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  عالمًيا

  بنك جينات للثروة الحيوانيةأول الماشية يسعى لتأسيس  المعھد الدولي لبحوث

 

لحفظ  العالم فيا5ول  الجينات بنك 9نشاء خططي المعھد أن نيروبي، فيالماشية  لبحوث الدولي للمعھد العام المدير سميث، جيمي. دأوضح 
لحفظ  البنوك ھذهستخدم تُ و العالم، أنحاء جميع في لمحاصيلا جينات بنوك من العديد ھناك"أشار قائً: و. الموارد الوراثية للثروة الحيوانية

Nأن من الرغم على الحيوانية للثروة المرافق ھذه مثل لدينايوجد  ونحن /. البريةنسابھا وأ الھامة المحاصيلو صنافالموارد الجينية ل 
 ".المحاصيل أصنافبنفس الطريقة التي تتناقص بھا تتناقص  الحيوانيةالمواد الوراثية 

 

 خ:لفمن  –قيمة  بحث أداة اأيضً  ھاولكن ،فحسب با/نقراض المھددة ا5نواع حمايةعلى  الجينات بنوكوأضاف سميث "/ تقتصر فائدة 
 ھناك ه قد تكونأنوذكر أيًضا  ".المناخ تغير مع بسھولة تكيفال أو معينة 5مراض ةقاومالم ا5نواع عزلقد نتمكن من  عينات،بين ال البحث
 نوكتصل ب بيانات قاعدة إنشاء خ:ل من المشاكل من النوع ھذاعلى  ه يمكن التغلبأن من واثق لكنهو الجينية، الموارد ملكيةل قضايا

 .الموادنقل  دونب عالمية شبكة فيببعضھا  المختلفة الوطنية الجينات

 

 الموارد لديھا أفريقيا أنعلى  يؤكد هلكنو التمويل، من زيدإلى م المشروع ويحتاج وليةا5 مرحلةال في تزال / الخططوكما يقول سميث فإن 
 وا/قتصاد، والبيئة البيولوجيافي  مختلفة اتخبرإلى  سنحتاج، المعقدةالھدف  اھذ مثل تحقيقول .المھمةتعلم كيف تنجز والصحيحة  التقنية
 الناميةالدول  منالصحيحة  التقنية المھارات جمعقادرة على  عالمية منظمةيمثل  الحيوانيةبحوث الماشية معھد نحن ھنا في  ولكن

  ."والمتقدمة

  

. لمزيد من التفاصيل يمكنك التواصل على البريد ا9لكتروني التالي h�p://bit.ly/12GwsoZاقرأ المقالة ا5صلية على 

s.macmillan@cgiar.org.  
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  النباتية الجينات تنظيم حول رؤية تقدم بحثية دراسة

  

 ا5نواع في الجينات تحور ومعدلالنبات  تنوع انخفاضتفسر  التي لعواملا لفھم نباتاتعدة  جينوم مقارنةب العلماء من دولي فريققام 
نبات الكابسيّ:  ذلك في بما اسابقً  ينسلسلم اتجينوم ستة معتم قراءة تسلسلھم مؤخًرا  اتجينوم ث:ثة الفريققارن . النباتية بصورة أفضل

)Capsella rubella ونوع آخر من فصيلة البراسيكا ()Brassica ( ونباتEutrema salsugineum نفس فصيلة  المقاوم) للملوحة
  ا5رابيدوبسيس).

  

 الدقة عالية خريطةعن أول  الدراسة أسفرت. وا5رابيدوبسيس ثاليانا جينوم% من ١٧ ونمثلي مشفر غير يقاعد زوجألف  ٩٠ العلماء حدد
نظام  تطور في حيوية تعتبر 5نھاالتسلس:ت  ھذهب حتفظت النباتات أنالباحثون إلى  وخلص. المشفرة غير لمناطقل الجينوم نطاق على

 تفعيل في تتحكم التي النباتي الجينوم تتسلس:ودراسة فھم  من العلماء نيتمك الجارية، البحوث، بجانب المعلومات ھذهومن شأن . الجينوم
  .النباتات ھذه تطويرل الصفات بعض

  

science-jgi-h�p://jginews.blogspot.com/2013/07/doe-على الرابط التالي:  الجينوملمعھد  صحفيشاھد البيان ال

dna.html-noncoding-highlightل على المقالة البحثية الكاملة من خ:ل الرابط التالي و. كما يمكنك الدخ
auth-h�p://www.nature.com/ng/journal/vaop/ncurrent/full/ng.2684.html#affil.  
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  أفريقيا

  أفريقيا في المحاصيل إنتاجية لرفع تعاوني مشروع

 

في  )SARD-SC( ستراتيجيةا/ لمحاصيلل الزراعيةوالتنمية  لبحوثا دعممشروع  إطار في والشركاء الباحثين منفرد  ٦٠ من أكثر اجتمع

 ويھدف. غانافي  أكرامدينة ب ا5فريقية الزراعية لعلومالسادس ل ا5سبوع فييوليو  ١٥ في" وآفاق إمكانياتشركاء وحدث بعنوان "
  .أفريقيابعض دول  في% ٢٠ بنسبة وا5رز والقمحالكاسافا و الذرةمحاصيل  إنتاجية رفع إلى المشروع

  



ويسعى . العرضيةه آثارنتائجه ومن  آخرون ونصف مليونبينما سيستفيد  مزارع، مليون حوالي مباشرةً  من ھذا المشروع سيستفيد
 ا/بتكاراتلدى المزارعين حول  المعرفةتنمية إلى  ا5فريقي التنمية بنكمليون دو/ر من  ٦٣٫٢٤قدره  تمويلالمشروع من خ:ل 

 ماليو مدغشقرو ليسوتوو كينياو غاناو إثيوبياو إريترياو الديمقراطية الكونغو وجمھورية ديفوار وكوت بنين في ةختبروالتقنيات الم
  .وزيمبابوي زامبياو أوغنداو تنزانياو السودانو سيراليونو السنغالو نيجيرياو النيجرو موريتانياو

  

releases/-press-ita.org/2013http://www.i-من الرابط التالي:  IITAشاھد البيان الصحفي لمعھد 

-to-opportunity-of-window-new-get-countries-african-twenty-in-/asset_publisher/CxA7/content/farmers

releases/#.UeSnidKOq8A-press-yield?redirect=/2013-increase-significantly.  
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  عمل تكنولوجيا النانو ورشة تستضيف مصر

  

) EBIC( يمصرال الحيوية التكنولوجيا معلومات مركزبواسطة " وتطبيقاتھا النانو تكنولوجيا" حول يومين لمدة عمل ورشةتم تنظيم 

  .القاھرة جامعة الزراعة، كليةب ٢٠١٣ يونيو ٢٧-٢٦في الفترة  العلمية Nakaa ومؤسسة

  

 استخدام المواضيع تضمنتو. والموظفين والباحثين العليا الدراسات ط:بو الجامعةطلبة  بينھم من مشارك ٤٥ نحوالورشة  حضر
  .ا5غذية وس:مة الجذعية والخ:ياوصناعة ا/دوية  الحيوية التكنولوجيا مجال في النانو تكنولوجيا

  

 عنكبير  بشكل تختلفجديدة  ووظائف خصائص النانوتمتلك جزيئات " (NNN) النانولتكنولوجيا  Nakaa شبكة رئيس توفيق وسام وقال

في بدايات مطلوبة الحاسمة والمكانھا بين البحوث العلمية  النانوتكنولوجيا اتخذت وقد  .)bulk scaleالكتلي (أو المستوى النطاق خصائص 

 "النانو.مستوي  على ةوالجزيئي ةالذريللتركيبات  فريدةال خصائصال العلماءحيث يدرس  ،الواحد والعشرين القرن

 

 

  

لمزيد من المعلومات حول ورشة العمل، يمكنك التواصل مع د. نج:ء عبد a من مركز معلومات التكنولوجيا الحيوية بمصر من خ:ل 
  .naglaa_a@hotmail.comالبريد ا9لكتروني: 
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  ا�مريكتين

  للبحوث جديدة وراثية مادة من شأنھا توفير برية فراولة اكتشاف

  

 رحلة خ:لنوع بري من الفراولة  امؤخرً  ،)USDA ARS( ا5ميركية الزراعة وزارةبھيئة البحوث الزراعية ب ھامر، كيماكتشفت العالمة 

  كاسكيد. ونجأوريمنطقة  في توطنويس Fragaria cascadensisيسمى النوع الجديد . ونجأوري و/ية في كاسكيد جبال في اتالنبات جمعل

  

 وأضافت. المحلية الفراولة من جديدة فئةتطوير  إلى يؤديقد و النبات يثاحلب جديدة وراثية مادةيقدم النوع الُمكتشف حديًثا كيم فإن ل ووفًقا
وقد تم إدراج النوع . 5مراضضد ا الوراثية مقاومة أو جديدة نكھات عن تكشف قد خرىا5 الفراولةأصناف  مع الجديدا النوع ھذتھجين  أن

 النباتية الوراثية الموارديحفظ بداخله  الذي وراثية،ال Nصوللكورفاليس الحية بمستودع  مجموعاتضمن ال F. cascadensisالجديد 

  ا5خرى. والمحاصيل لفواكهل

  

على الرابط التالي:  Agricultural Researchمن مجلة  ٢٠١٣لمعرفة المزيد من التفاصيل حول ھذا ا/كتشاف، اقرأ عدد شھر يوليو 

h�p://www.ars.usda.gov/is/AR/archive/jul13/.  
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  الجاتروفا في الجفاف مقاومة جين يحددون الباحثون

  

حيث اكتشفوا أنه شبيه لجين آخر  JcPIP1يسمى  الجاتروفا في نبات معروفر يصغ جيندراسة على  بنسلفانيا و/ية جامعةب العلماء يعمل
يحتمل أن  الجاتروفا فيھو جين آخر و ،JcPIP2جين  اختباريقومون بكما . لجفافلستجابة ا/ في اھامً  ادورً  يلعب ا5رابيدوبسيس نباتفي 

  .سيتشوان جامعةب الباحثين قبل من ٢٠٠٧ عام تحديده تم، لجفافيكون لديه استجابة ضد ا

  

ون لبروتينات ا5كوابورين  JcPIPتشفر جينات  bوجدو. النبات أنحاء جميع في المياه وموازنة نقل عن مسؤولة ئيةغشا قنواتالتي ُتك 
 ا/ستجابة في ھمردو على يدل مما ،في ظروف ا9جھاد مختلفة أوقات في ھم وراثًياتعبير يتم JcPIP2 و JcPIP1كل من جين  أن الباحثون

  .النبات تعافيفي و لھذه الضغوط

  

 عطلم JcPIP1 أو JcPIP2وراثًيا وتطوير نباتات محورة يكون فيھا جين  الجاتروفا لتحويل التبغ تبرقش فيروس البحث فريق استخدم
 مراحلمعظم ا5وقات خ:ل  نشط كان JcPIP2 أن جين التعافي ومراحل ا9جھادفي ظروف  يةالنبات 5جزاءا تحليل وأظھر. مؤقتتعطيل 
 مساعدة في احاسمً  يكون قد JcPIP1جين  أن إلى توقيتال يشيرو. ا/نتعاش خ:ل قوىأ JcPIP1كان تعبير جين  بينما المبكرة ا9جھاد

 .الوقاية في ادورً  JcPIP2يلعب جين  حين في الضرر من التعافيفي  الجاتروفا

  

لمزيد من المعلومات حول ھذه الدراسة، اقرأ المقال ا9خباري على الرابط التالي: 
-biofuel-potential-identified-response-h�p://news.psu.edu/story/281656/2013/07/15/research/drought

plant.  
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  بصورة ملحوظة المتحدة الو@يات المحورة في المحاصيل تحسن اعتماد

  

 مبيداتالمحاصيل المقاومة ل اعتماد بشأنالخاص بھا  منتجاتال بيانات ملخص ا5ميركية الزراعة وزارةھيئة البحوث ا/قتصادية ب أصدرت
  :النقاطأھم  بعضوفيما يلي  .١٩٩٦ عامدخولھم  منذ الحشراتالمحاصيل المقاومة لمبيدات و ا5عشاب

  

 ١٩٩٧ عام المتحدة الو/ياتالمزروع ب الصويا فول مساحة من% ١٧المقاوم لمبيدات ا5عشاب من  الصويا فولارتفعت نسبة  •
 الو/ياتالمزروعة ب مساحةال من% تقريًبا ١٠ من المقاوم لمبيدات ا5عشاب قطنوزادت نسبة ال .٢٠١٣ عام% ٩٣ إلى

 في أبطأ كانت يتالو ،المقاومة لمبيدات ا5عشاباعتماد الذرة عمليات تسارعت و. ٢٠١٣ عام% ٨٢ إلى ١٩٩٧ عام المتحدة
 .٢٠١٣ عام المتحدة الو/ياتالمزروعة ب الذرة مساحة من% ٨٥ إلى لتصل السابقة، السنوات

 عام% ٧٦ إلى ١٩٩٧ عام المتحدة الو/ياتالمزروعة ب الذرة مساحة من% ٨ نحو من وراثًيا ةالمعدلنسبة الذرو زادت  •
ذرة الا9نتاج التجاري 5صناف  إلىبشكل كبير  ا5خيرة السنوات في المزروعة المساحة حصة فية زيادوقد ترجع ال .٢٠١٣

 .ا5وروبي الذرة حفار إلى با9ضافة الذرة،دودة أذن و والذرة روجذ لدودةالمقاومة  )Bt(ذرة الـ  ةجديدالالمحورة 



ووصلت  .٢٠١٣ عام القطنمزروعات  من% ٦٧) وراثية المحور بالصفات المكدسة (محور بأكثر من صفة لقطنانسبة  بلغت •
 .٢٠١٣ عامالمزروعة  الذرةمن مساحة  %٧١إلى الذرة المحورة بالصفات المكدسة  ةمساح

 

genetically-of-products/adoption-http://www.ers.usda.gov/data-شاھد الملخص ا5صلي من الرابط التالي: 

us.aspx#.UeT_9I1HLQo-the-in-crops-engineered.  
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  الھادئ والمحيط آسيا

  الساق مقاوم لصدأ في تطوير قمحيساعدون  سيدني علماء جامعة

  

 ا/ستنساخ على والصين المتحدة والو/يات (CSIRO) والصناعية العلمية للبحوث الكومنولث منظمة فريق مع سيدني جامعةب العلماء يعمل
 وقال. القمحب وثيقا اارتباطً مرتبط  نبات وھو ،الدوسر عشب من جين البحث فريق استخدم. )Sr33( القمح لصدأ مقاومالللجين  الجزيئي

قاموا و حديث قمحصنف  في هخلودوأSr33 جين وا ستنسخا CSIROبمنظمة  ھمئزم: أن سيدني جامعة منھاربانس باريانا  بروفيسور
  .الصدأضد  تهمقاوم اختبارب

  

بأنھا  المتحدة الو/يات في جريتأُ التي  دراسةالوصف ، والجامعة فيالجارية  التعاونيةعن  البحوثساينس  مجلة من ا5خيرالعدد تحدث 
  .الصدأضد  جيدةمقاومة  مستوياتقديم ت على وقادر القمحأحد النباتات المرتبطة ب في ،SR35 مختلف، جينتحددت 

  

 خ:ل من مقاومةذات طيف واسع من ال أصناف لتطوير القمح لقائمين على تربية وتحسينل ا5جل طويلة الفائدةإنھا "باريانا  بروفيسور وقال
 قوية ع:مات الدراستين كلتاوقد قدمت ". المقاومة الجينات طبيعة فھم إلى بحاجة نحن ذلك نفعلكي ل ولكن مختلفة،ال جيناتبين ال معجال

 .يةالمستقبل القمح أصناف في SR35و Sr33جين  بين الجمع على

 

لمزيد من المعلومات، اقرأ البيان الصحفي لجامعة سيدني من الرابط التالي: 
&utm_source=console&utm_medium=news&uth�p://sydney.edu.au/news/84.html?newsstoryid=11944

m_campaign=cws.  
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  الحيوية والتكنولوجيا المواد علوم في يتعاونان وا�رجنتين باكستان

  

" حميد زاھد" والتكنولوجيا للعلوم ا/تحادي الوزيربزيارة في باكستان  آباد إس:مفي  ا5رجنتين سفير" مارتنجي  رودولفو"قام السيد 
 للعلوم ا/تحادي ا5مينحضر ا/جتماع و. والزراعة والصحة والتكنولوجيا العلوم قطاع في للتعاون جديدةمع بعض السبل ال وناقش

  .الحيوية التكنولوجيا في تملالمح البحثي التعاون لمناقشة عمل ورشة عقد على الجانبان واتفق. أحمد" السيد "أخ:ق، والتكنولوجيا

  

 ةرتبطالم ا5خرى المساعيمع دعم  باكستانيينال علماءستعمل على مساعدة الو كامل بشكلھذا التعاون  ستدعم حكومته أن السفير وذكر
 تعزيزل ادزديمن شأنه أن  الحكومات بينالتواصل  نأ قائً:  السفير لتصريحات تقديرهالسيد الوزير عن  أعربو. والتكنولوجيا موبالعل

 .الحيوية التكنولوجيا مجال في العلمية الع:قات

  

شاھد الخبر ا5صلي على الروابط التالية: 
ewsid=24331#.Ud4zbXAXoIc.emailhttp://www.pakissan.com/english/news/newsDetail.php?n  و

%20material%20science%20and%20biotechnoloh�p://www.pabic.com.pk/Future%20collaboraKon%20in

gy 

%20proposed%20by%20ArgenKnean%20Ambassaddar.html.  
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  فيتنام في لتحديث التكنولوجيا وطني إنشاء صندوق

  

) دو/ر مليون ٤٧( ج فيتناميدون تريليون ١ قيمةذو  وطنيالدعم المالي ال صندوق واستخدام تشغيل لوائح امؤخرً  فيتنام حكومة أصدرت
 والتطوير بالبحث المتعلقة المشاريع دعم صندوق ويستھدف. التكنولوجية البحوثفي نقل وتحديث  والشركات وا5فراد المنظمات لدعم

  .والمتقدمة الجديدة للتكنولوجيات

  

 الريفية لتنميةتعزيز الالتقنيات الحديثة  ونقل والتكنولوجية، العلميةالتجارية  ا5عمال وتوسيع تطوير مشاريع الصندوقكما سيدعم 
 .والتكنولوجية العلمية 5نشطةدعم ال الدولة ميزانية منالصندوق  مال سأر تخصيص تم. والزراعية

 

renewal-technological-for-fund-http://en.vietnamplus.vn/Home/National-شاھد المقالة ا5صلية من الرابط التالي: 

created/20137/36487.vnplus.  

  

  ] ةرسال لصديق | تقييم ھذه المقالإ [

  

  وراثًياالمعدلة  المحاصيل يرغبون في تبني باكستان مزارعي

  

 رباتجلموقع إحدى ال ةاريز، وفيھاري شانو ميانوباكباتان و أريفوا/ و ساھيوالالمقاطعات التالية: بكل من  باكستان مزارعيأجرى 
 ھذه الزيارة قدمت". VT Double Proالخاص بھا " وراثًيا المعدلةمنتج الذرة  مونسانتوتعرض  حيث) ساھيوال(يوسافوا/  فيالحقلية 

  .الزراعية وا/بتكارات التقنيات أحدث ليشھدوا المزارعين وخاصة لحاالمص أصحاب جميعفرصة ل

  

 محاصيل تكنولوجيا أسرع ھي الحيوية التكنولوجيا أن نذير، آصف ،باكستانفي  مونسانتو شركةب التكنولوجياو تطويرال مسؤول وقال
 ھمأن نيمزارعللقال و. الثورية التكنولوجيا ھذه تبني خ:ل من المختلفة المحاصيل إنتاجيةقادرة على زيادة  وباكستان، العالم في معتمدة
 في ةنتجالمُ المحورة وراثًيا  لذرةالتجاري لا9نتاج  على للموافقة) NBC(لNمان الحيوي"  الوطنية اللجنةالرسمية " ھيئةال إلى بطلب واتقدم

  من لجنة ا5مان الحيوي.إشارة البدء  على ھمحصول بمجرد للمزارعين التكنولوجيا ھذه ميتسلأنه سيتم و باكستان

  

 إمكاناته بسبب باكستان فيلNغراض التجارية  وراثًياصنف الذرة المحور بالسماح لھم بزراعة  الذرة ةزارعالمزارعون في مناطق طالب 
عن  المزارعون وأعرب. المحصول إنتاج على تؤثر التي الضارة وا5عشاب الحشرية اhفات مختلف عن الناجمة الخسائر من لحدفي ا

 بين التفاھمنمية وتنافع ھذه التكنولوجيا م على الضوء لتسليط باكستان في الحيوية التكنولوجيا حول والمناقشة التعليم من لمزيد حاجتھم
 .ممكن وقت أقرب في وراثًيا المعدلة الذرة على الموافقةب الحكومة لبوااط كما. المحورة وراثًيا محاصيلال حول المزارعين

 

english-daily-newspaper-news-http://www.nation.com.pk/pakistan-شاھد المقالة ا5صلي من الرابط التالي: 

yield-high-for-corn-biotech-seek-2013/farmers-May-online/business/23.  
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  الزراعية الحيوية إط+ق موقع تعليم عام على اFنترنت للتكنولوجيا

  

 الصينية الجمعيةو ؛)CSBT( الحيوية التكنولوجيا الجمعية الصينية) على ا9نترنت بواسطة www.agrogene.cn( جديد موقعتم إط:ق 
 والجمعية ؛المحاصيل لعلوم الصينية الجمعيةو ؛الزراعية الحيوية للتكنولوجيا الصينية والجمعية ؛ةالجزيئي وا5حياء النبات لفسيولوجيا

 الزراعية الحيوية لتكنولوجياا علومتواصل منصة ل نافذةبمثابة  الموقعوُيعد ھذا . بكين في ٢٠١٣ يوليو ١٥ في النبات لوقاية الصينية

)PSCAB (العام ھذا من مبكر وقت فيجمعيات  ٥ تأسيسھا في شارك يتال.  

  

وقائد جمعية  CSBTجمعية  رئيس نائب تشن، تشو بروفيسور قال ،"العلم تقدًما نحو التحيز، عن بعيًدا"ي بعنوان فتتاحخطاب ا/ال فيو

PSCAB العلماء بين جسور بناء إلى يھدف الموقع أن للعلوم، الصينية ا5كاديميةالبيولوجيا التطورية بو الوراثة لمعھد السابق المديرو 

 صةمن صبحأن يو ،التكنولوجيا الحيويةالجاف تجاه  العام الرأي تغييرتتمثل في  طويلعلى المدى ال أھدافكما ان له . ا9ع:م ووسائل
 "نظرال اتوجھ"والرئيسية"  العناوين"الموقع  أعمدةشمل تو. الصين في الزراعية الحيوية تكنولوجياالمرتبطة بال المعلومات لتبادل

 عبرالجمھور  أسئلة على ا9جابةالجمعيات الخمس ب وعلماء خبراء سيقومكما . "والحقيقة ا9شاعة"و "البيانات قاعدة"و "ھاتفيديوال"و
 .ا9لكتروني الموقع



 

  ./http://www.agrogene.cnقم بزيارة موقع أجروجين على الرابط التالي: 

  

  ] ةرسال لصديق | تقييم ھذه المقالإ [

  

  الزراعية للبحوث مركزتنشئ  اFمارات

  

 الزراعية للبحوث "ياس بني" مركز ومجموعة المتحدة العربية ا9مارات في أبوظبيب البيئة وھيئةالغذائية  للرقابة أبوظبي جھازأطلق 
 العاصمة ضواحي في ياس بني في المركز يكونوف وس. محاصيلھمإنتاجية  لزيادة التقنيات أحدثب ا9مارات مزارعي تزويد ھدفب

 ملتشي وسوف. المحليين للموظفين يةالتدريبالدورات و البحوث ستوفركما  المركز على يةھولندال فاخينينجن جامعةستشرف . أبوظبي
 ماستخد/ ٢م ٤٨٠وحدتين بمساحة و الحديثة، التكنولوجيا ماستخد/ مغلقة ةيزراع ةنظمبأ ٢م ٤٠٠وحدات بمساحة  ث:ثةعلى  مركزال

 .الصوب النباتية من واثنين التقليدية، التكنولوجيا

 

help-to-centre-news/research-http://www.thenational.ae/news/uae-لمزيد من المعلومات، ادخل على الرابط التالي 

crops-boost-farmers-dhabi-abu. 
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  أوروبا

  بشكل أسرع تسھم في تربية النباتات قد جديدة دراسة

  

 إذا ماوتحديد عمره ل Arabis alpinaھا نبات ستخدمتي يال الجزيئية ا9شارات ألمانيا في النباتات ثولبح ب:نك ماكس معھدب علماءال حدد

 المعروف RNAالـ  كميةعلى ستطيع تقدير عمره بناًء عمر النبات ي أن اكتشفواو .ليبدأ عملية التزھير في الربيع برد الشتاءل تعرض قد كان

يجعل  مما النباتات،بكير تزھير تل miR156الـ  تركيزمن معالجة  نيالباحث نيتمكعلى  الدراسة ھذه جائنتعمل ستھكذا و. miR156 باسم

  .سرعأ تربيتھا

  

 ،المنقضي الوقت مقدار إلى ةٌ شيرم الرملية الساعة من الرمال تقطرت كماف. الرملية الساعة مثل" miR156" التنظيمي النووييعمل الحمض 

أقل  النووي حمضيبلغ ال عندماو. النبات من تقدير عمره مكنلي hخر أسبوع منالنبات المذكور  في RNA النووي حمضال تركيزيتناقص 

  .لشتاءالنبات لفصل ا تعرضويحدث ھذا أيًضا بعد  لزھورتكوين ايبدأ ل يكفي ماب تقدم في العمرالنبات  أن إلىھذا  يشير ،مستوياته

  

لمزيد من المعلومات اقرأ البيان الصحفي لمعھد ماكس ب:نك على الرابط التالي: 
h�p://www.mpipz.mpg.de/478535/news_publicaKon_7299700?c=13599 كما يمكنك الدخول على المقالة بالمجلة .

 .h�p://www.sciencemag.org/content/340/6136/1094.fullمن الرابط التالي: 
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  وأنسابھا القريبة جينوم النباتاتنظام حسابي لمقارنة  يطورون العلماء

  

 عن النظر بغضوأنسابھا القريبة النباتية  اتجينومال لمقارنة جديدنظام حسابي  ألمانيا في النباتات ثولبح ب:نك ماكس معھدب علماءال طور
  .على سلوك النبات وتغيره بالكامل ات التي تؤثرطفرال اأيضً  يشمل وھذا. بكفاءة ةختلفالم الجينوم تتسلس:النظام الحسابي  يحدد. أنواعھا

  

 أننص على التي ت بسيطةال نظريةال إلى اواستنادً . )reference sequences( التسلس:تمرجع إلى  حتاجت / ةجديد طريقة فريقال طور

 تلكل مباشرة مقارنة لرسم الطريقةھذه  سعىت ،ةفراطنباتات اللل النووي الحمض عن يختلفالخاص بالنباتات ا5بوية  النووي الحمض
  .التي ترتبط ببعضھا ارتباًطا وثيًقاالجينومات 

  

. تتبقالتي  فقطھي  جينومكل  تميز التيالتسلس:ت  أن يعنيفذلك  ،النظام الحسابيواسطة ب متطابقةالتسلس:ت ال إزالة تتم إذافي حالة ما 
 عدھا يمكنو يةزوج قاعدة ث:ثينحوالي يبلغ طولھا " k-mer" سمىتمن الحمض النووي  أجزاء باستخدامالتسلس:ت  ھذه تحليل ويتم



في مجموعة  متطابقةال النووي الحمضتسلس:ت  جميع أي متطابقة،ال k-merكل أجزاء الـ  جميعيتم ت. كبيرة وكفاءة بسھولة وتجميعھا

مجموعة  فتح يتم ا5بوية، تلتسلس:عن ا مختلفة تتسلس: لديھامتصلة أو قريبة من بعضھا  اتطفرالتي بھا  جزاءوحيث أن ا5. واحدة
 نشأتالتي المجموعات الجديدة المطور النظام الحسابي  ظھريُ  النھاية في. الخاص بھم تسلسلنظًرا لمعلومات ال k-merجديدة من أجزاء 

 .لھاالمنتمية  والجينات مقارنةالمن 

 

لمزيد من المعلومات اقرأ البيان الصحفي لمعھد ماكس ب:نك على الرابط التالي: 
h�p://www.mpipz.mpg.de/441094/schneeberger :كما يمكنك الدخول على المقالة بالمجلة من الرابط التالي .

h�p://www.nature.com/nbt/journal/v31/n4/abs/nbt.2515.html. 
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  العلمي البحث

  المحورة والذرة غير المحورة Btذرة الـ على  ا�وروبي الذرة حفارفي  البيض وفقس وضع بين مقارنة

  

على صنف الذرة  يوروبا5 الذرةحفار  يرقات بيضوفقس  وضع ديناميات بشأن دراسة بولندا في للبحوث القومي المعھدب علماءال أجرى
  .بولندافي  ٢٠١١إلى  ٢٠٠٨في الفترة من  )DKC 3420( المحورة غير الذرةصنف و (MON810) المحورة

  

 في إ/ملحوظ  فرقعدم وجود  النتائج وأظھرتالذرة غير المحورة والمحورة  الذرة على اليرقات بيض مجموعات من عددتمت مراقبة 
. البيضوضع  فيأولوية  الحفارتظھر إناث  لمو. الزمنية الفترة تلك خ:ل الطقس لظروفأرجعوا ھذا  نوالباحث ولكن ،٢٠١١ عام
وقد تم وضع . المحورةغير الذرة و وراثًياالذرة المحورة  بين بيضفقس الووضع  عملية في اتاخت:ف يلم توجد أ ،با9ضافة لذلكو

كما تم م:حظة مجموعات بيض . غير المحورة الذرةالمحورة و الذرة علىالوقت  نفسوالمجموعة ا5خيرة في  ا5ولىمجموعة البيض 
 .الذرةي صنف لك:الوقت  نفس في" مفقوسفارغة "أي 

 

 .http://goo.gl/DJIcnيمكن تنزيل نسخة من المقال البحثي باستخدام الرابط التالي: 
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  ما وراء كروب بيو تك

  من الميكروبات ٢٠١ جينوم يكشف البحثي تعاون

  

 ىتول. البيئة في الخلية وحيدة الكائنات ھذه دور عن المزيد لمعرفة بنجاح ميكروب ٢٠١ جينوم تسلسلقراءة  المتحدة الو/ياتب العلماءأتم 
لما يعرف باسم  الجيني تسلسلتضمن قراءة الو المشروع زمام ھذا (DOE-JGI)التابع لوزارة الطاقة ا5مريكية  المشتركالجينوم  معھد

إيتوليكو /جون في  وبحيرة ؛البريطانية كولومبيا فيساكيناو  بحيرة: مواطن طبيعية مختلفة وھم تسعة من" المظلمة الميكروبية المادة"
 في ا/ستوائيةالدوامات منطقة و ؛ھاواي، الشماليأواھو  ساحلن؛ وميال وخليج ؛المكسيك في الرواسب الطينية مفاعلو ؛الغربية اليونان
 ؛الجنوبية داكوتا في كيھومست منجمو ؛)الھادئ المحيط شرق منحدرات سلسلة( الھادي المحيط شرقأعراف و ؛ا5طلسي المحيط جنوب

  .نيفادا فيجريت بويلينج سبرينج و

  

 ٢٨ إلىإضافته  ذلك بعد يمكن يذوال ،ستقلم جينوم ٢٠١ وتحديد خلية بالليزر ٩٠٠٠ومن خ:ل العينات، استطاع فريق البحث تصنيف 
أجزاء جزء من  مليون ٣٤٠بيانات  تعيين إعادةأكثر دقة وتمثلت في  الثانية لعملا نتيجة جاءتو. الحياة شجرةفي  سابقرئيسي  فرع

وضح يأن ھذا التعديل الذي أطلقوا عليه "إعادة تصحيح المسار"  باحثونال قالو. في مكانھا الصحيح ا5خرىالمواطن  من النووي الحمض
 الميكروبيةشعبة ال وبين داخل الع:قاتحليل عبارة عن ت الثالث ا/ستنتاج وكان. معين بيئي نظام فيوظائفھا  الحية الكائناتؤدي ت كيف

  شعبتين فائقتين جديدتين. قتراح/ الفريق قادمما تصنيف المملكة والطائفة) يقع بين  تصنيفي ترتيب(الشعبة ھي 

  

 كشفنستونحن  .ا5رضسطح  على الحياة شكال5 تنوعر ثوأك ربأك الميكروباتتمثل "برنامج بمعھد الجينوم الوقالت تانجا وويكي رئيسة 
 ".الحياة مجا/ت بين الحدودخطي تستساعدنا على و لبيولوجيعلوم الإدراكنا  عيوسلم نكن نتوقعھا من شأنھا تخصائص أيضية  اhن

 

ويمكن الدخول عليھا من خ:ل الرابط التالي:  نيتشربموقع مجلة تم نشر نتائج المشروع البحثي 
h�p://www.nature.com/nature/journal/vaop/ncurrent/full/nature12352.html.  

  .h�p://www.jgi.doe.gov/News/news_13_07_14.htmlكما يمكن قراءة المقالة ا9خبارية من الرابط التالي: 
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  إع+نات

  ٢٠١٣ا�طراف لعام  مؤتمر

  

 نوفمبر ٢٢-١١ الفترة في بولندا وارسو،في  ٢٠١٣ لعام) COP19( اتفاقية ا5مم المتحدة ا9طارية بشأن تغير المناخأطراف  مؤتمرُيعقد س

 واستخدام المتجددة والطاقةالزراعي  وا/قتصاد المناخ تغير اتسياسالمتعلقة ب المواضيععادة تنشيط 9 مثالية فرصةوُيعد المؤتمر . ٢٠١٣
 .لNرض الجوي الغ:ف في الحراري ا/حتباس غازات مستويات استقرارللمؤتمر وھو  ا5صلي طمحمالبا9ضافة إلى  ا5حفوري الوقود

 

tionprogramme.org/industryhttp://www.climateac-لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع من الرابط التالي: 

events/united_naKons_framework_convenKon_on_climate_change_19th_conference_of_th/.  

  

  ] ةرسال لصديق | تقييم ھذه المقالإ [

 

  رسائل تذكيرية

  في الدولة الحيوية التكنولوجيا واتجاھات حقائق

  

 سلسلةال في ا5ولى المجموعةتضم . في الدولة الحيوية التكنولوجياواتجاھات  حقائق سلسلةالطبعة الثانية والجديدة من  ISAAAھيئة  نشرت

واتجاھات  حقائقيتكون موجز . وباراجواي الصينو الھندو ا5رجنتينو البرازيل موھ الحيوية التكنولوجيا مجال في ناميةدول  خمسة أكبر
كما يقدم ھذا  .وراثًياالمحورة  محاصيلال تسويقالمواضيع المتعلقة ب يلخصان أھممن صفحة إلى صفحتين  في الدولة الحيوية التكنولوجيا
 كل فيية المستقبل ھاآفاقو ھافوائدتھا با9ضافة إلى زراعوالخاصة بھا موافقات الو وراثًياالمحورة  المحاصيل تسويقاعتماد  بياناتالموجز 

تسويق المحاصيل ل العالمي الوضع: ISAAAلھيئة  ٤٤الموجز رقم على  محتوياتجميع ال وتستند. سھلةو ومفھومة موجزة بطريقةدولة 
 .جيمس ك:يف تأليف، ٢٠١٢ عامل الحيوية لتكنولوجيا/المحاصيل الُمنتجة باوراثًياالمحورة 

  

من الرابط التالي  حقائق واتجاھات التكنولوجيا الحيوية في الدولةيمكن تنزيل نسخة من 
http://isaaa.org/resources/publications/biotech_country_facts_and_trends/default.asp.  

 

 

  الحيوي لتنوعافي  الحيوية التكنولوجياأثر  حول ٤٤ رقم K كتيب الجيب

  

 سلسلةل إضافة أحدثُيعد ھذا الكتيب . الحيوي لتنوعاوأثرھا في  الحيوية التكنولوجيا حول ٤٤المعرفة رقم كتيب  ISAAAأصدرت ھيئة 

 التنوع لتقييم الحيوية التكنولوجيااستخدام و ؛الموارد البيئية حفظفي  الحيوية التكنولوجيااستخدام  حول قصيرةال مناقشاتال ويغطي Kكتيبات 

 رقم Kالجيب  جيبيمكن تنزيل . الحيوي التنوعو الحيوية التكنولوجيافوائد و ؛الحيوي التنوعاستغ:ل في  الحيوية التكنولوجياأثر و ؛الجيني

  .h�p://www.isaaa.org/resources/publicaKons/pocketk/44/default.aspمن الرابط التالي  ٤٤

 


