
  ٢٠١٥ أبريل ٢٩                العدد ھذا في

  ا�خبار

  عالمًيا

 الحيوي التنوع علىتركيبية اللبيولوجيا ل المحتمل ا�ثر يناقشالتنوع الحيوي اتفاقية تقرير  •

 الغذائي وا�من التجارة اتفاقات ايعززالفاو و العالمية التجارة منظمة •

  

  ا�مريكتين

 الفطري-يالنباتتبادل استمرار ال على يحافظ ا�مونيوم ناقل •

  

  الھادئ والمحيط آسيا

 باكستان فيوراثًيا  َھنَدسالمُ  قطنال مزارعيعوائد  ةتكلف نسبة تقدير •

 ا5نتاج عالي ا�رزصنف جديد من  ١١قدم يمجلس البحوث الزراعية الباكستاني  •

 الھند فيالُمَھنَدس وراثًيا  القطن بشأن اتقريرً  صدرتُ  ISAAAھيئة  •

 سنةمئة مدار  علىا5نتاجية  همن خ>ل دراسة بيانات قمحمن ال أفضلأصناف  تطوير •

  

  أوروبا

 المطاط إنتاج بروتيناتيحددون  العلماء •

 وراثًيا معدلة منتجات على يوافق ا�وروبي اAتحاد •

 وراثًيا المعدلة الكائنات معارضةل الناسنزعة  ون سببشرحي العلماء •

  

  العلمي البحث

 لDف>توكسين مقاومة ذرة تطوير فييساعد  الجيني ا5سكات •

 ا�رز جذور فيا�سباراجين  تخليق عن مسؤولإنزيم ا�سباراجين سينثيتيز  •

  

  تك بيو كروب وراء ما

 الكاكاو زبدة انصھار نقطةالمتحكمة في  الجينات ونكتشفي الباحثون •

 تفاعلية صورة في الحيوية التكنولوجيا •

  

  الحيوية التكنولوجيا معلومات مراكز من مقتطفات

    أوغندا في الثقافي المعرض في الحيوية التكنولوجياض اعراست •



  عالمًيا

  الحيوي التنوع على التركيبية للبيولوجيا المحتمل ا�ثر يناقش الحيوي التنوع اتفاقية تقرير

 

مصطلح عود ي. الحيوي التنوع علىالتركيبية  لبيولوجيال المحتمل التأثير حول اجديدً  اتقريرً الحيوي  التنوع تفاقيةالعامة A مانةا� أصدرت
 البيولوجياُتَوظJف . والمنتجات والكائنات مكوناتال لتطوير الھندسة على قائمال نھجالو الوراثية ةالماد إنتاج إعادة بدءى لإ التركيبية البيولوجيا
  .الحيوية المعلوماتيةو" DNAللحمض النووي "العالية  ا5نتاجية تقنيات مثل الحديثة الحيوية التكنولوجياتقنيات  التركيبية

  

 وبالتالي، الجھات المعنية من وغيرھمالحيوي  التنوع اتفاقية أطراف من ةمَ دM قَ المُ  الصلة ذات واLراء الكتابات استعراض على التقرير عتمدي
 تقييم ذلك في بماحالية ال ا�نظمةتغطي  وكيفالحيوي  التنوع علىالتركيبية  لبيولوجيال المحتملة اLثار حول تقنية معلوماتيقدم التقرير 
  .كاف نحو على التركيبية البيولوجيا ومنتجات الحية والكائنات المكونات الدولية الرقابية والنظم المخاطر

  

 على التركيبية البيولوجيا لتطبيق المحتملة المخاطر لتقييم كافية تكون قد ا�مان الحيوي مخاطر تقييمالحالية ل رطُ ا�ُ  أن إلى التقرير يشير
  .الحيوي لتنوعا ةستداموا حفظ

  

  .موقع اتفاقية التنوع الحيوي من التقرير من نسخةقم بتنزيل 

 

  ] ةالمقال ھذه تقييم | لصديق رسالإ [

  

  الغذائي وا�من التجارة اتفاقات يعززا والفاو العالمية التجارة منظمة

  

 معالجةدورھا التعاوني لعلى تحسين  )FAO( والزراعة لDغذية المتحدة ا�مم منظمةو )WTO( العالمية التجارة منظمةعملت كل من 
 أسواق فعالية مثل الھامة القضايا مع للتعامل اتالمساعدمنظمة مع ا�خرى من خ>ل تبادل  كلتتعاون . الغذائي ا�منالقضايا المتعلقة ب

  .سويسراب جنيف في ٢٠١٥ أبريل ١٧ في المنظمتين رؤساء قبل منالتعاوني  اAتفاق ھذا نَ علِ أُ ، وقد الدولية الحبوب

  

 يشكل وفھ وبالتالي بالتجارة اوثيقً  اارتباطً  الغذائي ا�من يرتبط"أزيفيدو قائً>  روبرتو العالمية التجارة لمنظمة العام المديرفي ھذا صرح 
 على تؤثر التي الحاسمة القضية ھذه في أعمالنا تعزيز على نوقادر اLن أننا يسرنيو. العالمية التجارة منظمة في عملنال اھامً  اعنصرً 
  ."والزراعة ا�غذية منظمة مع تنا الوثيقةشراكتعزيز  خ>ل من الناس من الكثير

  

 وا�من التجارة على زكJ رَ يُ  يذال "الزراعية السلع أسواقالفاو "وضع  لمنظمة رئيسيال منشورال إعداد لھا ططM خَ المُ  ا�نشطة بين منكان 
  .٢٠١٥ يونيو في الغذائي ا�من وندوة ؛العام ھذا الغذائي

  

  .منظمة الفاوموقع على  صحفيال بيانال اقرأ ،التفاصيل من لمزيد

  

  ] ةالمقال ھذه تقييم | لصديق رسالإ [

 

  ا�مريكتين

  الفطري- النباتي التبادل استمرار على يحافظ ا�مونيوم ناقل

  

 العناصر مقابل في النباتات جذور من السكريات) على AMF( ةيM يرِ ُشجَ جذرية  فطرياتكُتَصنMف التي  التربة فطريات من مجموعةتحصل 

 بقيادة كورنيل جامعة من يبحث فريق حدد وقدھذا . عناصر التربة المغذية للنبات توفير من تمكنت لم إذاتلك الفطريات  موتت، والمغذية
 النباتفيه  لضJ فَ يُ الوقت الذي  في أنه الباحثون ووجد. التبادلھذا  على للحفاظالمطلوبة  البروتين تق>انبدقة  ھاريسون ماريا بروفيسور
يحصل على العناصر  هأنخبار النبات 5 واحد قلانيتطلب ا�مر و ،بالغرض فيسي النيتروجين أن يبدو معينة، ظروف ظل في الفوسفات
  .المغذية

  

أو  فوسفاتال تناق> بعضتفتقر ل كانتو البرميلية" "الفصةطافرة من صنف البقوليات تسمى بتھجين نباتات  ھاريسون بروفيسورقام فريق 
  .ةوث>ثيالمحددة 5نتاج نباتات طافرة مزدوجة  ا�مونيوم

 نقصل ةوراثيمحاكاة عمل للفريق عندئذ  يمكن ة،يغذمالللحصول على العناصر  حيويةال بروتيناتA تلزمھا ال نباتاتإنتاج  خ>ل من
 على أدلة عن ابحثً  الفطريات معبعد ذلك، زرع الفريق تلك النباتات الطافرة . المنقول بواسطة الفطريات الجذريةأو النيتروجين  الفوسفات
ن  نجاح   .الحيوية تق>االن على للعثورفطريات جذرية َتَكو[



 تق>ان أو قلانال ھذا دونب أنه واافترض، والتعايشاستمرار  علىقادر على الحفاظ  "AMT2;3الباحثون ناقل أمونيوم حساس " حدد

تنظيم التعايش بين  كيفية فھم نيحسعلى ت AMT2;3الناقل  اكتشافيعمل . التعايش ينھار وبالتالي للفطر السكريات تدفقسيتوقف  الفوسفات

 في ھامةال ا�سمدة مكونات، وُيعد ھؤAء من النظامھذا  خ>ل والنيتروجين الفوسفاتيتحرك  وكيف اتالفطريھم من وشركاء النباتات
  .المستقبلية التطبيقاتفي و الزراعة

  

  .النبات ثولبح تومسون بويس معھد من الصحفي البيان اقرأ المعلومات، من لمزيد

  

  ] ةالمقال ھذه تقييم | لصديق رسالإ [

 

  الھادئ والمحيط آسيا

  باكستان في وراثًيا الُمَھنَدس القطن مزارعي عوائد تكلفة نسبة تقدير

  

. باكستانفي  بنجاببمقاطعة  خانيوال منطقة في المزارعينائد وع على وراثًيا الُمَھنَدس Btالـ  قطن زراعة تأثيرفحص ل دراسة تيَ جرِ أُ 
 المالية العوائد لتقدير والمخرجات المدخ>ت وأسعارالعائد و التكنولوجياو نتاج5التي تشمل ا مختلفةال مراحلال تكلفة الباحثون عَ مM جَ 

  .ماليةالو قتصاديةاA عائداتمن ال لكلعائد ال تكلفة نسبةكما أحصوا  ،Btالـ  قطن لمزارعي واAقتصادية

  

 وصغاري متوسطب مقارنةً  جماليا5 ربحال وھامش يراداتا5 صافيمن كبر القدر ا� على يحصلون المزارعين كبار أن النتائج أظھرت
 أقل ةرَ دM قَ المُ مع التكلفة  ھاأن )BCR( إلى العائد التكلفة نسبة تحليل وكشف الربح. ةدازيبھدف  المدخ>ت ةدازي ويرجع ذلك إلى المزارعين

َرة التكلفةذوي  المزارعين أن يعني وھذا. التكلفةعدم تقدير  ةحال في، وتكون أكبر من واحد الحاAت جميع في واحد من Mقادرين غير الُمَقد 
 كبار مليھوي المزارعينلصغار  أعلى )BCR( إلى العائد التكلفة نسبةأن  المالي التحليل أظھر ذلك، على ع>وة. الربح على الحصول على

  .لوالمحص زراعة عمليات جميع في ا�سرة أفراد شاركحيث ي العمالة تكاليفتوفير  إلى ھذا يعزىقد و. المزارعين

  

 .ساينس إنترناشيونالموقع المقالة البحثية متاحة على 

  

  ] ةالمقال ھذه تقييم | لصديق رسالإ [

  

  اAنتاج عالي ا�رز من جديد صنف ١١ يقدم الباكستاني الزراعية البحوث مجلس

  

التابع  النباتقسم علوم من مسعود  شھيد محمد د. برئاسة يباكستانال الزراعية البحوث مجلس بمقرا�رز أصناف  تقييم لجنة اجتماع دَ قِ عُ 
أصناف  ةوأربع ةھجينأصناف  سبعة بينھمو إنتاجية عالية، من ذصنف أرز جديد  ١١ البحوث مجلسأقر  اAجتماع،خ>ل و. للمجلس
 عليھا توافق التي نةيھجال صنافا� إنف ،الزراعية البحوث مجلس عن صادرال لبيانل اوفقً و. البيئات مختلف في للزراعة تلقيحمفتوحة ال

ا�صناف  يةإنتاجالمفتوح التلقيح ذات  صنافDلالقدرة ا5نتاجية فوق بينما ت ،في الفدانكومة  ٩٢ إلى تصل إنتاجية إمكاناتاللجنة تحمل 
 قدمه يذال )GSR( ا�خضرلصنف ا�رز الفائق  الوراثية ا�صول منالتلقيح  ةمفتوح صنافا� تطوير تم. )KSK-133و IRRI-6(القائمة 

 ھذه تتمتعو. الوراثية والھندسة الحيوية للتكنولوجيا الوطني والمعھدمجلس البحوث الزراعية ل )IRRI( ا�رز لبحوث الدولي المعھد

  .المائي وا5جھاد والملوحة رمغل الم[ حَ صفات تَ  وكذلك عاليةإنتاجية  بإمكانيات ا�صناف

  

 الوطني،الدولة  نظام في بھا ىصM وَ المُ  الھجينة الجديدةأصناف ا�رز  إضافة مع" ً> ئقا، مسعود شھيد محمد د.، اللجنة رئيسقد صرح وھذا 
 افتخار د. ،مجلس البحوث الزراعية رئيس أثنى ا�ثناء، ھذه فيو ."باكستان في ا�رز إنتاج في كبير تحسن ھناك يكون أن المتوقع من
ا�رز  أصنافيقتصر إدخال  Aأ أتوقع"علق قائً> و ،جديدةال ا�رز أصناف 5دخالالجھات المعنية  من غيرھمو العلماء مساعي، على حمدأ
في حتى يصير  معيشتھم، وتحسين دخلھم زيادة على المزارعين ةساعدم شأنه منإنما و ،على تعزيز إنتاجية المحصول فحسب جديدةال

  ."للب>د الكلي قتصاداA بناءالمشاركة في إلى النھاية 

  

  .الزراعية الباكستانيموقع مجلس البحوث  منالصحفية  ةالمقال اقرأ ،المعلومات من لمزيد

  

  ] ةالمقال ھذه تقييم | لصديق رسالإ [

   



  الھند في وراثًيا الُمَھنَدس القطن بشأن تقريًرا ُتصدر ISAAA ھيئة

  

 القطن وتصدير وإنتاج؛ القطن زراعة ليحوعلى ت وراثًيا الُمَھنَدس القطنعمل 
 الماضية ةسن ١٣ـ الخ>ل  الھندي النسيج لصناعةالجيد  القطن وتوفر ؛الخام
 الُمَھنَدس القطنالصادرة باسم  الجديدة الوثيقة ھذهتقيس . )٢٠١٤-٢٠٠٢(

 نجاح والمستقبلطور تالو تأثيرالعتماد واA ٢٠١٤-٢٠٠٢ الھند فيوراثًيا 
طور وت راثآو اعتمادعلى  شاملة لمحة عرض خ>ل منوراثًيا  الُمَھنَدس القطن

  .الب>د في وراثًيا الُمَھنَدسالقطن  ومستقبل

  

إط>قه  منذ Btالـ  قطنآثار و اعتمادعلى  اعامً  ١٣لـ  املخصً ھذا التقرير  قدمي
 إحصاءاتأقرب  على الضوء الوثيقة سلطتُ و. ٢٠٠٢ عام فيمرة  �ول اتجاريً 

من  المنزرعة المساحة ذلك في بما الھند في Btالـ  قطنب صلةمت ومراجع
قلة استخدام و Btالـ  قطن مزارعي وعدد Btالـ من قطن  الھجينة�صناف ا

 والتسلسلبا5ضافة إلى  الناتجة عن زراعة نفس القطن الحشرية المبيدات
ركز تُ أيًضا . Btالـ  قطنمن والس>Aت الھجينة عتماد ا�صناف A الزمني
(المطيرة)  البعلية القطن المناطق كل في القطن إنتاج ارتفاع علىالوثيقة 
 حيث الدولي المستوى على الھندي القطن أداء الوثيقة تتبعتو ،المرويةوالمناطق 

  .تفوقھا أو الصينمع  القطن إنتاج في الھند مساھمة ىساوتت

  

 ينرئيسيبھذا من المصدرين ال وتصبح للقطن العالمي ا5نتاج ربع الھند تنتج
 Btقطن الـ  مساھمة تحلل الوثيقةأن  ذلك من أھم. ا�خيرة السنوات في للقطن
 الطعام زيت علىبصورة متزايدة  عتمدي أصبح يذال الھندي الطعام زيت لقطاع بالنسبة وأھميته القطن بذرة زيت أضعاف ث>ثة إنتاج في
 اAجتماعية المنافع على ةزَ كJ رَ مَ  الوطنيوالمستوى  المزرعة مستوى على الھند في Btالـ  قطن تأثير الوثيقة تلخصكما . دورَ ستَ المُ 

  .الفترة تلك خ>ل العامة المؤسسات أجرتھا مستقلة دراسة ١٤ اAعتبارفي  ا�خذ مع يةالتسويق اعامً الث>ثة عشر  فترة خ>ل واAقتصادية

  

 القطن لتحسين الھندية الجمعيةقبل  من Btـ ال قطن على الھنداستبيان في دراسة  وأشمل أكبرأھم وأبرز النقاط في  جديدةال وثيقةال قدمت كما
)ISCI(، تجاھاتترسم  يتالوAالـ  قطنل واسعال زراعةال ؤكدتو الھند في القطن زراعة في الرئيسية اBt المناطق البعلية  من كل في

  .الزمن من طويلة فترة مدى على(المطيرة) والمناطق المروية 

  

 .والھندية ا5نجليزية ةباللغمتاحة  الوثيقة. يالھند الحيوية التكنولوجيا معلومات مركزموقع و ISAAAموقع ھيئة قم بتنزيل الوثيقة من 

  

  ] ةالمقال ھذه تقييم | لصديق رسالإ [

  

  سنة مئة مدار على اAنتاجية بياناته دراسة خFل من القمح من أفضل أصناف تطوير

  

 من جمع يةغربال أستراليا وجامعة الصينفي  والغابات زراعةللنورثويست بجامعة  باحثونالانتھى 
ة من ث>ث في ٢٠١٤ عام إلى ١٩٢٠ عام ذمنصيني  قمحصنف  ١٨٥٠ا5نتاجية لـ  بياناتال تحليل
بزيادة عائد  المتعلقة ا5نتاجية الصفات وفھم لتقييم ذلك تم. الصين في للقمح ةجَ نتِ المُ  مناطقال

 وتطوير إنشاء في امً اھسيكون  ھذاكما أنا  ،السنينعبر  الصفات تطور وكيفية القمحمحصول 
  .المستقبليةالقمح  تربية استراتيجيات

  

 مع السنبلة فيبذور ال وعددالبذور  وزن زيادة إلى القمح حبوب غلة زيادة تعزى تحليلھم، على بناءً 
حيث يمكن تطوير  القمح تربية في امھمً  اAستنتاج ھذاُيَعد . البذور وكثافة النبات ارتفاع انخفاض

  .ا5نتاجية لتحسينفي البذور  الصفات ھذه على زكJ رَ تُ  استراتيجيات

  

 .أستراليا غرب جامعةموقع المقالة من  تفاصيليمكنك قراءة 

  

  ] ةالمقال ھذه تقييم | لصديق رسالإ [

   



  أوروبا

  المطاط إنتاج بروتينات يحددون العلماء

  

 المنتج مع ةرنوم قوية نباتات الھندباءحيث ُتّعد فَأَْكثر  أَْكَثرويزيد ھذا اAھتمام  المطاط إنتاجو صناعة اھتمام محط الھندباءزھرة  أصبحت
 ولكن اLن،عليه بالكامل إلى  ا5جابة تتم لم النباتاتفي  ا�بيض اللبني السائل من المطاطيتكون  كيفسؤال . "المطاط" وھو فيه المرغوب
 ديحداستطاع ت ألمانيا في )مونستر فرع(ة التطبيقي البيئة مووعل الجزيئية للبيولوجيا فراونھوفر ومعھد مونستر جامعة برئاسة فريقھناك 

  .الھندباء في المطاط إنتاج فيرئيسًيا  ادورً  تلعب التي البروتينات

  

 عبارةفھو  لمطاطل الحيويالتخليق  عن المسؤولأما المركب  ،الھندباء في خاصة خ>يا في المطاط على حتويالم اللبني السائل إنتاج يتم
 ادورً  زيترانسفيرإنزيم المنشط ويلعب . لمطاطل الرئيسي المكون، يزوبرينا-بوليء بالمليو المطاط حبيبات سطح على موجود بروتين عن
 في ارئيسيً  ادورً  لعبي امً اھآخًرا  ابروتينً  باحثونال أجراھا ثانية دراسةحددت ھذا وقد . للمطاط جنتِ المُ  البروتينكوين مركب ت في ارئيسيً 
  .ليونتهو تهمرون المطاط – بوليمراتالمسماة  – مركبات، وتعطي تلك الطويلةالايزوبرين -البولي س>سل تشكيل

  

  .مونستر جامعة موقعمن  ا5خبارية مقالةال اقرأ المعلومات، من لمزيد
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  وراثًيا معدلة منتجات على يوافق ا�وروبي اIتحاد

  

معدلة وراثًيا  جديدةمنتجات  ١٠على ترخيص  ا�وروبية المفوضيةافقت و
 تراخيص ٧ تجديدبا5ضافة إلى  ،/ا�ع>فيةائغذغراض الا�في  ل>ستخدام

خضعت . وراثًيا ةمعدلصنفين من زھور الزينة ال استيرادب السماحوأيًضا  قائمة
 الھيئةبواسطة  علميال تقييمال ذلك في بما الترخيص إجراءاتلكامل  المنتجات تلك

عملية  صالترخي قراراتA تغطي و ،)EFSA( ا�غذية لس>مة ا�وروبية

  .زراعةال

  

 سوق في وضعھا قبلالمعدلة وراثًيا المرخصة  المنتجاتجميع ت س>مة ثبت
 ا�وروبية ا�غذية س>مة ھيئة قبل من المخاطر تقييمأُجرَي ، وا�وروبي اAتحاد
 وراثًيا ةمعدلال وا�ع>ف ا�غذية تراخيص إضافة سيتم. ا�سواق في طرحه ليتم وراثًيا معدل فرديمنتج  لكل ا�عضاء الدول مع بالتعاون

 الذرةبما في ذلك ( فع>وا� الغذائية ل>ستخدامات ا�وروبي اAتحاد فيمسموح به  وراثًيا منتج معدل ٥٨التي تضم  الحالية القائمة إلى
 المنتجات منيخضع أي منتج ُيشَتق من تلك  وسوف سنوات، ١٠ لمدة صالحةالتراخيص . )السكر وبنجروالسلجم  الصويا وفول والقطن
  :المعتمدةالمعدلة وراثًيا  منتجاتالفيما يلي . والتتبعم يوستللا�وروبي  اAتحاد قواعدإلى  وراثًيا المعدلة

  

 MON الصويا فول، MON 87708 الصويا فول ،MON 87705 الصويا فول، MON 87460 ذرة :جديدة تراخيص 10 •

 MON قطن ،T304-40 قطن ،MON 88302سلجم  ،BPS-CV127-9 الصويا فول ،٣٠٥٤٢٣ الصويا فول ،87769

 ؛LLCo#on25xGHB614 قطن ،88913

 MON قطن ؛MON 15985 قطن ،MON 531 x MON 1445 قطن ،GT73سلجم  ،NK603 ذرة ،T25 ذرة :تجديدات 7 •

 ؛MON 1445 قطن، 531

  .)IFD-26407-2و IFD-25958-3 القرنفل يس>لت( وراثًيا ةمعدلالزينة الصنفين من زھور  •

  

 .ا�وروبية المفوضيةموقع ادخل على  المعلومات، من لمزيد
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  وراثًيا المعدلة الكائنات لمعارضة الناس نزعة سبب يشرحون العلماء

  

 من نباتية حيوية تكنولوجيامختصي و ينبلجيكي ف>سفةالتساؤل  ھذاأجاب عن  ر؟انتشفي اA الحيوية لتكنولوجياا معارضةتستمر  لماذا
  .تريندس إن ب>نت ساينسمجلة ب المنشوربحثھم  في *المعرفية العلوم باستخدام نتجِ  جامعة

  

 ناشدت التي تلك وخاصة السلبية،صورات للت عرضة البشري العقلفإن  ،الدراسة لمؤلفي اوفقً 
 المنطق الناسيستخدم . حم>تھم في الحيوية التكنولوجيا يداقن بواسطة مخدَ ستَ تُ  التي لعواطف،ا
الغرائز و ،الشعبي ا�حياءعلم  علىيرتكز  يوالذ، وراثًيا المعدلة الكائنات عن تصورھم فيبديھي ال

  .المسألة ھذه بشأن مستدامةال حلولال تبني الناس يرفض وھكذا،. النفورووالمقصودة  ةالغائي

  

  علوم يمكن القراءة عنه من الرابط التالي: لعدة جامع تخصص): Cognitive scienceالمعرفية ( *العلوم

h#p://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D

8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A9  

  

 .تريندس إن ب>نت ساينسة مجلة صفحعلى  لتقريرالعناوين الرئيسية  اقرأ
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  العلمي البحث

  لKفFتوكسين مقاومة ذرة تطوير في يساعد الجيني اAسكات

  

 وآثار اقتصادية خسائر في تسبب مما Aspergillus flavusيسمى ا�ف>توكسين  تنتج التي الفطريات من نوعب أفريقيا فيالذرة  انتاج تأثر
 إلى تھدف دراسة والتكنولوجيا لزراعةل كينياتا جومو جامعةو كينياتا جامعةب باحثونال أجرى ،ھنا من. والحيوان ا5نسان لىع سلبية صحية
  .الذرة في ا�ف>توكسين إنتاج خفضل استراتيجيةتطوير 

  

" aflR" خاستناA عامل ستھدفت وراثًيا ُمَھنَدَسة ذرةتم تطوير  المضيف،الكائن الُمسَتحَدث بواسطة الجيني  ا5سكات استخداممن خ>ل 
 تعرضھا عند وراثًيا ةسَ ندَ ھَ مُ ال الذرة في alfR* لعامل اAنتساخ تنازلي تنظيمحدوث  لوحظبيولوجًيا.  ا�ف>توكسينالمسؤول عن تخليق 

 التي تلك نع ضعف ١٤ بنسبة الذرة وبحب في ا�ف>توكسين إنتاج انخفاض إلى ھذا أدى وقد. Aspergillus flavusفطر مستعمرة ل
 ذرة تطوير في ضيفالمُ الُمسَتحَدث بواسطة الكائن  يالجين سكاتاستخدام ا5 يةإمكانإلى  النتائج ھذه وتشير. البرية الذرة أنواع في لوحظت
  .Dف>توكسينل مقاومة

  

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

  http://en.wikipedia.org/wiki/Downregulation_and_upregulation التالي الرابط من العمليتين ك> عن القراءة يمكن

  

  .ب>نت سيل ريبورتسصفحة لمقالة على ل الكاملة التفاصيلة قراء يمكن
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  ا�رز جذور في ا�سباراجين تخليق عن مسؤول سينثيتيز ا�سباراجين إنزيم

  

 واللحاء الخشبالرئيسية في عصارة كل من  نيتروجينأحد أشكال ال وھو )AS( سينثيتيز ا�سباراجينبواسطة إنزيم  ا�سباراجينخليق ت يتم

 يةالفردالجين  وظائفإA أن  ،OsAS2و OsAS1جينان يشفران لlنزيم المذكور وھما ا�رز  فييوجد . ).Oryza sativa L( ا�رز في

  .الجينينلك>  فرديةال وظائفال اليابان في توھوكو جامعة منيامايا  تومويوكيمن ھنا، درس . معروفة غيرA تزال كانت لك> الجينين 

  

 من الرغموب. ا�رز ورقة غمدنصل و في وفرةموجود ب OsAS2جين  كان بينما الجذور فيأساسي  بشكليتم تعبيره  OsAS1ُوِجَد أن جين 

نباتات الطافرة التي تفتقر ال وأظھرت. ا�مونيومبعد إمداد  قد انخفض محتواهإA أن  الجذور، في هكشفيمكن  أيًضا كان OsAS2جين  أن

 يقرب ما خفضفي  طفرةال تسببت ذلك، ومع. بادرةال مرحلة في الجذور طول في طفيف وانخفاض الساق طول من بسيط تحفيز AS1لجين 

  .الجذورو الخشبعصارة  من كل في الحر ا�سباراجين محتوى في %٩٠-٨٠ من

  

  .ا�مونيومبعد إمداد  ا�رز جذور في ا�سباراجين تخليق عن المسؤول ھو AS1جين  أن إلى النتائج ھذه تشير

  



 .جورنالز كسفوردوأموقع على  ةكاملال ةالمقال اقرأ دراسة،عن ال المعلومات من لمزيد
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  تك بيو كروب وراء ما

  الكاكاو زبدة انصھار نقطة في المتحكمة الجينات يكتشفون الباحثون

  

المنتجات و �غذيةا منتجاتل مةاھال اتصفأحد ال وھي الكاكاو، زبدة انصھار درجة تحديدالمتعلق ب الجين الباحثين من فريق اكتشف
  .اانصھارھ نقطة وعن الكاكاو زبدةخليق تعن  ا�ول المقام فيمسؤول  جينھو و TcSAD1جين  فريقال اكتشف. الصيدلية

  

 البحث ھذا فيو ،)ديساتوريزال إنزيم بروتينناقل  أسيل- ستيرويل( SADعائلة جين تصف  سابقة دراسة جويلتينانمارك  الباحث أجرى

، با5ضافة إلى إجراء المختلفة الكاكاو أنسجة فيفي العائلة  جين كل تعبير أنماط واستكشافًيا تفصيل SAD جينعائلة  فحص يتم >حقال

  .نزيما5 عمل كيفية لدراسة وظيفي تحليل

  

 أصناف أن وأضاف. ةالشوكوAترغبة المستھلكين في  تحدد التيمن أھم السمات التركيبية  الشوكوAتة 'ذوبان'و 'ھشاشة'فإن  ،ماركل اوفقً و
  .الخصائص تلك علىتحكم لل اقيمً  امصدرً  كونتس مختلفة انصھار طانقذات  زبدة تنتج التي الجديدة الكاكاو

  

  .بنسلفانيا وAية جامعةموقع من  الصحفي البيان اقرأ المعلومات، من لمزيد
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  تفاعليةصورة في  حيويةال تكنولوجياال

  

ھذا  يھدف. والروبوتات ا�لعابمن خ>ل  التفاعليةمزيًدا من  الحيوية التكنولوجياعلى إعطاء  ستانفورد جامعةب الباحثين من فريقعمل 
أحد  كروز، ريدلھذا وقد أشار . الكمبيوتر أجھزة مع ھمتفاعل طريقة بنفس الحيوية التكنولوجيا مع التفاعل على الناس مساعدة إلىالعمل 
  .مشاريعھم في التفاعلية الحيوية التكنولوجيا مفھوم دَ مِ عتُ اُ  "، وقدتفاعلية حيوية تكنولوجياى ھذا العمل بكونه "إل ستانفورد، يباحث

  

 للناس سمحت يتال "المتحف كشكلعبة " مثل حيوية ألعاب وتصميم اءنشبإ نوالباحثقام  ،)BPUs( الحيوية المعالجة وحدات باستخدام

. الشاشةعلى  اءخضر أو اءزرقاء أو حمر أنماط رسم طريق عنء وضال لواناستجابته �ووحيد الخلية اليوجلينا كائن  مع لتفاعلبا
 تجارب إجراء على القدرة ديهل روبوتي) cloud(سحابي  بيولوجي مختبر تطوير فينفس وحدات المعالجة  استخدام يتم ذلك، إلى با5ضافة

 ھماستجابات وقياس البيولوجية المواد تحفيز في تساعد أن يمكن التي ا�داة )BPUs( الحيوية المعالجة وحداتُتَعد . بعد عن فيھا التحكميتم 

  .البيولوجية

  

 .ستانفورد جامعة موقععلى  دراستھم تفاصيل قراءة يمكن
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  الحيوية التكنولوجيا معلومات مراكز من مقتطفات

  أوغندا في الثقافي المعرض في الحيوية التكنولوجيا استعراض

  

 المعرض في )UBIC( يوغندالحيوية ا� العلوم معلومات مركز شارك، حديثةال الحيوية التكنولوجياب ةالثقاف قادة لتوعية محاولة في

 حدثبمثابة  المعرض كان ، وقدأماكن أخرى عدة بينمن  أوغندافي  مملكة وأبرز أكبر نداجبوُتَعد . نداجبو مملكةبواسطة  مظM نَ مُ ال الزراعي
لجناح مركز  تھمزيار خ>ل. ٢٠١٥ أبريل ٢٤- ٢٣الفترة  فيوأُقيم  )BUCADEF( والتنمية ةلثقافل بوجنداافتتاح مؤسسة  عادة5 جانبي

UBIC تمرير مشروع قانون  لدعم بيتر تشارلز مملكةالسيد رئيس وزراء ال كسب تأييدالمؤسسة المذكورة  رئيسحاول  ،في المعرض

قائً>  أشار، ةالبنيالمسحة  بفيروس ةمصاب كاسافانباتات ل BUCADEFمؤسسة  رئيسخ>ل عرض و. ا�مان الحيويو الحيوية التكنولوجيا

في  قانون أي يوجد A ولكن الحيوية، التكنولوجيا خ>ل منھو  سافااالك تعفن مشكلة لمعالجة الوحيد الحل ،المحترم الوزراء رئيس سيدي"
  ."للمزارعينبھا  سمحيالوقت الحالي 

  

 تشكيل ،ا�عمال الزراعية جيل" بعنوان آخر حدث فيوغندي مركز معلومات العلوم الحيوية ا� شارك ،٢٠١٥ أبريل ٢٢-٢١الفترة  في
 ا�مريكية التجارة غرفةبواسطة  كمباA في الحدث استضافة تمت. "المتحدة الوAيات تكاارش مع ةادمالق ةسن ٢٥في الـ  الزراعية ا�عمال
 إذا ماع حولتدور  المتداولة ا�سئلةوكانت . الخارجمن و أوغندا من شخصألف  من أكثر الحدث استقطب. أوغندا في كيةيا�مر والسفارة
 مع وع>قتنا ا؛ھتعازرإعادة  على والقدرة ؛البيئة على الطويل المدى على وتأثيرھا؛ والبدانة السرطان تسبب وراثًيا المعدلة ا�غذية كانت

 الحيوية التكنولوجيافھم وزيادة لعامة ا كاشرإ زيادةفي  الحدثخ>ل  UBICمركز  نجح ،بشكل عام. مونسانتو مثل الكبرى الشركات

 .الحديثة الزراعية

 

 .ubic.nacrri@gmail.com يرجى التواصل عبر البريد ا5لكتروني أوغندا، في الحيوية التكنولوجياعن  المعلومات من لمزيد

 


