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  ا�خبار

  عالمًيا

 ٢٠١٩ – ٢٠١٣تقرير يقدم اتجاھات سوق التنولوجيا الحيوية الزراعية للفترة من   •

 

  أفريقيا

• NACRRI-UBIC وجيا الحيويةيستضيف حفل توزيع الجوائز لمسابقة الكتابة في مجال التكنول 

 في مصر   ورشتى عمل حول التكنولوجيا الحيوية الزراعية وا(تصا(ت في مجال التكنولوجيا الحيوية الزراعية •

  مسئول حكومي نيجيري يشجع منتجات التكنولوجيا الحيوية للوصول إلي ا/من الغذائي •

  لقاء بين جامعة و(ية كولورادو وجامعة القاھرة حول ا/نشطة المشتركة •

  

  ا�مريكتين

 علماء ينجحون في تحديد جينات مقاومة ل6مراض في نبات الفلفل •

  محصول الذرة ز انتاجيةة الرئيسية في لغعلماء ينجحون في ايجاد القطع •

   إرسال طحالب ذات تمثيل ضوئي للفضاء لتوضيح آليات نباتية رئيسية •

  

  آسيا والمحيط الھادئ

  أط;ق أول قمر صناعي مجھز بمختبر ل;ستشعار عن بعد للنباتات في باكستان •

  ورشة عمل حول المحاصيل التكنو حيوية لمزارعي أقليم باك جيانج في فيتنام •

  

  أوروبا

 العلماء يعكفون علي فك الشفرة الوراثية ل6نواع الرئيسية من الكرنب •

  اء ينشرون أول خريطة وراثية للفيتوفثيرا ا�وروبيةعلم •

  

  البحث العلمي

 جينات ذات ذاكرة تسمح للذرة بالتكيف اCجھادات المتكررة من الجفاف •

 القطن يحصل علي تعزيز قدرته علي تحمل الجفاف عن طريق اCفراط في التعبير عن جين تامنسود •

 علماء يطورون نباتات فول صويا ذات حمض أوليك عال عن طريق استھداف الطفرات •

     نات المقاومة في الطماطمأفرازات دودة حشد البنجر تستھدف جي •

  

  محاصيل التكنوحيوية  ما وراء

   شيتاكي لھا القدرة علي تجميع جزيئات نانو الذھب •

  
  إع/نات

  ٢٠١٤معاھدة الدولية للتكنولوجيا الحيوية  •

 

  

    



  عالمًيا

  ٢٠١٩ – ٢٠١٣تقرير يقدم اتجاھات سوق التنولوجيا الحيوية الزراعية للفترة من 

تحليل للصناعة  –أطلقت " ا/بحاث وا/سواق " تقريرھا بعنوان " سوق التكنولوجيا الحيوية الزراعية 

  .٢٠١٩ – ٢٠١٣الحجم ، ا/سھم ، النمو ، اتجاھات وتوقعات ،   العالمية ،

يحلل التقرير توقعات السوق العالمي في مجال التكنولوجيا الحيوية الزراعية ، من حيث ا(يرادات في 

. ووفقاً للتقرير فان فول الصويا والذرة ھي المحاصيل المعدلة وراثياً  ٢٠١٩وحتى  ٢٠١٢فترة من ال

والتى تستھلك علي نطاق واسع علي الصعيد العالمي . ومن المتوقع أن يقود السوق ارتفاع الطلب علي 

السوق العالمي في  علف الحيوان والناتج عن تزايد إستھ;ك اللحوم . سيطرت دول أمريكا الشمالية على

مجال التكنولوجيا الحيوية الزراعية وذلك بسبب إعتماد عال للمحاصيل المعدلة وراثياً والذي يواكب قبو(ً 

من المستھلكين . وع;وة علي ذلك يكشف التقرير أيضاً ان شركات تسويق التكنولوجيا الحيوية تنفق سنوياً 

البحث والتطوير . ومن المتوقع أن تكون البرازيل ھي % من العائدات علي مبادرات ٢٠ – ١٥ما يوازي 

  محرك النمو القادم لتسويق منجات التكنولوجيا الحيوية الزراعية بعد الو(يات المتحدة .

لمزيد من المعلومات ، برجاء زيارة الموقع 
 .http://www.researchandmarkets.com/research/7x6zrt/agricultural ا(ليكتروني 
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  أفريقيا

NACRRI-UBIC  وجيا الحيويةيستضيف حفل توزيع الجوائز لمسابقة الكتابة في مجال التكنول  

حفل توزيع الجوائز السنوي ا/ول   (Na CRRI) استضاف معھد بحوث المحاصيل والموارد الوطنية

للتكنولوجيا الحيوية الوطنية حول مسابقة المقال والتى تنظم سنوياً من قبل مركز معلومات التكنولوجيا 

يز الوعي حول التكنولوجيا الحيوية والتي تھدف إلي بناء اھتمام الجمھور وتعز  (UBIC) أوغندا –الحيوية 

  الحديثة بين أوساط الشباب في أوغندا .

مقا(ً تنافست في فئتين : فئة المدارس الثانوية  ٦٠جذبت مسابقة كتابة المقال في مجال التكنولوجيا الحيوية 

ج ، بودو وفئة ما بعد التعليم الثانوي . كان الفائزون في المسابقة أوھاروي ماكسيم من كينجز كوليد

كلية العلوم البيولوجية وذلك بالترتيب لكل من الفئتين .  –وأكواسيميري روندي من جامعة ماكيريري 

الط;ب UBIC الفائزين جھاز كمبيوتر محمول لكل ولوحة تذكارية . وحثت بربارا زاويدي منسق  تلقى

  (حتياجات المجتمعية .علي التنافس الشريف كحافز للتعليم ولتطوير ا(ھتمام بالعلوم لتلبية ا



في كلمته ا(فتتاحية على أھمية رعاية الجيل القادم من العلماء المبتكرين ا/وغنديين   NaCRRI شدد مدير

وذلك بھدف دعم التحول الوطنى في حين أبدي مدير ادارة المحاصيل بوزارة الزراعة السيد أوكاسي 

المقال قد جنبت العديد من الشباب لSھتمام  أبولوت م;حظة أن المسابقة المخصصة للكتابة في مجال

بالعمل في مجال العلوم الزراعية وقد ألقي الخطاب الرئيس نيابة عن السيد وزير الدولة للتعليم العالي كما 

  .لى إمكانيات التكنولوجية الحيويةشجع كلمته الط;ب على ا(ستمرار في رحلة مثيرة (كتشاف والتعرف ع

ضم المقا(ت الفائزة وقد تم توزيع ھذا الكتيب على الحضور في حفل توزيع الجوائز كتيباً ي  UBIC نشرت

على توزيع نسخ من ھذا الكتيب علي السادة المھتمين باTمر كمبادرة لتبادل المعلومات   UBIC سوف تعمل

  حول مفھوم التكنولوجيا الحيوية من وجھة نظر الشباب .

  

  للحصول على نسخة من الكتيب وللمزيد من المعلومات حول التكنولوجيا الحيوية في أوغندا .

  . ubic.naccri@gmail.comبرجاء إرسال بريد اليكتروني إلي العنوان 
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في   ورشتى عمل حول التكنولوجيا الحيوية الزراعية وا>تصا>ت في مجال التكنولوجيا الحيوية الزراعية

  مصر

ي ل6غذية ورشتي عمل بالتعاون مع مركز معلومات التكنولوجيا نظمت مؤسسة مجلس المعلومات الدول

الحيوية الزراعية المصرية . وذلك لتلبية ا/سئلة ا/كثر وذلك لتلبية ا/سئلة ا/كثر إلحاحاً في مجال 

  ا(تصا(ت من قبل المسئوولين التنظيميين والعلماء وغيرھم من المھتمين با/مر في مصر .

ابريل  ٢٨ولي حول ا(تصا(ت في مجال التكنولوجيا الحيوية الزراعية وذلك في عقدت ورشة العمل ا/

وضمت عدداً من المسئولين والعلماء والمھتمين با/مر والذين يحتاجون إلي فھم أفضل لطرق  ٢٠١٤

 ماكجلوجھلن –التواصل حول مخاطر وفوائد التكنولوجيا الحيوية الزراعية . تحدثت الدكتورة مارتيتاميوبل 

ا/ستاذ المساعد في جامعة كاليفورنيا ديفبز حول الوضع الحالي للتكنولوجيا الحيوية الزراعية في الو(يات 

  مستقاه من الف;حين في ا/رجنتين والھند .   المتحدة ومناطق العالم الرئيسية كما عرضت أفكاراً 

عام ، أبحاث قياس مواقف وخ;ل المواضيع ا/خري التي تم مناقشتھا كيفية قياس وتطوير الفھم ال

  المستھلكين ، المفاھيم الخاطئة والمعوقات والفرص التي تواجه التكنولوجيا الحيوية في مصر .

 ٢٩عقدت ورشة العمل الثانية حول التواصل في مجال علوم الغذاء وذلك لرجال الصحافة واCع;م في 

ائل اCع;م المصري الرئيسية . والتي عنيت بالرد على اسئلة واھتمامات ممثلي وس ٢٠١٤أبريل 

وأوضحت س;مة المنتجات المعتمدة كغذاء وكذلك س;مة إجراءات التكنولوجيا الحيوية الزراعية وساعدت 

  ممثلي وسائل اCع;م المختلفة علي التفريق بين العلم السليم واTراء التي تخلق خوفاً وأساس له .

  



صل مع دكتوره / نج;ء عبدZ من مركز معلومات للحصول على تفاصيل ورشة العمل برجاء التوا

  ..naglaa_a@hotlmail.com التكنولوجيا الحيوية في مصر عبر البريد ا(ليكتروني 
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  مسئول حكومي نيجيري يشجع منتجات التكنولوجيا الحيوية للوصول إلي ا�من الغذائي

حيوية " صرح " تستطيع نيجيريا أن تحقق ا/من الغذائي إذاما اعتمد مزارعوھا محاصيل التكنولوجيا ال

السكرتير الدائم لوزارة العلوم والتكنولوجيا في نيجيريا وذلك خ;ل الزيارة التى  –بذلك وينيفرد أويو إيتا 

. كما ذكرت أن عدداً  ٢٠١٤مايو  ٢٨في   (NABDA) قامت بھا وكالة تنمية التكنولوجيا الحيوية الوطنية

عتمادھا محاصيل التكنولوجيا الحيوية لشكل كامل . أكدت من البلدان لديھا اكتفاء ذاتي من الغذاء وذلك بعد ا

السيدة إيتا على أھمية اعتماد التكنولوجيا الحيوية لتطوير اCقتصاد . وبلتالي فإن تجاھل ھذه التكنولوجيا 

يؤدي إلي الفشل في الوصول إلي ھدف الب;د اCقتصادي . وحثت سيادتھا المزارعين على إعتماد المزيد 

التكنولوجيا الحيوية حيث أن الدراسات العلمية قد كشفت أنه ( يوجد ما يدعو إلي الخوف من من محاصيل 

  إعتماد المحاصيل والحيوانات المعدلة وراثياً .

  .http://allafrica.com/stories/201405270510.html  لقراءة المزيد برجاء مطالعة الرابط
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  لقاء بين جامعة و>ية كولورادو وجامعة القاھرة حول ا�نشطة المشتركة

جامعة القاھرة  –عميد كلية الزراعة  –الدكتور محمد يسري ھاشم   (CSU) دعت جامعة و(ية كلورادو

 Zمنسق برنامج البكالوريوس في مجال التكنولوجيا الحيوية وذلك تمھيداً لبدء  –والدكتورة / نج;ء عبد

ريك برنامج التعاون بين الجامعتين . أوضح ا/ساتذة جودي ھانزليك ( عميد كلية الدراسات العليا ) ، بات

بيرن ( أستاذ تربية النبات ( علم الوراثة ) ، جيم كوني ( نائب مدير الجامعة للشئون الدولية ، وكريج 

  .  بيروتي ( عميد كلية العلوم الزراعية ) فرص التعاون ا/كاديمي والبحثي بين الجامعتين

يروبي في كينيا . وسوف ومن المتوقع أن يشمل برنامج التعاون أيضاً جامعة ھواسا في أثيوبيا وجامعة ن

تشمل أنشطة البرنامج مواضيعاً مثل الموارد المائية وإدارتھا والكائنات المعدلة وراثياً والس;مة اCحيائية ، 

  تربية النبات لتحمل الجفاف ، الزراعات الدقيقة ، والوقود الحيوى .



  

اصل مع الدكتوره / نج;ء عبدZ للحصول على ا/خبار المتعلقة بالتنولوجيا الحيوية في مصر برجاء التو

مدير مركز تكنولوجيا المعلومات الحيوية في مصر عبر البريد  –

   naglaa_a@hotmail.com ا(ليكتروني
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  ا�مريكتين

  علماء ينجحون في تحديد جينات مقاومة لAمراض في نبات الفلفل

نجح علماء من جامعة كاليفورنيا ديفيز في تحديد عدداً من الجينات الواعدة والتى تشفر عن مقاومة لمرض 

فيتوفيثرا كابسكي وھو عائل ممرض شبيه بالفطريات والذي يتسبب في إنتشار مرض عفن الجذور في 

  الفلفل .

نيناً في عدد من نباتات الفلفل ج ٣١ر٠٠٠قام مركز تكنولوجيا البذور في جامعة كاليفورنيا ديفيز بفحص 

جيناً . ثم  ٦٠٠٣الحار لمقاومة ل6مراض والجلبنوس وذلك لبناء خريطة وراثية عالية الدقة تتكون من 

قاموا بعد ذلك باختبار النتائج التى توصلوا اليھا من خ;ل تعريض ھذه النباتات لعز(ت مختلفة من 

مناطق مختلفة عبر المكسيك ، نيومكسيكو ، ثيوجيرسي ، فيتوفيتزا كابسكي والتي قاموا بتجميعھا من 

وإلي الجين   P5 كاليفورنيا ، ميتشيجان ، تينيسي . كانت نتائج ھذه التجربة الحصول على الكروموسوم

  . CaDMR1 المتعلق بالمقاومة



 لمزيد من المعلومات ول ھذا البحث برجاء مطالعة ھذا الرابط

http://news.ucdavis.edu/search/news_detail.lasso?id=10935..  
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  محصول الذرة انتاجية زة الرئيسية في لغعلماء ينجحون في ايجاد القطع 

لينكولن الجينات الجزيئات التي  –حدد فريق عالمي بقيادة عالم النبات بريان (ركنيز بجامعة نبراسكا 

تتعلق با/يام القليلة ا/ولي التي تلي عملية التلقيح في الذرة . تم إجراء البحث حول المراحل الaحقة من 

  كبير في اCنتاجية وأيضاً تحسين أاء النبات تحت ظروف اCجھاد .نضج الحبوب والتي أت إلي تحسين 

وتعد المراحل ا/ولي من تطوير النواه ، وعن بء تشكيل من خلية واحدة ھي ا/كثر صعوبة للراسة وذلك 

قصيرة ا/جل ، مما   mRNAs بسبب صغر حجمھا . وتقوم الجينات القليلة المرتبطة بالعملية أيضاً بتخليق

  عرف عليھا أكثر تحياً .يجعل الت

الموجو في ا(نوسبرم في عد   mRNAs للتعرف على الجينات ، فإن الفريق البحثي ق بأ في التعرف على

من النقاط المختلفة وذلك في ا/يام ا/ولي بع عملية التلقيح . وطبقاً لSركيتز ، فإن الفريق البحثي ق نجح 

عوامل النسخ . كما استطاع الفريق البحثي تحي  والمئات من  mRNAs من ٣٤ر٠٠٠في تعريف حوالي 

النظم واCنماط التى يتم التعبير بھا عن الجينات ، وأمكن للفريق البحثي أيضاً تحيد النقاط ا(نتقالية الرئيسية 

  في مراحل نمو النواه .

قطع المفقوة من قام (ركنيز بربط ما أمكن للفريق البحثي التوصل غليه من نتائج ا/بحاث ا/خري (يجا ال

مراحل المبكرة لعملية نمو اللغز وأصبح بإستطاعته ھو أو علماء آخرين تجميع الصورة الكاملة عن ال

  .النواه

لمزيد من المعلومات حول ھذا البحث ، ولقراءة البيان الصحفي برجاء مطالعة الرابط 

http://newsroom.unl.edu/releases/2014/05/21/Researchers+find+key+pieces+to+c

orn+yield+puzzle.  
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  إرسال طحالب ذات تمثيل ضوئي للفضاء لتوضيح آليات نباتية رئيسية 

ائرة البحوث الزراعية وشركاؤھم عينات من الطحالب الخضراء  –  USDA أطلق علماء من

ك;ميوموناس رينھاردتي إلي الفضاء الخارجي وذلك لراسة بعض من اTليات النباتية الرئيسية والتى تحكم 

  نمو النبات والبناء الضوئي .



ا/صباغ والمعروف باسم الصباغ  –خ;ل عملية التمثيل الضوئي ، فإن مركب من البروتينات 

الثاني يب أن يكون جاھزاً دائماً وذلك Cص;ح أي أضرار يمكن أن تسببھا آشعة الشمس   (PSII) الضوئي

  وا/شعة فوق البنفسجية .

أوتار ماتو والفريق البحثي تقييم تأثير الجاذبية أراد الباحث بائرة البحوث الزراعية وعالم فسيولوجيا النبات 

الصغري ، وا/شعة الكونية والجسيمات عالية الطاقة وا(شعاع المؤين والقام من الفضاء علي 

  ، وعلي التمثيل الضوئي وكذلك على نمو النباتات .  PSII المركب

ولة الفضاء سويوز حيث بقيت تم وضع الطحالب في خ;يا محكمة الغلق وتم إط;قھا إلي الفضاء في كبس

  يوماً . أظھرت النتائج أن بعض ظروف البيئة الفضائية أت إلي تثبيط قدرة الطحالب الكونترول . ١٥لمة 

في حين أمكن لس;لتين من الس;(ت ا/ربعة أن تستمر في عملية البناء الضوئي وأن تنمو في الفضاء 

لتين أن تزد ھرا في الفضاء وأن تستمرا في النمو عند وأيضاً عندما عادت إلي ا/رض ، كما أمكن للس;

  عودتھم ل6رض .

لمزيد من المعلومات يمكنك قراءة المقال البحثي عبر الرابط 

http://www.ars.usda.gov/is/AR/archive/may14/algae0514.htm.  
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  الھادئ والمحيط آسيا

  أط/ق أول قمر صناعي مجھز بمختبر ل/ستشعار عن بعد للنباتات في باكستان

ش ناريجو أول قمر صناعي في الب;د مجھز بمختبر ل;ستشعار أفتتح وزير الزراعة الباكستاني أحمد بخ

  في مركز خدمة تقارير المحاصيل في مكتب قسم اCرشاد الزراعي . ٢٠١٤مايو  ٢٠عن بعد وذلك في 

أنشئ المختبر بالتعاون مع لجنة البحوث للفضاء والغ;ف الخارجي البكستانيـــه ( سوباركو ) ومنظمة 

  بعة ل6مم المتحدة ( الفاو ) .ا/غذية والزراعة التا

ومن المتوقع أن يساعد في رصد المحاصيل في التنبؤ بدرجات الحرارة وتقدير نوعية المحاصيل عن 

طريق اCستشعار عن بعد وللتأكد من دقة المعلومات الزراعية . تقتصر أنشطة المختبر علي مراقبة 

  طن وقصب السكر .محاصيل النقد الرئيسية والتي تشمل القمح وا/رز والق

  كما حضر مراسم إط;ق القمر أيضاً المدير العام لسوباركو السيد عبدالغفار والمدير السيدة حياة فھد .

لمزيد من المعلومات ، برجاء مطالعة المقال عبر مركز معلومات التكنولوجيا الحيوية لباكستان عبر الموقع 

  .http://www.pabic.com.pk/news_detail.php?nid=48ا(ليكتروني 
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  ورشة عمل حول المحاصيل التكنو حيوية لمزارعي أقليم باك جيانج في فيتنام

بالتعاون مع   ISAAA عضو شبكة مراكز معلومات التكنولوجيا الحيوية التابعة لـ –عقدت إيه جي بيوتك 

اتحاد جمعيات المزارعين في فيتنام ورشة عمل حول المحاصيل التكنو حيوية والقضايا ذات الصلة وذلك 

  . ٢٠١٤مايو  ٢٣ارعي اقليم باك جيانج في لمز

النائب الدائم لرئيس مجلس إدارة جمعية المزارعين بمقاطعة جيانج باك  –القي السيد (فان دوان 

وزارة  –الم;حظات اCفتتاحية . قدم الدكتور لو ھوي ھام ، المدير العام لمعھد علم الوراثة الزراعية 

حدث الرسمي لورشة العمل نبذة حول العلوم ، الفوائد ، ا/غذية والس;مة الزراعة والتنمية الريفية ، والمت

  البيئية للمحاصيل التكنوحيوية فض;ً عن مدي التقدم في مجال التكنولوجيا الحيوية في فيتنام .

والذي أضاف : إن الب;د تتطلع إلي بدء تسويق الذره وفول الصويا التكنو حيوية في السنتين المقبلتين . 

دم السيد لي دوك لنيه بمركز معلومات التكنولوجيا الحيوية في فيتنام معلومات حول كيفية نشر المعارف وق

حول التكنولوجيا الحيوية في فيتنام كما قدم نصائح حول كيفية إرشاد المشاركين للوصول إلي مصادر 

  معلومات قيمة عن محاصيل التكنولوجيا الحيوية .

شخصاً يمثلون معھد علم الوراثة الزراعية ، إتحاد جمعية  ٥٠شارك في ورشة العمل ما يزيد عن 

المزارعين في فيتنام وكذلك عدد من قيادات المزارعين في أقليم باك جيانج والمناطق المحيطة بھا وعدد 

  من ا(ع;ميين .



  

فيتنام  –لومات التكنولوجيا الحيوية للحصول على مزيد من التفاصيل برجاء اCتصال ھين لو من مركز مع

  . hientttm@yahoo.comعبر البريد اCليكتروني 
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  أوروبا

  العلماء يعكفون علي فك الشفرة الوراثية لAنواع الرئيسية من الكرنب

أصدر فريق دولي من العلماء م الصين واستراليا والو(يات المتحدة وكندا وكوريا الجنوبية وفرنسا 

ؤي جديدة نحو إستكمال فك شفرة جينوم أنواع الكرنب البستانية الرئيسية . والمملكة المتحدة تقريراً يقدم ر

ومن المتوقع أن تدعم النتائج إجراء المزيد من البحوث حول أنواع ھامه من المحاصيل والتي تشمل 

  الكرنب القرنبيط ، البروكلي وبراعم بروسيل وھو أحد ا/قارب البريه للكرنب .

وفت من جامعة يورك بالمملكة المتحدة : " ھذه الموارد تكون ذات فائدة كبيرة وقال البروفسير إيان يانكر

لبرامج البحوث في جميع انحاء العالم ، سواء تلك التى تستھدف البيولوجيا ا/ساسية /نواع الكرنب والتي 

  ف ".تھدف إلي إحداث تحسين وراثي تنبؤي /نواع الكرنب المألوفه مثل البروكلي والقرنبيط والملفو

ساعد الفريق البحثي أيضاً في تحليل بيانات البحث وأيضاً دعم تحسين نوعية ونتائج تسلسل الجينوم عن 

  طريق ربطھا بالخرائط الوراثية .



http://www.york.ac.uk/news-لمزيد من المعلومات ، برجاء مطالعة البيان الصحفي عبر الرابط 

brassica/-sequence-events/news/2014/research/genome-and.  

نشرت الدراسة في مجلة العلوم ل;تصا(ت والمتاحة عبر الرابط 

http://www.nature.com/ncomms/2014/140523/ncomms4930/full/ncomms4930.html

.  
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  اء ينشرون أول خريطة وراثية للفيتوفثيرا ا�وروبيةعلم

نشر فريق دولي من الباحثين أول خريطة وراثية تظھر بالضبط أي أنواع من العائل الممرض الفيتوفثيرا 

إنفستس ھي الموجودة في حقول البطاطا اللفحة ا/وروبية ، وھو تحالف من قبل معاھد للبحوث وصناع 

من أجل جعل زراعة البطاطا أكثر استدامة وأيضاً من أجل إيجاد سبل (حتواء البطاطس يھدف للعمل معاً 

  ھذا المرض البالغ الضراوة .

عينة والبصمة  ٧٩٥جمع فريق مكون من شركات حماية المحاصيل ومزارعي البطاطا ما مجموعة 

جامعة فاجينينجين الوراثية الخاصة بھا . وقد تم تحليل العينات في معھد جيمس ھوتون في اسكتلندا وفي 

  في ھولندا . تم تخزين النتائج في المعمل المركزي في جامعة آرھوس بالدنمارك .

لمزيد من المعلومات ، برجاء مطالعة الرابط 

Europe.htm-of-map-Phytophthora-/www.wageningenur.nl/en/newsarticle/Firsthttp:/. 
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  العلمي البحث

  جينات ذات ذاكرة تسمح للذرة بالتكيف اHجھادات المتكررة من الجفاف

د أفعاله الفسيولوجية والنسخ كنتيجة Cجھادات عندما " ذاكرة اCجھاد " ھي قدرة النباتات غلي تغيير ردو

يسبق له التعرض لعدد كبير من اCجھادات غير الحيوية . يظھر في نبات ا/رابيدوبسيس ثاليان كما يظھر 

في النباتات التي سبق لھا التعرض Cجھادات الجفاف سلوكاً نسخياً يشير إلي أن وجود ذاكرة للنباتات عند 

  Cجھادات في فترة سابقة .تعرضھا لنفس ا

تستجيب بعض الجينات عند تعرضھا للمؤثر ا/ول عن طريق تغيير نمط النسخ ولكنھا تظھر استجابة 

مختلفة Cجھادات التالية . وھي ما يسمي بـ " جينات الذاكرة " ومع ذلك ، فإن ( يزال معروفاً حتي اTن ما 

  اسيات البذق ا/خري .إذا كانت ھذه الذاكرة ا(ستجابية موجودة في ك



وقد تمت مقارنة ا(ستجابات النسخية في الذرة الشامية عند التعرض المتكرر Cجھادات الجفاف مع إستجابة 

النبات التي تتعرض لنفس اCجھادات للمرة ا/ولي . تم تسجيل أربعة أنماط اCستجابة لذاكرة النسخ مماثلة 

ثاليانا . ھناك أيضاً أدلة على أن النباتات أحادية الفلقة وثنائية لتلك التى تم تسجيلھا لنبات ارابيدوبسيس 

الفلقة تمتلك قدرات مماثلة على " تذكر " إجھاد الجفاف . تشير أنماط النسخ إلي أن سلوك الجينات 

ل;ستجابة لSجھادات المتكررة يختلف من سلوكھا عند التعرض لھذا اCجھاد للمرة ا/ولي ، مما يشير إلي 

  " ھي نمط ظاھري معقد ناتج عن ا(ستجابات المنسقة لSشارات متعددة المسارات .  ذاكرة اCجھاد أن "

وتوفر ھذه النتائج رؤي جديدة في علم النبات لSستجابة Cجھادات الجفاف المتكررة مقارنة با(ستجابة عند 

  التعرض لھذا اCجھاد لمرة واحدة . وقد تكون بمثابة مرجع لدراسة " ذاكرة الجينات " .

  ھل تريد معرفة المزيد حول أبحاث " ذاكررة الجينات " .

  . abstract-http://www.biomedcentral.com/1471/2229/14/141يمكنك متابعة الرابط 
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  القطن يحصل علي تعزيز قدرته علي تحمل الجفاف عن طريق اHفراط في التعبير عن جين تامنسود

يعتبر القطن ( جيبسيوم ھيرزيوتم ل.) من المحاصيل المتحملة للجفاف . وعامة ، فإن درجة التحمل تلك 

دره . يمكن لجين تختلف كثيراً بين أصناف القطن المختلفة . وبالتالي فإنه من الضروري تحسين ھذه الق

معزول من نبات تاماركس أندروسوي ، وھو النبات شديد التحمل Cجھاد الجفاف والموجود في شينجيانج ، 

  الصين أن يوفر لنا الحل .

في دراسات سابقة فإن نباتات الحور المعدلة وراثياً والمفرطةالتعبير عن جين تاماركس 

قد أظھرت تحسناً لتحمل إجھاد الجفاف . وبناء علي ھذه الدراسات السابقة ،   TaMnSOD اندروسوي

قد تم نقله واCفراط في التعبير عنه في نبات القطن Cنتاج عديد من الضغوط   TaMnSOD فإن جين

لمعايير المعدلة وراثياً المستقلة . تم تقييم خطوط القطن المعدلة وراثياً مقارنة بالنباتات التقليدية لمقارنة ا

ذات الصلة بالتعرض لSجھاد مثل العوامل الفسيولوجية والبيوكيميائية في ظل ظروف العجز المائي في 

  غرف النمو . كما تم تسجيل الصفات الظاھرية بعد التعافي من التعرض Cجھاد الجفاف .

ية . ع;وة لي ذلك أدي نقل الجين إلي تحسين ملحوظ نشاط اCنزيمات المضادة ل6كسدة وس;مة غشاء الخل

، ارتفع مستوي التمثيل الضوئي ، درجة فتح الثغور ، معدل النتج في النباتات المعدلة وراثياً أيضاً . كما 

أظھرت نباتات القطن المعدلة وراثياً أيضاً زيادة في الكتلة الحيوية وفي النظام الجذري والخضري وذلك 

  ح للنباتات بالتعافي لمدة أسبوعين بعد التعرض Cجھاد الجفاف .مقارنة مع ا/نواع التقليدية وذلك بعد السما



في زيارة الموقع    لمزيد من المعلومات حول ھذه الدراسة ، (تترددو

 http://link.springer.com/article/10.1007/s11032-014-0015- اCليكتروني

.5/fulltext.html.  
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  علماء يطورون نباتات فول صويا ذات حمض أوليك عال عن طريق استھداف الطفرات

فول صويا ذات مستويات أعلي من حمض ا/وليك أعلن علماء من سيلتيك عن نجاحھم في تطوير نباتات 

وذلك في دراسة نشرت بدورية ب;نت بيوتكنولوجي . تم تطوير خطوط فول الصويا من خ;ل استھداف 

  .  FAD2-1A   و  FAD2-1B  تعديل وراثي /ربعة من ا/لي;ت Cثنين من جينات ا/حماض الدھنية

وي (يجاد وقطع تسلسل معين للحمض النووي في كل من تم ھندسة إنزيمات اصطناعية لقطع الحمض النو

خطاً من خطوط فول الصويا والتى تعبر عن اCنزيمات تغييراً  ١٩الجينات . أظھرت أربعة من أصل 

كما ظھر ذلك جلياً في الحمض النووي المستخرج من أنسجة    FAD2-1B  و     FAD2-1A فى

  إلي الجيل التالي .  FAD2-1 ة تورثياً للطفرةا/وراق ، ونقلت ث;ثة من تلك الخطوط ا/ربع

أظھرت النباتات ذات الطفرات تغييرات في ا/حماض الدھنية ، وحمض ا/وليك حيث ارتفعت نسبة حمض 

في المائة . حملت النباتات  ٤إلي أقل من  ٥٠% كما أنخفض حمض اللينوليك من ٨٠ – ٢٠ا/وليك من 

  تم الكشف فيھا عن اCنزيمات اCصطناعية .الطافرة فقط الطفرات المستھدفة ولم ي

وأظھرت نتائج الدراسة أن إنزيمات قطع الحمض النووي اCصطناعية يمكن إستخدامھا لتحقيق تعديل 

  الجينات المستھدفة بھدف إنتاج محاصيل محسنة .

 لقراءة المزيد عن الدراسة ، برجاء مطالعة الرابط

library.wiley.com/doi/10.1111/pbi.12201/abstracthttp://online dan 

.http://www.cellectis.com/sites/default/files/pr_fad2_en.pdf.  
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  نات المقاومة في الطماطمأفرازات دودة حشد البنجر تستھدف جي

عادة ما يكون دفاع النباتات المستحث تجاه الحشرات العاشبة عن طريق تحويل مسار إنزيم الفوتوسينسيتيز 

لتخليق مركبات دفاعية بد(ً من دورة في النمو والتكاثر . وبالتالي ، فإنه من المھم أن تكون النباتات قادرة 

بة الميكانيكية وتلك التى تسببھا الحيوانات العاشبة . تم العثور على على الشعور وعلى التمييز بين اCصا

إفرازات من فم اليسروع تحتوي على " محييدات " لردود الفعل التي يستخدمھا النبات مثل انتاج مركبات 



. وعامة ، فإن ھناك دراسات محدودة والتى تظھر ما إذا كانت ھذه المحييدات   (VOCs) عضوية متطايرة

 eversible من الغدد اللعابية أو عن طريق أعضاء أخري ذات صلة بالتغذية مثل الغدة البطنية ناتجة

(VEG)  .  

لدودة الحشد ( سبودوبترا ايكسيجوا ) اليسروع من حيث   VEG في ھذه الدراسة ، تم فحص إفرازات من

وجود تلك المحييدات والتي يمكن أن تحفز الفاعات النباتية . و(ختيار ذلك ، تم دراسة نشاط اCنزيمات 

المتعقة بالدفاع ، مستويات نسخ الجينات المتعلقة بالدفاع ومستوي إنبعاث المركبات العضوية 

ات الطماطم التي تضررت من يرقات سبود وتبرا إيكسيجوا مع تلك ذات في نبات  (VOCs) المتطايرة

وتمت مقارنتھا بنباتات الطماطم التي تضررت من اليسروع دون   (VEGI) الكاملة  VEGالـ

  .  VEG (VEGA) وجود

مستويات عالية من التعبير عن اCنزيمات   VEG1 أظھرت نباتات الطماطم التي تضررت من اليسروع

كما تم تسجيل زيادة في   VEGA دفاع عن النبات عن مثيلتھا التي تضررت من اليسروعالمتعلقة بال

مستوي تنظيم الجينات التى تشفر عن حمض الجاسمونيك فض;ً عن تلك المسئولة عن المركبات العضوية 

. وأدي ذلك إلي زيادة انبعاث المركبات   VEG1 المتطايرة في النباتات التى تضررت من اليسروع

ية المتطايرة والتى تم الكشف عنھا في أماكن اCصابة في النباتات التى تضررت عن طريق العضو

أقل فاعلية في استحثاث   VEGA . وع;وة علي ذلك ، كانت إفرازات الفم من اليسروع  VEGI اليسروع

  جينات الدفاع .

ليرقات دودة حشد البنجر تحتوي علي محييدات " ا(ستجابة الدفاع   VEG ويؤكد ذلك علي أن إفرازات

  النباتية في الطماطم .

 p://www.biomedcentral.com/1471htt-لمعرفة المزيد حول ھذه التجربة ، برجاء مطالعة الرابط 

.2229/14/140.  
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  محاصيل التكنوحيوية ما وراء 

  شيتاكي لھا القدرة علي تجميع جزيئات نانو الذھب

يقات في مجال البحوث بدوأ من ع;ج السرطان ووصو(ً إلي جزيئات نانو الدھب لھا العديد من التطب

تكنولوجيا المعلومات . استخدمت أساليب مختلفة لتجميع جسيمات النانو ولكنھا كلھا كانت مكلفة وتتطلب 

إستخدام مركبات كيميائية قد تكون ضارة . في دراسات سابقة ، تم العثور علي عديد من الفطريات والتي 

اختزال الذھب من مركبات أوريك لتشكيل جسيمات النانو . يعتبر فطر الشيتاكي الطبي (  لھا القدرة علي



ايدوديس لينتينيس ) واحداً من ھذه الفطريات . وتركز ھذه الدراسة علي دراسة قدرة شيتاكي علي إختزال 

Cنزيمات كلوريد ا/وريك إلي عنصر الذھب وتراكم الجزيئات في الجزء الخضري وكذلك للتعرف علي ا

  المشاركة في ھذه العملية .

استخدمت عدة طرق مثل المجھر اCليكتروني وانبعاثات آشعة إكس لدراسة ا/نشطة الفطرية . كشفت 

فإن جزيئات الذھب   (HAuC14) الدراسة أنه عندما كان يزرع الفطر مخموراً من حامض الكلورويك

الغروية قد تراكمت مثل سحابة اليكترونية كثيفة ، جسيمات كروية علي سطح وكذلك داخل خيوط الفطر . 

نانو متر . ووجد أيضا أن اCنزيمات الفطرية /كثار  ٥٠ – ٥تراوحت حجم ھذه الغرويات الذھبية بين 

من إختزال كلوريد الذھب من حمض  تيروزينيز ، ومنجنيز بيروكسيديز كانت ھي المشاركه في الحد

  الكلورواوريك .

برجاء زيارة الموقع 

  http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0168165614001990اCليكتروني 
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