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استخراج آبي ترکیبات فنلي چاي سبز و سیاه به کمک فراصوت
*فرشته چکین ،1نسترن کریمی روزبهانی

2

 1دانشیار گروه شیمی ،دانشکده علوم پایه ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد آیت ا ...آملی 2 ،دانشآموخته گروه علوم و صنایع
غذایی ،دانشکده کشاورزی و صنایع غذایی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد آیت ا ...آملی
تاریخ دریافت1991/9/7 :؛ تاریخ پذیرش1991/11/11 :
*مسئول مکاتبهfchekin@yahoo.com :

چکیده
ترکیبات فنلی ،در گیاهان مختلف یافت میشوووند اما بیش از همه در چای سووب حضووور دارند .کاتچینهای چای به
عنوان گروهی از آنتیاکسیدان های قوی طبیعی ،دارای اثرات مفیدی و درمانی در بدن می باشند .از این رو استخراج
و خالصسازی آنها اهمیت بسیار دارد .امروزه استفاده از امواج فراصوت ،با توجه به اثرات موثر آن در نگهداری و
فرایند مواد غذایی رو به گسترش میباشد .این مطالعه برای شناسایی و استخراج ترکیبات فنلی موجود در چای سیاه
و سب با استفاده از فراصوت طراحی گردید .بدین صورت که ترکیبات فنلی موجود در چای توسط دستگاه فراصوت
و بنماری (برای دمآوری) در زمانها و دماهای مختلف اسووتخراج شوود و مقدار آنها توسط دستگاه اسپکتروسکوپی
 UV-VISتعیین گردید .در این بررسوی امواج فراصوت به طور مستقی در ترکی

مختلف زمانی ( 91 ،21 ،11 ،1و

 01دقیقه) و دمایی ( 01 ،91 ،21و  11درجه سووانتیگراد) و بنماری نی در شوورایط متفاوت زمانی ( 21 ،11 ،1و 91
دقیقه) و دمایی ( 71 ،01 ،11و  01درجه سانتیگراد) مورد مطالعه قرار گرفت .بر اساس آزمایشات انجام گرفته مقدار
اسوتخراج ترکیبات فنلی در چای سوب بیشوتر از چای سیاه بوده و اف ایش دما و زمان باعث اف ایش می ان استخراج
گردید .با توجه به نتایج ،شورایط بهینه استخراج در چای سب در دمای ℃ 11و زمان  91دقیقه ،دمای بنماری ℃11
و زمان  1دقیقه بوده اما چای سیاه در دمای ℃ 01و زمان  91دقیقه اولتراسوند ،دمای ℃ 11و زمان  11دقیقه بنماری
بیشترین استخراج را داشته است.

واژگان کلیدي :فراصوت ،استخراج ،ترکیبات فنلی ،چای

مقدمه
ترکیبوات فنلی ،موادی هسوووتند که در گیاهان

اهمیوت بسووویار دارد (احمدزاده قویدل1991 ،؛
حسووونکاشوووی .)1909 ،کاربرد این ترکیبات به

مختلف یافت میشوووند اما بیش از همه در چای

داروسووازی محدود نشووده و در موارد دیگری

آنها به عنوان گروهی از آنتیاکسوویدانهای قوی

غذایی نی میتوان از آنها اسووتفاده کرد (شووی و

سووب حضووور دارند .با توجه به خواص درمانی
طبیعی ،اسوووتخراج و خالصسوووازی کاتچینها

همچون مواد آرایشووی _ بهداشووتی و یا صوونایع

همکاران2111 ،؛ نصوویریفر و همکاران.)1992 ،
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چای گیاهی اسوووت با مقادیر زیاد ترکیبات فنولی

اسووتخراج ،از جمله اسووتخراج بر پایه ماکروویو،

که کاتچین ،کافئین و اسوووید گالیک مواد اصووولی

اسووتفاده از امواج فراصوت ارزانتر بوده و کاربرد

شناخته شده در آن میباشند و فواید بالینی آنها در

آن سادهتر است (لی و همکاران2110 ،؛ جرکویک

مواردی موواننوود خوواصووویووت ضووودسووورطووانی،

و همکواران2117 ،؛ کرمی و همکاران.)1991 ،

ضووودجهشزایی ،ضووودبیماری و آنتیاکسو ویدانی

امواج فراصووووت ،مراحل فرایند اسوووتخراج یعنی

شوناخته شده است (سرانو و همکاران2110 ،؛ لو

تورم بوافوت بوه من ور جذال حالل و نی خروج

و همکاران2110 ،؛ ال-بشوووبیشوووی و همکاران،

ترکیبات از بافت به حالل از طری ایجاد تخلخل

 .)2111فالنوئیدها حاصل متابولیس ثانویه گیاهان

و منافذ در دیواره بافت ،همچنین بهبود انتشووار و

میباشووند که یه طور گستردهای در قلمرو گیاهان

انتقال جرم را تسوهیل و تسوریع میکنند (ماسون،

یافت میشووند .این ترکیبات را میتوان بر اساس

1990؛ ویلخ و همکاران2110 ،؛ شوان و همکاران

ساختار و موقعیت حلقه هتروسیکلیک اکسیژن به

 .)2111از ایون رو اسوووتفوواده از این امواج در

شوووش گروه فالونهوا ،فالوانونها ،ای وفالونها،

اسوووتخراج ترکیبووات مختلف از منووابع غووذایی،

فالونولها ،فالوانولها و آنتوسیانینها تقسی بندی

راندمان عمل و سرعت فرایند استخراج را اف ایش

کورد (بووانون و همکوواران2117 ،؛ کوموواموتو و

داده ،مصووورال حالل را کواهش میدهد و امکان

همکوواران .)1990 ،مهمترین فالنوئیوود موجود در

اسوووتخراج ترکیبوات حسووواس به حرارت را نی

چووای ،فالونول یووا بووه طور دقی تر کوواتچینهووا

امکوانپذیر میسوووازد (ونگ و همکاران2110 ،؛

میباشوووند (ابه و همکاران2110 ،؛ هارا2111 ،؛

یوواکین و همکوواران .)2119 ،توواکنون تحقیقووات

یوسف و همکاران .)2117 ،می ان حضور ترکیبات

محودودی توسوووط آریوانفر و همکاران ()2111

فنولیک در محصوات غذایی به صورت طبیعی یا

مرتبط با اثر فراصوووت بر اسووتخراج آبی ترکیبات

غنی شوده ،نشان دهنده ارزش غذایی آن محصول

فنلی از چای گ ارش شده است .از این رو در این

در حفظ سوالمتی بشور است؛ از این رو استخراج

پژوهش ،اسوووتخراج آبی فنولها و اثر فاکتورهای

بهینوه ترکیبوات فنولیوک حائ اهمیت میباشووود

مختلف ن یر دموا و زمان و نی اثر فراصووووت بر

(حیودری مجد و همکاران1991 ،؛ صووومصوووام

راندمان استخراج فنل در محیط آبی مورد بررسی

شریعت .)1971 ،امروزه استخراج این ترکیبات از

قرار گرفت.

طری فنآوریهای نوین در حال بررسووی بوده و
اسووتخراج به کمک فراصوووت ،یکی از مهمترین
روشهای اسووتحصووال ترکیبات ارزشمند از منابع
غذایی است که در مقیاس صنعتی و آزمایشگاهی
قابل اجرا میباشود .در مقایسوه با سایر روشهای

مواد و روشها

آماادهسااا ن ونووهها :در این تحقی از دو نوع
چای (چای سووب و چای سوویاه :گلسووتان ،ایران)،
معرال فولین سوویوکالچو (مر  ،آلمان) و کربنات
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سودی (مر  ،آلمان) اسوتفاده شد .در ابتدای کار،

اسوووتواندارد اسوووید گالیک 2/1 ،میلیلیتر معرال

 2گرم از نمونوه چوای با  1میلیلیتر آال مقطر در

فولین -سوویوکالچو (برای تهیه این معرال ،معرال

دمای محیط مخلوط شووده و سپد در مدت زمان

فولین -سویوکالچو غلیظ با آال مقطر به نسووبت 1

متفوواوت ( 91 ،21 ،11 ،1و  01دقیقووه) بووا دمووای

به  11رقی شود) و  1میلیلیتر سدی کربنات 7/1

مختلف ( 01 ،91 ،21و  11درجه سووانتیگراد) در

درصووود اضوووافه گردید و با آال خالص به حج

حمام اولتراسووووند (فرکاند  01کیلو هرت ) قرار

نهایی رسانده شد .محلول در طول ش  ،نگهداری

گرفتنود .آنگواه نمونهها در حمام بنماری با دمای

گردیوود و سوووپد جووذال آن در طول موج 701

متفاوت ( 71، 01، 11و  01درجه سووانتیگراد) در

نانومتر توسط دستگاه اسپکتوفتومتری خوانده شد.

زمانهای مختلف ( 11، 11 ،1و  21دقیقه) جای

تجزیه و تحلیل آمارن :بررسوووی مقایسوووهای اثر

گرفتند تا دم کردن صووورت گیرد .در مرحله بعد،

فراصوووت و دمآوری در اسووتخراج آبی ترکیبات

نمونهها خنک شووده ،با کاغذ صووافی (واتمن ،)00

فنلی در دو نمونه چای سووب و سیاه ،با استفاده از

صوواال گردید و عصووارهی آن از تفاله جدا شوود.

طرح کامالً تصووادفی انجام گرفت .تیمارها در سه

نمونه صوواال شووده ،تا  11برابر با آال مقطر رقی

تکرار مورد بررسوی قرار گرفتند و نتایج به دست

گردید و در ادامه  1میلیلیتر از نمونه رقی  ،با 2/1

آمده ،توسوووط روش های آنالی واریاند یکطرفه

میلیلیتر معرال فولین سووویوکووالچو  %1حجمی

( )One- Way – ANOVAو آنالی واریاند تک

مخلوط و به مدت  9دقیقه هم ده شوود .سووپد به

متغیره  GLM Univariateبررسووی شوود .همچنین

لولههای نمونه 1 ،میلیلیتر محلول کربنات سوودی

مقایسوه میانگین ها با استفاده از روش آزمون چند

 9/21گرم وزنی اضوووافوه گردیود و عمل اختالط

دامنه ای دانکن در سوووطح احتمال  P<1/11مورد

صوووورت پوذیرفت .در نهایت نمونهها پد از 1

تج یوه و تحلیول آمواری قرار گرفوت .آنوالی های

سووواعت نگهداری در دمای اتاق ،در داخل سووول

آمواری نی بوا اسوووتفاده از نرم اف ار Spss V.16

ریخته و جذال آنها توسط دستگاه اسپکتروسکوپی

انجوام شووود و نمودارها با اسوووتفاده از نرم اف ار

 UV-Visدر طول موج  701 nmخوانوده شووود

 EXCELرس گردید.

(آلودات و همکاران .)2111 ،در این تحقی  ،آال
مقطر به عنوان نمونه شاهد در ن ر گرفته شد.

رساان ونودار اساااااودارد :برای رسووو نمودار
اسوتاندارد ،محلولهای اسووتاندارد اسید گالیک در
متوانول بوا غل وتهوای مختلف در دامنه  1/10تا
 1/7میلیگرم در میلیلیتر آماده شد .سپد به بالن
ژوژههووای  11مویولویلیتری 1 ،میلیلیتر محلول

بحث و واایج

اثر فراصوت :نتایج آنالی واریاند دادههای حاصل
از بررسی مقایسهای استخراج فنل در دو شرایط با
فراصوت و بدون فراصوت در دو نمونه چای سب
و سویاه در شوکل ( )1نشان میدهد که دو شرایط
اسوووتخراج بووا یکوودیگر دارای اختالال آموواری
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معنیداری بودند ( .)P<1/11به طوری که در هر

میدهد .کرمی و همکاران ( )1991به اسووتخراج

دو نمونه چای ،فراصووووت از تأثیر بسووو ایی در

ترکیبات فنولیک از ریشووه شوویرینبیان ،با کمک

استخراج ترکیبات فنلی برخوردار بوده و بااترین

اولتراسووند و سووکسوله پرداخته و بیان داشتند با

می ان ترکیبات فنل را داشته است .به ن ر می رسد

توجه به می ان باای استخراج ترکیبات فنولیک از

که امواج فراصووت ،مراحل فرایند استخراج یعنی

ریشووه شوویرینبیان در زمان کوتاه ،بهبود کیفیت

تورم بوافوت بوه من ور جذال حالل و نی خروج

ترکیبات فنولی اسوووتخراج شوووده و کاهش حالل

ترکیبات از بافت به حالل از طری ایجاد تخلخل

مصرفی ،روش استخراج با اولتراسونیک جایگ ین

و منافذ در دیواره بافت و همچنین بهبود انتشار و

مناسبی برای روشهای سنتی (سوکسله) میباشد.

انتقال جرم را تسووهیل و تسووریع میکنند (ونگ و

همچنین یاکین و همکاران ( )2119ضمن بررسی

همکاران2110 ،؛ حسین و همکاران2112 ،؛ ونگ

روند اسوتخراج ترکیبات فنولیک از نوعی مرکبات

و همکاران  .)2119از این رو استفاده از این امواج

بیان داشووتند که اسووتفاده از اولتراسووونیک باعث

در اسوووتخراج ترکیبوات مختلف از منابع غذایی،

اف ایش معناداری در اسوووتخراج ترکیبات فنولیک

راندمان عمل و سرعت فرایند استخراج را اف ایش

نسبت به روش غرقابی شده است.

۶۰

a

۵۰
۴۰

b

b

۳۰
۲۰
۱۰
۰

با اولتراسوند

فنل(میکروگرم بر میلی لیتر)

چاي سبز
چاي سیاه

a

۷۰

بدون اولتراسوند

شکل  -1مقایسه میانگین فنل استخراج شده از دو شرایط :استفاده از دمای  40درجه سانتیگراد ،مدت 00
دقیقه ،فراصوت  00کیلو هرتزی و عدم استفاده از فراصوت در دمای  00درجه سانتیگراد ،مدت  0دقیقه ،با
بکارگیری بنماری برای دو نمونه چای

مان فراصوت :نتایج آنالی آماری دادههای حاصل

به اسووتانای زمانهای  21و  01دقیقه ،نمونه چای

از ارزیابی فراصووووت و بررسوووی فاکتور زمان بر

سوویاه دارای اختالال آماری معنیداری با یکدیگر

می ان بازده اسوووتخراج ترکیبات فنلی در دو نمونه

بودند ( )P<1/11و در مقایسوووه بین دو نمونه در

چای سب و سیاه در شکل ( )2نشان میدهد که از

هر زموان همواره نمونوه چوای سوووب  ،می ان فنل

ن ر می ان فنل استخراج شده در زمانهای مختلف

بااتری نسبت به نمونه چای سیاه داشته است .در
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هر دو نمونه زمانهای  91و  1دقیقه به ترتی  ،از

زمانهای بیشتر ،کاتچینهایی با وزن مولکولی باا

بیشوترین و کمترین می ان استخراج فنل برخوردار

ن یر اپیکاتچین گاات ) (ECGو اپیگالوکاتچین

بودند .به ن ر میرسووود که در مدت زمان کمتر از

گاات ) (EGCGنی اضافه گردیده و اف ایش قابل

 91دقیقوه ،ترکیبات فنلی از جمله کاتچینهایی با

مالح وهای در مقدار فنلها مشووواهده میشوووود

وزن مولکولی ک  ،موواننوود اپیکوواتچین ) (ECو

(پراید و همکاران1990 ،؛ نصیریراد و همکاران،

اپیگالوکاتچین ) (EGCاسوتخراج میشوند اما در

.)1991
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شکل  -2مقایسه میانگین بازده فنل استخراج شده در دمای  40درجه سانتیگراد از فراصوت (بنماری با دمای 00

درجه سانتیگراد به مدت  0دقیقه) با توجه به تأثیر زمانهای متفاوت فراصوت (فرکانس  00کیلو هرتز) بر دو نمونه
چای

دمان فراصااوت :تج یه و تحلیل آماری دادههای

اسوت .تحقی انجام شده توسط کوم و همکاران

حواصووول از ارزیوابی فراصووووت بر می ان بووازده

( )2119و کواروری و همکواران ( )2117بر روی

اسوتخراج ترکیبات فنلی در دو نمونه چای سب و

نمونههای چای کشووورهای چین ،ژاپن و کنیا نی

سووویواه تحوت شووورایط دموایی  91توا  01درجه

نشوووان داد کوه می ان پلیفنل کل نمونههای چای

سووانتیگراد در شووکل ( )9نشووان میدهد که می ان

سوووب بیشوووتر از انواع چای سووویاه بوده و تفاوت

فنل اسوتخراج شوده در شرایط دمایی  91درجه و

معناداری بین مقادیر به دست آمده ،وجود دارد .به

 01درجه سوانتیگراد در چای سب و نی  91درجه

طوری کووه دو شووورایط دمووایی  11و  91درجووه

با  01درجه سانتیگراد در چای سیاه ،فاقد اختالال

سانتیگراد برای چای سب و دو شرایط دمایی 01

آماری معنیداری بوده اسووت ( .)P>1/11البته در

و  91درجه سووانتیگراد برای چای سیاه ،به ترتی

هر شووورایط دموایی همواره نمونوه چای سوووب ،

از بیشوووترین و کمترین می ان اسوووتخراج فنوول

بیشووترین می ان اسووتخراج ترکیبات فنل را داشووته

برخوردار بودند .به ن ر میرسد در دماهای پایین،
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حاللیوت ترکیبات فنلی از جمله کاتچینها با وزن

بواا از مقاومت حرارتی زیادی برخوردار نبوده و

مولکولی باا ،ک میباشوود اما با اف ایش دما تا 11

مقوودار فنوول کوواهش مییووابوود .غفور و همکوواران

درجه برای چای سب و  01درجه برای چای سیاه،

( )2119نی نشووان دادند که رابطه خطی بین می ان

بیشوووترین فنل را داری  .از سووووی دیگر میتوان

کاتچینهای اسووتخراج شووده و دمای فراصوووت

گفت با اف ایش دما ،کاتچینهای با وزن مولکولی

وجود ندارد.
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شکل  -0مقایسه میانگین بازده فنل استخراج شده به مدت  00دقیقه از فراصوت (بنماری با دمای  00درجه

سانتیگراد به مدت  0دقیقه) با توجه به تأثیر فاکتورهای دمایی مختلف فراصوت (فرکانس  00کیلو هرتز) بر دو
نمونه چای

دمان بنمارن :طب شوووکل ( )0بررسوووی فاکتور

دموای  11درجوه تقریبوا تمام کاتچینهای دارای

دمای حاصووول از بنماری بر می ان ترکیبات فنلی

وزن مولکولی ک و زیاد ،وارد فاز محلول شوودند

استخراج شده در دو نمونه چای سب و سیاه نشان

و اف ایش دموا نوه تنها به می ان اسوووتخراج فنلها

میدهد که می ان فنل اسووتخراج شده در دو نمونه

کمک نمیکند ،بلکه اثر منفی نی داشته است؛ زیرا

چای ،با اف ایش دما روند کاهشی داشته و اختالال

بیشتر کاتچینهای با وزن مولکولی زیاد ،در دمای

آموواری معنیداری را نشوووان داد ( ،)P<1/11بوه

بواا تج یوه میگردند .وانیکا و همکاران ()2111

طوری کووه هر دو نمونووه در دموواهووای  11و 01

نی نتایج مطالعات انجام شوووده خود را این گونه

درجه سوووانتیگراد به ترتی  ،بیشوووترین و کمترین

بیوان کردند که شووودت دم کردن در کنار سوووایر

می ان استخراج فنل را داشتند .همچنین در تمامی

فاکتورهای مربوط به گیاه ،کشووت و خا با  ،بر

موارد همواره چای سب از بااترین می ان ترکیبات

روی می ان کواتچینهای اسوووتخراج شوووده تاثیر

فنلی برخوردار بوده اسووت .به ن ر میرسوود که تا

میگذارد.
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شکل  -4مقایسه میانگین بازده فنل استخراج شده در دمای  40درجه سانتیگراد به مدت  00دقیقه از فراصوت
( 00کیلو هرتز) و مدت زمان  0دقیقه بنماری با توجه به تأثیر دماهای مختلف بنماری بر دو نمونه چای

مان بنمارن :تأثیر مدت زمان استفاده از بنماری

میگیرد ،در حوالی که برای چای سووویاه در زمان

بر می ان بووازده اسوووتخراج ترکیبووات فنلی در دو

کمتر از  11دقیق وه عمووده کوواتچینهووای بووا وزن

نمونه چای سوب و سویاه مطاب شوکل ( )1نشوان

مولکولی ک و مقووداری از کوواتچینهووای دیگر

می دهد که فقط در نمونه چای سووویاه ،می ان فنل

اسوووتخراج میشووووند اما در مدت زمان بیشوووتر

اسووتخراج شووده بین فواصوول زمانی  1تا  21دقیقه

دمآوری ،اسوووتخراج کواتچینهای بیشوووتر انجام

فواقد اختالال آماری معنیداری بوده (،)P>1/11

نمیگیرد .در واقع تحقیقات نشان داده که سرعت

در حوالی کوه در دیگر زموان هوا در هر دو نمونه

خروج فالوانولهووای بوودون گوواات بیشوووتر از

اختالال آماری معنیداری مشاهده شد (.)P<1/11

فالوانولهای دارای گاات میباشووود (شوووارما و

البتوه در تمامی زمانها ،چای سوووب دارای مقادیر

همکوواران )2111 ،و تفوواوت در وزن مولکولی

بیشووتری ترکیبات فنلی نسووبت به چای سیاه بوده

کاتچینها عامل اصوولی در وابسووتگی آنها به زمان

اسوت .به ن ر میرسود عمده استخراج کاتچینها

دمآوری اسوووت .بازینت و همکاران ( )2117نی

در چوای سوووب در همان  1دقیقه اول صوووورت

نتایج مشابهی را گ ارش کردند.
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وایجهگیرن
مقایسوه میانگین فنل اسووتخراج شده از دو شرایط
اسوتفاده و عدم اسووتفاده از فراصوت در دو نمونه
چای سوب و سویاه نشان داد که بازده استخراج با
کموک فراصووووت بوه دلیل تورم بافت به من ور
جوذال حالل و نی خروج ترکیبوات از بوافوت به
حالل از طری ایجواد تخلخول و منافذ در دیواره
بافت و همچنین بهبود انتشار و انتقال جرم ،بیشتر
از عدم اسوتفاده از فراصوت است .همچنین نتایج
نشوووان داد کوه در مودت زمان کمتر از  91دقیقه
کاتچینهای با وزن مولکولی ک مانند اپیکاتچین
و اپیگوالوکواتچین اسوووتخراج میشووووند اما در
زمانهای طوانیتر ،کاتچینهای با وزن مولکولی
زیواد ن یر اپیکواتچین گواات و اپیگوالوکاتچین
گاات اضوووافه شوووده و اف ایش در مقدار فنلها

مشاهده میگردد .از سوی دیگر در دماهای پایین،
حاللیت ترکیبات فنلی ک اسووت اما با اف ایش دما
توا  11درجوه برای چای سوووب و  01درجه برای
چای سیاه ،بیشترین می ان این ترکیبات را خواهی
داشوت .مقایسوه میانگین بازده فنل استخراج شده
از توأثیر فواکتور دماهای مختلف بنماری بر چای
سوووب و سووویاه نشوووان داد که تا دمای  11درجه
سانتیگراد تقریبا تمام کاتچینهای با وزن مولکولی
ک و زیواد وارد فواز محلول میشووووند .همچنین
میانگین بازده فنل اسووتخراج شووده از تأثیر مدت
زمانهای مختلف بنماری بر چای نشوووان داد که
در موودت زمووان کو دمآوری ،ممکن اسووووت
کاتچینهای با وزن مولکولی باا اسوتخراج نشوند
و نیاز به مدت زمان بیشتری جهت دمآوری داشته
باشند.
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Abstract
The phenolic compounds are found in different plants but there is more in green tea. Extraction and
purification of catechins as the natural antioxidants with clinical and health impact on the body are very
important. Recently, the use of ultrasound because of its beneficial effect on preserving and processing
of food materials is increasing. This study has been designed to identify and extract of phenolic
compounds in black and green tea using ultrasound. The phenolic compounds in tea were extracted by
ultrasound and water bath instruments in different times and temperatures and were measured by UVVis spectroscopy. In this investigation, direct ultrasound was studied at different intervals (5, 10, 20 30
and 40 min) and temperatures (25, 30, 40 and 50 °C) of ultrasound and different times (5, 10, 20, and
30 min) and temperatures (50, 60, 70 and 80 °C) of water bath. According to the experiments, the
extracted phenolic compounds in green tea are more than black tea, and also the increase of temperature
and time increases the extraction yield. The optimized conditions of extraction for green tea is
temperature of 50 °C and time of 30 min of ultrasound and temperature of 50 °C and time of 5 min of
water bath. But for black tea, the most extraction yield obtained at 40 °C and 30 min of ultrasound and
temperature of 50 °C and time of 10 min of water bath.
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