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عالم ًيا
عرض اآلثار المترتبة على أبحاث األرز العالمية
ساھمت الشراكة العالمية لعلوم األرز ) (GRiSPمنذ إطالقھFا فFي ديسFمبر  ٢٠١٠فFي دفFع بحFوث األرز بFإطراد وذلFك وفقFا ً
للمجموعFFة االستشFFارية إلتحFFاد مراكFFز البحFFوث الزراعيFFة الدوليFFة ) .(CGIARوطبقFFا ً لتقريFFر المجموعFFة االستشFFارية فFFإن
المزارعين في جنوب شرق آسيا يحصدون بالفعل مايساوي قيمته  ١٫٤٦مليون دوالر أمريكي سنويا ً وذلك نتيجة ألبحاث تربية
األرز العالمية وأيضا ً نتيجة لالبتكارات التي تساعدھم على إدارة محاصFيلھم علFى نحFو أفضFل .وفFي نفFس القطFاع فإنFه قFد تFم
توضيح أن ھناك عائدات تصل إلى  %٤٣ – ٢٥على االستثمارات وذلك بعد اعتماد التقنيات المحسنة إلدارة محصول األرز.
وعالوة على ذلك ،فإن المزارعين قد أصبحوا أكثر قدرة على مقاومة آثار تغيFر المنFاخ مFن خFالل زراعFة أصFناف مFن األرز
تتحمل إجھاد الجفFاف ،الحFرارة واإلجھFاد الملحFي .وعلFى سFبيل المثFال ،فإنFه فFي جنFوب آسFيا وحFدھا فFإن أكثFر مFن  ٤مليFون
مزارعا ً يعتمدون زراعة األرز المتحمل للفيضانات .وتشير األبحاث التي نشرت موخراً أن أولئك الذين يعانون أشد المعاناة من
اإلھمال االجتماعي وتغير المناخ ھم من يستفيد من ھذه التكنولوجيا.
لمزيد من المعلومات  ،برجاء زيارة الموقع اإلليكتروني http://irri.org/news/media-releases/the-
.massive-benefits-of-global-rice-research
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أفريقيا
وزير غاني  :ال عودة إلى الوراء  ،لقد اعتمدنا زراعة المحاصيل المعدلة وراثيا ً
صرح وزير البيئة والعلوم والتكنولوجيا واالبتكار الغاني ،د .جو اوتنغ – أدجي  ،أن غانا اآلن في مرحلة اعتماد المحاصيل
المعدلة وراثيا ً لتحسين اإلنتاج الزراعي ولرفع مستوى الدخل للفالحين.
وقال الدكتور أوتنغ – أدجي أنه مع صدور قانون السالمة اإلحيائية ،فإن غانا لم يعد لديھا أي خيFار سFوى اعتمFاد االبتكFارات
في مجال الكائنات المعدلة وراثيا ً لتحسFين اإلنتFاج الزراعFي مFن خFالل األسFاليب العلميFة .وقFال أن التقFارير المختلفFة مFن قبFل
الخبراء قد شھدت أن المنتجات المعدلة وراثيا ً آمنة ،مضيفا ً " كان ھناك حاجFة لوضFع البنيFة التحتيFة الالزمFة للبFدء فFي عمليFة
تسويق المحاصيل المعدلة وراثيا ً في البالد" .صرح السيد الوزير بھذا عند زيارته لمعھد أبحاث السافانا الزراعية التابع لمجلس
البحوث العلمية والصناعية ) (CSIR-SARIفي نينكباال في اإلقليم الشمالي .كان السيد الوزير في زيارة برفقة نائبه الدكتور
محمد موشيبو – الفا في زيارة تعريفية إلى معھد البحوث لفھم كيفية إدارتھا وخاصة في مجال الكائنات المعدلة وراثيا ً.
كجزء من الزيارة  ،تم عرض نبذة عن إنتاج القطن المعFدل وراثيFا ً والتFي زار بعFدھا السFيد الFوزير ومرافقFوه مزرعFة للوبيFا
المعدلة وراثيا ً في نينكباال في مقاطعة طولون ومزرعة للقطن المعدل وراثيا ً في كبالكور في مقاطعة ميون.
وقال الدكتور أوتنغ – أدجي إن المخاوف التي أعرب عنھا عدد من الجمھور حول سالمة الكائنات المعدلة وراثيا ً لم تخرج عن
كون ھذه التقنية جديدة  .لكن أضناف أن ھذه " المخاوف" لم تستطيع منع البالد من تبني ھذه التكنولوجيا.

لقراءة نسخة مفصلة حول ھذا الموضوع برجاء مطالعة الرابط
.http://www.citifmonline.com/index.php?id=1.1634624
للحصول على معلومات حول ھذا الموضوع برجاء االتصال بـ danofosu@hotmail.com
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زيارة لواضعي السياسات في توجو وبنيت لحقول القطن المعدل وراثيا ً
أكمل عدد من صانعو السياسات والقانونيين والمزارعين من توجFو وبنFين مFؤخراً زيFارة إلFى حقFول القمFح المعFدل وراثيFا ً فFي
بوركينا فاسو ،نظFم ھFذه الجولFة شFبكة الخبFراء األفريقيFة للسFالمة اإلحيائيFة ) (ABNE/NEPADوعFدد مFن الشFركاء وذلFك
بھدف توفير تجربة عملية لھم حول زراعة القطن المعدل وراثيا ً وتسويقه ،وعن التشريعات في بوركينا فاسو .
شملت ھذه الجولة زيارة إلى حقول المزارعين حيث تعرف الزوار على الفوائFد التFي أدركھFا المزارعFون عنFد زراعFة القطFن
المعدل وراثيا ً  .قال فيليب تميمي ،وھو مزارع يملك  ٢٨ھكتاراً من القطن المعدل وراثيا ً والذي كان سعيداً بتقليل تكلفة العمالة
" يتطلب ھذا النوع من القطن المعاملة باثنين فقط من المبيدات في حين أن أصناف القطن التقليدية تتطلب  ٨ - ٧من المعامالت
" .كما أضناف السيد تميمي " ھذا العام أتوقع الحصول على عائد  ٢ – ١طن من الھكتار ".
وخالل الجولة أيضا ً قام المنظمون بفتح قنوات لالتصال مع الباحثين ،صانعي القFرار ،والھيئFات التنظيميFة .قFال السFيد موسFى
ساواد وغو ،ضابط برنامج السالمة اإلحيائية البيئية في " ABNEحرصنا دائما ً على تنظيم ھFذه الزيFارات ألعضFاء البرلمFان
في بوركينا فاسو وھذا العام  ،قررنا تحديد الدعوة إلي البالد المجاورة لنا ،وذلك بناء علي رغبتھم " .وأضاف السيد ساوادوجو
" إن توجو تقوم اآلن بتنقيح قانون السالمة اإلحيائية الخاص بھFا ،فFي حFين أن بنFين التFي رفعFت وقفFا ً علFى المنتجFات المعدلFة
وراثيا ً مھتمة باستكشاف المزايا المحتملة التي يمكن أن تمنحھا التكنولوجيا الحيوية لبالدھم " .
قدر المشاركون الدروس المستفادة خالل ھذه الزيارة وكانوا مصممين على تطبيقھا في بالدھم ،حيث يعد القطن من المحاصيل
ذات األھمية العالية  " .كمشرعين  ،فنحن عادة في المنطقة المظلمة عندما يتعلق األمر بالمسائل المعقدة للتكنولوجيا الحيويFة
والسالمة اإلحيائية  .ونتيجة لذلك لم نكن قادرين على اتخاذ قرار سريع مما أدى إلFي تأخرنFا فFي مجFال التكنولوجيFا الحيويFة،
ولكن مع المعلومات التي تم جمعھا من ھذه الجولة فقد بات في إمكاننا أن نجعل األشياء تتحرك بشكل أسرع من خFالل العمFل
علي تنقيح قانون السالمة اإلحيائية لدينا من أجل تيسير اعتماد التكنولوجيا الحيوية " ،قال أغبو كومالن – عضو البرلمان في
توجو .
لمزيد مFن المعلومFات حFول الجولFة التعليميFة  ،يرجFى االتصFال بالبروفسFير ديFران ماكينFدى – مFدير شFبكة الخبFراء للسFالمة
اإلحيائية األفريقية عبر البريد اإلليكتروني . diran.makinde@nepadbiosafety.net
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المزارعون الغانيون يدعمون التكنولوجيات الزراعية الحديثة
أعلن أعضاء اإلتحاد الغاني الوطني للمزارعين والصيادين ) (GNAFFعن دعمھم للتكنولوجيات التي يمكن أن تفيFد صFغار
المزارعين والصيادين في البالد  .قال أعضFاء  GNAFFأنFه لFم يسFتطيعوا تفھFم لمFاذا تسFعي بعFض المنظمFات لمنFع صFدور

قانون السالمة اإلحيائية  ٨٣١لسنه  ٢٠١١وحقوق المربين .ووفقا ً لجون دزورنو – األمين العام لFـ  GNAFFأنFه إذا لFم يFتم
تمرير مشروع القانون ،فإن ذلك من شأنه أن يشكل خطراً على البالد ألنه لن يكون ھناك أي بروتوكوالت منظمة لعملية إدخال
واستخدام التكنولوجيا الحيوية في غانا .وأكFد أيضFا ً للجمھFور أن  GNAFFسFوف تضFمن عمليFة اعتمFاد ھFذه التكنولوجيFات
بطريقة آمنة ومستدامة للبالد.
لقراءة مزيد من المعلومات  ،برجاء زيارة الرابط .http://www.dailyguideghana.com/?p=1916
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األمريكتين
كشف آلية وراثية لزيادة إنتاج محصول الطماطم
كشف علماء من مختبر كولد سبرنج ھاربور في نيويورك – الواليات المتحدة األمريكية عن وسيلة إلنتاج المزيد من محصول
الطماطم دون الحاجة للتضحية بالشكل المميز للنبات  .كشفت أبحFاثھم عFن إيجFاد آليFة لتقويFة الھجFن وھFي الخاصFية التFي تFم
استغاللھا لتعزيز عائد اإلنتاجية منذ أوائل القرن العشرين.
استثارة جزء خفي من قوة الھجن والذي يتضمن جينFا ً واحFداً فقFط ،وفFر للعلمFاء الوسFيلة للحكFم فFي طFول الفتFرة الزمنيFة التFي
تستطيع فيھا أصناف الطماطم الكثيفة أن تعطي ثماراً .وفFي ھFذه النباتFات فFإن إطالFة فتFرة اإلزھFار يFؤدى فFي النھايFة أن تزيFد
النباتات من المحصول من الثمار.
وجد الباحثين انه في الطماطم الكثيفة ،طفرة في إحدي نسختي جFين الFـ  florigenالمسFئول عFن اإلزھFار تFؤدى إلFي أن ينFتج
النبات نصف عدد الثمار التي ينتجھا النبات بدون ھذه الطفرة  .استطالة الفترة التي يتوقف عندھا إنتاج الزھFور يFؤدي بFدوره
إلي عدد أكبر من الثمار كناتج نھائي .
لمزيFFFFFFد مFFFFFFن المعلومFFFFFFات  ،برجFFFFFFاء مطالعFFFFFFة الFFFFFFرابط http://www.cshl.edu/Article-Lippman/genetic-
discovery-points-the-way-to-much-bigger-yields-in-tomato-other-flowering-food-

.plants
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االنتھاء من قراءة تتابع جينوم الـ  ،Amborellaيقدم رؤية على تطور المحاصيل الغذائية
ألقى االنتھاء من فك شفرة جينوم  Amborellaالضوء على أحداث كبيره مرت فFي تFاريخ األرض  --أصFل كFل المحاصFيل
الغذائية الرئيسية وجميع النباتات المزھرة األخرى .يحاول ھذا البحث اإلجابة على التساؤل حول لماذا انتشرت الزھFور فجFأة
على األرض منذ ماليين السنين .ھي فريدة من نوعھا كما الناجي الوحيد من النسب التطورية القديمة تعود في أصلھا إلى آخر
سلف مشترك لجميع النباتات المزھرة.
تعتبر  (Amborella trichopoda) Amborellaنبات فريد كونھا كانFت النFاجي الوحيFد مFن األصFول التطوريFة القديمFة
والذي يعود أصلھا إلي السلف المشترك االخير لجميع النباتات المزھرة .يعطي ھذا التراث الفريد  Amborellaدوراً خاصا ً

عند دراسة النباتات المزھرة .قال العلماء الذين ساھموا في فك شفرة جينوم  Amborellaأنه يوفر أدلة قاطعة على أن اصل
كل النباتات المزھرة بما في ذلك  ،Amborellaقد تطورت بعد "حدث مضاعفة الجينوم" والذي حدث قبل نحو  ٢٠٠مليFون
عاما ً مضت .فُقدت بعض الجينات المتكررة علي مر الزمن بينما اتخذت جينات أخرى وظائف مختلفة بمFا فFي ذلFك المسFاھمة
في تطوير األعضاء الزھرية.
لمزيد من المعلومات يرجى زيارة
http://www.jgi.doe.gov/News/news_13_12_20.html
;http://news.psu.edu/story/298976/2013/12/19/research/dna-study-gives-insight;evolution-food-crops-other-flowering-plantsوالرابط http://ucrtoday.ucr.edu/19652
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السورجم يطرد الحشرات بإستخدام سيانيد الھيدروجين
أثبت باحثون من جامعة بوردو نظرية طويلة األمد أن السورجم يردع الحشFرات مFن التتغFذى علFى أوراق عFن طريFق إطFالق
سيانيد الھيدروجين .وجد الباحثان ميتش توينسترا وبريان ديلكس أن الحشرات قد فضلت أن تتغذى على أوراق نبات سFورجم
طافر يطلق السيانيد بشكل غير طبيعي أكثر بطئا ً عن أن تتغذى على أوراق نبات السروجم البرية والتي تطلق السيانيد بمعFدل
طبيعي.
حدد تونسترا و ديلكس نبات السورجم الطافر والذي يطلق السيانيد بمعدل بطيئ للغاية .قاموا بعدئذ بتحديد الجين المسئول عن
الخلل وذلك باستخدام أجھزة الجيل التالي لقراءة تتابعات الجينوم  ،وھو تقنية تنتج تتابعات قصيى عشوائية من الجينوم ثم يعيد
وصلھم مرة أخري معا ً .سمحت تقنية قراءة التسلسل لتونسترا ودبلكس بتحديد النيكلوتيدة الوحيدة من بين جينوم السورجم الذي
يصل إلي  ٧٩٠مليون زوج من القواعد إلتي أدت إلي التسبب في بطء إطالق السيانيد في السورجم الطافر .
يمكنك قراءة البيان الصحفي لجامعة بوردو عبر
الرابط http://www.purdue.edu/newsroom/releases/2013/Q4/study-sorghum-wards-

.off-pests-by-releasing-hydrogen-cyanide.html
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رؤية  :كيفية تطور النباتات المزھرة لمواجھة البرد
قام فريق من الباحثين الذين يدرسون النباتات بعمل تجميع البيانات لعمل اكبر شجرة تطور ،وقاموا باستخدامھا إلظھار المسار
استراتيجيات المحددة التي تطورت فيه النباتات المزھرة ،مثل إسقاط األوراق الموسمي وذلك النتقال إلي المناطق ذات الشتاء
البارد .حFدد فريFق البFاحثين ثالثFة مFن األحFداث التطوريFة التFي يعتقFدون أن النباتFات المزھFرة قFد لجFأت إليھFا لمحاربFة البFرد.
النباتات إما :
•

تسقط أورقھا موسمياً ،وتغلق الممرات التي تحمل عادة الماء بين الجذور واألوراق،

•

جعل مسارات حمل الماء انحف ،مما يجعل من الممكن للنبات االحتفاظ بأوراقه )مثل أشجار الصFنوبر فFي الشFتاء(
مع الحد من مخاطر وجود فقاعات ھواء متكونة خالل التجميد والذوبان والذي يمكن بدورة أن يتسبب في إغالق ھذه
المسارات )كلما أزداد سمك المسار ،كلما ارتفعت نسبة المخاطر( ،أو

•

تجنب المواسم الباردة تماما ً كما في حالة األعشاب ،وعندئذ يفقد النبات السيقان واألوراق فوق األرض وبقاء البذور
أو األجزاء التخزينية تحت األرض ،كما في حالة الزنبق والطماطم.

حدد الباحثون أيضا ً ترتيب تطوير األحداث .في معظم األحيان أصبحت النباتات الخشبية أعشابا ً أو أنھا قFد طFورت مسFارات
أقل سمكا ً قبل انتقالھا إلى مناخات متجمFدة .فFي المقابFل ،فFإن النباتFات عFادة مFا تبFدأ إسFقاط أوراقھFا بعFد االنتقFال إلFى مناخFات
متجمدة .
يمكنك قFراءة البيFان الصFحفي لجامعFة مينيسFوتا عبFر الFرابط اإلليكترونFي http://www1.umn.edu/news/news-

.releases/2013/UR_CONTENT_466215.html
] إرسال لصديق | تقييم ھذه المقالة [

طريقة جديدة لتنظيم إنتاج النباتات لمركبات تم تحديدھا
حدد علماء وزارة الطاقة األمريكية ،مختبFر بروكھFافن الFوطني للطاقFة ) (BNLطريقFة جديFدة لتنظFيم إنتFاج الفينFوالت ،وھFي
مجموعة من المنتجات النباتية ذات المجموعة واسعة من التطبيقات للبشر .تخدم ھذه المركبات كمصدر ھام لعديد من النكھات،
العطور ،األصباغ ،وبعضھا مثير لالھتمام كونھا لھا تأثيرات محتملFة معFزز الصFحية ،وأيضFا ً مFن خFالل مسFاھمتھا فFي بنFاء
جدران الخاليا النباتية ،وتعتبر عديدة الفينوالت ھي العوامل الرئيسية التي تؤثر في مدي سھولة تحويل الكتلة الحيوية إلي وقود
حيوي.
لجأ الباحثون إلي استخدام طرقا ُ غير تقليديFة للوصFول إلFي ھFذا الھFدف .يھFدف الFنھج التقليFدي الFي تنظFيم الجينFات التFي تحFث
الخاليا على إفراز اإلنزيمات ،وھي بروتينات تعمل كمحفزات لتسريع العمليات الكيميائيFة التFي تFؤدي إلFي تكFوين الفينFوالت.
وبدالً من محاولة تنظيم كيفية وإنتاج ھذه اإلنزيمات ،ينظر البحث فى كيفية التحكم في ھذه اإلنزيمات بعد إفرازھا وذلك للتحكم
في قدرتھا على تكوين فينوالت نباتية .
لقراءة المزيد حول ھذا الموضوع برجاء مطالعة الرابط
.http://www.bnl.gov/newsroom/news.php?a=11595
] إرسال لصديق | تقييم ھذه المقالة [

وزارة الزراعة األمريكية تسعي للحصول على مسودة تعليقات بيان األثر البيئي EIS
أصدرت وزارة الزراعة األمريكية دائرة تفتيش الصحة النباتية والحيوانيFة ) (APHISمشFروع بيFان األثFر البيئFي )(DEIS
كجزء من إستعراضھا تحرير نباتات الذرة وفول الصويا المعدلة وراثيا ً والمقاومة لعدد من مبيدات الحشائش بما في ذلك 2,4-
 .Dتجري  APHISتقييما ً لھذه البيانات فFي حFين أن وكالFة حمايFة البيئFة ) (EPAتجFري أيضFا ً استعراضFا ً متزامنFا ً لمبيFدات
األعشاب ذات الصلة .سوف يكون التقرير متاحا ً للمراجعة العامة والتعليق لمدة  ٤٥يوما ً من تاريخ نشره في السجل الفيدرالي.

لقراءة المزيد حول ھذا الموضوع  ،برجاء مطالعة الرابط اإلليكتروني
. http://www.aphis.usda.gov/newsroom/2014/01/eis_ge_products.shtml
] إرسال لصديق | تقييم ھذه المقالة [

آسيا والمحيط الھادئ
وزير البيئة الھندي الجديد قد يقر المحاصيل المعدلة وراثيا ً قريبا ً
من المتوقع أن يدلي وزير البيئة الھندي فيرابا مويلي بصوته لصالح السماح باعتماد المحاصيل المعدلة وراثيا ً في البالد وھFو
الموقف المخالف لسابقيه .سوف يقود الدعم المقدم مFن مFويلى الحكومFة الھنديFة إلFي أن تقFدم شFھادة خطيFه فFي المحكمFة العليFا
للسماح بإجراء تجارب علي المحاصيل المعدلة وراثيا ً علي أساس مشروط .سوف تعقد المحكمة العليا جلسة استماع من ممثل
الشعب ) (PILحول ھذا الموضوع ،وكذلك من مكتب رئيس الوزراء ثم من وزير الزراعة والذين حاولوا سابقا ً تقديم مثل ھذه
الشھادة ولم يتمكنوا من ذلك بسبب تعنت وزراء البيئة السابقة.
لمزيFFFFد مFFFFن المعلومFFFFFات يرجFFFFي زيFFFFFارة http://www.geneticliteracyproject.org/2013/12/27/india-

.environment-minister-tips-scales-to-approve-more-gm-crops/
] إرسال لصديق | تقييم ھذه المقالة [

جامعة ھاينان تطور أصنافا ً من األرز عالية اإلنتاج ومقاومة لإلجھاد الملحي
نجح علماء من جامعة ھاينان و أكاديمية مقاطعة ھانان للعلFوم الزراعيFة فFي تطFوير صFنف مFن األرز مقFاوم لإلجھFاد الملحFي
ويستطيع أن يعطي إنتاجية تصل إلي ستة أطنان للھكتار الواحد .زرع الباحثون  ١٨صنفا ً من األرز في  ٠٫٢) mu ٣ھكتار(
في المنطقة الشرقية لمقاطعة جيانجسو وبعد موسم الحصاد في أكتوبر ،أظھر أحد األصناف نھجا ً مماثالً في اإلنتاجية لألصناف
التي تنمو في األرض الزراعية العادية .قال البروفسيور لين كيفنغ األستاذ بجامعة ھاينان ،أن ھذا التقدم يحقق انفراجFة كبيFرة
في التجربة ألن ھذه األصناف قد زرعت في تربة ملحية – قلوية حقيقية وليست في المختبر .وأضاف لين أيضFا ً أن المFزارع
التجريبية سوف يزاد التركيز إلي  mu ١٠٠في عام  ٢٠١٤وذلك لمتابعة تقييم أداء أصناف األرز المقاومة للملح.
يمكنك قراءة المقال األصلي عبر الرابط
.http://english.cas.cn/Ne/CN/201312/t20131231_115177.shtml
] إرسال لصديق | تقييم ھذه المقالة [

دعوة علماء الزراعة لسرعة مضاعفة الجھود لزيادة اإلنتاج الزراعي
قال البروفسيور إقرار أحمد خان األستاذ بجامعة فيصل آباد الزراعية أنه مما يبعث على بالغ القلق أن انعدام األمن الغذائي قد
بات يخيم على  ٦٠في المائة من السكان في باكستان .شارك البروفسيور خواطره مع الجمھور أثناء مراسم أداء اليمين لجمعية
باكستان للزراعة ) (PSAفي قاعة مجلس الشيوخ الجديدة في  ٤يناير  .٢٠١٤ودعا علماء الزراعة إلي زيادة سFرعة عملھFم
لرفع حجم اإلنتاج الزراعي من أجل إطعام عدد السكان المتزايد .تلعب العلوم الزراعية دوراً ھاما ً في زيادة اإلنتاجية في ظFل

تغير المناخ ونظم زراعة المحاصيل .وأضاف ان ھنFاك حاجFة إلFي اعتمFاد أحFدث الممارسFات الزراعيFة مFع أخFذ كفاءتھFا فFي
االعتبار.
وقال إحسان أواله ،رئيس قسم المحاصيل الزراعية ورئيس  PSAأن الزيادة في اإلنتاج الزراعي العالمي في العقود الماضية
أنما كانت تعود إلى حد كبير إلى التقدم في المحاصيل الزراعية وإدارة المحاصيل بشكل أفضل .وقال أن ھناك حاجة إلى بذل
جھود متواصلة لتلبية االحتياجات الغذائية المتزايدة للسكان.
من ناحية أخرى ،قFال الFرئيس السFابق لFـ  PSAالFدكتور حFافظ محمFد أكFرم أن  PSAيھFدف إلFى تعزيFز بحFوث المحاصFيل
الزراعية ،ونشر المعلومات العلمية وتوفير فرص للتعاون الوثيق والتفاعل المستمر.
لقراءة المزيد  ،برجاء متابعة الرابط
http://pabic.com.pk/Agricultural%20scientists%20speed%20up%20efforts%20for%

.20increase%20production%20of%20food.html
] إرسال لصديق | تقييم ھذه المقالة [

أوروبا
لماذا تكون بعض زھور البيتونيا زرقاء
يوضح مقال نشر في دورية  ،Cell Reportsالوصفة السرية لصنع زھور بيتونيFا زرقFاء .ووفقFا ً لباحFث الدراسFة فFإنھم قFد
اكتشفوا مضخة خلوية لم تكن معروفFة سFابقا ً فFي النباتFات .عنFدما يFتم تعطيFل ھFذه المضFخة وھFو مFا يحFدث فFي بعFض زھFور
البيتونيا ،فإن أزھار البيتونيا ال تستطيع أن تقوم بتحميض بعض أجزاء في خاليا النبFات .ويFؤدى ھFذا القصFور إلFى الحصFول
علFى بFFتالت زرقFFاء بFFدالً مFFن لونھFFا األحمFFر أو البنفسFFجي .نتFFائج الدراسFFة قFFد تسFFاعد فFFي تفسFFير والتالعFFب بلFFون أزھFFار الزينFFة
األخرى ،ناھيك عن طعم الفواكه والعنب.
يمكنك قراءة المقال العلمي عبر الرابط http://www.cell.com/cell-reports/fulltext/S2211-

.1247(13)00754-7
] إرسال لصديق | تقييم ھذه المقالة [

اكتمال أعمال التجارب الحقلية لقمح روثامستد المعدل وراثيا ً
أكمل العلماء بمعھد روتامستد التجارب الحقلية للقمح المعدل وراثيا ً في  ٣١ديسمبر  .٢٠١٣استخدم العلماء أدوات التكنولوجيا
الحيوية لتطوير نبات قمح يمكنه أن ينتج مستويات عالية من رائحة لطرد المن تسمى اى – بيتا – فارنيسنس.
زار مفتشو الھيئات التنظيمية للنباتات المعدلة وراثيا ً موقع التجربة في كافة مراحلھا التي استمرت لمدة سنتين ،وتقارير التفتيش
الخاصFFFFFFFFFFFFFFFة بھFFFFFFFFFFFFFFFم متاحFFFFFFFFFFFFFFFة عبFFFFFFFFFFFFFFFر الFFFFFFFFFFFFFFFرابط اإلليكترونFFFFFFFFFFFFFFFي

http://www.gm-

 .inspectorate.gov.uk/deliberateRelease/exptreleases.cfmوقFFFFFFد استخلصFFFFFFوا " أن التفتFFFFFFيش علFFFFFFى

الكائنات المعدلة وراثيا ً كان مرضيا ً وانه كان متفقFا ً مFع شFروط الموافقFة علFى الزراعFة ولFم يحFدد المفتشFون أي مخFاطر علFى
صحة اإلنسان أو البيئة تسببھا الكائنات المعدلة وراثيا ً".
تFم تمويFFل ھFذه الدراسFFة مFن قبFFل حكومFFة المملكFة المتحFFدة مFن خFFالل برنFFامج بحFوث العلFFوم البيولوجيFة والتكنولوجيFFا الحيويFFة
). (BBSRC
لقراءة المزيد من التفاصيل برجاء مطالعة الرابط http://www.rothamsted.ac.uk/our-

.science/rothamsted-gm-wheat-trial
] إرسال لصديق | تقييم ھذه المقالة [

قراءة تتابعات جينوم بنجر السكر
قام فريق من البFاحثين مFن مركFز تنظFيم عمFل الجينFوم ) (CRGفFي برشFلونة ،اسFبانيا ،معھFد مFاكس بالنFك للوراثFة الجزيئيFة
) ، (MPIMGقسم علم الجينوم الفقاري ) ،(H. Lehrachوجامعة بيليفيد في ألمانيا ،جنبا ً إلى جنب مع شركاء آخرين من
األوساط األكاديمية والقطاع الخاص بقراءة تتابعات وتحليل جينوم بنجر السكر وذلك للمرة األولى.
ويعتبر بنجر السكر ھو أول ممثFل لمجموعFة مFن النباتFات المزھFرة تسFمي كFاريوفيلالليس ،والتFي تضFم  ١١٥٠٠نوعFا ً نباتيFا ً،
والذي تم قراءة تتابعFات جينومFه .تشFمل ھFذه المجموعFة عFدداً مFن النباتFات ذات األھميFة االقتصFادية مثFل السFبانخ أو الكينFوا،
وكذلك النباتات ذات الخصائص البيولوجية المثيرة لالھتمام وعلى سبيل المثال النباتات آكلة اللحوم أو النباتات الصحراوية .تم
الكشف عن  ٢٧٤٢١بروتينا ً يشفر عنھا جينوم بنجFر السFكر وھFي تزيFد عFن تلFك التFي تFم الكشFف عنھFا فFي الجينFوم البشFرى.
ويتوقع الباحثون أن يشفر بنجر السكر عن جينات غير معروفة تشارك في عملية التحكم في النسخ ،وأنه قد تكون الجينFات قFد
تطورت بشكل مختلف في بنجر السكر عنه في األنواع األخرى.
يمكنك مطالعة البيان الصحفي لمعھد ماكس بالنك عبر الرابط
.http://www.molgen.mpg.de/2397262/2013_12_18_sugarbeet_genome
] إرسال لصديق | تقييم ھذه المقالة [

البحث العلمي
االنتوسيانين يضاعف العمر االفتراضي للطماطم على الرف
يمكن أن يؤدى التركيز العالي للنثوسياتين في الطماطم إلى استطالة امتداد العمر االفتراضي للطماطم على الرف ،طبقا ً لما نشر
العالم يانج تشانج وزمالؤه بمركز جون أينيز في تقريرة الذي نشر في دورية  .Current Biologyاألنثوسيانين ھو نوع من
األصباغ القابلة للذوبان في الماء والتي تكسب الزھور أو الفواكه اللون األحمر ،األرجواني ،أو األزرق .ويتم أيضا ً تحفيز ھذه
الصبغات تحت ظروف اإلجھاد أو العدوى.
ذكر الباحثون أنھم قد قاموا بالتعبير عFن جينFات تشFفر عFن عوامFل النسFخ دلFيالً ) (DELوروزا (Ros1) ١-مFن نبFات حنFك
السبع  Snapdragonsلتؤدى إلى تكثيف إنتاج اللون األرجواني في ثمرة الطمFاطم .وبينمFا يقFوم البFاحثون بتنميFة الطمFاطم

األرجوانية ،الحظوا أن ھذه الطماطم تتميز بطول عمر على الرف وذلك مقارنة مع الطماطم الحمراء .وبجانب مميزات تأخر
النضج ،فان الطماطم األرجوانية قد أظھرت حساسية أقل لإلصابة بالعفن الرمFادي ) (Botrytis cinereaوھFو مFرض ھFام
يصيب الطماطم بعد الحصاد .واستخلص الباحثون إلى أن تعزيز مسFتويات مضFادات األكسFدة الطبيعيFة مثFل االنتوسFياتين فFي
الطماطم يمكن أن تكون تقنية جيدة لتحديد مدة الصالحية من خالل الھندسة الوراثية أو التربية التقليدية .
يمكFFFFFFFن تحميFFFFFFFل نسFFFFFFFخه مFFFFFFFن التقريFFFFFFFر عبFFFFFFFر الFFFFFFFرابط اإلليكترونFFFFFFFي http://download.cell.com/current-

.biology/pdf/PIIS0960982213005137.pdf?intermediate=true
] إرسال لصديق | تقييم ھذه المقالة [

ما وراء كروب بيو تك
تطوير خنازير متوھجة باستخدام  DNAقنديل البحر
نجح علماء من جامعة جنوب الصين الزراعية في تطوير  ١٠الخنازير تتوھج باللون األخضر فFي وجFود الضFوء األسFود .تFم
تطوير الخنازير باستخدام تقنية رائدة من جامعة ھاواى .يشير اللون األخضر ببساطه إلى المادة الوراثية الفلورسنتية من قنديل
البحر وتم حقنھا في اجنة الخنازير والتي اُدمحت في التركيب الطبيعي للحيوان .وقد فسرھا د .ستيفان مويسيادى "أنھFا مجFرد
عالمة إلظھار أننا يمكن أن نأخذ جينا ً لم يكن موجوداً في الحيوان وإدخاله اليه اآلن" .يساھم ھذا النجاح في تطوير ھذه التقنية،
والتي سوف تساعد على تطوير أدوية وعالجات للمرض بطرق أكثر فعاليFة مFن حيFث التكلفFة .ويمكFن أن تسFتخدم الحيوانFات
المعدلة وراثيا ً في وقت الحق إلنتاج إنزيمات مفيدة لعالج أمراض مثل الھيموفيليا .ولحسن الحظ ،فإن الخنازير المعدلة وراثيا
والمستخدمة في ھذه الدراسة ،يمكنھا أن تتمتع بحياة كاملة .
لقراءة المزيد . http://www.manoa.hawaii.edu/news/article.php?aId=6197،
] إرسال لصديق | تقييم ھذه المقالة [

طفرة في البقر الحلوب تسبب زيادة إدرار اللبن وموت األجنه
أكتشف علماء من جامعة آرھوس وشFركاء آخFرين طفFرة فFي البقFر الحلFوب والتFي تسFببت فFي تFأثير ايجFابي وسFلبي فFي نفFس
الوقت.
تم مالحظة أن نسبة إدرار اللبن في األبقار الحلوب االسكندنافيه قد زادت بنسبة كبيرة على مدى السنوات الماضية .وعزى ذلك
إلى برامج التربية الموجھة وأساليب التربية الحديثة .ومع ذلFك ،لFم يالحFظ أي تحسFينات علFى الخصFوبة فFي الماشFية  .وفسFر
الحذف الجينى للظاھرة السلبية بين إدرار اللبن والخصوبة .وفقا ً لـ غووتام ساھانا – الباحFث الرئيسFي للدراسFة ،فFان الحFذف
الجينى قد تضمن حذف أربعة جينات والتي ُتحدث طفرات جينية متنحية قاتلة لألجنة .وبالتالي فان العجول تمFوت فFي مرحلFة
األجنة وتجھض عند التلقيح الصناعي .يجب على كل من الوالدين ان يحمال ھذه الجينFات األربعFة وتمريرھFا إلFى النسFل حتFى
يتأثر بھا.
أصبحت الطفرة واسعة االنتشار نسبيا ً وذلك لتأثيرھا االيجابي على إدرار اللبن .وھكذا فان المربين انتخبوا لخاصية إدرار اللبن
العالية وقد اختاروا ،بدون عمد ،صفة وفيات األجنة ايضا ً.

لقراءة المقال األصلي باللغة الدانماركية في الدورية البحثية
.http://dca.au.dk/aktuelt/nyheder/vis/artikel/vigtig-mutation-opdaget-i-malkekvaeg/
كما يمكن مطالعة المقال البحثي عبر الرابط
.http://www.plosgenetics.org/article/info:doi/10.1371/journal.pgen.1004049
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