
  ٢٠١٥ يونيو 17                العدد ھذا في

  ا�خبار

  عالمًيا

 ٢٠٢٠ عام حتى للبذور العالمية السوق اتجاھات يتوقع ريراتقال أحد •

 

  أفريقيا

 وراثًيا المعدلة المنتجات لتنظيم روابطال تقوية إلى يدعو الحيوية التكنولوجيا في خبير •

 كينيا في II ھارفِست نيِكست تقرير إط(ق •

  

  ا�مريكتين

 ا6رز في الزرنيخ امتصاص لمنع "يحديد درع" يحفز ميكروب ونكتشفي الباحثون •

 وراثًيا المعدلة الكائنات انتشار في للتحكم جديد نھج •

 ;رابيدوبسيسل بديً(  نموذجي كنبات واعد يعشب نبات تقديم •

  

  الھادئ والمحيط آسيا

 وراثًيا الُمَھنَدس Bt ـال قطن =نتاج طريقھا في إيران •

 القرار صنع عملية في العلمي التواصل أھميةب تعترف APEC دول •

  

  أوروبا

 ا6صفر الصدأ في جوةالف ونقلصي العلماء •

  

  العلمي البحث

 الجفاف ضغط مقاومة النبات يمنح OSGRAS23 ا6رز جين •

 ةمرضالم الكائنات ضد الدفاعية اIستجابات ينظم SL3-MMP الطماطم بروتين •

  

  تك بيو كروب وراء ما

 كوIي ا=يشيريشيا جينوم يكمل الجينوم تسلسل لقراءة دقيق جھاز •

  

  إع*نات

 كوريا في تربيةال علم ندوة •

 التداخلي الريبي النووي الحمض اتمنتج س(مة تقييم عمل ورشة •

  

  تذكيرية رسائل

 الحيوية؟ التكنولوجيا لماذا :مقتطفات •

  "الجسي داإو سوري وأعمال حياة :التغيير بذور" جائزة على الحائز الكتاب •



  عالمًيا

  ٢٠٢٠ عام حتى للبذور العالمية السوق اتجاھات يتوقع التقارير أحد

 

 ،٢٠٢٠ عام في دوIر مليار ٩٢٫٠٤ إلى لتصل العالمي البذور سوق يصل أن المتوقع من
 تقريرل اوفقً  ،٢٠٢٠ إلى ٢٠١٥ عام من الفترة في %٩٫٤ بلغي بكَ رQ مُ  سنوي نمو بمعدل

 والبذور ،الحبوب محاصيلو ،الحبوب( نوعال حسب البذور سوق عن مارِكتس آند مارِكتس
 ومقاومة ا6عشاب، مبيدات تحمل( البذور صفة وحسب ؛)والخضروات ،والفاكھة الزيتية،
 العالمية توقعاتالو اIتجاھات - المنطقة حسبو ؛)المكدسة ا6خرى الصفاتو ،اتالحشر
  .٢٠٢٠ لعام

  

 البذور سوق على مسيطرة الشمالية أمريكا كانت ،٢٠١٤ عام في أنه أيًضا التقارير وأفادت
 منطقة تكون أن المتوقع منو .ا=جمالية الحصة من %٣٢٫٦٠ حوالي تمثل بنسبة ،العالمي
 الزراعية التكنولوجياتو الغذائية المنتجات من لمزيد تدعو والتي العالية، السكانية الكثافة بسبب انموً  ا6سواق أسرع الھادئ والمحيط آسيا

  .أعلى وأرباح إنتاجية لتحقيق المتقدمة

  

 الممارسات تعزيز في الحكومية المبادرات بسبب الصين تليھا للبذور، انموً  ا6سواق أسرع الھند تكون أن المتوقع من ،أخرى ناحية من
 إلى ٢٠١٥ من الفترة في العالم في للبذور سوق أكبر الحبوب ومحاصيل الحبوب قطاع كوني أن ُيتَوقQعو .وجھةمال التكنولوجيا الزراعية
٢٠٢٠.  

  

  .مارِكتس آند مارِكتس موقع زيارة يرجى التقرير، حول المعلومات من لمزيد

 

  ] ةالمقال ھذه تقييم | صديق إلى إرسال [

  

  أفريقيا

  وراثًيا المعدلة المنتجات لتنظيم الروابط تقوية إلى يدعو الحيوية التكنولوجيا في خبير

 

 ،وراثًيا المعدلة المنتجات إدارة على القارة قدرة لتحسين الوطنية الحيوي اIمان تنظيم ھيئات بين الروابط تعزيز ا6فريقية الدول على يجب
 بي(ي د. ذكر ).COMESA( أفريقيا وجنوب لشرق المشتركة السوقب الحيوية التكنولوجيا مستشار بي(ي، يتاتشيوج د. لسان على ھذا جاء

 من لحاالمص أصحاب من فرد ٧٦ احضرھ والتي زيمبابوي،ب ھراري في الحيوي ا6مان على ا=قليمية التدريبية العمل ورشة خ(ل ذلك
َمت ا6فريقية الدول cالكوميسا سوق بواسطة وُنظ )COMESA( ل من)من دعمبو الحيوية، التكنولوجياو الحيوي ;مانل ا=قليمي ھابرنامج خ 

  ).NBA( زيمبابوي في الحيوية لتكنولوجيال الوطنية السلطة

  

 عبر الغذاء س(مة قضاياتتشابه و...الحدود تحترم I البيئيةاdثار و الطبيعة في إقليميةھي مسألة ا6مان الحيوي  قضايا بي(ي " وقال د.
 المعلومات تبادل أن وأضاف ."التحتية ةوالبنيا=قليمية  الخبرات لتبادل إقليمية آليات إلى بحاجة ونحن ،ةمشترك استھ(ك أنماط مع الحدود

  .ةالقارمان الحيوي عبر ل;قوي  نظام وضع على ةساعدالم شأنه من للحدود العابرة وراثًيا المعدلة المنتجات حركةل السليم والتنسيق

  

  .Africa All موقع من المقال أقرا العمل، ورشة حول المعلومات من لمزيد
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  كينيا في II ھارفِست نيِكست تقرير إط*ق

  

 اIبتكاراتبشأن  للحكومة المشورة تقديم عن المسؤولة الجھة وھي ،)NACOSTI( واIبتكار والتكنولوجيا للعلوم الوطنية اللجنة كررت

 التكنولوجياوضع  :II ھارفِست نيِكست تقرير إط(ق خ(ل .الزراعية الحيوية التكنولوجيا ذلك في بما الناشئة للتكنولوجيات دعمھا، العلمية
 تسير الب(د بأن متفائً(  NACOSTIجنة لل العام المدير ،روجيت موسى د. تحدث كينيا،ب نيروبي في ٢٠١٥ يونيو ١١ في ،كينيا في الحيوية

 للحصول جھودھا في البلدتباطأت  إذا .ناشئة تكنولوجيا فاقإي كيمكن I"وقال  .وراثًيا سةندَ ھَ المُ المنتجات  اعتماد نحو الصحيح الطريق على
  ."ا6وان فوات بعد قليً(  أعلى بتكلفة عليھا نحصلفقد  ،)وراثيال ليعدالت تكنولوجيا( كنولوجياالت ھذه على

  

 المعدلة المحاصيل على ٢٠٠٤ عامأُجِرَيت التي  ھارفِست نيِكستدراسة  نتائج لتحديث ٢٠١٣ عام في II ھارفِست نيِكست دراسةأُجِرَيت 

 فيمعينة  مؤسسةبمشروع أو المرتبطين  الزراعية الحيوية التكنولوجيا وتطوير بحث بيانات جمعلو ،العام القطاعالمطورة بواسطة  وراثًيا
 ھانطاق مدت ھاولكن ،وراثًيا المعدلة لمحاصيلل الزراعية التطبيقات حول المتعمقة الدراسة وركزت .وأوغندا أفريقيا جنوبو نيجيرياو كينيا
  .والحيوانات والميكروبات الغابات فيالمستخدمة  تقنياتالو ساليبا6 ذلك في بما اIبتكار، على القدرة لقياس أعم إعداد إلى

  

 منظمةكانت تجرى من قَِبل  الب(د في وراثًيا ةمعدلبحوث المحاصيل ال معظم أن، يوطنال المشروع ةمنسق ،كيماني فرجينيا د. توقد أفاد
 %٨٠ حواليفإن  للدراسة، ووفقا .الدولية الزراعية يةالبحث مؤسساتال مع شراكةبال )KALRO( الحيوانية والثروة الزراعية للبحوث كينيا

  .العام القطاع من ةالزراعيالمنفذة لبحوث وتطوير التكنولوجيا الحيوية  والمشاريع المؤسسات من

  

 كينيا، في الزراعية الحيوية التكنولوجيا بحوث تحد التي التحديات حدكأ وراثًيا المعدلة المنتجات تنظيم في ا=فراط كيماني د. تذكرو
  .وراثًيا المعدلة للمحاصيلحقيقية  فوائدفي وجود  الشك إلى أدى هوتقييمرؤيته  لكينيينا ستطيعي وراثًيا معدل منتج وجود عدم أن وأضاف

  

من  مزيدال تخصيص إلى حاجة ھناك تكونيتطلب أن  الحيوية التكنولوجيا بحوث في مكاسبال تحقيقفإن  الدراسة، في للمستجيبين اوفقً 
 في البحوث بتنسيق قام الذي، و)IFPRI( الغذائية السياسات لبحوث الدولي المعھد منزامبارانو  باتريشيا السيدةقد صرحت و .العامة الموارد

 توازنالو البحوث، =جراء الخاصة لشركاتا حوافز عن فضً(  الحكومة، قبل من لبحثا تمويلبزيادة  يوصي التقرير أن، ا6ربعةالدول 
  .الباحثين بين الجنسي

  

  ).OFAB( الزراعية الحيوية لتكنولوجيال المفتوح منتدىبال ةخاصجلسة  خ(ل المشروع نتائج ترَ شِ نُ 

  

  

  



  .parcpest09@gmail.com ا=لكتروني البريد على كيماني فرجينيا د. مع التواصل يرجى المعلومات، من لمزيد
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  ا�مريكتين

  ا�رز في الزرنيخ امتصاص لمنع "حديدي درع" يحفز ميكروب يكتشفون الباحثون

  

 رتبطيو سامة مادة الزرنيخو .ا6رز في الزرنيخ امتصاص لمنع" حديدي درع" زفc حَ يُ  التربةمن  ميكروب دي(وير جامعةب باحثونال اكتشف
  .والسكري القلب وأمراض لسرطانتواصل له باالم التعرض

  

 اتجاريً  زرعيُ  الشمالية أمريكاصنف أرز من  جذورفي  وهوجدوقد  ،"EA106" فريقالمكتشف الذي تعرف عليه ال التربة ميكروبيسمى 
 القمح مثل ا6خرى، الحبوبمحاصيل  من مرات ١٠زرنيخ أكثر  أخذيف الماء، تحتبالغمر  زرعيُ  ا6رزحيث أن و .كاليفورنيا وIية في

ويفسر ھارش بيس،  .فعال بشكل الزرنيخ مسارليسد  الزرنيخ،يقاوم  يذال، الحديديحفز  EA106ميكروب  أن الباحثون ووجد .والشوفان
  ."ا6رز نباتفي  عارتفIبا لزرنيخل تسمح Iو الجذور سطح علىلويحة حديد تتكون "الجامعة، قائً(  فريققائد 

  

وقد عملت التلقيحات بميكروب  .ءالماالبعض اdخر في و التربة في ھا ينموبعض ا6رز، نباتات من مئاتبمساعدة ال الدراسة فريقال أجرى
EA106  لنباتل المجموع الخضري في السام الزرنيخ تراكمتقليل  مع النباتات، جذور في الحديد امتصاص نيتحسعلى.  

  

  .دي(وير جامعة موقع على الصحفي البيان اقرأ المعلومات، من لمزيد
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  وراثًيا المعدلة الكائنات انتشار في للتحكم جديد نھج

  

 الحيوي (حتواءل عمليتقديم نھج  شأنھا من دراسة بيركلي كاليفورنيا جامعةب أندرسون كريستوفر وجي لوبيز جابرييل ناباحثأجرى ال
  .احديثً طورة المُ  اتكائنال انتشارتحكم في لل

  

 إلى يحتاجمحور  حيوھو كائن  ،(عوني التغذي) التغذيزائد كائن  إلىيشيريشيا كوIي ا=بكتيريا  تحويل خ(ل منذلك  نوالباحثأنجز 
 طفراتفي حدوث  التعدي(تتلك  تسببت .وھاوعدل يشيريشيا كوIيا= في أساسية جينات خمسة الباحثون استھدف .لنموهركبات خاصة م

  .الحاجة عند فقطَنِشًطا  الكائنيصبح  أن اdلية ھذه ضمنتوھكذا،  .فعالة الجيناتلكي تصبح  ثيازولوزالِبن من جزيءستحتاج إلى 

  

 جھُ نُ  عن ختلفوھذا ي .الباحثينبواسطة  صممأن القفل م حين في كمفتاح جزيءال يخدم حيث "والمفتاح القفل"نھج  على التقنية ھذه تعتمد
محاولة من  الكائن لتمكين الجينات تشغيل الباحثين على يجب النھج، ھذا في ."غلقال مفتاح" على تعتمد التي خرىا6 الحيوي اIحتواء

  .ةسَ ندَ ھَ المُ  اتللكائن العرضي نتشارللتحكم في اI استخدامه يمكنو هلنشر وسھلة ورخيصة سريعةوسيلة  النھج ھذا يوفر .بقاءال

  

  .بيركلي كاليفورنيا جامعة موقع على دراستھم تفاصيل قراءة يمكن

  

  ] ةالمقال ھذه تقييم | صديق إلى إرسال [

  

  لCرابيدوبسيس بديً*  نموذجي كنبات واعد عشبي نبات تقديم

  

بدًءا  النيتروجين على أقلبدرجة  عتماده يمكن اIأن ميسوري جامعةب الباحثون وجد
يقدم  باعشا6 من بسيط نوع وھو ،"Setaria viridis" السيتاريا فيرديسبعشب 

I بكتيريا تثبيت و المحاصيل بين الع(قة ستكشافللعلماء إمكانات واعدة
 أظھرت .ايوميً  النباتات الذي يحتاجه النيتروجين كم لھم توفر التي النيتروجين

 هاحتياجات من %١٠٠حصل على نسبة السيتاريا عشب  أن الفريق تجارب
 جذورال أسطحاIرتباط ببعد  Azospirillum brasilense بكتيريا من لنيتروجينل

  .النباتية

  



 تشابھةمال اتع(قال Iستكشاف ،السكر قصبو ا6رزو الذرة مثل نسابه العشبيةكبديل 6 للبحث، بسيط نموذج بمثابة العشب كوني أن يمكن
 تحديد على نيويورك في الوطني بروكھافن ومختبر البرازيل في العلماء مع جنب إلى اجنبً الجامعة  يباحثيعمل  .المحاصيل تلك في

  .النيتروجين امتصاص فيالجينات المشاركة و والبكتيريا، النبات بين التفاعل عن مسؤولةال السيتاريا فيرديس عشب في الجينات

  

  .ميسوري جامعة موقع على الصحفي البيان اقرأ المعلومات، من لمزيد
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  الھادئ والمحيط آسيا

  وراثًيا الُمَھنَدس Bt الـ قطن جانتفي طريقھا D إيران

  

ا6ول  الدولي الحيوية التكنولوجيا مؤتمروالتاسع المؤتمر الوطني  افتتاح حفل خ(ل اIيراني Bt الـ قطن من ا6ولى العينة عن الكشف تم
 محمود الزراعة، وزير قبل من Btـ ال قطن عنأُزيح الغطاء  .ا=س(مية إيران جمھوريةب الحيوية التكنولوجيا جمعية نظمته يذوال، =يران

 الحائز على جائزة مونتاجو فان مارك د. وجود في الحيوية، التكنولوجيا تنميةفريق  ورئيس المؤتمر رئيس، غاني مصطفى ود. تي،جQ حُ 
  .مشارك ١٠٠٠ من وأكثر العالمية الغذاء

  

عام  إيران في بدأ Btـ ال قطن المشروع نإ )ABRII( إيرانفي  الزراعية الحيوية التكنولوجيا بحوث معھد ممثل لياس،إ سيد د. وقال
ة َھنَدسَ المُ  غير صنافا6 من أكثر %٣٠ عن قلت I تلك زيادةو للھكتار، طن ٦ إلى Btالـ  قطن ليصامح، وأضاف "تصل إنتاجية ١٩٩٩
  ."وراثًيا

  

 روحاني حسن الرئيستولي  وقت في المحتملإدخاله  ويأتي .الفيروسية ل;مراض ومقاوم لجفافمتحمل ل شبهقطن  صنف ھو Btالـ  قطن
  .قريب وقت في Btالـ  قطن زراعةعلى  الموافقة تتم أن المتوقع ومن .الرئاسي منصبه

  

  

  

 .ghareyazie@yahoo.com ا=لكتروني البريد على غاريازي بھزاد د. مع التواصل يرجى المعلومات، من لمزيد
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  القرار صنع عملية في العلمي التواصل بأھمية تعترف APEC دول

  

 القرار صنع عملية فيجمھور ال مشاركة أھمية على) APEC(الھادئ  والمحيط آسيا لدول اIقتصادي التعاون منتدىب ا6عضاءالدول  أكدت

 الحيوية التكنولوجيا بشأن المستوى رفيع السياسات حوارورشة عمل  من الثاني الجزء خ(ل المحلية، واIلتزامات القوانين مع يتفق بما
  .٢٠١٥ يونيو ١٢-١١الفترة  في الفلبينب ماني(في  أكاسيا فندق في )HLPDAB( الزراعية

  

 مشروع منإنتاين  جونو ؛العامة المصلحة علوم مركزمن  جافي وريجريجو؛ للعلوم كورنيل تحالفإيفانيجا من  سارةحضر ورشة العمل 
تواصل  دور خريناd خبراءمع ال واوناقش الماليزي، الحيوية التكنولوجيا معلومات مركز منأروجانان مھاليتشومي و الوراثي، التثقيف

 الممارسات اIقتصادات مختلف منين الحكومي وغير ونالحكوميالممثلون أيًضا  ناقشو .القرار صناعة في جمھورال ومشاركة علومال
النقاشات  فيُسلcَط الضوء كما  .الزراعية الحيوية التكنولوجيا في مجال والتواصل القرار صنع فيب(دھم  تواجھھا التيالمختلفة  والتحديات

  .وُصنع القرار الجمھور مشاركة في العلماءو ا=ع(م وسائل دورعلى 

  

 الجھود توحيدو ؛علومتواصل ال ودروس والموارد والممارسات المعلومات تبادل مثل العمل خطوات اتخاذعلى  APECدول  وافقت

 الدولية؛ المنظمات من الصلة ذات Iجتماعاتا وتنسيق APECمنتدى ل المستقبلية العمل ورش ذلك في بما العلمي، التواصلفي  والمصالح

 =شراك "المجتمعأطراف  كامل"من  جھودبذل اللالجھات ا6خرى المعنية و والمستھلكين والمزارعين والصحفيين العلماء بين شبكات وبناء
  .الجمھور وتعلم

  

 المختلفة ھممبادرات يةالفلبين الزراعة ووزارة ؛SEARCAالتابع لمركز  الحيوية التكنولوجيا معلومات مركز؛ وISAAAكل من ھيئة  أبرزكما 

  .الحيوية التكنولوجيا مجالفي  لتواصلل

  

  

  .knowledge.center@isaaa.org ا=لكتروني البريد على التواصل يرجى العمل، ورشة حول المعلومات من لمزيد
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  أوروبا

  ا�صفر الصدأ في الفجوة يقلصون العلماء

  



 لتتبع عالمية رصد وسيلة )NIAB( الزراعي للنبات القومي المعھدو )TGAC( الجينوم تحليل ومركز )JIC( سينإ جون مركزب العلماء طور

 البيانات عينة أن الفريق ويعتقد .حقليةال ھمتشخيص أداة من أرخصو أسرع جديدة نسخة تطوير على اdن ويعملون ا6صفر الصدأ انتشار
 مختلفةال ا6صفر الصدأ س(Iتل تفصيً( و اوضوحً  أكثر صورة إلى ؤديتس اIختبارات رددوت دقة في الھائلة الزيادة ھذه نم الناتجة الكبيرة

  .العالم أنحاء جميع في بالتالي ثم المتحدة، المملكة في

  

 مع وسنعمل ا6صفر الصدأ ممراض من بشدة اقتربنا لقد" :الجينوم تحليل مركز من المتعاونين العلماء أحد وھو سوندرز، ديان د. قال
 ومربيي لمزارعي سنقدم ،صيرخو سريع جديد تشخيصي اختبار تطوير خ(ل منو حركته. رصدو هلتعقب العالم أنحاء جميع في العلماء
 مبكرة إجراءات اتخاذ من تمكينھم على سنعملو ،المتحدة المملكة قمح في موجودةال الس(Iت عن موثوقةو منتظمة بيانات المتحدة المملكة
  .محاصيلھم حماية أو مقاومةال صنافاI 6ختيار

  

  .سإني جون مركز موقع على الصحفي البيان اقرأ المعلومات، من لمزيد
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  العلمي البحث

  الجفاف ضغط مقاومة النبات يمنح OSGRAS23 ا�رز جين

  

 في تحديدھا تم التي GRAS الـ جينات بعض فإن ذلك، ومع .النبات تطور في ختلفةم اأدوارً  تلعب بروتينات ھي GRAS النسخ عوامل
 الزراعية جھواتشون جامعة من ول يجونل قام وھكذا، .ا6رز في الجفاف بمقاومة المتعلقة تلك ةً صاخو معروفة، غير ھاوظائف تزال I ا6رز
  .OsGRAS23 اسم الجين ھذا ويحمل ا6رز، من GRAS نسخ لعامل جديد جين لبعز الصين في

  

 بفرط المحورة ا6رز نباتات وأظھرت .كيالجاسمون حمض لجاتاعمو والملوحة الجفاف بواسطة ُيسَتَحث OsGRAS23 جين تعبير أن ُوِجدَ 
 .البري النوع نباتات نع الھيدروجين بيروكسيد تراكم انخفاض وكذلك التأكسدي ا=جھاد تحملو الجفاف مقاومة في تحسن الجين ھذا تعبير

 بفرط المحورة ا6رز نباتات في تصاعدًيا* منظمة أيًضا كانت 6كسدةا بتضاد المرتبطة الجينات من العديد أن ا=ضافية ليلاالتح تأظھرو
  .OsGRAS23 جين تعبير

  

 خ(ل من إيجابي نحو على ا6رز في الجفاف تحمل ينظمو لmجھاد حساس GRAS نسخ عاملل يشفر OsGRAS23 جين أن النتائج توضحو
  .لmجھاد الحساسة الجينات بعض إثارة

  

 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

  

  .بيولوجي ب(نت بيوميد موقع على الكاملة ةالمقال أقرا الدراسة، حول المعلومات من لمزيد
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  الممرضة الكائنات ضد الدفاعية اOستجابات ينظم SL3-MMP الطماطم بروتين

  

 .والمرضية الفسيولوجية العمليات في اأدوارً  ونلعبي أنھم اتضحو الثدييات في )MMPs( ميتالوبروتياز ماتريكسال إنزيمات تحديد تم

  .غامضة تزال I الحيوية للضغوط ةستجاباI في تھاوظيف أن إI النباتية ا6نواع في تحديدھا تم قد هأن من الرغموب

  

 ھذه تعبير أن التحليل وكشف .الطماطم جينوم في MPP جينات خمسة الصين في جتشجيان جامعة من سونج فينجمينج د. حدد وھكذا،

 طريق عن أيًضاو ،)Pseudomonas syringae pv. )Pst DC3000 وبكتيريا الرمادي العفن فطرب ا=صابة بواسطة مستحث الجينات

  .بالدفاع رتبطةالم الھرموناتب ةجلعامال

  

 إسكات يؤثر لم بينما ،ذكرھم السابق والبكتيريا الفطر مقاومة انخفاض إلى SL3-MMP جين إسكات أدى ،الخمسة MMPs جينات بين من

 ضد مقاومةال تحسين إلى N. benthamiana نبات أوراق في SL3-MMP جين تعبير وأدى .المقاومة على اIخرين اIربعة الجينات

 إيجابي منظم بمثابة يعمل SL3-MMP بروتين أن النتائج ھذه تبين .بالدفاع رتبطةالم لجيناتل التصاعدي والتعبير الرمادي العفن فطر

  .Pst DC3000 وبكتيريا الرمادي العفن فطر ضد يةالدفاع ل(ستجابة

  

 .بيولوجي ب(نت بيوميد موقع على الكاملة المقالة اقرأ الدراسة، حول المعلومات من لمزيد
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  تك بيو كروب وراء ما

  كوOي اDيشيريشيا جينوم يكمل الجينوم تسلسل لقراءة دقيق جھاز

  

MinION جھاز قدرة لفحص دراسة سيمبسون جاريد د. ةقيادب المتحدة والمملكة كندا من الباحثين من فريق أجرى
TM بواسطة المطور 

  .التسلسل لقراءة كجھاز بورنانو أكسفورد شركة

  

 إعادةب للسماح الطويلة الجينوم نطاقات وقراءة البيانات من ھائلة كميات توليد على القدرة لديه دقيق جينومي تسلسل كقارئ جھازال يوصف
 ،أوIً  .الجھاز ھذال مراحل ث(ث الباحثون ابتكر المشكلة، ھذه على للتغلبو .دقيقة غير فردية اءاتقر الجھاز خِرجيُ  ذلك ومع .نظيمالت

 .سيليرا عمc جَ مُ  باستخدام المصححة القراءات تجميع ا،ثانيً  .محاذاةال متعددة عملية بواسطة ھاتصحيح ثم اءاتقرال بين تالتداخ( كشف
  .النانو ثقب خ(ل من "DNA" النووي الحمض تحرك عن الناجمة الكھربية لmشارات احتمالي نموذج باستخدام مركبال تكرير يتم ا،وأخيرً 



  

 ھذا ويقدم .)Escherichia coli( كوIي ا=يشيريشيا من جديد كامل جينوم وتجميع تسلسل قراءة من الباحثون تمكن الطريقة، ھذه باستخدام

  .اتعقيدً  ا6كثر الكائنات في الجينوم تسلسل قراءةل التكنولوجيا ھذه استخدام إمكانية على دليً(  اIكتشاف

  

  .السرطان ثوبحل أونتاريو معھد موقع على دراستھم تفاصيل أقرا
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  إع*نات

  كوريا في التربية علم ندوة

  

  ٢٠١٥ لعام تربيةال لعلوم الكورية جمعيةال ندوة :الحدث

  

  ةالذھبي ةالبذر مشروعو ؛٢١ بيوجرين القادم الجيل برنامجو ؛تربيةال لعلوم الكورية جمعيةال :المنظمون

  

  الجنوبية كوريا بوسان، بيكسكو، :المكان

  

  ٢٠١٥ يوليو ٣-١ الفترة :التاريخ

  

 تربيةال لعلوم الكورية الجمعية موقع زيارة يرجى ،الندوة تفاصيل معرفةل
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  التداخلي الريبي النووي الحمض منتجات س*مة تقييم عمل ورشة

  

  )RNAi( التداخلي الريبي النووي الحمض منتجات س(مة تقييم عمل ورشة :الحدث

  

  وراثًيا المعدلة للمحاصيل الوطني والمركز ؛كوريا Iيف كروب :المنظمون

  

  الجنوبية كوريا سيول، والصناعة، للتجارة كوريا غرفة :المكان

  

  ٢٠١٥ يونيو ١٨ :التاريخ

  

  :المواضيع

  

 )RNAi النووي الحمض آلية ذلك في بما( الحشرات لمكافحة RNAi النووي الحمض استخدام •

 التكوين لتحسين RNAi النووي الحمض استخدام •

 ا6مريكية المتحدة الوIيات في RNAi النووي الحمض اتلمنتج البيئية المخاطر تقييم •

 أستراليا في RNAi النووي الحمض اتنتجم أغذية س(مة •

  RNAi الـ اتومنتج )RNAi( التداخلي الريبي النووي لحمضل تقنيةال لياتاd إدخال •

  

 .szk0027@korea.kr ا=لكتروني البريد على كوريال الحيوية التكنولوجيا معلومات مركز مع التواصل يرجى التفاصيل، من لمزيد
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  تذكيرية رسائل

  الحيوية؟ التكنولوجيا لماذا :مقتطفات

  

  ؟الحيوية التكنولوجيا لماذا :مقتطفات بعنوان الحيوية التكنولوجيا تواصل لسلسلة السابع الجزء ISAAA ھيئة أطلقت

 نظر وجھات أبرز يذالو الحيوية؟ التكنولوجيا لماذا :وآراء أصوات بعنوان جاء الذي ٥٠ رقم ISAAA ھيئة موجز من مقتطفاتال اُقُتِبَست

 أمر ھابأن اقتناع علىو الحيوية التكنولوجيا تقدم تابعوا الذين أمريكا وشمال وأوروبا وآسيا أفريقيا في الرئيسيين لحاالمص أصحاب مختلف
  .المعيشة جودة تحسينل حيوي

  

  

  

 .ISAAA موقع من مجانية نسخة بتنزيل قم

 

 

  "سيجال وإدا سوري وأعمال حياة :التغيير بذور" جائزة على الحائز الكتاب

  

 انلذلا الجسي داإو سوري د. ،ينوالمتواضع الموھوبين الزوجين حياة قصص سيجال وإدا سوري وأعمال حياة :التغيير بذور كتاب قثc وَ يُ 
 زراعي حالم وھو ،بذور ومتخصص محاصيل عالم ا6صل في ھو الجسي سوري د. .الھند ريف في الفقراء لمساعدة خيرية مؤسسة اأسس

 عام البذور في للغاية الناجح استثمارھم بيع على إدا زوجته مع سوري عمل .الھجينة لبذورل العالمية صناعةال تطوير في محورية وشخصية
 منطقة في خاصةً  ،الفقراء ومساعدة ؛الحفظ وتعزيز ؛التنوع على للحفاظ والھند المتحدة الوIيات في الخيرية المؤسسات =نشاء ١٩٩٨
  .الھند في ھاريانا بوIية ميوات

  

 أصبح ما وھو اdخرين مساعدةب الحياة مدى على الجسي التزام والسياسية، والتاريخية الشخصية ا6حداث سياق في أيًضا الكتاب يؤرخ كما
 مع المتحدة الوIيات في به معترف جائزة على حائز كتاب صبحي الجسي مؤسسة بواسطة رونشم كتاب أول ھذا وُيعد .تھمعائل ميراث
 نبِ  جوائز من فضيتين جائزتينو ،للتميز الوطنية إندي جائزةب ا6ول ركزالمو ،)Midwest( ستوِ -دمِ  رابطة من ذھبيتين جائزتين

 ريادة إلى يطمحون الذين الزراعة لخريجي قراءته" من دQ بُ  "I كتاب ھذا .ريفيوز فوروورد مجلة من العام كتاب جائزتيو فرانكلين،
  .الزراعية القيمة سلسلة في ا6عمال

  

 ا=لكتروني البريدو الھند في poojamurada@smsfoundation.org ا=لكتروني البريد على صلواالت يرجى المعلومات، من لمزيد

publisher@smsfoundation.org يات فيIا=لكتروني البريد على المؤلف مع التواصل يمكنك أو المتحدة الو 

marly@marlycornell.com. أمازون موقع من الكتاب على الحصول يمكن كما.  

  


