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در تراریخته ید محصوالت ي باعث تولي اخیر مهندسی ژنتیک با استفاده از علم بیوتکنولوژ در دو دهه

رشد سطح کشت محصوالت تراریخته در سرتاسر دنیا حاکی از اهمیت ه ب جهان شده است. آمار رو
ي عموم مردم از این مواد غذایی است. ذرت یکی از مهمترین  ها و افزایش استفاده ي تراریخته ویژه

شود. هدف از  شت و مصرف میمیزان زیادي ک محصوالت تراریخته است که در بسیاري از کشورها به
ی واکنش ه از روش مولکولی حساس و اختصاصاستفاد هاي تراریخته با این پژوهش شناسایی ذرت

است که قابلیت جداسازي موادغذایی تراریخته از غیرتراریخته را دارا  از (پی.سی.آر)اي پلیمر زنجیره
کنندگان  ر سبدکاالي مصرفهاي تراریخته د شده با هدف تشخیص ذرت انجام پژوهشاین  .است

هاي پیشین در ایران چند  در پژوهش .است P35Sو آغازگر اختصاصی (پی.سی.آر) ي  ایرانی بر پایه
ي  نمونه سهپژوهش این ر د نمونه ذرت مشخص یا وارداتی در ایران مورد بررسی قرار گرفته بود.

آوري شده از  ذرت جمع ي نمونههفت  و سی دي.ان.اتراریخته ذرت از گمرك شیراز تهیه و 
  CTABاستاندارد روش نمونه ذرت جهادکشاورزي، به ششبزرگ و  شهر هفتبازارمصرف 

بومی  شناسایی ذرت با استفاده از ژنپی.سی.آر آزمون . شدبروماید) استخراج  آمونیوم متیل تري (ستیل
هاي تراریخته  رتذ شناسایی انجام شد. جهت )که در تمام ارقام ذرت وجود دارد  (IVRاینورتاز

با ) موجود اکثر وکتورها CaMV 35s(آغازگر اختصاصی  P35S پیشبربراساس  ن پی.سی.آرآزمو
یه جهت تعیین توالی و ته P35Sو   IVRد. محصولشبهینه  P35S1و  P35S2هاي اختصاصی آغازگر

و  سازيبهینهها  روي نمونه بر  P35Sیشبرو پ IVRژن  پی.سی.آر آزمون د.شکنترل مثبت کلون 
و  T/A Cloningروش  به پی.سی.آرد. هر دو محصول شترتیب تکثیر  به bp 195و  bp 226 آمپلیکون

نمونه ذرت  ششچهل و  کلون شد. از میان  JM107E.coliو میزبان  pTZ57Rبا استفاده از پالسمید
 56,5از و بومی اینورت لحاظ ژن به درصد 100مصرف، گمرك و جهادکشاورزي آوري شده از بازار جمع

نشان  پژوهشاین  .بودندداراي جواب مثبت  P35Sلحاظ اگزوژن  ها به عدد) از نمونه 26( درصد
اي پلیمراز  هاي مصرفی در بازار ایران براساس واکنش زنجیره دهد که درصدباالیی از ذرت می

گرفته کننده صورت ن گذاري و آگاهی مصرف اقدامی جهت برچسب . با این وجود هیچاستتراریخته 
 است.

 هاي کلیدي واژه
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  مقدمه

موجـب   مـواد غـذایی  ت جهان و ازدیاد تقاضا براي جمعی افزایش
 هـاي محصـول بیوتکنولوژي درتولیـد   نوین هاي شارگیري روک هب

ـ   شده است. غذایی  بـه طـور  نوترکیـب   يدي.ان.اوري اامـروزه فن
 گرفتـه اسـت  مـدرن مـورد اسـتفاده قرار    رزياي در کشاو گسترده

)Zang and Gou 2011.(  ردهاي بیوتکنولـوژي تولیـد   از کاربیکی
گیاهــان یــا  راریختــه،تموجــودات  .اســتتراریختــه محصــوالت 

داراي  ي اصـالحات انجـام شـده    واسـطه   جانورانی هستند که بـه 
ن اضـافی را  اند و یا توانایی سنتز پـروتئی  هاي جدیدي شده ویژگی

 .Gachet et al.1999; Ozge Ozgen Arun et al( انـد  پیـدا کـرده  

2013( . 
تراریخته مقابله با گرسـنگی در   غذاییموادیکی از مهمترین مزایاي 

کـاهش  یختـه  رترا مثبـت محصـوالت   رهايجهان است. ازدیگر اث
هـا و   کـش  ز آفـت هاي اکولوژیکی از طریق کاهش استفاده ا آسیب

 Constable(است وري  خاك و افزایش بهره شجلوگیري از فرسای

and Jonas et al. 2007 .(براي مقابلـه   تراریختهحصوالت تولید م
جهان در گیري سـاالنه در سراسـر  چشـم  طوربهبا بحران گرسنگی 

موجـودات تراریختـه توسـط     2010حال افزایش است، تـا سـال   
کشور کشت شدند و سطح کشت این مـواد بـه    59کشاورزان در 

میلیـون   170) و James 2011( 2010در سـال   میلیون هکتار 148
از مهندسـی  امـروزه   .)James 2012( رسـید  2012هکتار در سال 

اي  ژنتیک جهت بهبـود صـفات گیاهـان زراعـی اسـتفاده گسـترده      
د کـه  سویا، ذرت، کتان، کانوال از جمله محصوالتی هستنشود.  می

خـود اختصـاص    را بـه تراریختـه   گیاهان کشتبیشترین سطح زیر
ذرت و ســویا محصــوالتی هســتند کــه  .)James 2011انــد ( داده

دهنـد و   صـلی بسـیاري از غـذاها را تشـکیل مـی     اجـزاي ا  امروزه
 Taski-Ajdukovic( شوند میزان زیادي مصرف می درسراسر دنیا به

et al. 2009(هاي معتبر والییابی ت. در این گیاهان با رد )P35S, T 

NOS, nptII... ( هـاي ژنتیکـی اسـتفاده     اريدسـتک  بیشـتر که براي
ـ تـوان وضـ   شود می می  ا مـورد بررسـی قـرار داد   ر یعیت تراریخت

)(Gachet et al. 1999. 
به اقداماتی در تراریخته منجر غذاییدمواي ایمنی  درباره یمالحظات

اروپا  اتحادیه د.ش اخیر هاي سالها در  آن برچسب گذاري ي زمینه
 گــذاري محصــوالت مــیالدي مقــررات برچســب 1997در ســال 

مــیالدي  2002تراریختــه را تصــویب کــرد. از آن زمــان تــا ســال 
اپن، اسـترالیا، برزیـل، کـره جنـوبی، چـین،      کشورهاي انگلستان، ژ

 رســمی ایــن قــوانین را پذیرفتنــد بــه طــور...  فریقــا وآنیوزلنــد، 
)Philips P W and Mc Nill H. 2000; Seong-Hun Lee et al. 

کــه  پیوســتهکشــورهایی  جمــع بــهترکیــه  ،میانــهدر خاور). 2004
را اجبـار کـرده   تراریختـه  امل غـذایی شـ   زدن محصوالت برچسب

 .(Taski-Ajdukovic et al. 2013)است

مصرف در بازار تراریخته محصوالت غذاییحضور  که با وجود این
 گـذاري برچسـب ي  جدي در زمینه گونه اقدامات یچدر کشور ما ه

اي  روش واکـنش زنجیـره   نگرفتـه اسـت.   این محصـوالت انجـام  
ندارد طالیی جهت شناسـایی  عنوان استا کمی به پی.سی.آرپلیمراز 

د قبول است و از طرف اتحادیه اروپا مور تراریختیو تعیین مقدار 
-بهه امروزه ک است، دقیق و ساده حساس ثابت شده که یک روش

تراریختـه مـورد    موجوداتبراي تشخیص حضور  اي گسترده طور
 ;Meyer 1999; Tenegal et al. 2001( گیـرد  مـی اسـتفاده قـرار   

Wen-Tao et al. 2004 .( 
غذایی مهندسـی  رود براي هر کشوري که از موادبنابراین انتظار می

 شناسایی و تعیین ظرفیت ،کند ها استفاده می شده یا محصوالت آن
 در دسـترس باشـد   کامـل طـور بـه  ریخته بایـد ترامحصوالت کمی 

(Adugna andMesfin 2008) .جـدا  اعـده ما نیـز از ایـن ق   کشور 
راد و تربیـت افـ   مواد غـذایی بررسی و کنترل  همبرم ب نیست و نیاز

 پـژوهش شود. هـدف از ایـن    متخصص در این راستا احساس می
ر بازارمصرف شهرهاي عمده ریخته دهاي ترا بررسی حضور ذرت

 .استپی.سی.آر  با استفاده از روشکشور 
 

  ها روش و مواد

کـه توسـط موسسـه     ISO 21568مطابق اسـتاندارد  : برداري نمونه
در ندارد و تحقیقات صنعتی ایران تهیه و تـدوین شـده اسـت    استا

نمونـه ذرت   شـش ) 1 شـد:  آوري جمـع  نمونه پنج و مجموع چهل
-TN-05)، (TN-05-152)، (TN-05-150) يهــا اســتاندارد بــا نــام

158)، (TN-05-157) (TN-05-156) سســــه تحقیقــــات واز م و
 کـرج کشـاورزي واقـع در   جهادوزارت بذر و نهال  و تهیه اصالح

هـاي   بـا نـام   شـده  بنـدي  بستهتجارتی نمونه ذرت  ده) 2 تهیه شد.
نازدانـه، سـیاالن،    ها، سایان، برتر، چاوش، سعادت، خشکپاك، گل
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ــه ذرت ک یــکبرکــت، صــیتی و  مصــرف و نســروي از بازارنمون

 شـش  و تسـ بی )3 آوري شـد.  هاي سطح شهرتهران جمـع  فروشگاه
 ،مشـهد  ،مل: تهرانمختلف کشور شا شهر هفترت فله از نمونه ذ

 سـه ) 4 آوري شـد.  رشت جمع و آستارا ،کرمانشاه ،آباد خرم ،اهواز
وارداتـی از گمـرك    ذرت عنـوان  آرژانتین بـه  نمونه ذرت از کشور

 ,INCE ILGAZE, MASTRO GIORGISهـاي  شـیراز بـا نـام   

AGIOS SOSTIS عنوان کنترل مثبت تهیه شد. به 
ج شـد. در  هـا اسـتخرا   نمونه يدي.ان.ادر ابتدا : ج دي.ان.ااستخرا

بروماید مـورد اسـتفاده    آمونیوم متیل ريت این پژوهش از روش ستیل
 ;Gachet et al. 1999( مـرتبط اسـتفاده شـد   هـاي   بیشتر مقالهدر 

Wen-Tao et al. 2004; Cantrill 2008; Chaouachi et al. 2013; 

Arun et al. 2013.( 

ترتیـب صـورت    بـدین  مختصـر طوربه يِدي.ان.امراحل استخراج 
بـافر  میکرولیتر  750 نمونه به لوله حاويگرم  میلی 100) 1 :گرفت

دقیقه  30مدت  بهگراد  درجه سانتی 65 استخراج اضافه و در دماي
 دور بر دقیقه 12000داده شد. سپس سانتریفیوژ با درانکوباتور قرار

رویی بـه لولـه جدیـد منتقـل و     ) مایع2شد.  دقیقه انجام10مدت  به
سانتریفیوژ بـا   حجم کلروفورم به لوله اضافه شد. سپس 0,7سپس 
) پس از انتقـال  3انجام شد.  دقیقه15مدت  به دور بر دقیقه 12000

به آن اضافه  CTABرویی به لوله جدید دو حجم بافر رسوب مایع
سپس سانتریفیوژ  دقیقه در دماي اتاق نگهداري شد. 60مدت  به و

رویـی  ) مـایع 4دقیقه انجام شد. 15مدت  به دور بر دقیقه 12000با 
کلرید سـدیم اضـافه شـد     میکرولیتر 350دور ریخته و به رسوب 

کلروفورم اضـافه  میکرولیتر  350 سپس با ورتکس مخلوط شده و
دور بـر   12000سانتریفیوژ با  بار سر و ته کردن لوله 10و پس از 

جدید منتقل رویی به لوله از) ف4دقیقه انجام شد.  10مدت  به دقیقه
دقیقـه در   20مـدت   م ایزوپروپانول به آن اضـافه و بـه  حج 6/0و 

نگهداري شد. سـپس سـانتریفیوژ بـا    گراد  درجه سانتی -20دماي 
رویی دور ) مایع5دقیقه انجام شد. 15مدت  به دور بر دقیقه 12000

اضـافه   درصـد  70اتـانول   میکرولیتر 500ریخته شد و به رسوب 
دور بر  12000سانتریفیوژ با ه و ته کردن لولبار سر 10شد. پس از 

رویـی دور ریختـه و   ) مـایع 6دقیقـه انجـام شـد.    10مدت  به دقیقه
قـه قـرار   دقی 10مـدت   بـه گـراد   درجه سـانتی  60رسوب در دماي 

بـافر   میکرولیتـر  100رسـوب در   گرفت تا خشک شود. در نهایت
TE  .مقـدار و کیفیـت  پس از اسـتخراج یا آب حل شد ، يدي.ان.ا 

 280و  260ول موج فتومتري در طاستخراج شده با روش اسپکترو
 .گیري شد نانومتر اندازه

 , IVR1A هايربومی اینورتاز از آغازگ جهت تکثیر ژن: هاآغازگر

IVR1B ي  ژن دلیل قطعی بـراي شناسـایی گونـه    این ،استفاده شد
ــتذرت  ــایی   اس ــر و شناس ــت تکثی ــبر. جه ــز از  P35S پیش نی

جدول  )کلم لویروس موزاییک گ پیشبر 35S1, 35S2( هايآغازگر
 (Tengal et al. 2001). داستفاده ش) 1(

و  دي.ان.ا بعدي پس از اسـتخراج  گام: اي پلیمراز واکنش زنجیره
تراریخته انجام واکـنش   تهیه آغازگرها جهت غربالگري موجودات

است. مقادیر مـورد اسـتفاده بـراي    (پی.سی.آر) اي پلیمراز  زنجیره
 و X 10بافر  میکرولیتر 5/2: لهر دو آزمون شام پی.سی.آرش واکن
 75/0، میکرومـوالر  10 کـدام از آغازگرهـاي  از هر میکرولیتـر  یک

 dNTP 5/0میکرولیتـر   10 مـوالر،  میلی 50منیزیم کلرید میکرولیتر
ــزیم  4/0، مــوالر میلــی ــر آن ــی Taqمیکرولیت ــراز  پل  14، (5u/µl)م

کنترل مثبت  میکرولیتر 5 یر شده واستریل دوبار تقط آب میکرولیتر
 25نهـایی   و مخلـوط واکـنش بـا حجـم     اسـت  الگو يدي.ان.ایا 

ي بهینـه شـده در    سایکلر با برنامهوترم دستگاه را درون میکرولیتر
حرارتـی  تا تکثیـر انجـام شـود. پروفایـل      گرفتهاین پژوهش قرار 

 است. دوشماره  هاي ولصورت جد به پژوهششده در این استفاده

 رهاي استفاده شده در این پژوهشآغازگترادف  -1جدول 
Table 1- Sequences of primers used in this study 

 رآغازگنام  ('3.……'5)ر آغازگتوالی  هدف توالی

Ivr (Maize invertase) 
 

CCGCTGTATCACAAGGGCTGGTACC 
GGAGCCCGTGTAGAGCATGACGATC 

IVR1A-F 
IVR1B-R 

Promoter CaMV 
 

GCTCCTACAAATGCCATCA 
GATAGTGGGATTGTGCGTCA 

p35S1 
p35S2 
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 P35S.و  Ivrپروفایل حرارتی بهینه شده براي  -2جدول 
Table 2- The thermal profile optimized for Ivr and P35S. 

 Ivr Program   
 12 Min 95 0C First Denaturation 

35 Cycle 
 

30 Second 95 0C Denaturation 
30 Second 64 0C Annealing 
60 Second 720C Extension 

 10 Min 720C Final Extension 

 
 P35S Program   
 10 Min 95 0C First Denaturation 

40 Cycle 
 

20 Second 94 0C Denaturation 
20 Second 54 0C Annealing 
60 Second 72 0C Extension 

 3 Min 720C Final Extension 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

با قطعات  پی.سی.آربراي مشاهده محصول : آگارز الکتروفورز ژل
195 bp ــول ــه  (ط ــه   bp 225) وP35Sقطع ــول قطع ) از Ivr(ط

 bp DNA Ladder )THERMO 100و نشـانگر   درصد 2آگارز  ژل

SCIENTIFICگرینزي با سـایبر آمی ) و رنگ (IN VITROGEN) 
 استفاده شد.

، تهیه کنتـرل مثبـت و در   توالیهدف از کلونینگ تعیین : کلونینگ
مثبـت کیـت    ساخت کنترل   ایجاد مقادیر زیادي الگو جهت نهایت

 T/Aبـراي انجـام کلونینـگ از کیـت    تشـخیص مولکـولی اسـت.    

Cloning 195 منظـور قطعـه   بـدین  استفاده شد. زفرمنتا bp   تکثیـر
در  قـرار گرفـت.   PTZ57Rدرون وکتـور   P35S شده بـا آغـازگر  

 نظـر بـه   ن وکتور حاوي قطعه ژنی مـورد ماسیوي ترانسفور مرحله
 يهـا  پالسـمید کلـون  انتقال یافـت.   E.Coli JM107داخل باکتري 

 شد.فرمنتاس استخراج  توسط کیت استخراج پالسمید ،حاصل
 

  نتایج و بحث

لحاظ اجزاي به  پی.سی.آرآزمون  :پس.سی.آرآزمون  کردن ینهبه
بهینه  پی.سی.آر آزمون نتیجهآزمون و پروفایل حرارتی بهینه شد و 

 در ترتیـب  بـه  درصـد  دوآگارز  ژل بر روي P35Sو  IVRشده ژن 
 .دشو می مشاهده دو و یکشکل 

جفت بـازي   195و  225کون آمپلی پی.سی.آر:محصول  کلونینگ

 Low Range 1: سایز مارکرIVR  .M بهینه شده ژنپی.سی.آر آزمون  -1 شکل

DNA Ladder fermentas225: محصول2 منفی : کنترل bp  

 

 bp 100: سایز مارکرP35S  .Mپروموتربهینه شده آزمون پی.سی.آر  -2 شکل

DNA Ladder vivantis 1 :195ولمحص: کنترل مثب bp  ،2کنترل منفی : 
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بودند در پالسـمید   P35Sو  IVRبه محصول که به ترتیب مربوط 

PTZ 57 R   و میزبـانE.coli Jm107     سـه  کلـون شـد. در شـکل
اسـاس آزمـون   پی.سـی.آر اینورتـاز بر  ي کلونینگ محصـول   یجهنت

  تکثیري قابل مشاهده است.
 

 
 
 

موید تکثیر صـحیح هـر دو    NCBIدست آمده در  هتطابق ترادف ب
 .قطعه است

 وپـنج  چهـل ت حضور ژنوم ذرت در براي اثبا: ها نمونه يغربالگر
و  IVR با آغازگرهاي پی.سی.آر آوري شده ابتدا آزمون نمونه جمع

همـراه یـک کنتـرل     بهآن اشاره شد  ی که در باال بهپروفایل حرارت
 دي.ان.ا دو بـار یـونیزه و کنتـرل مثبـت حـاوي     منفی حـاوي آب  

هاي بانک ژن انجام گرفت. سپس محصول  استخراج شده از نمونه
و بـا اسـتفاده از سـایز     درصـد  دووز آگـار  بـر روي ژل پی.سی.آر 

شـرح   بـدین  THERMO SCIENTIFICشـرکت   bp 100 نشانگر
 )2کنترل منفی، چاهک شـماره (  )1(چاهک شماره : بارگذاري شد

شـرکت   DNA Ladder 100bp )3، چاهـک شـماره (  کنترل مثبت
Guangzhou Geneshun Biotech Ltd) 4-9، چاهــک شــماره (

ي  ) نمونـه 10هاي ذرت، چاهک شماره ( پی.سی.آر نمونهمحصول 
 آمیـز بـودن آزمـون    گر موفقیت اننتایج نمای .)4شکل (کنترل منفی 

سـپس   .اسـت ذرت  تـه جهـت تکثیـر ژن گیـاه    کار رف به پی.سی.آر
هـاي تراریختـه بـا     اي مثبت شده با هدف غربـالگري ذرت ه نمونه

 اي پلیمـراز  توسـط واکـنش زنجیـره    P35S1 , P35S2 آغازگرهاي
و با اسـتفاده   درصددووز آگار بررسی شد. سپس نتایج بر روي ژل

ــایز  ــاز س ــرکت bp 100 انگرنش  THERMO SCIENTIFIC ش

 ).5(شکل  شد بارگذاري
نمونـه ذرت مصـرفی    پنج و چهلي در نهایت با بررسی و غربالگر

ان و بانـک ژن و  شهر بزرگ ایر هفتبندي تهیه شده از  فله و بسته
نمونـه کـه    پـنج  و بیسـت تعـداد   ،P35Sهاي گمرك توسط آغازگر

کـه بـه تفکیـک     ند.شدداراي جواب مثبت  است درصد 56معادل 
 70نمونـه (  بنـدي هفـت   نمونه بسـته  10شرح است. از میان  بدین

درصـد) و از   46نمونـه (  12نمونه ذرت فله  26) و از میان درصد
نمونـه ذرت   سه) و هر درصد 33نمونه ( شش نمونه بانک ژن دو

مثبت  P35Sلحاظ حضور نمونه ذرت کنسروي به  یکوارداتی و 
 بودند.

 
 
 
 
 
 
 

کنترل منفی، چاهک : 1چاهک شماره  IVR ژن پی.سی.آر آزمون -4شکل 
شرکت  DNA Ladder 100bp) 3) کنترل مثبت، چاهک شماره (2شماره (

Guangzhou Geneshun Biotech Ltd) محصول 4-9، چاهک شماره (
 ي کنترل منفی. ) نمونه10هاي ذرت، چاهک شماره ( نمونه پی.سی.آر

 
 
 
 
 
 

جفت  100 نشانگر: سایز P35S 1بهینه شده ژن آرپی.سی. آزمون -5شکل 
 6هاي منفی،  : نمونه4 و 3: کنترل مثبت، Thermo Scientific ، 2بازي شرکت

 : کنترل منفی.7 هاي مثبت، : نمونه5 و

ـ   منظـ  این پژوهش بـه  هـاي   ی ذرتور آگـاهی از وضـعیت تراریخت
دسـت   ف ایران صورت گرفت، طبق نتایج بـه مصرموجود در بازار

آوري شده تراریخته بودند. با توجه  هاي جمع ذرتدرصد  56 آمده
هـاي   هیچ یـک از ذرت  ها ونهبه تراریخته بودن حداقل نیمی از نم

 M                    1                      2 

250 bp 225 bp 

: کنترل مثبت، 1، چاهک شماره 1KB DNA Ladderسایز مارکر  -3شکل 
 .IVRمحصول کلونینگ  225bp: باند 2چاهک شماره 
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 ی نبودند. موجود حاوي برچسب تراریخت

ــن  دي.ان.ا روش اســتخراج ــژوهش،اســتفاده شــده در ای روش  پ
هـاي متعـددي بـراي     روش که با وجود اینبود.  CTAB استاندارد

کـه   CTABمنظور وجود دارد ما توانستیم با استفاده از روش  این
فاده براي این منظور بـود  استهاي تجاري مورد تر از کیت هزینه کم
کنـیم. در ایـن   قابـل تکثیـري دسترسـی پیـدا      دي.ان.ا خوبی بـه  به

صـورت   گـرم بـود و بـه    میلـی  100نـه  نموي  آزمایش مقدار اولیـه 
استفاده شـد. در   RNaseو  Kیناز اختیاري در صورت نیاز از پروتئ

و همکـارانش و   E.Gachet,1999 چـون  هـم  گذشـته  هايپژوهش
ــین  ــتخراج  Ozge Ozgen Arun, 2013همچن ــز از روش اس نی

CTAB از  همراه پروتئین بهK  ر نشانگوP35S    جهـت غربـالگري
 هـاي راز آغـازگ  2001نیز در سال  Tengal ذرت استفاده شده بود.

P35S و TNOS  هاي تراریخته استفاده کـرد.   شناسایی ذرتجهت
Cankar  ــال ــی.آر q از روش 2008در س ــانگرو  پی.س  P35S نش

 وهشدر ایـن پـژ  هاي تراریخته استفاده کرد.  ی ذرتجهت شناسای
ــ ــز ب ــن ژن نی ــاربردترین ای ــایی یکــی از پرک ــی  راي شناس ــا یعن ه

CAMV35S لیال سرمدي  1391در سال گرفت. مورد بررسی قرار
 TNOSو  P35S نه ذرت آرژانتینی وارداتی با آغازگرهـاي نمو پنج
نمونـه ذرت   سهعالوه بر  پژوهشدر این  .دادمورد بررسی قراررا 

نمونه ذرت بـاز   شش وسی اریختگی وارداتی آرژانتین وضعیت تر
نیز هاي شهرهاي مختلف  موجود در بازار و فروشگاهبندي  و بسته

هـاي   نیـز حضـور ذرت  مـریم ربیعـی    گرفـت. رد آزمایش قـرار مو
تجـاري در ایـران    به طورنراریخته را در غذاهاي فراوري شده که 

نتایج اثبات کرده است. P35S ي آغازگر  وسیله شود را به عرضه می
 P35S نشانگردهد که  نشان می ها الهي این مق مشابه حاصل از همه

 تراریختـه محصـوالت  هاي مفید بـراي غربـالگري   نشانگریکی از 
 T NOS چـون  هاي دیگـر هـم  چـه اسـتفاده از نشـانگر   اگر .اسـت 
بیوتیک نئومایسین) در کنـار   ژن مقاومت به آنتی(nptII ) و (پایانبر
P35S کند. نتایج را تقویت می 

روشی که جهت تشخیص و تکثیر ذرت مورد استفاده قرار گرفت 
است که ثابت شـده اسـت یـک     پی.سی.آرروش حساس و دقیق 

جهـت غربـالگري محصـوالت تراریختـه از      ان بهروش قابل اطمین
ـ    میان روش  2005اسـت. در سـال    دي.ان.ا ههـاي تشخیصـی برپای

Tripathi کـه   تراریختـه محصـوالت  هاي مختلف شناسـایی   روش

پــروتئین و  ههــاي برپایــ ، روشدي.ان.ا ههــاي برپایــ شــامل روش
خصوصیات فنوتیپ بود را مورد بررسی قرار داد و اظهـار داشـت   

ها حساس و دقیـق بـودن    دیگر روش به پی.سی.آروش که مزیت ر
چنین تشخیص کیفی و کمـی آن  از نظر حدود آشکار سازي و هم

 روشاز  2004و همکارانش نیز در سـال  Seong-Hun Lee . است
در  TC1507 و NK603گونه ذرت  دوجهت تشخیص  پی.سی.آر

 خود استفاده کردند. پژوهش

 محصــوالت ر رويزیــادي بــ هــاي هــاي اخیــر پــژوهش در ســال
ي  در سرتاسـر دنیـا و همچنـین قضـیه     هـا  و گسترش آن تراریخته

این محصوالت انجام شده است.  گذاريبرچسبرعایت قوانین و 
و مضـرات   تعددي جهت آگاهی، شناسایی، فوایـد مشابه م ها مقاله

هـاي بعـد و یـا     که در آینده ممکن اسـت بـر روي نسـل   احتمالی 
یـن  ای ه و بررسی وضعیت تراریختـ شر شداکوسیستم بگذارند منت

محصوالت در کشورهاي مختلف صورت گرفته است. درصدهاي 
در کشـورهاي مختلـف     تراریختـه محصـوالت   متفاوتی از حضور

ددي از جملـه چـین،   هاي آسـیایی متعـ  گزارش شده است. کشور
را  تراریختـه  عربستان، ترکیه و اردن حضور محصـوالت مختلـف  

ــرده ــزارش ک ــد. در اُ گ ــال  ردنان و  N. AL-Hmoud 2012در س
نمونه ذرت و سویا  دو و بر روي بیست ش پس از پژوهشهمکاران

درصــد  2/18را در  P35Sســویا) حضــور نشــانگر  3ذرت و  19(
 پـنج  و رد. در کشور ما نیـز مـریم ربیعـی بیسـت    ها گزارش ک نمونه

 درصـد  20وري شـده را بررسـی کـرد و    آنمونه از انواع ذرت فـر 
هـاي آرژانتینـی مـورد     ذرت درصد 100زارش کرد. ی را گراریختت

بـود. در   TNOS یـا  P35S هـاي  حاوي توالی لیال سرمدي پژوهش
بودنـد. ایـن    P35S هـا حـاوي   نمونـه  درصـد  56این پژوهش نیز 

در ایـران   هـاي تراریختـه   گر حضـور انـواع ذرت   نمایان ها گزارش
در  هاي ذرت موجود ه و دانهفراوري شد ،وارداتی هاي شامل ذرت

 . بازارمصرف است
عمـده از کشـورهایی کـه بیشـترین      به طوراین علت که ذرت ه ب

دنیا دارا هستند وارد کشور سطح زیر کشت گیاهان تراریخته را در 
هـاي   اوري و بررسی تراریخته بـودن دانـه  فناز شود، استفاده  ما می

اي برخـوردار   سـریع از اهمیـت ویـژه    روش شناسایی ذرت با یک
شـود دیگـر    بینی می در نتیجه پیش). Leila Sarmadi 1391است (

نیـز در   فرنگـی و...  اریخته نظیر سویا، بـرنج، گوجـه  محصوالت تر
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 , Meyerو Helt , 2004طور کـه   همانسطح کشور حضور دارند. 

کردنـد کـه امـروزه    ایـن مطلـب اشـاره    خود به يها مقالهدر  1996
و تـا   ته اسـت شت محصوالت تراریخها هکتار زمین زیر ک میلیون

ی ناشـی از مصـرف محصـوالت    گونه مشکل بهداشـت  حال هیچ به
بارهـا   ها در انسـان مشـاهده نشـده و    هاي آن وردهآیا فر تراریخته

معتقـدیم   مـا نیـز   ؛ها به اثبـات رسـیده اسـت    ت آنیسالمت وکیف
هـا در کشـور    ریختـه و حتـی کشـت آن   استفاده از محصوالت ترا

سـطح بـاالیی از    به ه و رسیدنعبب بهبود وضعیت جامتواند س می
کـه ورود ایـن    ضـوع گـرفتن ایـن مو   نظـر کفایی باشد. بـا در خود

صـورت   غیررسـمی  هـر حـال از مبـادي رسـمی و     محصوالت به
کـل  پروت بـه  که ایران چند سال است که این گیرد و با توجه به می

نیاز مبرم به بررسی  قانون ایمنی زیستی پیوسته تصویب کارتاهنا و

-و عـالوه  گذاريبرچسب اجراي قانون همچنین شتر ویو کنترل ب

شـدت احسـاس    زي در ایـن زمینـه بـه   سـا  هنگآن آموزش و فربر
شده و به او قدرت کننده ضایع ن صورت حق مصرف بدین شود. می

 شود. انتخاب داده می
 

  سپاسگزاري

به یشـا  هاي بی قدردانی خود را از کمکوسیله کمال تشکر و  بدین
موسسـه   ایـن  فناور و پرسنل محترم نیان ژنان ایرابنی موسسه دانش

همچنـین   امین محمـودي و محمـد  ،مساحیآقاي سام  خصوص به
تـر مظفـري) و   دک بذر و نهال (جناب آقاياصالح و تهیه موسسه 

تعـدادي   شـتن جهـت در اختیـار گذا   زاده به آقاي دکتر عباس عالم
 .کنم ابراز می وارداتی نمونه
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