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چکیده
گياه چای ) (Camellia sinensise L.يكي از مهمترين منابع برای مطالعه ترکيبات فعال زيستي استت عتواملي نظيتر:
نوع کلون ها ،فصل برداشت ،شرايط کشت و سن برگ های چای ،به عنوان عوامل تأثيرگذار در کيفيت چای شناخته
ميشوند در پتووه

حاضتر ،شاخستاره هتای چتای شتامل يتك جوانته رأستي و دو بترگ مجتاور دو کلتون چتای

(کلون های  377و  ،)113از مرکز تحقيقتات چتای کشتور جمتعآوری شتد و پت

از عصتارهگيتری ،محتتوای فنتل،

فالونول ،فالونوئيد ،آنتوسيانين و فعاليت آنتي اکسيداني در سه فصل رويشي بهار ،تابستان و پاييز با روش رنگسنجي
ارزيابي شد نتايج نشان داد که ترکيبات اندازه گيری شده نتامبرده دارای مقتادير متفتاوتي در برداشتتهتای مختلت
بودند ،به طوری که ميزان فعاليت آنتي اکسيداني در هر دو کلتون ،از برداشتت اول (بهتار) تتا برداشتت ستوم (پتاييز)
افزاي

يافت اين نتايج ،برخي از تأثيرات تغييرات فصلي و شاخصهای بومشتناختي بتر ترکيبتات شتيميايي چتای را

مشخص کرده ،به يافتن زمان مناسب برداشت چای با طعم بهتر کمك ميکند
واژههای کلیدی :تغييرات فصلي ،چای ،فعاليت آنتياکسيداني ،فنل

سراسر دنيتا بته کشتت چتای متيپردازنتد (Graham,

مقدمه
چای ) (Camellia sinensis L.يكتي از دتديميتترين

) 1992اين گياه در نواحي گرمسيری و نيمهگرمسيری

نوشيدني های جهان است که نخستين بار توسط چينيان

که دارای ميزان بارش ساليانه کافي ،زهكشي مناسب و

از آن کشتورهای ديگتر نيتز

خاک اندکي اسيدی است بته ختوبي کشتت متي شتود

روش توليتتد آن را آموختنتتد (Fernandez et al.,

) (Graham, 1999به طور کلتي ،دو واريتته اصتلي از

) 2002چتتای گيتتاهي دول تته و هميشتته ستتبز از تيتتره

گيتتاه چتتای وجتتود دارد ،واريتتته دارای بتترگهتتای

 Camelliaceaeاست امروزه بيشتر از ستي کشتور در

کوچك که بته نتام علمتي Camellia sinensis var.

باستان کش

شتد و پت
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 sinensisشتتناخته متتي شتتود و در منتتاطک مرکتتزی و

ميزان اين ترکيبات در برداشت دوم (تير ماه) ،نسبت به

کوهستتتاني پاپتتن و چتتين متتي رويتتد و ديگتتری واريتتته

دو برداشت ديگتر (ارديبهشتت و شتهريور متاه) بيشتتر

دارای برگهای پهن با نام علمي Camellia sinensis

بود  Erturkو همكاران ( )8737نيز بته بررستي هفتت

 var. assamicaکتتته در منتتتاطک گتتترم و مرطتتتو

کلون متفاوت در ترکيه پرداختند و مشاهده نمودند که

شتتتمال شتتتردي هنتتتد بتتته وفتتتور يافتتتت متتتيشتتتود

محتتتوای فنلتتي و ميتتزان فعاليتتت آنتتتياکستتيداني در

) ، (Mendilcioglu, 2000در کشتتور ايتتران واريتتته بتتا

برداشت ستوم (شتهريور متاه) ،نستبت بته دو برداشتت

برگ های کوچك بيشتر کاشته مي شتود چتای شتامل

ديگتتر (ارديبهشتتت و تيتتر متتاه) بيشتتتر بتتود  Yaoو

ترکيبات متعددی چون :پلي فنل ها ،پروتئين هتا ،آمينتو

همكاران ( ) 8771نيز به بررسي تغييرات فصتلي برختي

اسيدها ،اسيدهای آلي و گروهي از ترکيبات شتيميايي

از ترکيبات فنلي چای پرداختند و مشاهده کردنتد کته

آنتتتيباکتريتتال و

ميزان فنليك هتايي نظيتر :اپتي کتاتچين گتاات و اپتي

آنتي اکسيداني هستند و به نوشابه آن حالت مايتهداری،

گالو کاتچين گاات ،در ماههای گرم سال بيشتتر و در

رنگ و طعم ويوه چای ميبخشند (Friedman et al.,

مقابتتل ،ميتتزان اپتتي گتتالو کتتاتچين و کتتاتچين کتتل در

) 2006همچنتتتين ،چتتتای دارای ترکيبتتتات معتتتدني

ماه های سرد سال بيشتر بود بترگ هتای جتوان ،تترد و

گوناگون نظير  :پتاستيم ،منيتزيم ،کتروم ،نيكتل و روی

شادابي که از بوته های چتای چيتده متي شتوند ،بخت

است که برای سالمتي انسان ضروری هستند مجموعه

مرغو مورد استفاده اين گياه برای صنعت چایسازی

از

هستند ترکيبات مهتم ايجتاد کننتده رنتگ و طعتم در

آ به عنوان پُر مصرف ترين نوشيدني در سراسر جهان

چای ،در دسمت های جوان شاخساره که در بر دارنتده

استفاده شود )Zhu et al., 2002؛  (Zaveri, 2006بته

غنچه و برگهتا ی اول هستتند ،بيشتتر استت برداشتت

طور کلي ،ترکيبات فنلي چای حدود  17درصتد متاده

برگ سبز چای در ايران از اوايل ارديبهشتت تتا اوايتل

خشك شاخسارههای جوان آن را تشكيل ميدهند کته

آبان متاه در سته چتين (برداشتت) عمتده شتامل :چتين

شامل فالوون ها ،کاتچينها ،فالونولها ،آنتوستيانينهتا

بهاره ،تابستتانه و پتاييزه انجتام متي شتود ميتزان توليتد

و غيره است اين ترکيبات از عوامتل اصتلي در تعيتين

محصول و کيفيت آن در زمان های اشاره شده با توجه

کيفيت چتای محستو متي شتوند کته مقتدار آنهتا در

به شرايط آ و هوايي متفاوت است

و زيستتتي استتت کتته دارای ختتوا

اين عوامل باعث شده است کته امتروزه چتای پت

شرايط متفاوت آ و هوايي دستخوش تغيير متيشتود

در پووه

و به دنبال آن ويوگي های کيفتي چتای خشتك توليتد

ترکيبات فنلي دو پنوتيپ (کلتون) انتختابي داخلتي بتا

شده نيز تغيير متييابتد )(Juliani and Simon, 2002

عنوانهای  377و  113پرداخته شد هدف از انجام اين

 Ercisliو همكتتاران ( ) 8772در پووهشتتي بتته بررستتي

پتتتتووه  ،ارزيتتتتابي برختتتتي ترکيبتتتتات شتتتتيميايي

تغييرات فصلي محتوای فنلي و فعاليت آنتتياکستيداني

شاخساره های جوان چای در سته فصتل رويشتي بهتار،

هفت کلون چای در ترکيه پرداختند که نتايج نشان داد

تابستان و پاييز است

حاضر ،به بررسي تغييرات فصلي برختي از

بررسي تغييرات فصلي برخي از ترکيبات فنلي در دو کلون چای )(Camellia sinensis (L.) O Kuntze
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معتترف فوليتتت ستتيوکالتئو و استتتاندارد گاليتتك استتيد

نمونههههبهههرداری :شاخستتتارههتتتای جتتتوان چتتتای

استفاده شد و نتايج به صورت ميليگرم گاليتك استيد

( (Camellia sinensis var. sinensisشامل يك جوانه

در هر گرم وزن خشك بيان شد به اين ترتيب کته بته

رأسي و دو برگ مجاور ،از کلتون هتای  377و  ،113از

 381ميكروليتر از عصاره 111 ،ميكروليتتر آ مقطتر،

مرکز تحقيقات چتای کشتور (اهيجتان) ،در سته فصتل

 8/1ميلتتيليتتتر فتتولين  37درصتتد و پ ت

از  0دديقتته 8

رويشي ( 31ارديبهشت 31 ،تير و  31آبان) ،در سالهای

ميلي ليتر محلول کربنات سديم  1/1درصد در تتاريكي

 3137و  3133در ستتتته تكتتتترار جمتتتتعآوری شتتتتدند

اضافه شد و پ

از  3/1ساعت درار گرفتن در تاريكي

نمونتتههتتای جمتتعآوری شتتده بتته آزمايشتتگاه تحقيقتتاتي

جتتذ نمونتتههتتا در طتتول متتو  101نتتانومتر توستتط

 ،برای انتقال به

اس كتروفتومتر ( UV-Visibleمدل ،Ultrospec 3000

آون با دمای  17درجته ستانتيگراد بته متدت  12ستاعت

شرکت  ،CamSpecچين) خوانده شد (Slinkard and

دانشگاه گيالن منتقل و شستشو شد س
درون کيسههايي کوچك درار گرفتند پ

از آن ،همته

)Singleton, 1977

نمونه ها در هاون به خوبي ساييده و برای عصتارهگيتری

تعیین مقدار فالونول کهل :ميتزان فالونتول کتل بتر

آمتتاده شتتدند در ايتتن پتتووه  ،همتته حتتاللهتتا و متتواد

اساس رنگسنجي کلريد آلومينيوم و بر حسب روتتين

شتتيميايي متتورد نيتتاز از شتترکتهتتای  Merckو Sigma

اندازه گيری شد بترای ايتن منظتور ،بته  3ميلتي ليتتر از

(آلمان) تهيه شدند

عصتتاره 8 ،ميلتتيليتتتر کلريتتد آلومينيتتوم  8درصتتد0 ،

عصههارهگیههری :بتترای استتتخرا عصتتاره از روش

ميلي ليتر استات ستديم  1درصتد و  3ميلتي ليتتر حتالل

 Bakhshiو  )8770( Arakawaاستتتفاده شتتد بتته ايتتن

استخرا اضافه شد س

ترتيب که بته  7/1گترم از پتودر نمونته خشتك شتده،

از  8/1ساعت درار گرفتن در دمای اتاق در طول متو

مقتتدار  1ميلتتيليتتتر حتتالل استتتخرا شتتامل متتتانول و

 111نانومتر خوانده شد برای رسم نمودار استاندارد از

استيك اسيد (نسبت  21به  )31اضتافه شتد و بته متدت

روتين استفاده شد )(Miliauskas et al., 2004

 81ستتاعت در يخچتتال نگهتتداری شتتد پتت
لولههای آزماي

از آن،

 ،ميزان جذ نمونه هتا پت

تعیین میزان فالونوئید :برای سنج

فالونوئيتد7/3 ،

حاوی نمونته ،در ستانتريفيوپ (متدل

گرم توده سلولي منجمتد شتده در  1ميلتي ليتتر اتتانول

 ،1-14شرکت  ،Sigmaآلمان) درار گرفتته ،بته متدت

استتيدی (اتتتانول و استتتيك استتيد بتته نستتبت  33بتته ،)3

 37دديقه بتا سترعت  37777دور در دديقته ستانتريفيوپ

ختتو ستتاييده شتتد و بتته متتدت  31دديقتته در ستترعت

شدند محلول روشتناور کته حتاوی عصتاره گيتاه بتود

 38777دور در دديقتته ستتانتريفيوپ شتتد پت

از صتتاف

بتترای انتتدازهگيتتری ميتتزان فنتتل ،فالونتتول ،فالونوئيتتد،

کردن ،محلول رويي به مدت  37دديقته در حمتام آ

آنتوسيانين و ظرفيت آنتي اکسيداني کل با ددت توسط

گرم با دمتای  27درجته دترار داده شتد ميتزان جتذ

سم لر جدا و در ميكروتيو هايي ريخته شد
تعیین مقدار فنل کل :برای سنج

ميزان فنتل کتل،

نمونهها پ

از سرد شدن ،توسط اس كتروفتومتر در سه

طول مو  177 ،817 :و  117نانومتر خوانده شد بترای
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محاستتتبه غلظتتتت فالونوئيتتتد ،از ضتتتريب خاموشتتتي
 11777 cm-1M-1استفاده شد )(Krizek et al., 1993

اندازه گیری محتهوای آنتوسهیانین :بترای ستنج

 :DPPHsc%درصتتتد بازدارنتتتدگي :Acont ،ميتتتزان
جذ  :Asamp ،DPPHميزان جذ (نمونه )DPPH +
تحلیل داده ها :بترای تحليتل دادههتا از نترمافتزار

آنتوسيانين 7/1 ،گرم از برگ منجمد شده گياه چتای،

 SPSSنسخه  33و برای مقايسه ميتانگين هتا از آزمتون

در  1ميلتتتي ليتتتتر متتتتانول استتتيدی (شتتتامل متتتتانول و

دانكن در سطح احتمال  1درصد و برای رسم نمودارها

کلريدريك اسيد بته نستبت  33بته  ،)3ختو ستاييده

از نرمافزار  Excelاستفاده شد

س

عصاره حاصل به مدت  31دديقه در  38777دور

در دديقه سانتريفيوپ شد محلول رويتي پت

از صتاف

نتایج

شدن به مدت يك شتب در تتاريكي دترار داده شتد و

محتوای فنهل کهل :بررستي عصتاره هتای متتانولي

جتتذ آن در طتتول متتو  117نتتانومتر بتتا دستتتگاه

کلتتونهتتای  377و  113گيتتاه چتتای ،بتترای انتتدازهگيتتری

استت كتروفتومتر خوانتتده شتتد بتترای محاستتبه غلظتتت

محتوای فنل کتل در سته برداشتت بهتار ،تابستتان و پتاييز

آنتوستتتيانين از ضتتتريب خاموشتتتي 11777 cm-1M-1

نشان داد که بيشتترين ميتزان ترکيبتات فنلتي در برداشتت

استفاده شد )(Masukasu et al., 2003

بهاره کلون  377و کمترين مقدار اين ترکيب در برداشت

آنتههیاکسههیدانی کههل :فعاليتتت

تابستتتانه کلتتون  113در ستتطح احتمتتال  1درصتتد بتتود

تعیههین فعالیهه

پتتاکستتازی

همچنين ،نتايج نشان داد که محتوای فنلي اين کلونهتا در

راديكال آزاد ) 8( (DPPHو -8دی فنيل -3-پيكريتل

برداشت پتاييزه تفتاوت معنتي داری نداشتتند ،ولتي در دو

(Kontogiorgis and

برداشت ديگر محتوای فنلي کلتون  377نستبت بته کلتون

) Hadjipavlou-Litina, 2005برای ايتن منظتور17 ،

 113به طور دابتل مالحظتهای بيشتتر بتود ترکيبتات فنلتي

آنتتتياکستتيداني بتتا استتتفاده از ستتنج
هيتتتدرازيل) ارزيتتتابي شتتتد

ميكروليتر از عصتاره داختل ميكروتيتو ريختته شتد

کلون  113در فصول مختل

برداشت ،مقادير متفاوتي را

 317 ،ميكروليتر محلول  7/3نرمال  DPPHبه آن

نشان داد ،به طوری که نمونه های برداشت شتده در فصتل

اضافه شد شاهد و بالنك نيز به ترتيب بتا  3ميلتي ليتتر

بهار بيشتترين و نمونته هتای حاصتل از برداشتت تابستتان،

محلول  7/3نرمتال ) (DPPHدر متتانول و  3ميلتي ليتتر

کمترين ميزان ايتن ترکيبتات را شتامل متيشتدند ،امتا در

از گذشت  17دديقه در

محتوای فنلي کلون  377در دو برداشتت تابستتان و پتاييز

س

حالل استخرا آماده شد پ

شرايط تاريكي و دمای اتاق ،جذ شتاهد و نمونته هتا

تفاوت معنيداری مشاهده نشد (شكل )3

در طول مو  131نتانومتر خوانتده شتد بتا دترار دادن

محتوای فالونول کهل :نتتايج حاصتل از آزمتاي

جذ مربتو بته شتاهد و نمونته در رابطته  ،3درصتد

رنگسنجي کلريد آلومينيتوم کلتونهتای  377و  113در

جمعآوری راديكال آزاد به دست آمد

شكل  8نشان داده شتده استت همتان طتور کته مشتاهده

رابطه :3

ميشود کلتون  377در هتر دو فصتل بهتار و تابستتان ،در
DPPHsc%= (Acont-Asamp)/ Acont × 100

ستتطح احتمتتال  1درصتتد دارای مقتتادير نستتبتاال بتتاايي از
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ترکيبات فالونولي نسبت به کلون  113بود ،اين در حتالي

تابستان ،حاوی بيشترين مقدار رنگدانههتای آنتوستيانين و

است که محتتوای فالونتولي ايتن دو کلتون ،در برداشتت

دارای اختتتالف معنتتيداری در ستتطح احتمتتال  1درصتتد

سوم تفاوت معنيداری نشان ندادنتد همچنتين ،در کلتون

نسبت به دو برداشت ديگر بودند اين در حالي استت کته

 ،113محتتتوای فالونتتولي در برداشتتت پتتاييزه بيشتتتر از دو

محتوای آنتوسيانيني نمونههای برداشت شده در هتر يتك

برداشتتت ديگتتر در ستتطح احتمتتال  1درصتتد بتتود ،امتتا در

از فصول بهار ،تابستان و پاييز ،تفاوت معنتيداری بتين دو

محتتتوای فالونتتولي کلتتون  377در ستته فصتتل مختلتت

کلون  377و  113نشان نداد (شكل )1

برداشت ،تفاوت معنيداری دابل مشاهده نبود (شكل )8

فعالیههه

آنتهههیاکسهههیدانی :درصتتتد فعاليتتتت

محتوای فالونوئید :محتوای فالونوئيدی کلونهای

آنتياکسيداني عصاره برگهای کلونهای بررستي شتده

بررسي شده گياه چای در شكل  1نشان داده شده است

چای در زمانهتای مختلت

برداشتت در جتدول  3نشتان

همه عصاره ها دارای مقادير دابل مالحظهای از ترکيبات

داده شتتتده استتتت تمتتتام عصتتتارههتتتا دارای فعاليتتتت

فالونوئيتتدی بودنتتد و ميتتزان هتتر ستته گتتروه ترکيبتتات

آنتتتياکستتيداني شتتايان تتتوجهي بودنتتد ميتتزان فعاليتتت

فالونوئيتتدی کتته در طتتول متتو هتتای  177 ،817و 117

آنتتتياکستتيداني هتتر دو کلتتون ،از نخستتتين برداشتتت تتتا

نانومتر دارای جتذ هستتند ،در برداشتت بهتاره کلتون

سومين برداشت به طور معنيداری افزاي

پيدا کرده بود

 377نسبت به ساير عصارهها بيشتر بود (شكل )1

تفاوت محتوای آنتياکسيداني کلون  113نسبت به کلتون

محتههههوای آنتوسههههیانین :نتتتتتايج حاصتتتتل از

 377در فصل بهتار در ستطح احتمتال  1درصتد معنتيدار

اس كتروفتومتری عصارههتای متتانولي کلتونهتای  377و

بود ،در حالي که در دو برداشت ديگر تفاوت معنيداری

 113نشان دادند که شاخسارههای برداشت شده در فصتل

بين اين دو کلون مشاهده نشد (جدول )3

شكل  -3تغييرات محتوای فنل کل در زمانهای مختل

برداشت در عصاره برگ کلونهای  377و  113مقادير ميانگين سه تكرار  SD ±است

حروف يكسان بيانگر عدم اختالف معنيدار در سطح  P≤0.05است
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برداشت در عصاره برگ کلون های  377و 113

مقادير ميانگين سته تكترار SD ±

است حروف يكسان بيانگر عدم اختالف معنيدار در سطح  P≤0.05است

شكل  -1تغييرات محتوای فالونوئيد در زمانهای مختل

برداشت در عصاره برگ کلتونهتای  377و 113

مقتادير ميتانگين سته تكترار SD ±

است حروف يكسان بيانگر عدم اختالف معنيدار در سطح  P≤0.05است

شكل  -1تغييرات محتوای آنتوسيانين در زمان های مختل

برداشت در عصاره برگي کلون های  377و 113

است حروف يكسان بيانگر عدم اختالف معنيدار در سطح  P≤0.05است

مقتادير ميتانگين سته تكترار SD ±
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جدول  -3تغييرات فصلي فعاليت آنتي اکسيداني کلون های  377و  113مقادير ميتانگين سته تكترار  SD ±استت حتروف يكستان بيتانگر عتدم
اختالف معنيدار در سطح  P≤0.05است
کلونها
377

113

زمان برداشت

درصد فعاليت آنتياکسيداني

بهار

30/00 ± 7/30 d

تابستان

32/81 ± 7/71 b

پاييز

3/87 ± 7/32 a

بهار

31/11 ± 7/73 c

تابستان

32/11 ± 7/73 b

پاييز

33/17 ± 7/33 a

بحث

ستتالمتي انستتان و پيشتتگيری از برختتي بيمتتاریهتتا ماننتتد

گياهان گروه بزرگي از فرآوردههای ثانوی را توليد

سترطان ايفتا کننتد ) (Shahidi et al., 1992بته همتين

متتيکننتتد کتته دارای حتتدادل يتتك گتتروه فنلتتي هستتتند

دليل متدتهاستت گياهتاني کته از مقتادير نستبتاال بتاای

ترکيبتتات فنلتتي نق ت هتتای گونتتاگوني در گياهتتان ايفتتا

ترکيبتتات فنلتتي برخوردارنتتد ،متتورد توجتته بستتياری از

ميکنند که از آن جمله مي توان به جلب گردهافشتانهتا

پووهشتتتگران دتتترار گرفتتتتهانتتتد )3333( Robertson

اشتاره نمتود (Maria et

گزارش داده است که برگ های چای غني از ترکيبتات

) al., 2003به نظر ميرسد توليد اين دسته از ترکيبتات

فنلي است و ميتواند تا مقادير باای  177ميلتيگترم بتر

ثتتانوی ،تحتتت تتتأثير شتترايط محيطتتي گيتتاه باشتتد در

گتترم متتاده خشتتك چتتای را تشتتكيل دهنتتد  Julianiو

حاضتر نشتان داده شتد کته زمتان برداشتت ،بتر

 )8778( Simonنيتتتز در پووهشتتتي نشتتتان دادنتتتد کتتته

ميزان متابوليتهای ثانويهای که بررستي شتد تأثيرگتذار

شاخساره های جوان چای از لحاظ محتتوای فنلتي بستيار

بوده است ،به طوری که از نظر محتوای فنلي ،کلونهای

غني هستند و ميزان ترکيبات فنلي شاخساره های چای 1

 377و  113در برداشت اول نسبت به دو برداشت ديگتر

تتتتتا  1برابتتتتر بيشتتتتتر از محتتتتتوای فنتتتتل دارچتتتتين

دارای بيشترين مقدار ترکيبتات فنلتي بودنتد (بته ترتيتب

) (Cinnamomum verumو پونه کتوهي (Origanum

 03/81و  )11همچنتتتين ،در مقايستتته بتتتين دو کلتتتون،

) vulgareاست در مطالعهای نشان داده شد که بيوستنتز

بيشترين مقتدار فنتل کتل در کلتون  377بهتاره (03/81

ترکيبات فنلي مي تواند به طور تأثيرگذاری توسط تاب

ميليگرم بر گرم وزن خشك) و کمتترين مقتدار آن در

نتور خورشتيد القتا شتود (Harbowy and Balentine,

کلتتون  113تابستتتانه ( 3/00ميلتتيگتترم بتتر گتترم وزن

) 1997بر اساس اين اطالعات ،تغييرات در سطوح فنتل

خشتتك) مشتتاهده شتتد اگرچتته در برداشتتتهتتای اول و

کل ،بين برگهای تتازه جمتعآوری شتده در متاه هتای

دوم ،محتوای فنل کتل کلتون  377از کلتون  113بيشتتر

سرد و گرم ،مي تواند نتيجه تأثير عتواملي چتون شترايط

بود ،اما در برداشت پاييزه اين دو کلون تفاوتي مشتاهده

محيطي ،زمان برداشت ،پنوتيپ گياه و غيره باشد

و جذ اشعه زيانبار فترابنف

پووه

نشتتد ترکيبتتات فنلتتي متتيتواننتتد نق ت هتتای مهمتتي در

در مطالعه حاضر نشان داده شده است که کلون های
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مختل ت

گيتتاه چتتای دارای مقتتادير متفتتاوتي از فعاليتتت

آنتياکسيداني طتي دورههتای مختلت

فالونول ها به طور عمده برای حفاظت از اشعه فترابنف

برداشتت استت

در گيتتاه ستتنتز متتيشتتوند ) (Maria et al., 2003در

ميزان فعاليت آنتتي اکستيداني در هتر دو کلتون بررستي

مطالعه حاضر تغيير چنداني در محتوای فالونولي کلتون

شده از برداشت بهاره تا برداشتت پتاييزه رونتد افزايشتي

 377در سه برداشتت مختلت

مشتاهده نشتد در کلتون

نشان داد ،به طتوری کته شاخستارههتای چتای برداشتت

 113نيز فقط در برداشتت ستوم نستبت بته ستاير فصتول

شتتده در فصتتل پتتاييز دارای بيشتتترين درصتتد فعاليتتت

افزاي

معنيدار مشاهده شد ( 83/38ميلي گرم بتر گترم

آنتي اکسيداني نسبت به دو برداشت ديگر بودند ،به ايتن

وزن خشك) تغييترات محتتوای فالونتولهتا در فصتول

ترتيب که کلتون  377از  30/0درصتد در برداشتت اول

مختل

برداشت ،در ستالهتای اخيتر بته طتور گستترده

به  33/8درصد در برداشت ستوم و کلتون  113از 31/1

مطالعتته شتتده استتت (Hilton and Palmer-Jones,

يافته بود نتايج ما در ايتن

1973؛  (Malec, 1988تغييتترات محتتتوای فالونتتولهتتا

 Ercisliو همكتتاران ()8772

ميتواند متأثر از تنوع گونهها )،(Obanda et al., 2010

مطابقت دارد  Tavazziو  )8773( Offordدر پووهشي

آ

و هوا ) ،(Wei et al., 2011ارتفاع (Chen et al.,

نشتان دادنتد کته چتای ،دهتوه و کاکتائو حتاوی مقتادير

) 2010و سبكهای متفاوت کشاورزی مانند چگتونگي

زيادی از فعاليت آنتي اکستيداني هستتند گتزارشهتايي

هترس کتردن ) (Thomas et al., 2005باشتد از ميتان

وجتتتود دارد کتتته نشتتتان داده استتتت ميتتتزان ترکيبتتتات

همه اين عوامل ،احتمااال تغييرات فصلي و آ و هتوايي

آنتي اکسيداني برگ چای با تغييترات آ و هتوا ،تنتوع

از مهم تترين عوامتل باشتد  Wangو همكتاران ()8733

گونهای و ستن بترگهتا تغييتر متييابنتد (Leung and

نشتتان دادنتتد کتته بتتين متوستتط دمتتای روزانتته و مقتتدار

 Foster,تغييتتتتترات عمتتتتتده در فعاليتتتتتت

فالونولها همبستتگي شتديدی وجتود دارد و متي توانتد

درصد به  33/1درصد افزاي
متتورد بتتا نتتتايج پتتووه

)1996

آنتتتياکستتيداني بتترگ چتتای در زمتتانهتتای مختلتت

روی ميزان فالونول کل و همچنتين ميتزان هتر کتدام از

برداشت ،تأثير تغييرات عوامل بوم شناختي بر آن را نشان

انواع فالونول ها به تنهايي تأثيرگذار باشد ،به طوری کته

متتيدهتتد چتتای و کتتاتچينهتتای آن بتته علتتت ختتوا

با افزاي

آنتتتياکستتيداني آن بتته ختتوبي شتتناخته شتتدهانتتد ايتتن

اپي گالوکاتچين گاات و اپي کاتچين افزاي

ترکيبتتات در مبتتارزه بتتا انتتواع بيمتتاریهتتای وابستتته بتته

 Zhengو همكتتاران ( )8772در پووهشتتي دريافتنتتد کتته

گونههای اکسيون فعال نظير برخي از انتواع سترطانهتا،

اشعه فرابنف

نوع  Bتجمع فالونول ها را در گيتاه چتای

تصتتلب شتتريان و بيمتتاریهتتای دلبتتي شتترکت متتيکننتتد

تحريك ميکند

)(Yang et al., 2002

دما ،ميزان برخي از ترکيبتات فالونتولي نظيتر
مييابتد

در مطالعه حاضر ،محتوای فالونوئيدی هر دو کلتون

انواع ميوه و چای به عنوان مهمترين منبع فالونولهتا

در برداشت اول نسبت به دو برداشت ديگتر بتااتر بتود

در زندگي انستان متورد توجته بستياری از پووهشتگران

همچنين ،غلظت آنتوسيانين در برداشتت دوم نستبت بته

دتتترار گرفتتتته انتتتد )(Hollman and Arts, 2000

دو برداشت ديگتر بيشتتر بتود بنتابراين متي تتوان نتيجته
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 ميتزان،  در فصول مختل113  و377 داد که کلون های

گرفت که تغييرات آ و هتوايي در طتول ستال و نتوع

متفاوتي از فعاليتت آنتتي اکستيداني و ترکيبتات فنلتي را

پنوتيپ گياه مي تواند بر کيفيتت و ارزش غتذايي چتای

دارند تفاوت عمده شاخساره های چای از نظر ترکيبات

تأثيرگذار باشد و جوانههای چای کته از اجتزای اصتلي

 تأييتد کننتده،برداشت

موجود در آن در فصول مختل

 طي ماههای،در توليد چای با کيفيت محسو ميشوند

تأثير تغييرات شاخص هتای بتوم شتناختي استت اگرچته

نامساعد سال با افت کيفيت همراه ميشوند

 داشتت و برداشتت،تغييرات مرتبط با چگونگي کاشتت
نتیجهگیری

نيز مي تواند بر ميزان فنليكها و ساير ترکيبات شتيميايي
چای تأثيرگذار باشد که اين مطلتب متي توانتد موضتوع
تحقيقات آينده باشد

باا بودن سطح ظرفيت آنتتي اکستيداني محصتوات
خطتتر ابتتتال بتته ستترطان و

غتتذايي بتته علتتت کتتاه

بيماریهای دلبي و عرودي برای عموم مردم مهتم استت
سپاسگزاری
نگارندگان از رياست محترم مرکز تحقيقتات چتای

 چای با غني بودن از ترکيبات ستودمند و،به همين علت
دارويي جايگاه ويوهای در ميان وعدههای غتذايي دارد

کشور در اهيجان به خاطر همكتاری صتميمانه در تهيته

پووه ها در زمينته فعاليتتهتای آنتتياکستيداني نشتان

نمونههای گياهي و از دانشگاه گيالن به ختاطر حمايتت

ميدهد که شاخسارههای چای از اين نظتر متيتواننتد از

مالي ددرداني مينمايند

نشتان

غنيترين منابع در ميان گياهان باشند اين پووه
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Abstract
Tea (Camellia sinensis) is one of the most active and important biochemical sources. A
number of factors, such as species, season, agronomic condition and age of the leaves, are
known to affect the quality of tea. In this study, fresh tea shoots consisting of one apical bud
and two adjoining leaves were collected from Tea Research Institute of Iran (Lahijan). Some
of the phenolic components of two clones of tea (100 and 451) + in three harvest seasons
(spring, summer and autumn) were investigated. The results indicated that harvesting time
was crucial in determining the biochemical compounds of tea clones, so that antioxidant
activity was increased in both examined colons from 1st harvest (spring) to 3rd harvest
(autumn), showing some of the impact of ecological factors in different seasons on the
biochemical compounds of tea and helping to find oppropriate time to obtain tasty tea during
three harvesting season.
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