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 مقدمه . 1
 

های جدید و اصالحاتی که در صنایع غذایی صورت با پیشرفت

 تر از گذشته نشان گرفته است، سالمت مواد غذایی خود را مهم

درصد  93 طبق آمار منتشره در کشور های صنعتی بیش از. دهدمی

 بار در سال رنج های غذایی حداقل یکاز مردم از مسمومیت

های های جدید کنترل میکروارگانیسماز این رو به روش. برندمی

از طرفی  .شودهای غذایی، احساس نیاز میمولد عفونت و مسمومیت

 جوامع غربی تمایل به غذاهای طبیعی و کاهش استفاده از امروزه در

 

  است های صناعی در مواد غذایی بیش از گذشتهافزودنی 

((Bassole, 2003; Dorman and Deans, 2000. اسانس ها 

مهم موجود در گیاهان معطر، ادویه ای  (آروماتیک)ترکیبات حلقوی 

به دلیل خواص عطر  کهو دارویی و حتی برخی از جانوران می باشند 

یخشی، طعم دهندگی و جلوگیری از فساد در صنایع غذایی از 

خواص درمانی برخی از  ،عالوه بر آن. اهمیت زیادی برخوردارند

 نامه داروهاي گياهيفصل
journal homepage: www.ojs.iaushk.ac.ir 

 

 

 ( Kelussia odoratissma Mozaff)بختياري یا کلوس کرفس اسانس و پودر اثر 
  برخواص حسي و ماندگاري ماست

 

 3، عبداهلل قاسمي پيربلوطي2، محمد جواد سهرابي*1امير شاکریان
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 دهيچك                                          شناسه مقاله

 24/11/1933 :تاریخ دریافت مقاله

 11/31/1931: تاریخ پذیرش مقاله

 پژوهشی :نوع مقاله

 مواد غذایی: موضوع

موجود در گیاهان و حتی برخی جانوران می باشند که ثانویه مهم ترین ترکیبات ، یکی از اسانس ها :مقدمه و هدف 

عالوه . به دلیل خواص عطر یخشی، طعم دهندگی و جلوگیری از فساد در صنایع غذایی از اهمیت زیادی برخوردارند

، ضد درد، آنتی اکسیدان، افزایش سطح ایمنی تقویت معده، کاهش نفخبر آن خواص درمانی برخی از اسانس ها نظیر 

( برگ و ساقه)در همین راستا با توجه به مصرف بومی اندام هوایی . و غیره به اثبات رسیده استد اعصاب تمد بدن،

در فرآوردهای لبنی به خصوص ماست و دوغ، ما را بر آن داشت تا تحقیق  بختیاری یا کلوسکرفس گیاه انحصاری 

 .ندگاری ماست به مرحله اجرا برسانیمحاضر را با هدف بررسی اثرات اسانس گیاه مذکور را بر خواص حسی و ما

به روش صنعتی در کارخانه در تولید شده ماست  بااستخراج شده  بختیاری یا کلوسکرفس اسانس  :روش تحقيق

بعد از مرحله استارترزنی و قبل از بسته و پودر گیاهی کرفس قسمت در میلیون  03و  13، 23غلظت های مختلف 

شیمیایی،  در فاصله های زمانی مشخص مورد ارزیابی فیزیکی،و روز  93شد و ماست تولید شده در مدت  اضافهبندی 

  .حسی  قرار گرفت میکروبی و

نتایج نشان داد که اسانس کرفس کوهی بر روی خواص فیزیکی و شیمیایی ماست تاثیر گذار بوده و باعث  :نتایج 

حسی را  چنین خواصهم. ددهکاهش می را رفیت نگهداری آب کنترل افزایش اسیدیته ماست می شود ،ولی ظ

  .دارد و باعث افزایش ماندگاری ماست می شود عطرثیر را بر طعم و افزایش داده و بیشترین تأ

با کیفیت حسی و ماندگاری  برای تولید ماست کرفس کوهیاسانس بهترین غلظت  :صنعتي/ توصيه کاربردي

  .پیشنهاد می گرددقسمت در میلیون   13مناسب در شرایط تولید صنعتی میزان 

 

 : واژگاند يکل

  اسانس 
  بختیاری یا کلوسکرفس  
 گیاهان دارویی 
  ماست 
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اسانس ها نظیر تقویت معده، کاهش نفخ، ضد درد، آنتی اکسیدان، 

 افزایش سطح ایمنی بدن، تمدد اعصاب و غیره به اثبات رسیده است

با ( کلوس) بختیاریگیاه معطر و دارویی کرفس  .(1944قاسمی، )

 گیاهی علفی، Kelussia oderatassima Mozaffنام علمی 

دارای ساقه منشعب، توخالی شیاردار  1از خانواده چتریان چندساله،

 233سانتی متر که ارتفاع گل آن گاهی تا  03تا  23به ارتفاع 

مهمترین رویشگاه های این گیاه در جنوب  .سانتی متر می رسد

غربی ایران و ارتفاعات کوه های زاگرس بختیاری می باشد 

 Ghasemi Pirbalouti؛1940قاسمی پیربلوطی، ؛ 1911مظفریان، )

et al., 2011.)  این گیاه با دارا بودن ترکیباتی چون فالونوئید دارای

ن و ضد اثرات ضدالتهابی، ضد ویروس، ضد دیابت، ضد سرطا

، ساقه و گل آذین گیاه طور عمده در بذره مسمومیت بوده که ب

فتالیدها . (1943قاسمی پیربلوطی و هم کاران، ) تجمع می یابند

گروه دیگری از ترکیبات موثر این گیاه هستند که آن را به صورت 

مکمل غذایی و عامل پیشگیری کننده شیمیایی از سرطان و زخم 

. ( Rabbani et al., 2011) می کنند معده و محافظ کبد مطرح

کردن تومور که این مواد در مهاراست آزمایش ها نشان داده نتایج 

درصد تأثیر مثبت  49ا ت 01معده و کاهش ازدیاد آن به میزان 

شوند گیاه دارای اثرات  چنین فتالیدها باعث میهم .اند داشته

ذور و ریشه بومی نیز از ب محلی و جوامع. محافظت کبدی نیز باشد

گیاهی به صورت جوشانده برای درمان سرماخوردگی و سرفه های 

، درمان روماتیسم و اندام های گیاه برای رفع دل درد شدید و از

؛ 1941احمدی، ؛ 1949ایروانی، ) تصفیه خون استفاده می کنند

  .(Ghasemi Pirbalouti, 2009 ؛1941دادخواه تهرانی، 

بویراحمد ، مردم محلی از صمغ کرفس در استان کهگیلویه و 

، ناراحتی های قلبی و کمر ، فشار خونکوهی در درمان چربی خون

عالوه بر اثرات دارویی، اسانس موجود در . درد استفاده می کنند

بذور و ریشه گیاه باعث جذب حشرات و تسهیل عمل گرده افشانی، 

 ابردور نمودن بعضی حیوانات و آفات گیاهی و محافظت در بر

 ؛1913امید بیگی، ) می شود آسیب های ناشی از افزایش گرما

 (. Asgari et al. 2004؛ 1914سلطانی ،

                                                 
1 Apiaceae 

مورد  در( 1941)کاران در یک بررسی که توسط رفیعیان و هم

اثر پودر کرفس کوهی بر چربی خون بیماران مصرف کننده 

لواستاتین صورت گرفت مشخص شد که کرفس کوهی با دارا بودن 

عث کاهش چربی های ترکیبات فالونوییدی و اثر آنتی اکسیدانی با

دیگر میزان و ترکیب اسیدهای  یمطالعهدر . مضر خون می شود

 ،ن اسانس بذر گیاه کلوسچرب، میزان کل مواد فنولیکی و میزا

درصد روغن بوده و مهمترین  22گزارش شد که بذر این گیاه دارای 

شامل اسید پتروسیلینیک و اسید اولئیک  C18:1اسید چرب آن 

  (.1944سعیدی و امید بیگی، ) است

در مطالعه اتنوبوتانی انجام شده توسط قاسمی پیربلوطی 

(Ghasemi Pirbalouti, 2009 )از برگ گیاه  مشخص شد که

های وردهآجهت خوش بو یا طعم دهنده فرکلوس یا کرفس بختیاری 

. گیرد تخمیری شیر به خصوص ماست و دوغ مورد استفاده قرار می

از ساقه و برگ ها و سایر اندام های رویشی گیاه کرفس کوهی در 

ترشی آن . شود تهیه انواع ترشی، شوری جات و خورشت استفاده می

در . گردد ر استان های همجوار صادر میهیه و به سایبصورت انبوه ت

نهایت با توجه به ارزش و جایگاه این گیاه در اقوام بومی ساکن 

هدف از انجام این تحقیق، بررسی امکان پذیری زاگرس مرکزی 

طعم، بو، رنگ، بافت در  شاملبهبود خواص ارگانولپتیکی ماست 

ایجاد تنوع و از همه های بازارپسندی و راستای افزایش ویژگی

مهمتر افزایش زمان ماندگاری ماست از طریق افزودن اسانس کلوس 

 .به فرموالسیون ماست می باشد
 

 

 

 مواد و روش ها . 2

  نمونه گياهي .2-1

بختیاری یا گیاه دارویی کرفس اندام هوایی شامل برگ و ساقه 

از کوه های منطقه کوهرنگ در استان چهارمحال و بختیاری  کلوس

های مطابق با نمونه هرباریومی موجود در مرکز پژوهشجمع آوری و 

و تأیید شناسایی گیاهان دارویی دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهرکرد 

نمونه ها به مدت یک هفته در شرایط سایه و تهویه مناسب در . شد

 .ددمای آزمایشگاه خشک شدن
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 تهيه اسانس. 2-2

دستگاه روش تقطیر با آب توسط اسانس گیری با استفاده از  

پس از عمل . ساعت انجام شد 9به مدت  ساخت کشور ایران کلونجر

اسانس گیری، اسانس در ظرف شیشه ای تیره در شرایط یخچال 

 .درجه سانتی گراد نگهداری شد 2تا  1دمای 
 

 

 اسانستهيه ماست و افزودن . 2-3

ابتدا شیر خام سالم و با کیفیت باال و عاری از آنتی بیوتیک ها 

انتخاب و آزمایش های مختلف از جمله شمارش کلی میکروبی شیر 

چنین هم. تعیین گردیده روش استاندارد ملی ایران ب مورد استفاده 

ترکیب متوسط شیر به کار رفته در ماست مورد آزمایش قرار گرفت 

 . شان داده شده استن 1که در جدول 
 

 ترکیب شیر مصرفی برای تولیدماست .1لجدو
 

 درصد ترکيب

 21/9 چربی

 19/9 پروتئین

 92/4 ماده جامد بدون چربی

 29/11 اسیدیته

 

 2/1و  شددرصد استاندارد  2/2درصد چربی شیر با چربی 

به شیر  ،ماده خشک ماست سازیدرصد شیر خشک جهت استاندارد 

یند آفراین  که شدشیر پاستوریزه و هموژنیزه سپس و گردید اضافه 

مرحله  .دقیقه انجام گرفت 12مدت  بهدرجه سلسیوس  42در دمای 

افزودن استارتر  درجه سلسیوس و 12بعد سرد کردن تا دمای 

سپس . بودبه روش مستقیم ( استارتر شرکت کریستین هانسن)

با  ونقسمت در میلی 03و  13، 23 اسانس در غلظت های مختلف

 سرنگ سترون به دستگاه پرکن ماست تک نفره با حجم مشخص و

سپس بسته بندی و درب . در شرایط کامالً سترون اضافه گردید

درجه سلسیوس منتقل  12به گرم خانه  نمونه هاو شد بندی انجام 

درجه  04ساعت و با رسیدن اسیدیته ماست به  1پس از . گردید

 . نددورنیک به سردخانه منتقل گردید
 

 انجام آزمایش هاي مختلف. 2-4

جهت انجام آزمایش ساعت نمونه های تولید شده  14پس از 

در این مرحله نمونه شاهد از همان ماست . های گوناگون آماده شدند

نمونه گیری میکروبی از بدون افزودن اسانس تهیه گردید، سپس 

شامل انجام آزمون های میکروبی  های مختلف و نمونه شاهد وتیمار

و  2140 شمارش کلی فرم ها بر اساس استاندارد ملی ایران به شماره

انجام  13433 شمارش کپک و مخمر بر اساس استاندارد شماره

های مختلف و نمونه شاهد در چنین نگهداری تیمارهم. گرفت

و انجام آزمون  (سردخانه، یخچال  و دمای اتاق) دماهای مختلف

 ه گیری اسیدیته تیمارهای مختلف باروز، انداز 2های میکروبی هر 

و اندازه  2422نرمال با روش استاندارد ملی ایران به شماره  1/3سود 

 pH 462متر مدل   pHتیمارهای مختلف با استفاده از  pHگیری 

به روش  (WHC) 2ساخت ایران ، اندازه گیری ظرفیت نگهداری آب

 Guzman Gonzalez et )کاران گازمن گنوزالز و هم اقتباسی از

al., 1999  )گرم  23به این صورت که نمونه حاوی  .تعیین گردید

 درجه سلسیوس و دور 1 دقیقه در دمای 13به مدت ( Y) ماست

1223rpm  میزان آب جدا .سانتریفوژ گردید (W ) شدشده توزین. 

 .سپس بر اساس فرمول زیر محاسبه گردید

 

13333333  ×     
   

 
 

 

حسی چهار ویژگی طعم، وضع ظاهری، بافت دهانی و در ارزیابی 

در سیستم ارزیابی حسی . بوی نمونه ها مورد آزمایش قرار گرفت

آزمون ای با استفاده از  نمره 2های ماست با یک معیار نمونه

مورد ارزیابی قرار گرفتند، که در این میان گزینه عالی هارمونیک 

 الزم به ذکر است .بود 1امتیاز و گزینه ضعیف دارای  2دارای امتیاز 

روز یک  2ماه ماندگاری ، هر  کلیه آزمایش ها در مدت زمان یککه 

 .های مختلف انجام گردیدبا سه تکرار در تیمارو  بار
 

 

 تجزیه و تحليل آماري. 2-5

با استفاده از و واریانس یک طرفه تجزیه  به روشآماری  تجزیه

برای مقایسه میانگین ها از روش . انجام شد  SPSS ver18نرم افزار 

 .درصد استفاده شد 2آزمون چند دامنه دانکن در سطح احتمال 
 
 
 
 
 
 

                                                 
2 Water Holding Capacity(WHC) 
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 نتایج و بحث. 3

به طور جداگانه  اثر هر یک از متغیرهای مستقل تحقیقدر این 

های فیزیکی، شیمیایی، بر ویژگی هاآنچنین اثر متقابل و هم

قرار گرفت و نتایج زیر میکروبی و حسی در ماست مورد ارزیابی 

 .حاصل شد
 

 تيمارها بر متغيرهاي وابسته  سادهاثر  .3-1
 

مختلف اسانس کرفس کوهي بر  مقادیر سادهاثر  .3-1-1
 اسيدیته ماست

مقایسه میانگین اثر  مشخص است در 1همان گونه که در نمودار 

بر ثبات  مطلوب اسانس کلوس حاکی از اثرساده تیمارها بر اسیدیته 

مربوط بیشترین تاثیر را . بوداسیدیته و جلوگیری از افزایش اسیدیته 

و پودر کرفس کوهی بر روی کنترل قسمت در میلیون  03غلظت به 

 .اسیدیته داشته است
 

  pH مختلف اسانس کرفس کوهي بر مقادیر ساده اثر . 3-1-2
 ماست

میانگین اثر مقایسه  مشخص است در 2 همان گونه که در نمودار 

و   pHمعنی داری بر ثبات اثر ها ، تیمارpH ها برساده تیمار

ولی با این وجود باز هم در . ندنداشته ا pHجلوگیری از کاهش 

ثبات   pHاسانس،  قسمت در میلیون 03غلظت  نمونه حاوی

 .بیشتری نسبت به نمونه شاهد و بقیه تیمارها داشته است
 

 
 

 مقایسه میانگین اثر مقادیر مختلف کرفس کوهی بر اسیدیته ماست تولیدی  .1نمودار 

 

 ماست تولیدی  pHمقایسه میانگین اثر مقادیر مختلف کرفس کوهی بر .2نمودار 
 

 

مختلف اسانس کرفس کوهي بر  مقادیرساده اثر  .3-1-3

 .( WHC) ظرفيت نگهداري آب
 

ی آزمایش اثر هامشخص است تیمار 9 گونه که در نمودار همان

 .ندداشته ادر ماست معنی داری بر کاهش ظرفیت نگهداری آب 
 

 
مقایسه میانگین اثر مقادیر مختلف کرفس کوهی برظرفیت نگهداری آب . 3نمودار 

 در ماست تولیدی
 

مقادیر مختلف کرفس کوهي بر شمارش  سادهاثر  .3-1-4
 .(cfu/g)ها کلي فرم

از نظر تیمارها مشاهده می شود بین  1همان گونه که در نمودار 

 . وجود داردمعنی دار اختالف  شمارش باکتری های کلی فرم

تيمارها بر شمارش کپک ها و مخمرها  سادهاثر  .3-1-5

(CFU/g). 
مشخص است درمقایسه میانگین اثر  2همان گونه که در نمودار

ساده تیمار ها برشمارش کپک هاو مخمرها  به روش دانکن معنی 

 .دار بوده است
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کلی مقایسه میانگین اثر مقادیر مختلف اسانس کرفس کوهی بر شمارش . 4نمودار 

 فرم
 

 
 

مقایسه میانگین اثر مقادیر مختلف کرفس کوهی بر شمارش کپک ها و . 5نمودار 

 مخمر ها در ماست تولیدی
 

 تيمار ها بر خواص حسي ماست سادهاثر  .3-1-6

بو، بافت دهانی و بافت ظاهری  خواص حسی ماست شامل طعم،

نسبت به تیمارها ن است که از آ حاکیین بررسی، اکه نتایج  هستند

طعم، )و بقیه پارامترها اند بو معنی دار بوده از نظر فقط  نمونه شاهد

ثیرگذار بوده ولی أهر چند اندکی ت( بافت دهانی و بافت ظاهری

 . نمی باشدمعنی دار 
 

 تيمارها بر متغيرهاي وابسته ات متقابل اثر .3-2

مختلف اسانس کرفس کوهي بر  مقادیر متقابلاثر  .3-2-1
 اسيدیته ماست

 

نتایح این بررسی نشان داد که اثر متقابل مقادیر مختلف کرفس 

مقادیر مختلف کوهی و زمان بر اسیدیته معنی دار می باشد و تمامی 

در کنترل افزایش اسیدیته ماست بعد از روز پانزدهم  کرفس کوهی

 . نسبت به نمونه شاهد موثر بوده است

  

مختلف اسانس کرفس کوهي بر  مقادیرساده اثر . 3-2-2
 .( WHC) ظرفيت نگهداري آب

 

معنی  WHCو زمان بر  مقادیر مختلف کرفس کوهیاثر متقابل 

به این معنی که هر چه غلظت اسانس کرفس کوهی . دار می باشد

افزایش پیدا نموده ، ظرفیت نگهداری آب کاهش پیدا کرده است و 

در طول زمان تمامی تیمارها و نمونه شاهد از روز اول تا روز پانزدهم 

ظرفیت جذب و نگهداری آب افزایش پیدا کرده و بعد از روز پانزدهم 

پیدا کرده است که این سیر در ماست طبیعی است دوباره کاهش 

. در تیمارها نسبت به نمونه شاهد بیشتر بود WHCولی کاهش 

بیشترین کاهش و  23غلظت مربوط به  WHCکمترین کاهش در 

 . می باشدقسمت در میلیون  03غلظت مربوط به  WHCدر 
 

مقادیر مختلف کرفس کوهي بر شمارش متقابل اثر  .3-2-3
 .(CFU/g)ها کلي فرم 

 

و زمان بر شمارش کلی  مقادیر مختلف کرفس کوهیاثر متقابل 

 .بودفرم ها و شمارش کلی فرم ها در ماست تولیدی معنی دار 

کرفس کوهی یکی از گیاهانی است دارای خواص غذایی و دارویی 

. بسیار زیادی می باشد و دارای عطر و بوی بسیار مطبوعی  می باشد

ین گیاه و خواص آن در تحقیقات مختلف مورد ترکیبات موجود در ا

بررسی قرار گرفته است و وجود ترکیبات ضد میکروبی مانند 

البته در (. 1943سلیمی،) فتالیدها در این گیاه مشخص شده است

بررسی های کتابخانه ای تاکنون مورد مشابهی در خصوص استفاده 

شیمیایی،  ماست و بررسی خواص فیزیکی، از کرفس کوهی در

میکروبی و خواص حسی آن مشاهده نگردید، لذا به نظر می رسد 

بر اساس نتایج . این بررسی برای اولین بار در ایران انجام می شود

، حاصل از این بررسی در مورد خصوصیات فیزیکی و شیمیایی ماست

تیمار  چنین اثر متقابلثیر اثر مستقل تیمارها و همأاسیدیته تحت ت

که در اثر افزودن غلظت بدین مفهوم  .ی دار بوده استو زمان معن

های مختلف اسانس و پودر کرفس افزایش اسیدیته به صورت معنی 

تغییر معنی داری نداشته است که  pHولی . داری کنترل می شود

بر فعالیت  بختیاریاسانس کرفس موجود در ثیر ترکیبات أبه علت ت

. (,Burt and Reinders 2003 ) باکتری های اسید الکتیک باشد 

چنین باعث جلوگیری از افزایش زیاد اسیدیته و هماین امر در نتیجه 
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نگهداری آب در ماست با افزایش  البته ظرفیت. می شود  pHکاهش

غلظت اسانس در ماست به طور معنی داری کاهش پیدا کرده است 

در البته در نتایج حاصل از ارزیابی حسی  .که این اثر نامطلوب است

آب )آب  بافت دهانی و بافت ظاهری این کاهش در ظرفیت نگهداری

از طرف دیگر در مورد خصوصیات . مشهود نبوده است( اندازی ماست

رش کلی فرم ها ، کپک ها و میکروبی و ماندگاری ماست، شما

چنین اثر متقابل تیمار ثیر اثر مستقل تیمارها و همأ، تحت تمخمرها

که احتماالً علت آن  ی کاهش یافته استو زمان به طور معنی دار

قبیل ترکیبات گروه فتالیدها به  داشتن ترکیبات ضد میکروبی از

البته با  .و فالوونوئیدها در این گیاه می باشد 9خصوص لیگوستیلیدها

روز می باشد و در  23حدکثر توجه به این که تاریخ انقضای ماست 

ی داری در خصوصیات نمونه های تولیدی تا روز بیستم تفاوت معن

میکروبی نمونه ها ایجاد نشد ولی از روز بیست و یکم به بعد رشد 

د رشد کلی فرم ها در کپک ها و مخمرها و از روز سی و یکم به بع

احتماالً  .نسبت به تیمارها به  شدت افزایش پیدا کردنمونه شاهد 

روز اول ترکیبات ضد میکروبی  23این است که دلیل امر به این 

بیعی موجود در ماست شاهد باعث جلوگیری از رشد کپک ها و ط

مخمر ها می شود ولی بعد از اتمام تاریخ مصرف محصول، در نمونه 

های شاهد که عاری از اسانس می باشد باکتری ها و کپک مخمر ها 

شروع به رشد می کنند ولی در نمونه های حاوی اسانس کرفس 

 بی در این گیاه رشد کوهی به علت وجود ترکیبات ضد میکرو

 . تر می باشدی ها و کپک مخمرها کندباکتر

نتایج حاصل از ارزیابی حسی نشان می دهد که در طعم و بو 

ودر بافت دهان و   ppm 03و  13بیشترین امتیاز را غلظت های 

بافت ظاهری پودر کرفس دریافت کردند و در مجموع بیشترین 

 .نمود  دریافت ppm  03امتیاز را غلظت اسانس 
 

 نتيجه گيري . 4

باتوجه به نتایج حاصل از بررسی ها و آزمایش های انجام شده 

 مشهود نتایج این آماری، به طور کلی  تجزیهدر این تحقیق و 

افزودن اسانس کرفس کوهی باعث کنترل اسیدیته در : می باشند

 ماست و جلوگیری و پوشاندن ترش شدن ماست در طول زمان 

                                                 
3 ligustilides 

توان با استفاده از آن یک محصول با طعم نسبتاً ثابت می شود و می 

بهترین غلظت اسانس  برای کنترل اسیدیته در ماست و  .تولید نمود

   ppmغلظت  جلوگیری و پوشاندن ترش شدن ماست در طول زمان،

البته افزودن اسانس کرفس کوهی باعث کاهش . می باشد 03

آب اندازی در ماست ظرفیت نگهداری آب و در نتیجه باعث افزایش 

میزان آب اندازی ماست افزایش  می شود و با افزایش غلظت اسانس،

پیدا می کند که بهترین غلظت اسانس برای کمترین کاهش ظرفیت 

افزودن اسانس . می باشد ppm 23نگهداری آب در ماست، غلظت 

باعث افزایش ماندگاری ماست، از طریق کاهش بختیاری کرفس 

،کپک ها و مخمرها می شود و می توان محصولی با هاتعداد کلی فرم

ثیر را أالبته بیشترین ت. روز تولید نمود 23تاریخ مصرف بیش از 

توصیه . بر خواص حسی ماست دارد ppm  03اسانس با غلظت 

کاربردی و صنعتی در خصوص تهیه این ماست استفاده از غلظت 

ppm   13 می باشد . 

در  بختیاریاسانس کرفس  پیشنهاد می شود که استفاده از

، ماست چکیده و دوغ و حصوالت دیگر از جمله ماست هم زدهم

با . بررسی تاثیر اسانس بر این محصوالت مورد بررسی قرار گیرد

که با افزایش غلظت که نتایج این بررسی نشان داد توجه به این

ظرفیت نگهداری آب کاهش پیدا می کند،  ،اسانس در ماست

با افزایش ماده خشک و استفاده از مواد بافت  پیشنهاد می شود

دهنده و جذب کننده آب  مانند شیر خشک، ژالتین، پکتین و  سایر 

ثیر همزمان أجلوگیری نموده و ت  WHCپایدارکننده ها از کاهش 

چنین اسانس آن با غلظت های مختلف اسانس کرفس کوهی و هم

 . های دیگر را مورد بررسی قرار داد
 

 منابع.5

اکسیدانی کرفس کوهی در بررسی اثر آنتی. 1941. ف ،احمدی

چند سیستم مدلی در روغن آفتابگردان همراه با شناسایی 

. ارشد صنایع غذایینامه کارشناسی، پایانترکیبات معطر آن

 .دانشکده کشاورزی ،دانشگاه صنعتی اصفهان

ها و نتایج طرح  مجموعه گزارش. کرفس کوهی ،1949. م ،ایروانی

مشارکت مردمی در حفاظت از تنوع زیستی منطقه زاگرس "

 .، جمعیت پیام سبز، اصفهان "مرکزی
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ویی، رهیافت های تولید و فرآوری گیاهان دار. 1913. بیگی رامید

 .جلد اول و سوم، چاپ اول، انتشارات فکر روز

 Kelussia بررسی فیتوشیمیایی گیاه. 1941. دادخواه تهرانی، ز

odoratissima . پایان نامه دکترای داروسازی، دانشگاه علوم

 .پزشکی اصفهان

 ، .،رربیعی ، .خیری،س ،.الف.،عپیله وریان ،.،مشهرانی ،.،مرفیعیان 

اثر کرفس کوهی . 1941 .ن ،پروین و  .،الفعسگری، .مومنی،ع

یک مطالعه : بر چربی خون بیماران مصرف کننده لواستاتین

 .10-13: 13، مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد .بالینی

بررسی میزان و ترکیب . 1944. و امید بیگی،ر. سعیدی، ك

اسیدهای چرب، میزان کل مواد فنولیکی و میزان اسانس بذر 

علمی پژوهشی تحقیقات گیاهان نامه فصل. گیاه کرفس کوهی

 .119-113: 22، دارویی و معطر ایران

 Amirkabiriaآثار ضد درد و التهاب گیاه , 1914. سلطانی، ل

odoratissima Mozaffarian , پایان نامه دکترای

دانشگاه علوم  ،دانشکده داروسازی و علوم داروییداروسازی 

 .پزشکی اصفهان

 .س و ساعی دهکردی، .شجاعی اسعدیه،ز، .ابراهیمی،ع، .سلیمی،م

استخراج و شناسایی ترکیبات شیمی کرفس کوهی . 1943. س

 .120-111: 20، گیاهان دارویی و معطر ایران. 

شناخت و )گیاهان دارویی و معطر .  1944.  یلوطی، عپیر قاسمی

انتشارات دانشگاه آزاد اسالمی واحد  ،(بررسی اثرات آنها

 .شهرکرد

، .ش ،عزیزی، .، فسقایی، .، عشاه ولی، .ع ،قاسمی پیربلوطی

 اثر عصاره کاسنیبررسی . 1943 .ل ،شاهقلیانو . ، بحامدی

(Cichorium intybus L)  بختیاریو اسانس کرفس 

(.Kelussia odoratissima Mozaff)  بر رفع مسمومیت

، داروهای گیاهی. ناشی از سموم ارگانوفسفر در موش صحرایی

1 :91-90 . 

 و زنی جوانه ، خواب وضعیت بررسی  1386 ..ع پیربلوطی، قاسمی

 کلوس دارویی و مرتعی گونه بذر کیفی خصوصیات برخی

 دانشگاه پژوهشی طرح نهایی گزارش ،بختیاری معطر یاکرفس

 . شهرکرد واحد اسالمی آزاد

انتشارات فرهنگ . های گیاهان ایرانفرهنگ نام. 1911.مظفریان، و

 .معاصر، تهران، ایران

شیر و فرآورده . 1941. موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران

روش شمارش  -شمارش کلی فرم ها قسمت اول  -های آن 

شماره . بدون تقویت سازی)سیلسیوس درجه  93پرگنه ها در 

 .2140 -1استاندارد

میکروبیولوژی . 1941. موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران

روش جامع برای شمارش کپک ها -مواد غذایی و خوراك دام 

روش شمارش کلنی در فرآورده های -قسمت اول -و مخمرها

د شماره استاندار  32/3بیشتر از ( AW)با فعالیت آبی 

13433. 

ورده آشیر و فر. 1942. موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران

شماره . روش آزمون-pHتعیین اسیدیته و -های آن

  2422استاندارد
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