
  ٢٠١٥ أغسطس ٢٦                العدد ھذا في

  ا�خبار

  أفريقيا

 اقريبً  وراثًيا المعدلة الكائنات على حظرال رفع :الكيني الرئيس نائب •

  

  ا�مريكتين

 وراثًيا المعدلة لكائناتل المناھضين المشاھير يخاطبون الحيوية للتكنولوجيا اتالداعم مھاتا� •

 جديدة معلومات قدمي الشعير جينوم •

 الغذائي ا�من قضية في أھمية ا�كثر ھيو ،آمنة الوراثي التعديل تكنولوجيا المتحدة: بالو-يات السابقة الدولة مستشار سكرتيرة •

  

  الھادئ والمحيط آسيا

 ا-قتصادي للنمو مفتاحك الحيوية التكنولوجيا يرى تايوان وزراء مجلس •

 يالزراع ا-بتكار إلى يدعو الھند وزراء رئيس •

 المزارعين خيار وھ وراثًيا المعدلة الذرة زراعة :فيتنامي بروفيسور •

 الفكرية الملكية إدارة على ونتدربي ينالفلبيني الحيوية التكنولوجيا باحثي •

  

  أوروبا

 ا�مراض مسببات على النبات ُمسَتشِعرات فر< عَ تَ  يةكيف عن الكشف •

  

  العلمي البحث

 الحرارية مBتاعمال بعد ا�رز من Bt الـ جيناتو بروتينات وكشف انحBل •

 ا�رز في الحجم في أكبر حبوب إنتاج إلى يؤدي Bg1-D أرز تفعيل •

 وراثًيا المحورين والطماطم ا�رز في الحرارة تحمل نسF حَ يُ  ا�رابيدوبسيس من ERECTA جين تعبير فرط •

  

  النباتية الحيوية التكنولوجيا وراء ما

 المتوقع نع مختلف بشكل يعمل الوھمي الِسمَنة جين •

  

  إع+نات

 العلماء لغير الحيوية التكنولوجيا :سكبيزِ -بيو دورة •

  

  تذكيرية رسائل

    الدولة في الحيوية التكنولوجيا واتجاھات حقائق •



  أفريقيا

  قريًبا وراثًيا المعدلة الكائنات على الحظر رفع :الكيني الرئيس نائب

  

 أكدو .شھرين غضون في وراثًيا المعدلة الكائنات على المفروض الحظر رفعست اكيني حكومة، فإن روتو وليامالكيني  الرئيس لنائب اوفقً 
 (NBA)مان الحيوي لL الوطنية كينيا ھيئة نظمته الذي الحيوي Lمانل رابعال السنوي للمؤتمر الرسمي هافتتاح خBل ھذاعلى  الرئيس نائب

 أريدوأنا  الحظر، الخروج من ھذا على قادرين نكونس شھرين أو شھر غضون فيثقوا في ھذا، 'وصرح نائب الرئيس قائBً  .نيروبي في
 حكومة دعمب كينيا في العلمي المجتمعنقدم تعھدنا إلى و بالفعل إنجازه تم ماسترجاع - محاولة أيبوجود  جھة أي من وفاخم أي أھدئ أن

  .به تقومون الذي العمل تيسيرلم كل كينيا

  

 أي دون وراثًيا المعدلة الكائنات حظرمحاولة ھذا سبب و وراثًيا المعدلة الكائنات ن ماھيةم متأكدين ليسوا الناس أننائب الرئيس وأضاف 
 المناخ تغيرو لقطنقطاع ا تراجعأن  إلى وأشار .الزراعية لمشاكلا حل ھو العلم أن اموضحً ، حجتھم لدعم العلمية ا�دلة على قائمة حقائق

 الحيوية التكنولوجياجا-ت التي يمكن أن تقدم فيھا الم من قليل عددتمثل  الذرة، مثل الرئيسية المحاصيل تھاجمالتي  وا�مراض واSفات
 Bًح.  

  

 وراثًيا المعدلة الكائناتتبني  اختارت كينياأن  والتكنولوجيا والعلوم التعليم وزارةب الوزراء مجلس سكرتير ،كايميني يعقوب بروفيسور وقال
 فيالھيئة  دوربو هب المتعلقة القضاياب الجمھور تثقيف وكذلك الحيوي ا�مانب الوعي نشر إلى ھدفي ھيئة ا�مان الحيوي مؤتمر ان ضافأو

علمي وذكي يتمتع  مجتمعإخراج  في احاسمً  ادورً  يلعب التعليم أنرأيه ب الوزيرأبدى و .الحيوية للتكنولوجيا اSمن ا-ستخدام ضمان
 .لمعرفةبا

 

 اUلكتروني البريد على ISAAA لھيئة التابع أفريسنتر مركز من كاريمبو ريتجمار .د مع التواصل يرجى المعلومات، من لمزيد

org.mkarembu@isaaa  
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  ا�مريكتين

  وراثًيا المعدلة للكائنات المناھضين المشاھير يخاطبون الحيوية للتكنولوجيا اتالداعم ا�مھات



  

 على لتشجيعھم الحيوية لتكنولوجياالمناھضين ل المشاھير من لعدد اإلكترونيً  ابريدً  الحيوية لتكنولوجياالداعمات ل مھاتأرسلت مجموعة ا�
 قد أعربوا عن أنف"، Moms4GMOs" باسم المعروفةمجموعة لل اوفقً و .وراثًيا المعدلة للمنتجاتجباري اUوسم لل دعمھم تقييم إعادة

 �طفالھم، المشاعر نفس. وتشاركھم المجموعة أبنائھمب وا-ھتمام ھمحبقائمة على  وراثًيا المعدلة الكائناتتجاه  المشاھير أمھات مخاوف
  .العلمية المعرفة أساس على الحيوية، التكنولوجيا حول الخاطئة المفاھيم توضيح مسؤولية لديھم ھمأنب يشعرون فھم وبالتالي،

  

 ةمعاونال ةمديرال ؛بورلوج جوليبيرشتاين، ود.  أليسون .دو بودنار، ناستازياأ .د، وينينامإ فان أليسون .د العلماء قبل من الرسالةتم توقيع 
 والمعلمين والممرضين ابتY الكُ  مع جنب إلى اجنبً  ،للسBم نوبل جائزةالحائز على د. نورمان بورلوج  وحفيدة بورلوجنورمان  معھدب

  .والمزارعين

  

 من مشتقة مكوناتالمنتج لمعرفة ما إذا كان يحتوي على  وسمإن  ؛طعامنايحتويه  ما معرفةل الحق لديكأنك  تقولما يلي " الرسالة  في جاء
مكوًنا تضيفه  ليست أنھاكما  .منتج توليس تربية طريقة ھي الوراثية الھندسة .الطعاميحتويه  ماع بشيء يخبرك-  وراثًيا المعدلة المحاصيل
المشتق  السكر مثلوھو مثله  .هفي شيء يوجد - سكروز، مجرد ھو وراثًيا البنجر المعدل منالمشتق  السكر المثال، سبيل على .إلى وعائك

  ."السكر قصب من

  

  .Parents Grounded موقع على الخطاب واقرأ Pulse-Agri موقع على ةصحفيال ةالمقال اقرأ
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  جديدة معلومات يقدم الشعير جينوم

  

ات راتكرالخاص به وارتفاع ال الجينومضخامة ل نظراً  هتسلسلقراءة  ويصعب واسع نطاق على تزرعالتي  الحبوب محاصيل حدأ ھو الشعير
 خريطةال في ھمتسلسلحسب تم قراءة ف(كروموسوم بكتيري صناعي)  BACs ٦٢٧٨ الشعير جينومعلى  سابقة دراسةوقد حددت  .فيه

  .امحدودً التكوين الكامل كان  ولكنفيزيائية ال

  

 الوصولوخBل محاولة  .الشعير جينوم عن جديدة معلوماتاستحداث  تم ريفرسايد، كاليفورنيا جامعة يباحث عليھا أشرف التي الدراسة في
 مقارناتوأُجِرَيت ال .BACs ألف ١٥ من أكثر تسلسل الباحثون حدد ،بوضوح فائق الشعير جينومفي  الجينعلى  يحتويالذي  جزءال إلى

  .HarvEST برنامج باستخدام القمحسلف و الشعيرجينوم  بين أيًضا

  

وكشفت  .Morex جيناتجميع  من ٣\٢ حوالي على حتويي الجينوم تسلسلمن  جيجابايت ١٫٧~إنتاج  إلى الدراسة ھذه نتائج أدت

 بين ةنَ ارَ قَ المُ  الدراسة وأشارت .ُمَثبYط تركيب إعادة مع الجينات كثيفة مناطقيحتوي على  هأن سلسلةالم BACsالدراسات اUضافية على الـ 

  .النوعين بينالعBقات الخطية  من عال مستوى ھناك أن إلى القمحسلف و الشعيرجينوم 

  

  .الصلة ذات ا�خرى والمحاصيل الشعير تربية استراتيجيات لتحسين جديدة معلومات النتائجقد تقدم نھايًة 

  

  .بBنت ذا بمجلة ةلاقالم اقرأ الدراسة، حول التفاصيل من لمزيد
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  الغذائي ا�من قضية في أھمية ا�كثر وھي آمنة، الوراثي التعديل تكنولوجيا :المتحدة بالو>يات السابقة الدولة مستشار سكرتيرة

  

 فيدوروف، نيناأكدت  ،"سيكيوريتي فوود آند أجريكلتشربمجلة المراجعات العلمية مفتوحة المصدر " امؤخرً  ترَ شِ نُ  ة عامةمقال في 
  .العالمي الغذائي لLمن وراثًيا المعدلةالمحاصيل  وأھمية سBمةعلى  ،الدولة السابقة بالو-يات المتحدة مستشارسكرتيرة 

  

 المعدلة المحاصيلبأن  القول يمكن" هأنقائلة  وراثًيا المعدلة المحاصيل سBمة بشأن والتضليل لسياسةل ضارال تأثيرال من فيدوروف حذرت
 ا�غذيةأن  ھوالدليل الدامغ  نأضافت أو ."والحيواني البشري الغذاء سلسلة في دخلت اUطBق على جديدة محاصيلھي أأمن  وراثًيا
  .وراثًيا المعدلة غير غذيةا� من اأمنً  أكثر أو آمنة السوق في اSنالموجودة  وراثًيا المعدلة

  

 القرن في مليار ٣-٢زيادة متوقعة قدرھا  مع الماضيين، القرنين خBل مرات سبع زاد قد السكان عدد أن فيدوروفتوضح  ة،لاقالم ھذه في
 ھذا لتلبية ٢٠٥٠ عام بحلول %٧٠ بنسبة يزيد أن يجب الغذاء إنتاج أن والزراعة لLغذية المتحدة ا�مم منظمة تقديرات وتشير .٢١ـ ال



 الطلب لمواكبة كافية غير الحالية العائد نمو اتجاھات أن فيدوروف تقال ،عند ھذا الحد .الطلب
 من أقل كميات باستخدام ا�رض كمية نفسعلى  المحاصيل من المزيد ةعازر ويجب المتزايد،

 أواخرالتي ظھرت في  الجزيئيةالوراثة  ثورة قائلة "إن تضافأو .الكيميائية والمواد والطاقة المياه
 أھمية ا�كثر التكنولوجيا ھي دقيقة وراثي ليعدت أساليب تطويرحفزت  التيالعشرين و القرن

  ."التحديات ھذه لمواجھة

  

 تكنولوجيا استخدام في الضائعة والفرص الزراعة على المناخ تغير تأثير فيدوروف تناقش كما 
 يجابيةاU قصصعلى الأيًضا  الضوءوألقت  .العالمي التغذية سوء لمعالجة الوراثي ليعدتال

 من %٩٠ من أكثر أن تبين التي الدراساتمستشھدة، ب المعدلة وراثًيا المحاصيل-عتماد 
والمزارعين  المزارعين راصغ من اليومالمحورة وراثًيا  محاصيلال الذين يزرعون المزارعين

على  وراثًيا المعدلة المحاصيلعملت  ا،عامً  ٢٠ مدى على أنه إلى وخلصت لموارد،ل ينفتقرالم
 أرباح وزيادة %٢٢ بنسبة المحاصيلعائد  وزيادة %٣٧ بنسبة الحشرية المبيدات استخدام ليقلت

من المحاصيل  المزارعينوراء ھجرة  بسيطةال سبابا� إن" وقالت .%٦٨ بنسبة المزارعين
  ".تكاليفھا ضانخفاو عائداتھا ةدازي ھي وراثًيا المعدلة المحاصيل إلىا-عتيادية 

  

  .سيكيوريتي فوود آند أجريكلتشر مجلةب "مليار ١٠ مستقبل في الغذاء" الحر الوصول ذات قالةالم اقرأ المعلومات، من لمزيد
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  الھادئ والمحيط آسيا

  ا>قتصادي للنمو كمفتاح الحيوية التكنولوجيا يرى تايوان وزراء مجلس

  

 لرئيس اوفقً جاء ھذا  ،٢٠١٦ عام فيلتبدأ  الحيوية التكنولوجياالقائم على  تايواناقتصاد  تستھدفس النطاق واسعة تنمية خطةتم وضع 
 المبادرة إن ٢٠١٥ أغسطس ١٩ في والتكنولوجيا العلوم مكتب استضافه صحفي مؤتمر فيرئيس الوزراء  وقال .كو تشي ماو وزراءال

  .٢٠٢٦ في مليار دو- ١٢٣٫٢ ىلإ المحلي الحيوي ا-قتصادمضاعفة  على تساعد سوف سنوات ١٠ تھامدالتي  الجديدة

  

 .عجوز لمجتمع ا�مة تھيأتحيث  الصناعيةو ةالصحية والزراعيعبر القطاعات  يمتد جديد اقتصادي تنمية مسار الجديدة الخطة وتحدد
 ھدفوت والتكنولوجيا، والعلوم ا-جتماعية والرعاية والصحة ا-قتصادية الشؤونووزارات  الزراعة مجلس بين اتعاونً بمثابة  كونوف توس
 وخطة الحيوية للتكنولوجيا الحالية يةالماس العمل خطة محل تحلبھذا  ھيو .التدويلو الحيوية التكنولوجيا مجال في ا-بتكارتعزيز  إلى

  .ةيالصناع الحيوية لتكنولوجياا عمل

  

 ةساعدباUضافة إلى م الحيوية التكنولوجيا قطاع عززتس اأنھب ثقة على ونحن المبادرة لھذه كبيرة آمال لدينا"قائBً  الوزراء رئيس أضافوقد 
  ."العالمية السوق في التنافسية القدرة وتعزيز المحلية الشركات

  

 .التفاصيل من لمزيد اUخبارية ةلاقالم اقرأ
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  الزراعي ا>بتكار إلى يدعو الھند وزراء رئيس

  

 العلمية الحلول لمناقشة البBد أنحاء جميع في المؤسسات كبار من ابارزً  اعالمً ، بثBثين مودي نارندرا السيد، الھند وزراء رئيس التقى
ا-بتكارات  إلى ودعا ،"محلية التكنولوجيا تكون أن يجب عالمي، العلمفي حين أن " مودي السيدصرح و .البBد في المختلفة للمشاكل
 الھند استيراد على والقضاء الزراعية المنتجاتتقليل خسارة و ا�ساسية المحاصيلفي  البروتين محتوى زيادة شأنھا من التي ةيالزراع

 لبذور العالمي اUنتاجتتمتع بغالبية  ا�نھ الخروع، بذور نتاجU القيمة من المزيدتخصيص عليھا  الھند أن إلى وأشار .الزراعية لمنتجاتل
  .منھا الخام الخروع بذورالدول ا�خرى تستورد و الخروع،

  

 في )COP21مؤتمر ا�طراف الواحد والعشرين (ل المقبلة ا�يام في حاسمةال مفاوضاتال الى امشيرً  ،العلماءمن  مودي السيد طلب كما

 وحث .رائدة عالميةدولة ك المناخ تغير مكافحةمن المساھمة في  الھندُتَمكFن  جديدة اومفاھيمً  اأفكارأن يبتكروا  وديسمبر، نوفمبر شھري
  .والمياه لطاقةالحاسمة لكل من ا المجا-ت في البBد تواجھھا التي المشاكل على التركيزعلى  العلمي المجتمع



  

  .الصحفية المعلومات مكتب موقع وعلى الوزراء، رئيس موقع على الصحفي البيان اقرأ المعلومات، من لمزيد
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  المزارعين خيار ھو وراثًيا المعدلة الذرة زراعة :فيتنامي بروفيسور

  

 إذا ما وايقررأن  المزارعينعلى  ولكن ،وراثًيا المعدلةشاملة للذرة ال الزراعة على الحكومة وافقت
  .الماضي ا�سبوع نهمِ -شي-ھو مدينةب ھذا ما خلصت إليه إحدى الندوات ،سيزرعونھا أم -

  

 والتعليمية، ا-جتماعية للبحوث فايت تري ومركز والتنمية السBم مؤسسة عقدتھا التي الندوةخBل 
 ينبغي ولكن للحفار، مقاومةال الذرة أصنافزرعت  فيتنامإن  وقال زوين ثي وجبروفيسور ن تحدث

 من محصولھم لحماية وراثًيا المعدلة الذرةبالحفار  حشرة قبل منفقط زراعة المواقع الُمھاَجَمة 
 حيث بنفسھم الذرة أصنافعليھم اختيار  المزارعين أن أعتقد اشخصيً  أنا"وأضاف قائBً  .الحشرات

 ا�جانب العلماء معبروفيسور زوين  عملھذا وقد  ."عوائدھم على ةمباشربصورة  يؤثر ذلك أن
  .وراثًيا معدلةصنف طماطم  تطويرل

  

 المعدلة الذرةمن  أصناف خمسة اختبارات نتائجب الريفية والتنمية الزراعة وزارة اعترفت وقد
 وزارة على معرضھ قبل ،BT11، GA21، MON98034، NK603، TC1507 م؛ھ، وراثًيا

 الذرة أصناف على الموافقة وتمت .ا�مان الحيوي شھادات Uصدار والبيئة الطبيعية الموارد
  .٢٠١٥ مارس ١٨ منذ فيتنام في الشاملة للزراعة "سينجينتاو " "ديكالب"

  

مليون  ٨٥٦ بقيمة الذرة من طن مليون ٣٫٧٥ فيتنام ، حيث تستوردالذرة واردات لخفض وراثًيا المعدلة الذرة إنتاج الزراعة وزيريؤيد 
الذرة في  درَ وستَ تُ  .الماضي العام من الفترة نفس مقابل القيمة في %٢٥و الحجم حيث من %٤٢ من يقرب ما بزيادة يوليو،- يناير في دو-ر

ولتان اللتان تزرعان الذرة المعدلة الد ماوھ ،)%٤١٫٤بنسبة ( وا�رجنتين )%٥٢٫٥بنسبة ( البرازيل مثل الBتينية أمريكا دول من ا�ساس
 على الكبير ا-عتماد لتجنب وراثًيا معدلة ذرة أصنافلتطوير  التكنولوجيا-كتساب  فيتنام ندوةال في خبراءودعا ال .وراثًيا في الوقت الحالي

  .ا�جانب الموردين

  

 .بريدج نت فيتنام موقع على ةا�صلي ةالمقال اقرأ المعلومات، من لمزيد
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  الفكرية الملكية إدارة على يتدربون الفلبينيين الحيوية التكنولوجيا باحثي

  

  الزراعة بوزارة الحيوية التكنولوجيابرنامج  مكتبالتي يدعمھا  الحيوية التكنولوجيا مشاريعالعاملين ب والباحثين القادةوعية ت تم

)DA-BPO( ل والتطوير البحث اتعملي في ھاودمج الفكرية الملكية بمعارفBالملكية إدارةالتي ُعقَِدت بعنوان  يةالتدريب عملال ورشة خ 
  .مانيB فندقب كاسياأ في ٢٠١٥ ،أغسطس ٢١-١٩الفترة  في الفكرية

  

 الفلبين علماء تكنولوجيات وحماية وجود أھميةخطابھا ا-فتتاحي وركزت على  فيردودرا ألديميتا،  .د، ISAAAتحدثت رئيسة برنامج ھيئة 

؛ ا�رز بحوث ومعھد؛ والتكنولوجيا العلوم وزارةكل من  من خبراءال دموق .الفلبين اقتصاد في ومساھمتھا المحلية،الملكية الفكرية  خBل من
 براءات( مختلفةالملكية الفكرية ال أنواعوأوضحوا  .التكنولوجيا نقلقانون والفلبين بنظام الملكية الفكرية  الفلبينجامعة لوس بانوس و

 وتقييم المطالبة، صياغةو ،الملكية الفكريةإعBن و السابقة، الصناعية التقنية حالة وبحث ،)الخ التجارية، العBمات المنفعة، نماذج ا-ختراع،
  .الفلبين بانوس لوس جامعة في Bبتكاراتل الفكرية الملكية وتراخيص التكنولوجيا نقل وسائل ت مناقشةتم كما .الملكية الفكرية

  

 ؛مينداناو جنوب جامعةو )؛PhilRiceبالفلبين ( ا�رز بحوث معھد ،جامعة لوس بانوس الفلبين؛ ومعھد من في ورشة العمل ينشارككان الم

بواسطة الھيئة  العمل ورشة تنظيم تمو .وتنمية الثروة السمكية لبحوثالمعھد الوطني و كاراباو،لل الفلبيني مركزوال فيساياس، و-ية جامعةو
 اUقليمي آسيا شرق جنوب مركزالتابع لالحيوية  التكنولوجيا معلومات مركز)؛ وISAAAالتكنولوجيا الحيوية النباتية (الدولية لتطبيقات 

 .DA-BPOمكتب و ،)SEARCA BIC( الزراعية والبحوث العليا للدراسات



 
 .BIC SEARCA مركز موقع زر الفلبين، في الحيوية التكنولوجيا حول المعلومات من لمزيد
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  أوروبا

ف كيفية عن الكشف Fا�مراض مسببات على النبات ُمسَتشِعرات َتَعر  

  

ف كيفية تحدد دراسة نيسإ جون مركزب الباحثون أجرى  خBل منذلك تم  .الكائنات الممرضةبروتينات  على النبات ُمسَتشِعرات َتَعر<
فطريقة  Bحظةم   .المسبب للفحة ا�رز ضاالممرعلى  ا�رز َتَعر<

  

مع بروتين ممراض لفحة  Pikمن ا�رز يسمى  ُمسَتشِعربروتين  طابترا�شعة السينية ابلورات باستخدام -حظ الباحثون ، الدراسةخBل 

 على ضاالممر وبروتين النباتيُمسَتشِعر  بين ا-تصال نقاطوضح ت ناجحة صور على الحصولاستطاعوا و .AVP-Pikا�رز يسمى 

 قوة" مرتبطة بAVP-Pik" ضاالممرببروتين  الذي يتصل Pikُمسَتشِعر ال قوة أن للصوراUضافية  ليلاالتحت كشفو .الجزيئي المستوى

  .النبات استجابة

  

  .المرض مقاومة لتعزيز ا�مراض سبباتمُ  ضد النبات استجابات ةھندس تحسين كيفية حول جديدة رؤى الدراسة نتائج تقدم

  

  .نيسإ جون مركز بواسطة المنشور الصحفي البيان من الدراسة حول المعلومات من امزيدً  قراءة يمكن
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  العلمي البحث

  الحرارية المعام+ت بعد ا�رز من Bt الـ وجينات بروتينات وكشف انح+ل

  

جينات محورة في بكتيريا  ثBثةبحث انحBل ل دراسة الصين في الزراعية جنانجين وجامعة الزراعية للعلوم جتشجيان أكاديمية علماءأجرى 
 بعد Btـ ال أرز مسحوق في المقابلة المشفرة Btالـ  وبروتينات، Cry1Ab/Ac و ؛Cry1Acو  ؛Cry1AbالباسيBس ثورينجينسيس ھم: 

  .الطبخ في المايكروويف أو الخبزأو  الطبخ وأ التعقيم

  

 المعالجةفي ظروف  (SPS)الداخلي  سكروزال فوسفات سينسيزبجين  مقارنةً  انسبيً  ااستقرارً  أكثر Btجينات الـ  أن النتائج أظھرت
 ذلك،باUضافة ل .طويلةا�جزاء ال من ااستقرارً  أكثر قصيرةال النووي الحمضكانت أجزاء  ،SPS وأ Bt ين،جينكB البالنسبة ل .الحرارية

 بروتين من استقرارا أكثر Cry1Ab بروتين أن أيًضا ولوحظ .العBج ةشد مع إيجابي بشكل مرتبطة Btكان انحBل جين وبروتين الـ 
Cry1Ac و Cry1Ab/Ac.  



  

  .العBج ةبقو ما حد إلى ةرتبطم Btـ ال وبروتينات جيناتانحBل  أن تضحي نتائج، إلى استنادا

  

  .توكسيكولوجي كيميكال آند فوود بمجلة ةرونشم البحثية المقالة
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  ا�رز في الحجم في أكبر حبوب إنتاج إلى يؤدي Bg1-D أرز تفعيل

  

 ليصامحفي  الھامة العوامل حدأ الحبوب حجم، وُيَعد الحبوب حجم تنظيم مراقبة إلى تھدف دراسة الصينية العلوم أكاديميةب ى الباحثونأجر
 حجمفي  اجدً  كبير الظاھري مطالذي يتمتع بن (Bg1-D)صنف ا�رز الطافر  ووصف تحديد خBل من الدراسة ھذه أجريت .الحبوب

  .الحبوب

  

  وكسينمن ا� لكل ةحساسيزيادة الو الحبوب حجم في زيادة إلى ؤديي BG1فرط تعبير جين  أن الدراسة نتائج كشفت

 ا�رز فيفرط تعبيره  أدىو .وكسينا� تنظيممرتبط ب BG1ُوِجَد أن جين  ،من ناحية أخرة .N-1 Naphthylphthalamic وحمض

أن  يمكن ذلك، إلى باUضافة .وكسينا� نقل في مماثل انخفاضأظھر تقليل تعبيره في ا�رز الطافر  بينما وكسينا� نقل زيادة إلىالطافر 
  .إنتاجية النباتو البذور وزنو الحيوية الكتلة تحسينعلى  وا�رابيدوبسيس ا�رز من كل في BG1ات جين جتعمل معال

  

  .النبات إنتاجية لتحسين حديثة استراتيجية وضع في جديدة رؤى نتائجال قدمت

  

 .PNAS بمجلة الدراسة ھذه تفاصيل قراءة يمكن
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ن ا�رابيدوبسيس من ERECTA جين تعبير فرط Nوراثًيا المحورين والطماطم ا�رز في الحرارة تحمل ُيَحس  

  

 استجاباتدراسة  من الرغمفب .الغذائية العالم إمداداتعلى  ادً يتھد المحاصيل إنتاجية على الحراري ا-حتباس لظاھرة الضارة اSثارتمثل 
 ا�كاديمية يباحث درس .قليBً  انجاحً تحملھا الحراري لم يحقق إ-  لتحسين للمحاصيل الوراثي عديلالتإ- أن  الحرارة، درجة لتغيرات النبات

  .تحمل الحرارة في ودوره ا�رابيدوبسيس نباتفي  ERECTAجين الـ  امؤخرً  للعلوم الصينية

  

 .المياه فقدانبغض النظر عن تحمل الحرارة  ھم صفةمنحإلى  والطماطم ا�رزو ا�رابيدوبسيس اتنبات في ERECTA جين فرط تعبيرأدى 

تسبب كل من طفرة  نفسه، الوقت وفي .للحرارة الحساسية شديدة أيًضاكانت  ERECTAالطافرة بجين  ا�رابيدوبسيس اتنباتأن  ُوِجدَ كما 

  .النوعين لكBتحمل الحرارة في خفض  الطماطم ERECTA أليل تعبيرانخفاض و ا�رز RECTA نديدخسارة الوظيفة في 

  

في اختبارات الصوبة  حرارة تحملفي  تحسن" ERECTA" ا�رابيدوبسيسبفرط تعبير جين المحورة  وا�رز الطماطمسB-ت  أظھرتو

بفرط تعبير جين  حورةالم وا�رز والطماطم ا�رابيدوبسيس اتنباتزادت الكتلة الحيوية في  ذلك، على عBوة .ةحقليال وا-ختبارات
ERECTA. النمو دون آثار سلبية علىب للحرارة قاومةالم المحاصيل تربية في النتائج ھذه تسھم أن يمكن.  

  

 .بيوتكنولوجي نيتشر بمجلة ةلاقالم اقرأ المعلومات، من لمزيد
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  النباتية الحيوية التكنولوجيا وراء ما

  المتوقع عن مختلف بشكل يعمل الوھمي ةمنَ السِ  جين

  

 أو الزائدة الحرارية سعراتال حرقتحكم في ي "جينيمفتاح "عن  العلماء كشف، فقد جورنال أوف ميديِسن إنجBند نيو بمجلة ُنِشرَ  لمقال اوفقً 
  .في البشر بھا كدھون ظافتحا-

  



 .السمنةغير مرتبط ب الجين ھذا أن الباحثون وضحأفقد  ذلك، ومع .الشھية لزيادة الدماغ في عملي FTO جين أن السابق في دقَ عتَ يُ  كان

 جينات نشاط ةعلى مضاعفيعمل المتغير  .FTO جين في نتروناتاU حدأعلى  يؤثر بالسمنة مرتبطأن ھناك متغير جيني  العلماء واكتشف

IRX3 وIRX5، يا نوع تحديدمرتبطة بالBالُمنَتَجة الدھنية الخ.  

  

 .لطاقةل ةرقاح "بيج"دھنية خBيا  الخBيا أصبحت ،البشرية الدھنية الخBيا في IRX جينات نشاط نوالباحث منع عندما"اSتي  يذكر التقريرو

مع  ،ھممأجسا دھون من% ٥٠ من أكثر الفئران تلك ، وفقدتطبيعي وزنتتمتع ب لفئران الدھنية الخBيا في IRX3 جين الباحثون عطل كما

 جين تعطيلأما  .الدھون عالي غذائي نظام على الوزنزيادة  من محمية الفئران كانتكما  .ا�خرى الفئران قدرنفس بيضوا وتر أكلواأنھم 
IRX3 ھذهفلم يكن له نفس التأثير. وتشير  الشھية،في  تحكمال في ساعدي يذالوھو الجزء  ،"المھاد تحت"الِوطاء  يسمى الدماغ من جزء في 

  ."الدماغ في وليس الدھنية ا�نسجة في يعملالمفتاح الذي يحول الدھون البيضاء إلى بيج  أن إلى النتيجة

  

  .ميديِسن أوف جورنال إنجBند نيو مجلة من ةمقالوال ،نيوز ساينس موقع من التقرير اقرأ
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  إع+نات

  العلماء لغير الحيوية التكنولوجيا :بيِزكس-بيو دورة

  

  العلماء لغير الحيوية التكنولوجيا :بيِزكس-بيو دورة :الحدث

  

  ٢٠١٥ ديسمبر، ٤-٣ الفترة :التاريخ

  

  Duane Morris Offices, 100 High Street, Ste 2400 Boston, MA 02110-1724 :العنوان

  

 .Primer Biotech موقع على المعلومات من المزيد اقرأ
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  تذكيرية رسائل

  الدولة في الحيوية التكنولوجيا واتجاھات حقائق

  

 خمسال الدول مجموعةال هھذ تشمل .الدولة في الحيوية التكنولوجيا واتجاھات حقائق سلسلة من الثانية مجموعةال ISAAA ھيئة أصدرت

 الحيوية التكنولوجيا واتجاھات حقائق سلسلة .والفلبين بوليفياو وايجأوروو أفريقيا جنوبو باكستان وھم الحيوية تكنولوجيالل المتبنية النامية
  .محددة دول في وراثًيا معدلةال محاصيلال تسويق على الضوء تسلط موجزة ملخصات ھي الدولة في

  

 واSفاق والمزايا زراعةال عملياتو والموافقات )عتمادوا- المنزرعة المساحة( وراثًيا المعدلة المحاصيل تسويق بيانات السلسلة تعرض
التجارية  للمحاصيل العالمي الوضع :٤٩رقم  ISAAA موجز على المحتويات ھذه وتستند .الفھم وسھلة موجزة بطريقة دولة لكل المستقبلية

  .ISAAAلھيئة  فخريال رئيسالو مؤسسال جيمس، كBيف تأليف ،٢٠١٤ عام في المحاصيل المنتجة بالتكنولوجيا الحيوية/المعدلة وراثًيا

  



  

  

  التالي الرابط من الدولة في الحيوية لتكنولوجياا واتجاھات حقائق تنزيل يمكن

asp.default/biotech_country_facts_and_trends/publications/resources/org.isaaa.www//http: 

 


