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با توجه به پيشرفتهای روزافزون در زمينه مهندسی ژنتيک ،اثبات نقش بیبديل آن در تأمين
امنيت غذايی کشورهای جهان و نيز افزايش حجم مبادالت جهانی محصوالت حاصل از آن،
همچون ساير فناوری های روز دنيا مالحظاتی نيز درباره محصوالت حاصل از آن ابراز شده است.
از اينرو ضوابطی همچون پروتکل ايمنی زيستی کارتاهنا در سطح بينالمللی و قانون ايمنی

واژههای کليدی


زيستی جمهوری اسالمی ايران در سطح ملی جهت پاسخگويی به اين مالحظات و جلب اعتماد

تراریخته

مصرفکنندگان تدوين و تصويب شدهاند .بر اساس اين ضوابط ،محصوالت حاوی موجودات زنده

خوراک دام

تعييريافته ژنتيکی (تراريخته) جهت آگاهیبخشی به مصرفکننندگان و اعطای قدرت تصميمگيری

ذرت تراریخته

به آنها برچسبگذاری میشوند .جهت برچسب گذاری اين محصوالت نيز نيازمند توانمندی در

ردیابی و شناسایی
 PCRچندگانه
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حوزه رديابی و شناسايی موجودات زنده تغييريافته ژنتيکی هستيم .از اين رو ،در اين پژوهش،
روشی سريع جهت رديابی و شناسايی  04رخداد ذرت تراريخته در  4محموله ذرت دامی وارداتی
از کشور برزيل ارايه شده است .از ميان اين  04رخداد 01 ،رخداد دارای مجوز از وزارت جهاد
فرضی غيرمجاز در نظر گرفته شدهاند .رديابی و شناسايی اين  04رخداد با استفاده از واکنش
زنجيرهای پليمراز چندگانه با استفاده از  7واکنش با برنامه يکسان بهينهسازی شد ،بهطوریکه در هر
واکنش دو رخداد مورد رديابی قرار گرفت .اين روش دارای مزايايی همچون صرفهجويی در
زمان و هزينهها است .نتايج رديابی در چهار محموله وارداتی نشان داد که هر چهار محموله فاقد
رخدادهای فرضی غيرمجاز بودهاند و محتوای همه محمولههای مورد آزمايش ،دارای ترکيبات
متفاوتی از رخدادهای مجاز بودند .اين نتايج در تطابق کامل با اطالعات مندرج در اتاق تهاتر
ايمنی زيستی کشورمان هستند.
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مقدمه

حاصل کند ،لزوم ردیابی و شناسایی رخدادهای محصوالت

تأمین امنیت غذایی جمعیت رو به رشد جهان از معضالت اصلی

تراریخته از اهمیت بسزایی برخوردار است (.)Wei et al. 2018

جامعه بشری است که تا حدودی با استفاده از فناوریهای نو از

شناسایی و ردیابی محصوالت تراریخته هم میتواند بر اساس

جمله فناوری زیستی جدید و مهندسی ژنتیک محقق شده است

شناسایی تراژن (مشتمل بر توالی الحاق شده به ژنوم) باشد و هم

( .)Park et al. 2011محصول فناوری زیستی جدید در بخش

میتواند بر اساس شناسایی محصول تراژن یا پروتئینی باشد که در

کشاورزی ،محصوالت تراریخته هستند که از سال  1991تولید

گیاه تراریخته تولید میشود ( .)Kamle and Ali 2013روش مبتنی

تجاری آنها آغاز و بر اساس آخرین آمارهای رسمی تا انتهای

بر پروتئین دشوار و با حساسیت کمتری هستند و بهطور معمول

سال  2519به  195/0میلیون هکتار رسیده است .بر اساس آمار

برای محصوالتی که فرآوری شده و ممکن است در آنها پروتئین

ارایه شده توسط سرویس بینالمللی دستیابی به و استفاده از

مورد نظر تخریب شده باشد ،مناسب نیستند (

بیوتکنولوژی کشاورزی در سال  ،2519کشورهای عمده تولید

 .)2013در حالیکه روشهای مبتنی بر واکنش زنجیرهای پلیمراز

کننده محصوالت تراریخته در جهان ایاالت متحده آمریکا ،برزیل،

و دی.ان.آ بسیار کاربردیتر هستند .روشهای متعددی برای

آرژانتین ،کانادا و هند هستند و در حدود  195کشور جهان از

شناسایی و ردیابی محصوالت تراریخته بر اساس دی.ان.اِ تعریف

جمله جمهوری اسالمی ایران وارد کننده و مصرفکننده این

شدهاند .یکی از انواع روشهای پی.سی.آر ،پی.سی.آر چندگانه

1

محصوالت هستند .عمده محصوالت تراریختهای که در بازار

است که بر مبنای تکثیر همزمان چندین توالی مختص رخداد با

تجارت جهانی وجود دارند مشتمل بر کلزا ،سویا ،ذرت و پنبه

بیش از یک جفت آغازگر است که یک روش استاندارد قابل

هستند (.)James 2019

اعتماد و کمهزینه با صرفهجویی در زمان و هزینه برای تشخیص

با توجه به افزایش تولید محصوالت تراریخته و ورود این

محصوالت تراریخته است( .

محصوالت به بازار تجارت جهانی ،ضوابطی جهت تسهیل نظارت

;al. 2005; Hernandez et al. 2004; Nikolic et al. 2009
 .)Shrestha et al. 2010روش پی.سی.آر چندگانه که میتواند

گذاری این محصوالت در بسیاری از کشورها الزام شد

( Adugna

 .)and Mesfin 2008یکی از این ضوابط که در سطح بینالمللی
مورد پذیرش بسیاری از کشورهای جهان قرارداد" ،پروتکل ایمنی

زیستی کارتاهنا" است که ضوابط مربوط به تبادالت بینالمللی
محصوالت تراریخته را تبیین میکند (

Cartagena Protocol on

 .)Biosafety 2000یکی از الزامات این پروتکل ،اعالم نوع رخداد
و مشخصات محصول تراریخته توسط کشور صادر کننده است.
کشور واردکننده نیز می تواند بر اساس مصالح ملی خود،
صادر کننده را راستیآزمایی کند .با توجه به حجم عظیم واردات
این محصوالت و نیازمندی کشور به یک روش سریع و با کارایی
باال که بتواند در کمترین زمان ممکن و با بیشترین دقت وجود
رخدادهای تراریخته را در محمولههای وارداتی ردیابی و شناسایی
کند ،از اهمیت ویژهای برخوردار است .در واقع با توجه به اینکه
هر کشوری حق خود میداند که از نوع رخداد وارداتی اطمینان
243

ژنتيک نوین /دوره شانزدهم /شماره  /4زمستان 0411

چندین قطعه دی.ان.ای هدف را در یک واکنش و بهطور همزمان
شناسایی کند ،یک روش پایه برای شناسایی محتوای چندگانه
محصول تراریخته است (

Germini et al. 2004; James et al.

.)2003
جمهوری اسالمی ایران نیز همانند بسیاری از کشورهای جهان از
بیش از  10سال گذشته وارد کننده محصوالت تراریخته بهویژه
ذرت و سویای تراریخته برای خوراک دام و روغن کشی است
( .)Sarmadi et al. 2013از اینرو ،توانمندی کشور در زمینه
ردیابی و شناسایی این محصوالت از اهمیت بسزایی برخوردار
است .در این پژوهش یک روش سریع بر مبنای پی.سی.آر
چندگانه جهت ردیابی و شناسایی رخدادهای موجود در
محمولههای ذرت دامی وارداتی به کشور ارایه شده است که
ضمن صرفهجویی در هزینهها ،موجبات ردیابی سریعتر
رخدادهای موجود در محمولههای وارداتی را فراهم میکند.
)Multiplex PCR (mPCR

1
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رخدادهای مجاز کشورش را تعیین کرده و از سوی دیگر ادعای

Chaouachi et al. 2008; Forte et
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بر تولید و استفاده از این محصوالت تدوین شد و برچسب

Pobozy et al.
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.رخدادهای مورد ارزیابی در جدول شماره یک ارایه شده است

مواد و روشها

دوازده ردیف اول جدول مربوط به رخدادهای مجاز و دو ردیف

 محموله ذرت وارداتی به کشور (از0 نمونههای مورد ارزیابی از

.آخر جدول مربوط به رخدادهای فرضی غیرمجاز هستند

کشور برزیل) با ادعای تراریختگی از سازمان دامپزشکی کشور

آ از محمولههای وارداتی با استفاده از روش.ان.استخراج دی

 نمونهبرداری با استفاده استاندارد ملی نمونهبرداری.دریافت شد

( دالپورتا پس از آسیاب کردن دانههای ذرت انجام شد

 توسط سازمان دامپزشکی کشور انجام1015 خوراک دام به شماره

آ استخراج شده توسط.ان. در نهایت غلظت نمونههای دی.)2001

 تن15555  هر محموله حاوی حدود.)INSO-7570, 2020( شد

آر با استفاده از.سی.دستگاه نانودراپ اندازهگیری شد و پی

 این پژوهش در پژوهشگاه.دانه ذرت دامی بوده است

 ذرت با توالی آغازگرهای ارایهZein آغازگرهای اختصاصی ژن

.بیوتکنولوژی کشاورزی انجام شد

آر.سی. مواد و شرایط واکنش پی. انجام گرفت2 شده در جدول

بر اساس اطالعات رسمی مندرج در پروفایل جمهوری اسالمی

مورد استفاده برای آغازگرهای مختص رخداد این رخدادها

12 ،ایران در اتاق تهاتر ایمنی زیستی در زمان انجام این پژوهش

 در انتها نتایج حاصل. ارایه شده است0  و3 بهترتیب در جداول

رخداد منفرد دارای مجوز از وزارت جهاد کشاورزی جهت

.آر بروی ژل آگارز یک درصد بارگذاری شدند.سی.از واکنش پی

 در این.)bch.cbd.int( استفاده بهعنوان خوراک دام بودند

جهت مشخص شدن اندازه باندهای نمایش داده شده در ژل

 رخداد10  روش ردیابی و شناسایی سریع و چندگانه،پژوهش

. استفاده شد1Kb Ladder Plus  از،آگارز

 رخداد بهعنوان رخداد مجاز و دو رخداد12( ذرت تراریخته

Li et al.

[ DOR: 20.1001.1.20084439.1400.16.4.9.3 ]
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 لیست.بهعنوان رخداد فرضی غیرمجاز) مورد ارزیابی قرار گرفت

)bch.cbd.int(  لیست رخدادهای مورد ارزیابی در پژوهش-1 جدول
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ردیف

event / رخداد

LMO identification / صفت تراریخته

1
2

MON-ØØ81Ø-6
ACS-ZMØØ3-2

3

SYN-BTØ11-1

4
5
6

MON-ØØ6Ø3-6
MON-ØØØ21-9
DAS-Ø15Ø7-1

7

SYN-IR162-4

8
9

MON-89Ø34-3
MON-88Ø17-3

10

DAS-59122-7

11

MON-8746Ø-4

12

SYN-IR6Ø4-5

13

SYN-EV176-9

14

MON-ØØ863-5

Resistance to diseases and pests - Insects - Lepidoptera (butterflies and moths)
Resistance to antibiotics – Ampicillin /
Resistance to herbicides - Glufosinate
Resistance to diseases and pests - Insects - Lepidoptera (butterflies and moths) / Resistance to
herbicides - Glufosinate
Resistance to herbicides - Glyphosate
Resistance to herbicides - Glyphosate
Resistance to diseases and pests - Insects - Lepidoptera (butterflies and moths) / Resistance to
herbicides - Glufosinate
Mannose tolerance /
Resistance to diseases and pests - Insects - Lepidoptera (butterflies and moths)
Resistance to diseases and pests - Insects - Lepidoptera (butterflies and moths)
Resistance to diseases and pests - Insects - Coleoptera (beetles) /
Resistance to herbicides - Glyphosate
Resistance to diseases and pests - Insects - Coleoptera (beetles) /
Resistance to herbicides - Glufosinate
Resistance to antibiotics - Kanamycin /
Tolerance to abiotic stress – Cold, Heat, Drough
Mannose tolerance / esistance to diseases and pests - Insects - Coleoptera (beetles) - Western corn
rootworm (Diabrotica virgifera)
Resistance to antibiotics- Ampicillin
Resistance to diseases and pests- Insects- Lepidoptera (butterflies and moths) and European corn
borer (Ostrinia nubilalis)
Resistance to herbicides- Glufosinate
Resistance to antibiotics- Kanamycin
Resistance to diseases and pests- Insects- Coleoptera (beetles)
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جدول  -2توالی آغازگرها بههمراه اندازه باند مورد انتظار برای ژن  Zeinذرت
اندازه باند مورد انتظار bp

توالی پرایمر 5′ to 3′

ژن داخلی

500

F: CTAGAATGCAGCACCAACAAA
R: CCTCAGTCGCACATATCTACTATACT

Zein

جدول  -3اجزا و مقادیر واکنش پی.سی.آر مورد استفاده برای ژن  Zeinذرت
مقادیر

اجزای واکنش

10 µl
1 µl

)PCR Master Mix (2X
)Forward primer (10 pmol

1 µl

)Reverse primer (10 pmol

1 µl

)DNA Template (100 ng/µl

7 µl

Water

جدول  -0شرایط دمایی واکنش پی.سی.آر مورد استفاده برای ژن  Zeinذرت
مرحله واکنش

35 Cycles

Initial denaturation
Denaturation
Annealing
Extention
Final extention

دما (درجه سانتیگراد)

مدت زمان

95
95
58
72
72

5 min
30 sec
30 sec
30 sec
3 min

رخدادها در نظر گرفته شد که در سازگاری با آغازگرهای مورد

رخدادها

استفاده برای همه رخدادها باشد .اندازه باند مورد انتظار حاصل از
واکنش با استفاده از آغازگرهای مورد نظر در جدول شماره 0
ارایه شده است .جهت پیشبینی رخدادهایی که شرایط مناسبی
برای استفاده در یک آزمون پی.سی.آر چندگانه را دارند از
نرمافزار  Vector NTIاستفاده شد .مواد و شرایط واکنش
پی.سی.آر نیز بهترتیب در جداول  1و  1ارایه شده است.
جدول  -0اندازه باند مورد انتظار برای آغازگرهای مختص رخداد رخدادهای
مورد آزمون

مقادیر

اجزای واکنش

10 µl
1 µl
1 µl
1 µl
1 µl
1 µl
5 µl

)PCR Master Mix (2X
)Forward primer- event 1 (10 pmol
)Reverse primer- event 1 (10 pmol
)Forward primer- event 2 (10 pmol
)Reverse primer- event 2 (10 pmol
)DNA Template (100 ng/µl
Water

جدول  -1شرایط دمایی واکنش پی.سی.آر مورد استفاده برای رخدادها
مرحله واکنش
Initial denaturation
Denaturation
Annealing
35 Cycles
Extention
Final extention

دما (درجه سانتیگراد)

مدت زمان

95
95
63
72
72

5 min
30 sec
30 sec
30 sec
3 min

اندازه باند مورد انتظار bp

رخداد

190

SYN-BTØ11-1

210

ACS-ZMØØ3-2

300

MON-ØØ81Ø-6

220

MON-ØØ6Ø3-6

270

MON-ØØØ21-9

هر واکنش پی.سی.آر برای رخدادها از CRMهای استاندارد

340

DAS-Ø15Ø7-1

140

SYN-IR162-4

بهعنوان کنترل مثبت و از نمونه شاهد غیرتراریخته بهعنوان کنترل

210

MON-89Ø34-3

منفی استفاده شد .یک نمونه فاقد الگوی دی.ان.ای نیز برای

200

MON-88Ø17-3

130

SYN-IR6Ø4-5

اطمینان از عدم آلودگی آغازگرها و سایر مواد پی.سی.آر نیز

570

SYN-EV176-9

استفاده شد .در انتها نتایج حاصل از واکنش پی.سی.آر بروی ژل

290

DAS-59122-7

280

MON-ØØ863-5

210

MON-8746Ø-4

آزمون پی.سی.آر با استفاده از دستگاه  BioRadانجام گرفت .در

آگارز دو درصد بارگذاری شدند .جهت مشخص شدن اندازه

] [ DOR: 20.1001.1.20084439.1400.16.4.9.3
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باندهای نمایش داده شده در ژل آگارز از

1Kb Ladder Plus

استفاده شد.

نتایج انواع رخدادهای موجود در محمولههای اول تا چهارم در
جدول شماره  9نمایش داده شده است .همانطور که در جدول 9
و نیز شکل  2مشخص است ،نتایج نشان دادند همانطور که در
پروفایل جمهوری اسالمی ایران در اتاق تهاتر ایمنی زیستی اعالم

نتایج و بحث

شده است ،ترکیبات متفاوتی از رخدادهای مجاز در محمولههای

نتایج بررسی نمونههای دی.ان.ای استخراج شده با استفاده از

مورد آزمایش حضور داشتند ( .)bch.cbd.intرخدادهای

دستگاه نانودراپ نشان داد که دی.ان.ایهای استخراج شده تا

 ØØ863-5و  SYN-EV176-9که تاکنون مجوزهای الزم را از

حدودی عاری از آلودگیهای ناشی از استخراج دی.ان.ای هستند

مرجع ذیصالح مربوطه (وزارت جهاد کشاورزی در مورد

و غلظت تمام نمونهها به میزان  155نانوگرم دی.ان.آ در هر

خوراک دام) دریافت نکردهاند و در این پژوهش بهعنوان

میکرولیتر محلول دی.ان.ا تنظیم شد .سپس جهت اطمینان از

رخدادهای فرضی غیرمجاز در نظر گرفته شده بودند ،در هیچکدام

کارایی و خلوص دی.ان.آهای استخراج شده ،پی.سی.آر با استفاده

از محمولههای مورد آزمایش حضور نداشتند.

MON-

از ژن  Zeinذرت انجام گرفت و نتایج نشان داد که همگی
استخراجها دارای دی.ان.آ ذرت و با کارایی باال در واکنش
پی.سی.آر هستند .نتایج در شکل یک ارایه شده است .سپس با
استفاده از نرمافزار  Vector NTIسازگاری آغازگرهای رخدادهای
مختلف با هم سنجیده شد .نتایج نهایی این سنجش با توجه به
صورت گرفت .ترکیبهای دوتایی و سهتایی متفاوتی آزمایش
شدند و در نهایت از میان تمام ترکیبات بهترین نتیجه مربوط به 1
واکنش دوتایی نشان داده شده در جدول  2بود .بدین ترتیب با
اجرای  1واکنش دوتایی پی.سی.آر نتایج  10رخداد موردنظر قابل
ارزیابی است .از سوی دیگر برنامه واکنش پی.سی.آر برای تمامی

شکل  -1نتایج واکنش پی.سی.آر ژن  Zeinذرت ران شده بروی ژل آگارز دو

رخدادها بهصورت یکسان بهینه شد .بهطوریکه با یکبار روشن

درصد

کردن دستگاه پی.سی.آر تمامی رخدادها سنجیده شوند .برنامه

چاهکها بهترتیب از سمت چپ به راست -2 ،1Kb Ladder Plus -1 :کنترل

بهینه شده واکنش پی.سی.آر در جدول  1نمایش داده شده است.
نتایج پی.سی.آر چندگانه ران شده در بروی ژل آگارز دو درصد
در شکل  2ارایه شده است .بهدلیل کوچکی باندهای برخی از

بدون الگوی دی.ان.ای یا آب -3 ،نتیجه پی.سی.آر شاهد -0 ،نتیجه پی.سی.آر
برای یک نمونه تراریخته و  0الی  -2نتایج پی.سی.آر برای نمونههای وارداتی
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طول باند حاصل از تکثیر قطعات آغازگرهای رخدادهای مختلف

یک تا چهار)

رخدادها ،از ژل آگارز دو درصد برای نمایش نتایج استفاده شد.

رخداد دوم مورد ارزیابی در واکنش

رخداد اول مورد ارزیابی در واکنش

واکنشهای پی.سی.آر چندگانه

SYN-BTØ11-1
MON-89Ø34-3
MON-88Ø17-3
SYN-IR6Ø4-5
DAS-59122-7
MON-ØØ6Ø3-6
MON-8746Ø-4

MON-ØØ81Ø-6
MON-ØØ863-5
MON-ØØØ21-9
ACS-ZMØØ3-2
SYN-IR162-4
DAS-Ø15Ø7-1
SYN-EV176-9

Reaction 1
Reaction 2
Reaction 3
Reaction 4
Reaction 5
Reaction 6
Reaction 7
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شکل  -2نتایج واکنش پی.سی .آر چندگانه رخدادهای ذرت ران شده بروی ژل آگارز دو درصد
 :Aبا استفاده از CRMهای استاندارد بهعنوان کنترل مثبت :B ،با استفاده از آب بهجای دی.ان.ای الگو جهت کنترل آلودگی مواد پی.سی.آر :C ،با استفاده از دی.ان.آ شاهد
بهعنوان کنترل منفی و  F ،E ، Dو  :Gبا استفاده از دی.ان.ای استخراج شده از نمونههای مربوط به محمولههای ذرت وارداتی ( -Dبرزیل -E ،برزیل -F ،برزیل و -G
واکنش دوم ( )R2حاوی آغازگرهای رخدادهای  MON-ØØ863-5و  -0 ،MON-89Ø34-3واکنش سوم ( )R3حاوی آغازگرهای رخدادهای  MON-ØØØ21-9و
 -0 ،MON-88Ø17-3واکنش چهارم ( )R4حاوی آغازگرهای رخدادهای  ACS-ZMØØ3-2و  -1 ،SYN-IR6Ø4-5واکنش پنجم ( )R5حاوی آغازگرهای
رخدادهای  SYN-IR162-4و  -1 ،DAS-59122-7واکنش ششم ( )R6حاوی آغازگرهای رخدادهای  DAS-Ø15Ø7-1و  MON-ØØ6Ø3-6و  -2واکنش هفتم
( )R7حاوی آغازگرهای رخدادهای  SYN-EV176-9و )MON-8746Ø-4
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جدول  -9رخدادهای موجود در محمولههای وارداتی
محموله سوم

محموله دوم

محموله اول

رخدادها

محموله چهارم
-

+

+

+

MON-ØØ81Ø-6

+

+

+

+

SYN-BTØ11-1

-

-

-

-

MON-ØØ863-5

+

+

+

+

MON-89Ø34-3

-

-

+

-

MON-ØØØ21-9

+

+

+

+

MON-88Ø17-3

+

+

+

+

ACS-ZMØØ3-2

-

-

-

-

SYN-IR6Ø4-5

+

+

+

+

SYN-IR162-4

-

-

-

-

DAS-59122-7

+

+

+

+

DAS-Ø15Ø7-1

+

+

+

+

MON-ØØ6Ø3-6

-

-

-

-

SYN-EV176-9

-

-

-

-

MON-8746Ø-4

واکنشها
Reaction 1
Reaction 2
Reaction 3
Reaction 4
Reaction 5
Reaction 6
Reaction 7

این موضوع نشاندهنده و صحت ادعای وارد کنندگان است .در

پایانبر  nosو یا پروموتر  35Sمثبت بودند .عالوه بر این وجود یا

ضمن هیچکدام از محمولههای مورد آزمایش حاوی رخدادهای

عدموجود دو رخداد ذرت  Bt11و  MON810را نیز بررسی

SYN-IR6Ø4-5

کردند و نتایج نشان دادند که نمونههای مورد بررسی حاوی این

مجاز  DAS-59122-7 ،MON-8746Ø-4و

ارزیابیهای محمولههای ذرت تراریخته دامی با استفاده از آغازگر

در اتاق تهاتر ایمنی زیستی این دو رخداد جزو رخدادهایی هستند

مختص رخداد برای اولین بار در ایران با استفاده از این پژوهش

که توسط وزارت بهداشت ،درمان و اموزش پزشکی مجوزهای

گزارش شده است .عالوه بر این از روش پی.سی.آر چندگانه

الزم را دریافت کردهاند ( .)bch.cbd.intبا توجه به اینکه حدآستانه

جهت صرفهجویی در زمان و هزینهها نیز از ویژگیهای نوآورانه

پذیرش برای رخدادهای مجاز و همینطور حد آستانه تحمل برای

این پژوهش بوده است .این در حالی است که پژوهشهای قبلی

رخدادهای غیرمجاز در جمهوری اسالمی ایران هر دو صفر

با استفاده از آغازگرهای عناصر پروموتر و ترمیناتور (بهعنوان مثال

هستند ،بررسی صحت ادعای واردکنندگان از لحاظ اطمینان

پایانبر  nosو یا پروموتر  )35Sتراریختگی یا عدمتراریحتگی را

بخشی به مصرفکنندگان و برچسبگذاری محصوالت از اهمیت

اعالم کرده بودند .طی مطالعهای پنج نمونه از محمولههای وارداتی

باالیی برخوردار است .در نتیجهی ردیابی و شناسایی رخدادهای

35S

موجود در محصول ،میتوان برچسبگذاری را با اطمینان بیشتری

مورد بررسی قرار گرفت و هر پنج نمونه دارای هر دو عنصر مورد

انجام داد .در نتیجه توانمندسازی کشور در زمینه ردیابی و

بررسی بودند ( .)Sarmadi et al. 2013در مطالعه دیگری ذرتها

شناسایی رخدادهای محصوالت تراریخته از اهمیت باالیی

و سویاهای موجود در بازار تهران را بررسی کردند و نشان داد که

برخوردار است.

ذرت را با استفاده از آغازگرهای پایانبر  nosو یا پروموتر
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