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  عالمًيا

  في المحاصيل مقاومة الجفاف مركب كيميائي لتحسين يطورون العلماء

 

 أنمن شأنه  الجفافجديد للحماية من  مركب ريفرسايد كاليفورنيا جامعةب تلراك شون النباتية ا,حياء عالم بقيادة دولي بحثي فريقاكتشف 
 حمض ليحاكي عمووجدوا أنه " quinabactin"أطلق الباحثون على المركب اسم كويناباكتين . المحاصيل لحماية قويةوسيلة  صبحي

 .الجفاف ظروف مواجھة على النباتات ساعدوي اطبيعيً ھو ھرمون يفرز و ،)ABA( ا,بسيسيك

 

 ويتم. الجفاف خ<ل المياه فقد من للحدالكامل ب غلقت يتال يةلنباتا الثغوروتحديًدا في  ا,رابيدوبسيس، نبات علىالمركب  وفريقه كاتلراختبر 
 عن مستقب<تال ستنشط التي الرخيصة اAصطناعية الكيميائية الموادبتحديد  فريققام ال. حمض ا,بسيسيك طريق عن العملية ھذهفي  التحكم
 يمكن Aفإن الكويناباكتين  لفريق،ل اوفقً و. الذي أطلقوا عليه اسم الكويناباكتين جزيءال واووجد ،عمل حمض ا,بسيسيك محاكاة طريق
 .حمض ا,بسيسيك نعمله ع سھليو ،بكثير كيميائيا أبسط ھو إنما آثاره،حيث  فيحمض ا,بسيسيك  من تمييزه

 

 وتحمل الماء فقدانتحكم في لل وسيلة لديكفقد أصبح  ،بنفس طريقة حمض ا,بسيسيك مستقب<تأمكنك التحكم في ال إذا" كاتلر، قالو
 في ا,ساسي التحكم منطقحول  المزيد كندا،في  تورنتو وجامعة ويسكونسن في الطب كلية يباحث ذلك في بما فريقه،كما اكتشف  ."الجفاف

  .مماثلة جزيئات لتطوير ااستخدامھ لRخرين يمكن جديدة معلومات واوقدم ط،وللضغ اAستجابة نظام

  

  .p://ucrtoday.ucr.edu/16076�hاقرأ البيان الصحفي لجامعة كاليفورنيا على الرابط التالي  الدراسة، ھذه حول تفاصيلال من لمزيد

 

  ] ةرسال لصديق | تقييم ھذه المقالإ [

  

  النباتات في الجينية للمفاتيح جينومي" أطلسنتو يطوران "ووجامعة تور مكجيلجامعة 

  

ُتعد ھذه . تورونتو وجامعة يلجمك جامعة علماء بقيادة دوليبواسطة اتحاد جينومية  خريطة إنتاج تم الجيني، التبديل فھمل رئيسية خطوة في
، الكانوA مثل لنباتاتبعض ا جينوم في محددة تنظيمية مناطق تحديد على العلماء تساعد وسوف النباتات، في نوعھا من ا,ولى الخريطة

قاموا و) crucifersالعديد من نباتات الخضروات في الفصيلة الخردلية (بقراءة تسلسل  فريققام ال. كندا في ةرئيسيال ليصامحأحد ال
 .ةيومجين ةمنطقألف  ٩٠ من كثروضع خريطة ,ل امسبقً  ةرونشتسلس<ت الجينوم الم مع ھمتحليلب

 

 ةلبيئلالنبات  ةباستجاأن و البذور،مرحلة  منالنبات  تطورخ<ل  يةالنبات والھياكل الخ<يا نمو عن المسؤولة الجينات الفريقاكتشف و
كتشاف A اVن العمل ويجري المفاتيح من أخرى مجموعة تحديد تمكما . )switchesية" (الجين مفاتيح"ال من العديديتحكم فيھا  بهالمحيطة 

  .الھامة النباتية الصفاتا,ماكن المسئولة عن التحكم في 

  

stfir-http://news.utoronto.ca/creating-نتو على الرابط التالي: ولمزيد من المعلومات اقرأ البيان الصحفي لجامعة تور

plants-map-genomic.  
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  أفريقيا

  ٢٠١٥ عام نيجيريا ا�غذية المعدلة وراثًيا في بيع :إيوا بروفيسور

 

قد و. ٢٠١٥ عام بحلول نيجيريا في متاحة ستكون وراثًيا المعدلة المنتجات أن والتكنولوجيا، للعلوم انيجيري وزير إيوا، إيتابروفيسور  أعلن
 المحاصيل المحورة وراثًيا/الحيوية التكنولوجياالُمنتجة ب لمحاصيلل العالميالوضع حول  ISAAAھيئة  تقرير إط<ق خ<ل البيان ھذا قال

 .وراثًيا المعدلة المحاصيل زراعة من نتفعت التي ا,خرى ا,فريقيةالدول  إلى نيجيرياتنضم س، حيث ٢٠١٢لعام 

 

ستكون  ،واعدة نتائجال كانت، وإذا وراثًيا المعدلة لمحاصيلالحقلية على ا تجارببعض ال حاليا الب<د في الحيوية التكنولوجيا خبراءويجري 
 لديھاالمحورة وراثًيا  محاصيلفإن ال للوزير، اووفقً . (أي إنتاجھا للغرض التجاري) وراثًيا المعدلة المحاصيل تسويق ھي التالية الخطوة

  .النصف إلى الفقرنسبة  خفضالمتمثل في  Yلفيةل ا4نمائية فاھدأحد ا, تحقيقبصورة كبيرة في  مساھمةلا على القدرة

  

  .p://allafrica.com/stories/201306171675.html�hاقرأ المزيد على الرابط التالي: 
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  الواردات المحورة وراثًيا على الحظر <لغاء الجديدة الحكومة يدعو البرلمان الكيني نائب

  

 المعدلة وارداتال علىالمفروض من قبل الحكومة السابقة  حظرال لغاء4 الجديدة الب<د حكومةأوتيتشيلو  ويلبر. د الكيني البرلمان عضودعا 
المحاصيل المحورة /الحيوية الُمنتجة بالتكنولوجيا الوضع العالمي للمحاصيل تقرير إط<ق أثناءالدعوه وقد وجه السيد ويلبر ھذه . وراثًيا

 .نيروبي في يونيوالسابع والعشرين من  في ٢٠١٢وراثًيا لعام 

 

زيادة و الوقت، مرور معف. بالكامل الحيوية التكنولوجياأن نقبل ودولة ك مامYلقوية  خطوة تخاذA بحاجة نحن"وأشار نائب البرلمان قائً< 
 مثل الزراعي [نتاججديدة ل تقنيات استخدام في النظر نبدأ أن علينا ولذلك .للب<د الغذائي ا,من دد\ ھَ يُ  أن المحتم من كثافة،ب المناخ تغير آثار

 .للجفاف المقاومة الذرة

 

بينما تعد  ،نتيجة مرض النخر المميت الذرةالذي عانت في  عامال في لكينياالمحورة وراثًيا  وارداتال حظر من الحكمةعن وتساءل ويلبر 
 أمريكاأو  أفريقيا جنوب إلى ذھبنا إذا ؟ھامواطني 4طعام الذرة كينياأين ستستورد  من" يا.كينالذرة المحصول الغذائي ا,ساسي لمواطني 

 التفكير إعادة إلىسبب حاجتنا  بالضبط ھوالذرة المحورة وراثًيا. وھذا يزرعون  اجميعً  أنھمسنجد  المتحدة، الوAيات أو الصينأو  الجنوبية
 ."القرار ھذا في

 

 
ن على محتويات تقرير الوضع العالمي لتسويق ا، يصدقISAAAھون ويلبور ود. مارجريت كاريمبو، مديرة مركز أفريكا سنتر التابع لھيئة 

  خ<ل إط<قه. ٢٠١٢وراثًيا لعام  المحاصيل المعدلةالحيوية/ المحاصيل الُمنتجة بالتكنولوجيا

  

  .mkarembu@isaaa.org :ا4لكتروني البريد خ<ل منأفريكا سنتر مركز  مع التواصل يمكنكالتفاصيل حول المقالة، لمزيد من 
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  ا�مريكتين

  Ug99للمراض المعروف باسم  اكتشاف جين مقاوم

  

ممراض الخطير المسبب لصدأ لل مقاومة القمح نباتات يجعل الذي الجين كانساس وAية وجامعة ديفيز كاليفورنيا جامعةب الباحثون حدد
. الس<Aت المتشابھةو Ug99 الممراض ضد حصانتهبسبب  Sr35 مقاومال جينال الباحثين اختار. Ug99المعروف باسم  القمحالساق في 

 .والخبز المكرونةأحد ا,نساب القريبة لقمح  ،Triticum monococcum القمحنوع  في Sr35يوجد جين 

 

. لنباتاتل المناعي الجھازفي  أساسي عنصرك الجين ھذايعمل " كانساس، وAية جامعةبالمساعد  النبات أمراض أستاذ أخونوف، دواردإ وقال
 المتوسطالبحر  وقمح ينكورنقمح ا4 على الباحثون عمل" .المرض ھذاقاومة لمالنبات  استجابةثير يف ضاالممرعلى  رفعيتحيث 

 جينال ةملاح وراثًيا معدلة نباتاتطوروا و هعزلب الباحثونقام  ،ُمَرش\حال الجين حديدت تم عندماو. Ug99مراض لل تھممقاومب ينالمعروف

Sr35 الممراض  <لةسل ومقاومةUg99 الساق صدأالمسبب ل. 

 

 البروتين قبلالتي يتم التعرف عليھا من و القمح في الفطريات بواسطة نقلھا يتم التي البروتينات تحديد على اVن وزم<ؤهويعمل إدوارد 
 ضاالممر ھذا علىلمقاومة  جديد نھج ووضع صابةا4خلف  الجزيئية Rلياتل أفضل افھمً  لباحثينسيقدم ل وھذا. Sr35 بجين فرش\ المُ 

  .الخطير

  

ويمكن الدخول عليه من خ<ل الرابط التالي:  ساينستم نشر ملخص الدراسة بمجلة 
h�p://www.sciencemag.org/content/early/2013/06/26/science.1239022 . ويمكن قراءة البيان الصحفي لجامعة

و  s/jun13/sr3562713.htmlstate.edu/media/newsrelease-http://www.kديفيس وجامعة كانساس على 

h�p://news.ucdavis.edu/search/news_detail.lasso?id=10644.  

  

  ] ةرسال لصديق | تقييم ھذه المقالإ [

  

  البروتين تخليق في الرئيسية الخطوة تكشف دراسة

  

في  )الحياة أشكال لجميع ضروريوھو  البروتين بناءيقوم بجزئ ( الريبوسوم محاصرة كروز تاانس كاليفورنيا جامعةب العلماءاستطاع 
 دقيقة بطريقة بروتينات إلى الوراثية لشفرةا ترجمةب الريبوسوم يقوم كيف معرفةمن  لعلماءا مكنتي ا,ولى، للمرة. وضع اAنتقال الرئيسي

 .اءخطحدوث أ دون

 

 قراءة تتمو. mRNAبجين معين إلى جزء الـ الخاص  DNAالـ  تسلسل منأوAً  الجينيةالمعلومات  نسخ يتم جديد، بروتين كوينعند ت
أحد ا,حماض  ،البروتينبمركب بناء  الوراثية الشفرة من أحرف ث<ثةمكون من  كودون كل ةطابققوم بمي ريبوسومبواسطة  تسلسلال

إلى  محدد أميني حمضجزء  كل يحملحيث  ،tRNAالـ  جزيئات خ<ل من ا,مينية ا,حماضب الكودونات مطابقة تتمو. ا,مينية العشرين
 .mRNAجزئ الـ  على مطابقال كودونيقوم برصھم مع الو الريبوسوم

 

 البروتين سلسلةل جديد أميني حمضحيث ينضم  تكوين الروابط بعد حدثوت "translocation" تبادليال نتقالباAالرئيسية  الخطوةتسمى 
 mRNAحركة جزئ الـ  عم تزامنبال الريبوسوم على التالي الموقع إلى وينتقل ا,ميني الحمضھذا  tRNAويترك جزئ الـ . المتنامية

 خطوةوسط  الريبوسوم جديدةال دراسةھذه ال أظھرتقد و. كوين الروابطتموقع  في به المرتبط ا,ميني والحمضالتالي  كودونال وضعل
 .العملية تلك في رئيسية

  

الرابط التالي  لمعرفة المزيد من التفاصيل حول ھذه الدراسة، اقرأ البيان الصحفي لجامعة كاليفورنيا على
h�p://news.ucsc.edu/2013/06/ribosome.html. 
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  الھادئ والمحيط آسيا

  المعدلة وراثًيا الخاص بقانون ا�مان الحيوي للمحاصيل منشور فيتنام لعرض عمل ورشة

  

في  ٢٠١٣ مايو بتاريخ TT-BTNMT/08/2013رقم بيان العرض ل ندوةبتنظيم  فيتنامب البيئة دارةالحيوي التابع 4 التنوع حفظقسم  قام
 وسحب منح وإجراءات نظام على وينص ٢٠١٣ يوليو ١ في النفاذ حيزالبيان دخل ھذا . ٢٠١٣ يونيوھانوي في الحادي والعشرين من 

 .وراثًيا المعدلة للمحاصيلا,مان الحيوي  شھادة

 

 خاصةً و الحيوية التكنولوجيا تطبيقشجيع ت سياسةل اوفقً الحيوي، أنه  التنوع حفظ قسم مدير نائب ثان، ثي ھوانغ السيدة قالتوخ<ل الندوة، 
 البيئة حماية قانونالوثائق  ھذه وتشمل. القانونية الوثائق من والعديد التوجيھية المبادئو السياسات الحكومةت أصدر الزراعة، مجال في

؛ وقرار رقم ND-CP/٦٩/٢٠١٠؛ والقرار رقم ٢٠١٠لعام  ا,غذية س<مة وقانون ؛٢٠٠٨الحيوي لعام  التنوع قانون؛ و٢٠٠٥لعام 
١٠٨/٢٠١١/ND-CPحفظقسم  أن اأيضً  وقالت. ا4نسان وصحةالحيوي  والتنوع لبيئةفي صورة آمنة ل الحيوية التكنولوجيا تطبيق ناضم، ل 

 رقمالبيان  لتنفيذ الصلة ذات المجاAت في والخبراء العلماء وكذلك وفروعھا الوزارات مع وثيق بشكل عمليسالحيوي  التنوع
08/2013/TT-BTNMT مان الحيوي  لضمانAفيتنام فيالحيوية  تكنولوجيافيه ال طبقتُ الحيوي في الوقت الذي  والتنوع للبيئةا. 

 

 الوزارات مختلف ممثلي العمل ورشةشارك في . الخبراءلجان و تقييمال وھيئة اAمان الحيوي مجلس ومھام وظائفالبيان على  ينص كما
 .والشركات والجامعات البحوث معاھد من والعلماء والخبراء

 

 
 

  .hientttm@yahoo.comعلى البريد ا4لكتروني: لمعرفة المزيد من التفاصيل حول ورشة العمل، يمكنك التواصل مع ھين لي 
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  ستخدم في ا�غراض الغذائيةالتي G تُ  وراثًياالنباتات المحورة  يستھدفون تاي*ندباحثي 

  

. سيرمسيري شانبريم دراسة بحثية د بقيادة كاسيتسارت جامعةب الزراعية الحيوية التكنولوجيا مركزفي تاي<ند ب الباحثين من مجموعةيجري 
بإذن طالة عمرھا 4محورة وراثًيا  أوركيدحالًيا على تطوير زھرة  الفريقويركز . غذيةا, في ةستخدمالغير مُ  وراثًيا المعدلة الكائنات على
ھو و ،"Stylosanthes hamataزھرة "مالالبقوليات س<لة أخرى من  الباحثون طور كما. اللجنين محتوى يلقلتلالكافور  وشجرةh؛ 

. ذات الحافر المشقوق للحيواناتالحمى الق<عية  فيروسغذائي  لقاح نتاجVP1 coat protein 4 جين، باAستوائية يةالبقول فع<,أحد ا

 .اAقتصادية ا,ھمية ذات الساج خشب أشجارفي الحشرات  لمقاومة آخر بحثوھناك 

 

 .النباتية الحيوية التكنولوجيا فوائد لجني لتاي<ند فرصة(بحوث النباتات الغير غذائية المحورة وراثًيا)  المجال ھذا وفري أن يمكن

 

 /http://www.cab.kps.ku.ac.thلمزيد من المعلومات يرجى التواصل مع مركز التكنولوجيا الحيوية الزراعية من خ<ل الموقع 

  .safetybio@yahoo.comومركز معلومات التكنولوجيا الحيوية التاي<ندي على البريد ا4لكتروني 
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  ا�عشاب جديد لمبيدات مصدر تكون أن يمكنأعشاب "الكراب جراس" 

  

 الضارفإن ھذا العشب  للدراسة، اووفقً . من عشب الكراب جراسالتي لم تكن معروفة بعض الحقائق  الصين في جديدة دراسة حددت

 وحقول والحدائق المروج فييسود الكراب جراس  بأن الشائع اAعتقاد مع يتعارض وھذا. القريبة النباتات تقتل قوية مبيدات نتجوالمكروه ي
 ا,عشاب مبيدات تطوير إلى يؤدي أن يمكن اAكتشاف ھذا. بساطةكل بومزاحمتھا  ا,خرىمن خ<ل دخوله بين النباتات  المزارعين

 .الجديدة

 

نبات  نموأحد النباتات  يقيد عندما يحدث الذيالكراب جراس ينمو بقوة من خ<ل التضاد البيو كيميائي*  أن طويلة فترةل العلماءقد اعتقد و
قام الفريق . القدرة ھذهكان الكراب جراس يمتلك  إذاعلى تحديد ما  الزراعية الصين جامعة فريقوقد عزم . السمومآخر عن طريق إفراز 

 القمحمثل  الرئيسية المحاصيل نمو وتمنع المجاورة التربة في يكروبيةمالالمجموعات  على تؤثرالعشب في  كيميائية مواد ث<ث عزلب
 شيرما يم المحاصيل، نمو على سلبية فعل ردودأدت إلى توليد  التربة اتميكروب في الكيميائية التغيرات أنوا ووجد. الصويا وفول والذرة

 .ا,خرى النباتات على مباشر سام تأثير الھ سيكون اأيضً  الكيميائية المواد أن إلى
  

Allelopathy النباتات وتطور نمو لتثبيط المحيط الوسط إلى با,ليلوكيميائيات تعرف ثانوية أيضية لمركبات النباتات إفراز تتضمن عملية *التضاد البيوكيميائي أو التضاد الكيميائي الحيوي: ھو 
  .ا,خرى

  

ويمكن الدخول على المنشور البحثي الكامل من خ<ل  Journal of Agricultural and Food Chemistry تم نشر نتائج الدراسة بمجلة
  .p://pubs.acs.org/doi/abs/10.10�jf401605gh/21الرابط التالي 
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  أوروبا

  المحورة وراثًيا للمحاصيل ا�وروبي اGتحاد سياسات يقيم EASACمجلس 

  

 تقنيات استخدام تواجه التي والتحديات الفرص حولي سياس تقرير) EASAC(العلوم  كاديميات, ا,وروبياAستشاري  المجلسأصدر 

 ل<تحاد الحالية اتالسياس مشھد في التناقضات من عدد على الضوءالتقرير  يسلط. المستدامة للزراعةعلى المحاصيل  الوراثي التحسين
 ؛ا,وروبي اAتحاددول  داخل المحاصيل نفسزراعة  ورفضالمحورة وراثًيا  المحاصيل استيرادعلى  موافقةال اھذيتضمن و. ا,وروبي

دةالزراعي اتاAبتكار بعض استخدام لاھممع إ النبات علوم في باAستثمارتعھد وال مع  الكيميائية المبيداتالسعي نحو تقليل و ؛ة الُمَحد\
 .المحاصيل حمايةل البديلة النھجفي تنظيم  ا4فراط

 

 منتراجع  ا,وروبي اAتحاد ولكن العالم أنحاء جميع في يحدث ةيالزراعالمنتجات  تسويق في السريعة التغيرات أن اأيضً  التقريرذكر و
 تنفيذالحكمة  من ليس، وللزراعة المستدام تكثيفال نحووسيلة نافعة  يھ اوراثيً المحاصيل  تحسين تقنياتوذكر أن . العالمية ا,سواق بعض

  .الوسائل ھذهل ةداضم سياسات

  

statements/detail-and-http://www.easac.eu/home/reports-يمكن تنزيل نسخة من التقرير من الرابط التالي 

the.html-view/article/planting. 
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  التقليدي نظيره مثل ومغذي آمن T304-40المحور  صنف القطن :EFSA ھيئة

  

صنف  س<مةحول  العلمي هرأي تقديمب )GMO EFSA( ا,غذية لس<مة ا,وروبيةبالھيئة  وراثًيا المحورة بالكائنات المعني الفريق طولب

 المقدمة لمعلوماتوفًقا لو. فع<وا, يائغذستخدام الل< هوتجھيز هAستيراد ا,عشاب ومبيدات لحشراتل مقاومال T304-40القطن المحور 

 تمكما . كبير بشكل T304-40 قطنالعامة من صنف  حساسيةال غيري قد الوراثي التعديل أن على دليل ھناك ليسف ،GMO EFSAفريق ل

 .التقليديةمن المحاصيل  نظيراتهمع  T304-40 القطنصنف  الغذائي التكافؤالتأكد من صحة 

 

 .نباتلل العامة الحساسيةتغير  رجحA يو التقليدي، كنظيره ومغذي آمن T304-40 القطنصنف  أنإلى  GMO EFSA فريق خلصھكذا و



 

  .p://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/3251.htm�hعلى الرابط التالي  EFSAالبيان الصحفي لھيئة شاھد 
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  حشرية للمبيدات مقاومة تصبح المحاصيل العلماء يكتشفون أن آفات

  

 ثريؤ قد، مما الحشرية البيروثرويد لمبيدات مقاومة أصبحت الحبوبآفات  أن المتحدة المملكة فيروثامستيد  ثوبحركز مب العلماء اكتشف
بصورة جيدة مع  اVفةقادرون على مكافحة ھذه  ونمزارعال كان قريب، وقتٍ  حتىو). BYDV( الشعيرمكافحة فيروس اصفرار وتقزم  على

من  عيناتفحص بمركز روثامستيد إلى  العلماء دفع ماالمكافحة م فشل عن تقارير ھناك كانت ٢٠١١ صيف خ<ل ذلك، ومع. البيريثرويد
 .النووي الحمض شخيصوت موضعيال بيولوجيالفحص ال مثل علمية تقنيات باستخدام لبيريثرويدتھم لمقاومAختبار اVفات 

 

ضد  مقاومة تسبببأنھا  ةمعروفو ا,خرى الحشرية اVفات في حدثت جينية طفرة عن بحثروثامستيد بال لعلماء التقنيات ھذه سمحت
كما ) %٥٠أكثر من ( عالية وتيرةب المناطق بعض في ٢٠١٢ عام موجودة كانت الطفرة أن العلمية التحاليل وأظھرت. يةحشرالمبيدات ال

في المكافحة بمبيد  فشل أول عن ا4ب<غ تم عندما ٢٠١١ عام تترسخ ھاأن يبدو ولكن، ٢٠٠٩ عام في منخفضة مستوياتموجودة ب تكان
 .بيريثرويدال

 

http://www.rothamsted.ac.uk/PressReleases-شاھد البيان الصحفي لمركز بحوث روثامستيد على الرابط التالي 

PRID=227.html.  
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  العلمي البحث

  الطعام المتناول من الجينية المواد امتصاص تدحض جديدة دراسة

  

A تدخل في الغالب  الثدييات طعامفي الموجودة الجينية  ادوالم أن ھوبكنز جونز جامعةبكلية الطب ب باحثونال أجراھا جديدة دراسة أظھرت
 .سابق وقت فيالمثيرة التي ظھرت  النتائج دحضا يو مھو الدم، مجرىفي 

 

 أنأفادت  الصينيين الباحثين من فريقأُجريت بواسطة  سابقة دراسة مع RNA Biology مجلةب ةرونشالم الجديدة النتائجتتعارض ھذه 
، ثم تقوم لطعامل الحيوانات ابت<ع بعد نسجةا,و الدم مجرى إلى صلت أن يمكن ،microRNAالـ  جزيئات اوتحديدً  النباتية،الجينية  المواد

 اتالجين تعبير في وراثًيا المعدلة ا,طعمةالتفكير في احتمالية تأثير  إلى النتائج ھذه أدت وقد. الحيوانات الخاصة جيناتبإقصاء بعد ذلك 
 .النباتية الحيوية التكنولوجيا يقدتنم بينشائًعا  بأخرى أو بطريقةا,مر ھذا  قد أصبحو ،غير متوقعة بطرق وتحويلھا المستھلكين بين

 

 الصويافول من مواد  على حتويطعام ي على تغذى يذال) الحجم متوسطة قرود( المكاكقرد  دممن  عينات ليحلبت هفريقو جونز ھوبكنزقام 
 كبيرة بدرجة ةيرامتغ قراءاتعلى  الباحثونحصل و. العينات في الوراثية المادة تركيزمضاعفة ل PCRتقنية الـ  الباحثون واستخدم. والفاكھة

الـ  أن إلى شيرما يم الغذائية، الموادب قرودإطعام ال وبعد قبلالمأخوذة  عيناتال فيمتماثلة  كانت microRNAالـ  مستويات أنوجدوا و
microRNA ختبارات توأكد. في غالب ا,مر العينات في اموجودً لم يكن  يالنباتAىقوأ تقنيةفيھا  واستخدمالتي اا4ضافية  ا )Droplet 

Digital PCR(  فأو  مئات أو عشراتلتحليلAكنت لمالتي تم رصدھا الجزيئات  أن نفسه الوقت في لافعا, ردود آ microRNA 
  .المستھدفةجزيئات لل مطابقة المكاك قرودب الخاصة الوراثية لمادةمن المرجح أنھا أجزاء من ا ولكن النبات،في  المستھدف

 

  ./p://www.landesbioscience.com/journals/rnabiology/ar@cle/25246�hاقرأ المقالة البحثية على الرابط التالي: 

  

الرابط التالي البيان الصحفي لھذه الدراسة متاح على 
http://www.hopkinsmedicine.org/news/media/releases/hold_the_medicinal_lettuce. 
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  مقاومة ضد الجفاف لمنحه TF DREB1A جينًيا من خ*ل جين الصويا تحوير فول

  

 ه المحاصيلھذطوير لت المستخدمة التقنياتأحد . الحراري ل<حتباس المدمرة اVثار لمكافحةأمًرا ھاًما  للجفاف مقاومة محاصيل تطويرُيعد 
ة اAستجاب عن المسؤولة الجينات تعبير في تتحكم التي) Transcription Factors( النسخ عواملاستخدام من خ<ل  الوراثية ةھندسال يھ

المحورة  الصويا فول نباتات أداء تقييمب البرازيل في لوندرينا جامعةب ألفيس أماندا بقيادة العلماء من فريق قامقد و. ات البيئيةا4جھادضد 
 منالزجاجية الصوبة  في الجفاف ظروف محاكاةقام الفريق بو. الصوبة وفيالحقل  في الجفاف ظروففي  TF DREB1Aوراثًيا بجين 

وھو  ، 09D-007 و P58الصنف  أداء تقييمقاموا  أخرى، ناحية منو. P1142 صنفو P58 صنفل للتربة التدريجي التجفيف خ<ل

 .المائي وا4جھاد الطبيعي والجفافالعادي  الري: وھي مختلفةري  أنظمةمع  P58و BR16صنفي  بينتھجين 

 

 من أقلكانت إنتاجيتھا ) DREB(النباتات ذات البروتينات التي تتحكم في اAستجابة ل[جھادات البيئية  أنالحقلية  التجربة نتائج أظھرتو

فول الصويا  قرون عددو البذور عدد( المحصول مكونات بعض في زيادة DREBالـ  نباتاتأظھرت  ذلك، ومع. BR16الس<لة ا,بوية 

 نتيجةكانت  DREBالـ  نباتات بقاء معدAت ارتفاع أن إلىالصوبة  اختبارات نتائجوتشير . الجفاف ظروففي ) ا4جماليالقرون  وعدد

 .الري الجيدة ظروف في النتح معدAت انخفاض عن الناجمة المياه استخدام انخفاض

 

الس<Aت ا,بوية  على لتفوقل الصويا فولل ال<زمة الجوية والظروف التربة لتوصيفالمزيد من البحث في ھذا ا,مر ب الباحثون يوصيو
 .وراثًيا محورة غيرال

 

 .p://link.springer.com/ar@cle/10.1007/s11248�h-013-9723-6: ترانسجينيك ريسيرشمجلة باقرأ الملخص المنشور 
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  ما وراء كروب بيو تك

  ماشيةالناتجة من ال ات الضارةالغاز انبعاثات تقليل في تساعد الحيوية التكنولوجيا

  

 من الضارة اتالغازنسبة  وخفض ا,غذية إنتاج زيادةفي تساھم  الحيوية التكنولوجياأن  Animal Frontiersذكر أحد المقاAت بمجلة 

 مع مجموعة ديفيز، كاليفورنيا جامعةب دكتوراهال ةطلبأحد  نيوميير، ك<يتونقام . الحيويةللتكنولوجيا  حديثة تجربةل جاء ھذا وفًقا الماشية،
 حقنكما تم . أفضل بشكل نموعلى ال تھالمساعد الحيوية التكنولوجيا منتجاتب تھاتمت معالج الماشية من مجموعة اختبارب الباحثين من

 من المزيد إنتاجعلى  ا,بقار تساعد التياAصطناعية  اتھرمونأحد ال وھو ،"rBSTالسوماتوتروفين اAصطناعي "بھرمون  أخرى مجموعة

 .المنتجاتھذه  من يتتم معاملتھم بأ لمأما العينة اAختبارية من الماشية "الكونترول" ف. الحليب

 

 غازات انبعاثات تقل الحليب، من المزيد ا,بقار تنتج عندماو. بقرةكل ل الحليب من امزيدً  تنتجأ rBSTالـ  مجموعة أن النتائج وأظھرت

 ،رابقمديرة اAتحاد الوطني لمنتجي لحوم ا, ستاكھاوس، كيم. د توقال. ا,بقار من أقل عدد إلى المزارع تحتاجحيث  الحراري اAحتباس
صحة  تحسينبالمتعلقة  ،تقنياتوقد ساھمت جميع ھذه ال. التقنياتتلك  استخدام خ<ل منالغازية  اAنبعاثات خفضت الحيوانية الزراعةأن 

الناتج  البيئي ا,ثرتقليل في  ،الحيوي الغازإعادة استخ<ص  أنظمةعيين وت عضويال السماد وإدارة المحاصيل غلةوزيادة  الحيوانات أداءو
 .رابقا, لحوم صناعةمن 

 

release-room/press-services/press-https://www.asas.org/membership-اقرأ المقالة الكاملة من الرابط التالي 

biotechnology-with-stink-t-doesn-flatulence-archive/cattle-rysumma-interpretive.  
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  والجينات المسئولة عن الطعم العقم يتوصلون إلى رابط بين الباحثون

  

. الذكور عند والعقم الطعم براعم بينرابط محتمل  في<دلفيا في Monell Chemical Senses مركزب الجزيئية البيولوجيا علماءاكتشف 

والتي قاموا  ،Proceedings of the National Academies of Sciencesمجلة  من يوليوعدد ا,ول من  فيتھم دراسنشر الباحثون 

 الكيميائية والمواد والملح وا,حماض السكريات عن الكشفھي  المستقب<ت ھذهوظيفة . طعمال مستقب<تب تسمى بروتيناتخ<لھا بدراسة 
 اأيضً  ھاولكنوحسب  اللساني ف موجودة تليس المستقب<ت ھذه أن السابقة الدراسات كشفت وقد. ا,ساسيةا,طعم  في المشاركة ا,خرى



ھذه  في مستقب<تتلك ال وظيفةوما زالت . الدماغ وحتى والرئتين والبنكرياس وا,معاء المعدة مثل الجسم من أخرى أجزاء فيتوجد 
 .للعلماء محيرة المناطق

 

 السكريات عن الكشفالطعم في  براعم تساعد التي المستقب<ت على وزم<ؤهموسينجر  خبدريركز الباحث  الحالية، الدراسة وفي
 GNAT3يسمى  آخر وجزيء TAS1R3 سمىي يدحو مستقبل إلىھذا  قادھمو. والطيبة ةالحلوا,طعم  عن المسؤولة ا,مينية وا,حماض

 .لفئرانفي ا المنوية والحيوانات يةخصال في نيموجودالجزيئين  ك<و .الدماغ إلى إشارات لارسإ في TAS1R3الـ  ساعدي

 

 رقيعقاأحد ال ،كلوفيبراتبال الفئران تغذيةتمت  عندماو. البشري TAS1R3 مستقبلليحدث بداخلھم تعبير  وراثًيا الفئرانبتحوير  الباحثونقام 

 منالعقار  إزالة تم عندماو. وقليلة طبيعية غير منوية حيوانات إنتاج نتيجة بالعقمالفئران  ذكوريبت أص ،البشرية المستقب<تالتي تعوق 
 أو الدم في الكوليسترول ارتفاع لمرضى كلوفيبراتالعقار ُينصح باستخدام عادة ما و. أخرى مرة خصبة الفئران أصبحت الغذائي، النظام
 .الترايجليسرايد مستويات ارتفاع

 

 سبب إصابة الذكور بالعقم عند لتوضيح الخصيتينفي  طعمال جينات تستخدمالتي  لياتاVو مساراتال تحديدتالًيا إلى  نولباحثويھدف ا
 .غيابھا

 

be-may-http://www.scientificamerican.com/article.cfm?id=infertility-اقرأ المقالة ا,صلية على الرابط التالي: 

linked.  
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  إع*نات

  الصين في BIOمؤتمر منظمة 

  

 )BIO( الحيوية التكنولوجيا صناعة منظمةمؤتمر : الحدث

 

 الصين بكين، الصيني، الوطني المؤتمرات مركز: المكان

 

 ٢٠١٣ نوفمبر ١٣-١١الفترة : التاريخ

 

  .china-convention-http://www.bio.org/events/conferences/bioلمزيد من المعلومات قم بزيارة الموقع 

  

  ] ةرسال لصديق | تقييم ھذه المقالإ [

 

  رسائل تذكيرية

  الخاصة با�مان الحيوي للصفات المكدسة في المحاصيل المحورة وراثًيا المقاGت: ILSIاختيار المحررين بمعھد 

  

المحورة وراثًيا بأكثر من  وا,ع<ف ا,غذية س<مةحول  التالية ا,سئلة علىرئيسين يجيبان  مقالين) ILSI( الحياة علومالدولي ل معھدنشر ال

 بين المحتملة التفاع<تھل يمكن أن تؤثر ) ٢(؛ الجيني اAستقراراضطراب  زيادةصفة وراثية على  من أكثر إدماجيعمل  ھل) ١: (صفة
 ؟على س<مة ھذه المنتجات المحورة بصفات متعددة منتجاتال

 

 ستقرار بعدم المرتبطة المحتملة المخاطربا4ضافة إلى  الجينوم استقرارفي تغيير  المحورة الجينات سببتاحتمال  على المقال ا,ول ركزي
يمكن تنزيل المقالة من الرابط التالي: . وا,ع<ف ا,غذية س<مة علىالجينوم 
53.pdf-1842-Weber-2012-h�p://www.ilsi.org/FoodBioTech/Publica@ons/Plant%20Physiol..  

 

 المبادئالمقال  ويستعرض ،المحورة بصفات مكدسة (أكثر من صفة) منتجاتالو ا,صناف بين المحتملة التفاع<تالثاني  المقال ويتناول
 منوا,ع<ف  ا,غذيةإلى س<مة الصفات المكدسة على  المبادئ ھذهمن  ينتقل المقالو اVمن، ھااستخدام وتاريخ اتالنبات لتربية ا,ساسية



 :قال متاح على الرابط التاليالم اھذ. المحورة غير لنباتاتل التقليدية التربية في المستخدمة العمليات نفس خ<ل
iol.pdfPlant%20Phys-Steiner-2013-h�p://www.ilsi.org/FoodBioTech/Publica@ons/Breeding%20Stacks. 

 


