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ABSTRACT: Fruit juice is one of the most popular fruit products and is consumed by a wide range
of individuals in societies in almost every age group. Some producers, however, perpetrate fraud in
the production procedure due to economic and financial purposes. Thus, authenticity as well as
quality have always been a major concern of consumers and officials in charge of setting regulations.
Being aware of the frequent fraud in terms of fruit juice and being able to detect it are essential to
differentiate between the unadulterated and adulterated product with more efficacy, which could be
significant with regard to swift and accurate detection process and eventually the health of the
consumer. This article aims to review the studies conducted on different common fraud cases in fruit
juice production and methods of detecting them. Chromatographic techniques such as highperformance liquid chromatography and gas chromatography are the most common methods for
determining the purity of juices. Among novel methods of detecting fruit juice fraud cases are stable
isotope analysis, reverse transcription polymerase chain reaction technique, and spectroscopy
techniques, namely infrared spectroscopy, visible and ultraviolet spectroscopy, nuclear magnetic
resonance spectroscopy, and fluorescence emission spectroscopy. According to a vast majority of the
studies, fruit juice production fraud entails cases of adding sugar, organic acids, water, foreign fruit
juices, sulfite, and cloudifiers. Also noteworthy were determining fruit content, microbiological
damage indicators, and other indicators related to thermal stress, enzyme treatment, and
contamination by process water. As a general conclusion, in order to accurately and quickly detect of
fraud cases, researchers should always take steps to develop and update fraud detection techniques.
Keywords: Fruit juice, Fruit product, Fraud, Authenticity
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مروری بر انواع تقلبات رايج در آبميوهها و روشهای تشخيص آنها
1

نگار راوش ،*1جواد حصاری 1و علی اياسه

 -1گروه علوم و صنايع غذايی ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه تبريز
(تاريخ دريافت -1400/3/4 :تاريخ بازنگری -1400/11/27 :تاريخ تصويب)1400/11/30 :
چکيده :آبميوه يکی از پرطرفدارترين فرآوردههای حاصل از ميوهجات است و به طور گسترده توسط
تمامی آحاد جامعه در هر گروه سنی مصرف میشود .از طرفی برخی توليدکنندگان بنابر اهداف اقتصادی
به انواع تقلبات روی میآورند .لذا اصالت و کيفيت آبميوهها همواره يکی از دغدغههای مصرفکنندگان
و مسئولين وضعکننده مقررات بوده است .آگاهی از انواع تقلبات متداول در آبميوهها و روشهای
تشخيص آنها از ضروريات دستيابی به روشهای تشخيص کارآمدتر است ،که میتواند در راستای
تشخيص دقيق و سريع تقلبات و در نهايت سالمت مصرفکننده حائز اهميت باشد .هدف از مقاله حاضر
مرور مطالعات انجامگرفته در مورد انواع تقلبات در آبميوهها و روشهای تشخيص آنها بود .تکنيکهای
کروماتوگرافی از قبيل کروماتوگرافی مايع با کارايی باال و کروماتوگرافی گازی از متداولترين روشهای
تعيين خلوص آبميوهها به حساب میآيند و از روشهای نوين تشخيص تقلبات میتوان به آناليز ايزوتوپ-
های پايدار ،تکنيک واکنش زنجيرهای پلیمراز رونويسی معکوس و تکنيکهای طيفسنجی اعم از طيف-
سنجی مادون قرمز ،طيفسنجی مرئی و فرابنفش ،طيفسنجی رزونانس مغناطيسی هستهای و طيف-
سنجی گسيل فلورسانس اشاره کرد .بر اساس مطالعات انجامگرفته ،متداولترين تقلبات در مورد آب-
ميوهها شامل اضافهکردن آب ،قند ،اسيدهای آلی ،آبميوههای ديگر ،عوامل کدرکننده و نيز افزودن بيش
از مقدار مجاز سولفيت هستند .همچنين تعيين محتوای ميوه آبميوهها ،تعيين شاخصهای آسيب
ميکروبيولوژيکی ،شاخصهای آسيب حرارتی ،شاخصهای تيمار آنزيمی و شاخصهای آلودگی با آب مورد
استفاده در مراحل مختلف توليد ،از نقطهنظر کيفيت آبميوهها حائز اهميت هستند .به عنوان نتيجهگيری
کلی ،جهت تشخيص دقيق و سريع تقلبات ،محققان بايستی همواره در راستای توسعه و بهروزنمودن
تکنيکهای تشخيص تقلب ،گام بردارند.
واژههای کليدی :آبميوه ،فرآورده ميوه ،تقلب ،اصالت

*نویسنده مسئولnegarravash@tabrizu.ac.ir :
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مقدمه
تقلب در آبمیوهها ،مانند تقلب در هر ماده غذایی دیگر
یک مسئله اقتصادی است .بدان معنی که هدف اصلی از
تقلب ،رسیدن به سود بیشتر است .بنابراین ترکیبات
اصلی مورد استفاده برای تقلب باید از خود آبمیوهها
ارزانتر باشند که عمدتاً شامل آب ،شکر و آبمیوههای
ارزان قیمت است (.)Preti, 2019
برخی از تولیدکنندگان متقلب جهت جلوگیری از
تشخیص تقلب ،در تالش برای دستیابی به پارامترهای
مرجع هستند و برای رسیدن به این هدف ناچار به
افزودن یک سری ترکیبات به آبمیوه هستند که ممکن
است برخی از آنها خطراتی برای سالمتی مصرف-
کنندگان به همراه داشته باشند ( .)Karoui, 2012از
مهمترین تقلبات انجامگرفته در مورد آبمیوهها میتوان
به افزودن آب ،قندها (نظیر قند استحصالی از نیشکر و
چغندرقند ،شربت اینورت ،شربت ذرت با فروکتوز باال و
شربت اینولین هیدرولیزشده) ،مواد جامد بدستآمده از
شستشوی پالپ و یا آبمیوه ارزانتر ،اسیدهای آلی،
کدرکنندهها و افزودن بیش از مقادیر مجاز سولفیت
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اشاره کرد که برای تشخیص هرکدام از این تقلبات
روشهای متعددی ابداع شده است ( ;Rafel et al., 2014
.)Dasenaki & Thomaidis, 2019
تشخیص تقلب در آبمیوهها به دالیل مختلفی از
قبیل شباهت شیرینکنندههای تجاری به قند طبیعی
آبمیوه ،تنوع گسترده میوهها ،تأثیر پارامترهای مختلف
بر کیفیت و ویژگیهای آبمیوهها از جمله تفاوت در
گونه ،میزان رسیدگی ،آب و هوا ،مناطق رشد ،فصل
برداشت ،فرآوری و شرایط نگهداری ،بسیار چالشبرانگیز
است .بنابراین میتوان گفت تعیین خلوص آبمیوهها
یک چالش بزرگ برای صنعتی است که به سرعت در
حال رشد و گسترش است (.)Jandric & Cannavan, 2018
روشهای نوین مورد استفاده برای تشخیص
تقلبات و ارزیابی کیفیت آبمیوهها در شکل  1ارائه شده
است .برای رسیدن به تکنیکهای تشخیص کارآمدتر
نیاز به انجام مطالعات و پژوهشهای بیشتری است .لذا
مقالة حاضر با هدف مرور و جمعبندی یافتههای علمی
و مطالعات انجامگرفته در زمینه انواع تقلبات در آب-
میوهها و روشهای تشخیص آنها ،تدوین شده است.

شکل  -1روشهای نوين تشخيص تقلبات در آبميوهها
Figure 1- Novel methods of detecting fruit juice fraud cases
)(Dasenaki & Thomaidis, 2019; Rinke & Spraul, 2008
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تقلبات رايج در آبميوهها و روشهای تشخيص آنها
انواع تقلبات رایج در آبمیوهها در شکل  2ارائه شده است.

شکل  -2تقلبات رايج در آبميوهها
Figure 2- Common fraud cases in fruit juices

()Dasenaki & Thomaidis, 2019; Rinke, 2016
افزودن قند

قند طبیعی موجود در آبمیوهها به طور معمول شامل
گلوکز ،فروکتوز و ساکارز است و در آبمیوههای مختلف
نسبت گلوکز به فروکتوز و مجموع قند کل (گلوکز،
فروکتوز و ساکارز) و نیز نسبت ساکارز به قند کل،
متفاوت است؛ لذا افزودن قند میتواند پروفایل قند
طبیعی آبمیوه را تغییر دهد و به نظر میرسد با تعیین
نسبتهای مذکور در آبمیوهها بتوان به تقلب افزودن
قند پیبرد .اما در اکثر تقلبات به منظور حفظ نسبتهای
مذکور در محدوده نوسانات طبیعی ،از انواع مختلف قند
و شربتهای قند استفاده میشود .بنابراین تشخیص
تقلب افزودن قند از طریق بررسی این نسبتها دشوار
خواهد بود ( Willems & Low, 2014; 2018; Muntean,
.)2010; Jha & Gunasekaran, 2010; Ellis et al., 2016
یکی از روشهای تشخیص افزودن شربتهای
قندی به آبمیوهها ،بررسی نشانگرهای ویژه شربتهای
1 Pome fruits

قندی است .به عنوان مثال شربت حاصل از نشاسته
حاوی مالتوز ،مالتوتریوز ،ایزومالتوز و الیگوساکاریدهای
بلند زنجیر بیشتری نسبت به قندهای طبیعی موجود در
آبمیوهها است و حضور این ترکیبات در آبمیوه می-
تواند حاکی از تقلب افزودن شربت قندی باشد .با این-
حال میوههایی که به طور طبیعی حاوی نشاسته هستند
باید با دقت در نظر گرفته شوند ( ;Wozniak et al., 2020
 .)Zidkova & Chmelik, 2001بطور کلی نشانگرهای
تعریفشده برای شربتهای نشاستهای شامل مالتوز و
ایزومالتوز ،و نشانگرهای تعریفشده برای قند اینورت
شامل ترکیبات متفاوتی از گلوکز و فروکتوز یا دو مولکول
گلوکز هستند (.)Thavarajah & Low, 2006a
قند الکلی سوربیتول نیز میتواند به عنوان یک
نشانگر مهم برای تشخیص تقلبات افزودن قندهای
حاصل از آبمیوههای سیبی( 1مثالً سیب یا گالبی) به
آن دسته از آبمیوههایی که بطور طبیعی فاقد
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( Spinelli et

سوربیتول هستند ،مورد استفاده قرار بگیرد
.)al., 2016
ترکیبات نشانگر را میتوان با روش انگشتنگاری
کروماتوگرافی گازی ) 1(GCکه توسط پروفسور نیکالسلو
پایهگذاری شده است و اغلب به عنوان "روش "Low-GC
شناخته میشود ،شناسایی کرد ( ;Low et al., 1999
 .)Willems & Low, 2014این روش شامل مراحل
سیلیالسیون با  -Nتری متیل سیلیل ایمیدازول 2و
شناسایی با آشکارساز یونیزاسیون شعلهای است.
همچنین شناسایی الگوی الیگومر گلوکز با استفاده
از کروماتوگرافی مایع با کارایی باال ) ،3(HPLCروش
معتبری است که با استفاده از آن میتوان محصوالت با
وزن مولکولی باالی حاصل از تجزیه شربتهای نشاسته-
ای را شناسایی کرد ( .)Fanali et al., 2016به عنوان مثال
در یک پژوهش برای تشخیص شیرینکنندهای ارزان
(شربت گلوکز ،شربت فروکتوز و کنسانتره خرما) افزوده-
شده به کنسانتره سیب از این روش استفاده شد .در این
مطالعه پروفایل کربوهیدرات نمونهها با تکنیک  HPLCبا
دتکتور شاخص انکساری 4تعیین شد .شاخصهای
تعیینکننده تقلب شامل گلوکز ،سوربیتول ،ساکارز،
مالتوز و نسبت گلوکز به فروکتوز بودند .براساس نتایج،
نسبت گلوکز به فروکتوز و میزان مالتوز به عنوان بهترین
شاخصهای شناسایی اصالت کنسانتره سیب معرفی
شدند .همچنین محققان بیان کردند که با استفاده از این
روش ،تشخیص شیرینکنندهای ارزان افزودهشده به
کنسانتره سیب تا محدوده  10درصد امکانپذیر است
(.)Yeganeh-Zare et al., 2022
یکی دیگر از روشهای تشخیص تقلب افزودن قند
به آبمیوه بررسی نسبت ایزوتوپی  13C/12Cاست .از
آنجاییکه نسبت ایزوتوپهای پایدار در هر آبمیوه،
خاص است لذا افزودن قند به آبمیوه ،تغییر نسبتهای
1 Gas chromatographic (GC) fingerprinting method
2 N-trimethylsilylimidazole
)3 High-performance liquid chromatography (HPLC
4 High-performance liquid chromatography coupled with a refractive
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مذکور را در پی خواهد داشت .به عنوان مثال نسبت
ایزوتوپی  13C/12Cقندهای حاصل از نیشکر و ذرت با
نسبت ایزوتوپی  13C/12Cقندهای طبیعی موجود در آب-
میوه متفاوت است .بنابراین با بررسی نسبت ایزوتوپی
 13C/12Cآبمیوه میتوان تقلب افزودن قند و نیز منشاء
قند افزودهشده را تشخیص داد .برای تعیین نسبت
ایزوتوپی  13C/12Cمیتوان از تکنیک طیفسنجی جرمی
نسبت ایزوتوپی 5استفاده نمود (.)Cristea et al., 2021
همچنین با بررسی نسبت ایزوتوپی  2H/1Hنیز می-
توان قند افزودهشده به آبمیوه را تشخیص داد .به عنوان
مثال در نتیجه یک مطالعه محققان اذعان کردند که با
تعیین نسبت ایزوتوپی  2H/1Hمیتوان ساکارز (حاصل از
چغندرقند یا نیشکر) افزودهشده به عصاره آناناس را
2
تشخیص داد .در این مطالعه نسبت ایزوتوپی H/1H
نمونهها با تکنیک " -GCطیفسنجی جرمی نسبت
ایزوتوپی " 6تعیین شد (.)Kelly et al., 2021
افزودن اسيدهای آلی

سطح اسیدیته باالتر میتواند از نظر حسی مزیت
محسوب شود و به برخی از آبمیوهها (به عنوان مثال
آب لیمو ،آب سیب ،آب گیالس و آب توت سیاه) ارزش
تجاری بیشتری بدهد .در اولین قدم برای تشخیص
اسیدهای آلی افزودهشده ،باید پروفایل کمّی اسیدهای
آلی اصلی موجود در نمونه آبمیوه در مقایسه با نسبت
طبیعی ما بین آنها در آبمیوه اصیل بررسی شود
(.)Uzhel et al., 2021; Jurado-Sanchez et al., 2011
به عنوان مثال برای اکثر میوههایی که اسید-
سیتریک به عنوان ترکیب اصلی آنها است ،نسبت اسید
سیتریک به اسید ایزوسیتریک یک شاخص مهم است
( .)International Fruit and Vegetable Juice Associationهر
دو اسید متابولیتهای حاصل از چرخه سیترات هستند
و رابطه کمّی کم و بیش پایداری در میوههای مذکور
)index detector (HPLC-RID
)5 Isotope ratios mass spectrometry (IRMS
)6 Gas chromatography-isotope ratio mass spectrometry (GC-IRMS
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که معموالً پایینتر از  1گرم در لیتر است .این یافتة
تأییدی را نمیتوان روی آبمیوههایی که به طور طبیعی
اسیدیته کمی دارند ،اعمال کرد .همچنین این روش
برای آب سیب با محتوای باالی اسیدگاالکتورونیک
حاصلشده از تخریب پکتین (هنگامی که فناوری
استخراج شامل استفاده بسیار قوی از فعالیت پکتینازی
است) استفاده نمیشود (.)Will et al., 2000
تقلب افزودن اسیدمالیک تجاری را میتوان از
طریق دو نشانگر ویژه ( -Dاسید مالیک و اسید فوماریک)
تشخیص داد .با توجه به اینکه میوهها فقط حاوی ایزومر
 -Lاسید مالیک هستند لذا تشخیص  -Dاسید مالیک
حاکی از افزودن مخلوط راسمیک سنتزی ( Dو  )Lاست.
ماده نشانگر دیگر ،اسید فوماریک (محصول دهیدراته-
شده اسید مالیک) است و معموالً توسط  HPLCاندازه-
گیری میشود ( ;European Fruit Juice Association
.)International Fruit and Vegetable Juice Association
هرچند امروزه اسید مالیک تجاری تولیدشده توسط
فرآیندهای تخمیر ،تنها حاوی ایزومر  -Lاسید مالیک
است و عمالً عاری از اسید فوماریک است .به طور کلی
امروزه برای تشخیص چنین تقلبهایی ،آنالیز ایزوتوپ-
های پایدار مورد نیاز است (.)Akamatsu et al., 2017

دارند .برای نمونه طبق استاندارد ملی ایران مقدار اسید
سیتریک ،اسید ایزوسیتریک و نسبت اسید سیتریک به
اسید ایزوسیتریک در آبلیموترش طبیعی بهترتیب -75
 40گرم بر لیتر 0/18-0/6 ،گرم بر لیتر و 100-200
(حداکثر  )300است .همچنین حد مجاز نسبت اسید
سیتریک به اسید ایزوسیتریک در آبلیمو در استاندارد
اروپا حداکثر  300تعیین شده است .برای اندازهگیری
اسیدهای آلی از روشهای  - HPLCآشکارساز ماوراء
بنفش ،کروماتوگرافی مایع -اسپکترومتری جرمی متوالی
(روش مرجع) ،روش آنزیمی و الکتروفورز موئینه استفاده
میشود ( INSO1-15851, 2019; Hajimahmoodi et al.,
.)2013; Maham et al., 2019
اسید ایزوسیتریک یک مرکز کایرال دارد و به طور
طبیعی به صورت ایزومر  Dموجود است .مقدار کمی از
این اسید ممکن است به صورت الکتون حلقوی باشد.
بنابراین جهت تعیین مقدار کل  -Dاسید ایزوسیتریک با
روش آنزیمی ،به یک مرحله هیدرولیز قلیایی جهت
بازکردن حلقه الکتون نیاز است ( International Fruit and
 .)Vegetable Juice Associationاگر مرحله هیدرولیز
قلیایی حذف شود و یا روشهای دیگری مانند  HPLCیا
ایزوتاکوفورز مویین( 2نوعی از تکنیک الکتروفورز) برای
تعیین مقدار  -Dاسید ایزوسیتریک مورد استفاده قرار
بگیرد ،در مقادیر مطلق انحراف ایجاد خواهد شد که در
نهایت نسبت اسید سیتریک به اسید ایزوسیتریک
محاسبهشده دارای خطای قابل توجهی خواهد بود
(.)Kvasnicka et al., 2002
یک رابطه جالب در آب سیب تفاوت بین غلظت
مطلق اسید مالیک و اسیدیته قابل تیتر با نقطه انتهایی
در  pHمساوی با  7است و به صورت اسید تارتاریک بیان
میشود .به طور کلی مقدار اسیدیته کمی پایینتر است.
اسیدمالیک اضافهشده سیستم بافر طبیعی آبمیوه را
مختل میکند و منجر به افزایش این اختالف میشود

اضافهکردن آب به آبمیوهها یک تقلب سودآور است و
حتی افزودن مقادیر کمی آب میتواند مزیت اقتصادی
چشمگیری برای تولیدکنندگان بیپروا به همراه داشته
باشد .متغیربودن میزان مواد جامد محلول در آبمیوه-
های طبیعی و احتمال عدم تشخیص آب افزودهشده به
عصارههای خالص ،میتواند انگیزه بسیار باالیی برای
تقلب ایجاد کند ( ;Boggia et al., 2013; Kamiloglu, 2019
.)Xie et al., 2008
در مورد محصوالت حاصل از کنسانتره ،فرد آنالیز-
کننده به سادگی میتواند با تعیین بریکس توسط

1 Iranian National Standardization Organization

2 Capillary Isotachophoresis

افزودن آب
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رفراکتومتر و اندازهگیری چگالی ،تقلب را تشخیص دهد
(.)International Fruit and Vegetable Juice Association
برای اکثر میوهها ،یک قانون حداقلی در دستورالعمل-
های فعلی اتحادیه اروپا (،)European Commission
استاندارد آبمیوه کدکس ( )Codexو آییننامه آبمیوه
اتحادیه اروپا ( )European Fruit Juice Associationوجود
دارد .بسیاری از آبمیوههای خالص دارای بریکس یا
چگالی باالتر از حداقل هستند زیرا در این استانداردها
تغییرات ترکیبی طبیعی نیز در نظر گرفته شده است.
در برخی موارد ،افزایش سدیم آبمیوه ممکن است
ناشی از افزودن آب و یا آلودگی در حین فرآوری باشد.
به عنوان مثال ،حداکثر میزان سدیم برای آب پرتقال 30
میلیگرم در لیتر است ( European Fruit Juice
 ،)Associationکه باالتر از این مقدار میتواند آلودگی
توسط سدیم مربوط به فرآیند و یا اضافهشدن آب را
نشان دهد .متأسفانه ،استانداردها بین حداکثر مقدار
سدیم آبمیوههای خالص و آبمیوههای تهیهشده از
کنسانتره تفاوتی قائل نمیشوند .بنابراین ادعای اینکه
افزایش سدیم در محصوالت خالص ناشی از تقلب افزودن
آب است ،دشوار میباشد ( Orzepowski & Pulikowski,
.)2008; Ramos & Marin, 2014
بطور کلی با بررسی ترکیب کاتیونی آبمیوه می-
توان اصالت آبمیوهها را مورد ارزیابی قرار داد .هر آب-
میوه ترکیب کاتیونی خاص خود را دارد و تغییر در
ترکیب کاتیونی آبمیوه میتواند ناشی از ورود کاتیون-
های آب یا هرگونه افزودنی به آبمیوه باشد .سدیم،
پتاسیم ،کلسیم و منیزیم عمده کاتیونهای موجود در
آبمیوه هستند که با تکنیکهای طیفسنجی جذب
اتمی و ایزوتاکوفورز مویین قابل اندازهگیری هستند
(.)Muntean, 2010
روش دیگر برای تشخیص تقلب افزودن آب،
بررسی پروفایل اسیدهای آمینه موجود در آبمیوه است.
به عنوان مثال در یک پژوهش با استفاده از تکنیک
)1 Phloridzin (phloretin-2'-O-glucoside
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 ،HPLCپروفایل اسیدهای آمینه  66نمونه آبمیوه (آب-
میوههای سیب ،پرتقال ،آلبالو ،آناناس ،انبه ،زردآلو ،انار،
هلو و انگور) تعیین شد .براساس نتایج ،پروفایل اسیدهای
آمینه  32درصد از نمونههای آبمیوه با پروفایل
اسیدهای آمینه آبمیوه طبیعی مطابقت نداشت که
نشاندهنده عدم اصالت نمونههای مذکور بود .محققان
بیان کردند که با تعیین مقدار اسیدهای آمینه کل و
غلظت پرولین آبمیوه و مقایسه آن با پروفایل اسیدهای
آمینه آبمیوه طبیعی (استاندارد) ،میتوان به اصالت
آبمیوهها پیبرد .به عبارت دیگر ،عدم تطابق پروفایل
اسیدهای آمینه آبمیوه مورد بررسی با پروفایل
اسیدهای آمینه آبمیوه طبیعی میتواند ناشی از تقلب
افزودن آب یا شربت قندی باشد (.)Asadpoor et al., 2014
16
همچنین با بررسی نسبت ایزوتوپهای  18Oبه O
میتوان به تقلب افزودن آب به آبمیوه پیبرد .زیرا
نسبت ایزوتوپها در هر آبمیوه منحصر به فرد است و
افزودن آب به آبمیوه منجربه تغییر نسبتهای مذکور
خواهد شد .به عنوان مثال محققان با این روش اصالت
آبمیوههای سیب و پرتقال را مورد بررسی قرار دادند.
در این پژوهش از تکنیک طیفسنجی جرمی نسبت
ایزوتوپی برای تعیین نسبت ایزوتوپی  18Oبه  16Oاستفاده
شد .با بررسی نسبت ایزوتوپی نمونههای آبمیوه
مشخص شد از  25نمونه آبمیوه تجاری 24 ،نمونه از
افزودن آب به کنسانتره میوه حاصل شده بودند ( Cristea
.)et al., 2021
افزودن آب ميوههای ديگر

مخلوطکردن آب میوههای گرانقیمت با آب میوه-
های ارزانتر یکی از تقلبات رایج است ( Wistaff et al.,
2021; Kanwal & Tahir, 2018; Nuncio-Jauregui et al.,

 .)2013ترکیبات معینی وجود دارند که ویژگی منحصر
به فرد گونهها یا گروههای خاصی از میوهها هستند که
از آنها میتوان به عنوان نشانگر در سایر آبمیوهها
استفاده کرد .به عنوان مثال ،فلوریزین 1که یک ترکیب
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فنولی است ،یک نشانگر مناسب برای تشخیص وجود
سیب در فرآوردههای میوهای محسوب میشود .این
ترکیب با استفاده از  HPLCقابل تشخیص است ( Hrubá

 .)et al., 2021در جدول  1گزیدهای از مهمترین
نشانگرهای مورد استفاده در آنالیز آبمیوهها ارائه شده
است.

جدول  -1نشانگرهای ويژه برخی از آبميوهها
Table 1- Special markers of some fruit juices

()Hrubá et al., 2021; Willems & Low, 2018; Rinke, 2016
آبميوه

*

نشانگر ويژه

فرآورده

عصاره سيب

فلوريزين

اکثر آبميوهها

HPLC/UV

عصاره سيب

4-O-pcoumarylquinic acid

عصاره گالبی

HPLC-PDA
LC-MS/MS

عصاره مرکبات ،توت و

HPLC/EC
تست آنزيمی

عصاره گالبی

آربوتين2

اکثر آبميوهها

HPLC/UV
Proton-NMR

عصاره گالبی

- Isorhamnetin-3-Orutinoside
- Abscisic acid

عصاره سيب

HPLC-PDA
LC-MS/MS

عصاره ليمو

)HPLC/UV(DAD
MS

عصاره ليموشيرين

اريوسيترين4

عصاره مرکبات

HPLC/UV

عصاره گريپفروت

نارنجين

عصاره مرکبات

HPLC/UV

عصاره پرتقال

هسپريدين

عصاره انگور

اسيد تارتاريک

(افزودهشده به عنوان تقلب)

عصاره ميوههای سيبی و
ميوههای سنگی

عصاره ليموترش

سوربيتول

 -7متوکسی-
کومارين3

ميوههای

استوايی1

عصاره ميوه

پشن5

ساير عصارهها

روش تشخيص

HPLC/UV
HPLC/UV

*

آبميوهای که تقلب روی آن انجام میشود.

HPLC/UV: High-performance liquid chromatography/ultraviolet; HPLC-PDA: High-performance liquid chromatography-photodiode
array; MS: Mass spectrometry; LC-MS: Liquid chromatography-mass spectrometry; HPLC/EC: High-performance liquid
chromatography/electrochemical; NMR: Nuclear magnetic resonance; HPLC/UV(DAD): High-performance liquid
chromatography/ultraviolet (diode array detector).

افزودن سولفيت

در استاندارد ملی ایران حد مجاز استفاده از متابی-
سولفیت سدیم در آبلیمو ،حداکثر  250میلیگرم بر
کیلوگرم تعیین شده است ( .)INSO-117, 2018در اتحادیه
اروپا استفاده از دی اکسید گوگرد به عنوان ماده
نگهدارنده فقط در عصاره انگور برای کاربردهای مذهبی
و عصارههای لیموترش و لیموشیرین مجاز است
( .)European Commissionبا اینحال اغلب حجم باالیی از
عصاره انگور ،با دیاکسید گوگرد (به منظور پایدارسازی
و افزایش ماندگاری) نگهداری میشود که در اینصورت
1 Tropicals
2 Arbutin
3 7-Methoxy- coumarin

عصاره انگور باید قبل از بستهبندی ،با استفاده از تقطیر
خالء ،سولفورزدایی شود .با بررسی میزان دی اکسید
گوگرد باقیمانده در محصول ،میتوان صحت
سولفورزدایی را کنترل کرد که بایستی میزان آن به کمتر
از  10میلیگرم در لیتر کاهش یابد ( European Fruit
 .)Juice Associationروش مذکور یکی از دشوارترین
روشهای سنتی است که به دلیل قابلیت تکرار زیاد،
برای کنترل عصاره میوهها مورد استفاده قرار میگیرد و
مبتنی بر روشی است که در ابتدا برای آنالیز شراب ابداع
شده است که غلظت دی اکسید گوگرد باالتر از 100
4 Eriocitrin
5 Passion fruit
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(مروری)

( European Fruit

میلیگرم در لیتر در آن طبیعی است
 .)Juice Associationهمچنین از آنجایی که سولفات
محصول اکسیداسیون دی اکسید گوگرد است ،در اکثر
موارد افزایش مقدار سولفات عصاره حاکی از نگهداری
طوالنی مدت آن با دی اکسید گوگرد میباشد
( .)Considine & Foyer, 2015روش دیگر مبتنی بر تقطیر
بخار و به دامافتادن اسید سولفورو است که میتواند با
تیتراسیون اندازهگیری شود .رعایت دقیق مراحل آنالیز
بسیار ضروری است و اپراتورها باید به اندازه کافی
آموزش ببینند تا نتایج قابل تکراری حاصل شود
(.)International Fruit and Vegetable Juice Association
روشهای تکرارپذیرتر و سریعتر مانند روشهای جفت-
شده با بیوسنسور  ،1HPLCبا وجود دقت بهتر و حد
تشخیص پایینتر ،تا به امروز به عنوان روشهای
استاندارد شناخته نشدهاند .نتایج بین روشهای مختلف
همیشه قابل مقایسه نیستند .مسئله مذکور احتماالً به
این دلیل است که دی اکسید گوگرد تا حدی به ماتریس
متصل بوده و میزان آزادسازی آن کامالً وابسته به روش
آنالیز است (.)Theisen, 2009
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ساير شاخصهای کيفی آبميوهها
سایر شاخصهای کیفی آبمیوهها در شکل  3ارائه شده
است.

شکل  -3شاخصهای کيفی آبميوهها
Figure 3- Qualitative indicators of fruit juices

افزودن عوامل کدرکننده

برخی از آبمیوهها از جمله عصاره آناناس غالباً حالت
ابری ناپایداری را نشان میدهد و یک رسوب جامد تولید
میکند که برای مصرفکنندگان چندان جذاب نیست
( .)Wu et al., 2021براساس استانداردهای اتحادیه اروپا و
کدکس ،استفاده از پکتین برای پایدارسازی حالت ابری
(کدورت) مجاز است .اما این افزودنی باید روی برچسب
درج شود و محتوای آن از حداکثر استانداردهای ثابت
فراتر نرود ( .)European Commission; Codexیکی از
روشهای اندازهگیری این پارامتر تعیین پکتینهای
محلول در آب است .همچنین افزودن پکتین به عصاره
13
آناناس یا کنسانتره آن میتواند توسط آنالیز ایزوتوپ C
تشخیص داده شود (.)Hammond, 2006

1 HPLC biosensor-coupled approaches

محتوای ميوه

به استثنای افزودنیهای مجاز ،آبمیوه صرفاً باید همان
عصاره خالصی باشد که به صورت فیزیکی از میوه
استخراج شده است ( .)Ashurst et al., 2017تقلب افزودن
آب یا شربت قند باعث کاهش محتوای میوه میشود.
بررسیهای محتوای میوه بر اساس تعدادی از پارامترهای
آنالیزی منتخب از قبیل محتوای پتاسیم ،منیزیم،
کلسیم ،فسفر ،پرولین ،سوربیتول -D ،اسید ایزوسیتریک
و  -Lاسید مالیک استوار است .هر پارامتر به طور
جداگانه با مقدارمیانگین ارائهشده در پایگاههای داده
مرجع مقایسه میشود .چنین مقایسهای امکان محاسبه
خطی از محتوای تئوری میوه را بر اساس پارامترهای
انتخاب شده فراهم میکند .بایستی حداقل از  5پارامتر
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برای ارزیابی محتوای میوه استفاده شود .آب میوههای
مناطق مختلف جغرافیایی احتماالً به ارزیابیهای
جداگانهای نیاز داشته باشند ( European Fruit Juice
 .)Associationهمچنین گزارش شده است که با
جداسازی و تعیین همیسلولزهای دیواره سلولی میتوان
محتوای میوه فرآوردههای میوهای را محاسبه نمود
( .)Fugel et al., 2004در همین زمینه ،از تکنیک طیف-
سنجی تبدیل فوریه فروسرخ 1جهت شناسایی ترکیبات
دیواره سلولی از جمله همیسلولزها ،برای تعیین
محتوای میوه فرآوردههای میوهای استفاده شده است
(.)Kurz et al., 2010
شاخصهای آسيب ميکروبيولوژيکی
( Codex; European

در آبمیوههای خالص نقش مهمی دارد و ارزیابی میزان
آن در کنسانترهها حائز اهمیت نیست .همچنین
گلیسرول و اسیدگلوکونیک ،از متابولیتهای معمول در
آب انگور هستند که پس از فعالیت میکروبی افزایش پیدا
میکنند ( ;Malacrino et al., 2005; Biyela et al., 2009
.)European Fruit Juice Association
افزایش سطح اسیدهای فرار در مورد انواع آبمیوه-
ها حاکی از تخمیر استو 3میباشد .اسیدهای فرار با
تقطیر بخار بازیابیشده و با تیتراسیون اندازهگیری می-
شوند ( International Fruit and Vegetable Juice
 .)Associationبه طور کلی اسیداستیک به عنوان اسید
فرار عمده گزارش شده است و با تخمیر قندها توسط
استوباکتریوم ایجاد میشود (.)Ramos & Marin, 2014
عالوه بر این ،وجود سوربیتول در میوههایی که به طور
طبیعی فاقد آن هستند ،به عنوان شاخص میکروبی در
نظر گرفته میشود (.)Duvnjak et al., 1991

آبمیوه نباید تخمیر شده باشد
 .)Commissionاسید الکتیک و اتانول ،محصوالت ویژة
فرآیند تخمیر هستند که در آییننامه آبمیوه اتحادیه
اروپا به عنوان نشانگرهای ویژه تعریف شدهاند ( European
 .)Fruit Juice Association; Zhao et al., 2014در آییننامه
آبمیوه اتحادیه اروپا برای هر آبمیوه مقدار حد مجازی
اسید الکتیک و اتانول مشخص شده است .به عنوان مثال
برای اکثر آبمیوهها حداکثر  500میلیگرم در لیتر
اسیدالکتیک مجاز است ،درحالیکه میزان اسیدالکتیک
مجاز در آب مرکبات حداکثر  200میلیگرم در لیتر و
در موارد استثنایی برای محصوالت آقطی یا انگور کولی2
(میوهای که در شرابسازی و مرباسازی استفاده می-
شود) میزان اسیدالکتیک حداکثر تا  1000میلیگرم در
لیتر مجاز است .مقدار مجاز اتانول برای همه آبمیوهها
حداکثر  3000میلیگرم در لیتر است ( European Fruit
.)Juice Association
در مورد آب سبزیجات ،تخمیرالکتیکی میتواند
یک فرآیند داوطلبانه برای کاهش ( pHبا هدف افزایش
ماندگاری) باشد .با اینحال ،چنین تخمیری باید بر روی
برچسب محصول درج شود .اتانول به علت فراربودن ،تنها

-5هیدروکسی متیل فورفورال ( 4)5-HMFمحصول ویژه
واکنش مایالرد است و افزایش غلظت آن نشان میدهد
که محصول در حین فرآیند در معرض دماهای بسیار باال
قرار گرفته است یا دمای نگهداری آن نامناسب بوده
است .عالوه بر این ،در شرایط مذکور پروفایل قند یک
محصول میتواند با اینورسیون (هیدرولیز) ساکارز
(کاتالیزشده با اسید) تغییر کند .در چنین مواردی
کاهش غلظت ساکارز و افزایش محتوای گلوکز و فروکتوز
مشاهده میشود .بنابراین تغییر پروفایل قند میتواند به
عنوان یک مسئله مربوط به کیفیت در نظر گرفته شود
( .)Li et al., 2019; Marsol-Vall et al., 2016بعضی از انواع
میوهها مانند سیب ،انبه یا آناناس نسبت به شکلگیری
 HMFبسیار حساس هستند ،در حالی که سایر میوهها
مانند مرکبات کمتر تحت تأثیر قرار میگیرند ( & Aktag

1 Fourier transform near infrared (FT-NIR) spectroscopy
2 Elderberry

3 Aceto Fermentation
4 5-Hydroxy-methyl-furfural

شاخصهای کيفی مربوط به فرآيند
شاخصهای آسيب حرارتی
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 .)Gokmen, 2021; Lee et al., 2014گزارش شده است که
 pHو محتوای رطوبت پایین موجب تقویت تشکیلHMF
در فرآوردههای میوهای میشود (.)Aktag et al., 2020
در یک پژوهش از تکنیک کروماتوگرافی مایع با
کارایی باال برای تعیین میزان  5-HMFآبمیوههای
مختلف عرضهشده در سوپرمارکتهای مالزی اعم از آب
میوههای سیب ،انبه ،آناناس ،گواوا ،لیچی ،تمر هندی،
ساورسوپ و آبمیوههای ترکیبی استفاده شد .در تمامی
نمونهها ( 56نمونه)  5-HMFمشاهده شد و در %19
نمونهها میزان این ترکیب باالتر از حد مجاز تعریفشده
در IFFJP1بود ( .)Lee et al., 2014در مطالعه دیگری ،از
تکنیک رزونانس مغناطیسی هستهای )NMR( 2برای
ارزیابی میزان  5-HMFنمونههای آبمیوه پشن
پاستوریزهشده در شرایط مختلف حرارتی ( 85و 140
درجه سانتیگراد در زمانهای  30 ،15 ،4و  60ثانیه)
استفاده شد .نتایج نشان داد پاستوریزاسیون در دمای
 140درجه سانتیگراد به مدت  60ثانیه ،منجربه تجزیه
ساکارز و تشکیل  5-HMFدر نمونههای آبمیوه شد
( .)Soares et al., 2017همچنین نتایج پژوهش انجامگرفته
بر روی آبپرتقال پاستوریزهشده در دماهای مختلف
( 85 ،80 ،75 ،70و  90درجه سانتیگراد) نشان داد
تشکیل  5-HMFبیشتر از دمای اعمالشده ،به زمان
فرآیند حرارتی بستگی دارد .طبق نتایج ،نمونههای آب-
پرتقال پاستوریزهشده در دمای  75درجه سانتیگراد
نسبت به سایر نمونهها ،میزان  5-HMFپایینتری داشتند.
ضمن اینکه در نمونههای مذکور میزان تشکیل 5-HMF
در طول مدت نگهداری ،بطور قابل توجهی پایینتر از
سایر نمونهها بود (.)Akyildiz et al., 2021
شاخصهای تيمار آنزيمی

در فرآیندهای تولید صنعتی آبمیوه ،از آنزیمها برای
تجزیه دیوارههای سلولی ،کنترل ویسکوزیته محصول و
1 International Federation of Fruit Juice Processors
2 Nuclear Magnetic Resonance
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افزایش بازدهی استخراج عصاره استفاده میشود
( .)Pagan, 2014در اروپا مایعسازی آنزیمی میوه مجاز
نیست و سلولوزها تنها زمانی مجاز هستند که به عنوان
جزئی از آمیزههای آنزیمی صنعتی 3مجاز مورد استفاده
قرار بگیرند .سلوبیوز محصول تجزیه سلولز است و
افزایش غلظت این ترکیب شاخصی برای استفاده از
فرآوری آنزیمی غیرمجاز است ( ;Low & Hammond, 1996
.)Willems & Low, 2014
استفاده از پکتینازها که اسید گاالکتورونیک و
الیگومرهای آن را تشکیل میدهند ،مجاز است .استفاده
بیش از حد از پکتینازها با اندازهگیری میزان اسید
گاالکتورونیک قابل تشخیص است (.)Will et al., 2002
براساس مطالعات انجامگرفته ،اسیدگاالکتورونیک حاصل
از تجزیه آنزیمی پکتین منجربه افزایش اسیدیته نمونه-
های آبهویچ شد ( Demir et al., 2004; Demir et al.,
 .)2007در پژوهشی مشابه ،محققان اظهار کردند
اسیدگاالکتورونیک آزادشده در طی تیمار آنزیمی ،سهم
عمدهای در اسیدیته قابل تیتر آب سیب داشت ( Will et
 .)al., 2000غلظت باالی اسید گاالکتورونیک ممکن است
قانونی باشد اما میتواند موجب کاهش کیفیت آبمیوه
شود .به عنوان مثال گزارش شده است وجود اسید
گاالکتورونیک منجربه قهوهایشدن آب میوههای سیب،
گالبی و هلو گردید .محققان اظهار کردند ،از آنجایی که
اسید گاالکتورونیک در ساختار خود دارای گروههای
کربونیلی آزاد است ،بنابراین توانایی شرکت در واکنش
مایالرد و در نهایت پتانسیل تغییر رنگ و طعم آبمیوه
را دارد (.)Ibarz et al., 2008
شاخصهای آلودگی با آب مورد استفاده در فرآيند

احتمال آلودگی آبمیوه از طریق ترکیبات موجود در آب
مورد استفاده در مراحل مختلف تولید ،وجود دارد .لذا
بایستی آب مورد استفاده برای تمامی مراحل تولید
 :Industrial enzyme preparations 3عبارتست از مجموعهای از آنزیمها که عمدتاً حاوی
پکتینازها ،سلوالزها و همیسلوالزها میباشند که در استخراج و شفافسازی آبمیوه و سبزیجات
جهت افزایش بازدهی و از بینبردن گرفتگی فیلترها استفاده میشوند.
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ازجمله شستشوی میوه ،تمیزکردن تجهیزات و فرآوری
میوه از کیفیت آب آشامیدنی برخوردار باشد ( Bates et
 .)al., 2001هرچند آب آشامیدنی نیز ممکن است حاوی
ترکیباتی باشد که بسته به غلظت آنها ،موجب کاهش
کیفیت آبمیوه شود و حتی برای مصرفکنندگان
خطرات سالمتی به همراه داشته باشد .براساس مطالعات
انجامگرفته نیترات ،نیتریت و فلوراید از آالیندههای
غیرآلی رایج در آب آشامیدنی هستند ( ;Jalili et al., 2018
 .)Kaur et al., 2020از طرفی دیگر ،گزارش شده است در
آب آشامیدنی بین غلظت نیترات و نیتریت با غلظت
کلیفرمها همبستگی منفی معنیداری وجود دارد .به
عبارت دیگر ،باال بودن غلظت نیترات و نیتریت در آب،
شاخصی برای پایینبودن جمعیت کلیفرمها و در نتیجه
باالبودن کیفیت بهداشتی آن است (.)Seo et al., 2019
این در حالی است که محققان دیگر ثابت نمودند بین
غلظت نیترات و نیتریت با جمعیت کلیفرمها در آب
آشامیدنی ،ارتباط معنیداری وجود ندارد ( Golaki et al.,

 .)2022همچنین افزایش غلظت سدیم در آب میتواند
حاکی از آلودگی احتمالی بیشتری باشد .به عنوان مثال
محققان اظهار کردند افزایش غلظت سدیم در آبهای
زیرزمینی و آبهای سطحی ممکن است ناشی از ورود
فاضالب به آنها باشد (.)Orzepowski & Pulikowski, 2008
بطورکلی افزایش غلظت یونهای سدیم و نیترات،
شاخصهای ویژه آلودگی احتمالی آبمیوهها با آب مورد
استفاده در فرآیند به حساب میآیند .چرا که به غیر از
برخی میوهها و استثنائات منطقهای خاص ،این ترکیبات
معموالً در آبمیوه خالص در غلظتهای بسیار پایین
وجود دارند .غلظت باالی این یونها ترکیب طبیعی آب-
میوه را تغییر میدهد و میتواند به عنوان مسئلهای
مربوط به خلوص در نظر گرفته شود ( Ramos & Marin,
 .)2014خالصهای از برخی پژوهشهای انجامگرفته در
زمینه تشخیص تقلبات فرآوردههای میوهای در جدول 2
ارائه شده است.

جدول  -2خالصهای از برخی پژوهشهای انجامگرفته در زمينه تشخيص تقلبات آبميوهها
Table 2- A summary of some studies conducted on the detection of fraud cases in fruit juices

هدف پژوهش

روش تشخيص تقلبات

نتايج پژوهش

پژوهشگران -سال
پژوهش

تشخيص قند افزودهشده به
عصاره آناناس

بررسی نسبت ايزوتوپی
 2H/1Hنمونهها با تکنيک
GC-IRMS

قابليت تشخيص ساکارز (حاصل از چغندرقند يا نيشکر)
افزودهشده به عصاره آناناس با بررسی نسبت
ايزوتوپی .2H/1H

Kelly et al.,
2021

قابليت تشخيص آب افزودهشده به آبميوه با بررسی
تشخيص آبميوههای طبيعی از

بررسی نسبت

آبميوههای بازسازیشده از

ايزوتوپی  18O/16Oنمونهها

کنسانتره ميوه

با تکنيک IRMS

تشخيص وجود سيب در
فرآوردههای ميوهای
بررسی ترکيب  5-HMFدر
آبپرتقال پاستوريزهشده

نسبت ايزوتوپی .18O/16O
از  25نمونه آبميوه تجاری 24 ،نمونه از افزودن آب به
کنسانتره ميوه حاصل شده بودند.
قابليت تشخيص وجود سيب در فرآوردههای ميوهای از

HPLC

Cristea et al.,
2021

طريق تعيين فلوريزين.

Hrubá et al.,
2021

فرآيند حرارتی منجربه تشکيل  5-HMFشد.
HPLC

تشکيل  5-HMFبيشتر از دمای اعمالشده ،به زمان
فرآيند حرارتی بستگی داشت.

Akyildiz et al.,
2021

IRMS: Isotope ratio mass spectrometry; GC-IRMS: Gas chromatography-isotope ratio mass spectrometry; HPLC: High-performance liquid
chromatography; 5-HMF: 5-Hydroxy-methyl-furfural.
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مطالعات موردی :عصاره مرکبات ،سيب و انار
عصاره مرکبات

عصاره مرکبات بایستی فقط از قسمت اندوکارپ میوهها
استخراج شود .استخراج همزمان از پوست میوه منجر به
تولید فرآوردهای غیر از "آبمیوه" میشود که به طور
قانونی به عنوان یک واحد کاالی تعریف شده است
( .)Codex; European Commissionعالوه بر این ،براساس
قانون اروپا و کدکس ،استخراج عصاره برای تولید
کنسانتره فقط از خمیر پالپ مجاز است ( ;Codex
 .)European Commissionاگر این قوانین رعایت نشود،
میزان پکتینهای محلول در آب ،کلسیم و فلورین در
محصوالت افزایش مییابد و نسبت بین دو فالونوئید
هسپریدین و ناریروتین نیز غیرعادی خواهد بود
( ;European Fruit Juice Association; Louche et al., 1998
.)Scordino et al., 2004
به منظور تعیین پکتینهای محلول در آب پس از
واکنش کاربازول با مونومر اسید گاالکتورونیک ،از روش
اسپکترومتری  UVاستفاده میشود ( International Fruit
 .)and Vegetable Juice Associationفلورین را میتوان با
 UV/HPLCو یا از طریق غربالگری پروتونNMR-
(رزونانس مغناطیسی هستهای) تعیین کرد و سطح
کلسیم را نیز میتوان با استفاده از طیفسنجی جذب
اتمی یا طیفسنجی جرمی پالسمای جفتشده القایی1
اندازهگیری نمود ( ;Martelo-Vidal & Vazquez, 2016
.)Fanali et al., 2016; Sobolev et al., 2016; Cajka e al., 2016
عصاره پرتقال

آبپرتقال تقریباً نصف بازار آبمیوه را به خود اختصاص
میدهد .بنابراین میتوان دریافت که چرا این عصاره
بیشتر مورد مطالعه و همچنین مورد تقلب قرار میگیرد.
در مورد آبپرتقال عالوه بر تقلبهای رایج مانند اضافه-
کردن آب و قند ،موارد دیگری مانند مخلوطکردن با
آبمیوههای ارزانتر از قبیل آب نارنگی و گریپفروت
(که با وجود نارینجنین به راحتی تشخیص داده میشود
)1 Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry (ICP-MS
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( ))Abad-Garcıa et al., 2014نیز صورت میگیرد .امروزه
تشخیص تقلب افزودن آب نارنگی به آب پرتقال از طریق
آنالیزهای مبتنی بر پروفایلهای  DNAامکانپذیر است
(.)Nader et al., 2016; Kanwal & Tahir, 2018
همچنین از فرآوردههای با کیفیت پایینتر که می-
تواند به عنوان تقلب به کنسانتره پرتقال افزوده شود ،آب
حاصل از شستشوی پالپ است ( Petrus & Attaway,
 .)1986این نوع تقلب از طریق طیفهای جذب ماوراء
بنفش بهراحتی قابل تشخیص است؛ اما اگر آب حاصل
از شستشوی پالپ همان میوه به کنسانتره افزوده شود،
تشخیص آن بسیار دشوار خواهد بود مگر اینکه از
آنالیزهای پیچیدهتر استفاده شود ( & Martelo-Vidal
.)Vazquez, 2016
همچنین ممکن است آبمیوهای با عنوان آبمیوه
 NFC2ادعا شود ،در حالیکه از کنسانتره به همراه افزودن
آب تولید شده باشد .این مسئله را میتوان به راحتی
توسط طیفسنجی  NMRو تعیین نسبت اکسیژن -18
به اکسیژن  -16تشخیص داد ( ;Laursen et al., 2016
.)Camin et al., 2017
آنالیزهای دیگری برای یافتن منشاء میوههای
خاص قابل انجام است .به عنوان مثال اگر مکان
مشخصی از مبدأ بر روی برچسب اعالم شده باشد ،می-
توان با استفاده از نسبت ایزوتوپهای روبیدیوم موجود
در آبمیوه و یا از طریق آمار تشخیص داد که این امر
صحیح است یا اینکه از عصاره میوه دیگری از محل مبدأ
متفاوتی استفاده شده است (که احتماالً ارزانتر بوده و
یا در بدترین حالت از منطقة آلودهای وارد شده است)
(.)Korenaga et al., 2019
عصاره ليمو

تقلب اصلی در این آبمیوه افزودن اسیدسیتریک است.
سادهترین روش برای تشخیص آن آنالیز مقدار اسید -
ایزوسیتریک است .اسید ایزوسیتریک ایزومر اسید -
سیتریک است و در میوهها با رابطه شناختهشدهای
مشخص میشود ()Guyon et al., 2014; Bononi et al., 2016
2 Not from Fruit Concentrate
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براساس منطق فازی و استفاده از جدول جستجوی
فازی ،میزان تقلب آب در آبلیموی طبیعی را تعیین
کردند ( .)Yousefi & Khodabakhsh Aghdam, 2016در
پژوهش دیگر از روش آماری طرح مرکب بهینه و آنالیز
رگراسیون خطی چندمتغیره ،برای تشخیص و تعیین
درصد تقلبات صورتگرفته در آبلیموی صنعتی
استفاده شد (.)Pirsa et al., 2018

و در آزمایشگاهی که دارای اسپکتروفتومتر باشد این
تقلب بهراحتی ،سریع و با هزینة کم قابل تشخیص است
( .)Martelo-Vidal & Vazquez, 2016عصاره لیمو معموالً با
دی اکسید گوگرد نگهداری میشود که میتواند موجب
تشکیل سولفیتها در عصاره شود .این مورد باید روی
برچسب اعالم شود ،زیرا سولفیتها در سطوح باالتر از
 10میلیگرم در لیتر میتوانند حساسیتزا باشند
(.)European Fruit Juice Association
در یک مطالعه آبلیموهای صنعتی استان گلستان
از طریق آنالیز اسیدهای آلی شامل اسید سیتریک ،اسید
ایزوسیتریک ،اسید مالیک و همچنین تعیین نسبت بین
اسید سیتریک و اسید ایزوسیتریک با استفاده از
کروماتوگرافی مایع جفتشده با آشکارساز جرمی مورد
بررسی قرار گرفت .در این پژوهش شناسایی نمونههای
تقلبی از طریق مقایسه اسیدهای آلی با مقادیر مجاز
تعیینشده توسط استاندارد اروپا انجام شد .بر اساس
نتایج حاصلشده ،اکثر نمونههای آبلیموی صنعتی
دارای اسیدهای آلی خارج از محدوده مجاز تعیینشده
در استاندارد اروپا بودند که حاکی از اصیل نبودن
محصول عرضه شده بود (.)Maham et al., 2019
در پژوهش دیگری کلیه پارامترهای شیمیایی الزم
جهت اصالتسنجی آب لیموترش ،تعریفشده توسط
انجمن آبمیوه و نکتار اتحادیه اروپا ،بر روی نمونههای
آبلیموی طبیعی و تجاری ایرانی مورد بررسی و مقایسه
قرار گرفت .نتایج این پژوهش نشانداد به جز یک نمونه،
تمامی نمونههای تجاری در بیش از یک فاکتور ،با این
استاندارد مطابقت نداشتند (به عبارتی ،اکثر نمونههای
تجاری دارای تقلب بودند) و از طرفی ،تمامی نمونههای
طبیعی در تمامی این فاکتورها بهجز سدیم ،با استاندارد
اتحادیه اروپا مطابقت داشتند .پیشنهاد محقق بر استفاده
از استاندارد مذکور جهت بررسی اصالت آبلیموهای
تولیدی در سطح کشور بود (.)Alaei Roozbahani, 2019
همچنین محققان ایرانی با بکارگیری مدلسازی

در کشورهایی که گالبی نسبت به سیب ارزانتر است،
عمده تقلب در مورد آب سیب مخلوطکردن آن با آب
گالبی است .از مواد نشانگر مانند آربوتین میتوان برای
تشخیص این نوع تقلب استفاده کرد ( Willems & Low,
 .)2018تقلب مهم دیگر ،افزودن قند است که با تعیین
ساکارز و نسبت آن در مقایسه با قندهای دیگر مانند
گلوکز یا فروکتوز ،از طریق تکنیک انگشتنگاری
الیگوساکارید 1قابل تشخیص است .به عنوان مثال در یک
پژوهش برای تشخیص اصالت  150نمونه آب سیب
معتبر گردآوریشده از کشورهای مختلف اعم از
نیوزیلند ،برزیل ،آرژانتین ،ایاالت متحده امریکا ،شیلی و
کانادا ،از تکنیک  HPLC-PDA2استفاده شد .در این
پژوهش آربوتین ،سوربیتول ،پرولین و همچنین نسبت
کربوهیدراتهای عمده (فروکتوز ،گلوکز و ساکارز) به
عنوان شاخصهای تقلب افزودن آب گالبی به آب سیب
در نظر گرفته شدند .پژوهشگران اذعان کردند که
تکنیک مذکور توانایی تشخیص تقلب افزودن آب گالبی
به آب سیب را حتی در سطوح پایین دارد و براساس
نتایج ،هیچکدام از  105نمونه آب سیب مورد بررسی
حاوی آب گالبی نبود (.)Thavarajah & Low, 2006
در پژوهش مشابهی ،برای تشخیص تقلب افزودن
آب گالبی به آب سیب ،ترکیب 4-O-p-coumarylquinic
 acidبه عنوان نشانگر ویژه آب سیب و دو
ترکیب  isorhamnetin-3-O-rutinosideو  abscisic acidبه
عنوان نشانگرهای ویژه آب گالبی ،توسط تکنیک HPLC-

1 Oligosaccharide Fingerprint

2 High-performance liquid chromatography-photodiode array

عصاره سيب

راوش و همکاران :مروری بر انواع تقلبات رايج در ...

(مروری)

 PDAجداسازی و توسط تکنیک  LC-MS/MSاز لحاظ
ساختاری شناسایی شدند .محققان اظهار کردند ،با توجه
به شباهت پروفایل کربوهیدراتهای اصلی آب سیب و
آب گالبی ،تشخیص تقلب افزودن آب گالبی به آب سیب
از طریق بررسی پروفایل کربوهیدراتها دشوار است .لذا
استفاده از تکنیک  HPLC-PDAبا درنظرگرفتن
ترکیبات  isorhamnetin-3-O-rutinosideو  abscisic acidبه
عنوان نشانگرهای ویژه میتواند روش کارآمدتری برای
تشخیص این نوع تقلب باشد (.)Willems & Low, 2018
عصاره انار

انار به دلیل دارا بودن مقادیر زیادی از ترکیبات پلی-
فنولی ،بسیار حائز اهمیت است و میتواند روی برچسب
به عنوان یک محصول فراسودمند ادعا شود ( Hegazi et
 .)al., 2021تقلباتی نظیر افزودن آب انگور یا تمشک
(برای تأمین رنگ تیره و قوی) ،افزودن قند یا آبمیوه-
های شیرین مانند آب هلو (برای پوشاندن طعم گس
تاننها) ،افزودن آب لیمو در حجم کم (برای پوشاندن
طعم شیرین قوی برخی از ارقام انار) و افزودن آبمیوه-
های ارزان و در دسترس نظیر آب انگور ،آب گالبی و یا
آب هلو ،از رایجترین تقلبات در مورد آب انار هستند
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( .)Nuncio-Jauregui et al., 2014چنین تقلباتی میتوانند
به راحتی از طریق بررسی پروفایل پلیفنول یا اثر انگشت
حاصل از کروماتوگرافی که برای هر میوه منحصر به فرد
است ،شناسایی شوند (.)Borges & Crozier, 2012
محققان ایرانی در یک پژوهش خواص
فیزیکوشیمیایی و پروفایل کروماتوگرافی گازی آب انار
تقلبی را توسط فیبر نانوکامپوزیت بررسی کردند .در این
پژوهش آب انار تقلبی بصورت دستی و با افزودن عصاره-
های آلبالو و انگور قرمز تهیه شد .سپس از نانوفیبر PPy-
 Agبه عنوان یک فاز جامد ریز استخراج جفتشده با
کروماتوگرافی گازی 1برای استخراج و شناسایی پروفایل
ترکیبات فرار استفاده شد .بر طبق نتایج ،درصد آب انار،
آب آلبالو و آب انگور بر خصوصیات فیزیکوشیمیایی آب
میوه تأثیر گذاشت و بین خواص فیزیکوشیمیایی آب
میوه و پروفایل کروماتوگرافی گازی ترکیبات فرار آب
میوههای تقلبی ارتباط معنیداری وجود داشت که این
موضوع از نظر تشخیص تقلبات حائز اهمیت است
( .)Ghasemi et al., 2019خالصهای از پژوهشهای انجام-
گرفته درخصوص تشخیص تقلبات فرآوردههای میوهای
توسط محققان ایرانی در جدول  3ارائه شده است.

جدول  -3خالصهای از پژوهشهای انجامگرفته در زمينه تشخيص تقلبات فرآوردههای ميوه توسط محققان ايرانی
Table 3- A summary of studies conducted on the detection of fraud cases in the fruit products by Iranian researchers

هدف پژوهش

روش تشخيص تقلبات

تشخيص قند (شربت گلوکز ،شربت فروکتوز و

بررسی پروفايل کربوهيدرات نمونهها با تکنيک

کنسانتره خرما) افزودهشده به کنسانتره سيب

 HPLCو دتکتور شاخص انکساری

تشخيص غيرمخرب تقلبات شيره انگور

استفاده از بينايی کامپيوتر

تشخيص آب انار تقلبی

استفاده از فيبر نانو کامپوزيت  PPy-Agبه عنوان يک
فاز جامد ريز استخراج جفتشده با کروماتوگرافی گازی

تشخيص تقلب در آبليموهای صنعتی استان

استفاده از کروماتوگرافی مايع جفتشده با آشکارساز

گلستان

جرمی

کميتسنجی اسيداسکوربيک

استفاده از سامانه زبان الکترونيک مبتنی بر الکترود
گلسیکربن

تشخيص تقلبات آبليموی صنعتی در آبليموی

استفاده از روش آناليز آماری و تعيين برخی خواص

طبيعی

فيزيکوشيميايی آبليمو

تعيين ميزان تقلب آب در آبليموی طبيعی

استفاده از جدول جستجوی منطق فازی

پژوهشگران -سال پژوهش

Yeganeh-Zare et al., 2022
Taheri-Garavand
&Yousefian, 2020
Ghasemi et al., 2019
Maham et al., 2019
Dalvand et al., 2017
Pirsa et al., 2018
Yousefi & Khodabakhsh
Aghdam, 2016

HPLC: High-performance liquid chromatography.

1 Head-Space Solid Phase Micro Extraction-Gas Chromatography

(HS-SPME-GC) method

) (مروری1401  بهار،1  شماره،53  دوره،مهندسی بيوسيستم ايران

 طیفسنجی رزونانس مغناطیسی هستهای و،معکوس
 قندها، افزودن آب.تکنیک ایزوتوپهای پایدار را نامبرد
 شربت،(نظیر قند استحصالی از نیشکر و چغندرقند
 شربت اینولین، شربت ذرت با فروکتوز باال،اینورت
 مواد جامد بدستآمده از،)هیدرولیزشده و غیره
، اسیدهای آلی،شستشوی پالپ و یا آبمیوه ارزانتر
سولفیت و کدرکنندهها از مهمترین تقلبات آبمیوهها
، همچنین تعیین محتوای میوه آبمیوهها.هستند
 شاخصهای آسیب،شاخصهای آسیب میکروبیولوژیکی
 شاخصهای تیمار آنزیمی و شاخصهای،حرارتی
آلودگی با آب فرآیند نیز از نقطهنظر کیفیت آبمیوهها
حائز اهمیت است؛ لذا پایش تمامی موارد مذکور ضروری
.به نظر میرسد
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نتيجهگيری کلی
امروزه اصالت و کیفیت آبمیوهها به یکی از بحث
 به.برانگیزترین مسائل صنعت غذا تبدیل شده است
 میتوان گفت تعیین خلوص آبمیوهها یک،عبارتی دیگر
چالش بزرگ برای صنعتی است که به سرعت در حال
 بنابراین دستیابی به روشهای.رشد و گسترش است
تشخیص نوین و کارآمدتر یکی از ضروریات در راستای
HPLC .حفظ سالمت مصرفکنندگان به حساب میآید
 از روشهای متداول تعیین خلوص آبمیوههاGC و
هستند و از روشهای نوین مورد استفاده برای تشخیص
تقلبات و ارزیابی کیفیت آبمیوهها میتوان طیفسنجی
- طیف، طیفسنجی مادون قرمز،مرئی/ماوراء بنفش
 واکنش زنجیرهای پلیمراز،سنجی گسیل فلورسانس

.هيچگونه تعارض منافع بين نويسندگان وجود ندارد
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