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40-46، صفحات1394، زمستان 35،  شمـــــــاره 20سال       

 
 مجله کمیته تحقیقات دانطجویی دانطگاه علوم پصضکی سبصواز

سطح شهر بابل در  های پرمصرفدر چایخصوصیات فیزیکی و شیمیایی بررسی 

 1931سال 

، 2بینص پطوه، طاهسه 2، معصومه زئیسی2، مصطفی اصغسي کبسیا1*، سیده حوزیه فالح2، محسن زضاشاده1علی اکبس محمدي

 3آذز محمدي

 ، ثبثل، ایزاىػضَ ّیأت ػلوی داًطگبُ ػلَم پشضکی ثبثل، گزٍُ هٌْذسی ثْذاضت هحیط، ًَیسٌذُ هسئَل* .1

 ، ثبثل، ایزاىهؼبًٍت دارٍ ٍ غذا، داًطگبُ ػلَم پشضکی ثبثل  .2

 ثبثل، ایزاى ،داًطجَی کبرضٌبسی هٌْذسی ثْذاضت هحیط، کویتِ تحقیقبت داًطجَیی داًطگبُ ػلَم پشضکی ثبثل .3

Fallah_1347@yahoo.com 

 (13/11/04تازیخ پریسش نهایی:   22/90/04تازیخ دزیافت: ) 

چبی پس اس آة دٍهیي ًَضیذًی پز هصزف در جْبى است. چبی اس ًقطِ ًظز هَاد، طؼن ٍ رًگ دٌّذُ تقلجی  شمینه و هدف:

ّذف اس ایي هطبلؼِ ثزرسی  ،سالهت جبهؼِ ٍثب تَجِ ثِ اّویت ایي هَضَع  استفبدُ سَدجَیبى قزار گزفتِ است.ّوَارُ هَرد 

 .است ّبی سطح ضْز ثبثلپزهصزف هَجَد در سَپزهبرکتّبی در چبیخصَصیبت فیشیکی ٍ ضیویبیی 

 سطح ضْز ثبثلّبی اس سَپزهبرکتپز هصزف خطک ًوًَِ چبی  48اس  هقطؼی –تَصیفی یدر ایي هطبلؼِ مواد و زوش ها:

ثزرسی هؼبًٍت غذا جْت  صَرت گزفت، پس اس ثجت هطخصبت چبی در آسهبیطگبًُوًَِ ثزداری ثِ طَر تصبدفی  91در سبل 

استفبدُ گزدیذ، ّوچٌیي هیشاى  خبکستز ٍ اسیذیتِ آًْب ًیش ثز اسبس رٍش  آسهبیص کزٍهبتَگزافیٍجَد رًگ سٌتتیک اس 

 .زفتاستبًذارد اًجبم گ

ِ  در چبی  pHهیبًگیي ٍ اًحزاف هؼیبر اًذاسُ گیزی ضذُ ثزای پبراهتزّبی خبکستز ٍ ها:یافته ِ ّابی کیسا ثٌاذی ثاِ   ای ٍ ثسات

 تاز اس داذ اساتبًذارد های    ثَد کِ در توبهی هَارد پابییي  92/4±4/0، 94/02±02/0، 63/5±08/0، 52/5±07/0تزتیت ثزاثز ثب 

 هیشاى رًگ سٌتتیک استفبدُ ضذُ ثِ هیشاى صفز ثَدُ است.ّب ثبضٌذ، ّوچٌیي در توبهی ًوًَِ

ثب تَجِ ثِ اّویت هَضَع ٍ تأثیز ثز رٍی سالهتی هصزف کٌٌذگبى آى ًظبرت دقیق ٍ هستوز ثز هزاکش ػزضِ  گیسي:نتیجه

 .کٌٌذگبى ضزٍری است ایي هحصَل جْت تأهیي ٍ دفع سالهت هصزف

 چبی، اسیذیتِ، رًگ، خبکستز کلید واضه ها:

 مقدمه
تزیي ًَضایذًی پاس اس آة   اهزٍس ثِ ػٌَاى پز هصزف چبی

در توبم هزاسن اس ایاي   ضٌبختِ ضذُ است ٍ هؼوَالً دًیبدر 

د چازا کاِ دارای طؼان ٍ خاَاظ     ضًََضیذًی استفبدُ هی

(. ثطَریکِ هیشاى هصزف سازاًِ چابی در   1هطلَثی است )

چابی ثاز خاالف     (.2کیلَگزم لحبظ ضذُ است ) 5/1ایزى 

یبری اس تزکیجبت آلی است کِ ثزخی اس آًْاب  دبٍی ثس ،آة

رسااذ داابٍی هٌاابفغ ثْذاضااتی ٍ دارٍیاای   ثااِ ًظااز هاای 

-ّبی چبی دبٍی کبتچیي.تزکیت آلی هَجَد در ثزگاست

ّاب ٍ آلکبلَییاذّب، لیدیاذّب ٍ پلای سابکبریذّب      ّب، پلی فٌل

ّاب  ثبضذ کِ ػوذتبً پلی فٌل سبکبریذّب ٍ آًتی اکسیذاىهی

ثبضاٌذ.  چابی ثاز رٍی اًسابى های    هسئَل اثزات ساَدهٌذ  

فٌجبى چابی در رٍس   3ذ کِ ًَضیذى دادُ اًهطبلؼبت ًطبى 

را  CHD1خطز اثتال ثاِ ثیوابری کزًٍازی قلات ٍ ػازٍ       

چابی طجیؼای در دبلات طجیؼای     (. 4، 3دّاذ ) کبّص هی

رًگ ًشدیک ثِ قزهشی دارد. اگاز ثاِ چابی ّایز افشٍدًای      

ضزر است اهب   اضبفِ ًطَد رًگ، ثَ ٍ هشُ خَثی داضتِ ٍ ثی

اضبفِ کزدى رًگ ٍ ػطزی کزدى آى ثِ ضکلی کِ ثَی تٌذ 

 (. 5)ضَد هیتلقی ٍ رًگ قزهش پزرًگ پیذا کٌذ، هضز 

                                                           
1Coronary Heart Disease 
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 دانشگاه علوم پسشکی سبسوارمجله کمیته تحقیقات دانشجویی 

 محمدی و همکاران چایررسی خصوصیات فیسیکی و شیمیایی ب

  1394، زمستان 35،  شمـــــــاره 20سال     

 

ّای هَاد غذایی یک ٍاصُ کلی تزای تزکیثاتی اعت افشٍدًی

 ،عقمن ، تزکیة ،کِ تِ هٌؾَر دٍام یا تْتز ًوَدى ؽاّز غذا

غذایی آى ٍ یا حفاؽمت اس فغماد هیبزتمی تمِ همَاد       ارسػ

ای را کمِ   تٌاتزایي تقزیف ّز همادُ . ؽًَد غذایی اضافِ هی

 ،تغمتِ تٌمدی  ، آهادُ عاسی، فول آٍری، در جزیاى عاخت

ؽمَد را   حول ٍ ًقل ٍ یا ًگْداری غمذا تمِ آى اضمافِ همی    

ّما در گمزٍُ   (. تمِ عمَر کلمی رًم     7، 6گزدد ) ؽاهل هی

یمما  دارای اثممزاس عممَت هغممتقینهممَادی اممزار دارًممد کممِ 

الثتمِ اثمزاس   کمِ  د ٌتاؽ هیتز عالهتی اًغاى  غیزهغتقین

، 8) تاؽد عَالًی هدس ایي تزکیثاس حائش اّویت هیهضز 

-ّا همی  دٌّد کِ رً  (. تحقیقاس اًجام ؽدُ ًؾاى هی9

تَاًٌد هَجة ایجاد حغاعیت تیؼ اس حد تِ همَاد غمذایی   

-در کَدکاى گزدًد حتی تزای ؽزایغی کِ هیشاى ایي رً 

ی صمَرس  ّما ّا در حد هجماس تاؽمٌد، ّویٌمیي همضٍّؼ    

دّد کِ ٍجمَد رًم  در همَاد خمَراکی ٍ     گزفتِ ًؾاى هی

آؽاهیدًی تأثیز تز فولبزد کلیِ ٍ کثد داؽمتِ ٍ یما حتمی    

 .(11، 10)سایممی تاؽممد  تَاًممد دارای اثممزاس عممزعاى هممی

دارد کِ چای تایمد  اعتاًداردّای تغتِ تٌدی چای تیاى هی

ّایی ًگِ داری ؽَد کمِ اس گمزفتي فغمز ٍ    در تغتِ تٌدی

اس تیزٍى ٍ اس دعت دادى فغز خَد چمای تمِ تیمزٍى     عقن

-جلَگیزی کٌد. اعتاًدارد دیگز در سهیٌِ هیمشاى آلمَدگی  

ّای چای اعت کِ تایمد اًمَاؿ ک مک ٍ ه ومز آى صمفز ٍ      

اًَاؿ فلشاس عٌگیي هثل عزب ٍ آرعٌیک ّز کمدام کوتمز   

گزم در لیتز ٍ تدٍى ّز گًَمِ رًم  ٍ اعماًظ    اس یک هیلی

 گمزم  گمزم درصمد   8-4هحدٍدُ چای تاؽد ّویٌیي تزای 

تقیمیي ؽمدُ    3273عثق اعتاًدارد هلی ایزاى تمِ ؽموارُ   

درصمد آى هحلمَد در آب اعمت.     70تا  40کِ ( 12) اعت

چای تا کیفیت خَب ًثاید تیؼ اس ؽمؼ درصمد خاکغمتز    

درصد آى هحلَد در آب اعمت.   60تاؽد کِ حداال   داؽتِ

کیثماس  درصمد تز  15در ٌّدٍعتاى، چمای ًثایمد تمیؼ اس    

تاؽد. در اًگلغتاى چای تا فیثمز سیماد ًؾماًِ      فیثزی داؽتِ

دار تَدى چای تَدُ ٍ آى چمای ًماهزغَب تمِ حغماب      عااِ

دارای عیف ٍعمیقی   در ارتثاط تا اعیدیتِ چای کِ آید هی

ّا اعت کِ تمِ   اس اعیدیتِ ًزهاد در تیي غذاّا ٍ ًَؽیدًی

تمزای  ّای اخیمز   ؽَد. در آسهایؼ عَر گغتزدُ هصزف هی

ثیز اعیدیتِ چای تمز رٍی هیٌمای دًمداى    أهؾ ص ؽدى ت

ًؾاى دادُ ؽدُ اعت کِ عغح اعیدیتِ در چای عمیاُ تمِ   

 اًداسُ ای ًیغت کِ تزای هیٌای دًداى خغز داؽمتِ تاؽمد  

(. در ایممزاى ٍ دیگممز هٌمماعقی اس جْمماى تحقیقمماتی در 12)

ّای فیشیبی ٍ ؽیوایی چای صمَرس گزفتمِ   سهیٌِ ٍیضگی

عمَجیَ ٍ ّوبماراًؼ در صاهمي فاکتَرّمای      اعت اس جولِ

-هزتثظ تا ؽبل چای را تا اعتفادُ اس آًمالیش تصمَیز اًمداسُ   

 2007(. ّیالد ٍ ّوباراًؼ ًیش در عاد 13گیزی کزدًد )

تحقیقی را تز رٍی چای تِ هٌؾَر تزرعی هیشاى تزکیثماس  

فٌلی تز رٍی عِ ًَؿ چای عثش، عفید ٍ عیاُ اًجام دادًمد  

(. در هغالِ اصفْاًی 14ًْا را ًؾاى دادًد )ٍ اختالف تیي آ

سادُ ٍ ّوباراًؼ تز رٍی هیشاى فلَراید چٌمد گًَمِ چمای    

ای هزهصزف در ایزاى صَرس گزفت کمِ  ًتمایا ایمي    کیغِ

    ِ   ای تزرعی ًؾاى داد هیشاى فلَرایمد در ًمَؿ چمای کیغم

تیؾتز اعت تٌاتزایي تزای افزادی کِ هیشاى هصمزف چمای   

عت اس ًَؿ  چای کِ تما هیمشاى فلَرایمد    تاالیی دارًد تْتز ا

(. در هغالقِ کزین سادُ ٍ 15کوتزی ّغتٌد اعتفادُ ؽَد )

ّوباراًؼ تز رٍی فلشاس عمٌگیي هَجمَد در چمای عمیاُ     

تَلیدی در کارخاًجاس تَلیدی در ؽواد ًتمایا ًؾماى داد   

کِ هیشاى عزب در تْار ٍ تاتغتاى ٍ کمادهیَم در تاتغمتاى   

تز ٍ هیشاى هظ در تْمار ٍ تاتغمتاى   تِ عَر هقٌی داری تاال

تز اس هقدار اعتاًدارد هلی ایمزاى   تِ عَر هقٌی داری هاییي

تَد تیي فصل ٍ هیشاى فلمشاس اًمداسُ گیمزی ؽمدُ ارتثماط      

(. در تحقیمق صمَرس گزفتمِ    16هقٌی داری دیمدُ ًؾمد )  

تَعظ هلبَتیاى ٍ ّوباراًؼ تز رٍی هیشاى هظ در چمای  

 23ّای  لؾت هظ در ًوًًَِتایا ًؾاى داد کِ هیاًگیي غ

گزم تز کیلمَگزم تمَد کمِ حمداکثز غلؾمت همظ در       هیلی

ِ   ًوًَِ ای اس ًمَؿ چمای    ّای چای خؾمک در چمای کیغم

(. ًتایا هضٍّؼ عملیواًی ٍ ّوبماراًؼ در   17گالتی تَد )

ّما ًؾماى داد کمِ     ارتثاط تا هیشاى آلَدگی چمای تما امار    

ِ   هیشاى آلَدگی در چای ِ   ّمای کیغم ای  ای تیؾمتز اس فلم

(. ٍلمی در  18تَدُ اعت ٍ راتغِ هقٌمی داری ٍجمَد دارد )  

هممَرد خصَصممیاس فیشیبممی ٍ ؽممیویایی اس جولممِ رًمم   

عممٌتتیک، خاکغممتز ٍ اعممیدیتِ چممای هتأعممفاًِ تمماکٌَى 

تحقیقاس کوی در ایزاى صمَرس گزفتمِ اعمت، ّویٌمیي     

ّمای ٍارداتمی ٍ    تاتَجِ تِ افمشایؼ رٍس افمشٍى ٍرٍد چمای   

ّما تمزای جلمة ًؾمز     هصزف رًم  ّای تثلیغاتی در  جلَُ

تیؾتز هؾتزیاى تِ فزآٍردُ ٍ فدم تَجِ ایي صٌف تِ اثزاس 

ّما ٍ هیاهمدّای   ّا تز رٍی عالهت اًغاى در چای افشٍدًی

حاصمملِ اس هصممزف آى، ّممدف اس ایممي هغالقممِ تزرعممی     
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 و همکاران محمدی چایررسی خصوصیات فیسیکی و شیمیایی ب

 مجله کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پسشکی سبسوار

  1394، زمستان 35،  شمـــــــاره 20سال     

 

ّمای هزهصمزف    خصَصیاس فیشیبی ٍ ؽمیویایی در چمای  

 اعت. عغح ؽْز تاتل اًجام ؽدُ

 مواد و روش ها
اًجمام   1391در عماد   هقغقمی  –ایي هغالقِ تَصمیفی  در

گزفت کِ در عی ایي تحقیق  ؽْز تاتل تا تَجِ تمِ ًقؾمِ   

جغزافیایی تِ چْار اغوت ؽواد، جٌمَب، ؽمزو ٍ غمزب    

تقغین تٌدی ؽدًد کمِ ّمز اغموت تمِ چْمار سیمز گمزٍُ        

ّز سیز گزٍُ تز اعاط ًوًَِ تمزداری  اس تقغین تٌدی ؽدًد 

ًوًَِ چای کِ دارای تیؾتزیي هصزف در تیي  14تصادفی 

در همَرد  هزدم ًاحیِ تَدًد جوـ آٍری گزدیدًد. ّویٌیي 

سیمز   تیؾتزیي هیشاى فزٍػ ٍ هصزف چای در تمیي همزدم  

-کِ اس ایي تقداد تِ تزتیة در هیماى چمای   ؽداد ؤعگزٍُ 

 ،احوممد ،گلغممتاى، هحوممَد ،ّممای خؾممک: چممای گلیممیي

ِ  صداات تیؾتزیي ٍ در هیماى چمای   ای: چمای  ّمای کیغم

تیؾتزیي هیشاى ، هحوَد، گلغتاى، احود، آلثالَ ًؾاى گلیي

ّما تمِ   ًوًَِ اس ایي چمای  48اًد تِ تقداد  هصزف را داؽتِ

ٍ تقمد اس ثثمت    .صمَرس گزفمت  عَر تصادفی ًوًَِ تزداری 

هقاًٍمت دارٍ ٍ  در آسهایؾگاُ هَاد غمذایی  هؾ صاس چای 

ِ غذا  ٍ  pH، رًم   تمز رٍی  ّما آسهمایؼ   ٍ کدگذاری ًوًَم

ّما تجشیمِ ٍ    گزفت. همظ اس اعمت زاد دادُ  خاکغتز اًجام 

اعمتفادُ گزدیمد،    15ًغم ِ   spssتحلیل دادُ اس ًزم افشار 

ّمما در دٍ گممزٍُ چممای  ّویٌممیي تممزای هقایغممِ هیمماًگیي

 ای ٍ تغتِ تٌدی اس آسهَى تی هغتقل اعتفادُ ؽد.کیغِ

 شیمیایی: هایمواد و محلول

ّای ؽیویایی هَرد هصزف آسهایؼ توام هَاد ٍ هحلَد

 25آهًَیاک ، اعیدکلزیدریک غلیؼ، تَتاًَد ًزهادؽاهل 

ّای عیلیباصد صفحِ هؾن عثیقی، ًزهاد درصد

خزیداری اس ؽزکت هزک  (TLC) کزٍهاتَگزافی الیِ ًاسک

 ؽدًد.

 :اندازه گیری رنگ

      ِ رًم   اس در آًْما   تا تَجمِ تمِ ایٌبمِ تیؾمتز همَاردی کم

َ  در آب حل هی ّا ؽَد رً  اعتفادُ هی هصٌَفی ، دًؽم

گمزم اس   15 -10 گزدید. هقمدار اس ایي خاصیت اعتفادُ لذا 

 20در دهمای   لیتمز آب هقغمز  هیلی 100را در ًوًَِ چای 

لیتمز اعمید   حل ًوَدُ ٍ تِ آى یک هیلمی  درجِ عاًتیگزاد

ِ  ًومَدین  اعتیک یا اعید کلزیدریک غلیؼ اضافِ  ای ٍ تبم

هؾن عفید خالص تمِ آى اضمافِ ًومَدُ ٍ رٍی تمي هماری      

ّمای   هظ اس حمدٍد یمک عمافت رًم     دادین، جَػ ازار 

همظ   .گزدیمد رً   هصٌَفی جذب هؾن ؽدُ ٍ هحلَد تی

ایي هزحلِ ؽزف را خالی کزدُ ٍ ؽغتِ ٍ هؾمن را   اًجام اس

تاای هاًدُ  ًوًَِ چای ًیش تا آب عزد تِ خَتی ؽغتِ تا اس 

عم ظ هؾمن را داخمل ّوماى      اًدُ تاؽمد. چیشی در آى ًو

-لیتز آب هقغز ٍ یک هیلیهیلی 50ؽزف اًداختِ ٍ حدٍد

را رٍی تمي   ٍ ؽمزف  افشٍدینآهًَیاک غلیؼ تِ هحیظ  لیتز

 60-30همظ اس حمدٍد   امزار دادیمن در اداهمِ    هاری جَػ 

دایقِ رً  جذب ؽدُ تِ الیاف هؾن اس آى جدا ؽدُ ٍ تمِ  

یي هزحلِ جْت اعویٌماى  در ا .ًوَدینهحیظ الیایی ٍارد 

ٍ هظ اس ؽغتؾمَی   تبزار ؽدتار هزحلِ الیاییت  4تیؾتز 

لیتمز  هیلمی  1لیتز آب هقغز ٍ هیلی 50هؾن در ّز هزحلِ 

دایقمِ رٍی تمي    60 – 30ٍ ًوَدین آهًَیاک تِ آى اضافِ 

  ِ -هاری جَػ ازار دادین. چَى در ایي هزحلِ تومام ًوًَم

هِ هزحلمِ تقمد کمِ    ّای ها فااد رً  هصٌَفی تَدًد اس ادا

کزٍهاتَگزافی تَد صزف ًؾز کزدُ ٍ آسهایؼ  رًم  هایماى   

 (.19هذیزفت )

 اندازه گیری خاکستر:

اتتدا تَتِ چیٌی را داخمل فمَر   جْت اًداسُ گیزی خاکغتز 

تمِ خمَدػ   عافت گذاؽتِ تا رعَتت هحیظ را  1تِ هدس 

ایمي تَتمِ را در    اس تقمد  تز ٍسًؼ اثز ًگمذارد. جذب ًبٌد ٍ 

امزار  دایقمِ   30درجِ عاًتیگزاد تِ هدس 550-500کَرُ 

خٌک کزدُ دایقِ  30تِ هدس داخل دعیباتَر دادُ تقد در

را در  چمای   گزم اس ًوًَِ 2. ًوَدینٍ ٍسى آى را یادداؽت 

تَتِ ری تِ ٍ تقد تزرٍی ؽمقلِ گماس گذاؽمتِ تما عمَساًدُ      

َ   تاؽمد  )ؽقلِ تا تَری ًغمَس همی   ؽَد.  30ختي فومل عم

درجِ  550. دٍتارُ تَتِ را در کَرُ اًجاهید عَددایقِ تِ  

 2.تقمد اس  صمَرس گزفمت   عاًتیگزاد گذاؽتِ تا تغییز رً  

-20ٍ در دعیباتَر تمِ همدس    ینعافت تَتِ را تیزٍى آٍرد

تا خٌمک ؽمَد ٍ ٍسى تَتمِ را اًمداسُ     دادًد دایقِ ازار  30

ُ گیمزی ؽمد   اًدارخاکغتز  سیزٍ تا تَجِ تِ فزهَد ٌد گزفت

(20). 

 
ٍسى تَتِ خالی ٍسى ًْایی

ٍسى ًوًَِ
 ; درصد خاکغتز

 

 :PHاندازه گیری 
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 دانشگاه علوم پسشکی سبسوارمجله کمیته تحقیقات دانشجویی 
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ِ در  PHاًداسُ گیمزی  تزای   10هحلمَد   چمای ّمای  ًوًَم

را  چمای  گمزم اس   10تِ ایي صَرس کِ  .ددرصد عاختِ ؽ

عمی عمی آب هقغمز در ؽیؾمِ      9در تزاسٍ ٍسى کزدُ ٍ تا 

ًوًَمِ تمِ   رعاًدین جْت حمل ؽمدى   هک کارتی تِ حجن 

هظ اس کالیثزُ ؽدى . دایقِ ًوًَِ تباى دادُ ؽد 20هدس 

 (.21ًوًَِ اًداسُ گیزی ؽد ) PHدعتگاُ 

 هایافته
ًؾاى دادُ ؽدُ  یکًتایا کلی آسهایؾاس در جدٍد ؽوارُ 

 اعت.

 

 های مورد مطالعهدر چایایی یمیانگین و انحراف معیار پارامترهای فیسیکی و شیم: 4جدول 

 استاندارد بیشینه کمینه میانگین و انحراف معیار نوع چای  پارامتر 

 خاکغتز گزم

 در صد گزم

 4-8 61/5 16/5 52/5±07/0 ایکیغِ

 تغتِ تٌدی
08/0 ±63/5 

 
16/5 6 8-4 

pH 
 اعتاًدارد ًدارین 95/4 84/4 94/4±02/0 ایکیغِ

 اعتاًدارد ًدارین 12/5 84/4 92/4±02/0 تغتِ تٌدی

 رً 
 0 0 0 0 ایکیغِ

 0 0 0 0 تغتِ تٌدی

 

 و نتیجه گیری بحث
دارد کِ ٍجَد ّز هادُ غذایی اعتاًداردی  خاکغتزتزای 

عثق گزم  صد گزم در 8-4 یهحدٍدُتزای چای 

 تقییي ؽدُ اعت 3273  اعتاًدارد هلی ایزاى تِ ؽوارُ 

درصد آى هحلَد در آب اعت. چای تا  70تا  40کِ ( 18)

داؽتِ کیفیت خَب ًثاید تیؼ اس ؽؼ درصد خاکغتز 

، ًتایا تدعت آهدُ اس ایي تحقیق ًیش هیشاى خاکغتز تاؽد

، ًوایدگزم در صد گزم تیاى هی 6-16/5دُ را در هحدٍ

ّا در هحدٍدُ اتزایي هیشاى خاکغتز تواهی ًوًَِتٌ

ا کیفیت تِ ّای تجشت چای اًدارد ازار دارًد ٍ چایاعت

ًوَدار ؽوارُ  (.1)جدٍد  تاؽد لحاػ هیشاى خاکغتز هی

-ز در چایدارد کِ هیاًگیي هیشاى خاکغتدٍ ّن تیاى هی

ٌد تاؽٍ  تغتِ تٌدی ؽدُ ًشدیک تِ ّن هیای ّای کیغِ

 (.<05/0p) تاؽدداری ًویٍ دارای اختالف هقٌی 

تِ هٌؾَر تقییي در هغالقِ رسیتا غفاری ٍ ّوباراًؼ کِ 

ی یبَؽیویایی عِ ًَؿ چای عیاُ فودُّای فیشٍیضگی

ٍارداتی هَجَد در عغح ؽْز هؾْد در عَد یک عاد ٍ 

ًتایا  فت،هقایغِ تا اعتاًداردّای هلی هَجَد اًجام گز

عِ ًَؿ چای  تزای تحیق ًؾاى داد کِ هیشاى خاکغتز کل

CTC ٍ ارتدکظ کلبتِ تِ تزتیة هیشاى , ارتدکظ عیالى

-1/5 ٍ 78/7–39/4ٍ  23/6-5خاکغتز کل در هحدٍدُ 

کِ ایي هقادیز تیؾتز اس   تدعت آهد گزم صد گزم در 59/6

ّای هَرد آسهایؼ در تحقیق ها  تَدُ اعت ٍ ایي چای

ّای هَرد در تیؾتز تِ ًَؿ چای ٍ ایٌبِ چای تفاٍس

هضٍّؼ ؽْز تاتل تیؾتز ایزاًی تَدُ در حالیبِ ًوًَِ هَرد 

هضٍّؼ غفاری اس ًَؿ خارجی تَدُ اعت کِ  اعتفادُ در

ًَؿ خاک ٍ عااِ گیاُ هَرد  ایي خَد تِ ؽزایظ االیوی،

 .(23) کٌدارتثاط هیدا هیکؾت 

اًؼ تز رٍی ّویٌیي در هغالقِ اکثزی ٍ ّوبار

ّای ارعالی تِ آسهایؾگاُ هَاد فاکتَرّای ؽیویایی چای

ًتایا  1391غذایی ادارُ تْداؽت ٍ درهاى ًشاجا در عاد 

در هحدٍدُ  ؽدُ کِ هیشاى خاکغتز اًداسُ گیزیًؾاى داد 

تَد کِ ًتایا ایي تحقیق گزم گزم در صد  07/5-93/5

تاؽد الثتِ در ایي تیي هیهٌغثق تز ًتایا ایي هضٍّؼ 

 (.24) چای ایزًی دارای کوتزیي هقدار خاکغتز تَدُ اعت

ٍلی حد اعتاًداری هؾ ص ًؾدُ اعت  pH هاراهتزتزای 

 در pHاًداسُ گیزی ؽدُ هیشاى ی ّاًوًَِدر تواهی 

ًوَدار ؽوارُ  (.1)جدٍد  اًدَدُت 12/5–88/4هحدٍدُ 

ّا تزای چای دارد کِ هزاکٌدگی دادُیک ّن تیاى هی

 ؛ای خیلی سیاد اعتای ًغثت تِ چای کیغِتغتِ

ای تِ ّای هزس در ًَؿ چای تغتِتغَریبِ هیشاى دادُ

چای هالین  اعیدیتِای اعت. هزاتة تیؾتز اس چای کیغِ

اعت، چای دارای عیف ٍعیقی اس اعیدیتِ ًزهاد در تیي 

کِ تِ عَر گغتزدُ هصزف  ؛ّا اعتغذاّا ٍ ًَؽیدًی
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ثیز أّای اخیز تزای هؾ ص ؽدى تؽَد. در آسهایؼ هی

اعیدیتِ چای تز رٍی هیٌای دًداى ًؾاى دادُ ؽدُ اعت 

ای ًیغت کِ کِ عغح اعیدیتِ در چای عیاُ تِ اًداسُ

هیٌای دًداى خغز داؽتِ تاؽد، تِ ایي تزتیة چای تزای 

تَاًد یک جایگشیي اهي تزای افزادی تاؽد کِ تِ دًثاد  هی

تز )هاًٌد آب هیَُ یا ًَؽاتِ( ّای اعیدیحذف ًَؽیدًی

 ٍ ّوباراًؼکلَیي در هغالقِ تاؽٌد. در رصین غذایی خَد 

در چای تا اعتفادُ اس  عثیقی گیزی رً رٍی اًداسُ تز

ایي کِ  ُ ؽدًتایا ًؾاى داد ،یف عٌجی عادُرٍػ ع

ارساى ّغت ٍ هیشاى رً  در  رٍؽی تغیار عادُ ٍرٍػ، 

pH ّای تاال تیؾتز اس هیشاى رً  در pH ّای هاییي 

 ّاًوًَِرً  هصٌَفی در ّیچ کدام اس   .(22) اعت

ٍ تار  4 کِ آسهایؼ الیاییت تَدهؾاّدُ ًؾد ایي در حالی 

تبزار  ،جْت اعویٌاى تیؾتز تار 2آسهایؼ اعت زاد رً  

ّا فااد رً  تا تَجِ تِ ایٌبِ توام ًوًَِتٌاتزایي  ؽد.

در هحدٍدُ  pHهصٌَفی تَدُ ٍ هیشاى خاکغتز ٍ 

اعتاًدارد ازار داؽتٌد، ٍلی تا تَجِ تِ اّویت هَضَؿ ٍ 

تأثیز تز رٍی عالهتی هصزف کٌٌدگاى آى، ًؾارس دایق ٍ 

جْت تأهیي ٍ حفؼ هغتوز تز هزاکش فزضِ ایي هحصَد 

 عالهت هصزف کٌٌدگاى ضزٍری اعت.

 قدردانی و تشکر
دانشگاه علوم پششکی   ی دارو و غذا محتزم معاونت اس بدينوسيله
 شکزاي   نمکود   مهيکا همیاری در اجزای اين طزح و  بابل جهت
 شود.م  و قدردان  تشیز، طزح اجزاي 

 منافع تعارض  
 اعت. ًؾدُ تیاى ًَیغٌدگاى تَعظ هٌافـ تقارض
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Background and Aims: Tea is the most consumed beverage in the world after Tea.It has always 

beenmisused by the profiteers in terms offakeflavouring and coloring.Considering the importance of 

this issue  and the health of the society thisstudyaimedto investigate physicochemical properties of the 

highly consumed tea in Babol Supermarkets. 

Materials and Methods: This cross-sectional descriptive study was performed on48 samples of high 

consumed tea,randomly selected during 2012, in Babolcity. After registration of the characteristics of 

the tea in the food laboratory, the presence of the synthetic color in the tea sample was examinedusing 

the chromatography test. The acidity and amount of ash were also examined based on standards 

Results: The averageand standard deviation ofthe measured pH and ash parameters in teabags and 

packaging were respectively 5.52±0.08, 5.52±0.07, 4.92±0.07, 4.940.02±, which in all caseswere 

lower than standards. Furthermore,in all cases to the use of synthetic colors was zero. 

Conclusion Considering the importance of the issue and its impact onconsumers’ health,precise and 

continuous supervision on this products in order to protect the consumers health is necessary. 

Keywords Tea, acidity, Color ,Ash  
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