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  عالمًيا

  الغذائي ا�من تحقيق مفتاحالريفية المرأة : المتحدة ا�مم قادة

 

 في )WFP( لKغذية العالمي البرنامجو ،)IFAD( الزراعية للتنمية الدولي والصندوق )؛الفاو( والزراعة ا�غذية منظمةكل من  قادة تجمع

 قادة شاركھذا وقد  .الغذائي ا�من تحقيق فيالمرأة الريفية  دور وإبراز العالمي لمرأةا بيوم ل*حتفال ٢٠١٥ مارس ٦يوم  إيطالياب روما
 بين المساواة تعزيز أنعلى  أكدوا، كما الغذائي ا�من تحقيق في ةساعدللم الريفية المرأة تمكينل مبادراتھمالمذكورة  المتحدة ا�مم منظمات
  .الريفية المناطق في الفقر لتقليل المبذولة الجھوددعم سيعمل على  المرأة وتمكين الجنسين

  

 على للحصول الحضرية المناطق إلى ونقلتني الناميةالدول  في الرجالفإن  ،الدولي للتنمية الزراعية الصندوق رئيس، نوانزي كانايول وفًقا
  .العالم أنحاء جميع في "الزراعة تأنيث" إلى أدى مما لمزارع،لعناية بال الريفية المناطق في النساء ترك يتم وھكذا ،جزيةمُ  عمل فرص

  

غير  ،ةجيدبصورة  اتھعائلتغذية إطعام و من تأكدتو هوتجھز غذاءالتزرع  �نھا الريفية للمجتمعات الفقري العمود المرأةتمثل "نوانزي وقال 
 نحن للمرأة، وا>قتصادي ا>جتماعي الوضع لتحسين .ة والمرھقةالمضني لاعما�أخذون على عاتقھم ي ا�حيان من كثيرفي  النساءأن 

؛ للمشاركة الفرص من مزيد الى الريفية المرأةتحتاج  .الريفي ا>قتصادتنمية  فيتؤديه  يذال الحيوي لدورحًقا با ا>عتراف الى بحاجة
 ،مصلحتھمل ،الغذائي ا�من تحقيق من المرأة لتمكين اجميعً  تعاونفلن .الزراعيوالتسويق  ا]نتاج في والمشاركة ؛امھاراتھ وتحسين
  ."ومجتمعاتھم أسرھم ومصلحة

  

  .موقع الفاوعلى  ا]خباريةالمقالة  أقرا التفاصيل، من لمزيد
 

  ] ةالمقال ھذه تقييم | لصديق رسالإ [

 

  ا�مريكتين

  التقليدي الصويا فول زيت لزيت مطابق وراثًيا المحور الصويا فول زيت

  

زيت  أن )UCR( ريفرسايد كاليفورنيا جامعةب علماءال أجراھاكشفت الدراسة التي 

 ةالمعدل الصويا فولنباتات  بذورالمستخرج من  وراثًيا المعدل الصويا فول
 مقاومة يسبب > أنه: واحدة ميزة مع التقليدي، الصويا فول لزيت امطابقً  ،وراثًيا

  .كفاءةب ا�نسولين ھرمون استخدام على القدرة عدمأي  ا>نسولين،
  

 مقارنةب ديفيس كاليفورنيا جامعةمن  زم*ئھمالجامعة المذكورة مع  علماءقام 
 أن واووجد .المختبر في الفئران على جريتأُ  التي التجارب في ينالزيت ك* آثار
التقليدي  الصويا فول زيت ه مثلمثل صحي غيرالمعدل وراثًيا  الصويا فولزيت 
  .الدھني والكبد والسكري السمنةأمراض  حفزي أنه كما

 يتم وكان المشبعة، غير الدھونمن  عاليةنسبة على طبيعًيا لكونھا تحتوي  ةيصح أكثر النباتية الزيوتوقد اُعتقد في وقت سابق أن 
 واسع نطاق علىمعروفة  مشبعة غير دھون الھدرجةومع ذلك، فقد أنتجت عملية  .تھاحرار درجةاستقرار وفترة حفظھا  لزيادة تھاھدرج
  .صحية غير أنھاب

  

 استبدالفيه  تم يمواز غذائي نظام الباحثون صمم، الصويا فول زيتفي  ا�يضية التأثيرات عن مسؤوً>  اللينوليك حمض كان إذا ما لتحديد
 وراثًيا المعدل الصويا فولزيت ب يموازال الغذائي النظام أن الفريق ووجد .المعدل وراثًيا الصويا فول زيتالتقليدي ب الصويا فول زيت
حساسة ضد  ظلت الفئران أن باستثناء ،التقليدي الصويا فول زيتب غذائيال نظامفي الوھو نفس ما حدث  الدھني، والكبد الوزن زيادةحفز 

  .ما انوعً  أقلدھنية  أنسجةعلى حصلت و ا�نسولين،
  

  .جامعة كاليفورنيا ريفرسايد موقع على صحفيال بيانال أقرا الدراسة، ھذه حول التفاصيل من لمزيد
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  ا�مراض وع*ج المحاصيل لتحسين جديدة استراتيجية يطورون الباحثون

  

 الجينومتعديل  لتعزيز جديدة استراتيجية بنسلفانيا و>ية جامعةب جريتأُ  ات التيدراساقترحت إحدى ال
 جديدةال ستراتيجيةا> تھدف .الحية الكائنات من واسعة مجموعة في الوراثية التحسينات كفاءة لزيادة
  .CRISPR-Cas9 لتقنية ا�خير ا>كتشاف منظھر  متزايد على نحوومنتشر رائج  تكنيكطوير تإلى 

  

 مناطق أن، بنسلفانيا جامعةبالزراعية  بكلية العلوم النبات أمراض أستاذ ،جيانيينونج  .د أوضح
بواسطة  مفصولة يتكرارال النووي الحمض من س*سل على تحتوي البكتيري الجينومفي  *كريسبر

   .اأجدادھ أو بكتيرياال ھاجمت التي لفيروساتادي إن إيه تسلس*ت  طابقتُ  "فواصل"
  

 من أخرى مرة لھجومل في حال تعرضھا الُمھاِجمصد الكائن و "تذكربال" للبكتيريا النظام ھذا يسمح
 يستھدف للفاصل محددجيني  تسلسلب CRISPR RNAالـ  منسلسلة  بكتيرياالُتَول_د  .الفيروس نفس قبل

 نيوكليز البروتين باسم المعروف النووي الحمض قطع إنزيمبمساعد ) DNA( النووي هحمضشريح تعن طريق  دمرهيوالكائن الُمھاِجم 
  .)Cas9( كريسبرب المرتبط

  

تتمتع  .الجينوم في DNA تسلسل أي تقريًبا وتعديل >ستھداف قوية كأداة تسخيره يمكن النظام ھذا أن العلماء اكتشف " جيان وأضاف
 مجال في ا�ھما>كتشاف العلمي ُتعتبر و ،والزراعة ؛والطب ؛ا�ساسية البيولوجية البحوث في واسعة تطبيقاتب CRISPR-Cas تكنولوجيا
  ."القرن ھذافي  ا>نإلى  الحيوية التكنولوجيا

  

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

  org/wiki/%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%B3%D8%A8%D8%B1.wikipedia.http://ar ويكيبيديا رابط من عنھا القراءة يمكن

  

  .بنسلفانيا و>ية موقععلى  البحث ھذاحول  المزيد أقرا
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  الھادئ والمحيط آسيا

  النبات في الرئيسية النمو إنزيمات أحد إنتاج يحسنون العلماء

  

 وجد .النبات لنمو ضروري إنزيم إنتاج لتحسين ةطريق ا�سترالية الوطنية الجامعة من ويتني سبنسر .د بقيادة ااستراليفي  علماءاكتشف ال
  .الكوكب سطح على وفرة ا�كثر البروتينوُيعد الروبيسكو  ،"RAF1ى "مروبيسكو يسلنزيم اقرين ]بروتين  فريقال
  

 عن مسؤول ووھ .ا�خرى اتنزيما] معظم من وظيفته في كفاءة أقل �نه لسنوات العلماء حير قدالروبيسكو  إنزيمفإن  ويتني، .لد وفًقاو
 الفريق ووجد .صحيح بشكل هلتجميع خرآ بروتين ١٢ من أكثر مساعدة إلى يحتاج أنه إ> عضوية، مركبات إلى الكربون أكسيد ثاني تحويل
  .وراقا� فيالروبيسكو تضاعف إنتاج كمية ي ،RAF1بروتين  مع الروبيسكو توفري عندما هأن
  

لة  نسخة إدراجمن خ*ل  ا�وراق في لدb عَ مُ روبيسكو  إنتاجلقد طورنا " ويتني .د وقال بروتين  تسببوقد  .RAF1بروتين  من عدلةمُ ُمَكم_
RAF1  النباتاتب مقارنة النبات ونمو الضوئي التمثيل عمليةل أسرع معد>ت على حصلنا لذلك، ونتيجة ،الروبيسكو مستوياتفي مضاعفة 

  ."RAF1التي لم يتم تعديلھا ببروتين 
  

، خرىا� تفاصيلمعرفة الل .ا�مريكية المتحدة الو>ياتب للعلوم الوطنية ا�كاديمية وقائعمجلة  من مارس ٢ عدد في سةدراال نتائج نشرتم 
  .ا�سترالية الوطنية الجامعة موقع على صحفيال بياناقرأ ال
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  النباتات في السيزيوم مقاومة تطوير

  

 )Cs( السيزيوملمنع امتصاص  وسيلةقديم ت إلى فتھدُ  دراسة شين ريونج بقيادة المستدامة الموارد لعلومريِكن بحثي بمركز  فريق أجرى

عنصر  مع تشابھه بسبب الملوثة التربةفي تقوم بامتصاصه  النباتات ولكن النباتات، فيغير ذات أھمية السيزيوم عنصر ُيعد  .النباتات في
  .النبات نمو إعاقة السيزيوم امتصاص سبب وقد .)K( البوتاسيوم

  

 .للبيئة النبات استجابات لتغيير ا>صطناعية الكيميائية المركبات استخدامفيھا  يتمالتي  التثبيت النباتي تقنيةعلى  دراستھم فياعتمد الباحثون 
  .نموذجياختبار نبات  باعتباره ا�رابيدوبسيس في اختبارھاالتي تم  المختلفة ا>صطناعية المركبات آثار الباحثون وفحص



  

من  .)CsTolen Aوتعرف باسم ( ا�رابيدوبسيسفي  السيزيوم امتصاصمقاومة  في فعالة اتبَ ركb مُ  خمسالفريق ل اكتشافإلى  النتائج أدت

َباتأن تلك ال يةم_ الكَ  الميكانيكية النمذجة تظھرأ ،ناحية أخرى bقبل منالبوتاسيوم  امتصاص منعت ولمفقط  السيزيوم استھداف في ةمحدد ُمرك 
  .النبات جذور إلى لدخولمن ا السيزيوم منععلى  َركbبالمُ  قدرة إلى ذلك ويرجع .النبات

  

  .نيتشربصفحة التقارير العلمية على موقع  روشالمنالبحث قم بتنزيل  أو مركز ريِكنعلى موقع  مقالةلل الكاملة التفاصيل أقرا
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  الزراعة في الجينوم علوم تطبيقات على الضوء ُتسلط ميسيسبي بجامعة بروفيسور

  

الخطاب الذي قدمته  خ*ل الزراعة في الجينومية الدراسات قيمةعلى  ميسيسيبي، و>ية جامعةب مساعدال ستاذا� ،ماجبانوا زينايدا .د تأكد
 ا]قليمي آسيا شرق جنوب مركزالخاصة ب )ADSS( والتنمية لزراعةفي سلسلة ندوات ا المحاصيل تحسين في الجينوم موعل استخدامبعنوان 
" Balik Scientistلقب "زينايدا حائزة على  .دجدير بالذكر أن  .٢٠١٥ فبراير ١٢ في )SEARCA(الزراعية  والبحوث العليا للدراسات

  .والتكنولوجيا العلوم وزارةمن 
  

 وتعزيز الكيميائية، المدخ*ت وخفض ،ا]نتاجية زيادةبھدف  المحاصيلفي الموروثة  يةالجين تتسلس*ال ه يتم دراسةأن زينايدا .د أوضحت
والدراسات  البحوث ناقشت كما .الغذائية ا>ستدامة تحقيقعلى  المطاف نھاية في ةساعدالمو، والبيئية الحيوية للضغوطة المحصول مقاوم
 الحمض تكنولوجياو ؛وراثًيا ليعدتال وتكنولوجيا الواسمات؛ بمساعدةوا>نتخاب  ؛التقليدية التربية مثل المحاصيل تحسينالجارية ل ا�خرى
وضع البيانات  فكرةزينايدا  .د طرحت قدمته، الذي العرض نھايةفي  .منھم لكل المصاحبة والتحديات ؛)RNAi( التداخلي الريبي النووي
  .ة الناسوعام ،يينوالصناع وا�كاديميين والمربين العلماءمن قبل  إليھا الوصولسھل ي التي العامة البيانات قواعد في يةالجينوم

  

 .اتالنبات تربيةمعھد -الفلبينبانوس  لوس جامعةو ؛الفلبينمركز الجينوم ب-الزراعة برنامج ،الندوة تنظيم في شارك

 

التابع لمركز  الحيوية التكنولوجيا معلومات مركز موقع زر آسيا، شرق جنوب في أو الفلبينمعرفة أخبار التكنولوجيا الحيوية في ل
SEARCA ا]لكتروني البريد عبرتواصل معنا  أو org.bic@searca.  
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  أوروبا

  ا�ميلوز لتخليق ھام جين تحديد

  

 ااستخداماتھ من الرغمبو .والورق النسيج صناعات في ستخدمتُ  انھا كما، الضوئي التمثيل عملية في الھامة المنتجاتأحد  النشاتمثل 
زيورخ  في للتكنولوجيا ا>تحادي المعھدب الباحثين من مجموعة ىأجر ھنا، من .إ> أن تكوينھا > يزال غير مفھوم إلى اcن المختلفة،

)ETH (النشا إنتاج كيفية لفھم دراسة.  

  

 نيولتكالضروري  المعروفالوحيد  نزيما] .ا�رابيدوبسيس نبات في ا�ميلوزكوين ت اوتحديدً  ،الضوئي التمثيل عملية الباحثوندرس 
  .)GBSSسينثيز النشا ( ھو ا�ميلوز

  

أدت و .ا�ميلوز خليقت في حيوي جزيء وھو ،)PTST(يسمى  للنشا ستھدفمُ  بروتين اكتشاف إلى إليھا توصلوا التي النتائج أدت

 تشيرو .GBSSإنزيم يصعب كشف  كانبينما  يليزاا�م غيابإلى  PTSTجزئ  دونا>ختبارات ا]ضافية على نبات ا�رابيدوبسيس الطافر ب

  .ااستقرارً  أكثر GBSSإنزيم  ويجعل النشا حبيبات إلى GBSSإنزيم  نقل فيله دور  PTSTجزئ  أن إلى النتيجة ھذه

  

 .ETH زيوريخمعھد على موقع  الدراسة تفاصيلة قراء يمكن

 

  ] ةالمقال ھذه تقييم | لصديق رسالإ [

   



  ا�غذية س*مة على المناخ تغير تأثير نتائج ينشرون الباحثون

  

 تغير تأثيرالمتعلقة ب الرئيسية العلمية النتائج نشرب فاخانينجن أبحاث ومركز جامعة من ھوفسترانينك و نتجِ  جامعة منأوتيندال  يميكقام 
  .فوود ريسيرش إنترناشونال مجلةمن  خاص عدد في الغذائي ا�من على المناخ

  

 فئادال المناخف .طرق عدةب الغذائي ا�من يھدد قد المناخ تغير أن ،"FP7 Veg-i-Trade" ا�وروبي مشروعال من جزء وھو التقرير، يذكر

 استخداممما يؤدي بالتالي إلى زيادة  الفطريات، . وھنا يصبح من المرجح نموالممرضةالكائنات  ونمو للتلوث عرضزيادة خطر الت يعني
يمكن أن تعمل أيًضا  للدراسة، وفًقاو .بالبكتيريا نفسھا اتزراعال أو الري مياهفقد تختلط  رة،اغزب ا�مطار ھطول عندو .اcفات مبيدات
 غير الجراثيمتلك  تعطيلعلى  النباتات في طبيعي بشكل موجودةال البكتيريا من والعديد الشمس من )UV( القوية البنفسجية فوق ا�شعة

  .بسرعةة مرغوبال
  

أن و، المناخ تغير بسبباcفات  مبيدات استخدام زيادة توقعأنه من الم إلى وخلص المبيدات، واستخدام اcفات عن اسمً قِ  التقرير يتضمن
  .المختلفة المبيدات وأنواع والمحاصيل المناطقفي  بشدةختلف اcثار ست

  

  .نتجِ  جامعة موقع على ا�خبار نشرة أقرا ،ا�خرى والموارد التفاصيل من لمزيد
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  وراثًيا المعدلة للمحاصيل ا�وروبي اGتحاد قوانين بتغيير تنادي والتكنولوجيا العلوم لجنة

  

ينص على أن  اتقريرً البريطاني  العموم مجلسب والتكنولوجيا العلوم لجنة تأصدر
المعدلة وراثًيا  المحاصيل اعتماد منعالخاصة بالحالية  ا�وروبي ا>تحادقوانين 
الصفة  على قائم نظامھا إلى تغيير ويجب لغرضغير م*ئمة ل المتحدة المملكة في

  .وراثًيا معدلةال محاصيلال لتنظيم نفسھاالنباتية 
  

 وراثًيا المعدلة لمحاصيلا معارضةإن قائً* " اللجنة، رئيس ميلر، أندروصرح 
 والدليل .العلم وليس ،اتوالسياس القيم علىقائمة  ا�وروبيةالدول  من العديد في

 تشكل>  الوراثي التعديل باستخدامالمطورة  المحاصيل أنھو  الواضح العلمي
على سواء التقليدية المطورة بالتقنيات  المحاصيلمن مخاطر زائدة عن نظيراتھا 

  ."البيئة أو الحيوانات أو البشر
  

  .وراثًيا المعدلة المحاصيل على ا�وروبي ا>تحادقوانين  في رئيسية عيوب ث*ثة التقرير يناقش
  

 تقنياتال خ*لالمطورة من  المحاصيل منبنسبة أكبر  مخاطر شكلتُ  وراثًيا المعدلة المحاصيل أنالقوانين الحالية تفترض  •
 .نفسه المنتجعلى  وليس نتاجا] طريقة علىبصورة كبيرة  النھج ھذا يركزو .خرىا�

 المحتملة الفوائد معموازنة ذلك  في وفشل وراثًيا المحورة للمنتجات المحتملة المخاطر على الضوء الحالي النظام يسلط •
 .والبيئة والمستھلكين للمزارعين

المعدلة  المحاصيل اعتمادب السماح عدم أو السماحبشأن  الخاصة ھاقرارات اتخاذمن  ا>وروبي ا>تحاد دول القوانين الحالية تمنع •
 والمبالغة التكنولوجيا،ب المرتبط العلم فيعلى التشكيك  وراثًيا معدلةمنتجات اللل ضةناھالم ا�عضاء الدول يشجع وھذا .وراثًيا
  .ا]شكالفي 

  

 العلمية ا�دلةالتي تكون فيھا  لحا>تفي ا فقط يصلح ا�وروبي ا>تحاد قانون في عليه المنصوصتحفظي ال المبدأ أن اللجنة قالت الختام، في
  .ةمؤكد غير أو حاسمة غيرأو  كافية غير

  

  .المتحدة المملكة برلمان موقع على التقرير أقرا
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  العلمي البحث

  التبغ في البيئية الضغوط مقاومة ُيحسن ا�رابيدوبسيس في الب*ت بروتين

  

عائلة بروتينات ا]جھاد النباتي التابعة ل بروتيناتالتحتوي ھذا و .والبيئية الحيوية الضغوط من بشدة المحصولعائد و النبات نمويتأثر قد 
بوليسيستين، ( واحدنطاق ب*ت بروتيني  على ،الفلقة ةثنائيوالفلقة  ةأحادي اتالنبات في موجودةالو ،)PLAT(ب*ت المعروفة باسم 

> يتوفر إ>  ذلك، ومع .الضغوط استجاباتأنه ُيحسن مقاومة النبات تجاه  فترضيُ  )زييب*الجليسرول ث*ثي توكسين، - ألفا ز،يكسيجين>يبو
  ."الب*ت" عائلة بروتينات ا]جھاد النباتيحول  ةمتاحال البياناتكم محدود من 

  

بروتين  وظيفة ةسادرب الدنمارك في نجكوبنھا وجامعة النمسا في راتسج جامعة منرويتش  وتوماس رافج دير فان ريكإ ناالباحثقام 
في  AtPLAT1بروتين  تسبب .التبغ فيبعد نقله  ا�رابيدوبسيسالموجود في نبات  AtPLAT1المسمى التابع لعائلة الب*ت  ينباتا]جھاد ال
فقد أدى  ذلك، ومع .طبيعيةال ظروفال ظل في أسرعالمحورة بصورة  الجيناتكما تطورت  .التبغ فيالبيئية  الضغوط مختلفمقاومة  زيادة

 استجابات تنظيم في مشاركته إلى يشير وھذا .الحيوية لضغوطإلى خفض مقاومة الجينات المحورة ضد ا AtPLAT1فرط تعبير بروتين 
  .والحيويةضغوط البيئية ال
  

ذات نباتات  تطوير في احاسمً  كونھذا قد يو ،لضغوط البيئيةمقاومة اوالنبات  لنمو كمنظميعمل  AtPLAT1بروتين  أن النتائج أظھرت
  .مقاومة ُمحسنة ضد الضغوط البيئية

  

 .لينك رجسبرينموقع  على ةكاملال ةالمقال أقرا الدراسة،حول  المعلومات من لمزيد
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  الزيتون شت*ت في الجذور تكوين على النبات بقدرة يرتبط OeAOX2 جين

  

 دراساتالعديد من ال جريتأُ  .دقيق جيني وجيهل تفي ظ دثوتح الخضري، التكاثرعملية  فيخطوة رئيسية ضية رَ عَ ال جذورُيعد تكوين ال
في ھذه الدراسة، يھدف  .ووصف بعض المواقع القليلة تحديدإ> تم لم ي ذلك، ومع ،الَعَرضية جذوركوين التالمتحكمة في  الجينات لتحديد
ة البيولوجي العلوم ومعھد )NIGEB( إيران في الحيوية والتكنولوجيا الوراثية للھندسة الوطني المعھد من بالدوني وسيانالو حسيني مھدي

  .تكوين الجذورالنبات على  قدرةالمرتبطة ب الجينات تحديد إلى، التوالي على )IBBR(إيطاليا  في الحيوية والموارد

  

 منا�ورثولوج* جينات  خ*ل من ).Olea europaea L( الزيتون فيالمرتبطة بقدرة النبات على تكوين الجذور  الجينات تحديدتم 

ا�فراد عالية  في الجذرتطور  خ*ل الجينات ھذهل )mRNA( المرسال النووي الحمض مستويات تحليل تمكما  .ا�خرى النباتية ا�نواع

كبيرة في بدرجة فقط تصاعدًيا*  OeAOX2تم تنظيم جين ، ةسودرالم الجينات بينمن  .يالجذرالتكوين ومنخفضة  يالجذرالتكوين 

  .بالكامل الجينحديد خصائص تب فريقثم قام ال .الشت*ت عالية التكوين الجذري
  

 بينرابط  وجود النتائجوضح وت .وتحليلھا الفعالةالجينية  ا�شكال تعددو ا�لي*ت ديحدت أيًضاتم  الكامل،ب OeAOX2خ*ل فحص جين  من

  .الزيتون في OeAOX2 وجينعلى تكوين الجذور  القدرة

  

 س*ت جينية نابعة من جين سالف، يمكن القراءة عنھا من الروابط التالية:تسل*جينات ا�ورثولوج: 
html.10/Piper/Orthologsedu/Courses/Molbio/MolStudents/spring20.davidson.bio.http://www  

org/wiki/Homology_%28biology%29#Orthology.wikipedia.http://en.  

  

  التنازليعدد المكونات الخلوية بينما يحدث العكس في التنظيم  زيادةتقوم الخلية بالتصاعدي : في عملية التنظيم التنازليو *التنظيم التصاعدي

  org/wiki/Downregulation_and_upregulation.wikipedia.http://enيمكن القراءة عن ك* العمليتين من الرابط التالي 

  

  .لينك رجسبرينموقع  على ةكاملال ةالمقالأ قرا المعلومات، من لمزيد
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  الرمادي العفن ضد مقاومة يمنح الزنبق زھور في RCH10 الكايتينيز جين تعبير فرط

  

البوتريتيس  فطريتسبب و .الزينة نباتاتصناعة  من ارئيسيً  اجزءً  ويشكل العالم في الكبرىالبصلية  المحاصيل حدأ زنبقاليمثل 
"Botrytis على الزينة نباتات صناعة نجاحيعتمد ھكذا، و .زنبقھا الفي بما المحاصيل من واسعة مجموعةفي  بالغة اقتصادية خسائر" في 

  .ضامرا� مقاومة مثل أساسية خصائصتتمتع ب ةجديد س*>ت إدخال
  

نبات  لتطويرا�جروباكتيريام باستخدام نھج التحول الجيني بوساطة نوتنجھام  جامعةمن  ويلسون وزوي كاسيريس دي نونيزنسيسكو اقام فر
 المقاومة مستويات تقييم تم .في النبات )RCH10(ا�رز كايتينيز  جينفرط تعبير مع  "Stargazerالمعروف باسم ستارجيزر " زنبقال

 كما ،"Botrytisضد فطر العفن " مقاومةالمحورة  النباتات أظھرتو .رماديال عفنالب ا]صابةمن خ*ل  زييتيناكالتعبير ب مرتبطةالجديدة ال

 آثار أي رازھgالمحورة المزروعة ل النباتات رظھِ لم تُ  ،من ناحية أخرى .تعبير جينات الكايتينيزب مباشرة ع*قةنفسھا  المقاومة أظھرت
  .الجين المحور تعبيرب مرتبطة ضارة ةمظھري

  

  .يوراثال ليعدتال نھج خ*ل من ةطورالم رماديال للعفن مةلمقاوِ ا زنبقلنباتات ال ا�ول التقرير ھذاُيعد 
  

  .لينك رجسبرينموقع  على ةكاملال ةالمقال أقرا الدراسة،حول  المزيد لمعرفة
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  تك بيو كروب وراء ما

  للسرطان ع*ج اكتشاف في للمساعدة الذكية الھواتف على جديدة لعبة إط*ق

  

العب باسم  iOSعلى الھواتف الذكية التي تعمل بنظام آندرويد و لعبة ئھموشركا المتحدة المملكة في السرطان أبحاث مؤسسةب الباحثون طور
 وراثية بيانات لتحليل ل*عبين الجماعية قوةال ماستخدھي تعتمد على او" Play to Cure: Genes in Space" الفضاء في جينات: وعالج

  .السرطان مقاومة في العلماء ومساعدة حقيقية
  

 أنواعبعض  فھم على تساعد قد التي الوراثية السرطان بيانات يمثل وھذا، ألفا العنصر تسمى خيالية مادة عيجمفي ت ال*عبين مھمة ركزتت
ھو ا�مر الذي قد يستغرق و العلماء، إلى البيانات تحليل نتائجتعود  ألفا، العنصرإلى  الطريق خريطةبرسم  نوال*عبقوم ي عندما .السرطان
  .السرطانمرض  ضد جديدة ع*جات لتطوير البيانات ھذه استخدام سيتم .لقيام بهل ساعات منھم

  

  .المتحدة المملكة في السرطان أبحاثمؤسسة  موقعقم بتنزيلھا من  أو اللعبة عن المزيد أقرا
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  إع*نات

  آسيا الجينوميكس النباتي في مؤتمر

  

  آسيا في الجينوميكس النباتي الثاني مؤتمر: الحدث

  

  ٢٠١٥ مارس ٢٠-١٩الفترة : التاريخ

  

  ماليزيا لمبور، كوا>: المكان

  

يرجى التواصل معنا على البريد ا]لكتروني  التفاصيل من لمزيد ."CBU/10"الكود  مع% ١٠ خصما>ستفادة ب لقراءيمكن ل

uk.co.nnoakes@globalengage  المؤتمر موقعأو زيارة.  
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  لمنطقة آسيا والمحيط الھادئمؤتمر التكنولوجيا الحيوية السابع 

  

  الھادئ والمحيط آسيا لمنطقة السابع الحيوية التكنولوجيا مؤتمر: الحدث

  

  الصين بكين، ھيلتون،تري  دوبلفندق : المكان

  

  ٢٠١٥يوليو  ١٥-١٣الفترة : التاريخ

  

 .المؤتمر موقع زيارة يرجى التفاصيل، من لمزيد
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