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 یآور  دمیرانی سبز ای چا درکیبات فنولیزان کل ترکیرات میی تغیبررس
  شده

 یگر یروف4  ونیحسامیر راد، یالهام3 ؛نیحسمحمدحداد خداپرست، 2؛ رضا،  رادیرینص*1
  وایش، قتیحق

  ار واحد سبزوی،دانشگاه آزاد اسالم ،ییع غذایگروه علوم و صنا3و1
   مشهدیدانشگاه فردوسگروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، 2

   شمالیپژوهشکده چا4
  
  
ک ی سبز به عنوان ی چاین هایکاتچ.  شودیه میس تهیننزیا سیاه کاملی گی سبز از برگهایچا

  از مراحل مهمیکی.  باشندی در بدن میدیاثرات مفی  شوند و دارای شناخته میعیدان طبی اکسیآنت
ن یهدف از انجام ا.  آن استی سبز مرحله دم آوری چایدنیه نوشین ها و تهی کاتچ در استخراج

) قهی دق5 ، 10 و15 (یو زمان دم آور ) 60 ،70 وc˚80(ی دم آوریمطالعه مشخص کردن اثر دما
ه شده در مرکز ی سبز تهیک چایبات فنولیزان کل ترکین فصل برداشت برگ سبز بر میهمچن
ن ی فنول به روش فولی مقدار کل پلیریج حاصل از اندازه گینتا.  باشدیجان می الهیقات چایتحق
که نمونه حاصل از برداشت در فصل   شده نشان دادی سبز دم آوری چایو کالتو فنول بر رویس

ز را دارا هستند یی از نمونه حاصل از برداشت در فصل پایشتری فنول بیبات پلیتابستان و بهار ترک
  باشدی فنول مین مقدار پلیشتری بیقه دارای دق15 شده در زمان ی سبز دم آوریچا صارهن عیهمچن

  . دار نبودی فنول معنیزان کل پلی در می دم آوریو اثر دما
  

  یآور یک، دم فنولچای سبز، ترکیبات :یدی کلیها واژه



 

  

  بسمه تعالی

 

  چای سبز ایرانی دم آوری شده درولیکترکیبات فنبررسی تغییرات میزان کل 

  4، شیوا روفیگری حقیقت3، امیر حسین الهامی راد2 ، محمد حسین حداد خداپرست1*رضا نصیری راد

عضو هیات علمی 3ی دانشگاه فردوسی مشهد، عضو هیات علم2، دانشگاه آزاد اسالمی واحد سبزوارو صنایع غذایی  ارشد علومیکارشناسدانشجوی   1
عضو هیات علمی پژوهشکده چای شمال4دانشگاه آزاد اسالمی واحد سبزوار،  

  

  :چکیده 
کاتچین های چای سبز به عنوان یک آنتی اکسیدان طبیعی شناخته می شوند و دارای  اثرات . چای سبز از برگهای گیاه کاملیا سیننزیس تهیه می شود

هدف از انجام این مطالعه . یکی از مراحل مهم در استخراج   کاتچین ها و تهیه نوشیدنی چای سبز مرحله دم آوری آن است. دن می باشندمفیدی در ب
همچنین فصل برداشت برگ سبز بر میزان کل ترکیبات )  دقیقه5 ، 10 و15(و زمان دم آوری  ) 60 ،70 وc˚80(مشخص کردن اثر دمای دم آوری

 نتایج حاصل از اندازه گیری مقدار کل پلی فنول به روش فولین سیو کالتو فنول .بز تهیه شده در مرکز تحقیقات چای الهیجان می باشدفنولیک چای س
بر روی چای سبز دم آوری شده نشان داد  که نمونه حاصل از برداشت در فصل تابستان و بهار ترکیبات پلی فنول بیشتری از نمونه حاصل از برداشت 

اثر دمای دم آوری و   دقیقه دارای بیشترین مقدار پلی فنول می باشد15عصاره  چای سبز دم آوری شده در زمان  هستند همچنین صل پاییز را دارادر ف
  .زان کل پلی فنول معنی دار نبوددر می

   فنولیک ، دم آوریچای سبز ،ترکیبات: کلمات کلیدی

   مقدمه - 1

در گذشته مطالعات وسیعی در رابطه با چای وترکیبات . دنی در جهان می باشدچای بعد از آب پرطرفدارترین نوشی
فالوونوئیدها حاصل از متابولسیم ثانویه گیاهان می باشند که به طور گسترده ای در قلمرو . فالوونوئید آن انجام گرفته است

ه هتروسیکلیک اکسیژن به شش گروه فالوانوئید ها را می توان بر اساس ساختار و موقعیت حلق. گیاهان یافت می شوند
مهمترین  فالوونوئید . ها، ایزوفالوون ها ،فالوونول ها ،  فالوانول ها و آنتو سیانین ها تقسیم بندی نمود فالوون ها، فالوانون

دی در کاتچین ها آنتی اکسیدانند و دارای اثرات مفی]. 7[موجود در چای فالوونول یا به طور دقیق تر کاتچین ها می باشند
 گاالت - اپی کاتچین)- (، )EGC( گالوکاتچین - اپی)- (،) EC(اپی کاتچین)- (،) C(کاتچین]. (+)3[بدن  می باشند

)ECG(،     ) -(اپی گالو کاتچین گاالت)EGCG ( و) -(گالوکاتچین گاالت)GCG ( شش کاتچین موجود در چای
 ، ضد سرطانی] 3 ،5[ ،ضد میکروبی] 3،1[انینتی اکسیدکه ویژگی های زیستی چای مانند خاصیت آ) 1- 1شکل (هستند

  .را مربوط به آنها می دانند] 3[و  ضد جهش زایی ] 3،12[



  
   فرمول ساختاری کاتچین ها-1-1شکل 

استخراج کاتچین ها از چای و ورود آن به فاز محلول ]. 3[ماده خشک چای را شامل می شوند% 30کاتچین ها بیش از 
اما روش دم آوریی مناسب ] 2[نحوه دم آوری چای در کشور های مختلف، متفاوت است. دمستلزم دم آوری چای می باش

همچنین عصاره حاصل ] 7[استخراج شود) کاتچین ها(تلقی می شود که بوسیله آن بیشترین ترکیبات مفید موجود در چای 
شده است دما و زمان مناسب دم آوری در این تحقیق سعی ]. 11[باالترین رتبه از لحاظ مقبولیت مصرف کننده را دارا باشد

چای سبز ایرانی تهیه شده در فصول مختلف سال به نحوی تعیین گردد که عصاره حاصل از دم آوری از لحاظ مقدار کل  
 .پلی فنول ها  دارای بهترین شرایط باشد

   مواد و روش ها - 2

  ماده اولیه -1- 2

وابسته به   از ایستگاه تحقیقاتی چای شهید اسالمی1386 زراعیبرگ سبز چای مورد استفاده در این تحقیق در طی فصل
  .در این تحقیق از رقم هیبرید چینی بومی منطقه استفاده شد .مرکز تحقیقات چای واقع در شهرستان الهیجان تهیه شد
داد ماه و در در فصل بهار در خرداد ماه ،در فصل تابستان در مر برداشت برگ سبز به صورت دستی و درطی سه فصل رشد،

برگهای سبز چای پس از برداشت در . فصل پاییز در مهر ماه  به صورت استاندارد یعنی یک غنچه و دو برگ انجام گرفت 
       غیر فعال سازی . به آزمایشگاه چایسازی کارخانه تحقیقاتی کاشف منتقل شد ) ساعت 2کم تر از (کوتاه ترین زمان 

سپس برگ های مالش داده شده به منظور . انجام گرفت ی به روش آنزیم بری با بخارآنزیم های موجود در برگهای چا
و )  درصد4حدود ( برای رسیدن به رطوبت نهایی . قرار داده شدندc˚110 دقیقه در آون  با دمای20کاهش رطوبت به مدت 

  . بار تکرار شد2همچنین کیفیت بهتر عمل مالش و خشک کردن تا 

  روش کار-2- 2

  بر طبق روش 1 مقدار کل پلی فنول ها به روش رنگ سنجی  با استفاده از معرف فولین سیوکالتو فنول گیریاندازه 
ISO/FDIS 14502-1میلی لیتر آب مقطر مخلوط شد و 5 گرم از نمونه های چای با 2/0روش این  بر طبق .انجام گرفت 

در .  با آب مقطر رقیق شدند01/0 ها صاف شد و تا رقت پس از دم آوری در بن ماری در دما ها و زمان های مختلف، نمونه
مخلوط و حداقل ) کسر حجمی% (10 میلی لیتر معرف فولین سیوکالتو فنول 5 میلی لیتر از نمونه های  رقیق شده با 1ادامه 

اوی نمونه ها به لوله های ح) غلظت وزنی % (5/7 میلی لیتر محلول کربنات سدیم  2در ادامه .  دقیقه ورتکس شد3به مدت 
    در نهایت . میلی لیتر آب مقطر استفاده شد1برای نمونه شاهد به جای نمونه از . اضافه شد و مخلوط کردن انجام گرفت

 درب گذاری شده و به مدت یک ساعت در دمای اتاق نگهداری شدند پس از آن نمونه ها در داخل سِل ریخته شده لوله ها
                                                 
1 Folin- ciocalteu phenol reagent. 



برای رسم منحنی استاندارد ]. 4[ نانومتر توسط دستگاه اسپکتروفتومتر اندازه گیری شد765و جذب همزمان آنها در طول موج
  .از محلول استاندارد اسید گالیک انهیدروس استفاده شد

  طرح آماری-3- 2
رد فاکتور های مو.  تکرار بود3طرح آماری مورد استفاده در این بررسی ،آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کامالً تصادفی با 

و ) 60 ، 70و80˚(c، دما در سه سطح )بهار، تابستان و پاییز (بررسی عبارتند از زمان برداشت برگ سبز چای در سه سطح 
 انجام و کلیه SAS 9.1 واریانس طرح با استفاده از نرم افزار آماری تجزیه). دقیقه 5 ، 10 و15(زمان دم آوری در سه سطح 

کلیه نمودار ها با . کی در سطح اختالف معنی دار شده در آزمون تجزیه واریانس انجام شدمیانگین ها با استفاده از آزمون تو
  . رسم گردید Microsoft Excelاستفاده از  نرم افزار 

  نتایج و بحث  -3-1
 درصد و 5  احتمال کرد که اثر زمان دم آوری در سطح می توان بیان  تجزیه واریانسبراساس نتایج حاصل ازجدول

 پلی فنول های چای از آنجایی که ترکیب .  درصد معنی دار بود1 سطح احتمال اثر فصول مختلف برداشت درهمچنین 
اهمیت ویژه ای در خواص مربوط به سالمتی دم کرده چای سبز دارد می توان این گونه نتیجه گیری نمود که میزان این 

ل مختلف سال متفاوت است همچنین مدت زمان دم ترکیب درچای سبز تهیه شده از برگ های حاصل از برداشت در فصو
     آوری چای نیز در میزان حضور این ترکیبات در دم کرده چای موثر است  اما در این بین دمای دم آوری بر مقدار کل  

  مشاهده می شود عصاره حاصل از دم آوری در مدت1- 3شکل همانطور که در  .پلی فنول های عصاره اثر معنا داری نداشت
 دقیقه 5 بیشترین مقدار کل پلی فنول را داراست و به طور معنا داری بیشتر از مدت زمان دم آوری 1/37 دقیقه با میانگین 15

  . می باشد07/33 دقیقه با میانگین10 و مدت زمان دم آوری در 296/33با میانگین 
  

   در زمان های مختلفمقایسه میانگین مقدار کل پلی فنول چای سبز دم آوری شده-1-3شکل    

  
به نظر می رسد عمده اسـتخراج  .  دقیقه اختالف معنی داری وجود ندارد 10 و 5در این بین مدت زمان دم آوری در مدت زمان           
 دقیقه انجام می گیرد و میزان کاتچین استخراج شده در زمان هـای دم آوری                10کاتچین ها بعد از گذشت مدت زمان دم آوری        

 دقیقه عمـده کـاتچین هـایی ماننـد      5به طور دقیق تر در مدت زمان کم تر از .دان تفاوتی با هم نمی کنند دقیقه چن10کم تر از  
 دقیقـه   10 و در مدت زمـان دم آوری تـا            کاتچین و مقداری از کاتچین های دیگر استخراج می شوند          -اپی کاتچین و اپی گالو    

ز این ترکیبات در اثر دمای دم آوری نابود می شـوند کـه ایـن                کاتچین های بیشتری استخراج نمی شوند و حتی مقدار اندکی ا          
دم آوری در مدت زمان       دقیقه نسبت به زمان      10فرضیه را می توان در کاهش اندک مقدار کل پلی فنول ها در زمان دم آوری                 

ت نیـز   اپی کاتچین گاالت و اپی گالو کاتچین گاال           اما در زمان های دم آوری بیشتر کاتچین هایی مانند           دقیقه مشاهده کرد     5



 که در بین کانچین های چـای بیـشترین          EGCGخصوصا ترکیب     (مرحله قبل اضافه می شوند    به ترکیبات استخراج شده در    
در ) 1994(پـرایس و اسـپیتزر    ].8[و افزایش قابل مالحظه ای در مقدار کل کاتچین های مشاهده مـی شـود              ) مقدار را داراست    

    قات خود به این نتیجه رسیدند که سرعت خروج فالوانول های بدون گاالت بیشتر از فالوانـول هـای بـا گـروه گـاالت                         تحقی
بـه  . به نظر می رسد تفاوت در وزن مولکولی کاتچین ها عامل اصلی در وابستگی آنها بـه زمـان دم آوری باشـد                      ] .9[می باشد   

       ن مولکـولی کـم وارد فـاز محلـول مـی شـوند و بـا گذشـت زمـان بیـشتر          نحوی که در ابتدای دم آوری کاتچین هـای بـا وز        
  ].2[ نتایج مشابه ای را گزارش کردندنیز) 2007(بازینت و همکاران. کاتچین های با وزن مولکولی بیشتر استخراج می شوند

  

  
  مقایسه میانگین مقدار کل پلی فنول چای سبز تهیه شده در فصول مختلف برداشت-2-3شکل 

  
       نشان ) 2-3شکل (نتایج حاصل از مقایسه میانگین مقدار کل پلی فنول چای سبز تهیه شده در فصول مختلف برداشت 

  بیشترین مقدار پلی فنول 696/37می دهد که عصاره حاصل از چای سبز برداشت شده در فصل تابستان با دارا بودن میانگین 
    به طور 35ه چای حاصل از برداشت در فصل بهار نیز با میانگین پلی فنول مقدار پلی فنول موجود در عصار. را داراست

 می باشد اما با مقدار 779/30معنا داری بییشتر از میانگین مقدار کل  پلی فنول حاصل از برداشت در فصل پاییز با میانگین 
به نظر می رسد دمای هوا و  .ی دهدپلی فنول عصاره حاصل از برداشت در فصل تابستان اختالف معنی داری را نشان نم

مهمی در ایجاد اختالف معنی دار در مقدار کل پلی فنول عصاره حاصل از برداشت  همچنین میزان دریافت نور خورشید عامل
تولید کاتچین ها در گیاه چای با شدت نور  .چای در فصل تابستان و بهار با مقدار آن در برداشت چای در فصل پاییز باشد

 کاتچین B آمونیا لیاز که آنزیم کلیدی در بیوسنتز حلقه –این پدیده به فعالیت  فنیل آالنین.  و با سایه کاهش می یابدافزایش
بیوسنتز کاتچین . این آنزیم به شدت کاهش می یابد) دور از نور(وقتی که گیاه در پوشش قرار میگیرد . می باشد بستگی دارد

اعالم کردند که میزان کاتچین ها در برگ چای ثابت )1998(کوماموتو و سوندا ].3[ یابدها همچین با افزایش دما افزایش  می
نیست و از فصلی به فصل دیگر فرق می کند و بوته چایی که در معرض نور بیشتری قرار گیرند کاتچین های بیشتری در 

شکیل می دهند، که آنها نیز در اثر فتوسنتز قوی ترین آنتی اکسیدان طبیعی را فالوانوئیدها ت]. 5[برگ های آن ساخته می شود
     بنابراین می توان نتیجه گیری نمود که میزان نور خورشید که یک عامل مهم در میزان فتوسنتز است  ].3[بوجود می آیند

د که دمای اگر چه نتایج حاصل از تجزیه واریانس نشان می ده. می تواند تاثیر بسزایی در تولید کاتچین های چای داشته باشد
دم آوری بر مقدار کل  پلی فنول چای سبز دم آوری شده تاثیری ندارد اما دما می تواند عامل مهمی در استخراج این ترکیب از 
نمونه چای به فاز محلول باشد وصحت آن نیز در  میانگین مقدار کل پلی فنول چای سبز حاصل از دم آوری در دماهای 

  در این بین عصاره حاصل از دم آوری در دمای. افزایشی را نشان می دهد به اثبات می رسدمختلف که با افزایش دما روند 
˚c 80 احتمالً اثر دما در مقادیر بیش  .می دهد اما این اختالف معنی دار نیست  افزایش مقدار کل پلی فنول مشخصی را نشان

   . باشد موثر EGCG  می تواند در استخراج بیشتر کاتچین ها خصوصاc˚70ًاز 



 دم آوری نمونه حاصل از برداشت در فصل در عصاره حاصل ازدر مجموع می توان بیان کرد که بیشترین مقدار کاتچین ها 
 . وجود دارد c 80˚ دقیقه  در دمای 15تابستان و دم آوری به مدت 
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Study of total polyphenole content variance in Iranian green tea brew 

Abstract  

Green Tea provides from the leaves of camellia sinensis. The Green tea catechins are well known as natural 
antioxidants and have beneficial effect on the body. One of the most important processes in extraction of 
catechins and providing green tea beverage is brewing process. The object of this study is to investigate the 
effect of brewing temperature(60٫70 and 80˚c) and duration (5٫10 and 15 min)also the the effect of season of 
plucking on green tea that was provided in the Tea Research foundation of lahijan. results of total phenolic  
content on green tea brew  proved  that plucking in summer and spring seasons sample have  much  total 
phenolic  content  rather than plucking in autumn season sample also extract of  brewing  green  tea at 15 
minuets duration  has highest  total phenolic content and the brewing temperature not significant effected on total 
phenolic content.  

Keywords: Green tea; phenolic compound; brewing 
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