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  ٢٠١٣ رياين ٣٠                في ھذا العدد

  ا�خبار

  عالمًيا

 الحمص ينومج شفرةيحللون  العلماء •

 

  أفريقيا

 IITAمن معھد ُمحسنة  لوبيا أصناف على يحصلون فاسو بوركينا يمزارع •

 وياجنا بروتوكولعلى  صدقيُ  أفريقيا جنوب •

 أفريقيا في %٣٠ بنسبة ا,غذيةقصور في إنتاج  سببقد يُ  المناخ تغير •

 ةيلزراعا الميزانية زيادة إلى بحاجة أفريقيا :ا,ثيوبي الوزراء رئيس •

  

  ا�مريكتين

 رباعي الكربون الضوئيالتمثيل  عن المسئول الجين فاكتشا •

 العلماء يفسرون دور الملح في إعاقة نمو النبات •

 الشمالية أمريكا فيحور مُ ال صوياال فوللجديدة  منتجات •

  

  آسيا والمحيط الھادئ

 الُمحور وراثًيا ا,رزبحوث حول  IRRIتحديثات معھد  •

 يطورون محاصيل مقاومة للحرارةالعلماء بجامعة سيدني  •

 للط(ب في بنج(ديشمحاضرة حول الحمض النووي والتكنولوجيا الحيوية  •

 ةيالزراع ھانوي جامعةب الحيوية المحاصيل تكنولوجياخبرات  تبادل •

  

  أوروبا

 لنباتالدائم ل نموال آليةيفسرون  العلماء •

  

  ما وراء كروب بيو تك

 DNAبنفس قوة الحمض النووي اصطناعية جديدة  اتبوليمر •

  

  إع)نات

 الحيوي الوقود ملحق منإصدار جديد  •

 الحيوية والتكنولوجيا لزراعةل الدولي المؤتمر •

    ٢٠١٣ الحيوية لتكنولوجيال العالميالمؤتمر  •



  عالمًيا

  الحمص جينوم يحللون شفرة العلماء

 

قام بھذا . الحمصلنبات  عالية جودةبوبالكامل جينوم  ٩٠تسلسل قراءة العلماء تسلسل جينوم واحد فحسب بل استطاعوا  يحلھذه المرة لم 
شارك في . الھند في) ICRISAT( القاحلة شبه ا.ستوائية المناطق في المحاصيل لبحوث الدولي المعھد بقيادة دولي من العلماء فريقالعمل 

. الحمصفي  جين ٢٨٢٦٩ ـب يقدر ما تحديداستطاعوا  ،دولعشر من  منظمةن يث(ث وعشر من اعالمً  وأربعونتسعة  البحثي المشروع

ي الجين التنوعذات مناطق الو) genetic markers( وراثيةال المؤشراتمن  م(يينإلى توفير  إضافينمط جيني  ٩٠ تسلسل إعادةأدت 

 .ا,مراض ومقاومة الجفافوُمحسنة لتحمل  قةوفمت أصناف تطوير في ھاماستخدا يمكن التي المنخفض

 

تقريًبا وتتم  ھكتار مليون ١١٫٥ فھو ُيزرع على مساحة العالم، في المزروعة) البقوليات( الغذائية الحبوبمحاصيل  أكبر ثاني الحمصُيعد 
 العالية الغذائية القيمة ذاتيساھم الحمص . القاحلة شبه المدارية المناطق في لمواردالمفتقرين ل المزارعينزراعته في الغالب من قبل 

من يعد و وكينيا، وتنزانيا إثيوبيا مثل ا,فريقيةالدول  في لمزارعينصغار ا معيشةمستوى  وتحسين الدخلاستدرار  في لجفافوم لاالمقو
 والو.يات وكندا أستراليا في صناعةال في عصب اھامً  اعنصرً  المحصولُيعد ھذا كما . الھند في الغذائي ا,من لتحقيق ةحاسمال روما,

  .المتحدة

  

pr-releases/icrisat-http://www.icrisat.org/newsroom/news-2013-على  ICRISATاقرأ البيان الصحفي لمعھد 

media2.htm.  

  .h%p://www.nature.com/nbt/journal/vaop/ncurrent/full/nbt.2491.htmlالدراسة البحثية الكاملة متاحة على 
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  فريقياأ

 IITAُمحسنة من معھد  لوبيا أصناف على يحصلون فاسو بوركينامزارعي 

 

-IT99Kاللوبيا ( صنفين تطوير تم. المزارعين دخلزيادة و يةائالغذالقيمة  لتعزيز اللوبيامن  صنفين ُمحسنين امؤخرً  فاسو بوركيناأصدرت 

 مصايدالغابات و للزراعة اليابان وزارةبدعم من ) IITA( ا.ستوائية للزراعة الدولي المعھدبواسطة  )IT98K-205-8و  573-2-1

المعروف بتأثيره السلبي على إنتاجية  مقاومة عشب الستريجا الطفيليووالغلة الوفيرة  مبكرال النضجالصنفين يتمتعان بميزة  ك(. ا,سماك
 .اللوبيامحصول 

 

واسم  IT99K-573-2-1على صنف  Yiis yandeأطلقوا اسم  ،الجديدة ا,صنافعلى  المحلية سماءبعض ا, فاسو بوركيناأطلق مزارعي 

Niizwe  على صنفIT98K-205-8 للعلوم الدولي ثوالبح مركز اءلمأحد ع ،موروكانا ساتورو. د قال. "الجوع على القضاء" ويعني 

  .زيادة العائدو المبكر والحصاد الجفافتخطي  مثل للمزارعين الفوائد من الكثير تقدم المحسنة ا,صناف أن) JIRCAS( باليابان الزراعية

  

asset/-feature-http://www.iita.org/news-يمكنك قراءة المزيد حول ھذا الخبر على 

-cowpea-improved-iita-get-faso-burkina-in-/asset_publisher/B3Bm/content/farmers

varieties?#.UQczix09I2h.  
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  ناجويا على بروتوكول ُيصدق أفريقيا جنوب

  

 للمنافع والمنصفة العادلة والمشاركة الوراثية للموارد الوصول حرية بشأن وياجنا بروتوكول على تصديقال وثيقة أفريقيا جنوب قدمت

 إثيوبيا، ھم البروتوكول علىموقعة بالفعل  دولةعشرة إلى إحدى  ت جنوب أفريقياانضم .الحيوي التنوع اتفاقية في استخدامھا عن الناشئة

 .وسيشيل ورواندا وبنما والمكسيك وموريشيوس الشعبية الديمقراطية .و جمھوريةو ا,ردنو الھندو ابونوج فيجيو

 

 والمنصف العادل التقاسم فرص لتقوية الوراثية الموارد ومستخدمي لمتعھدي والشفافية القانونية الثقة أكبر قدر توفير إلى بروتوكولال يھدف

  .التصديق عمليةمن  دولة ٥٠انتھاء  من ايومً  ٩٠ بعد التنفيذ حيز البروتوكول سيدخل .استخدامھم عن الناشئة للمنافع

  



  .en.pdf-za-nagoya-28-01-2013-h%p://www.cbd.int/doc/press/2013/prاقرأ البيان اXع(مي على 
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  أفريقيا في %٣٠ بنسبة قصور في إنتاج ا�غذية قد ُيسبب المناخ تغير

  

 جنوب أفريقيافي دول الغذاء  إنتاج على سلببالقد يؤثر  المناخ تغيرأنه  الزراعيتنزانيا  مجلس أجراھاالتي  جديدةال دراسةحذرت ال

 الذرة وخاصة مةاالھ المحاصيل إنتاج أن أفريقيا في العلماءاھا أجر التي ا,بحاث وأظھرت. استمر تجاھل تلك الدول إذا الصحراء

 وشرق جنوب ھي للعلماء اوفقً  اتضررً  المناطق أكثر. المناخ تغير بسبب المقبلةعشرين ال السنوات مدى على% ٣٠ بنسبة سينخفض

 .أفريقيا

 

 الجفاف عن عيًداب أنهمجلس تنزانيا  نظمھاالتي  عملال ورشة خ(ل، البيئةلشئون  مساعدالمدير ال، يجمويون ريتشاردالسيد  رأشا

 صغارب( شك على  يؤثرھذا سو تتغيرأيًضا قد  المطر سمامو، فإن حيواناتوال لمحاصيلالتي تصيب ا الجديدة وا,مراض والفيضانات

إذا أراد و. القارة مناطق مختلف على ؤثرت ھائلة ستظل أثارله  المناخ تغيروقال أن . زراعةللمحددة  فتراتلتزمون بي . الذين المزارعين
 الجھود من المزيد لبذل لحكومةالنصح ل يجمويونووجه . وراثًيا المحورةالمحاصيل  استخدام إلى ونسيضطرف ،اXنتاج زيادةالمزارعون 

  .إنتاجيتھم لزيادة المزارعين لصغارالزراعية  والمدخ(ت الري تكنولوجيا توفيرل

  

  .h%p://bit.ly/118ro1hو  http://bit.ly/VkoQHVاقرأ المزيد على 
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  الزراعية الميزانية زيادة إلى بحاجة أفريقيا ا�ثيوبي: الوزراء رئيس

  

.عتماد القارة  يةنھاوضع لا,ساسية  والبنية الزراعية للتنمية المخصصة الميزانية زيادةإلي  ا,فريقيةالدول  ثيوبياأ وزراء رئيس دعا
تنمية لاللجنة التوجيھية لرؤساء الدول والحكومات التابعة للشراكة الجديدة وفي خطابه باجتماع . الخارجية المساعدات على قتصاديا.

 مواردھا استخداممن خ(ل  ھااقتصاد تطوير إلى بحاجة ا,فريقيةرئيس الوزراء أن الدول  قال يناير، ٢٦ يوم )NEPAD-HSGOC( أفريقيا

  ".الغذائي منا, ضمانمن خ(ل  الفقرXنھاء تاريخ  الزراعية إنتاجيتھا لتعزيزبحاجة  ا,فريقيةالدول "وأشار قائً( . الخاصة

  

ھذا  تأسس. ا,فريقي ا.تحاد قبل من) CAADP(,فريقيا  ةالشاملالزراعية برنامج التنمية  تنفيذ ضرورة علىرئيس الوزراء  شددكما 

 اقتصاد في والدخل والتغذية الغذائي ا,من لتحسين ٢٠٠٣ يوليو في ا,فريقي ا.تحاد جمعية هأقرتو ،NEPAD شراكة من كجزءالبرنامج 

 شراكة تنفيذ في حرزالمُ  التقدم ورصد السياسي التوجيهيقومون ب أفريقيرئيس  ٢٠ من HSGOCلجنة تتألف  .الضخم الزراعيأفريقيا 

NEPAD.  

  

  .http://bit.ly/XHkf0pاقرأ المزيد على 
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  ا�مريكتين

  الضوئي رباعي الكربونالتمثيل  عن المسئول الجين اكتشاف

  

 حديثةبأنظمة غذائية المتزايدين  الكوكبسكان  غذيةى تسعمعلى تحقيق  الزراعية البحوث في ا,خيرا.كتشاف  يساعد أن توقعالمُ  من

لو دور  جين تحديد كورنيل جامعةب العلماء من مجموعة. استطاع للزراعة الصالحة ا,راضيو وا,سمدة المياه كميات نفس استخدامب
خيال المآتة أو  الفزاعةاسم  الجينيطلق على ھذا  .رباعي الكربون الضوئيالتمثيل  باسم فوعرالم الضوئي التمثيل كفاءة زيادةرئيسي في 

ذا وھ ،)Kranz anatomyكرانز أناتومي ( باسم ةمعروفال النبات ورقةل ركيبات المميزةتأحد التحكم في ي هفاكتشيتم ا جين أول ھوو

 .النبات فيرباعي الكربون  الضوئي التمثيل [لية ةضروريركيب ُيعد بنية الت

 

 معظم في وجدتكفاءة في ال أقل قديمة طريقة يوھ C3تمثيل ث(ثي الكربون : الوسيلتين أحدعن طريق  النباتاتفي  الضوئييحدث التمثيل 

 وقصبوذرة السورغم  والذرة ا,عشابفي  اتكيفً و كفاءةوھي طرقة أكثر و ،C4تمثيل رباعي الكربون و وا,رز، القمح ذلك في بما النباتات



إلى  C4 آلية نقل تم إذا للباحثين، اوفقً . ةالمنخفض والنيتروجين الحرارةمستويات و فيكثال الشمس ضوءو للجفاف م(ءمة أكثر يھو السكر

حارة وجافة  بيئات في وا,رز القمح زراعةمن  نولمزارعاسيتمكن  الوراثية، الھندسةعن طريق  بنجاح C3 التي تعمل بآلية لنباتاتا

  .أقل أسمدةبو

  

شاھد البيان الصحفي لجامعة كورنيل على 
h%p://www.pressoffice.cornell.edu/pressoffice/releases/release.cfm?r=72281.  
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  العلماء يفسرون دور الملح في إعاقة نمو النبات

  

في العدد بحثھم المنشور  فيوذكر العلماء . الملحنسبة تأثرھا بفي  ھاجميع. تتساوى  النباتات جذور أن كارنيجي معھدب العلماء اكتشف
 حمض طينشمما يتسبب في ت للملح ةيحساسلديھا  المتفرعة الجذورفي  داخليةال ا,نسجة طبقة نأ The Plant Cellمجلة  من الحالي

 .الجذور نمو يعوق ھرمون وھو ا,بسيسيك،

 

 التقنية، ھذه خ(ل منو. لملحل النبات استجابة لقياس مخصصة تصوير نظام واواستخدما,رابيدوبسيس  نباتاتبعض  الباحثوناستنبت 
. لحدوث العملية شرالمؤالرئيسي  الجزيءھو  ا,بسيسيكحمض  كانو لملحل تعرضھا عندحدث لھا حالة سبات  متفرعةال جذورال أن وجدوا

. مختلفةال الجذر طبقات في الھرمون ھذا وظيفةثبطوا طور العلماء طفرات نباتية و النبات، نموإعاقة  في ا,بسيسيك حمضآلية  لفھمو
 من النبات منعتو ا,بسيسيك حمض مع حارسكأيًضا  عملتفھي وظيفتھا كمرشح  بجانب لجذرل الداخلية الطبقة أو البشرة أن النتائج أظھرت
 .المالحة التربة في نموال ھايمكن نباتية أصناف استنباطا[خرين على  العلماء تساعدمن شأن تلك النتائج أن . رةيخطال بيئاتال في النمو

  
  .h%p://www.ars.usda.gov/is/pr/2013/130109.htmشاھد البيان الصحفي لوزارة الزراعة ا,مريكية على 
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  الشمالية أمريكا الُمحور في الصويا جديدة لفول منتجات

  

 فولمنتجات تم تطوير . الصويا فوللالغلة  عالية إضافية منتجاتمن ا.ختيار بين  اقريبً  الشمالية أمريكا في الصويا فول مزارعيتمكن يس

AYT(ة تعجيل اXنتاج تقني خ(ل من بايونير دوبونت شركةبواسطة ) Tالفئة (الجديدة  الصويا
TM

فقد قامت الشركة  ،نلمطوريل اوفقً و). 

 لحمايةللصفات الوراثية  ا,صليةبالجينات  التكنولوجياھذه تھتم كما . جغرافيالاXنتاجية وفًقا للموقع  لتحسين بيئةلل-بتوظيف واسمات محددة

 .ا[فات مقاومةلو أفضلالصفة بشكل 

 

تسعة وعشرون منتج محورين بالجين الرئيسي المقاوم والحويص(ت  نيماتودال مقاوموث(ثون منتج  اثنينتشمل المنتجات الجديدة 
 .العام ھذا اتجاريً متاحة  المنتجاتھذه  جميعستكون . للفايتوفثورا

 

media/news-http://www.pioneer.com/home/site/about/news-اقرأ المزيد على 

A26EB600F625-C5AE-5488-3AAE-releases/template.CONTENT/guid.4FA89B8D.  
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  الھادئ والمحيط آسيا

  الُمحور وراثًيا حول بحوث ا�رز IRRIتحديثات معھد 

  
تنوع  لديهنجد أن ا,رز  القمح أو الذرة مثلا,خرى  الرئيسية المحاصيلب ا,رزفإنه عند مقارنة  ،)IRRI( ا,رز لبحوث الدولي للمعھد اوفقً 

المفيدة في  الجينات من جدا كبيرة مجموعة ھناك أن يعني ھذاو. ا,رز مختلف من أنواع نوع ٢٤ عن يقل . ما عبر نتشريوراثي فائق 
 مشاريع من اأيضً  نصيبهلديه  IRRIجدير بالذكر أن معھد  .ُمحسنة صفاتذات  جديدةأرز  أصناف تطويرل استخدامھا يمكن التيو ا,رز

 .اوراثيً محورة  أرز أصناف تقديم على تركز التي ا,رزتطوير 

 



 آلية خ(ل منفي ا,رز  الضوئي التمثيلتحسين لالمعھد من خ(له يطمح الذي  C4وأرز  A فيتامينالغني ب الذھبي ا,رزا,نواع  ھذه بين من

ھو  الجينات ھذه حدأ. IR64 ا,رزإلى صنف  الجينات من اثنينحيث أضاف المعھد  الحديدالغني ب وا,رز التمثيل رباعي الكربون؛
 .الحبوبداخل  الحديد تخزينُيحسن من  يذوال الصويا فول من" فيريتينال"

 

 of-state-h%p://irri.org/index.php?opBon=com_k2&view=item&id=12438:the-لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة 

rice&lang=en-modified-genetically-play  تنزيل نسخة من بيان أو يمكنRice Today IRRI's  على
ceri-modified-genetically-play-of-state-The-1-No-12-Vol-h%p://www.scribd.com/doc/119860470/RT  
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  العلماء بجامعة سيدني يطورون محاصيل مقاومة للحرارة

  

  

 برنامجوضع  تان دانيال. د بقيادة سيدني جامعةب العلماء من فريق يعكف ،٢٠١٢ عامالتي حدثت في الو.يات المتحدة  جفافلحالة ال تبًعا

 علماء معبالتعاون  الفريقيعمل . العالمحول  لولمحصافي  ةالجيني مجموعاتالتباين  باستخدام لحرارةل ةقاومم أسترالية محاصيل لتطوير

 .مختلفةال مواقعال فيالمرتفعة  الحرارة لتحملنباتية  المواد اختباروالتي يتم فيھا  المحاصيلالدول التي تنبت فيھا 

 

القيام  ھانامكبإ قطن أصناف عنيبحث العلماء حالًيا ، ووالقطن والحمص القمح أستراليافي  الحراري لaجھاد عرضةالم المحاصيلتتضمن 
 .للغاية حارة مناخية ظروف في حيتلقھا اليمكن حمص وس(.ت عاليةال حرارةال درجات في بنجاح الضوئيبعملية التمثيل 

 

، العالم أنحاء جميع,عمالنا على الزراعة في  واضحة آثارھناك  ،ةستراليا, المحاصيل علىفيه  نركزفي الوقت الذي " تان. دوصرح 
أن  يعنيمما  ،ويتغذى عليھا م(يين البشر ،ضعيفة ومعرضة للعديد من ا,خطار المحاصيلھذه .  الحرارة درجاتلالموثق  رتفاع(ل انظرً 
 ".عالمية أھميةذو  عملنا

 

  .h%p://sydney.edu.au/news/84.html?newsstoryid=10808لمزيد من التفاصيل حول ھذه الدراسة، ادخل على 
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  محاضرة حول الحمض النووي والتكنولوجيا الحيوية للط)ب في بنج)ديش

  

 لمدة برنامجبتنظيم  (ديشجبن جامعةب الزراعية الحيوية التكنولوجياقسم  مع بالتعاون (ديشجبنب الحيوية التكنولوجيا المعلومات مركزقام 
 اطالبً خمسون  البرنامجشارك في . ٢٠١٢ ديسمبر ٣١يوم  الجامعات لط(ب "الحيوية والتكنولوجيا DNAحول "الحمض النووي  كامل يوم

 لتكنولوجياا,خرى ل جوانبالو) recombinant DNA( المؤتلف النووي الحمض تكنولوجيا حول محاضراتوحضروا مناقشات و

 تجربةال ونتائج اوراثيً  المحورة كائناتلل والقطري العالمي الحالي الوضععلى آخر أخبار ومعلومات المشاركون تعرف كام . الحيوية
 .(ديشجبن في الذھبي وا,رزات فلc مقاومةوالبطاطس ال )Btالمحور ( لباذنجانالحقلية ل

 

كما . فھاائظوو الجزيئية البيولوجياوالمعدات الُمستخدمة في  عرفوا على ا,جھزةوت الحيوية التكنولوجيا مختبراتا بزيارة ضً قام الط(ب أي
 فصلإليكتروفريزس (جيل نظام وتم عرضه على  سوالبطاط ا,رز من النووي الحمض عزلتجارب المعملية مثل أجرى الط(ب بعض ال

  ا,سئلة. طرحو لمناقشةل الط(ب دفعمما ) جيللبا كھربائي
  

  .nasirbiotech@yahoo.comلمعرفة تفاصيل الحدث، يرجى التواصل مع د. ناصر الدين على 

  
  ] ةرسال لصديق | تقييم ھذه المقالإ [

 

  الزراعية ھانوي بجامعة الحيوية المحاصيل تكنولوجياخبرات  تبادل

  

 ةيالزراع ھانوي جامعةب يةغذا, تكنولوجيا كلية مع بالتعاون ھانوي في الحيوية التكنولوجيا معلومات مركزو AgbiotechVNعقد مختبر 
. ٢٠١٢ ديسمبر ٢٧بتاريخ  والعالم فيتنام في الحيوية التكنولوجيا محاصيل حول المعلومات تبادلتحت عنوان  الحيوية لتكنولوجيال نتدىمُ 

 Nguyen Thi Thanh .د ا.فتتاح في تحدث. والط(ب ا,ساتذة من مشارك ٣٠٠وحضره  جامعةال في نوعه من ا,ولھو  الحدثُيعد ھذا 

 معھدل العام مديرال Le Huy Ham. د وقدم. الحيوية التكنولوجياب عدلةالمُ  محاصيلال تطوير أھمية، عن ا,غذية كلية تكنولوجيا رئيس

 .ا,غذية إنتاجفي  فيتنام مساعيتحقيق  في وإمكانياتھا الحيوية التكنولوجياالُمعدلة ب محاصيلال عن شامً(  اعرضً  الزراعيةالوراثة 



 

 الحيوية التكنولوجيا لمحاصيل ا,ساسية فارالمعحول  ةيكتاب مسابقة في للمشاركة والمعلمين الط(ب الحدث ھذا من الثاني الجزء عجم
 .التكنولوجيا الحيوية معلومات مركز موقععلى  شرونُ  ازً ائف مقاً.  عشر أحد اختيار وتم. فيتنام زراعة في وإمكاناتھا

  
  .htttm@yahoo.comلمزيد من التفاصيل حول الحدث، يرجى التواصل على 
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  أوروبا

  الدائم للنبات النمو يفسرون آلية العلماء

  

القمة  في micro-RNAجزيئات  إلى تحتاج النباتات أنإثبات  فيلوكس  توماسد.  بقيادة ألمانيا في جريفرايب جامعةب يبحث فريق نجح

في  ينبات نموذجا,رابيدوبسيس ك الباحثون استخدم. الخ(يا من أخرى أنواع إلى انفسھ تحويل من الجذعية الخ(يا لمنع النامية للساق
 البروتيناتإنتاج  منعت ھاولكنبنفسھا ات بروتين يشفر ,ت . RNA النووي الحمض من اجدً  صغيرة جزيئات ھي Micro-RNAs. دراستھم

 .ا,خرى RNAجزيئات  من

 

 النسيجالميريستيمية (خ(يا  خ(يااللبدء تخصص تعمل كمؤشر  التي micro-RNAبأحد جزئيات الـ  بالفعلعلى دراية  العلماءكان 

 البحث فريقاستطاع . الجذعية الخ(يا فيھا الحفاظ علىالتي سيتم  المنطقةيكون متعادل في  أن يجبفإن ھذا الجزيء  ذلك، ومع )،اXنشائي

 .جذعيةال خ(ياالالوراثي في  عملية التحول بالتاليالذي يمنع و دقة محددةب الوظيفة ھذهب قومي يذالا[خر  micro-RNAجزيء الـ  تحديد

 

 ايخ(من الواحدة معينة  طبقةفي فھو ُينتج  الجذعية، الخ(يا بالحفاظ علىالذي يقوم و احديثً  كتشفالمُ  micro-RNAوبالنسبة لجزيء الـ 

حيث تصبح جميعھا  البشرة، قرب الكامنة الخ(يا طبقاتلإ.  micro-RNA يء الـجزو. يصل . في القمة النامية للساق بشرةخ(يا الوھي 

إلى  نفسھابتحويل  الخ(ياھناك تقوم و الجذعية، لخ(ياالجزيئات الخازنة ل من يكفي ما على البعيدة المناطقو. تحصل . الجذعية خ(يا
 تطورتحدث عملية  وبالتاليالقمة النامية للساق  في الجذعية الخ(يا على الحفاظستطيع النبات ي الطريقة، بھذه. الخ(يامن  أخرى أنواع

  .البيئية التأثيرات عن النظر بغضالثمار  أو ا,زھار وأ ا,وراق

  

freiburg.de/pm/2013/pm.2013-http://www.pr.uni-01-21.16-رج على يشاھد البيان الصحفي لجامعة فرايب

en?set_language=en. 
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  ما وراء كروب بيو تك

  DNAاصطناعية جديدة بنفس قوة الحمض النووي  بوليمرات

 

 ا,ولُيعد  الذيو ه،عملم فيالذي طوره  ا.صطناعي البوليمر خصائص ھولنداب نايميخن رادبود جامعةبفي بحثه  روان آ.ن الكيميائي ذكر

 .والكو.جين DNA الحمض النووي مثل الحيوية البوليمراتوله نفس ص(بة العديد من  نوعه من

 

 الكربونس(سل  من طويلة ذيول تحملالتي  قصيرةال الببتيدات آ.فبه  حلزوني فقري عمود ا.صطناعي البوليمر س(سليوجد في 

وترتبط  البوليمر، ص(بة في يسھم مما البعض بعضھاات بالببتيد منالقريبين  والھيدروجين النيتروجين ذراتترتبط . المتكررة ا,كسجينو
ي وھو ھ(م شكلتحول لي نهفإ ،للحرارة البوليمر يتعرض عندماو. للذوبان قابل البوليمر يجعل مما ماء جزيءب وا,وكسجين الكربون ذيول
 .انسبيً  معتاد غير أمر

 

is-polymer-synthetic-http://www.scientificamerican.com/article.cfm?id=new-على بحث روان  عناقرأ المزيد 

gencolla-or-dna-of-rigidity-match-to-first.  
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  إع)نات

  الحيوي الوقود ملحق إصدار جديد من

  

 !الحيوي الوقودعودة ملحق 

 

 العالمي المعرفة مركزبواسطة  نتجالمُ  الحيوي الوقودفي  يةالعالم تطوراتويتناول ال ينأسبوعكل يصدر  ملخص ھو الحيوي الوقودملحق 

ويمكن الوصول إليھا من خ(ل الرابط التالي  اليوم من ابتداءً على الموقع  متاحةالم(حق الجديدة . الزراعية الحيوية لتكنولوجيال
)http://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/biofuels/ (ل من أو)البريدية بيوتك أبديتكروب  خدمة خ. 
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  الحيوية والتكنولوجيا للزراعة الدولي المؤتمر

  

 )ICAB 2013( الحيوية والتكنولوجيا للزراعة الدولي المؤتمر: الحدث

 

 السويد ستوكھولم،: المكان

 

 ٢٠١٣ يوليو ١٦-١٥الفترة : التاريخ

  

  ./h%ps://www.waset.org/conferences/2013/stockholm/icabللتسجيل، برجاء زيارة الرابط التالي 
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  ٢٠١٣الحيوية  لتكنولوجيالالمؤتمر العالمي 

  

 ٢٠١٣ الحيوية لتكنولوجيال العالمي المؤتمر: الحدث

 

 ا,مريكية المتحدة الو.يات بوسطن،: المكان

 

  ٢٠١٣ يونيو ٠٦-٠٣الفترة : التاريخ

  

 ./http://www.worldbiotechcongress.comلمزيد من التفاصيل، يرجى زيارة موقع المؤتمر على 
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