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 مسئله يانب

است و پس از آب،  هايدنينوش ترينيمياز قد يكي يچا

رفع  يمطبوع برا هاييدنينوش ينترو مهم ينترپرمصرف

 يرانجهان و ازجمله ا يهاكشور يشتردر ب يو تشنگ يخستگ

 يدجهان، مبادرت به تول يزخ يكشور چا 30از  يشاست. ب

كمتر  ي،جهان يدتول يندر ا يرانكه سهم ا كننديم ياهس يچا

در  يازجمله مشاغل اقتصاد كارييدرصد است. چا يك از

در  يكشت و صنعت چا يتاست. اهم يبخش كشاورز

كشور  كارييطق چاكشور كه جزء منا يمناطق شمال

و  يچا يهااست. تا آنجا كه باغ يادز ياربس شوديمحسوب م

 ينا يمنابع درآمد ترينيجزو اصل سازي،يچا يهاكارخانه

). بر اساس 1377 يل،پور اصشوند (حسنيمناطق محسوب م

تا  25ساالنه حدود  يرانكشور در ا يگزارش سازمان چا

 يدتول يآور. در عملشوديم يدتول ياهس يهزار تن چا30

 شوديحاصل م ي،چا يعاتدرصد ضا 10حدود  ياهس يچا

خشك در  يچا ينگسورت يهاكه با استفاده از دستگاه

 گردديجدا م ياز چا بنديستهو قبل از ب يدمرحله تول ينآخر

 يعندارد. در صنا يچندان يمتق يجهان يكه در بازارها

كه وجود آن  دشوياطالق م يبه مواد يعاتضا يچا يفرآور

و  يفيتكاهش ك يت،خشك موجب نقصان روئ يدر چا

 يجهان يدر بازارها يچا يآمدن ارزش اقتصاد يينپا

 ينب چوبيقرمزرنگ  يهااز ساقه يچا يعات. ضاگردديم

 ييسبك مو يهارگبرگ يا يافو ال يراستانداردغ يهابرگ

باز  يهاو پره يدهخشك يهاشكل (پو و دمار) و برگ

؛ يدر كشاورز. گردديم يلتشك يددر مراحل تول يجادشدها

بخش را شامل  ينا يفاز وظا يميتوليد محصول تنها ن

بندي، بعد از برداشت (درجه ياتعمل يگرد يمو ن گردديم

 يبه معنا ين) خواهد بود و ايعنقل و توزوحمل ي،بندبسته

 يعاتپس از برداشت در كاهش ضا هايينقش فناور يتاهم

 ي،تلفات محصوالت كشاورز جزبه يعاتاست. ضا يكشاورز

و به دنبال آن  محيطييستز هاييانموجب وارد آوردن ز

  ). 1388 ي،خواهد شد (فرهاد يزن ياقتصاد

  يرانآن در ا يو فرآور يچا وضعيت

هزار هكتار در دو  28حدود  يران،در ا يكشت چا يرز سطح

خانوار هزار  60به  يبو مازندران است. قر يالناستان گ

 يمشغول هستند. چا كارييمنطقه به چا ينكشاورز، در ا

كشور است و كشت  يكو استراتژ ياز محصوالت اساس يكي

است  يرپذامكان يخزر يهواوآب يآن تنها در مناطق دارا

  ).1398 ،زاده يمهد(

 ي،از محصوالت مهم بخش كشاورز يكيعنوان به چاي

است  يو فرآور يدر مراحل زراع يعاتاز ضا يحجم يدارا

 ياو تالش جهت كاهش  يعاتضا يدعلل تول يكه بررس

مهم موردتوجه قرار  يعنوان مسائلبه تواندي، مهاآن يافتباز

 يينقش بسزا توانديمحصول م ينا يعات. كاهش ضايرندگ

 ي. مراحل فرآوريدنما يفاا يصنعت چا وريهرهب يشدر افزا

 يبندجهخشك، و در ير،شامل پالس، مالش، تخم يچا

  ساقه، پو و دمار است. يمتداول چا يعاتاست. ضا

  يچا يعاتضا يفو تعار اصطالحات

است و  يندارد و چوب يكه رنگ مشك يداز تول ي: بخشساقه

 يجادخشك، ا يدر چا يراستانداردغ ينيچ به علت برگ

)، از آن جدا يبرومات(فا يرگو با دستگاه ساقه  شوديم

  .شوديم

است  يچا يفلط يهاپشت برگ يهاها و كرك: رگبرگپو

 يدندم يو در پ شوديكه در هنگام مالش آن از برگ جدا م

كن از دستگاه خشك يرونبه ب كردنخشك يگرم برا يهوا

 ياز چا يداست، كه با ي. پو جزء مواد زائد چاشوديپرتاب م

  خشك جدا شود.

است  ياچ يها) برگيشده (خشب يچوب يها: رگبرگدمار

 شوديكه هنگام مالش به علت خرد شدن برگ از آن، جدا م

  ).1392 يران،ا ي) (استاندارد مل1(شكل 
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  )به چپ دمار (به ترتيب راستساقه، پو و  - 1شكل 

 

  آن يعاتو كاهش ضا يچا يفيتعوامل مؤثر بر ك

  يولوژيكيعوامل ب  .1

  :يكيعوامل ژنت  •

). 2(شكل  شونديم يمبه سه نژاد عمده تقس يچا هايبوته

 ينيچ يبريدهاياز نوع ه يرانل اموجود در شما يهابوته

  اند.نموده يداپ يمنطقه سازگار ينا يوهواهستند كه با آب

  

  

  

 
  

  

  

  

  

  

  چاي هايريتهاانواع و -2كل ش

  يميعوامل اقل  .2

  )يو بلند يپست ير(نظ ياييعوامل جغراف•

  دارد.  يترمطلوب يفيتك يچا معموالًارتفاعات  در

هوا، برودت در  ي(وزش باد، خشك ييآب و هوا يطشرا•

و  يبارندگ يزانم يد،دوره برداشت، ساعات تابش خورش يانپا

  ).1388 ي،هوا) (معز يرطوبت نسب

در نقاط گرم و مرطوب داراي رشد و محصول  يچا ارقام

هستند و برعكس، در نقاط  ترييينپا يفيتبيشتر اما ك

ولي مرغوبيت  شوديكمتر ممعتدل هرچند محصول 

  . يابديل افزايش ممحصو

  يكشاورز ياتو عمل يريتينقش مد  .3

و  يآل ياستفاده از كودها يقخاك از طر يزيحاصلخ•

   يمياييش

   يچا ياهمبارزه مستمر با آفات و امراض گ•

و  يحصح يهاهرس يبا اجرا ياهداشتن گجوان و فعال نگه•

  ياصول

 يهاتراكم شاخساره يشو افزا ينيچگسترش سطح برگ•

  محصول دهنده

 يمياقل يطشده سازگار با شرااصالح يتهاستفاده از وار•

 ينيچ برگ ياز اصول علم يرويتر پمنطقه و از همه مهم

 واريته چيني

C. sinensis (L.) O. Kuntze  

آسامي واريته  

C. assamica  

 واريته كامبوج

Combod 
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 ي،است (معز ياهيگ يوركه متضمن سالمت و تداوم بهره

1388.(  

  يبرداشت برگ سبز چا ياتعمل  .4

  روش برداشت برگ•

  برداشت استاندارد برگ•

  ينيبرگ چشدت و دفعات •

 يفيتدرصد به ك 50 يزانخشك تا م يچا يفيتك كاهش

 يزانبرگ سبز تا م يفيتبرگ سبز ارتباط دارد و علت افت ك

). 2003 يانگ،به خاطر برداشت نادرست است (ل 30%

هاي آوري شاخسارهعرضه چاي، حاصل عملمحصول قابل

رشدشان در فواصل زماني  سرعتبهلطيفي است كه بسته 

هاي . به روش برداشت شاخسارهوندشداشت ميمتفاوت بر

 ،ينمؤلفشود (گروه چيني گفته مي چاي، اصطالحاً برگ

1387.(  

است.  ينيو ماش يشامل روش دست ينيبرگ چ هايروش

 صورتبهها و شاخساره موردنظر  برگ يدرروش دست

) و در روش 3(شكل  شوديبا دست برداشت م يانتخاب

 يا يغيرانتخاب صورتبه يشترها ببرداشت برگ ينيماش

 ياو  يچيروش از انواع ق يناست. در ا يجزئ يانتخاب

). هر چه 4(شكل  شوديم ادهاستف ينيبرگ چ هايينماش

مسن بيشتر چيده شوند، شاخساره لطافت و  يهاتعداد برگ

تردي خود را بيشتر از دست خواهد داد (چاندرا و همكاران، 

در  يعاتضا يزانم يشافزا موجب تنهانهامر  ين). ا2007

به  ينيچ بلكه تعداد دفعات برگ گردديخشك م يچا يدتول

زني مجدد، شاخساره و جوانه رميمطوالني شدن زمان ت يلدل

 يبردارباغ در دوره بهره يورو بهره يافتكاهش خواهد 

  .گردديدچار نقصان م

  

  

  

  

  دستي انتخابي صورتبههاي چاي شاخسارهبرداشت  - 3شكل 

  

 با قيچي و ماشين (به ترتيب راست به چپ)هاي چاي برداشت شاخساره - 4شكل 

ن عامل افزايش ضايعات توليد چاي برداشت نادرست شاخساره است. برداشت غير استاندارد عالوه تريمهم

گذارد. همچنين موجب اتالف بركاهش كيفيت چاي توليد شده، بر كاهش عملكرد بوته چاي نيز تاثير مي

 گردد.وري در واحد توليد چاي خشك ميانرژي و كاهش بهره
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  مرحله پس از برداشت  .5

  شدهبرداشتبرگ سبز  يريبارگ  •

را  يديتول يچا يفيتك يلها به دو دلنمودن برگ متراكم

  : دهديكاهش م

  برگ سبز يدما يش. افزا1

  برگ سبز زيكييف يب. آس2

و  يرپس از برداشت شروع به تخم يعسر يچا هايبرگ

روش  يكها در واكنش ين. اگر اكننديپژمرده شدن م

و  يافتبرگ كاهش خواهد  يفيتك يابد،كنترل نشده ادامه 

. متراكم نمودن كنديم يداپ يشافزا يدتول يعاتضا يزانم

و اصطكاك  يحرارت يهاباعث تنش يسهك يابرگ در سبد 

كه در اثر تنفس برگ  ي). انرژ5(شكل  شوديها مبرگ ينب

 شدهانباشتهموجب باال رفتن دما در برگ سبز  شود،يم يجادا

شده  يدهچ يهااگر برگ ينبنابرا شوديسبد م يا يسهدر ك

علت تراكم و شوند به ينگهدار هايسهفشرده در ك صورتبه

باال  گراديجه سانتدر 45تا  40كم حرارت تا حدود  يفضا

در  كهيطوربه رساند،يم يبرود. حرارت باال به برگ آسيم

. از يابديها كاهش مهر چهار ساعت دو درصد رطوبت برگ

 يداسيونسلول در بافت برگ منجر به آغاز اكس يبآس يطرف

از حد  يچا يداسيون. اگر اكسشوديم هافنليپل يميآنز

رفتن  يناعث از بشود، ب يشتر(سه ساعت) ب يمعمول

 ،ينمؤلف(گروه  شوديكامل م طوربه يچا يفيتت و كيمرغوب

برگ سبز  يزيكيف يبمانع آس يري). دقت در بارگ1387

 شوديبرگ سبب م يدگيدضربه يا يدگي. خراششوديم

 يشزودتر از موعد انجام شود. افزا يداسيونواكنش اكس

شدن رنگ آن  ياقهوه يابرگ سبز موجب قرمز  يدما

 يفيتبر ك يبرگ اثر نامطلوب مزيدرصد قر يش. افزاشوديم

باشد،  گراديدرجه سانت 40از  يش. اگر دما بگذارديم يچا

 يدر زمان نگهدار شود،يانجام م سرعتبهقرمز شدن 

ها قرمز شوند درصد برگ 60ممكن است تا  مدتيطوالن

  ).1386 ي،جالل يو متول يقتحق گريي(روف

  

  

  بارگيري برگ سبز - 5شكل

  

  شدهبرداشت يهابرگ ونقلحمل  •

صورت  يبه نحو يدآن به كارخانه با يلتحو يبرگ برا حمل

خود را حفظ كرده و  يفها حالت تازه و لطكه برگ يردگ

ها وجود داشته باشد. در گبر ينهوا همواره در ب يانجر

ونقل برگ سبز وارد آمدن هرگونه فشار، ضربه، گرما حمل

). فاصله 6(شكل  گردديبرگ سبز م يفيتموجب كاهش ك

تا حد  يدو حمل آن به كارخانه، با ينيچ برگ ميان يزمان

 يمها در معرض مستقامكان كوتاه باشد. از قرار دادن برگ

گردد. جنس  يوددارخ يفيت،كاهش ك يلآفتاب به دل

 يزتم يراحتباشد كه به ياز مواد يدونقل باحمل يزاتتجه

  ).1387 ،ينمؤلفشوند (گروه 
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 برگ سبزنادرست ونقل حمل - 6شكل

  

  

  

  

  

  

  

  

  يچا يفرآور  .6

است كه  يبه خاطر نقش مهم يچا يمرحله فراور اهميت

 يبر عهده دارد. فرآور ياهس يچا يينها يفيتك يجاددر ا

. شوديها از باغ آغاز مپس از برداشت آن يچا يهابرگ

وجود  يچا يو فرآور يآورعمل يبرا يگوناگون يهاروش

 يزتماقابلخود،  يبر اساس نوع فرآور ي،نواع چادارد كه ا

). 7(شكل  شونديم يبنداساس طبقه ينو بر هم دهستن

  از: اندعبارتها آن ينترمتداول

برگ  يباتترك يرو يداسيونكه در آن عمل اكس يروش.1

  ).ياهس يچا يد(تول گيرديكامل انجام م طوربه يسبز چا

برگ  يباتترك يور يداسيونكه در آن عمل اكس يروش.2

  ). يدسف يسبز و چا يچا يد(تول گيرديانجام نم يسبز چا

برگ  يباتترك يرو يداسيونعمل اكس در آنكه  يروش.3

  اوالنگ). يچا يد(تول گيرديناقص انجام م طورهب يسبز چا

بيش از دو سوم چاي توليدي جهان را چاي سياه تشكيل 

دهد. اين نوع چاي در تمام ممالك جهان مصرف مي

شود. چاي سياه را به دو روش رسمي (ارتدكس) و مي

 يمصرف چا يرانكنند. در ا) تهيه ميسيتيي(س يررسميغ

در  يشترارتدكس كمتر است و ب ينسبت به چا سيتييس

به  ياهس يچا يد. در تولروديكار م هب اييسهك يچا يهته

(ارتدكس) مراحل پالس، مالش، غربال،  يروش رسم

هر  يرتأث. در ادامه گيرديانجام م يبندخشك و درجه ير،تخم

 سازييچا يعاتضا يشدر افزا يچا يداز مراحل تول يك

  است. شدهدادهشرح 

  

كه پس از برداشت از بوته زند ي برگ سبز، كيفيت چاي خشك را رقم ميمواد درون شاخساره

هاي گردد. هر چه ميزان تنش و آسيبدستخوش تغييراتي از جمله تنفس و اكسيداسيون مي

كيفي به شدت كاهش يافته و به مقدار تركيبات فيزيكي به برگ بيشتر شود ميزان تركيبات 

گردد و منجر به افزايش درصد ضايعات برگ سبز قبل از وارد شدن به مرحله نامطلوب افزوده مي

 شود.وري ميآفر
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  آن فرآوريهاي و روش انواع چاي - 7شكل

  

  مرحله پالس

هاي منظور از پالسانيدن برگ سبز، كاهش رطوبت در بافت

و آماده نمودن آن براي  يسلول يرينفوذپذ يشبرگ، افزا

  است. يداسيونعمليات مالش و اكس يهابازده واكنش

سازي به عمل پالسانيدن برگ، دقت و توجه صنعت چاي در

هرصورتي سازي بهود. زيرا تمام عمليات چايشاي ميويژه

 ين). در ب8كه باشد بستگي به اين مرحله دارد (شكل 

در  هابرگشدت و ضعف پالس شدن  يفرآور ياتعمل

ها غنچه و دو برگ است هرگاه جوانه مؤثر يعاتضا يشافزا

كمتر از اندازه  ياو  يشترمرحله پالس شدن ب رو سه برگ د

ز دست بدهند در مرحله مالش دادن رطوبت خود را ا ينمع

كوچك و سبك وزن موسوم به  يهابه تكه يدنتاب يجابه

كه به علت سبك بودن در مرحله  شونديم يلپره تبد

كن در وزش باد دستگاه خشك ياو  يلشگر يچا يبندطبقه

  . گردنديم دهاطراف دستگاه پراكن

  مرحله مالش 

براي توليد رنگ،  تغييرات شيميايي الزم در اين مرحله

در اين  آيد.مي به وجودنتيجه كيفيت چاي و در عطروطعم

كند. برگ حالت پيچيدگي و لول شدن پيدا مي يات،عمل

، متالشي كردن هدف از مالش دادن برگ سبز پالس شده

 است. هاآنهاي برگ و آزاد نمودن مواد محتواي سلول

تغييرات شيميايي الزم براي توليد رنگ،  ترتيبينابه

آيد. در نتيجه وجود ميو در نتيجه كيفيت چاي به عطروطعم

 كنداين عمل برگ حالت پيچيدگي و لول شدن نيز پيدا مي

دستگاه مالش، فشار  ازحديشب. بارگيري )9(شكل 

ب اين فرايند موج زمانمدتو طوالني شدن  ازاندازهيشب

شود كه منجر به كاهش هايي ميافزايش دما و وقوع واكنش

گردد. همچنين وضعيت كيفيت و افزايش ضايعات توليد مي

 آج سيني مالش در توليد چاي مرغوب نقش مهمي دارد.

هدف اصلي از غربال كردن برگ مالش خورده، تهويه برگ 

هاي برگ مالش خورده و و خنك كردن آن، شكستن كلوخ

پس از هر دور مالش است.  يزودرشترذرات  بنديدرجه

نامناسب بودن توري غربال و عملكرد نادرست آن موجب 

(صلواتيان و مجد سليمي،  گرددهدر رفت چاي مرغوب مي

1396( .  

  دستگاه مالش - 9شكل 

  

  
به توده برگ و طوالني  ازحديشبوارد آوردن فشار بيش از ظرفيت دستگاه،  بارگيري دستگاه مالش

گردد. مالش موجب باال رفتن دماي برگ در اين مرحله و افزايش ضايعات توليد مي زمانمدتشدن 

 گردد.موجب هدر رفت چاي مرغوب مي همچنين عملكرد نادرست غربال
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(

  لمرحله غربا

از غربال كردن برگ مالش خورده، تهويه برگ  يهدف اصل

هاي برگ مالش خورده و و خنك كردن آن، شكستن كلوخ

بندي ذرات ريز و درشت پس از هر دور مالش است. درجه

غربال و عملكرد نادرست آن موجب  ينامناسب بودن تور

 يمي،و مجد سل يان(صلوات گردديمرغوب م يهدر رفت چا

1396.(  

  تخمير (اكسيداسيون) مرحله

برگ پاره و خرد شدند، مرحله  يهااز آنكه سلول پس

 ينانجام ا ي. زمان الزم براشوديبرگ آغاز م يداسيوناكس

كردن و و روش خرد  يفيتبوده و به ك يرمتغ يارعمل بس

 يمياييش يهادارد. واكنش يدرجه حرارت برگ بستگ يزانم

 يدنيرنگ نوش و دارييهما ي،مرحله موجب تند يندر ا

 ير،اتاق تخم يكاف يهگردد. باال بودن دما، عدم تهويچاي، م

خشك  يچا يفيتشدن در ك يدضخامت برگ در حال اكس

 ينتأمپاش جهت است. استفاده از دستگاه مه يرگذارتأث ياربس

 يضرور يرسالن تخم يدرصد برا 85از  يشترب يرطوبت نسب

درجه  30از  يدنبا يراتاق تخم ي). دما10است (شكل 

  ).1387 ،ينمؤلف( يدد تجاوز نماگرايسانت

  اتاق تخمير -10شكل 

  

  

  

  مرحله خشك 

، فرايند حرارتي است كه سبب پايان كردنخشك

هاي شيميايي و بيوشيميايي و بخشيدن به كليه واكنش

كاهش تدريجي رطوبت چاي براي پايداري خصوصيات 

 يدشدهاكسگردد.رطوبت موجود در برگ كيفي چاي مي

 4تا  3و به حدود  يافتهكاهشكردن، توسط عمل خشك

شود تيب چاي تبديل به كااليي ميرسد. بدين تردرصد مي

ا و زمان عبور برگ از دستگاه كه قابل نگهداري است. دم

بر كيفيت چاي و كاهش ضايعات  مؤثركن از عوامل خشك

سازي است. دماي باال و زمان كوتاه موجب سوختگي چاي

سطحي برگ شده و عدم يكنواختي در خشك شدن ذرات 

امر موجب كاهش برگ را به دنبال خواهد داشت و اين 

كيفيت چاي و افزايش ضايعات در زمان نگهداري محصول 

گردد. دماي كم و زمان طوالني موجب ايجاد در انبار مي

طعم پختگي در چاي شده و از مرغوبيت محصول نهايي 

 بر كيفيت چاي در مرحله خشك مؤثرعوامل از كاهد. مي

ضخامت توده برگ ، وروديهواي  و حجم دماتوان به مي

 اشاره كرد كنزمان عبور برگ از دستگاه خشكو  واردشده

 .)1393(صلواتيان، 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

حجم زياد  ،عدم تهويه كافيي اتاق و باال بودن دماافزايش دماي برگ در مرحله اكسيداسيون در اثر 

موجب نقصان كيفيت چاي و  و افزايش مدت زمان اكسيداسيون توده برگ در سطح اتاق تخمير

 گردد.افزايش ضايعات توليد مي

سطحي باال بردن سرعت خشك كردن چاي با افزايش دما يا افزايش سرعت نقاله باعث سوختگي 

يا دما و از طرفي كاهش سرعت خشك كردن با كم كردن  گردد.مي توليدافزايش ضايعات و برگ 

 .كاهدطعم پختگي در چاي از مرغوبيت محصول نهايي ميايجاد با زمان افزايش 
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  بندي و جداسازيمرحله درجه

سازي بندي و جداسازي فرآيند مهمي در چايدرجه

هاي گوناگون ها و اندازهاست. تفكيك ذرات چاي در شكل

كه مورد تقاضاي بازار نيز باشد مستلزم عمليات متعددي 

ضايعات  عنوانبهجداسازي ذرات و اجزايي از برگ كه  است.

. )11(شكل  شودشوند در اين مرحله انجام ميمحسوب مي

ساقه  ماندهيباقكاركرد نادرست هر يك از تجهيزات موجب 

ارزش  ضخيم در چاي شده و ازهاي و ذرات سبك و پره

تواند مقاديري از چاي را گردد. همچنين ميچاي كاسته مي

 عملكرد توليد را كاهش دهدبا ضايعات خارج نموده و  همراه

  .)1393(صلواتيان، 

  يفرآور ياتعمل يعاتمجاز ضا يزانم

سبز از مواد خام  يچا يا ياهس يچا يدر فرآور هرگاه

مراحل  يو مرغوب و استاندارد استفاده شود و از طرف يف،لط

كامل اصول  يتخشك با رعا يبرگ سبز به چا يلتبد

الزم و سالم و  يزاتو با استفاده از تجه يو فناور يحصح

 يو عمل يتجارب علم يمطلع و دارا يده،ورز يكارشناس

درصد تجاوز  3تا  1از  يواقع يعاتضا يزانم دد،استفاده گر

، هاساقهمتشكل از  يعاتصورت ضا يننخواهد كرد. در ا

خواهد بود.  يزسلول يافها و الحاصل از رگبرگ يبرو ف يافال

مواد  يتعدم مرغوب يندرصد مب 3از  يشب يينها يعاتضا

 يزان. متأسفانه مشوديمحسوب م يدكار تول يبخام و معا

تا  9 ينب يرقم يرانا يساز يها چادر كارخانه چاي يعاتضا

 ازلحاظ يرانا يچا يعاتنوع ضا دهديم يلدرصد را تشك 13

 يندارد ا ياركشورها تفاوت بس يگرظاهر و مواد متشكله با د

 يده،فشرده، خشك ،ديدهيبآس يچا يهااز برگ يعاتنوع ضا

و  ارپو و دم يبر،ف ي،چوب يهاساقه و شاخه ي،خشب يهابرگ

است قسمت اعظم  يدهگرد يلمواد خام تشك وپاشيختر

در دوره هجوم برگ در فصل بهار در اثر عدم  يعاتضا

كارخانه و نقص  يزاتجهو ت شدهعرضهتناسب مواد خام 

گفت  توانيم يكلطور. بهشوديم يجادا يفرآور ياتعمل

 ينب يرانا سازييچا يهادر كارخانه يديتول يعاتحجم ضا

 يناز ا يابرابر حد مجاز است. بخش عمده چهارسه تا 

 60است كه از دهه  ينيماش ينيچ از برگ يناش يعاتضا

به  هاآنو آماده شدن اسكلت  يچا يهابوته يتقبل از ترب

از مزارع  ياريبرداشت محصول در بس ينهخاطر كاهش هز

به  ينيچاست كه برگ يدر حال ينا يدگرد يجشمال را يچا

از كشورها  ياريدر بس ياهگ حساسيتخاطر ظرافت و 

مالحظه  كهيطور. بهشوديهمچنان با دست انجام م

 يدتول ياتملونقل و عحمل يني،با دقت در برگ چ شوديم

داد  يلتقل سوميكرا به كمتر از  يعاتمقدار ضا توانيم

  ).1388 ي،(معز

  يچا يعاتضا مديريت

 يواقع يعاتاز ضا يچا يافتيو باز يآورجمع تفكيك،

 يكارشناس يو اعمال نظارت از سو يزيربرنامهمستلزم 

و  يمنيا ي،نكات فن يترعا ينهزم يناست در ا يدتول يرمد

  است: يضرور يرز يكاربرد

 ياربس يچا يعاتضا يسوزآتشاشتعال و  يتقابل - 1

برق، ته  يمجرقه، اتصال س ينتركوچكاست و در اثر  يادز

 يعاتلحاظ ضا ينبد شوديافروخته مشتعل م يمهن يگارس

 ياتو پس از ثبت وزن آن در دفتر عمل ينتوز يدروزانه با

ه كارخانه و محوط يخارج از انبار تمركز چا يدر انبار يدتول

  گردد. هدارينگ

و  يكنخشك يچا ينكار ماش يانهر روز در پا - 2

و  يزكامالً تم يدبا يبندو درجه يبندطبقه آالتينماش

  گردد. يآورجمع هاينماشدر اطراف  شدهپراكنده يعاتضا

در  يدبا يرمجازغ يهاهاستفاداز  يريجلوگ يبرا - 3

مقدار محلول آب  يعاتضا يحاو هاييسهاز ك يكداخل هر 

 يآن در بازار مصرف چا يدوفروشخرشود تا از  يختهآهك ر

استفاده گردد.  يناستفاده از كافئ يشود و از آن برا يريجلوگ

 را يناستخراج كافئ يعاتآهك به ضا يرافزودن ش ياز طرف

  ). 1388 ي،( معز نمايديتر متر و خالصآسان

  يشنهادهاو پ راهكارها

و روش  ينيبسته به نوع برگ چ ياچ يعاتضا ميزان

مقدار آن  يزخ يعمده چا ي. در كشورهاكنديفرق م يدتول

 3تا  5/1ارقام مختلف حداكثر  يبنددرجه ياتعمل ياندر پا
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 ياتحاصل عمل يهاماندهپس. گردديدرصد بالغ م

 يو دارا يندرصد كافئ 2تا  5/1يحداقل حاو سازييچا

و سلولز  ينپروتئ يد،فلورا، هادانهرنگ، فنليپل يريمقاد

در  ييكاربردها توانديم يچا يعاتاست. مواد موجود در ضا

  داشته باشد.  يو كشاورز ييغذا يي،دارو يعصنا

است كه در  ينكافئ يچا يعاتمهم ضا يباتاز ترك يكي

 يعات). ضا1974 يكراماسينگه،كاربرد دارد (و ييدارو يعصنا

 يباتاز ترك يتوجهقابل يرمقاد يپست حاو هاييو چا يچا

كاربرد دارد  يكه در استخراج رنگ خوراك باشنديم فنلييپل

 يعيطب بععنوان منبه هافنلي). پل2009 ياسي،و است يدا(فا

 ياهيگ يهاروغنعمر مصرف  يشافزا يبرا يداناكس يآنت

 يعاتموجود در ضا ين). پروتئ2005كاربرد دارد (فرهوش، 

 يواناتح يسودمند به غذا يفزودنماده ا يكصورت به يچا

 اكسيداني). از آنت2004است (كوندو  استفادهقابل يانو ماك

 نگهداريحفظ و  يكشت برا يطو در مح ييغذا يعدر صنا

 ياكوينگ،(ل شوديدر برابر نور استفاده م يسلول از جهش ژن

و  ييدارو يعدر صنا يچا يعات). فلوئور موجود در ضا2007

 يبرا يچا يعات). از ضا1388 ي،كاربرد دارد (معز يبهداشت

 شوديمالچ و كمپوست استفاده م ي،مصالح ساختمان يهته

قارچ  پرورشبراي  يچا يعات). ضا1974 يكراماسينگه،(و

) مناسب است يمتقگرانپيت (يك ماده كمياب و  يجابه

در  يونيآن يها). حذف رنگدانه2002 يسان،(كاسكان و آ

است  يرپذامكان يچا يعاتتوسط ضا يآب يهامحلول

محلول در آب توسط  هايينده). حذف آال2016 يسان،(آ

است  يرپذامكان يچا يعاتضا يستيز يهاكنندهحذف

). ضايعات چاي در توليد سوخت سنتزي 2015 ي،(چاربان

 سازييكارخانجات چا يعات). ضا2010كاربرد دارد (اوزان، 

 يهاپارچه يرنگرز يبرا ييعطب يماده رنگزا يكعنوان به

كاربرد دارد ( شمس  هارنگ كنندهيتتثب عنوانبه يپشم

  ). 1386.،يو جعفر يناتر

  يكل گيرييجهنت

در دو استان  سازييچا يهاكارخانه يتتوجه به فعال با

 ياديز يرو مازندران هر ساله شاهد انباشته شدن مقاد يالنگ

 يچا يدفعال در تول يهاكارخانه يهاماندهاز پس يعاتضا

 ماننديم يباق مصرفيرقابلغ صورتبهكه  باشيميخشك م

 يت چايعااست كه ضا يدر حال ينا شونديم يختهدور ر يا

طور است كه به يباارزش يباتترك يدارا ياهس يهمچون چا

و  گردديمختلف استفاده م يعدر صنا يرمستقيمغو  يممستق

و  يداخل يازن ينتأمبر  عالوه توانيمناسب م يوربا بهره

و  ييجوصرفه يزن سازييرهذخ هايينهاشتغال، در هز يجادا

  .ردآو به عمل يريجلوگ يطيمحيستز ياز آلودگ

  

  

  

  بندي چايدرجه -11شكل 

  
هاي جداسازي وابسته است و عملكرد به كاركرد درست دستگاهخارج نمودن ضايعات از چاي 

 شود. ن موجب كاهش ارزش چاي توليد شده ميآنادرست 
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