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 چكیده

ّبلَفیت ّب دستِ ای اص گیبّبى هی ثبضٌذ وِ ثِ طَس طجیؼی دس هٌبطمی اص لجیل ضَسُ صاس ّب، هٌبطك 

ًیوِ ثیبثبًی، هشداة ّب، لجي صاس ّب، ثبتالق ّب ٍ سَاحل دسیب دس ضشایطی وِ سیطِ تحت تبثیش ضَسی لشاس 

اص ول گًَِ ّبی % 2ًضدیه ثِ )ثِ طَس تمشیجی تٌْب ثشخی اص گًَِ ّبی گیبّی . گشفتِ است هی سٍیٌذ

گشٍُ ثضسگی اص گًَِ ّبی گیبّی گلیىَفبیت ثَدُ وِ ثِ آسبًی ضَسی آًْب سا . ضَسپسٌذ هی ثبضٌذ( گیبّی

آة . ة سا داسا هی ثبضٌذتؼذاد ووی اص گیبّبى تَاًبیی تحول ًوه ّبی جبهذ حل ضذُ دس آ. ًبثَد هی سبصد

لَثیب، ثشًج ٍ ثِ طَس ولی . هی ثبضذ( ػوذتبً سذین ولشایذ)گشم دس لیتش ًوه ّبی هحلَل  44دسیب ضبهل 

گیبّبًی . گشم دس لیتش ًوه ّبی هحلَل دس آة سا داسا هی ثبضٌذ 3الی  1گیبّبى گلیىَفبیت تَاًبیی تحول 

تحت ػٌَاى گیبّبى ًیوِ (  Phoenix dactylifera)ٍ ًخل ( Hordeum vulgare)اص لجیل جَ 

گشم دس لیتش ًوه هحلَل سا داضتِ ٍ ثِ ػٌَاى گیبّبى ًیوِ هتحول  5هتحول تَاًبیی تحول تب هیضاى 

گشم دس لیتش  04تحت ضشایطی ثب ٍجَد  Salicornia bigaloviiدس ًمطِ همبثل گًَِ . ضٌبختِ هی ضًَذ

ضَسپسٌذ ٍ اهیذ ثخص ثِ ػٌَاى هحصَل صساػی ضٌبختِ ضذُ  اهالح هحلَل سضذ وشدُ ٍ ثِ ػٌَاى یه گًَِ

 .است

 مقدمه

 هالوفیت ها به عنوان سوخت زیستی

هبدُ تطىیل دٌّذُ سَخت صیستی هَسد هطبلؼِ  "ًیشٍی سَم "ثشخی اص گًَِ ّبی گیبّی تحت ػٌَاى 

شایط ثسیبس ًبهطلَة سا تَاًبیی سضذ دس ض Salicornia bigalovii ّبلَفیت ّبیی اص لجیل   .لشاس گشفتِ اًذ

اص ایي سٍ ایي گیبّبى سا ثِ ػٌَاى . داضتِ، ثِ ًحَیىِ ثب هٌبثغ هحصَالت غزایی غیش لبثل همبیسِ هی ثبضذ

. هی سبصد( bioalcohol)یب الىل صیستی ( biodiesel)هٌبثؼی اهیذٍاس وٌٌذُ ثِ هٌظَس تَلیذ دیضل صیستی 

دس آة ّبی ضَس ٍ همبدیش ثبالیی اص سٍغي غیش اضجبع  Salicornia bigaloviiثِ دلیل تَاًبیی سضذ گیبُ 

دس داًِ ّبی ایي گیبُ، هی تَاى ثِ هٌظَس ( دسصذ 35)ٍ پشٍتئیي ( دسصذ، ثِ طَس ػوذُ لیٌَلئیه اسیذ 34)

تَلیذ جیشُ غزایی حیَاًبت ٍ سَخت صیستی دس اساضی سبحلی هٌبطمی وِ گیبّبى هشسَم لبثلیت سضذ 
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دس ػشثستبى صؼَدی، ضوبل  Salicorniaآصهبیطبت هتؼذدی ثش سٍی . لشاس گیشًذ ًذاسًذ، هَسد استفبدُ

الی  225ًتبیج ثیبًگش تَلیذ . ثِ هٌظَس تَلیذ ثیَدیضل صَست گشفتِ است .ضشلی افشیمب، ضوبل غشثی هىضیه

 .هی ثبضذ Salicorniaگبلَى ثیَدیضل تَسط ّش ّىتبس اص  254

 سوخت زیستی

ت جبهذ، هبیغ ٍ یب گبص حبصلِ اص هَاد ثیَلَطیىی وِ اخیشاً حیبت خَد سا سَخت صیستی تحت ػٌَاى سَخ

اص دست دادُ اًذ تؼشیف هی ضَد ٍ اص سَخت ّبی فسیلی وِ اص هَاد ثیَلَطیىی وِ هذت ّب پیص حیبت 

) اص ًظش تئَسی، سَخت صیستی هی تَاًذ تَسط ّش هٌجغ وشثي . خَد سا اص دست دادُ اًذ لبثل توبیض هی ثبضذ

گیبّبى گًَبگَى ٍ هَاد ثِ . اگشچِ غبلت هٌبثغ گیبّبى فتَسٌتض وٌٌذُ هی ثبضٌذ. تَلیذ ضَد( َلَطیىیثی

اص دیذ جْبًی، سَخت ّبی . دست آهذُ اص آًْب ثِ هٌظَس تَلیذ سَخت صیستی هَسد استفبدُ لشاس هی گیشًذ

سفتِ دس اجبق ّبی آضپضی صیستی هؼوَالً ثِ هٌظَس سَخت ٍسبیل ًملیِ، گشم وشدى هٌبصل، سَخت ثِ وبس 

سَخت ّبی صساػی اص جولِ . صٌبیغ سَخت صیستی دس اسٍپب، آسیب ٍ اهشیىب گستشدُ ضذُ اًذ. ثِ وبس هی سٍد

دٍ استشاتظی ػوذُ ثِ هٌظَس . سَخت ّبی صیستی هی ثبضٌذ وِ اص هحصَالت صساػی هؼیٌی تَلیذ هی ضًَذ

ًیطىش، ) شٍسش هحصَالت صساػی ثب هیضاى ثبالی ضىش یىی اص سٍش ّب پ. تَلیذ سَخت ّبی صساػی ٍجَد داسد

ٍ سپس تخویش هَاد هَسد ًظش تَسط هخوش ثِ ( رست) یب ًطبستِ ( چغٌذس لٌذ ٍ رست خَضِ ای ضیشیي

سٍش دٍم پشٍسش گیبّبًی ثب همبدیش ثبالی سٍغي گیبّی اص لجیل ًخل خشهب، (. اتبًَل)هٌظَس تَلیذ اتیل الىل

سٍغي ّب گشم هی ضًَذ هیضاى چگبلی آًْب وبّص یبفتِ ٍ دس ًتیجِ هستمیوبً دس صهبًیىِ ایي . سَیب، جلجه

داخل هَتَسّبی دیضلی ثِ وبس هی سًٍذ ٍ یب هی تَاًذ تحت تبثیش پشٍسِ ّبی ضیویبیی ثِ هٌظَس تَلیذ 

اص چَة ٍ هَاد تَلیذ ضذُ اص آى لبثل تجذیل ثِ سَخت ّبی صیستی . سَخت ّبیی اص لجیل ثیَدیضل لشاس گیشد

ثؼالٍُ تَلیذ سلَلضیه اتبًَل اص ثخص ّبی غیش خَساوی . لجیل گبصچَة، هتبًَل یب سَخت اتبًَل هی ثبضذ

 .   اهب ثِ اًجبم سسبًذى آى اص ًظشالتصبدی همشٍى ثِ صشفِ ًوی ثبضذ. گیبّبى اهىبى پزیش هی ثبضذ

 جمع بندی

للی گًَبگَى هی ثبضذ هَاسد صیش ًظش ثِ ایٌىِ سَخت صیستی داسای ًمص ّبی هْوی دس جَاهغ ثیي الو

 :لبثل تَجِ هی ثبضذ

ون وشدى سطح اًتطبس وشثي، اسصش سٍغي، هٌبظشُ هبثیي غزا ٍ سَخت، جٌگل صدایی ٍ فشسبیص خبن، 

استفبدُ اص سَخت صیستی سجت وبّص ٍاثستگی ثِ  ًفت ٍ دس .ًمص دس هٌبثغ آة ٍ تؼبدل ٍ ثبصدُ اًشطی 

 25ثِ ٍسؼت دس ایشاى ٍ سذیوی سطح اساضی ضَسلزا ثب تَجِ ثِ . دحمیمت افضایص هٌجغ اًشطی هی گشد

ٍ ّن چٌیي ضشایط حبدتش  هیلیَى ّىتبس وِ ثِ دلیل هذیشیت ضؼیف آثیبسی، ایي سطح سٍ ثِ افضایص است

ثِ طَسیىِ استبى ، دس ًَاحی خَصستبى، سیستبى، یضد، ثَضْش، آرسثبیجبى ضشلی، لن ٍ اصفْبى ایي هطىل

سذیوی است ٍ ثب تَجِ ثِ خصَصیبت لبثل تَجِ گیبُ ّىتبس اساضی ضَس ٍ  324444اصفْبى داسای 

Salicornia bigalovi پیطٌْبد ثِ وطت ٍ تَسؼِ ثیطتش ایي گیبُ دس اساضی ضَس هی ضَد. 

 

 منابع 



 (اصفهان)واحد خىراسگان  یدانشگاه آزاد اسالم یدر کشاورز یپژوهش و نىآور یشهما
 

 

1. Clark, A. 2008. Samphire: From Sea to Shining Seed. Saudi Aramco World. 

11-17. 
2. Glenn, Edward P.; Brown, J. Jed; O'Leary, James W. 2008. Irrigation 

Crops with Seawater. Scientific American. 76-81. 

3. Project Salicornia: Halophyte Cultivation in Sonora. 2008. United States 

Initiative on Joint Implementation. 11-17. 

4. Ryan C. Christiansen.2008. Sea asparagus can be oilseed feedstock for 

biodiesel. Biomass Magazine. 

5. Wikipedia, the free encyclopedia. mht. 
 


