
 1026 يناير 13        العدد هذا في

 األخبار

 عالميًا

 خبزال قمح جينوم تسلسل قراءة يكملون العلماء 

 

 األمريكتين

 هيئة APHIS وراثيًا الُمَهنَدس الرئدي روستيسجاأل عشب عن التنظيمية القيود رفع التماس على العام التعليق فتحت 

 العشرين القرن ثمانينات منذ األشد هو الحبوب محاصيل ضرب الذي الجفاف 

 التربة في النافعة الميكروبات مع النباتات تفاعل كيفية يكتشفون العثور األحياء علماء 

 

 الهادئ والمحيط آسيا

 الخارجية الزراعية الخدمات وكالة  ُ  تايوان في وراثيًا الُمَهنَدسَة واألعالف اللوائح وضع بشأن اتقريرً  صدرت

 المحاصيل من جديدة أنواع على يوافق باكستانب البذور مجلس 

 

 أوروبا

 الُمعاِدية الحشرات من الجذور حميت الهندباء عصارة 

 

 العلمي البحث

 الجسيمات قصف بواسطة القمح في مشتركة بصورة المتحولة المحورة الجينات توزيع 

 جين LcGST4 ليتشيال فاكهة في انينينثوساأل تراكم في دور له 

 األرز جين تعبير فرط ADI1  ُاألرابيدوبسيس في النفثالين تحمل َحِسِّني 

 

 النباتية الحيوية التكنولوجيا وراء ما

 (الثلج رجل) أوتزي مومياء أمعاء من قديمة كتيرياب جينوم تسلسل يفك بحثي فريق 

 جيناتل الوظيفي التحليل ACS طحلب من PHYSCOMITRELLA PATENS 

 

 إعالنات

 مؤتمر BIO الدولي 

 

 تذكيرية رسائل

 العالم في الحيوية التكنولوجيا محاصيل من ةسن 91 :إنفوجرافيك 

 والقرعية الباذنجانية المحاصيل في الهامة تربيةال لصفات الوراثية الهندسة  



 عالميًا

 الخبز قمح جينوم تسلسل قراءة يكملون العلماء

 

 ه قد تم االنتهاء منأن (IWGSC) القمح جينومتسلسل ل الدولي االتحادذكر 

عالميًا زراعة  األكثر الحبوبهو محصول و ،كاملبال القمح خبز جينوم ةتجميع

 قمحالكامل لصنف  الجينوم عةيجمت إنتاج من المشروع تألف .واسع نطاق على

 قصيرةإليومينا ال تسلسلاستناًدا إلى قراءات  (Chinese Spring) الخبز

 أن المتوقع ومن .NRGene's DeNovoMAGICبواسطة برنامج  ةجمعالم

 تحسين على العالمية األبحاث تسريعمن شأنه  الجديدة البيانات هذهتوافر 

 .المحاصيل

 

إلى بيانات التسلسل القائمة على  الكامل الجينوم ةتجميع معلوماتضم  سيتم

الواسمات و التنظيمية العناصرو الجينات يحدد بدقة موقع القمحفي  كروموسوم لكلالجودة  عاليمنظم  تسلسل إلنتاجفيزيائية ال خريطةال

 .القمح يلمربي حيوية بذلك وسيلة اوفرً م الصبغيات، طول على

 

 IWGSCاتحاد  بواسطةالُمنتَج  القمح جينومل جديدال تسلسلال هذايُعَد "، قائاًل المشروعب العاملين الباحثين أحد بوزنياك، كورتيسصرح 

 لتحديد اومثيرً  اجديدً  اموردً  القمح لباحثي وفري وسوف .العالم في المحاصيل أهم حدأل الوراثي المخطط لفهم هامة مساهمةبمثابة  وشركائه

 ."اإلنتاجية وتحسين ؛لآلفات ومقاومة ؛طوللضغ واالستجابة ؛القمح لتكيف الهامة اتأثيرً  األكثر الجينات

 

 .IWGSC اتحاد موقع من ةاألصلي ةالمقال اقرأ

 

 ] ةالمقال هذه تقييم | صديق إلى إرسال [

 

 األمريكتين

 وراثيًا الُمَهندَس الرئدي األجروستيس عشب عن التنظيمية القيود رفع التماس على العام التعليق تفتح APHIS هيئة

 
 شركةبواسطة  المقدم االلتماس (USDA-APHIS) األمريكية الزراعة وزارةالتابعة لوالنباتية  الحيوانية بالصحة المعنية التفتيش هيئة رتنش

تكون س .تييفوسالجال أعشاب مبيداتضد الُمَحسَّنَة  مقاومةذو الالرئدي  األجروستيسلرفع القيود التنظيمية عن عشب  ومونسانتو سكوتس
 .6196 مارس 6 إلى يناير 8 من العامة للمراجعة متاحة العريضة

 
 الذرةمن  ®آب ريدي-أصناف راوند في بعرَ المُ  لكمع ذوراثيًا  الُمَهنَدس األجروستيس عشب في موجودال CP4 EPSPS بروتينيتشابه 

سابقًا  استعراضها تم التيو البرسيمو الكانوالو السكر وبنجر والذرة الصويا فولو القطن مثل تييفوسالجلاألخرى المقاومة ل والمحاصيل
 .USDA-APHISبواسطة هيئة " غير خاضعة للتنظيم" حالة هاومنح

 
 .APHIS USDA هيئة موقع على االلتماس اقرأ

 

 ] ةالمقال هذه تقييم | صديق إلى إرسال [

 

 العشرين القرن ثمانينات منذ األشد هو الحبوب محاصيل ضرب الذي الجفاف

 

القاسية ضربت  حرارةوال جفاففإن موجات ال كندا، في البريطانية كولومبيا وجامعة يلجماك جامعةب باحثونيُجريها ال جديدة لدراسة وفقًا

 المتقدمة الدول في األكبر التأثير كان حيث المتضررة،الدول  في المتوسط في %91 إلى %1 بنسبة األخيرة العقود في الحبوبمحاصيل 

 .وأستراليا وأوروبا الشمالية أمريكا في

 

 .القاسية الطقس لكوارث دولية بيانات قاعدة فيمدرجة  دولة 911 في حبوبستة عشر محصول ل الوطنية اإلنتاج بيانات الباحثون حلل

 انخفضقد  وأستراليا وأوروبا الشمالية أمريكا في التقنية الناحية من اتقدمً  كثراأل الزراعية النظم في اإلنتاج مستويات أن الدراسة وكشفت

 .العالمي المتوسط ضعف من يقرب ما وهو الجفاف، بسبب %91.1 بمعدل

 

 .ماكجيل جامعة أخبار غرفة من الصحفي البيان اقرأ المعلومات، من لمزيد

http://www.wheatgenome.org/News/Press-releases/Wheat-Genome-Sequencing-Gets-Major-Boost
https://www.aphis.usda.gov/brs/aphisdocs/15_30001p.pdf
http://www.mcgill.ca/newsroom/channels/news/droughts-hit-cereal-crops-harder-1980s-257587


 

 ] ةالمقال هذه تقييم | صديق إلى إرسال [

 

 التربة في النافعة الميكروبات مع النباتات تفاعل كيفية يكتشفون العثور األحياء علماء

 

كبكتيريا صديقة  المثبتة للنيتروجين البكتيرياعلى  البقوليات فر  عَ تَ  يةكيفعن لسنوات  العلماء تساءل

على  المضيف النباتفي  المتخصصة البروتيناتتعثر  وكيف الخاصة، همخاليا نع ومتميزة

 بقيادة مهرستأ في ماساتشوستس جامعة من الجزيئية البيولوجيا علماء من فريقاكتشف  .البكتيريا

 المحيط الخلية غشاءعلى  رفعيت الذي لبروتينل المضيف النبات في الجينيشفر  كيف جدون جوان

 .المغذية عناصرال تجنيل أخرى بروتينات يوجه ثم التكافلية، لبكتيريابا

 

 الخاليا أغشية تحدد التي SYP132 مستقبالتل يشفر الذي SYNTAXIN 123جين  الفريقفحص 

 غشاءينتج نسخة تبحث دائًما عن  عادة الجين هذا أن واووجد ،فرازيةاإل حويصالتال مع تفاعلتو

 نفسه الجين هذاسينتج  المضيف، في موجودة يزوبيااالركانت بكتيريا  إذا ولكن .يةنباتال الخلية سطح

 مع التعايشأن  للدهشة المثير .البكتيرياب حيطالم الغشاء على العثور على قادر البروتين من اثانيً  انوعً 

 – المضيف غشاء أن اآلن العلماء فهمي .SYP132المستقبل  نفسيشارك شَُجيِريَّة ال جذريةال فطرياتال

 مع المشتركة القواسم من الكثير لديه الفطرية اتالشَُجيِريَّحول  – وخارجها البقولياتفي كل من 

 .للنيتروجين المثبتة البكتيريا حولالموجود  غشاءال

 

 .أمهرست في ماساتشوستس جامعة موقع من اإلخبارية ةلاقالم اقرأ المعلومات، من لمزيد

 

 ] ةالمقال هذه تقييم | صديق إلى إرسال [

 

 الهادئ والمحيط آسيا

 تايوان في وراثيًا الُمَهندَسَة واألعالف اللوائح وضع بشأن تقريًرا تُصدر الخارجية الزراعية الخدمات وكالة

 
 كيةياألمر الزراعة وزارةالتابعة الخارجية  الزراعية الخدمات وكالة أصدرت

(USDA FAS )بشأن تطورات منتجات العالمية الزراعية المعلومات شبكة تقرير 

توجيه  قانون تعديل بعد للتقرير، وفقًا .تايوانلوائح في وال الوراثية الهندسة
 اتالحيوان أعالف منتجات جميعيجب تسجيل  ،6192 فبراير في األعالف

 التِّداول بدء قبل ما موافقات" على للحصول الزراعة مجلس لدىوراثيًا  الُمَهنَدَسة
 التيوراثيًا  الُمَهنَدسَةاألصناف أما  .6191 فبراير 4 بحلول "السوق في الرسمي

 الموافقةتمت  أو/و( TFDA) تايوانواألدوية في  يةغذاألإلى إدارة  تقديمها سبق

 تتألف .الزراعة مجلس ومتطلباتالمراجعة  منقد أُعِفيَت ف دارةاإل قبل من عليها
 4 ذلك في بماوراثيًا  ُمَهنَدس منتج 11 من TFDAإلدارة  الحالية اتالموافق قائمة

 66و الصويا، فولصنف من  69و قطن،صنف من ال 96و الكانوال،أصناف من 

 .بعد همنشرم تي لم ولكن ،وراثيًا الُمَهنَدس السكر بنجروطلب واحد ل لقطنل طلبات 6كما ُمنَِحت الموافقة على  .ذرةصنف من ال

 
 .FAS USDA وكالة موقع من التقرير من نسخة على حصلا
 
 ] ةالمقال هذه تقييم | صديق إلى إرسال [

  

http://www.umass.edu/newsoffice/article/how-plants-interact-beneficial-microbes
http://gain.fas.usda.gov/Recent%20GAIN%20Publications/Current%20Status%20of%20Genetically%20Engineered%20Feed%20Premarket%20Approval%20Reg_Taipei_Taiwan_12-3-2015.pdf


 المحاصيل من جديدة أنواع على يوافق بباكستان البذور مجلس

 

أصناف من  ثالثةشملت  المحاصيل من جديدة أصنافتمت الموافقة على 

 السوداني والفول الخضراء البازالءو القمح من كلوصنف واحد من  الذرة

 خالل والكانوال الشعاعية اللوبيايوسفي الكينو عديم البذر ووالرفيعة  والذرة

 1 في الزراعةبدار مجلس  بنجاب بذور لمجلس رابع والخمسينال االجتماع

 .سلطانشيهاريار  دمحمالسيد  الزراعة وزير االجتماع ترأس .6196 يناير

 

 شكل كما، جديدةال المحاصيل أصناف زراعة على للموافقة االجتماع دَ قِ عُ 

 قطنصنف من  91لـ  كاملةال لمراجعةل فرعية لجنة بنجاب زراعة زيرو

 صنف 99 وكذلكالمحور  غير قطنمن ال ينصنفو وراثيًاالمحور  Btالـ 

 .يقليماإل لزراعةا وزير إلى توصيات ميتقد، دقيق تحليل بعد من شأنها، التيو اللجنة، هذه رئاسة البذور مجلس أمينسيتولى  .المانجومن 

 

 الغلة عالية صنافاأل زراعة على المزارعين، (PCGA) بباكستان القطن محالج رابطة رئيس ،خان علي شهد السيد نواب حثهذا وقد 

 من كبير بشكل بنجاب في القطن إنتاجإلى تحسن وأعرب عن تطلعه  .في البالد الزراعية السلعلتحقيق االكتفاء الذاتي من  يهاعل وافقالم

 .اآلفات ضد فعالة مقاومةالتي تتمتع ب وراثيًا ةالمعدل صنافاأل زراعة خالل

 

 .نيباكستاال الحيوية التكنولوجيا معلومات مركز موقع على المنشورة األخبار اقرأ ،المزيد لمعرفة

 

 ] ةالمقال هذه تقييم | صديق إلى إرسال [

 

 أوروبا

 الُمعاِدية الحشرات من الجذور تحمي الهندباء عصارة

 

 هذا .المر المذاق ذات عصارتها بسبب الُمعاِدية الحشرات عددتب تتميز اولكنه قائالحد لاعم من لكثير تروق ال عشبية نباتات هي الهندباء

 العصارة في فردي مركب هناك أن سويسراب بيرن وجامعة بألمانيا جينا في الكيميائية البيئة لعلم بالنك ماكس معهدب العلماء وضحأ وقد

 .ةشرهال الكوكشيفر خنفساء يرقات ضد الهندباء جذور يحمي

 

 تعرف التي ادومال إحدى أن الهندباء عصارة مكونات تحليل وكشف ،الهندباء جذور في ةالمر لعصارةل تركيز أعلى العلماء وجد

 ءغذاال لنظام الُمنَقِّاة مادةال إضافة تتم عندماو .الكوكشيفر خنفساء يرقات نمو على اسلبً  أثرت ،(TA-G) الكتون ينبالسيسكويترب

 .بكثير أقل بمعدل اليرقات تغذت ،ابيئيً  متناسبة بكميات ليرقاتل االصطناعي

 

 بمستوى النباتات هندسة استطاعواو ،TA-G لـ الحيوي للتخليق الطليعي المركب عن ينالمسؤول والجين اإلنزيم تحديد في الباحثون نجح

TA-G من منخفض بمستوى الُمَهنَدَسة النباتات جذور هوجمت .منخفض TA-G وكشفت ،الكوكشيفر خنفساء يرقات قبل من أكثر بصورة 

 وتكاثرية ةخضري كفاءة على حافظت TA-G من أكبر كميات تنتج التي النباتات أن الهندباء من مختلفة سالالت على شائعة بستانية تجربة

 .الكوكشيفر خنفساء يرقات همتهاجم عندما ةعالي

 

 .الكيميائية البيئة لعلم بالنك ماكس معهد موقع على صحفيال بيانال اقرأ البحث، هذا حول التفاصيل من لمزيد

 

 ] ةالمقال هذه تقييم | صديق إلى إرسال [

  

http://pabic.com.pk/2016/01/08/punjab-seed-council-psc-sanction-the-new-crops-varieties/
http://www.mpg.de/9819068/dandelion-protection-herbivore-attack?filter_order=L&research_topic=


 العلمي البحث

 الجسيمات قصف بواسطة القمح في مشتركة بصورة المتحولة المحورة الجينات توزيع

 
 قمح ساللة 42 في المحورة الجينات مواضع توزيع لتحديد دراسة زمالؤه مع نورمال سوججيان جامعة من هان هواجيون المالع أجرى

 الموضعي التهجين باستخدام ياختيار واسم شريطو مشتركة بصورة متحولة عالي جزيئي وزن ذات جلوتينين ُوَحيَْدة بجينات وراثيًا محورة
 .االستشعاعي

 
 طول على مختلفة مواقع في تكاملتو الجينوم أنحاء جميع في عشوائي بشكل توزعت المحور الجين مواضع أن الباحثون الحظ

 من عالية نسب كانتو .البعيدة كروموسومال مناطق في اهموضع ليكون المحورة لجيناتل ضئيل ميل هناك كان .الفردية الكروموسومات
 هذه تميل .مواضع ثالثة أو بموضعين فقط سالالت سبعة حظيتو الموقع نفس في تكاملةم منفصلةال البالزميدات في المحورة الجينات

 بعد حورةالم السالالت من يةختياراال الواسمات من تخلصلا صعبي وبالتالي، الالحقة األجيال في متكررة بصورة لفصلا لعدم واضعالم
 بين وثيقة عالقة وجود على يدل قد مما ترتيبها، الُمعَاد الكروموسوماتب رتبطت أنها محورة سالالت ثالثة في ُوِجدَ  ،أخرى ناحية من .تجددال

 .يةالكروموسوم اتترتيبال وإعادة الجسيمات قصف بوساطة المحورة الجينات تكامل
 

 .ريسيرش ترانسجينيك بمجلة لخصمال اقرأ
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 الليتشي فاكهة في األنثوسيانين تراكم في دور له LcGST4 جين

 

 وكذلك إللكتروناتل المحبة الجزيئات على التعرف على لقدرتها السموم إزالة إنزيماتب (GSTs) ترانسفيريز الجلوتاثيون إنزيمات تُعرف

 يشفر الذي الجين وصف يتم لم اآلن حتىو .راكمتت التي القليلة GSTs إنزيمات ركائز أحد وه األنثوسيانين .داخليةال الثانوية ستقلباتالم

 .(.Litchi chinensis Sonn) ليتشيال فاكهة من األنثوسيانين تراكم في شاركالم GST إنزيم لبروتين

 

 مرتبط GST إنزيم وهو ،LcGST4 جين دراسة في نيباحثال بقيادة الزراعية الصين جنوب جامعة من هو بينج قام الشأن، هذا في

 عناصرالو ABA على وعُثرَ  .يتشيالل في األنثوسيانين تراكمب بقوة ارتبطً م كان LcGST4 جين تعبير نمط أن التحليل كشف .األنثوسيانينب

 .والضوء ABA من كل بواسطة استحث  مُ  كان LcGST4 جين تعبير أن يثبت مام ،LcGST4 بروموتر في ضوءلل المستجيبة

 

 الحيوي التخليق ينظم رئيسي R2R3-MYB نسخ عامل وهو ،LcMYB1 بواسطة LcGST4 تعبير تفعيل تم أنه اإلضافية التحاليل تكشف

 .يتشيالل في ألنثوسيانينل

 

 .ريبورتس سيل بالنت بمجلة ةالمقال اقرأ الدراسة، عن المزيد لمعرفة
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 األرابيدوبسيس في النفثالين تحمل يَُحِسِّن ADI1 األرز جين تعبير فرط

 

 البيئة عالج" يُعَد .احاسمً  أمًرا النفثالين تنظيف يجعل مما البشري، بالسرطان اإلصابة مخاطر في يساهم النفثالين أن المفترض من

 االنحالل مسار دراسة تتم قدف بكفاءة، النفثالين ليتحل على قادر نباتي جين اكتشاف تمي لم بينماو ،الملوثات لتنظيف فعالة تقنية "اتالنباتب

 .جيد بشكل لنفتالينل البكتيري

 

 لمركب يشفر الجين وهذا ،األرابيدوبسيس نبات في األرز من ADI1 جين تعبير بفرط الزراعية للعلوم ايجشنغ أكاديميةب الباحثون قام

 .انحالله وكفاءة النفثالين تحمل في تحسنًا المحورة األرابيدوبسيس نباتات تأظهر ثم ،الينثالنف تدهور في ارئيسيً  االعبً  وهو فيريدوكسينال

 

 المحورة النباتات تربية أن إلى النتائج تشير .المادة هذه من المزيد وأزالت أسرع بصورة المستنبت من النفثالين المحورة النباتات امتصت

 .البيئة في الينثالنف لتحلل فعالة استراتيجية تُمثل ADI1 جين تعبير بفرط

 

 .ريبورتس سيل بالنت بمجلة المقالة اقرأ المعلومات، من لمزيد

 

http://link.springer.com/article/10.1007/s11248-015-9906-4
http://link.springer.com/article/10.1007/s00299-015-1924-4
http://link.springer.com/article/10.1007/s00299-015-1861-2
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 النباتية الحيوية التكنولوجيا وراء ما

 (الثلج رجل) أوتزي مومياء أمعاء من قديمة بكتيريا جينوم تسلسل يفك بحثي فريق

 

 بمجلة المنشورة لدراسةل وفقًاو .(*ثلجال رجل) أوتزي مومياء أمعاء من بكتيريا أقدم جينوم تسلسل قراءة من الباحثين من دولي فريق انتهى

ُ  التيو (Helicobacter pylori) المعدة ببكتيريا مصابًا كان أوتزي فإن ،ساينس ُ ا  .أيًضا المعاصرين البشر بها يَ لِ بت

 

 أيًضا البحث فريق واستطاع ،قرح بإحداث ةالحديث H. pylori لبكتيريا تسمح جينات على الثلج رجل تصابأ يتال H. pylori ساللة احتوت

 نع وراثيًا متميزة أوتزي ساللة كان .H. pylori بكتيرياالمصابة ب الناس من الملتهبة المعدة أنسجة في ةالموجود البروتين قطع تحديد

 وشمال الهند في ةنتشرالم بتلك المتصلةمرتبطتين  ساللتين من مؤتلف هجين يوه الحديثة، أوروبا في اشيوعً  األكثر H. pylori بكتيريا

 .فقط الهندية الساللةمع  أوتزيوتتطابق البكتيريا الموجودة في مومياء  .أفريقيا

 

 الذين اآلخرين األوروبيين أن أيًضايحتمل و .أوتزي وفاة بعد حدثت أوروبا إلى أفريقيا شمال ساللة جلبت التي الهجرة أن إلى الفريق يشير

 .ةالمؤتلف H. pyloriأُصيبوا بساللة  أوتزي فترة نفس في عاشوا

 
 التالي الرابط من عنها القراءة يمكن ،9119 سنة األلب جبال في عليها ُعثِر طبيعية مومياء :أوتزي مومياء

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D8%AA%D8%B2%D9%8A 

 

 .نيتشر بمجلة اإلخبارية ةلاقالم اقرأ المعلومات، من لمزيد

 

 ] ةالمقال هذه تقييم | صديق إلى إرسال [

 

 PHYSCOMITRELLA PATENS طحلب من ACS لجينات الوظيفي التحليل

 

 العديد في، ACS المسار، هذا في أساسي إنزيم ندائدوجود وذُِكَر  ،العليا النباتات في جيد بشكل ثيلينإلي لالحيو يالتخليق مسارتم توصيف ال

 .P. patensطحلب  في ACS، إال أنه لم تتم دراسة وظيفة ندائد Physcomitrella patensطحلب  ذلك في بما والحزازيات الطحالب من

 

 PpACS-Like1 موه ،P. patensطحلب  من ACS جينات من اثنين استنساخب الصين فى نانكاى جامعة من سونليفانج  بقيادة العلماءقام 

 عندما ذلك من التحقق وتم ،ACS نشاطال تتمتع ب الجينات هذه لكال الجينين أن البروتينات تحليل أظهر .وظيفتهادراسة و ،PpACS-Like2و

 .ثيليناإل من زائدة مستويات PpACL2 أو PpACL1المحور بفرط تعبير جين  األرابيدوبسيسلم يصدر نبات 

 

 .العليا النباتات في الموجودة تلكمثل  حقيقية ACS جينات ليست PpACL2و PpACL1كال من  أن إلى النتائج هذه تشير

 

 .ريبورتس سيل بالنت بمجلة المقالة اقرأ الدراسة، عن المعلومات من لمزيد
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 إعالنات

 الدولي BIO مؤتمر

 

 الدولي BIO مؤتمر :الحدث

 

 6196 يونيو 1-6 الفترة :التاريخ

 

 كاليفورنيا فرانسيسكو، سان :المكان

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D8%AA%D8%B2%D9%8A
http://www.nature.com/news/famous-ancient-iceman-had-familiar-stomach-infection-1.19127
http://link.springer.com/article/10.1007/s00299-015-1923-5


 

 .للمؤتمر اإللكتروني الموقع زيارة يرجى المعلومات، من لمزيد
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 تذكيرية رسائل

 العالم في الحيوية التكنولوجيا محاصيل من سنة 21 :إنفوجرافيك

 

 تزرع التي الدول وضحت (إنفوجرافيك) ةتصويري خريطة "ISAAA" الزراعية الحيوية التكنولوجيا لتطبيقات الدولية الهيئة أصدرت

 زرعت إما والنامية المتقدمة الدولة من دولة 61 من أكثر هناك كان ،خيرةاأل عشر تسعةال السنوات في .وراثيًا معدلةال محاصيلال ردوستتو

 .6194 عام في وراثيًا معدلةال محاصيلال تستوردا دولة 91و تزرع دولة نووعشر ثمانية منهم .وراثيًا معدلةال محاصيلال ستوردت أو

 

 
 

 التالي الرابط من ISAAA هيئة موقع من خريطةال حمل

org/resources/infographics/19yearsofbiotechcrops/19%20Years%20of%20Biotech%20C.isaaa.http://www

fpd.rops%20in%20the%20World 

 

 

 والقرعية الباذنجانية المحاصيل في الهامة التربية لصفات الوراثية الهندسة

 

ل تقنيات تسوكوبا جامعة من إزورا وهيروشي نوناكا ساتوكو انلماالع عزز  المحاصيل عائالت في الهامة الصفات لتحسين المستخدمة التََحو 

 المنشور والقرعية الباذنجانية المحاصيل في الحيوية والتكنولوجيا وظيفيةال يكسالجينوم كتاب من جزء هو الفصل هذا .والقرعية الباذنجانية

 .لينك سبرينجر موقع بواسطة

 

http://convention.bio.org/?_ga=1.256365966.405607557.1451971640
http://www.isaaa.org/resources/infographics/19yearsofbiotechcrops/19%20Years%20of%20Biotech%20Crops%20in%20the%20World.pdf
http://www.isaaa.org/resources/infographics/19yearsofbiotechcrops/19%20Years%20of%20Biotech%20Crops%20in%20the%20World.pdf
http://link.springer.com/book/10.1007/978-3-662-48535-4
http://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-662-48535-4_13

