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 چکیده
با تولید ارقام جدید و  رخوردار است.بای باالیی از کیفیت تغذیه ،3به دلیل وجود اسیدهای چرب امگا ، روغن کلزا

صد باالیی از که دربا توجه به این .است گرفته قرار توجه مورد کشور درکشت آن  که است چندی ،کاهش مواد مضر

آوری شده از واحدهای کلزا جمع روغنی ینمونه دانه 7 تحقیق، این درارقام کلزا در سطح جهان تراریخته است، 

قرار گرفتند  های نوترکیب مورد بررسیبا استفاده از سه توالی محتمل در ژناحتمال تراریخته بودن کشی، از نظر روغن

استخراجی  DNAکیفیت  انجام و CTAB با روش DNAبررسی شد. استخراج  هاپروفایل اسیدهای چرب این نمونهو 

با روش غربالگری وجود کلزای تراریخته یید شد. کلروپالست گیاهی تا tRNAبا توالی هدف  PCRبا استفاده از 

، ردیابی nptIIو مارکر ژن  CaMV35S ، پروموترnosبوسیله سه توالی هدف معمول در ارقام تراریخته کلزا، ترمیناتور

در  کهها وجود نداشته، در حالییک از نمونهدر هیچ CaMV 35Sترمیناتور و  nosهای شد. نتایج نشان داد که توالی

PCR  با پرایمر مربوط به توالی هدفnptII 215باند نمونه، در چهارbp  همچنین  .مربوط به توالی هدف مشاهده شد

تواند می ،هانظر از تراریخته بودن یا نبودن آنصرف، های چرب در نمونهمیزان اسیدهامشاهده شده در آنالیز تفاوت 

 باشد. تنها ناشی از تفاوت در خصوصیات ارقام مختلف کلزا

 PCRکلزا، کانوال، تراریخته، اسید چرب، : کلمات کلیدی

 

 مقدمه
از  ، Brassica napus با نام علمى Rapeseedیا کلزا 

دیپلوئید ک گونه آمفىی ،بو یا چلیپائیانتیره شب

ى از گونه کلم یهافرم طبیعی حاصل از تالقى

(Brassica olearacea( با شلغم ،)(Brassica 

campestris،  ساله یکگیاهى است علفى با دوره رشد

شود. عالوه بر یزه تقسیم مىیکه به دو تیپ بهاره و پا

دانه  ،است اخصمعنى کلزا بهکه  B. napus گونه

خردل  ،(B. campestrisغم روغنى )هاى شلگونه

( و خردل B. nigra(، خردل سیاه )B. junceaهندى )

( در بازارهاى جهانى تحت نام B. carinataحبشى )

 تا ۴۰)کانوال( دارای  دانه کلزا شوند.کلزا شناخته مى

درصد پروتئین  ۴۵ تا 3۸درصد روغن در دانه و  ۴۸

درصد  ۵و میزان رطوبت آن حدود  بودهدر کنجاله 

. نسبت اسیدلینولئیک به اسیدلینولنیک (23و  ۵) است

میباشد که برای مصرف  1:2در روغن کلزا تقریبا 

 (. 1۸مناسب است )انسان 
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 نمین روغامقام سوم را در ت پالم ا ویپس از سوکلزا 

در حدود  و جهان به خود اختصاص داده است نباتی

ین ماکل تولید روغن نباتی جهان را تدرصد  7/1۴

 ه وسرما مقاوم بود این گیاه در برابر خشکی و کند.می

 .(۵) دامنه کشت وسیعی داردبه دلیل سازگاری، 

بر حسب میزان  (Rapeseed) شلغم روغنی هایدانه

. شونداسید اروسیک به دو گروه عمده تقسیم مى

 High)اسید اروسیک باالیداراى مقادیر های دانه

erucic acid Rapeseed: HEAR) مصرف خوراکى  که

 و گروه اصالح شده با اسید اروسیک پایین ندارند

(Low erucic acid Rapeseed: LEAR)  که برای

گیرند استخراج روغن خوراکی مورد استفاده قرار می

ای است ماده زینوالتوگلوکشوند. که کلزا نامیده می

باعث طعم تند و  وجود داشته وهای کلزا دانهدر که 

فیبر باعث اُفت کیفیت کنجاله  شده وه بوى گزند

میزان  ،کلزااصالح شده در ارقام جدید  .دشومى

 .کاهش یافته استنیز مقدار فیبر و  ینوالتوزگلوک

عنوان ترتیب تکامل اصالح در این گیاه روغنى به 

کاهش یافته میزان اسید اروسیک  با( ۰ارقام صفر )

 و سیکاسید اروبا میزان ( ۰۰دو صفر )کم، حد به

که در ( ۰۰۰سه صفر )و  کاهش یافته زینوالتوگلوک

اروسیک،  ماده نامطلوب اسید سههر  هاآن

 هستند وو فیبر در کمترین مقدار خود  زینوالتوگلوک

 چرب ، اسید%9تا  7اشباع آن حدود  چرب اسید میزان

 و %2۰حدود  6 امگا چرب ، اسید%6۰حدود  9 امگا

است  %1۰تا  7حدود در آن  3 امگا چرب اسید میزان

کلزای اصالح شده، یکی از (. 23و  1۸، ۵)

های خوراکی موجود در بازار ترین روغنسالمت

، (C18:1)درصد اولئیک اسید  6۰است که با وجود 

 -درصد آلفا 1۰و  (C18:2)درصد لینولئیک اسید  2۰

-( امگا2:1آل )و با نسبت ایده (C18:3)لینولئیک اسید 

لینولئیک اسید است  -خوبی از آلفامنبع  3-به امگا 6

(1۴.) 

ترکیب اسیدهای چرب در روغن دانه کلزا )با اسید 

المللی کدکس( مطابق با استاندارد بین اروسیک پایین

 (.1۸نشان داده شده است ) 1در جدول 
 ترکیب اسیدهای چرب در روغن دانه کلزا )با اسید اروسیک پایین( -1جدول 

 C16:0 C18:0 C18:1 C18:2 C18:3 C20:1 C22:1 نوع روغن

 ۰-2 1/۰-3/۴ ۵-1۴ 1۵-3۰ ۵1-7۰ ۸/۰-3 ۵/2-7 کلزا

 
در کانادا زیر کشت  ،1996کلزای تراریخته از سال 

، سطح زیر کشت کلزای 2۰1۴رفت و در سال 

، که معادل میلیون هکتار رسید ۸تراریخته در کانادا به 

ام محصول کلزا در این کشور است. ارق %9۵ تقریبا

مختلفی از کلزای تراریخته به منظور استفاده در غذا و 

ها خوراک دام تولید و تجاری شده است که همگی آن

و  23، 1۵کش هستند )دارای صفت مقاومت به علف

کلزای تراریخته در  دادرخ ۴۸ در حال حاضر(. 2۵

دارای  دادرخ 29ثبت شده که  BCH بانک اطالعاتی

داد صفت رخ 3، کشعلفصفت مقاومت به حداقل 

بوده و بقیه صفاتی مثل  ها و آفاتمقاومت به بیماری

 بازدهیتغییرات فیزیولوژیک و افزایش کیفیت و 

 (1۵دارند )

از زمان ورود کلزا، سابقه کشت و سطح زیر کشت آن 

های در ایران اطالعی در دسترس نیست. طی سال

 در کشت برای روغنی مناسب گیاه یک عنوان بهاخیر 
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، ضمن اینکه حجم است گرفته قرار توجه مورد شورک

با  .ای از واردات را بخود اختصاص داده استگسترده

که کلزای کشت شده در اکثر مناطق جهان توجه به این

تراریخته است، احتمال ورود ارقام تراریخته چه به 

منظور کشت و کار و چه برای استخراج روغن بسیار 

 هایآزمایش گذشته دهه ود ایران در درمحتمل است. 

 کلزا گیاه روی متنوعی بر و متعدد زراعی به و نژادی به

 کلزای رقم چهار معرفی به منجر و گرفته صورت

 ساری و استقالل طالیه، های زرگل،نام با شده اصالح

  .(۵است ) شده گل

عالوه بر این، مطالعات متعددی نیز برای تولید ارقام 

ت به آفات و کاهش مت مقاوتراریخته کلزا دارای صفا

اسید اروسیک در ایران انجام شده، که منجر به ثبت 

واجد صفت تحمل به یک رقم کلزای تراریخته 

که هنوز رهاسازی  ،شده است کش گالیفوسیتعلف

. برخی از این مطالعات شامل موارد (۸) نشده است

 باشد:زیر می

ش تراریختی گیاه کلزا با ساختار ترکیبی حاوی ژن جه

و ترادف نشانه کلروپالستی به منظور  EPSPSیافته 

انتقال (، 1۰) گالیفوسیتکش افزایش تحمل به علف

به کلزا به منظور مقاومت به آفات  cry1Abژن 

 Fldهای تراریزش کلزا با استفاده از ژن( 9) ایپروانه

جداسازی ( و 12) به منظور افزایش تحمل به شوری

و انتقال آن به گیاه  faeن ژ Antisenseو تهیه ساختار 

( با هدف جلوگیری از سنتز اسید B. napusکلزا )

 Fatty Acidوسیله خاموش نمودن ژناروسیک به

Elongase سنتاز که -تولیدکننده آنزیم کتواسیل کوآ

 و باشدآنزیم کلیدی در بیوسنتز اسید اروسیک می

دار را عهده C22و  C20به  C18تبدیل اسید چرب 

 (.  7م شده است )، انجااست

همچنین مطالعه دیگری با هدف استفاده از گیاه کلزا 

عنوان بیان کننده اینترفرون گاما در دانشگاه تربیت به

 (. 6مدرس انجام شده است )

(، از طریق GMOتشخیص محصوالت تراریخته )

 حتی و پروتئین ،DNA ،RNA هایی برپایهروش

عددی برای های متروش. شودمی انجام هامتابولیت

غربالگری محصوالت تراریخته با هدف افزایش 

 قابلیت اعتماد و حساسیت مولکولی ابداع شده است.

وسیله ردیابی توان بهمحصوالت تراریخته را می

نوترکیب )مانند ژن، نواحی پیشبر یا  DNAای از قطعه

وسیله خود پروتئین تغییر یافته هخاتمه دهنده( یا ب

نوترکیب ردیابی و شناسایی  DNAتولید شده توسط 

کیفی و  PCRشامل  DNAهای مبتنی بر نمود. روش

های هیبریدیزاسیون، میکرواری و روشکمّی، 

برای  PCR روش حاضر، . درحالبیوسنسورها هستند

 Real)زمان هم PCRهای تشخیص و ردیابی و روش

time PCR) های تراریختهبرای تعیین مقدار ارگانیسم، 

از پرایمرهای طراحی شده برای نقاط  با استفاده

ترین و معمولبه عنوان مختلف ژن نوترکیب، 

ای که در گذاری شدهصحه های روشسازگارترین 

 شوداست، استفاده میها قابل انجام همه آزمایشگاه

 (.22و  17، 1۵)

شامل ایموبیلیزاسیون  DNAهای هیبریدیزاسیون روش

بریدایزاسیون پروب بر روی سطوح جامد و سپس هی

متغیر ها اساسا دف هستند. دقت این روشه DNAبا 

بوده و به نوع سطح، شرایط لیبل کردن پروب و 

تغییراتی مثل استفاده از اسیدهای نوکلئیک پپتیدی 

(PNA)  بستگی دارد. بیوسنسورها در حال حاضر از

های ردیابی و با حساسیت باال ترین تکنیکپیشرفته

ها و توان گفت در غربالگریمیشوند، که محسوب می
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 (. 22های معمول مورد نیاز نیستند )شناسایی

ها، بر ردیابی راهبرد کلی برای غربالگری تراریخته

 های هدف، عموماستوار است. توالیهای هدف اتوالی

 عوامل ژنتیکی هستند که در اکثر گیاهان تراریخته

 35Sشامل پیشبر  ها عمدتاوجود دارند. این توالی

ویروس موزاییک گل کلم و یک ناحیه خاتمه دهنده 

آگروباکتریوم گرفته شده از  (NOS)نوپالین سنتاز 

که در اغلب گیاهانی که مهندسی  ،هستند تومفاسیانس

(. بنابراین، گرچه یک 29اند، وجود دارند )ژنتیک شده

PCR  35تشخیصساده برایS/NOS  ممکن است

ه کافی نباشد، برای ردیابی همه محصوالت تراریخت

توان درصد باالیی از ولی با اسنفاده از آن می

محصوالت تراریخته را ردیابی نمود. به منظور باال 

هایی که توان از سایر توالیبردن احتمال ردیابی، می

رود، نیز در گیاهان مهندسی ژنتیک شده بکار می

های مربوط به توالی ،استفاده کرد. یکی از این موارد

بیوتیک های مقاومت به آنتیمارکر، مثل ژنهای ژن

 (.2۴است )

بر، خاتمه دهنده های پیشدر این مطالعه، وجود توالی

توصیه شده  9617و مارکر که در استاندارد ملی ایران 

اطالعاتی  های موجود در بانکاست و براساس داده

در ارقام کلزای تراریخته وجود دارند، با  BCH معتبر

شرح داده شده در استاندارد  PCRوش استفاده از ر

 (. 1بررسی شد ) 9617ملی ایران 

مبنی بر  ،های موجودبا توجه به نگرانیدر این راستا 

ترکیب تواند بر نوع و این که ژن نوترکیب می

ثیرگذار باشد، پروفایل های روغنی تالیپیدهای دانه

ها نیز های حاصل از این نمونهاسیدهای چرب روغن

  (.۴و  3بررسی شد ) GCاده از استفبا 

 

 هامواد و روش

مطابق با استاندارد ملی  ،DNAهای استخراج روش

ها و مواد مورد استفاده برای و روش 1۰763ایران 

مطابق با استاندارد  ،ای پلیمرازانجام واکنش زنجیره

(. تعیین پروفایل اسیدهای 3بودند ) 9617ملی ایران 

    -1 راساس استانداردهایب و GCچرب با استفاده از 

 .(۴و  3انجام شد ) 13126   -2و  13126

 هانمونه

کلزا مورد استفاده در صنایع دانه روغنی هفت واریته 

، ۴۰1 هایوال غذایی، شامل ساریگل، لیکورد، روغن

مورد  ،6۰ هایوال زرفام و هیبرید ،RGS، ۵ هایوال

وژن مایع ها با استفاده از نیترقرار گرفت. نمونه بررسی

تا پودر شدن خرد شدند که برای استخراج  ،در هاون

 مورد استفاده قرار گرفت. 

 DNA  استخراج

 1۰763براساس استاندارد ملی ایران  CTABاز روش 

استفاده شد. براساس مطالعات انجام شده، بهترین 

های از گیاهان زراعی و دانه DNAروش استخراج 

ها با استفاده ه(. نمون21است ) CTABروغنی، روش 

از نیتروژن مایع در هاون تا پودر شدن خرد شدند، 

میکرولیتری برای  2۵۰سپس از هر نمونه دو قسمت 

 ۵/1انجام مراحل استخراج برداشته شد و به آن 

 K ،1۰میکرولیتر پروتئیناز  1۰لیتر بافر استخراج، میلی

اضافه  RNaseمیکرولیتر  1۰میکرولیتر آلفا آمیالز و 

گذاری به مدت یک شب در بن پس از گرمخانهشد و 

ها با ساکاریدها و پروتئینو حذف پلی C6۵ماری 

و حل  CTABبا بافر حاوی  DNAکلروفرم و رسوب 

در محلول کلرید سدیم و حذف  DNAکردن رسوب 

ها طی مراحل متعدد شستشو با ها و آالیندهنمک



 " ...ههای کلزای کشت شدبررسی وجود ارقام تراریخته در دانه، و همکاران پیراوی "

5 
 

کل با ایزوپروپانل رسوب داده و با ال DNAکلروفرم، 

 . (2) حل شد TEشسته شده و در بافر 

 ،موجود در بافر، با روش اسپکتروسکوپی DNAمیزان 

نانومتر  2۸۰در طول موج  ،بوسیله دستگاه نانودراپ

استخراج  DNAتعیین شد. به منظور تعیین کیفیت 

(. به 2شد ) استفادهالکتروفورز ژل آگارز  ازشده، 

بعدی، های  PCRبرای  DNAمنظور بررسی قابلیت 

جفت بازی  6۰۰تا  ۵۰۰با پرایمر یک قطعه  PCRاز 

وجود دارد، استفاده  کلروپالست tRNAکه در ژن 

باز  جفت ۵۰۰ای با اندازه شد. ردیابی قطعه

دارای  ،نمونه  DNAست که محلول ا دهنده ایننشان

DNA  (.1گیاهی بوده است ) منشاقابل تکثیری با 

 غربالگری 

روش غربالگری و انجام  ها بوسیلهGMOردیابی 

PCR  با استفاده از پرایمرهای توصیه شده در

پرایمرهای مورد  انجام شد. 9617استاندارد ملی ایران 

ترمیناتور و  CaMV 35S ،NOSبراستفاده شامل: پیش

بودند.  (npt II)نشانگر ژن نئومایسین فسفوترانسفراز 

 .  (1بود ) 2توالی پرایمرهای مورد استفاده طبق جدول 

 PCRآغازگرهای مورد استفاده در  -2جدول 

 آغازگر توالی قطعه حاصل

 CaMV 35S 5-gCTCCTACAAATgCCATCA-3 35s-1برای پیشبر 

 5-gATAgTgggATTgTgCgTCA-3 35s-2 جفت باز 19۵

 NOS  5-gCATgACgTTATTTATgAgATggg-3  HA-nos118fدهنده برای خاتمه

 5-gACACCgCgCgCgATAATTTATCC-3 HA-nos118r جفت باز 11۸

 npt II  5-CTCACCTTgCTCCTgCCg -3 APH2 short برای

 5-CgCCTTgAgCCTggCgAACAg -3 APH2 reverse جفت باز 21۵

 

دهنده نشان ،جفت باز 19۵ردیابی قطعاتی با اندازه 

قابل  DNAدارای  ،نمونه DNAست که محلول ا این

است  CaMV پیشبر آن منشاتکثیری بوده است که 

(1 .) 

 دهنده اینجفت باز نشان 11۸ردیابی قطعاتی با اندازه 

قابل  DNAدارای  ،نمونه DNAست که محلول ا

بوده  NOSدهنده آن خاتمه اتکثیری بوده است که منش

 (.1است )

 دهنده اینجفت باز نشان 21۵ردیابی قطعاتی با اندازه 

بل قا DNAدارای  ،نمونه DNAست که محلول ا

 (. 1بوده است ) npt IIآن  منشاتکثیری بوده است که 

 های مثبت و منفی:کنترل

 (CRM)یید شده ابرای کنترل مثبت از مواد مرجع ت

گیل بلژیک(   IRRMتهیه شده از انستیتو مواد مرجع )

  استفاده شد.

-IRMMهای مثبت مورد استفاده در این مطالعه، کنترل

410c  حاویg/Kg 1۰ ریخته سویای تراGTS 40-3-

 CaMV 35Sهای حاصل از پیشبر یید توالیا، برای ت2

حاوی  IRMM-416cو همچنین  NOSدهنده و خاتمه

g/Kg ۸/9 تراریخته  ذرتMON 863  برای ردیابی
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 (. 1بود ) nptIIتوالی مربوط به ژن 

از  PCRاستخراجی در  DNAبرای تایید کیفیت 

 .(1کلروپالست استفاده شد ) tRNAپرایمر 

 چرب اسیدهای ترکیب آزمون

کرده، مقدار  های روغنی کلزا را خرددو گرم از دانه

ژن شده هگزان نرمال به نمونه همو سیسی ۴-۵

دقیقه روی شیکر قرار  3۰الی  1۵افزوده و به مدت 

ها استخراج شود. سپس هگزان تا چربی دانه ،داده شد

سی پتاس سی 2به لوله دیگری منتقل شد و مقدار 

م ت یک دقیقه هموالر به آن اضافه و به مد 2انولی مت

به  عنوان آزمونه و برای تزریقبه ،زده شد. از فاز رویی

 از هاستفاده شد. ستون مورد استفاده، موئین  GCدستگاه

سازی متیل شیشه بود. برای آماده یا سیلیکا جنس

ترکیب اسیدهای استرهای اسید چرب و شناسایی 

-2ستانداردهای ملی شماره از ا ،چرب روغن کلزا

 (. ۴و  3استفاده شد ) 13126-۴و  13126

سپس یک میکرولیتر از فاز باال )هگزان( به دستگاه 

گاز کروماتوگراف تزریق شد. آنالیز گاز کروماتوگرافی 

توسط دستگاه گاز  ،متیل استرهای اسید چرب

انجام شد. از ستون  6۵۰۰کروماتوگرافی مدل یانگلین 

متر،  6۰با مشخصات طول  Varian-CP Sil 88مویین 

ها در میکرومتر استفاده شد. در نهایت نمونه 2۵/۰قطر 

درجه سلسیوس، دمای  17۵شرایط دمای ستون 

 3۰۰درجه سلسیوس، دمای دتکتور  2۸۰انژکتور 

درجه سلسیوس و گاز حامل هیدروژن تجزیه شدند 

 (.۴و  3)

 نتایج

ربالگری با پرایمرهای غ PCRنتایج حاصل از  -1

 مورد استفاده:

با پرایمرهای شرح داده شده در  PCRنتایج حاصل از 

نشان داده  3و جدول  ۴تا  1های در شکل 2جدول 

 شده است. 

 

 

 

 

 

 

 
= کنترل منفی )باکتری bp 100 ،1= مارکر Lبه ترتیب از چپ: . CaMV 35Sپنج نمونه کلزا با پرایمر پیشبر  PCRباندهای حاصل از  -1شکل 

E.coli ،)2( کنترل مثبت =ERM 410 ،)3 ،7، 50= نمونه کلزا هایوال 6، 401= نمونه کلزا هایوال 5= نمونه کلزا لیکورد، 4= نمونه کلزا ساریگل =

 RGSنمونه کلزا 
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= کنترل منفی )باکتری bp 100 ،1= مارکر Lبه ترتیب از چپ: . CaMV 35Sدو نمونه کلزا با پرایمر پیشبر  PCRباندهای حاصل از  -2شکل 

E.coli ،)2( کنترل مثبت =ERM 410 ،)3 ،60= نمونه کلزا هیبرید هایوال 4= نمونه کلزا زرفام 

  

 

  
 

 

 
= کنترل منفی )باکتری bp 100 ،1= مارکر Lبه ترتیب از چپ: . NOدهنده های کلزا با پرایمر خاتمهنمونه PCRباندهای حاصل از  -3شکل 

E.coli ،)2( کنترل مثبت =ERM 410 ،)3 ،7، 50= نمونه کلزا هایوال 6، 401= نمونه کلزا هایوال 5= نمونه کلزا لیکورد، 4= نمونه کلزا ساریگل =

 60= نمونه کلزا هیبرید هایوال 9= نمونه کلزا زرفام، RGS ،8نمونه کلزا 

 

 

 

 
 

 
= نمونه 3= نمونه کلزا لیکورد، 2= نمونه کلزا ساریگل، 1به ترتیب از چپ: :. npt IIپرایمر های کلزا با نمونه PCRباندهای حاصل از  -4شکل 

 ERM= کنترل مثبت )8، 60= نمونه کلزا هیبرید هایوال 7= نمونه کلزا زرفام، RGS ،6= نمونه کلزا 5، 50= نمونه کلزا هایوال 4، 401کلزا هایوال 

 .bp 100= مارکر L(، E.coli= کنترل منفی )باکتری 9( ، 416
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 های تراریختههای مربوط به کلروپالست و غربالگری ژننتایج حاصل از ردیابی توالی -3جدول 

 ماده مرجع ارقام کلزای مورد آزمون 

 لیکورد ساریگل توالی هدف
 هایوال

۴۰1 

هایوال 

۵۰ 
RGS 1410 6۰ هایوال زرفامc 2416c 

CaMV 35s - - - - - - - + + 

Nos 

terminator - - - - - - - + - 

npt II + - + + + - - - + 

1ERM-BF410c: Roundup ReadyTM Soya bean (GTS 40-3-2), Certified value mass fraction (10 g/kg) 
2ERM-BF416c: MON 863 maize, Certified value mass fraction (9.8 g/kg) 

 
 :3نتایج جدول اساس  بر

های در کنترل CaMVمربوط به پروموتر  توالی-

 GTS )سویای رانداپ ۴1۰مثبت، یعنی ماده مرجع 

 ۴16و ماده مرجع  g/Kg 1۰با قابلیت ردیابی  (40-3-2

 g/Kg ۸/9( با قابلیت ردیابی MON 863 )ذرت

 ها مشاهده نشد.یک از نمونهمشاهده شد، ولی در هیچ

های مثبت، در کنترل NOSمربوط به ترمیناتور  توالی-

 (GTS 40-3-2 )سویای رانداپ ۴1۰یعنی ماده مرجع 

مشاهده شد، ولی در  g/Kg 1۰با قابلیت ردیابی 

 ها مشاهده نشد.یک از نمونههیچ

توالی مربوط به ژن نئومایسین فسفوترانسفراز موجود -

( با قابلیت MON 863)ذرت  ۴16در ماده مرجع 

همچنین این توالی  .مشاهده شد g/Kg ۸/9ردیابی 

و  ۵۰، هایوال ۴۰1 های ساریگل، هایوالهدف در نمونه

RGS دهنده تراریخته تواند نشاننیز مشاهده شد که می

 بودن این ارقام باشد.  

 

 نتایج حاصل از بررسی پروفایل اسیدهای چرب -2

نتایج حاصل از میزان اسیدهای چرب با استفاده از 

نشان داده شده  ۴کروماتوگرافی گازی در جدول 

دارای اسید  RGS رقم تنها بر اساس این نتایج، است.

 %۰3/۰کم  بسیار میزان به اما ،(C12:0لوریک )

و  6۰ ( در هایوالC14:0)میریستیک  اسیدباشد. می

که در نمونه بود، در حالی مقدار بیشترین دارای زرفام

کم مشاهده شد و در  بسیار به میزان RGSهایوال 

 بیشترین دارای 6۰ وجود نداشت. هایوال ۵۰هایوال 

   بود. (C16:0)پالمیتیک  اسید مقدار

 ، RGSنمونه سه در ( تنهاC17:0)مارگاریک  اسید

 و RGSشد. دو نمونه  مشاهده ۴۰1هایوال  و زرفام

 .براساس نتایج ذکر شده، تراریخته هستند ۴۰1هایوال 

ه ای مبنی بر تراریخته بودن نمونکه نشانهدر حالی

زرفام وجود نداشت. بنابراین ارتباط وجود این اسید 

چرب با تراریختی باید مورد بررسی بیشتر قرار گیرد. 

در بین اسیدهای چرب بلند زنجیر، به ترتیب مقدار، 

ها پالمتیک، استئاریک و آراشیدیک در تمام نمونه

 موجود بودند. 

بر اساس نتایج بدست آمده، بیشترین مقدار اسید 

راشباع به اسید اولئیک اختصاص یافته و بعد چرب غی

گیرند. لینولئیک و اسید لینولنیک قرار می اسید آن از

 ا توجه به اثرات مضر اسید اروسیکهمچنین ب
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(C22:1)، 2های کلزا کمتر از مقدار آن در نمونه 

المللی کدکس مربوط درصد بوده که با استاندارد بین

(. نتایج حاصل 1۸)های گیاهی مطابقت دارد به روغن

از بررسی نشان داد که نوع و میزان اسیدهای چرب 

تماما در محدوده استاندارد کدکس بین الملل  قرار 

دارد و این شاخص در ارزیابی تراریختگی دانه کلزا 

 (.1۸تواند استفاده شود )نمی

 های مورد بررسی براساس درصدمیزان اسیدهای چرب در نمونه -4جدول 

 اسید چرب ساریگل* لیکورد * ۴۰1 هایوال * ۵۰هایوال  *RGS زرفام 6۰ هایوال
n.d n.d ۰۰۵/۰±۰3/۰ n.d n.d n.d 1n.d 

C12:0 

۰۰۵/۰±3/۰ ۰1/۰±3/۰ ۰۰6/۰±۰2/۰ n.d ۰7/۰±1/۰ ۰6/۰±27/۰ ۰۰6/۰±۰6/۰ C14:0 
n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d C14:1 

۰3/۰±7۴/6 ۰6/۰±۴3/۴ ۰3/۰±93/3 ۰3/۰±76/3 ۰۴/۰±۰۸/3 ۰6/۰±9۴/3 ۰3/۰±۰۴/۴ C16:0 
۰3/۰ n.d n.d n.d ۰۰۵/۰±۰6/۰ n.d n.d 

C16:1t 
۰۴/۰ ۰1/۰±16/۰ ۰۰6/۰±1۸/۰ ۰2/۰±12/۰ ۰۰۵/۰±۰6/۰ ۰۰۵/۰±۰6/۰ ۰2/۰±16/۰ C16:1 

n.d ۰3/۰ ۰2/۰±۵۸/۰ n.d ۰۰۵/۰±۰6/۰ n.d n.d C17:0 
۰۰6/۰±۰۰/2 ۰2/۰±11/2 ۰1/۰±26/2 ۰۵/۰±6۵/1 93/1 ۰2/۰±99/1 ۰۰6/۰±97/1 C18:0 

۰1/۰±7۰/6۵ ۰3/۰±72/63 ۰2/۰±۰1/66 ۰۴/۰±33/6۵ ۰6/۰±۴7/66 ۰6/۰±97/66 ۰3/۰±۵۵/62 C18:1 

۰6/۰±۰3/16 ۰۵/۰±۸۴/1۸ ۰2/۰±۰۴/17 ۰6/۰±۵3/19 2۴/۰±92/17 ۰۴/۰±۵۵/17 ۰7/۰±۰۸/1۸ C18:2 

۰۴/۰±۰2/7 ۰2/۰±7۰/9 ۰2/۰±۰۴/9 ۰6/۰±۰6/9 ۰3/۰±32/9 ۰۵/۰±36/۸ ۰3/۰±9۸/11 C18:3 

۰3/۰±1۵/۰ ۰1/۰±۴9/۰ ۰2/۰±6۴/۰ ۰3/۰±۵3/۰ 3۰/۰±23/۰ ۰3/۰±۴2/۰ ۰2/۰±66/۰ C20:0 

۰2/۰±7۴/۰ n.d n.d n.d n.d n.d n.d 
C20:1 

۰3/۰±12/۰ n.d ۰۰6/۰±۰2/۰ n.d n.d ۰۰6/۰±۰9/۰ ۰1/۰±۰9/۰ C22:0 

۰3/۰±1۴/۰ ۰1/۰±22/۰ ۰1/۰±2۴/۰ n.d ۰۰1/۰±2۵/۰ ۰۴/۰±3۸/۰ ۰۵/۰±۴۰/۰ C22:1 

 بحث

های ی چرب دانهکه ترکیب اسیدهابا توجه به این

در محدوده استاندارد  روغنی کلزا، بطور کامل

توان تفاوت در نمی تند،داشالمللی کدکس قرار بین

ها نسبت ی دانهگترکیب اسیدهای چرب را به تراریخت

شرایط آب  ،تواند ناشی از واریتهداد و این تفاوت می

 کشت باشد.و هوایی و منطقه 

کلزای داد رخ 29 ،های اطالعاتیدر جستجو در بانک

 3و کش مقاومت به علفتراریخته دارای صفت 

که  داد هیبرید دارای دو خصوصیت تراریختگی،رخ

 19کش بود و صفت مقاومت به علف های از آنیک

، تغییر در مختلف شاملدارای صفات داد رخ

ات یا تغییرمحصول  زدهیخصوصیات فیزیولوژیک، با

چرب و ، مانند تغییر در اسیدهای متابولیکی و کیفی

برای که کلزا نیز با اسید اولئیک باال، داد رخدو 

مشاهده  ،مصارف دارویی و پزشکی طراحی شده

اکثر این ارقام در کشورهای مختلف شامل  شود.می

ایاالت متحده امریکا، کانادا، مکزیک، استرالیا، اتحادیه 

، بلژیک، ژاپن، چین و جمهوری کره اروپا، اتریش

مجوز مصرف خوراک انسان، استفاده برای خوراک 

دام، استفاده در صنایع، رهاسازی در محیط و ترانزیت 

در داشتند. همچنین در جستجو در همین بانک، 
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تراریخته دارای یک صفت یا داد رخ 29حداقل 

، ژن نئومایسین ی از دو یا چند صفتهیبرید

(. توالی مربوط 23و  1۵ز وجود دارد )فسفوترانسفرا

به این ژن در این مطالعه مورد بررسی قرار گرفته و در 

که تنها ارقام نمونه ردیابی شد. با توجه به این ۴

توانند جابجا شوند، ز میدارای مجو یتراریخته

های مورد بررسی در این مطالعه نیز یکی نمونه احتماال

 ها است. صل تالقی با آناز ارقام مذکور بوده، یا حا

 رقم ۵در نتایج حاصل از آنالیز ترکیبات اسید چرب 

شد که پروفایل اسیدهای چرب در کلزا نیز مشخص 

(. در 19دوده استاندارد کدکس قرار دارد )مح

ر دمطالعات انجام شده نشان داده شده که تنوع زیادی 

محتوای اسیدهای چرب ارقام مختلف کلزا وجود دارد 

تواند نتیجه تنوع در ارقام مختلف کلزا و که می

 (. 1۰و  27ها باشد )هیبریدهای آن

ای که با هدف بررسی کیفیت البته در مطالعه

های های تراریخته و غیرتراریخته کانوال در سالواریته

ظهار بیان ادر کانادا انجام شده است،  2۰۰1تا  1996

تلف شده که گرچه تفاوتی در محتوای روغن ارقام مخ

تراریخته و غیرتراریخته گزارش نشده است، ولی 

های کلزا، نشان های مربوط به زمان برداشت دانهداده

داده که محتوای روغن ارقام تراریخته در حد بسیار 

کم، باالتر از ارقام غیرتراریخته است. تفاوت در میزان 

دار نبوده اسید اروسیک یا اسیدهای چرب اشباع معنی

چرب غیراشباع در ارقام تراریخته با ولی اسیدهای 

بیشتر از ارقام غیرتراریخته است. علت  ،تفاوت جزئی

تواند نتیجه خصوصیت مقاومت به این تفاوت می

شود کلزای تراریخته در کش باشد که موجب میعلف

 (. 19مزرعه پتانسیل عملکردی بهتری داشته باشد )

های ای که به منظور بررسی وضعیت روغندر مطالعه

گیاهی حاصل از گیاهان تراریخته انجام شده، بیان 

شده که هیچ تفاوت بیوشیمیایی یا بیولوژیک بین 

های گیاهی حاصل از گیاهان اسیدهای چرب روغن

 (. 29تراریخته و غیرتراریخته وجود ندارد )

در ارقام مختلف  گیاین مطالعه نشان داد که تراریخت

ر کشور کشت هایی که دکلزا حتی در بین دانه

ولی در مورد ارقامی که در این  .ردوجود داشوند، می

تراریختگی اثری بر پروفایل مطالعه بررسی شد، 

های حاصل از کلزا نداشته اسیدهای چرب روغن

برای اجرای شود است. بنابراین پیشنهاد می

های ها و سازمانخانهی وزارتهای اجرایدستورالعمل

چسب گذاری محصوالت ضابطه برصالح، مانند ذی

وزارت بهداشت، عالوه بر بررسی ی تراریخته غذای

ست در ا ارقام وارداتی، ارقام داخلی نیز که ممکن

دادهای تراریخته، دارای نتیجه ادغام ناخواسته با رخ

اند، در دستور کار بررسی قرار شدهنوترکیب های ژن

شود، در گیرند. برای تکمیل این مطالعه، پیشنهاد می

وجود ارقام تراریخته،  های در موردبررسیچنین دامه ا

داد نیز با توجه به اطالعات موجود تا حد نوع رخ

  امکان تعیین شود.
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Abstract  
Oils extracted from colza have high nutrition quality. Cultivation of modified species with low level of 

undesired components, have been developed recently in Iran. Rapeseed species modified by genetic 

engineering have been cultivated all around the world. In current study, recombinant genes have been 

detected in seven species of colza which are used in oil industries. Moreover, fatty acid profiles of oils 

extracted from these seeds have been analyzed. DNA extracted by CTAB method, and quality of the 

extracted DNAs were assessed by PCRs with chloroplast tRNA primer. Presence of transgenic colza were 

assessed with three gene sequences of CaMv 35s promoter, NOS terminator and nptII marker. The results 

showed that NOS terminator and CaMv 35s promoter sequences found in none of samples, while the 215 

bp electrophoretic band due to PCR product of nptII sequence has seen in four seeds out of seven 

samples. Analysis of fatty acid profiles showed that GM modification has no effect on lipid content of 

samples. 
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