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  عالمًيا

   لمحاصيل الفاكھه المعدله وراثيا  قبول عام   يتوقع العلماء

وسيلة  يمكن أن يكون فاكھة ومحاصيل أخرىالوراثي لل التعديل

 نشر في لمقال وذلك وفقا ،في مجال التكنولوجيا الحيوية للتقدم

 أغسطس ١٣في  التكنولوجيا الحيوية في Trends مجله 

٢٠١٤.  

 سان Agrario شندانانا ناجاماجا( كانش سوامى من ـوفقا ل

 وراثيا نات المعدله الكائ  ،مؤلفى المقال ، أحدإيطاليا في ميشال

(GEOs)  )  كشكل آخر من  اھذ ، يمكن اعتباروبالتالي، كائنات حية أخرى جينات من تحتوى على

 ا9دراج صغير مثل وراثي تعديل تطبيقل  أن تستخدم يمكن في الجينات التغيرات .التعديل الوراثي أشكال

   .النبات في في ا(صل الموجودة الجينات تغيير أو الحذف أو

ا(تحاد  ، و( سيما فيالمجتمع ككل من قبل على نطاق واسع GEOs  يتم قبول  أن يتوقع سوامي

ا(تحاد ا%وروبي  لجنة على تفسير ، وھذا يتوقفمعدلة وراثيا غير  GEOs ويمكن اعتبار. ا%وروبي

  .المنظمين دول ا%عضاءو

  لمزيد من المعلومات : 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167779914001474.  
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  أفريقيا

   المحلي الغاني بي النباترم حماية حثون علييين مربيال

 العلوم في ورشة و .النباتات  مشروع قانون حمايه مزارعى  لدعم الجمھور يحثون غانا في العلماء

 ،امواه ستيفن بمشاركه  الدكتور  .الشمالية غانا ،كوماسيب  ٢٠١٤ أغسطس ١٧في  التى عقدت للصحفيين

 وصفو (CSRI) العلمية البحوث الصناعية لمجلس (CRI) المحاصيل معھد بحوث في عالم أبحاث

 مصالح سيساعد في نقاش  القانون " وأضاف أن .تطور إيجابي بانه مجلس الوزراء امام  مشروع القانون 

  "غانا ا9نتاجية الزراعية في تعزيز وكذلك مزراعى  النبات



 شركات البذور من شأنه أن يعطي مشروع القانون لو نفذ ،  أن بعض ا%وساط من ادعاءات ضحوو

من شأنه أن  أن مشروع القانون امواه الدكتور ، وأوضح المزارعينالبذور و قوه احتكاريه على " العم;قة

 لدفعا (زمة ا9تاواتو ( بد من ا(عتراف بھا  وجھود المزارعين التى   ل;ستثمار ا9طار القانوني يوفر

 ،التنمية الوطنية تركز على جديدة من شأنھا أن زراعيه  مبادرات لتحفيز حافزا سيوفر القانون"  وقال .لھم

  .  "الخاص والعام بين القطاعين الشراكات وتعزيز المستوى المحلي على وفعال مبتكر  لعمتوفر أساسا ل

 وضع إطار قانوني ھو المشروع من الرئيسي أن الھدف ، CRI مدير ،دوباه أدو ھانز الدكتور وأوضح

الزراعية  معاھد البحوث أصناف جديده وسيفيد القانون كل ا(طراف بما فيھا  زارعى  بإنجازات ل;عتراف

من  أصناف جديدة تربية يشجع على مشروع القانون وأشار إلى أن .الخاص والعام في القطاعين ا%خرى

الخام  والمواد والوقود وا%لياف المواد الغذائية تكاليفكمية ونوعية و التي تھدف إلى تحسينالنباتات، و

  .صناعة البذور وتعزيز في مجال تربية النباتات ا(ستثمار سيشجعو صناعةال;زمة لل

 .الغربية العليا العليا المناطقالشرقية و الشمالية، ،أھافو برونغ ،أشانتي صحفيا من  ٢٦ الورشة حضر

 الخدمة الدوليةو ،البحوث العلمية والصناعية مع مجلس ، بالتعاونالس;مة ا%حيائية أنظمة برنامج ھانظم

وحصاد  نيباد  أفريقيا الس;مة ا%حيائية شبكة ،(ISAAA) الزراعيةتطبيقات التكنولوجيا الحيوية  حيازةل

الس;مة البيولوجية  حول قضايا الصحيحة الصحفيين بالمعلومات إلى تزويد يھدف التدريب . أفريقيا

  .التكنولوجيا الحيويةو

  danofosu@hotmail.com Daniel Osei Ofosuلمزيد من المعلومات تواصل مع : 
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  ا�مريكتين

  

  ا�رز الھجين بأداء  تتنبأ إحصاءات

 جامعةالمتحدة و في الو(يات ريفرسايد كاليفورنيا في جامعة النباتية علماء الوراثة البحث بقيادة قام فريق

 نھج استخدم الفريق .الھجين ا%رز بأداء للتنبؤ الكمية الوراثة الصين باستخدام  الزراعية في ھواتشونغ

 عائد المحصول مثل في النباتات  الھامة للصفات  القيمة ا(قتصاديه ب للتنبؤ الجيني التنبؤ يسمى إحصائي

مبكرا  القيام بھاويمكن  ،، كمثل معظم السمات وراثية السمة  إذا كانت يعمل ا%سلوب .المرض مقاومة أو

  .التكاليف مما يساعد على تقليل ، حياة النبات فى  دورة



 كل ببساطة بل يستخدم .الكشف ع;مة خطوة يتخطى %نه التقليدية التوقعات يختلف عن الجيني التنبؤ

مشتركه  بقيادة شو خه شى تشونغ البروفيسور، الدراسه   التى يقودھا  .توقع سمةبأكمله ل الجينوم  ع;مات

محاصيل  بسھولة إلى أن تمتد التكنولوجيا يمكن إن وقال شو .ھى دراسه تجريبيه ، UCR geneticsمع 

  .الذرة مثل أخرى

  .http://ucrtoday.ucr.edu/24208لمزيد من المعلومات : 
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  الجزيئي على المستوى الكائنات الحية المشتركة بين ا=تصا=ت يكتشف جامعة فرجينيا للتكنولوجيابعالم 

 ساحة جديدة يحاولون استكشاف ويستوود جيم بقيادة فرجينيا وجامعة و(ية معھد البوليتكنيك باحثون في 

 ايجاد سبل على جديدة نظرة يعطيوھذا  .على المستوى الجزيئي الكائنات الحية بين التواصل :للعلم

   .عالميا إنتاج المحاصيل التي تؤثر على الطفيلية ا%عشاب لمكافحة

 نبات ا%رابيدوبسيس( كمضيف تين انبو ،الحامول ،النباتات الطفيلية بين الع;قة ويستوود فحص

أنه  وجدت ويستوود .والمواد المغذية الرطوبة تمتصالنبات و (ختراق تابع الحامول يستخدم .)والطماطم

 بين (mRNA) الموصل  النووي الريبي من الحمض (ف مؤلفةتبادل Y ، ھناكالطفيلي ھذا التفاعل خ;ل

النووي الريبي منقوص  الحمض المنقوله  من المعلومات يترجم RNA الحمض النووي الريبي .النوعين

 نقله ، وبالتاليا%جل وقصير ھش للغاية مرنا  أن مخطط الكائنات الحيه  وكان يعتقد .،(DNA) ا%كسجين

   .( يمكن تصوره كان بين ا%نواع

على معرفه اذا  الفطرياتالبكتيريا و ، مثلالكائنات الحية ا%خرى  بفحص العلماء قد يساعد ھذا ا(كتشاف

  .نفسھا عملية ا(تصال كانت لديھا

cals-http://www.vtnews.vt.edu/articles/2014/08/081514-لمزيد من المعلومات : 

talkingplants.html.  
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 على المحاصيل  عملية الموافقة بتسريع  المعدلة وراثيا مزارعي فول الصويايطالب  

 يھدف إلى منتدى  لتنظيم (ISA) إلينوي فول الصويا جمعية مع ا%مريكية فول الصويا جمعية تعاونت 

   . جعل عمليه الموافقه على المحاصيل المعدله اسرع و قائمة على العلم



 المزارعين من ١٠٠من  أكثر حضره ، ا%سبوع الماضي،العاصمة واشنطن الذي عقد في ھذا الحدث،

من ا%ھمية " .بيل رابين  ISA ورئيس فول الصويا مزارع وقال الزراعيه. الجماعة قادةوالباحثين و

مستدام  9نتاج التكنولوجيا الحيوية  يحتاج المزارعون كم في واشنطن المنظمينصانعي السياسات و تعريف

 حديث  الحدث أبرز ما في كان ،"سكان العالمالطعام ل من

 ھارفارد في جامعة السياسة العامة ، أستاذبيرل بيرج روبرت

في جميع أنحاء  المختلفة والزراعة منظمات ا%غذيةل ومستشار

 في جميع أنحاء العالم التنظيم أن حالة حيث شدد على .العالم

استخدام  من خ;ل منع المزارعين الغذاء من الناس تحرم

  .  الفقيرةالدول  في  التكنولوجيا الحيوية

pushes-meeting-washington-http://farmfutures.com/story-لمزيد من المعلومات : 

116430-17-value-biotech.  
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  الھادئ والمحيط آسيا

  

 الجفاف مقاومة لدراسه في العالم الحمص تجربة على أكبر تجري أستراليا

 في العالم الحمص علىأكبر تجربة  الزراعة معھدب ' (UWA) أستراليا جامعة ويسترن باحثون منيجري 

ھاكيت  الدكتور كادامبوت صديق من  البروفيسور الذي يقوده ،المشروع ويھدف .لدراسه مقاومة الجفاف

   .أستراليا في جنوب مواسمال معظم الجفاف ، في معالحمص  يتكيف أن نفھم كيف الى

 للدراسات متماثلة ازھار بأوقات  الحمص من خطوط ١٠ ، تم اختيارا%بحاث السابقة نتائج بناء على

 في الجفاف للتكيف مع البيوكيميائيةالفسيولوجية و اYليات للتحقيق في ھذه الخطوط واستخدمت .ا%ولية

 ،للمياه الورقة إمكانية بما في ذلك ،الجفاف لمقاومة الخطوط دراسة وسيتم .UWA البيوت الزجاجية

تطوير  في الرئيسية وا9نزيمات ،حمض التسقيط ، ودورالبذور ملء معدل ،تبادل الغازات خصائص

  .البذور

s-http://www.news.uwa.edu.au/201408146897/world- لمزيد من المعلومات : 

uwa-way-under-chickpeas-experiment-resistance-drought-largest 
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  أوروبا

  

  التربة بكتيريا جينوم تسلسل  TGAC الـ تصدرأ

 معھد ،(UNRC) جامعه كوارتو الدوليه بريو   مع ، جنبا إلى جنب(TGAC) الجينوم تحليل مركز أكمل

 جينوم نموذج تسلسل شركاء أوروبيين آخرين،و ،(INDEAR) روزاريوب التكنولوجيا الحيويه الزراعيه 

  .Azospirillum brasilense التربة بكتيريا من س;لة

 خ;ل حيوي كسماد تستخدم  ،ا%رجنتين المنطقة الوسطى من في القمح جذور معزولة عن ،التربة بكتيريا

سيساعد  الجينوم تسلسلو  منظمات النمو النباتات تنتج يساعد A. brasilense .الماضية العقود ا%ربعة

  .النمو تحسين المسؤولة عن اYليات المحتملة كشف فى

security/2014/140818-http://www.bbsrc.ac.uk/news/food- لمزيد من المعلومات : 

bacterium.aspx-soil-sequence-genome-pr 
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  الجديد   SOFHTوفقا لرئيس  ،ليست مخيفةالمعدله وراثيا  ا�طعمة

) في مقابلة أجريت معه SOFHTقال آ(ن (سي، الرئيس الجديد لجمعية الصحة الغذائية والتكنولوجيا (

مؤخرا بأن ا%طعمة المعدلة وراثيا ( ينبغي أن يكون مخيفا، وأن فوائد ا%غذية المعدلة وراثيا تفوق الحجج 

  ضدھا. 

"( ينبغي أن تكون مخيفه، يجب ان يكون  ھناك توضيحا 

لفوائد ا(طعمه المعدله  للمستھلكين. ويريد المستھلكون الخيار 

شراء ما يريدون شراءه". وأضاف أن ويريدون السلطة ل

ا%غذية المعدلة وراثيا سواء  للمستھلكين اومصنعي المواد 

  الغذائية لھا  العديد من الفوائد بما في ذلك الص;حية والطعم والتغذية

  لمزيد من المعلومات : 

-be-t-shouldn-http://www.foodmanufacture.co.uk/Regulation/Consumers

GM-of-scared.  
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  العلمي البحث

  الحساسية = يسبب المعدل وراثيا دخان ال في  CBLجينإنتاج 

تتحمل  لجعلھا (tabbacum النيكوتين) التبغ لجينات  (CBL) مثل-B الكالسينيورين تم إضافه ،مؤخرا

 بتقييم علم السموم بحوث معھد الھندية CSIR من دويفيدي بريميندرا بقيادة وقام فريق .الملوحة

  .(WT) البرية با%نواع  تأثيره مقارنةو CBL لجين حساسية وجود إمكانات

وع;وة  .المعروفة للحساسيةالمواد المسببة و CBL بروتين بين  تشابه ان ( يوجد اى  التحليل وكشف

السريع  الھضم و .التبغ WTالمحاصيل المعدله  و فى  وجد البروتينات بين لم يكن ھناك فرق ،على ذلك

 حقنت با9ضافة إلى ذلك، .الحساسية للحث على البروتين فرص انخفاض يعنى ايضا  CBL بروتينلل

فى   الھستامين مستوياتل مستويات مماثلة وأظھرت المحاصيل المعدله و التبغ WT ببروتينات  الفئران

 حساسية خطر يسبب أي لن في التبغ  CBL الجين ھذه النتائج إلى أن ادراج  وتشير .السريرية النتيجة

  .للمستھلكين

http://link.springer.com/article/10.1007/s11130-014-0435- لمزيد من المعلومات : 

8/fulltext.html  
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نبات  فيتحمل اGجھاد  يحسن Alternaria tenuissima من Hrip1 جين الـ التعبير عن

  ا�رابيدوبسيس

 رد فعلك البروتين نوع من نتجيةالذي  Alternaria tenuissimaالـ الموجود ب  Hrip1الـاستخدم جين 

ا%كاديمية  باحثون من ودرس . المقاومةو الدفاع جھاز استجابة لتنشيط في الدخان شديدال الحساسية ضد

 نبات ا%رابيدوبسيس في ال;أحيائي وا%حيائي ا9جھاد في  Hrip1 البروتين دور  علوم الزراعيةالصينية لل

thaliana  المعدل وراثيا.   

إنبات  ، ومعدلخردلةال طول ،الوزن الجاف طول النبات، من حيث نمو النباتات تحسن أظھرت النتائج

 مقاومة ولوحظ وجود.  Hrip1 مع نبات ا%رابيدوبسيس في الملوحهو الجفاف ظروف تحت الجذر طولو



ھذه  وتبين . أيضا Hrip1 مع المعدل وراثيا نبات ا%رابيدوبسيس في Botrytis المعنقدة أكبر لمرض

  .الجديدة المحاصيل المقاومة في تربية المستخدم الجين كونيمكن أن ي ،Hrip1 بروتين أن النتائج

http://link.springer.com/article/10.1007/s11248-014-9824- لمزيد من المعلومات : 

x.  
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 SKS13 جينلالتعبير العالي  من خ1ل مقاومة للمن يظھر   طفرمالنبات ا�رابيدوبسيس 

 دراسات سابقة وكشفت. محددة جينات التعبير عن عن طريق تغيير المن ضد دفاعاتھا تنشط بعض النباتات

 Myzus من الـ تطور تعوق  Arabidopsis thaliana نبات ا%رابيدوبسيس فى فر طعلى جين م

persicae .قلل من الذي ما لتحديدطفرات الھذه بدراسه  وفريقه ،ھولندا فاغينينغين من فوزمان بن قام 

  . M. persicaeالـ  أداء

نبات  من حبوب اللقاح في فقط يوجد  ، (SKS13) ١٣  المشابه SKU5 الجين النتائج أن وتكشف

 عليالتغذية  في صعوبة و(قى المن  طفرة.الم في أوراقيحدث له تعبير عالي  ھو ، البريا%رابيدوبسيس 

 المن المسمى  أداء أيضا يخفض ا%وراق فيSKS13 . أدائه و  انخفاض مما أدى إلى ،اللحاء

Brevicoryne brassicae.  

  .http://www.biomedcentral.com/1471-#2229/14/217 لمزيد من المعلومات : 

  ] ةتقييم ھذه المقالرسال لصديق | إ [

  

   القمح في Stagonospora nodorum الناجمة عن نخرال آلية شرح

الذى  SnTox3 بروتين عن طريق إفراز في القمح نخر يسبب Stagonospora nodorum فطر

 الجامعة الوطنية من سليمان .ربيت بقيادة ،العلماء وقد اكتشف .القابله للھيمنه  الجينات بروتينات مع يتفاعل

  .العرضة ل\صابة القمح أصناف من خ;ل ھذا البروتين  ، آليةا(سترالية

 

SnTox3  على التمثيل  القدره  القمح ويفقد   .دفاع المضيف ممرات فى  ك;سيكي يسبب رد فعل

 .بالدفاع  ذات صلة ومركبات ا%ساسي في التمثيل الغذائي تشارك انزيمات يفعل SnTox3 . الضوئى



 عدوى اخرى من دورة لمواصلة  موت الخ;يا ا%يض وتسبب فى  - برمجة يعيد البروتين

necrotrophic  الممرض.  

  http://biomedcentral.com/1471-2229/14/215لمزيد من المعلومات : 

  ] ةرسال لصديق | تقييم ھذه المقالإ [

  

  محاصيل التكنوحيوية ما وراء 

   المحاصيل Gنقاذ ذباب فاكھة معدل وراثيا  طور العلماء

ذباب الفاكھة بالبحر   للسيطرة على جينية تقنية المحدودة Oxitecو ايست انجليا في جامعة طور علماء

 من أنواع ٣٠٠أكثر من  الشديد الضرر تسبب الشھيرة التى ، من اYفات النباتية(medfly) المتوسط

  .والمكسرات ،والخضراوات الفواكه

 وإط;ق ،المكافحة البيولوجية ، ، والفخاخالمبيدات الحشرية باستخدام حاليا Medflies فى  يتم التحكم

 العقيمة الحشرات تقنية ، تعتبرھذه التقنيات من بين .قابلة للحياة غير ذريه التي تنتج الذكور عقيمه  حشرات

  .ومع ذلك ا(شعاع المستخدم فى حث عمليه العقم يضعف الذكور  صديقة للبيئة 

 يقطع الحشرات   المحدد %نثى جين أدخلوا .الذكور صحة تطوير كيفيه الھندسة الوراثية علماء استكشف

 تتعرض لكابحو مسيطر عليھا   تتكاثر الحشرات في بيئات   .ا9نجاب إلى مرحلة  قبل أن تصل تطورھا

 .يبقون على قيد الحياة الذكور فقط ، عن النظام الغذائي إذا كان الكابح الكيميائى غائبان  ولوحظ كيميائي

  الذريه الناتجه .  فى الحد من النسل   سمة ويتم تمرير في البرية  ا9ناث لتتزاوج مع ، الذكور ويتم اط;ق 

  لمزيد من المعلومات : 

http://rspb.royalsocietypublishing.org/content/281/1792/20141372 

flies-https://www.uea.ac.uk/mac/comm/media/press/2014/August/oxitec  

  ] ةرسال لصديق | تقييم ھذه المقالإ [

  

  إع1نات

   ٢٠١٤ النباتي علم الجينوم التقدم في

  اون;ين على النت  تم  الحدث ، (APG)  ٢٠١٤ النباتي علم الجينوم التقدم فيمناقشه 



  ٢٠١٤ أكتوبر ٨- ٧: متى

 وتم تناول ، .٢٠١٤عام  خ;ل APG العلمية ل_حداث وضعت خصيصا رائدة جديدة منصة استخداموتم 

 مقاومة النبات لتعزيز الجھود الحالية التركيز على  تم  .النباتي علم الجينوم في الموضوعات الساخنة

 استخدام علىتسليط الضوء  أيضا و .الوقود الحيويللغذاء و نمو النبات تحسين فض; عن ل_مراض،

  .المعلوماتية الحيويةو تقنيات الجيل القادم

  لمزيد من المعلومات : 

http://selectbiosciences.com/conferences/index.aspx?conf=PG2014.  

 ]المادة ھذه أسعار|  صديق إلى إرسال[ 

  


