
  ٢٠١٥ مايو ٢٠                العدد ھذا في

  ا�خبار

  أفريقيا

 مصر في وراثًيا سدَ نَ ھَ المُ  القمح لوحق ىلإ ميدانية ةرحل •

 ا&جتماعية ا&ع%م وسائل يتبنون اكيني علماء •

  

  ا�مريكتين

 الحمضيات اخضرار مرض ضد السبانخ مقاومة اختبار ةوسعت على توافق ا)مريكية البيئة حماية وكالة •

 ا)خرى النباتات مع ا)رز انسجام عدم سبب يكتشفون الباحثون •

  

  الھادئ والمحيط آسيا

 ةجديد ذرة أصناف ثمانيةب يوصي يباكستانال الزراعية البحوث مجلس •

 تايلند في البذور صناعة آفاق عن تقرير يصدر ماركتس آند ريسيرش موقع •

 ا)عشاب مبيدات مقاومة آلية تحدد دراسة •

  

  أوروبا

 تركيا في الزراعية الحيوية التكنولوجيا تقرير صدرتُ  الخارجية الزراعة ھيئة •

 جينًيا والمفروق المقرون المحور ا)رز مقابل دفعلل ا)وروبي المستھلك استعداد تقييم •

  

  العلمي البحث

 ا)فقي لاقتنبا& متعلقة متعددة يجين إسكات مسارات ونكشفي العلماء •

 TCBBM جين تعبير فرط خ%ل من الكاكاو شجرة في الجسدي الجنيني التطور حسينت •

 الحشرات مقاومةل الوراثية ھندسةال في Bt الـ سمية عن ةبديل كتقنية لحشراتل محدد إيه إن آر ميكرو استخدام •

  

  تك بيو كروب وراء ما

 ئيةوالمسا يةالصباح ياتبالسلوك المرتبطة الجينات تحديد •

  

  الحيوية التكنولوجيا معلومات مراكز من مقتطفات

 أوغندا في الحديثة الزراعية الحيوية التكنولوجيا بحوث بشأن ةاDقليمي توعيةال منتديات ختتمي UBIC مركز •

    سوازي%ند مملكة في ISAAA ھيئة تقرير إط%ق •



  أفريقيا

  مصر في وراثًيا الُمَھَنَدس القمح حقول إلى ميدانية رحلة

 

معھد بحوث الھندسة الوراثية الزراعية  وباحثي مدير" بالتعاون مع EBICالحيوية المصري "مركز معلومات التكنولوجيا  فريقم ظG نَ 

"AGERI "ورشةحضر  .الُمَھَنَدس وراثًيا القمحنباتات ل حاليةالجرى التجارب الحقلية تُ  حيث اجيميز محطة في عمل ورشة القاھرة وجامعة 

  .والط%ب والباحثين المزارعينمشارًكا من  ١٢٠ من أكثر العمل

  

فيه  قدمتالذي  AGERIة معھد مدير عاصم شيرين .دعرض  ت%ه يترحيب خطابب العمل ورشةالدين  حسام .د اجيميز محطة رئيس افتتح

 محاصيلال اتتطبيق أھميةھا عرضفي  EBIC ة مركزمدير P عبد نج%ءبروفيسور  تقدمم بھا المعھد، بينما وقي التي ةمختلفال ا)نشطة

باDضافة إلى ذلك، قدم كل  .التقنياتتلك  ستخدام& يةالمستقبلالنظرة و، المنطقة دولب مقارنةفي ھذا الشأن  مصر ومركز وراثًيا ھندسةمال
 بين قوية ع%قة ھناك أنات، وأوضحوا فطريمقاومة لل وراثًيامھندسة  قمح نباتات تطوير في عملھم الشامي ومصطفى عيسى ھالة .دمن 

د بواسطة  تعبير Gر الُمَحد Gا)عراض وظھوراللحظي  المتسلسل البوليميريز تفاعلالجين الُمَحو.  

  

 يعناوص المزارعين ودعوة المعلومات لنشر وراثًيا المعدلة النباتات طويرت رباتج محطات استخدامب وأوصت للغاية مثمرة المناقشة كانت
  ."للتصديق أدعى الرؤية" منطلق من المحطات تلك لزيارة اتالقرار

  

 الُمَھنَدس القمح صنف أُنتج .الدقيقي والبياض الفطري لصدأل المقاوم وراثًيا َھنَدسالمُ  القمح نباتاتل حقلية زيارة أُجريت العمل، ورشة عقب
 في ا)ولى ةحقليال الزيارة خ%ل .الصدأ وخاصة الفطريات ضد النبات مقاومة &كتساب الشعير من زييتيناكال جين استخدام خ%ل من وراثًيا
 تصيبأُ  مايو، شھر فيو .وراثًيا ةالُمَھنَدسَ  غير النباتات على اجدً  واضحة ا)عراض وكانت خضراء تزال & النباتات كانت مارس، شھر
 تحمل من مختلفة درجات وراثًيا ةَھنَدسَ المُ  الس%&ت أظھرت ذلك، ومع ."Ug99" أفريقيا في حاد أصفر صدأب القمح حقول من كبيرة نسبة

 ھذا .المصرية ا)صناف مع التربية برامج في استخدامھا وسيتم تحمل درجة أعلى متماثلال زيجوتال س%لة سجلت حيث فطريةال اDصابة
  .المستقبل في النباتات تلك ستخدام& ھمدعم عن عربواأ كما اDصابة ضد عاليةال التحمل درجةب نوالمزارع عجبأُ  وقد

 

 البريد على P عبد نج%ء .د مع صلوات يرجى أو EBIC مركز موقع زر مصر، في الحيوية التكنولوجيا حول ا)خبار من لمزيد

 .com.naglaa_a@hotmail اDلكتروني
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  ا:جتماعية ا:ع9م وسائل يتبنون كينيا علماء

  

 كينيا جامعةاتحاد التكنولوجيا الحيوية بو) KALRO( الحيوانية والثروة الزراعية للبحوث كينيا منظمةب الحيوية التكنولوجيا خبراءشرع 

)KUBICO ( التابع  أفريسنتر مركزبواسطة  التدريبُنِظَم  .٢٠١٥مايو  ١٥بتاريخ  ا&جتماعية ا&ع%م وسائلعلى  تدريبية دورةفي بدء

 ا&جتماعية اDع%م لوسائل العلماء تقديرتنمية  ھدفب) VIRCA( ا)فريقي للفيروسات المقاومة سافااالكرعاية مشروع تحت  ISAAAلھيئة 

  .ممشاريعھھم في فيدتقد  التي اDنترنت وسائل لمختلف فھمھم طويرت عن فضً% 

  

 سيمون .د عن نيابة، VIRCA مشروعب ةالرئيسي ةوالباحث KALROبمنظمة  الحيوية التكنولوجيا مركز ةرئيس، اجمالين جويس د. تتحدث

 من كثيروالتي يجري فيھا  ا&جتماعية اDع%م وسائل منصاتتخدمون يس & كينيا في البارزين العلماء أن إلى بقلق تأشارو جيتشوكي
 قائلة التدريبب تورحب ا&جتماعية اDع%م وسائل تجاه اانفتاحً  أكثر واليكون العمل ورشة في نيالمشارك كما تحدت .التكنولوجياحول  النقاش

  .تلك الوسائل" من &ستفادةمن ا العلماء لتمكين مماثلةال تدريبيةال دوراتجري المزيد من الينبغي أن نُ "

  

 وفي .ا&جتماعية اDع%م وسائل من متنوعة مجموعة مع التعامل كيفية لعلماءل أوضحت ظھرال بعد عملية محاضرةب العمل ورشة تجَ وِ تُ 
 التكنولوجيا محادثات في لمساھمةل ھمتطويرب واتعھدو "بريس-وردو" مدونةو "تويتر" حسابات على المشاركين جميع حصل ورشة،ال نھاية

 قدمت بحق مدھشة مفاجأة كان" التدريب إن VIRCA مشروع من أوبييرو ھاننجتون السيد قال الختامية، كلمته فيو .ا&نترنت على الحيوية

  ."للعلماء جديدة صلوات قناة

 

 .org.mkarembu@isaaa اDلكتروني البريد على كاريمبو ريتجمار .د مع لصاوتال يرجى المعلومات، من لمزيد
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  ا�مريكتين

  الحمضيات اخضرار مرض ضد السبانخ مقاومة اختبار توسعة على توافق ا�مريكية البيئة حماية وكالة

  

بموجب  التجريبي ستخداما& لتصريح ساوزيرن جاردينس سيتراسطلب شركة على ) US EPA( ا)مريكية البيئة حماية وكالة وافقت
 استخدام إمكانية اتطويرھ في لمضيللشركة با تصريحيسمح ال .القوارضومبيدات  لفطرياتا مبيداتو لمبيدات الحشريةل ا&تحاديالقانون 
  .)Huanglongbing )HLBالمعروف باسم  المدمر الحمضيات ارخضرا مرضمكافحة  في للمساعدة السبانخ بروتين

  

 إنتاجإلى  واDرشاد إيه آند إم إجري%يف للبحوث تكساس مركزبميركوف،  إريك .د، النباتية متخصص ا)مراض اھاأجر التي ا)بحاث أدت
 لنباتاتل النطاق واسعة اختباراتبإجراء  تصريحيسمح ھذا ال .الحمضيات ارخضرا مرضضد  فعالةيبدو أنھا تقدم مكافحة  بروتينات

لةميركوف  .د اكتشافاترة من وطلما السبانخ، من مشتق بروتين الحمضية المحتوية على Gالُمَسج.  



  

  .أجري%يف إم آند إيه تكساس موقع على صحفيال بيانال قرأا ،المزيد لمعرفة
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  ا�خرى النباتات مع ا�رز انسجام عدم سبب يكتشفون الباحثون

  

 في جديدب كG رَ مُ  النباتات ثوبحل تومسون بويس معھدبجاندر  مختبرب الباحثون اكتشف
 يالبحث فريقال حدد .القريبة النباتات نمو بطءيكون سبًبا في  قد ا)صناف ا)رز بعض
 في كيوتو وجامعة اتاجياما جامعةو الصينية لعلوما أكاديميةمن  نباحثي من يتألفالذي 
 الجذور نموُيضِعف  "b-tyrosine" تايروسين بي يسمىُمَركGب  كورنيل وجامعة اليابان

 مضادة خصائص أيًضاقد يكون له و المعملية، ا&ختبارات في ا)خرى النباتات في
  .للجراثيم

  

كان  تايروسين بيفإن مركب ال ،بويس تومسون من معھدجاندر  جورجلبروفيسور  اوفقً 
 تبهيش نهإ وقال .ةنباتي كمادة ُمستْقلََبة حتى أو ا)رزفي  ُمستْقلََبة مادةك تماما امعروفً  غير
 العديد جذور نمو من تايروسين بيويمكن أن يقلل ال ،في عملية تثبيط النباتات ا)خرى تايروسين بيمركب ال تستخدم ا)رز نباتات أن في
 ولكن آثاره، من مأمن في ا)خرى ا)عشاب وكذلك تايروسين بيال نتجت التي ا)رز أصناف كانتأيًضا،  .المختلفة النباتية ا)نواع من

  .النباتات ثنائية الفلقة ضد خاص بشكل فعالالمركب كان 

  

 اكتشفوا حيث ،١٢ رقم ا)رز كروموسوم على ُمَشفGر تايروسين لبيا مركبل الحيوي التخليق أن تاثبD ةالجيني الخرائط الباحثون استخدم
-إيه يحول إنزيم وھو أمينوميوتيز، التايروسين نزيمD التشفير على الجين ھذا يعمل ."TAM1" يسمى والذي العملية عن مسؤولال الجين

 ولكن ،ةرَ بَ لُمختَ ا الحبوب قصيرة ا)صناف في أو الجابونيكا صنف أغلبية في تايروسين بيال وجدوا كما .ينسيروات بي إلى ينسيروات
  .العطرية صنافا)و الحبوب طويل نديكااD صنف في اغائبً  كان المركب

  

  .تومسون بويس معھد موقع على الصحفي البيان اقرأ المعلومات، من لمزيد
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  الھادئ والمحيط آسيا

  جديدة ذرة أصناف بثمانية يوصي الباكستاني الزراعية البحوث مجلس

  

 قسممن الباكستاني  الزراعية البحوث مجلس، عضو مسعود شھيد د. برئاسة ٢٠١٥ مايو ١٣ ا&ربعاء يوما)صناف  تقييم لجنةاجتماع  ُعقِدَ 
 البيئات، مختلف في للزراعةصنف ذرة عالي اDنتاجية  أحد عشر الباكستاني الزراعية البحوث مجلس قدم ا&جتماع، ھذا في .النبات علوم

  .آخران اثنان ترفض بينما البذور مجلس إلىمنھم  أصناف ثمانيةبإحالة  اللجنة أوصتو

  

الجديدة الموصي  الھجينة الذرة أصناف إزاء ،الزراعية البحوث مجلسب الحبوبلجھاز  الوطني المنسق، المجيد عبد ميان د.قد علق وھذا 
ذرة ( GR-0702Wو  CS220و  CS-200و  )اءصفر( CS-2Y10و  P3939(X40C245)و  P3164W ا)صناف ھذه تشمل" قائً%  بھا

 تحال سوفو ."التلقيح مفتوح احدصنف وو ةھجين أصناف عشرةوھي  ،)ذھبية اباد س%مإ( EV-3001و  SC539و  )اءبيض ناجينا
  .المزارعينبين  التوزيعواDكثار  ليھاي النھائية للموافقة البذور مجلسإلى  التوصية

  

 ةمَ قاوِ مُ وال اDنتاجية عالية ا)صنافب التوصية فقط ينبغي أنه قائً%  معاييرال على ،مس%ا محمد ،الغذائي ا)من مفوض َعلGقَ  ،المناسبة ھذه في
 ،حمدأ افتخار .د ،الباكستاني الزراعية البحوث مجلس رئيس وأشاد .متنوعةال اتبيئال في أفضل نمو على القادرة ا)صنافو ل_مراض

 الحيوية التكنولوجيا تطبيقات من ا&ستفادة في أمله عن وأعرب جديدة،ال صنافا) Dدخال الصلة ذات الجھات من وغيرھم العلماء جھودب
  .الزراعي المجال في ثوري تغيير وإحداث نتاجاD زيادة على المزارعين لمساعدة الجديدة

  

 .الباكستاني الحيوية التكنولوجيا معلومات مركز موقعو الباكستاني الزراعية البحوث مجلس موقع زر التفاصيل، من لمزيد
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  تايلند في البذور صناعة آفاق عن تقرير يصدر ماركتس آند ريسيرش موقع



  

لرفع  التكنولوجية التنميةوالحكومة  دعم - ٢٠١٨عام  إلى تايلند في البذور صناعة آفاق بعنوان تقرير "ماركتس آند ريسيرش"أصدر موقع 
 بذور وأ الخضروات وأ البذور أنواعسطة ابوالسوق  يتجزأ .تايلند في البذور صناعة جوانب لمختلف شامل تحليل على حتويي اDنتاجية

 المشھد التقرير شملي ،من ناحية أخرى .التقرير في *الرسمي وغير الرسمي ا&قتصاد حسب وات،الخضرالمحاصيل ا)خرى باستثناء 
 ا)رز بذورصناعة  عن مفصً%  اعرضً باDضافة إلى  والدولي، المحلي ىالمستو على تاي%ند في البذور تطوير شركات لكبرى التنافسي

  .لصناعة البذور المستقبلية اbفاقكما يتضمن التقرير  .تايلند في الذرةو

  

  . يمكن القراءة عنه من الرابط التالي:بضبطه الحكومة تقوم والذي الرسمي ا&قتصاد مجال خارج تحدث التي ا&قتصادية طةنشا) كل به رسمي: يقصد غير *اقتصاد

h6p://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF_%D8%BA%D9%8A%D8%B1_%D8%B1%D8%B3%D

9%85%D9%8A.  

  

  .تسمارك آند ريسيرش موقع على التقرير ھذا عن المزيد اقرأ
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  ا�عشاب مبيدات مقاومة آلية تحدد دراسة

  

، الشائع عشابا) مبيدضد الشويعرة ُعشب  مقاومة آليةتحديد  أدي%يد جامعةب باحثونالاستطاع 
 من اbلية ھذه رظھِ يُ  أستراليا في ا&عشاب منھذا ُيعد أول نوع  نأ الباحثون وقال .الج%يفوسيت

  .المقاومة

  

الشويعرة من أعشاب  تينمختلفتين مجموع في ا)خيرة السنوات في تييفوس%جال مقاومةاُكُتِشَفت 
 نتجتُ  حيث ،مضاعفة الجين"" سمىالتي ت المقاومة آلية نفسالمجموعتان  ك% توأظھرالضخمة، 

 الُمسَتھَدف بواسطة EPSPS إنزيم عن المسؤول الجين منعديدة  نسخ ةمَ المقاوِ  النباتات
  .ا)عشاب مبيد عمل على نزيملdالوفير  اDنتاجھنا يتغلب  .تييفوس%جال

  

 .أدي%يد جامعة موقع على صحفيال بيانال اقرأ البحث، حول التفاصيل من لمزيد
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  أوروبا

  تركيا في الزراعية الحيوية التكنولوجيا تقرير ُتصدر الخارجية الزراعة ھيئة

  

 اووفقً  .٢٠١٥لعام  تركيافي  الزراعية الحيوية التكنولوجيا تقريرا)مريكية  الزراعة وزارةالتابعة ل الخارجية ھيئة الزراعة أصدرت
قانونھا  تركيا عدلتھذا وقد  .البيولوجي اDرھاب تھمة تحت ھم يقعبعض تركيا،في  الحيوي ا)مان لقانون اانتھاكً  ١٥٠عدد  ھناك للتقرير،

  .حددمنتج م ظھور مستوىانخفاض  أو "التلوث" بسبب المسؤولة ا)طراف عن المسؤولية بعضرفع ل ٢٠١٤ عام في

  

 العليا المحكمة قبل من ٢٠١٣ عام في) MON88017x MON810و  MON810(على صنفي النباتات المعدلة وراثًيا  الموافقات وقفتم 

 NK603 xصنف  على الموافقة الحيوانية والثروة والزراعة ا)غذية وزارة أوقفتفقد  ،آخر جانب منو .ا&نتھاكات عدد زيادة إلى أدى مما

MON810 ا)غراض  في %ستخدامل ة معدلة وراثًياصف أيعلى الحاضر  الوقت في تركيا توافق لم ،ومن ثم .القانونية ا&ختبارقيود  بسبب

  .يةائالغذ

  

  .الخارجية الزراعة ھيئة موقع على التقرير تفاصيل قراءة يمكن
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  جينًيا والمفروق المقرون المحور ا�رز مقابل للدفع ا�وروبي المستھلك استعداد تقييم

  

خارجي  جين إدخالوالتي تتضمن  النباتات تربيةل ستخدمةالمُ " ھي مسميات لنواتج تقنيات التحوير الوراثي جينًيا مفروق" و" جينًيا مقرون"
 ستخدمت بينماقابل للتھجين  نبات من جين ستخدمت) الجينيا&قتران ا)ولى (عملية ال أن ھوبين العمليتين  الوحيد الفرق .النبات جينومفي 

 ا&تحاد في "وراثًياحورة مال اتكائنتصنيف "ال تحتالناتجة من ك% العمليتين  المحاصيلتقع  .نباتي غير كائن من جينالعملية الثانية 
 دراسة نتجِ  جامعة مننالي  وتونل بقيادة الدوليين الباحثين من فريق أجرى ،ھنا من .وسمھا جبرًيا يتطلب الذي ا)مروھو  ا)وروبي،

  .المفروقة جينًياو ةمقرونلالمحاصيل المحورة امقابل  لدفعل ا)وروبيين المستھلكين استعداد لتقييم

  

 بلجيكا منشخًصا  ٣٠٠٢شارك فيه  ا&نترنت على عط%عمل است خ%ل من الدراسة جريتأُ 
ا إما كونھب سومةوم التجربة فيجينًيا  ةوالمفروق ةا)رز المقرون ت أصنافكانو .وھولندا وفرنسا

   .الث%ث الصفات من تلك أي من امزيجً  أو ةيبيئ فوائد ذات ة جينًيا أومقرونأو  وراثًيا ةلَ دG عَ مُ 

  

 تجنبل المزيد دفع في بكثير أعلى رغبة ملديھ ا)وروبيين المستھلكين أن تھمدراس نتائج توضح
 إلى شيري مام" جينًيا مقرون" وسمب المصنف ا)رزب مقارنةً " وراثًيا لدG عَ مُ " وسمب مصنفال ا)رز

 رغبةب نوالفرنسي نوالمستھلك حظي ذلك، إلى باDضافة .قبوً&  أكثر الجيني ا&قتران عملية أن
 ھذه تشيرو .التقليدي ا)رزب مقارنةً  "البيئية الفوائد" مسبو الُمَصنGف ا)رز مقابل الدفع في أعلى

 وفوس وراثًيا المعدلة الكائنات عن مختلفة تصورات لديھم ا&وروبيين المستھلكين أن إلى النتائج
  .التجارة سياسات وضعو وراثًيا ةمعدلال المنتجات وسم تطوير في ساعدت

  

 .وان بلوس موقع على للدراسة الكاملة التفاصيل اقرأ
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  العلمي البحث

  ا�فقي با:نتقال متعلقة متعددة جيني إسكات مسارات يكشفون العلماء

  

 الحمض في ترادفيةال التكرارات على طفرة" "شبه البيولوجية للعلوم ھايجشن معھد من جيانكانج تشو .د بقيادة العلماء من مجموعة اكتشف
 الوراثة في تشارك المتعددة يالجين اDسكات مسارات أن وجدوا ،أخرى ناحية منو .وراثًيا حورالم ا)رابيدوبسيس نبات في النووي

  .ريبورتس سيل مجلة في دراستھم نتائج ُنِشَرت وقد اDعالة،و المتوالية

  

 حالة تنجم ."طفرة شبه" وضعم وكأنه سلوًكا ِظھريُ  ا)رابيدوبسيس نبات في pRD29A-LUC المحور الجين نسخ من يدعدال أن ُوِجدَ 
 في الساكتة LUC ألي%ت إعالة يمكنو ،ج%يكوسيليز إيه إن الدي إنزيمب الخاص ROS1 جين في الحادثة طفراتال عن الجيني اDسكات

 الوراثة تنظيم في الخلل أن المتعددة الطفرات باستخدام الجيني التحليل خ%ل من أيًضا الباحثون اكتشفو .ros1 جين طفرات غياب
 وحددت .مجھولة أخرى عوامل عن فضً%  متعددة إسكات مسارات عمل يتطلب LUC جين في الجيني سكاتاD إعالة أن إلى شيري المتوالية
  .ا)رابيدوبسيس نبات في الظاھرة ھذه لدراسة نموذجي نظام أوانشأو "الطفرة شبه" ظاھرة في تشارك ةدَ دG حَ مُ  إسكات عوامل الدراسة

  

  .الصينية لعلوما أكاديمية موقع على الدراسة عن المعلومات من امزيدً  اقرأ
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  TCBBM جين تعبير فرط خ9ل من الكاكاو شجرة في الجسدي الجنيني التطور حسينت

  

ن إكثار النبات م حدتواعتمادية النمط الجيني زال انخفاض الفعالية ت&  ذلك، ومع ،الجسدي الجنيني التطور خ%ل من الكاكاو أصناف تتكاثر
 انتقالحسين لت )BBM( النسخ عامل استخدامى لإ بنسلفانيا و&ية من جامعة رتيسيك واينفي ھذا الصدد، يسعى  .تجاريةال مستوياتعلى ال

  .الجنينيةمرحلة اDنبات إلى المرحلة  من الكاكاوفي  جسديةال خ%ياال

  

يتم  TcBBM جينأن  دَ جِ وُ وَ  ،)TcBBM جين( الكاكاو في) AtBBM( ا)رابيدوبسيسنبات في رثولوج* وتم تحديد خصائص أحد جينات ا)

 ا)رابيدوبسيس في TcBBM جين تعبير فرطأدى وقد  .الجسدي الجنيني التطور خ%لزاد معدل تعبيره و الجنين تطور ةلطيتعبيره 

تكاثر  زيادةإلى  TcBBM جينل كوينيالت تعبيرال فرطأدى و .ھرمونات يحتاج إلى &جسدي  جنيني تطور مع يةظاھرأنماط  إلى الكاكاوو

  .تطوراله ثبط ولكن كبيرةبدرجة جسدي ال جنينيال تطورال



  

مؤقت ال التعبير نتائجوتؤكد  .الزيجوتيو الجسدي الجنيني التطور مرحلةمن  كل في محدد دور له TcBBM جين أن إلى النتائج وتشير

  .الجسدي الجنيني التطور لتعزيز النسخ عوامل ه يمكن استخدامأن TcBBM جينل

  

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

h6p://www.bio.davidson.edu/Courses/Molbio/MolStudents/spring2010/Piper/Orthologs.html  

h6p://en.wikipedia.org/wiki/Homology_%28biology%29#Orthology.  

  

 .سنترال بيوميد موقع على ةكاملال ةالمقال اقرأ الدراسة، حول المعلومات من لمزيد

  

  ] ةالمقال ھذه تقييم | لصديق رسالإ [

  

  الحشرات لمقاومة الوراثية الھندسة في Bt الـ سمية عن بديلة كتقنية للحشرات محدد إيه إن آر ميكرو استخدام

  

تلك  نادفعت ،ذاكھو .المستھدفة الحشرات يرقات في المقاومة ظھورب المحاصيل آفاتلمكافحة  Btبجينات الـ  وراثيالتحوير ال نجاحانخفض 

  .الحشراتخاصة ب أخرىُنُھج  عن لبحثل التھديدات

  

جزيئات اbر إن إيه  على معتمدة) إلى تقنية ICGEB( الھند في الحيوية والتكنولوجيا الوراثية للھندسة الدولي المركز منكي  راج لجأ

  .اليرقات وفاة إلى دىيؤ مما الحشراتانس%خ  عملية مع يتداخل حشرةمحدد للإيه  أن آر ميكرو عن للبحث الصغيرة

  

 في عنه هريعبتقوم بويالقطن  لوزة دودةفي  زييتيناكال جين يستھدف amiR-24يسمى  اصطناعي إيه أن آر ميكرو نتجالباحثون ناقل ي صمم

رَ حَ المُ  التبغ نباتات في amiR-24 تعبيرعن ارتفاع معدل  تحليلال وكشف .التبغ Gَرة التبغ علىالمتغذية  اليرقاتتوقفت  .وراثًيا ةو Gعن الُمَحو 

  .نھايةال في ماتتوا&نس%خ 

  

 .ريسيرش ترانسجينيك بمجلة ةكاملال ةالمقال اقرأ
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  تك بيو كروب وراء ما

  والمسائية الصباحية ياتبالسلوك المرتبطة الجينات تحديد

  

 الصباحية" السلوكيات"ة بـ تعلقالم نسانت اDتفضي%ب المرتبطة الجينات على التعرف إلى أدت دراسة ليستر جامعةب باحثونال أجرى
 *النظم اليومي معھا ھإلى تشاب الفاكھة ذبابةيرجع استخدام و ،الفاكھة ذبابة س%&ت دراسة خ%ل من ذلك تم .ية"ئامسال السلوكيات"و

، وتم توظيف تقنية قراءة تسلسل الحمض النووي ئيوالمساالصباحي  سلوكھم ساسأ على الفاكھة ذبابة س%&ت فصل تم وھكذا .لdنسان
RNA تينالس%ل ك% مع.  

  

 السلوكياتوالصباحية  السلوكياتالمتعلقة ب الفاكھة ذبابة تتفضي%ب مرتبط جين ٨٠إلى تحديد  RNAتسلسل الحمض النووي  تحليل دىأ

تحسين عمليات  في النتائجستساعد ھذه  .الثدييات جينوم في أيًضاالمحددة موجودة  الجينات معظمكانت  ،من ناحية أخرىو .المسائية
  .ئيةمساالصباحية وال ةالبشري بالسلوكياتالمرتبط  شخصيال والطب تشخيصال

  

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

  

  .ليستر جامعة موقع على للمقالة الكاملة تفاصيلال اقرأ
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  الحيوية التكنولوجيا معلومات مراكز من مقتطفات

  أوغندا في الحديثة الزراعية الحيوية التكنولوجيا بحوث بشأن اIقليمية التوعية منتديات يختتم UBIC مركز

  

 ورش من سلسلة) SCIFODE( "العيش سبل لتنمية العلوم مؤسسة" مع بالشراكة) UBIC( ا)وغنديالحيوية  لعلوما معلومات مركز أجرى

 مايو ١٨-١١في الفترة  عملال ورش تدَ قِ عُ  .الزراعية لتنميةامن أجل  الحديثة الزراعية الحيوية التكنولوجيا وتنظيم تطبيق بشأن العمل
من و المزارعينومساعدي  نيالمزارعمن  امشاركً  ٣٢٠الحدث  حضر .أوغنداب والشمالية الشرقية ا)جزاء في مقاطعات أربع في ٢٠١٥

لتمرير مشروع  ةفعاالد قوةال تعزيزل ةتووقم خطوةبمثابة  العمل ورش كانت .ةالسياسي وقادة والنساء والشباب والثقافية الدينيةالھيئات 
  .البرلمان فيالمطالعة الثانية  احاليً  ينتظر الذيا)مان الحيوي و الحيوية لتكنولوجيال الوطنيقانون ال

  

ُثقiَف الحضور كما  .الوطنيةالزراعية  البحوث معاھد في الزراعية السلعالمجا&ت المرتبطة ب فيالجارية  ثوبحبال المشاركين تعريف تم
 الوراثي التعديلتكنولوجيا  استخدامسبب و ا)نسجة وزراعة ھجينتال تكنولوجيا مثل المحاصيل تحسينل ةمختلفال ساليببمعلومات حول ا)

 في ةالقومي الزراعية لبحوثا منظمة تبذلھا التي بالجھود المشاركون أشادھذا وقد  .وا)مراض فاتاbالمتمثلة في  تحدياتبعض ال لمواجھة
 مؤسسةو UBICكل من مركز  بذلھاي التي الجھودفضً% عن  المتقدمة التكنولوجيات باستخدام الرئيسية الزراعية لتحدياتمعالجة ا محاولة

SCIFODE س%مة بشأن ھممخاوف لتھدئة والتوعية الجمھور إشراكزيادة  إلىالحضور  دعافقد  ،ومع ذلك .الجارية البحوثب وعيھم رفعل 

 .وراثًيا المعدلة الكائنات

 

 

 

 العمل ورشة وقائعقائد جماعة معينة  أو المزارعين يممثلأحد حيث شارك  إذاعية برامجالبلدة ب مناطقجميع فعاليات الحدث في  تمَ تِ ختُ اُ 
وا)مان  الحيوية لتكنولوجياإقرار مشروع القانون الوطني ل إلى منطقتھمب البرلمان أعضاء نوالمزارعودعا  .مجتمعمن ال أوسع جمھور مع

 اDنسان صحة علىالمنتجات  س%مة ةالحكومي الوكا&تمع ضمان  مزارعھم في وراثًيا معدلةال محاصيلتجربة الل محاولةفي  بيلالحيوي 
  .والبيئة

  

 .com.nacrri@gmail.ubic اDلكتروني البريد على التواصل يرجى المعلومات، من لمزيد

 

 

  سوازي9ند مملكة في ISAAA ھيئة تقرير إط9ق

  

الوضع  السنوي ISAAA ھيئةتقرير  أفريسنتر مركز مع بالتعاون سوازيلند في البيئة ھيئة أطلقت ،٢٠١٤ عام منذ التوالي على الثانية للسنة
 اDع%م وسائل من واتألف امشاركً  ٤٥ حوالي الحدث إط%ق استقطب .٢٠١٥ مايو ١٣ يوم مبابان في وراثًيا المعدلة لمحاصيلل العالمي

  .المدني المجتمع وممثلي العلماءو والمنظمين السياسات واضعيو

  

 بين الصحةو ا&جتماعية ا&قتصادية المخاوفبشأن  قوية ومناقشات جدً&  ،أفريسنترأقدم بمركز  مسئول ،فيث .د هقدمالذي  التقريرأثار 
حاول  التقرير، إط%قخ%ل  .المحسوسة والمخاوف وراثًيا المعدلة المحاصيل فوائدب المشاركين لتوعية فرصة الحدث أتاحو ،المشاركين

 مدى على أنه امجددً  وأكد، وراثًيا المعدلة المحاصيل س%مةالمشاركين بشأن  وقلق مخاوف ئةھدت جابو&ني ھون والبيئة السياحة وزير
 على استخدامھا بخصوص سيئة آثار أي عن اDب%غ تملم ي ،وراثًيا المعدلة لمحاصيلل التجاري اDنتاج من ا)خيرة تسعة عشرال السنوات



 أفريقيا جنوبجيرانھا في  من وراثًيا المعدلة الصفراء الذرة تستورد بالفعل سوازي%ند أن الحضور علمأكما  .البيئة أوالصحة البشرية 
  .غرض ا)ع%فل

  

 ومزاياھا وراثًيا المعدلة المحاصيل تطوير كيفية على المشاركين ،سوازيلند في البيئة ھيئةب أمين سجل ا)مان الحيوي، بونجاني السيدأطلع 
 مجلس بأن الحضور أبلغكما  .وراثًيا المعدلة لمحاصيلمتفردة با ليست المخاوفتلك  من العديد أن وأكدالمتعلقة بھا،  السائدة والمخاوف

ھيئة البيئة تجاه  التزام وأكد، مواقع ستة في ٢٠١٤عام  ديسمبر في Btالـ  قطن علىالمحدودة  ةحقليال التجارببالفعل  بدأ سوازي%ند قطن

 المناھج في الحيوي ا)مانو الحيوية التكنولوجيا تعميم خ%ل من مختلف الجھات المعنية بين وراثًيا المعدلة المحاصيلب العام الوعي زيادة
 .الدراسية

 

 .org.fnguthi@isaaa اDلكتروني البريد على فيث .د مع التواصل يرجى ،التقرير إط%ق حول المعلومات من لمزيد

 


