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  بررســـي تـــاثير زمـــان دم بـــر ميـــزان فلورايـــد آزاد شـــده از چـــاي 
  

  3مهندس ناصر واليي          2همتىگالره دكتر            #1زاده دكتر كتايون اصفهاني

  

  

  

  :خالصه

 با توجه به مصرف باالي چاي در ايران و مقـادير قابـل توجـه    وتواند باعث فلوروزيس و استئوآرترايتيس شود  مي مقادير باالي فلورايد   آنجا كه از  : هدف و سابقه
م بر ميـزان فلورايـد آزاد    تحقيق هدف تعيين تاثير زمان د      اين در ، و با توجه به عدم اطالع از تاثير زمان دم چاي بر ميزان فلورايد آزاد شده از چاي                   فلورايد در چاي  

  .زمايشگاه شيمي دانشكده داروسازي دانشگاه تهران بودآدر  1386 -87شده از چاي در سال
 بودند 1386ترين چاي داخلي و خارجي در ايران در سال   دو نوع چاي عقاب و دوغزال كه به ترتيب پرمصرفتحقيق با طراحى تجربى بر روى :اه مواد و روش

دقيقـه دم  120، 60 ،30 ،15 ،5، 3 در شش زمان، نمونهشش  براي هر نوع چاي .خريداري شد   مختلف شهر تهران   اطق سه بسته از من    ,ر نوع چاي   و از ه   جام شد ان
ر با  در انكوباتو،جهت دم كردن چايها   ميلي ليتر آب مقطر در حال جوش در داخل قوري تفلون اضافه شد و قوري100 يك گرم چاي خشك به ،در هر بار دم.شد

 ميلي ليتر عصاره چاي برداشته و پس از صاف كردن عصاره با نسبت يـك بـه   10 ، درجه سانتي گراد قرار داده شدند و پس از گذشت زمانهاي مورد نظر 80دماي  
هر زمان دم و به تفكيك نـوع  ميزان فلورايد چاي در . شد اضافه كرده و سپس غلظت يون فلورايد به روش پتانسيومتري اندازه گيري TISAB IIيك به آن بافر 

  . مورد بررسي قرار گرفتANOVA در هر مقطع و بين دو چاي در زمانهاي پيگيري با آزمون T-Testچاي با آمار 
 ppm 11/0±6/2  عقـاب  فلورايد چـاي ن و ميانگيppm 04/0±77/0غزال    چاي دو  فلورايد  ميانگين. شد نمونه چاي انجام   72 روي  تحقيق  بر  :ها يافته

  .بود دار    معني   آماري در كلية زمانها اين تفاوت از لحاظ،بود
) 001/0 p<(.         يافت افزايش ، مقدار فلورايد آزاد شده از هر دو نوع چاي عقاب و دوغزال، با افزايش زمان دم)001/0 p<(,ميزان فلورايد   چاي عقاببه طوريكه در 

 3 ميزان فلورايد آزاد شده در زمان       دو غزال  چاي    و در    افزايش يافت   ppm07/0±9/2 دقيقه به  120 در زمان     بود كه  ppm09/0±2/2 دقيقه   3آزاد شده در زمان     
  . افزايش يافتppm02/0±88/0 دقيقه به120  بود كه در زمان ppm07/0±59/0دقيقه

مقايسه دو نوع چاي .باشد  دقيقه مي5ن براي دم كردن چاي حدود بهترين زما. يابد  ميزان فلورايد آزاد شده از چاي افزايش مي    ، با  افزايش زمان دم     :گيري نتيجه
باشد، زمان پيشنهاد شده براي دمِ چاي كه ازطرف شـركت توليـد كننـدة چـاي، بـراي چـاي        عقاب و دوغزال بيانگر وجود ميزان فلورايد بيشتر، در چاي عقاب مي    

تواند منجـر بـه ورود    باشد كه بنا به نتايج اين تحقيق  مي  مي دقيقه15راي چاي عقاب حدود در حاليكه زمان توصيه شده ب.  دقيقه و زمان مناسبي است   5دوغزال  
 . آيد  لذا اين زمان زمان چندان مناسبي براي دمِ چاي به نظر نمي،مقادير قابل توجهي فلورايد به بدن شود

  فلورايد زمان دم، چاي،: ها واژه ديكل

  25/12/88 :پذيرش مقاله  12/12/88: اصالح نهايي  15/10/88: وصول مقاله
 

 

  

  مقدمه
ها بر مصرف چاي، ميزان فلورايد آن   نگرانيها ودغدغهزيكي ا

 فلورايد چاي  ميزان. )1(باشد ميآن مختلف بر ميزان  وتاثيرعوامل
ش گزار  ppm65/ 4 اكثرحد تا ppm02/0 ازحداقل  را

اثير چاي و تد  اطالعات فعلي ما از ميزان فلوراي. )2(اند كرده
  اما اگر ميزان فلورايد چاي كم,باشد   ميوامل موثر بر آن، ناچيزع

باعث  تواند كاهش يابد آن باشد و يا تحت تاثيرعواملي مقدار

دانها، دن زودرس  دادن  و بدنبال آن از دست)3(پوسيدگي افزايش
اي و عيوب زيبايي  و اختالالت تغذيه كاهش قدرت جوندگي

جذب سيستميك فلورايد  انچه ميزانديگر چن از سوي .)4(گردد
 05/0 - 07/0(ن آBioavailable  بيشتر ازحد نرمال و

باشد، احتمال ) گرم فلورايد در كيلوگرم وزن بدن در روز ميلي
  .)5(شود  مطرح ميوروزيس و استئوآرترايتيسفل يجاداخطر 
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مسئله , تاثيرگذاربرروي ميزان فلورايد چاي  يكي از پارامترهاي
كدام از شركتهاي توليد كننده چاي   وهر)2(ي استچا زمان دم

 دقيقه  را 15   دقيقه تا5كردن چاي از زمان خاصي را براي دم
 كه   نيز گزارش شده تحقيقه در بررسي پيشين . )6(اند هاعالم كرد

 چاي  از شده ميزان فلورايد آزاد , كردن  زمان دم  افزايش با
 داده  نشان مطالعه ديگري  در   و نيز)7(افزايش پيدا خواهد كرد

 فلورايد آزاد شده از چاي در زمانهاي ،بسته به نوع چايه شده ك
 دقيقه متغير است به حداكثر 60 دقيقه تا 5 متفاوتي از دم، كه از

چاي در  مصرف شايع   به با توجه. )15تا8(رسد مقدار خود مي
  و سيدگي پو  بروز نقش آن در  نوشيدني ملي و  بعنوان يك ايران

 ،بود   نظر  تحقيق در  در اين، فوق قضات  و تنا)5و4و3(فلوروزيس
 نوع 2ميزان فلورايد   زمانهاي مختلف دم كردن، بر روي تاثير

 چاي  ترين  پرمصرف ترتيب  غزال كه به  و دو چاي عقاب
در  ، بودند1385-86ايران در سال در  خارجي وداخلي

  .گاه تهران بررسي شودآزمايشگاه شيمي دانشكده داروسازي دانش
  

  :ها مواد و روش
  پس از  .انجام شدتجربى اين تحقيق بصورت يك مطالعه 
عقاب داخلي و  دو غزال ( انتخاب دو نوع پرمصرف چاي

  مختلف شهر تهراننقاط از هرنوع چاي، سه بسته از ) خارجي
سعي بر آن شد كه وزن تمامي ها   هنگام تهيه نمونه، شدتهيه
 گرمي باشد و نهايتا مدت يكسال از تاريخ 500ن و يكساها  بسته

در فرم ها   مشخصات تمام اين چاي.توليد آنها گذشته باشد
تمام مراحل آزمايش از .اطالعاتي تحقيق به صورت دقيق ثبت شد

ابتدا تا انتها در آزمايشگاه شيمي دانشكده داروسازي دانشگاه 
 ساعت در 24 به مدت ،چايهاي  ابتدا بسته.تهران انجام شد

محيط آزمايشگاه  قرار داده شدند تا از نظر ميزان رطوبت و دما 
 سپس جهت يكسان سازي هر نوع ،ها يكسان شوند تمام چاي

را در ظرف بزرگي ريخته و كامال مخلوط ها   محتويات بسته،چاي
گرم 1 ،جهت انجام آزمايشات در هر مرحله از اين مخلوط,نموده

 AND. N:0540925]چاي توسط ترازوي ديجيتالي

Made in japan]ليتر آب مقطر در   ميلي100  برداشته به
حال جوش در قوري كه حجم آن بوسيله مزور مدرج 

(100ml)ها   جنس تمام قوري. اضافه شد،گيري شده بود  اندازه
تفلون و درب آنها با شيشه ساعت پوشيده شد تا از تبخير آب 

ر طول زمان دم دها  جهت حفظ دماي قوري. جلوگيري شود
 MEMMERT  type(بالفاصله آنها را داخل انكوباتور 

WB14. N:1404.0318 ( درجه گذاشته تا 80با دماي 
-15-5-3سپس در هريك از زمانهاي . )18تا10(دم بكشندها  چاي

30-60-120، cc 10كه ، عصاره چاي دم شده بوسيله پيپتور 
باشد، برداشته و   ميها وسيله بسيار دقيقي براي برداشتن محلول

  عصاره را در بشر ريخته،پس از رد كردن عصاره از كاغذ صافي
  �TISAB IIليتر   ميلي5ليتر  آب مقطر و    ميلي5 به آن و

اين عمل . [ليتر برسانيم  ميلي20اضافه نموده تا حجم نمونه به 
 ] . و حذف يون مزاحم آلومينيوم انجام گرفتPHجهت تنظيم 

ها توسط الكترود اختصاصي يون   نمونهسپس ميزان فلورايد
ها طبق  گيري شد در اين پروژه ميزان فلورايد نمونه فلورايد اندازه

پس از تعيين مقادير فلورايد و روش پتانسيومتري سنجيده شد
هاي مورد بررسي مقادير آن بر  آزاد شده در هر يك از زمان

  ميزان فلورايدودر فرم اطالعاتي تحقيق ثبت p.p.mحسب 
 در T-Testچاي در هر زمان دم و به تفكيك نوع چاي با آمار 

هر مقطع و بين دو چاي در زمانهاي پيگيري با آزمون 
ANOVAمورد بررسي قرار گرفت .  

  
  :ها افتهي

 6( نمونه چاي عقاب داخلي و دو غزال خارجي72تحقيق برروي 
 . انجام شد)زمان مورد بررسي  6 نمونه براي هرنوع چاي در

 زمان دم بر ميزان  فلورايد آزاد شده از چاي برحسب نوع تاثير
دهد كه ميزان   مي ارائه شده و نشان1هچاي در جدول شمار

فلورايد در كليه زمانهاي پيگيري در هر دو نوع چاي عقاب و 
 ،)>001/0P( دوغزال با افزايش زمان دم،افزايش يافته است
ر تمام زمانهاي همچنين نتايج حاصله بيانگر اين مطلب است كه د
 . دم ميزان فلورايد چاي عقاب بيش از دوغزال بود

  
 بررسي ميزان فلورايد آزاد شده از چاي عقاب و  دوغزال - 1جدول

  )دقيقه(برحسب زمان دم 
  زمان
  چاي

3  5  15  30  60  120  

  9/2±07/0  8/2±07/0  6/2±09/0  6/2±11/0  3/2±16/0  2/2±09/0  عقاب

  88/0±02/0  85/0±03/0  81/0±03/0  77/0±04/0  68/0±07/0  59/0±07/0  دوغزال

  
 ارائه شده   2تغييرات فلورايد آزاد شده از چاي عقاب در جدول 

  ميزان فلورايد افزايش, زمان دم كه نشان ميدهد با افزايش
در فاصله ppm12/0± 20/0 زبه طوريكه تغييرات آن ا .يابد مي

 120-60در فاصله زماني pp04/0± 11/0  به,5 به 3 زماني
آماري  كه اين تغييرات در تمام زمانهاي پيگيري از لحاظ ،رسد مي

                                                           
�  TISAB IIاز �	
��  :١- (CDAT= 4gr)  ٢- (ACH 

glacid=57ml)   ٣- (Nacl=58gr)  �- (NaoH=5ml,Ph=5-5.5)  
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 5 اين  جدول نشان ميدهد كه در .(p<0/05) دار استمعنا
  آزاد  چايميزان فلورايد  موجود در%  92دقيقه اول دم 

اين در حاليست كه درصد آزاد سازى يون فلورايد در ,ميشود
  %).96( مقدار را داراست دقيقه بيشترين120 دقيقه به 60زمان 

 
 ميزان و درصد تغييرات فلورايد آزاد شده از چاي عقاب بر – 2جدول 

  حسب زمانهاي دم 
توالي زمان

  فلورايد
  120 به 60  60 به 30  30 به 15  15 به 5  5  به 3

  تغييرات   ميزان
12/0± 
20/0  

08/0± 
21/0  

02/0± 
05/0  

11/0± 
12/0  

04/0± 
11/0  

  96  95  96  91  92  آزاد سازىدرصد

P- Value 01/0P< 001/0P<001/0P<05/0P< 001/0P<

  
  
  

 ارائه 3تغييرات فلورايد آزاد شده از چاي دو غزال در جدول 
 شده  كه نشان ميدهد  با افزايش زمان دم ميزان فلورايد افزايش

در فاصله  ppm08/0±09/0بد به طوريكه تغييرات آن از يا مي

 120- 60 در فاصله ppm 02/0±04/0  دقيقه به 5 به 3زماني
كه در تمام زمانهاي پيگيري اين تغييرات از لحاظ آماري ،رسد مي

 دقيقه 5لذا ميزان فلورايد ازاد شده در )P<0.05(معناداربود 
 دقيقه 120 به 60بود كه در  محدوده زمانى % 86اول دم حدود 

  .رسيد%)95(به  حداكثر مقدار
  

 فلورايد آزاد شده از چاي دوغزال ميزان و درصد تغييرات– 3جدول 
  بر حسب زمانهاي دم

توالي
زمان 
  فلورايد

  120 به 60  60 به 30  30 به 15  15 به 5  5  به 3

  ميزان
  تغييرات 

08/0± 
09/0  

06/0± 
08/0  

02/0± 
04/0  

02/0± 
03/0  

02/0± 
04/0  

آزاد درصد
  سازى

6/86  1/90  5/94  5/95  6/95  

P- 
Value  05/0P<  04/0P<  005/0P<  005/0P<  004/0P<  

  

  
  )6=تعداد نمونه(ميزان فلورايد ازاد شده از جاى بر حسب زمان دم و به تفكيك نوع جاى-4جدول 

  

  
 :بحث

با افزايش   ميزان فلورايد آزاد شده از چايتحقيق نشان دادكه
 Malinowska E , 2008در سال  .ايش مى يابدزمان دم، افز

، 5،10در سه زمان ,  نوع مختلف چايدوبا بررسي ش  همكارانو
 5ه در زمان   ميزان فلورايد آزاد شدنشان دادند كه، دقيقه15

 ميزان ه واينسفيد بود چاياز بسيار بيشتر ،دقيقه در چاي سياه
 افزايش با افزايش زمان دم كردن ،فلورايد آزاد شده از چاي

چاي سفيد در وچاي سياه نوع   به طوريكه در هر  دو،يابد مي
. )19(نشان داد  بيشترين مقدار را،يد آزاد شدها ميزان فلور15دقيقه 

 ميزان فلورايد موجود  ,  همكارانو Chan JT ،1996 سال در

   در شش زمان  را نوع چاي كافئين دار و بدون كافئين 44در 
طبق نتايج  كه،مورد سنجش قراردادند دقيقه60-120- 5-15-30

ميزان فلورايد , هاي دم ارائه شده از اين تحقيق در تمام زمان
واع  بدون دار به طور معنى دارى كمتر از ان  هاي كافئين چاي

در روند ,لذا كافئين به عنوان يك عامل محدود كننده ,كافئين بوده 
 بيشترين ميزان آزاد همچنين. آزاد سازى فلورايد معرفى شد

 در اين تحقيق از هر نوع ,بوداول دم   دقيقه30 سازي فلورايد در
چاي تنها يك بسته تهيه شده بود و با توجه به احتمال عدم 

توان نتايج بدست آمده در هر  ها نمي  بستهيكسان بودن محتوي
نتايج دوتحقيق . )2(نوع تجاري چاي را با قاطعيت گزارش كرد

  زمان دم
  )دقيقه(

  چاي
3  5  15  30  60  120  

  9/2±07/0  8/2±07/0  6/2 ±09/0  6/2 ±11/0  3/2±16/0  2/2±09/0  ميزان فلورايد
  عقاب  11/0±04/0  12/0±10/0  05/0 ±02/0  21/0 ±08/0  20/0±12/0  ___  ميزان

  تفاوت نسبت به زمان قبل
  8/3  5/4  2/3  8/8  9  ___   افزايشدصدر

  88/0±02/0  85/0±03/0  81/0 ±03/0  77/0 ±04/0  68/0±07/0  59/0±07/0  ميزان فلورايد
  دوغزال  04/0±02/0  04/0±02/0  04/0 ±02/0  07/0 ±06/0  09/0±09/0  ___  ميزان

  تفاوت نسبت به زمان قبل
  8/4  1/5  3/5  8/11  1/16  ___  درصد
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،  نشان ميدهد كه با افزايش زمان دم،مشابه نتايج تحقيق ما,فوق 
هاى  زمان، ندچ هر.يابد افزايش مى، چايآزادشده از ميزان فلورايد

 كه ،با نتايج ماست به ظاهر مغاير ،معرفى شده در اين تحقيقات
زمانهاى در نظر ،  در مطالعات فوقاينست كه اين اختالف علت 

  .ايم كه ما مورد مطالعه قرار داده است هايى گرفته شده كمتر از زمان
 2005   در تركيه در سال Ozcan M اي كه توسط درمطالعه
مختلف   در زمانهايHerbal هاي چاي  ميزان مينرالانجام شد

 حداكثر غلظت  كهزه گيري شد و نشان داده شددم كردن اندا
 دم 5 در دقيقه , از جمله فلورايد و آلومينيوم,مينرالهاي آزاد شده

 جهت 1989كه در سال  Wei SH  در مطالعه .)18(كردن ميباشد
كه  نشان داد  ،سنجش غلظت يون فلورايد در چاي انجام گرفت

 در طي يك ,ي هاي چين حداكثر ميزان فلورايد آزاد شده در چاي
 5هاي سيالن هند  در همان   در چاي وساعت اول دم كردن،

لذا گزارش شد نوع چاي در . شود  كامل مي, دم كردندقيقه اول
  فوق  نشانهنتايج مطالع .)8(تميزان  فلورايد آزاد شده موثر اس

  دقيقه است5دهد حداكثر ميزان فلورايد آزاد شده در زمان دم  مي
جه اي است كه ما به دست آورديم كه در كليه مخالف نتيو اين 

 با افزايش زمان 120- 60-30-15-5- 3 زمانهاي پيگيري
 شايد  ,دم،ميزان فلورايد آزاد شده افزايش معنا دار داشته است

از هر نوع , د كه در اين مطالعاتاين اختالف به اين علت باش
 يك بسته تهيه شده بود و با توجه به احتمال عدم چاي تنها

آمده در هر ست توان نتايج بد ها نمي يكسان بودن محتوي بسته
, مهمترين علتنوع تجاري چاي را با قاطعيت گزارش كرد و

در مطالعه اي  كه در .مورد مطالعه ميباشدنوع چاي متفاوت بودن  
 همكارانش در تركيه  وSukru Kalayci توسط 2003سال 

  "soft water"  نشان دادكه دم كردن چاي  با  ,انجام شد
 15 و 10، 5ميزان فلورايد آزاد شده از چاي طي گذشت زمان 

 soft"دم كردن چاي با ,يابد دقيقه به تدريج افزايش مي

water"بعد ,يون فلورايد چاي% 90شود كه حدود    باعث مي 
 اين "hard water"در حاليكه در .  دقيقه آزاد شود10از 

 20ا بعد از گذشت زمان ام. يابد  درصد كاهش مي72ميزان به 
 hard"  و"soft water"دقيقه مقادير فلورايد آزاد شده در 

water" در مقايسه با هم تفاوت قابل توجهي را نشان 
همچنين در اين تحقيق با افزودن ليموناد حين دم كردن .ندادند
گونه تاثيري مبني بر افزايش يا كاهش فلورايد چاي  ها هيچ چاي

ج اين مطالعه نشان ميدهد درجه سختي آب بر نتاي .)7(ديده نشد
  .ميزان فلورايد تاثير بسزايي دارد

كه هيچ نوع ماده ،  استفاده از آب مقطر، در مطالعه ما بااز آنجا كه
 همچنين استفاده  و صفر بود نيزمعدني نداشت وميزان فلورايد آن

 تمام عوامل ,فلورايد ندارند كه هيچ واكنشي با، از ظروف تفلون
ظر ميرسد نوع چاي و مدت ن  به ,بودند داخله گر تحت كنترل م

 آزاد سازى فلورايد در مهمىنقش   چايو حرارت دادنزمان دم 
دم   كه در تمام زمانهاي داد نتايج مطالعه حاضر نشان .داشته است

 با افزايش نينچهم ،هاز دوغزال بود بيش، عقاب ميزان فلورايدچاي
د شده  از هر دو نوع چاي به طور معنا زمان دم ميزان فلورايد آزا

جهت ,  با توجه به اينكه در مطالعه حا ضر,دياب  ميداري افزايش
 استفادهو ظروف تفلون  چاي از آب مقطر  نمونه هاىندم كرد

 به نظر ميرسد نوع چايهاي ايراني در ميزان فلورايد  آزاد شده ،شد
 مبنى بر,ي به توصيه سازمان بهداشت جهان  با توجه.موثر است

گرم  در   ميلي07/0-05/0( حداكثر دوز مجاز فلورايد مصرفي
 ميلي گرم در بزرگساالن و 4كيلوگرم وزن بدن در روز با حداكثر 

و باتوجه به نتايج مطالعه آقاي ظهوري  )5() ميلي گرم در كودكان2
فلوئور  دريافتي  در ايران  از % 38-31و همكاران  كه حدود 

 و بررسيهاي مختلف كه بيانگر )20(شود مي طريق چاي تامين
افزايش احتمال فلوئورزيس با مصرف مقدار زياد چاي 

نمائيم در حد امكان از چاي هايي   ميلذا توصيه، )23و22و21(است
ر در مناطقى كه گ م استفاده گردد,كه ميزان فلوئورايد كمتري دارند

 توجه به با,از طرفى.فقير محسوب مى شوند,از نظر منابع فلورايد
 با توجه به  و ميزان فلورايد آزاد شدهبر, افزايش زمان دمتاثير

روشهاي معمول دم كردن چاي در ايران،به نظر ميرسد كه استفاده 
از فالسك چاي روش مناسبي براي دم كردن چاي نيست زيرا در 

 ،با افزايش زمان دمو ماند   مياين روش چاي به مدت زيادي
در   .شود رفته و خطر فلورزيس بيشتر ميترچاي باالفلورايد ميزان

 دقيقه 10-5حدود  دم وقوري كه زمان كترياستفاده از روشحاليكه 
هركدام ازشركتهاي توليد كننده . بهترين روش باشدمى تواند ، است

كه در  انده اعالم كرد چاي زمان خاصي رابراي دم كردن چاي
  دقيقه5 دقيقه ودر مورد چاي دوغزال 15مورد چاي عقاب 

 5تا3زمان مطلوب براي دم كردن چاي  با توجه به آنكه ،باشد مى
 ، شركتهاي توليد كننده چايشود كه  لذا توصيه ميدقيقه ميباشد 

در اين زمينه اطالعات الزم را به مصرف كنندگان بدهند تا از 
 ،پيشگيري الزم بعمل آيد ،بروز خطرات احتمالي مانند فلورزيس

 آنچه كه در تهيه چاي براي عموم مردم حائز ،گرچه به نظر ميرسد
باشد كه با تجربه شخصي   ميرنگ چاي واهميت است طعم ومزه

  .يدآ  ميبدست
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