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 هاترین یافتهمهم

 قبول است.های حسی قابلبا ویژگی بخش یسالمت دمنوشی به یک انتخاب مناسب جهت تولید میوه 

 کردنفرایند برشته (Roasting) بر کیفیت حسی، غلظت ترکیبات فنولیک و فعالیت  یتوجهقابلمیزان به 

 داشت. ریتأثبه  دمنوشمیوه و  ضد اکسایشی

 و قابلیت پذیرش  ضد اکسایشیکردن( فعالیت به قرار گرفته تحت تیمار حرارتی )برشتهی میوه هاینمونه

 . نشان دادندبه لحاظ حسی نسبت به نمونه تیمار نشده )کنترل(  باالتری

 

 اکسایشیضد  تیفعال ،یحس یابیباال، ارز ییبا کارا عیما یکروماتوگراف ک،یفنول باتینوش به، ترکمد ی کلیدی:هاواژه

 

 

 

 55-453-43  طرح تحقیقاتی شماره شناسه منبع یافته:

 تاالرپشتی قاجاری، صدیقه توسلییحیی مقصودلو، محسن اصغری :(گانه)نویسند

 

 آن یفنول لیو پروفا یشیضداکسا ،یحس یهایژگیو یبه و بررس یریتخم یچا دیتول عنوان:

 

 55-453-43 شماره:

 55/01/0451   تاریخ:

 های کوتاهیافته

 علمی
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 اهمیت موضوع

باشد. براساس بخش مانند ترکیبات فنولیک و فالوونوئیدها میی به دارای ترکیبات فعال با اثرات سالمتیمیوه -

 کننده مغز و قلب عمل کند. عنوان تقویتتواند بهبه می یوهیممطالعات صورت گرفته، 

 

دلیل بافت سفت، ی آن بهباشد، مصرف تازهز ترکیبات زیست فعال میی به منبع خوبی ابا وجود اینکه میوه -

 شود. صورت پخته و فراوری شده استقبال میباشد. اگر چه از مصرف آن بهطعم ترش/ تلخ و گس مناسب نمی

 

بخش سالمتی دمنوشتواند انتخاب مناسبی برای تولید دلیل داشتن آرومای قوی و مطلوب، میبه ،ی بهمیوه -

 شد.با

 

و  های کیفی میوهکردن بر ویژگیین زمینه، تا به حال اثرات برشتههای صورت گرفته در ابراساس بررسی -

  فعال گزارش نشده است.مانند تغییرات ترکیبات زیست ،به دمنوش

 ح مساله()شرمقدمه 

شود. سرانه میصورت روزانه مصرف باشد که بهجهان بعد از آب، چای می ترین نوشیدنیامروزه یکی از پرمصرف

چای  توجهقابلمصرف جهانی و شهرت  کیلوگرم گزارش شده است. 10/0، 4103مصرف چای در ایران در سال 

رغم اینکه چای یک نوشیدنی سالمتی بخش است، باشد. علیبخش آن میدلیل طعم ویژه و اثرات سالمتیبه

ه مواد معدنی و افزایش احتمال آسیب کبدی و ب یزیست دسترسکاهش  همچون بالقوه مشکالتی را طوربهتواند می

های کلیوی، ایجاد کند. همچنین مقادیر باالیی از عناصر کمیاب چون مس و آلومینیم در محصوالت تشکیل سنگ

دهنده عملگرا با اثرات درمانی دلیل اجزای تشکیلبه هایسبزها و حاصل از میوه دمنوشچای وجود دارد. در عوض، 

 یهانوشدمموجود در فعال  ترکیباتاند. همچنین ثابت شده است که افزونی رو به خود اختصاص دادهتوجه روز

 شوند.شود، جذب میای بیشتر از زمانی که از خود میوه استفاده میمیوه

باشد که می یکنندگانمصرفمواد مغذی برای  نیتأمحاصل از میوه به یک نوشیدنی خوب و ارزان برای  دمنوش

 دهند.سالمتی خود اهمیت میبه 
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 ها، جداول و سایر مستندات(ر شکلاطالعات تکمیلی )مشتمل ب

 . گرم عصاره( 55 /گرمیلیم حسب ها )برره حاصل از نمونهمیزان ترکیبات فنولیک موجود در عصا -0جدول 

  

 

 

 

 
 . های بهنمونهتوسط  DPPHرادیکال  درصد بازدارندگی -0شکل 
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 ها، جداول و سایر مستندات(اطالعات تکمیلی )مشتمل بر شکل

  به. دمنوشهای حسی و پذیرش کلی اثرات زمان برشته کردن و دم کردن بر ویژگی -5جدول 

 

 
 (.P<0.05باشد )دار بین مقادیر میانگین میی وجود اختالف معنیدهندهو ...( در یک ستون نشان a ،b ،cروف مختلف )ح

 

 

 

 
کردن دقیقه( با زمان دم 11و  31، 51، 1ی: دهحرارتکردن )مدت زمان مقایسه چندگانه بین اثرات درجات مختلف برشته -5شکل 

  ابلیت پذیرش کلی.های حسی و قدقیقه بر ویژگی 01

 


