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بررسي مقدار رنگدانه هاي کلروفیلي ،کاروتنوئیدي،کافئین ،تئافالوين ،تئاروبیجین و
تانن چاي و تأثیر آنها در کیفیت چاي خشك در  13کلون (ژنوتیپ) مورد آزمايش
پروانه راهداري* ،1محمدمهدي صادقحسني

2

 1استاديار ،گروه زيستشناسی دانشگاه آزاد تنكابن ،تنكابن
 2دانشجوی کارشناسیارشد ،گروه زيستشناسی دانشگاه آزاد تنكابن ،تنكابن
تاریخ پذیرش09/12/2 :

تاریخ دریافت09/7/5 :

چكيده

D
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اين تحقيق در سال  1811به منظور بر رسی تأثير مقدار کلروفيل ،کاروتنوئيد ،کافئين ،تئافالوين ،تئاروبيجين
و تانن در تعيين کيفيت چای خشك حاصل از کلونهای انتخابی چای موجود در ايستگاههای تحقيقات تابعهه

S
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مرکز تحقيقات چای کشور انجام گرفت .آزمايش در قالب طرح پايه بلوكهای کامل تصادفی با  18تيمهار و 8
تكرار انجام شد .نمونه ها برای سنجش ميزان کلروفيل و کاروتنوئيد و نيز انهدازهگيری صهفات کيفهی از جملهه
کافئين ،تانن ،تئافالوين ،تئاروبيجين ،به آزمايشگاه های مرکز تحقيقات چای کشور منتقل شدند .تجزيهه تحليهل

o
e

دادهها به کمك نرمافزارهای رايانهای  SPSSو  MSTAT-Cانجام گرفت.مقايسه ميانگينهها بهه رود دانكهن و
شفه نشان داد ميانگين ژنوتيپها نسبت به صفات مختلف در گروههای متفاوتی قرار میگيرند .در بين  18کلون
مورد آ زمايش ميزان رنگدانه کلروفيل وکاروتنوئيد در کلون شماره ( 11با نام  )111از کمترين مقدار برخهوردار

v
i
h

بود و ميزان پلی فنلهای تئافالوين  ،تئاروبيجين  ،تانن و کافئين نيز در کلون  11باالترين مقهدار را نشهان داد.
برآورد همبستگی صفات نشان داد که مقدار رنگدانه ها با فاکتورهای تعيين کيفيت از جمله تئافالوين (پلی فنل)،
تئاروبيجين (پلی فنل) ،کافئين (آلكالوئيد) ،تانن (پلیفنل) دارای همبستگی منفی معنهیدارو بها مقهدار کلروفيهل

c
r

دارای همبستگی مثبت معنیداری بود .از نتايج حاصله چنين به نظر میرسد کهه کلهون  11بها مقهدار محصهول
زيادتر ،رنگدانههای کلروفيل و کاروتنوئيدکمتر ،تئاروبيجين ،تئافالوين ،تانن و همچنهين کهافئين بيشهتر ،دارای
عملكرد متناسبتری می باشد.

A

واژگان كليدي :الكالوييد ،پلیفنل ،تانن ،تئاروبيجين ،تئافالوين ،چای ،کاروتنوئيد ،کافئين

مقدمه

1

مصرف سرانه چای خشك برای ههر نفهر ايرانهی 2/7

چای يكی از نوشيدنیهای بسيار رايج در جهان و

کيلوگرم برآورد شده است .کشهت چهای در ايهران و

در ايهران

اشههتلال حههدود  710111خههانوار و دهههها کارخانههه

به شمار میرود .ايران با داشتن حدود  82هزار هكتار

چایسازی و بستهبندی و ايجاد صدها شلل جانبی در

باغ چای در حاشيه دريهای خهزر در اسهتان گهيالن و

ايههن راسههتا و همچنههين وجههود پتانسههيل بههاال بههرای

مازندران ساالنه  01هزار تهن چهای توليهد مینمايهد.

رشدکشت و صنعت چهای ،توجهه بهه ايهن محصهول

بهعنوان دومين نوشيدنی مطبوع بعهد از آ

ضروری است (صادق حسنی.)1810 ،

*نويسنده مسئولrahdari_parvaneh@yahoo.com :
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مطالعات صهادق حسهنی ( )1810نشهان داد طهی

معزی ( )1811بر روی تئهافالوين ،تئهاروبيجين و

فصول مناسب برای برگچينی ،نوسانات رشدی برگ،

همچنين کافئين گياه چای مطالعه کرد .تئهاروبيجينهها

به مراحل فتوسنتز و سن برگها بستگی دارد .تلييرات

ترکيبات پلیفنلی هستند که رنگ چای سياه به مقهدار

رنگ برگها (رنگپريدگی) که طی مراحهل مختلهف

تئافالوين و تئاروبيجين و ساير ترکيبات فنلی مربهو

فصول برگچينی مشاهده میشود ،پديدهای پوياسهت

میشود .چهای دارای آلكالوئيهدهای مهمهی همچهون

که نسبت به آبياری ،بارندگی و کوددهی برگشهتپذير

کافئين و تئين میباشد که سيستم اعصها

را تقويهت

اسههت .مطههابق بهها مشههاهدات  obandaو همكههاران

مینمايد .دارای خواص محرك میباشد و عامل اصلی

( )2111شدت رنگ برگها از سبز تا زرد و بهرعك

آرام بخشی چای است و در ايجاد خصوصيات کيفهی

از طريق رنگيزهای کلروفيلی ،کاروتنوئيهدی ،فالونوئيهدی و

نظيههر تن هدی ،تلخههی و طعههم چههای نيههز نقههش دارد

آنتوسيانينی که در کلروپالستهای برگ سهاخته میشهوند ،بهه

(.)Hazarika and Mahanta, 1984

D
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 )1002( Mahantaدر تحقيقات خود بر روی پای

خوبی کنترل میگردد.

S
f

سياه به اين نتيجه رسيدند که يك چای خو

چای به دليل داشتن ترکيبهات فنلهی متعهدد دارای

مهوقعی

خاصيت آنتیاکسيدانی فراوانی است .برجستهترين اين

بهعنوان کاالی مطلو

ترکيبات پلیفنلها نظير فالونلها ،فالونوئيدها ،فالون

رنگدهنده فنلی آن طی مراحهل مختلهف چایسهازی

o
e

دیاندی الهههها و اسهههيدهای فنلهههی مهههیباشهههند

دستخود تلييرات شده و رنگ و طعم را در آن توليد

( .)Chakravarty and Srivastava, 1977مطهابق بها
تحقيقات صداقت و شكرکزار ( )1811مشهاهده شهد
برگهای جوان چهای نسهبت بهه برگههای مسهن از
محتوی پلیفنلی بيشتری برخوردار اسهت .حهدود 01
درصد ترکيبات پلیفنلی موجهود در چهای را تاننهها

مورد نظر قرار میگيرد که مواد

نمايههد .مطمئن هاه هنههوز در مههورد نقههش بيوشههيميايی و
فيزيولههوژيكی رنگدانهههها و مههواد فنلسههی در کيفيههت

iv

چای ،آگاهی بيشتری نياز اسهت و بايسهتی تحقيقهات

زيادتری در اين زمينه صورت گيرد.

h
c

هدف از اين تحقيق انتخا

تشكيل میدهند که شهامل کاتشهينهای بهرگ سهبز و

بهترين کلون در بهين

 18کلون انتخابی چهای سهياه در مهزارع مازنهدران و

محصوالت حاصل از اکسيداسيون آنها مثل تئهافالوين

r
A

گيالن به لحاظ کيفيت

و تئاروبيجينههها میباشههند .تئههافالوين يكههی از مههواد
تشكيل دهنده چای است و در ايجاد کيفيت بهتر چای

مواد و روشها

بود.

اهميت دارد و از رنگدانههای قرمز روشن چای سبز و

اين تحقيق در ايستگاه تحقيقات چای الهيجان در

میشههوند.

سال  1811انجام گرفت .يك آزمايش اسپيلت پهالت

تئافالوينها پلیفنلهای آنتهیاکسهيدان هسهتند کهه از

در واحد زمان در قالب طرح بلوكهای کامل تصادفی

فالون  8الهای برگهای سبز چای در طهول فعاليهت

با  18کلهون در  8تكهرار پيهاده شهد .تيمارهها شهامل

آنزيماتيههك (تخميههر) حاصههل میشههوند .مشههابه ايههن

کلونهای انتخهابی چهای بودنهد .کلونهها از اراضهی

ترکيبات در چای سبز اپیگالوکاتشين گاالتها هستند

باغهای چای گيالن و مازندران تهيه شد ،بدينصورت

جهز ترکيبههات پلیفنلههی چهای محسههو

(.)Harborne, 1976

که بوتهههايی کهه دارای خهواص موفولهوژيكی برتهر
بودند انتخا
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و تكثير شهدند .از خهواص مرفولهوژی
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برتر چای میتوان بهه کهركدار بهودن ،داشهتن زاويهه

بهتری داشتند واز لحاظ اندازه وسهن يكسهان بودنهد،

مناسب برگ نسبت به ساقه ،بزرگ بودن برگ ،دير به

مههورد آزمههايش قههرار گرفتنههد .مقههدار کههود و وجههين

بيهدار

علفهههای هههرز ،نههوع و ميههزان آبيههاری بههرای همههه

از پاسخ گياه در شرايط خزانه و

کلونهههای مههورد آزمههايش يكسههان بههوده اسههت.

گل نشستن ،دير به خوا
شدن اشاره کرد .پ

رفتن ،زود از خوا

مزرعه ،نهالهايی که خهود را حفهن نمودنهد و رشهد
جدول  :1اسامی کلونهای مورد آزمايش
کلون1

کلون2

کلون8

کلون4

کلون5

کلون0

کلون7

کلون1

کلون0

کلون11

کلون11

کلون12

کلون18

444

718

541

455

501

401

441

701

2128

111

410

511

571

* کلون (ژنوتيپ) :کليه گياهان حاصل از تكثير گياهان غيرجنسی که کاماله شبيه يكديگر و والد مادی خود هستند.
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سنجش كاروتنوئيدد و كلروفيد (:)Taylor, 1992

اندازهگيري كافئين ( :)Lakin, 1989در اين سهنجش

آناليز رنگدانههای کلروفيلی وکاروتنوئيهدی بهه رود

برگ سبز خشك شده چای استفاده شد .مقدار معينهی

 )1002( Taylorانجام گرفت .بدينمنظور از بوتههای

از برگ کلون مورد نظر را در داخل دکانتور ريختهه و

مورد آزمايش ،چيدن برگ بهه رود اسهتاندارد انجهام

بهه آن محلههول آمونيههوم  1/11نرمههال اضههافه گرديههد.

S
f

o
e

محلول آمونيوم محيط را قليهايی میکنهد و اسهتخرا

گرفت (دو برگ و يك غنچه برداشت گرديد) و په

از توزين بهمنظور اندازهگيری رنگدانهها به آزمايشهگاه
مرکز تحقيقات چای منتقل گرديدند .ميهزان  1/5گهرم
برگ تازه پ

از جدا شدن رگبرگهها وزن گرديهد و

در شرايط تاريكی و درهاون بها  25ميلیليتهر متهانول

کافئين بهتر صهورت میگيهرد .طهی  4مرحلهه مقهدار

v
i
h

معينی کلروفرم داخهل دکهانتور اضهافه میشهود و بهه
آرامی تكان داده شد که بعد از مهدتی  2فهاز تشهكيل

گرديد .فاز پائين (کلروفرمی) را داخل دکهانتور ديگهر

c
r

خالص سائيده شد و از طريق قيف بهوخنر بهه کمهك

ريخته و به آن پتاس الكلی اضافه نموده تا ناخالصیها

 2ميلیليتهر محلهول

جدا شهود .بخهش کلروفرمهی حهاوی کهافئين اسهت.

بدست آمده همراه با  1ميلیليتر متانول خهالص رقيهق

محتويههات دکههانتور از روی کاغههذ صههافی محتههوی

عصهاره

سولفات سديم خشك ،عبور داده شد .ميهزان کهافئين

حاصل در سه طول  471نانومتر ترکيبات کاروتنوئيد و

با استفاده از دستگاه اسپكتروفتومتر در طول مو 270

 058نهانومتر بهرای کلروفيهل  bو  000نهانومتر بهرای

نانومتر خوانده شد و با اسهتفاده از منحنهی اسهتاندارد

کلروفيل  aتوسط دستگاه اسپكتروفتومتر مدل ()ECIL

غلظت بدست آمد و مقدار کافئين بر حسهب گهرم در

خوانده شد .مقهدار کلروفيهل و کاروتنوئيهد از طريهق

111گرم وزن خشهك ازطريهق فرمهول زيهر محاسهبه

فرمول زير محاسبه گرديد:

گرديد:

پمپ تخليه تصفيه گرديد .سپ

شده و به  11ميلیليتهر رسهانده شهد .جهذ

A

Chla  15 / 65 A666  7 / 340A663
Chlb  27 /05 A653  11/ 21A666

وزن نمونه ÷ (عك

طبق منحنی استاندارد) = مقدار کافئين

car  1000A470  2 / 860chla 12 / 92chlb / 245
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ضريب رقت ×  × 111غلظت نمونه

نشريه پژوهشهاي اکوفیزيولوژي گیاهي ايران ،شماره پیاپي  ،33سال نهم ،شماره  ،1بهار  / 1333صفحات46- 56 :

اﻧﺪازهﮔﯿﺮي درﺻﺪ ﺗﺎﻧﻦ ﺑﻪ روش وزﻧﯽ :از ﺑﺮگ ﺳﺒﺰ

ﻣﻘﺪار دو ﻣﯿﻠﯽﻣﺘﺮ از ﻣﺤﻠﻮل ﺟﺪا ﺷـﺪه را در ﺑـﺎﻟﻦ
 25ﻣﯿﻠﯽﻣﺘﺮي ) (E3 ،E2رﯾﺨﺘﻪ ﺑﻪ ﺑﺎﻟﻦ  E3دو ﻣﯿﻠﯽﻟﯿﺘﺮ

ﭼـﺎي ﺧﺸـﮏ ﺷــﺪه ﺑـﺮاي اﻧــﺪازهﮔﯿﺮي درﺻـﺪ ﺗـﺎﻧﻦ

اﺳﯿﺪ اﮔﺰاﻟﯿﺖ و ﺷﺶ ﻣﯿﻠﯽﻟﯿﺘﺮ آب ﻣﻘﻄﺮ اﺿﺎﻓﻪ ﮔﺮدﯾﺪ.

اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﻘﺪار ﺑﺮگ ﭼﺎي ﻣـﻮرد ﻧﻈـﺮ را ﺑـﺎ آب

ﺑــﻪ ﺑــﺎﻟﻦ  E2ﻧﯿــﺰ ﻫﺸــﺖ ﻣﯿﻠﯽﻣﺘــﺮ آب ﻣﻘﻄــﺮ اﺿــﺎﻓﻪ

ﻣﻘﻄﺮ ﺟﻮﺷﺎن ﻣﺨﻠﻮط ﻧﻤﻮده و ﺑـﻪﻣـﺪت  30دﻗﯿﻘـﻪ در

ﻣﯽﻧﻤﺎﺋﯿﻢ .در ﺑﺎﻟﻦ  E1ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﭼﻬﺎر ﻣﯿﻠﯽﻟﯿﺘﺮ ﻓﺎز داﺧﻞ

ﺣﺎﻟﺖ ﺟﻮش ﻗـﺮار ﻣـﯽدﻫﯿﻢ .ﻣﺨﻠـﻮط ﺗﻮﺳـﻂ ﮐﺎﻏـﺬ

دﮐﺎﻧﺘﻮر را ﺗﻮﺳﻂ ﭘﯽﭘﺖ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪ .در ﺑﺎﻟﻦ ﺷﺎﻫﺪ اول

ﺻﺎﻓﯽ ،ﺻﺎف ﮔﺮدﯾـﺪ .ﺗﻔﺎﻟـﻪ ﺟﻤـﻊ ﺷـﺪه روي ﮐﺎﻏـﺬ

) (B1دو ﻣﯿﻠﯽﻟﯿﺘﺮ اﺗﯿﻞ اﺳﺘﺎت را ﺑﺎ ﻣﺘﺎﻧﻮل ﺑﻪ ﺣﺠﻢ 25

ﺻﺎﻓﯽ ﺑﺎ آب ﻣﻘﻄﺮ ﺟﻮﺷﺎن ﭼﻨﺪ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺷﺴﺘﻪ ﺷـﺪه ﺑـﻪ

ﻣﯿﻠﯽﻟﯿﺘﺮ رﺳﺎﻧﯿﺪه و در ﺑﺎﻟﻦ ﺷﺎﻫﺪ دوم ) (B1ﻓﻘﻂ ﻫﺸﺖ

ﻣﺤﻠﻮل ﺻﺎف ﺷﺪه ﺣﺎﺻﻞ اﺳﺘﺎت ﻣﺲ اﺿﺎﻓﻪ ﮔﺮدﯾـﺪ،

ﻣﯿﻠﯽﻣﺘﺮ آب ﻣﻘﻄﺮ رﯾﺨﺘﻪ و ﺑﺎ ﻣﺘﺎﻧﻮل ﺑﻪ ﺣﺠﻢ رﺳﺎﻧﯿﺪه

ﺑﻌﺪ از ﺗﺸـﮑﯿﻞ و ﺗﻪﻧﺸـﯿﻦ ﺷـﺪن رﺳـﻮب ،ﻣﺤﻠـﻮل را

ﺷﺪ در ﺑﺎﻟﻦ ﺷﺎﻫﺪ ﺳـﻮم ) (B3ﻧﯿـﺰ  2ﻣﯿﻠﯽﻣﺘـﺮ از آب

D
I

ﺻﺎف ﻧﻤﻮده و رﺳﻮب روي ﮐﺎﻏﺬ ﺻﺎﻓﯽ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ،

ﻣﻘﻄﺮ ﮐﺎﺳﺘﻪ و ﺑﺠﺎي آن  2ﻣﯿﻠﯽﻣﺘﺮ اﺳـﺘﺎتاﺗﯿﻞ اﺿـﺎﻓﻪ

ﭘﺲ از ﺷﺴﺘﺸﻮي رﺳﻮب ﺑﺎ آب ﻣﻘﻄﺮ ﺟﻮﺷﺎن رﺳﻮب

ﮔﺮدﯾﺪ و ﺑﺎ ﻣﺘﺎﻧﻮل ﺑﻪ ﺣﺠﻢ رﺳﺎﻧﯿﺪه ﺷﺪ .ﺳـﭙﺲ ﻋـﺪد

در دﻣﺎي  600درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽﮔـﺮاد ،ﺑـﻪﻣـﺪت  30دﻗﯿﻘـﻪ

S
f

ﺟﺬب در ﻃﻮل ﻣﻮجﻫﺎي  380و  460ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ

ﺳــﻮازﻧﺪه ﻣﯽﺷــﻮد ،ﺟﻬــﺖ اﻧــﺪازهﮔﯿﺮي درﺻ ـﺪ ﺗــﺎﻧﻦ

دﺳﺘﮕﺎه اﺳﭙﮑﺘﺮ و ﻓﺘﻮﻣﺘﺮ ﻗﺮاﺋﺖ و ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻓﺮﻣﻮلﻫﺎي

ﺿﺮﯾﺐ ﺗﺒﺪﯾﻞ وﺟﻮد دارد ﮐـﻪ ﺑﺮاﺑـﺮ  65/305اﺳـﺖ و
درﺻﺪ ﺗﺎﻧﻦ از ﻓﺮﻣﻮل زﯾﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﯾﺪ:

زﯾﺮ درﺻﺪ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﻮرد ﺳﻨﺠﺶ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ.

o
e

) (TF )  2 / 25 E1 (380nmدرﺻﺪ ﺗﺌﺎﻓﻼوﺑﻦ

ﺿﺮﯾﺐ ﺗﺒﺪﯾﻞ × )وزن ﻧﻤﻮﻧﻪ اوﻟﯿﻪ ÷ وزن رﺳﻮب
ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه از ﺳﻮزاﻧﺪن( = درﺻﺪ ﺗﺎﻧﻦ
روش اﻧﺪازهﮔﯿﺮي ﺗﺌﺎﻓﻼوﯾﻦ ،ﺗﺌﺎروﺑﯿﺠﯿﻦ ،رﻧﮓ ﮐـﻞ
و ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ  Mahantaو (1992) baruh
ﻣﻘﺪار  9ﮔﺮم ﺑﺮگ ﭼـﺎي ﺧﺸـﮏ از ﮐﻠـﻮن ﻣـﻮرد

) (TR )  7 / 06 (2E 3 (380nm) E1(380nmدرﺻﺪ

iv

ﺗﺌﺎروﺑﯿﺠﯿﻦ

ﻧﺘﺎﯾﺞ

آزﻣﺎﯾﺶ در ﻣﻘﺪار ﻣﻌﯿﻨﯽ آب ﻣﻘﻄﺮ ﺟﻮﺷﯿﺪه و ﺑﻪ ﻣﺪت

)  12 / 5 E 2 (460nmدرﺻﺪ رﻧﮓ ﮔﻞ

)  50E1(460nm) / E 2 (460nmدرﺻﺪ ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ

h
c

r
A

ﻣﻘﺪار ﮐﻠﺮوﻓﯿﻞ در  13ﮐﻠﻮن ﻣﻮرد آزﻣﺎﯾﺶ )ﻣﻄﺎﺑﻖ

 15دﻗﯿﻘﻪ در ﺑﻦﻣﺎري ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪ .ﭘﺲ از ﺧﻨﮏ ﺷـﺪن

ﺑﺎ ﺟﺪول  (1اﻧﺪازهﮔﯿﺮي ﺷﺪ و ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﻣﻘﺪار اﯾﻦ

ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻗﯿﻒ و ﭘﻨﺒﻪ ﺻـﺎف ﺷـﺪ .ﺳـﭙﺲ  2ﻣﯿﻠﯽﻟﯿﺘـﺮ

رﻧﮕﺪاﻧﻪ در ﮐﻠﻮنﻫﺎ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ آﻣﺎري ﻃﺒﻖ ﺟﺪول ﺗﺠﺰﯾﻪ

ﻣﺤﻠﻮل ﺻﺎف ﺷﺪه ﺑﺎ  2/5ﮔﺮم اﺳﯿﺪاﮔﺰاﻟﯿﮏ ﺑﻪ ﺣﺠـﻢ

وارﯾﺎﻧﺲ )ﺟﺪول  (2ﺑﺎ ﻫﻢ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨـﯽداري دارﻧـﺪ

ﺣﺠﻢ  100ﻣﯿﻠﯽﻟﯿﺘﺮ رﺳـﺎﻧﺪه و  20ﻣﯿﻠﯽﻟﯿﺘـﺮ از آن ﺑـﻪ

ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮﯾﻦ آن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﻠﻮن  (100) 10ﻣﯽﺑﺎﺷـﺪ ﮐـﻪ

 25ﻣﯿﻠﯽﻟﯿﺘﺮ ﺳﺎﺋﯿﺪه ﺷـﺪ 1 .ﮔـﺮم ﻧﻤـﮏ ﺳـﻮﻟﻔﺎت ﺑـﻪ

ﮐﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻣﻘـﺪار ﮐﻠﺮوﻓﯿـﻞ  aدر ﮐﻠـﻮن  (703) 2و

ﻋﺼﺎره اﺿﺎﻓﻪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ  20ﻣﯿﻠﯽﻟﯿﺘﺮ اﺳـﺘﺎتاﺗﯿﻞ ﻧﯿـﺰ

ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ آﻣﺎري در ﺳﻄﺢ  P<0/05ﻣﻌﻨﯽدار ﺑﻮد .ﻣﻘـﺪار

ﺑﻪ ﻣﺤﻠﻮل داﺧﻞ دﮐﺎﻧﺘﻮر اﺿﺎﻓﻪ ﮔﺮدﯾﺪ .ﺳﭙﺲ ﺑﻪﻣـﺪت

ﮐﺎروﺗﻨﻮﺋﯿﺪﻫﺎ ﻧﯿﺰ در ﮐﻠﻮن  (100) 10ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮﯾﻦ ﻣﻘﺪار

 15دﻗﯿﻘﻪ ﺗﮑﺎن داده ﺷﺪ ﺗﺎ  2ﻓﺎز ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮔﺮدد ،ﻓﺎز ﺑﺎﻻ

را ﻧﺸﺎن داد ﻣﻘﺪار ﻣﺠﻤﻮع ﮐﻠﺮوﻓﯿـﻞ ) (a  bﻧﯿـﺰ در ﮐﻠـﻮن

ﺟﻬﺖ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪي ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻪ ﺷﺪ.

 10ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ در  P<0/05ﻣﻌﻨﯽدار ﺑﻮد )ﻧﻤﻮدارﻫـﺎي ،1
 3 ،2و .(4
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جدول  :2مقايسه ميانگين صفات اندازهگيری شده بهرود دانكن ()P<1/15
ژنوتيپ

تعداد

کلروفيل a

کلروفيل b

کلروفيل  aو b

کارتنوئيد

تانن

444

1

7/178 a

2/111 a

11/154 a

1/452 a

14/011 bc

718

2

541

8

455

4

501

5

401

0

441

7

701

1

2128

0

111

11

410

11

511

12

571

18

7/205 a

2/008 a

0/115 ab

2/581 ab

1/040 ab

0/110 a

2/181 a

0/710 a

7/121 a

8/418 a

0/170 a

2/085 a

0/870 ab
0/515 ab
0/004 a

4/408 b

D
I

11/251 a

5/704 ab

2/011 ab

2/051 ab
2/001 a

2/252Ab
1/710 b
2/780a

0/741 a
7/117 a

S
f

2/017 a

11/488 a
0/114 a

1/010 ab

0/100 ab
0/055 a

0/252 b

1/110 ab
0/417 ab
0/088 a

15/157 b

1/475 a

1/240 ab

18/111 cde

1/812 ab

11/111 efg

18/211 cde

1/220 ab

1/201 ab

11/511 Fg

1/857 ab

18/147 bcd
12/518 def

1/855 ab

11/048 efg

1/458 a

10/781 a

1/040 b

11/181 efg

1/281 ab

11/471 g

1/805 a

14/001 b

1/828 ab

* حروف مشابه در هر ستون نشاندهنده عدم اختالف معنی دار در سطح احتمال  5درصد است

کلروفيل a
کلروفيل b

**1/147

کلروفيل b

جدول  :3همبستگی صفات

o
e
مجموعکلروفيل

مجموع کلروفيل
کاروتنوئيد

**1/010
**1/707

**1/044
**1/407

**1/715

کافئين
تانن
تئافالوين
تئاروبيجين

*- 1/421
- 1/140
- 1/201
- 1/411

*- 1/471
- 1/104
- 1/178
*- 1/447

*- 1/480
- 1/104
- 1/241
*-1/424

کاروتنوئيد

کافئين

v
i
h
- 1/842
1/120
- 1/271
*- 1/400

*1/405
1/887
**1/574

تئافالوين

تانن

**1/000
1/418

c
r

1/418

نمودار  :1تلييرات مقدار کلروفيل  aدر کلونهای مختلف چای
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ﮐﻠﺮوﻓﯿﻞ )(µg/g FW

A

تئاروبيجين

نشريه پژوهشهاي اکوفیزيولوژي گیاهي ايران ،شماره پیاپي  ،33سال نهم ،شماره  ،1بهار  / 1333صفحات46- 56 :

D
I

نمودار  :2تلييرات مقدار کلروفيل  bدر کلونهای مختلف چای

S
f

o
e

v
i
h

نمودار  :3تلييرات مقدار مجموع کلروفيل  aو  bدر کلونهای مختلف چای

c
r

A

نمودار  :4تلييرات مقدار کاروتنوئيدهادر کلونهای مختلف چای
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D
I

نمودار  :5تلييرات مقدار تانن در کلونهای مختلف چای

مقدار تانن در کلونهای مورد آزمهايش نشهان داد

يعنی با افزايش رنگدانه کلروفيلی ،کاروتنوئيدی نيز

کههه بههاالترين مقههدار ،مربههو بههه کلههون  )111( 11و

افزايش میيابد .مقدار کافئين در طی ايهن تحقيهق در

پائينترين مقدار مربو به کلون  )511( 12بود که بها

کلون  )111( 11بيشترين مقدار و در کلهون )401( 0

کلونهههای ديگههر اخههتالف معنیداردرسههطح P<1/15

کمتههرين مقههدار را نشههان داد کههه در سههطح P<1/15

نشان داد (نمودار .)5

S
f

o
e

نتايج همبستگی بين صفات (جدول  )8نشهان داد
که مقدار رنگدانههها بها فاکتورههای تعيهين کيفيهت از
جمله تئافالوين ،کافئين و تانن همبستگی منفهی دارد.
اما کلروفيل  aبا کلروفيل  bو کاروتنوئيد در سهطح
احتمهال  1درصهد همبسهتگی مثبهت معنههیداری دارد

معنیدار بود (نمودار  .)0درصد تئافالين در کلهون 11
( )111بيشترين و در کلون  )511( 12کمترين مقهدار

v
i
h

را داشت (نمودار  .)7درصد تئاروبيحين در کلهون 11
( )111بيشترين و در کلون  )410( 11کمترين مقهدار

را نشان داد کهه بهه لحهاظ آمهاری در سهطح P<1/15

c
r

معنیدار بودند (نمودار .)1

A

نمودار  :6تلييرات مقدار کافئين در کلونهای مختلف چای
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نمودار  :7تلييرات مقدار تئافالوين در کلونهای مختلف چای

D
I

S
f

o
e

v
i
h

نمودار  :8تلييرات مقدار تئاروبيجين در کلونهای مختلف چای

پائين چای میباشد .در کهل سهياهی بهرگ چهای بها

بحث

c
r

بههر اسههاس نتههايج حاصههل از ايههن تحقيههق ميههزان

کيفيت زياد آن در ارتبا میباشد ،اگرچه میتهوان در

رنگدانههههای کلروفيههل در کلونهههای مختلههف چههای

هر برگ و با هر رنگی کيفيهت زيهاد مشهاهده نمهود.

متفاوت بود که بهه نقهش عوامهل محيطهی بهر ميهزان

 Beraو همكاران ( )1007عنوان نمودند که برگها بها

رنگدانههای فتوسهنتزی داللهت مینمايهدLiyanage .

کلروفيل بيشتر ،چای با کيفيت کمتر توليهد مینماينهد

( )1008مشاهده کردند که کلروفيل به سياه شدن چای

اما کلروفيل در مراحل چایسازی از جملهه تخميهر و

که يكی از مهمترين معيارها در ارزيابی تجاری چهای

خشك شدن به سياه شدن چای که يكی از مهمتهرين

محسو

A

معيارها در ارزيابی تجاری چهای محسهو

میشود کمك میکند.

میشهود،

کلروفيل با تلييرات زيادی در طی مراحل تخميهر

کمك مینمايد .تليير در مقدار کلروفيل بدليل عواملی

و خشك شهدن بهه شهكل فئهوفيتين (رنهگ سهياه) و

همچون نوع برگ ،سنبرگ ،افزايش بارنهدگی ،سهايه

فئوفوربيد (رنگ قههوهای) تبهديل میشهود .بوتهههای

بهههودن و فصهههلهای مختلهههف سهههال میباشهههد

چای با رنگ روشهن دارای کيفيهت پهائينی در توليهد

( .)Ravichandran, 2002با توجه بهه بررسهی منهابد

چای سياه میباشند )1007( Wu .گزارد نمودند کهه

انجهام شهده در خصهوص ارتبها مقهدار کلروفيهل و

بوتههای چای با رنگ روشنتر ،نشان دهنهده کيفيهت

کاروتنوئيدها در چای ،کلونههايی کهه دارای رنگدانهه
05
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کلروفيلی وکاروتنوئيدی بيشتری هستند بخاطر داشتن

مشهاهدات  )1001( Wickermنشهان داد ،کهافئين

فعاليت انتهی اکسهيدانی ،در مهواقعی کهه ارزد انتهی

طی پروسه توليد با تانن واکنش میدهد و يك ترکيب

اکسيدانی چای مطرح است نه کيفيت ان برای تجارت

شيميايی به نام تانات -کافئات بوجهود مهیآورد .ايهن

چههای سههازی  ،حههائز اهميههت بههاالتری هسههتند

ترکيب دارای بوی خوشايندی است .از ترکيب کافئين

( .)Ravichandran, 2002در ايههن تحقيهههق ميهههزان

با تئافالوين و تئاروبيجين طی عمليهات چهای سهازی

کلروفيههلههها در کلههون  )111( 11بيشههترين مقههدار را

ترکيبات شيميايی بوجود میآيد که در گيرايهی چهای

داشت(نمودارهای .)8 ،1،2

موثر است Park .و  )2111( Kimعنوان کرد در چای

مطالعات انحهام شهده توسهط )1002( Mahanta

مرغههو

په

از سههرد ش هدن يكهالهههای در سههطح

نشههان داد کههه کاروتنوئيههدها از جملههه رنگدانههههايی

خارجی مهايد چهای حاصهل از ايهن ترکيهب بوجهود

هستند که تأثير بسزايی بر روی صفات کمی و کيفهی

میآيد که در آزمايشات کيفی چای اينهالهه و ميهزان

چای دارند  .کاروتنوئيهدهابا رنگدانهههای کلروفيلهی

رسهههو

حاصهههل از تانهههات  -کهههافئين از جملهههه

همبستگی مثبت و با تئاروبيجين همبستگی منفی دارند.

مشخصههای مرغو

میتوان گفت که چهون کاروتنوئيهدها نيهز در عطهر و

تحقيههق ميههزان کههافئين در کلهون  )111( 11بههاالترين

طعم چای ساخته شده دخيل میباشند ،فاکتور مهمهی

مقدار و در کلون  )401( 0کمترين مقدار را نشهان داد
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در کيفيت چای خشهك محسهو

میشهوند .در ايهن

o
e

(نمودار .)0
مطالعهات  )1000( Willsonنشهان داد تاننههها از

تحقيق در بين  18کلهون مهورد آزمهايش کلهون 111

دارای کمتههرين ميههزان کاروتنوئيههد و بيشههترين مقههدار
تئافالوين و تئاروبيجين بود (نمودار.)4

 Taylorو همكهاران ( )1002بهه ايهن امهر دسهت
يافتند که  کاروتن بيشترين ارتبا با کيفيهت چهای

چای محسو

میشود .در ايهن

ترکيبات فنلی مهم در چای محسو

v
i
h

می شود و باعث

طعم گسی در چای می شوند بنابر اين سهم مهمی در

ايجاد طعم چای دارند .مقدار تانن تاثير سهودمندی در

طعم چای دارد .در اين تحقيق مقهدار تهانن در کلهون

سياه دارد و با افزايش  کاروتن کيفيت چهای سهياه

 )111(11بيشههترين و در کلههون  )511( 12کمتههرين

پايين میآيد .هرچه ميزان کاروتنوئيهد کهاهش نمايهد،

مقدار را نشان داد (نمودار.)5

c
r

در چای میباشد اين امكهان

 )2112( Tanakaرابطه قابل مالحظه و معنیداری

وجود دارد که در طی توليد چای فراوردهههای تلييهر

بههين کيفيههت چههای سههياه و محتههوای تئههافالوين و

شكل يافته فرار و غير فرار از بتاکاروتن توليد شود که

تئاروبيجين آن مشاهده کرد .بنابراين محتوای تئافالوين

ارتبا منفی بر کيفيت چای سياه دارد.

وتئاروبيجين چای سياه را در اغلب موارد به عنوان يك

پيامد آن يك طعم خو

A

کافئين يك الكالوييد گياهی است ودارای خهواص

شاخص مفيد و قابل اندازهگيری جهت تعيين کيفيهت

محرك میباشد .اين ترکيب عامل اصلی خصوصهيات

چای بكار میبرند )2112( Gud .در طی تحقيقات خود

آرام بخشی در چای است و در ايجاد تنهدی تلخهی و

به اين نتيجه رسيدند که مقدار بهاالی تئهاروبيجين کهه

طعم چای نقش دارد .تندی با چشيدن چای احسهاس

باعث بهبود کيفيت چای میشود به علت عدم حضور

میشود عامل مهمی در ارزيابی چای و يكی از عوامل

کلروفيل ،کاروتنوئيدها و فالونول گليكوزيدها است .در

کيفی در چای دم کرده است (.)Harbone, 1976

اين تحقيق ميزان اين دو ترکيهب در کلهون )111( 11
باالترين مقدار را نشان داد (نمودارهای  7و .)1
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مطابق با تحقيقات  )2112( Tanakaمشاهده شهد

سپاسگزاري

که در شرايط طبيعی عوامل مختلفی بر کيفيهت چهای

از مرکز تحقيقات چای الهيجهان و دانشهگاه آزاد

تأثير میگذارد که میتوان بهه شهرايط اقليمهی ،کلهون

تنكابن که در انجهام ايهن پهروژه مها را يهاری کردنهد

چای ،زمهان برداشهت ،رود کاشهت و تهأثير عوامهل

سپاسگزاريم.

خسههارتزا اشههاره کههرد .عوامههل محيطههی بههر روی
رنگدانهههای فتوسههنتزی و پلههیفنلهههای چههای تههأثير

منابع

میگذارد .در ايران چای توليد شده در بهار نسبت بهه

صادق حسني ،م.م .)1386( .گهزارد نههايی پهروژه

ساير فصول دارای طعم و رنگ بهتری است که به باال

نهايی تحقيقاتی ،بررسی و تعيهين ترکيهب کهودی

بودن مقدار پروتئين و کاهش نسبی کلروفيل و ميهزان

ازت ،فسفر و پتاسيم بر روی رشد نهالهای جوان

متناسب کاتشين مربو میشود .امها در هندوسهتان و

چای .انتشهارات سهازمان تحقيقهات و آمهوزد و

گرجستان در فصل تابستان بهدليل بهاال بهودن دو نهوع

ترويج کشاورزی ،تهران ،صفحه .82

D
I

کاتشين (اپی گالو کاتشين و اپی کاتشين گاالت) چای

صدددا،ت ،ش .و شددكرگزار،

S
f

دارای کيفيت بيشتری میباشد (.)Tampson, 2000

شيميايی چای .نشريه فنی شماره  .15صفحه .84

ميزان رنگدانههای فتوسهنتزی چهای در مهاهههای

معزي ،غ.ر .)1388( .بيوشيمی و تكنولوژی فهرآوری چهای

o
e

بارانی کمترودر ماههای افتابی همراه با رطوبت بهاری

از آغاز تاکنون .انتشارات علم آبزيهان تههران .جلهد دوم.

بيشتراست .پلیفنلها از جمله کافئين ،تانن ،تئافالوين،

تئاروبيجين و اسيدهای آمينهه باعهث افهزايش عطهر و
طعههم در چههای مههیشههوند و رابطههه معكوسههی بهها
رنگدانههای فتو سنتزی کلروفيلهی و کاروتنوئيهدی در
تعيين کيفيت چای سياه دارند

(.)Gud, 2002
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