
  ٢٠١٥ مارس ٤                العدد ھذا في

  ا�خبار

  أفريقيا

 أفريقيا في الحيوية تكنولوجياال اعتماد إلىالداعية  صواتعدد ا�ارتفاع  •

 وافق على قانون ا�مان الحيويي النيجيري الشيوخ مجلس •

 

  ا�مريكتين

 القمح أمراضحد أ لمقاومة جينيةال جذورال تكشف جديدة راسةد •

 وراثًياالمنتجات المعدلة وسم حول جدل ال نھيت أن يمكن الذكية الھواتف •

 

  الھادئ والمحيط آسيا

 الفانيليا تسلسل جينومقراءة  ينتھون من الصين علماء •

 ٢٠١٤ عام فيالمحورة وراثًيا  المحاصيلاعتماد في  توسعالالفلبين تواصل  •

 النباتية الجينات وظائف لتحديد جديدة بيانات قاعدة •

  

  أوروبا

 البطاطسفي و كولوراد خنفساءلمكافحة  جديدنظام  ونطوري ب:نك ماكس معھدالباحثون ب •

 أمراض المحاصيل قتفاءجديدة =جينية  مراقبةاستراتيجية  •

 تخاذ خطوة= ا�وروبي ا=تحاد يدعو الحيوي ا=قتصاد تحالف •

  

  العلمي البحث

 في نسبة الحبوب البيضاء انخفاضا�رز المعدل وراثًيا ُيظھر  •

 زھور الك:ديولل يةالدفاع ا=ستجابة في اھامً  ادورً  لعبي GhNPR1 جين •

 التبغ في والجفاف الملوحة فيخفساعد في تي السوداني الفول من جينعزل  •

  

  تك بيو كروب وراء ما

 ھيسن ذبابةتسلسل جينوم قراءة  •

  

  إع*نات

    آسيا في النباتي الجينوميكس مؤتمر •



  أفريقيا

  أفريقيا في الحيوية التكنولوجيا اعتماد إلى الداعية ا�صوات عدد ارتفاع

 

 ط:قاG خ:ل .القارة مزارعيلينتفع بھا  وراثًيا المعدلة المحاصيل اعتماد زيادةبالزراعة إلى المعنية  ا�فريقيةالجھات  من المزيددعت 
 فاسو بوركينا فيالزراعية  الحالمص أصحابصرح ، ٢٠١٤المحاصيل التجارية المعدلة وراثًيا لعام  بشأن ISAAAتقرير ھيئة لا�خير 

المنافع الواردة في في أفريقيا من  المزارعين جميعه يجب أن يستفيد أن وا�كاديميين والمزارعين السياسات واضعي ذلك في بما كينياو
 التزام، بودا نويل-نيج .د ،الجديد والتكنولوجيا لعلوما وزيرأكد  فاسو، بوركينا فيو .الدول ا�خرى التقارير العلمية كغيرھم من مزارعي

  .والب:د للمزارعين كبيرة فوائد بالفعلقدمت  التي الحيوية التكنولوجيا غ:لاستب الب:د

  

 مزارعي أن الزراعية لبحوثالوطني ل معھدالو )INERAالبحوث البيئية والزراعية ( معھد أجراھا حديثة دراسة أظھرت"بودا  .وقال د

الدولة ا�ولى  فاسو بوركيناجعل  Btالـ  قطن أن وأضاف ."تقريًبا %٣١بمقدار حصلوا على عائد إنتاجية أعلى  وراثًيا المعدل Btالـ  قطن

  .اسنويً  طنألف  ٧٠٠بناتج إجمالي قدره  أفريقيا غرب في القطن إنتاجفي 

  

 كينيا في وراثًيا المعدلةواردات ا�غذية  على الحظر رفع إلى، لصحةل برلمانيةال لجنةال رئيس نائب ،بوكوس روبرت .د دعا كينيا، فيو
أكثر  وراثًيا المعدلة المحاصيل من المشتقة ا�غذيةعلى كل حال فإن ، والصحة من لھا أساس=  تھابس:م المتعلقة المخاوف نأب قائً: 
  ."البشريةالصحة على  ضارة آثار أي عنللكشف  وھااختبر العلماء �ن ةيصح

  

 قالو .وراثًيا المعدل Btالـ  قطن وخاصة ا�بحاثنتاجات  منا=نتفاع  طلبوا الذين المزارعين قبل منكبير  تقديرببوكوس  .د خطابحظي 

 ذاما ،من التكنولوجيا العالم أنحاء جميع في خرونا] مزارعونال ستفيدي" كينيا، إمبو في شرق مقاطعة أحد مزارعي ماجوندو، موجو السيد
  ."هرفع الحكومة على ينبغيف ،وراثًيا المعدلةا�غذية  واردات على الحظرالسبب ھو  كان إذا ؟ا�مرالتمتع بنفس  من يمنعنا

  

 الحيوية للتكنولوجيا المفتوح المنتدىلجنة كينيا ب ورئيسأفريسنتر  مركز ةمدير ،كاريمبو مارجريت .دتواصل مع  المعلومات، من لمزيد
  .org.mkarembu@isaaaعلى البريد اGلكتروني  )OFAB( أفريقيا في الزراعية

  

  ] ةالمقال ھذه تقييم | لصديق رسالإ [

  

  الحيوي ا�مان قانون على يوافق النيجيري الشيوخ مجلس

  

 والتنمية لزراعةل المشتركة اللجنة تقرير باGجماع النيجيري الشيوخ مجلساعتمد 
ا�مان  دارةالوطنية G وكالةالمشروع قانون بشأن  والتكنولوجيا والعلوم الريفية
 روبرتبواتشا و يمانويلإ مجلسال اءعضأالذي قدمه و ،٢٠١٥ عاملالحيوي 
  .٢٠١٥ فبراير ٢٧في بوريفيس 

  

 وراثًيا المعدلة لكائناتلا]من  نقلالووالتداول  ستخداما= تنظيمعلى  وكالةستعمل ال
)GMO (الكائنات المعدلة نقل  إجراءاتالقانون على  نصيو .الب:د في ھاومنتجات

انتھاك  عقوباتالمتعلقة بھا، باGضافة إلى  المخاطر وتقييموراثًيا واعتمادھا 
  .القانون

  

 بعa ل`مان الحيوي صَ قانون  غياب" بأناحتجوا  الذينالجھات المعنية ا�خرى والفدرالية  لبيئةا وزارة قبل من القانون مشروعتوجيه  تم
  ."لنيجيريا التكنولوجيا ھذه فوائد وجلب يةفعالالقانونية ب وظائفھا أداء وكالةال على

  

 لتنميةالوطنية  وكالةال وموظفي أعضاءأعرب جميع  الشيوخ، مجلس قبل من القانون Gقرار اتقديرً خصيًصا  نظمالم صحفيال مؤتمرخ:ل ال
 لمجلس متقديرھ عنالجھات المعنية،  من موغيرھا�مان الحيوي نظام  وبرنامج الفدرالية لبيئةا وزارة مع بالتعاون الحيوية التكنولوجيا
  .�مان الحيويا قانون مشروعقرار G النيجيري الشيوخ

  

 قبل من النھائية موافقةال انتظار في النھائي،واGقرار  الثالثةفي مرحلة المطالعة  النواب مجلس في القانون مشروع رااعتبتم  وقدھذا 
  .النيجيري الرئيس

  



 وحدةو )OFAB( أفريقيا في الزراعية الحيوية للتكنولوجيا المفتوح المنتدى رئيس ،جيدادو روز .تواصل مع د المعلومات، من لمزيد

  .com.roxydado@yahooعلى البريد اGلكتروني  الحيوية التكنولوجياالوطنية لتطوير  وكالةبال الحيوية التكنولوجياب التوعية

 

  ] ةالمقال ھذه تقييم | لصديق رسالإ [

  

  ا�مريكتين

  القمح أمراض أحد لمقاومة الجينية الجذور تكشف جديدة دراسة

  

 الذيا�خير  المرض وھو ،القمحفي  الساق صدأ مقاومةلالجينية  جذورعن ال نكولنيل نبراسكا جامعةب باحثونال أجراھا جديدة دراسة كشفت
من  بنجاح لمرضل يتصدال القائمين على التحسين النباتي نيمربيالاستطاع  .ا�وسط الشرقإلى  أفريقيا جنوب من لوالمحصإنتاجيات  دمر

 في ١٩٩٩ عام طافرةال" Ug99صدأ الساق ا�سود " س:لةظھور  حتىالعشرين و القرن منتصف في للصدأ مقاومة أصناف إدخالخ:ل 

  .أوغندا

  

د.  بقيادةحديًثا  ةرونشم دراسة فيو .Ug99 س:لةلوھو جين نادر مقاوم  Sr2على جين يعرف باسم  Gageيحتوي صنف القمح الصلب 

 من للتأكدمن صنف القمح المذكور مؤخًرا  DNAالـ  تتسلس: وفحص بعزل نوالباحثقام  ،ستيفن بينزجر من جامعة نبراسكا لينكولن

في  الصدأ مقاومة أن إلى وخلصوا .Sr2التي تحتوي على جين  خرىا� صنافبالنسبة ل` ،Ug99 س:لة ذلك في بما الساق، لصدأ مقاومته

في  يسھم اأيضً أنه  الفريق يعتقد إضافي وجين Sr2جين  من مزيجتكون ناتجة عن  نأ المرجح منفي مرحلة النضج  Gageصنف 

  .منه =حًقا تحققال أملعلى  ضافياG الجين لھذا المحتملة ھويةالو موقعبتضييق ال الفريق كما قام .اGنبات مرحلة في المقاومة

  

 المقاومةا�خرى  الجيناتعلى بعض  الواقع فييحتوي  GGageنتاج صنف القمح  ستخدمالمُ  Sr2جين  مصدرأن ُوجد  "ستيفن د.  وقال

  ."التعبير جاز إذا ،وظةحظمال ةقشال على حصل Gageإلى أن صنف  نتائجناوتشير . الساق صدأل

  

  .نبراسكا لينكولن جامعةموقع على  الصحفي البيان أقرا التفاصيل، من لمزيد

  

  ] ةالمقال ھذه تقييم | لصديق رسالإ [

  

  وراثًيا المعدلة المنتجات وسم حول الجدل تنھي أن يمكن الذكية الھواتف

  

أدلى الوزير  .وراثًيا المعدلة الغذائية المنتجات وسم لقضية الحلقد تصبح  الذكية الھواتف ، فإنفيلساك توم ا�مريكي الزراعة لوزير وفًقا
ا]ن  المستھلكين أن فيلساك وقال .الماضي ا�سبوع يالزراع اGنفاقبشأن  النواب مجلس جلسة خ:ل رسجالكون �عضاءالتصريح  ذلكب

 معلوماتھواتفھم الشاشات حينھا ستظھر على  .الغذائيةالمعلبات  على خاصةقراءة ا�كواد اللفحسب  الذكية ھواتفھم استخدامبإمكانھم 
 ااقتراحً  وليس فيلساك منتلميح  مجردذلك  كان .وراثًيا معدلة منتجاتعلى المنتج  مكوناتبما في ذلك احتواء  الغذائي المنتجالمتعلقة ب
  .)FDA( وا�دوية ا�غذية إدارةحيث أن عملية وسم المعلبات الغذائية تتم من خ:ل  ارسميً 

  

  .مونيتور ساينس كريستيانزا بمجلة منشور  ا�صلي المقال

  

  ] ةالمقال ھذه تقييم | لصديق رسالإ [

  

  الھادئ والمحيط آسيا

  الفانيليا جينوم تسلسل قراءة من ينتھون الصين علماء

  

 Vanilla" الفانيليا جينوممن قراءة تسلسل  ا�وركيد لحفظ الصيني يموقال والمركز ةيالزراع فوجيانامعة بج الصينيون العلماءانتھي 

shenzhenica"، ا�وركيد)فصيلة ( يةبسحلوراثية في العالم لنبات من الفصيلة الخريطة  أول وإنتاج.  

  

 يةبسحلفصيلة اللل التطوري التاريخ فھمعلى  البحث نا ھذاساعدقائً: "لقد ، الزراعية جامعة فوجيان ئيسر=ن سيرين، ھذا وقد صرح 
   ."ا�نواع وتربية حفظ في كبيرةال تھاوأھمي

  

 خصائص تغيير من ھممكنتقد  الجينوم تسلسلقراءة  نأ، ا�وركيد حفظل الصيني القومي المركزب علماءال كبير جيان،-زونج ليو وقال
  .المستقبل في الفانيليا من تركيبية نسخةانتاج  يةاحتمالإلى  يشير مما، الوراثي ليعدتال تكنولوجيا خ:ل من ةيبالسحلالفصيلة 



  

  .الصينية الزراعة وزارة موقع على الصحفي البيان اقرأ التفاصيل، من لمزيد .الزعفران بعد العالم فيأغلى نكھة  ثاني الفانيلياُتعد 

  

  ] ةالمقال ھذه تقييم | لصديق رسالإ [

  

  ٢٠١٤ عام في وراثًيا المحورة المحاصيل اعتماد في التوسع تواصل الفلبين

  

 تطبيقاتل الدوليةقامت الھيئة ، في الفلبين ٢٠١٤ عامالتجارية المعدلة وراثًيا ل للمحاصيل العالمي لوضعل السنوي لتقريرل ھاإط:قمع 
  .الب:د في وراثًيا المعدلة لذرةل المستمر التوسععلى  الضوء طيسلبت )ISAAA( الزراعية الحيوية التكنولوجيا

  

والذي  ،٢٠١٤ عام فيالمحاصيل المنتجة بالتكنولوجيا الحيوية  /المعدلة وراثًيا  التجارية للمحاصيل العالمي لوضعلاGع:مي  مؤتمرالُعقد 
 فندق في ٢٠١٥ فبراير ٢٧ في ،)SEARCA( الزراعية والبحوث العليا للدراسات اGقليمي آسيا شرق جنوب مركز معبالتعاون  هتم تنظيم

 الموارد فقيريوصغار ال الفلبينيين زارعينمُ ألف من ال ٤١٥ حواليھناك ف، ISAAAھيئة  لتقرير اوفقً و .ماكاتى مدينةب ماني: إنتركونتيننتال

في أعلى مما نقل الدولة إلى المركز الثاني عشر  ،٢٠١٤ عام في وراثًيا المعدلة الذرة من ھكتارألف  ٨٣١ بنحو قدريُ بزراعة ما قاموا 
 ٧٩٥ بـ ٢٠١٣عام  ترَ دf قُ تي الوراثًيا  المعدلة الصفراء لذرةالمزروعة ل مساحةال ةاديزوھذا يؤكد  .المعدلة وراثًيا محاصيللل نتجةالمُ الدول 

  .الفلبين في زرعالذي يُ  وراثًيا المعدلالوحيد  لوالمحصھي و، ألف ھكتار

  

 مركزومدير  ISAAAلھيئة  العالمي المنسقود. راندي ھوتيا، ؛ ISAAAمجلس ھيئة  رئيس، تينج بول د. المؤتمر في المتحدثين قائمة تضم

SEAsia ،برنامجسؤولي م كبير؛ ود. رودورا ألديميتا ISAAAعن أعرب الذي مقاطعة بوكيدنونأحد مزارعي  ،تا=سان ارجإد والسيد ؛ 

 مكتبمدير و الزراعة رةاوزب مساعدا�مين ال ،باز بينافيدزكما قدم كل من  .المعدل وراثًيا القادمالباذنجان  محصول زراعة على حرصه
 .الغذائي ا�من تحقيق في ھامنتجات مساھمةب واعترفاو الحيوية لتكنولوجيال ةعمالدا خطاباتھم راسكو وفيميوأ .د وا�كاديمي؛ النباتية الصناعة

 للمعلومات هدعمعلى  ،)SEARCA(الزراعية  والبحوث العليا للدراسات اGقليمي آسيا شرق جنوب مركز مديروأكد د. جيل جي آر، 

  .الترحيبيةتصريحاته  في الحيوية التكنولوجيابالمرتبطة  العلم على ةقائمالوالمعارف 

  

التابع لمركز  الحيوية التكنولوجيا معلومات موقععلى  آسيا شرق وجنوب الفلبين في الحيوية التكنولوجياالمتعلقة  خرىا�خبار ا� نشرتُ 
SEARCA. لكتروني البريدعناوين  عبرتواصل معنا  ،اتوا=ستفسار ل`سئلةGا org.mmav@searca أو org.smm@searca.  

  

  ] ةالمقال ھذه تقييم | لصديق رسالإ [

 

  النباتية الجينات وظائف لتحديد جديدة بيانات قاعدة

  

 غير وظائفالالتعرف على  في العلماء ةساعدم شأنھا من جديدة بيانات قاعدةمركز بحوث ريِكن  من ساكوراي تيتسويا بقيادة فريقطور 
  .غير معروفة جينات بواسطة المشفرة يةالبروتينتكوينات ال تحليل خ:ل من ذلك تم .النباتية لجيناتل معروفةال

  

 حوروال ،"Glycine max""؛ وفول الصويا Arabidopsis thaliana" ا�رابيدوبسيس ،التالية يةنبات ا�نواعنماذج من  ستة باستخدام
"Populus trichocarpaا�رزو "؛ "Oryza sativaوالحزازيات " "؛Physcomitrella patens والطحالب "؛"Cyanidioschycon 

merolae ،"الخاصة الجينوم بروتينات تكوينخصائص والكيميائية  الفيزيائية الخصائصشاف كتس= حسابية نمذجةعملية  الباحثون أجرى 
الوظيفية في  المناطق تحديد إلى أدتإضافية  ليلالتح وخضع، وظيفته مع ا�بعاد ث:ثي بروتينالتكوين خصائص  تحليل تمو .بھم

  .البروتينات

  

التي  ةجديدالالبروتينات النباتية  بيانات قاعدة أساس النتيجة ھذهعد تُ  .ستةال النباتاتفي  للبروتينات وظيفية ةطقنمألف  ٥٢حوالي  تحديد تم
  .Plant-PrAsطلق عليھا اسم أُ 

  

 .نريكِ  موقععلى  للدراسة الكاملة التفاصيل اقرأ

  

  ] ةالمقال ھذه تقييم | لصديق رسالإ [

   



  أوروبا

  البطاطس في وكولوراد خنفساء لمكافحة جديد نظام يطورون ب*نك ماكس بمعھد الباحثون

  

 عن النظرغض وب .ا]فات لمبيدات امقاومتھمكافحتھا بسبب  يصعبالمدمرة التي  الحشرية ا]فات أكثرمن كولورادو بطاطس  خنفساءُتعد 
 آليةيعتمد على تبني  بديلنظام مكافحة ب:نك  ماكس بمعھد الباحثون طورلھذا،  .ةفھذه ا]لمكافحة  أخرى وسيلة توجد = ،ا]فات مبيدات
 تحديدمن خ:ل  RNAiتعمل آلية  .اتالفيروس ضد والحشرات والفطريات النباتات حمايةل )RNAi( التداخلي الريبي النووي الحمض

 dsRNAجزئيات  وتقطيع مضيفكائن الال خلية إلى الفيروسي ضاالممرالمنقول بواسطة ) dsRNAمزدوج السلسلة (ا]ر إن إيه جزيئات 

  .ا]ر إن إيه الغريب وتدمير لكشفتلك الجزيئات الصغيرة  استخدام يتمبعد ذلك  .)siRNA( صغيرةتداخلية إلى جزيئات آر إن إيه 

  

 dsRNAجزيئات  Gنتاج النووي ھاجينوم لتعديل وراثًيا ھندسةمُ النباتات الفي  )RNAi( التداخلي الريبي النووي الحمض آلية ستخدمتاُ 

 جينومفيھا  يخضع *ترانسب:ستوميك نباتات الباحثون طور من ھنا .اأيضً  اجحً انا�مر  ھذا يكن لم ذلك ومع .الحشرية ا]فات تقاوم
 أوراقعلى  سالبطاط خنفساءيرقات  تغذية دراسات تظھرأ .النووي الجينوم من بدً=  للتعديل الب:ستيدات الخضراء (الكلوروب:ست)

 بديلة وسيلةتقدم ھذه النتيجة  .ا�عشاب آك:ت مقاومةزيادة في  تواكتسب ليرقاتل بالنسبةقاتلة كانت  ا�وراق أنترانسب:ستوميك ال النباتات
  .كيميائيةآفات  مبيدات أي استخدام دون كولورادوبطاطس  خنفساءلمكافحة 

  

  .النواة في وليس )الكلوروب:ستالب:ستيدات الخضراء ( في فيه الجديدة الجينات ادخال تم وراثياً  معدل نبات: ترانسب:ستوميك نبات*

  

  .ساينس مجلة موقعو ب:نك ماكس معھدموقع على  الدراسة تفاصيلة قراءيمكن 
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  المحاصيل أمراض Cقتفاء جديدة جينية مراقبة استراتيجية

  

ُيعد الصدأ ا�صفر من  .ا�صفر القمح صدأالذي يسبب  المدمرالممراض قتفاء = جينية جديدة استراتيجية المتحدة المملكةب علماءال طور
 Puccinia فطرسبب بواسطة ويُ ، ا�خيرة السنوات في العالمي الصعيد على جديد من تظھرالتي  لقمحفي ا ةرئيسيال ةفطريال ضامرا�

striiformis المعروف باسم )PST(.  

  

المعھد الوطني لعلوم و )؛TSL( سينسبري ومختبر ؛)JIC( نيسإ جونومركز  ؛)TGAC( الجينوم تحليل مركز من العلماء من فريققام 

 .على تلك الممراضات العويصة بسھولة تطبيقھا يمكن التي "الممراضات جينومكسلالحقلية تقنيات ال")، بتطوير NIAB( النباتات الزراعية

 من مباشرةتلك المجموعات الفطرية  بنية تقييممن  العلماء نيتمكعلى  ،جديدةال الجيني التسلسل تإلى تكنولوجيا ااستنادً  الطريقة، ھذهتعمل 
  .المصابةالحقلية  العينات

  

 PSTفطر  تنوع في ملحوظة زيادةعن  تحليلھمكشف و ،PSTأوراق القمح المصابة بفطر  تتسلس: قراءةل ا=ستراتيجية ھذه الفريق استخدم

في الغالب يرجع  ھذا أنالفريق إلى  وخلص .ا�قدم المحفوظة في المملكة المتحدة عيناتمقارنتھا بال دعنبنية المجموعات  في كامل وتغير
 بشكل التفصيليةلومات المع ھذهتؤثر  .ةالسابقحلت محل المجموعات الفطرية مؤخًرا  PSTفطر  متغيرات من غريبة مجموعةإلى إدخال 

يمكن استخدام كما  .جديدةالفطرية ال المتغيرات لھذه مقاومة أكثر أصناف تطوير علىالنباتات  يمربي وتساعد المرضمكافحة  على مباشر
 متنوعة مجموعةعلى  واسعبشكل قد نتمكن من تطبيقھا والمماثلة،  النباتية اتضاالممرلتجمعات  الجيني تحليلال لتسريع الجديد النھج اھذ
  .الناشئة والحيوانية النباتية ا�مراض من

  

  .الوطني لعلوم النباتات الزراعيةمعھد ال موقع على الصحفي البيان اقرأ التفاصيل، من لمزيد
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  خطوة Cتخاذ ا�وروبي اCتحاد يدعو الحيوي اCقتصاد تحالف

  

المدى  طويلة استراتيجية إلى ؤديتوقع للت قابلية أكثر سياساتتبني  إلى احديثً  شكلت يذال )EBA( ا�وروبي الحيوي ا=قتصاد تحالفدعا 

  .أوروبا في ومستدامكي ودينامي تنافسي لحيوي اقتصادلتنمية 

  

 سياسة إطار ا�وروبي ا=تحادم دa قَ  إذا إ= ھا= يمكن تحقيق الحيوي ا=قتصادفإن تنمية  ،التحالف الجديد عن صادرال صحفيال لبيانل اووفقً 
  :التالية النقاط على العمل إلىيدعو التحالف  ،من ثمو .ا�خرى والمجا=ت راوالبح والغابات لزراعةمجا=ت ال ومنسق رابطومت شامل

  

 ؛الحيوية الصناعات منتجات على ائدالر السوق مبادرة من ا�ولوية ذات التوصيات تنفيذ •

 ؛تنافسية بأسعار المتجددة ا�ولية الموادتداول و حركة وتسھيل يةوالغاب الزراعية اGنتاجية زيادة على ا�عضاء الدول تشجيع •

 ؛معامل التكرير الحيوي مثل ،يةا�ول التجارية العمليات في ا=ستثمار دون تحول التي العوائق معالجة •

  .�وروباواستدامة  تنافسية أكثر حيوي اقتصاد تشكيل حول الحوار تشجيعفي  المدني المجتمعمشاركة  •

  

  .بيو-على موقع رابطة يوروباالبيان الصحفي اقرأ 
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  العلمي البحث

  البيضاء الحبوب نسبة في انخفاض ُيظھر وراثًيا المعدل ا�رز

  

جودة  حددالتي ت ةرئيسيال املمن العووھي  ،بياض الحبوبمشكلة  أسباب حدأ لحبوبفي ا منتجات التمثيل الضوئيمصادر  كفاية عدم دعيُ 
 فيا�خيرة  الخطوة محفز ،)L-GalLDH, EC1.3.2.3( إنزيمبدراسة  الصين فيوھكذا، قام يونجھاي ليو من جامعة جاوتشينج  .ا�رز
  .الحبوببياض  على رهاثآو ،)Asc( سكوربيكا� حمضتخليق 

  

من حمض  أعلى محتوى على يحتوي ،"٢-أرز جو" L-GalLDHفرط تعبير إنزيم من خ:ل وراثًيا  المعدل ا�رز أن الباحثون وجد
 منحسن مُ ال مستوىال أناGضافي  التحليل وأظھر .الحبوببياض في  ضاخفُيظھر انو البرية النباتات منأكثر  وراقا� فيا�سكوربيك 

 التمثيل معدل زيادة إلى أدى مما" ٢-أرز "جو فيروبيسكو مستوى بروتين إنزيم الفي  ملحوظ ارتفاع إلى أدىحمض ا�سكوربيك 
  .الضوئي

  

 وظيفة على الحفاظ خ:ل من" ٢-أرز "جو فيبياض الحبوب  على يؤثرحمض ا�سكوربيك  الُمحسن من المستوى أن النتائجتلك  تكشف
  .الحبوب بمليء المتعلقة الرئيسيةالتطور  مراحل في وراقا� في الضوئي التمثيل

  

 .ساينس دايركتموقع  على ةكاملال ةالمقال اقرأ المعلومات، من لمزيد
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  الك*ديول لزھور الدفاعية اCستجابة في ھاًما دوًرا يلعب GhNPR1 جين

  

 الفطرية الدفاع آلية فھمالعديد من مسببات ا�مراض، لھذا، نحتاج إلى kصابة بل) Gladiolus hybridusزھور الك:ديول ( عرضتت

 ونيقوم )TGA(عامل النسخ و) NPR1(غير المعبر للجين المرتبط بالمرض البروتين من المعروف أن و .لھا حماية استراتيجيات تطويرل

  .الساليسيليك حمضبوساطة المكتسبة  النظامية المقاومة تنظيمب

  

وھما جين  ،في زھور الك:ديول TGA2عامل و NPR1جين ندائد  الزراعية الصين جامعة من يي مينجفانجوزيونجوي زونج  درس

GhNPR1 جين وGhTGA2 تعبير جين  زاد .التوالي علىGhNPR1 ه يمكن أن يثبت مما ،الساليسيليك حمضب هتلجاعم بعد ا�وراق في

 استعادةعلى  ا�رابيدوبسيس في GhNPR1 عمل فرط تعبير جين .الساليسيليك حمضبواسطة  في الك:ديول GhNPR1محفز جين  استثارة

إلى  GhNPR1جين  إسكات أدى أخرى، ناحية من .Pseudomonas syringae pv. Tomato DC3000 ممراضللا�ساسية  المقاومة

  .Curvularia gladioliلkصابة بفطر  قابليةالزيادة 

  



 في يليكالمعتمدة على حمض الساليس المكتسبة النظاميةالنبات  مقاومة في امحوريً  ادورً  يلعب GhNPR1جين  أن إلى النتائج ھذه تشير

  .زھور الك:ديول

  

  .لينك رجسبرينموقع  على ةكاملال ةالمقال اقرأ
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  التبغ في والجفاف الملوحة تخفيف في يساعد السوداني الفول من جين عزل

  

نتَ  إلىالضغوط البيئية  ؤديت ما غالبا lالتفاعلية ا=كسجين أنواع َكو* )ROS( تتم  ذلك، ومع .الضوئي التمثيل منعتو الخ:يا تلف تسبب التي

 شاركم إنزيم، والذي ُيعد أول زيديسموتإنزيم فوق أكسيد ال مع ل`كسدة، مضادةال نظمةالكيميائية بواسطة بعض ا�تلك ا�نواع  آثارمقاومة 
 من AhCuZnSODجين  وعزل يبحث فريق ةاديقب الھندبنھرو  =ل جواھر جامعة من سارين بھا= نيراقامت  .السموم إزالةعملية  في

  .(Arachis hypogaea) ةحولملس:=ت الفول السوداني المقاوم ل

  

وقد تحسنت مقاومة  .وراثًيا المعدلة التبغ نباتات فيفرط تعبيره  خ:ل منالضغط البيئي  تخفيف في AhCuZnSODجين  دور تقييم تم

في  نسl حَ تَ  وأظھرت أطول لفترةواستطاعت النباتات البقاء في ظروف نقص المياه والملوحة المحورة  التبغفي نباتات  والجفافالملوحة 
  .تعويض السوائل بعد التعافي

  

  .البيئية الضغوط عن ةالناجم ةا�كسد حدة تخفيف في اھامً  ادورً  AhCuZnSODقد يلعب فرط تعبير جين 

  

 ، يمكن القراءة عنھا من الرابط التاليتفاعلية تحتوي على ا�كسجين كيميائية التفاعلية: أنواع ا=كسجين *أنواع
org/wiki/Reactive_oxygen_species.wikipedia.http://en.  

  

 .سبيرنجر لينكموقع  على كاملةال الدراسة اقرأ
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  تك بيو كروب وراء ما

  ھيسن ذبابة جينوم تسلسل قراءة

  

ھذا  .القمح شت:ت فين تدرنات وl تكَ  بسبب نموإعاقة الفي  سبب، فھي تتلقمحمحصول ال اتدميرً  الحشرية ا]فات أكثرمن  نسيھ ذبابةُتعد 
، مما كشف عن نسيھ ذبابة جينوم تسلسلبحثية استطاعوا من خ:لھا قراءة  دراسة مختلفة مؤسسة ٢٦ من الباحثين من مجموعةأجرى وقد 
نتمتعلقة ب بسيطة لمحة lالقمح فيالتدرنات  َكو.  

  

 يضم ذبابة ھيسن جينوم أناستطاع الفريق اكتشاف  ،يالدفاع القمح نظامفي  امقاومتھ واستعادة نسيھذبابة ھجوم  كيفية دراسة خ:ل من
 .الحشرات جينوم في كتشفةمُ  جينات عائلة أكبر ايجعلھ مما ،ةُمسَتفِعلال بروتيناتيشفرون للجين  ١٠٠٠ من أكثر – الجينات من كبير عدد

وُوجد  .ةالدفاع تھالياستجابة ]ك لنباتاتا عليھا تعرف= ت ُمسَتفِعلة بروتينات Gنتاج بسرعة تطورال الجينات ھذهتستطيع  ذلك، إلى باGضافة
  .للتدرنات المكونة البكتيريا بين التشابه أوجهبعض  تبادل ُمسَتفِعلةال البروتينات بعضأن 

  

  .بوردو جامعة موقععلى  مقالةلل الكاملة التفاصيل اقرأ
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  إع*نات

  آسيا الجينوميكس النباتي في مؤتمر

  

  آسيا في يكس النباتي الثانيالجينوم مؤتمر: الحدث

  

  ٢٠١٥ مارس ٢٠-١٩الفترة : التاريخ

  

  ماليزيا لمبور، كوا=: المكان

  

يرجى التواصل معنا على البريد اGلكتروني  التفاصيل من لمزيد ."CBU/10"الكود  مع %١٠ خصمب القراء يستفيد

uk.co.nnoakes@globalengage  أو زيارة الموقع التاليhtml.uk/plantgenomicsasia.co.globalengage.http://www. 
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