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ات یخصوص  ويساز داریپا ورا برن و پودر ژل آلوئهیرصمغ پکتیتاث
  ری شربت خاکشیکروبیم  وییایمیکوشیزیف

 
  2فر انیآر اکرم ،1ان پردلیظهور مایش

 
  ران یا قوچان، ،یدانشگاه آزاد اسالم واحد قوچان، ،ییع غذایصنا گروه علوم و -1

   باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد قوچان، دانشگاه آزاد اسالمی، قوچان، ایران-2
  )21/01/97: رشیپذ خیتار  96/ 15/05:  افتیدر خیتار(

 

  دهیچک
  مختلف پـودر يهارغلظتی تاثیق بررسین تحقیهدف از ا .ان استیره شب بویساله از ت ا دویکساله ی یاهی گDescurainia Sophia یر با نام علمیخاکش

ات ی و خـصوص يدارسـاز ین دو بـر پا یمخلوط ا و  %5/0 و 3/0ن در سه سطح صفر ، یو صمغ پکت %2/0 و 15/0 ، 1/0، 05/0ورا در پنج سطح صفر، ژل آلوئه 
رنگ شـربت مـورد    شاخص  وی حسيهایژگیو ،يداری، پایکیات رئولوژی خصوصین منظور، برخیبه ا. باشدیر می شربت خاکش یکروبیم  و ییایمیکوشیزیف

ر نـشان داد  ی شربت خاکـش يهادرجه برش نمونه-ی تنش برشيها بر دادهیحاصل از برازش مدل قانون توان و هرشل بالکل   يهاشاخص.  قرار گرفتند  یبررس
ن و پـودر ژل  ی داشتند و افزودن صمغ پکتـ یکیپالست شربت، رفتار شبهيها نمونهیتمام. تر استها مناسب رفتار نمونهییشگوی جهت پیکه مدل هرشل بالکل   
 زمـان  یو طـ  دیـ ورا بالفاصـله پـس از تول  آلوئـه پـودر ژل % 2/0ن ویپکتـ % 5/0ي حـاو ينمونـه هـا   .(p<0.05)ب قـوام شـد  یش ضـر یآلوئه ورا، باعث افـزا 

رش یاز طعـم وپـذ  ین امتیشتریب .(p>0.05) نداشتندگریکدی با يداریها تفاوت معن نمونهی رنگيهاشاخص .دارتر بودندیها پار نمونه ی،نسبت به سا  ينگهدار
  .ن بودیصمغ پکت% 5/0 ي مربوط به نمونه حاویکل
  
  نی، پکتییایمیکوشیزیات فیورا، خصوصر، پودر ژل آلوئهیدانه خاکش : واژگاندیکل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
 مکاتبات مسئول: a_aria_1443@yahoo.com  
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   مقدمه-1
ا یـ کساله ی یاهی گDescurainia Sophia یر با نام علمیخاکش

ر در دشـت و کوهـستان    یخاکـش . ان اسـت  یره شب بو  یدوساله از ت  
اه یـ ن گ یـ تخـم ا  . رسدیز م یک متر ن  ی ساقه آن تا     يد و بلند  یرویم

 دراز و معمـوال بـه دو رنـگ وجـود            یز و کم  یر است ر  یکه خاکش 
 .]1[دارد

نوالت ها بـوده کـه   یر شامل گلوکز ا  یبات دانه خاکش  ین ترک یمهم تر 
           و3انو یانات، ســیوســیزوتیل ایــانات، بوتنیوســیتزویل ایــشــامل آل

ـ تریوپنتانیل ت ی مت -5و بوتان،   ی ت ی اپ -4 ـ  فن-3ل، ی ـ تریونیل پروپی             ل،ی
ـ  فن-2انات و  یوسیزوتیل ا یوبوتیل ت ی مت -4 انات یوسـ یزوتیل ایـ ل اتی
ک، یــتی چــرب پالميدهایگــر شــامل اســیبــات دیترک.  باشــندیمــ
امـالح موجـود در دانـه      .  باشـند  یک م یستئارک و ا  یک، اولئ ینولنیل

          م یزیـ م و منیم، سـد یکلـس  م،یشامل گوگرد، کلر، فسفر، آهن، پتاسـ     
ــ ــندیمـ ــه همچنـــ .  باشـ ــاویدانـ ــروتئين حـ ــمغ، ی پـ ن، صـ
 معـده،   يم به عنوان اشـتهاآور، مقـو      یر از قد  یخاکش.است الژیموس

ن و در مشکالت سـوء هاضـمه مـورد اسـتفاده بـوده      یضد تب، مل 
  .]2[است

ــام بــا وراهئولآ ه دمع روط هب هک تسایهایگ، veraAloe یعلمــ ن
 دارد قلعتقبنز ادهوناخ هب هک نیا اب. کندیم دشخشک ر  قطانم در

ــبدي ایز رایسب تهابش رهاظ در اما  هب وراهئولآ .س داردوتکاک هــــ
ــلع  دمرم ايرب تعرس هب دایز رایسب ییاص دارووخ دنوب دارا تــ
ــتفاده از .تسا هدش هتخانش ناهج ــه ورا اس ــیو ژل آلوئ ــایژگ  يه
ـ یم  و یحـس  ،ییایمیکوشیزیف  ده و یبخـش  بهبـود   شـربت را   یکروب

ش داده اسـت ضـمن    یافزا  را ياهی تغذ يهایژگیو  و یزمان انبارمان 
 .]3[ بوده است مؤثر اری بسیدنی نوشيداریپا نکه دریا

 از لحـاظ   ي مـاده مقـو    75ش از   ی بـ  يورا حـاو  اه آلوئـه  یـ عصاره گ 
د یاسـ نـو ی آم 18،  ی ماده معدن  20ب فعال شامل    ی ترک 200،  ياهیتغذ

 ماننـد   ییهادی ساکار یها ، پل  نیکوپروتئین گل ین وهمچن یتامی و 12و
  .]5و4[ باشدی مانند آسمانان مینیبات پکتیترک ها ومانا

ــ ــین یپکت ــریک ــدروکلوئین هی از معروفت ــدهدهای ــا و ژل دهن  يه
 يمـر ی پل یاز نظر سـاختمان     است و  ییغذاعی در صنا  يدیساکاریپل

ن یـ عالوه بـر ا .  است )4به 1(ک با اتصال آلفا     ید گاالکتورون یاز اس 
 رامنـوز ودر  ي متـشکل از واحـدها  یی آن بلوکهـا  یر اصـل  یدر زنج 

لـوز  ی فروکتوز و زاینان و گاه ی گاالکتان و آراب   يرهایانشعابات زنج 

 یدهنـدگ  باال، عالوه بر قدرت ژل     ين با عدداستر  یپکت. داردوجود  
  .]6[دارد ز کاربردیها نونیدارکننده امولسیبه عنوان پا

. انــد شــدهي درصــد اســتر67-73بــا ی، تقری معمــوليهــانیپکتــ
. شـوند یز مـ  یدرولی ه يدیا اس ی ییایط قل ی در شرا  ي استر يهاگروه

ـ  ی به وفور جهت تول    يدیمار اس یت  بـا درجـه   ي تجـار  يهـا نید پکت
 1ل بـاال ی با متوکسيهانیپکت. ]7[ شودیاستفاده م  درصد 60ياستر

 pH ط یبات محلول ودر شرایر ترکیا سایفقط در حضور قندها و 
ـ  کـامال    يدیکـه در آن گـروه اسـ       نییپا ل یست، ژل تـشک یـ زه نیونی
 ی به عوامل ذکر شـده بـستگ  نآلی تشکيقدرت ژل و دما  . دهندیم

 نهی به pH ژل شدن و     ي، دما ش غلظت قندها  یدر صورت افزا  .دارد
 افـزودن بـیش ازحـدپکتین موجـب افـزایش           .]7[ابـد ییش م یافزا

 درصـد  4/0 حـدود  در معموال . محصول نهایی می گردديگرانرو
  .]8[ رودمی هاي لبنی به کارپکتین براي نوشیدنی

ــ  ــنش ب ــاین پلیواک ــول، در مره ــ محل ــه  50 یط ــته ب ــال گذش  س
ــده اســـتی بررســـیعیطوروســـ ــنرژی سيرفتارهـــا.  شـ                      یستیـ

 توجه قـرار   مورد اری بس ییع غذا یصنا در دیساکاریپل-دیساکاریپل
 هـدف بهبـود    بـا  دهایـ دروکلوئیمخلـوط ه   معموال از . است گرفته

 دیـ  جدی بـافت يهـا یژگیو بافت و جادیا و دهایدروکلوئیخواص ه 
ــذا در ــ  وییمحــصوالت غ ــاهش هزیهمچن ــهین ک ــان ــتفاده  ه اس
  .]10[شودیم

شربت  يدارسازی پا ،)2014( و همکاران  ی توسط عباس  یپژوهشدر  
ـ  مانند کتی بوم يد ها ییدروکلویر با استفاده از ه    یخاکش را و صـمغ  ی
 سامانه هـاي شـربت      یهاي حس یژگیو.  صورت گرفته است   یفارس

ــربت یارشبیدهابـــسیوئدروکلی توســـط هدارشدهیرپایخاکـــش ه شـ
ــود و یپا ــشده ب ــرفتاررئولوژ دارن ــوب ی ــابق خ ــدل یک آن تط           بام

 .]1[  داشتیبالکل -هرشل

، یفــیات کی، خــصوص)2014( پوشــکاال رامچانــدران و همکــاران
ا و یـ  مخلـوط پاپا ي عملکـرد یدنی نوشـ  ي انبار يداری و پا  ياهیتغذ
ات یورا خـصوص  وئـه آلافتند که ژل  ی کردند ودر  یآلوورا را بررس  ژل

 .]3[  بخشدیا را بهبود می  پاپایدنینوش

امکـان بهبـود     ،)2002(دهارت و همکـاران     یـ گـر ن  ی د یدر پژوهش 
ــ ميهــایدنیت نوشــیــفیک ــياوهی ــا اســتفاده از پکت ــد ین و فرای ب ن

ــیهموژن ــ یزاسـ ــورد بررسـ ــد یون را مـ ــرار دادنـ ــزودن  و  قـ افـ

                                                             
1. high methoxyl  
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 کـدر  يهـا یدنیون را در نوشـ یزاسیدها همراه با هموژن  ییدروکلویه
  .]9[دادند شنهادیپ

ن و پـودر ژل آلوئـه   ی اثر صـمغ پکتـ  ین پژوهش، بررس یهدف از ا  
 یکروبــی و مییایمیکوشــیزیات فی و خــصوصيدارســازیورا بــر پا

 ي فراسـودمند بـا ظـاهر      یدنیک نوشـ  یـ د  یـ ر و تول  یشربت خاکـش  
  .دار استیمطلوب و پا

  

  هامواد و روش -2
ن و شکر و یپکت ورا و آلوئهپودر ژل و ریه شامل خاکشیمواد اول
شکر از کارخانه  و  مشهديهاي از عطاریکی ر ازیخاکش. آب بود

 ونیالسین با درجه متیصمغ پکت.  شديداری خرن مشهدیریقند ش
ز به روش خشک کردن یو پودر ژل آلوئه ورا ن) مرك آلمان% (74
  .ه شدی تهینتیکاب

  رید شربت خاکشی روش تول-2-1
ــدر ا ــن تحقی ــای   2/0 و 15/0، 1/0، 05/0صــفر،  يق از غلظــت ه

  درصـد  5/0 و   3/0 صـفر،  يهـا غلظـت  و ورا ژل آلوئه  درصد پودر 
 100هیــهتر جهــت ی درصــد خاکــش5  درصــد شــکر و10ن، یپکتـ 

 را تـا    يدیـ  شـربت تول   يدما .ر استفاده شد  یتر شربت خاکش  یلیلیم
قـه  یک دق یـ ش داده و شربت را به مدت        یگراد افزا ی درجه سانت  80

  مـورد  ياشهیـ  شيهـا ي سـپس بطـر  .ن دما حرارت داده شد  یدر ا 
 شـده و  ينـد یزه، پر و دریش به صورت داغ با شربت پاستور     یآزما

ــا  ــدن در دم ــا سردش ــدار يت ــاق نگه ــدندي ات ــصوص.  ش ات یخ
د و آزمـون  ی و رنگ شربت بالفاصله پس از تول    ی، حس یکیرئولوژ

 ماه پس از 6  و 3 صفر،   ی در  فواصل زمان    ی و شمارش کل   يداریپا
 انجـام   يبـرا . انجـام شـد    ) گـراد  ی درجه سـانت   25 يدر دما (دیتول

 گـراد   یدرجـه سـانت    25يها در دمـا    هم نمونه  یکروبیشات م یآزما
 ایـ  ماننـد انبـار در صـنعت مه        یطی قرار گرفتند تا شرا    یمورد بررس 

 مختلـف صـمغ     يهـا  با نـسبت   يدی تول يمارهای، ت 1جدول   .شود
  .دهدیورا را نشان مآلوئهن و پودر ژلیپکت
  
  

Table 1 Treatment with Aloevera gel powder 
and  Pectin concentration 

Aloevera gel 
powder 

concentration(%) 

Pectin 
concentration 

(%) 
Treatment 

0 0 1.P/A(0/0) 
0.05 0 2. P/A(0/0.05) 
0.1 0 3. P/A(0/0.1) 

0.15 0 4. P/A(0/0.15) 
0.2 0 5. P/A(0/0.2) 
0 0.3 6. P/A(0.3/0) 

0.05 0.3 7. P/A(0.3/0.05) 
0.10 0.3 8. P/A(0.3/0.1) 
0.15 0.3 9. P/A(0.3/0.15) 
0.20 0.3 10. P/A(0.3/0.2) 

0 0.5 11. P/A(0.5/0) 

0.05 0.5 12. P/A(0.5/0.05) 

0.10 0.5 13. P/A(0.5/0.1) 

0.15 0.5 14. P/A(0.5/0.15) 

0.20 0.5 15. P/A(0.5/0.2) 
 
 

   برازش مدل - 2-2
 ي شربت از گرانرویکی رئولوژيهایژگی ويریجهت اندازه گ

 با هاشیآزما. دیلد استفاده گردی تک دوك بروکفیسنج چرخش
     و 18SCندل یاسپ ،ULAdapter سنجش محفظه از استفاده

III-ULTRA DV مدلRV، و گراد،یسانت  درجه4 يدردما 
 يها صمغ و نمونهيهامحلولي، براS291-1-1یبرش سرعت
ن مدل مناسب، یی تعيبرا. رفتیظ صورت پذیون غلیامولس

) RMSE (2ن مجذور خطایانگیجذر م  و)2R(ن ییب تبیضر
 . قرار گرفتیها مورد بررسافته بر دادهی مختلف برازش يهامدل

)1(رابطه   
 یشی آزمای تنش برشexprimentalWها،  تعداد دادهNکه 
  .باشدی شده ميری اندازه گی، تنش برشcalculatedwو

 ینیش بیر پین مقادی بیهمبستگ ن بزرگتر باشد،ییب تبیهرچه ضر
با .شتر استیش بی حاصل از آزماير عددیشده توسط مدل و مقاد

 باشد، مدل مورد 85/0ن کمتر از ییب تبین حال چنانچه ضریا

                                                             
2. Root Mean Square Error 
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ش ی آزمايف داده های توصينان الزم برایت اطمی از قابلیبررس
ان نمونه ی رفتار جريبه منظور مدل ساز. برخوردار نخواهد بود

 با يکاهش گرانرو( انها ینوتیر نیت غی شربت باتوجه به ماهيها
                   یبالکل شلمدل قانون توان و هر2از  )ش درجه برشیافزا
  .استفاده شد )3و2روابط( 

  
  ) 2(رابطه 

  
)3(رابطه    

م یتسل تنشτ.، )پاسکال (یبرش انگرتنشی ب τرابطه نیا در  که
 ) nS. Pa( قوام شاخص K ،)هیبرثان (یبرش سرعت.γ ،)پاسکال(

  .]29[باشدیم) بعد بدون(ان یرفتارجر  شاخصnو 
   يداری پا-2-3

جـه  ینت در  و یدنی نوشـ  ي فـاز  يزان جداسـاز  ی م يریگجهت اندازه 
 در هــانمونــه ک ازیــ هــر  گــرم از20مقــدار  ، محــصوليداریــپا

ط ثابـت ودر    یشرا در خته و یمدرج ر   درب دار  یکی پالست يهالوله
 بـا  هـا شـدن نمونـه   فاز زان دو یم.  شد ينگهدار گرادی درجه سانت  4

ن آن  یپـت پاسـتوروتوز   یله پ ی بـه وسـ    ییشفاف بـاال    فاز يجداساز
 ]11[ اوزن کــل نمونــه انجــام گرفــتیان آن براســاس درصــدیـ وب
 و مـورد    يخچـال نگهـدار   ی ي هفتـه در دمـا     4هابـه مـدت     نمونه.

  . قرار گرفتندیابیارز
   سنجش رنگ-2-4

ن یتـر ، رنگ به عنوان مهم    ییغذا  مواد یکیزیات ف ین خصوص یدر ب 
ـ  تما يمـشتر . ت مطرح شده است   یفی در درك ک   ي ظاهر یژگیو ل ی

 ياهیـ ات تغذی وخـصوص ي، ماندگاریمنیدارد که رنگ را با طعم، ا  
ــازد ــوط س ــستگ .مرب ــت همب ــه عل ــاالیب ــا ارزي ب ــگ ب ــ رن  یابی

 تحـت  يتمندیزان رضـا یـ م ،یی مواد غذای و حسییایمی،شیکیزیف
 يهـا مولفـه  ر وجود دارد،یتمام آنچه در تصو. ر رنگ قرار داردیتاث

ـ بـر ا  ره شده اسـت، یر ذخی تصويهاکسلی است که در پیرنگ ن ی
 ،)R(  قرمز یب سه رنگ اصل   یتوان با ترک  یاساس که هر رنگ را م     

ـ  )G(سبز ر در یقـرار گـرفتن تـصو   بـا  .  کـرد يبازسـاز  )B (یو آب
ن و انحراف اسـتاندارد     یانگی مختلف و محاسبات م    ی رنگ يفضاها

  ری تصویتوان اطالعات رنگیر،می تصويهاکسلیشدت رنگ در پ

ـ    از نمونـه   ییهـا عکس. را استخراج کرد    ین گوشـ  یهاتوسـط دورب
 Adobe PhotoshopCCه شد و در نرم افـزار  یسامسونگ ته

Version: 2015.0.0.r.88 CL 1024429  x64  مـورد 
  ،L*،*aمولفــه ســه  ازیرنگــ يفــضا. قــرار گرفــتپــردازش 

b*مولفـه . ل شده است یتشک*L   ـ ی تـصو ییمعـادل روشـنا ن یرکه ب
. اسـت  دیسـف   وصدمعادل انعکـاس کامـل نـور       یصفرمعادل مشک 

 قرمـز  مثبت معادل رنگ  ریمقاد است و نامحدودa * مولفه ریمقاد
اسـت   نامحدود زین b*ریمقاد. است  معادل رنگ سبز یمنف ریمقاد و
ـ      یمنفـ  ریمقاد و مثبت معادل رنگ زرد    ریدمقا و  ی معـادل رنـگ آب

 بـرخال ف    عملکردمشابه چشم انسان داردیستم رنگین س یا.است
 در .ستیـ  نيله عکـسبردار یوسـ  از متاثرHSI  وRGB  يفضاها
ــر ــوارد اکث ــژوهش در م ــاپ ــنايه ــذای ص ــا  ازییع غ ــضای  ين ف
  .شودیاستفاده م ،*L*,a*,bیرنگ
  یکروبیآزمون م -2-5

له یبوس) Aerobic Plate Count( ي هوازيهايشمارش باکتر
ت کانـت آگـار و   یـ و با اسـتفاده از اسـتاندارد پل  )  (APHAروش

  ساعت انجام شـد    48 درجه به مدت     35 ي در دما  يگذارگرمخانه
]25[.  
  ی آزمون حسیابی ارز-2-6 

اب یـ  نفـر ارز 20ر،ابتدا ی شـربت خاکـش  ی انجام آزمـون حـس     يبرا
ک یـ ب که دوازده نمونه به همـراه آب و       ین ترت یبه ا . انتخاب شدند 

هـر داور نمونـه را بـه صـورت         .هـا داده شـد     بـه آن   یدهازیفرم امت 
ر شـامل  ی فاکتور شربت خاکش5ب ین ترتیبه ا.  کردیابی ارز يانفراد

 ی حـس  یابیـ  مورد ارز  یرش کل ی، پذ یحس دهان رنگ، طعم، بافت،  
  .قرار گرفت

  يل آماریه و تحلی تجز-2-7
ورا و ژل آلوئـه   مختلـف پـودر  يهـا غلظـت  ری تاثیبه منظور بررس  

ـ یم و ییایمیکوشـ یزیات ف یخـصوص  ن بر یصمغ پکت   شـربت  یکروب
ز یآنـال  . اسـتفاده شـده اسـت      یل تـصادف  یـ ر از طرح فاکتور   یخاکش

 یکی رئولـوژ  يهاوبرازش مدل SPSSها با استفاده ازنرم افزار      داده
هـا در  ه آزمونیکل .، انجام شدSlide writeبا استفاده از نرم افزار 

  .سه تکرار صورت گرفت
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  ج و بحثینتا -3
ـ د بر پایدروکلوئی اثرنوع و غلظت ه    -3-1   يداری

 ریشربت خاکش
 يهـا ل بـاال را در غلظـت  ین بـا درجـه متوکـس      یر پکت ی، تاث 2جدول
  صـفر،  يهـا غلظـت ورا در   آلوئه درصد وپودر ژل   5/0 و   3/0صفر،

ر نـشان  ی شربت خاکشيداریزان پایبر م  %2/0 و 15/0، 1/0، 05/0
ـ      یها حاک انس داده یه وار یتجز. دهدیم دار ی از وجود اخـتالف معن
)p<0/05 (ن ی پکتـ   صمغ يحاو ری خاکش يها نمونه يداریان پا یم

طـور کـه    همـان . باشدی و نمونه شاهد م    5/0 و   3/0يدر غلظت ها  
جادحـداکثر  یاز جهـت ا یـ  شود، حداقل صمغ  مـورد ن    یمالحظه م 

 یورا مـ   درصـد پـودر ژل آلوئـه       2/0ن و   ی در صدپکت  5/0 يداریپا
 يداریر معنـ ی درصد تاث15/0ورا تا ش پودر ژل آلوئهیاما افزا . باشد
 2/0زان یـ ش درصد پودر بـه م  یها نداشته و با افزا     نمونه يداریبر پا 

  . افته استیش ی افزايداریدرصد پا
ش ی افزايدارین و پودر ژل آلوئه ورا، پایش غلظت پکتیافزا با
 يها نمونهيش گرانروین امر، افزایعلت ا احتماال. افته استی

ش یعلت افزا.  مذکور استيدهایدروکلوئیشربت در اثر حضور ه
ن، اسنحکام یش غلظت صمغ پکتی شربت با حضور و افزايداریپا
ر در یکردن ذرات معلق خاکشرین و درگی پکتيهارهیشتر زنجیب
 .]12 [شودی شربت ميداریباشد که مانع از ناپاین شبکه میا

 ين بعد از گذشت دوهفته، مقداریپکت% 3/0 ي حاويدرنمونه ها
ش یک ماه افزاین مقدار بعد یکه ا ن شد،یر ته نشیخاکش

ن بر ی اثر پکتی، در بررس)1387(  زاده و همکارانیخفاج.افتی
ن یش درصدپکتیافتند که باافزایا دریرسوی شیدنی نوشيداریپا

. ]12[ افتیش ی افزايدی اسیدنی نوشيداریپا % 5/0تاحدود 
 شربت يداری را بر پاي، اثر زمان نگهدار4و  3جداول 

ه ین را در کلیورا و پکتدار شده توسط پودر ژل آلوئهیرپایخاکش
طور که، مالحظه همان. دهدی مورد مطالعه نشان ميهاغلظت

 مورد مطالعه در حضور پودر ژل يهاه غلظتیشود در کلیم
ابد که علت یی کاهش ميداری، با گذشت زمان پانیورا و پکتآلوئه

ق ید در تعلیدروکلوئین دو هی اییده کاهش قدرت تواناین پدیا
، 3طور که در جدول همان ).(p<0.05 باشدیرمیذرات خاکش

ر ید شربت خاکشین تولشود با گذشت سه ماه از زمایمالحظه م

افته و ی کاهش ي داری به طور معنيدارین، پایدارشده با پکتیپا
 يداری بر پايج اثر زمان نگهدارینتا. سپس ثابت مانده است

دهد ی، نشان م4ورا در جدول دارشده با پودر ژل آلوئهیشربت پا
 شربت يدارید، پایکه با گذشت زمان سه و شش ماه پس از تول

  ).(p<0.05 افته است ی کاهش ي داریبه طور معن
  

Table 2 The effect of Aloevera gel powder and 
pectin gum concentration  on stability of 

flixweed  syrup 
  

Aloevera gel powder 
con (%) 

Stability 
(%) Pectin Gum 

con (%) 
0 19g 

 0.05 19g 
0 0.1 25f 
 0.15 27f 
 0.2 44e 
 0 32d 
 0.05 34d 

0.3 0.1 50c 
 0.15 54c 
 0.2 79b 
 0 55c 
 0.05 56c 

0.5 0.1 70b 
 0.15 79b 
 0.2 100a 

  
Table 3 The effect  of shelf life  on stability of 

flixweed  syrup stabilized by pectin gum 
  

Pectin Gum con 
(%) 

Stability 
(%) Time (month) 

0 19d 
0 0.3 32b 

 0.5 55a 

 0 15d 

3 0.3 24c 

 0.5 35b 

 0 15d 

6 0.3 25c 

 0.5 35b 
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Table 4 The effect of shelf life on stability of 
flixweed  syrup stabilized by Aloevera gel 

powder 
  

Aloevera gel powder 
con (%) 

Stability 
(%) Time 

(month) 0 19b 
 0.05 19b 

0 0.1 25b 
 0.15 27b 
 0.2 44a 
 0 9d 
 0.05 11c 

3 0.1 14c 
 0.15 14c 
 0.2 24b 
 0 5d 
 0.05 6d 

6 0.1 10d 
 0.15 15c 
 0.2 23b 

  
  
  

ــر -3-2 ــت ه  اث ــوع و غلظ ــدروکلوئین ــر ی د ب
 ری شربت خاکشیکی رئولوژيهاشاخص

 بـر  ی حاصل از برازش مدل قانون توان و هرشل بـالکل         يپارامترها
ر ی شـربت خاکـش    يهـا درجـه بـرش نمونـه     -ی تنش برش  يداده ها 

، نـشان داده  )5(د در جـدول یـ دروکلوئیر نوع و غلظت ه  یتحت تاث 
 یمدل هرشل بالکل در اکثر موارد در )R2(نییب تبیضر.شده است

  .دهنده مناسب بودن مدل مذکور استبود که نشان% 98تر از باال
 25 يدمـا  مطالعه در  مورديهاه نمونه یکل ان در یجر شاخص رفتار 

 ریـ غ  رفتـار  يدهنـده  کـه نـشان    ک بود ی از کمتر گرادیدرجه سانت 
  .باشدیم هانمونه )کیپالست سودو(یوتنین

ـ  از ا یج حاک یدر واقع نتا   ش غلظـت صـمغ   یافـزا  ن اسـت کـه بـا   ی
ب قـوام  یضـر  ان کـاهش و یس جریاند ورا،ن و پودر ژل آلوئه    یپکت
ـ   یرات با افزا  یین تغ یاست که شدت ا    افتهیش  یافزا ن یش غلظت پکت

ان یـ س جرین انـد  یب قـوام و کمتـر     ین ضـر  یشتریـ شتر بـوده و ب    یب
ورا بـوده   درصـد آلوئـه  2/0ن و ی درصد پکت5/0مربوط به نمونه با  

 .است

Table 5 The effect of Aloevera gel powder and pectin gum concentration  on (τ0)3, (k)4 and (n)5from the 
power law and Herschel–Bulkley model of flixweed  syrup. 

 

 Herschel- Bulkley Model  Power Low Model Treatment 

RMSE R2
 n K 0 τ RMSE R2 n k  

0.891 0.992 1 0.005 0 0.411 0.994 1 0.011 1.P/A(0/0) 
0.778 0.993 0.999 0.012 0.003 0.237 0.998 0.996 0.038 2.P/A(0/0.05) 
0.891 0.992 0.978 0.019 0.004 0.888 0.989 0.991 0.088 3.P/A(0/0.1) 
0.688 0.995 0.981 0.097 0.013 0.193 0.999 0.893 0.138 4. P/A(0/0.15) 
0.181 0.999 0.956 0.123 0.036 1.03 0.982 0.883 0.236 5. P/A(0/0.2) 
0.181 0.999 0.804 0.243 0.062 1.09 0.930 0.850 0.339 6. P/A(0.3/0) 
0.678 0.994 0.802 0.330 0.091 0.659 0.991 0.797 0.391 7.P/A(0.3/0.05) 
0.991 0.992 0.778 0.675 0.133 0.239 0.996 0.799 0.430 8. P/A(0.3/0.1) 
0.181 0.999 0.753 0.795 0.196 0.765 0.990 0.685 0.514 9. P/A(0.3/0.15) 
0.945 0.982 0.682 0.837 0.247 0.949 0.983 0.582 0.632 10.P/A(0.3/0.2) 
0.961 0.993 0.523 1.442 0.768 0.312 0.995 0.585 0.952 11. P/A(0.5/0) 
0.945 0.982 0.453 1.462 0.996 0.943 0.983 0.434 1.164 12. P/A(0.5/0.05) 
0.688 0.995 0.444 1.693 1.149 0.875 0.985 0.391 1.224 13. P/A(0.5/0.1) 
0.891 0.991 0.435 2.129 1.572 0.654 0.992 0.288 1.232 14. P/A(0.5/0.15) 
0.987 0.994 0.398 2.675 2.341 0.765 0.984 0.276 1.231 15. P/A(0.5/0.2) 

                                                             
3. yield stress 
4. consistency coefficient 
5. flow behaviour index 
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 و کــاهش تحــرك يش گرانــرویده افــزایــن پدیــاحتمــاال علــت ا
س ی انـد  ي نمونه شـاهد دارا    (p<0.05). ]27[ باشد ی م یمولکول

  .ب قوام بوده است ی و حداقل ضر1انیجر
ج یان دوغ بـه نتـا  یـ  رفتار جری در بررس،)2010(  و همکاران  یانیک

بـا   )k و n( مـذکور    يا پارامترهـ  یدر بررسـ   .افتندی دست   یمشابه
ش یاج نشان داد که با افـز      ین و آلوئه ورا،نتا   ی مخلوط پکت  يریبکارگ

ان و  یل باال، شاخص رفتار جر    ین با درجه متوکس   ینسبت صمغ پکت  
ره یـ ش زنجیده افـزا یـ ن پد یعلت ا . افته است یش  یب قوام افزا  یضر
  باشـد ی مـذکور مـ    يدهایـ دروکلوئی و اتصال آب ه    ی مولکول يها
]29[.  

ر ژل آلوئـه ورا بـر   ی تـاث  ی،  در بررسـ    )2014( و همکاران    يال بند 
 یبـات پلـ  یت ترکیـ ل فعالیافتند که ژل آلوئه ورا به دل      ینکتار انبه در  

ــاکار ــزايدیس ــث اف ــروی باع ــار ی وایدنی نوشــيش گران جــاد رفت
  .]32، 3 [ک شده استیسودوپالست

 دوغ هب فلتخم ياهدیئولکرودیه ودنزفا اب زین انرگشهوژپ ریاس
ــتن هب ندش زاف دو از يریگولج روظنم هب  تـــسد یهباشـــم جیاـ
 ودنزفا اب ،)2010( راناکمه و ایکآذري اتسرا نیمه در. دـــــ نتفای

ــص هب اریتک و تساکول يایبول ،نیتکپ غمص  و هــــناگادج رتوــ
 هـــب دـــیئولکرودیه ودنزفا هک دندرک ارشزــ گ دوغ هـــب یــ بیکرت

ــجوم دوغ ــضشیازــــــفا بــــ             سیدن اشهاکام و وق بیرــــ
 اب زین،   )2010(ران   اکمه و     ینایک .]28[ دشن آن     ایرجر   اتفر
 بیرض شیازــ ف شـاهد ا   الاــ ب لیســ کوتم اـب نیـتکپنوالودن ژ زفا
  .]29[دندـش دوغ یسـحي اـهیـگژید ووـبهبام و وق

 یکی خـواص رئولــوژ ی، برخـ )2011( و همکـاران ی ثـان يمحمـد 
کـه   داشـتند   کـرده و اظهـار  ی محلـول در آب را بررسـ    يهـا مریپل

 رفتـار  که شاخص یحال است در  دما غلظت و   از یب قوام تابع  یضر
 بـا  . نـدارد  يمریمحلول پل  دما  به غظت و   ی چندان یان وابستگ یجر
ش یل افـزا یـ ب قـوام بـه دل    یضـر  دها،یـ دروکلوئیش غلظـت ه   یافزا
کاهش تحـرك    ،يش گرانرو یافزا د،یدروکلوئیب اتصال آب ه   یضر

 یوسـتگ یاحتماال به هم پ     و یسطحنی ب يهالمیل ف ی، تشک یمولکول
  ].30[داکرده است یش پی افزاینقصان

  
Fig 1 The effect of Aloevera gel powder and pectin 
gum concentration  on flow behavior of flixweed  

syrup.  
ن و آلوئـه   ی پکتـ  يدهایـ دروکلوئی مختلف ه  يها، اثر غلظت  1شکل

 درجه بـرش نـشان      -یورا و مخلوط آن ها را بر نمودار تنش برش         
 هـر دو  ش غلظـت یشود بـا افـزا   یهمان طور که مشاهده م    .دهدیم
هـا  ب رئوگرام تنش برش بر درجـه بـرش نمونـه     ید، ش یدروکلوئیه

شتر اسـت  یـ ن بیش در مورد صمغ پکتین افزا یابد که ا  ی یش م یافزا
سه بـا ژل  یـ د در مقایـ دروکلوئین هیشتر ا ی ب یی توانا يدهندهو نشان 

ش ین بـا افـزا    یهمچنـ . باشـد  ی مـ  يش گرانرو یآلوئه ورا جهت افزا   
ش یم در حـال افـزا  یتـسل زان تـنش  یـ  م د،یدروکلوئیغلظت هر دو ه   

 شـروع   ي الزم بـرا   یم حـداقل تـنش برشـ      یبود، منظورازتنش تسل  
  . باشدیان میجر

  
Fig 2 The effect of Aloevera gel powder and pectin 

gum concentration  on viscosity of flixweed  syrup(in 
shear rate 1-300s-1)  
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ش درجـه   ین افـزا  ید و همچن  یدروکلوئینوع و غلظت ه    ، اثر 2شکل
. دهـد ی شـربت نـشان مـ      يهـا  نمونـه  ي ظاهر يبرش را بر گرانرو   

ــ همــان ــشاهده م ــزایطــور کــه م ــا اف ش غلظــت هــر دو یشــود ب
افتـه اسـت کـه شـدت      یش  ی افـزا  ي ظـاهر  يد گرانـرو  یدروکلوئیه

ش یافـزا  بـا  .(p<0.05)شتر است ین ب یش در مورد صمغ پکت    یافزا
 ب اتـصال آب،  یش ضـر  یل افـزا  یـ ب قوام به دل   یضر ن،یغلظت پکت 

 دو .دا کـرد یـ ش پی افـزا ی و کاهش تحرك مولکوليش گرانرو یافزا
 تـشکیل ژل بـسیار    مخـصوصاً  و هاتعیین خواص پکتین   در فاکتور

ي درجــه پکتیکــی و مهــم اســت کــه شــامل طــول زنجیــر     
پکتین به علت توانایی زیاددرتـشکیل      . ریفیکاسیون پکتین است  است

قنـدي بــه صـورت گــسترده مورداســتفاده   –ژل درمحـیط اســیدي 
  .]31[ گیردقرارمی

 ياههنومن يرهاظ يهتیزوکسیشـود و یطور کـه مالحظـه مـ     همان
ــقوا در هـــک دـــباییـــمشهاک ،یشرب تعرسشیازفا اب شــربت  عـ

ش است امـا    رب اب هدنوشقیقر ینتوین ریغ راتفر رگنایب بـلطم نـیا
ژه یـ د بـه و یدروکلوئین هیی با غلظت پايهادر نمونه شاهد و نمونه    

 یر چنـدان  یـ یش درجه برش تغ   ی با افزا  يپودر ژل آلوئه ورا، گرانرو    
ــب هـــــطبرا در. نداشــــته اســــت  ياهیگژیو و نایرج راتفر اـــ

 ریاس هک تشدا رهاــــ شا هــــتکن نیا هب دیابشـــربت یکیژولوئر
ــش شــربت زین انرگشهوژپ ــپا ریخاک ــده داری  یعون انونع هب را ش

ـــین راتفر اب لایس ـــگینتوــ ـــندرک ارشزــ ـــیا از  .]1[دــ  رونــ
 روضـــ ح هـــ ک تـــ فای تـــ سد هــجیتن نــیا هــب انوــتیــم
ــ صــمغ هلمج از اهدیئولکرودیه ــییغت بـــجوم نیپکت  راتفر در رـ
ــش  ینایرج ــربت خاک  هدش ینتوین ریغ راتفر هب ینتوین راتفر از ریش
  .]16[تسا

 شربت  ي ظاهر يش گرانرو یدها موجب افزا  یدروکلوئیاستفاده از ه  
 اسـت   یی مربوط به نمونه هـا     ي ظاهر ين گرانرو یشده است باالتر  

ـ  یـ که م   ي ظـاهر ين گرانـرو یبـود وکمتـر   % 5/0ن آن هـا    یزان پکت
ـ  یـ  کـه م   ییهادر نمونه . مربوط به نمونه شاهدبوده است     ن یزان پکت

ر کـرده  یـ یب قـوام تغ یزان ژل آلوئه ورا ضـر     ی بود بسته به م    يمساو
 ی، برخـ )2002(دهارت وهمکـاران  یـ ن .افته استیش یافزااست و   
 اظهـار   کرده وی محلول درآب بررسيهامری پل یکیرئولوژ خواص
کـه  یاسـت درحال  دمـا  غلظـت و   ازیب قـوام تـابع   یکه ضر  داشتند

 محلـول  دمـا   بـه غظـت و     ی چنـدان  یان وابستگ یشاخص رفتارجر 
  .]30[ ندارديمریپل

ــر-3-3 ــت ه   اث ــوع و غلظ ــدروکلوئین ــر  دی ب
  ریشربت خاکش ی رنگيپارامترها

ــدول ــر، 5 ج ــا   اث ــسبت ه ــا و ن ــت ه ــوط  يغلظ ــف مخل  مختل
ــایــــدروکلوئیه ــتی پکتــــيد هــ ــه ورا را در غلظــ                      ن و آلوئــ
ــاخص  ) %  2/0، 15/0، 1/0، 05/0، 0(و )  5/0%، /.3، 0( ــر شـ بـ

طـور کـه مالحظـه    همـان .دهـد ینـشان مـ  *L،a*، b* ی رنگيها
ــزایمــ ــیــدروکلوئیش غلظــت هیشــود بــا اف ــر يداریدها اثرمعن  ب

 حـضور  .)p<0.05( مشاهده نشد  L،*a،*b* ی رنگ يهاشاخص
ـ  اثـر  ه شـده،  یـ هـاي ته  شـربت  در دهایدروکلوئیه  روي داريیمعن

 بـدون   يشاهد ونمونه  شربت تیشفاف تنها و نداشته هاآن تیشفاف
ــ ــاًین تقریپکت ــاوت از ب ــود هــارشــربتیسا متف ــورد در. ب  ریســا م

جه یتوان نت یم شود،یده م یجدو ل د   که در  طورهمان زین هاشاخص
شتر یـ ها نسبت به شاهد ب     نمونه ي و زرد  يگرفت که شاخص قرمز   

 ي حاو يهار در نمونه  یق ذرات خاکش  یعلت تعل تواند به یبوده که م  
رنـگ بـودن   یل بیدل ن و آلوئه ورا به یزان غلظت پکت  یم. ن باشد یپکت
ـ م بـر  يریستفاده، تأث ن در سطوح مورد ا    یوراو پکت آلوئهژل  L*زانی

  .است ها نداشتهنمونه
  

Table 5 colour properties of of flixweed  syrup 
 

  

*b *L *a Treatmen 
46 52 26 1.P/A(0/0) 
46 52 26 2.P/A(0/0.05) 
46 51 26 3.P/A(0/0.1) 
46 52 26 4. P/A(0/0.15) 
46 52 26 5. P/A(0/0.2) 
46 53 26 6. P/A(0.3/0) 
46 52 26 7.P/A(0.3/0.05) 
46 52 26 8. P/A(0.3/0.1) 
46 52 26 9. P/A(0.3/0.15) 
46 52 26 10.P/A(0.3/0.2) 
47 53 25 11. P/A(0.5/0) 
46 64 24 12. P/A(0.5/0.05) 
46 52 26 13. P/A(0.5/0.1) 
46 52 26 14. P/A(0.5/0.15) 
46 52 26 15. P/A(0.5/0.2) 
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ـ دروکلوئی اثرنـــوع و غلظـــت ه -3-4 دبر یــ
  ری شربت خاکشیکروبیات  میخصوص
پودر ژل آلوئه ورا و      %) 2/0،  15/0،  1/0،  05/0،  0 (يهااثر غلظت 

 یها  بـر شـمارش کلـ   ن و مخلوط آن  یصمغ پکت %) 5/0 و   3/0،  0(
، 3 صـفر،    یبازه زمـان  ( ي ماه نگهدار  6 یر ط ی شربت خاکش  يباکتر

 قـرار  یسه با نمونه شاهد مـورد بررسـ      ی اتاق در مقا   يدر دما ) ماه6
  .گرفت
، با ي ماه نگهدار6 یشود طیمشاهده م  ،6طور که در جدول     همان

د، تعداد کـل   درص2/0ورا از صفر به   ش غلظت پودر ژل آلوئه    یافزا
ــاکتر ــا ازيب ــه ml/CFU10Log2ه ــنزد ب ــاهش  ی ــفر  ک ک ص

 يداریر معنــین تــاثیغلظــت پکتــ شیامــا افــزا). P>0/05(افــتی
 طور که مالحظـه  همان). P >0/05( ها نداشتيبرشمارش باکتر

 مانـدن  یون، شـاهد بـاق  یزاسـ یند پاستور یشود پس از اعمال فرا    یم
م کـه   یباشـ ی مـ  ییهـا در محـصول نهـا      سمیکروارگامی از م  يتعداد

ـ احتماال به علت عـدم کفا      ط یون در شـرا   یزاسـ ینـد پاستور  یت فرا ی
  . باشدی میشگاهیآزما

ش غلظـت پـودر ژل آلوئـه ورا، نـشان           ی با افزا  یکروبیکاهش بار م  
احتمـاال  .  باشـد  یورا م ژل آلوئه   پودر ییایت ضد باکتر  یدهنده فعال 

هـا ودر   ي باکتر يهاه سلول واریجاد سوراخ در د   یده ا ین پد یعلت ا 
ن وتـانن  ی، ساپونيدیبات آلکالوئیها توسط ترک سلوليجه نابود ینت

ـ  ترک 75 یبه طـور کلـ     .]26[  باشد یورا م موجود در ژل آلوئه    ب ی
از کـل وزن خـشک   % 3ورا شناخته شده است که   درژل برگ آلوئه  

ـ ا. ل داده و مقـدار آن کـم اسـت        یاه را تشک  یگ بـات شـامل   ین ترکی
ت ی باشد که اهم   یم... ن و یدها، ساپون یها، آلکالوئ دها، تانن یفالونوئ
ـ نقـش فعـال ا    .ها بارزتر اسـت   ان آن ین درم یساپون بـات بـه    ین ترک ی

هـا   آنیکنندگتیگر و درواقع اثرات تقویکدیها در کنار حضور آن 
 یکروبـ یت ضد میدهنده خاص  ج نشان یواقع نتا  در .شودیمربوط م 

سه یـ  در مقا  یعـ یکـروب طب  یک ماده ضد م   یورا به عنوان    ژل آلوئه   
  .]27[باشدیکروب میضد مییایمیبات شیر ترکیباسا

  
  

Table 6 The effect of Aloevera gel powder and 
pectin gum concentration  on Total count of 

flixweed  syrup  
Aloevera gel 

powder con(%) 
Total count 
(log cfu/ml) 

Pectin 
Gum con 

(%) 0 1.70a 
 0.05 1.40b 

0 0.1 0.90c 
 0.15 0.20d 
 0.2 0.10e 
 0 1.90a 
 0.05 1.42b 

0.3 0.1 0.90c 
 0.15 0.21d 
 0.2 0.10e 
 0 1.95a 
 0.05 1.42b 

0.5 0.1 1.10c 
 0.15 0.21d 
 0.2 0.11e 

 
را بـر بـار   )  مـاه 6 و 3صـفر،   (ي، اثر زمـان نگهـدار  8 و 7جداول 

آلوئـه ورا  ن و پودر ژل   یدار شده با پکت   یر پا ی شربت خاکش  یکروبیم
 یررسـ بدر  . دهـد ی نـشان مـ     مـورد مطالعـه    يهاه غلظت یدر کل را  

ج نـشان داد کـه بـا      ی پـودر ژل آلوئـه ورا، نتـا        یکروبیاثرات ضـدم  
هــا در سمیــکروارگانی می، شــمارش کلــيش زمــان نگهــداریافــزا

 يهـا ش در شـربت   ین افـزا  یافته است و شدت ا    یش  ی افزا هاشربت
. ن کمتـر اسـت  یورا نـسبت بـه پکتـ   دار شده با پـودر ژل آلوئـه       یپا

بـات  یترک(یکروبـ یبـات ضـد م  ین امـر وجـود ترک  یـ احتماال علت ا 
  .]26[ باشدیورا مدر ژل آلوئه) ن وتاننید، ساپونیآلکالوئ

Table 7 The effect  of shelf life  on Total count 
of flixweed  syrup stabilized by pectin gum  

Pectin Gum 
con (%) 

Total count (log 
cfu/ml) Time (month) 

0 1.70c 
0 0.3 2b 
 0.5 2.2a 
 0 1.90c 
3 0.3 2.1b 
 0.5 2.2a 
 0 1.95c 
6 0.3 2.1b 
 0.5 2.2a 
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Table 8 The effect  of shelf life  on Total count 
of flixweed  syrup stabilized by Aloevera gel 

powder 
  

Aloevera gel 
powder con(%) 

Total count (log 
cfu/ml) Time 

(month) 0 1.7b 
 0.05 1.4c 

0 0.1 0.9e 
 0.15 0.2f 
 0.2 0.1g 
 0 1.7b 
 0.05 1.42c 

3 0.1 0.9e 
 0.15 0.21f 
 0.2 0.1g 
 0 1.95a 
 0.05 1.7b 

6 0.1 1.1d 
 0.15 0.2f 
 0.2 0.2f 

 
ـ دروکلوئی اثرنـــوع و غلظـــت ه -3-5 دبر یــ

  ری شربت خاکشیات  حسیخصوص
  طعم -3-5-1
ش غلظـت پـودر ژل      ی نـشان داد کـه بـا افـزا         ی حـس  یابیج ارز ینتا

 به لحاظ طعم بـه      یابان حس یرش ارز یزان پذ یورا در شربت، م   آلوئه
 در  يمندتیزان رضا یوم) P>0/05(افتی کاهش   ي دار یطور معن 

د کـه  یـ در فرمـول شـربت مـشاهده گرد     % 1/0 کمتر از  يغلظت ها 
 . باشـد یبات آلوئه ورا مـ یل وجود پس طعم تلخ ترکیاحتماال به دل 

 طعــم  ي بــر رويدارین اثــر معنــ یامــا افــزودن صــمغ پکتــ   
 يهـا ز بـه نمونـه    یـ از طعم ن  ین امت یبشتر. ]P( ]12<0/05(نداشت

  .افتیفاقد پودر ژل آلوئه ورا اختصاص 

  
Fig 3 The effect of Aloevera gel powder and pectin 
gum concentration  on tast score of flixweed  syrup 

 
  قوام -3-5-2

از قـوام بـه    ین امت یشتریشود، ب ی مشاهده م  ،4طور که در شکل   همان
 يهـا ن در حـضور غلظـت     ی درصـد پکتـ    3/0 ي حـاو  ينمونه هـا  

 5/0 ي حـاو  يهـا ن آن به نمونه   یورا و کمتر  متفاوت پودر ژل آلوئه   
 ورا متفـاوت پـودر ژل آلوئـه      يهـا ن در حضور غلظت   یدرصد پکت 
ش غلظـت   ین است کـه بـا افـزا       ی از ا  یج حاک ینتا. افتیاختصاص  

 يهـا تـا حـد   رش نمونهی، پذيش گرانرویان و به دنبال آن افز     یپکت
  . نداشته استيداریر معنیافته و پس از آن تاثیش یافزا

  
Fig4The effect of Aloevera gel powder and pectin 

gum concentration  on consistency score of flixweed  
syrup  

   رنگ-3-5-3
 بـر   يداریر معنـ  ید تآث یدروکلوئیج نشان داد که نوع و غلظت ه       ینتا

ن ی بـ يداریابـان تفـاوت معنـ   یها نداشت و از نظـر ارز     رنگ نمونه 
ج ی بـا نتـا    یج حـس  یدر واقع نتا  ) p<0.05(ها وجود نداشت  نمونه

 و همکـاران    یعباس.  مطابقت داشت  یحاصل از آزمون رنگ سنج    
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 شـربت  يدارسـاز یا صورت گرفته جهـت پ  یز در بررس  ین) 2014(
  .]1[افتندی دست یج مشابهیرا به نتای و کتیر با صمغ فارسیخاکش

  
Fig 5 The effect of Aloevera gel powder and pectin 

gum concentration  on colour score of flixweed  
syrup  

  یرش کلی پذ-3-5-4
 3/0 ي حـاو  يهـا ازهـا بـه نمونـه     یامتن  یشتریـ ب یرش کل یازنظر پذ 

ورا تعلـق   درصـد پـودر ژل آلوئـه   05/0ن  در صـفر و      یدرصد پکت 
 داشـتند از  ینییاز پـا ی که از نظر بافت و قوام امت       ییهانمونه.  گرفت
تـوان گفـت   ین میبنابرا.  نداشتندیاز خوبی هم امت  یرش کل ینظر پذ 

ـ ، بافـت نمونـه ن     يعالوه بر گرانرو    یژگـ یم بـا و   یز ارتبـاط مـستق    ی
 کـه پـودر ژل   ي دارد به طـور یرش کلیزان پذی و م یاحساس دهان 

جاد طعـم نامناسـب توسـط    ی باال با ایلی خيهاآلوئه ورا در غلظت   
  .ص داده شدیها تشخابیاکثر ارز

  
Fig 6 The effect of Aloevera gel powder and pectin 
gum concentration  on total acceptance of flixweed  

syrup  
، ی حـس يهـا یژگیجه گرفت که از نظر اکثر ویتوان نتیت میدر نها 
ورا و  درصـدپودر ژل آلوئـه    1/0 و   05/0 صـفر ،   ي حـاو  يهانمونه

 يهـا مونـه به عنـوان ن    و  کسب کردند  یازات خوب ین،امتیپکت% 3/0
  .گردندی مید معرفیمناسب جهت تول

 

 ی کليریجه گینت. 4
ر یورا تـاث  ن نسبت به پـودر ژل آلوئـه       یج نشان داد که صمغ پکت     ینتا
ر دارد، اما با توجـه بـه خـواص      ی شربت خاکش  يداری در پا  يشتریب

ـ  پــودر ژل آلوئـه ي و عملکـرد يه ایـ تغذ         تین خاصــیورا و همچن
د یـ ب در تول  یـ ن دو ترک  یـ  مخلـوط ا   يریبه کارگ   آن، یکروبیضد م 

اگرچه طعم آلوئـه ورا   .دار و عملگرا موثرتر است  ی پا یدنیک نوش ی
حداکثر .  نبوده است  یابان حس یمورد پسند ارز    باال يدر غلظت ها  

 2/0ن و   ی درصـد پکتـ    5/0 ي در حضور غلظت هـا     يداریزان پا یم
 يری بکـارگ یورا مشاهده شد، اما از نظر حس      درصد پودر ژل آلوئه   

شتر مـورد  یـ  کمتـر، ب   يهـا د در نـسبت   یدروکلوئین دو ه  یمخلوط ا 
ـ یج آزمـون م ینتـا  . بـوده اسـت   یابان حـس  یتوجه ارز   ی، طـ یکروب

 مـاه نـشان داد کـه در       6 و   3 صفر،   ی شربت در بازه زمان    ينگهدار
 ی طــیکروبــیش بــار میورا، شــدت افــزاحــضور پــودر ژل آلوئــه

ن با توجه به مطالـب  یبنابرا. ن، کندتر استی نسبت به پکت   ينگهدار
ــه   ــده اگرچ ــر ش ــشذک ــت ریشکاختبرـ  عون کی انونع هب نونکاـ

 هجوت ردوم بولطم ايهیذغت و ییدارو اترثا اب یتنسیندیشون
شتر یـ ق،  و انجـام مطالعـات ب     یـ ن تحق یج ا ینتا هـب هجوت اب ده، اما وب

ـ ا یتعنص دــ یلوت ناــ کم مذکور، ا  یدنیجهت اصالح طعم نوش    ن ی
ـ  ا يری بابکـارگ  یدنینوش ر بـوده و    یدها امکـان پـذ    یـ دروکلوئین ه ی

ک یـــد مـــوثرتر از یـــدروکلوئین دو هیـــاســـتفاده از مخلـــوط ا
 زاین ید صـنعت یاگرچه جهت تول.  بوده استیید به تنها  یدروکلوئیه
  .دشابیمرتشیبياهیسررب هب

  

 يسپاسگزار - 5
 و باشگاه پژوهشگران جوان یله از معاونت محترم پژوهشینوسیبد

قوچان که ما را در انجام  واحد یآزاد اسالم و نخبگان دانشگاه
  .دیآیبه عمل م تشکر و ری نمودند، تقدياریق ین تحقیا
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Flixweed With scientific name of (Descurainia Sophia)is a one year old or two years oldplant from 
Brassisaceae. It’sseeds are very tiny, almost orange or brownish and oval-shaped. The purpose of this 
study was to investigated the effect of  aloevera gel powder (0, 0.05, 0.1, 0.15, 0.2%) and pectin gum(0, 
0.3, 0.5%) on physicochemical and microbial  properties of flixweed syrup. Therefore, somerheological 
properties,stability and sensory characteristicand  color parameters were evaluated. Results of fitting shear 
stress- shear rate data with two rheological models, power law and Herschel-Bulkley, showed that the 
Herschel-Bulkley model was found to be more suitable to predict the flow characteristics of 
thesyrupsamples. All the samples had pseudoeplastic behavior and addition of pectin gum and aloevera 
gel powder increased the consistency coefficient(p<0.05). The samples containing 0.5% pectin, 0.2% aloe 
verawere stable and the color of them wasbetter than control sample after production(p>0.05). The 
highest taste score and total acceptance was for the sample containing 0.5% pectin gum.The most flavor 
score and total acceptance were related to a sample contained 0.5% pectin gum. 
 
Keywords: Descurainiasophia seed, Aloevera gel powder, Physicochemical properties , Pectin 

.  
  
  
  
  
  
  
 

                                                             
 Corresponding Author E-Mail Address: a_aria_1443@yahoo.com 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 f

sc
t.m

od
ar

es
.a

c.
ir

 o
n 

20
23

-0
5-

22
 ]

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                            14 / 14

https://fsct.modares.ac.ir/article-7-25299-fa.html
http://www.tcpdf.org

