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هاي نوین کارگيري روش موجـب به غذاتقاضا براي  ایشافز به دنبال آن افزایش جمعيت جهان و

گياهان تراریخته یکی از دستاوردهاي مهم  .غذایی شده است تتوليـد محصـوال بيوتکنولوژي در

هاي اخير بخشی از بازارهاي غذایی دنيا را زیست فناوري در زمينه کشاورزي هستند که در سال

نيازمندي بشر به  شود.زیر کشت این گياهان افزوده میتسخير نموده اند و به طور مداوم بر سطح 

افزایش توليد محصوالت کشاورزي و امنيت غذایی، استفاده از زیست فناوري را ناگزیر ساخته و از 

ها و حقوق هایی را براي سالمتی انسانسوي دیگر مخاطرات احتمالی توليد این محصوالت، نگرانی

این محصوالت بدون هيچ ها وارد کردن ی از این نگرانییک مصرف کنندگان ایجاد کرده است.

 شد.باشناسایی محصوالت تراریخته می ،برچسب گذاري اولين قدم. باشدنوع برچسب گذاري می

به طور تصادفی از بازار شهر شيراز خارجی و داخلی نمونه برنج  30در این پژوهش به همين منظور 

 ژنبراي  PCR صورت گرفت. CTABدارد به روش استان DNA استخراج .خریداري شد

(Synthase Phosphate Sucrose) SPS ي براانجام شد.  به منظور اثبات حضور ژنوم برنج

ي پليمراز جهت شناسایی اواکنش زنجيره NOS و پایان دهنده 35Sنواحی پيشبر ، EPSPSژن

نتایج حاصل از د. اما مثبت بو SPSها براي ژن همه نمونه  PCRنتيجه. برنج تراریخته انجام شد

-نشان داد که هيچ کدام از نمونه هاي اختصاصیآغازگربا استفاده از  اي پليمرازواکنش زنجيره

و  CaMV35Sپيشبرنواحی  ، EPSPSداراي ژن شهر شيرازخریداري شده از بازار  ي برنجها

اساس  بر شيراز مصرفی در بازار هايبرنجدهد که این پژوهش نشان می نيستند.NOS پایان دهنده 

 . نيستندتراریخته  بدست آمدهنتایج 
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  مقدمه

 تقاضا افزایش افزایش روز افزون جمعیت جهان و به دنبال آن

 یتهدیدها آینده هایسال در شک بدون بهتر و بیشتر غذای برای

برای  بنابراینشد.  خواهد موجب را اقتصادی، اجتماعی و سیاسی

رفع فوری نیازهای کشاورزی در جهان الزم است برنامه ریزی

های جامعی در جهت رفع نیازهای رو به رشد جمعیت جهان با 

 et alZhang ,.)شود  انجامها سالمت انسانفاظت از ح هدف

های مهم استفاده از زیست فناوری در کنار سایر پیشرفت .(2016

افزایش تولید  ضمناین طریق  علمی ضروری است تا از

مشکالت زیست  ،تولید بازدهمحصوالت غذایی اصلی و افزایش 

به مواد غذایی  هاانسانمحیطی کاهش پیدا کرده و دسترسی 

Anilakumarand Bawa ; 2011 ,James, 2013; ) شودتسهیل 

2014Oliver,  .)بیوتکنولـوژی تولیـد  مهم یکی از کاربردهای

های اخیر بخشی از که در سال ـه اسـتمحصـوالت تراریخت

اند و به طور مداوم بر سطح بازارهای غذایی دنیا را تسخیر نموده

زیر کشت این گیاهان و همچنین تعداد کشاورزانی که به کشت 

 کشت که طوری بهشود، پردازند، افزوده میاین محصوالت می

 در تارهک میلیون 7/1حدود  در کشت سطح زیر با تراریخته گیاهان

 زیر کشت سطح شد. آغاز آنها تولید از بعد بالفاصله 1996 سال

میلیون  1/185و به  2010سال در هکتار میلیون 148 به این گیاهان

 2018در سال  میلیون هکتار 7/191و به  2016 سال در هکتار

چهار محصول تراریخته اصلی شامل  8201در سال  .رسیده است

 30درصد( و کلزا ) 80) رصد(، پنبهد 23درصد(، ذرت ) 77سویا )

که  انددرصد( بیشترین سطح زیر کشت را به خود اختصاص داده

ها برای دو صفت مقاومت به آفات و درصدآن 98بیش از 

سایر گیاهان تراریخته  مقاومت به علف کش تراریخته شده اند.

شامل یونجه، چغندرقند، پاپایا، ذرت شیرین، کدو، صنوبر، سیب 

 تبادمجان در مجموع نزدیک به یک درصد سطح زیرکش زمینی و

همچنین  .اندبه خود اختصاص دادهجهانی محصوالت تراریخته را 

کشور برتر تولید کننده محصوالت تراریخته به ترتیب آمریکا،  جپن

 مزایای .( ,2018ISAAAباشند )میبرزیل، آرژانتین، کانادا و هند 

 آن از که شود،می ورزانکشا گیاهان نصیب این کشت از زیادی

 هایو بیماری آفات کنترل عملکرد، در بهبود به توانمی جمله

استفاده از گیاهان تراریخته به عنوان کارخانه زیستی تولید ، گیاهی

های تراریخته در مواد خام برای مصارف صنعتی، کاربرد سازواره

 هاشار محیطی زیست مزایای و اقتصادی افزایش سود تولید دارو،

 در هایینگران منافع، این با وجود. ) et alZhang ,.2016 (کرد

 منفی تاثیراتاحتمال دارد.  محصوالت وجود خصوص اینگونه

 موجودات روی سالمتی مصرف کنندگان و تراریخته گیاهان

احتمال فرار ژن ، ژن افقی انتقال محیطی، خطرات غیرهدف،

 تنوع کاهش و شتراریخته و ایجاد علفهای هرز مقاوم به علفک

 and Bawa)باشند می مربوطه هایجمله ریسک از زیستی

2013 ,Anilakumar).  آنتی به مقاومت هایژن از استفادههمچنین 

 کنندگان در مصرف مالحظاتی به منجر تراریخته گیاهان در بیوتیک

-میکروارگانیسم به بیوتیکی آنتی مقاومت انتقال احتمال با رابطه در

 است شده هاآن جذب احتمال و گوارش دستگاه ،نداخلی بد های

(2013., et alYuan ).  اگرچه زیست فناوری به عنوان یکی از

ای در پزشکی، های تولید محصوالتی که کاربردهای گستردهراه

کشاورزی و صنعت دارد، مورد قبول واقع شده است ولی در نظر 

های حاصل های ایمنی موجودات تراریخته و فرآوردههگرفتن جنب

ها نیز باید قبل از استفاده دقیقا مورد بررسی قرار گیرد. از آن

ارزیابی خطرات احتمالی ناشی از موجودات زنده تراریخته با 

 Sarmadi) باشدخطرات ناشی از مواد شیمیایی بسیار متفاوت می

et al., 2016موجودات تراریخته زنده بوده و بر خالف مواد .) 

نوان قابل رقیق شدن نیستند و از سویی دیگر شیمیایی به هیچ ع

های جدید و تکثیر را دارند. تولید قابلیت پخش شدن در محیط

محصوالت متابولیکی، آنزیم و توکسین توسط موجود زنده 

از  .تراریخته تا زمانی که از نظر متابولیکی فعال است، ادامه دارد

ست فناوری های زیاین رو، ضمن تاکید بر اهمیت توسعه فعالیت

و مهندسی ژنتیک در همه ابعاد، الزم است ضوابطی برای انجام 

ها تهیه و تدوین گردد تا بر اساس آن بتوان ایمن این گونه فعالیت

ضوابط نهایی این هدف کنترل و نظارت را به درستی انجام داد. 

تنوع زیستی  و محیط زیستها و باید تضمین حفظ سالمتی انسان

با توجه به موارد اشاره شده (. Andow and Claudia, 2006) باشد

های علمی و کارشناسانه این ها، بررسیبا توجه به این نگرانیو 

 دیگر ازیکی  باشد.موضوع برای مسئولین نظارتی الزم و مفید می

ها وارد کردن این محصوالت بدون هیچ نوع برچسب نگرانی
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 گیاهان دراشد. بها میگذاری و اطالعی از تراریخته بودن آن

 ( که P35S, NOS, nptIIمعتبر ) های توالی ردیابی با تراریخته

 توانمی ،دنشومی استفاده های ژنتیکیبیشتر دستورزی برای

 (.(Lin et al., 2000داد  قرار بررسی مورد را تراریختگی وضعیت

CaMV35S های مورد نظر در یک پیشبر قوی برای بیان ژن

یک  (NOS) نوپالین سنتاز .شودوب میگیاهان تراریخته محس

است  نسفته شده از آگروباکتریوم تومفاسیناحیه خاتمه دهنده گر

 اند وجود دارد.در اغلب گیاهانی که مهندسی ژنتیک شدهکه 

به آنتی بیوتیک  مقاومتژن  (nptII) فسفوترانسوفراز نئومایسوین

 Gurel) ددر اغلب گیاهان تراریخته وجود دارکه به عنوان نشانگر 

et al., 2011).  یک ژن داخلی مرجع به عنوان استاندارد برای

شود. به عنوان مثال نیز استفاده میکل ژنومی  DNAکیفیت  تعیین

 SPS, Oryzainβ, Gos9, ppi-PPFهایدر برنج از یکی ژن

 et alChaouachi ; 2005, et al.Hernández ,.استفاده شده است )

 استاندارد عنوان ( بهPCRپلیمراز ) ایزنجیره واکنش روش(. 2007

 اروپا اتحادیه طرف از تراریختگی تعیین و شناسایی جهت طالیی

 ساده و دقیق حساس، روش یک که شده ثابت و است قبول مورد

تشخیص وجود  برای ایگسترده به طور امروزه که است

(.  (Marmiroli et al., 2008گیردمی قرار تراریختگی مورد استفاده

 کشاورزی محصوالت با توجه به این مهم که ایران از واردکنندگان

از کشورهایی است که بیشترین سطح زیر کشت محصوالت 

های ذرت و یکی از بزرگترین واردکنندهو تراریخته را دارند 

همچنین در  در سبد مصرفی مردم وسویای تراریخته است. 

 9از  .ردماده محصوالت تراریخته وجود دامحصوالت غذایی آ

، هفت و نیم 97میلیون تن ذرت دامی وارد شده به کشور در سال 

های میلیون تن بنا به اعالم مستقیم وارد کنندگان و نتایج آزمایش

به علت همچنین . (1397gbiotech, A) انجام شده تراریخته بودند

ژن در ژنوم موجود  ستقراراغیر قابل پیش بینی بودن جایگاه 

بوجود آمدن رویدادهای متفاوت در یک فرآیند دریافت کننده و 

انتقال ژن، نتیجه ارزیابی سالمت و ایمنی هر رویداد قابل تعمیم به 

محصول نیست. بنابراین بررسی مداوم  همانتمامی رویدادهای 

های مختلف مصرف کنندگان اجتناب تک تک رویدادها در طیف

الت تراریخته ، شناسایی محصودر این راه اولین قدم ناپذیر است.

از مهمترین  پس از گندمبرنج ها می باشد. و برچسب گذاری آن

مردم جهان برای تامین  %50است که تقریبا  منابع غذایی انسان

 ,.Valluru et al) کالری مورد نیاز بدن خود به برنج وابسته هستند

می باشد و عالوه بر غذای اصلی مردم . در ایران نیز برنج (2015

یک تقریبا ساالنه های کم بارش در سال ،در کشور کاشت برنج

بررسی پژوهش  این هدف انجام لذاشود. تن برنج وارد می میلیون

با استفاده از  شهر شیراز بازار مصرفدر وضعیت تراریختگی برنج 

 .باشدمی PCRروش 

 

  هاروش و مواد

 

 یهابرنجمنظور ارزیابی وضعیت تراریختگی  به :نمونه برداری

برنج داخلی و نمونه  30، در بازار مصرف شهر شیرازموجود 

 نمونه به صورت 21 و اییبه صورت فلهنمونه  9 که خارجی

 یهابه صورت تصادفی از مراکز خرید و سوپرمارکت ،بندیبسته

  خریداری شد. شهر شیرازمناطق مختلف سطح 

ژنومی  DNAاستخراج  :برنج DNAسازی استخراج و خالص

بروماید(  آمونیوم متیل تری )ستیل CTABوتکل برنج بر اساس پر

 Saghai) انجام شدطبق مراحل زیر  های برنج پودر شدهاز دانه

Maroof et al., 1984) .سپسDNA  اده از فشده با است استخراج

 اتانول رسوب داده شد.

حاوی  5/1گرم نمونه برنج پودر شده در میکروتیوپ میلی 100

 درجه 65ج اضافه شد و در دمای میکرولیتر بافر استخرا 750

سپس  ماری قرار داده شد.دقیقه در بن 30به مدت  سانتیگراد

دقیقه انجام  15دور در دقیقه به مدت  12000سانتریفیوژ با دور 

 7/0شد. مایع رویی به میکروتیوب جدید انتقال داده شد و سپس 

 حجم کلروفرم به میکروتیوب اضافه شد و بعد از چندین بار سر

دور در دقیقه به  12000و ته کردن میکروتیوب سانتریفیوژ با دور 

تقال مایع رویی به میکروتیوپ انجام شد. پس از ان هدقیق 15مدت 

و به  شدسرد به آن اضافه  کرولیتر ایزوپروپانلیم 650 ،دجدی

قرار داده شد، بعد درجه سانتیگراد  -20دقیقه در دمای  20مدت 

دقیقه  15دور در دقیقه به مدت  12000 از آن سانتریفیوژ با دور

 500و به رسوب شد انجام شد و مایع رویی دور ریخته 

و ته  بار سر شد و بعد از چنددرصد اضافه  70میکرولیتر اتانول 
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دور در قیقه به مدت  12000کردن میکروتیوب، سانتریفیوژ با دور 

ها و میکروتیوب شد دقیقه انجام شد و مایع رویی دور ریخته 10

تا خشک شوند و بعد شد قرار داده  سانتیگراد درجه 60در دمای 

استخراج  DNAاضافه شد.  آب مقطر استریل کرولیتریم 50از آن 

 .نگهداری شد -20شده در دمای 

منظور شناسایی  به :ای پلیمرازآغازگرها و واکنش زنجیره

و   CaMV 35Sها، برای نواحی تنظیمی پیشـبرتراریختگی نمونه

 وکه در بیشتر گیاهان تراریخته وجود دارد  NOSیان دهنده پا

از آغازگرهای اختصاصی استفاده شد. از   EPSPSبرای ژن 

 sucrose)برای تکثیر ژن  (R-F , SPS-SPS)آغازگرهای

phosphate synthase)SPS  نیز به عنوان ژن کنترل داخلی جهت

 .(1)جدول  شناسایی ژنوم برنج استفاده شد

 یعمل تکثیر با اسـتفاده از آغازگرهـا :واکنش زنجیره ای پلیمراز

میکرولیتر واکـنش زنجیـره ای پلیمـراز  20در حجم شده نام برده 

کدام از  ، یک میکرولیتر از هرx 10میکرولیتر بافر  5/2شامل 

میلی  dNTP 5/0میکرولیتر  1میکرو موالر،  10آغازگرها با غلظت 

 3/0 میلی موالر، 5/1میکرولیتر کلرید منیزیوم  5/0 موالر،

 کرولیتر دی.ان.اییم 1، (5u/μlپلی مراز) Taqمیکرولیتر آنزیم 

(ng/μl 100) و باقی مانده حجم واکنش آب مقطر استریل  الگو

-SPSبعد از تایید ژنوم برنج با استفاده از آغازگرهای ) .اضافه شد

F , SPS-R )94، واسرشت سازی اولیه تحت چرخه حرارتی 

درجه سـانتیگـراد به مدت  94 دقیقه، 5درجه سانتیگراد به مدت 

درجه  72ثانیـه و  30درجه سانتیگراد به مـدت  50، ثانیه 45

( 35SF-1, 35SR-1برای آغازگرهای ) ثانیه، 45سانتیگراد به مدت 

درجه سانتیگراد  94 ، واسرشت سازی اولیهتحت چرخه حرارتی

 52ثانیه،  45درجه سـانتیگـراد به مدت  94 ،دقیقه 5به مدت 

جه سانتیگراد به مدت در 72ثانیـه و  30درجه سانتیگراد به مـدت 

انجام شـد. واکـنش زنجیـره واکنش زنجیره ای پلیمراز دقیقه  1

تحـت چرخـه  (nos-F, nos-R) ای پلیمراز برای آغازگر

 5درجه سانتیگراد به مدت  94 ، واسرشت سازی اولیهحرارتـی

درجـه  61ثانیـه،  45درجه سانتیگراد به مدت  94 دقیقه،

 1درجه سانتیگراد به مدت  72ثانیه و  30سـانتیگـراد بـه مدت 

 همچنین واکنش زنجیرهای پلیمراز برای آغازگر. دقیقه انجام شـد

(GMO-F , GMO-R )واسرشت سازی تحت چرخه حرارتی ،

درجه سانتیگـراد  94 دقیقه، 5درجه سانتیگراد به مدت  94اولیه 

 72ثانیه و  30درجه سانتیگراد به مدت  57ثانیه،  45بـه مدت 

ها تکرار بار چرخه 35دقیقه انجام شد.  1رجه سانتیگراد به مدت د

دقیقـه  10شـد و بعد از آن قطعات برای تکثیر نهایی بـه مـدت 

از الکتروفورز برای  شدند. درجه سانتیگراد قرار داده 72در 

 استفاده شد. PCRمشاهده محصول 

 

  و بحث نتایج

 

تصاصـی وضـعیت ر این پژوهش بـا بکـارگیری آغازگرهـای اخد

ای با اسـتفاده از روش واکـنش زنجیـره برنجهای تراریختگی دانه

 پلیمراز که روشی با دقت و سرعت بـاال بـرای شناسـایی گیاهـان

 ;Giovannini and Concilio, 2002) شد بررسی تراریخته است

Peano et al., 2005; Stefanova et al., 2015).  با استفاده از

به  SPS جفت آغازگر اختصاصی به منظور تکثیـر ژن رمز کننده

-برنججفـت بازی از ژنوم  81عنوان کنترل داخلی یـک قطعـه 

 .(1)شکل های مورد آزمـایش تکثیـر شـد

بـا اسـتفاده از برنج های در بررسی وضعیت تراریختگی دانه

 و پایـان دهنده 35Sی برای دو ناحیه پیشبر آغازگرهای اختصاص

NOS و ژنEPSPS   طی واکنش پی.سی.آر اقدام به تکثیر قطعاتی

از نشانگرهای مفید بـرای ها نشانگر این. شد نواحیاز این 

در مطالعات  و باشندمیغربـالگری محصـوالت تراریختـه 

بسیاری برای شناسایی محصوالت تراریخته مورد استفاده قرار 

جهت  NOS و 35S آغازگرهای از. به عنوان مثال، اندگرفته

 et Tengel) استشدههای تراریخته استفاده ذرت سویا و شناسایی

2020., al et; Ashrafi 2001., al). هـای حضـور ذرت همچنین

وری شده که به طورتجـاری در ایـران آنراریخته در غذاهای فر

 استتایید شده CaMv35Sی آغازگر وسیله شود بهعرضه می

(2013., et alRabiei .) هیچ کدام نشان داد کـه  این پژوهش نتایج

 های خریداری شده از بازار مصرف شهر شیرازنمونه برنجاز 

 های مذکور تکثیر نشدآغازگرایی با و هیچ قطعه ستندنیتراریخته 

درصد  4/2شده است که  گزارشاما در پژوهشی دیگر  .(2)شکل 
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 های جمع آوری شده از بازار تهران تراریخته هستنداز برنج

(Safaei et al., 2019.)  های دیگر نشان داده در پژوهشهمچنین

سویا و محصوالت دیگر از جمله شده است که درصد باالیی از 

 Sarmadi et al., 2016; Safaei) باشندذرت وارداتی تراریخته می

et al., 2020.) ایمنی زیستی پروتکل به ایران به اینکه توجه با 

 ثبت برگه در ها بایدآن تراریختگی وضعیت کارتاهنا پیوسته است،

 با همراه اسناد در اما شود مشخص وارداتی مواد گیاهی مشخصات

 این بودن تراریخته مورد در اظهاری گونه هیچ وارداتی هایذرت

 Sarmadiندارد ) ها وجودآن مشخصات ثبت های برگه در هادانه

et al., 2016). 

 

 

 .شود می تکثیر PCRدر  که ایقطعه طول و دمای اتصال همراه به شده استفاده اختصاصی ازگرهایآغ -1جدول

Table1. The specific primers with their annealing temperature and the length of the PCR product. 

 آغازگر
توالی دی.ان.ای. 

 هدف
 توالی ’3 -’5

دمای اتصال 

آغازگر 

 )سانتیگراد(

ازه تکثیر اند

 )جفت باز(
 منبع

35SF-1 
P-35S 

GCTCCTACAAATGCCATCA 
52 195 Cardarelli et al., 2005 

35SR-1 GATAGTGGGATTGTGCGTCA 

nos-F 
T-NOS 

GCATGACGTTATTTATGAGATGGG 
61 118 Cardarelli et al., 2005 

nos-R GACACCGCGCGCGATAATTTATCC 

SPS-F 
SPS gene 

TTGCGCCTGAACGGATAT 
50 81             Chaouachi et al., 2007 

SPS-R CGGTTGATCTTTTCGGGATG 

GMO-F 
EPSPS gene 

ATCCCACTATCCTTCGCAAGA 
57 169 Cardarelli et al., 2005 

GMO-R TGGGGTTTATGGAAATTGGAA 

 

  

 

 Biosafetyزیستی  ایمنی تهاتر اتاق در شده ثبت اطالعات طبق

Clearing-House (BCH) ،79  محصول تراریخته در کد شناسه

کد  24 ،به جز برنج تراریخته طارم موالیی .ایران وجود دارد

از  ذرت تراریختهمربوط به  کد شناسه 54سویا و مربوط به شناسه 

اند و به عنوان غذای انسان و دام ایر کشورها وارد ایران شدهس

اما برنج تراریخته تولید داخل تولید  ،اندمورد استفاده قرار گرفته

 .های برنجنمونه 30تا  1، کنترل منفی و  N، مارکر،M، %1بروی ژل آگاروز SPS نتیجه پی.سی.آر ژن  -1شکل

Fig1. Validation of the specific sequences of endogenous rice reference gene. The image shows 1.0% 

agarose gel electrophoresis of the amplification products obtained via PCR. Analysis of SPS gene, M, 

50bp DNA ladder; N, negative control; 1-30 rice samples. 
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 از یکی ایران که این به توجه با .انبوه برای مصرف تجاری ندارد

 کننده تولید کشورهای از سویا و ذرت هایکننده وارد بزرگترین

 یک محصوالت وارداتی با بودن تراریخته رسیبر، است تراریخته

 با .است اهمیت حائز سریع و شناسایی دقیق، قابل اعتماد روش

 با رابطه در آمده عمل به هایپژوهش و مستند آمار به توجه

 در گیاهان این تولید عدم این محصوالت، سودمندی و سالمت

 هکتار هامیلیون امروز تا .شودمی برخوردار خاصی اهمیت از کشور

 مشکل نوع هیچ و رفته تراریخته کشت محصوالت زیر زمین

-آن هایفرآورده یا و تراریخته محصوالت مصرف از ناشی سالمتی

 به آنها کیفیت و سالمت بارها و است نشده انسان مشاهده در ها

مقاوم به آفات در  هیخترسیده است به عنوان مثال برنج ترار اثبات

 پرتابی تولید شده است زیستاثر انتقال ژن به روش 

(Ghareyazie et al., 1997) سه نسخه از ژن حاوی cry1Ab  در

نسل  12پایداری آن در طی  وبرنج مزبور است  6کروموزم شماره 

باعث ایجاد ( hpt) به اثبات رسیده است. ژن انتخابگر همراه آن

کنترل  پیشبرشود. مقاومت به آنتی بیوتیک هایگرومایسین می

از گیاه ذرت منشأ گرفته و باعث بیان این   cry1Ab بیان ژن کننده

 شاخص زراعی 40از نظر زراعی،  .شودژن تنها در بافت سبز می

 برنج که ه استنشان دادقرار گرفته است و نتایج  همورد مطالع آن

به دلیل عدم  و باشدای مشابه گیاه والد میبه طور عمده هتراریخت

و خودگشن بودن برنج، احتمال فرار شناسایی خویشاوند وحشی 

. بسیار ناچیز و در حد صفر است گیاهان دیگرژن از این گیاه به 

از نظر زیست محیطی، مقاومت کامل نسبت به حمالت حشرات 

که  شده استگروه بالپولکداران )مانند کرم ساقه خوار( مشاهده 

مصرف سموم ضد حشره در مزارع برنج تراریخت  باعث کاهش

، احتمال شکستن مقاومت را نیز به شودمیصفر  در حدمزبور 

دهد. تغذیه حشرات گروه بالپولکداران منجر به شدت کاهش می

شود ولی سایر حشرات، پرندگان و پستانداران از مرگ حشره می

از نظر بهداشتی و غذایی، هر دو  .بینندتغذیه این گیاه آسیبی نمی

-دی در جهان قرار گرفتههای متعدمورد بررسی hpt و cry1Ab ژن

ی موش، مرغ، است. تغذیهاند و اثر سوئی برای آنها مشاهده نشده

 ههای گیاهان تراریختوردهآتوسط فرموش صحرایی  بلدرچین و

مانند وزن  هاییدار بر شاخص تأثیر معنی cry1Ab کننده بیان

یا سمیت نسبت به  های کبدی، آلرژیک وها و آنزیماندام

 ,Alinia et al., 2000; Ghareyazie)ه استنداشت موجودات شاهد

2008; Kiani et al., 2009; Kiani et al., 2010) . های پژوهش

های مختلف ایران نسبت به دهند که مردم استانمختلف نشان می

نظر مثبتی دارند و علت مخالفت بعضی از افراد با  محصوالت این

باشد والت میمحصوالت تراریخته عدم آشنایی با این محص

(Khosravi et al., 2008; Gomrok et al., 2009; Ashrafi et al., 

2010 .) 

این مطالعه در قالب طرح تحقیقاتی مصوب )کد  :سپاسگزاری

تغذیه  مرکز تحقیقاتو با حمایت  (1396-01-21-15257طرح: 

 دانشگاه علوم پزشکی شیراز انجام شده است.
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Abstract 

Increasing the world population and subsequently increasing demand for food has led to 

the use of new biotechnology methods to produce food. Transgenic plants are one of the 

major biotechnological achievements in agriculture that have gained part of the world 

food market in recent years and the cultivation area of these plants is constantly 

increasing. Human needs to increase agricultural production and food security, the use 

of biotechnology has made it inevitable and on the other hand, the potential dangers of 

producing these products have raised concerns for human health and consumer rights. 

One of the concerns expressed by people is transferring unknown genes to plants from 

other countries and importing these products into the country without using GMO label, 

that these products may have an impact on human health and other living organisms. 

Therefore, first step is identifying and labeling transgenic products. In this study, 30 

samples of domestic and foreign rice were randomly purchased from Shiraz market. 

DNA was extracted using the standard CTAB method and the polymerase chain reaction 

for SPS gene was performed to prove the presence of rice genome. The PCR for EPSPS 

gene, 35S promoter and NOS terminator were performed to identify transgenic rice. The 

results of PCR using specific primers showed that none of the rice samples purchased 

from Shiraz market were transgenic. 

Keyword: Rice, Molecular analysis, PCR, Transgenic 
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