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  عالمًيا

  

  النباتي للجينوم متقدمة بيانات قاعدة تطوير

دروك  ايتانوج التنمية، بحوث معھدديريبر من  لكسيسأ ذلك في بما ؛ينالفرنسي الحيوية المعلوماتيةخبراء  من مجموعةتعاون 
 للزراعة الدولي المركزو، نفس المركز من رويز ومانويل ،)CIRAD(الدولية  للتنمية الفرنسي الزراعية البحوث مركز من

 .مختلفةللنباتات ال جينوميةقواعد بيانات  لتطوير تومسون بويس معھدالمساعد ب ستاذاB لر،يمو لوكاس مع )CIAT( ا4ستوائية

 من موغيرھ والكاكاو والبن 5رزل الجينومية البيانات لقواعد دواتاB توفيرالتي تسمى ساوث جرين إلى  منصةال تھدف
 باستخدام المختلفة النباتية اBنواع تحليلمتخصصي البيولوجيا بل تسمح بطريقة منصةال لتصميم المجموعة وتخطط .المحاصيل

 جمعإمكانية باKضافة إلى  المختلفة المحاصيل اتجينومفي  الجينات ومقارنة تحديد على التطور ھذاسيساعد  .الوسيلة نفس
  .النباتوتحسين  لتربية ال1زمة الوراثية المعلومات

  

better-a-builds-collaboration-edu/news/transatlantic.cornell.//bti:http- :ھنا من الكاملة المقالة اقرأ

database/.  
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  وراثًيا المعدلة للمحاصيل العالمي للوضع ٢٠١٤ عام تقرير ُتطلق ISAAA ھيئة

  

(موجز  ٢٠١٤المعدلة وراثًيا / المحاصيل الُمنتجة بالتكنولوجيا الحيوية:  التجارية للمحاصيل العالميالوضع تقرير تم إط1ق 
فرد من  ٣٤ حضره صحفي مؤتمر خ1ل بكين في العالمي الصين فندقفي  ٢٠١٥ يناير ٢٨ في) ٤٩رقم  ISAAAھيئة 

 للتكنولوجيا الصينية الجمعية نظمتھا الزراعية، للعلوم الصينية اBكاديميةبندوة  قدتعُ  ،يناير ٢٩ التالي، اليوم في .اKع1ميين
 الصينية والجمعية الصين،ب المحاصيل علوم وجمعية الجزيئية، والبيولوجيا النبات لفسيولوجيا الصينية جمعيةالو الحيوية،
 حضر .)ISAAAھيئة تطبيقات التكنولوجيا الحيوية الدولية (و ،الزراعية الحيوية لتكنولوجيال الصينية جمعيةوال النباتات، لوقاية

 والشركات اKع1مية والوكا4ت البحوث ومعاھد اBكاديمية واBوساط الحكومة منفرد من الجھات المعنية  ٢٠٠الحدث 
  .الخاصة

  

 في زارعمُ  مليون ١٨فإن ھناك  جيمس،. لد اوفقً و .ISAAAلھيئة  فخريال رئيسالو مؤسسال جيمس، ك1يف. د التقريركتب 
الدول التي  أحدث ھي بنج1ديش .٢٠١٤ عام في وراثًيا معدلةال محاصيلال من ھكتارمليون  ١٨١٫٥قاموا بزراعة  دولة ٢٨

 .٢٠١٤ عام لحشراتل مقاومحور الالم الباذنجانصنف  اعتمدت التيو الحيويةالمعدلة وراثًيا  محاصيلال زراعةانضمت ل
  .وكندا والھند واBرجنتين والبرازيل المتحدة الو4ياتھي  ٢٠١٤ عام في وراثًيا معدلةال محاصيلدول زارعة لل ٥ كبركانت أو

  

 ھيكلة عادةإعمليات  )CAST( والتكنولوجيا للعلوم الصينية الجمعية رئيس نائب ،جليان جتشان تشن. د قدم الندوة، وخ1ل
 .ھندسة الوراثيةالعلوم  متعل[ في  قوةب التوسع على وشجع الصين، فيالتعديل الوراثي  تكنولوجياتطوير و الزراعي ا4قتصاد

 بلسُ  سنغافورة، في التكنولوجية جنانيان جامعةب المھني والتعليم العليا الدراسات وعميد ISAAAھيئة  رئيس ،جنيت بول. د وقدم
 اعتماد ،ISAAAلھيئة  العالمي المنسق ،ھوتيا راندي. دوناقش  .رابطالمت العالمي الغذاء نظام في الغذائي اBمن تحديات معالجة
 .الفلبين فيالمعدلة وراثًيا  الذرة وتأثير

  

  .وتاي1ند وفيتنام واليابان الجنوبية وكوريا البرازيل في ٤٩الموجز رقم أُطلق كما 

  



  

  

 ،التنفيذي الملخص تنزيل يمكنك كما .gl/Xl59hB.//goo:http التالي الرابط على الكامل التقرير من نسخة على حصلا
 على الفيديو أشرطةو ،العرض شرائحو ،(اKنفوجرافيك) المعلومات مخططاتو ،صحفيال بيانالو ،حقائق ١٠ أفضلو

org.isaaa.www.  
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  أفريقيا

  

  أفريقيا في المستقبلية ا:مال

 ھذاد عويُ  ،ةسن ١٥خ1ل  نفسھا إطعام على قادرةتصبح س أفريقيا أن سنويال ھاخطاب في يتسج ميلينداآند  بيلذكرت مؤسسة 
 المتنقلة والتكنولوجيات الصحة مجا4ت فيا4كتشافات العلمية  خ1ل من ذلك تحقيق يمكنو .القارةأحد ا)مال المستقبلية في 

 الوصولأصبح بإمكانھم ا)ن  نساء،الو رجالأفريقيا، بما فيھم ال مزارعي أن اBفريقية الزراعة فيويؤيد تلك ا)مال  .والتعليم
  .لمحاصيللالم1ئمة دارة اKو نتاجاK ةنظمB التقنية اتلخبرل

  

 ذلك، ومع .للمزارعين كبيرة اوعودً  قدمت والتي ،لجفافالمقاومة ل ةجديدالذرة ال محاصيل أصناف استخداموقد اعترف التقرير ب
 رسم مثل خرىأن تكون الوسائل اBأيًضا ويمكن  .الم1ئمة الثقافية دارةاK ممارسات المحاصيلتلك  استخدام يصاحب أن يجب

 لمھندسينل مفيدة، المتنقلة والتكنولوجيات بعد عن ا4ستشعارتقنيات و، التنبؤية ذجاالنمتصميم و المكانية، الجغرافية الخرائط
 الجوانبإدارتھا بوالتطورات الوراثية لربط  وسيلةكل ما سبق وفر ي .المزارعينوموظفي اKرشاد الزراعي و الزراعيين
 وكذلكلوصول لتلك ا)مال ل التربةمن الضروري أيًضا تحقيق استدامة  ذلك، إلى وباKضافة .للزراعة وا4قتصادية ا4جتماعية
  .أفريقيافي  النساءبواسطة  اغالبً  المزروعةو ستغلةمُ ال غير المحاصيل تطورات

  

  :التالية الروابط من ةلاقالم ھذه تفاصيل على الدخول يمكن

html.com/stories/201501231748.//allafrica:http  

36564-years-15-next-the-within-itself-feed-will-africa-com/yes.//theconversation:http  
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  الحيوية التكنولوجيا تطورات يناقشون مصر في الزراعيين القادة

  

 الوراثية الھندسة بحوث معھدب ٢٠١٥ يناير ٥ في الزراعية المحاصيل لتحسين الحيوية التكنولوجيا بعنوان عمل ورشة عقد تم
 وتناولت اBراضي، واستص1ح الزراعة وزيرالسيد عادل البلتاجي،  رعايةتم تنظيم الحدث ب .مصرفي  )AGERI( الزراعية

  .البلد في الحيوية بالتكنولوجيا المتعلقة المختلفة ا4ھتمامات العمل ورشة

  

 حل في الزراعة أھميةمؤكًدا على  )ARC( الزراعية البحوث مركز رئيس ،البنا المنعم عبد. دتحدث  الوزير، عن نيابة
 الزراعة في الحديثة لتقنياتامواكبة  عليھا الدولةلفت ا4نتباه إلى أن  كما .مصر في الغذائي وا4كتفاء ا4قتصادية المشاكل
 اBعمال المتحدثون وناقش .المناخ رتغيواBغذية  س1مةعالجة قضايا م على قادرة لتكون واKنتاج المحاصيل نوعية لتحسين
 والقمحالتجاري  القمح ؛المحاصيلتلك  بين من .الحديثة الحيوية التكنولوجيا تقنيات باستخدام المحاصيل لتحسين اBخيرة
  .اBمان الحيوي قانون أھميةو وضع تناول تم ،من ناحية أخرى .والذرة واBرز والبطاطسالصلب 

  

 كما .أھميتھامدى و الحيوية التكنولوجيا مجال في الجارية اBبحاثب اتالقرارمتخذي  إب1غ بضرورة العمل ورشة أوصت
  .العام القطاع قضاياتناول لاKع1مية واللقاءات  العمل ورشعقد المزيد من اقترحت 

  

 الحيوية التكنولوجيا معلومات مركز من d عبد نج1ء .د مع تواصل ،مصر في الحيوية التكنولوجيا حول اBخبار من لمزيد
  eg.edu.cu.abdallah@agr.naglaa اKلكتروني البريد على مصرب
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  ا�مريكتين

  

  الصحي لAكل العالمية ا@تجاھات بشأن استط<ًعا ُتجري نيلسن مؤسسة

  

 جميع في الصحية اBكل اتجاھات لتقييمدولة  ٦٠ من مستھلكألف  ٣٠شمل  ا4نترنت على استط1ع نيلسنمؤسسة  تأجر
أيًضا  واواعتبر .درجة قلبأ معالجةالو والطبيعية الطازجة 5طعمةل يسعون المستھلكين أن النتائج وأظھرت .العالم أنحاء

 ممن )%٨٠( الغالبية أن لوحظ كما .بأنھا ذات أھمية الصحةحسين وت المرض مكافحة على تساعد التي المفيدة المكونات
قال  ذلك، ومع .وراثًيا معدلة غير أنھا علىصنفة مُ ال طعمةاB أجل من المزيد لدفع استعداد على انھم قالوا ا4ستط1ع شملھم

أنه من الھام  المستھلكين ھؤ4ء من% ٦١ قال ذلك،باKضافة ل .الغذائية الملصقاتفي  بالضرورة يثقون 4 أنھمأيًضا  معظمھم
الذين  من فقط مھتجاوزوتم  ،وراثًيا معدلةمنتجات يصنفھا كالتي 4 تحتوي على ملصق  منتجاتال شراء "إلى حد ما" أو "جدا"

  .الفركتوز عالي الذرة شراب دونب منتجات شراء ماالھ من أنهقالوا 

  

com/us/en/insights/reports/2015/we.nielsen.//www:http- التالي الرابط من الدراسة عن المزيد عرفا

html.eat-we-what-are.  
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  الھادئ والمحيط آسيا

  

  التطورية والبيولوجيا الجينوم أھمية حول يتحدث نيويورك بجامعة أستاذ

  

 على الحياة لتنوع الجيني اBساس وكذلك الحية الكائنات وتطور التنوع فھم محاولة في الجينوم أھميةتم تسليط الضوء على 
 جينوم تطور" بعنوان ندوة في، نيويورك البيولوجي بجامعة وأستاذ العلوم عميدبوروجانان،  مايكلد.  قبل من ،الكوكب



الزراعية  والبحوث العليا للدراسات اKقليمي آسيا شرق جنوب مركزب ٢٠١٥ يناير ٢٨ في الندوة قدتعُ  ."اتالنبات
)SEARCA(  الزراعي لمركز  برنامجال الندوة تنظيم في شارك .والتنمية الزراعةسلسلة ندوات  من كجزء الفلبينب 4جونافي

  .الفلبين بانوس لوس جامعةبالنبات  تربية ومعھد) PGC-Ag( الفلبيني الجينوم

  

تم  ه إذاأن وأوضح ."المحاصيل أنواع تطور كيفية في التفكير عادةK بدايةال يھ" الجزيئية البياناتفإن  ،. روبوجانانلد اوفقً و
 تلك تطور يةكيف فھمھذا على  ساعدي أن يمكنف صحيح، بشكل التطوري تاريخال من سجل لديھا التياBنواع  جينوماتقراءة 
 الجھود بعض وقدم .المحاصيل وتربية حفظ فھم محاولة في يساعد أن يمكن الجينوم موعل في التقدم نأأيًضا أوضح و .اBنواع
 وأشجار الفلبين، في التقليدية اBرز وأصناف ،زروعالم اBرز دراسات ذلك في بما المختبر، في الجينومتنوع  على البحثية
  .الفلبينية رافليسيازھور ال اومؤخرً  النخيل،

  

 إلى الحاجة إلىأيًضا  أشاروقد  ،بمركز الجينوم الفلبيني الدولي العلمي ا4ستشاري المجلس اءعض. بوروجانان أحد أديمثل 
 وأ ،وراثًيا المعدلة المحاصيلأن  الحقيقة"وقال  .الزراعة مجال في وخاصة الب1د في الحيوية التكنولوجيابمؤسسات  النھوض

 ذاتھا حد في التكنولوجيا .س1متھا من للتأكد ،ھااختبارفعلينا  لمنتجات،أما بالنسبة ل .مشكلةبھا  يوجد 4 بطبيعتھا التكنولوجيا
  ."جائعال عالمال متطلبات تلبية محاولةلوسائل من  وسعنابما  كل إلى حاجةب نحن ... يرام ما على

  

  

  

 التكنولوجيا معلومات مركز موقع زيارة يرجى آسيا، شرق جنوب أو الفلبين في الحيوية التكنولوجيا أخبار على للحصول
 اKلكتروني البريد عبر معنا التواصل أو org.searca.bic.www التالي الرابط على SEARCA لمركز التابع الحيوية

org.bic@searca.  
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  أوروبا

  الجينية والتسلس<ت الوراثية الخرائط تكنولوجيا خ<ل من الشمام وتطوير دراسة

 الباحثين من مجموعة اھوضع التي التكنولوجية الثورة خ1ل من جديدة أصناف تطويرالمتعلقة ب التربية برامجحث خطى  يمكن
 والطعم اBمراض مقاومة مثل الوراثية الصفاتب مباشرةالحمض النووي  تسلسلحيث يمكن ربط بيانات  .نيجينخانفاجامعة ب



" Illuminaية وتقنيات شركة إليومينا "ضوئال الخرائطتقنية  استخدام التكنولوجية الثورة ھذهتتضمن و .الص1حية فترةو
  .الحمض النووي قراءة تسلسل" لPacBio" بيوسبا شركةو

  

 موقع في المزدوج النووي الحمضأحد شريطي  يفصل نزيمإ باستخدام الجينوم خرائط رسمعلى  الضوئيةتعمل تقنية الخرائط 
 الحمضقطع  تحليلن من كj مَ يُ أيًضا  وھذا .يةالفلور النيوكليوتيداتووسمھا بالفواصل المتكونة إص1ح يتم بعد ذلك و معين

 ٣٠٠ إلى صللما ي قصيرةال النووي الحمضقطع  لتحليإليومينا ب تسلسلوتسمح تقنية  .القواعد من زوج مليونبمقدار  النووي
  .قاعدي زوج ٥٠ حواليل طويلةال النووي الحمضقطع  لتحلد فقباسبيو  تسلسلقنية تأما ، قاعدي زوج

  

 باحثي مع جنب إلى اجنبً جامعة فاخانينيجن  احثيببالخاص  "جينوم من الشمام ١٠٠في "مشروع  التقنيات ھذه استخدام سيتم
الشمام  أصنافصنف من  ١٠٠ جينومستكشاف Rijk Zwaan "4شركة ريجك زاوان "و )تايلندفي (ويست سيد - تشركة إيس

 أطولأصناف شمام بفترة ص1حية  تربية يصبح من الممكنس ھذا، خ1ل من .اBخرى البريةمن اBنساب أصناف  وخمسة
  .أقصر وقت في أفضل وطعم

  

 :التالي الرابط من الكاملة المقالة تفاصيل قراءة يمكن
htm.melons-nl/en/newsarticle/Understanding.wageningenur.//www:http.  

 

  ] ةالمقال ھذه تقييم | لصديق رسالإ [

  

  السوق في واعدة كبيرة إمكانات لھا الصحية الفوائد ذات وراثًيا المعدلة المحاصيل أن تكشف دراسة

  

لديھا القدرة أعلى معادن  محتوى أو/اتفيتامينب وراثًيا المعدلة المحاصيل
 .ُمَعرق1ً  للمستھلكين توافرھا يزال 4 ولكن العامة، الصحةعلى تحسين 

أُجريت  نيتشر بيوتكنولوجيبمجلة  امؤخرً  ةرونشمأوضحت دراسة وقد 
  .السوقفي  واعدة إمكانات لديھا المحاصيل ھذه أنِجنت  في جامعة

  

اBغذية  أجل من المزيد لدفع استعداد على المستھلكين أن التقرير يكشف
 إلى %٢٠ بين تتراوحبفروق قيم  الصحية الفوائدذات  وراثًياالمعدلة 

 فوائدالمحتوية على  وراثًيا المعدلةاBغذية  عن يختلف وھذا .%٧٠
 محاصيلالعديد من ال تطوير تم وقد .مخفض بسعر عليھم عرضتُ  عندماإ4  نوالمستھلكعليھا  قبليُ  4 والتي للمزارعين،

الغني بطليعة  اBرزلتلك المحاصيل  البارزة اBمثلة من .السابقة السنوات في صحيةال فوائدالذات  وراثًيا معدلةال المختلفة
  .نتجِ  جامعةالمطور ب، بفيتامين ب (حمض الفو4ت)الغني  واBرز ")الذھبي اBرز" باسمأيًضا  المعروف( أ فيتامين

  

have-benefits-health-with-be/en/news/bulletin/gmos.ugent.//www:https- :أقرا التفاصيل، من لمزيد

potential-market-large. 3110.1038 على متاح البحثي المنشور/nbt.10:doi )٢٠١٥(. 
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  السلمون لسمك آمن غذاء وراثًيا، المحورة الكاميلينا

  

 ةضروري ھايجعل مما الصحية، الفوائدب ٣- أوميجا الدھنية حماضاB ترتبط
أيًضا من  اBخرى البحرية والمأكو4ت اBسماكوُتعد  .للبشر غذائيةمواد ك

 محتوىفإن  ذلك، ومع .الدھنية ٣-أوميجا Bحماض الرئيسية المصادر
 الغذائية متطلباتال لتلبية يكفي 4 السمكفي  ٣- أوميجاالزيت بدھون 

 بمركز بحوث روثامستيد باحثونال أجرى وھكذا، .٣- وميجال5 ةالبشري



غذاء ك )Camelina sativa( وراثًياالزھري المحور الكاميلينا نبات  باستخدام يةوتغذ دراسةبيومار شركة وستيرلينج  جامعةو
 على تساعد التي الدھنية اBحماضب غنيزيت  Kنتاججين طحلبي  علىالمحور  كاميلينانبات ال يحتوي .السلمون لسمك بديل
  .السلمون سمك في ٣- أوميجا محتوى زيادة

  

 على سلبية آثار أي ظھرلم يُ  السلمون سمكبديل لكغذاء  وراثًياالكاميلينا المحور استخدام  أن إليھا توصلوا التي النتائجوضح ت
قطع من  أي عن الكشف تملم يكما  .السلمون لسمك الغذائية الجودة تأثرت لمأيًضا و .اBيضية ا4ستجاباتعلى و السلمونسلوك 
 أن ويمكن آمنالمحور وراثًيا  كاميلينانبات  أن إلى النتائج ھذه وتشير. السلمون سمكأعضاء  فيالمحور  النووي الحمض

  .السلمون لسمك بدي1ً غذاًء  كوني

  

 :التالي الرابط على للدراسة الكاملة التفاصيل أقرا
auth-html#affil.com/srep/2015/150129/srep08104/full/srep08104.nature.//www:http  
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  العلمي البحث

  

  الجذري النطاق في الميكروبية للمجتمعات الوظيفي التنوع على OSRHSA ببروتين المحور ا�رز تأثير

  

 الدراسة في .التربة على المحاصيللتلك  المقصودة غير ا)ثار بشأن القلق يتزايد ،وراثًيا المعدلةالمحاصيل  زراعةانتشار  مع
ل5رز المحور ببروتين  المحتملة ا)ثار تقييمب الزراعية للعلوم الصينية اBكاديمية منج وانوزوجينج  جوانينج كسقام زي الحالية،

OsrHSA يزوسفيرارالنطاق الجزري (ال في التربة ميكروبات على(.  

  

 المزروعة ية للتربةجذرال اتنطاقفي مختلف ال الميكروبية المجتمعات وتنوع خصائص في كبيرة فروقعلى  الباحثونلم يعثر 
 الكربون مصدر استخدام وأنماط وقدرات أنواع وكانت .المحور غير ونظيره OsrHSAالمحور ببروتين صنف اBرز ب

  .المحور اBرز جذور في OsrHSA بروتينات فاشتككما لم يتم ا .الدراسة فترة طوال ماثلةتم الميكروبية المجتمعاتبواسطة 

  

 لمجتمعاتل الوظيفي التنوع على تأثيرليس لھم الذي ينتجه  rHSA وبروتينالمذكور اBرز المحور وبالتالي فإن صنف 
  .النطاق الجذري في الميكروبية

  

 com/science/ar;cle/pii/S2214514115000112.sciencedirect.//www:http :ھنا كاملال المقال أقرا
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  الزعفران زھور في ا�بوكاروتينويد لمركب البيولوجي التخليق ينظم CSULT1 جين

  

 .)Crocus sativus(لنبات زھور الزعفران من المياسم الحمراء  العالم، في التوابلأنواع  أغلىوھو  التجاري، الزعفرانيأتي 

مركبات  مسارُيعد  .تهورائح تهونكھ الزعفران لون عن مسؤولةال ،اBبوكاروتينويدمركبات  راكمالمياسم مكان تخليق وتتمثل و
  .غير معروفة تزال 4ھي التي  لتنظيما آلية ولكن انسبيً  معروفاBبوكاروتينويد 

  

زھور في  (CsULT1)اBلترابيتا4  نسخ عامل التكاملي للطب الھندي المعھد منأشرف ناشيمان  بقيادة الباحثون درس
فقط  نخفضاوبدء التزھير وحتى التزھير  مرحلة قبل منالجيني  هتعبيرمعدل  داوزالميسم  في وفرة أكثرووجدوا أنه  الزعفران

 المحتمل دوره إلى شيرما يم ،أحد مركبات الكاروتينويد كروسين،ال تراكم نمط معع1قة تبادلية  النمطكان لھذا  .التزھير بعد
  .الكاروتينويدتخليق  تنظيم في

  



 وتشير .الكاروتينويد مسارل الرئيسية الجيناتإلى تحسين تعبير أيًضا  الزعفرانزھور  في CsULT1فرط التعبير لجين  أدى
  .اBبوكاروتينويد لمركب البيولوجيجديد للتخليق  منظم CsULT1جين  أن إلى النتائج ھذه

  

  .pdf.7-0423-015-com/content/pdf/s12870.biomedcentral.//www:http :ھنا الدراسة عن المزيد اقرأ
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  الجفافضغط  ظروف في للقمح الجيني النمط في آر إن إيه الميكرو جزيئات تحليل

  

ن عتوجد معلومات كثيرة متوفرة  4 ولكن ،النبات تنميةو نمو في حاسمة اأدوارً ) miRNAs( آر إن إيه الميكرو جزيئاتتلعب 
أصناف  في الجفافمقاومة  من مختلفة مستوياتتلك الجزيئات  منحت كيف وكذلك الجفافضغط في ظروف  القمح في اوظائفھ
  .المتنوعة القمح

  

المختلفة الجينية  اBنماطاثنين من  في آر إن إيه الميكروجزئيات  تعبيرات تقييمب الزراعية خنان جامعة من لينتونجباو قام 
تم  أن آر ميكروجزئ  ٣٦٧ فريق وحدد .للجفافالمعرض  ١صنف زينجين و لجفاف،المقاوم ل ١٠صنف ھانزوان  ،لقمحل

  .ك1 النمطين الجينيين في ھاتعبير مستويات واوقارن تفاضليعلى نحو تعبيره جينًيا 

  

بينما  للجفاف المقاوم صنفال في *تنظيم ھذه الجزيئات تنازلًيا تم .ةمعاكس تعبير أنماطجزئ  ١٣أظھر  ،بين تلك الجزئيات من
تم تعبيرھا بشكل سائد  آر إن إيه ميكروجزئ  ١١١أيًضا  الباحثون حددو .للجفافالمعرض  الصنف فيتم تنظيمھم تصاعدًيا 

  .الجفاف ضغط بعد خرا) النمط أو فقط واحدنمط جيني في 

  

ضغط  تحمل في ھامة اأدوارً  تلعب قدالنمطين الجينيين  بين اتفاضليً المعربة آر إن إيه  ميكروال اتئيجز أن إلى النتائج تشير
  .مختلفةالجينية الالقمح أنماط  فيتحمل اKجھاد  مستويات تحديد مفتاحقد تكون و القمح في الجفاف

  

  التنظيم التنازلي تقوم الخلية بتقليل عدد المكونات الخلوية بينما يحدث العكس في التنظيم التصاعديعملية في : والتصاعدي *التنظيم التنازلي

  http://en.wikipedia.org/wiki/Downregulation_and_upregulationيمكن القراءة عن ك1 العمليتين من الرابط التالي 

  

com/1471.biomedcentral.//www:http- :ھنا من كاملال المقال أقرا الدراسة، ھذه حول المعلومات من لمزيد

2229/15/21  
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  تك بيو كروب وراء ما

  

  الجيني للع<ج جديدة وراثية تقنية

  

 .الحية الخ1يا جيناتالتحكم في  في ةساعدالم شأنھا من جديدة وراثيةتقنية  تطويرل دراسة ستانفورد جامعةب باحثونأجرى ال
 ھذه تطوير تموقد  .الجيناتغلق  أو تفعيلب لباحثينلتسمح  يتالو للبرمجةالقابلة  الوراثية اتالشفر عانوالتقنية أحد أتلك ُتعد 

  .ھاعملتعديل آلية و )CRISPR(كريسبر*  اتراكرت تكييف خ1ل منالوراثية  التقنية

  

 كمب جزيءليخبر ال ،"RNA" حمض ا)ر إن إيه في المعلومات من ثانية قطعةتحتوي على  كريسبرتكرارات  الباحثون ممص
 .واحد آن في ينمختلف ينجين 4ستھداف وھاصمم مأنھ كما .تشغيله أوغلق الجين  يجب كانعما إن  أو الجين لتفعيلما ينتجه 



ھذه  تطوير صبحسي .منضبطة غير سلوكياتدوث ح فرص دونب المختلفة يةالجين منتجاتالمزيد من ال انتاجعلى  يساعدس وھذا
  .معقدةال 5مراضوخصوًصا ل يةالمستقبل الجينية الع1جات تصميم في اضروريً  الجديدةالتقنية 

  

  قصيرة. مباشرة تكرارات عدة على يحتوي صبغي موضع كريسبر: *تكرارات

  h@p://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%B3%D8%A8%D8%B1يمكن القراءة عنھا من رابط ويكيبيديا 

  

edu/news/2015/january/crispr.stanford.//news:http- :التالي الرابط من مقاللل الكاملة التفاصيل أقرا

html.012615-genes-control. 
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  أماًنا أكثر وراثًيا معدلة منتجات أجلمن  الدقيقة الكائنات تحوير

  

قضية  )GMOs( وراثًيا المعدلةلكائنات ل البيئة الس1مةمنذ فترة كبيرة وتمثل 

 جديدة طريقة ييل جامعةب الباحثون طور ھذا،ل .لھا الجمھور قبول على تؤثر
Kاستخداممن خ1ل  ذلك تم .للبيئة اأمانً  أكثر وراثًيامعدلة منتجات  نتاج 

 اBحماضتلك  لتدخأُ  .الطبيعة فيالتي 4 تتوفر  ا4صطناعية اBمينية اBحماض
 ضالحمبعد استنساخ  بكتيرية س1لة" لDNA" النووي الحمض في اBمينية

بالكائنات  الكائناتإلى تلك  الباحثونيشير و .للنمو مةاھال الجيناتفعيل لتالنووي 
 ةجديد وراثية شفرةعلى أيًضا  تلك الكائنات حتويت .)GROs(المشفرة جينومًيا 

  .ا4صطناعية اBمينية حماضباB البكتيريا نمو ربطت

  

 وبقاء انتشار من الحد في اأساسيً الكائنات المشفرة جينومًيا  تطويرصبح سي
 وأحماض جديدة وراثية شفرة التي تحتوي علىھذه الكائنات  استخدام أن الباحثون ويعتقد .الطبيعية البيئة في ةالحي اتالكائن
  .أماًنا أكثر وراثًيا معدلةلتطوير منتجات  للعلماء مةاھ ستكون اصطناعية أمينية

  

  :ا)تية الروابط من مقالال تفاصيل قراءة يمكن

html.012615-genes-control-edu/news/2015/january/crispr.stanford.//news:http  

html.com/nature/journal/vaop/ncurrent/full/nature14095.nature.//www:http.  
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  تذكيرية رسائل

  

  ٢٠١٤ عام في ISAAA ھيئة

  

 الرئيسية اBنشطةالذي يشمل  ٢٠١٤ لعام السنوي تقريرھا) ISAAAالدولية لتطبيقات التكنولوجيا الحيوية (ھيئة ال أطلقت
 .الزراعية ا4ستدامةوالتنمية  نحو المجتمعيھدف كل ذلك إلى توجيه و ،٢٠١٤ عامبھا خ1ل الخاصة  واKنجازات والمشاريع

  



  

  

 التالي الرابط من ا)ن نسخة بتنزيل قم
asp.org/resources/publica;ons/annualreport/2014/default.isaaa.//www:http  

 

  

  الحيوية التكنولوجيا معلومات مراكز من مقتطفات

  

  الحيوي لAمان التوجيھية بالمبادئ الحكوميين المسؤولين يوعي اMندونيسي الحيوية التكنولوجيا معلومات مركز

  

 التوجيھية المبادئ صياغة إعادةبشأن  تشاورية عمل ورشة) PABIC( الباكستاني الحيوية التكنولوجيا معلومات مركزنظم 

 .٢٠١٥ يناير ٣٠ في باكستان 4يف كروبمنظمة و) PARC( باكستانب الزراعية البحوث مجلس مع بالتعاون ،ل5مان الحيوي
 المدير( خورشيد محمد. ود ،)البحثو الغذائي 5منل ةالوطنيوزارة الب ا4تحادي اBمين(أسجاھر  اتسير السيدالحدث  حضر
 أنور. ود مالك d عبد رسكو. ودمسعود من مجلس البحوث الزراعية،  شھيد محمد. ود ،)باكستانب البيئة حماية لوكالة العام
الجھات المعنية  منشخص  ٢٠ من أكثر الورشة حضر .باكستان فيالمعروفين  الحيويةن التكنولوجيا ياختصاصيمن  نسيم،
  .الخاص والقطاع اBكاديمية واBوساط الحكومة من

  

 ذلكويشمل  الحيوية، التكنولوجيافي  بكثافة استثمرت قد باكستان أن نسيم أنور. ودمالك  d عبدكوسر . دكل من  وأوضح
 حقوقال نقلإلى  ثامن عشرال يالدستور التعديل أدى فقد ذلك، ومع .٢٠٠٥ عاممان الحيوي ل5 التوجيھية المبادئ وتنفيذ اعتماد
وقد أثر  .المختلفة الحا4تعتماد 4 التنظيمية اKجراءات فيحدوث مشاكل  إلى أدى مما الكوارث إدارةو المناخ تغير لوزارة
ل5مان  الوطني المركز عن خورشيد محمد. د وتحدث .وراثًيا المعدلة الزراعية المنتجات وتسويق تطوير على سلببال الوضع
التسليم  قبل والمراجعة للتعليق ٢٠١٥المخطط اBولي لمشروع قانون اBمان الحيوي بباكستان عام حضور لل موقدالحيوي 
 واوأوضح الحكوميين المسؤولين إلى فردي بشكل العالقة قضاياھم لحاالمص أصحابكما قدم بعض المشاركين من  .النھائي

على متابعة  ا)ن اBخرىبينما تعمل الدول بصفة واحدة  ةمحورالل يصامحلا موافقات على للحصول لسنوات واانتظر أنھم
 .*مكدسةال لصفاتاعتمادات ا

  

  .صفة من أكثر Kكسابه الواحد الكائن في جين من أكثر نقل يتضمن وراثي تعديل: مكدسة صفة*
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