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  عالمًيا

  العالم أنحاء جميع في الجوعى عدد انخفاض: المتحدة ا�مم تقرير

 

 مليون ٢١٦بانخفاض قدره  العالم، أنحاء جميع فيفرد  مليون ٧٩٥ حوالي إلى الجياع عدد انخفض
 منظمةللتقرير ا�خير ل اوفقً  ھذاجاء . تسعينات القرن التاسع عشر أوائل في المسجل العدد نفرد ع
. ٢٠١٥ عام العالم في الغذائي ا�من انعدام وضعبشأن  )الفاو( والزراعة لXغذية المتحدة ا�مم
الغذاء  قمةفي  الجوعأھداف و "لXلفية اKنمائية ا�ھداف" تحقيق في المحرز التقدم التقرير يغطي
  .٢٠١٥ عام بعد جديدبرنامج التنمية المستدامة ال إلى ل,نتقال اKجراءاتببعض  وصييو ،ةالعالمي

  

 المناطق في اوضوحً  أكثر كان التغذية نقصمن  يعانون الذين ا�فراد عدد انخفاض أنالتقرير  ذكر
 أصل مندولة  ٧٩ أوالدول  نصف من أكثرحققت . الملحوظالسكاني  يدازتال من الرغمب النامية
 ا�فراد نسبةانخفاض  قتضيي الذي "لXلفية اKنمائية ا�ھداففي " الجوع ھدف ناميةدولة  ١٢٩
  .٢٠١٥إلى  ١٩٩٠خ,ل الفترة من عام  النصف إلى التغذية نقص من يعانونالذين 

  

  .الفاو منظمةموقع  من التقرير من نسخةنزل 
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  الزراعي الحيوي التنوع على الحفاظ في تساعد وراثًيا المعدلة المحاصيل: توضح دراسة

  

 عددب المحلية الس,Aت من كبير عدد نوالمزارع استبدل الخضراء، الثورة خ,ل
 لتنوع راجعتال ھذا مثل أن من مخاوف ھناك. نتاجيةاK عالية صنافا� من صغير

على  وراثًيا المعدلة للمحاصيل اAستخدام خ,ل من تفاقمي أن يمكن ا�صناف
 جوتنجن جامعة من كريشناوضح فيجيش أ حديثة، دراسة في. واسع نطاق

 التنوع على الحفاظ في تساعد أن يمكن يوراثال ليعدتال تكنولوجيا أن وزم,ؤه
 من كبير عدد في وراثًيا ةمعدلال الصفات إدخال يمكن حيث، الزراعي الحيوي

وا وضحوأ ،الھند في Btـ ال قطن على وهوطبق عام إطار الباحثون طور. ا�صناف
 المبكرة عتماداA مرحلة في ا�صناف تنوع انخفاضعملت على  Btصفة الـ  أن

 انعكسثم . وراثًيا ةمعدلال Btـ ال أصناف من قليل عددعلى  الموافقة تمت عندما
 على قدرة أكثر البذور سوق وأصبح الموافقة عملية تسھيلبعد  اAتجاه ھذا

 قبلسابًقا  عليه كان الذي المستوى نفس في اBن، Btـ القطن  من %٩٥ اعتمادنسبة  مع الھند، في القطن أصنافوُيعد تنوع . المنافسة
  .الوراثي ليعدتال تكنولوجيا إدخال

  

  .ERAEموقع على  النتائج نشرتم 
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  أفريقيا

  وموزامبيق م>وي في ISAAA ھيئة تقرير إط>ق

 

ھذا وقد تحدث . الزراعي القطاع تحديات لمواجھةالمحورة وراثًيا  محاصيلال استخدام اأفريقي جنوبدولتين ب في لحاالمص أصحابيدعم 
التجارية  لمحاصيلل العالميالوضع  ISAAA تقرير إط,قحدث  خ,لماندا  أليك السيد والتكنولوجيا للعلوم الوطنية للجنة العام المدير

 زيادة إمكانيةب عترفت ماAوي حكومة أن وقال، ٢٠١٥ مايو ٢٦ فيفي ماAوي  تكنولوجيا الحيويةالالمعدلة وراثًيا/ المحاصيل الُمنتجة ب
 ا�خيرة الفيضانات مثل دالب, واجھھات التي التحدياتمعالجة  يتمس هأن إلى وأشار ،الحيوية التكنولوجيا خ,ل من الزراعية اKنتاجية
 الحيوية التكنولوجيا عن فضً,  التقليدية التكنولوجيات أفضل ذلك في بما متعددة،الوسائل ال استخدام خ,ل من ةالمزمن الجفاف وموجات
السماح  ينبغي هأليك ماندا أن قال، الحيوية التكنولوجياالمنتجة ب المحاصيلالتجارب على  إجراء في م,وي باحثي بجھود افً ااعترو. الحديثة

  .العالمب خرىا� ماكنا� في أشقائھم مثل الحديثة الزراعية التكنولوجيا بفوائد لتمتعبا م,وي مزارعيل

  



 استعراضعن سير  والتكنولوجيا العلوم وزارة من سانتانا كارلوس د. أبلغ ،٢٠١٥ مايو ٢٨يوم  موزامبيقب مابوتو في حدث مماثل فيو
 تعنيو. القادمة سابيعخ,ل ا� الحكومة قبل من التغييراتتم الموافقة على ته سبأن تفاؤله عن امعربً  ،إيجابيةقانون ا�مان الحيوي بصورة 

شارك في . تباًعا ھاتسويقثم  ،وراثًيا معدلة محاصيلال على التجارب إجراءفي  اقدمً  المضي ھايمكن افصاعدً  اBن من الب,د أن الموافقة ھذه
 في الزراعية الحيوية التكنولوجيا دورب الجمھور تثقيف ضرورةوأدركوا  والعلماء السياسات واوواضع نوالصحفيحضور اAجتماعين 

  .الزراعة تحويل

  

  

لكتروني Kعلى البريد ا أفريسنتر مركز من شيجي بول السيديرجى التواصل مع  اAجتماعين، حول المعلومات من لمزيد
pchege@isaaa.org.  
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  المستدامة التنمية أجل من والبيئة الزراعة لتعزيز بمصر مؤتمر

  

، ٢٠١٥ مايو ٢٧-٢٥في الفترة  مصر في للبحوث الوطني المركز في المستدامة التنمية أجل من والبيئة لزراعةل دوليال مؤتمرال دَ قِ عُ 
 تحقيقو الزراعة لتحسين حديثة تكنولوجية وسائل وتوفير مصرفي  والبيئةالزراعة  تواجه التي المشاكل مناقشةفي  المؤتمر أھداف وتمثلت
  .الغذائي ا�من

  

 المقبلةخمسين ال السنوات في يةالسكانالزيادة  أن ،)ICID( والصرف للري الدولية اللجنة رئيس نائب رجب، ا�ستاذذكر  ،حديثه خ,ل

، ماء قطرة كلل المحاصيل من المزيد إنتاج الغذائي ا�منويتطلب . المياه توافرعلى  كبير بشكل تؤثر سوف اAستھ,ك زيادةباKضافة إلى 
وزيادة  المحاصيل من جديدة أصناف تطوير إلى بحاجة ، نحنالغذائي ا�من انعدام على للتغلب هأن علىأكد و. فتوفير الماء ھام للغاية

بمؤشر حصاد و ةحوالملو الجفافتحمل  مع أقصر نمو فتراتب ولكن المشابھة الغلة ذات المحاصيل، مثل المياه من وحدة لكل اKنتاجية
  .C4رباعية الكربون  نباتاتال مستوى ىلإ C3 كفاءة وتحسين ،أعلى

  

 ةخلفيعلى  ؤسسةالم الحديثةالزراعية  التقنيات اعتماد مصر ه ينبغي علىأنة، السابق العلمي لبحثا ةوزير ،زخاري ناديةأستاذة  وصرحت
  .سيناء أراضي زراعةب اھاھتمام مصره ينبغي أن تولي أن توأضاف ،علمية

  

 )ICIDواللجنة الدولية للري والصرف ( )FAO( والزراعة لXغذية المتحدة ا�مم منظمة مثل المؤتمر في الدولية الھيئات من العديد شاركت

 مركزو )EBIC( يمصرال الحيوية التكنولوجيا معلومات مركزو المتحدة العربية اKمارات دولةب والتكنولوجيا للعلوم العربية المؤسسةو

 الزراعية تنميةال لبرنامج اوالتكنولوجي العلومتنمية  صندوقو المتجددة الطاقةو المناخوصندوق  المعلوماتتبادل  مركزو الزراعية البحوث
  .والمصرية الدولية الجامعاتباKضافة إلى 

  



  

  

على البريد  يمصرال الحيوية التكنولوجيا معلومات مركز ةمدير h عبد نج,ءيرجى التواصل مع بروفيسور  المعلومات، من لمزيد
  .naglaa.abdallah@agr.cu.edu.eg اKلكتروني
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  ا�مريكتين

  العلمية الحقائق عرض مع حتى وراثًيا المعدلة المنتجات س>مة في التشكيك يواصلون الحيوية التكنولوجيا ناقدي: دراسة

  

 تأثير لتحديد المتحدة الوAيات في فرد ٩٦١شمل  اAنترنت على استط,ع أوك,ھوما وAية وجامعة فلوريدا جامعةب باحثونال أجرى
 عرضمع  حتى أنه النتائج وأظھرت. الحراري اAحتباس ظاھرةو وراثًيا المعدلة ا�غذيةالمرتبطة ب المعتقدات لىع العلمية المعلومات

 التمسك علىيصرون  المستھلكين بعضA يزال  الحراري، اAحتباس ظاھرةعن  أو وراثًيا المعدلة الكائناتعن  علميةال معلوماتال
 قراءة بعد اأمانً  أقل وراثًيا المعدلة الكائناتأحسوا بأن  إنھم قالوا اAستط,ع شملھم ممن %١٢ حوالي أن أيًضا الباحثون ووجد. معتقداتھمب

  .وراثًيا ةمعدلالكائنات ال س,مة حول الحقائق

  

سوء تشمل  عوامل عدة نتيجة ھو الجديدة المعرفة ربطالفشل في و ،السابقة المعتقدات على يعتمد المعلومات استيعابفإن  للدراسة، اووفقً 
 واAنتماء؛ والمعرفة ؛المعلومات معالجة ومشاكل ؛انتقائي بشكل معلوماتال وتدقيق ؛وھميةالع,قات المتبادلة الو ؛المعلومات تفسير

  .معرفيةال الوظيفةو ؛السياسي

  

  .بوليسيفوود موقع مجلة  تم نشر المقالة البحثية على
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  المبيدات مقاومة لمكافحة" مجتمعي نھج" ُيَطورون ا�مريكية الحشائش علوم جمعية علماء

  

 مكافحةال برامج في جيرانھم مع الشراكةب ا�عشاب مبيداتمكافحة مقاومة ل اجديدً  انھجً  )WSSA( ا�مريكية حشائشال علوم جمعية تقترح

  .الضارة ئششاحللالمجتمعية 

  



 لمكافحة المستقلون ونمزارعيتخذھا اليمكن أن  خطوات ھناك أن حين في" WSSAبجمعية  العلمية ةالسياس مدير ويتشن، فان د. لي يقول

 تزال Aالمقاومة إA أن بذور الحشائش  يستخدمونھا، التي الضارة حشائشال مكافحةالتنويع بين وسائل  خ,ل من ا�عشاب مبيدات مقاومة
Aجميع كوني عندما صورھا أفضلفي  عملت المقاومةإن مكافحة  .صعوبة أكثر المھمة تلك وجعل أخرىى لإ مزرعة من لتقانبإمكانھا ا 
الحشائش  مكافحة تحديات نفس ويواجھون ةتشابھم محاصيل ونرعيز الذين أولئك وخاصةً  - توحدم يمجتمع نطاق في المزارعين
  ".الضارة

  

قد  يتالو ا�عشاب، مبيداتل مقاومةأعشاب رجل ا�وز الكافحة لم يمجتمع نھج اركنسأ وAية في الصويا فولو القطناستخدم مزارعي 
 واAجتماعات يةالحقلالمعارض ما أصبحت  سرعان ك,ي، مقاطعة فياKرشاد  متخصصي بدعم. لمزارعينل مدمرة مالية خسائر ببj سَ تُ 

Kمقاومةدحض الل جديدةمكافحة  تقنيات واقدمكما . المتبادل التشجيعو المشك,ت وحلم للتعل منتدىبمثابة  نتاجالمعنية با.  

  

  .WSSAموقع جمعية اقرأ المزيد على 
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  كريسبر آلية بواسطة النباتي الجينوم يعدلون الباحثون

  

 حويرلت الجينات،لتعديل  جديدةوھي وسيلة  ،*كاس/كريسبرآلية  جورجيا جامعةب الباحثون استخدم
  .مرة �ولأحد أنواع ا�شجار  جينوم

  

 والتانين اللجنينوھما  ،ةطبيعيال يةالنبات البوليمراتمن  اثنين تركيزات خفضاستطاع الباحثون 
 الحورو الحورشجر  يشمل" الذي حورالالجنس النباتي " في محددة جينات ريتحوخ,ل  من المكثف
تانين و% ٢٠ بنحو أقلعلى لجنين  المعدلة حورال نباتاتقد احتوت و. القطنيالحور و الرجراج
  .البرية ا�شجار نع% ٥٠أقل بنحو مكثف 

  

 المحاصيل من جديدة أصناف إنتاج على قدرتنا نسِ حَ تُ ھا قد ولكن ا،نسبيً حديثة  تقنية يھ كريسبر"
د.  الدراسة الرئيسي أدلى بھذا باحث ،"ا�ولية الحيوي لوقودا ومواد الحيوانية ا�ع,فو الغذائية

 والموارد لغاباتوعضو بكلية وارنيل ل جورجيا ثوبح تحالففي  بارز باحث وھو ،سي جيه تساي
  .بجامعة جورجيا الوراثة وقسم الطبيعية

  

  ويكيبيديا رابط من عنھا القراءة يمكن .قصيرة مباشرة تكرارات عدة على يحتوي صبغي موضع: كريسبر تكرارات*

h!ps://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%B3%D8%A8%D8%B1.  

  

  .جامعة جورجيا موقع على صحفيال المقال أقرا البحث، ھذا حول التفاصيل من لمزيد
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  الھادئ والمحيط آسيا

  إندونيسيا في" الج>يفوسيت" ا�عشاب لمبيد اJمن اIستخدام تاريخ حول الجماعية المناقشات من سلسلة عقد

  

 ا�عشاب مبيداتتاريخ اAستخدام اBمن لبعنوان الجماعية  المناقشات من سلسلةمركز معلومات التكنولوجيا الحيوية اKندونيسي عقد 
 ھدفب ،التوالي على الزراعية، ورجبو وجامعة بوجورھوتيل  رويال فندق في ٢٠١٥ يونيو ١و مايو ١٣يومي  تييفوس,جالعلى  المرتكزة
  .تييفوس,جالالمرتكزة على  عشابا� مبيداتحول  علمي أساس على دقيقة معلومات توفير

  

جنة لل التقني فريقال وعضو ؛)BC-GEP( وراثًيا ةسَ ندَ ھَ المُ  لمنتجاتل ا�مان الحيوي لجنة وعض كان من بينھمين فرًدا ثبين ث, الحدث جمع
)BC-GEP( فات مبيدات لجنة وعضو؛Bستخدامات جميع س,مةوسلط الضوء على ، اAنسان لصحة تييفوس,جلل ةموسوالم اKأن  اكم. ا

 ذلك، إلى باKضافة. تييفوسلبيانات الج, اجمعً  ھمأكثروالشاملة البشرية  صحةال بيانات قواعدأكثر  حدأ قبل منمدعومة  البياناتھذه 
ليتم  ،)®Roundupراوند أب ( التجارية التي تحمل الع,مة ا�عشاب مبيدات في الرئيسي الفعال العنصر ھوھام و شيءخلص الحدث إلى 

  .شديد بحذر شرحه

  



 مبيدات لجنة وعضو) SEAMEO BIOTROP( اAستوائية للبيولوجيا اKقليمي آسيا شرق جنوب مركز من سوكيسمان د.شارك في الحدث 
 معلومات مركزمن قَِبل  مشترك بشكلالمناقشات الجماعية اجتماعات  تنظيم تم. الحدث في المتحدثينضمن وكان من  ندونيسياإ في اBفات

 للتكنولوجيا اKندونيسية والجمعيةاAستوائية  للبيولوجيا اKقليمي آسيا شرق جنوب مركزو ؛)IndoBIC( اKندونيسي الحيوية التكنولوجيا
  .اندونيسيا Aيف كروب من وبدعم )PBPI( الزراعية الحيوية

  

  

  

سورياني من مركز معلومات التكنولوجيا الحيوية اKندونيسي على البريد  ديوييرجى التواصل مع  ،الحدث حول التفاصيل من لمزيد
 .catleyavanda@gmail.comاKلكتروني 
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  العلوم وتواصل الزراعية الحيوية التكنولوجيا بشأن مناقشة يرأس آبيك منتدى

  

 فيخارج التعاون  دول ث,ثةو )APEC(" الھادئ والمحيط آسيا لدول اAقتصادي التعاون"دول من  ةدول سبعة عشر من المشاركوناجتمع 

 الحيوية التكنولوجيا مجال في المستوى رفيع سياساتال حوار بشأن بيكمنتدى آحضور ل الفلبينفي  مونتنلوباأAبانج بمدينة  في أكاسيا فندق
 النبات تربية في اAبتكار فوائد تعزيز موضوع نووالمشارك الخبراءوناقش فيه  ٢٠١٥ يونيو ١٢-٨جرى الحدث في الفترة . الزراعية

  .علومتواصل الو

  

والوكالة ا�مريكية ) USDA(ا�مريكية  الزراعة وزارةو ISAAAوھيئة ) APEC( بيكمنتدى آ التنظيم في المشاركة الجھات بين منكان و

  .)USAIDللتنمية الدولية (

  

أكد و ،للحدث الرئيسي المضيف هتبصفحضور الب ٢٠١٥ بيكمنتدى آ ورئيس الفلبينية الزراعة وزارة وكيل سيرانو،سيجفريدو  د.رحب 
 لتنميةا تكنولوجياتتبنى ت لم التي ا�خرى اAقتصادات ةناشدمو ھامن تستفيددول لال بين الخبراتمشاركة و جديدة أفكار استكشاف أھمية على

  .بعد الحديثة الزراعية

  

 مركز مدير روبرتس، أندرو د.و ا�رز، لبحوث الدولي للمعھد العام المدير نائب موريل، ماثيو د. بقيادةبالحدث  الرئيسيون المتحدثون اتفق
 وخاصة اAبتكار دونب ةيالزراع التحديات ه A يمكن معالجةأنعلى  الحياة لعلوم الدولي يةبحثال مؤسسةال بمعھد البيئية المخاطر تقييم

  .الحديثة التكنولوجيا استخدام

  



 الجينات تعديل ودقةالحديثة  تربيةال مثل الزراعي اKنتاج تحسينل والخاص العام القطاع لبَ قِ  من مةستخدالم الجديدة التربية تقنيات عرضتم 
  .بكونھا ھامة واستخدامھا تكنولوجياال تنظيمالمتعلقة ب السياسات رااعتبكما تم . الصلة ذات والتكنولوجيات

  

  

  .knowledgecenter@isaaa.org اKلكتروني البريدراسلنا على  المعلومات، من لمزيد
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  أوروبا

  وراثًيا معدلة صفة ٣٨ على الموافقة تطلب تركيا في الحيوانية الثروة رابطة

  

 ةسَ ندَ ھَ مُ  ةصف ٣٨ على الموافقة لطلب ا�مان الحيوي لمجلس ھاملفات )Besd-Bir( التركية الدواجن لحوم منتجيو مربييرابطة  قدمت

 ؛)٤( الكانوAو ؛)١٥( والذرة ؛)٩( الصويا فول: اBتية للمحاصيل صفات طلبشمل الي. فقطفي أغراض ا�ع,ف  ل,ستخدام وراثًيا
التقييمات و المخاطر تقييم عمليات إجراء شأنھا من اقتصادية-واجتماعية علمية لجانأسس و الطلبات على المجلس وافق. )١٠( والقطن

  .اAقتصادية-اAجتماعية

  

ث,ثة و ذرةصنف  ١٦على  التركي ا�مان الحيوي مجلس وافققد و. والماشية لدواجنقطاع ال فع,ا� من كبيرة كميات تركيا تستورد
  .٢٠١١ عام في صويا فول أصناف

  

  ."GAINتقرير شبكة المعلومات الزراعية العالمية " اقرأ المعلومات، من لمزيد
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  العلمي البحث

  ا�ع>ف تصنيع عملية ُتسھل وراثًيا المعدلة الذرة

  

 مثل غذيةتلل مضادة عوامل على ا�ع,ف معظم تحتويحيث  ،معالجةالمرحلة ھي  ا�ع,ف صناعة تواجه التي الرئيسية المشاكلأحد 
 ١،٦-روابط ألفا ليلتحل زييدساAكتوة بألفا جلَ َكمL مُ  RFOعوامل  على ةحتويالم ا�ع,فكون تلك وت ،)RFO( السكاريد قليل زرافينوعائلة ال

  .RFOعوامل  علىز جاAكتوسيدي

  



َر نظام  الزراعية، للعلوم سوججيان وأكاديمية الزراعية للعلوم الصينية ا�كاديميةب باحثونال أجراھا دراسة في jع,فا� معالجةل مبسطُطو 
 جين تعبيرُينَتج من خ,ل ييز للبروت مقاوم فطريجاAكتوسيديز ألفا  ةصفب البذورتلك  تميزت. وراثًيا المعدلة الذرة بذور إنتاج خ,ل من

aga-F75 س,لة  منG.sp.-F75.  

  

من س,لة  نظيرتھا من المستمدة البذورو aga-F75mجين ب وراثًيا المعدلة الذرةبذور  بينعن وجود تشابھات  مقارنال تحليلال كشف
Pichia pastoris،  أن Aلة  بذورالإ Lبجين الُمَعدaga-F75m ا�ع,ف تكويرالمضاد للتنشيط تجاه  اھاستقرار بسبب مرغوبة تتمتع بصفة.  

  

  .تكلفةال للj قَ يُ و كفاءةرفع الي مما ا�ع,ف تصنيع في لكمااK أو تنقيةال إلى الحاجة ليقلت وراثًيا المعدلة الذرة بذور تطويرمن شأن 

  

  .وان بلوسموقع على  الباحثينة دراس نتائجيمكن قراءة 
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  ا�رز في الزراعية الصفات على FUWA جينات تأثير

  

 أن عن ب,نك ماكس معھد باحثي مع جنب إلى اجنبً  الزراعية جنانجين وجامعة الزراعية للعلوم الصينية ا�كاديميةب الباحثين نتائجكشفت 
لنطاق  رفj شَ يُ تطوري ثابت  جين ھو FUWA جين. ھاووزن الحبوب شكلو ا�رزفي  سنابلال ةيعمارم ريj غَ يُ  FUWAالجين المعروف باسم 

NHL  نشائي النسيج في تفضيلي تعبيرب البروتين علىالذي يحتويKالخ,يا انقسام يكبح حيث ،الَنورةوالساق  قمةو الجذرب ا.  

  

 معمارية في FUWAجين  دور الجيني والتحول تسلسلال تحليل نتائج أكدتفقد  تغيرات،لتلك ال ببj سَ المُ  الجين وظيفة عن النظر غضوب

فترة  خ,ل ا�رز من الحديثة وا�صنافالمحلية  الس,Aت في ثابتة تصبح FUWA اتجين أن التحليلوضح ي. الحبوبتطور و السنابل

 التداخلي الريبي النووي الحمضعبر  FUWAجين انتساخ خ,ل خفض مستويات  من اجينيً  �رزا ليتحودي أوقد . تربيةالو تدجينال

)RNAi(  أصناف في الحبوب حجم وزيادةسنابل مستقيمة  تطويرإلى Kصفات تحسين فيمن شأن تلك النتائج المساعدة . الجابونايكاو نديكاا 

  .الزراعيةا�رز 

  

 .ذا ب,نت مجلةموقع على  دراستھم تفاصيليمكن قراءة 
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  الھرمونات بواسطة وُيَنشRط اQزھار تطور في يشارك PgMADS1 جين

  

أنه  ل,ھتمام المثير ومن. الطبيعة في بسيطال يالخيم اKزھارللقيام ب ا�قل على سنوات يحتاج إلى ث,ث ُمَعمjر نبات ھو جنيجينس باناكس
Kإيوي جيونقام  زھرة،عن تكوين التحديد الجين المسؤول ل. الھرموني الع,جبواسطة الصغيرة  جنةا� من المختبرر في ازھيمكن حث ا 

من نبات  ھرمونالمستحثة بواسطة ال الزھور من MADS-boxجينات  عزولب الجنوبية كوريا في الوطنية ونكانج جامعة من تشوي

  .جيالجينسن

  

 بعد اKنشائيةأنسجة اAزھرار  من بالقرب وكذلكة اKبطي البراعم في تراكمعمل على تحسين ال PgMADS1جين  أنعن  تحليلكشف ال

 حثفي  فشل، إA أن فرط التعبير قد PgMADS1بفرط تعبير جين  وراثًيا معدلة جينسينج باناكسكما تم تطوير نباتات . الھرموني الع,ج

Kالھرموني الع,ج غياب في رازھا.  

  

فإن فرط تعبير جين  ذلك، ومع. ججينسنالباناكس نباتات  في اررزھاA نميةت في PgMADS1مشاركة جين  إلى النتائج ھذه تشير

PgMADS1  لحثغير كافي Kيالھرمون ع,جال دونب زھارا.  

  

 .ب,نت بيوتكنولوجي مجلةموقع  على ةكاملة الالمقال أقرا
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  تك بيو كروب وراء ما



  البلوط شجرة جينوم تسلسل قراءة

  

 جينوم تسلسلمن قراءة  )CEA( الفرنسية الذرية الطاقة وھيئة )INRA( الزراعية للبحوث الوطني الفرنسي المعھدب البحثية الفرقانتھت 

 فيجًدا  شائع وھو نوع –سنديان ع الانوأحد أتتم فيھا قراءة تسلسل  التي ا�ولى المرة ُتَعد تلكو. )Quercus robur(اKنجليزي البلوط 

  .الشمالي الكرة نصف

  

حدد و. البلوط شجرة كروموسومات من ازوجً  ١٢ يحملھا التي الوراثية المعلوماتجميع  فكل البحثي العمل من سنوات ث,ثق ريالف ىقض
من نوعھا  ا�ولىالسابقة ُتَعد تلك . متكررة عناصر من تكوني الجينومفي  يعداق زوج مليار ١٫٥حوالي استنتج أن و جين ألف ٥٠الفريق 
  .دولال من كثير في اثقافيً أيًضا و اوبيئيً  ااقتصاديً نبات ھام  وھو ،جنس السنديان عانو�حد أ

  

  .INRA عھدم موقع على الصحفي البيان اقرأ ،صيلاتفال من لمزيد
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  ا�مراض لتشخيص كأداة البكتيريا استخدام

  

 )CNRS( العلمية للبحوث الفرنسي الوطني المركزو )INSERM( الطبية والبحوث للصحة الفرنسي المعھدب الباحثين من مجموعةصمم 

  .الدمو البولعينات  تقييم في ا�مراض تشخيصل أداةك بكتيرياطريقة Aستخدام ال ستانفورد وجامعة المحلية مونبلييهجامعة  مستشفىو

  

جينية  برامج إدراجمن  نكj مَ يُ  مما لoشارة،ضخم وم كمفتاحيعمل  جيني ترانزستور دراجعن طريق إ البكتيريا تعديلمن خ,ل  ذلك تم
 كمياتولو ب حتى المرض ع,مات كشف على القدرةالبكتيريا  اKدراجمنح ھذا . مختلفة جزيئات لمجموعةاستجابًة  الحية الخ,يا في بسيطة
  .أشھر عدة في اAختبارات نتائج تخزين على القدرةكما أعطاھا  صغيرة

  

ّعة  البول عينات في للجلوكوز طبيعي غير وجود كشفالبكتيريا المعدلة من  تمكنت عندماالطريقة الجديدة  ةفعالي تثبت Lمرضى منالُمَجم 
  .السكري

  

 .INSERM عھدم موقععلى  لدراستھم الكاملة التفاصيل قراءةيمكن 
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