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چکيده
مقدمه و هدف :کلوس ( (Kelussia odoratissima Mozaffیکي از گياهان ارزشمند خانواده چتریان
) )Apiaceaeاست که به عنوان گياه دارویي و ادویهاي مورد استفاده قرار ميگيرد .با توجه به اهميت
خشک کردن بر کميت و کيفيت اسانس ،در این تحقيق اثر دو روش خشک کردن بر درصد و اجزاي
اسانس مورد بررسي قرار گرفت.
روش تحقيق :آزمایش به صورت طرح کامالً تصادفي در سه تکرار در مرکز تحقيقات گياهان دارویي
شهرکرد انجام شد .تيمارها شامل خشک کردن در دماي محيط (سایه) و آون ( 44درجه سانتي گراد) و
نمونه تر (گياه تازه) بود .اجزاي اسانس ها به روش تقطير با آب به وسيله دستگاه  GCو  GC/MSتجزیه و
شناسایي شدند.
نتایج و بحث :نتایج به دست آمده نشان داد که تفاوت معني داري بين دو روش مورد استفاده در ميزان و

 اسانس

درصد ترکيبات اسانس وجود داشته است .بازده اسانس در روش هاي خشک کردن در سایه و آون به

 ترانس ليگوستيليد

ترتيب  1/42و  1/26درصد بود .بيشترین درصد ترکيب اسانس در کليه روش ها سيس ليگوستيليد بود که
بيشترین ميزان آن ( 66/3درصد) در آون  44درجه سانتي گراد و کمترین ميزان این ترکيب در اسانس
نمونه تر ( )16/6درصد بود .باالترین ميزان تيمول در اسانس حاصل از نمونه تر  12/33درصد بود که تفاوت
معني داري با سایر روش ها داشت.
توصيه کاربردي صنعتي :نتایج این تحقيق تأثير مثبت خشک کردن در دماي محيط (سایه) در افزایش
بازده و ترکيبات اسانس را نشان داد.

 .1مقدمه
کلوس یا کرفس کوهي با نام علمي Kelussia odoratissima

ميگرفته است ( .)Ghasemi Pirbalouti et al., 2013aمتأسفانه

 Mozaffیكي از سبزیجات وحشي و گياه دارویي و معطر با ارزشي

این گونه در سال های اخير به دليل برداشتهای بي رویه در معرض

است که به وفور توسط مردم بومي استانهای چهارمحال و بختياری،

خطر انقراض ميباشد .کلوس گياهي علفي ،چندساله ،از خانواده

اصفهان ،کهگيلویه و بویراحمد و شمال خوزستان مورد استفاده قرار

چتریان دارای ساقه منشعب ،توخالي شياردار به ارتفاع  12تا 02
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سانتي متر که ارتفاع گل آن گاهي تا  122سانتي متر مي رسد .این

آفتاب و آون مشخص شد ،که خشک کردن با آون منجر به کوتاه

گياه ،اندميک یا انحصاری ایران مي باشد که بيشتر در ارتفاعات

شدن زمان خشک شدن و افزایش سرعت خشک شدن شده است.

زاگرس مرکزی (به ویژه استان چهارمحال و بختياری) رویش دارد

همچنين ميزان ترکيبات معدني در روش خشک شدن با آون نسبت

( .)Ghasemi Pirbalouti, 2009; Mozaffarian, 1998از ساقه و

به آفتاب افزایش یافته است ( .)Ozcan et al., 2005در طي فرآیند

گل آذین گياه بيشتر جهت تهيه ترشي ،ساالد و سوپ استفاده مي-

خشک شدن برگ گياهان معطر رطوبت خود را از دست مي دهند

شود ( Ahmadi et al., 2007; Ghasemi Pirbalouti et al.,

در نتيجه بسياری از ترکيبات به همراه رطوبت به سطح آب کشيده

 .)2013aافراد بومي از اندام های خشک گياه به منظور تهيه پودر

شده و از دست مي روند ( .)Moyler, 1994با توجه به اهميت گياه

خشک کلوس برای معطر کردن دوغ ،ماست و یا به عنوان طعم

معطر کلوس در برخي از مناطق کشور و تالش در جهت افزایش

دهنده غذا استفاده ميکنند.

مصرف آن در صنعت غذا و با در نظر گرفتن این واقعيت که در حال

کلوس دارای ترکيبات فالونوئيدی ،فتالدئيد و اثرات آنتي

حاضر بيشتر مصرف این سبزی وحشي به صورت فرآورده خشک

اکسيداني بوده که استفاده های دارویي از جمله در درمان فشار

است ،بنابراین در این مطالعه سعي شده است تا اثر روش های

خون ،التهاب ،ضد سرطان ،ضد ویروس ،ضد سرفه و ضد روماتيسم

مختلف خشک کردن در دمای محيط (سایه) ،آون ( 45درجه سانتي

دارد ( Sajjadi et al., 2013; Ahmadi et al., 2007; Rabbani

گراد) و روش تر بر ميزان اسانس و ترکيبات آن ارزیابي شود.

 .)et al., 2011همچنين دارای مقادیر باالیي از مواد معدني و

 .2مواد و روش ها

ویتامين ها مي باشد که در ساقه و گل آذین گياه تجمع مي یابند

 .1-2جمع آوري نمونه

(.)Jalil & Jamzad, 1999
انتخاب روش مناسب خشک کردن اندامهای گياهي از مراحل

این تحقيق در مرکز تحقيقات گياهان دارویي دانشگاه آزاد

مهم ،پس از برداشت گياهان دارویي و معطر ميباشد .عمليات

اسالمي واحد شهرکرد در سال  2932و به صورت طرح کامالً

خشک کردن بسته به تغييرات فيزیكي و بيوشيميایي که در طول

تصادفي در سه تكرار انجام شد .جمع آوری نمونه های مورد استفاده

فرآیند خشک کردن در آن رخ مي دهد تاثير زیادی بر روی کيفيت

کلوس از اکوتيپ بازفت (منطقه کوهرنگ) واقع در کوههای زاگرس

محصول نهایي ميگذارد .با کم کردن رطوبت غذا و نگهداری آن در

استان چهارمحال و بختياری انجام شد .گياهان برداشت شده در سه

شرایط کم آبي ،ميكروب ها نمي توانند رشد کنند ( Ghasemi

تيمار مختلف تر (گياه تازه) ،سایه و آون  45درجه سانتي گراد به

 .)Pirbalouti et al., 2013b,cاز طرفي فرآیند خشک کردن یكي

شرح زیر مورد بررسي قرار گرفتند:
.2

از مراحل پرهزینه درجریان آماده سازی محصول مي باشد و مي

استفاده گردید.

تواند تاثير قابل توجهي بر راندمان و اجزای اسانس داشته باشد .اما
.1

این تأثير براساس دمای خشک کردن گياه ،طول مدت خشک

.9

اسانس در همه گياهان یكسان نبوده و بستگي به ترکيبات شيميایي
اجزای اسانس دارد (

al.,

et

خشک کردن در سایه( ،متوسط دما در طي آزمایش  11تا
 15درجه سانتي گراد) به مدت  9روز

کردن و گونه گياهي متفاوت است .به عبارت دیگر کاهش ميزان
Pirbalouti

روش تر ،که در این روش از گياه تازه جهت اسانس گيری

خشک کردن در آون دمای  45درجه سانتي گراد ،به مدت
 42ساعت.

Ghasemi

 .2-2اسانس گيري

2013b,c؛  .)Omidbaigi, 2005استفاده از روش نامناسب مي
تواند منجر به از بين رفتن اندام گياهي یا از بين رفتن کل مواد

جهت اسانس گيری نمونه ها در بسته های  222گرمي تقسيم

مؤثره موجود در آنها شود ( .)Rahimmalek et al., 2013خشک

بندی شده و هر نمونه دارای سه تكرار بود .اسانس گيری با استفاده

کردن سبب تغييرات اساسي در رنگ ،طعم و کيفيت محصول مي

از روش تقطير با آب انجام گرفت .جهت اسانسگيری 2122ميلي

شود .در رابطه با اثر روش های خشک کردن بر برگ ریحان ،با

ليتر آب مقطر به هر نمونه اضافه گردید و سپس در دستگاه کلونجر
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قرار گرفت .فرآیند اسانسگيری به مدت  4ساعت انجام شد.

بررسي گردیده است .مطالعات سفيد کن و همکاران ( Sefidkon et

محتوای اسانس بر اساس وزن خشک بر حسب در صد محاسبه

 )al., 2006نشان داد ،بيشترین درصد اسانس در گياه مرزه در

گردید.

روشهای آون و سایه بوده است .همچنين نتایج یک تحقيق بر

 .3-2شناسایي ترکيبات تشکيل دهنده اسانس

ميزان اسانس در بابونه رومي روند مشابه را نشان داد ،به طوری که

به منظور شناسایي ترکيبات موجود در اسانس اندام هوایي

بيشترین ميزان اسانس در تيمار سایه گزارش گردید اسانسها بخش

کلوس (برگ و ساقه) در مرحله رویشي ابتدایي از دستگاه گاز

مهمي از ترکيبات مؤثره گياهان دارویي هستند که عوامل محيطي،

کروماتوگرافي مدل  Agilent Technologies-7890Aمتصل به

شرایط رشد و عمليات پس از برداشت بر کيفيت و کميت آن ها

طيف سنج جرمي مدل  Agilent Technologies-5975Cبا

تاثير دارد (.)Omidbaigi et al., 2003

مشخصات ستون  ،HP-5MSطول  92متر ،قطر بيروني  2/15ميلي
بازده اسانس برحسب درصد

متر و قطر داخلي  2/15ميكرومتر استفاده شد .برنامه دمایي ستون
به این نحو تنظيم گردید که دمای ابتدایي آون  02درجه سانتي
گراد و توقف در این دما به مدت  1دقيقه ،گرادیان حرارتي  4درجه
سانتي گراد در هر دقيقه ،افزایش دما تا  182درجه سانتي گراد با
سرعت  4درجه در هر دقيقه بود .از گاز هليوم به عنوان گاز حامل
با سرعت جریان (فلو)  1ميلي ليتر در دقيقه استفاده گردید .اسانس
گياهان مورد نظر پس از آماده سازی ،به دستگاه  GC/MSبه ميزان
شکل  .1اثر روش های مختلف خشک کردن بر درصد اسانس کلوس

 2/2ميكروليتر تزریق گردید .جهت شناسایي ترکيبات ،شاخص
بازداری ترکيبات محاسبه و با شاخص کواتس مقایسه شدند
(.)Adams, 2007

خشک کردن طبيعي یكي از بهترین روشها برای رسيدن به

 .4-2تجزیه و تحليل آماري

استاندارد های کيفي است .سالمي و همکاران ( Sellami et al.,

ميانگين درصد اسانس و ترکيبات اسانس گياه مورد مطالعه

 )2010در یک تحقيق که بر روی گياه برگ بو

حاصل از سه تكرار در تيمارهای مختلف با استفاده از برنامه آماری

(  ).Laurus nobilis L.به منظور تأثير روش های خشک کردن بر

 SPSSنسخه  21مورد تجزیه و تحليل قرار گرفت و برای مقایسه

روی ميزان اسانس از نظر کيفي انجام دادند به این نتيجه رسيدند

ميانگينها از آزمون دانكن در سطح  α =% 5استفاده شد .رسم

که در روش های هوادهي در محيط با متوسط دمای  11درجه

نمودارها در محيط  Excel2007انجام گرفت.

سانتيگراد و مادون قرمز  45درجه سانني گراد نسبت به سایر روش
ها ميزان اسانس افزایش قابل توجهي داشته است.

 .3نتایج و بحث

قاسمي پيربلوطي و همکاران ( Ghasemi Pirbalouti et al.,

نتایج حاصل از تجزیه داده ها نشان داد ،بين بازده اسانس در

 )2013dدر یک بررسي گزارش کردند که ميزان عملكرد اسانس

تيمارهای مختلف اختالف معني دار وجود دارد .باالترین بازده

اندام هوایي کلوس خشک شده در شرایط سایه جمع آوری شده از

اسانس در تيمار سایه خشک دیده شد که ميزان آن  2/5درصد بود

منطقه کوهرنگ ،استان چهارمحال و بختياری  2/59درصد حجمي

و تفاوت معني داری با تيمار تر (گياه تازه) داشت .بازده اسانس در

به وزني بود.

تيمار آون  45درجه  2/10در صد بود که نسبت به شاهد اختالف

 .2-3ترکيبات شيميایي اسانس

معني داری داشت (شكل  .)2نتایج این تحقيق بيانگر این است که

ترکيبات شيميایي اسانس با استفاده از برگ گياه کلوس و

روش های خشک کردن موجب افزایش ميزان اسانس در گياه مورد

ميانگين  9تكرار تعيين گردید .در کل  25ترکيب شيميایي کلوس
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در روشهای مختلف خشک کردن شناسایي گردید که در جدول 2

برگهای زرد و  11/5درصد در برگهای سبز گياه وجود دارند

نشان داده شده است .در نمونه های تر ترکيبات اصلي شامل تيمول

(.)Soltani, 1999; Sajjadi et al., 2013

به ميزان  ، 21/99ليگوستيليد ( ،20/0 )Zليگوستيليد (،2/13 )E

نتایج این تحقيق نشان داد که خشک کردن گياه کلوس در

بوتيلدن فتاليد  ،2/11دلتا-کادینن ،2/98بتا -هيماچالن ،2/4

دمای محيط (سایه) در افزایش بازده و ترکيبات اسانس بيشترین

کارواکرول  ،1/19ليمونن  2/29و کامفور  1/29درصد بودند .نتایج

تاثير را داشته است .همچنين ترانس ليگوستيليد ( )Zبه عنوان

این تحقيق نشان داد که ميزان سيس ليگوستيليد در روشهای

بيشترین ترکيب کلوس در آون  45درجه سانتيگراد افزایش قابل

خشک کردن افزایش یافته است .ميزان این ترکيب در روش خشک

مالحظه ای داشت.

کردن با آون  45درجه به  08/9درصد رسيد .رباني و همکاران
جدول  .1ترکيبات تشكيل دهنده اسانس کلوس

( )Rabbani et al., 2011گزارش کرد که  85/3درصد سيس
ليگوستيليد و  2/4درصد بوتيلدن فتاليد در اندام های هوایي کلوس
وجود دارد .در این مطالعه باالترین ميزان ترکيبات مؤثره در روش
خشک کردن با سایه سيس ليگوستيليد بود که ميزان آن 51/4
درصد بود و ميزان بوتيلدن فتاليد به  9/1درصد افزایش یافت
(جدول  .)2ميزان این ترکيبات در گياه تر کمترین مقدار را دارا بود.
وجود این ترکيبات در مطالعات دیگر که بر روی گياهان دارویي
انجام گرفته است گزارش گردیده است ( Rahimmalek et al.,

.)2009
باالترین ميزان سيس ليگوستيليد در روش خشک کردن با آون
مشاهده شد که نشان ميدهد خشک کردن گياه به روش آون

موجب افزایش ماده مؤثره سيس ليگوستيليد گردیده است .فتاليدها
گروهي از ترکيبات مؤثر این گياه هستند که آن را به صورت

نام ترکيب
آلفا-پينن
بنزیل -پروپيل
ليمونن
ترپينولن
کامفور
منتول
کارواکرول
تيمول
بتا -همي آچالن
کوپارن
کاریوفيلن
دلتا-کادینين
بوتيلدن فتاليد
ليگوستيليد ()Z
ليگوستيليد ()E

RIa

تر

سایه

آون 44

342
311
2298
2235
2241
2212
2131
2180
2431
2431
2429
2520
2009
2199
2185

2/25
2/29
2/29
1/29
1/8
8/19
21/99
2/42
2/21
2/24
2/98
2/11
20/9
2/13

2/94
2/81
2/99
2/14
1/3
2/12
2/91
2/52
2/24
9/1
51/4
2/94

درجه
2/4
2/31
2/39
2/81
1/0
2/24
2/83
08/9
1/99

مكمل غذایي و به عنوان عامل پيشگيری کننده شيميایي از

 .4نتيجه گيري

سرطان و زخم معده مطرح ميکنند .نتایج آزمایش ها نشان
داده است که این مواد در مهار کردن تومور معده و کاهش آن

نتایج این تحقيق نشان مي دهد که خشک کردن گياه کلوس

به ميزان  01تا  89درصد تأثير مثبت داشتهاند .همچنين

در دمای محيط (سایه) در افزایش بازده و ترکيبات اسانس بيشترین

فتاليدها باعث ميشوند گياه دارای اثرات محافظت کبدی نيز

تأثير را داشته است .همچنين ترانس ليگوستيليد ( )Zبه عنوان

باشد .با مطالعه و بررسي بيشتر خواص دارویي و درماني

نوعي فتاليد بيشترین ترکيب کلوس در آون  45درجه سانتيگراد

ترکيبات کلوس ،این احتمال وجود دارد که بتوان از این گياه

افزایش قابل مالحظه ای داشته است.

به عنوان دارویي موثر در درمان بعضي بيماریها مانند
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