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  گيري مواد مهم تشكيل دهنده خاك و سه نوع ضايعات معمول چاي بررسي و اندازه
  

  

 

   ۲ي مقدم درودخاني و عل*۱، رضا آزادي گنبد۱فاطمه پارسا

  )۲۱/۷/۸۷: رشيخ پذيتار ؛  ۳۰/۱۰/۸۵: افتيخ دريتار(
 
  دهيچك

 کـه در    شـود   مـي  خشک گفتـه     ي از چا  يبه نوع : ياکه چا خ( خاکه يشي در سه تکرار از چهار ماده آزما       يبردار ق نمونه ين تحق ي ا يدر اجرا 
، پو، دمار و ساقه پس از )گردد مي حاصل ۳۰× ۴۰ز ي با ساي خشک به روش ارتدکس حاصل شده و با استفاده از تور     ي چا يمراحل فرآور 

و از دو ) بهـاره، تابـستانه و پـاييزه   چين (بر و فلوئور در سه زمان     ين، ف ين، پروتئ ي انجام گرفت و در هر نمونه مقدار کافئ        سازي  چايات  يعمل
ق به  ين تحق يمدل طرح آزمايشي ا   . گيري گرديد   به طور جداگانه اندازه   ) ي به صورت تخت وکمان    ينيش سطح برگ چ   يبا آرا (قطعه آزمايشي 

ش دانكـن انجـام    بـا رو يشي مواد آزما هاي كامل تصادفي و مقايسه ميانگين ل خرد شده در زمان، در پايه طرح بلوك    يصورت طرح فاکتور  
ن بـه  ي، فلوئـور و پـروتئ  نين مقدار کافئين و کمتريشتريعات نشان داد که بي ضايشين ارقام به دست آمده از چهار نمونه آزما يانگيم. گرديد
د که ق نشان داين تحق ي ا ي ها  ه داده يج حاصل از تجز   ينتا. باشد  مين موضوع صادق    يبر عکس ا  ي در مورد ف   ي ول يب در خاکه و ساقه چا     يترت
بـر  ين و فين، فلوئـور، پـروتئ  ي مقـدار کـافئ  يرو) نيبـه جـز اثـر قطعـه بـر مقـدار کـافئ       ( برداشت و قطعـه     يها  عات، زمان ين انواع ضا  يب

مار يبر مربوط به ت   ين مقدار ف  يشتريمار خاکه و ب   ين در ت  ين، فلوئور و پروتئ   ين مقدار کافئ  يشتري ب طوري كه به  . داشت    وجود يدار  يمعن  اختالف
ن يدر چ)  در صد گرمگرم ميلي ۲/۸ و   گرم در صد گرم۵/۲(ن و فلوئورين مقدار کافئيشتري زمان برداشت بتأثير و در رابطه با باشد ميساقه 

تخت و ( قطعه تأثيرج حاصله از ين نتايچن هم. بوده است)  گرم در صد گرم۱۵ و  ۲۶(ن پاييزه ين در چ  يبر و پروتئ  ين مقدار ف  يشتريتابستانه و ب  
 نـشان داد کـه   ). وجـود دارد يصورت تخت و کمـان ه ي ينيش سطح برگ چ يران دو نوع آرا   ي ا يکاري معمول در مناطق چا    ه طور ب()يکمان
 ۸ گـرم در صـد گـرم و          ۱۴(ين و فلوئور در قطعـه کمـان       ين مقدار پروتئ  يشتريو ب )  گرم در صد گرم    ۲۵(بر در قطعه تخت   ين مقدار ف  يشتريب

   .باشد مي) م در صد گرگرم ميلي
  
  بر، فلوئورين، فين، پروتئيعات،کافئياه، ضاي سيچا : يدي كل يها هواژ

  
  

  مقدمه
 كارخانـه در دو اسـتان گـيالن و          ۱۷۰توجه به فعاليت حدود      با

ر زيــادي ضــايعات از يمازنــدران هــر ســاله شــاهد توليــد مقــاد
باشيم كه غيـر قابـل       هاي فعال در توليد چاي خشك مي       كارخانه

 از ي و تنها مقدار کمـ  شوند  ميدور ريخته   مانده و يا     استفاده باقي 
ه يه کمپوســـت و تـــصفيـــعات در پـــرورش قـــارچ، تهيضـــا

ايـن درحـالي اسـت كـه        . شـود  ي استفاده م  ي صنعت يها فاضالب
  ضايعات چاي داراي تركيبات با ارزشي اسـت كـه بـه صـورت              

  

   مركز تحقيقات چاي كشور، رشتيت علمئي هاعضاي. ۱
  ي، دانشكده علوم، دانشگاه تربيت معلم، تهرانيست شناسزدانشجوي دكتري  .۲
  Azadi_g@yahoo.com: يكيمسئول مكاتبات، پست الكترون : *
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  ۱۳۸۷  زمستان/) الف(چهل و ششم شماره  / همدوازدسال / علوم و فنون كشاورزي و منابع طبيعي  

۲۴۴  

يكي . مستقيم و غيرمستقيم در صنايع مختلف قابل استفاده است        
كــاربرد در صــنايع (عات چــاي، كــافئين ياز تركيبــات مهــم ضــا

ه در  كـ باشـد  مـي ) يني کافئيها ، نوشابه ييع غذا يداروسازي، صنا 
ــه دو روش  ــا ب ــتخراج از ضــايعات چــاي  -۱دني ــنتز -۲ اس  س

  ..گردد ميمصنوعي در آزمايشگاه تهيه 
  

  عات حاوي تركيبات مهم ديگري شاملضاي
 آنتي اكسيدانت بـراي جلـوگيري   به عنوان): ها نيکتچ(ها پلي فنل 
، ي، مـاه  هـا   روغـن ماننـد    (ييون و فساد مـواد غـذا      يداسياز اکس 

 يهـا  بيمـاري  درمـان  ي دارو بـرا  عنـوان بـه   ) ،...گوشت قرمـز و   
 بـه   ،...) خون و    يها، قند خون، چرب    مانند انواع سرطان  (گوناگون
ماننـِدکرم دسـت و      (يع بهداشـت  يال در صـنا   يـ  باکتر ي آنتـ  عنوان

ــابون و  ــورت، ص ــوان ...)  ص ــه عن ــ ب ــ ويآنت ــر  روس دري براب
 ).۸ ()مانند آنفوالنزا (يروسي وييها بيماري

تلف به صورت يك ماده افزودني سودمند    ع مخ يدر صنا : پروتئين
ع يبه غذاي حيوانات و ماكيـان، بـه عنـوان کـف کننـده در صـنا           

 سلول از   داري  نگه حفظ و    يط کشت برا  ي، استفاده در مح   ييغذا
  بـــــه عنـــــوان  در برابـــــر نـــــور،  يجهـــــش ژنـــــ 

 ).۱۵( دانت،ي اکسيآنت

 ي به مواد کنـون  باال نسبتييل داشتن خواص دارو  يبه دل : فلوئور
ت يـ ار حـائز اهم ير دنـدان بـس  ـيـ خمداشتي مانند  ـايع به ـصندر  

 )۸( است

 ز در صنايع كاغذ سازي، داروسازي و مصالح ساختماني،        يبر ن ي ف
 يآجرهـا  به يعات چاي مثال افزودن ضابه عنوان. کاربرد دارد ... 
 ۵ش  ي سـاختمان نـشان داد کـه افـزا         يه آجرهـا  يـ  ته ي برا يرس

 و مقاومـت آجـر را   يداريـ عات بـه خـاک رس، پا    ي ضا يدرصد
ش ي افـزا يا  خالص آن به طور قابل مالحظـه   يها نسبت به نمونه  

    ).۸ (دهد مي
ن، يق مقـدار کـافئ    ي دق يريگ ن پروژه اندازه  ي ا يهدف از اجرا  

ن، سلولز و فلوئور در چهار نمونه خاکه، پو، دمار و سـاقه           يپروتئ
 کاشـف و سـپس      يقـات ي و کارخانـه تحق    يشگاهياس آزما يدر مق 
ن يـ  که پس از ا    باشد  ميالن ومازندران   يآن به کل استان گ    م  يتعم

 وارد مرحلـه    ي اقتـصاد  يور دو مرحله در صورت داشـتن بهـره       
  .    گردد مي يلوت و صنعتيپا
 ي از لحاظ سـاختار    سازي  چاي يها عات معمول در کارخانه   يضا

ها  ن واژه ي ا شوند  ميم  يبه چهار گروه خاکه، پو، دمار و ساقه تقس        
 .روند ير به کار ميف زيبا تعار

ر انـواع   يزتـر از سـا    يشود کـه ر    ي گفته م  ي از چا  يبه نوع : خاکه
 و در   ي سـاز  ي و چـا   ي خشک بوده و پس از انجام فرآور       يچا

ز ي بـا سـا    ي خـشک بـا اسـتفاده از تـور         ي چـا  يبند مرحله طبقه 
ل بــه يــ ماي و مــشکيرنــگ مــشک. گــردد مــي حاصــل ۳۰×۴۰

  .باشد يم ي بارز خاکه چاي از مشخصه هايخاکستر
ف و يــ لطيهــا بــرگ پــشت يهــا كــركدر مرحلــه مــالش : پــو

سـاقه جـدا      از بـرگ و    ي ترد و شکننده چـا     يها  ساقه يها  كرك
رون از  يـ  گرم در مرحله خشک بـه ب       يدن هوا يشده و پس از دم    

 کـه  باشـد  مـي پو جزء مواد زائـد  . شود ميدستگاه خشک پرتاب    
  . خشک جدا گرددي از چايستيبا

 اسـت کـه هنگـام      ي چـا  يها  برگ شده   يب چو يها  برگرگ: دمار
 .گردد ميمالش به علت خرد شدن برگ از آن جدا 

ا يـ ر يـ  که در دستگاه ساقه گي خشک شده از چا  يها ساقه: ساقه
  .شود مي جدا ير از چايدمارگ
عات ي موجـود در ضـا     ييايميبات ش يان ذکر است که ترک    يشا

ر بـات موجـود د  ي و بـا ترک يبات برگ سبز چـا   ي مشابه ترک  يچا
 از لحـاظ مقـدار بـا آن متفـاوت           يباشد ول   يکسان م ياه  ي س يچا

 مختلـف   يها  قسمت در   ييايميبات ش ي مقدار ترک  چنين  هم .است
 يها  برگن مواد در    يباشد و غلظت ا     ي با هم متفاوت م    يچا  بوته

 يباشـد کـه رو   ي مـ ي مسن و ساقه چـا يها برگشتر از يجوان ب 
 و  ين طرح بررسـ   يراگذارد که د    ي م تأثيرعات  يانواع مختلف ضا  

 .  شده استيريگ اندازه

ن يزان کـافئ  ي م ي اثر فصل رو   يبابررس) ۲۱( و والر    يسوزوک
ابـد و  ي ين در مهر و آبـان کـاهش مـ   ينشان دادند که غلظت کافئ  

ش يج افـزا  يبهشت و خرداد مقدار آن به تدر      يسپس در اواخر ارد   
ن زايـ م) ۲( پـور    يجعفـر  .رسد  يافته و در تابستان به حداکثر م      ي

ر و  يـ  مهـر، ت   يها  ن در ماه مرداد حداکثر و بعد از آن در ماه          يکافئ
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  گيري مواد مهم تشكيل دهنده خاك و سه نوع ضايعات معمول چاي ررسي و اندازهب

۲۴۵  

  . قرار داردي بعديها ب در رتبهيخرداد به ترت
گــزارش نمودنــد کــه زمــان ) ۱۰(س يلتــون، پــالمر و الــيه

در فصول مختلـف بـه      .  است مؤثرار  ي بس يت چا يفيبرداشت برک 
 ييايميزان و نـوع مـواد شـ       ي مختلف م  ييط آب و هوا   يعلت شرا 

 ي چـا  ييايميبـات شـ   ير درترک ييکه سبب تغ   ابدي ير م يي تغ ها  برگ
  يهـا   بـاغ ي بـر رو يبا بررس) ۱۸(اور . گردد  يعات م ياه و ضا  يس
ت يـ فيزان محـصول و ک    يـ ن گزارش نمود کـه م     يا چن ي درکن يچا

ر ييبرداشت مختلف در طول سال تغ     ها با زمان    برگ ييايميش  مواد
رداشت بهـاره، تابـستانه و   ق حاضر سه زمان بيکند که در تحق  يم
  . شده استيزه بررسييپا

ــ ــا بررســ) ۳(قــتي حقيگــر يروف ، انــواع يفــيک  عوامــليب
 د، عوامـل  يبريه  يگزارش نمودند که در چا       و اثر فصل   ينيچ  برگ

مـار  ي دو ت  چنـين   هـم  .ن سطح بودنـد   ي در تابستان در باالتر    يفيک  
 ک غنچه و دو برگ از نظر   يک برگ و    ي ک غنچه و  ي ينيچ  برگ

 ينـ يچ   برگ و برگ    غنچه و سه    کي در رتبه باالتر از      يفيعوامل ک 
ن يـ  در اي مـورد بررسـ  يفـ يصفات ک . داشتند استاندارد قرار    ريغ

ت يکـل و شـفاف   جن، رنـگ ين، تئاروب ين، تئافالو يطرح شامل کافئ  
  .    بود

ن بـر   يزان کـافئ  ين م يشتري استخراج ب  يبرا) ۷(سن  يگورو و آ  
 بـه  يابيـ   و با هـدف دسـت  ياعات چياساس وزن خشک از ضا   

 ۱۶/۱ب  يبر و ساقه را به ترت     ين در ف  يک روش ارزان مقدار کافئ    ي
  .  درصد  گزارش نمودند۹۲/۰و 

ي رسـي   ها  خاكدر افزودن ضايعات چاي به      ) ۱۱(ل  ياسماع
درصـدي   براي تهيه آجرهاي ساختمان نشان داد كه افزايش پنج

ـ             سبت بـه   ضايعات به خاك رس، پايداري و مقاومـت آجـر را ن
. دهـد   مـي اي افزايش    هاي خالص آن به طور قابل مالحظه       نمونه

در اين تحقيق خواص شيميايي ضـايعات چـاي شـامل عـصاره             
آبي، خاكستر كل، خاكستر محلول درآب، خاكـستر نـامحلول در      

  . اسيد، قليائيت، فيبرخام و كافئين اندازه گيري شده است
 و  يبنـد  قـه  را طب  يعات چـا  يضـا ) ۱۶(ز  يکالز و شـالمبر   يم

 سـازي   چـاي عات  ي ضـا  . نمودند يريگ ن آنها را اندازه   يمقدار کافئ 
 اول کــامالً لــول شــده، پــو، يهــا بــرگ، ي ســلوليشـامل اجــزا 

 سوم لول يها برگ برگ، يبرهاي لول شده، فيدوم کم يها برگ
، ۳،  ۵/۳،  ۴،  ۴،  ۵ يب دارا ي که به ترت   باشد  مي ينشده و ساقه چا   

  .ن استي درصدکافئ۵/۱و  ۵/۱
 يعات صـنعت  ي ضـا  ي رو يقـات يتحق) ۱۴ (يريکاتالز و مـادز   

ن انجـام دادنـد و      يمم کـافئ  ي با هدف استخراج مقدار مـاکز      يچا
ن از انـواع    ين منبـع اسـتخراج کـافئ      يتـر  گزارش نمودند که مهـم    

 يبا توجه به مقدار بـاال     . باشد  مي يز خاکه چا  ي ون يعات چا يضا
ن يستخراج کافئ  ا ين فصل برا  يز بهتر ييعات در فصل پا   يانواع ضا 

  .باشد ميز ييپا
 را  يعات چـا  ي ضا ييارزش غذا ) ۱۳(کات و همکاران  يکانج

 و گـزارش نمودنـد کـه اسـتفاده از           يهـا بررسـ    ه خـوک  يبر تغذ 
 از سـبوس    ي قسمت ي به جا  ۲۰،  ۱۰ ،   ۰ به نسبت    يعات چا يضا

ش وزن آنهـا    ي، سـبب افـزا    ييم غـذا  يـ  در رژ  ينيبرنج و بادام زم   
عات يل دهنده ضا  يرصد مواد مهم تشک   ق د ين تحق يدر ا  .گردد  مي
ا يـ  اح يهـا   فنـل  يبر خـام، خاکـستر کـل و پلـ         ين، ف ي پروتئ يبرا

 درصـد  ۸/۱۱  و  ۸/۳  ،۱/۱۴ ،۳/۲۹ب يـ بـه ترت )  تـانن (کننـده 
  .ديگزارش گرد

  
 ها روشمواد و 

 ي چـا  يهـا  ، از بوتـه   ۸۲-۸۳ يهـا   سـال در اجراي اين طرح در      
دو قطعه با فرم    ) انري ا يکاريگونه غالب مناطق چا   (هيبريد چيني 

 موجــود در ايــستگاه يصــورت تخــت و کمــانه هــا بــ درختچـه 
قطعـه  . اسـتفاده گرديـد   ) فشالم( فومن   يد افتخار يتحقيقاتي شه 

 بـا   ۳۱ به صورت تخت و قطعه       ينيش سطح برگ چ   ي با آرا  ۲۷۱
ران دو نـوع  يـ  ايکـار ي انتخاب شـد در منـاطق چا  يش کمان يآرا
قطعـات  . وجـود دارد   ي، تخت و کمـان    ينيش سطح برگ چ   يآرا

هرس، ميزان كود، آبيـاري و      (انتخاب شده از نظر شرايط داشت       
 يران ط ي در ا  ي چا يها برگ سبز از باغ   . يكسان بودند ) سن بوته 

ق سـه مرحلـه   يـ ن تحقي که در ا  گردد  ميمدت شش ماه برداشت     
 به ترتيـب بـه عنـوان شـاخص چـين بهـاره،              ۸ و   ۵،  ۲برداشت  

ش در ين آزمــايــ ايطــ. ده اســتتابــستانه و پــاييزه شــناخته شــ
ن ي توسط ماش  يلوگرم برگ سبز چا   ي ک ۲۵۰ن شده، يي تع يها نيچ
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  ۱۳۸۷  زمستان/) الف(چهل و ششم شماره  / همدوازدسال / علوم و فنون كشاورزي و منابع طبيعي  

۲۴۶  

 به کارخانه   يپس ازحمل برگ سبز چا    . ن، برداشت شد  يبرگ چ 
کـه  (  بـه روش ارتـدکس    سـازي   چـاي  کاشف و انجام     يقاتيتحق

ک يـ ) باشـد  مـي ر و خـشک  يـ شامل مراحل پالس، مـالش، تخم     
، شـامل خاکـه، پـو، دمـار و          يلوگرم از چهار ماده مورد بررس     يک

. ديردـ گـ  يبـردار  ونهـانه نمـ  ـ مختلف کارخ  يها ساقه از قسمت  
بـر و فلوئـور     يبرداري چهار ماده كافئين، پروتئين، ف       پس از نمونه  

ار مــاده ـانــد، از چهــ دهـد شـــايي كــه در زيــر قيـــهــ بــه روش
در سه زمان و با سـه تکـرار         ) خاك، پو، دمار و ساقه    (ايشي  ـآزم

 بکـار رفتـه جهـت       ييايمي مـواد شـ    .گيري شد   و اندازه استخراج  
 يداريـ ها از شرکت مرک با درجه خلوص بـاال خر          انجام آزمون 
  .شده است

  )۵ و ۴(گيري كافئين به روش وزني اكسيد منيزيم  اندازه
  ) ۱۷( گيري فلوئور به روش اسپكتروفتومتري آليزارين  اندازه
  )۱(گيري پروتئين به روش ميكروكجلدال  اندازه
 )۵ و ۴(بر به روش وزني يگيري ف اندازه

 چهار  يرو...) ن،  يکافئ( مربوط به هر فاکتور    يريگ  اندازه يها داده
ن بهـاره،   ي در سه چـ    ياز دو قطعه تخت و کمان     ...)  خاکه،(ماريت

زه پس از آزمون نرمال بـودن، بـه طـور جداگانـه             ييتابستانه و پا  
هاي تيمارها    انگينمورد تجزيه واريانس قرار گرفت و مقايسه مي       

ق به  ين تحق يمدل طرح آزمايشي ا   . نيز به روش دانكن انجام شد     
ل خـرد شـده در زمـان، در پايـه طـرح             يش فاکتور يصورت آزما 

  .باشد هاي كامل تصادفي مي بلوك
  

  ن به روش استاندارد ي کافئيريگ اندازه
متـر   يلـ ي م۶/۰ تا از الک به قطر     شود  ميده  ـيي سا ينمونه به نحو  

ر يک ارلـن مـا   يونه آماده شده را در      ـ گرم از نم   ۵د سپس   رد شو 
افه ـر اضـ ـآب مقطـ  cc۵۰۰ه بـه آن  ـختـ ي ريتـر يک ليـ ا بالون ي
سـپس بـه    . ديهم زده تا به جوش آ     ه  وده پس از وزن کردن ب     ـنم

 ۲ن اضـافه و بـه مـدت         يم سـنگ  يزيـ د من ـي گرم اکـس   ۱۰محلول  
فـرم  ن با حـالل کلرو    يعمل استخراج کافئ  . ساعت رفالکس شود  

 ين در ظـرف بـاق     ير حـالل کـافئ    يـ  پـس از تبخ    .رديـ گ يانجام م 
  ). ۵ و ۴(ماند يم

 نيزاري آلي فلوئور به روش اسپکتروفتومتريريگ اندازه

 cc ۲۰بـا   ) ۶۰ز  يمـش سـا   ( پـودر شـده      ي گرم نمونه چـا    ۳تا۱
 يکلــيک ظــرف نيــتــر در يگــرم در ل۱۰۰م يد کلــسيدروکــسيه

 بـه هـم زده      يا شهيـ ک هـم زن ش    يـ  مخلوط با    .شود  ميمخلوط  
  ي و در دمـا    داري  نگـه ک شـب بـه همـان صـورت          يشود و    يم

درجـه   ۶۰۰ ي در دمـا شده خشک گراد  سانتي در جه    ۱۱۰-۱۲۰
 بعـداز سـرد   شـود  مـي ک ساعت سـوزانده  ي به مدت    گراد  سانتي
 و  شـود   مـي م به مخلـوط اضـافه       يد سد يدروکسي گرم ه  ۲شدن،  

 درجــه ۶۰۰ يک تــا دو ســاعت در دمــايــمخلــوط بــه مــدت 
ک يـ مانـده بـه      يباق.  تا ذوب گردد   شود  مي گرما داده    گراد  انتيس

د يک اس ي پرکلر cc ۲۵. گردد  مي آب منتقل    ير با مقدار  يبالون تقط 
 مخلوط بـا    شود  مي سولفات نقره اضافه     گرم  ميلي ۵ درصد و    ۶۰

ک بشر ي در cc۲۰۰   حدوداين كه بعد از شود مير يبخار آب تقط
 بــه حجــم رســانده cc ۲۵۰ک بــالون يــد در يــ گرديجمــع آور

ده ي سـنج  ين کمپلکـسومتر  يزاريـ  سپس توسـط روش آل     شود  مي
  ).۱۱(شود مي
  

 گيري پروتئين به روش ميكروكجلدال اندازه

 م و آن را در داخل بالون به حجمي کني گرم نمونه را وزن م۳/۰
cc۱۰۰ ــ ــد سالي گــرم اســ۳ ســپس .ميرســان يم ک را وزن يليسي
م و آن را در داخل بـورت        يکن ي آب حل م   cc۱۰۰م و در    يينما يم
هـا   ک از بـالون   يک به هر    يليسيد سال ي اس cc ۵/۳ سپس   .ميزير يم

سپس عمـل هـضم    . ک شب بماند  يم تا   يگذار يم. ميکن ياضافه م 
 سـاعت  ۲ بـه مـدت   گـراد  سانتي درجه ۳۵۰ يتر در دما  ي ه يرو

 گــراد ســانتي درجــه ۱۰۰تــر را بــه ي هيدمــا. گيــرد مــيانجــام 
ن عمل را تـا     يم ا يکن يژنه اضافه م  ي آب اکس  ي س يس۲. ميرسان يم

م تا سرد   يگذار ي سپس م  ميده يها ادامه م   د شدن کامل بالون   يسف
سـپس توسـط   . مي رسـان ي مcc ۱۰۰شود و با آب مقطر به حجم       

د يزان حجم اسـ   يعدد خوانده شده م    .ميخوان يدستگاه اعداد را م   
اک اسـت   يـ  آمون يسـاز  ي خنثـ  يک مـورد اسـتفاده بـرا      يسولفور

الن انجـام   يقـات بـرنج گـ     ي تحق مؤسسهگيري پروتئين در      اندازه(
  ). ۱) (گرفت
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  گيري مواد مهم تشكيل دهنده خاك و سه نوع ضايعات معمول چاي ررسي و اندازهب

۲۴۷  

 بر به روش استاندارديگيري ف اندازه

د ياســ cc۲۰۰  خــشک همــراه يک گــرم نمونــه چــايــمقــدار 
 شـود  مـي  قه رفالکـس ي دق۳۰ نرمال به مدت ۲۵۵/۰ک يسولفور

 آب cc ۵۰ آب جـوش و  cc ۵۰کمـک  م و با يکن يسپس صاف م 
م يده ير انتقال م  ي مانده را به ارلن ما     يا شستشو و باق   سرد تفاله ر  

 نرمال تکرار   ۳۱۳/۰ سود   cc۲۰۰و عمل رفالکس و شستشو را با        
ا يـ ل اتـر  يـ  اتي د cc۵۰  مواد چرب ازي شستشويم و برايکن يم

 و تفاله را در اتـو در        يکاغذ صاف . ميي نما يد استفاده م  يالکل سف 
 سـاعت  ۵  به مـدت دگرا سانتي درجه ۱۰۳ -۱۰۵درجه حرارت 

بر به همراه   يمقدار ف . ميکن يقرار داده تا خشک شود سپس وزن م       
 آن را ي مواد معـدن يريگ  اندازه يد برا يآ ي به دست م   يمواد معدن 

بـر خـالص بـه دسـت        يم مقـدار ف   يسـوازن  ي م يکيدر کوره الکتر  
  ).۵ و ۴(ديآ يم
  
 جينتا
 ني در سـه چـ     ي در دو قطعـه تخـت و کمـان         يريگ ج اندازه ينتا

 دار  يمار خاکه، پو، دمار و ساقه معن      ي هر چهار ت   يبرداشت برا 
ــت ــوده اسـ ــدول(بـ ــا).۱جـ ــه مي نتـ ــشان داد کـ ــج نـ زان يـ

 گرم  ميلي ۲۹۱/۷(و فلوئور )  گرم در صد گرم    ۰۳۴/۱۴(نيپروتئ
ـ ي ب يدر قطعه کمان  ) در صد گرم   زان يـ  ميشتر از قطعه تخت ول

ز شتر ا يـ ب) ۸۶۱/۲۴(، در قطعه تخـت    )گرم در صد گرم   (سلولز  
ـ  ).۵جـدول  (است) ۴/۲۴(يقطعه کمان مارهـا، خاکـه   ين تيدر ب

 يشتر و سلولز کمتر   ين و فلوئور ب   ين، پروتئ يزان کافئ ي از م  يچا
 در  ).۳و۲جـدول   (نسبت به پو، دمار و ساقه برخـوردار اسـت         

ـ   ين و سلولز م   يمورد پروتئ  مـار  ين خاکـه و سـه ت      يزان تفاوت ب
. شـود  ميها   هر نرمال شدن داد   ي است که باعث غ    يگر به حد  يد

 ين در خاکه چـا    يزان پروتئ يمارها نشان داد که م    ي ت يريگ اندازه
بـه  ش بـوده،  يگر آزمايمار ديش از سه ت   ي ب ي قابل توجه  به طور 

ـ يزان پروتئ يرات م يي دامنه تغ  طوري كه   تـا  ۱/۱۹ن ين در خاکه ب
زان سـلولز در  ي مچنين هم. باشد مي) کصد گرميگرم در    (۳/۲۷

گـر  يمـار د  ي کمتر از سـه ت     ي قابل توجه  به طور ز  ي ن يخاکه چا 
زان سلولز در خاکه    يرات م ييکه دامنه تغ   يبه طور ش بوده   يازما

اين با توجه به . باشد مي) کصد گرميگرم در  (۴۲/۹ تا ۱/۷ن يب
ن در خاکه بـا سـه       يرات دو فاکتور سلولز و پروتئ     يي دامنه تغ  كه
مربـوط   يهـا  ن منظور دادهي داشته، بدياديگر فاصله زيمار د يت

 يل آمار يه و تحل  ين دو فاکتور مورد تجز    ي ا ي برا يبه خاکه چا  
 خارج از دامنه غالب، سبب      يها  چون حضور داده   قرار نگرفت 

ـ  يرنرمال شدن توز  يغ ن دو  يـ  مربـوط بـه ا     ي داده هـا   يع فراوان
 .ديفاکتور گرد

ـ   ـدر مجم  انه و سـه گانـه در       ـاده، دوگـ  ـرات سـ  ـوع، كليه اث
ات بـه جـز     ـه براي كليه صفـ    ـو قطع ن برداشت   يمار، چ يمورد ت 

مـار در قطعـه و      يو اثر ت  % ۱ال  ـاثر قطعه بر ميزان كافئين با احتم      
دار   معني% ۵ن با احتمال    يزان کافئ ي م ين برداشت برا  يمار در چ  يت

 خالصه شده   ۱انس در جدول  يه وار يگرديده است كه نتايج تجز    
  .است

  
   يريگ جهيبحث و نت

ک در  يـ  بـه تفک   يابيات مورد ارز  ه صف يج به دست آمده از کل     ينتا
  .  ل مورد بحث قرار گفته استيذ

 .ن از روش استاندارد استفاده شـد      ي کافئ يريگ  اندازه يبرا: نيکافئ
عات ين در ضـا   يرات مقـدار کـافئ    ييـ ، دامنه تغ  يريگ ن اندازه يدر ا 
بـه  ). ۲جـدول   (ديـ  گرم در صـدگرم مـشاهده گرد       ۵/۱-۳ يچا

ن مقـدار  ي و کمتريخاکه چان در يزان کافئين م يشتري ب طوري كه 
ن بـا دسـتگاه     يزان خلـوص کـافئ    يـ م. ده شد ي د يچاآن در ساقه    

HPLC ۶/۹۷گـزارش نمـود کـه    ) ۹(هـارلر   .ن شـد يي درصد تع
 ۳ درصد و در برگ دوم       ۴-۵ن در غنچه و برگ اول       يمقدار کافئ 

 اثر فـصل نـشان   چنين هم .باشد مي درصد ۵/۱درصد و در ساقه 
در فـصل تابـستان و      ) درصـد ۵/۲(نيافئن مقدار کـ   يشتريداد که ب  

). ۴جـدول (ز اسـت    ييدر فصل پا  ) درصد۵/۱(ن مقدار آن    يکمتر
ن يزان کـافئ  يـ  م ي اثر فصل بـررو    يبا بررس ) ۲۱( و والر  يسوزوک

ابـد و  ي ين در مهر و آبـان کـاهش مـ   ينشان دادند که غلظت کافئ  
ش يج افـزا  يتدربهشت و خرداد مقدار آن به       يسپس در اواخر ارد   

 .رسد يدر تابستان به حداکثر خود مافته و ي

  مـارو زمـان   يمـار و قطعـه و ت      يج در مـورد اثـر متقابـل ت        ينتا
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  ۱۳۸۷  زمستان/) الف(چهل و ششم شماره  / همدوازدسال / علوم و فنون كشاورزي و منابع طبيعي  

۲۴۸  

  ش در ضايعات چاي حاصل ازيگيري صفات مورد آزما خالصه جدول تجزيه واريانس اندازه. ۱جدول 
  دو قطعه آزمايشي طي سه چين برداشت

 نيپروتئ سلولز  فلوئور كافئين درجه آزادي منابــع تغييرات

 ns ۰۱۸/۰ ns ۰۰۲/۰ *۳۲۹/۰ ۰۰۷/۰ ۲ تكرار

 ns ۰۴۷/۰ **۴۴۲/۱۲ ** ۲۹۵/۳ **۳۲۹/۰ ۱ قطعه

 ۱۱۲/۶۵** ۴۷۶/۱۳۵** ۵۴۷/۳۳۶** ۸۵۶/۲** ۳ ضايعات

 ۰۸۲/۰* ۳ قطعه× ضايعات 
**٤١٩/٠ **۳۸۵/۱ 

**٧٥٢/٣ 

 ۰۳۲/۰ ۰۶۳/۰ ۰۰۶/۰ ۰۱۵/۰ ۱۴ خطا

 ۰۴۸/۱۴** ۵۵۸/۲۱** ۰۸۵/۷** ۶۲۹/۶** ۲ ن برداشتيچ

 ۷۶/۳** ۳۱۳/۲۱** ۰۷۱/۰** ۲۸۶/۰** ۲ برداشت× قطعه 

 ۰۳۲/۵** ۴۳۸/۲** ۲۸۵/۰** ۰۴۸/۰* ۶ برداشت× ضايعات 

 ۶۱۱/۱** ۱۶۳/۱۰** ۱۹۲/۰** ۱۷۷/۰** ۶ برداشت× ضايعات × قطعه

 ۰۳۲/۰ ۰۴۹/۰ ۰۰۷/۰ ۰۱۵/۰ ۳۲ خطا

 ۲۷/۱ ۹۰/۰ ۰۷/۱ ۹۰/۵ )درصد(ضريب تغييرات 

ns ، **  ۵و % ۱دار در سطح احتمال  دار و معني رمعنيي به مفهوم غبه ترتيب: *و%  
  

  ماري اثر تي شده برايريگ ن و فلوئور اندازهي کافئيها نيانگيسه ميج مقاي نتا.۲جدول
 ماريت (gr/100gr)نيکافئ (mgr/100gr)فلوئور

a۳۲/۱۲ a۶۱۸/۲ خاکه 
b۴۴/۱۰ b۰۵۲/ ۲ پو 
c۵۰۱/ ۴ b۹۹۹۰/۱ دمار 

d۵۷۲/۳ c۶۵۹/۱ ساقه 

  
 ماري اثر تي شده برايرين اندازه گي سلولز و پروتئين هايانگيسه ميج مقاي نتا.۳جدول

 ماريت (gr/100gr)سلولز (gr/100gr)نيپروتئ
a۴۰/۱۵ c۰۷/ ۲۲ پو 
b۰۳/ ۱۵ b۲۵/۲۴ دمار 
c۹۳/۱۱ a۵۲/۲۷ ساقه 

  
 برداشت  اثري شده برايريگ  صفات اندازهيها نيانگيسه ميج مقاي نتا.۴جدول

 (gr/100gr)بريف (mgr/100gr)فلوئور (gr/100gr)نيپروتئ (gr/100gr)نيکافئ ن برداشتزما

 b۲۳۲/۲ b۷۵/۱۳ c۰۹۰/۷ b۱۵/۲۴ برداشت بهاره

 a۵۱۳/۲ c۴۸/۱۳ a۱۱۵/۸ c۸۳/۲۳ برداشت تابستانه

 c۴۹۵/۱ a۱۳/۱۵ b۹۱۶/۷ a۸۶/۲۵ زهييبرداشت پا
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  گيري مواد مهم تشكيل دهنده خاك و سه نوع ضايعات معمول چاي ررسي و اندازهب

۲۴۹  

   شده براي اثر قطعهگيري هاي صفات اندازه نتايج مقايسه ميانگين. ۵جدول
 (gr/100gr)فيبر (mgr/100gr)فلوئور (gr/100gr)پروتئين (gr/100gr)کافئين  قطعه

 ns b ۰۳۴/۱۴ b۲۹۱/۷ a۸۶۱/۲۴ )۲۷۱ (تخت قطعه

 ns a ۲۰۵/۱۴ a۱۲۲/۸ b۳۶۷/۲۴ )۳۱ (قطعه کماني

  
ن ميـزان   ين و کمتـر   يشتريـ ق حاضر نشان داد ب    يبرداشت در تحق  

) ۲۷۱(يمار خاك و ساقه در قطعـه تخـت          ب در ت  يكافئين به ترت  
 و تيمار خاكه در چين تابستانه داراي بيشترين         )۶جدول(باشد  مي

ميــزان و ســاقه در چــين پــاييزه داراي كمتــرين ميــزان كــافئين  
  ).۹جدول(باشد مي

 ۶/۳-۱۲ يعات چـا  يرات مقدار فلوئور در ضـا     ييدامنه تغ : فلوئور
 طـوري كـه   بـه   ) ۲جـدول (دي در صد گرم مشاهده گرد     گرم  ميلي

ن مقـدار آن در سـاقه       يزان فلوئور در خاکـه و کمتـر       ين م يشتريب
کـه  ) ۶(قـات فونـگ و همکـاران      يج تحق يکه با نتا   باشد  مي يچا
ن ي و کمتـر   ي جـوان چـا    يهـا   برگزان فلوئور را در     ين م يشتريب

 .اند مطابقت دارد    گزارش نموده  ي چا يمقدار آن را در شاخه ها     
 جـوان  يهـا  بـرگ مقدار فلوئور در    رات  ييق دامنه تغ  ين تحق يدر ا 
 و ي چـا يها  در صد گرم و در شاخه گرم  ميلي ۳۰-۱۰۰ را   يچا
  در صد گرم گزارش شـده اسـت  گرم ميلي ۰۸/۲ – ۴۶/۳شه ير

ن ي چ يرات مقدار فلوئور در چا    يين مقاله دامنه تغ   ي در ا  چنين  هم
 در  گـرم   ميلي ۲/۳۰-۵/۳۲ونان  ي و   ۳۲/۰-۴۰، کانادا   ۲/۴۲-۹/۱۹

نـگ  يق شا و ز   ي در تحق  چنين  هم. ده است يارش گرد صد گرم گز  
ک منبع جذب فلوئـور     ي به عنوان    ياه چا يآمده است که گ   ) ۱۹(

 ي احتمـاال دارا   ي چـا  يهـا   بـرگ از خاکه شناخته شده اسـت و        
 ها برگب جذب فلوئور در     يضر. باشند ين مقدار فلوئور م   يباالتر
گــزارش ) ۲۰۰۵(ر و جاشــام يــنيجلوولــد، گر. ار باالســتيبــس

زان فلوئور محلول ي برابر م۱۰۰۰ ها برگزان فلوئور در   ينمودند م 
 طـوري كـه   بـه  باشـد  مي برابر مقدار کل فلوئور ۲-۷در خاکه و    

 . باشد مياه يگر گي ديها قسمتدر % ۳ و ها برگفلوئور در % ۹۷

ن مقدار  يشتريق حاضر نشان داد که ب     يج در تحق  ي نتا چنين  هم
ست که برداشت برگ به صـورت   ايا ن در قطعه  يفلوئور و پروتئ  

ـ  گيـرد   مـي  صـورت    ي جوان چا  يها  از شاخساره  يکمان  در  ي ول
 ي تر بوته چـا ي خشبيها  قسمتش تخت، برداشت برگ از      يآرا

ج ينتا). ۵جدول(شود مي است انجام  يشتريبر ب ي مقدار ف  يکه دارا 
 و يمـار خاکـه و قطعـه کمـان     يزان فلوئور در ت   ين م يشتريانگر ب يب

) ۶جدول(باشد  ميمار ساقه و قطعه تخت      ي در ت  زان آن ين م يکمتر
و تيمار خاك در چين تابستانه و پاييزه داراي بـاالترين و تيمـار              

 ). ۸جدول(ساقه در چين بهاره كمترين ميزان فلوئور را دارد

ن آن  ي بـه مقـدار پـروتئ      يعات چـا  ي ضـا  ييارزش غـذا  : نيپروتئ
 بـه کـار   وريـ ط  دام وييم غذايتواند در رژ ي که مشود ميمربوط  

عات ين در ضـا يرات پـروتئ ييـ ق دامنـه تغ ين تحقيدر ا ). ۱۵( رود
 طوري كـه  د به   ي گرم در صدگرم مشاهده گرد     ۱۰-۲۸ن  ي ب يچا
ن مقـدار آن در سـاقه   ي کمتـر ين مقدار آن در خاکـه چـا       يشتريب

که ) ۱۳(کات و همکاران    يقات کانج يج تحق ينتا مشاهده شدکه با  
 گـرم در صـد      ۳/۲۹ ي چا عاتين را در ضا   يحداکثر مقدار پروتئ  

ــت دارد   ــرد مطابق ــزارش ک ــرم گ ــات ليتحق .گ ــگ و ياکوئيق ن
 ۲۱-۲۸ ي حـاو  ي چـا  يهـا   برگ که   دهد  مينشان  ) ۱۵(همکاران

نـه  ي آم يدهايه اسـ  ينه آن شب  ي آم يدهاين است و اس   يدرصد پروتئ 
ــروتئ ــين سويموجــود در پ ــ ياســت و م ــا پل ــد همــراه ب  ي توان

ک مـاده کـم چـرب و        ي ن به عنوان  ي، نشاسته و پروتئ   ادهيساکار
 . ن گوشت گردديسالم، جانش

 نشان داد کـه  يرات فصل يي تغ يق بررس ين تحق ي در ا  چنين  هم
ن در تابـستان  يو کمتـر  زيين در فـصل پـا  يزان پـروتئ ين ميشتريب

ط يز در شـرا   يي در فصل بهـار و پـا       يبوته چا ). ۴جدول(باشد  مي
 از نظر بارش بـاران و جـذب ازت قـرار            يتر  مطلوب يفتوسنتز

ن در پـو    يزان پروتئ ين م يشتريانگر ب يها ب  نيانگيسه م يمقا. گيرد  مي
 ).۷جـدول (باشـد  ميزان آن در ساقه در قطعه تخت    ين م يو کمتر 

ن يزه و کمتـر يين پـا  يمار پـو در چـ     ين در ت  يزان پروتئ ين م يشتريب
  ).۹جدول(باشد مين بهاره يمار ساقه در چيزان آن در تيم
   ني معير واحد ساختاراهان از چهايبر خام در گيف: بريف
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  ۱۳۸۷  زمستان/) الف(چهل و ششم شماره  / همدوازدسال / علوم و فنون كشاورزي و منابع طبيعي  

۲۵۰  

  )TG( قطعه × ماري اثر متقابل تي شده برايريگ ن اندازهي فلوئور و کافئيها نيانگيسه ميج مقاينتا. ۶جدول
 TG (gr/100gr)کافئين TG (mgr/100gr)فلوئور
a۷۶۸/۱۲ T1G2 a۶۹۹/۲ T1G1 

b۸۸/۱۱ T1G1 c۰۸۹/۲ T2G1 
c۰۶/۱۱ T2G2 cd۰۴۷/۲ T3G1 
d۸۱۶/۹ T2G1 f۵۸۷/۱ T4G1 
e۸۱۳/۴ T3G2 b۵۳۸/۲ T1G2 
f۱۸۹/۴ T3G1 cd۰۱۶/۲ T2G2 
g۸۵۹/۳ T4G2 d۹۳۳/۱ T3G2 
h۲۸۴/۳ T4G1 e۷۳۱/۱ T4G2 

 T1 )خاکه(,T2) پو(,3 T)دمار ( وT4) ساقه(   
 G1 ۲۷۱ (تخت قطعه( و G2قطعه کماني ) ۳۱(  

  
  )TG( قطعه × براي اثر متقابل تيمارگيري شده  هاي پروتئين و فيبر اندازه نتايج مقايسه ميانگين. ۷جدول

 TG (gr/100gr)فيبر TG (gr/100gr)پروتئين
a۳۶/۱۵ T2G1 a۴۲/۲۷ T4G2 
a۳۷/۱۵ T3G1 a۶۳/۲۷ T4G1 
a۴۴/۱۵ T2G2 b۸۱/۲۴ T3G1 
b۶۸/۱۴ T3G2 c۶۸/۲۳ T3G2 
c۵۰/۱۲ T4G2 d۰۰/۲۲ T2G2 
d۳۷/۱۱ T4G1 d۱۴/۲۲ T2G1 

  
  )TB( برداشت× گيري شده براي اثر متقابل تيمار   فلوئور و کافئين اندازههاي نتايج مقايسه ميانگين. ۸جدول

 TB (gr/100gr)کافئين TB (mgr/100gr)فلوئور
a۵۸/۱۲ T1B2 a۰۹۰/۳ T1B2 
b۴۵/۱۲ T1B3 b۶۴۷/۲ T1B1 
c۹۳/۱۱ T1B1 bc۵۲۷/۲ T2B2 
d۷۷/۱۰ T2B2 c۳۹۵/۲ T3B2 
e۶۴/۱۰ T2B3 d۲۱۵/۲ T3B1 
f۸۹۷/۹ T2B1 d۲۴۸/۲ T2B1 
g۱۵۵/۵ T3B2 de۱۱۸/۲ T1B3 
h۸۱۲/۴ T3B3 e۰۳۸/۲ T4B2 
i۹۵۲/۳ T4B2 f۸۱۸/۱ T4B1 
j۷۶۵/۳ T4B3 g۳۶۰/۱ T3B3 
k۵۳۷/۳ T3B1 g۳۸۲/۱ T2B3 
l۹۹۸/۲ T4B1 h۱۲۰/۱ T4B3 

B1  ،2 چين بهاره  B 3چين تابستانه و Bزهيين پاي چ  
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  گيري مواد مهم تشكيل دهنده خاك و سه نوع ضايعات معمول چاي ررسي و اندازهب

۲۵۱  

  )TB( برداشت× مار ي اثر متقابل تي شده برايريگ دازهبر انين و في پروتئيها نيانگيسه ميج مقاي نتا.۹جدول
 TB (gr/100gr)فيبر TB (gr/100gr)پروتئين

a۵۰/۱۷ T2B3 a۳۱/۲۸ T4B3 
b۲۱/۱۵ T3B1 b۸۳/۲۷ T4B1 
b۳۶/۱۵ T3B3 c۴۲/۲۶ T4B2 
c۵۰/۱۴ T3B2 d۵۵/۲۳ T3B3 
c۷۱/۱۴ T2B1 e۵۰/۲۳ T3B2 
d۹۹/۱۳ T2B2 e۶۹/۲۳ T3B1 
e۵۲/۱۲ T4B3 e۷۳/۲۳ T2B3 
f۹۷/۱۱ T4B2 f۵۶/۲۱ T2B2 
g۳۲/۱۱ T4B1 g۹۲/۲۰ T2B1 

  
م، ي، اسکلرانــشيواره ســلوليــ کــه شــامل دگيــرد مــيسرچــشمه 

 ي جوان چا  يها  برگ. باشد  مي انتقال دهنده    يها م و بافت  يکالنش
رات ييـ ن طرح دامنـه تغ  يدر ا . باشد  ميبر  ين درصد ف  ي کمتر يدارا

 گـــرم مـــشاهده  گـــرم در صـــد۷ - ۳۰ن يبـــر بـــيمقـــدار ف
ن مقدار  ين مقدار آن در ساقه و کمتر      يشتريکه ب ) ۳جدول(ديگرد

 کـسکا و    يقـات سـم   يج تحق يآن در خاکه مشاهده شد که با نتـا        
 ۳/۴۳ن  ي را ب  يبر خام در چا   يرات ف ييکه دامنه تغ  ) ۲۰ (يدموسک

 .  گرم در صد گرم گزارش نمودند،کامالً مطابقت دارد۸/۵ -

ن يشتريـ ق نشان داد که ب    ي تحق ني در ا  يرات فصل يي تغ يبررس
 يچـون بوتـه چـا     ) ۴جدول(باشد  ميز  ييبر در فصل پا   يدر صد ف  

تابستانه سرعت رشد آن کند      پس از دو مرحله بر داشت بهاره و       
 شـده  ي و ساختارآن خشبگردد  مي يو فواصل برداشت آن طوالن    

انگر يـ ج ب ينتـا . ابـد ي يش مـ  يبـر آن افـزا    يدر صد ماده جامـد و ف      
مـار پـو در   ين آن در تيمار ساقه و کمتريبر در تي فزانين م يشتريب

زان يـ ن م يشتريـ ب). ۷جـدول (باشد  مي وتخت   يهر دو قطعه کمان   
ن يزان آن در پـو در چـ    ين م يزه و کمتر  يين پا يبر در ساقه در چ    يف

 ). ۹جدول(باشد ميبهاره 

آلي در چهار تيمـار   ق انجام گرفته ميزان مواد يباتوجه به تحق  
  .باشد ميه يكسان نخاك، پو، دمار و ساق

 سلولي برگ چاي تـشكيل شـده        ي كه از اجزا   يخاك چا : خاك
ــافئين. اســت ــدار ك ــشترين مق ــور)۶/۲(داراي بي و ) ۳/۱۲(، فلوئ

) ۱۵/۴(بـر ين مقـدار ف   ين و کمتـر   يدر هر سه چـ    ) ۱/۲۸(پروتئين
 كه به عنوان يك منبع غني از كافيين، فلوئور و پـروتئين            باشد  مي

  .گردد ميمعرفي 
ي ريز داخل برگ و ذرات چاي بـا جـرم           ها  برگامل رگ پو ش : پو

در ) ۴/۱۰(و فلوئـور  ) ۰۵/۲(ني مقدار کافئ  باشد  ميحجمي پايين   
ن ين در چ  ي کافئ ير باال يک به خاکه است و از مقاد      يمار پو نزد  يت

زه حـدود   يين پـا  ين در پـو در چـ      يمقـدار کـافئ   (بهاره و تابستانه    
ر خـوب   يو مقاد ) ن بهاره و تابستانه است    ينصف مقدار آن در چ    
ن برخوردار است که مي توانـد بـه عنـوان           يفلوئور در هر سه چ    

يك منبع غني از كافئين در چين بهـاره و تابـستانه و فلوئـور در                
  .گردد مين معرفي يچ هر سه
ک بـه   يآن در چين بهاره و تابستانه نزد      ) ۱/۱(مقدار كافئين : دمار

 و  باشـد   مـي ال  آن بـا  ) ۲/۲۴(بـر يامـا مقـدار ف    . باشـد   ميمار پو   يت
ن بهـاره و    ين در چـ   يک منبع خـوب از کـافئ      يتواند به عنوان     يم

 .گردد مي يبر معرفي از فيک منبع غنيتابستانه و 

 كمتــرين مقــدار يبــه دليــل داشــتن سـاختار چــوبي دارا : سـاقه 
و بيـشترين مقـدار     ) ۹/۱۱(و پـروتئين  ) ۵/۳(، فلوئور )۶/۱(كافئين

 يبـر معرفـ   يمنبع غنـي از ف    ، و به عنوان يك      باشد  مي) ۵/۲۷(بريف
 .گردد مي

ـ  يريـ گ ج اندازه ي نتا چنين  هم  ين دو قطعـه تخـت و کمـان        ي ب
 يشتريـ  از لطافـت ب    ي که برگ سبز از قطعـه کمـان        دهد  مينشان  
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  ۱۳۸۷  زمستان/) الف(چهل و ششم شماره  / همدوازدسال / علوم و فنون كشاورزي و منابع طبيعي  

۲۵۲  

ن و فلوئـور    ينسبت به قطعه تخت برخـوردار اسـت و از پـروتئ           
که مقـدار    ي نسبت به قطعه تخت برخوردار است در حال        يشتريب

  .بر آن باالستيف

  
  استفاده مورد  منابع

، سازمان تحقيقـات آمـوزش و      ۹۸۲جلد اول، نشريه فني شماره    ن،  ي پروتئ يريگ  روش اندازه  .اهيه گ ي تجز هاي  روش. ۱۳۷۵ .، ع يامام .۱
 .ترويج كشاورزي

 يشناسـ ان نامـه کار  يـ پا. يچـا    سـبز    ن برگ يزان کافئ ي در م  ينيچ   برگ هاي  شاخص اثر رقم و     يبررس. ۱۳۸۳. ، م ي پور زنوز  يجعفر .۲
  .الني دانشگاه گ،ي دانشکده کشاورز،ارشد

. ينـ يچ  بـرگ يهـا   دورهياه طـ يس يت چايفيسبز و ک    در عملکرد برگ   ينيچ   انواع برگ  تأثير يبررس. ۱۳۸۶. قت، ش ي حق يگر  يروف .۳
    .يقات و آموزش کشاورزي سازمان تحق، کشوريقات چايمرکز تحق

  .۳۳۹۴شماره استاندارد. بر خامي فيريگ روش اندازه. ۱۳۷۱. راني ايقات صنعتي استاندارد و تحقمؤسسه .۴
  .۳۳۹۳شماره استاندارد. ني کافئيريگ روش اندازه. ۱۳۷۱. راني ايقات صنعتي استاندارد و تحقمؤسسه .۵
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