
  ٢٠١٥ فبراير ١٨                العدد ھذا في

  ا�خبار

  عالمًيا

 وراثًيا المعدلة لمحاصيللبحوث س�مة ا ا�سس الدليليةو المصالح اربضت •

 

  أفريقيا

 المقاومة للجفاف الذرة�صناف  ما ويمزارعي  اعتمادحول  دراسة •

  

  ا�مريكتين

 الطبيعية الجينات شبكة تطور ونستكشفي ييلبجامعة  الباحثون •

 المقاوم ل�سمرار كتفاح أركتِ ل الموافقةتمنح وزارة الزراعة ا�مريكية  •

  

  الھادئ والمحيط آسيا

 الصحراء في مونقادر على المعدل وراثًيا  بطاطا صنف يطورونون الكوري العلماء •

 إندونيسيا في ٢٠١٤ عام فيالمعدلة وراثًيا  للمحاصيل العالمي الوضعتقديم  •

 الغذائي �منتحقيق ال وراثًيا المعدلة المحاصيل يؤيد يالھند الزراعة وزير •

  

  العلمي البحث

 الحمض ا�ميني الطرفي قاعدةتعديل مسار  خ�ل منمقاوم للفيضانات  شعيرصنف  تطوير •

 وراثًيا المعدل الحورفي شجر  الملوحةمقاومة  حسنيُ  PTSOS2 لجين التعبير فرط •

 لفحة ا�رز مقاومة لتنظيم PID2بروتين  مع يتفاعل OSPUB15 بروتين •

  

  تك بيو كروب وراء ما

 العنبفي  الدقيقي بياضالفطر المسبب للفحصون جينوم ي ديفيس كاليفورنيا جامعةعلماء  •

 بشري جينوم مليون تسلسلقراءة ل دعوت المتحدة الو يات حكومة •

  

  إع+نات

 مؤتمر جينوميكس النباتات بآسيا •

 الزراعية السياسات ثوبح في الناشئة القضايا على يتدريب برنامج •

  

  تذكيرية رسائل

 الزراعية الحيوية التكنولوجيا مجال في التواصلجديد حول  جيبكتيب  •

    



  عالمًيا

  

  وراثًيا المعدلة المحاصيل س+مة لبحوث الدليلية وا�سس المصالح تضارب

 

 ،وراثًيا المعدلة المحاصيل س�مةعلى  المنشورة ا�بحاثلطالما برھنت 
من خ�ل  وراثًيا المعدلة المنتجاتفي  يشككون ونيزال   النقادإ  أن 

 التحيز بسببمنقوصة  ھانتائجالتي قد تكون  خرىا� دراساتا ستشھاد بال
 يلجنأ يلوجمي. ددرس في ھذا الصدد،  .المصالح تضارب عن الناجم

الخاضعة  المنشورةالمقا ت  ،رابطة تشيلي بيول التنفيذي المدير سانشيز،
الكائنات المعدلة  س�مة على والمراجعات العلمية المتخصصة للتقييمات
 حللكما  .بالس�مة المتعلقةالمدى الذي توصلت إليه المواد  لمعرفة، وراثًيا
 وھ المالي تضارب المصالحالمنشورات المتعلقة بتضارب المصالح.  أيًضا

 إذابينما يحدث تضارب المصالح المھني  وراثًيا معدل لومحصبتطوير  مرتبطة شركة قبل من البحث تمويلفيه  يتم يذال لكذ
  .وراثًيا معدلة محاصيل تطوير شركةمرتبط ب مؤلفال كان

  

أما احتمالية  .تقرير ٢٠٤بعدد  التقارير معظمعلى  يةالحيوان صحةال فئةحازت و .الدراسة لھدف وفًقا المنشورات جمعتم 
 .منشور فقط لكل منھما ١٨والمعالجات  الفطرية سمومعدد منشورات ال بلغ حين في ،مقالة ٤٦حظيت بـ فقد  حساسيةحدوث 

% على تضارب ٢٥٫٨نسبة بينما احتوت  ،تحتوي على تضارب المصالح  المقا ت  من% ٥٨٫٣نسبة  أن أيًضا وجدو
  .نعلَ المُ  التمويل مصدر أو مؤلفال انتماء حيث من إماالمصالح 

  

 تقارير من عدد مع واسع نطاق على ةدراسال في  تزال مستمرة و كانتالمنتجات المعدلة وراثًيا  س�مة قضايا أن إلى صَ لُ وخَ 
 المعدلة/ا�ع�ف ا�غذيةلس�مة  مختلفةال جوانبكما تم تناول ال .الماضية السنوات مدى على تدازالتي  ا�صلية البحث
لم تدخل في أي  التقارير غالبية أن أيًضا وأكد .المقا ت في دراسة ا�كثر الموضوع يھ الحيوانية الصحة، وكانت وراثًيا
 التقارير جميع من% ٥ من أقل أن أظھر التحليل أن إلى اYشارة أيًضا المھم ومن .التمويل ومصدر مؤلفانتماء ال من صراع

  .سلبية نتائجذو  تكان

  

  .بيوتكنولوجي نيتشر مجلة موقع على الكامل المقال اقرأ المعلومات، من لمزيد
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  أفريقيا

  

  للجفاف المقاومة الذرة �صناف ما7وي مزارعي اعتماد حول دراسة

 

�صناف  المحتمل واسعال عتمادا  على دراستھم نتائج الحياة لعلوم النرويجية جامعةبال ا�راضي حيازة دراسات مركزنشر 
 أسرة ٣٥٠لـ  ةيالزراع ممارساتالو عتمادعمليات ا  علىالمركز  بيانات مجموعة ستندت .م�وي في جفافلل الذرة المقاومة

  .ما وي في زراعية

  

 ،Chitedze4، CAP9001، MH27، MH28، PAN53، SC719المقاومة للجفاف التالية  الذرة أصنافشملت الدراسة 

ZM309، ZM523، MH26، PHB30G19، SC403، SC627، ZM421، ZM521، ZM621، وZM623  المطورة

يدعمھا مركز  التي العامة أو الخاصةا�خرى  البحثية والمؤسسات )CIMMYT( والقمح الذرة لتحسين الدولي المركزبواسطة 

CIMMYR ا ستوائية للزراعة الدولي والمعھد )IITA( فريقيا� لجفاففي إطار مشروع "الذرة المقاومة ل".  

  



 ،٢٠١٢إلى عام  ٢٠٠٦الفترة من عام  في كبيرةبنسبة  تدازالمقاومة للجفاف  الذرة زراعة أن ا نحدار تحليل نتائج أظھرت
قرار  على تؤثر التي ا�خرى الرئيسية العواملوكانت  ."م�ويالعائد الزراعي ب دعم برنامج"ھو  الرئيسي المحركوكان 

 الذرة أصنافت كفاءة نستحفقد  ،أما من حيث اYنتاجية .ةلمخاطركره المزارعين لو الجفافب المزارعينھي خبرة  تبنيال
المقاومة للجفاف  الذرة أن لوحظ ذلك، ومع .٢٠١٢و ٢٠١١في عامي  الجفاف خ�لبصورة كبيرة  المحلية الذرة نالمطورة ع

 وفًقاو .الحقلية التجارب نتائج مع تناقضت والتي م�وي، في ستخدمةالمُ ا�خرى المطورة  الذرة أصنافتكن بنفس كفاءة  لم
 وبالتالي، .المقاومة للجفاف الذرة أصنافبشكل كاف لزراعة  المزارعين تدريبعدم  إلى اجعً ار ھذا يكون أن يمكن للمؤلفين،

 ،المقاومة للجفافعائدات الذرة  تحقيق على المزارعين لمساعدة الزراعي اYرشاد أنشطة من ھائلكم  تنفيذالفريق ب وصيي
  .الجفافالتكيف مع  على القدرة تحسين ،ومن ثم

  

  .Eldisمن موقع  التقرير على حصلا
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  ا�مريكتين

  

  الطبيعية الجينات شبكة تطور يستكشفون ييل بجامعة الباحثون

  

قام  .للدھشة مثيرةالمعلومات ال بعض واجدوو طبيعيةشبكة جينات  نشاط لتطور منھجي تقييمعمل ب ييل جامعةب باحثونقام ال
العملية  آثار واحلل ثم الخميرةفطر  مننوعين  بين لسكرل الغذائي التمثيل لشبكةبمبادلة المحفزات الجينية (البروموتر)  فريقال

في  كبيًرا تغييًرا أحدث السلبية،ا ستجابة  حلقة توسطي يذال "GAL80المحفز الجيني " مبادلة أن واوجدو .الخميرة خ�يا على

  .الخميرة خ�ياالحالة الصحية لو الشبكة نشاط

  

، مما اتالجين شبكة مستوى على التطور حدوث كيفيةحول  تجريبية دلةمن ا� القليل لدينا" دراسةال مؤلف، أكار وراتم قال
 أن أكار وأضاف ."ا�نواع الخليطةشبكة نشاط اخت�فات في  ةالسلبي- ا ستجابة تنظيم يلعبه الذي الدورشرح فھمنا  إلى يضيف
 شبكة لتطور الرئيسية المبادئ عن الكشف في يةم̀ الكَ  ةنظم_ة لالبيولوجي النھجيمكن أن تساعد  كيفوضح تُ  أيًضا الدراسة
  .الجينات

  

  .ييل جامعةموقع  من قال الصحفيالم اقرأ .نيتشر كومونيكيشنزمجلة  من فبراير ١١ عدد في الدراسة نتائج كرتذُ 
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  ل+سمرار المقاوم أركتِك لتفاح الموافقة تمنح ا�مريكية الزراعة وزارة

  

) التابعة APHIS(والنباتية  الحيوانية بالصحة المعنية التفتيش ھيئة تأعلن
 تفاحمن أصناف ال ينصنفأول  على موافقتھاعن  ا�مريكية الزراعة وزارةل

المقاومين ل�سمرار  التفاحيحمل صنفي  .ا سمرار لمقاومة وراثًيا سدھنالم
 ,Arctic® Golden(على التوالي  جراني ®أركتِكو جولدن ®أركِتكاسم 

Arctic® Granny التي يسبيش انجأوكانابواسطة شركة  ھمتم تطوير) وقد
  .كندا في ونمزارعال يقودھا صغيرة شركة وھي ،)OSFفروت (

  

 مناسبةُيعد  اYع�ن ھذا، أن OSFشركة  ومؤسس رئيس كارتر، نيلصرح 
 ،حتى اdن ھمل بالنسبةحدث  أكبر ھو ،للشركة الرئيسي المنتج ،أركِتك تفاحعلى  التجارية الموافقة، وأن لفريقهھامة وكبيرة 

  .للمستھلكينمتاًحا التفاح يصبح  حتى ا نتظار واستطيعي  أنھم و

  



 من عقد من �كثرالحقلية  التجارب في تهعازروتمت  صارمة مراجعةخضع لالمقاوم ل�سمرار أركِتك  تفاحأن  كارتر كدأو
 اعلنً  المتاحة المخاطر تقييم وثائق وخلصت .الكوكب ھذا على اتاختباربر مرحلة أكالذي مر ب التفاحقد يكون صنف و الزمان،
 شكلي أن المرجح غير ومن ،حتفاصنف آخر من أصناف ال أي مثل وصحي آمنةأركِتك  تفاح أن الزراعة وزارةبواسطة 
  .البشرية البيئة على كبيرالتنظيمية أثر  القيودحتمل أن يكون لرفع   يُ و النباتية، اdفات مخاطر

  

  .اقريبً  الفدرالي السجل في النباتية اdفات مخاطر وتقييم APHISلھيئة  النھائي البيئي تقييمال نشر سيتم

  

وزارة  موقع علىمتاحة  واYع�نات الخطر تقييم وثائق .على اYنترنت ھمموقع ةريازيمكنك  ،أركِتك تفاحعن  مزيدالمعرفة ل
  .OSFشركة  موقععلى  صحفيال بيانقراءة ال يمكنو .الزراعة ا�مريكية
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  الھادئ والمحيط آسيا

  الصحراء في النمو على قادر وراثًيا معدل بطاطا صنف يطورون الكوريون العلماء

  

 معدلةال محاصيلال باستخدام التصحر منع إلى تھدف جديدة وسيلة الحيوية والتكنولوجيا للعلوم اكوري بحوث معھدب علماءال طور
 ا�سباب وأوضح قائً� " .الفقريرجع إلى  التصحرسبب  من% ٩٠ حوالي، فإن قائد الدراسة سو،- جسان كواك. دل وفًقاو .وراثًيا

 السكان فقر نمذلك كله  بعنيو والتربة، لماءالخاطئة ل واYدارة ؛بالغابات راضرواY؛ *الجائر الرعيھي للتصحر  ا�ساسية
  ."فعالية ا�كثر وقائيال تدبيرال كونت أن يمكن المحاصيل زراعة فإن لذا،و .المحليين

  

 أكبر من وھما كازاخستان،في و الصين فيصحراء كوبيتشي في  بنجاحزراعة صنف البطاطا المعدل وراثًيا  فريقاستطاع ال
 .واليابانيين الصينيين باحثينال مع بالتعاون البطاطا جينومشفرة  فككما قاموا ب .آسيا شرق شمال في القاحلة شبه المناطق

  .٢٠١٦ عام في منه �نتھاءيخططون ل ملكنھو البشري، الجينوم نع البطاطا جينوميصعب فك شفرة 

  

 الصين في بالتصحر المتأثرة المناطق في وراثًيا المعدلة البطاطا من كبيرة كميةزراعة  ھو النھائي ھدفنا" كواك. د وقال
  ".البطاطا جينوم شفرة فكالناتجة من  المعلومات إلى ااستنادً  وأفريقيا، ا�وسط والشرق كازاخستانو

  

  *الرعي الجائر: يمكن القراءة عنه من الرابط التالي

iki/%D8%B1%D8%B9%D9%8A_%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%B1http://ar.wikipedia.org/w  

  

 .كوريابيزنس وموقع  Genetic Literary Projectعلى موقع  المزيد اقرأ
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  إندونيسيا في ٢٠١٤ عام في وراثًيا المعدلة للمحاصيل العالمي الوضع تقديم

  

 الدوليةللھيئة  فخريال رئيسالو مؤسسال جيمس، ك�يف. دشارك 
 العالمية التطورات)، ISAAA( الزراعية الحيوية التكنولوجيا تطبيقاتل

 العالمي الوضع"على  ندوة خ�ل الحيوية التكنولوجيا مجال في ا�خيرة
 عام في الحيوية التكنولوجياالمعدلة وراثًيا / المحاصيل الُمنتجة ب للمحاصيل
 الندوة تنظيم. تم ٢٠١٥ فبراير ١١ يوم جاكرتا في تقدوالتي عُ  "٢٠١٤

)، IndoBIC( اYندونيسي الحيوية التكنولوجيا معلومات مركز قبل من

 المتميزين لمزارعينل الوطنية والرابطة الزراعة، وزارةو ،ISAAA وھيئة

)NOFA(.  

  



 ،المعدلة وراثًيا في جميع أنحاء العالم محاصيلال من ھكتارمليون  ١٨١٫٥تمت زراعة  ،٢٠١٤ عام في هأن جيمس. دأوضح 
 دولة ٢٨ ھناك كان ،عضو في المجال كأحدث �ديشجبنومع دخول  .٢٠١٣ عام منذ ھكتار م�يين ستة من أكثر قدرھا بزيادة
 الحيوية التكنولوجيامجال  في ةھامال تتطوراالضوء على ال ك�يف. دسلط و .٢٠١٤ عام في وراثًيا المعدلة المحاصيلتزرع 

 أن المتوقع من والتي ،وراثًيا المعدلة المحاصيل تسويق من ينقريبفقد أصبحوا  ندونيسياإو فيتنام تينالنامي تينالدولأما  .آسيا في
 السكر قصبو؛ فيتنام في ةعازرالو �ستيرادل وراثًيا المعدلة الذرة منأصناف ھجينة  عدة يشمل وھذا .٢٠١٥ عام خ�ل تبدأ

  .إندونيسيا في غذائي كمحصول للزراعة جفافالمقاوم لل

  

 ا فتتاحية الم�حظات لتقديم وزيرال ممثً� ، الزراعة وزارةب الغذائية للمحاصيل العام المدير ،جسيمبيرين ھاسيل .دحضر الندوة 
الزراعية  المحاصيل في الحيوية التكنولوجيا تطبيقاتاستخدام  أنكشفت  الدراسات من العديد أنأشار إلى و .الحدث ھذا على

 أن أيًضا وذكر .التربةتآكل  من والحد ؛المبيدات استخدام وخفض ؛للبيئة صديقة منتجاتإنتاج  مثل اYيجابية النتائج بعضقدم ي
 لتقييم التوجيھية المبادئ من العديد لديھا إندونيسياإن ف بالفعلو .وقائي نھجمع اتخاذ  الحيوية التكنولوجيا تقبل ندونيسياإ

  .وراثًيا المعدلة المنتجات

  

 جنوب مركزو ندونيسيا،إ  يف كروبو ،)PBPI( الزراعية الحيوية للتكنولوجيا اYندونيسية جمعيةال من بدعم الندوة قدتعُ 

 العلماءالجھات المعنية من  منفرد  ١٥٠ المؤتمر وحضر .)SEAMEO BIOTROP( ا ستوائية للبيولوجيا اYقليمي آسيا شرق

  .ا�عمال ورجال الصحفيينو المزارعينو السياسات وصانعي وا�كاديميين

  

 البريد على ندونيسياY الحيوية التكنولوجيا معلومات مركز من سورياني ديويمع  صلواتيرجى ال المعلومات، من لمزيد
  .com.catleyavanda@gmail اYلكتروني
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  الغذائي ا�من لتحقيق وراثًيا المعدلة المحاصيل يؤيد الھندي الزراعة وزير

  

 يمكن المحسنة البذورتكنولوجيا  نأ قائ� ،وراثًيا معدلةمحاصيل اللل دعمهعن  جسين موھان السيدالھندي  الزراعة زيرو أعرب
 الحد في كبيرة اوعودً تحمل  وراثًيا المعدلة المحاصيل أن موھان السيد ويعتقد .الغذائي منا� ھدف تحقيق فيالھند  تساعد أن
  .الجفافو الفيضانات بسبب المحاصيل يةإنتاج خسائر من

  

، الزراعةبينما تتغذي ا�مة من خ�ل " وقال راجأفي  قدعُ الذي  ٢٠١٥ لعام الھندمؤتمر بذور  افتتاح خ�لالسيد موھان  تحدث
 ،براديش وأندرا ،ماھاراشتراو ،وجاراتج و ية فيبوضوح  وراثًيا المعدل Btالـ  قطن أثبت وقد .الزراعة غذىتُ  البذورفإن 

 قد الزراعي الدخل أن إلى وأشار ."المزارعين دخل لزيادة هعمل الجديدة التكنولوجيات لھذه يمكن ما، نادو وتاميل ،وكارناتاكا
 استخدام كفاءةو ؛الجفافومقاومة  ؛ا�عشاب مبيداتمقاومة  مثلالتكنولوجيا الحيوية  تقنياتأكثر مع استخدام  يرتفع

 التي الخسائرعلى بصورة حاسمة نحتاج أيًضا إلى القضاء "وأضاف  .الھند في اتجاريً ، وإدخالھم التغذية تحسينو ؛النيتروجين
 ھذا وفي .الم�ئمة التكنولوجيات اعتماد خ�ل من موغيرھ الحيوية غير الضغوطو والملوحة والفيضانات الجفاف بسبب تحدث
بأسعار معقولة؛  للمستھلكين الغذائية اYمدادات وجودة المزارعين دخلتزيد من و للغاية، واعدة الوراثية الھندسةُتعد  السياق،
  .رفع مستوى رفاھيتهو زارعالمُ دخل  زيادة إلى يؤدي مما كبير بشكل يةنتاجاY وزيادة

  

الُمحسنة  الزراعية الصفات ببجان البذور في متفوقةال الوراثة أن أيًضا الوزير أكد البذور، مؤتمر في ألقاھا التي كلمته فيو
في  كبير بشكل تساھم خاصةال البذور صناعة إن وقال .اYنتاجية الحواجز لكسر رئيسيةال ستراتيجيةيمثلوا ا  أن يجب

 أجل من والخاص العام القطاعين بين الشراكة مبادرات دعم الحكومة على يجب ولذا .بنجاح العام القطاع جھود ستكمالا
 الحيوية، والتكنولوجيا التقليديةالتربية  طرق خ�ل من البذور لتحسين المناسبة السياسات دعم أن أكد كما .القطاع ھذا تطوير

  .الب�د في الغذائي ا�من ضمانفي  اكثيرً  يساعد أن شأنه من الزراعية، الممارسات تحسين جانبب

  

 .الھندية الزراعة لوزارةالزراعية التابع  الصحفية المعلومات مكتبل ةلصحفياقالة الم اقرأ التفاصيل، من لمزيد
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  العلمي البحث

  

  الطرفي ا�ميني الحمض قاعدة مسار تعديل خ+ل من للفيضانات مقاوم شعير صنف تطوير

  

 .لفيضاناتد اض الشعير نباتاتمقاومة  تحسينلدراسة  نوتنجھام جامعة من ھولدسوورث مايكل بقيادة اوروبيون باحثون أجرى
 lحساسل النباتات آلية اكتشاف إلىنبات ا�رابيدوبسيس التي أدت  في السابقة دراستھممن خ�ل  ذلكاستطاعوا القيام ب

 عن المسؤول* N- يةالطرفالنھاية مسار قاعدة بم�حظة  الباحثونقام  .الفيضانات ظروف في ةنخفضلما ا وكسجين مستوياتب
عامل استجابة إيثيلين  استقرار في التحكممن خ�ل  المسار ھذاويعمل  .الفيضانات أثناء ا�كسجين  نخفاض النباتات استجابة

  .cysteine (Cys)-(Nt) ا�مينيالطرف  أكسدةالتي تتحكم فيھا حالة  النسخ وعوامل )ERFVII(المجموعة السابعة 

  

 يعملو N- الطرفية نھايةالركيزة الكيميائية التي تتبع قاعدة ال وھ ERFVIIعامل ا ستجابة  أن تھمدراس، توضح الشعير حالة في
نباتات س� ت تم تعريض  .المسار ھذا تعبيرلتقليل  الجينيالتعديل  جريأُ وقد  .كسجينا� نقصحالة ل استتبابيمستشعر ك أيًضا
- إن N- قاعدة النھاية الطرفية مسارل خفضمن تعبيرلديھا مستوى والتي " RNAiالمحورة بالحمض النووي التداخلي "ر يالشع

 لظروف)، TILLING(س�لة  HvPRT6 دونالمحورة ب الشعيرنباتات و) HvPRT6 يجيز بروتيو يسيس ( E3ريكوجنين 
  .وراثًياالمحورة  الشعيرأصناف  بين مقارنةعمل و الفيضانات

  

 المستدام ھانمو من يتضح كما لفيضاناتفي مقاومة ا زيادة تاكتسب HvPRT6 RNAiالمحورة بـ  النباتات أن النتائج تظھرأ
وأظھرت كلتا الس�لتين  .المستمر الظ�م ظروففي  ورقةِھَرم ال وتأخر الكلوروفيلأعلى ب احتفاظاكتسبت نسبة و ،يتھاإنتاجو

HvPRT6 RNAi وTILLING لبذورل ةط الظاھريانما� إنتاجو ينا�كسج نقصبحالة الجينات المرتبطة  تعبير في زيادة 
  .لفيضاناتقد ا النباتاتمقاومة  لتحسين النباتات تربية في N-قاعدة النھاية الطرفية مسار أھمية النتائجتوضح تلك  .الناضجة

  

يمكن القراءة عنھا من الرابط التالي ل_حماض ا�مينية : قاعدة مرتبطة بالنھايات الطرفية N-قاعدة النھاية الطرفية*
end_rule-org/wiki/N.wikipedia.http://en  

  

  .وايلي مكتبةموقع على  للدراسة الكاملة التفاصيلقراءة  يمكن
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  وراثًيا المعدل الحور شجر في الملوحة مقاومة ُيحسن PTSOS2 لجين التعبير فرط

  

البيئية  ظروففي ظل ال ةحوالملضغط النباتات مقاومة  منح في ا�ھمية بالغدوًرا  )SOS( الحساسية مفرط الملحمسار  لعبي

جين  من النشط لنموذجفرط التعبير ل ن، أللعلوم الصينية �كاديميةاب باحث، التشانج شيا-ھونجوضح أ الدراسة، ھذه في .المالحة
PtSOS2،  ھجينال الحورشجر  في كبيرةبدرجة  الملوحة تحمل زيادةأدى إلى  ،ةساسيا� لمسارا صراعنأحد )Populus 

davidiana × Populus bolleana(.  

  

 تحت الحيوية الكتلة إنتاجزيادة في و قوة أكثر انموً  PtSOS2TDأظھر الحور المحور بجين  البري، النوع مع تهمقارنعند 

 في +Naأيونات الصوديوم الموجبة  تراكمبانخفاض  ةحوالملمقاومة  تحسين ارتبطكما  .الصوديوم كلوريد من عالية تركيزات

  .وراثًياالمحورة  النباتات أوراق

  

 فيتدفق أيونات الصوديوم الموجبة و الب�زما غشاءفي  +Na+/Hيونات �النشاط التبادلي أن  ا�خرى التحلي�ت كشفت

 يكون أن يمكن PtSOS2 أن النتائجقترح تلك وت .ا�نواع البرية في عليه كانت مما بكثير أعلى كان وراثًيا المعدلة النباتات

  .ا�شجار في وراثًيا الملوحة تحوير مقاومةل المثالي المستھدف الجين

  

 .بمجلة ب�نت بيوتكنولوجي الكامل المقال اقرأ الدراسة،حول  المعلومات من لمزيد
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  ا�رز لفحة مقاومة لتنظيم PID2 بروتين مع يتفاعل OSPUB15 بروتين

  

التأشير  عنمن المعرفة  القليللدينا زال ي  إ  أنه  ،Pid2 ا�رزجين مقاومة لفحة  اسابقً  وااستنسخ نيالباحثبالرغم من أن 

 الصينية �كاديميةمن ا تشوليھونج و الزراعية سيتشوان جامعة من تشينزيوي قام  الدراسة، ھذه في .Pid2بوساطة بروتين 

  .PID2لـ لالرابطة  البروتينات حدأ ،OsPUB15 ة بروتينسادرب للعلوم

  

المفرط تعبير الوراثًيا من خ�ل المحور  ا�رزأما  .PID2لبروتين  زييناكنطاق إنزيم ال معًيا طبيع OsPUB15بروتين  تفاعل

 زيادة مثل لنباتل يةالدفاع ستجاباتا  تفعيلمع التلقائي  الخ�يا موتأضرار  مبكرة مرحلة فيفقد أظھر  OsPUB15جين ل

 أنحاء جميع في رانتشفي ا  الخ�يا موتاستمر ضرر  .للفحة مقاومةال الس� تتحسين وباYمراض  المرتبطة الجينات تعبير
  .الشت�ت وفاة إلى أدى مما الشت�ت

  

 ومقاومةالنباتية  الخ�يا موت لتنظيم PID2 زييناكشبيه مستقبل ال مع مباشرة تفاعل OsPUB15 بروتين أن النتائجتوضح و

  .مرض اللفحة

  

 .BioMed Centralعلى موقع  الكامل المقال اقرأ الدراسة، عن المعلومات من لمزيد

 

  ] ةالمقال ھذه تقييم | لصديق رسالإ [

  

  تك بيو كروب وراء ما

  

  العنب في الدقيقي للبياض المسبب الفطر جينوم يفحصون ديفيس كاليفورنيا جامعة علماء

  

 Erysipheالممرض الفطر الذي يسببه  الدقيقي البياض ھو العنب يةإنتاجو جودة على تؤثر التي الرئيسية ا�مراض حدأ

necator. ھناك عائق كبير يواجه ھذا النوع  إ  أن الكيميائية، اتالفطري مبيدات استخدام خ�لالمرض من  اھذيتم مكافحة و

 نوالباحثولذا، يعمل  .مكافحتھا صعوبةمما يزيد من ضد تلك المبيدات  مقاومة بسھولةتكتسب  الفطرياتمن المكافحة وھو أن 
 مقاومته وطريقة E. necator فطر جينومخاصة في و فطريات،المبيدات  مقاومةعلى دراسة  ديفيس كاليفورنيا بجامعة

  .فطرياتلمبيدات ال

  

 متكررة ھيكلية اخت�فات وجود مع يراوتكر اجدً  كبير E. necatorفطر  جينوم أن ديفيس كاليفورنيا جامعةب الباحثون اكتشف

 بسھولة تطورال على القدرة الفطريعمل اخت�ف عدد النسخ على منح  .)CNV( النسخ عدد واخت�فات ولةعزنماذج المال بين

على جرعة  تعتمد بطريقة يةم̀ الكَ  حمايةال زيادةمن خ�ل  ذلك تموي .الفطرياتمبيدات  ضد التكيفيصبح قادًرا على ل وسرعة
  .الدقيقي لبياضل مقاومةمعدلة وراثًيا  عنب أصنافتطوير و المرضمكافحة  في مفيدة النتائجقد تصبح ھذه  .الجين

  

 .UC Davis جامعةو BMC Genomicsعلى موقع  للدراسة الكاملة التفاصيليمكن قراءة 
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  بشري جينوم مليون تسلسل لقراءة تدعو المتحدة الو7يات حكومة

  

 ا�مراض لفھم جديدة مبادرة من كجزء أمريكيمواطن  مليون من كثر� الوراثية البيانات لتحليل المتحدة الو يات تخطط
  .للفرد الجيني التركيبمتوافقة مع  أدوية وتطوير يةالبشر

  



 تطوير ھو القريب المدى على المبادرة من الھدففإن  ،الوطنية بأمريكا الصحة معاھد مدير، كولينز د. فرانسيسل وفًقاو
 كيفية عن معلوماتتوفير ال إلى المشروع يھدف الطويل، المدى وعلى .السرطان ضامر�وتحسين المزيد من الع�جات 

  .ا�مراض لمختلف الع�جخصيص ت

  

  .لمبادرةل ٢٠١٦ عام ميزانيته فيمليون دو ر  ٢١٥ أوباما باراك الرئيسطرح  وقد

  

 .ريكانيأم ساينتفيك مجلةعلى موقع  المزيد اقرأ
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  إع+نات

  مؤتمر جينوميكس النباتات بآسيا

  

  بآسيا النباتات الثاني لجينوميكس المؤتمر: الحدث

  

  ٢٠١٥مارس  ٢٠- ١٩الفترة : التاريخ

  

  ماليزيا لمبور، كوا : المكان

  

  ."CBU/10الكود " مع% ١٠ بخصم القراء يستفيد

  

موقع قم بزيارة الأو  uk.co.nnoakes@globalengage، يرجى التواصل على البريد اYلكتروني التفاصيل من لمزيد

html.uk/plantgenomicsasia.co.globalengage.http://www. 
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  الزراعية السياسات بحوث في الناشئة القضايا على تدريبي برنامج

  

 القضايا" على التابعة للمركز معاھدال لعلماء أيام ٧ لمدة تدريبي برنامج )ICAR( الزراعية للبحوث الھندي المجلسسيعقد 

 إلى التدريبي البرنامج يھدف .٢٠١٥ مارس ٢٥-١٩في الفترة  الھند دلھي، نيو في "الزراعية السياسات ثوبح في الناشئة
 أھمية تزايد معف .الزراعية السياسات بحوثوخاصة تلك المتعلقة ب الناشئة، الزراعية القضايا علىھم وعرض المشاركين توعية
سيعمل و .المجال ھذا في المعنية ا�خرى والجھات الباحثين قدرات لتعزيز أكبر حاجة ھناكأصبح  الزراعية، السياسات بحوث
  .السياسات وبحوث الزراعي ا قتصاد جوانب مختلفالمتعلقة ب المعلوماتو المعرفةإمداد المشاركين بعلى  التدريب

  

 .ICAR موقعالتقديم متاحين على  واستمارة كتيبال
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  تذكيرية رسائل

  الزراعية الحيوية التكنولوجيا مجال في جديد حول التواصل كتيب جيب

  

 موقع مننزيل للت اdن متاح الحيويةالمحاصيل  تكنولوجيافي مجال  التواصل: ٣٣ رقم K الجيبكتيب  من المحدث اYصدار

  .ISAAAھيئة 

  

المتعلقة بھا، وُتصدر والقضايا المعدلة وراثياً منتجات عن المعلومات ھي كتيبات معرفة تحوي  Kالجيب سلسلة كتيبات 

 ات المتعلقة بالتكنولوجيا الحيوية الزراعية" لنشر المعلومالحيوية تكنولوجيا المحاصيللالعالمي المعرفة مركز بواسطة "
 .والتوزيعالمشاركة  ةلوسھل PDFبصيغة  زيل، كما أنھا متاحة للتنفھمبأسلوب سھل ال

 


