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 چکیده
 وجهت با. است افتهی شیافزا دسترس در خام ییغذا مواد از یکی عنوان به کرده چرخ گوشت از استفاده به لیتما امروزه

 کرده چرخ یهاگوشت در گرید واناتیح گوشت ای رمجازیغ یهاگوشت از استفاده احتمال گوشت، یاقتصاد ارزش به
 از یکی. دارد وجود کرده چرخ یهاگوشت در موجود تقلبات ییشناسا یبرا یمتعدد یهاروش. دارد وجود یگاو

 و تیحساس ،یسادگ سرعت، علت به روش نیا امروزه. باشدیم PCR مانند یمولکول یهاآزمون هاروش نیترمطمئن
 در موجود کرده چرخ یهاگوشت از نمونه 98 تعداد حاضر عهمطال در. است کرده دایپ یعیوس کاربرد بودن یاختصاص

 انجام الکل، لیزوآمیا و کلروفرم فنول، روش از استفاده با DNA استخراج سپس و گردید یآورجمع زیتبر شهر سطح
 طول با ییایتوکندریم ND2 ژن براساس شده یطراح یمرهایپرا از االغ، و گاو گوشت وجود یبررس منظور به. شد

از  شده یبررس کرده چرخ گوشت نمونه 98 از. شد استفاده یگاو DNA یبرا 274bp و االغ DNA یبرا 145bp قطعه
 .هستند االغ گوشت به آلوده نشان داده شد که نمونه 7 تعداد های مختلف شهر، تبریزقسمت

 

 ، شهر تبریزکرده گاوی، تشخیص مولکولیت چرخگوشگوشت االغ،   واژگان کلیدی:

 
 مقدمه

های مهم غذایی در تغذیه انسان گوشت و یکی از گروه
-باشد. غنی بودن گوشت از پروتئینهای آن میفرآورده

های ارزشمند حاوی اسیدهای آمینه ضروری برای 
ها و مانند آهن و روی، انواع ویتامین بدن، مواد معدنی

شود تا آن را در زمره بهترین نیز انرژی کافی سبب می
, ینوردهررکن) بندی نمایندترین مواد غذایی طبقهو کامل

1393.) 

های گوشتی محبوب در بسیاری از یکی از فرآورده
کرده است که معموال از گوشت کشورها، گوشت چرخ

گیرد. به علت یار مردم قرار میگاو تهیه شده و در اخت
گران بودن گوشت گاو، این امکان وجود دارد که 

های باالتری از میزان گوشتی که در تولیدکنندگان نسبت
اند اعالم نموده و یا از محصوالت خود به کار برده

گوشت سایر حیوانات مانند پستانداران، پرندگان و 
 .نمایندحیوانات دریایی در محصوالت خود استفاده 

 (.2015 علی و همکاران)
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انزای مرغی در ولهایی مانند آنفهمچنین گسترش بیماری
کنندگان به سالمت پرندگان توجه بیشتر مصرف

براین، تقلب در  عالوه .استهای گوشتی شدهفرآورده
 بهداشتی بلکه از نظر تنها ازنظر های گوشتی نهفرآورده

درنتیجه سلب  باعث آسیب به جامعه ونیز اقتصادی 
از نظر  و ضمناشود، کننندگان میاطمینان از مصرف

اخالقی، اعتقادات مذهبی و همچنین آلرژی افراد به 
های گوشتی خاص نیز اهمیت دارد. درنتیجه این گونه

مسائل اهمیت شناسایی و تمایز منشاء گوشت را در 
 و همکاران بای) سازد.های گوشتی نمایان میفرآورده

در طول دو دهه  (.1396و علیکرد و همکاران  2015
های متعددی برای شناسایی تقلبات موجود اخیر روش

است که هریک های گوشتی توسعه یافتهدر فرآورده
باشند. ازجمله ها دارای مزایا و معایبی میازاین روش

، UV ،NIR) توان به اسپکتروسکوپیها میاین روش
MIR، visible،Raman ایزوتوپیک، (، آنالیز

-کروماتوگرافی، بینی الکترونیکی، آنالیز حرارتی، روش

-و واکنش پلیمراز زنجیره (ELISA) ایمونولوژیک های

با این  (.2006 رید و همکاران) ( اشاره نمودPCRای )
ها برای احراز هویت حال ممکن است اغلب این روش

های نزدیک به هم از نظر ژنتیکی، و یا برای گونه
های فرآوری شده مناسب روزانه در گوشتاستفاده 

بر ها بسیار زماننباشند، چراکه بعضی از این روش
های موجود در هستند و همچنین امکان دارد پروتئین

های حرارتی، فشار باال و دیگر گوشت در اثر استرس
 های فرآوری مواد غذایی دناتوره و تخریب شوند.روش

های مولکولی قابل تکنیکاخیرا  (.2015 هو و همکاران)
های موجود در گوشت اطمینانی برای تشخیص گونه

توسعه یافته و بر بسیاری از مشکالت موجود در سایر 
اند. به عنوان مثال روش های مرسوم غلبه کردهروش

multiplex PCR های هدف برای تشخیص همزمان ژن
 ها استفادهموجود در نشخوارکنندگان، پرندگان و خوک

-گردیده و باعث کاهش هزینه و زمان آزمایش  شده

ای تکنیک واکنش زنجیره (.2015 هو و همکاران) است.
(، روشی قدرتمند، ساده و نسبتا سریع، با PCRپلیمراز )

-باشد. این روش میحساسیت و اختصاصیت باال می

ها و تواند به صورت گسترده توسط سازمان
نوان روشی عهای کنترل مواد غذایی بهآزمایشگاه

های گوشتی روزمره برای تشخیص تقلبات فرآورده
 (.2011 روجاس و همکاران) خام و پخته استفاده شود.

هدف از این تحقیق تشخیص گوشت االغ با استفاده از 
کرده های چرخپرایمر اختصاصی این گونه در گوشت

شده در سطح شهرستان تبریز با استفاده از گاوی ارائه
مدی این آو بررسی میزان کار PCRروش مولکولی 

های گوشتی منظور تشخیص تقلبات فرآوردهتکنیک به
 نظارتی های دستگاه و ها سازمانخام و پخته، در 

  باشد.می بهداشتی
 

 هامواد و روش

 هاسازی نمونهبرداری و آمادهنمونه
برداری از گوشت گاو و االغ به عنوان نمونه ابتدا نمونه

-نمونه گوشت چرخ 98سپس تعداد  شاهد انجام شد.

 (نمونه 20) ها، رستوران(نمونه 30) ها کرده از قصابی
، (نمونه 10) های شمالیای بخشهای زنجیرهو فروشگاه

 13)  یغرب و( نمونه 10) یشرق ،(نمونه 15) جنوبی
 داده قرار پک پیز در و آوریجمع زیتبر شهر( نمونه

 شگاهیآزما به هانمونه یتمام ،بردارینمونه از پس. شد
 .شدند  -C20° یدما در و منتقل یمرکز

 DNAاستخراج 

شده، با استفاده آوریهای جمعاز نمونه DNAاستخراج 
 ا کلی تغییرات برول، کلروفرم و ایزوآمیل الکل و باز فن

 Camposو  Gilbertشده توسط اساس تکنیک ارائه
 (.2012کامپوس و گیلبرت ) صورت گرفت.

گرم از بافت گوشتی جداشده از میلی 50-100مقدار 
 ml5/1 کرده وزن شد و به میکروتیوب گوشت چرخ

آب مقطر استریل به  lµ200انتقال یافت. مقدار 
خوبی ورتکس گردید. سپس و به شد میکروتیوب افزوده

قرار  -C80°دقیقه در دمای  10میکروتیوب به مدت 
  شد.داده

 1/0محلول  µl250)حاوی  Aماکرولیتر محلول  500
( به SDS 1% محلولµl250و   12H=pNaOH موالر

خوبی و مخلوط حاصل به شد میکروتیوب افزوده
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دقیقه در  20مدت ورتکس گردید. سپس میکروتیوب به
 B ماکرولیتر از محلول 500شد.گذاشته C80°دمای 

ایزوآمیل  µl10کلروفرم و  µl240فنول،  µl250)حاوی 
به مخلوط اضافه شده و سپس میکروتیوب به  ( الکل

، سانتریفیوژ rpm10000دقیقه در سرعت  5مدت 
فاز رویی  .گردید. سه فاز در این مرحله مشاهده شد

توسط سمپلر برداشته شد و به میکروتیوب دیگری 
کلروفرم به آن اضافه شد و  µl500مقدار  انتقال یافت.

 5مدت میکروتیوب به دقیقه ورتکس گردید. 5به مدت 
سانتریفیوژ گردید. در این  rpm10000دقیقه با دور 

فاز رویی به آرامی و با دقت  مرحله دو فاز مشاهده شد.
لیتری دیگری قرار میلی5/1شد و در میکروتیوببرداشته

برابر حجم محلول،  6/0 -1گرفت. سپس به نسبت 
حجم محلول، سدیم  1/0ایزوپروپانول و به نسبت 

شد. میکروتیوب بالفاصله ت به میکروتیوب افزودهاستا
گردید.  سانتریفیوژ rpm10000دقیقه با دور  10مدت به

ته میکروتیوب مشاهده شد.  DNAدر این مرحله لکه 
شد و مقدار سپس محلول رویی به آرامی دور ریخته

µl500-1000  درصد به میکروتیوب اضافه 85اتانول-

 rpm10000دقیقه با دور  5مدت میکروتیوب به شد.
سپس درب میکروتیوب باز شده و  سانتریفیوژ گردید.

دقیقه جهت تبخیر مایع در دمای محیط  10-15به مدت 
آب  µl50پس از تبخیر کامل مایع مقدار  .شدقرار داده

مقطر استریل به میکروتیوب افزوده و جهت حل شدن 
مدت هخوبی پیپتینگ شد. میکروتیوب ببه DNAکامل 

  DNA در آون قرار گرفت. C55°دقیقه در دمای  10
ذخیره  -C20°شده تا زمان استفاده در دمای  استخراج

کیفیت و کمیت تمامی  DNA. پس از استخراج گردید
DNAشده با استفاده از روش های استخراج

 DNAفیت یالکتروفورز بر روی ژل آگارز و کمیت و ک
حاصل از گوشت االغ با روش اسپکتروفوتومتری تعیین 

 .گردید
PCR 

پرایمرهای الیگونوکلئوتید اختصاصی از ژنوم گاو به 
های عنوان کنترل مثبت و ژنوم االغ، بر طبق سکانس

موجود در بانک اطالعات ژن، استفاده شد. توالی 

ها به همراه  محل پرایمرهای تشخیصی برای این گونه
  آورده شده است. 1شماره جدول ها در آن

 

  شده استفاده یمرهایپرا مشخصات -1 جدول
 ام گونهن                               توالی پرایمر                                  محل پرایمر

 

 mitochondrial            '5'-CATCCTACTAACTATAGCCGTG-3        الغا          

genome                        '5'-GAATCCTGATAGTGGAGGGA -3 
 

                         DQ187336.1'5'-GAGAGTTTCACTGTGCAG-3        اوگ 

                              5'-TTTAATTCGCGCTCACCTCGCCGCT-3 
 

 
 µl 5/12، شامل µl 25در حجم نهایی  PCRتکثیر 

 ) X 2Taqسیناکلونشرکت مسترمیکس آماده از 

)Master Mix ، µl 5 DNA  ،استخراج شدهµl 1  از
آب  µl  5/5هر یک از پرایمرها از شرکت سیناکلون و 

های  مقطر صورت گرفت. پس از این مرحله، نمونه
شده برای تشخیص گوشت االغ بر طبق برنامه آماده

 :ستگاه ترموسایکلر قرار داده شدنددمایی زیر در د
به  C°94در دمای  DNAسازی اولیه واسرشتمرحله 
سازی چرخه، مرحله واسرشت 1دقیقه طی  3مدت 

 35ثانیه طی  50به مدت  C°94در دمای  DNAثانویه 
به مدت  C°57مرحله اتصال آغازگر در دمای چرخه، 

مرحله گسترش آغازگر در  ،چرخه 35ثانیه طی  50
 مرحلهچرخه و  35دقیقه طی  1به مدت  C°72دمای 

 1دقیقه طی  5، به مدت C°72گسترش نهایی در دمای 
 (.2007)کسمن و همکاران  چرخه

 برنامه دمایی برای گوشت گاو نیز در ذیل ذکر شده
 است:

به  C°95در دمای  DNAسازی اولیه مرحله واسرشت
سازی چرخه، مرحله واسرشت 1دقیقه طی  5مدت 
 35ثانیه طی  60به مدت  C°94در دمای  DNAثانویه 

به مدت  C°68مرحله اتصال آغازگر در دمای چرخه، 
مرحله گسترش آغازگر در  چرخه، 35ثانیه طی  60

مرحله چرخه و  35دقیقه طی  1به مدت  C°72دمای 
 1دقیقه طی  10، به مدت C°72نهایی در دمای گسترش 

تا  PCR. محصوالت (2012)ابراهیم و همکاران  چرخه
نگهداری شدند.  C4°زمان انجام الکتروفورز، در دمای 
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 1Xشامل بافر  %1بر روی ژل آگارز  PCR محصوالت

TBE  مشخص و توسط دستگاه ژل داکیومنت با اشعه
UV  .مشاهده گردیدPCR های مثبت سه نمونه برای

 . (2012)ابراهیم و همکاران  بار تکرار شد
 

 نتایج

 DNAاستخراج 

شده از استخراج DNAمنظور تعیین کیفیت و کمیت به
گوشت گاو به عنوان کنترل مثبت و گوشت االغ، از 

 DNAروش اسپکتروفوتومتری استفاده شد. کیفیت 
 2تا  8/1گوشت االغ مطلوب و بین استخراج شده از 

نانوگرم بر میکرولیتر  OD ،507 مقدار  همچنینبود. 
موردنظر  DNAگر غلظت مناسب تعیین گردید، که نشان

 استخراج DNAباشد. برای تعیین کیفیت و کمیت می
کرده نیز از روش های گوشت چرخشده از نمونه

الکتروفورز بر روی ژل آگارز استفاده شد. نتایج 
در  %1بر روی ژل آگارز  DNAحاصل از الکتروفورز 

 قابل مشاهده است. 1شکل 

PCR اختصاصی 
 DNAمنظور بررسی صحت وجود ژن میتوکندریایی به

های DNAعنوان کنترل مثبت و االغ، در گاو به
شده از گوشت خالص گاو واالغ و همچنین استخراج

در گوشت گاو و  bp274) تعیین اندازه قطعه تکثیرشده
bp145 در گوشت االغ(، نمونه تکثیرشده به همراه یک

DNA  ارگذاری شدب %1استاندارد بر روی ژل آگارز 
 . ( 2 شکل)

با استفاده از پرایمر اختصاصی ژنوم  PCRسپس 
کرده انجام شد و های گوشت چرخگاوی در نمونه

صورت گرفت. نتایج  %1الکتروفورز بر روی ژل آگارز 
 ND2 ناحیه ژن  274bpحاصل از تکثیر قطعه 

نشانگر وجود گوشت گاو در  3شکل میتوکندریایی در 
باشد. نتایج حاصل از تکثیر قطعه میها تمامی نمونه

bp145  ژنND2  نشانگر  4شکل میتوکندریایی نیز در
های گوشت نمونه از نمونه 2وجود گوشت االغ در 

های مثبت، سه باشد. آزمایش برای نمونهکرده میچرخ

تا از درست بودن نتایج اطمینان حاصل  مرتبه تکرار شد
 (. 5)شکل شود

 

 
 

های حاصل از استخراج الکتروفورز فرآورده -1شکل

DNA 1کرده بر روی ژل آگارز های گوشت چرخنمونه% .

DNA Ladder:M   از شرکت CinnaGen  با میزان

: باند حاصل از 5تا  1های ( ، شمارهbp1000-100متوسط )

 DNAاستخراج 

 

 
 

حاصل از تکثیر ژن  PCRالکتروفورز محصوالت  -2شکل 

 ,DNA Ladder:M1. %1گاو و االغ بر روی ژل آگارز 

M2   از شرکت CinnaGe( با میزان متوسطbp1000-

( bp 274: باند حاصل از تکثیر ژن گاوی )1( ، شماره 100

 (bp 145: باند حاصل از تکثیر ژن االغ )2و شماره 
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حاصل از تکثیر ژن  PCRالکتروفورز محصوالت  -3شکل 

کنترل مثبت  کرده به عنوانرخچهای گوشت گاو در نمونه

از DNA  Ladder:M.%1بر روی ژل آگارز 

( ، bp1000-100با میزان متوسط ) CinnaGen شرکت 

 (bp 274: باند حاصل از تکثیر ژن گاوی ) 5تا 1شماره 
 

 
 

حاصل از تکثیر ژن  PCRالکتروفورز محصوالت  -4شکل 

. %1رخ کرده بر روی ژل آگارز چاالغ در نمونه های گوشت 

DNA   Ladder:Mاز شرکت CinnaGen  با میزان

 PCR: نتیجه حاصل از 1( ، شماره bp1000-100متوسط )

: نتایج حاصل از تکثیر  7تا  2گوشت خالص االغ. شماره 

 (145ژن االغ )
 

 
 

حاصل از تکثیر ژن  PCRالکتروفورز محصوالت  -5شکل 

کرده بر روی ژل آگارز رخچهای گوشت االغ در نمونه

1%.DNA    Ladder:M از شرکت CinnaGen با میزان

 PCR: نتیجه حاصل از 1( ، شماره bp1000-100متوسط )

: نتایج مثبت حاصل از 5تا  2گوشت خالص االغ. شماره 

)در  : کنترل منفی6(، شماره bp 145 تکثیر ژن االغ )

 از آب مقطر استفاده شد( DNAبه جای  PCRواکنش 
 

 بحث 

های اخیر آمار تقلبات در تولید مواد متاسفانه در سال
های گوشتی افزایش قابل غذایی ازجمله فرآورده

همین دلیل تشخیص است، بهای داشتهمالحظه
های حیوانی مورد ها و شناسایی گروهاختصاصی گونه

-تلقی میاستفاده در مواد غذایی امری ضروری و مهم 

 PCRهای گوناگون های اخیر از روششود. در سال
برای شناسایی تقلبات ناشی از افزودن گوشت حیوانات 

. از استمختلف در محصوالت گوشتی استفاده شده
،  species-specific PCRتوان بهها میجمله این روش
PCR-RFLP  ، real- time PCR،PCR-RAPD ،

DNA barcoding  وPCR product sequencing  
 (.2015 علی و همکاران) اشاره نمود

ها برای خاص گونه PCRدر بررسی حاضر از تکنیک 
کرده های االغ و گاو در گوشت چرخشناسایی گونه
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http://www.cinnagen.com/Page.aspx?t=8&l=3&Id=130
http://www.cinnagen.com/Page.aspx?t=8&l=3&Id=130
http://www.cinnagen.com/Page.aspx?t=8&l=3&Id=130
http://www.cinnagen.com/Page.aspx?t=8&l=3&Id=130
http://www.cinnagen.com/Page.aspx?t=8&l=3&Id=130
http://www.cinnagen.com/Page.aspx?t=8&l=3&Id=130
http://www.cinnagen.com/Page.aspx?t=8&l=3&Id=130


 1397سال  /3شماره  28هاي صنایع غذایي/ جلد نشریه پژوهش و ...                                                                                  ، دلدارحسن زاده     52

 

نیز برای  (2014) نژاد و همکارانپرچمی .استفاده شد
-تعیین وجود گوشت گاو و مرغ در سوسیس و کالباس

 PCRشده از تهران، از روش  آوریهای گاوی جمع
اختصاصی استفاده کردند. در این بررسی از ژن 

میتوکندریایی استفاده شد. نتایج نشان داد  bسیتوکروم 
شان حاوی آالیش ها برخالف برچسبتمامی نمونه

مرغی بودند و احشای گاوی در پنج نمونه تشخیص 
  شد.داده

با استفاده از روش ( 2009قوتی و همکاران )
multiplex PCR ،10 کرده، نمونه گوشت چرخ

سوسیس و کالباس را از نظر وجود گوشت 
نشخوارکنندگان، پرندگان و خوک مورد بررسی قرار 

خوک یافت نشد اما  DNAها دادند. در هیچ یک از نمونه
های سوسیس حضور گوشت پرندگان از نمونه %40در 

های گوشت مشخص شد. همچنین هیچ یک از نمونه
  کرده دارای آالیش مرغی نبودند.خچر

نمونه گوشت  24برروی  (2015) هو و همکاران مطالعه
نمونه با مرغ، اردک  1و  2، 6تجاری نشان داد به ترتیب 

و غاز ترکیب شده بودند. این بررسی با استفاده از 
DNA میتوکندریایی و روشmultiplex PCR  صورت

و  bp131،bp283گرفت. اندازه قطعات مورد استفاده 
bp387 .برای گوشت مرغ، اردک و غاز بود  

 14نشان دادند که از میان  (2012و همکاران ) دمیرهان
نمونه حاوی  2نمونه محصول غذایی از کشور آلمان 

نمونه از  29نمونه در بین  1ژالتین خوک بودند و 
کشور ترکیه از نظر حضور گوشت خوک مثبت 

  .تشخیص داده شد
شده براساس حاضر، از جفت پرایمر طراحیدر پژوهش 

 DNA bpمیتوکندریایی برای تکثیر قطعات  ND2ژن 
های به منظور تشخیص گونه bp DNA145 و  274

میتوکندریایی  DNAگوشتی گاو و االغ استفاده شد. 
است که باعث کاربرد اختصاصی های دارای ویژگی

است. ازجمله مزایای ژنوم گسترده آن شده
های توان به وراثت مادری، تعداد کپیریایی میمیتوکند

باال از هر سلول، سرعت باالی جهش و نوترکیبی اندک 
 هایکپی تعداداشاره نمود.  حرارتی باال مقاومت و

 و زیاد کمیت کننده تضمین میتوکندریاییDNA  فراوان
 از کمی مقدار در زمان وجود حتی PCR محصول کافی

باشد، چراکه شده میپخته یا خام گوشت هاینمونه
 کوچک، میتوکندریایی، DNA  باالی هایکپی تعداد

 بقای شانس سلول، در بودنشان حلقوی و ایدورشته

 دهد. درحرارتی را افزایش می  مختلف شرایط تحت آنها

 روی بر مختلف پخت هایروش اثرات متعدد مطالعات

 از شده میتوکندریایی استخراج PCR ، DNA تکثیر

-نا اثرات گونه بدون هیچ گوشتی محصوالت و گوشت

پرچمی نژاد و ) گرفته است قرار بررسی مطلوب، مورد
های متعددی از تشخیص گزارش. (2014 همکاران

های های گوشتی و بررسی وجود گونهتقلبات فرآورده
حیوانی مختلف با استفاده از ژنوم میتوکندریایی وجود 

و همکاران مانه شده توسط دارد. در پژوهش انجام
  species-specificا استفاده از روش( که ب2009)

PCR  صورت گرفت، از ژنND2  میتوکندریایی برای
به منظور تشخیص گوشت مرغ  bp 442تکثیر قطعات 

بالگامبا و  های دیگر توسطاستفاده شد. در بررسی
  ژناز (، 2009و همکاران ) موراگایاو ( 2001)همکاران 

cytochrome b ،DNA  میتوکندریایی و از روش
PCR-RFLP  برای تشخیص تقلبات محصوالت گوشتی

نتیجه حاصل  (2009موراگایا و همکاران ) .شداستفاده
گونه  cytochrome b 7از ژن  359bpاز تکثیر قطعات 

گاو، گاومیش، خوک، بز، خرگوش، مرغ و بلدرچین را 
  مناسب ارزیابی کرد.

برای  PCR-RFLPنیز از ( 2005و همکاران ) گریش
برای تشخیص   12s rRNAتکثیر ژنوم میتوکندریایی 

گوشت گوسفند، بز و گاومیش استفاده نمود و بیان کرد 
منظور تشخیص تقلبات این تکنیک بازده مناسبی را به

 های گوشتی دارای چندین نوع گوشتدر فرآورده
 . ندارد

از ژن  PCR-RFLPاز  ( نیز2012نادیا و همکاران )
COI  زیر واحد یک سیتوکروم اکسیداز( (C 

میتوکندری برای تشخیص گوشت خام گونه های گاو، 
مرغ، بوقلمون، گوسفند، خوک، گاومیش، شتر و االغ 

 استفاده کردند. 
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درباره تشخیص حضور گوشت االغ و اولین تحقیق 
استفاده از روش  باهای گوشتی اسب در فرآورده
Real-time PCR ( 2005مکاران )هو  کیشولم توسط

 برای طراحی پرایمرها از ژنوم. صورت گرفت
 119bpبا طول قطعه  cytochrome bمیتوکندریایی 

برای گوشت اسب استفاده  69bpبرای گوشت االغ و 
شده در این تحقیق شد. نتایج نشان داد تکنیک استفاده

د اسب و االغ های نزدیک به هم ماننبرای تشخیص گونه
 کارآمد نبوده است.

و با  PCR( از تکنیک 2013ساوتورن و همکاران )
 برای ND2و Cyt b، 12 srRNAهای استفاده از ژن

تشخیص تقلب و اشتباه برچسب زدن محصوالت 
 ٪68ها نشان داد که گوشتی استفاده کردند. نتایج یافته

در هایی است که های مورد استفاده حاوی گونهاز نمونه
 برچسب محصول مشخص نشده اند.

نمونه  98در پژوهش حاضر نیز حضور گوشت االغ در 
شده از نقاط مختلف شهر آوریگوشت چرخ کرده جمع

نمونه به  7االغ در  DNAتبریز بررسی شد و وجود 
 اثبات رسید.

کیت تشخیص گوشت  (2011و همکاران ) یتیمهمچنین 
های گوشتی را با استفاده از االغ موجود در فرآورده

د. این کیت قادر به ابداع کردن Real-time PCRروش 
االغ در  DNAپیکوگرم  1/0شناسایی مقادیر باالتر از 

  دیده است.محصوالت گوشتی خام و حرارت
 PCR( یک تشخیص چندتایی 2015هینیگ و همکاران)

برای Quadruple Multiplex PCR) ) چهارگانه
گاو، اردک، گوشت گوسفند و گوشت تشخیص گوشت 

 خوک در گوشت چرخ کرده استفاده کردند.

های نمونه از انواع فرآورده 224در  در پژوهشی دیگر
های مختلف در آوری شده از کارخانهگوشتی جمع

نمونه دارای مقادیر متفاوتی از گوشت حرام  17ایران، 
از جمله االغ و اسب بودند. در این بررسی از 

cytochrome b  ژنوم میتوکندریایی و از روشPCR-

RFLP .(2014)دوستی و همکاران  استفاده شد . 
دیجیتال قطره  PCR( از روش 2014فلورن و همکاران )

( برای شناسایی و تعیین گونه در ddPCRای )
محصوالت گوشتی فراوری شده گاو، اسب و خوک 

 استفاده کردند.
ان و همکار عبدالرحمن بررسی PCR-RFLPنتایج 

نشانگر دارابودن قدرت تشخیص این روش  (2009)
هم )االغ و اسب( است. اندازه  های نزدیک بهمیان گونه

  بود. 221bpقطعه استفاده شده برای گوشت االغ 
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Abstract 

Today, the desire to use minced meat has grown as one of the available raw foods. Due to the 

economic value of meat, there is the likelihood of using unauthorized meat or other meat in minced 

meat. There are several methods to detect adulteration in ground meat. One of the best methods for 

detecting these adulterations is molecular tests like PCR. Today, this technique has been widely 

used because of its speed, simplicity, sensitivity and specificity. In this research, it was used of 

polymerase chain reaction (PCR) technique to detect adulteration in minced meats collected from 

Tabriz. The PCR primers were designed based on the ND2 sequence of mitochondrial genes of 

donkey and genome of cow. Amplification sizes were 145 and 274 bp for donkey and cow 

respectively. Screening of 98 commercial minced meats collected from different parts of Tabriz, 7 

samples were showed which have contamination with donkey meat. 
  
Keyword: Donkey meat, Minced beef, Molecular detection 


