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 األخبار

 عالميًا

 الكائنات من نوع مليون 2.3 لـ 'الحياة شجرة' إطالق 

 

 األمريكتين

 العلمية الشرف لوحة في خبراء أربعة كرمت الزراعية البحوث هيئة 

 

 الهادئ والمحيط آسيا

 األغذية على الطلب لتلبية ضرورية وراثيًا الُمَهنَدَسة المحاصيل :آسيا جنوب خبراء 

 الغذاء كفاية عدم إلى سيؤدي الوراثي التعديل دونب القمح :العالمية الغذاء جائزة على الحائز الدكتور 

 وراثيًا الُمَهنَدَسة المحاصيل مزارعي لصالح تحكم أستراليا محكمة 

 األرز حبوب عائد لتعزيز نادر جين ونستنسخي العلماء 

 

 أوروبا

 اإلجهاد ظروف خالل النباتات صحة تحسين في ساعدي قد الضوئي البناء جين 

 

 العلمي البحث

 ةالمزروع يةالباذنجان محاصيلال في الدقيقي البياضب التأثر جينات تحديد 

 جين تعبير فرط DWF الطماطم في كاروتينويدال تراكمو النبات ومعمارية نباتيال هرمونال ستوياتم يغير 

 

 النباتية الحيوية التكنولوجيا وراء ما

 الكولومبي الكاكاو في جينوم 41 يحدد يحثب فريق 

 تلقائيًا ينوراثي كمهندسين تعمل براكونيدال زنابير 

 كوالي اإليشيريشيا في الميكروبي الترانسجلوتامينيز إنزيم تعبير 

 

 تذكيرية رسائل

 كتيبو 2141 لعام وراثيًا المعدلة للصفات ةالسنوي تحديثاتال Ks اآلن ينمتاح الُمَحدَّث 

 الحيوية التكنولوجيا محاصيلو الدولية العلمية المنظمات :إنفوجرافيك 

 

 الحيوية التكنولوجيا معلومات مراكز من مقتطفات

 2142 لعام الوطني العلوم أولمبياد يدعم األوغندي الحيوية العلوم معلومات مركز  



 عالميًا

 الكائنات من نوع مليون 5.3 لـ 'الحياة شجرة' إطالق

 

 العائلة شجرةتُعَد  .والميكروبات والفطريات والنباتات الحيوانات من مسمى نوع مليون 2.3 لنحو "الحياة شجرة"لـ  األولُمخطط النشر  تم

 بعتتتو الوقت، مع البعض مبعضه عنمنحرفون  مأنهحيث  الحية الكائنات بين العالقات تصور، وهي مؤسسة 44 بين تعاوني جهددائرية ال

 .سنة بليون 3.2 من أكثر قبل األرض على الحياة بداية إلى متاريخه

 

جمع  .واحدة شجرة في النتائج تلكيتم فيها دمج  التي األولى المرة هي هذه ولكن الحياة، من مختارة لفروع اسابقً  أصغر أشجار ترَ ش  نُ  وقد

 .اةمسمال نواعاأل جميع شملت" عمالقةشجرة " في هاودمجو االنترنت على هانشر سبقالتي  ةريصغال قطعال آالف الباحثون

 

 موقع من الصحفية البيانات اقرأ المعلومات، من لمزيد .Life of Tree Open The موقع من نزيلللت متاح شجرةال من الحالي اإلصدار

 .انجميشي جامعةو ديوك جامعة

 

 ] ةالمقال هذه تقييم | صديق إلى إرسال [

 

 األمريكتين

 العلمية الشرف لوحة في خبراء أربعة تكرم الزراعية البحوث هيئة

 

 ااعترافً  ووضعتهم في لوحة شرف الهيئة علماء أربعةب (USDA-ARS) الزراعة األمريكية التابعة لوزارة الزراعية البحوثهيئة  تأشاد

عناصر الغذائية في وال ؛المناخ تغيرو ؛الهواءجودة و ؛الفاكهة أشجار وتربية ؛المستدامة والزراعة؛ الجينوم علم مجاالت في اكتشافاتهمب
 .ييتس وسكوت ،سكورزا رالفو أورت، دونالدو ،كوتشيان ليون هم العلماء هؤالء .محاصيلال
 

أما دونالد فقد كشف عن  .العناصر نقصالترب الي تتمتع ب سيما وال الهامشية، التربةمع  الحبوب محاصيلساهم ليون بشكل كبير في تأقلم 
 ؛الضوئي التمثيل؛ والنبات تطورب المتعلقة الحيوية العمليات على المناخ تغير نتيجة الجوي الغالف تكوين في لتغييراتتأثير ا يةكيف

 اكهوفمن  جديدة أصناف وطور ،وراثيًاالُمَهنَدَسة  الفاكهةأما رالف فكان رائًدا لدراسة عن تكوين شجرة  .لوالمحصعائد و ؛المياه واستخدام
استطاع و .الحيوية التكنولوجيا خالل من الخشبية المعمرة الفاكهة أنواع تحسينعمل على و ،(الفواكه التي تحتوي ثمارها على نواة)الحسلة 
 الفراولة مثل القيمة عالية المحاصيل في اآلفات لمكافحة المستخدمة التربتدخين ل الضارة اآلثارخفض  فيعلمية  اختراقات تحقيقسكوت 

نال هذه من الجوي الغالف انبعاثاتفي خفض و والمكسرات، الفاكهة وأشجار والخضروات  .اتُمدخ  
 

 على اكبيرً  اأثرً  األربعة العلماء هؤالءل ستثنائيةاال مساهماتتركت ال لقد"، قائلة افوندا جاكوبسصرحت مديرة هيئة البحوث الزراعية، تش
هيئة  جعلت التي القيم على مثاالً تضرب و والمثابرة والمعرفة لتزامالبارزة تثبت اال همإنجازاتوإن  .العالم أنحاء جميع في والزراعة األغذية

 ."اليوم عليه هيما  التي الرائدة منظمةالبحوث الزراعية ال
 

 .ARS USDA هيئة موقع من يعالماإل البيان اقرأ

 

 ] ةالمقال هذه تقييم | صديق إلى إرسال [

 

 الهادئ والمحيط آسيا

 األغذية على الطلب لتلبية ضرورية وراثيًا الُمَهنَدَسة المحاصيل :آسيا جنوب خبراء
 
 جنوب مؤتمر خاللالخبراء والمسؤولون به صرح هذا ما " يةالسكان لزيادةا حاجة وتلبية العائد لزيادةضرورية  الوراثية الهندسة محاصيل"

 في بنجالديش دكا، في (BARC) الزراعية للبحوث الديشجبن مجلس في دَ ق  عُ  الذيو (SABC) الحيوي األمانعلى الثالث  السنوي آسيا

 .2142 سبتمبر 21-41الفترة 

 

هي و آمنة وراثيًا المعدلة المحاصيل أن، إلى (BAS) للعلوم الديشجبن أكاديمية رئيس أحمد،األستاذ مصباح الدين شار أ المؤتمر، خالل

 تبديدإلى  والغابات، البيئة وزارة سكرتير، أحمد الدين كمال .ددعا  أخرى، ناحية من .الغذاء على المتزايد الطلب لتلبية الوحيد الحل
 .سالمتهم أثبتت األبحاث ونتائج العلمية المعلومات ألن وراثيًا المعدلة المحاصيلالمتعلقة ب المخاوف

 
البحث والتطوير في و ؛التغذية ناحية من المحسنة المحاصيل سالمة وتقييم؛ الحيوية التكنولوجيا تنظيمعن خالل المؤتمر ُعق َدت جلسات 

 أكاديمية مع بالتعاون (SABP) ألمان الحيويل الجنوبية آسيا برنامجبواسطة  الحدث تنظيم تم .آسيا جنوب في الحيوية التكنولوجيامجال 

 .الهندب الزراعية للعلوم الوطنية واألكاديمية ؛الهند BCILوشركة  ؛ومجلس بنجالديش للبحوث الزراعية البيئة وزارةوللعلوم  بنجالديش

https://tree.opentreeoflife.org/opentree/argus/opentree3.0@1
http://today.duke.edu/2015/09/treeoflife
http://ns.umich.edu/new/releases/23137-tree-of-life-for-2-3m-species-released-u-m-plays-key-role-in-project
http://www.ars.usda.gov/is/pr/2015/150916.htm


 
 .ستار ديلي صحيفة موقع على ةالمقال اقرأ أو SABC مؤتمر موقع زر ،تفاصيلال من لمزيد

 
 ] ةالمقال هذه تقييم | صديق إلى إرسال [

 

 الغذاء كفاية عدم إلى سيؤدي الوراثي التعديل بدون القمح :العالمية الغذاء جائزة على الحائز الدكتور

 

 القمحإنتاج  أن 2141لعام  ةالعالميالحائز على جائزة الغذاء  راجارام سانجايا .ديقول 

خالل لقائه المباشر في  قالو .األغذية في نقص إلى سيؤدي الوراثي التعديل استخدام دونب

 األسترالية اإلذاعة هيئةبرنامج  لبَ ق   من سيدني في سيزونز فورمؤتمر القمح الدولي بفندق 

"The Country Hour "في العالم إلطعام الوراثي التعديل تكنولوجيا إلىبحاجة  ناأن 

 .المستقبل

 

 إلى متري طن مليون 011 من العالمي القمح إنتاجزيادة  ه ينبغيأنعلى  راجارام .د أكد

 لن هجينتال أو التقليدية تربيةالأن و ،2121 عام بحلول العالم سكان إلطعام طن مليار

 الحكومات ذلك في بما الدولي، المجتمع أن أعتقد"وأضاف قائاًل  .ين لذلككافي وايكون

تقوم  التقليدية النباتات تربيةأن  أرى ال أنني كما .الهدف هذا تحقيق لكيفية التحضير يهمعل المزارعين، وكذلك والعلماءالعلمية  والمراكز

 ."المهمةبتلك 

 

 عملوقد  .دولة 24 فيأُطلقوا  قمح صنف 181 تطوير في العلمية ألبحاثه 2141 عام في ةالعالمي الغذاء جائزة على راجارام .د حصل

 .(CIMMYT) والقمح الذرة لتحسين الدولي المركز في جبورلونورمان  .د نباجب

 

 .الحوار تسجيل أيًضا شملي والذي ،رورال سي بي إي قناة موقع من الصحفي البيان اقرأ المعلومات، من لمزيد

 

 ] ةالمقال هذه تقييم | صديق إلى إرسال [

 

 وراثيًا الُمَهنَدَسة المحاصيل مزارعي لصالح تحكم أستراليا محكمة

 
 وراثيًا الُمَهنَدَسة المحاصيل مزارعيبعدم جواز اقتصار عمليات  ستراليةاأل االستئناف محكمة قضت

 يمزارعأحد  تقدم أن بعد الحكم هذا جاء .ينقريبالمحاصيل العضوية ال مزارعي الستيعاب
خسارته  إلى يؤدي مما ،وراثيًا الُمَهنَدَسةالكانوال  يزرع الذي جاره ضد قضيةب العضويةالمحاصيل 

 لمزارعل حقوقهممد  العضويةحاصيل الم مزارعيل يحق ال للمحكمة،وفقًا و .العضوية شهادةلل
 .المجاورة

 

 كافا، روث .دقالت و ،المحكمة بقرار( ACSH) والصحة للعلوم األمريكي المجلسهذا وقد أشاد 

 يريدون الذين مزارعينمحاولة تقييد الموقفًا ضعيفًا سيكون " ACSHعضو التغذية االقدم بمجلس 

 التقليديين المزارعين عنأحد  دافعلن ي .جيرانهم رغباتب الزراعية تالتكنولوجيا أحدث استخدام
التحكم في  منهم نتوقع أن ولكن ،العضوية جيرانهم محاصيل على األسمدة أو الحشرية هممبيدات لرش

 ."تماًما معقول غيرأمر  الرياححركة 
 

 .ASCH() والصحة للعلوم األمريكي المجلس موقع على التفاصيل من المزيد اقرأ
 
 ] ةالمقال هذه تقييم | صديق إلى إرسال [

  

http://sabc.biotech.co.in/
http://www.thedailystar.net/city/genetic-engineering-undeniable-need-growing-food-demand-145924
http://www.abc.net.au/news/2015-09-18/wheat-research-needs-gm-to-feed-the-world/6786944
http://acsh.org/2015/09/for-biotech-crops-down-under-logic-rules/


 األرز حبوب عائد لتعزيز نادر جين يستنسخون العلماء

 

مهم  جينه تم عزل أن الصينية لعلوما وأكاديمية الزراعية للعلوم الصينية األكاديمية علماءذكر 

 .جتشجيان مقاطعة من "بودالي"المحلي  الصيني األرزصنف  من هخاستنساو بنجاح GS2يسمى 

َرت  .ممتاز على نحوو كبير بشكل رزاأل محصول GS2 جين يعزز أن يمكن  في منتائجهوقد نُش 

 .بالنت موليكيوالر مجلة من األخير العدد

 

يةموضع الصفة  وتوصيف االستنساخعملية  يةبحثال المقالة تتناول  1رقم  النسخيلعامل تنظيم نمو المنظم شفر ي الذي (QTL)السائد  الَكم  

(OsGRF4). جين  وجديGS2 تعبير جين  زيادةوتؤدي  .لنسخقد يعمل كمنشط لو النواة فيGS2 الخاليا، أعدادفي  وزيادة أكبر خاليا إلى 

 .المحصولعائد و الحبوب وزن تحسينيعمل على  مما

 

 .بالنت موليكيوالر مجلة موقع على يةالبحث ةالمقال اقرأو .الصينية الزراعة وزارة موقع من التفاصيل من امزيدً  اقرأ

 

 ] ةالمقال هذه تقييم | صديق إلى إرسال [

 

 أوروبا

 اإلجهاد ظروف خالل النباتات صحة تحسين في يساعد قد الضوئي البناء جين

 

 .اإلجهاد فترات في تهاصحب البقاء على النباتات تساعد التي الجينات أكسفورد جامعةب الباحثون حدد

 الضوئي التمثيل عملية في البروتينات ومرور الخضراء البالستيدات تطور في SP1 جين يتحكم

 هذا أن ،جارفيس بول ،أكسفورد جامعة أستاذ ويعتقد .الخضراء بالستيداتلل الخارجي غشاءال خالل

 .اإلجهاد ظروف في البقاء على النباتات مساعدةب القدرة هذه ستخدمي قد الجين

 

 بري نوع :األرابيدوبسيس نبات من نسخ ثالث على جارفيس بروفيسور بقيادة البحث فريق عمل

 تجارب في .SP1 جين تعبير بفرط وراثيًا ُمَهنَدس نباتو ،SP1 جين إلى فتقري طافر ونبات ،طبيعي

 أعشاب ومبيد والجفاف ةحوالمل ارتفاع مثل مختلفةال اإلجهاد لظروف النباتات تعريض تم منفصلة

 النباتات نع للظروف حماًل ت أكثر SP1 جين تعبير بفرط المحورة النباتات كانت .الباراكوات

 الطماطمو األرزو القمح على اآلن الفريق ويعمل .والمقاومة التكيف على النبات قدرة عن مسؤول SP1 جين أن إلى شيري مام الطبيعية،

 .النباتات من أوسع مجموعة في نتائجهم استخدام إمكانية لتحديد الكرنبية النباتاتو

 

 .أوكسفورد جامعة موقع على الصحفي البيان اقرأ المعلومات، من لمزيد

 

 ] ةالمقال هذه تقييم | صديق إلى إرسال [

 

 العلمي البحث

 المزروعة الباذنجانية المحاصيل في الدقيقي بالبياض التأثر جينات تحديد

 

 نباتات تطويرل وهكذا، .الدقيقي البياض مرض ضد حساسية النبات منح في (MLO) البياض موقع جين في محددةال الندائد بعض تتسبب

 .المزروعة األنواع في MLO جينات تثبيط على مائق تربية نهج حااقتر تم ،الدقيقي للبياض مقاومة

 
 من MLO جينات لعزل "PCR" المتسلسل البوليميريز تفاعل على القائمة المنهجيات نجنينخافا جامعة من أبيانو ميشيال استخدمت

 ،SmMLO1 اسم ويحملون والتبغ، سوالبطاط الباذنجان وهي ،الدقيقي لبياضا فطريات تستضيف التي المزروعة ةباذنجانيال المحاصيل

StMLO1، NtMLO1، التوالي على. 

 
 البياض مرض يحتاجها ،الفلفل في CaMLO2و الطماطم في SlMLO1 من *األورثولوج جينات هي الجينات هذه أن التحليل وكشف

 فردي دنوكليوتي في تغيير حدوث أن أيًضا الباحثون ووجد .الدقيقي لبياضل حساس جين أنه NtMLO1 التبغ نديد توصيف وكشف .الدقيقي

 .بالكامل الجين وظيفة خسارة إلى ؤديي NtMLO1 أليل في

 

http://english.agri.gov.cn/news/dqnf/201509/t20150910_26445.htm
http://www.cell.com/molecular-plant/abstract/S1674-2052(15)00296-8
http://www.ox.ac.uk/news/2015-09-17-photosynthesis-gene-could-help-crops-grow-adverse-conditions


 ةباذنجاني محاصيل تطويرل الجزيئية تربيةال جهُ نُ  فيو MLO جين تطور دراسة في قيمة ذات تكون أن الدراسة في المقدمة النتائج شأن من

 .الدقيقي لبياضل مقاومة
 
 :التالية الروابط من عنها القراءة يمكن سالف، جين من نابعة جينية تسلسالت :األورثولوج جينات*

http://www.bio.davidson.edu/Courses/Molbio/MolStudents/spring2010/Piper/Orthologs.html 
http://en.wikipedia.org/wiki/Homology_%28biology%21#Orthology 

 
 .ريسيرش ترانسجينيك بمجلة ةكاملال ةالمقال اقرأ المعلومات، من لمزيد

 
 ] ةالمقال هذه تقييم | صديق إلى إرسال [

 

 الطماطم في الكاروتينويد وتراكم النبات ومعمارية النباتي الهرمون مستويات يغير DWF جين تعبير فرط

 

 شياو استكشف .اآلن إلى النبات نمول هاتنظيم نم التحقق يتم لم ذلك ومع ،النبات وتطور نمو في احاسمً  ادورً  البراسينوستيرويدات تلعب

 في الطماطم، في لبراسينوستيرويداتل الحيوي التخليق جين هوو ،(DWF) جين وظيفة الصين في جتشجيان جامعةب نيباحثال مع لي ججين

 .الثمار ونمو نباتيال هرمونال توازنو ،تهومعماري النبات نمو

 

 أن النتائج أظهرت .DWF جين تعبير بفرط المحورة النباتاتو معطل DWF بجين المحورة النباتات مع البرية الطماطم أنواع الفريق قارن

 النباتات أظهرت كما .النبات ونمو الطرفية روالجذ تطورو اإلنبات تحسين إلى أدت البراسينوستيرويدات ومستويات DWF جين نسخ زيادة

 .ليناتيالجبر تراكم انخفاض إلى DWF جين تعبير فرط أدى ذلك، ومع .النبات في ةكتنزمو نحيلة معمارية المحورة

 

 DWF جين تعبير فرط يؤثر لمو .الثمار ونضج سويقاتال انحناء وكذلك ةإيجابي صورةب طرفيال برعمال نمو البراسينوستيرويدات نظمت

 بسبب محورةال السالالت من اثنين في مربع متر كلل الثمار عائد زيادة توقع يمكن ولكن النبات، في الثمار عائد على ةكبير شكلب

 .إيجابي نحو على الطماطم ثمار في كاروتينويدال تراكم نظمي البراسينوستيرويدات مستوى أن وجد كما .المكتنزة معماريتها

 

 .الهامة ةزراعيال الصفاتب ةبطترالم طوريةالت العمليات من العديد تنظيم في تشارك البراسينوستيرويدات أن النتائج وأظهرت

 

 .بيوتكنولوجي بالنت مجلة من الكاملة ةالمقال اقرأ المعلومات، من لمزيد

 

 ] ةالمقال هذه تقييم | صديق إلى إرسال [

 

 النباتية الحيوية التكنولوجيا وراء ما

 الكولومبي الكاكاو في جينوم 01 يحدد بحثي فريق

 

 .الكولومبي الكاكاو في جينوم 41 وتحليل اكتشاف إلى كولومبيا في الكاكاو ثوبحل لوكر اجرانج مركز الذي بحثال أدى

 

يَت  صالاستخ ملتوش العالم في نوعها من األولى وتعد ،ييل وجامعة (CIAT) االستوائية للزراعة الدولي المركز بين بالتعاون الدراسة أُجر 

 في جنتَ ويُ  العالم في مرغوب صنف أكثر وهو ،"أروما دي فينو" مؤسسة أشجار عينة من كاكاوال من صنف 41 لـ النووي الحمض

 في مميزة واسمات على الحصول تم كما .موتصفيته منهم مليون 2.2 بـ االحتفاظ تمو ،تسلسل مليون 41 البداية في الباحثون حدد .كولومبيا

 .للدراسة الخاضعين جينوم عشر األربعة بين موجودةال الخالفات أظهرت النهائية العينة

 

 .كاسالوكر موقع على الصحفي البيان اقرأ المعلومات، من لمزيد

 

 ] ةالمقال هذه تقييم | صديق إلى إرسال [

  

http://www.bio.davidson.edu/Courses/Molbio/MolStudents/spring2010/Piper/Orthologs.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Homology_%28biology%29#Orthology
http://link.springer.com/article/10.1007/s11248-015-9878-4/fulltext.html
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/pbi.12474/abstract
http://www.lukeringredients.com/en/news


 تلقائيًا وراثيين كمهندسين تعمل البراكونيد زنابير

 

 الجينات سرقت انفس اليرقات تلك أن إال .اليرقات ضد بيولوجية كأسلحة واستخدامها الطفيلية زنابيرال بواسطة الفيروسات بعض تدجين تم

 .الفيروسات من مزيدال من يهمحملت ،الخاص جينومها في دمجهاوت الفيروسية

 

 داخل والفيروسات البيض الزنابير إناث تضع .براكوفيروس تسمى التي الخاصة هافيروسات مع متبادلة ةينفع عالقةب براكونيدال زنابير تتمتع

 في بالتكاثر براكوفيروسلل ابدوره زنابيرال حوتسم .النامية الزنابير صالحل اليرقات في المناعة نظام براكوفيروسال قمعي .الحية اليرقات

 .الزنابير مبايض

 

 المثابرة طريق عن إما لفيروسات،ا-الزنابير بين الترادفية العالقة مع الحياة قيد على البقاء األحيان بعض في اليرقات تستطيع ذلك، ومع

 بقاء مع ذلك بعد اليرقات تعيش ثم .دالص هافيروس يستطيع ال التي اليرقات على اأحيانً  زنابيرال جمته حيث ،ةمحظوظ تكون أن أو ببساطة

 .اليرقات جينوم إلى طريقها الفيروسات تلك تجد ثم .أجسامهم داخل براكوفيروسال

 

 والفراش الحرير عث جينومات في البراكوفيروس جينات وجود على أدلة واشنطن جامعة من توماس وجيمس شنايدر نيش من كل اكتشف

 يحمت اآلن الفيروسية الجينات هذه .فيروسي نووي حمضب اليرقات ونعدلي "تلقائيين وراثيين مهندسين" باسم زنابيرال اوصفوو .يالملك

 .الباكيولوفيروس من الجدد هامضيفي

 

 .أتالنتيك ذا مجلة موقع على الكاملة ةالمقال اقرأ

 

 ] ةالمقال هذه تقييم | صديق إلى إرسال [

 

 كوالي اإليشيريشيا في الميكروبي الترانسجلوتامينيز إنزيم تعبير

 

 باربرا قادت الصدد هذا في .الصناعات مختلف في البروتينات لتعديل صناعية ككواشف ةبكتيريال الترانسجلوتامينيز اتإنزيم ستخدمتُ 

 إنزيم من كوالي اإليشيريشيا في الُمَصنَّع الترانسجلوتامينيز إنزيم إنتاج دراسةل بحث والتكنولوجي العلمي سردينيا مجمع من ساليس

MTGase. 

 

 K12 سالالت تقييم تم التحول، بعد .كوالي اإليشيريشيا سالالت لتحويل MTGase إنزيماإلنشائية الالزمة المعبرة  التعبير ناقالتتهيئة  تم

 من حيث األداء البروتينالندماج  ينمانظ أفضل وكان .MTGase إنزيملتعبير  الظروف أفضل لتحديد كوالي اإليشيريشيامن  ؤهلةالم

 .البرية نواعاأل من البروتين تجانالساللتين ب كال مناالندماج  بروتينات تنَر  وق ثم .NP650/1و NP668/1 كوالي اإليشيريشيا سالالت

 

َد أن أداء  الترانسجلوتامينيز إنزيم إلنتاج كمرشح اختياره تمو البري النوع إلنزيم مشابه NP668/1 ساللة مناالندماج  بروتين ُوج 

 .الصناعية للتطبيقات الميكروبي

 

 .الكاملة المقالة لقراءة بيوتكنولوجي بالنت سي إم بي موقع زر الدراسة، هذه عن المزيد لمعرفة

 

 ] ةالمقال هذه تقييم | صديق إلى إرسال [

 

 تذكيرية رسائل

 اآلن متاحين الُمَحدَّث Ks وكتيب 5101 لعام وراثيًا المعدلة للصفات السنوية التحديثات

 

 محاصيلال في المنتشرة لصفاتل ملخص وهو ،4102 لعام وراثيًا المعدلة للصفات السنوية التحديثات بعنوان منشور ISAAA هيئة أطلقت

 الرابط على متاح وهو ،الصفات هذه تلك مع وراثًيا معدلةال محاصيلال فوائد حول قصيرة مناقشة أيًضا المنشور ويتضمن .وراثيًا معدلةال

 التالي

asp.org/resources/publications/biotech_traits_annual_updates/download/default.isaaa.http://www 

 

 :التالية Ks لكتيبات الُمَحدَّثَة اإلصدارات تتوفر كما

http://www.theatlantic.com/science/archive/2015/09/parasitic-wasps-genetically-engineer-caterpillars-domesticated-viruses/405874/
http://www.biomedcentral.com/1472-6750/15/84
http://www.isaaa.org/resources/publications/biotech_traits_annual_updates/download/default.asp


 

 تينيلوفوسالجو تييفوسالجال :األعشاب مبيدات تحمل تكنولوجيا 

 الحيوانية الثروة قطاع في الوراثي التعديل تكنولوجي مساهمة 

 نضجال تأخر تكنولوجيا 

 وراثيًا المعدلة والمحاصيل الوراثية الهندسة 

 والجوع الفقر تخفيف في الزراعية الحيوية التكنولوجيا إسهامات 

 

 مركز" بواسطة وتُصدر بها المتعلقة والقضايا وراثياً  المعدلة المنتجات عن معلومات تحوي معرفة كتيبات هي Ks الجيب كتيبات سلسلة

 المشاركة لسهولة PDF بصيغة للتنزيل متاحةو الفهم سهل بأسلوب مكتوبة اإلصدارات تلك ."الحيوية المحاصيل لتكنولوجيا العالمي المعرفة

 /org/resources/publications/pocketk.isaaa.http://www التالي الرابط على أيًضا احةمت خرىاأل موضوعاتال .والتوزيع

 

 

 الحيوية التكنولوجيا ومحاصيل الدولية العلمية المنظمات :إنفوجرافيك

 

 سالمةل الداعمة الدولية العلمية المنظمات وتصريحات بيانات يضم "إنفوجرافيك" تصويري مخطط (GLP) الوراثي التثقيف مشروع أصدر

 .التكنولوجيا لهذه تأييدها عن أعربت العالم أنحاء جميع في ةمؤسس 223 هناكف ،لمشروعلوفقًا و .الحيوية التكنولوجيا محاصيل

 

 .GLP مشروع موقع على اإلنفوجرافيك عرضا

 

 

 الحيوية التكنولوجيا معلومات مراكز من مقتطفات

 5102 لعام الوطني العلوم أولمبياد يدعم األوغندي الحيوية العلوم معلومات مركز

 

 يوغنداأل العلوم تعليم وبرنامج (UBIC) األوغندي الحيوية العلوم معلومات مركز تنظيمه في شارك الذي – الوطني العلوم أولمبياد حقق

(USEP) – ةنظمم الثانوية رسالمدل تنافسيةال المعارض من سلسلة وشمل أشهر ثالثة لمدة الحدث هذا استمر .المقاييس بكل هائاًل  نجاًحا 

 .العيش سبل تحسينل التسويق وابتكارات الزراعية اإلنتاجية :شعار تحت

 

 والبحث الجماعي العمل قيم ترسيخ إلى تهدف تيال اإلقليمية موالعل معارض هيئة في 2142 ويوليو يونيو شهري خالل األولمبياد استمر

 لمشاركةوا المرح بعض خالل من .التقليدي الدراسي الصف في دائًما متاًحا يكون ال الذي العملي التدريب نهج خالل من المستقل

 .اليومية التحديات حلل ومالءمتها العلمية االبتكارات تطبيق كيفية الطالب اكتشف ،المفيدة ثقيفيةالت والمشاريع

 

 المعارض مسابقات فيو .البالد أنحاء جميع في مختلفة مناطق خمس من مركزية ةرسمد 42 العلوم أولمبياد شمل تجريبي، كنشاط

 مسائل لمعالجة فرق في والعمل مستقل، مشروع على قائمة بحوث إلجراء الصف في همدراسات تجاوزل الطالب تحدي تم ،اإلقليمية

 .الزراعي اإلنتاجو ؤسساتالم

 

 في المشاريع تلك عرض تم ذلك بعد .الموضوع هذا مع العلمية مشاريعهم لصقل معلميهم من بتوجيه الفردية مدارسهم في الطالب عمل

 نوالفائز صعد كما .الفردية المدارس في العلوم تعلم تعزيزل وغيرها نقدية جوائز الفائزين منح مع ،ةاإلقليمي يالعلم تنافسال أنشطة

 ،واروجابا وليام السيد أثنى وقد .المقبل العام اتبداي في الفائزين عن اإلعالن يتم وسوف – الوطنية المسابقة نهائي إلى أيًضا وناإلقليمي

 وقال .الفوز من أكثر التعلم على ركزت المنافسة أن على أكدو المشاركين لطلبةا وابتكار حماس على USEP لبرنامج التنفيذي األمين

 والموجهين والمعلمين األمور وأولياء اآلخرين الطالب مئات قبل من هوتشجيع طالب بكل االحتفال تم فقد يفز، مل أم الطالب فاز سواء"

 ."والجمهور حكاموال الراعية والجهات

 

 اإلنتاجية لتحسين الحيوية التكنولوجيا ابتكارات ومعارض التثقيفية الندوات من الطالب استفاد العلمية، المعارض من هادفال نهجال جانبب

 الوطنية الزراعية البحوث منظمة مشاركة من كبير بشكل المعارض إثراء تم كما .UBIC مركز أتاحها والتي أوغندا، في الزراعية

(NARO) لمنظمة معهد أقرب علماء قام اإلقليمي، حدث كل في .الواسعة هامعاهد ةشبك خالل من NARO وإرشادهم لطالبا بتوعية 

 .اإلقليمي مسياقهب الصلة ذات الزراعية والمؤسسات البحوث جوانب مختلفب

http://www.isaaa.org/resources/publications/pocketk/10/default.asp
http://www.isaaa.org/resources/publications/pocketk/11/default.asp
http://www.isaaa.org/resources/publications/pocketk/12/default.asp
http://www.isaaa.org/resources/publications/pocketk/17/default.asp
http://www.isaaa.org/resources/publications/pocketk/30/default.asp
http://www.isaaa.org/resources/publications/pocketk/
http://www.geneticliteracyproject.org/2015/09/01/244-reasons-gmos-safe-global-science-organizations-endorse-crop-biotech-food-safety/


 

 

 اإللكتروني البريد على موجوانيا راابارب مع التواصل يرجى أوغندا، في الحيوية التكنولوجيا حول المعلومات من لمزيد

com.nacrri@gmail.ubic 
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