
  ٢٠١٥ مايو ٦                العدد ھذا في

  ا�خبار

  عالمًيا

 فحة السنابللل القمح مقاومة سبباكتشاف  •

 

  أفريقيا

 أفريقيا جنوبفي  وراثًياَھنَدسة مُ ال المحاصيل حقول ونروزي اكينيمزارعي  •

  

  ا�مريكتين

 الُمَھنَدسة وراثًيا البطاطس تقييم نتائجعلى العام  تعليقفترة ال عن علنتُ  ا'مريكية الزراعة زارةو •

ل كندا •  المعدلة وراثًيا المحاصيل ارداتو"انخفاض مستوي وجود"  سياسةَخَطط مُ  ُتعد0

 "الحساسية "قليلصويا  فولينتجون  العلماء •

  

  الھادئ المحيطو آسيا

 المحاصيلفي  حةوالملتحمل  لتحسين ب:نت-زھرة ا'يسمن الصبغات الحمراء استخدام  •

 الجفافمع التكيف  جينات كشفي نواعا' عبرتجميعي ال تحليلال •

 تشوھات الو=دة نعيما'رز الغني بالفوليت  •

  

  أوروبا

 المحاصيل في أفضل يجذر نظام تصميم في ساعديات الجذرية تفطرال •

  

  العلمي البحث

 الفاصوليا الطبيعيةو وراثًياالفاصوليا الُمَھندسة  لمقارنة البروتيومات علميستخدمون  العلماء •

 ا'رابيدوبسيس في IDD8ثبيط عامل النسخ تمن خ:ل النبات  تزھير خريؤ AKIN10جين  •

  

  تك بيو كروب راءو ما

 طنانلا نحلال جينوميحللون  العلماء •

 ا'وركيدزھور شكل  عن المسؤول البروتينيكتشفون  الباحثون •

 اتكروموسومكتسب ويفقد يفي زھور السيلين نوكتيفلورا  يتوكوندريااالم جينوم •

  

  الحيوية التكنولوجيا معلومات مراكز من مقتطفات

    ھي المسار الصحيح الحيوية التكنولوجيا: أوغندا جمال ملكة •



  عالمًيا

  السنابل للفحة القمح مقاومة سبب اكتشاف

 

 )CLS( مركز كاناديان =يت سورس من =ھ:لي رشيد د.في تعاون بحثي شمل 

 جامعةو ؛كنداب الوطني ثوالبح مجلسو؛ نفس المركز من يبحث فريق مع
 ريصوتل *السنكروترون مَ خدِ ستُ اُ ، كنداب ا'غذيةو الزراعةوزارة و ؛ساسكاتشوان

لفحة  مرضسير و تطور لفھمالقمح السليمة والمصابة  زھيراتوسنابل 
  .في سنابل القمح الفيوزاريوم

  

 من نوعبواسطة  ببM سَ يُ و ضخمة عالمية مشكلة الفيوزاريوممرض لفحة ُيَعد 
 جانتإوذبول مما يؤدي بحبات القمح إلى ال القمحسنابل  تھاجم التي الفطريات

 أجزاءو الصينو كندا في الشعيرو القمح محاصيل المرض ھذا يصيب. السموم
  .المتحدة الو=ياتو الجنوبية أمريكاو الشرقية أوروباو أفريقيا جنوب منأخرى 

  

 ع:مات جدناووقد . ةدثاالح التغييراتورصد  لنباتل لفطرغزو ا يةكيف فھم ھو السنكروترون باستخدام به القيام نحاول كنا ما" د. رشيد قال
 القمح نباتاتتصوير ل CLSمركز  فيمطورة  جديدة تقنيات يالبحث فريقال استخدم ".صابةاRمنھا  بدأالتي ت نقطةال عند حيويةكيميائية 

كما  ،معرضة للخسارة أو التغييربنيات ال أن التجاربأظھرت و بالفطر المصاب القمح في خت:فاتفقد رصدوا ا= ،رشيد د.ل افقً وو. الحية
  .الفيوزاريومللفحة  مقاومة لتصبح لنباتاتا صفاتيمكن تغير 

  

  سريعة يمكن القراءة عنه من الرابط التالي الكترونات توليد *السنكروترون: جھاز

h�p://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%B1%D8%B9_%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A_%D8%AA%D

5%D9%86%D9%8A8%B2%D8%A7%D9%8.  

  

  .مركز كاناديان =يت سورس موقع على الصحفي البيان اقرأ المعلومات، من لمزيد

 

  ] ةالمقال ھذه تقييم | لصديق رسالإ [

 

  أفريقيا

  أفريقيا جنوب في وراثًيا الُمَھنَدسة المحاصيل حقول يزورون كينيا مزارعي

 

 جنوب إلى احدو أسبوعمدتھا  دراسية جولة فيمقام ا'ول في ال المزارعينو المصالح أصحابمن كينيا  منفرد  ث:ثين من أكثرشارك 
 المفيدة لتقنياتل أفريقيا جنوب في المزارعين دااعتم يةكيفب اكيني مزارعيإلى توعية  الزيارة ھدفت. ٢٠١٥ أبريل ٢٣-١٩في الفترة  أفريقيا
  .ھمتواجھ التي تحدياتال عالجت التي

  

 المزارعين مع مناقشات أجرواو ،وتنجاج مقاطعةبويكينھوتسكلوف بو ليمبوبو مقاطعةموجيل ب فرايمإ بلديةشملت  مزارع ٥ المشاركون زار
 راثًياو المعدلة المحاصيل اعتماد أناتضح  ،الفعاليات ھذهخ:ل  منو. التكنولوجيا مطوريو ا'مان الحيويمسؤولي و ةالحكومموظفي و

  .ينمزارعمدفوًعا بواسطة ال كان أفريقيا جنوب في

  

 لوزة دودةمكافحة لا\فات  مبيدات رشو الضارة ا'عشاب إزالةلقد سئمنا من " ،ليمبوبو بمقاطعة المزارعين كبار أحد ،فرانسقال السيد 
، راثًياو المعدل القطنزراعة  بدأ أن منذف ،فرانس للسيد افقً وو. "التكنولوجيا، اخترناھا بسرعةت لَ أُدخِ  عندماو الضارة، ا'عشابوالقطن 
زراعة القطن  إلىذو الصفة الفردية  راثًياو المعدل القطنزراعة  من انتقل قدو. ھكتار ١٥٠ إلى ھكتار ٤ من العوائد في زيادة سجل

 رضيحتاج ' =ذو الصفتين  القطن" فرانس السيد أضافو. )الحشائش مبيداتتحمل و الحشرات مقاومةصفة ( مكدسةال الصفاتالمحور ب
اعتدت  جزئي، وقتب ظيفةو باعتبارھا مرة 'ولاتجھت للزراعة  عندماو. على عائدأ تحقيق على يساعدني ھذاو ،نباتيال مأوىلل كبيرة

 ٧ إلى يصل ما على حصلفأ، الحيوية التكنولوجيا مع ا\نأم . في أي مرة لھكتارفي ا ااحدً و اطنً  الحصادلم يتجاوز و التقليدية الذرة زراعة
 ."اجيدً  المطر كان إذا للھكتار طن

  



 من ينمزارعأحد ال ،إنداليميا تيتوسالسيد  قال. وراثًياو المعدلة المحاصيل فوائدتجاه  إفريقيا جنوب مزارعيبتحمس  المشاركون بَ عجِ أُ 
 ھذه من ا=ستفادة على حكومتنا سنحثنحن . وراثيوال ليعدتال تكنولوجيا حول سلبية قصص نابعضبلغ مسامع "، الشرقية كينياب مشاكوس

  ."إفريقيا جنوب مزارعينا مشابھة لظروف ظروف 'ن اكيني لمزارعي التكنولوجيا

  

سنتر التابع لھيئة -مركز أفريو ا'فريقية الزراعية التكنولوجيا مؤسسة مع راكتشأفريكا بيو با= رابطةبواسطة  دراسيةال جولةال تنظيم تم
ISAAA. 

 

  

  .africa.org-d.otunge@aatfأوتانج على البريد ا=لكتروني  دانيالالتواصل مع  يرجى المعلومات، من لمزيد
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  ا�مريكتين

  البطاطس الُمَھنَدسة وراثًيا تقييم العام على نتائج فترة التعليق عن ُتعلن ا�مريكية الزراعة زارةو

  

 تقييمو) EA( البيئي التقييمسودة م )APHIS(ا'مريكية  الزراعة زارةوالتابعة ل والنباتية الحيوانية بالصحة المعنية التفتيش ھيئة أصدرت
 معبالتزامن  ھذايأتي . الفدرالي السجل في ا=سبوع ھذا العام للتعليق راثًياو المھندسة لبطاطسل )PPRAالنباتية ( bفاتل ا'ولي مخاطرال

 ھذهستكون . المتأخرة اللفحة لمرض المقاومةراثًيا و المھندسةس البطاطرفع القيود التنظيمية عن لالتماس شركة جي آر سيمبلوت 
  .يوما ٣٠ لمدة العامة للمراجعة متاحةمستندات ال

  

  .ا'ميركية الزراعة زارةوموقع على  APHISھيئة  إع:ن اقرأ

  

  ] ةالمقال ھذه تقييم | لصديق رسالإ [

  

لتُ  كندا   وراثًيا المعدلة المحاصيل واردات" وجود مستوي انخفاض" سياسة ُمَخَطط عد<

  

لَت  Mا'ع:فو ا'غذيةو ةمستوردال الحبوب في راثًياو المعدلة المحاصيل وجود مستوي انخفاض بشأن المقترحة تھاسياس الكندية الحكومةَعد 
Rضافة إلى اRع  إمكانيةو شفافية لتوفير سياسةھذه ال تعَ ضِ وُ . الحبوبخاص ال يالتنفيذ طارباdحماية مع التجارة اضطرابات تقليلوَتَوق 

انخفاض  ثاحد' ةعَ وقM تَ المُ  الزيادة Rدارة المخاطر على قائمفعال  نھج يسيرت إلى تھدف كما. البيئةو الحيوانو اRنسان س:مةو صحة
  .الوقتنفس  في الكندية التنظيمية للمتطلبات ا=متثالمع تعزيز  الدولية، التجارةمستوى 

  

 إضافة التعدي:ت تشمل. الحالية السياسة في تعدي:تلل قواعد بمثابة كانتو ٢٠١٣- ٢٠١٢ الفترة في السياسة على الجمھور تعليقاتأُلُتِمَست 
 يتعلق فيما يكندال التشريعي اRطار مع ھماتساق ضمانو يالتنفيذ اRطارو لسياسةل مختلفةال جزاءا' توضيح في للمساعدة ھامة فنية تفاصيل

  .ا=متثال تعزيزتنفيذ و إجراءاتب

  



  .كنداموقع أجريكلتشر آند أجريفوود على  حةقM نَ المُ  السياسةمسودة  اقرأ
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  "الحساسية قليل" صويا فول ينتجون العلماء

  

 يودوروث أريزونا من جامعة ھيرمان إليوتواستطاع كل من مونيكا شمين 
 كبير انخفاضيتمتع ب جديدة صويا فولإنتاج صنف  إلينويز من جامعةھيموويتز 

 تأثيراتالو حساسيةال من كل عن مسؤولة رئيسية بروتينات ث:ثة مستويات في
 زارةومن  زم:ئهو ھيرماند.  حدد ٢٠٠٣ عام في. التغذويةفائدة لل مضادةال

 فولفي  حساسيةالرئيسي لل الُمَسب0ب ھو P34بروتين  أنا'مريكية  الزراعة

  .الصويا

  

صنف  واجدوو الصويا فول من مختلف صنفألف  ١٦ يالبحث فريقال فحص
 سيكدقام الفريق بت. حساسيةالُمَسب0ب لل P34بالكامل لبروتين  فتقريد ايكمنھم 

 تالبروتينا يھو ،الصويا في فول التربسينوإلى مثبطات ا'جلوتينين  انفتقري ثيودورد. بواسطة  متحديدھ سبقفي صنفين  P34بروتين 

 فولصنف  فريقال أنتج الزمان، من عقد من يقرب ما بعد. الماشيةوالبشر  في الصويا فولفي التغذوية للفائدة  المضادة ا\ثار عن ةالمسؤول
 Triple" اسم تريبل نن جديدعلى الصنف القد أطلقوا . وبالكامل لgجلوتينين فتقريو التربسين،مثبط و P34بروتين  معظمل يفتقرجديد  صويا

Null."  

  

  .أريزونا =يةو جامعة موقععلى  صحفيال المقال اقرأ البحث، ھذا حول المعلومات من لمزيد
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  الھادئ المحيطو آسيا

  المحاصيل في الملوحة تحمل لتحسين بDنت-ا�يس زھرة من الحمراء الصبغات استخدام

  

تحسين تحمل الملوحة في  مفتاحھو  )Disphyma australe(أيس ب:نت  ىالمسم نيوزيلنداالمحلية في  اتنباتأحد ال يكون أنحتمل ي
 على ااعتمادً تھا كثافتفاوت  بسبب للملوحةتحمله  عن مسؤولةأحد العناصر ال ھاأن دقَ عتَ يُ  اءحمر ةصبغيس ب:نت يقدم نبات ا'. المحاصيل

بواسطة  "بيتالين"تسمى والتي  ا'يس ب:نت حمراء الموجودة في تلك ا'صباغ وتحليل تم فحص. الشاطئ عن تفصل النبات التي المسافة
  .تونجيلينو فيكتوريا جامعةبدكتوراه ال طالب جين،جاجاردب 

  

 تشيرو ،الملحية لظروفمقاوم ل النباتيجعل ا'يس ب:نت في الخضراء  وراقفي ا'بيتالين صبغة ال إدماجيوضح الطالب أن  دراسته، في
كما . الغزيرة الشمس أشعةو الملح سببھايُ  التي يةالجذر راضرا' ضدالنبات  'نسجةحماية  كدرعتعمل بيتالين صبغات ال أن إلى النتيجة ھذه

  .الظروف المالحة في المحاصيل حسين تحمللت المحاصيل تربيةو تطوير فيبيتالين الاستخدام  يةإمكان إلى النتيجة ھذهتشير 

  

 .تونجيلينو فيكتوريا جامعةموقع على  الدراسة تفاصيليمكن قراءة 

  

  ] ةالمقال ھذه تقييم | لصديق رسالإ [

  

  الجفاف مع التكيف جينات يكشف ا�نواع عبر التجميعي التحليل

  

 ا'يضية المساراتو الجديدة الجينات تحديد، وبالتالي ُيَعد العالم أنحاء جميع في المحاصيل إنتاجية يھدد اكبيرً بيئًيا  اضغطً  الجفافيمثل 
 الجامعة من فالج فيز بقيادة فريق أجرىالصدد، ھذا في . ثوللبح كبيرةفائدة التكاثر  مرحلة في الجفافضغط  مع التكيف في ةكَ شارِ المُ 

  .الجفافمع  التكيفآليات و جينات لتحديد التكاثر مرحلة في لجفافضغط ال "ا'نواع عبر تجميعي تحليل" القدس في العبرية

  

 جين ٢٢٥ تحديد الفريقاستطاع  الشعير،و القمحو ا'رزو ا'رابيدوبسيس نبات) لmicroarray(المايكروي  النسق تجارب باستخدام

 لجينات العالمي الطابعالتحقق من  تمثم . وظيفية فئات إلى الجيناتتلك  واصنفونواع ا'و الدراسات عبر تھمركامشتمت تعبير ال-مختلف



َدة  لجفافا تكيف Mالخامس عوالن فيالُمَحد "Brachypodium distachyonا'ورثولوج جيناتتشارك  عشوائية عينة ٢٧ تحليل أظھر" و* 

  .ا'نواع" عبر التجميعيالجفاف  "تحليلمثل التي ظھرت من  مماثلة تعبير أنماط

  

حسب في فالمذكورة جزئًيا  ا'يض مساراتو الرئيسية لجفافمع ا التكيف جينات ا'نواع" عبر الجفاف التجميعي "تحليل استراتيجية حددت
قد ُيستفاد من الجينات المشتركة كما . جديدةال التكيف آليات في ھاكاشرإ يمكنقد  مصنفة غير جينات الجينات تلك تشمل. ا'صلية الدراسات

  .:حقةال لبحوثالمحددة في ا

  

  التالية: الروابط من عنھا القراءة يمكن سالف، جين من نابعة جينية تسلس:ت: ا'ورثولوج جينات*

h�p://www.bio.davidson.edu/Courses/Molbio/MolStudents/spring2010/Piper/Orthologs.html   

h�p://en.wikipedia.org/wiki/Homology_%28biology%29#Orthology.  

  

 .موقع بيومد سنترال ب:نت بيولوجي على الكامل المقال اقرأ اسة،الدر عن المزيد لمعرفة
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  الوGدة تشوھات يمنع بالفوليت الغني ا�رز

  

ى بيولوجًيا بالفوليت " Mبلجيكا في نتجِ  جامعةأُجِرَيت ب جديدة لدراسة افقً و تشوھات الو=دة". جاء ھذا تقليل فييمكن أن يساعد ا'رز الُمَقو 
  .الصين في الزراعية للعلوم جلياونين أكاديميةو

  

ر  أن إلى الباحثون يشير. وا'مھاتعند  تالفولي نقص إلى العصبي ا'نبوبتشوھات  جميع من% ٧٠-٥٠نسبة  حوالي تعزى Mا'رز الُمَطو
 نقصينتشر  يوجد حيث، الصينو ىسشانو الھندو بالرامبور في سيما = ،ةالصحي ه المشكلةلھذ الحلول أحد يكون أن يمكنالغني بالفوليت 

  .الفوليت

  

 ھوو ،*)DALY( لlعاقة الحياتية السنة معدل الباحثون استخدم دراستھم، في
 سنوات مجموعھذا المقياس  يعكس. العالمية الصحة منظمةخاص ب معياري مقياس
 سنواتال إلى باRضافة ،المبكرة فياتوال لمعدل مقياس ھوو) YLL(فائتة ال العمر

 يعانونمن لحالة المرض والوفاة  من كل تمثل التيو ،)YLD(اRعاقة  بسببائتة فال
 أن يمكن تيالفولب البيولوجية التقويةفإن  الفريق،وفًقا لحساب و. صحية مشاكل من

عملية  ١٠٠٠ لكل بالرامبور في اسنويً  DALY ١١١إلى  ٢٩على نسبة  تقضي
 .يسشان مقاطعة في DALY ١٠٤إلى  ٤٧نسبة و =دةو

  

 من الفائتة السنوات بعدد عنه العاّم ُيعّبر المرض لعبء : مقياس)DALY( لlعاقة الحياتية السنة *معدل
ر الوفاة أو أو اRعاقة الصحة اعت:ل بسبب العمر   .العالمية الصحة منظمة قبل من المبّكرة، وقد طو0

  

يمكن القراءة عنه من الرابط التالي 
4%D8%B3%D9%86%D8%A9_%D8%A7%D9%84%Dh�p://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%84_%D8%A7%D9%8

8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%A9_%D9%84%D9%84%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D9%82%D8%A9.  

 

 .نتجِ  جامعةموقع و وقع جينيتيك ليتيراسيمعلى  المزيد اقرأ
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  أوروبا

  المحاصيل في أفضل جذري نظام تصميم في تساعد الجذرية الفطريات

  

 'سمدة المزارعينعلى خفض حاجة بھذا تعمل و، منه ا=ستفادةو التربة من الفوسفور امتصاص في النباتاتالجذرية  ياتفطرتساعد ال
. ھذا وقد حيوي داسماستخدامھا كالمذكورة مؤخًرا إلى إمكانية الجذرية  الفطريات قدرةم تشيروبالتالي، . عائد أقصى لتحقيق الفوسفات

  .ا'رز مع ةلَ ادَ بَ تَ المُ  ةينفعال تھاع:ق تحليل خ:ل من الفطرياتتلك  في القدرة ھذه كامبريدج جامعةب الباحثون فحص

  



 إلى ذلك أدى قد. والجيني التعبير في تغيرات سببالناضجة ت ا'رزنباتات  فيالجذرية  الفطرياتمستعمرات  أن دراستھم نتائج تكشفو
 أحد ،بازكوسكي أوتا د.وتعتقد . الغذائية العناصر المزيد امتصاص من نك0 مَ تُ  التي الجانبية الجذور نمووتحفيز  يةتاجال جذورال تليين

 لزيادة ممكن يجذرنظام  أفضل لتحقيق أفضل ةجذريمعمارية ب محاصيل تصميمو تربية في ھمستس النتيجة ھذه أن، الدراسةب الباحثين
  .اRنتاجية

  

  .كامبريدج جامعةموقع على مقالة لل الكاملة التفاصيل اقرأ
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  العلمي البحث

  الطبيعية والفاصوليا وراثًيا الُمَھندسة الفاصوليا لمقارنة البروتيومات علم يستخدمون العلماء

  

البروفايل  لتمييز )PCA( الرئيسيعنصر الالمعروف باسم تحليل  تحليلال البرازيل في ا=تحادية كاتارينا سانتا جامعةب علماءال استخدم
  .الُمَھندسة غير نظيرتھا نع )٥٫١إمبرابا ( راثًياو الُمَھندسة ياولاصفللالبروتيني 

  

 ظروففي ظل الصنف  كللالُمَھندسة غير و وراثًيا الُمَھندسةالبذور  تعَ رِ وزُ  الدراسة في بونتالو بيرو= الفاصوليا أصناف تمَ خدِ ستُ اُ 
) 2D gel electrophoresisثنائي ا'بعاد ( ُھ:َِمي َكْھَرِبي َرَح:َنل ھاضيتعرو البروتينات :صاستخ تم. النباتات أوراق تيَ نِ نفسھا ثم جُ 

  .الصور تحليل برنامج بواسطة صخضعت للفح التي البروتين خرائط Rنتاج

  

إ= أنه . وراثًيا وغير الُمَھندسة البونتال الُمَھندسة أصناف عن تلَ صِ فُ  وراثًيا الُمَھندسةوغير  الُمَھندسة بيرو=ال أصناف أن النتائج أظھرت
تعبير الجينات  على الوراثي التعديل آثار أن على يدل مماصنف  كل داخلوغير الُمَھندسة  الُمَھندسةكان من غير الممكن تمييز ا'نواع 

 أظھرت. وغير الُمَھندسةالس:=ت و وراثًيا الُمَھندسةالس:=ت  بين التفريق تم آخر، تحليل فيو. التقليدية لتربيةآثار ا من أضعف يةالنبات
  .غير الُمَھندس نظيرهووراثًيا  البروفايل البروتيومي للصنف الُمَھندس في كبيرة فروق جودو النتائج

  

ن من التشابه بين صنفي من غير الُمَھندس أعلى وراثًيا ونظيره الُمَھندسالصنف  بين تشابه أظھرت النتائج أن إلى الباحثون صلُ خَ ھذا وقد 
 ا'صنافوالُمَھنَدسة وراثًيا  النباتية ا'صنافبروتيومات  لمقارنة مفيدة أداة" العنصر الرئيسيُيَعد "تحليل  بالتالي. والخضراء فاصولياال

  .الُمَھنَدسة غير

  

  .ساينس آند فوود أجريكلتشربمجلة  يةالبحث ةالمقال اقرأ
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  ا�رابيدوبسيس في IDD8 النسخ عامل تثبيط خDل من النبات تزھير يؤخر AKIN10 جين

  

من خ:ل  ريزھتال وقت IDD8 النسخ عامل ينظم ا'رابيدوبسيس، فيو. النباتات من كثير في روالزھبتحول  لسكرعملية أيض ا رتبطت

تتمتع  بالتالي،. والسكرنقص  خ:ل من )SnRK1( بروتينيتم تفعيل  نفسه، الوقت في ،السكرنقص  ظروف في لسكرأيض اعملية  تعديل

 تأخرتشمل  مماثلة يةظاھربأنماط  IDD8 سخنلالمفتقرة لعامل ا ةالطافر النباتاتو SnRK1التي يحدث فيھا فرط تعبير لبروتين النباتات 

  .IDD8بوساطة عامل النسخ  ريزھتالتحكم في ال في شاركي SnRK1بروتين  أن إلىيشير  مما ريزھتال

  

 وقتالتحكم في  في IDD8بعامل النسخ  SnRK1بروتين  طارتبامدى  ةسادرب الوطنية سول جامعة من بارك مو جتشون بقيادة فريق قام

 ا'رابيدوبسيس، نبات في ريزھتال ريتأخعلى  ،SnRK1لبروتين  ةازالحفM الفرعية  الوحدات، وھو AKIN10إنتاج جين  طرفعمل . ريزھتال

لعامل النسخ  يضيف مجموعة فوسفات AKIN10جين  أن الباحثون جدوو. IDD8النباتات الطافرة المفتقرة لعامل النسخ  في لوحظ كما

IDD8 نشاطه يقللو.  

  

تأخر الظاھرية لا'نماط مما يفسر  ،التزھيروقت التحكم في  في IDD8عامل النسخ  ظيفةومع  يتعارض AKIN10جين  أن على يدل ھذا

  .IDD8الطافرة المفتقرة لعامل النسخ  النباتاتو AKIN10التزھير في النباتات المحورة بفرط تعبير جين 

  

 .موقع بيومد سنترال ب:نت بيولوجي على الكاملة ةالمقال اقرأ المعلومات، من لمزيد
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  تك بيو كروب راءو ما

  الطنان النحل جينوم يحللون العلماء

  

 طنانالنحل ال: يھمن النحل الطنان و ةع رئيسيانوأ جينوم تسلسل فك ھمشركاءو الحيوية للمعلوماتية السويسري المعھدب علماءاستطاع ال
 Bombus( الشمالية أمريكاالمعروف في  الشرقي الطنان النحلو )Bombus terrestris( برتقاليا'صفر ال الذيلذو  ا'وروبي

impatiens( . كذلك على و ى النوععل لحفاظل ةماالھالنحل من ا'مور  جينومدراسة  ُتَعد، بالتاليو التلقيح،عملية  فيللنحل دور حيوي

  .العالم تغذي التي لمحاصيلا

  

وھو  باريبيو سيث د.صرح ھذا وقد . مبيئاتھتعاملھم مع وسلوكھم  اخت:فاتالكامنة خلف  الوراثةمحاولة لفھم  أولالطنان  النحل جينوميقدم 
الطنان  النحل اھذ يجعل ما فھمعلى  الجينومية المواردتلك  ناتساعد"قائً:  زيوريخ في للتكنولوجيا الفدرالي المعھد من الدراسةأحد مؤلفي 

  ."المبيداتو ا'مراض مثل هيترفاھ تواجه التي لتحدياتخطر ال ضرM عَ مُ بالذات 

  

  .الحيوية للمعلوماتية السويسري المعھدصفحة  على ياRع:م البيان اقرأ
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  ا�وركيد زھور شكل عن المسؤول البروتين يكتشفون الباحثون

  

 ھذه في. ا'وركيد زھرةفي  السفلية الشفة شكل تحديد عن المسؤولة البروتينات تايوان في الوطنية جشين جتشون جامعةب الباحثوناكتشف 
 شكلعن  عام بشكل مسؤولةأنھا  السابقة البحوث أظھرت التيعن قرب، و Eو Dو Cو Bو A النبات جينات الباحثوندرس  الدراسة،

 تشكيلببشكل كبير ترتبط زھور ا'وركيد حيث ُوِجَد أنھا  في Bبواسطة الفئة  ھاتعبير يتم التي البروتيناتقام الباحثون بفحص و. النبات

  .البتلة

  

 SPوا\خر يسمى مركب  )السفلية لشفةتعبيًرا عن ا( L المركب سمىھم يحدأ البروتينمركبات  من نوعين ھناك أن يالبحث فريقال وجد

يؤثر ما عند البروتين، يمركب بين تجاذب ھناك أنوقد اكتشف الباحثون  بروتينات أربعة من نمركبياليتكون ك: . )البتلة-السبلةتعبيًرا عن (
 حدتثبيط أ على قادر فيروس الفريق أدخل إليھا، توصلوا التي النتائج Rثباتو. السمة تلك منمزيًدا النبات  ظِھريُ  ،أكبرصورة بأحدھم 

غياب  حالة فية ناتئالشفة السفلية كانت  أن حين في عادية، بتلةبللزھرة  السفلية الشفة استبدال تم ،Lفي غياب المركب ف –مركبي البروتين 

  .SPالمركب 

  

 .نيتشر ب:نتسالمنشور البحثي بمجلة  اقرأ المعلومات، من لمزيد
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  كروموسومات ويفقد يكتسب نوكتيفلورا السيلين زھور في المايتوكوندريا جينوم

  

 السيلين زھور في المايتوكوندريا جينوم على الحفاظ كيفيةمعرفة ل دراسة فرجينيا جامعةو كولورادو =يةو جامعةب الباحثون ىأجر
  .تبِ  اجمي ٧~ ھامساحت مجموع ةدائري كروموسومخريطة  ٥٠ من أكثرلديه  متنوع جينومبالنبات المذكور يتمتع . نوكتيفلورا

  

ه سلسلت معقط ف بهتشايلك: مجموعاتھا  الكامل الجينوم أن إلى النتائجتشير  ،زھور النوكتيفلورا جينوم في يالنوع ضمنالتباين  توظيف بعد
ون حتوي أوغير مميز جين  ون إلىفتقري كروموسوم ١٩ جودو في الفرق لوحظ قد. ويتوكوندريااالمكروموسومات ل النسبية الوفرةوتكوينه و

  .مكررة من الجين نسخ على

  

 جينوم أن على يدل ھذازھور السيلين نوكتيفلورا، و جينوم استقرار على الحفاظ فيالتسعة عشر كروموسوم  غياب أو وجوديساعد 
اة  غير لعملية خضعالخاص بتلك الزھور ي يتوكوندريااالم Mالجينوم على للحفاظلكافة الكروموسومات المكتسبة/المفقودة ُمَتَبن.  

  

 .للعلوم الوطنية ا=كاديمية وقائع موقععلى  للدراسة الكاملة التفاصيل اقرأ
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  الحيوية التكنولوجيا معلومات مراكز من مقتطفات

  الصحيح المسار ھي الحيوية التكنولوجيا: أوغندا جمال ملكة

  

 موارد لبحوث الوطني المعھد فييات ا'خر اتاRقليمي كاتلِ المَ من  تسعة مع أوغندا جمال لملكة الحيوية التكنولوجياعلى داخلي  تدريب دَ قِ عُ 
 ،صلواالت علومو الحديثة الزراعية الحيوية التكنولوجيا أساسيات على الجمال ملكاتُدِرَبت . ٢٠١٥ مارس ١٢- ٩في الفترة  المحاصيل

'مان وا الحيوية تكنولوجيامشروع قانون أوغندا لل لتمريرالدعم  حشدبغرض  الرأي قادةشراك Rموقوتة  خطوةبمثابة  التدريب كانو
الحدث وَمثMَل ، أوغندا جمال ملكة مؤسسة مع بالشراكة )UBIC( يوغندالحيوية ا' العلوم معلومات مركزبواسطة التدريب  مَ ظ0 نُ . الحيوي

  .القضيةبإمكانھا تأييد  التي الرئيسية المجموعات إشراك خ:ل من الزراعةب الشبابجذب اھتمام ل UBICمركز  استراتيجية من اجزءً 

  

. الزراعة لتحسين مختلفةال طرقال عن المزيد معرفةوإلى زيادة دورھم الفعال  الشباب، ليي كا=نجوكا، أوغندادعت ملكة جمال  كلمتھا، في
 'نه اجدً  مھم حرَ قتَ المُ  ا'مان الحيويو الحيوية التكنولوجياقانون و ؛المسار الصحيح ھي الحيوية التكنولوجيا"قائلة  كا=نجوكاوعلقت 

بشدة حتى يتسنى  المقترح القانوندعم ھذا أ أناو التكنولوجيا س:مة بضمان يتعلق فا'مر إنتاجه يتم ماودخل الب:د ي ما تنظيم على ساعديس
لمن  ھماستماع عنالناتجة  ببساطةغفلتھم من  الشبابفيق أن يه يجب أن أضافت. و"وهيستھلك مامدى أمان  ةعرفم المستھلكينو لمزارعينل

  .لمونيعدون أن  يتحدثون

  



 تكنولوجياو ؛ا'نسجة زراعةو؛ النووي الحمض تحليل ذلك في بما الحديثة الحيوية التكنولوجياوسائل  سأس على الجمال ملكاتعرفت ت
 توصيل كيفية على الملكات تدريب تمكما . راثًياو المعدلة الكائنات ثولبح التنظيمية الجوانبو ؛التجارب الحقلية إدارةو ؛راثيوال ليعدتال

 .المختبروحقل ال في العملية الدورات من العديد في نشاركو العلماء، لغير العلم

 

موجوانيا على  باربرا .دمنسق المركز التواصل مع  يرجى ،مركز معلومات العلوم الحيوية ا'وغندي أنشطة حول المعلومات من لمزيد
 .ubic.nacrri@gmail.comالبريد اRلكتروني 

 


