
  ٢٠١٣مايو  ١٥                في ھذا العدد

  ا�خبار

  عالمًيا

 زھرة اللوتس جينوم تسلسلقراءة  •

 العالمي الغذائي ا�منعزيز لت نتايسينجشركة  مع تعاونت ا�مريكية الدولية التنمية منظمة •

 

  أفريقيا

 وراثًيا المعدلة المحاصيل زراعةب أوغندا في الوطني الغذائي ا�منتحقيق  يمكن: ھارفارد جامعة بروفيسور •

 ٢٠١٣ الحيوية التكنولوجيا يومب تحتفل مصر •

  

  ا�مريكتين

 وراثًياالمحورة  البطاطسعن  التنظيمية القيود رفعل التماساتتقدم بت J.R. Simplotشركة  •

 ورديال ا�ناناس اختبار على توافقا�مريكية  الزراعة وزارة •

 أخرى مرةعلى النمو  ا�مريكية الكستناء أشجار ساعدت الوراثية الھندسة •

 المتحدة الو=يات في للمحاصيل البريةبعض ا�نساب  فااكتش •

 الجينومغير مكلفة لتجميع  جديدة طريقةيطورون  العلماء •

  

  آسيا والمحيط الھادئ

 في تنمية الزراعة الحيوية التكنولوجيالدول جنوب شرق آسيا يشيد بدور  التنفيذي المنتدى •

 الزراعيةجديدة لرفع ا@نتاجية  يجين إسكاتتقنية  •

 النيتروجين استخدامفي  تحكمت التي النباتية ليةاA ونحددي الباحثون •

  

  أوروبا

 ويةالصحرا الزيتون شجرة على لحفاظبرنامج ل يضعون العلماء •

• Dئيالغذا نتاجا@ لزيادة للنباتات متخصصة ت بيولوجيةناق 

  

  البحث العلمي

 الملوحة مقاومةو الغذائية الجودةفي  اتحسنً تظھر  المحورة وراثًيا الذرة •

  

  ما وراء كروب بيو تك

 المحور وراثًيا سلمونال على لموافقةا�دوية لو ا=غذية دارةدعو إت BIOمنظمة  •

 الخنازير في ا@جھاد متDزمةا@صابة بيسبب ي جين خلل كتشفوني كيةيا�مر الزراعة وزارةب علماءال •

 البشرية ضامرFل ذجانمتصميم لمحورة وراثًيا  فئرانلتطوير  جديدة طريقة •

  

  إع+نات

    بماليزيا جوھورفي مدينة  ٢٠١٣إيكونومي آسيا باسيفيك -عقد مؤتمر بيو ماليزيا وبيو •



  عالمًيا

  جينوم زھرة اللوتس قراءة تسلسل

 

 نبات وھو لوتسزھرة  قراءة تسلسل الجينوم للعلوم الصينية وا�كاديمية نجليسأ لوس كاليفورنيا جامعةو إلينوي جامعةب باحثونانتھى ال

مع  زھرة اللوتسمقارب في  تشابهوجود  عن تسلسلال يكشف. نةس ١٣٠٠ إلى يصل مال بذورهحيث تعيش  العمر طولل رمزك معروف
الشمام و والعنب والقطن والبن والصبارالكرنب و التفاحالتي تشمل  المزھرة النباتات من واسعة فئةوھي  ،ا�سDف النباتية ذات الفلقتين

 .والطماطم التبغو الشمسودوار  الصويا فولو الحورو السوداني الفولو

 

 يالثDث الجينوم تضاعف إلى ويفتقر ،ذوات الفلقتين عائلة شجرة من منفصل فرع وھ لوتسزھرة  نسب أن البحث فريق ووجد
)signature triplication ( الجينومنسخ فإن  ،إلينوي جامعة ج منمين رايبروفيسور ل اوفقً و. العائلة ھذه أعضاء معظم فيالموجود 

 رغمأنه قال الباحثون و. النبات تطور في الھامةُيعد من ا@جراءات ) لجينوم الكائن الحي بالكامل أكثر أوي ثDثثنائي أو  تضاعف( كاملبال

 شھدت لوتسزھرة ال، إ= أن ثنائية الفلقة خرىالنباتات ا� معظموالموجود في  عام مليونالثDثي على مدى مئة  تضاعفللالجينوم  افتقار

 ).%٤٠ حوالي(المتضاعفة  الجينات من كبيرة نسبةب ا=حتفاظقد تم و سنة، مليون ٦٥ حوالي منذكامل بال لجينومل منفصلوجديد  تضاعف

 

من  تجعل الصفات ھذهأن  جمينبروفيسور  وقال. النباتات من غيرھال نسبةطفرة بطيء  معدلبھا  لوتسزھرة ال أن الباحثون كما اكتشف
  .ثنائية الفلقة ا�خرىالنباتات  لدراسة مثاليي نبات مرجع لوتسزھرة 

  

  .h�p://genomebiology.com/2013/14/5/R41/abstractتم نشر نتائج الدراسة في مجلة جينوم بيولوجي على الرابط التالي: 

  .h�p://www.news.illinois.edu/news/13/0510lotus_genome_RayMing.htmlالبيان الصحفي متاح على 
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  العالمي الغذائي لتعزيز ا�من شركة سينجينتا مع تتعاون التنمية الدولية ا�مريكيةمنظمة 

  

 ا�منالزراعة و أنشطة لتحسين إنترناشونال إيه جي نتايسينج شركة مع تفاھم مذكرةعلى ) USAID( الدولية للتنمية ا�مريكية الوكالة وقعت

 وبناء والتطوير البحث في سينجينتامع  USAIDستتعاون وكالة  التفاھم، مذكرة خDل منو. الDتينية وأمريكا وآسيا أفريقيافي  الغذائي

 في التفاھم مذكرةكما ستسھم . ا�خرى المانحة والجھات السياسات واضعيو ا�عمال ورجال العلماء مع والعملصغار المزارعين  قدرات
الوسائل و العروض التوضيحيةو التدريب خDل منإنتاجياتھم  زيادةاAمنة ل التكنولوجيات استخدامتبني  على المزارعين صغارمساعدة 
 .ا�خرى

 

 المحاصيل وتأمين لجفافالمقاومة ل البذور مثل المبتكرة التكنولوجيات تبنىمجال  توسيع أن" USAID وكالة مدير شاه، راجيف. د وقال

 ثDثة عبر التغذية ونقص الجوع خفض مستوى يمكننا ،سينجينتا مع شراكتنا تعزيز خDلو. مستدام غذائي �من ساسا� بنيي أن يمكن
 "بقدر ا@مكان. المدقع لفقرا نھايةفي با@ضافة إلى المساعدة  مختلفة قارات

 

 من USAID من بدعم الناميةالدول  حكوماتل الغذائي ا�من وأھداف الزراعة تنميةعلى  USAID-Syngentaيعمل ھذا التعاون المسمى 

، وُتعد ھذه المبادرة الغذائي ا�منللقضاء على الجوع وتحقيق  كيةيا�مر الحكومةالتي أطلقتھا  "لمستقبل"إطعام ا العالميةمبادرة ال خDل
  .الجديد الغذائي �منا تحالف في المتحدة الو=يات مساھمة من اجزءً 

  
information/press-http://www.usaid.gov/news-لمزيد من المعلومات حول ھذا التعاون، اقرأ البيان الصحفي على 

security-food-global-improve-collaborate-yngentas-releases/usaid.  
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  أفريقيا

  وراثًيا المعدلة المحاصيل بزراعة أوغندا في الوطني الغذائي تحقيق ا�من يمكنھارفارد:  يسور جامعةبروف

 

 في الوطني الغذائي ا�من ه يمكن تحسينأن ھارفارد جامعةب والعولمة والتكنولوجيا موالعل مشروع مدير جوما كاليستوسصرح بروفيسور 

 .أفضل عوائد على للحصول وراثًيا المعدلة الحية الكائنات استخدامبصورة فعلية من خDل  أوغندا

 



 التكنولوجيا أن وماج قال أوغندا،ب كمبا= في) ASARECA( أفريقيا ووسط شرق في الزراعية البحوث تعزيز رابطة نظمتھا محاضرة في

 ومع. أفريقيا في ا=تصا=ت لقطاعالمحمول  تكنولوجيا فعلت مثلما اتمامً  الزراعة في المساھمة على القدرة ملديھ الوراثية والھندسة الحيوية

 لحكومةجوما ا ناشد ولذلك. وداعمة ومرنة واضحةقوانين تنظيمية  دون وراثًيا المعدلة الكائنات داعتما خطورةالبروفيسور على  شدد ذلك،

  .الحيوية التكنولوجيا قانون مشروع لتمرير ا�وغندية

  

  .h�p://allafrica.com/stories/201305062242.htmlلمزيد من المعلومات يرجى زيارة 
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  ٢٠١٣الحيوية  التكنولوجيا بيوم تحتفل مصر

  

 في) EBIC( مصرب الحيوية التكنولوجيامعلومات  مركزبواسطة  ظمنُ  يذال ٢٠١٣ الحيوية التكنولوجيا يوم القاھرة جامعة استضافت

ة التكنولوجيا طلب من ةالجديدمعبًرا عن أعز تمنياته للدفعة  شرف أحمدرسمًيا عميد الكلية د. الحدث افتتح . ٢٠١٣ أبريلالعشرين من 
 في الحيوية التكنولوجيا تطبيقاتكما أشار إلى أن . العالم أنحاء جميع في المزارعين مDيين حياة على التكنولوجياتأثير  علىمؤكًدا الحيوية و

 .مصر في الزراعية المشاكل من العديد حل على ساعدتس الزراعة

 

 تخرجھم مشاريعبعرض  ةالطلب بعضوقام . وفوائدھا ھاتطبيقات ذلك في بما الحيوية التكنولوجياعن  موجزة مقدمةاليوم  أنشطة تتضمن

 .وراثًيا المحورة والكائناتالحيوية  المعالجةالمضيئة و البكتيرياو السرطان مكافحةالتي شملت 

 

مرتبطة  رئيسية أحداث أربعةشملت و" الحيوية التكنولوجيا اتمعلم"بعنوان  مسرحيةبتمثيل  حتفالا= من كجزءوقام بعض الطلبة 
 اكتشاف منذ اعامً  ٣٠ ؛وراثًيا عدلمُ نبات  أول إنتاج منذ اعامً  ٣٠؛ النووي الحمض بنية اكتشاف عاًما على ٦٠: وھم الحيوية التكنولوجياب

  .البشري الجينوم تسلسلعلى قراءة  سنوات ١٠؛ PCRالـ 

  

  
  

لمزيد من المعلومات حول يوم التكنولوجيا الحيوية في مصر، يرجى التواصل مع د. نجDء عبد _ على البريد ا@لكتروني 
naglaa_a@hotmail.com.  
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  ا�مريكتين

  عن البطاطس المحورة وراثًيا التنظيمية القيود لرفع بالتماساتتقدم ت J.R. Simplotشركة 

  

وھي  Innate باسم المعروفةس المحورة البطاطلرفع القيود التنظيمية عن  ا�مريكية السلطات إلىالتماس  سيمبلوت جيه آر شركة قدمت

تھا، ولتقليل سرطنيحتمل  مادة يھو ا�كريDميد مادة إنتاج لتقليل وراثًياھذا الصنف من بطاطس  ھندسةتم . كلمة تعني فطري أو أساسي
 مادةيتم اعتبارھا ك أن ينبغي = وبالتالي نباتيةال فاتاA مخاطرأحد  تشكلالمحورة =  البطاطس أنالطلب المقدم  يدعيو. سوداءال بقعال

للعامة  ا=لتماس نشرب APHISقامت ھيئة ). APHIS( والنباتية الحيوانية بالصحة المعنية التفتيش ھيئةقوانين  بموجب للتنظيم خاضعة

  ).٢٠١٣ مايو ٣( نشرال تاريخ منذ يوما ٦٠خDل  العام للتعليقالرسمية  Federal Registerبصحيفة 

  

  .h�p://www.aphis.usda.gov/newsroom/2013/04/pdf/fr_ge_potato.pdfطلب ا=لتماس على اقرأ 
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  الوردي ا�ناناس اختبار على ا�مريكية توافق الزراعة وزارة

  

 وزارة قبل من كوستاريكا في ديل مونتي فريش بروديوسالمحور وراثًيا المطور بواسطة شركة  ا�ناناستمت الموافقة على اختبار 
 نوالمطورأجرى . ورديوھي كلمة تعني (وردي) وذلك بسبب لون لحمه ال Roséالجديد  ا�ناناسصنف  على يطلق. ا�مريكية الزراعة

 ااتساقً  أكثربصورة  نمويلالنبات  ريزھقاموا بتغيير تو ا�خرى، الجينات إسكاتمع  واليوسفي ناناسا� من جينتعبير وراثي مفرط ل
 تسويق قبل) FDAا�غذية وا�دوية ( إدارة مع ا�غذية سDمةوإجراء  ختبارا= استكمال مونتي ديلويجب على شكرة . ولتحسين جودته

 .المنتج

  
green-pineapple-gm-gets-monte-h�p://www.fruitnet.com/americafruit/ar5cle/158143/del-اقرأ المزيد على 

light   وlight-green-pineapple-gm-gets-monte-h�p://www.fruitnet.com/americafruit/ar5cle/158143/del.  
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  أخرى على النمو مرة ا�مريكية الكستناء أشجار تساعد الوراثية الھندسة

  

 أخرى مرة ا�مريكية الكستناء أشجارتنمو  قد ،Cryphonectria  الطفيلي فطرالمسبب بواسطة ال اللفحة مرض من المعاناة من سنوات بعد

 الوراثية حمايةال عن البحث جورجيا جامعة من ميركيل سكوتد. و نيويورك و=ية جامعة منبوويل  وليام. د بدأ. الوراثية الھندسةبمساعدة 

 كساليكوا� حمض سببھا كستناءالتي تصيب شجر ال اللفحة مرض أعراض معظم أنوليام وعلم د. . ١٩٩٠ عام ا�مريكية الكستناء لشجرة

 الذيو كسا=توا� أوكسيديز يسمى نزيمإ على يحتوي القمح أن اأيضً  يعلمو. هنموخDل مرحلة  C. parasitica الطفيليينتجه الفطر  الذي

 إلى القمح من كسا=توا� أوكسيديز@نزيم  يشفر الذي الجين نقلفي  فريقه معاستطاع د. وليام بالتعاون . كساليكوا� حمض سموم يزيل

 .اللفحة مقاومةيحسن من  أن الواقع في يمكن كسا=توا� أوكسيديز أن واووجد كستناء،ال

 

 الغابات صحةمبادرة بواسطة  نظمم مشروع وھو تجريبية،مساحات  ثDثة ةعازرعلى الشھر  ھذاا�مريكية  الزراعة وزارة تشرفأ

)FHI .(فيھذا الصنف  تأسيس عادة@ البرية في وراثًياالمحورة  الكستناء أشجار لزراعة ذنالمبادرة ا@ طلبسوف تف ،التجربةنجحت  إذا 

 الدردار شجرة مثلا�خرى المھددة  ا�نواع تأسيس @عادة المستقبلية للمشاريع نموذجال استخدام في الفريق ويأمل. كايأمر في الغابات

 .الشرقي الشوكران باسم المعروفةالشوح أو  التنوب وشجرة الُمران شجرةو

 

gm-technology/21577033-and-http://www.economist.com/news/science-المزيد من المعلومات متاح على 

wildwood?fsrc=scn/tw_ec/into_the_wildwood-deliberately-liberated-be-nsoo-may-species.  
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  المتحدة الوEيات في للمحاصيل بعض ا�نساب البرية اكتشاف

  

العالمية  الغذائية المحاصيلأنساب  ذلك في بما المتحدة، الو=يات فيالنباتية  لمحاصيلل رينسيب ب ٤٦٠٠ من يقرب ما الباحثون اكتشف
القائمين على  ةساعدتسھم في م قدكروب ساينس و مجلة في النتائج ھذهتم نشر . والفراولة البطاطاو الفولو الشمسدوار  مثل الھامة



 لمقاومة جديدة مصادركالمزروعة للمحاصيل  البريةا�نساب  على ا�خيرة السنواتفي  متزايد بشكلاعتمدوا  الذين يالنباتالتحسين 
 .ا�خرى والصفات...الجفاف وتحمل ا�مراض

 

 كولومبيا في) CIAT( ا=ستوائية للزراعة الدولي المركز من خوري كولين بقيادةبحثي  فريققام  الماضية، ا�ربع السنوات مدى على

في  للمحاصيل البريةحول ا�نساب  المعلومات من قدر أكبر جمعب كيةيا�مر الزراعة وزارةب الزراعية البحوثھيئة من  رينج وستيفاني
 الجينية المواردوجود و ،ھم ببعضطبارتمدى او لتحسين،في ا ھاواستخدمية التي النبات ليصامحال أنواع أسماءذلك  شملو. المتحدة الو=يات

  .الجينات بنوك في بالفعلالمحفوظة  للمحاصيل البريةا�نساب  في
  

crops-of-cousins-weedy-and-wild-http://dapa.ciat.cgiar.org/the-على  CIATاقرأ البيان الصحفي لمركز 

states/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter-edunit-the-in-documented.  
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  غير مكلفة لتجميع الجينوم جديدة يطورون طريقة العلماء

  

شركة باسيفيك بيوساينسيس و )DOE JGI( للطاقة المشترك الجينوم معھدو ا�مريكية الخارجية وزارة من علماءبين ال التعاون أدى
)PacBio (بالكاملأوتوماتيكية  عمليةبأنه " فريقال هيصف الذي الجينوم لتجميع العمل سير تحسينإلى  واشنطن وجامعة كاليفورنيا و=ية في 

 "الكامل. الجينوم تحديد تحضيرإلى  النووي الحمضتحضير عينة  منبدًءا 

 

 Singleوھي ( PacBioشركة الخاصة ب منصة التسلسل )لجينومل الھرمية التجميع عملية( HGAP باسم المعروفة التقنيةتستخدم 

molecule real time sequencing (ف عشراتل تصلاءات قد قر ولدت يتالو=Aالقراءات  من أطول حتىأو  النوكليوتيدات من ا
أنه  نومطورال وأوضح. تقريًبا ةنوكليوتيد ٧٠٠قراءة أنتجت  التي سانجر تسلسلتقنية  يوھ ،البشري الجينوم مشروعالناتجة في زمن 

 SMRT )Single molecule real timeيتم قراءة تسلسلھا من خDل تقنية وواحدة وطويلة  DNAطلقة  إعداد يتم ،HGAPباستخدام تقنية 

sequencing(، لعمل تسلسل دائري كلي الحاجة دونعملية التجميع  تمتو.  

  
 .h�p://www.jgi.doe.gov/News/news_13_05_06.htmlعلى  DOE JGIشاھد البيان الصحفي لمعھد 
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  الھادئ والمحيط آسيا

  الحيوية في تنمية الزراعة يشيد بدور التكنولوجيالدول جنوب شرق آسيا  التنفيذي المنتدى

  
 ا@قليمي آسيا شرق جنوب مركزبواسطة  آسيا شرق جنوببدول  والخاص العام لقطاعالسلطات التنفيذية ل بيني زراع منتدى مينظتم ت

 دور أھميةب المنتدىأشاد . ٢٠١٣ مايو ١٠- ٩في الفترة  الفلبينب بانوس لوس في) SEARCA( الزراعية والبحوث العليا للدراسات

 .)ASEAN( آسيا شرق جنوبدول  رابطة في الزراعة مستوىفي رفع  الحيوية التكنولوجيا

 

 الحيوية التكنولوجيا تطبيقاتل الدوليةالھيئة  إدارة مجلس رئيس ونائب سنغافورة في التكنولوجية نانيانج جامعةب ستاذا� جنيت بول. دتحدث و
 ISAAA. رودورا ألديميتا من ھيئة دكل من  ألقىو. دول جنوب شرق آسيامحركات الزراعة الجديدة في منطقة حول ) ISAAA( الزراعية

الواحد  القرنفي الغذائي  وا�من لزراعةفي ا الحيوية التكنولوجيا حول محاضراتھم )CLA( آسيا =يف كروب من جسيان تانكتور ود
تقديمًيا  اعرضً بيوبيزنس  آسيامؤسسة  من لويبو أندرو. د وقدم. التوالي على والخاص العام القطاعين نظر وجھات واوقدم ،والعشرين

 .الزراعية البحوث ابتكارات تسويقحول 

 

 لبحوث الدوليالمعھد  من ا�شخاصمع بعض و الزراعةحول  ASEANرابطة ب التنفيذيينالمسئولين  مع المستوى رفيع حوار اءجركما تم إ

 .المنطقة ھاتواجھ التي التحديات بشأن المتحدة �ممبا والزراعة ا�غذية ومنظمة اAسيوي التنمية وبنك SEARCAمركز و ا�رز

 

on-forum-executive-holds-searca-h�p://searca.org/index.php/news/1202-لمزيد من المعلومات، قم بزيارة الموقع 

landscape-agriculture-asean-new-the.  
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  جديدة لرفع اFنتاجية الزراعية جيني تقنية إسكات

  

 نباتيةمرضية  مسبباتھي و، روالجذنيماتودا الجيني لمكافحة  سكاتلعملية ا@ للبيئة ةصديقطريقة جديدة  كردووم جامعةب باحثونال طور

مجموعة  من جونز مايك بروفسور قال. أكثر أو% ١٥ بنسبة والشعير القمح مثل الرئيسية المحاصيلعلى إنتاجية بالسلب بتأثيرھا  معروفة
 لزراعةل ا=قتصادي ستنزافكانت سبًبا في ا= لديدانالمشابھة ل المجھريةاAفات ية بجامعة موردوك أن النباتبحوث التكنولوجيا الحيوية 

 .العناصر المغذيةو المياه اتجھادصابة بإلd عرضة النباتات يجعل مماية النبات جذورال وتدمير وغزحيث تقوم ب

 

وتقدم تقنيتھم الجديدة لdسكات الجيني وسيلة . حياتھا دورة @كمالللنيماتودا  الDزمة البروتينات تكوين منع على عملقد  فريقال نأ وقال
 .المكلفة الكيميائية للمواد الحاجة دون الزراعية المحاصيل زيادةالنيماتودا ل آفات على للسيطرة ةبيئوصديقة لل جديدة

 

boost-to-set-silencing-gene-http://media.murdoch.edu.au/new-لمزيد من المعلومات، اقرأ المقال الصحفي على 

yields-agricultural.  
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  النيتروجين في استخدام تتحكم التي النباتية اGلية يحددون الباحثون

  

 جامعةب الحيوية التكنولوجيا بحوث مركزب النباتية الحيوية التكنولوجيا مختبر في ياناجيساوا شويشيي بقيادة بروفيسور بحث فريقوضح أ
ترسل  نتراتال أن الباحثوناكتشف و. النباتات في نتراتال تنظيم في امحوريً  ادورً  لعبي NIN-likeاة المسمامل النسخ وع نأ طوكيو

 النسخ عواملتعمل  وبالتالي،. نتراتال جينات من عدد تعبيرالنشطة بتفعيل  العواملثم تقوم ، NIN-like النسخ عواملإشارات لتنشيط 

NIN-like  ليةA النيتروجين استخدامكمنظمات رئيسية. 

 

 الجينات من واسعة مجموعة تعبير مينظمؤشر لت جزيءك اأيضً ھا تعمل ولكنفحسب النباتات  في لنيتروجينرئيسي ل مصدرك نتراتال عد= تُ 
 الكامنة الجزيئية اAليات ظلت فقد ذلك، ومع. عقود عدةكجزيء مؤشر منذ  للنترات الحاسم الدورتم معرفة  قد. التطورو لنمول نظمكمو

 .قريب وقت حتى ا�ول المقام في نتراتال شارات@ ستجيبي يذال النسخ عامل تحديدبعد  يتم لم حيث ،محيرة نتراتال استجابة وراء

  
plant-news/the-research/research-tokyo.ac.jp/en/todai-http://www.u-اقرأ البيان الصحفي لجامعة طوكيو على 

utilization/-nitrogen-controlling-mechanism.  
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  أوروبا

  الزيتون الصحراوية شجرة على برنامج للحفاظ العلماء يضعون

  

بمعھد بحوث التنمية  نوالباحث ولكن كبير حد إلىغير معروفة  ،المتوسط البحر زيتون شجرة عم ةابن ،الصحراوية الزيتون شجرة تزال =
منذ زمن  "معمرة" شجرةوباعتبارھا . الجيني للتنوع التدريجي تآكلال لمنع حماية برنامجوضع  على م يعملونوشركائھ) IRD(الفرنسي 

من ا�شجار  نظيراتھا لتحسينمورد وراثي ممتاز  تكون أن ويمكنبشكل كبير جدا  للجفاف مقاومةالصحراوية  الزيتون شجرةطويل، فإن 
ھا بصورة تواجھ التي لمخاطرا لتحديدالزيتون الصحراوية  لشجرة التطوريو البيئةدراسة التاريخ  IRDبمعھد  الباحثونويحاول . المحلية

  .الحفظ برامج أولويات وتحديد أفضل

  

sahara-the-newssheets/428-centre/scientific-media-http://en.ird.fr/the-اعرف المزيد حول ھذه الشجرة على 

preserved-be-to-heritage-genetic-a-tree-olive. 
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  الغذائي اFنتاج لزيادة للنباتات متخصصة ناق+ت بيولوجية

  

 ا�غشية عبر الھامة لموادالنباتات ل نقلحول طريقة  اكتشافھمتقريرھم ا�خير حول  العالم أنحاء جميع من النباتية ا�حياء علماءقدم 

التحكم في خسارة و الجفاف ةحوالملوتحمل  واAفات السامة المعادن مقاومةب لنباتاتل تسمح التي النقل عمليةفإن  لھم، اووفقً . البيولوجية



 متخصصة بروتيناتعبارة عن  ھي تقDانال. المتنامي العالم لسكان والطاقة الغذائية ا@مدادات زيادةتؤثر في  السكرتخزين و المياه

 تحمDً  أكثر النباتات وجعل ا�مراض مسببات مقاومةعلى  النباتات ومساعدة التربة من الغذائية العناصرمتصاص = النباتاتتستخدمھا 

 .غير المواتية للظروف

 

 من المزيد نإ وقال. الحبوب في الزنك تراكم تحسين على نورويتشبمجمع بحوث  ينيسإ جون مركز مدير ساندرز ديلويعمل بروفيسور 

 مجرد أن علىأكد و البذور، داخل توزيعال وإعادة النبات إلى التربةالعناصر من  امتصاص تحسينعلى الناقDت سيكون من شأنھا  البحوث

 .البيئية وا=ستدامة ليصاالمح زيادةالمتمثلة في  متطلباتال لتلبية كافية تكون لن المياه وإمدادات ا�سمدة استخدام زيادة

 

تم نشر نتائج دراسة الفريق بمجلة نيتشر وھي متاحة على موقع 
h�p://www.nature.com/nature/journal/v497/n7447/full/nature11909.html كما يمكن قراءة البيان الصحفي .

/:specialised-with-farming-greener-and-food-/news.jic.ac.uk/2013/05/morehttp-لمركز جون إينيس على 

plants/-for-transporters.  
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 العلمي البحث

  الملوحة ومقاومة الغذائية في الجودة تظھر تحسًنا المحورة وراثًيا الذرة

  

 ةحوالملتحمل و الغذائيةالجودة  لتحسين دراسة الزراعيةالصين  جامعةب Meizhen Wang بقيادة الصينيون العلماء من مجموعة أجرى
محورة  ذرةسD=ت  نتاجتقنية التحويل الوراثي بواسطة مدفع الجينات @ البحث فريقاستخدم . الوراثية الھندسةمن خDل تقنيات  الذرةفي 

 من) TSRF1( خاستنا= عاملجين و البطاطس من )lysine-rich protein )SBgLR جينالواسمات الوراثية ومدمج بھا  من خالية

 .الطماطم

 

 الذرةالذرة الناتجة ب مقارنةوعند . مختلفة مستويات فيعملية التعبير الوراثي لكD الجينين أجرت  الناتجةالسD=ت  أن التحليDت أظھرت
. التوالي على% ٣٠٫٤-٧٫٨ و% ٢٤٫٤- ٧٫٧بنسبة  وراثًياُوجد زيادة في محتوى البروتين والDيسين في السD=ت المحورة  ،المحورة غير
با@جھادات  مرتبطة جينات عشرةتحديد و بتحليل الباحثون قام ذلك،با@ضافة لو. السD=ت المحورة أيًضا مقاومة ضد الملوحة أظھرتكما 

  .البيئية
 

اقرأ مزيًدا من التفاصيل حول الدراسة على 
-l?hl=en&q=h�p://www.mdpi.com/1422http://scholar.google.com/scholar_ur

0067/14/5/9459/pdf&sa=X&scisig=AAGBfm3z2X1xZzc93pCLz2QifBl9ygq0lw&oi=scholaralrt. 
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  ما وراء كروب بيو تك

  السلمون المحور وراثًيا على وا�دوية للموافقة اEغذية تدعو إدارة BIOمنظمة 

  

 اوفقً و. وراثًياحور الم السلمون سمك تسويق على للموافقة) FDA( دويةإدارة ا�غذية وا�) BIO( الحيوية التكنولوجيا صناعة منظمةدعت 

 سDمة لتقييما=دوية و ا=غذية ادارة رسوم استيفاء وتم المطلوبة ا@جراءات جميع من ا=نتھاء تم قدف ،BIOمنظمة  مدير ادواردز د. ديفيدلـ 

فيز لتح الداعمة التفاصيل لتوفير كفيبصورة ت شامDً كان أُجري الذي  تقييمال أنه اأيضً  وأكد. المقصودللكائن  النووي الحمضكفاءة تكوين و
 .المحور وراثًيا للمنتج التجاريالتسويق  بشأن قرارال

 

gmo-of-approval-fda-urges-h�p://www.biofuelsdigest.com/biobased/2013/04/30/bio-اقرأ المقال ا�صلي على 

salmon/.  
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  الخنازير في اFجھاد اFصابة بمت+زمةيسبب جيني  خلل يكتشفون ا�مريكية الزراعة بوزارة العلماء

  



تمت . الخنازير في امؤخرً  اكتشفت التي ا@جھاد متDزمة وراء السبب وھ يجين خلل وجود ا�مريكية الزراعة وزارةب العلماء اكتشف
 من مختلفة ا�عراضكانت و ل،اقتنا= مثل لبعض ا@جھادات الخنازير تعرض بعد والباحثين المنتجينبواسطة  الجديدة متDزمةال ةحظDم

 .سنواتعدة  منذ المتحدة الو=يات في الخنازير قطعانفي  يھاعل القضاء تم التيالتقليدية و الخنازير إجھاد متDزمة

 

) USMARC( المتحدة الو=يات في يةالحيوان لحومال ثوبح مركزب وفريقه نونيمان دان الجزيئية ا�حياءقام عالم  للمرض، خريطةتصميم ل

 ربط وتمتحديد النمط الجيني لجميع النسل الناتج  تم. المرض لزيادة الذرية الناتجة مني عانت تيالللحيوانات  ينا�صلي اAباء تزاوج إعادةب

 .بالمتDزمة الدستروفينبروتين  علىالمحتوية  الكروموسومات منطقة

 

  .h�p://www.ars.usda.gov/is/pr/2013/130429.htmاقرأ المزيد حول الدراسة على 
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  البشرية لKمراض محورة وراثًيا لتصميم نماذج لتطوير فئران جديدة طريقة

  

في تصميم  =ستخدامھا وراثًيامحورة  فئرانلتطوير  جديدة طريقة تسيماساتشوس في الحيوية الطبيةلبحوث ل وايتھيد معھدب علماءال ابتكر
Fث إلى أربع  التقليدية الطريقةتستغرق . البشرية مراضنماذج لDالجديدة الطريقةلتطوير الفئران بينما تستغرق  سنواتما يقرب من ث 

بشكل  تعقيدا أقل جديدةال طريقةللتطوير، فإن ال ةالDزموبغض النظر عن قصر المدة  .محوًرا وراثًيا الفأر جعللفقط ثDثة إلى أربعة أسابيع 
 .بسھولة الجديدة الطريقةھذه  خرىا� مختبراتتتبنى ال أن نوالمبتكر يتوقع وھكذا. التقليدية الطريقة من كفاءةً  وأكثرعام 

 

أُطلق على . معين مرضبارتباطھا ب معروفةالمحددة ال الجيناتالوراثي لبعض  تحويلال من خDل الفئران في نماذجبعمل  العلماءقام 
تبديل العديد  ھاخDل من ويمكن ،)CRISPR )clustered regularly interspaced short palindromic repeatالطريقة الجديدة اسم 

  .الخDيا متعدد كائن في جيناتمن ال

  

 .h�p://dx.doi.org/10.1016/j.cell.2013.04.025اقرأ المقال البحثي على 
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  إع+نات

  مدينة جوھور بماليزيافي  ٢٠١٣إيكونومي آسيا باسيفيك - عقد مؤتمر بيو ماليزيا وبيو

  

في الفترة  للمؤتمرات الدوليبيرسادا  جوھور مركزب بھروجوھور  مدينة في ٢٠١٣ باسيفيك آسيا إيكونومي-وبيو ماليزيا بيو مؤتمر عقديس
 .٢٠١٣ أكتوبر ٢٣إلى  ٢١

 

 جاياانوسفي مدينة  فدان ١٦٠على مساحة  الحيوية لتكنولوجيال إكسيل-بيوستكون افتتاح مجمع خDل المؤتمر الوقائع الرئيسية  ىحدإ

 .ماليزيافي  جوھور اسكندربمنطقة 

 

يأتي . الحدث لھذا النمو من امزيدً يبحث  الذي" ٢٠١٣ باسيفيك آسيا إيكونومي-بيوبيوماليزيا الحادي عشر حدث " ومعرض مؤتمريقدم 
 لفتحو المنطقة في والتعاون للحوارركزية م إقليمية منصة" وسيكون بمثابة الفرصوتجمع  ا�فكار تDقي" عنوان تحتحدث ھذا العام 

 .الحيوي قتصادا= مجال في العالميينن يالممثلو الھادئ والمحيط آسيابين أوسع  تعاونوأكبر  فرصالمجال ل

 

  .h�p://www.biomalaysia.com.my/emailer/1emailer/index.htmlلمزيد من المعلومات، ادخل على الرابط التالي 
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