
  ٢٠١٥ أبريل ٢٢                العدد ھذا في

  ا�خبار

  عالمًيا

 ٢٠١٥ لعام "ا نسانية أجل من اتاختراع" بجائزة يفوز الذھبي ا�رز مشروع •

 العالمي المستوى على الحيوية التكنولوجيا معلومات تبادل يعزز ISAAA شبكة اجتماع •

 

  أفريقيا

 راثًياو المعدلة المحاصيل لتنظيم مستعدة كينيا ج:أوتشيين جويل •

 الحيوية لتكنولوجيال الداعمة دولال إلى نضموت الحيوي ا�مان قانون على توقع نيجيريا •

  

  ا�مريكتين

 الجزيئية اتمقصال باستخدام بطاطس صنف حسنيُ  الوراثة علماء أحد •

 غذيةالمُ  العناصرب النباتات ادمد  النيتروجين على تغذيةالم البكتيريا تعقب •

  

  الھادئ المحيطو آسيا

 النجدي قطنال جينوم شفرة فك •

 راثًياو المعدلة المحاصيل تعليق قرار لرفع أستراليا جنوب يدعو الزراعة وزير •

 راثًياو المعدلة لمحاصيلل ةالحقليالتجارب  إجراء تطلب ھوكايدو مزارعي جمعية •

  

  أوروبا

 النباتات في ةغذيمال عناصرال ناقل أنماط ونكشفي العلماء •

 طبيعي بشكل وراثًيا تتحور البطاطا •

  

  العلمي البحث

 الطافر CRY8KA5 لبروتين ا�غذية سCمة تقييم •

 ا�رابيدوبسيس في الجفاف تحمل ةدازيل LOV KELCH بروتين تعبير فرط •

 التقليدي نظيرهك بالمثل غذِ م "٥٫١ "إمبرابا راثًياو المعدل الفاصوليا صنف •

  

  تك بيو كروب راءو ما

    أسرعو كبرأ نمويل الحور شجر جينات يحورون العلماء •



  عالمًيا

  ٢٠١٥ لعام "ا4نسانية أجل من اختراعات" بجائزة يفوز الذھبي ا�رز مشروع

 

ختراع Jا براءاتل المتحدة الوJياتومكتب  التكنولوجياو لعلوماسياسات ل ا�بيض البيت مكتب منح

 .٢٠١٥ لعام ا نسانيةمن أجل  اتاختراع جائزة مشروع ا�رز الذھبي )USPTO( التجارية العCماتو

الھامة للمعيشة ون على توفير التكنولوجيات عملذين يال اJختراع براءات �صحاب الجائزةتلك  حمنَ تُ 

 المعيشة مستوياتو المنزلية الطاقةالعامة و ةالصحو الطب مجاJت في العالمجميع أنحاء  في لمحرومينل

  .التغذيةو

  

، الذھبي ا�رزشركاء ابتكار  رؤيةب ا�بيض البيت في ٢٠١٥ أبريل ٢٠ في الممنوحة الجائزة تعترف

أدى  نالذيَدبكوك،  أدريانلRرز الذھبي،  ةا نسانيالشئون  مجلس أمينو ،باير بيتروبوتريَكس  وجإن

  .الذھبي ا�رز من Jستفادةمن ا المزارعين صغار تمكيناختراعھم إلى  تطبيق

  

 الذھبي ا�رز في المستخدمة الرئيسية التكنولوجياتاستخدام"  حرية" تمكن، فقد "IRRIا�رز " لبحوث الدوليللمعھد  يا عCم لبيانل وفًقاو

"الحر"  الترتيب ھذا خCل منو .للربح ھادف غير أساس على الذھبي ا�رز تطويرو البحث مواصلةمن  مةاالع المؤسساتو IRRI معھد

 عند ھااستخدام إعادةو البذورتكلفة  تحمل لمواردل نيفتقرالم للمزارعين يمكن الذھبي، ا�رزأصناف طبيعية بالفعل من  تربيةبا ضافة إلى 

  .تھاتاحإ

  

  .IRRI معھد موقع على ا عCمي البيانو الذھبي ا�رز موقع على الخبر اقرأ التفاصيل، من لمزيد

  ] ةالمقال ھذه تقييم | لصديق رسالإ [

  العالمي المستوى على الحيوية التكنولوجيا معلومات تبادل يعزز ISAAA شبكة اجتماع

 في بارك سفاري فندق فيخامس عشر ال السنوي اجتماعھا ISAAAھيئة التابعة ل )BICs( الحيوية التكنولوجيا معلومات مراكز شبكةعقدت 

 أفريقيا وسطو شرقو فاسو بوركينا فيعشرة دولة  من ممثل عضو ٢٩ اJجتماع ضم .٢٠١٥ أبريل ١٦-١٥في الفترة  كينياب نيروبي

  .أوغنداو الفلبينو باكستانو ماليزياو إيرانو اندونيسياو الھندو مصرو

مختلف  على الضوء تسليطعلى  الجميع شجعو المشاركينب، آسيا-سي مركز مديرو ISAAAلھيئة  العالمي المنسقد. راندي ھوتيا،  رحب

 نجاحات، ISAAAمركز المعرفة بھيئة ماريتشل نافارو، مديرة  د. تقدمبينما  ديناميكية، أكثرھا جعلو المنظمةتعزيز ل اJستدامة فرص

 اعتماد بحوثو الجديدة المنشوراتمن خCل وبصورة كبيرة  ا نترنتعلى و ما عCفي وسائل أنشطته  زيادة خCل منالمركز 

 مديرأشاد د. روي موجيرا، و .٢٠١٤ عامالتي تمت خCل  تھاأنشط الحيوية التكنولوجيا معلومات مراكز قدمت بالمثل،و .المزارعين

 على ةالقائمالحيوية  التكنولوجيا معلومات نشر في الشبكة اتإنجازو ISAAA، بدور ھيئة التكنولوجياو للعلوم كينيا زارةوب مساعدال ا�بحاث

با ضافة إلى  ا�مان الحيويو الزراعية الحيوية التكنولوجيا صلواتومبادرات  تعليمو سياساتو بحوث عن عامة لمحة قدم كما العلم

  .أفريقيا وسطو شرق دول في العامة التوعية



 قياسل التخطيط دوراتو عملال رشو ليسھ، على تبرنامجال ةمسئولرودورا ألديميتا،  د.و، ISAAAھيئة  رئيس ج،نيت بول د.عمل كل من 

مركز ( مراكزثCثة  أعضاء مرة �ول اJجتماع ضم كما .لتمويلل استدامةتأسيس و الحيوية التكنولوجيا رسائلونشر  الشبكة أنشطة

دور ھيئة  مناقشةحيث تمت الزراعية  الحيوية لتكنولوجيال العالمي المعرفة مركزمع  )آسيا-سي مركزو ،أفريسنترومركز  ،أمريسنتر

ISAAA  ستجابة كفاءةفيJالحيوية لتكنولوجيابا للنھوض قبولال بيئة لتمكين الحيوية التكنولوجياالمتعلقة ب العالمية المعلومات تبادلو ا 

 .الخاصة دھمبC فيالزراعية 

 ا لكتروني البريد على الحيوية التكنولوجيا معلومات مركز من ميركادو صوفي مع صلالتوا يرجى التفاصيل، من لمزيد

org.smm@searca 

 ] ةالمقال ھذه تقييم | لصديق رسالإ [

  أفريقيا

  وراثًيا المعدلة المحاصيل لتنظيم مستعدة كينيا :أوتشيينج جويل

تحاد J العام لRمين وفًقاجاء ھذا  ،الحيوية التكنولوجيا محاصيل لتنظيم فعالةال ليةا\و البشرية القدرةو الحيوية التكنولوجيا آليةلديھا  كينيا

 ا�مان قانون تطبق التي ربعةا� اللوائح أن الذي أوضح، جأوتشيين جويلد. ، نيروبي بجامعة الباحثين كبار وأحد بكينيا الحيوية التكنولوجيا

  .الحقل في راثًياو المعدلة المحاصيل اختبارخCل  المتطلبات لجميع ھاامتثال لضماننشرھا  تم الحيوي

 جميع في مفتشين الوطنيةھيئة ا�مان الحيوي لدى و اJستھCك، إلىالتطوير  منبداية  راثًياو المعدلة الكائناتمراقبة  تمتوصرح جويل "

 مكتب ضعوفقد  ذلك، على عCوةو .اJمتثال لضمان المنتج قيمة سCسل طول علىو ةحقليال التجاربو الدخول منافذ مثل الرئيسيةماكن ا�

  ."اJمتثال جھود لتعزيز السوق لمراقبة امعيارً  )Kebs( للمعايير كينيا

ت أكد أبريل، ١٤- ١٢الفترة  في نيروبي في دَ قِ عُ  الذي الحيوي ا�مانو الزراعية الحيوية التكنولوجياللتواصل بشأن  الدوليالمؤتمر خCل 

 ا�كاديميةو ؛ا�وروبية المفوضية مثلالمحترمة  الدولية المنظمات أن، ISAAAالتابع لھيئة  أفريسنتر مركز ةمدير مارجريت كاريمبو،

 الغذائي ا�من تحقيق في مفيدةو آمنة ھاأن واجدوالمعدلة وراثًيا و المحاصيلبتقييم  واماق العالمية الصحة منظمةو ؛للعلوم ا�مريكية الوطنية

  .العالمي

  .ميديا ستاندارد موقع على متاحة ةا�صلي ةالمقال

  ] ةالمقال ھذه تقييم | لصديق رسالإ [

  الحيوية للتكنولوجيا الداعمة الدول إلى وتنضم الحيوي ا�مان قانون على توقع نيجيريا

على  جوناثان جودJك الرئيس قعوبعدما  الحيوية لتكنولوجياالدول الداعمة ل إلى نيجيريا انضمت

الذي  صحفيال بيانال في .٢٠١٥ أبريل ٢١ اJثنين يوم ةالوطني الحيوي ا�مان كالةومشروع قانون 

بروفيسور  تقال ،ةالوطني الحيوية التكنولوجيا تنميةوكالة ل التنفيذي الرئيسو العام المدير قعهو



 قالتو .نيجيريا في الحديثة الحيوية التكنولوجيا تنظيمل ا�ھمية ةبالغُيعد من القوانين  الوطنيا�مان الحيوي  قانون أنلوسي جوميا أوجبادو 

  .اجيدً  ااھتمامً  الحكومةأولته  ما إذا الغذائي ا نتاج زيادةو العمل فرص من المزيدتوفير  شأنه من القانون نأ

 البCد في الحديثة الحيوية التكنولوجيا أنشطة من للتحقق اقانونيً  اإطارً  الحيوي ا�مان قانونسيقدم "النص التالي  صحفيال بيانال ذكركم 

 Cًت مختلف مننيجيريا  خبراء/علماء شراك  سيلةو توفير ذلك ، ويشملنيجيريا في راثًياو المعدلة المحاصيل استيراد عن فضJالمجا 

  ."المحلية نالتحديات حلولبحث الو لتحديد

  :يلي ما عقa وَ مُ ال قانونال يتناولو ).AIA( موعلالم المسبق اJتفاق على راثًياو ةمعدلال اتكائنلل المتعمد ا طCق الحيوي ا�مان قانون بنيي كما

 القانون. مخالفة عقوبةو مخالفاتال -١

 الحديثة. الحيوية التكنولوجيا أنشطة ممارسةو راثًياو المعدلة الكائنات بإطCق السماح صCحيات -٢

 .راثًياو المعدلة الكائنات استخداموإطCق وتداول  قبل دارةأو ا  المخاطر تقييمإجراء صCحية  -٣

 .التصنيعو ية وا�عCفغذا� ذلك في بما منتجاتھاو المحورة الحية الكائنات / راثًياو المعدلة الكائنات جميع ةغطيت -٤

  .المخاطر تقييم في اJقتصاديو اJجتماعياJعتبار  -٥

 .راثًياو المعدلة الكائنات استخدامعلى الدول ا�فريقية  من المزيد ةمع موافقبالتزامن  اسريعً نشاًطا  أفريقيا في الحيوي ا�ماناكتسب تنظيم 

في  راثًياو المعدلة المحاصيلكما تزرع بعض تلك الدول  الحيوي Rمانل قوانينب مصرو غاناو فاسو بوركيناو أفريقيا جنوبتتمتع كل من و

 تنزانياو وجتوو كينيافتشمل  الحيوي Rمانل قوانينالتي لديھا  خرىأما الدول ا� ).فاسو بوركينا ،السودان أفريقيا، جنوب(الوقت الحالي 

  .ماليو

 عن المزيد لمعرفة .ail.comوراثًيا معدل@roxydado91 ا لكتروني البريد على جيدادو روز مع صلواتال يرجى المعلومات، من لمزيد

  .mkarembu@isaaa.org ا لكتروني البريد على كاريمبو ريتجمار مع التواصل يرجى أفريقيا، في الزراعية الحيوية التكنولوجيا

  ] ةالمقال ھذه تقييم | لصديق رسالإ [

  ا�مريكتين

  الجزيئية المقصات باستخدام بطاطس صنف ُيحسن الوراثة علماء أحد

رينجر بطاطس  ُتراكم J .اتالجينتعديل تقنية  باستخدام س رينجر روسيتبطاطصنف ، مينيسوتا بجامعة الوراثة، عالم فويتاس دانطور 

 مادة من أقل كميةھذه البطاطس  نتجت نفسه، الوقت فيو .فترة حفظھا ليطالباردة مما ي الحرارة درجات في الحلوة السكريات روسيت

  .تحميرھا عند ا�كريCميد

بـ أو ما يعرف صناعًيا  ُمھندسةال "النوكلييزإنزيمات القطع " باستخدام" DNAالحمض النووي " تغييرل جديدة تقنية ھي الجيناتتعديل 

 عدد باستثناء التعديل آثار راءھاو تترك J تقنية ھيو )TALENs( الصناعية القطع إنزيماتتقنية استخدم فويتاس ". الجزيئية اتمقصال"



فترة  إطالةمما تسبب في  فركتوز،و جلوكوز إلى السكروز حولي احدو جينعلى غلق  تعديلواشتمل ال .المحذوفة DNAأحرف الـ  من قليل

  .تهجودب ومةالمسا دونالمنتج حفظ 

  .MIT عھدم وقعم على المزيد اقرأ

  ] ةالمقال ھذه تقييم | لصديق رسالإ [

  الُمغذية بالعناصر النباتات 4مداد النيتروجين على المتغذية البكتيريا تعقب

 الزراعية ا�راضي فيينقص  ما اغالبً  هلكنو الجوي الغCف في فرةووھو موجود ب النبات لنمو ةماھال صراعنأحد ال النيتروجينيمثل 

 كونت قد النيتروجينمتغذية على ال البكتيريا أن واوجدو التربة في النيتروجين نقلل مةادآمنة ومست طرق عن العلماءبحث  .كبيرصورة ب

  .الحل

 التربة بكترياالذي تسحبه بتعقب النيتروجين  ا�مريكيةالطاقة  زارةوالتابع ل الوطني بروكھافن مختبر علماءمع  الباحثين من دولي فريققام 

بصورة  نموال تعزيزَوُوِجّد أنھا تعمل على  )BNF( للنيتروجيني الحيو التثبيتتسمى ھذه العملية  .نباتلل صديق أمونيومك هتطلقو الجو من

  .يةالعشب المحاصيلبعض  فيملحوظة 

  Azospirillum brasilenseوھم  ،الحيوي للنيتروجين التثبيتالمرتبطين ب التربة بكتريامن  اثنين ريثتأ بقياس العلماء قام

لتثبيت  مباشر دليل أول الدراسة تظھر، وأ)Setaria viridis(ا�خضر  الثعلب ذيل عشب لى، عHerbaspirillum seropedicaeو

 النتائج أظھرتو .خCل النبات انتقل ثم البكتيريابواسطة  أوJً حيث تم امتصاصه  المشع النيتروجين جودو عقبت خCل منالنيتروجين حيوًيا 

  .الجذر طولو الوزنو الطول في كبيرة زيادات

  .بروكھافن مختبر موقع على صحفيال المقال اقرأ البحث، ھذا حول التفاصيل من لمزيد

  ] ةالمقال ھذه تقييم | لصديق رسالإ [

  الھادئ المحيطو آسيا

  النجدي القطن جينوم شفرة فك

 تحدياتالنجدي  القطن من جديدة أصناف تطوير شكلوي ،ا�لياف صناعة في المحاصيل أھمالنجدي (أو القطن المكسيكي) أحد  قطنالُيعد 

تمت قراءة تسلسل  ،الصين في الزراعية جنانجين جامعة منتيانزن زانج  بقيادة دولي فريق أجراھا دراسة فيوھذا  .المحصول تعقيد بسبب

  .النجدي القطن جينوم

 البكتيري الكروموسوموتسلسCت  ؛كاملبال الجينومقراءات مدفع الجينات على  توظيف خCل نالنجدي م القطنتم فك تسلسل جينوم 

 Dالجينوم الفرعي و A جينات الجينوم الفرعي ديحدعملت تلك الطرق على توخرائط تسلسل النمط الجيني.  ؛end-(BAC) اJصطناعي



الجينوم  جيناتترتبط  بينما ا�لياف تحسينبمرتبطة  Aالجينوم الفرعي  جينات أن النتائجوتوضح  .بينه المتماثل غير تطورتحديد الو

  .قةائفال القطنلسJCت  يةالمستقبل تربيةال في امفيدً من المحتمل أن يكون ھذا و .الضغوط تحملب Dالفرعي 

 .بيوتكنولوجي نيتشر موقع على للدراسة الكاملة التفاصيل اقرأ

  ] ةالمقال ھذه تقييم | لصديق رسالإ [

  وراثًيا المعدلة المحاصيل تعليق قرار لرفع أستراليا جنوب يدعو الزراعة وزير

 مأدبة خCلجويس  تحدث .راثًياو معدلةال محاصيلقرارھا بتعليق ال رفععلى  أستراليا جنوب جويس بارنابي اJتحادي الزراعة زيرو حث

تفعل  لم إذاو .القرار ھذا استراليا جنوبكي تتخذ ل حان قد الوقت أنأكد على و أديCيدمدينة  في الزراعية التجارية ا�عمال لقادة عشاء

  .أستراليا سطو في رئيسية كمدينة أديCيدمدينة  داروينمدينة  تجاوزت سوفف

وتزرع وتخطط تقول نعم نعم نعم  تبقي احدةو مدينةو داروينو أديCيدإنما و لندنوا باريس تليس ماولكنھ مدينتين،قصة  إنھاوقال جويس "

 داروين بين خيارال مع أستراليا، سطو في الرئيسية المدينة باسم اعليھ داروينفسوف تتغلب  أديCيد، فيِھّمة ال نفس على نحصل لم ما. لنمول

ھذه  تكونيجب أن  لكنو ،ھمايلكل اJزدھار نريدوإنما  ذلك ريدJ ن نحن .ثيقو بشكل زدھاريتبعه اJسو شمالسيتجه العمل إلى ال ...ديCيدأو

  ."نعم تقول التي المنطقةھي 

  .التكنولوجياو التجارة حقائق موقع على المزيد اقرأ
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  وراثًيا المعدلة للمحاصيل الحقلية التجارب إجراء تطلب ھوكايدو مزارعي جمعية

 ثوبح منظمةب المستقل المحلي ا داري كيلوال إلى اليابانب ھوكايدو في راثًياو المعدلة لمحاصيلل ةحقليال تجاربتم تقديم التماس  جراء ال

  .ھوكايدو

 خاصةو البCد في المستھلكينو المزارعين بينمثيًرا للجدل  اموضوعً  راثًياو المعدلة المحاصيل اعتمادكان  ةالماضي اعامً التسعة عشر  في

 خاصةو متقدمةالتكنولوجيا الزراعية ال اعتمادمن  ھوكايدو في نوالمزارعُمنَِع  ذلك، معو .الصناعات أھم الزراعة تعتبر حيث ھوكايدو في

 ھوكايدو لمزارعي سمحيُ  J لكنو العالم، في ا�ماكن من العديد في راثًياو المعدلة المحاصيل فوائدوقد ثبتت  .راثًياو المعدلة المحاصيل

  .راثًياو المعدلة المحاصيل زراعة اعمليً  يمنع الذي ھوكايدو قانون إلى في ا�ساس ذلك يرجعوباستخدامھا 

 جمعيةالمزارعون نشأ أ ،راثًياو المعدلة المحاصيل على ھوكايدو مزارعي لبَ قِ  منحصاءات ا و الدراسات من اعامً  ٢٠ من أكثر بعد

 بنجرو الذرةو الصويا فول ذلك في بما راثًياو المعدلة لمحاصيلل ةحقليالبإجراء التجارب  لبايط الذي ھمالتماس واقدمو ھوكايدو مزارعي

 راثًياو المعدلة المحاصيل Jختبار اليابانيين المزارعين من التماس أول ھذاُيعد و .٢٠١٥أبريل  ٧تاريخ ب ھوكايدوبحوث  منظمةى لإ السكر

ر مساحات زراعتھم بح امزارعً  ٥٠ عليه قعووقد  الحقل في aھكتار ١٨٠٠ واليُتَقد.  



 البريد على الياباني الحيوية التكنولوجيا معلومات مركز مدير توميتا، فوساو د. مع التواصل يرجى اJلتماس، بشأن تفاصيلال من مزيدل

 YRL05042@ni3y.com ا لكتروني
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  أوروبا

  النباتات في المغذية العناصر ناقل أنماط يكشفون العلماء

خCل  من الغذائية لعناصرل النباتات امتصاص لكيفية الحالي الفھم ىتحدت التي دراستھم نتائج طوكيو جامعةو نيسإ جونمركز  علماءنشر 

 ا سفنج مثل جذورال تعمل حيث خرىا� النبات أجزاء إلى الجذور من تنقل الغذائيةبصفة عامة أن العناصر  فوالمعر من كان .جذورھا

 ضمانل الغذائية العناصر امتصاص في محددة ظائفو لھا جذورال من معينة أجزاء جودوالحديثة  دراسةال توضحأ ذلك، معو .بسيطال

  .لنباتل ا�مثلوالتطور  نموال

 .جذرفي ال البورون تقCان قطبيةو عضموحدث عن طريق ت الجذر خCل لبورونلعنصر ا معقدة نقلعملية  ھناك أن الدراسة ووجدت

 كشفتو .الحي النبات جذر عبر بدقة البورون تركيزاستطاعوا تحديد و الجذر،التي تحدث في  تقCاالنتلك  عضمولنموذج  الباحثونصاغ 

 يدعم جذربال خرىا� قساما� في هامتصاصأن  حين في نفسه، لجذرل المستمر النمو يدعمقمة ال في البورون امتصاص أن أيًضاالباحثون 

  .النبات نمو

 التربة من ةدَ دa حَ المُ  المغذية العناصر منالمزيد أو القليل  اصمتصنباتات قادرة على ا تطويرل الباحثين قبل من الدراسة نتائج استخدام يمكن

  .معين لموقع البيئية للظروف وفًقا

  .سينإ جون مركز موقع لىع المعلومات من المزيد اقرأ
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  طبيعي بشكل وراثًيا تتحور البطاطا

جاء  "وباكتيرياما�جر من ةطبيعي جيناتعلى  العالم أنحاء جميعفي  البطاطاتحتوي "

 )CIP( للبطاطس الدولي المعھدو ِجنت بجامعة نوباحثدراسة التي نشرھا الللوفًقا ھذا 

  ).PNAS( ا�مريكية المتحدة الوJيات في للعلوم الوطنية اJكاديميةوقائع مجلة  في

خCل بحثھم الغريبة من ا�جروباكتيريام  النووي الحمض تتسلسC الباحثون اكتشف

 النووي الحمض ھذا جودو بسببو .الفيروسية �مراضعCج ال البطاطا جينومعلى 

 ،الُمخَتَبر البطاطا صنف ٢٩١الـ  فيالتسلسCت المذكورة  ظھرت ."ةطبيعيصورة ب وراثًيا ةمعدل" انھكوب البطاطااعتبار  يمكن ،"الغريب"

إنما وانتقال الجينات  سببم تحدث بل تتسلسCھذه ال :النتيجة نفس مختلفةال بحثيةال سائلوال أكدتو .النسيبة البرية ا�نواع بعض في حتىو

  .البطاطا جينوم من جزءھي 



بواسطة  اختيارھا تمي إيجابيةإمكانية تقديمھا لصفة  إلى شيرمما ي البطاطا في نشطةالغريب  DNAالـ  تسلسل جيناتكما اتضح ان 

  .تدجينال خCل المزارعين

  .للعلوم الوطنية اJكاديمية وقائع موقع على يةالبحث ةالمقال اقرأ
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  العلمي البحث

  الطافر CRY8KA5 لبروتين ا�غذية سGمة تقييم

 ضد اعدةوال تهفعالي بسبب ،ثورينجينسيس الباسيCس بكتيريا من طافر بروتين ھوو ،Cry8Ka5 بروتين ةسادر على فترة منذ العلماء يعكف

 إجراءب زمCؤهو سيارا في اJتحادية الجامعة من فيليب دافي قام ،الصدد ھذا في ).Anthonomus grandis( القطن سوسة مثل الخنافس

  .نترول)(كُ  اختباري كنموذج Cry1Ac بروتين مع Cry8Ka5 لبروتين يةغذا� سCمة تقييم

 سائل في تحلل Cry8Ka5 بروتين أن أيًضا دَ جِ وُ وَ  .حساسيةلل المسببة لبروتيناتا مع شابهبت J الطافر Cry8Ka5 بروتين أن النتائج أظھرت

 من مجك/جرام يمل 5000 من أكبر Cry1Ac بروتينو Cry8Ka5 لبروتين )LD50( *المميتة الوسطى الجرعة تكانو .ىاكحَ مُ ال المعدة

 بروتين باستھCك رتبطت صلة ذات مخاطر توجد J أنه إلى الباحثون خلص النتائج، إلى واستناًدا .للفئران تزقيمھا* عند الجسم زنو

Cry8Ka5.  

  اJختبار. تحت العينة أفراد عدد نصف لقتل الCزمة الجرعة لقياس الحادة سميةلل معياري مقياس المميتة: الوسطى *الجرعة

  http://en.wikipedia.org/wiki/Median_lethal_dose وا نجليزية. العربية باللغتين التالي الرابط من عنھا القراءة يمكن

  للمعدة. الحلق من أنبوب خCل من عادةً  ويتم Jختباره معين دواء أو غذاءب قسرًيا الحيوانات إطعام *التزقيم:

  .توكسيكولوجي كيميكال آند فوود مجلة موقع على الملخص اقرأ
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  ا�رابيدوبسيس في الجفاف تحمل لزيادة LOV KELCH 2 بروتين تعبير فرط

  فرط تعبير ات أندراسفي إحدى ال طوكيو في جاكوشوين جامعة من كيوسيو توموھيرو بقيادة يبحث فريقمؤخًرا Jحظ 

 في الجفافمن تحمل  عززي النباتات، في ريزھتالوقت و *البيولوجية الساعةتحكم في ي يذال، LOV KELCH PROTEIN 2 (LKP2) بروتين

  .ا�رابيدوبسيس نبات

  



المحور  ا�رابيدوبسيسنبات  في الجفافغياب ضغط  حالة في حتى أعلى كان لجفافلفزة محالمن الجينات  ةأربع تعبير أن التحليل أظھر

 النباتات في أسرع ذروته لجفافالمحفزين ل RD29و DREB2Bالجينين  تعبيربلغ  الجفاف، ضغطأما في ظروف  .LKP2ببروتين 

 من أعلى بقاءلھا معدل  كانو الجذور،و ا�وراق من امزيدً  أيًضا LKP2أنبتت النباتات المحورة ببروتين  ا ماھة،و الجفاف بعد .المحورة

  .النموذجية النباتات

 / DREB1A-Cلجينات  يحدث من خCل التنظيم التصاعدي* LKP2المحورة ببروتين  النباتاتفي  تحمل الجفاف أن إلى النتائج ھذه تشير

CBF1-3 بروتين  أن النتائجوتقترح  ."٣ النھاية اتجاهفي  أھدافھاوLKP2 كذلكوالتزھير توقيت  بحوث من المزيد  جراء استخدامه يمكن 

  .الجفافتحمل 

  .معين بسلوك ساعة ٢٤ مدار على الحي الكائن داخل تحدث بيولوجية عملية أي): الَيوميّ  الَنْظمٌ ( البيولوجية الساعة*

  .لينك سبرينجر موقع على الكاملة ةالمقال اقرأ المعلومات، من لمزيد
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  التقليدي كنظيره بالمثل مغذِ  "٥٫١ إمبرابا" وراثًيا المعدل الفاصوليا صنف

تمت الموافقة  ،٢٠١١ عامخCل  .الCتينية أمريكا في اصولياالف إنتاج من تحد التي ا�مراض أھمأحد  الذھبي تبرقشال فيروس مرضد عيُ 

  .البرازيل في الذھبيتبرقش الفاصوليا  لفيروس ةالمقاوم ٥٫١إمبرابا  راثًياو المعدلةصنف الفاصوليا على ا طCق التجاري ل

في سCلة  الغذائية العناصر تقييمب البرازيل فيالوراثية والتكنولوجيا الحيوية  لمواردھيئة إمبرابا ل من أراجاو فرانسيسكو بقيادة فريق قام

  .ينتجاري ينصنف معللصنف المحور والتزاوج التبادلي  التھجين من المستمدةالسJCت  عن فضCً  ةا�ساسي راثًياو المعدلةالفاصوليا 

 ذلك، على عCوةً و .التغذوية الناحية من عدلالم غيرمكافًئا لنظيره التقليدي  كان راثًياو المعدلاصوليا الفصنف  أن النتائج كشفتھذا وقد 

  .المزروعة التجاريةالفاصوليا  أصنافالعديد من في  المرصودة القيم من مجموعة ضمنيقع  الغذائية المكوناتكم  فإن

 .لينك سبرينجر موقع على ةكاملال ةالمقال اقرأ المزيد، لمعرفة
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  تك بيو كروب راءو ما

  وأسرع أكبر لينمو الحور شجر جينات يحورون العلماء

 مساعدةو المتجددة الموارد إمدادات لزيادة المعتاد من أسرعو أكبر بصورة تنمو الحور أشجار لجعل سيلةو مانشستر جامعةب العلماء اكتشف

  .المناخ تغير آثار مع التكيف على ا�شجار



 ا�شجار نمت ،الجينين تعبير فرط عند .شجرة جذع نمو في انتحكمي لذانال CLEو PXY باسم المعروفة الجينات من اثنين بتعديل الفريق قام

  .أكثر أوراق ذاتو عرضأو أطول كانتو ةالمعتاد ةسرعال بضعف

 في سھمسي مما أكبر بسرعة تنمو أشجار نتاج  الطريق يمھد اJكتشاف ھذا" قائCً  ،تيرنر سايمون بروفيسور ،البحث قائد صرح قدو ھذا

 المنبعث الكربون أكسيد ثاني غاز تقليل مع اتيوالكيمياو الموادو الحيوي قودولل متجدد كمصدر النباتية الحيوية الكتلة زيادة احتياجات تلبية

  ."الجوي الغCف في

  .مانشستر جامعة موقع على ةصحفيال ةالمقال اقرأ البحث، ھذا حول التفاصيل من لمزيد
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