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نتایج جدیدترین تحقیق 

نوشیدنچایباعثافزایشطولعمرمیشود!نوشیدنچایباعثافزایشطولعمرمیشود!
پژوهشگران می گویند که 
زمان، زمان نوشیدن چای 
بانک  داده های  است! 
بریتانیا  پزشکی  اطالعات 
نشان می دهند که عادت به نوشیدن روزانه 
2 لیوان چای سیاه می تواند با کاهش خطر 
ابتال به بیماری های قلبی، احتمال مرگ ومیر 
را کم کند و باعث افزایش طول عمر بشود! 
نتیجه جدیدترین تحقیقی که کمتر از یک ماه 
 Annals of پیش در مجله معتبر و علمی
internal medicine منتشر شد، موجی 
از شادی را در میان طرفداران چای سیاه به 
ارمغان آورد. محققان با استناد به این تحقیق 
می گویند که با بررسی عادت به نوشیدن چای 
در میان بیش از نیم میلیون زن و مرد 40 تا 
69 ساله بین سال های 2006 تا 2010، به این 
نتیجه رسیده اند که نوشیدن حداقل 2 لیوان 
یا بیشتر از چای سیاه در طول روز می تواند 

با افزایش طول عمر در ارتباط باشد. 

چطورچای،طولعمررازیادمیکند؟
است  شده  مشخص  مطالعه،  این  براساس 
که نوشیدن 2 لیوان چای سیاه در طول روز 
می تواند 9 تا 13 درصد باعث افزایش طول 
عمر افراد چای خور، نسبت به کسانی بشود 
البته  ندارند.  نوشیدن چای  به  که عالقه ای 
تحقیقات  این  نتیجه  که  است  به ذکر  الزم 
ثابت کرده اند که نوشیدن چای سیاه، می تواند 
بیماری های  از  ناشی  میر  و  مرگ  احتمال 
قلبی-عروقی را کاهش بدهد و تاثیر چندانی 
بر کاهش خطر مرگ و میر ناشی از انواع 

سرطان یا بیماری های تنفسی ندارد. 
محققان بر این باورند که چای سیاه سرشار از 
آنتی اکسیدان ها و پلی فنول های فعال است و 
همین ترکیبات می توانند با کاهش شدید التهاب 
و استرس اکسیداتیو در بدن، باعث بهبود عملکرد 
سیستم قلبی عروقی، کاهش احتمال ابتال به 
بیماری های قلبی و به طور کلی، بهبود عملکرد 

سایر ارگان های حیاتی بدن بشوند. خوشبختانه 
مشخص شده است که افزودن شیر یا شکر 
به چای، تاثیری منفی بر خواص آن برجای 
نمی گذارد اما افرادی که می خواهند بیشترین 
فایده را از نوشیدن چای سیاه ببرند، باید شکر یا 
شیرهای پرچرب را با این نوشیدنی پرخاصیت، 
همراه نکنند. هرچند که محققان بر اثر مثبت 
نوشیدن چای سیاه بر افزایش طول عمر تاکید 
دارند، اما می گویند که برای اثبات مطلق این 
اثر، نیاز به تحقیقات بیشتری وجود دارد؛ با 
این حال، شما می توانید از نوشیدن چای گرم 

صبحگاهی خود، لذت ببرید. 

تاثیرچایسیاهبرکلسترولخون
یکی دیگر از تاثیرات مثبت چای برای افزایش 

طول عمر، اثر قابل توجه آن بر کاهش چربی 
 ،LDL همان  یا  بد  چربی  است.  خون  بد 
کلسترول را به داخل سلول های خونی بدن 
هدایت می کند. این در حالی است که چربی 
خوب خون یا همان HDL، وظیفه هدایت 
کلسترول از داخل سلول ها و کبد به خارج از 
آنها و در نهایت خروج آنها از بدن را بر عهده 
دارد. با این حساب، می بینید که هرچه سطح 
چربی خوب در بدن بیشتر و سطح چربی بد 
در بدن کمتر باشد، کلسترول خون ما پایین تر 
خواهد بود و سالمت سیستم قلبی عروقی مان 
هم بیشتر تضمین خواهد شد. برخی تحقیقات 
ثابت کرده اند که نوشیدن چای سیاه می تواند 
چربی بد خون را تا 4.64 میلی گرم بر دسی لیتر 
در افراد مبتال به بیماری های قلبی، کاهش بدهد. 

تاثیرچایسیاهبرسالمت
سیستمگوارشی

محققان می گویند که نوعی باکتری خوب و مفید 
در سیستم گوارشی ما وجود دارد که می تواند 
نقشی حیاتی در کاهش احتمال ابتال به التهاب 
روده ها، دیابت نوع 2، بیماری های قلبی، چاقی 
یا حتی سرطان های گوارشی بازی کند و رشد و 
تکثیر این باکتری در سیستم گوارشی از اهمیت 
بسیار باالیی برخوردار است. پژوهش های اخیر 
نشان می دهند که پلی فنول های موجود در چای 
سیاه می توانند زمینه رشد و تکثیر باکتری های 
خوب موجود در سیستم گوارشی و محدود 
کردن رشد باکتری های بد موجود در سیستم 
گوارشی را فراهم کنند و از این طریق، به حفظ 
سالمت سیستم گوارشی، تنظیم قند خون و 

متابولیسم بدن کمک کنند. عالوه بر این، چای 
سیاه حاوی ترکیبات ضدمیکروبی خوبی است 
که این ترکیبات می توانند با از بین بردن مواد 
مضر به ترمیم پوشش داخلی دستگاه گوارش 
کمک کنند و باعث افزایش باکتری های مفید 
روده و بهبود عملکرد سیستم دفاعی بدن بشوند. 

تاثیرچایسیاهبرکاهشفشارخون
افزایش فشار خون یکی از دالیل افزایش خطر 
ابتال به بیماری های قلبی، کلیوی، سکته های 
قلبی و مشکالت بینایی است. محققان راه های 
زیادی از جمله کنترل نمک مصرفی در طول 
روز را برای پیشگیری از ابتال به فشار خون 
باال پیشنهاد می کنند. تحقیقات اخیر هم ثابت 
کرده اند که نوشیدن حداقل 2 فنجان چای سیاه 

در طول روز می تواند اثر مثبتی بر کاهش یا 
تنظیم فشار خون در افراد مبتال به فشار خون 
باال داشته باشد و خطر ابتال به بیماری های قلبی 
را تا حد قابل توجهی در آنها کاهش بدهد. 
نتیجه تحقیقی که درباره نوشیدن چای سیاه 
و تنظیم فشارخون روی گروهی از خانم ها و 
آقایان صورت گرفت، نشان داد که نوشیدن 
منظم و روزانه چای سیاه، می تواند هم باعث 
کاهش فشار خون سیستولیک بشود و هم باعث 
کاهش فشار خون دیاستولیک و به این ترتیب، 
به تنظیم فشار خون در بدن کمک کند. محققان 
بر این امر تاکید دارند که آنتی اکسیدان ها و 
پلی فنول های موجود در چای سیاه با کاهش 
التهاب در بدن باعث کمتر شدن استرس افراد 
می شوند و از این طریق هم احتمال افزایش 
فشار خون را کمتر می کنند. به همین دلیل 
هم برخی از افراد به طور ناخودآگاه ترجیح 
می دهند که در مواجهه با بحران های روانی، 

یک لیوان چای بنوشند. 

تاثیرچایسیاهبرتنظیمقندخون
افزایش یا نوسانات قند خون می تواند به طور 
مستقیم بر ابتال به دیابت نوع 2، بیماری های قلبی 
و کلیوی، افزایش وزن و افسردگی تاثیر بگذارد 
و به تمام این دالیل باعث کاهش طول عمر 
فرد بشود. از این رو، محققان توصیه می کنند که 
برای پیشگیری از نوسانات شدید قند خون و به 
منظور کنترل قند خون، روزانه 2 لیوان چای سیاه 
را در میان وعده های خود بگنجانید. البته چای 
سیاه به شرطی می تواند تاثیر مثبتی بر تنظیم قند 
خون داشته باشد که با قند و شکر ساده مصرف 
نشود یا همراه آن، خوراکی های شیرین در حجم 
باال خورده نشوند! تحقیقات نشان می دهند که 
نوشیدن چای می تواند حساسیت به انسولین را 
افزایش بدهد و از این طریق به کنترل قند خون، 
به خصوص بعد از خوردن یک وعده غذای 

سنگین یا شیرین، کمک کند.
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حیاتیبدنبشوند

خودمان  که  می کنیم  فکر  ایرانی ها  ما  از  خیلی 
است  حالی  در  این  هستیم.  جهان  مردم  چای خورترین 
مردم  جهانی،  بار  و  خوار  سازمان  اعالم  براساس  که 
طول  در  چای  کیلوگرم   1.38 سرانه  مصرف  با  ایران 
در  چای  مصرف کنندگان  جدول  پنجم  رتبه  در  سال، 

داده اند.  اختصاص  به خود  را  جهان 
3.16 کیلوگرم،  در این جدول، روسیه با سرانه مصرف 
سرانه  با  ترکیه  کیلوگرم،   2.19 مصرف  سرانه  با  ایرلند 
 1.94 1.99 کیلوگرم و بریتانیا با سرانه مصرف  مصرف 
کیلوگرم چای در سال، اول تا چهارم هستند و مکزیک 
سال،  در  چای  کیلوگرم   0.014 مصرف  سرانه  با  هم 

است! جدول  این  قعرنشین 
به دلیل  ترکیه  که  بدانید  باشد  جالب  برای تان  شاید   
شرایط  مناسب،  خاک  و  هوا  و  آب  از  برخورداری 

دارد.  چای  کشت  برای  مساعدی 
از این رو، در بیشتر مناطق شمالی و غربی این کشور، مزارع 
بزرگ چای به چشم می خورند. یکی از حاصل خیزترین 
خاک ها در ترکیه برای کشت چای، خاک منطقه ای بسیار 

است.  »ریزه«  نام  با  دیدنی  و  زیبا 
 ماساال چای، یکی از معروف ترین انواع چای سنتی 
و بومی هند است که در بیشتر رستوران ها و کافه های 

هندی در خود این کشور و سایر کشورهای جهان 
می شود.  سرو 

به همراه  از چای سیاه  ترکیبی  ماساال چای، 
شیر، دارچین، هل، میخک و فلفل سیاه 

است. 
را  چای  این  هندی ها  معموال 

مصرف  مویز  یا  کشمش  با 
. می کنند

از  دیگری  نوع   
که  الته  چای 

همان  برپایه 
ماساال 

چای هندی 
در  دارد،  قرار 

سرو  آلمان  کشور 
اتفاقا  و  می شود 

طرفداران زیادی هم دارد. 
ترکیبی  با  آلمانی  الته  چای 

وانیل  سویا،  شیر  سیاه،  چای  از 
تهیه می شود  نوع شیرین کننده  و یک 

کامال هم گرم سرو شود. باید  و 
 هوجی چا، نام معرف ترین چای سنتی در 

به مصرف چای سبز،  ژاپنی ها  کلی،  به طور  است.  ژاپن 
بیشتر  اما هوجی چا که  از چای سیاه عالقه دارند  بیشتر 
در مراسم رسمی و سنتی آنها سرو می شود، دارای ظاهر 

است.  متفاوتی  طعم  و 
هوجی چا از حرارت دادن بیش از اندازه برگ های چای، 
تهیه می شود. در طول این حرارت دهی، رنگ برگ های 
چای از سبز به اخرایی تبدیل می شود و تنها 3-1 دقیقه 

بود.  کافی خواهد  این چای،  کشیدن  دم  برای  زمان 
 محال است که به مراکش بروید و حتی یک مراکشی 
غذایی اش،  اصلی  وعده های  از صرف  بعد  که  ببینید  را 

ننوشد.  گرم  چای  فنجان  یک 
همان  هم  مراکشی ها  چای  پرطرفدارترین  و  سنتی ترین 
یا  عرق  تازه،  برگ  مقداری  با  که  است  سبزی  چای 

باشد. شده  مخلوط  نعناع  عصاره 
 انگلیسی ها به مصرف چای، بیشتر از قهوه عالقه دارند 
و معموال هم ترجیح می دهند که چای را همراه شیر میل 
کنند. سرو چای عصرانه به همراه کیک خانگی یا انواع 
مهمانی های  عادات  مرسوم ترین  از  خامه،  بدون  کیک 

انگلیسی هاست.  عصرانه 
چای عصرانه همراه با قوری، فنجان و ظرف مخصوص 
شیر و شکر جلوی مهمان ها قرار داده می شود. بسیاری 
دو  یکی  که حدود  دارند  عادت  هم  انگلیسی ها  از 
چای  فنجان  یک  شبانه،  خواب  از  قبل  ساعت 

بنوشند. سیاه 
 مصرف چای در تایلند به شکل جالبی 
انجام می شود. مردم این کشور عادت 
دارند که در مراسم رسمی و سنتی 
با شیر  را همراه  خود، چای 
و  کنند  سرو  فلفل  و 
قدری  نظر،  این  از 
و  هندی ها  به 
چای  آداب 

نوشیدن 
آنها نزدیک 

. هستند
هم  روسی ها   
به  زیادی  عالقه 
مصرف چای دارند و در 
مراسم سنتی آنها، چای همراه 
با سماورهای کوچک زغالی سرو 
متمول،  روس های  معموال  می شود. 
یا  طال  پایه  با  فنجان هایی  در  را  چای 

می گذارند. خود  مهمان های  جلوی  نقره 

    چایدرگوشهوکنارجهانچایدرگوشهوکنارجهان  


