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      چكيده
گردد  محسوب مي به عنوان محصولي جديد از برگ سبز هاي اخير توليد چاي سبز در ايران در سال    

العاده  خواص دارويي فوق .باشدگامي در جهت بهبود وضعيت توليد و فرآوري چاي كشور تواند  كه مي

چاي سبز، ماهيت تركيبات شيميايي برگ سبز چاي موجود در ايران كه متناسب براي توليد انواع ديگر 

باشد و تقاضاي رو به رشد بازار مصرف جهاني براي اين نوع از  چاي خشك نظير چاي سبز و اوالنگ مي

مصرف اين نوع چاي در  توليد و العه وضعيتدر اين مط. محصوالت توجه به توليد آن را روزافزون نمود

 و مقياس آزمايشگاهي در 1384سال  توليد چاي سبز در ايران در .ايران مورد بررسي قرار گرفته است

كارخانه چايسازي توليدكننده چاي سبز در  7و  تاكنون تعداد  شد آغازدر مركز تحقيقات چاي كشور 

باشد اما توجه به  در اولويت درصد كثيري از افراد نميگرچه مصرف اين نوع چاي  .باشند گيالن مي

درصد افراد نوشيدن چاي سبز را به انواع ديگر چاي ترجيح  4خصوصيات دارويي آن موجب شده تا 

  .دهند

  

  كننده ايراني   چاي سبز، توليد، مصرف :واژگان كليدي
  

  مقدمه

از چهار هزار سال قبل در چين آغاز شـده  ها  چاي سبز به عنوان داروي موثر در درمان بيماريمصرف    

شـود و توليـد كننـدگان ديگـر آن شـامل       امروزه صدها نوع مختلف چاي سبز در چين توليد مـي . است

در آغـاز قـرن بيسـتم و    . باشند كشورهاي ژاپن، هند، اندونزي، كره، نپال، سري النكا، تايوان و ويتنام مي

گيري پيدا كـرد و از روش توليـد بـه     توليد آن گسترش چشم هاي توليد انبوه در ژاپن آشنايي با تكنيك

هـزار تـن در سـال بـوده و مصـرف       100در ژاپن توليد آن حدود  .صورت دستي به شكل مكانيزه درآمد

تـرين   چا، يكي از مرغـوب  درصد توليد آن از نوع سن 90بيش از . گرم گزارش شده است 800سرانه آن 

  .باشد انواع چاي سبز در جهان مي

هـاي بـرگ    كاتچين. چاي سبز به عنوان نوشيدني با خواص دارويي منحصر به فرد شناخته شده است   

بـا كشـف فعاليـت آنتـي     . شـوند  سبز چاي عامل مهمي در ايجاد خواص درماني چاي سبز محسوب مـي 
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هـاي   فنـل  پلـي . هاي مختلف رو به افزايش اسـت  ها در زمينه كارگيري آن ها، امكان به اكسيداني كاتچين

هاي اكسايشي كه باعـث   تري در مهار نمودن واكنش هاي عمومي تاثير بيش اكسيدان چاي نسبت به آنتي

هـاي آزاد   چنين با دارا بودن قدرت جذب راديكـال  ها هم فنل پلي .دهند شوند، نشان مي آسيب به بدن مي

ها براي توليد پروكسيدهاي  چربيهاي آزاد نه تنها با  راديكال. كنند ضرر تبديل مي ها را به تركيبات بي آن

. دهنـد  حمله نموده و احتمال ابتال بـه سـرطان را افـزايش مـي     DNAدهند، بلكه به  چربي واكنش مي

دليل تاثير عوامل مختلف فيزيكي، شيميايي و بيولوژيكي در سلول  به DNAسرطان، به علت جهش در 

  .شود ايجاد مي

تـر از چـاي گونـه     درصـد كـم   50تـا حـدود      Camellia sinensisفنـل چـاي گونـه    مقـدار پلـي     

C.assamica اين خصوصيت سبب برتري خواص حسي نوشابه چاي سبز و توليد آن در دنيا بـا  . است

هاي چاي كشورمان و  با توجه به وجود چاي هيبريد چيني در باغ. ي چاي شده است استفاده از اين گونه

تحقيقاتي در پروژه . چاي در ايران مورد توجه قرار گرفته استخواص ارزشمند چاي سبز، توليد اين نوع 

بهترين روش به كار گرفته شد و متداول توليد چاي سبز،   دو روش انجام شد در مركز تحقيقات چايكه 

  . ديهاي منطقه تعيين گرد بري براي توليد آن از برگ و شرايط آنزيم

  

  مواد و روش ها

از دو روش متداول . آزمايشگاهي در مركز تحقيقات چاي كشور انجام شدتوليد چاي سبز در مقياس    

بري با استفاده از  در روش اول آنزيم. دهي استفاده شد توليد چاي سبز شامل برشته كردن و بخار

مقايسه  .كردن برگ سبز و در روش دوم با بخار در سه مدت زمان متفاوت، انجام شد كردن يا برشته داغ

ها با  داده. دو روش با تعيين خصوصيات شيميايي و مطلوبيت حسي نمونه هاي توليد شده انجام گرفت

بررسي وضعيت مصرف چاي سبز در ايران با استفاده از  .تجزيه آماري شدند SASاستفاده از نرم افزار 

ايشي و ارائه پرسشنامه استان كشور و به روش تحقيق پيم 31جامعه آماري كاركنان ادارات دولتي در 

ي افراد و داليل مصرف آن مورد سوال قرار  در پرسشنامه نوع چاي مصرفي متداول روزانه. انجام شد

  . تجزيه شدند spssها به كمك نرم افزار آماري  داده. گرفت
 

 بحث و نتيجه گيري

مد محلول در آب و نشان داد رنگ نوشابه، درصد مواد جا دهي برشته كردن و بخارمقايسه دو روش    

داري ندارند، اما مجموع امتيازات حسي و  مقدار ازت چاي سبز در اين دو روش با يكديگر اختالف معني

سازي  طول مدت فرايند چاي. بري با بخار بود كردن بيشتر از روش آنزيم درصد كلروفيل در روش برشته

  .)1نمودار ( ردهي بودكردن كمتر از روش بخا و متعاقب آن مصرف انرژي در روش برشته
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  و  درصد كلروفيل مطلوبيت حسيچاي سبز از نظر  توليدمقايسه دو روش  -1نمودار 

  

طوري  به. كنندگان بود دارترين نوع آن بين مصرف چاي سياه پرطرفدر جامعه آماري مورد مطالعه،    

 اما .نوشيدن چاي سياه داشتنددرصد افراد شركت كننده در اين مطالعه به طور معمول عادت به  80كه 

فداران بيشتري نوشيدن چاي سبز در كنار چاي سياه نسبت به مصرف چاي سبز به تنهايي از طر

كنندگان  درصد شركت 12درصد افراد بوده و در مجموع  4اين نوع چاي در اولويت تقريباً . برخوردار بود

كه ميزان مصرف اين نوع چاي در كشور  اين با وجود. مندي نشان دادند به نوشيدن اين نوع چاي عالقه

رسد مصرف چاي سبز به دليل اهميت خواص دارويي آن در ايران مانند  مستند نشده است اما به نظر مي

كارخانه توليد چاي سبز در ايران  7كنون تا  85از سال طوري كه  به. ساير كشورها رو به افزايش است

 با آشناييدليل كنندگان چاي سبز به  براي اثبات اينكه مصرف .باشند اندازي و در حال توليد مي راه

وجود ). 1ولجد(بررسي گرديد  واليس كروسكالنتايج آزمون  دهند، مياهميت  به مصرف آنخواص آن 

كنندگان انواع چاي از نظر اهميت به خواص دارويي آن و باال بودن ميانگين  دار بين مصرف اختالف معني

به عبارتي اهميت به . نوشند، نسبت به چاي سياه تائيدي بر اين ادعا بود سبز ميرتبه افرادي كه چاي 

  .ه استخواص دارويي چاي موجب افزايش تقاضا براي مصرف چاي سبز شد

 
  از نظر اهميت به خواص درماني در مصرف انواع چاي واليس كروسكالنتايج آزمون  -1جدول 

 متغيرها  داد افرادتع  ميانگين رتبه  مقدار مربع خي  درجه آزادي

  58/63٭٭ 2

 چاي سياه  2872  4/1503

  چاي سبز  142  3/2039

  دم نوش  56  8/1903

  

توليد چاي  .پذيري محصول چاي دارد فرآوري متناسب با نياز بازار، نقش مهمي در افزايش رقابت    

و  به  شد آغازدر مركز تحقيقات چاي كشور  و مقياس آزمايشگاهي در 1384سال  سبز در ايران در
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توليدكنندگان چاي سياه برخي تقاضاي روز افزون مصرف كنندگان داخلي براي چاي سبز،  دنبال آن با

به طوري كه تاكنون  .آن داشت كه در كنار توليد چاي سياه مبادرت به توليد چاي سبز نمايند را بر

رچه مصرف اين نوع چاي در گ .باشند كارخانه چايسازي توليدكننده چاي سبز در گيالن مي 7تعداد 

درصد افراد  4باشد اما توجه به خصوصيات دارويي آن موجب شده تا  اولويت درصد كثيري از افراد نمي

  .نوشيدن چاي سبز را به انواع ديگر چاي ترجيح دهند

 
 منابع

تهران، سازمان . جلد دوم. ترجمه رضا فاضل. هاي تحقيق در علوم اجتماعي روش. )1387( .ببي، ارل -

  .ها و تدوين كتب علوم انساني دانشگاه مطالعه 

http://www.iana.ir/special-: دسترسي در. خبرگزاري كشاورزي ايران. )1392(. بي نام -
news  

). 1389( .محبيان، صغريو  السادات گري حقيقت، شيوا، صبوري، صمد، متولي جاللي، مريم روفي -

سي بيوسيستم ايران، دمجله مهن. بري توليد چاي سبز بررسي و تعيين بهترين روش و شرايط آنزيم

41)2:(195 - 201.  

اقتصادي، انتشارات فرهنگ  -ها در تحقيقات اجتماعي تحليل داده پردازش و. )1387(. كالنتري، خليل-

 .صبا، تهران
-Hara, Y. (2001). Green tea. Tokyo Food Tech., Co., Ltd., Tokyo, Japan, 227p. 
-Lee, j., Chambers, D., Chambers, E., Chun, S. and Oupadissakoon, C. (2007). 
Consumer acceptability of green tea in three countries. The 3rd international 
conference on O-CHA (tea) culture and science, November 2-4, 2007, Shizuko, 
Japan. 
-Mitscher, L. A. and Dolby V. (1997). The green tea book, China’s Fountain of 
youth. Avery publishing group.  
-Ranaweera, A. S. (2002). Enzime inactivator for green tea processing. Bio Foods.   
-Samarasingham, S. (1990). A method for processing of green tea. Sri Lanka J. of 
tea Sci., 59(1):16-23. 
-Wang, D., Yamanishi, Y., Lu, J., Li, J. and Li, Q. (2007). Effects of different 
panning conditions on chemical compositions and activities of enztmes in Oolong 
tea. The 3rd international conference on O-CHA (tea) culture and science, 
November 2-4, 2007, Shizuko, Japan. 
-Yamaguchi, Y. (2007). Consumption and distribution of Japaneas green tea. The 
3rd international conference on O-CHA (tea) culture and science, November 2-4, 
2007, Shizuko, Japan. 
 

  

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

