani L.
Variety

. انحراف معیار نشان داده شده است± نتایج به صورت میانگین
Results on average ± The standard deviation is shown

. حروف متفاوت کوچک نشانگر اختالف معنیدار در هرستون میباشد
Different small letters indicate a significant difference in each column.
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ضریب شکست موجود در روغن سالیکرنیا با واریتههای متفاوت:
ضریب شکست در واریته پرسیکا آخانی اختالف معنیداری با دو واریته دیگر داشت .و این عدد بیشتر از دو واریته دیگر بدست آمد .که
این امر نمایانگر درصد غیراشباعیت در این واریته میباشد(اسید لینولینک) .الزم ب ه ذکر است ضریب شکست بدست آمده با پژوهش
احمدی و همکاران  ،مقایسه گردید و عدد بدست آمده با این پژوهش مشابهت دارد (احمدی و همکاران.)0120 ،
باید متذکر شد ،ضریب شکست و عدد یدی اغلب به عنوان مالکی از خلوص و شناسایی روغن استفاده میشود .این پارامتر با افزایش
طول زنجیره و درجه غیراشباعیت افزایش مییابد .ضریب شکست و عدد یدی روغنها جزء پارامترهایی است که به آسانی در روغن قابل
تغییر نیست ضریب شکست نمونههای مورد نظر در محدوده ( 0/0040 – 0/0900در دمای  04درجه سانتی گراد) و عدد یدی -012/09
 004/10میباشد ( فرامرزی و همکاران . )0102 ،براساس نتایج بدست آمده با توجه به باال بودن ضریب شکست و عدد یدی گیاه
سالیکرنیا پرسیکا آخانی (نشان دهنده غیراشباعیت باال میباشد) جهت فرایند تولید روغنهای خوراکی کارخانجات (به دلیل مقاومت
حرارتی پایین) مورد استفاده قرار نمیگیرد(جاللی.)0100 ،
اندیس ید موجود در روغن سالیکرنیا با واریتههای متفاوت:
اندیس ید در واریته پرسیکا آخانی نسبت به دو واریته دیگر اختالف معنیداری داشت که علت آن درصد غیراشباعیت باال در این واریته
میباشد (اسید لینولنیک) .اعداد بدست آمده در پژوهشهای پیشین  Elsebaie et al. 9401به میزان  00/0gI/044g oilبود و در پژوهش
انجام شده به میزان  012/00گزارش شد .الزم به ذکر است علت اختالف این اعداد به دلیل متفاوت بودن واریتههای مختلف میباشد زیرا
در روغن سالیکرنیا واریته فروتیکوسا میزان اسید اولئیک  09درصد ولی در واریتههای آزمایش شده در این پژوهش حدود  00درصد می-
باشد.
عدد صابونی موجود در روغن سالیکرنیا واریتههای متفاوت:

عدد صابونی ،واریتههای مختلف روغن سالیکرنیا ،اختالف معنیداری وجود ندارد .اعداد بدست آمده در پژوهشهای پیشین

Elsebaie et

 al. 9401به میزان  mgKOH/g oil020/9بود و در پژوهش انجام شده به میزان  020/99گزارش شد که عدد بدست آمده نسبت به
پژوهشهای گذشته دارای انطباق میباشد.
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جرم مخصوص دانسیته موجود در روغن سالیکرنیا واریتههای متفاوت:

جرم مخصوص دانسیته  ،واریتههای مختلف روغن سالیکرنیا ،اختالف معنیداری وجود نداشت .الزم به ذکر است جرم مخصوص بدست
آمده با پژوهش احمدی و همکاران  ،مقایسه گردید و عدد بدست آمده با این استاندارد مشابهت دارد (احمدی و همکاران.)0120 ،

پایداری اکسیداتیو موجود در روغن سالیکرنیا واریتههای متفاوت:
پایداری اکسیداتیو  ،واریته پرسیکا آخانی با واریتههای دیگر دارای اختالف معنیداری میباشد .و این میزان بیشتر از واریتههای دیگر
است .که این امر نمایانگر این است که براساس فرموالسیون اعالم شده جهت اندازهگیری پایداری اکسیداتیو ( بند  .)1-1-0اسید
لینولنیک با ضریب  ، 90اسید لینولئیک با ضریب  04و اسید اولئیک با ضریب  0قرار گرفته که نتایج بدست آمده ،روغن سالیکرنیا واریته
پرسیکا آخانی  ، 00/009 ±4/440روغن سالیکرنیا واریته ایرانیکا  0/099 ±4/440و روغن سالیکرنیا واریته پرسپلیتانا 0/019 ±4/400
میباشد .با توجه ضرایب باالی اسید لینولنیک در فرمول نشان دهنده این میباشد که هرچه میزان این اسید چرب در روغن بیشتر باشد
پایداری اکسیداتیو این روغن هم بیشتر میشود .باید متذکر شد که روغن سالیکرنیا واریته پرسیکا آخانی فسادپذیری باالی دارد و
مقاومت حرارتی پایین و جهت فرایند تولید روغنهای خوراکی کارخانجات مورد استفاده قرار نمیگیرد(جاللی .)0100،در پژوهشهای
پیشین ( هاشمی )0190 ،براساس فرموالسیون اعالم شده در روش آزمون این پژوهش عدد بدست آمده با اعدادهای پیشن مطابقت
داشته است.
اندیس پراکسید ( )POVنمونههای روغن استحصال شده از گیاه سالیکرنیا با واریتههای متفاوت:
میزان پراکسید روغن سالیکرنیا واریته ایرانیکا اختالف معناداری با روغنهایی دو واریته دیگر داشت که این علت به دلیل ماهیت
اسیدهای چرب این نوع واریته نسبت به واریتههای دیگر کمتر است .الزم به ذکر است اندیس پراکسید بدست آمده با پژوهش احمدی و
همکاران  ،مقایسه گردید و عدد بدست آمده با این پژوهش مشابهت دارد (احمدی و همکاران.)0120 ،
درصد اسیدیته موجود در روغن سالیکرنیا با واریتههای متفاوت:
درصد اسیدیته ،واریتههای مختلف روغن سالیکرنیا ،اختالف معنیداری وجود ندارد .که علت آن این میباشد که آزمونهای انجام شده
بالفاصله بعد از استحصال صورت پذیرفته است .و تغییرات درصد اسیدیته دارای اختالف معنیداری نمیباشد .باید متذکر شد اعداد
بدست آمده در پژوهشهای پیشین  Elsebaie et al. 9401به میزان  mgKOH/g oil 0/0و در پژوهش انجام شده به میزان کمتر از
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 4/0 mgKOH/g oilبدست آمد و با پژوهشهای پیشین منطبق بود .الزم به ذکر است درصد اسیدیته بدست آمده با استاندارد ملی روغن
خام آفتابگردان مقایسه گردید و عدد بدست آمده با این استاندارد ملی ایران ،به شماره  (04409موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی
ایران )0129،مطابقت دارد.
درصد روغن موجود در گیاه سالیکرنیا:
درصد روغن سالیکرنیا واریته ایرانیکا نسبت به دو واریته دیگر اختالف معنیداری وجود دارد .و این میزان بیشتر از دو واریته دیگر بوده
است .این میزان در صنایع استخراج و تصفیه روغن از اهمیت خاصی برخوردار است .بعد از بدست آمدن نتایج مشخص شد که روغن
سالیکرنیا با واریته ایرانیکا (حاوی 00/2 ±4/440درصد روغن) بیشترین درصد روغن را به خود اختصاص داده است .و میتوان به عنوان
روغن اصلی جهت صنایع استخراج و تصفیه روغن بکارگیری کرد .براساس تحقیقات صورت گرفته ( Michael et al. 9404در این پروژه
محتویات چربی Salicornia Virginicaو  Salicornia Europaeaمورد مطالعه قرار گرفت  .این گیاهان بی برگ  ،نمک دوست  ،و با دانه
های محاصره شده در غده های موجود میباشند .همانطور که در زیر میکروسکوپ مشاهده گردید چربیها در غشاهای سلولی ذخیره
شده و روغن این گیاه نیز مستقیماً از گرههای سلولی آن بدست میآید  .در این پروژه نتایج دو روش استخراج و جداسازی روغنها از
غشاء سلولی ذکر شده و در انتها ساختار اسیدهای چرب این گیاه روغنی با دستگاه گازکروماتوگرافی اندازهگیری شد و اختالفات اندازه-
گیری در بین دو رو ش متفاوت در این مقاله ذکر گردید که نشان دهنده آن است ،استخراج به روش سوکسله ( با حالل هگزان) بیشترین
درصد ( 00/0درصد) را انجام داده است .پس می توان نتییجه گرفت که عدد بدست آمده در روغن سالیکرنیا واریته ایرانیکا با اعداد
بدست آمده در پژوهشهای دیگر مطابقت داشته.
نتیجهگیری کلی:
با توجه به الزامات استاندارد و همچنین ماهیت روغنهایی که در صنعت استفاده میشوند .مانند روغن آفتابگردان،کلزا ،سویا ،پالم و ...
دارای ساختار اسیدچرب متفاوتتری نسبت به واریته پرسیکا آخانی میباشند .الزم به ذکر است طبق الزامات قانونی میزان اسید
لینولنیک در روغن سرخکردنی مطابق استاندارد ملی ایران ،به شماره  ( 0009موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران0 )0120 ،
درصد و روغن مایع مخلوط مطابق استاندارد ملی ایران ،به شماره  ( 0204موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران0 )0120 ،درصد
میباشد و با توجه به اینکه میزان لینولنیک روغن سالیکرنیا واریته پرسیکا آخانی  09درصد گزارش شده این روغن برای استفاده صنعت
در روغن سرخکردنی و مایع مخلوط کاربرد ندارد .باید متذکر شد که با توجه به اینکه لینولینک پیش امگا  1میباشد و بیشتر جنبه
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دارویی دارد (جاللی .)0100 ،این روغن به دلیل لینولنیک باال ،میتواند به عنوان جنبه دارویی استفاده شود .ولی به دلیل اینکه لینولنیک
باال سریعتر از ساختارهای اسید چرب دیگر (اولئیک ،لینولئیک و )...مستعد (مقاومت حرارتی پایینی دارد) فساد میباشد (احمدی و
همکاران  )0120 ،برای مصارف سرخ کردن و پخت و پز مناسب نیست .باید متذکر شد که درصد روغن موجود در گیاه ،در صنایع
استخراج و تصفیه روغن از اهمیت خاصی برخوردار است .بعد از بدست آمدن نتایج مشخص شد که روغن سالیکرنیا با واریته ایرانیکا
(حاوی 00/2 ±4/440درصد روغن) بیشترین درصد روغن را به خود اختصاص داده و دیگر واریتهها نیز حدوداً :پرسپلیتانا  9و پرسیکا
آخانی 2درصد روغن داشتند.
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Comparison of physicochemical properties and fatty acid profile of salicornia oil with iranica,
persica Akhani and persplitana varieties
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Recently, with the growth of public knowledge, people desire to consume oils that in addition to providing energy and
flavor, is also beneficial to health. It has been reported that 12% of the oil consumed in Iran is imported, while the
potential for growing crops similar to salicornia that can grow in saline soils and habitats in Iran is significant. in this
study, salicornia plant was used as an oil source in the production of blend oils. In this study ,Physicochemical properties
assessment of salicornia plant (fatty acid profile, acidity, refractive index, iodine, density, soap number, percentage of
extracted oil, oxidative stability, peroxide) in three varieties of salicornia variety )Persica, Salicornia perplitana and
Iranica) were examined. The results showed that the amount of oil extracted efficiency in Salicornia varieties was
significantly(p≤ 0901) , respectively of iranica 41/1 ±0/004 % , persplitana 1/300 ±0/006% and persica Akhani ±0/006
3/300% and in gas chromatography test 40 types of fatty acid profiles in extraction oils as well as formulated oils were
analyzed. Among these, linolenic fatty acids varieties was significantly(p≤ 0901) , in different varieties were iranica
6/112 ±0/001% , persplitana 7/670 ±0/040and persica Akhani 16/477 ±0/001 , respectively.

Keywords: Salicornia, gas chromatography, percentage of extracted oil ,fatty acid profile,
Physicochemical properties
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