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تکنولوژی فرآوری
انواع چای
ارائه کننده:

سید احمد تقی شکرگزار
دی ماه 1399
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شادروان محمد میرزا چایکار(کاشف السلطنه)
پدر چای ایران
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محبوبیت چای به عنوان یک نوشیدنی فرح بخش ،توجهات علمی را
به سوی خود جلب نموده است زیرا چای شامل فالوانل ها و آنتی
اکسیدان ها می باشد که بر طبق تحقیقات متعدد ثابت شده است
دارای اثرات سودمندی بر سالمت انسان می باشند .چای سیاه مهم
ترین منبع غنی از پلی فنل ها می باشد که حدود  %80کل چای
تولیدی در دنیا را تشکیل می دهد .بسیاری از مطالعات پزشکی
نشان داده اند که نوشیدن چای تا حد بسیار زیادی می تواند خطر
ابتالء به سرطان ،بیماریهای قلبی عروقی و عصبی را کاهش دهد.
عالوه بر این آثار سودمند دیگری نظیر خواص ضد تورم ،ضد چاقی،
ضد کلسترول ،ضد دیابت ،ضد باکتری ،ضد تومور و ضد آسیب های
اشعه ماوراء بنفش به برای نوشیدنی چای گزارش شده اند که تا
حدی به کافئین موجود در چای مربوط هستند ولی بیشتر وابسته به
ترکیبات فنلی چای خصوصا فالونوئیدها می باشند .
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درختچه چای
درختچه چای گیاهی دائمی وخزان ناپذیر ،دگرگشن از شاخه نهاندانگان،
رده دولپه ایها ،راسته پاریتال ها  ،خانواده تیاسه و از جنس کاملیا است.
این گیاه یک پایه و دیپلوئید (کروموزم  )2n =30می باشد.
Camellia
دو گونه اصلی چای  Camellia sinensisو
assamicaمی باشند .نوع اول مربوط به چین ،تبت و ژاپن بوده و
مقاومت بیشتری به هوای سرد نسبت به گونه دوم دارد که مربوط به
شمال شرقی هند می باشد.
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مکان يابي برای احداث باغ

 میزان بارندگیدامنه کشت چای در جهان در منااطقی کاه میازان بارنادگی آنهاا باین
 700تا  5000میلیمتر در سال است ،گسترش دارد .کشت بهینه چای
با توجه به نیااز آبای آن در میازان بارنادگی  1800میلیمتار در ساال
(متوسااب بارناادگی  150میلیمتاار در ماااه) انجااام میشااود .امااا حااداقل
بارندگی مورد نیاز  1175میلی متر در ساال اسات .در ایاران ،چاای در
مناطقی با میزان بارندگی باه طاور میاانگین  1211میلیمتار در ساال و
بین  1000تا  1400میلیمتر در سال کشت میشود .بنابراین باغ چاای
ترجیحاً باید در منطقهای احداث گردد که بارنادگی آن باین حاداقل و
حداکثر بارندگی قرار داشته باشد.
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دمای هوا
دامنه دمایی کشت چای در جهان  13تا  25درجه سانتیگراد بوده
و کشاات بهینااه آن در دمااای  18تااا  25درجااه سااانتیگراد انجااام
می گیرد .دمای هوا در منااطق چایکااری ایاران در دامناه میاانگین
دمای ماهانه  11تا  20درجه سانتیگراد میباشاد .بناابراین توصایه
میگردد محل انتخاب باغ در محدودهای قارار گیارد کاه در دامناه
دمایی مناسب باشد.
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عرض جغرافیايي
گستره کشت چای در جهان از نظر عرض جغرافیایی از  42درجه
شمالی (گرجستان) تا  27درجه جنوبی (آرژانتین) و در ایران از 36
درجه و  31دقیقه تا  37درجه و  25دقیقه شمالی (عرض جغرافیایی)
و از  49درجه و  15دقیقه تا  51درجه و  15دقیقه شرقی (طول
جغرافیایی) امتداد دارد .هر چه عرض جغرافیایی به مناطق استوایی
نزدیکتر باشد ،طول دوره بهرهبرداری افزایش مییابد.
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انواع چای خشک
برگ چای از نظر اقتصادی و بهره وری قسمت اصلی این گیاه را تشاکیل مای دهاد.

روش های گوناگونی برای عمال آوری و سااخت بارگ گیااه چاای وجاود دارد کاه
متداول ترین آنها عبارتند از:
الف) روشی که در آن عمل اکسیداسیون روی ترکیبات موثره برگ سبز چای انجام

می گیرد (چای سیاه).
ب) روشی که در آن عمل اکسیداسیون روی ترکیبات موثره برگ سبز چاای انجاام
نمی گیرد (چای سبز).

ج) روشی که در آن عمل اکسیداسیون روی ترکیبات موثره برگ سبز چای به طاور
ناقص انجام می گیرد (چای اولونگ).
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Types of Teas

Black tea
Oolong tea
Green tea
Fully fermented teas

Partly fermented teas
Unfermented teas
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تركیب شیمیايي برگ سبز چای
• برگ چای از نظر اقتصادی و بهره برداری قسمت اصلی این گیاه را
تشکیل می دهد .یک شاخه نورسته گیاه چای به طور تقریبی دارای
 %23ماده خشک و  %77آب است .تقریباً نیمی از این مواد به
صورت محلول در آب و نیمی دیگر به صورت غیرمحلول در آب
هستند .
• مقدار غلظت ترکیباتی که سبب باالرفتن کیفیت چای تولیدی
می گردند در غنچه و برگ اول و دوم بیشتر هستند .بنابراین چایی
که از برگهای لطیف (یک غنچه و دو برگ) ساخته می شود از
کیفیت بهتری برخوردار است .در این برگ ها ترکیبات شیمیایی و
مواد معدنی متعددی یافت می شود که در اینجا به مهم ترین آنها
اشاره می شود.
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ترکیب شیمیایی یک شاخساره نورسته چای
Compounds %

Dry
weight

Contribution

Total Polyphenols

25 - 30

Astringency

Flavanols
(-) Epigallocatechin gallate

8 – 12

(-) Epicatechin gallate

3–6

(-) Epigallo catechin

3–6

(-) Epicatechin

1–3

(+) Catechin

1–2

(+) Gallocatechin

3–4

Flavonols and flavonol glycosides

3–4

Leuco anthocyanins

2–3

Polyphenolic acids and depsides

3–4
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Caffeine

3-4

Theobromine

0.2

Theophylline

0.5

Amino acids

4–5

Organic acids

0.5 – 0.6

Monosaccharides

4–5

Polysaccharides

14 - 22

Cellulose and Hemicellulose

4–7

Pectins

5–6

Lignin

5–6

Protein

14 – 17

Lipids

3–5

Chlorophylls and other pigments

0.5 - 0.6

Ash (minerals)

5–6

Volatiles

0.01 – 0.02
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Briskness

Brothyness

Colour and Appearance

Aroma

آنزيم های برگ سبز چای
• آنزیم ها ترکیباتی هستند که عمل آنها تنها ایجاد
راه مناسبی برای انجام واکنش های بیو شیمیایی
است و خود در انرژی واکنشی تاثیری ندارند .نحوه
عمل آنزیمی شبیه سایر کاتالیزور های شیمیایی
است .آنزیم های زیادی دربرگ سبز چای وجود
دارند که مهم ترین آنها عبارتند از:
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آنزيم پلي فنل اكسیداز
• این آنزیم نوعی پروتئین حاوی مس است که خیلی سریع
روی پلی فنل های برگ چای اثر می کند .مواد پلی فنلی در
الیه سلول های نردبانی برگ و آنزیم پلی فنل اکسیداز در
الیه روپوستی آن وجود دارند که بوسیله دیواره ای از
همدیگر جدا می شوند .در نتیجه پاره شدن و از بین رفتن
این دیواره مواد پلی فنلی در مجاورت آنزیم پلی فنل-
اکسیداز قرار گرفته و در حضور اکسیژن عمل
اکسیداسیون صورت می پذیرد.
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آنزيم پکتیناز
• این آنزیم بر روی پکتین دیواره سلولها اثر کرده و آن را به اسید
پکتیک و متیل الکل تبدیل می کند .پکتین ماده ای است که به
دیواره سلولی برگ استحکام می بخشد و ممکن است تا حدود 6
درصد ماده خشک شاخساره چای را تشکیل دهد .در مرحله خشک
کردن چای ،متیل الکل تولید شده تبخیر گشته و اسید پکتیک به
صورت الیه محافظی روی سطح خارجی برگ می نشیند و خشک
می گردد .عمل این آنزیم در حرارت  9/48درجه سانتی گراد
بخوبی انجام میگیرد ولی در درجه حرارت عادی اتاق تخمیر این
آنزیم فعالیت چندانی از خود نشان نمیدهد.
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آنزيم پپتیداز
• این آنزیم پروتئین موجود در برگ را تجزیه و به
اسیدهای آمینه تبدیل می کند .تا زمانی که عمل برگ
چینی انجام نشده همواره تعادلی بین تولید پروتئین و
تجزیه آن به اسیدهای آمینه وجود دارد .پس از برگ
چینی و در حین مراحل چایسازی بویژه در مرحله پالس
حالت تعادل موجود بین پروتئین و اسیدهای آمینه به هم
خورده و فعالیت آنزیم پیتیداز آغاز میگردد و پروتئین
موجود در برگ تبدیل به اسیدهای آمینه میشود ،به
طوری که مقدار اسیدهای آمینه در برگ پالس شده به
طور قابل توجهی در مقایسه با برگ تازه افزایش مییابد.
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آنزيم كلروفیالز
• ماقداری از کالروفیل موجود در برگ سبز چای توسب آنزیم
کاااالروفیالز تجزیه می شود .این آنزیم در ابتدا بنیان فااایتول
(زنجیر  )C20 H39مولکول کلروفیل را برداشته و آن را تبدیل به
ترکیبی به رنگ سبز زیتونی بنام کلروفیلید می کند .این تغییر و
تبدیل آنزیمی در خالل مرحله مالش و اکسیداسیون (تخمیر) برگ
انجام میشود .در جریان خشک کردن چای ،کلروفیلید حاصله اتم
منیزیم خود را از دست داده و ماده ای به رنگ قهوه ای به نام
فائوفورباید تشکیل می شود.

•

24

کلروفیل و محصوالت حاصل از تجزیه آن
کلروفیل
)سبز(

-Mg

فائوفیتین
)سیاه(

کلروفیالز
(ازدست دادن فیتول)
کلروفیلید
(سبز زیتونی)

-Mg
فائوفورباید
)قهوه ای(

مراحل فرآوری چای سیاه

اهمیت مرحلهی فرآوری چای به خاطر نقش بسیار مهمی است
که در ایجاد کیفیت نهایی چای سیاه بر عهده دارد .فرآوری
برگهای چای پس از برداشت آنها از باغ ،آغاز میشود.
برداشت برگ سبز از باغهای چای در ایران از اردیبهشت ماه
شروع میشود و تا نیمه دوم آبان ماه ادامه دارد (شامل چین
بهاره ،تابستانه و پاییزه) .برگهای تازه و لطیف ( 2تا  3برگ و
یک جوانه) ،محصول برداشتی را تشکیل میدهند .برگهای
چیده شده توسب کشاورزان با سبدهای حصیری (زنبیل) به
کارخانههای چایسازی حمل و فروخته میشود.
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چای سیاه
چای سیاه ،فرآوردهای است که از جوانهها ،برگها و ساقههای ترد و جوان رقمهایی

از بوتهی چای با نام علمی  Camellia sinensis (Linnaeus) O. Kuntzeتهیه
میشود .بیش از دو سوم چای تولیدی جهان را چای سیاه تشکیل می دهد .چای سیاه
را به دو روش رسمی (ارتدکس) و غیر رسمی (غیر ارتدکس) تهیه می کنند .برگهای

چای پس از برداشت در دما و رطوبت کنترل شده ،اکسید شده ،خرد میشوند تا عمل
اکسیداسیون به وسیلهی آنزیم امکانپذیر شود.
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در تولید چای سیاه به روش رسمی (ارتدکس) مراحل پالس ،مالش ،اکسیداسایون
و خشک کردن به وسیلهی دستگاههای موجود به روشی که به آنها اشااره خواهاد

شد ،انجام میگیرد .در روش غیر رسمی رطوبات بارگ ،کمتار گرفتاه شاده (کام
پالستر) و توسب ماشینهایی از قبیل ) ،CTC (Crush, Tear, Curlروتاروان
) ،(Rotervanلگوان و ال.تی.پی ) (L.T.Pانجام می شود .در ایران مصرف این

نوع چای نسبت به چای معمولی یا ارتدکس کمتر است و بیشاتر در تهیاهی چاای
کیسهای به کار میرود .اصطالح سیاتیا سای از حاروف اول کلماات لاه کاردن و
سائیدنا پاره کردنا گلوله کردن تشکیل شده است.
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مراحل فرآوری چای سیاه به روش ارتدکس
برداشت برگ سبز
برداشت برگ سبز از باغهای چای در ایران از اردیبهشت ماه شروع مایشاود و
تا آبان ماه ادامه دارد (شامل چاین بهااره ،تابساتانه و پااییزه) .برگهاای تاازه و

لطیااف ( 2تااا  3باارگ و یااک جوانااه) ،محصااول برداشااتی را تشااکیل ماایدهنااد.
برگهااای چیااده شااده توسااب کشاااورزان بااا ساابدهای حصاایری (زنبیاال) بااه
کارخانههای چایسازی حمل و فروخته میشود.

حمل برگ برای تحویل آن به کارخانه باید به نحوی صاورت گیارد کاه برگهاا
حالت تازه و لطیف خود را حفظ کارده و جریاان هاوا هماواره در باین بارگ هاا
وجود داشته باشد (حمل برگها به صورت فشرده انجام نشود) .در حمال و نقال

برگ سبز ،وارد آمدن هرگونه فشار ،ضاربه و گرماا موجاب کااهش کیفیات آن
می گردد.
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پس از برداشت برگهاای سابز ،واکنشهاای آناابولیکی متوقاف شاده و واکنشهاای
کاتابولیاک کاه باعاک شکستهشاادن ترکیباات آلای بزرگتاار باه مولکولهاای سااادهتر

میشوند ،آغاز میگردند .مولکولهای قند که پیشتر محصول واکنشهای فتوسنتز در
برگ بودهاند ،شکسته شده و انرژی حاصل از آن برای انجام واکنشهاای بیوشایمیایی
درون برگ استفاده میشود.
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طی عملیات نگهداری و حمل و نقل به علت تنفس در تودهی برگهای چیدهشده ،دما افزایش

مییابد .در فرآیند تنفس ،ترکیبات آلی در سلول (اغلب قندها) به دیاکسیدکربن و مقدار زیادی
آب ،اکسید میشوند.
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حمل ونقل برگ سبز
کمترین آسیب به برگ سبز

انتقال به کارخانه در کمترین زمان ممکن
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پالس برگ سبز

پالس ،اولین مرحلهی فرآوری برگ سبز چای در کارخانه چایسازی می باشد که در
آن برگ تازه چیده شده به صورت فیزیکی و شیمیایی برای مراحل بعدی مهیا
میگردد .در واقع ،پالس یکی از مهمترین مراحل فرآوری چای است و میتوان گفت

پایه و اساس دستیابی به کیفیت در تولید چای را تشکیل میدهد .دستیابی به سطح مورد
نظر پالس میتواند چای با کیفیت بهتری ایجاد نماید در حالی که غفلت در این مرحله
میتواند مشکالت جدی در مراحل بعدی تولید ایجاد نماید .بهطورکلی سه هدف زیر در
فرآیند پالس مورد نظر می باشد (دو هدف آخر به پالس فیزیکی برگ ارتباط دارد):
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 شکستن ترکیبات شیمیایی پیچیده در سلولها باه ماواد ساادهتر کاه هماراه باا دیگارمولکولهای سادهتر به ایجاد صفات کیفی چای مانند "مایهداری" و "عطر و طعم" کمک
خواهد کرد .این مورد به پالس شیمیایی برگ ارتباط دارد.

 کاهش رطوبت برگ تازه که در محدودهی  73تا  83درصد میباشد. افزایش انعطافپذیری بارگ کاه بارای پایچش آن در مرحلاهی پاس از آن (ماالش)ضروری است.
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پالس شیمیایی
پالس شیمیایی بالفاصله پس از برداشت شروع میشود و ارتبااطی باا میازان از دسات

رفتن رطوبت ندارد بلکه تابعی از زمان و درجاه حارارت اسات .ساطح رطوبات بارگ
ممکن است در عرض چند ساعت به حد مطلوب رسیده باشد اما تغییارات کاتاابولیکی
که از موقع برداشت آغاز شده است ،به گذشت زمان نیاز دارد .ترکیب شیمیایی برگی
که چند ساعت پس از برداشت ،خشک شده باشد برای تولیاد چاای نامناساب خواهاد

بود .بنابراین ،برای شکستن مولکولهای آلای بازرگ باه سااختارهای ساادهتر ،تاامین
هوای کافی و گذشت زمان الزم اسات .تغییارات شایمیایی زیار در طاول پاالس اتفااق
میافتد:
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 آزاد شدن دی اکسید کربن و آب با توجه به شکستن مولکولهای بزرگ. تغییر در فعالیت آنزیم. -تجزیه جزئی پروتیینها به اسیدهای آمینه که باه عناوان پیشساازهای عطار

عمل میکنند.
 افزایش محتوای کافیین که موجب افزایش گسی نوشابه چای میگردد. -تولید ترکیبات طعمی فرار ( .)VFCبرخی از این ترکیبات ،بوی علفی و برخی

دیگر بوی گٌلی ایجاد میکنند.
 کاهش در محتوای کلروفیل.تغییرات شیمیایی فوق به طور ذاتی در ساختار بیوشیمیایی بارگ اتفااق میافتاد
اما دامنه و وسعت این واکنشها بسته به ارقام ،روش فرآیناد و عوامال فیزیکای

مانند دما و رطوبت ،متفاوت میباشد .این فرآیند بهطور معمول حدود  12تا 16
ساعت به طول میانجامد و تعجیل در انجام آن جایز نیست.
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درصد پالس
درصد پاالس باهطور متعاارف ،باا اساتفاده از وزن بارگ در پایاان مرحلاهی پاالس
محاسبه میشاود .باه عباارتی اگار  100کیلاوگرم بارگ سابز در پایاان پاالس 70

کیلوگرم وزن داشته باشد ،درصد پالس  70درصد خواهاد باود و  30کیلاوگرم آب
از برگ سبز حذف شده و کاهش داشته است .این روش بارای بیاان پاالس صارف
نظر از رطوبت اولیهی برگ است .بناابراین ،پاالس باه میازان  70درصاد بساته باه
رطوبت اولیهی برگ ،به مقادیر مختلفی از رطوبت ارتباط خواهد داشت.

44

بنابراین ،استفاده از درصد پالس یکسان در طول یک فصل مطلوب نخواهد بود و
برگ در دورههای مختلف با توجه به رطوبت اولیه ،نیاز به حذف مقادیر متفاوت

رطوبت خواهد داشت .عالوه بر این ،در طول فرآیند پالس ،تنفس برگ موجب
تجزیهی کربوهیدرات و از دست دادن  4درصد مواد جامد محلول خواهد شد.
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درصد استحصال
نسبت چای ساخته شده به برگ سبز به عنوان "درصد استحصال" یا معادل عملکرد
تولید ،نامیده میشود .این نسبت با توجه به رطوبت اولیهی برگ ،متفاوت اسات .در

فصول مرطوب ،از هر  100کیلوگرم برگ سبز با رطوبت حدود  83درصاد قابلیات
تولید حدود  16/5کیلوگرم چای سیاه وجاود دارد .در فصاول خشاک ،از هار 100
کیلوگرم برگ سبز با رطوبت  72درصد میتوان حدود 27/5کیلاوگرم چاای سایاه
تولید نمود .با توجه به میانگین رطوبت  77تا  78درصد در تمام فصاول برگچینای،

انتظار میرود از هر  100کیلوگرم بارگ سابز22/5 ،کیلاوگرم چاای خشاک سایاه
بهدست آید .بنابراین ضریب استحصال چای در ایران حدود  0/225در نظر گرفته
میشود.
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تجهیزات پالس

سیستمهای مختلفی نظیر سینی پالس ،تونل پالس ،استوانهی پالس و تراف برای انجام
این مرحله مورد استفاده قرار میگیرد .از میان آنها سیستم تراف در حال حاضر در
سراسر جهان بیشترین کاربرد را دارد .مزایای استفاده از آن اقتصادی بودن ،انعطاف

پذیری در ظرفیتها و درجههای مختلف پالس ،انعطافپذیری در ساخت و ساز،
صرفهجویی در فضا و سهولت کار و بهره برداری آسانتر است.
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دستگاه تراف
سیستم تراف متداول به شکل مکعب مستطیل و روباز می باشد که قسمت تحتانی آن به
منظور عبور جریان هوا خالی بوده و هوا از یک فن جریان محوری از زیر آن و از طریق

قسمت تحتانی و مشبک به داخل توده برگ سبز دمیده میشود و با عبور هوا از البهالی
برگها ،رطوبت برگ کاهش مییابد (شکل  .)3در طرح و ساختار تراف ،چهار اصل درجه
حرارت ،سرعت جریان هوا ،میزان گستردگی جسم مرطوب و میزان رطوبت نسبی هوا در

نظر گرفته می شود.
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شکل3ـ سیستم گردش هوا در دستگاه تراف
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با توجه به مدت زمان طوالنی پالس ،به طور معمول بیش از یک بار در روز نمیتوان از
تراف استفاده نمود .بنابراین ،برای نگهداشتن کل مقدار برگ ورودی یک روز در
کارخانه باید ظرفیت کافی فراهم شود .اندازههای متفاوتی برای تراف درنظر گرفته

میشود اما برای راحتی بارگیری و تخلیه ،طول  14تا  18متر و عرض  1/6تا  1/8متر
و ارتفاع  1تا  1/2مترمناسب خواهد بود.
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هوای معمولی یا گرم به وسیله یک فن و با در نظر گرفتن حجم تراف به داخل تونل

دمیده میشود .به فاصله  20سانتیمتر پایینتر از قسمت فوقانی و با استفاده از توری
سیمی ،محلی برای قرار گرفتن برگ ایجاد شده است .بهطور تقریبی در هر متر مربع
از سطح تراف بین  23الی  27کیلوگرم برگ سبز تازه (با توجه به نوع برگ و اندازه

تراف) ریخته میشود .هوای مورد نیاز به مقدار  500الی  600مترمکعب در دقیقه به
درون تراف دمیده میشود ،به عبارتی مقدار هوای مورد نیاز برای هر کیلوگرم برگ
سبز بین  0/6تا  0/65مترمکعب بر دقیقه می باشد.

برای تامین هوای گرم در مرحلهی پالس مصنوعی ،از کورههای هوای گرم که در
خارج محوطهی پالس قرار دارند ،استفاده میشود .این هوای گرم بهوسیله کانال
مخصوص هوای گرم به سوی تراف هدایت میگردد.
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شیوهی اجرای فرایند پالس
برگ ها را پس از توزین در سالن دریافت ،ارزیابی نموده و به کمک نوار نقالهی
باالبر و یا به صورت دستی به محل ترافها (که بهطور معمول در طبقات باالی

کارخانه قرار دارد) حمل و در تراف تخلیه می نمایند (شکل  .)5پس از بارگیری کامل
تراف ،عملیات پالس آغاز می شود .نوع پالس و کیفیت آن به ترتیب اهمیت به نوع
برگ ،سرعت جریان هوا ،درصد رطوبت موجود و میزان برگ ریخته شده در تراف
بستگی دارد.
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برای اینکه پالس به طور یکنواخت و ایدهآل صورت گیرد ،برگها به مقداری روی تراف ریختاه مای
شود که موجب ایجاد فشردگی نشود .اگر مقدار برگ سبز در هار مترمرباع تاراف باین  23الای 27
کیلوگرم برگ سبز باشد هوا بهخوبی مای تواناد از الباهالی برگهاا عباور نمایاد .بارای جلاوگیری از

خشک شدن برگهای قسمت زیرین تراف ،الزم اسات پاس از مادتی برگهاا را زیار و رو نماود تاا
پالس به طور یکنواخت انجام شود .بهتر است ابتدا هوای معمولی به مدت حاداقل  2سااعت در میاان
برگ ها دمیده شود تا برگها خنک شوند .برگ سبز عرضه شده به کارخاناه باه علات فشاردگی در

زنبیل و ماندن در زیر آفتاب و فعالیت تنفسی ،گرم میشود .اگر گرماا از بارگ گرفتاه نشاود سابب
افت کیفیت چای تولیدی مای گاردد .از ایان رو الزم اسات در شاروع عملیاات پاالس تنهاا از هاوای
معمولی استفاده کرده و برگ را خنک نمود .به عبارت دیگر اگر چنانچه بارگ سابز دارای رطوبات
سطحی هم باشد ،دمیدن هوای گرم به چنین برگی موجب خسارت و آسیب دیدگی بارگ مای شاود.

بنابراین ابتدا باید با هوای سرد ،رطوبت سطحی برگ گرفته سپس باا اساتفاده از هاوای گارم ،بارگ
سبز پالس شود.
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رعایت نکات زیر در استفاده از تراف ضروری است:
 -1محفظهی داخلی تراف باید به صورت منظم تمیز شده تا از رشد قارچها (که در اثر انباشت

برگ سبزی که در هنگام ریختن و یا خارج کردن از تراف به داخل آن میریزد) ،جلوگیری
شود.
 -2از توریهای پلیاتیلنی که قابلیت استفاده در صنایع غذایی را دارند به جای چتایی استفاده

گردد (هنگامیکه چتایی خیس است محیب مناسبی را برای رشد انواع قارچها فراهم میآورد).
 -3بدنهی ترافها به صورت منظم کنترل شود و در صورت وجود نشتی (که باعک خروج هوا
از آن میشود) نسبت به تعمیر آن اقدام گردد.
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سالن پالس

تمام ترافها در محوطهای به نام سالن پالس قرار میگیرند .در این سالن باید دستگاه
اندازهگیری دما ،دماسنج تر و خشک و رطوبتسنج وجود داشته باشد همچنین دارای
پنجرهها و هواکشهای متعدد به منظورخارج نمودن رطوبت و گازهای متصاعد شده از

عملیات پالس باشد .در این سالن ،عالوه بر ابزارهای یاد شده باید تابلویی نصب شود که
در آن شمارهی هرتراف ،زمان بارگیری و زمان نسبی پایان پالس ،یادداشت شود
.درکارخانههای چایسازی برای پالس برگ سبز از روش پالس مصنوعی استفاده
میکنند .
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مرحلهی مالش و غربال

هدف از مالش برگ سبز پالس شده ،متالشی کردن سلولهای برگ و آزاد نمودن مواد
محتوای آنها است .بدین ترتیب شیره سلولی که حاوی پلیفنل ها است با آنزیم
پلیفنلاکسیداز مخلوط و این دو در مجاورت اکسیژن هوا ،اکسید شده و تغییرات

شیمیایی الزم را برای تولید رنگ ،عطر و طعم و در نتیجه کیفیت چای به وجود میآورند.
در ضمن ،این عمل موجب ایجاد حالت پیچ خوردگی و لول شدن در برگها میشود.
تغییرات شیمیایی که در مرحلهی پالس آغاز شده بود طی مرحلهی مالش با سرعت

بیشتر ،ادامه مییابد .تغییرات حاصل در عمل مالش شامل افزایش گرما ،نرم و خیس
شدن برگ با شیره سلولی است .متالشی کردن ساختمان سلول برگ هدف اصلی مالش
است که به روش های مختلفی انجام میشود .در روش ارتدکس این عمل به وسیله

دستگاه مالش صورت می گیرد.
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هدف اصلی از غربال برگ مالشخورده ،تهویهی برگ و خنک کردن آن ،شکستن

کلوخهای برگ مالشخورده و درجهبندی ذرات ریز و درشت پس از هر دور مالش است.
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مالش ارتدکس
در این روش خروج شیره سلولی از سلولهای برگ در اثر تخریب ساختار آن در اثر
مالش روی سطح مالش صورت میگیرد .در هنگام خروج شیرهی سلولی از برگ ،عمل

پیچ خوردن و خرد شدن هم انجام می شود .اهداف در مالش ارتدکس به شرح زیر
است:
 پارگی دیوارهی سلولی و خروج محتویات آن. -استخراج محتویات سلولهای برگ و قرار گرفتن در معرض هوا برای شروع

اکسیداسیون.
 پیچ خوردن برگ برای ایجاد شکل و ظاهر مورد نظر. -خرد شدن برگ پیچ خوردهی بزرگتر به ذرات کوچکتر.
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پارگی سلول در شاخسارههای جوان سریعتر رخ داده و واکنش های شیمیایی در مراحل
ابتدایی مالش صورت میگیرد (برگهای درشت نیاز به زمان بیشتری دارند) .همچنین
برگی که پیچیده و اندازهی آن کوچک شده است ،مانع از پیچ خوردن برگ بزرگتر می

شود که این مسئله ممکن است دورهی مالش را طوالنی نماید .از این رو پس از یک
دورهی مناسب  30تا  40دقیقهای ،تفکیک برگها انجام میگیرد .بنابراین برگ باید
تخلیه شده و از یک غربال عبور داده شود .تفکیک بر اساس اندازهی برگ ،منجر به
جداسازی برگهای لطیف از برگهای مسن میگردد.
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دستگاه مالش ارتدکس
دستگاه مالش از پنج قسمت اصلی تشکیل شده است:

•سینی مالش
•دیگ مالش
•صفحهی فشار

•میل لنگ ها
•جعبه دنده و الکتروموتورها
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بارگیری دستگاههای مالش باید بهتدریج صورت گرفته و در مدت زمانی بین  5تا 8
دقیقه انجام شود .رعایت ظرفیت دستگاه مالش بسیار مهم است زیرا در غیر این

صورت بهعلت تراکم برگهای پالس شده عالوه بر اینکه برگ خوب خرد و پیچیده
نمیشود ،حرارت درون استوانه (دیگ) نیز افزایش پیدا کرده و باعک کاهش کیفیت
میگردد.
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دستگاه غربال
دستگاه غربال وسیلهای متشکل از دو قسمت سینی و توری است که درباالی

سینی ،وسیله کلوخشکن تعبیه شده و قسمت توری آن شیبدار است .این
دستگاه حرکت لرزشی دارد .اهمیت دستگاه غربال برگ مالش خورده همانند
سایر دستگاههای مراحل چایسازی است با این وجود ،نحوهی استفاده صحیح

از این دستگاه بیشتر مورد سهلانگاری قرار می گیرد.
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غربال برگ سبز در واقع وسیلهای برای جداسازی اندازههای مختلف برگ سبز مالش

خورده است .در غربال برگ سبز صفحهی غربال به وسیله یک سیستم لنگ به حرکت در
میآید .سیستم لنگی برای صفحهی غربال یک حرکت ترکیبی در مسیر افقی و عمودی
ایجاد میکند به عبارت دیگر ،صفحهی غربال هم حرکت رفت و برگشتی و هم حرکت به

باال و پایین دارد.

66

رعایت نکات زیر در استفاده از غربال ضروری است:

 -1توری غربال باید مسطح و تراز باشد و برگ نباید به یک طرف پخش شود.
 -2توری غربال نباید گودی داشته باشد.
 -3بعد از هر بار استفاده از غربال باید توری آن را کامال تمیزکرد.

 -4سوراخهای توری همواره باید سالم باشد.
 -5حرکت غربال باید یکنواخت انجام پذیرد.
 -6دستگاه غربال برگ باید مجهز به کلوخ شکن باشد.
 -7برگ باید به مقدار مناسب در غربال ریخته شود تا بدون دستکاری و بهسهولت و

بهطور یکنواخت از روی غربال عبور نماید .در صورتیکه در اثر کار مداوم ،سوراخی در
سطح غربال ایجاد شود باید توری غربال را تعویض کرد تا موجب عدم یکنواختی چای
استحصالی نگردد.
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شیوهی اجرای فرآیند مالش
دراین فرآیند باید برگهای پالسیده در دستگاه مالش متناسب با ظرفیت
دستگاه بارگیری شود .این عمل بین  20تا  120دقیقه به دفعات مختلف در

یک بَهر ( )Batchبه طول میانجامد .برگهای داخل دستگاه مالش بر اثر
دوران و برخورد با آجهای تعبیه شده در سینی مالش ،خرد ،تابدار و لول
میشوند .بارگیری دستگاه های مالش باید بهتدریج و در مدت زمان بین  5تا

 8دقیقه انجام شود .توجه به ظرفیت دستگاه مالش بسیار مهم است زیرا به
علت تراکم برگ پالس شده عالوه بر اینکه برگها خوب خرد و پیچیده نمی
شوند ،حرارت درون استوانه (دیگ) نیز افزایش پیدا کرده و باعک کاهش

کیفیت چای استحصالی می گردد.
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پس ازهر دور مالش ،برگهای مالشخورده توسب غربالها ،الک شده سپس برگهای

مالشخوردهی زیر غربالی در سینیهای آلومینیومی یا روی سطح تمیز در سالن تخمیر،
نگهداری میشوند .برگهای مالشخوردهی روی غربالی نیز برای انجام مالش مجدد ،به
دستگاه مالش انتقال مییابند .عواملی چون نوع برگ ،درجهی پالس ،میزان فشار وارد

آمده در هر دور ،مدت زمان مالش ،تعداد دفعات مالش ،سرعت دستگاه و شکل آجهای
موجود در سینی ،روی کیفیت چای موثر هستند.
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ظرفیت مالش هر چه بیشتر باشد دمای تولید شده ،بیشتر خواهد بود .میزان فشار وارده به
کالهک هر چه بیشتر و مدت زمان آن زیادتر باشد ،حرارت بیشتری تولید میشود .گردش

مالش ممکن است بین  40تا  75دور در دقیقه باشد .گردش مناسب مالش حدود  45دور
در دقیقه در نظر گرفته میشود.
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اگر مدت زمان مالش برای هر بار مالش از  45دقیقه بیشاتر شاود ،چاای خارد شاده و
پس از خشک شدن به خاك چای تبدیل میگردد و اگر کمتر از  30دقیقاه ماالش داده
شود ،لول شدن برگ و متالشی ساختن آن بهخوبی صورت نمیگیرد .قبال از باارگیری

دستگاه مالش ،کلیهی قسمت ها مانند صافحهی ماالش ،غرباال ،کاف اتااق ماالش بایاد
بهطور کامل شستشو ،تمیز و در صورت نیاز ضد عفونی گردد .بارگیری دساتگاه ماالش
باید با توجه به ظرفیت دستگاه صورت گیرد تا عمل لولشدن و متالشیشادن بارگ باه

خوبی صورت گیرد.
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غربال برگ مالشخورده

برگ مالش خورده باید به اندازه مناسب در دستگاه غربال ریخته شود تا به سهولت و بهطور
یکنواخت از روی غربال عبور نماید .در صورتی که در اثر کار مداوم سوراخی در سطح غربال
ایجاد شود باید توری غربال را تعویض نمود تا موجب ناهمگنی چای استحصالی نشود .توری
غربال باید مسطح و تراز باشد و برگ نباید به یک طرف پخش شود .توری غربال نباید

گودی داشته باشد و بعد از هر بار استفاده از غربال باید توری آن را کامال تمیز کرد.
سوراخهای توری همواره باید سالم باشد و حرکت غربال باید یکنواخت انجام پذیرد.
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انواع چای حاصل از غربال عبارت است از:

1ا چای مالش :1چای زیر غربالی حاصل از دور اول و دوم مالش را چای مالش یک مینامند
که پس از خشک شدن با هم مخلوط میگردد.
2ا چای مالش :2چای مالش دو شامل کلیه چایهای زیر غربالی حاصل از دور سوم و چهارم

مالش است که پس از خشک شدن با هم مخلوط میگردد.
3ا چای مالش  :3چای مالش سه حاصل از رو غربالی برگهای چهار بار مالش خورده است.
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سالن مالش و غربال
در این سالن دستگاههای مالش و غربال نصب شده و عملیات مالش و غربال درآن صورت
میگیرد .این سالن باید مجهز به سیستم مهپاش بوده وکف و دیوار آن به سهولت قابل

شستشو و دارای ارتفاع مناسب وپنجرههای کافی برای تهویهی هوا باشد .دمای هوا در این
سالن باید  22تا  28درجهی سانتیگراد و رطوبت نسبی بین  90تا  98درصد حفظ شود.
کنترل دما در چایسازی بهخصوص هنگام مالش از اهمیت ویژهای برخوردار است زیرا
باال رفتن بیش از حد دما موجب غیر فعال شدن آنزیم پلیفنل اکسیداز میگردد .فعالیت

این آنزیم در چایسازی بسیار ضروری است .این آنزیم در حرارت حدود  26/6درجهی
سانتی گراد فعال میشود پس باید در مراحل چایسازی این درجه حرارت حفظ شود و از
افزایش آن جلوگیری بهعمل آید.
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مرحلهی اکسیداسیون
تفاوت اصلی بین انواع چای سیاه و سفید و دیگر اشکال چای مانند چای سبز و چای
اوالنگ وجود پلیفنلهای با وزن مولکولی باال است که حاصل اکسیداسیون آنزیمی با

کمک آنزیم پلیفنل اکسیداز ( )PPOو پراکسیداز ( )POاست .بنابراین هدف فرایند
اکسیداسیون ،ایجاد شرایب الزم برای تماس هرچه بیشتر کاتچینهای موجود با آنزیمهای
مربوطه میباشد که موجب اکسید شدن این ترکیبات در حضور اکسیژن خواهد شد .درجه

حرارت و رطوبت نسبی نیز نقش مهمی در انجام واکنش های اکسیداسیون دارند و باید در
سطحی قرار بگیرند که در آن فعالیت آنزیم در اوج خود نگهداشته شود.
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شیمی فرآیند اکسیداسیون
کاتچینهای موجود در شاخساره چای شامل کاتچین ( ،)Cاپیکاتچین (،)EC
اپیکاتچینگاالت

(،)ECG

گالوکاتچین

(،)GC

اپیگالوکاتچین

(،)EGC

واپیگالوکاتچینگاالت ( )EGCGمیباشند .اشکال اپی ( )EPIهمان فرمول ساختاری

کاتچین را دارند اما با جهتگیریهای مختلف در مدل سه بعدی ،رفتار شیمیایی متفاوتی (به
عنوان مثال از نظر ظرفیت اکسید شدن) نشان میدهند .این ترکیبات توسب آنزیم پلیفنل
اکسیداز ( )PPOموجود در برگ اکسید شده و ابتدا ترکیبات حد واسب به نام ارتوکوئینون

که بسیار واکنش پذیر و ناپایدار هستند ،تشکیل میدهند سپس به صورت جفت ترکیب به
شکل تیافالوین ( )TFکه مولکولهای بزرگتری هستند ،تبدیل میشوند.

77

 این. واکنش داده و شش تیافالوین به صورت زیر تشکیل میگردد،کاتچین بهصورت جفت
. وجود حداقل یک ترکیب اپی الزم است،واکنشها نشان میدهند برای تشکیل تیافالوین

EGC + EC

Theaflavin

EGCG + EC

Theaflavin-3 monogallate

EGCG + ECG

Theaflavin 3’3′ digallate

EGC + ECG

Theaflavin -3′- monogallate

GC + EC

Isotheaflavin

GC + C

Neotheaflavin
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تیاروبیجین ها در اثرفعالیت آنزیم پراکسیداز از کاتچینها تشکیل میشوند اما واکنش
آن بسیار پیچیده است .همچنین این ترکیبات از تیافالوینها نیز تولید میگردند .شیمی
تیاروبیجینها بسیار پیچیده است و ساختار آنها هنوز ثابت نشده است .اکسید شدن

تیافالوینها به تیاروبیجینها منجر به افت کیفیت چای میگردد .انجام صحیح
اکسیداسیون منجر به تشکیل یک نسبت مناسب از تیافالوینها و تیاروبیجینها میشود
که موجب ایجاد شفافیت ،مایهداری و رنگ چای سیاه می شود.
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نحوهی انجام مرحلهی اکسیداسیون
برای انجام عمل اکسیداسیون میتوان برگ مالشخورده را روی کف اتاق تخمیر پهن کرد.

امروزه برای اکسیداسیون از سینیهایی از جنس مورد پذیرش در صنایع غذایی که در
قفسههایی جاگذاری شده اند ،استفاده می شود .چای مالش خورده را در سینیهای
مخصوص میریزند تا اکسیداسیون انجام شود .زمان الزم برای انجام این عمل بسیار متغیر

بوده و به کیفیت و روش خرد کردن و درجه حرارت برگ بستگی دارد .در اثر پاره شدن
دیوارهی سلولی ،شیره سلولی در مجاورت اکسیژن هوا اکسید می شود و ترکیباتی تولید
میکند که در شفافیت ،تندی ،مایهداری و رنگ نوشیدنی چای اهمیت زیادی دارند.

همچنین در این مرحله ،ترکیباتی که موجب ایجاد عطر و طعم دلپذیر چای میشوند نیز
به وجود میآیند.
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در استفاده از سطوح برای اکسیداسیون چون برگ برای اکسیداسیون نیاز به اکسیژن دارد
نباید ضخامت برگ های پهن شده ،زیاد باشد تا اکسیژن به قسمتهای پایین هم برسد .در
این روش ضخامت برگ ریخته شده از  3تا  8سانتی متر متفاوت است.
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زمان الزم برای این مرحله متغیر بوده وبسته به نوع برگ وشدت خرد شدن برگ (کیفیت
و شدت پالس و مالش) بین  2تا  4ساعت به طول میانجامد (این مدت زمان از شروع
مرحلهی مالش آغاز می گردد زیرا همزمان با مالش برگ و خرد شدن برگ ،اکسیداسیون

آغاز می شود .تغییررنگ برگ مالش خورده از سبز به مسی و استشمام عطر مخصوص،
نشانهی کامل شدن مرحلهی اکسیداسیون است .در خواص نوشابه ای چای ،چهار ویژگی
تندی ،کیفیت ،مایهدار بودن و رنگ چای تحت تاثیر دما و مدت زمان اکسیداسیون قرار

دارد.
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رعایت نکات زیر در اتاق تخمیر ضروری است:
1ا اتاق اکسیداسیون را باید از تابش مستقیم نور خورشید و ایجاد جریان متالطم هوای گرم،
محافظت نمود.

2ا با استفاده از دستگاه مه پاش تامین رطوبت نسبی بیشتر از  85درصد برای سالن
اکسیداسیون ضروری است.
3ا دمای اتاق اکسیداسیون نباید از  30درجهی سانتی گراد تجاوز نماید.

4ا تمام ظروف و یا سطوحی که برای اکسیداسیون چای استفاده میشود باید همه روزه پس از
اتمام کار شستشو و از بقایای ذرات چای پاك گردد.
5ا مجرای فاضالب اتاق اکسیداسیون و مالش باید بهطور مرتب تمیز گردد.

6ا هر یک از قسمتهای چای مالش خورده نظیر مالش یک ،دو و مالش سه باید به طور جداگانه
و مجزا نگهداری شود (برای آنکه در مرحلهی خشک کردن اشتباهی رخ ندهد ،الزم است تا هر
یک از قسمتهای چای مالشخورده به صورت جداگانه به ماشین خشککن انتقال داده شود).
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سالن اکسیداسیون
سالن اکسیداسیون یا تخمیر دور از نور مستقیم آفتاب در نظر گرفته میشود و دارای ارتفاع
مناسب و پنجرههایی است که امکان تامین هوای تازه و مورد نیاز در آن میسر میباشد .کف و

دیوارهای سالن باید قابل شستشو و دارای سطحی صاف و بدون خلل و فرج باشد .پیشنهاد
میگردد از سینیهای آلومینیومی که در ارابههای چرخدار جایگذاری شدهاند ،استفاده شود.
در سالن تخمیر دما باید بین  22تا  30درجهی سانتی گراد و رطوبت نسبی بیشتر از 85
درصد باشد .اگر میزان رطوبت هوای سالن کم باشد سطح باالیی چای خیلی سریع خشک

شده و عمل اکسیداسیون بهخوبی صورت نمیپذیرد .در اتاق تخمیر باید از دماسنج و
رطوبتسنج استفاده کرد تا بتوان حرارت و رطوبت را کنترل کرد .اگر درجه حرارت زیاد
باشد میتوان از مه پاش برای کاهش دما و افزایش رطوبت استفاده کرد .
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مرحلهی خشک کردن
خشک کردن ،فرآیندی حرارتی است که سبب پایان بخشیدن به کلیهی واکنشهای
شیمیایی و بیوشیمیایی و کاهش تدریجی رطوبت چای برای پایداری خصوصیات کیفی

آن میگردد .رطوبت موجود در برگ تخمیر شده توسب عمل خشک کردن ،کاهش
یافته و به حدود  3تا  4درصد می رسد .بدین ترتیب چای حاصل تبدیل به کاالیی میشود
که قابل نگهداری است .اگر چای خوب خشک شده باشد ،رنگ سیاه پیدا کرده و در اثر
کمترین فشار وارده ،کامال خرد میشود.
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بهطور متوسب از هر  100کیلوگرم برگ تازه 22/5 ،کیلوگرم چای خشک با رطوبت 3
درصد تولید میشود .اختالف وزن  77/5کیلوگرم ،نشاندهندهی تبخیر رطوبت طی
فرآیند چایسازی است .از  77/5کیلوگرم رطوبت برگ چای ،حدود  20تا  25کیلوگرم

طی فرآیند پالس ،تبخیر شده و حدود 20تا 50کیلوگرم در مرحلهی خشک کردن،
تبخیر میشود .رطوبت ذرات برگ طی خشک کردن از حدود  70تا  3درصد تغییر
میکند.
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در طول مراحل اولیهی خشک کردن ،رطوبت برگ زیاد است و یک الیهی رطوبت در سطح
برگ وجود دارد .در این مرحله ،دمای ذرات برگ نزدیک به دمای دماسنج مرطوب میباشد.

حذف این الیه از رطوبت ،آسان است و این میزان تبخیر مستقل از رطوبت ذرات برگی عمل
خواهد کرد .در این مرحله ،نرخ خشک شدن ثابت است و فرایند انتشار موجب کنترل
سرعت خشک شدن میگردد .رطوبت درون ذرات چای برای تبخیر به سطح ذرات منتقل

میشوند .در این زمان با کاهش رطوبت سرعت خشک کردن ،افت میکند .مقدار رطوبت در
این هنگام ،کم است اما مستلزم صرف زمان طوالنی است .به همین دلیل این دوره ،اثر بسیار
مهمی در مدت زمان خشک شدن دارد و وابسته به اندازه ذرات ،ضخامت الیهی برگی و

متغیرهای خارجی مانند جریان ،درجه حرارت و رطوبت هوا دارد.
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هرگاه رطوبت چای بیش از حد مجاز باشد برگ چای حالت ارتجاعی به خود می گیرد و
موجب میشود که عمل اکسیداسیون( تخمیر )پس از اتمام عملیات خشک کردن نیز ادامه

یافته و کیفیت چای تنزل یابد .چای در این حالت مستعد کپک زدن میشود.
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برگ چای تخمیر شده را میتوان در دما و زمانهای مختلف خشک نمود .عامل زمان در
خشک نمودن چای باید متناسب با سرعتی باشد که آب بین سلولی بتواند از درون ساختمان

برگ به بیرون هدایت شود .در ضمن دما باید به نحوی انتخاب شود که باعک جلوگیری از
ادامه تغییرات شیمیایی شود و از سوخته شدن و بیش از حد الزم خشک شدن چای
جلوگیری گردد.
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اگر دما در مرحلهی خشک کردن بیش از حد باال باشد و چای بهطور سریع خشک گردد

وضعیتی بهوجود میآید که اصطالحاً به آن پوسته سختی یا Case-Hardeningگویند.
در این حالت ،سطح چای سریعتر از قسمت مرکزی آن خشک شده و مقداری از رطوبت
در داخل آن باقی میماند .این نوع چای بهعلت رطوبت اضافی که در داخل دارد از قابلیت

نگهداری مناسبی برخوردار نیست.
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مکانیسم دستگاههای خشک بهصورتی است که بهطور معمول از یک طرف هوای گرم وارد و
از طرف دیگر خارج میشود .برای خشک کردن چای به روش ارتدکس دمای ورودی باید

 104درجهی سانتیگراد و دمای خروجی بین  51تا  55درجهی سانتیگراد باشد.

95

جریان هوای گرم در خشککن بر خالف مسیر حرکت برگ وارد شده (در محل
بارگیری) است .در این حالت برگ ابتدا با هوایی که دارای حرارت کمتری است در
تماس بوده و بهتدریج در معرض هوای گرمتر قرار میگیرد .هوای گرم به مقدار
 17000متر مکعب در ساعت با سرعت  0/6متر بر ثانیه در داخل ماشین جریان

دارد .مدت زمانی که چای وارد دستگاه میشود تا زمانی که چای از دستگاه خارج
میگردد (زمان توقف چای در ماشین) قابل تنظیم است .بدین ترتیب که با زیاد کردن
حرارت ،سرعت را نیز افزایش داده و یا برعکس با کم کردن حرارت ،سرعت را

کاهش میدهند .البته مقدار چای خشک شده نیز در این شرایب کم یا زیاد میشود.
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یکی از موارد مهم در خشک کردن چای ،ضخامت تودهی برگ وارد شده به دستگاه
خشککن است .اگر ضخامت توده زیاد باشد عبور هوای گرم با مشکل مواجه شده و روی
خروج هوای گرم تاثیر نامطلوب میگذارد .مناسبترین ضخامت بستگی به نوع چای (درشتی

و ریزی) دارد و از  1/5تا  2/5سانتیمتر متفاوت است .مناسبترین مدت زمان عبور برگ از
مدخل ورودی دستگاه خشک تا خروجی ،بین  25تا  35دقیقه است.
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دستگاه خشککن چای

خشککن چای از دو قسمت اصلی تشکیل شده که عبارتند از:
•کوره هوای گرم.
•محفظهی (اتاقک) خشککن.

98

دستگاه خشککن
دستگاه خشککن از محفظهای تشکیل شده که هوای گرم شده در کورهها به داخل آن دمیده
شده و موجب خشک شدن برگ مالش خورده میشود .در داخل این محفظه سیستمی تعبیه
شده که برگ مالش خورده را به تدریج و مرحله به مرحله و بهطور پیوسته در معرض هوای داغ

قرار میدهد بهطوری که برگ مالش خورده ابتدا با حرارت کمتر مواجه شده و هرچه به سمت
انتهای مرحلهی خشک شدن پیش میرود در معرض هوای داغتر قرار میگیرد.

99

این سیستم از تعدادی نقاله که روی آن رفههای سوراخدار (از جنس فلز) نصب شده،
تشکیل میگردد .چای مالش خورده بعد از اینکه روی طبقهی اول ریخته شدپس از طی

مسیر نقاله اول ،روی نقالهی پایینی ریخته شده و مسیر خشک شدن را به این ترتیب تا
انتها ادامه میدهد .اندازهی سوراخهای رفهها از پایین به سمت باالی خشککن کوچکتر
میشود
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شکل 21ـ نحوهی کار دستگاه خشککن چای ارتدکس
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مشخصات سالن خشک
رعایت نکات زیر در احداث سالن خشک ضروری است:

1ا محوطهای که دستگاههای خشککن در آن قرار میگیرند باید از منطقهی قرارگیری
کورهها توسب دیوار مناسبی جدا گردد.
2ا دیوار و سقف سالن باید به گونهای پوشش داده شود که از تجمع ضایعات حاصل از
عملیات خشک کردن جلوگیری شود .کف سالن خشک نیز باید با سنگ یا سرامیک پوشش

داده شود.
3ا نصب هواکشهای مناسب در سالن خشک الزامی است تا از این طریق بتوان گرمای
اضافی حاصل از خشک کن را به بیرون هدایت نمود.

4ا سالن خشک باید بهنحو مطلوبی از سالن تخمیر و سالن درجهبندی (سرت) جدا گردد.
5ا تمامی پولیها ،تسمهها و چرخ دندههایی که وظیفهی راهاندازی دستگاه خشک و فن کوره
را برعهده دارند باید برای ایمنی پوشیده شوند.
102

مرحلهی جداسازی و درجهبندی

جداسازی و درجهبندی مرحلهی تکمیلی در فرآیند چایسازی است که درآن ضایعات ،ساقه،
دمار و پو از چای جداشده وچای از نظر اندازه ،درجهبندی میشود .جداسازی ،فرآیند مهمی
در چایسازی است و با توجه به روش و شیوهی کاربردی میتواند اثر مهمی در قیمت چای

در بازار داشته باشد.

103

تفکیک ذرات چای در شکل ها و اندازههای گوناگون که مورد تقاضای بازار نیز باشد
مستلزم مراحل متعددی است .از آنجایی که عملیات مورد استفاده ،ثابت و منظم نمیباشد
برای آن هیچگونه ضوابب استانداردی نمیتوان وضع نمود .برای انجام این عملیات از

ماشینآالت مختلفی شامل فایبرومات ( ،)Fibremateمیدلتون ( ،)Myddeltonاندروز
( ،)Andrewsوینوور ( )Winnowerو سورتر ( )Sorterاستفاده میشود .این ماشینها،
چای استحصالی را بر اساس اندازه آن (ریزی و درشتی) از همدیگر جدا کرده و با توجه
به نوع غربال های بهکار رفته ،ارقام مختلف چای (قلم ،شکسته ،باروتی و خاك) بهدست

می آید .انواع مختلف چای سیاه استحصالی در عرصهی تجارت بینالمللی و بورسهای
جهانی چای دارای اسامی خاصی است و عرضهی آنها به بازارهای مصرف و مراکز حراج
دنیا بر اساس این اصطالحات و استانداردها انجام میشود.
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 ـ اسامی ارقام مختلف چای ارتدکس و عالئم اختصاری آنها4جدول
عالمت اختصاری

نام انگلیسی
)Whole leaf( چای قلم

TGFOP

Tippy Golden Flowery Orange Pekoe

GFOP

Golden Flowery Orange Pekoe

FOP1

Flowery Orange Pekoe One

FOP

Flowery Orange Pekoe

OP

Orange Pekoe

نام فارسی
قلم زرین و نازک پیچیده
قلم زرین پیچیده
قلم پیچیدهی درشت
قلم پیچیده
چای قلم

)Broken( چای شکسته
TGBOP

Tippy Golden Broken Orange Pekoe

GBOP

Golden Broken Orange Pekoe

FBOP

Flowery Broken Orange Pekoe

BOP1

Broken Orange Pekoe One

BOP

Broken Orange Pekoe

BP

BrokenPekoe

شکستهی زرین نازک و پیچیده
شکسته زرین
شکستهی پیچیده
شکستهی درشت
شکسته
شکستهی معمولی

)Fanning( چای باروتی
BOPF

Broken Orange Pekoe Fanning

GOF

Golden Orange Fanning

OF

Orange Fanning

PF

Pekoe Fanning

باروتی پیچیده
باروتی زرین
باروتی دانهدار ریز
باروتی خرد شده ریز

)Dusts( خاک چای
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PD

Pekoe Dust

D1

Dust one

D

Dust

خاک چای دانهدار
خاک چای درجهی یک
خاک چای معمولی

بهطورکلی اهداف مربوط به جداسازی و درجه بندی چای عبارتند از:
الف -تمیز کردن چای برای عرضهی مقبولتر.
ب -جداسازی ذرات چای تولیدی به اشکال و اندازه های مختلف مطابق با تقاضای بازار.
ج -کاهش اندازهی ذرات بیش از حد بزرگ به چای با اندازه ی ذرات قابل قبول (مورد

پسند).
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دستگاههای جداسازی و درجه بندی چای

فایبرومات
دستگاهی است که ازیک مخزن مشبک ،یک سینی دارای برجستگیهای محدب با
حرکت لرزشی ،استوانهای ازجنس پیا ویا سی در تماس با نمد و ناودان ،تشکیل شده

است .این دستگاه برای جدانمودن ضایعات چای (پو ،دمار وساقه) مورد استفاده قرار
میگیرد.

107

میدلتون
میدلتون دستگاهی است که از یک مخزن ،دو صفحهی آلومینیومی شیبدار با برجستگیهای

محدب سوراخدار متصل به سینی دارای ناودان جداکننده ،تشکیل شده است .این دستگاه
حرکت لرزشی دارد و برای جداسازی ساقههای چوبی از ذرات چای مورد استفاده قرار
میگیرد .

108

اندروز
دستگاهی متشکل از یک مخزن و دو غلطک که در تماس با یکدیگرند .غلطکها

درحین حرکت ،ذرات درشت چای را خرد میکنند .

109

سُرتر
دستگاهی متشکل از یک مخزن با  5طبقهی غربال به ترتیب از باال به پایین با مشهای

 14 ،12 ،10 ،8و  30×40است .این دستگاه حرکت لرزشی دورانی دارد و چای را از
نظر اندازهی ذرات ،جداسازی میکند .

110

وینوور
وینوور دستگاهی است متشکل ازیک مخزن ،نقالهی حمل کنندهی چای وکانالی مجهز

به سیستم مکندهی هوا که برای جداکردن غبار چای و تفکیک ذرات چای بر اساس
وزن آنها مورد استفاده قرارمیگیرد .

111

نحوهی انجام مرحلهی جداسازی و درجهبندی

برای انجام عملیات درجهبندی ،چای خشک خارج شده از دستگاه خشککن را به
تفکیک مالشهای  2 ،1و 3به سالن سرت انتقال میدهند .در ابتدا به منظور جدا
کردن ضایعات ،چای خشک حاصل از مالشهای  1و  2بهطور مستقیم ازدستگاه

فایبرومات عبورداده میشود سپس برای تفکیک ارقام ،چای تمیزشده را به دستگاه
سُرتر انتقال میدهند .در ادامه ،چای خشک حاصل از مالش  3را ابتدا از غربال چای
خشک سپس چای حاصل از عمل غربال از دستگاه فایبرومات عبورداده میشود.

چای غربالی که توسب فایبرومات تمیزشده ،به منظور جداسازی ارقام به سُرتر
انتقال داده میشود.

112

نوعی دیگر از چای خشک به نام چای روغربالی حاصل از مرحلهی مالش ،توسب دستگاه
اندروز خردشده و برای تفکیک ذرات خردشده آنها را از دستگاه میدلتون عبور
میدهند .عملیات خردکردن تا بهدست آوردن ذرات مورد نظر چای (با نظر کارشناس

چایسازی) ،تکرار میشود سپس چای حاصل ازمیدلتون برای جدا کردن ارقام مختلف از
دستگاه سُرتر عبورداده میشود .درصورت نیاز ،ارقام چای به تفکیک هر رقم نیز از
دستگاه وینوور عبورداده میشوند.

113

مرحلهی بستهبندی و انبارداری
بعد از تولید چای و طبقهبندی آن به درجههای مختلف ،مرحلهی بستهبندی در ظروف مناسب

برای حفظ کیفیت چای انجام میگیرد .برای بستهبندی در کیسههای بزرگ باید از یک قیف
برای پرکردن استفاده شود تا مقدار پرکردن یکنواخت و با سرعت انجام شود .هرگز نباید
برای صرفهجویی ،پر کردن کیسهها با دست انجام شود زیرا موجب از بین بردن زَر ،آسیب

دیدگی ذرات و افزایش گرد و غبار میگردد .میزان رطوبت چای ساخته شده ارتباط نزدیکی با
زمان نگهداری آن دارد .بستهبندی چای باید به نحوی انجام شود که ظرف بستهبندی با
حداکثر مقدار چای خشک پر شود زیرا اکسیژن و رطوبت موجود در فضای آزاد بستهبندی

موجب افزایش رشد باکتری و فعالیت آنزیمها به خصوص آنزیمهای موثر بر تیافالوینها
میشود .پس از پر کردن ،ظروف باید به سرعت دربندی شوند.

114

چای خشک در هنگام بستهبندی نباید بیش از  4درصد (در حالت ایدهال  3درصد)

رطوبت داشته باشد .اگر رطوبت چای تا  2/5درصد کاهش یابد ،ضرری برای چای
نخواهد داشت اما منافع اضافی نیز ایجاد نمی نماید .عالوه بر این کاهش رطوبت کمتر از
 3درصد ،عملیاتی پرهزینه است زیرا سرعت کاهش رطوبت ،بسیار کند می شود.

115

چایسازی به روش غیر رسمی
از سال  1925میالدی برای تغییر شکل دادن برگ ،روش های جدیدتری اختراع شد که

از آنچه با ماشین معمولی مالش وجود داشت ،سریع تر و موثرتر بود .دو نمونه از
مهمترین این دستگاهها ،سیاتیاسی و روتروان میباشند.

116

دستگاه روتروان
این دستگاه فشار الزم را به منظور پاره نمودن دیوارهی سلولی برگ ،وارد نموده و

موجب بیرون آمدن شیرهی سلولی و آمیختن آن با آنزیم های موجود در برگ
گشته و شروع اکسیداسیون را سبب می شوند .روتروان از یک سیلندر یا استوانه
تشکیل شده است که خود دارای یک شافت مرکزی دوار است .تیغههای تعبیه شده

روی شافت ،برگها را در امتداد سیلندر از محل تغذیهی برگ به پیش می راند .بر
اثر مالش و برشخوردن برگ ها در مقابل برآمدگی هایی که در بدنهی سیلندر
وجود دارد ،تغییر شکل پدید می آید و دیوارهی سلولی برگها پاره شده و آنزیم ها

با شیرهی سلولی مخلوط میشوند .فرآیند طراحی روتروان به نحوی است که باعک
متالشیشدن ساختمان سلولی برگ میشود.
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شکل 30ـ دستگاه روتروان
118

دستگاه سی تی سی
برگ پس از خروج از دستگاه روتروان حالت نیمه مالشخورده دارد .پس از این
مرحله وارد دستگاه سیا تیا سی میشود و روی آن سه عمل برش ( ،)Cuttingپاره

نمودن ) (Tearingو لول کردن ) (Curlingهمزمان انجام میگیرد.
برگهای پالسیده ضمن عبور از میان غلتک ها بر اثر فشار و اصطکاك گرم شده و به
صورت گلوله در می آیند .در پایان کار الزم است برگ ها را از دستگاهی که مجهز به

پرهی مخصوصی با حرکت دورانی است عبور داده تا کلوخههای برگ خرد و خنک
گردند .

119

120

مراحل چایسازی به روش سی تی سی
در چایسازی به روش سیتیسی ،پالس برگ به صورت نرم و در حدود  70درصد است.

مدت زمان الزم برای پالس برگ با توجه به اهمیت پالس شیمیایی بین  18تا  20ساعت
است.

121

در روش چایسازی غیرارتدکس چون تخریب سلولهای برگ شدیدتر است ،مواد

بیشتری در معرض واکنش اکسیداسیون قرار گرفته و در نتیجه احتیاج به اکسیژن
بیشتری نسبت به روش چایسازی ارتدکس است .در روش سیتیسی سیستم های
مختلفی برای انجام عمل اکسیداسیون وجود دارد .بهعنوان مثال در یکی از این

سیستمها ،برگ پس از عبور از دستگاه سیتیسی و کلوخهشکن توسب تسمه نقاله به
ظرف های مخصوص اکسیداسیون تخلیه میگردد .این ظرف ها در قسمت پایین
دارای یک صفحهی مشبک هستند که برگها روی آن قرار میگیرند .در زیر این

صفحهی مشبک ،فضای خالی وجود دارد که هوای خنک و مرطوب به وسیله دریچهی
مخصوصی وارد این محفظه شده و از البهالی برگها خارج می گردد .هوای مذکور
سبب تسریع و یکنواختی اکسیداسیون میشود.

122

هوای مرطوب مورد نیاز برای اکسیداسیون به وسیله دستگاه مهپاش اتوماتیک تامین
میشود .کل زمان الزم برای عمل تخمیر از شروع برش برگ به وسیله دستگاه سیتیسی

بین  60تا  70دقیقه است .پایان این مرحله از روی رنگ مسی برگ و بوی مخصوص چای
تخمیر شده ،مشخص میشود .امروزه از سیستم های جدید مانند ماشین های تخمیر پیوسته
در این مرحله استفاده میشود.

123

برای خشک کردن چای در روش سیتیسی از خشککنهای با بستر شناور ()FBD

استفاده میشود .در خشککنهای  ،FBDچای مالش خورده ( )CTCروی بستر سیال،
ریخته میشود .بستر سیال دارای یک حرکت گهوارهای است و هوا از زیر به داخل
خشککن رانده میشود.

124

جهت جریان هوا در خشککن توسب دمپرهایی (دریچه) کنترل میگردد .با جریان
پیدا کردن هوا از میان برگ مالش خورده ،برگ بهتدریج رطوبت خود را از دست

داده و هرچه از میزان رطوبت آن کاسته گردد ،سبکتر میشود .در این حالت با
توجه به جریان هوا که توسب دمپرها جهت داده شده است ،برگ مالش خورده به
سمت انتهای خشککن پیش میرود .در پایان این مرحله ،چای خشک شده در

محفظهای در مجاورت هوای خنک قرار گرفته و پس از خنک شدن به سمت بیرون از
خشککن هدایت میشود .
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در این نوع خشککن ،سرعت هوای گرم و حجم آن بیش از دستگاههای خشک معمولی
است و چون ذرات چای ریز و سبک هستند ،هوای خروجی همواره دارای مقادیری الیاف و
ذرات ریز و سبک خواهد بود لذا هوای خروجی همواره دارای مقادیری الیاف و ذرات ریز

چای است که با سرعت زیاد از دهانه خروجی هوای گرم به خارج پرتاب میگردد .بنابراین
الزم است چای موجود به نحوی از این مخلوط جدا شود .بدین منظور از دستگاه سیکلون
استفاده میشود که بهخوبی قادر است چای را تفکیک و جمعآوری نماید.
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شکل 32ـ نمایی از داخل یک خشککن بستر سیال
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مراحل فرآوری چای سبز
• چای سبز از جوانهها ،برگها و ساقههای ترد و جوان رقمهایی از
بوته چای با نام علمی  ،Camellia sinensis(Linnaeus)O.Kuntzeتهیه می
شود .چای سبز به عنوان نوشیدنی با ارزش دارویی فوق العاده
معرفی شده است ،خواص دارویی منحصر به فرد در چای سبز به
علت دست نخورده ماندن کاتچینهای برگ سبز چای است که طی
عملیات تولید با فرایندی موسوم به آنزیمبری حاصل میشوند.
ترکیباتی در برگ سبز چای وجود دارند که موجب تقویت سالمت
عمومی بدن میشوند .تحقیقات نشان داده است که کافئین و
کاتچین در برگ سبز چای نقش مهمی در جلوگیری از بیماریهای
قلبی عروقی ،ناراحتیهای گوارشی و برخی از سرطانها دارند.

• تفاوت میان چای سبز و سیاه در روش فرآوری میباشد.
در ساخت چای سبز پس از برگ چینی ابتدا شاخساره های
چای را در معرض گرما قرار می دهند .این عمل به دو
روش بخاردادن و یا روش برشته کردن انجام می شود .در
این عمل آنزیم های داخل برگ غیرفعال میشوند در
نتیجه اکسیداسیون (تخمیر) اتفاق نمیافتد .بدین ترتیب
ترکیبات شیمیایی چای سبز شبیه شاخسارههای تازه چای
میباشد .چای سبز در دنیا در انواع مختلف و با نامهای
گوناگون بسته به نوع فرآوری تولید می شود که هر نوع
دارای ویژگی های فیزیکی ،حسی و شیمیایی مخصوص به
خود میباشد.

آنزیمبری
• برگهای تازه برداشت شده به منظور غیر فعال کردن
آنزیم های اکسیدکننده تا حد ممکن به سرعت آنزیمبری
می شوند .این مرحله مهمترین مرحله در فرایند کردن
چای سبز است .هدف از این مرحله ،حرارت دادن به چای
به منظور توقف فرایند تخمیر است .اگر تخمیر به طور
کامل متوقف نشود ،رنگ عصارة چای قرمز خواهد بود .به
این منظور برگ سبز چای را در معرض بخار یا در
مجاورت سطح داغ (برشته کردن) به مدت چند ثانیه
حرارت داده و سپس با استفاده از شوك حرارتی آنها را
خنک میکنند.
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دستگاه آنزیم بری برگ سبز با استفاده از بخار

آنزیم بری با روش برشته کردن

چای اوالنگ
• بیشتر در کشورهای چین ،ژاپن و تایوان مصرف می شود .این نوع
چای در دنیا از بازار فروش و تولید کمی بر خوردار است .برای
تولید این نوع چای ،از بوته های چای چینی استفاده می شود.
سرشاخه های جوان را روی حصیرهایی از جنس بامبو (خیزران) و
در زیر نور خورشید به مدت  60دقیقه پهن می کنند .سپس
سرشاخهها را در سایه به مدت  6تا  8ساعت پهن کرده و هر
ساعت آنها را زیر و رو می کنند تا برگها پالسیده شوند .سپس
برگها را داخل سبدهایی از جنس بامبو کرده و تکان میدهند تا
سطح برگ خراشیده شود .در نهایت برگ را خشک می کنند و به
این نوع چای ،چای نیمه تخمیر میگویند و خواص آن حد واسب
چای سبز و چای سیاه است.
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چای سفید
• چای سفید یکی از مهم ترین منابع پلی فنل ها می
باشد ،درصدکمی از مصرف سرانه چای تولیدی در
دنیا را تشکیل می دهد چای سفید بیشتر در دو
کشور چین و سریالنکا تولید و به صورت وارداتی
وارد سایر کشورها میگردد .تولید چای سفید با
کمترین فرآوری روی غنچه و یا شاخسارههای
لطیف انجام می پذیرد مراحل تولید شامل پالس و
خشک کردن میباشد.
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ارزیابی کیفیت چای خشک

با بهرهگیری از روشهای اندازهگیری کیفیت شامل استفاده از روشهای شیمیایی ،دستگاهی و
حسی ،چای تولید شده ارزیابی میشود .مطابق استاندارد ملی ایران ،میزان ترکیبات شیمیایی
موجود در چای سیاه در جدول  ،5ارائه شده است.
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• عوامل تعیین کنندهی خصوصیات حسی چای سیاه شامل رویات چاای خشاک ،تفالاه و نوشاابهی

چای میباشد که در ارزیابی حسی چای و توسب چشندههای با تجربه و ماهر ماورد بررسای قارار
میگیرند.
• در ارزیابی رویت چای خشک ،میزان پیچیدگی ،یکدساتی و مشاکی باودن ذرات چاای خشاک،
داشتن "زَر" که حاصل وجود جوانهی انتهایی در شاخسااره اسات و عادم وجاود ضاایعات ،دارای

اهمیت میباشد.
• رنگ مسی تفاله ،عدم وجود عطر افزودنای ،وجاود عطار طبیعای چاای و یکدساتی ظااهر آن از
عوامل مورد ارزیابی در تفاله بهحساب میآیند.

• منظور از رنگ چای ،میزان شفافیت و پررنگ بودن نوشابهی حاصال از دم کاردن مقادار معینای
چای خشک در حجم مشخصی از آب جوش در زمان معین میباشد.
• عدم وجود طعام مانادگی ،ساوختگی ،کپاکزدگی و ترشایدگی و وجاود طعام گاس مطلاوب از

شاخصهای تعیین امتیاز طعم میباشند.
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ارزيابي حسي چای
برای ارزیابی حسی چای سیاه مقداری از نمونه روی کاغذ سفید
ریخته می شود .ابتدا ظاهر چای به دقت ارزیابی می شود .ظاهر
(رویت) نمونه باید یک دست ،پیچیده و تمیز(عاری از مواد
خارجی نظیر سنگ وشن و ...و عالیم کپک زدگی) باشد .مقدار
اجزای ناخواسته نمونه (پو ،دمار ،پره ضخیم و ساقه غیر
متعارف) ،نباید از یک درصد وزن نمونه بیشتر بوده و رنگ
ذرات چای سیاه بایستی مشکی و یا مشکی مایل به خاکستری
باشد.

ارزیابی حسی چای
•

پس از آن برای ارزیابی رنگ ،عطر و طعم نوشابه
حاصل از نمونه چای ،مقدار  2/8گرم چای سیاه را
وزن کرده و در فنجان مخصوص ارزیابی حسی چای
که از جنس مخصوصی است ریخته شده و به آن آب
در حال جوش اضافه و درب فنجان گذاشته می شود
و اجازه داده می شود تا به مدت  6دقیقه دم بکشد،
سپس عصاره حاصل از دم کشیدن چای به روشی که
تفاله چای داخل فنجان بماند وارد پیاله مخصوص می
شود.در این مرحله ابتدا محتویات داخل فنجان
بوییده شده و عطر چای که رایحه طبیعی منحصر
بفردی با آمیزه ای از بوی گل و میوه رسیده می باشد
به مشام می رسد .آنگاه رنگ عصاره چای داخل پیاله
به دقت ارزیابی می شود .این رنگ باید قرمز با هاله
ای از رنگ نارنجی و شفاف و درخشان باشد .پس از
آن رنگ تفاله چای که بایستی مسی تا سبز روشن
باشد بررسی شود و در پایان طعم چای که طعمی با
تلخی و گسی مالیم و بدون ماندگی ،کهنگی،
سوختگی ،کپک زدگی ،ترشیدگی ،بوگرفتگی و
پوسیدگی می باشد بررسی می گردد.

 . 1ظاهر چای خشک
•
•
•
•
•

رنگ
یکنواختی و هم سایزی
تابدار بودن
تمیزی
مقدار زر

 -2تفاله
• شفافیت
• رنگ
• یکنواختی

.3نوشابه
•
•
•
•
•
•

رنگ
شفافیت
مایه داری
کیفیت
عطر
آلودگی

.1ظاهرچای خشک
 .1رنگ
o

مشکی  ،قهوه ای  ،خاکستری

 .2یکنواختی و هم سایزی
o
o

مخلوط ،کلفت ،یا نازک
بزرگ یا کوچک

 .3تابدار بودن

.1ظاهرچای خشک
 .4تمیزی
o

ساقه و دمار ،چای تمیز

 .5زر دار
o

چای زرین ,بدون زر

.2تفاله
 .1شفافیت

 شفاف – چای خوب
 تیره – چای ضعیف

.2تفاله
 .2رنگ






مسی – چای خوب
زردی – تخمیر کوتاه
قرمزی – تخمیر یا پالس طوالنی
سبز روشن – تخمیرکوتاه
سبز تیره – برگ خشن یا تک برگ

.2تفاله
 .3یکنواختی

 یکنواخت – چای خوب
 مخلوط – اندازه های مختلف و ناهماهنگ با سایز
 مخلوط – رنگ های مختلف ،سبز زرد ...

نوشابه.3
رنگ1

نوشابه کمرنگLight – –
Bright greenish – an inherent character –
 (جا افتاده) –چای خوبMellow –
چای پررنگThick – –

.3نوشابه
 . 2شفافیت

– شفاف – شفاف در رنگ و ظاهر
– تیره – تخمیر طوالنی ،خصوصیات نامطبوع

.3نوشابه
.3مایه داری و کیفیت
–
–
–
–
–
–

– Fullپررنگ ،بدون تلخی
– Bodyرنگی ،مایه دار
– Flatبی محتوی  ،مرطوب
– Harsh / Rawتلخ ،نارس و ناقص
– Plainفاقد خصوصیات مطبوع ،حاصل از برگ های خشن
– Thinضعیف

.3نوشابه
 . 4عطر
• عطر – خصوصیات عطری منحصر به فرد مربوط به ناحیه یا فصل به
خصوص

.3نوشابه
 . 5آلوده

•
•
•
•

میوه ای – بوهای غیر معمول احتماال به علت آلودگی میکروبی
دودی – آلوده به دود
پختگی – خشک شدن طوالنی
سوختگی – خشک کردن شدید

•چای سیاه ویژگیها و روشهای آزمون  /استاندارد شماره 623
هدف از تدوین این اساتاندارد ،تعیاین ویژگیهاای فیزیکای ،حسای ،شایمیایی و
میکروبی چای سایاه اسات و در آن باه روش نموناهبرداری ،روشهاای آزماون،
بسته بندی و نشانه گذاری چای سیاه نیز اشاره شده است .این اساتاندارد ،بارای
چای سیاه معطر و چای سیاه فاقاد کاافئین کااربرد نادارد .ایان اساتاندارد بارای
اولین بار در سال  1344تدوین شده است و در تاریخ  18/10/1392در کمیتاه
ملی استاندارد خوراك و فراورده های کشاورزی برای سومین بار ماورد تجدیاد
نظر قرار گرفته است.
در این استاندارد ابتدا تعریفی از چاای سایاه و اصاطالحات مرباوط باه کیفیات و
اجزای چای آورده شده است .سپس ویژگیهای فیزیکی ،حسی و شیمیایی ارقاام
چای سیاه و باقیمانده فلزات سنگین با ذکر حدود قابل پاذیرش و معرفای روش
تعیین هر یک از این ویژگیها ذکار شاده اسات .همچناین روش نموناهبرداری،
تعیااین مانااده آفتکشهااا ،تعیااین ویژگیهااای میکروباای ،رنااگ افزودناای و
بستهبندی و نشانه گذاری در این استاندارد معرفی شده است.
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•چای سبز ،ویژگی ها و روش های آزمون /استاندارد شماره )10768
هدف از تدوین این استاندارد ،تعیین ویژگیهای فیزیکی ،حسای ،شایمیایی و میکروبای
چای سبز است و در آن به روش نمونهبرداری ،روشهای آزمون ،بساته بنادی و نشاانه
گذاری چای سبز نیز اشاره شده است .دامنه کاربرد این استاندارد برای چای سبز تولید
شده و بسته بندی شده از سوی واحدهای تولیدی صانعتی و نیاز چاای سابز وارداتای و
صادراتی است .این استاندارد ،برای چای سبز معطر و چاای سابز فاقاد کاافئین کااربرد
ندارد .ایان اساتاندارد در ساال  1387بارای اولاین باار تادوین شاده اسات و در ساال
 18/10/1392در کمیته ملی استاندارد خوراك و فراورده های کشاورزی بارای اولاین
بار مورد تجدید نظر قرار گرفته است.
در این استاندارد ابتدا تعریفی از چای سبز اصطالحات مربوط به کیفیات و اجازای چاای
آورده شده اسات .ساپس ویژگیهاای فیزیکای ،حسای و شایمیایی ارقاام چاای سابز و
باقیمانده فلزات سنگین با ذکر حدود قابل پذیرش و معرفی روش تعیین هر یک از این
ویژگیها ذکر شده است .در ایان اساتاندارد روش تعیاین ویژگیهاای فیزیکای (مانناد
درصد اجزای ناخواسته) شرح داده شده است .همچنین روش نمونهبرداری ،تعیین مانده
آفتکشها ،تعیین ویژگیهای میکروبی ،رنگ افزودنی و بستهبندی و نشانه گاذاری در
این استاندارد معرفی شده است.
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•چای سفید ،ویژگیها و روشهای آزمون /استاندارد شماره 19047
هدف از تدوین این اساتاندارد ،تعیاین ویژگای هاای حسای ،فیزیکای ،شایمیایی،
میکروبی ،نمونه برداری ،روش های آزماون ،بساته بنادی و نشاانه گاذاری چاای
سفید می باشد .این اساتاندارد ،بارای چاای سافید طعام دار(معطار) ،چاای سافید
مخلوط شده ،چای سفیدی که کافیین آن جدا شاده و چاای سافید فاوری کااربرد
ندارد .این استاندارد به شماره  19047در تاریخ  08/11/1393در کمیتاه ملای
استاندارد خوراك و فراورده های کشاورزی مورد تصویب قارار گرفات و منتشار
شد و تاکنون مورد تجدید نظر قرار نگرفته است.
در این استاندارد اصاطالحات و تعااریف چاای سافید ،اناواع چاای سافید ،عوامال
ناپذیرفتنی ،ویژگی های فیزیکی ،حسی ،شیمیایی ،میکروبی ،آالینده های فلازی و
مانده آفت کش ها در چای سفید ،نمونه برداری و روش های آزمون ،بسته بنادی
و نشانه گذاری آن پرداخته شده است.
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•چای معطر ویژگی – ها و روش های آزمون /استاندارد شماره17226
هدف از تدوین این استاندارد ،تعیاین ویژگای هاای فیزیکای ،حسای ،شایمیایی،
میکروبی ،نمونه برداری ،روش های آزماون ،بساته بنادی و نشاانه گاذاری چاای
معطر می باشد .این استاندارد بارای چاای کیساه ای معطار کااربرد نادارد .ایان
استاندارد به شماره  17226در تاریخ  18/10/1392در کمیته ملای اساتاندارد
خوراك و فراورده های کشااورزی ماورد تصاویب قارار گرفات و منتشار شاد و
تاکنون مورد تجدید نظر قرار نگرفته است.
در این استاندارد تعاریف و اصطالحات مربوط به چای ،طعام دهناده هاا ،اجازای
ناخواسته ،ویژگی های چای خشک ،مواد افزودنی ،ویژگای هاای فاراورده نهاایی
شامل ویژگی های فیزیکی ،حسی ،شیمیایی ،میکروبی ،آالینده های نظیار فلازات
سنگین ،مانده آفت کش ها ،مایکوتوکسین ها ،نمونه برداری ،روش های آزمون،
بسته بندی و نشانه گذاری چای معطر آورده شده است.
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ردیف

عنوان استاندارد ملی

شماره استاندارد

تاریخ انتشار

1

چای سیاه -ویژگیها و روش های آزمون

623

1392

2

چای سبز -ویژگیها و روشهای آزمون

10768

1392

3
چای سفید -ویژگیها و روش های آزمون

19047

1393

4

چای معطر -ویژگیها و روشهای آزمون

17226

1392

5

چای معطر-آئین کار تولید

16953

1392

6

چای معطر-نام های بازرگانی

10242

1381

7

چای کیسهای  -ویژگیها و روشهای آزمون

3119

1390

8
میکروبیولوژی چای -ویژگی ها و روشهای آزمون

17070

1392

9
10

نوشیدنی چای سرد -ویژگیهای و روشهای آزمون

17528

1392

چای ترش -ویژگیها و روشهای آزمون

10769

1387

11
بسته بندی -بسته چای کیسه ای -ویژگیها و روشهای آزمون

2506

1386

12
چای  -روش تهیه نوشابه چای برای ارزیابی چشایی

5608

1380
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13
14

روش تهیه نمونه نرم شده چای و اندازهگیری ماده خشک آن

3272

1371

روش اندازهگیری خاکستر کل چای

3273

1371

15
روش اندازهگیری قلیاییت خاکستر چای محلول در آب

3274

1371

16
روش اندازهگیری خاکستر محلول و نامحلول چای در آب

3275

1371

17
روش اندازهگیری افت جرمی چای در  103درجه سلسیوس

3276

1371

18
روش اندازهگیری خاکستر نامحلول چای در اسید

3278

1371

19
20

21
22

چای-اندازه گیری عصاره آبی -روش آزمون

3320

1386

روش اندازهگیری کافیین چای

3393

1372

چای -اندازه گیری مقدار فیبر خام

3394

1386

استاندارد واژه نامه چای سیاه

3599

1374

23
چای فوری خشک  -اندازهگیری چگالی توده نفشرده (ریزش آزاد) و فشرده

4100

1376

24
چای فوری خشک  -اندازهگیری مقدار رطوبت (کاهش جرمی در  103درجه سلسیوس)

4101

1376

25
چای فوری خشک  -اندازهگیری خاکستر کل

4102

1376
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26

چای فوی خشک  -نمونهبرداری

4103

1376

27

چای فوری خشک  -ویژگیها

4104

1376

28
کیسههای کاغذی چای برای ترابری با بارپا (پالت) و کانتینر ویژگیها و روشهای آزمون

4493

1377

29
کیسه های کاغذی چای  -ویژگیهای کارکرد برای ترابری در بارپا (پالت) و گنجایه های
ترابری

5223

1378

30
روش آزمون رخنه پذیری الیه بازدارنده کیسههای کاغذی چای  -اندازهگیری
کلروفنلها و کلروآنیسولها با گازکروماتوگراف

5224

1379

31
32

چای ـ برگ سبز ـ درجهبندی و روش آزمون

5359

1380

چای ـ نامهای بازرگانی

5360

1380

33
34

چای  -روش طبقه بندی چای برحسب اندازه ذرات

5508

1379

چای سیاه -بسته بندی و نشانه گذاری

5607

1387

35
چای -آیین کار بهداشتی تولید و بسته بندی

9355

1386

36
آئین کار بهداشتی تولید ،بسته بندی و نگهداری چای

6161

1381

37
چای خشک و چای فوری-تعیین مقدار کافئین -روش کروماتوگرافی مایع با کارایی باال

10244

1381
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38

چای -روش نمونه برداری

624

1387

39
40

ویژگیها و بسته های کاغذی و مقوایی-چای روشهای آزمون

6445

1380

بذر چای-ویژگیها و روشهای آزمون

8247

1384

41
روغن زیتون -شناسایی روغن بذر چای در آن -روش فیتلسون

8921

1385

42

چای سبز و سیاه-اندازه گیری مواد اختصاصی آن-قسمت اول -تعیین مقدار کل
پلی فنل ها-روش رنگ سنجی با استفاده از معرف

8986-1

1385

43

44

چای سبز و سیاه-اندازه گیری مواد اختصاصی آن -قسمت دوم-تعیین مقدار کل
کاتچین ها در چای سبز روش کروماتوگرافی مایع با کارایی باال

8986-2

1386

چای سیاه-ایین کار تولید

9354

1381

45
بسته بندی -بسته چای کیسه ای -ویژگیها و روش های آزمون -اصالحیه شماره 1

A1-2506

1393
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