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              بررسی فیتوشیمی، خصوصیات تغذیه اي و تغییر در کیفیت گیاه
Salicornia persicaطی دوره نگهداري   
 

   2، رضوان موسوي ندوشن1يدفاطمه خدادا
  

رانی ا-، تهران واحد تهران شمالیدانشگاه آزاد اسالم، ییایدانشکده علوم و فنون در ارشد، یدانشجو کارشناس - 1  

  ایران- ار، دانشکده علوم و فنون دریایی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شمال، تهرانی استاد- 2
  )24/03/97:   تاریخ پذیرش12/10/96: تاریخ دریافت(

 

 دهیچک
 ین گیاه،  آشنایی با خصوصیات تغذیه اي ا.سالیکورنیا گیاهی یکساله است که بطور طبیعی در سواحل دریا و حاشیه تاالب هاي شور رشد می یابد

 و یدو نوع پرورشهدف از تحقیق حاضر بررسی فیتوشیمی، خصوصیات تغذیه اي و تغییر در کیفیت  .تواند آن را در سبد غذایی خانواده ها قرار دهد می
  محتوي کهيباشد به طورمنبع غنی از مواد معدنی می ک ی سالیکورنیا گیاه نتایج نشان داد که . طی دوره نگهداري بودSalicornia persica گیاه یوحش

، )99/5 (mg/g آهن ،)74/7 (mg/g کلسیم، )30/5 (mg/g منیزیم، )62/12 (mg/g پتاسیم ،)mg/g)12/12  یوحش Salicornia persicaدر سدیم 
، اسید آسکوربیک %) 79/4( فیبر، )80/779 (mg/gکلروفیل  رینظمقادیر ترکیبات آلی غذایی . بود  وزن تراساسبر  )0/148 (µg/g روي و) %52/2 (فسفر

 همچنین حضور . شديریاندازه گ g100mg/( 12/80( زان رطوبتیو مبدست آمد  وزن تر اساسبر  %95/10 پروتئین ،%) 02/2 (، چربی%)12/176(
تائید  یاه مورد بررسیگ بوتانین در ترکیبات بیوشیمیایی زیست فعال از جمله ساپونین، فالوونوئید، تانن، فنل، استروئید، ترپنوئید ،کاردیاك گلیکوزید و فال

 و از سوي دیگر  شدیابیارزبا گذشت بیش از یک ماه همچنان قابل استفاده ه و کند بودسالیکورنیا در دماي صفر درجه سلسیوس تغییرات رنگ و وزن . شد
ست فعال یبات زی و ترکیبا وجود مواد معدن مطلب است که نتایج تحقیق حاضر بیانگر این .  کاهش میزان کلروفیل  ناچیز بودهجدهم، در این دما تا روز  

  .ردیدر صنعت غذا و دارو مورد استفاده قرار گ ،ییا مکمل داروی و یی غذايتواند به عنوان مکمل ها یاه  مین گی ا،Salicornia persicaقابل توجه  در 
  

  ییایمیوشیبات بی، ترکيه ایات تغذی خصوصکا،یا پرسیکورنیسال : واژگانکلید
  
  
  
  
  
  

                                                             
 مسئول مکاتبات:  mousavi.nadushan@gmail.com  
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  مقدمه - 1
ا و یا، مارچوبه دریا دریعلف شور، لوبرینظ ینیبا عناو ا،یکورنیسال
 شورپسندند ومتعلق به خانواده  تاج خروس ی که همگیانه آبیراز

ا از کلمه یکورنیدر واقع نام  سال .]1[د  شویهستند، نام برده م
شتر  یب  یاه گوشتین گیا.   اقتباس شده است"نمک" ین به معنیالت

 و در يا، و گل والیه تاالب ها و باتالق ها، سواحل دریدر حاش
اه  ین گیا .]2[ کند ی رشد مییای قليشتر در جلگه هایواقع ب

 کوچک مانند برگ  با گل ي های با برجستگی ساقه اسفنجيدارا
ز به  ییو در پا اه  در ابتدا سبزیگ.  کم رنگ استيوه هایو م

ر ییل به قرمز، تغی مایزمستان  به صورت و قبل از مرگ در ینارنج
 و ی اهداف خوراکيخ برایا در طول تاریکورنیسال  دهدیرنگ  م

ا در یکورنیاه سالیر گیتاث.  استفاده شده استیر خوراکیغ
 ت، سرطان،یابت، آسم، هپاتیالتهاب، د و،یداتیبرابراسترس اکس

  جوامع،یدر برخ .]3[ز گزارش شده استیاسهال و استفراغ  ن
ا سرکه مورد استفاده ی مالت و ي داراي هایدنی توشدرشاخه ها 

ه اه بین گیم ایر از مصرف مستقیبه غ .]5و 4[ رندی گیقرار م
.   شودیم ز استفادهیعنوان غذا از آن به عنوان منبع نمک ن

 5/8 نشان داد که ات محققان بیانگر این مطلب است کهمطالع
 از نمک طعام ین بخشیزگیا به عنوان جایکورنیدرصد نمک سال

ت و یفی جهت بهبود کیچگونه عوارض جانبی تواند بدون هیم
 ي سازیاثر مثبت غن .س فرانکفورتر اضافه شودیطعم  به سوس

ون آشکار یش عملکرد پخت و پز و ثبات امولسیاه در افزاین گیا
 آنتی اکسیدانی دراثرات گیاه مذکور ن، یعالوه بر ا .]6[شده است

ها،  نیدراتها، پروتئی ازکربوهیفیحضور  ط .]7[ه استنشان دادبدن 
ن ها، یدها، استرول ها، ساپونی، فالونوئیبات فنلیروغن ها، ترک

آب و الکل استخراج . دها و تانن ها مشخص شده استیآلکالوئ
ست فعال بالقوه یبات زی از ترکياریل  بسی از پروفاییشده  جز

 يدهای ساکاریل، پیی غذايبرهایمطالعات، حضور ف. هستند
دها و مواد یدها، استرول ها، فالونوئیپین ها، لیست فعال، پروتئیز

 Salicornia herbacea را  در (Mg,Ca, Fe, K)یمعدن
ز از ی ساز نیمنید ای ساکاریک پلین یهمچن .]3[ دهند یگزارش م

Salicornia. herbacea ارتباط  محققاني هایبررس .]8[شد جدا 
 نی را به اثبات رسانده است و بنابرانین گلوبولیروتئپ د باال دری سولفيد

اعالم شده مناسب یه  تغذي از گوگرد براین غنیبه عنوان پروتئ

که ) GC- MASS (ي گازی کروماتوگرافیف سنج جرمیط .]9[است
مورد Salicornia.ramosissima دوم یپی مشخص کردن  ليبرا

ب آزاد، الکل  چريدهای، اسي استريدهایاستفاده قرار گرفت، اس
داد که در د معطر را نشان یقات استاسترول ها، الکان ها و مشچرب، 

 دار ید، تتراکوسانول و اکتاکوسانول معنیک اسی غالب، پالمتيان اجزایم
 شده که ییک شناسایفاتیتتراکوسانول، به عنوان الکل آل .]10[بودند

 .]11[ استابتیالز است که مرتبط با درمان دی آلفا آمیی توانايدارا
 باال شناخته شده یک با وزن مولکولیفاتیاکتاکوسانول، به عنوان الکل آل

 یل می کاهنده کلسترول مانند کوزانول را تشکي از داروهایکه بخش
 Salicorniaک یل متابولیه و تحلیله تجزیبوس .]12[دهد

brachiata نه گوگرددار و ی آميدهای از اسیمشخص شد که غن
 Salicorniaدر ز ینوم یحضور سلن ع نشده است چرب اشبايدهایاس

brachiata يک ماده مغذیوم یسلن .]13[شناخته شده است 
 موثر است و ي قویدانی اکسی رشد و اثرات آنتي است که برايضرور

ن راستا استخراج یدر ا .]14[زندی لطمه میمنیستم ایکمبود آن به س
اله به مطالعه استخراج ک مقیدر . ه استیا قابل توجیکورنیوم از سالیسلن

 پرداخته شد و ثبات Salicornia.herbaceaروغن از دانه 
 را نشان یی مواد غذايط بودن آن در فرآوریون و واجد شرایداسیاکس
د یگر اسیو  چند نوع د)  δ) 22 - لیات- 24- گماستانولیست .]15[داد

در  .]10[ شده استدر روغن این گیاه گزارشز یست فعال نیچرب ز
ل ی کافئوئيد- 4ل، یکافئوئ- 3-کید کلروژنیک اسیگر، یه دمطالع

  شناخته شده Salicornia.herbaceaک در عصاره ینیکوئ
گماسترول، یک، استیل فرولیز پنتا دسی نيگریمطالعه د .]16[است

ن را در یک واسکوپولتیلید وانیارگوسترول، آلدئ
Salicornia.herbacea خواص ضد   .]17[  مشخص کرد

  مستند شده است ی به خوبیاهی منشا گيدهای ساکاری پلیسرطان
ا همانطور یکورنی ساليدهای ساکاری از پليارین راستا، بسیدر ا .]19و18[

 و هم داخل بدن معتبر یشگاهیط آزمایرود، هم در شرایکه انتظار م
در (   Salicornia herbacea خام و خالصيدهای ساکاریپل.هستند

 ی سرطانيها  سلوليریخواص ضد تکث) تری لیلیم/ گرمیلی م4 تا 5/0
HT-29  ون ی ساعت انکوباس48 تا 24 مدت يکه برا یکولون را هنگام

ا یکورنیسالاه یگنکه یبا توجه به ا .]20[داده استنشان   شود،یم
 ی  قابل توجهيه ایبات تغذیو و ترکیواکتیبات بی ترکي داراکایپرس

      باتیو، ترکیکتوایبات بیترک.  داردیی باالياست و ماندگار
ط کشت یکا در شرایا پرسیکورنیاه سالی گي و ماندگاريه ایتغذ
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هدف از . با هم متفاوت هستند) یوحش(داده شده و خودرو
با  کایا پرسیکورنیسالاه یو گیواکتیبات بی ترکی بررستحقیق حاضر

 ي خانواده هایی آن به سبد مواد غذانمودن اضافه هدف معرفی و
  .بود، یرانیا

  

   مواد و روش ها - 2
  مواد  - 2-1

در تحقیق حاضر از گونه اي از گیاه سالیکورنیاي ایرانی بنام 
Salicornia persica  که از مراتع کرمان، یزد و قم جمع 

ه مواد شیمیایی مورد نیاز یلهمچنین ک. آوري  گردید، استفاده شد
  .در انجام آزمایشات از شرکت مرك آلمان تهیه گردید

   گیاهيو آماده سازه یته - 2-2
بذر گونه پرسیکا در خاك گلدان کاشته شد و با آب شهري مورد 

غیرمستقیم دریافت  ساعت نور 15 قرار گرفت و روزانه آبیاري
نمونه، شاخه اي به . نمود و گیاه پرسیکا پرورشی کشت داده  شد

 سانتیمتر از جوانترین 6-5حدود .  سانتی متر داشت15-13طول 
براي اندازه . ن در همه آزمایش ها استفاده شدسرشاخه کامل آ

  Salicornia persicaگیري ترکیبات تغذیه اي نمونه هاي 
نمونه توسط یک مخلوط کن  . ابتدا آنها با آب مقطر شسته شد

 قبل از C˚ 70 سپس در دماي .معمولی خانگی همگن گردید
براي تعیین تغییر کیفیت در حین ذخیره . مصرف ذخیره شد

 گرم از هر دو نوع پرورشی و وحشی بصورت 150 ،سازي
تصادفی انتخاب شده و در کیسه هاي سوراخ دار پلی اتیلن بسته 

و در تاریکی نگهداري C 25˚ وC˚ 0 ، C˚4بندي شد و در دماي 
 . تکرار انجام شد3همه آزمایشات در . شد

  تغذیه ايات ی خصوصیررس ب-3 -2
  رطوبت  -2-3-1

 آون گذاري  و AOAC,1990 روش مطابق بامحتواي رطوبت 
 .]21[ ساعت اندازه گیري شد3 به مدت C105˚در دماي  

حتواي پروتئین  خام از محتواي نیتروژن کل تعیین شده توسط م
با استفاده از یک  محتواي چربی .]21[روش کجدال محاسبه شد

  از چربی کل تعیین25/6فاکتور تبدیلی بر اساس روش سوکسله  
  .]21[شد

 

 فیبر -2- 2-3 

محتواي فیبر خام به وسیله معرف شوینده خنثی تعیین شد که این 
 گرم 1.  ارائه شد(Guevaraet al., 2003) روش توسط 

  میلی لیترسولفات سدیم سرد مخلوط کرده،100نمونه خشک با 

 میلی لیتر 2سپس با  تنظیم کرده، pH  =1/7 تا 9/6روي 
به . م مخلوط گردیدگرم سولفیت سدی 5/0دکاهیدرونفتالین و 

بعد .  درجه سانتیگراد قرار داده شد110دماي   دقیقه در60مدت 
از آن ابتدا فیلتر شده سپس  با آب گرم  و بعد از آن با استون 

 درجه 100شسته شده و در نهایت روي یک کاغذ فیلتر در دماي 
  .]22[ دقیقه خشک شد80سانتیگراد به مدت 

   مواد معدنییبررس -2-3-3
دسـتگاه اتمیـک   اندازه گیري مواد معدنی و فلزات سنگین،   جهت  

 مورد   ساخت شرکت پرکین المر آمریکا   AA400ابزوربشن مدل   
 موادمعدنی، پس از خشک شدن خاکـستر بـا        . استفاده  قرارگرفت  

استفاده از طیف سنج  اسـپکتروفتومترجذب اتمـی نـامبرده شـده             
انتـشار    بـا ) K(وپتاسـیم  ) Na(سـدیم  . موردبررسی قرارگرفتنـد  

،کلـسیم  )Mg(محتویات منیـزیم     .]21[.نورسنجی مشخص شدند  
)Ca(،  آهــن)Fe( روي،)Zn ( توســط اســپکتروفتومتري جــذب

باتوجـه بـه روش   )  P(محتویـات فـسفر   . اتمی تعیین شده بودند   
 توسـط اسـپکتروفتومتر   (AOAC.1990) شرح داده شده توسط

  .]21[. اندازه گیري شد UVابل مشاهدهق

  یین ترکیب بیوشیمیاییتع -2-4
  کلروفیل-2-4-1

. استفاده شد) 1949(براي اندازه گیري کلروفیل از روش آرنون 
گرم از هرکدام از گیاهان پرسیکا پرورشی و 1/0  کهيطوربه 

وحشی در یک هاون چینی ریخته و سپس با استفاده از نیتروژن 
 به نمونه 80/0 استن سپس. مایع خرد کرده و به خوبی له شد

 دور در دقیقه 6000با سرعت  سپس در دستگاه سانتریفیوژ ضافه،ا
عصاره جدا شده به بالن ژوژه .  دقیقه قرار داده شد10به مدت 

  و  میلی لیتر رسانده25به % 80منتقل و حجم نهایی با استون 
 درب بالن ژوژه  با پارافیلم .اطراف بالون را با فوبل پوشانده  شد

شد تا عصاره جدا شده بصورت  درجه سروته 90و بصورت 
 و 645عصاره جدا شده در طول موج هاي . یکنواخت دیده شود
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) بالنک( %80 نانومتر جذب محلول ها را در مقابل استون 663
  .]22[پکتوفتومتري آنالیتکال قرائت شدتوسط دستگاه اس

  اسید آسکوربیک -2-4-2
 ,AVC) اسیداسکوربیک به روش تیتراسیون ایندوفنول تعیین شد

 گرم  بر لیتر محلول اسید اگزالیک 20 گرم از نمونه با 10. (1966
 گرم  بر لیتر محلول اسید 10.در یک هاون داروسازي ریخته شد

 لیتري مورد استفاده 100اگزالیک  براي شستن خمیردر یک بالن 
 میلی لیتر از محلول فیلتر به رنگ صورتی 10حدود . قرار گرفت

  .]23[.کم رنگ شد
و تحلیل ترکیبات  فیتوشیمیایی ه یتجز - 2-5

  زیست فعال
در گیاه شناسی تجزیه و تحلیل کیفی مانند تانن، فالونوئیدها، 

ساپونین،گلیکوزیدهاي وابسته به قلب، استروئیدها، فلوباتانین ها 
و ترپنوئیدها از روشهایی که توسط اودایا پراکاش و همکاران در 

  .]24[ شرح داده اند، انجام شد1913سال 
  اندازه گیري ساپونین -2-5-1

ابتدا نمونه ها در آون خشک و جهت استخراج استخراج ساپونین، 
 رقت هاي در  پودر خشک تهیه شده با اتانول .ند پودر شدسپس

ب ین ترتیدر دستگاه سوکسله بد%  100و %70،%50مختلف 
 سانتی 80 عصاره هاي بدست آمده در دماي  .عصاره گیري شد

 میلی لیتر دي 15توسط یک قیف دکانتور و با ه و شدگراد تغلیظ 
فاز آبی توسط  یک قیف دکانتور . فاز آبی جداسازي شد اتیل اتر 

و عصاره % 70و % 50هاي اتانولی بوتانل عصاره- 1 میلی لیتر 10با
در . ]25[تحت خأل استخراج و تغلیظ شد % 100حاصل از اتانول 

 میکرولیتر از عصاره هاي 100دو لوله  ازمایش جداگانه به میزان 
لوله هاي آزمایش در درون آون با دماي  .جداشده  افزوده شد

 میلی لیتر 5 سپس . ساعت قرار داده شد2 سانتی گراد بمدت 100
محتویات لوله . معرف تازه وانیلین در اسید سولفوریک اضافه شد

 60ها را با ورتکس مخلوط نموده  ودر بنماري آب گرم در دماي 
پس از مدت  . ساعت  انکوبه شد1ه سانتی گراد به مدت درج

 ساعته در یک بشر قطعات یخ ریخته،  لوله هاي 1انکوباسیون 
 دقیقه جهت ختم واکنش در درون آن قرار 10واکنش را بمدت 

با استفاده از استاندارد ساپونین با رقت هاي انجام شده .  داده شد
منحنی استاندارد در  )μg/ml( بر حسب میکرو گرم بر میلی لیتر

 نانومتر تهیه شده وجهت محاسبه منحنی استاندار 473طول موج 
پس از رسم منحنی استاندارد  جذب نوري لوله ها با .  ترسیم شد

  .]26[ فتومتر اپندورف قرائت و غلظت ها محاسبه شد
  اندازه گیري  فالونوئیدهاي کل  -2-5-2

نمونه گیاه پرسیکا از عصاره الکلی استخراج شده از هر دو  
Salicornia persica  لوله 2 میکرولیتر  در 500به میزان 

 سی سی متانول 5/1به هر کدام از لوله ها . جداگانه ریخته شد
         % 10 میکرولیتر از کلرید آلومینیوم 100سپس  .اضافه شد

به . به لوله هاي فوق اضافه شد)  حجمی با متانول–حجمی (
 موالر و 1یکرولیتر استات پتاسیم با غلظت  م100ترکیب فوق 

محتویات فوق به .  سی سی آب مقطر ریخته و با ترکیب شد8/2
در این مدت از . مدت نیم ساعت در دماي آزمایشگاه انکوبه شد

- 0استاندارد کوئرستین توسط متانول غلظت هاي متفاوت و معین 
نحنی  میلی گرم در میلی لیتر تهیه و جهت رسم م250-500-100

انکوباسیون  پس از گذران مدت نیم ساعت.  استاندارد مهیا شد
 قرائت nm415جذب نوري لوله ها و استاندارد ها در طول موج 

  .]27[شد 
  اندازه گیري تانن ها  -2-5-3

به  ، Salicornia persica نمونه هاي وحشی و پرورشی ابندا
اعت  س4 درجه به مدت 80 در دماي ،علت مرطوب و فریز بودن

 گرم در 2به میزان خشک شده هر دوگیاه از  .خشک شدند
 .اضافه شد میلی لیتر متانول 5به میزان  و دستگاه سوکسله ریخته 

 میلی لیتر 30پس از خروج و حذف متانول  حجم کل را به 
یري  کمی تانن تام  به روش رنگ گ اندازه يبرا. رسانده شد

 استخراج شده فوق از هر  میلی لیتر از عصاره1سنجی ، به میزان  
 میلی لیتري  بصورت جداگانه ریخته 100گیاه در یک بالن ژوژه 

 میلی لیتر  آب مقطر به هریک از بالن ها ریخته 70به میزان . شد
. به آنها اضافه شد  1سی دننیفول واکنشگر میلی لیتر از 5شد  و 
ات  سدیم به هریک از بالن ها اضافه  میلی لیتر از کربن10سپس 

براي انجام .  میلی لیتر رسانده شد100در نهایت حجم را به . شد
.  دقیقه در دماي آزمایشگاه  قرار داده شد30واکنش رنگزا بمدت 

 نانومتر  760بعد از این مدت توسط دستگاه فتومتر در طوج 
ف جذب نوري هریک از واکنش ها را در مقابل رقت هاي مختل

                                                             
1. Folin-Denis 
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و رسم منحنی قرائت انجام و ) واکنش شبیه تانن(اسید تانیک 
  .]29[نتایج ثبت و محاسبه شد

استروئید تام  - 4- 5- 2   بررسی کیفی 
دو  که بی ترتنیانجام شد بدروش بررسی لیبرمن بورشاد طبق 

در . لوله جهت هر دو گیاه و یک لوله بعنوان شاهد قرار داده شد
یلی لیتر کلروفرم خالص و در دو لوله  م3یکی از لوله ها یه مقدار 

 محلول عصاره cc3به مقدار) پرسیکاوحشی و پرورشی(دیگر 
 500تخلیص شده با کلروفرم اضافه شد به همه لوله ها به میزان 

 الندا اسید 100ولهالندا اسید استیک گالسیال اضافه کرده و به هرل
 دقیقه 30ازجداره لوله اضافه شدلوله ها به مدت سولفوریک غلیظ 

بعد از . دردماي آزمایشگاه  و دریک محفظه تاریک قرار داده شد
این مدت تغییرات رنگ لوله هاي هر گیاه به نسبت وجود 

بررسی شده ونتایج یادداشت  استروئید ها در مقابل لوله شاهد
 لوله اي حاوي استروئید ها تغییر رنگ رخ داده و به رنگ  در. شد

  .]30[)  ارغوانی(شدبز تبدیل ابندا بنفش سپس به رنگ س
   بررسی کیفی ترپنوئید ها -2-5-6

 بدین تریب به دست آمدند 2ترپنوئید ها با آزمایش سالکوفسکی
 سی سی  عصاره استخراج شده از قبل در لوله 5که ابتدا میزان 

 3از کلروفرم به میزان  .هاي تعبیه شده جهت هر گیاه  اضافه شد
به مخلوط . ن حل شدن بهم زده شدسی سی در لوله ها و تا زما

 اسید سولفوریک غلیظ اضافه وبه آهستگی تکان داده cc 3 فوق
.  دقیقه لوله ها  را بصورت ساکن قرار داده شد10به مدت . شد

بعد از مدت فوق لوله هاي واکنش فوق در صورت وجود 
فاز فوقانی کلروفرم . ترپنوئید ها  به صورت دي فازیک  جدا شد

  .]31[انی اسید سولفوریک به رنگ قرمز آجري دیده شدو فاز تحت
  کیفی فالبوتانین  تام 2-5-7

 سی سی  عصاره استخراج شده از قبل در لوله هاي 2به میزان 
از محلول رقیق شده اسید . تعبیه شده جهت هر گیاه  اضافه شد

در صورت . کلریدریک بصورت سه قطره به لوله ها اضافه شد
 .]32[ام رسوب قرمز رنگ مشاهده شدایجاد فالبوتانین ت

   3 بررسی کیفی کاردیاك گلیکوزید تام2-5-8

                                                             
2. Salkowski’s test 
3. Cardiac glycosides 

 بدین تریب به دست آمدند 4کیلر کیلیانی ترپنوئید ها با آزمایش
 عصاره استخراج شده از قبل در لوله هاي تعبیه cc5که در ابتدا 

 از اسید سولفوریک cc 1به میزان. شده جهت هر گیاه  اضافه شد
 سی سی اسید 2به مخلوط فوق . لوله ها اضافه شدغلیظ  به 

به ) FeCl3(  الندا از کلروفریک100.استیک به لوله ها اضافه شد
درصورت وجود کاردیک . هریک از لوله ها اضافه شد

  .]33[ آبی نمایانگر شد ه رنگگلیکوزیدها رنگ واکنش ب
  کیفیت حسی، از دست دادن رنگ و وزن - 2-6

 درجه سلسیوس 25 و 4، 0 دما هاي نمونه هاي گیاه را در
 دست دادن رنگ و و زن آنها بصورت زیر میزان از. نگهداري شد 

  :گزارش شد
رنگ سبز تیره، : 9امتیاز: در ارتباط با فاکتور از دست دادن وزن

متوسط با فساد بسیار : 5بسیار خوب و بدون فساد ، امتیاز:7امتیاز 
غیرقابل خوردن : 1 امتیازبد با درصد فساد متوسط،:  3کم، امتیاز

: با درصد فساد باال و در ارتباط با فاکتور از دست دادن رنگ
رنگ سبز روشن، :5رنگ سبز، امتیاز:7رنگ سبز تیره، امتیاز: 9امتیاز
  .]34[ .رنگ زرد:1رنگ سبز کمرنگ، امتیاز:3امتیاز

  آنالیز آماري  - 2-7
اصل از در تحقیق حاضر به منظور تجزیه و تحلیل داده ها ي ح

آزمون ها از طرح کامال تصادفی استفاده گردید هم چنین مقایسه 
میانگین داده ها توسط آزمون چند دامنه اي دانکن، در سطح 

 20 نسخه SPSS  نرم افزار با استفاده از  و α=%5   احتمال
  .صورت پذیرفت

  

   ج و بحثی نتا- 3
   يه ای و تغذییایمیرکیبات شتج ی نتایابیارز 3-3-1
  رطوبت 3-3-1-1

 با بررسی هاي انجام شده روي  نمونه هاي مورد آزمایش، میزان
 )g 100 mg/12/88(وحشی   Salicornia persicaرطوبت 

 /g100mg(پرورشی  Salicornia persica  و میزان آن در
 زان رطوبتیسه بامیدر مقا.  اندازه گیري شد)45/80

                                                             
4. Killer killiani test 
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Salicornia bigelovii  )g 100mg/( 42/88، ن رطوبت زایم
Salicornia persica 35[  کمتر بود[.  

   کلروفیل-3-3-1-2
) mg/g( وحشی Salicornia persicaکلروفیل در   میزان

 Salicornia persicaبه طور معنی داري پائین تر از  8/779
  برحسب وزن خشک بودmg/g(03/1267(پرورشی  

.(P<0.05) طبق بررسی هاي انجام شده بر روي گونه 
bigelovii  Salicornia میزان کلروفیل  )mg/g (1/569 

که این مقدار از کلروفیل . ]36[  برحسب وزن تر گزارش شد د
Salicornia persicaکمتر است .  

   فیبر-3-3-1-3
نشان داد که بررسی هاي انجام شده روي دو نمونه ذکر شده 

به طور معنی  )%40( پرورشی  Salicornia persica فیبر میزان
 وحشی Salicornia persica در االتر از میزان فیبرداري ب

 که بر یقیدر تحق (P<0.05).  بود برحسب وزن تر )79/37%(
بر آن  یزان فیانجام شد، م  bigelovii  Salicornia گونه يرو
ن مقدار از یکه ا. ]36[ درصد برحسب وزن تر گزارش شد  83/0

 Salicornia persica  يبر موجود  در نمونه هایزان فیم
 درصد 79/37 ی  درصد و نمونه وحش40 ینمونه پرورش(

 با منشاء یمی رژيبر هایف .ارکمتر استیبس) برحسب وزن تر
ابت ی و دی، چاقیعروق-ی قلبيهایماری از ابتال به بیاهیگ

ن یبنابر ا .]37[  دهد یا خطر آنها را کاهش میکند و ی ميریجلوگ
 از نطر Salicornia persica اه یبر در گیزان قابل توجه فیم

  .ت استیار حائز اهمیه بسیتغذ
  آسکوربیکدیاس -3-3-1-4

اسید  با بررسی هاي انجام شده روي دو نمونه ذکر شده میزان
 mg/g( پرورشی Salicornia persicaآسکوربیک در 

 mg/g  12/176  وحشیSalicornia persicaو  )9/318
 گونه ي رو که بریقیدر تحق. (P<0.05)بودبرحسب وزن تر 

bigelovii  Salicornia   زان ی  انجام شد ، م2007در سال
لوگرم برحسب وزن تر یگرم در کیلیم 4/58ک ید آسکوربیاس

 Salicorniaزان آن در ین مقدار از میکه ا  .]38[گزارش شد

persicaیلی م60 تا 20زان  ی میبطور کل .مراتب کمتر استه  ب 
 ي ، جذب روده اCن یتامیو از ی غني در غذاهاCن یتامیگرم و

زان ی به می مصرفيت آهن  و نوع غذاهایآهن را  بسته به وضع
 بر مهار Cن یتامین اثر ویهمچن.  دهدیش می برابر افزا10تا 5/1

  .]37[ ز ثابت شده استیجذب سرب  ن
  یچرب -3-3-1-5

چربی  با بررسی هاي انجام شده روي دو نمونه ذکر شده میزان
Salicornia persica در و ) %64/19( پرورشیSalicornia 

persica و برحسب وزن تر اندازه گیري شد) %68/18 وحشی 
  مذکور مالحظه نشديمارهاین تی بي دارین معياختالف آمار

)p>0.05.(  درگونه یزان چربیممحققان bigelovii  
Salicornia  گزارش نموده  درصد برحسب وزن تر 37/0  را

 Salicornia persicaزان آن در یدار از من مقیکه ا  .]36[  اند
 Salicornia در یر قابل توجه چربیوجود مقاد .ارکمتر استیبس

persicaي آن در گروه دانه هايژه دانه ای باعت شد که بو 
 باشد و يری جهت روغن گی مناسبيدایرد  و کاندی قرار گیروغن

از گور ن همچون روغن هسته اییها قطعا روعن آن در کنار روغن
  . برخوردار خواهد بودییارزش باال

  پروتئین -3-3-1-6
پروتئین  با بررسی هاي انجام شده روي دو نمونه ذکر شده  میزان

 یبه طور معن )% 33/99( پرورشی Salicornia persicaدر 
 برحسب %17/92 وحشی Salicornia persica  باالتر از يدار

گونه  ي که بر رویقیدر تحق. (P<0.05) بودوزن تر 
Salicornia bigelovii  زان ی  انجام شد ، م2007در سال

از  که . ]36[ برحسب وزن تر گزارش شد % 54/1 ن یپروتئ
طبق  .ارکمتر استیبس Salicornia persica نمونه نیپروتئ
 6/2ن موجود در اسفناج یسطح پروتئ,   انجام شدهي هایبررس

 3/1اهو درصد و ک 4/1  ینیدرصد، کلم چ 6/2درصد، کرفس 
ز در مقابل سطح  یر نین مقادیکه ا .]39[درصد گزارش شد 

  . باشدیز میار ناچیبس Salicornia persica  ن یپروتئ
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Table 1 Results of chemical and nutritional compounds of wild Salicornia persica and Breeding 
Salicornia persica  

protein 
(mg/g) 

Lipid 
(mg/g) 

AscorbicAcid 
(mg/g) 

Fiber 
(mg/g) 

Chlorophyll 
(mg/g) Moisture Treatments  

92.17a 18.68b  176.12b  37.79b  779.80a  88.12a  Wild Salicornia persica 
99.33b 19.64a 318.90a 40.00a 12.67b 80.45b Breeding Salicornia persica 

Different letters indicate a significant difference letters in the column (p≤0.05). 
    معدنیج عناصر ی نتایابیارز  -3-3-2
  سدیم -3-3-2-1
 Salicornia میزان سدیم که  ق حاضر نشان دادیج تحقینتا

persica وحشی ) mg/g12/12 ( باالتر از ي داریبه طور معن 
Salicornia persica  پرورشی) mg/g11/4 ( برحسب وزن

ق ین تحقی در ا مورد مطالعهين نمونه هایدرب. (P<0.05) بودتر
 ی وحش)Salicornia Persica (کایا پرسیکورنیسالم  در یسد

 که   ژو و یقیدر تحق.  مشاهده شدیشتر از  نمونه پرورشیب
م را در گونه  ی انجام دادند، مقدار سد2007همکاران در سال 

Salicornia bigelovii 71/ 0± 97/9گرم در گرم یلی م
م موجود ی مقدار از سدنیبرحسب وزن تر  گزارش کردندکه ا

  کمتر استیم نمونه وحشیشترو از سدی  بیدرنمونه پرورش

]36[.  
   پتاسیم-3-3-2-2

) mg/g 62/12(  وحشی Salicornia persicaمیزان پتاسیم 
 پرورشی Salicornia persica از باالتر ي داریبه طور معن

)mg/g 71/2(بود  بر حسب وزن تر(P<0.05) . ي اهع مطالیط 
 mg/g( 76/1  (میمقدار پتاس Salicornia bigelovii يبر رو

م موجوددر  ین مقدار از پتاسید که ایبرحسب وزن ترگزارش گرد
Salicornia persica 36[ کمتر استی و پرورشیوحش[ . 

 جوانه گندم ي بر رو2011 انجام شده  در سال ي هایطبق بررس
 13/239م یزی گرم ، من100گرم در یلی م17/892م یزان پتاسیم
 گرم و آهن 100گرم در یلیم 03/39م ی گرم ،کلس100گرم در یلیم

 ن گونه یبنابرا .]40[ گرم گزارش شد100گرم در یم26/6

Salicornia persica ی از مواد معدنیک  منبع غنی  یوحش 
  . رود یم وآهن بشمار میم، پتاسیزیم،منیکلس

  منیزیم -3-3-2-3
اختالف ه هاي آزمایش شده با بررسی هاي انجام شده روي نمون

 Salicornia persicaمیزان منیزیم در  در ي داری معنيآمار

وحشی  Salicornia persicaو  )mg/g 30/5(پرورشی 
)mg/g 70/4 (مشاهده نشدبرحسب وزن تر  )p>0.05 .(

             مقدار  bigelovii  Salicorniaمحققان در گونه 
)mg/g (18/1ن مقدار از ید که ایرد برحسب وزن ترگزارش گ
 کمتر است Salicornia persica  يم موجود در نمونه هایزیمن
]36[.  
  کلسیم - 3-3-2-4
 میزان کلسیم ق حاضر نشان داد که یج به دست آمده از تحقینتا

Salicornia persica  وحشی )mg/g 74/7( ی به طور معن 
 )mg/g 70/4(  پرورشیSalicornia persica باالتر از يدار

 گونه میزان کلسیم. (P<0.05) بودبرحسب وزن تر

Salicornia bigelovii  میلیگرم در گرم / 62±02/0  مقدار
برحسب وزن تر گزارش شد که این مقدار از کلسیم موجود در 

  .]36[ کمتر است Salicornia persicaنمونه هاي 
  آهن -3-3-2-5

ش میزان با بررسی هاي انجام شده روي  نمونه هاي مورد آزمای
به طور ) mg/g 99/5(وحشی  Salicornia persicaآهن  

 mg/g(پرورشی  Salicornia persica  باالتر ازي داریمعن
زان آهن  یکه میدر صورت. (P<0.05)برحسب وزن تر بود) 61/3

گرم درگرم یلی م01/0 مقدار   Salicornia bigelovii  درگونه
آهن موجود در ن مقدار از یبرحسب وزن تر گزارش شد که ا

  .]36[کمتر است Salicornia persica ينمونه ها
  فسفر -3-3-2-6

اختالف با بررسی هاي انجام شده روي دو نمونه ذکر شده  
 Salicornia persicaفسفر  میزان در ي داری معنيآمار

 وحشی mg/g 86/2 (Salicornia persica(پرورشی 
)mg/g 52/2 (مشاهده نشد)p>0.05 .(در نمونه زان فسفریم 

Salicornia persica شتر  از ی بی کمیپرورشSalicornia 

persica ن عنصر درگونه  یزان ای اما م.د  مشاهده شدنیوحش
Salicornia bigelovii   گرم در گرم یلیم18/0±01/0  مقدار
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       زان فسفر  ین مقدار از میبرحسب وزن تر گزارش شد  که ا
ل و یم در تشکیسفر  همراه کلسف. ]36[ ما  کمتراست ينمونه ها

 کندو در سوخت و ساز،ی بدن  عمل مياسنحکام استخوان ها
  زانیم  دارد  ی اساس  نقش یسلول  يت هایفعال  و يد انرژیتول

 .]37[  گرم در روزیلی م700:  مصرف روزانه فسفر بزرگساالن
 از فسفر یبعنوان منبع مهم Salicornia persicaاه  ین گیبنابرا

  .ردیاند مورد مصرف قرار گتو یم
  

Table1 Results of Mineral compounds of wild Salicornia persica and Breeding Salicornia persica  
Ca   (mg/g) Fe   

(mg/g) P  (%) Na (mg/g) Mg 
(mg/g) 

K 
(mg/g) Treatments  

7.74a 5.99a 2.52a  12.12a  5.30a  12.62a  Wild Salicornia persica 
4.70b 3.61b 2.86a 4.11b 4.70a 2.71b Breeding Salicornia persica 

Different letters indicate a significant difference letters in the column (p≤0.05). 
  ترکیبات  زیست فعالج ی نتایابیارز -3-3-3

  استروئید، تانن، فالونوئید، ساپونین، وجود ترکیباتی مانند
سالیکورنیا فالباتانین و فنل در  کاردیاك گلیکوزید، ،ترپنوئید 

 . پرورشی و وحشی تایید شدپرسیکا

Table1 Results of biochemical compounds of wild Salicornia persica and Breeding Salicornia persica 
Wild Salicornia persica  Breeding Salicornia persica  Biochemical compounds 

+ + + ++  + + + ++ Saponin 
+ + + + + + +  Flavonoids 
+ + + +  + + +  Tannin 
+ + +   + + +  Phenol (Equivalent to AcidGalic) 
+ +   + + +  Steroids 
+ +   + +  Terpeneid 

+ + +   + +  Cardiac glycosides 
+ + +  + +  phlebotanins 

 
دازه گیري شده، فالوونوئید، تانن، از بین ترکیبات زیست فعال ان

  Salicornia persicaکاردیاك گلیکوزیداز و فالبوتانین در 
پرورشی بیشتر  Salicornia persicaوحشی  و استروئید در 

بوده و ترکیباتی چون ساپونین، فنل و ترپنوئید دهر دو نمونه 
منبع  Salicornia persicaبنابراین گیاه . یکسان بوده است

 در مجموع در   .از ترکیبات زیست فعال به شمار  می رودخوبی 
بات ی از ترکییر  باالیمقاد Salicornia persica بافت  

برو ین، فی، پروتئیک،چربید آسکوربی شامل  اسییایمیوشیب
   Salicornia persicaن رو  یاز ا.  شديریل  اندازه گیکلروف

بات ین ترکیاک منبع سرشار از یتواند  ی ميک سبزیعنوان ه ب
 انجام يزهایبراساس آنال.  انسان باشدي برايه ای تغذییایمیوشیب

د،تانن، ی همچون فالوونوئیست فعالیبات زیشده ،حضور ترک
اك یکارد د،یترپنوئ فالبوتانول، فنل، ن،ید، ساپونیاستروئ

در د شد ییتا Salicornia persica  اهیداز در گیکوزیگل
  وجود فقط  تانن  brachiata Salicornia اهیکه در گیصورت

 .]41[د گزارش شده است یو فالوونوئ

بات یترک. دارندیدانی اکسی آنتيهایژگی ، ویبات فنلی اصوال ترک.
 ي پاکسازي برايادی زییتوانا) تانن ها(  باال ی با وزن مولکولیفنل
 به تعداد حلقه یشتر بستگی بیین توانای آزاد دارند و ايکال هایراد
ل یدروکسی جابه جا شونده هيت گروه هایک و ماهی آروماتيها

 يریشگی در پیت قابل توجهی از تانن فعالیاهان غنیگ .]42[ دارد
 يدها دار ایفالونوئ. درمان اختالالت روده دارند از سرطان  و

 یدانی اکسیک خواص آنتیولوژی بيت های از فعالیعیف وسیط
 یضد سرطان يت های و فعالی ، ضد التهابیکروبی،خواص ضد م

ر ی متفاوت نظیستی خواص زين دارایساپون.شناخته شده اند 
، ی، خواص ضد التهابي،خواص ضد توموریزکنندگی  همولییتوانا

، یوتوکسیکتیروس، خواص ای، خواص ضد ويخواص ضد باکتر
 ی، خواص آنتیکیونی آنژیک ، خواص آنتیتواستاتیخواص س

اك یکارد.اشد بیک میداوری اسی و خواص کاهندگینئوپالست
ست فعال ارزشمند موجود یبات زیگر از ترکی دیکیداز یکوزیگل

 ي باعث مهار رشد انواع سلول ها  است که S.persicaدر 
  .]37[توان از آن استفاده کردیشود و در درمان سرطان می میسرطان
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بررسی تغییرات  ویژگیهاي ظاهري طی دوره  - 3-3-4
 نگهداري

 رنگ تغییرات -3-3-4-1

 
Fig 1 Color Changes 

 Salicornia درجه سلسیوس شکل و ظاهر 25در دماي 
persica ) روز یک افت جدید نشان داد و 4پس از )وحشی 

 water-soaked( پس از مدت یک هفته گیاه  دچار فرآیند
appearance (درجه 4در دماي  .و غیر قابل استفاده شد 

ه این صورت سلسیوس تغییرات شکل وظاهر کندتر انجام شد ب
در . نشان دهد()5 روز طول کشید تا  گیاه  تغییر ظاهر شدید20که 

دماي صفر درجه سلسیوس تغییرات شکل و ظاهر گیاه، تا روز 
 دوازدهم کند و سپس به سریعتر آثار صدمات ناشی از سرما  

ظاهر شد ولی با وجود گذشت بیش ار یک ماه همچنان گیاه قابل 
  استفاده بود

  غییرات وزنت -3-3-4-2
  

 
 

Fig 2 Weights Changes  
                                                             
5. water-soaked appearance 

ــاه      ــاي گی ــه ه ــر روي نمون ــده ب ــام ش ــاي انج ــی ه ــق بررس طب
Salicornia persica    درجـه  0  و 4در دمـاي :مـشخص شـد 

سلسیوس  رونـد تغییـرات وزن یکـسان بـوده و در دمـاي صـفر          
 ماه ، گیاه وزن چندانی از دست نـداد و  1درجه، حتی  با گذشت    

 درجه سلـسیوس در     25در دماي   . اهده نشد پیري و پژمردگی مش   
  .مدت یک هفته گیاه وزن زیادي از دست داد و پژمرده شد

  تغییرات کلروفیل -3-3-4-3

  
   Fig3 Chlorophyll Changes 

 
 به بعد میزان کلروفیل 18 درجه سلسیوس از روز 0در دماي

در .  کاهش میزان کلروفیل ناچیز بود18کاهش یافت و تا روز 
 درجه سلسیوس از هفته اول به بعد میزان کلروفیل کاهش 4 دماي

طی . نشان داد و یک روند ثابت در کاهش کلروفیل مشاهده شد
 درجه سلسیوس ، طی یک هفته میزان 25دوره نگهداري در دماي 

بنابراین دماي بهینه جهت . کلروفیل کاهش قابل توجه نشان داد
 درجه سلسیوس 0دماي  Salicornia persicaنگهداري گیاه 
 ي مختلف، دماي در دماهاي دوران نگهداری ط.مشغص گردید

  يل، دمایرات رنگ، وزن و کلروفیین تغینه جهت کمتریبه
منجر ) C25˚ (ي نگهداري بااليدما. وس بودیدرجه سلس) 0(صفر

شود که به ی زودرس ميریک باال و پیولوژیزیبه سوخت و ساز ف
اه یده شدن بافت گیپالساد و ینوبه خود باعث کاهش وزن ز

 و سنجش کاهش وزن و رنگ ، ی حسیابیبر اساس ارز. شودیم
) يعمر نگهدار( تیفی کي رویر قابل توجهی تاثي نگهداريدما

 یمنجر به طوالن ) C 0˚( ن یی درجه حرارت پایبطور کل. دارد
  ي نگهدارينه برای بهي شود و دمای ميشدن زمان نگهدار

Salicornia persica يدما )˚C2 ( 43[بود[. 
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ل موجود در کلروپالست یاهان، رنگ سبز مربوط به کلروفیدر گ
ه رنگدانه  یبطور معمول کاهش رنگ سبز به دنبال   تجز. است
 ياهان در طول نگهداریشتر گیو لذا  در ب  افتدیل  اتفاق میکلروف
 Salicornia لی کلروفيمحتو .شودیل کم می کلروفيمحتوا

persica افتی در هر دما  کاهش يره نگهداردر طول دو 
ز  ین  bigelovii  Salicorniaل ی کلروفيمحتوا) 30-3نمودار(

 ينگهدار. ]36[ افتی در  هر دما کاهش ي  دوره نگهداریدر ط
bigelovii  Salicornia  ع ی سریر کاهشیط  سی محيدر دما

کاهش بعد  از روز هشتم  بود، در % 30شتر از ینشان داد که  ب
ل ی از کلروفيخچال سطح باالتری شده در يکه نمونه نگهداریحال

ل یزان کاهش کلروفیوس می صفر درجه سلسياما در دما.نشان داد
% 4قت کمتر از یدر حق(اندك بود Salicornia persicaدر 
 4 يدما(خچال یل در یزان کاهش کلروفین  در میهمچن). بود

شاهده ک روند ثابت میک هفته  یبعد از ) وسیدرجه سلس
ط ی، شرای کلم بروکليطبق مطالعات انجام شده رو .]44[.شد
ـل یـزان کلروفی داري بـر میر معنیوس تاثی درجه سلس5 ییدما

ـن دمـا نسبت به یـل در این شدت کاهش کلروفیهمچن. داشت
ک ین صورت که بعد از یبه ا. وس کمتر بودی درجه سلس20دماي 

 يادیب زیدرجه  با ش 20 يل در دمایزان کلروفیروز کاهش م
 کاهش دما نقش یرسد  در بروکلین به نظر میچن.همراه بود 

و کاهش  .]45[ل داشتیزان کلروفیمـوثرتري نسـبت بـه حفظ م
 در يدر زمان نگهدار Salicornia persica ل دریکلروف

ل در آن از ی بمراتب کمتر و کلروفیخجال نسبت به کلم بروکلی
  .است بر خوردار يشتری بيداریپا
  

  نتیجه گیري کلی - 5
سالیکورنیا منبع غنی مواد  نشان داد که گیاه تحقیق حاضر نتایج 

 Salicornia persica سدیم در معدنی می باشد و محتوي
، منیزیم )62/12 (mg/g ، پتاسیم)mg/g)12/12 وحشی 
mg/g) 30/5( کلسیم ،mg/g) 74/7( آهن ،mg/g) 99/5( ،

.  وزن تر بوداساسبر ) 0/148 (µg/gو روي ) %52/2 (فسفر
، فیبر )mg/g) 80/779مقادیر ترکیبات آلی غذایی نظیرکلروفیل 

،  %)02/2(، چربی %)12/176(، اسید آسکوربیک  %)79/4(
 وزن تر بدست آمد و میزان رطوبت اساس بر %95/10پروتئین 

)g100mg/( 12/80همچنین حضور ترکیبات .  اندازه گیري شد
ال از جمله ساپونین، فالوونوئید، تانن، فنل، بیوشیمیایی زیست فع

گیاه مورد  استروئید، ترپنوئید ،کاردیاك گلیکوزید و فالبوتانین در 
نتایج تحقیق حاضر بیانگر این مطلب است که  . تائید شد بررسی

با وجود مواد معدنی و ترکیبات زیست فعال قابل توجه  در 
Salicornia persica، به عنوان مکمل هاي  این گیاه  می تواند

غذایی و یا مکمل دارویی، در صنعت غذا و دارو مورد استفاده 
  .قرار گیرد
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Salicornia is annual herb that naturally grows at the edges of wetlands, marshes, and sea shores.  
Understanding the nutritional properties of this plant, it could be put in the food basket families. The aim 
of this study was to investigate the phytochemical, nutritional characteristics and changes in the quality of 
Salicornia persica in two types of its wild and breeding during storage. The results showed that salicornia 
is a mineral rich source that contains sodium (12.12 mg/g), potassium (12.62 mg/g), magnesium (5.30 
mg/g), calcium (7.74 g/g), iron (5.99 mg/g), phosphorus (2.52%), and zinc (148.0 µg/g) in fresh weight. 
The amounts of organic compounds such as chlorophyll content (77.98%), fiber (4.79%), ascorbic acid 
(176.1%), fat (02.2%), and protein (10.95%), respectively, The moisture content was measured 80.12 
(g/100mg) in fresh weight. The presence of bioactive biochemical compounds was also confirmed, such as 
saponin,flavonoids,tanans, fenol , steroieds, terpenoid, cardiac glycosidase  and flautenol. Color and 
weight  variations of Salicornia persica were slow in 0  And after more than one month, the plant could 
still be used. And at refrigerator temperature  after 18 days, the reduction in chlorophyll content was 
negligible. The results of this study suggest that, despite the presence of significant minerals and active 
compounds in Salicornia persica, this plant can be used as food supplements or supplementary drugs in 
the food and medicine industry. 
 
Key words: Salicornia  persica, Nutritional characterization, Biochemical Compounds 
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