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  چكيده

 قيمت به توجه با پژوهش اين. هستند دورريز يا و استفاده غيرقابل اغلب كه ،شود مي حاصل چاي ضايعات درصد 10 حدود ايران در سياه چاي آوري عمل در

 سياه چاي ضايعات عصاره از استفاده با گازدار نوشابه توليد هدف به گياهان، عصاره از فراسودمند هاي نوشيدني براي ضاتقا افزايش و چاي ضايعات كم بسيار

 با مختلفي صنعتي نوشابه. است پرداخته چاي عصاره با نگهدارنده جايگزيني اثر مقايسه و محصول ميكروبي و كيفي پايداري ميزان بر آن اثر بررسي خشك،

 از پس بعد مرحله در. گرفت قرار موردبررسي چندتايي مقايسه روش به حسي آزمون طريق از نهايي فرموالسيون پذيرش كه شد فرموله شده تهيه هاي عصاره

 از حاصل نتايج. شد انجام ميكروبي و شيميايي هاي آزمون كنترل با و انبارداري دو ماه طول در شده ساخته نوشابه پايداري ،موردنظر نوشابه صنعتي ساخت

 و فرموالسيون نوع و نگهداري مدت كه داد نشان  CO2 و قند خاكستر، چگالي، ،)بريكس( آب در محلول جامد مواد پارامترهاي واريانس تجزيه جدول

  . باشد ميدار  معني اسيديته عامل براي و ندارد داري معني تفاوت درصد 5 احتمال سطح در فرموالسيون نوع×  نگهداري مدت متقابل اثرات همچنين

  گازدار نوشابه چاي، عصاره سياه، چاي ضايعات :مات كليديكل
  

  مقدمه

 و استCamelia sinensis  جوانه يها برگ محصول چاي

 و ،)سبز چاي(غيرتخميري ،)سياه چاي(تخميري يها فرم به

 واسطه به گياه اين. شود مي مصرف ،)اولونگ(تخميري نيمه

 ديگر و معطر مواد ها،فنوليپل ،آلكالوئيدي مواد بودن دارا

 ازنظر شوند يم موجب را چاي كيفيت كه شيميايي مواد

 موردتوجه و حساس بسيار پردازش مختلف يها روش

 تركيبات داشتن يلبه دل چاي. )1369 خدادادي،(باشد يم

 و داروئي ،اي يهتغذ اثر با يا نوشابه اهميت داراي مختلف،

 روي بر تأثير آن، اثر ينتر مهم و يستن باال كنندگي يكتحر

 در آرامش ايجاد و خستگي رفع يجهدرنت و اعصاب سيستم

 از يكي چاي همچنين. )1378 موثقي،(است بدن

 ينتر پرمصرف از آب، از پس و است ها يدنينوش ترين يميقد

 و خستگي رفع براي مطبوع، هاي يدنينوش ينتر مهم و

 ايران ازجمله و جهان كشورهاي بيشتر در تشنگي

  .)1369 خدادادي،(باشد يم

 اين ينتر مهم كه شده گزارش چاي از مختلفي اثرات تاكنون

 ضد آلزايمر، ضد آميب، ضد درد، ضد:  از اند عبارت خواص

 سرطان، ضد باكتري، ضد شرايين، تصلب ضد آرتريت،

 ژني، جهش ضد ،ضدالتهاب خون، قند ضد ،يضدافسردگ

 ،يروسدوض اسپاسم، ضد اكسيدان، ضد نيتروزآمين، ضد

 ادرارآور، مركزي، عصبي سيستم محرك قلب، مقوي قابض،

 ايمني قدرت محرك خون، پرفشاري ي كاهنده كبد، محافظ

 تري ي دهنده كاهش خون، چربي ي دهنده كاهش بدن،

 مجاري محرك و دندان پوسيدگي از جلوگيري ،يسيريدهاگل

  )Shiraki et al., 1994( تنفسي

 جهان در ها نوشابه ينتر فپرمصر از يكي چاي آب، از پس

 كند يم ايفا بدن يازموردن آب تأمين در مهمي نقش كه است

 منبع چاي. است نوشابه اين بودن ضرر يب به مربوط امر اين

 تحقيقات اساس بر. است فلورايد و ضداكسيدان تركيبات

 به ابتال كاهش و چاي زياد مصرف بين رابطه گرفته صورت

 رسيده اثبات به وارشگ دستگاه يها سرطان انواع

). 1377 ،اصيل پور حسن ;1383 ،زنوزي پور جعفر(است

 انواع برابر در بدن از محافظت توانايي چاي همچنين

 با چاي فالونوئيدهاي. است دارا را ريه و دهان سرطان

 بروز خطر خون در موجود نامطلوب كلسترول ميزان كاهش

 مانند اندتو يم چاي همچنين. دهد يم كاهش را مغزي سكته

. كند عمل مغزي تومورهاي رشد و بروز برابر در مانعي

 تأمين منگنز و پتاسيم به را بدن روزانه نياز چاي نوشيدن

 مرتفع را ديگر عناصر به بدن نيازهاي از بخشي و كرده

 است فلورايد ام يپ پي 3 تا 2 داراي چاي نوشابه. سازد يم

 اثرات بيشترين. ندك يم برطرف ماده اين به را انسان نياز كه

 ايجاد. است چاي هايفنلپلي و كافئين به مربوط دارويي

 افزايش خستگي، رفع مغزي، فعاليت افزايش ،خوابي يب

 خواص از سموم پادزهر و فشارخون كاهش تنفس، سرعت

 ،اصيل پور حسن ;1383 ،زنوزي پور جعفر(است كافئين

1377.(  
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 سازنده ياه شركت توسط كه گازدار هاي يدنينوش اغلب

 يها شربت از گيرند يم قرار مردم دسترس در و توليد

 يها عصاره از استفاده بدون و مصنوعي دار عطروطعم

 شده انجام مطالعات آنكه حال شوند يم تهيه ها يوهم طبيعي

 آلبالو، سيب، نظير مختلف هاي يوهم عصاره كه دهد يم نشان

 فرآيندهاي با. ..و آلو انگور، مركبات، ،يفرنگ توت آناناس،

 توليد براي مناسب يها شربت به تواند يم پيچيده چندان نه

 يها نوشابه ترتيب بدين. كرد تبديل گازدار يها نوشابه

 از بلكه دارند خوشايندي و دلپذيري طعم تنها نه حاصله

. برخوردارند نيز ويتاميني و اي يهتغذ مناسب هاي يژگيو

 و اصلي روزمره نينوشيد يك عنوان به چاي كه ييازآنجا

 و شرايط اينكه به توجه با و است كشور افراد موردعالقه

 يا گستره كه است بازاري كننده يينتع عامل زندگي نحوه

 دچار نيز مردم مصرف عادات و دارد نوآوري براي وسيع

 جديد سرد چاي نوشابه يك توليد قطعاً است تحول و تغيير

 قرار مردم از يا هگسترد قشر موردتوجه مصرف، براي آماده

  . گرفت خواهد

 از بيش كه است سياه چاي جهان توليدي چاي بيشترين

 در. دارد اختيار در را چاي بازار در مصرفي چاي از% 78

 ضايعات درصد 10 حدود ايران در سياه چاي يآور عمل

 در سياه چاي كردن غربال با كه ،شود يم حاصل چاي،

  .)1378 موثقي،(آيد يم دست به توليد مرحله آخرين

 چاي و اي يسهك چاي صورت به چاي ضايعات اين از قسمتي

 و كافئين آن از توان يم همچنين و شود مي عرضه فوري

 يكي).  1377 ،اصيل پور حسن(نمود استخراج را هافنلپلي

 كه است نوشيدني توليد چاي، ضايعات مصرف موارد از ديگر

 هاي يدنينوش گروه از و است معروف سرد چاي نام به

  .شود مي توليد كشورها از بعضي در و بوده دار كافئين

 ضايعات انواع از بسياري كاربردهاي منابع بررسي

  . اند داده نشان را چاي ضايعات مانند كشاورزي محصوالت

 براي يمتق ارزان جاذب يك عنوان به برگشتي هاي يچااز 

 است شده استفاده آبي محلول از) MB( بلو متيلن جذب

)Ebrahimian et al., 2013 .(  

 توسط رد كنگو آنيوني يها دانه رنگ آبي يها محلول در

 ,.Foroughi-Dahr et al( گردد يم حذف چاي ضايعات

2015 .(  

 قرار يموردبررس چاي ضايعات از سنتزي سوخت توليد 

 چاي ضايعات پيروليز از حاصل مايع كه شده گزارش و گرفت

  ).Uzun et al. 2010( است استفاده قابل سوخت عنوان به

 توسط فسيلي يها سوخت كاهش يلبه دل هيدروژن توليد

 چاي ضايعات. است بوده موردتوجه گياهان هاي يماندهباق

 درجه 400 باالي دماهاي در هيدروژن يدكنندهتول عنوان به

 شدن گاز به تبديل روش با و اتمسفر يك فشار و گراد يسانت

  ). Ayas and Esen, 2016( است شده استفاده

 آجرهاي تهيه براي رسي يها خاك به چاي ضايعات 

 افزايش كه گرديد مشخص و شده استفاده ساختمان

 آجر مقاومت و پايداري رس، خاك به ضايعات يدرصد پنج

. دهد يم افزايش برابر پنج آن، خالص يها نمونه به نسبت را

 عصاره شامل چاي ضايعات شيميايي خواص تحقيق، اين در

 در محلول خاكستر ،)درصد 4( كل خاكستر ،)درصد 29( يآب

 اسيد در نامحلول خاكستر ،)درصد 45( خاكستر كل از آب

 و) درصد 5/16( خام يبرف ،)درصد1( قليائيت ،)درصد 1((

  ).Demir 2006( است شده يريگ اندازه) درصد 5/1( كافئين

 چاي ضايعات و چاي پير يها برگ اكسيدانتي يآنت فعاليت

 برگ كه شد بيان و مقايسه چاي سبز يها برگ با را سياه

 فعاليت و هافنلپلي مقدار بيشترين داراي چاي سبز

 ضايعات اكسيدانتي يآنت فعاليت اما. است اكسيدانتي يآنت

 مواردي در حتي يا چاي پير يها برگ حد در سياه چاي

 كشاورزي ضايعات جزء دو هر ينكهباوجودا است آن از كمتر

 منبع يك عنوان به توانند يم ،شوند يم بمحسو

 ,Farhoosh(گيرند قرار مورداستفاده طبيعي اكسيدانتي يآنت

et al., 2007.(  

 توسط صنعتي يها آب از نيكل جذب مورد در بررسي

 مقدار دما، كردن بهينه با كه داد نشان چاي ضايعات

 از نيكل جذب درصد توان يم اسيديته ميزان و ضايعات

 Malkoc and( رساند درصد صد به را عتيصن يها آب

Nuhoglu, 2005.(  

 گازدار هاي يدنينوش روي بر هنوز كه داد نشان منابع بررسي

 در. است نگرفته صورت پژوهشي چاي ضايعات يا و چاي با

 در چاي ضايعات كم بسيار قيمت به توجه با پژوهش اين

 ضاتقا افزايش به توجه با نيز و جهاني و داخلي بازارهاي

 سرد چاي نوشيدني توليد امكان جديد، هاي يدنينوش براي

 چاي ضايعات از بهينه استفاده با مصرف براي آماده مطبوع

 در لذا. گرفت قرار موردبررسي شده فرموله صورت به سياه
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.است شده پرداخته آن پايداري بررسي و چاي ضايعات از چاي گازدار نوشابه توليد بررسي و مطالعه به پژوهش اين
  

  

  ها مواد و روش

 تهيه الهيجان چاي پژوهشكده مركز از چاي ضايعات نمونه

 ضايعات ابتدا. شد يريگ عصاره نيز آنجا آزمايشگاه در و

 6( 6% عصاره تهيه براي و داده عبور الك از را چاي درشت

 براي كه ميزاني به) مقطر آب ليتر يليم 100 در چاي گرم

 كمك با چاي عصاره استخراج. شد اقدام بود الزم هدف اين

  . شد انجام آزمايشگاهي متداول لوازم و ماري بن شيكر،

 با ليتري يليم 1000 هايارلن در چاي شده غربال ضايعات

 سلسيوس درجه 50 يبن مار روي مقطر آب ليتر يليم 500

قرار داده  شيكر روي دقيقه 30 مدت به سپس. شد گذاشته

 طول به ساعت 3 تا و شد تكرار بار چندين كار اين. شد

 يها تفاله به داده عبور صافي از را ها آن سپس. دانجامي

 درجه 40 مقطر آب ليتر يليم 300 ارلن هر در نهايي

 با را ها عصاره كردن، صاف از پس. گرديد اضافه گراد يسانت

  . گرديد مخلوط يكديگر

 چاي، عصاره گرم 150هر ازاي به نوشابه اين ساخت براي

 كردن گازدار براي و اسانس و شربت رموالسيونف مطابق

 هدف اين براي. گرديد استفاده يكگازكربن از نهايي نوشابه

 و طعم ازنظر مرحله هر در و شد ساخته فرموالسيون بار سه

 نهايي نمونه انتخاب براي.گرفت انجام حسي آزمون مزه

 نمونه ها آن بين از و شد انجام بويايي و چشايي هاي يشآزما

 ميكروبي و شيميايي هاي يشآزما سپس. شد انتخاب ايينه

 پارامترهاي تعيين هاي يشآزما .گرفت صورت آن روي

 نوعتيمارها شامل  .شد  انجام تكرار سه با كمي كيفي

) شاهد و نگهدارنده با نگهدارنده، بدون( نوشابهفرموالسيون 

  .بود) بار يكروز  15به فواصل  نقطه 5 در( نگهداري زمان و

  

  

  تايجن

 دما و)  دقيقه 180(  زمان سياه، چاي ضايعات كردن غربال

 ميزان در يرگذارتأث عوامل)  گراد يسانت درجه 50 و 40(

 عصاره رنگ. بود چاي ضايعات از استخراجي عصاره كيفيت

 حالت از تر مطلوب بسيار شده غربال ضايعات از استخراجي

  . دبو غربال بدون ضايعات

 جامد مواد عوامل واريانس تجزيه جدول از حاصل نتايج

  CO2 و قند خاكستر، چگالي،) بريكس( آب در محلول

 همچنين و فرموالسيون نوع و نگهداري مدت كه داد نشان

 در سطح فرموالسيون نوع×  نگهداري مدت متقابل اثرات

 عواملتغييرات . ندارد داري معني تفاوت درصد 5 احتمال

 نگهداري مدت در pH  و آب در محلول جامد ماده ،اسيديته

 اثرات ولي ،بوده دار يمعن سطح اين در فرموالسيون نوع و

 دار يمعن يرتأث فرموالسيون نوع×  نگهداري مدت متقابل

مقدار ماده  دانكن، آزمون بر اساس همچنين. است نداشته

درصد) بيشتر از تيمارها بود.  7/12جامد كل در نمونه شاهد (

 pH) و 06/0قدار اسيديته كمترين (در نمونه با نگهدارنده م

در  CO2 . كمترين مقدار ) مقدار مشاهده شد7/3بيشترين (

 شد.  يريگ اندازهنمونه شاهد 

 آلودگيميكروبي نشان از عدم وجود  يها آزموننتايج 

ملي ايران در هر سه  استانداردميكروبي در محصول بر طبق 

  ماه داشت. 2نوع نوشابه و در مدت نگهداري 

پذيرش آزمون حسي  در  كننده شركتدرصد از افراد  68 

محصول نوشابه با عصاره چاي را خوب گزارش كردند 

   ).1(شكل 
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  از عصاره چاي شده ساخته نوشابه حسي آزمون پاي نمودار  -1 شكل

  سپاسگزاري

 پژوهشكده محترم پرسنل و علمي يئته اعضاء رياست، از

 امور و هاي يشآزما انجام در ريهمكا به خاطر كشور چاي

 عامل محترم پرسنل و مديريت از همچنين و پژوهشي

 آزمايش و توليد حضور، اجازه كه گيالن پگاه شير شركت

 و اساتيد همچنين و دادند را يازموردن صنعتي هاينمونه

 قدرداني و تشكر نور واحد - اسالمي آزاد دانشگاه كاركنان

  .گردد يم

  

  بعامنفهرست 
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