
  ٢٠١٥ يوليو ٨                العدد ھذا في

  ا�خبار

  عالمًيا

 ٢٠١٤-١٩٩٢بين عامي  وراثًيا معدلةال لمحاصيلعلى ا العالمية الموافقات تجاھاتعوامل وا •

ط يُ والتنمية  ا'قتصادي التعاون منظمةوالفاو  منظمةتقرير  •  ٢٠١٥الفترة من خ5ل  ا4سعارفي  انخفاضو أقوىزراعي  تاجن-َخط*

 ٢٠٢٤إلى 

  

  ا�مريكتين

 جمھورال تعليقاتلتمس وي وراثًيا المعدلة المحاصيل نينقوا يستعرض ا'بيض البيت •

  

  الھادئ والمحيط آسيا

 اكتشاف جيني من شأنه المساعدة في تحسين ا4رز •

 ا4مراض لقمع داخلي نباتي ُطَفيلِيجين  يحدد يبحث فريق •

 في باكستان البذور قانونفي  تعدي5تعلى  وافقاللجنة المعنية بالزراعة ت •

 الثانية الخضراء الثورة إلى يدعو لھندرئيس وزراء ا •

  

  أوروبا

 الزھور رائحة وراء السبباكتشاف  •

 ة وراثًياالُمَھنَدسَ  للمنتجات رئيسي مستھلك ألمانيا: GAINشبكة تقرير  •

  

  العلمي البحث

 الشمعسترات إ إنتاجفي  ةدازي رظھِ تُ  وراثًيا المعدلة التبغ نباتات •

 ا4رابيدوبسيسو الخميرة في المشبعة غير المتعددة الدھنية ا4حماضتزيد من  الكتانفي  PDCT جينات •

  

  تك بيو كروب وراء ما

 ك5ميدوموناسطحلب  في الحرارةطحالب البيروبيا تزيد من تحمل  من ةيالحرار صدمةال بروتينات •

 Nمراضالمسببة ل الجينات يصحححاسوبي برنامج  •

 ا'نترنت على جديدة وراثية بحوث أداةتطوير  •

  

  إع*نات

    ٢٠١٥لعام  الزراعيةالحيوية  لعلومالدولي ل مؤتمرال •



  عالمًيا

  ٢٠١٤-١٩٩٢ عامي بين وراثًيا المعدلة المحاصيل على العالمية الموافقات واتجاھات عوامل

 

وقد . التجارة ومصلحة والطلب ا'حتياجات علىبناًء  التكنولوجيات ھذهعلى  اتموافققد تختلف ال ،وراثًيا المعدلة المحاصيل عدد تزايد مع
 الموافقة، وثائق إلى ااستنادً و. محاصيلعلى تلك ال الموافقات لتوثيقلموافقات المحاصيل المعدلة وراثًيا  بيانات قاعدة ISAAAأنشأت ھيئة 

 الماضية سنةالث5ث وعشرين  في وراثًيا ةمعدلالمحاصيل ال موافقات على تؤثر التي تجاھاتا'عوامل وال حول دراسة ISAAAھيئة  أجرت

اعتماد المحاصيل  فيالضمنية  وآثارھا الموافقات،تلك  على تؤثر التي للعوامل المنطقي ا4ساس أيًضا الدراسة وتقدم). ٢٠١٤-١٩٩٢(
  .جي إم كروبس آند فوودبمجلة  الدراسة نتائج ترَ شِ نُ قد ووراثًيا.  ةمعدلال

  

 زراعةالو فع5وا4 يةغذا4 على الموافقات عدد في كبيرة زيادة ھناك كانت ،)٢٠١٤-٢٠٠٤(، خ5ل الفترة تسويقال من الثاني العقد في
 العقد في التنظيمي طارھا- الناميةنتيجة تطوير الدول  الموافقات زيادةوقد تكون ). ٢٠٠٣-١٩٩٢(، في الفترة ا4ول العقدب مقارنةنفسھا 
 الو'ياتفي  ٢٠١٢جفاف عام  ذلك في بما ا4خرى، الدوليةأيًضا أن ا4حداث اُسُتنِتَج كما . ا4خير العقد في سريانهتأثير  بدأ والذي ا4ول

  .وراثًيا ةمعدلللمحاصيل ال العالمية الموافقات على مباشرة غيرأو  مباشرةبصورة  أثرت عواملكانت بمثابة  المتحدة،

  

  

  

 ا'ستفادة على قادرةصبح لت التنظيمية تھاقدر تعزيزالدول في  رغبة وكذلك ،وراثًيا المعدلة لمحاصيلأفضل ل وقبولفھم  النتائج ھذه قدمت قد
ھو ما قد و ،عام ٢٣آخر  في وراثًيا المعدلة المحاصيل صناعة نمو اتجاھات عن معلوماتقدمت الدراسة . وراثًيا المعدلة المحاصيل من
  .وراثًيا المعدلة المحاصيلتوقع مستقبل  فيساعد بشكل أساسي ي

  

  .ھوتيا راندي د.و؛ سوليسريناندو  د.رك في تأليف ھذه الدراسة د. رودورا ألديميتا؛ وإيان ماري؛ واش

  

  .جي إم كروبس آند فوودبمجلة المنشورة  أ المقالة الكاملةقرا الدراسة، عن المعلومات من لمزيد
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ط والتنمية ا9قتصادي التعاون ومنظمة الفاو منظمة تقرير  إلى ٢٠١٥ من الفترة خ*ل ا�سعار في وانخفاض أقوى زراعي <نتاج ُيَخط:
٢٠٢٤  

  

 لNغذية المتحدة ا4مم منظمةو )OECDوالتنمية ( ا'قتصادي التعاون أطلقت منظمة
 التقرير يحتوي. ٢٠٢٤-٢٠١٥القادمة للفترة  الزراعية التوقعات تقرير) FAO( والزراعة

  .والعالمية وا-قليمية الوطنية الزراعية السلع سواق4 المقبل قدالعَ  Zفاق سنوي تقييم على

  

 اتجاھات لھاالمنتجات الزراعية ومنتجات الثروة الحيوانية كانت  أسعار فإن للتقرير، وفًقاو
في الضغط على  العالي نتاجا- من ناساھم عام للمحاصيل، بالنسبة. ٢٠١٤ عام في متفاوتة
 أن قبل العام ھذا التغييرات من مزيدال إجراء المتوقع منو. الزيتية والبذور الحبوب أسعار

  .والطلب العرض على ةالمؤثر ا4جل متوسطة العواملتسيطر 

  

ة واصلالمت ا-نتاج زيادةكانت  حيث، لبرازيلعن ا خاصةمقالة  أيًضا التقرير ويتضمن
الحد من  في أيًضا التطورات ھذه ساعدت أن يمكن. نموسريعة ال الصادرات وتدعم واضحة
 في اقتصادات عشر أكبرأحد  البرازيلُتَعد  اZن، حتىو. الريفية المناطق في وخاصة الفقر
  .الزراعية والمنتجات لNغذية عالمي در* وَ مُ  أكبر وثاني العالم

  

  .الرابط التاليمن  التقرير اقرأ
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  ا�مريكتين

  الجمھور تعليقات ويلتمس وراثًيا المعدلة المحاصيل قوانين يستعرض ا9بيض البيت

  

 لتنظيم منسقال طارا- استعراض) OSTP( والتكنولوجيا العلوم لسياسات ا4بيض البيت مكتب أمر
 تنظيمية سياسةوجز يھو و ١٩٩٢ عام تحديثه وتم ١٩٨٦ عام فيا-طار  صدر. الحيوية التكنولوجيا

  .الحيوية التكنولوجيا منتجات س5مة لضمان شاملة اتحادية

  

 لعلوما رئيس مساعد ھولدرن، جونكتابته  في شاركالذي  ا4بيض البيتمنشور مدونة  يوضح
 النظام أن حين في أنه والتكنولوجيا، العلوم اتلسياس ا4بيض البيت مكتب ومدير والتكنولوجيا

ال البيئةو الصحة يحمي الحيوية التكنولوجيا لمنتجات الحالي التنظيمي  تطوراتفإن ، على نحو فع_
 التنظيمات مجموعة ديتعقن وذكرت المدونة أ. المنتج مشھد يرتغ ١٩٩٢ عام منذ والتكنولوجيا العلوم

 منتجات على قضائيةالسلطة ال مع الث5ث ا'تحادية الوكا'ت وضعتھا التي التوجيھية والوثائق
 التكنولوجيا منتجات س5مة تقييم يةكيف فھمل الجمھور علىا4مر  صعبت أن يمكن الحيوية التكنولوجيا

  .الحيوية

  

 وكفاءةتحسين  أخيًراو التوقع؛ على والقدرةوالتنسيق  الشفافية وتحسين ؛التنظيمي النظام في الجمھور ثقة ضمانإلى  ا'ستعراض ھذا يھدف
في  مختلفة مناطق في العام خ5ل العامة لمشاركةل جلسات ث5ث ا-دارةستعقد  ا'ستعراض، من كجزء. التنظيمي الحيوية لتكنولوجياا نظام

 شعارإلى ا- منسقال طارا- تحديثسيخضع . ٢٠١٥ عام خريف في العاصمة واشنطن في ا4ولى ستماعا' جلسةعلى أن ُتعَقد  الب5د،
  .منه ا'نتھاء قبلالعام  والتعليق

  

  .ا4بيض البيتمنشور مدونة أ قرا والتفاصيل، المعلومات من لمزيد
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  الھادئ والمحيط آسيا

  ا�رز تحسين في المساعدة شأنه من جيني اكتشاف

  

 شأنھا من جديدة استراتيجية الزراعية لعلومل الصين جنوب جامعة من جوانشاوكوي  بقيادة الصينيين الباحثين من مجموعة اكتشف
  .ا4رز تحسين في ةساعدالم

  

لجين  *وجدوا أن التنظيم التصاعديو. الحبوب ونوعية ا4رزإنتاجية  على ؤثرت GW7جين  في ليليةا4 ا'خت5فات أن الباحثون وجد
GW7  يتم تنظيم تعبير جين أخرى ناحية من. أكثر رفًعا حبوبيعمل على إنتاج ،GW7  بواسطة عامل النسخOsSPL16 (GW8) 

  .الحبوب عرضالمسؤول عن 

  

كما ھو مفترض في  العائدضرر على  أي دون ا4رز جودة ارتفاع إلى ا4رز في GW7أليل  وجوديؤدي  ،الجابونيكا ا'ستوائي أرز في
  .والمحصول الحبوب جودة لتحسين ا4رز تحسين في سيساعد OsSPL-16 GW7تعديل  أن إلى ھذا يشير. gw8 البسمتيا4ز  أليل

  

 العمليتين ك5 عن القراءة التصاعدي، يمكن التنظيم في العكس يحدث بينما الخلوية المكونات عدد بتقليل الخلية تقوم التنازلي التنظيم عملية في: والتصاعدي التنازلي التنظيم*
  التالي الرابط من

http://en.wikipedia.org/wiki/Downregulation_and_upregulation  

  

 .نيتشر جينيتكسموقع  من دراسةالا'ط5ع على  يمكن
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  ا�مراض لقمع داخلي نباتي ُطَفيلِي جين يحدد بحثي فريق

  

النبات قدرة  عن المسؤول الجينبكونه  vibAجين نيونز  نيفريج د. بقيادة) PhilRice( الفلبين في ا4رز بحوث معھدبحثي ب فريقحدد 

 ييحم داخليال نباتفي ال فطري عزلجينيفر  د. توصف بحثي،منشورھا ال في. مرضالتعزيز مقاومة على  "endophyte" الداخلي

  .للفطريات مضاد مركب إنتاج خ5ل من المرض من) يعشبنبات ( مضيفه

  

يستطيع  ' وبالتالي للفطريات، مضادال مركبال إنتاج على اقادرً  يكن لمالنبات الداخلي  أن 'حظنا ،vibA جين دونب" قائلة وأوضحت

َن من  vibAجين  فرط تعبير أن أيًضاجينيفر  د. تو'حظ. "ا4مراض مسبباتا-صابة ب من) العشب( المضيف النبات حماية  فعاليةحس_

  .داخليفي النبات الط ب* ثَ ركب المُ مال

  

  .فيلرايس موقع على الصحفي البيان اقرأ المعلومات، من لمزيد
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  باكستان في البذور قانون في تعدي*ت على توافق بالزراعة المعنية اللجنة

  

 العالمية الزراعة معلومات شبكة) تقرير USDA-FAS(التابعة لوزارة الزراعة ا4مريكية الخارجية  الزراعية الخدمات وكالة أصدرت
)GAIN ( المعنية بالزراعة الشيوخ مجلسلجنة  عليھا وافقت التيو ١٩٧٦ لعام البذورباكستان  قانون على دخلتأُ  التي التعدي5تبشأن .
  .المقبلة القليلة ا4شھر في ه مجدًداانعقاد عند بأصواتھم الشيوخ مجلسء أعضا كاملسوف يدلي و

  

 الفكرية الملكية حماية زيتعز شأنه من يذوال ،النباتيين المربيين حقوق قانون باكستان حكومة أيًضا، تستعرض البذور قانون عن بعيًداو
  :الرئيسيةالبنود  وتشمل. الحيوية التكنولوجيا منتجات تنظيم في الحكومة دور تأكيد شأنه من يذالا4مان الحيوي  وقانون

  

 ؛البذور قانون في نطاق سلطة الخاص القطاعوضع  التعدي5تمن شأن  •

وا سجلي أو البذور لمعالجةلديھم مصنع  يكون أن يجب البذور صناعة إلى 'نضمامون في اطمحالذي ي الشركات أو ا4فراد •
 بذور؛ كتاجر أنفسھم

 ؛الغرامة أو السجن لعقوبة يخضعبتصنيف خاطئ  البذور بيع أو تسجيل بدون البذور بيع •

 المحاصيل إلىھذا  متد ي' ولكن المحصول، زراعة إعادةمنع ي الذي الجين علىالمعدلة وراثًيا  بذورتحتوي اليجوز أن  ' •
 التجارية؛

 والحيوانات البشرو لبيئةعلى الNمان الحيوي واعتماد س5متھا  الوطنية اللجنة قبل منالمعدلة وراثًيا  بذورعلى ال الموافقةيجب  •
  .والنباتات



  

 .ا4ميركية الزراعة وزارةموقع  من التقريرنزل 
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  الثانية الخضراء الثورة إلى يدعو الھند وزراء رئيس

  

 تبدأ أن ينبغي نهأ قائ5ً  ثانيةال خضراءال ثورةال إلى، مودي نارندرا السيد، الھند وزراء رئيسدعا 
 والري مدخ5تال ذلك في بما المجا'ت من العديد في تتخلف قد الھندية الزراعة نظًرا 4ن الفور على

 وجعله القطاعھذا  تحديثب ملتزمة حكومته نأ الوزراء رئيس وقال. السوق وروابط القيمة وإضافة
  .ا-نتاجية لزيادة لزراعةفي ا العلمي النھج استخدامإلى  الحاجة على أيًضا وشدد. إنتاجية أكثر

  

 مودي السيدصرح  جھارخاند، في) IARI( الھندي الزراعية البحوث معھدأحد المناسبات في  خ5ل

ويشعر  ."المزارعين حياة تغيير على ينقادر كونن لن ومتكاملة، وشاملة متوازنة خطة نعد لم ما"
  .الزراعي ا-نتاج زيادة مفتاح مھا4ساسية  البنية وتحسين التكنولوجيا أن والخبراء العلماء

  

في  للعلوم الھندي المعھد د. بادمانبان من قال) PTI( الھند ترست سيبر وكالة مع حصرية مقابلة في

ف5 يمكن . لمجتمعنا المتنامي الغذاء على الطلب تلبية على قادرة التقليدية زراعةلن تكون ال" الورجناب
. تكنولوجيال التدخل خ5ل منإ'  البيئية مشاكلوال المياه منسوب وانخفاض ا4راضي تقلصمعالجة 

الواسمات  بمساعدة تربيةالو وراثًيا المعدلة المحاصيلو الحيوية لتكنولوجياالمساعد لدور الوھنا يأتي 
 الطلب لتلبيةي أساسبشكل  ةمطلوب الثانية الخضراء الثورة"، )ICAR( الزراعية للبحوث الھندي المجلس مدير بانسال، د. وقال. "الوراثية

معالجة  الممكن من أصبح فقد ،الحديثة الحيوية لتكنولوجياا أدوات ظھور معو. الدخل مستوياتو يةالسكان زيادةال نتيجة الناس من المتزايد
 النباتات تربيةمن خ5ل أساليب  عليھا التغلب بصعُ يَ  كان والتي التغذية، سوء أو اZفات مكافحة وأ المناخ تغير مثل ةيالزراع التحديات تلك

  ."التقليدية

  

 .تايمز يكونوميكإذي المنشور بجريدة  مقالاطلع على الو ICARمجلس  موقع علىادخل  التفاصيل من مزيدل
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  أوروبا

  دالور رائحة وراء السبب اكتشاف

  

سعًيا وراء لذلك، . عطرإنتاًجا لل أقل الورود تجعل الصفات ھذه تحسينفإن  ذلك، ومع ھا،وتخزين ھالونعلى صفة  ورودال تحسينات زك* رَ تُ 
  .الورد رائحة وراء السبب لتحديد دراسة ليون دي جامعة من لويس نيجبقيادة  نوالباحثأجرى  ،دالور نتجهي يذالالجذاب  العطر استعادة

  

تخليق  على رئيسي بشكل الباحثون ركز الدراسة، ھذه فيو. الذكية رائحته في تسھم قد التي رةيطامتال الزيوت من العديد علىورد ال حتويي
بروتين  تحديداستطاع الباحثون  مسار،ال فحصمن خ5ل . الورد رائحة في ساھمي أحادي التربين كحول، وھو مركب جيرانيولال

RNuDX1 في السيتوب5زم فيالموجود الدايفوسفوھايدروليز  إنزيم طينشوجود ھذا البروتين على ت يعمل. التخليق فيمشارك  بمركك 

  .الجيرانيول إنتاج إلى ويؤدي الورد بت5ت

  

  .المعروفة بعطرھا الجذاب الورود واستعادة تربيةمن شأن ھذا ا'كتشاف المساعدة على 

  

  .ساينس ماجازينعلى موقع  كاملةال ةمقالال اقرأ
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  وراثًيا الُمَھنَدَسة للمنتجات رئيسي مستھلك ألمانيا: GAIN شبكة تقرير

  

 ،وراثًيا ةسَ ندَ ھَ لمُ للمنتجات ا رئيسي مستھلك كونھا من الرغمب أنه ألمانياعن ا4خير ) GAIN( العالمية الزراعة معلومات شبكةيكشف تقرير 

 ةيالزراع خدماتال وكالةالمقدم بواسطة  التقرير يذكر. وراثًيا الُمَھنَدَسة وا4غذية للمحاصيل ألمانية سوقنمو ل ضئيل احتمال ھناكإ' أن 
 ھناك وليس واسع، نطاق علىيمتد  وراثًيا المعدلة لمحاصيلة لالعام رفض أن) USDA FAS( ا4ميركية الزراعة وزارةالتابعة لالخارجية 

 ا'تحادعليھا من قَِبل  قوافَ الم وراثًيا الُمَھنَدَسة المحاصيل زراعة الحكومة حظرتوقد  ا-نتاج،خط  في وراثًيا ُمَھنَدسَ  تجاري محصول
 تطور عالمية شركاتموطن  لمانياُتَعد أ النتائج، ھذه من الرغمبو. ألمانيا فيوراثًيا  ُمَھنَدَسةصفتھا تباع أي أطعمة موسومة ب و' ا4وروبي،

  .العالمي الصعيد علىوراثًيا  ُمَھنَدَسة ابذورً وتنتج 

  

 – KWSو ،BASFوشركة  ساينس، كروب بايرومنھم  – ألمانيافي  ينالعالمي وراثًيا ُمَھنَدَسةال المحاصيل مطوري أن أيًضا التقرير ذكر

  .المتحدة الو'ياتية الخاصة بالتكنولوجيا الحيوية إلى البحث ھممراكزينقلون 

  

 .موقع وزارة الزراعة ا4مريكيةالمتاح على  GAINشبكة  تقرير فيمزيد من التفاصيل الاطلع على 
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  العلمي البحث

  الشمع إسترات إنتاج في زيادة ُتظِھر وراثًيا المعدلة التبغ نباتات

  

 على تحتوي النباتاتفإن  ذلك، ومع. التكلفة حيث من فعالةو مستدامةمشحمات  مصادرإمكانات محتملة ك يةالنبات الشمع ستراتإتحمل 
 العلوم وجامعة الزراعية للعلوم السويدية جامعةبال علماءال أجرى بالتالي،. يحول دون إنتاجھا تجارًيا شمعال ستراتإ من اجدً  ضئيلة كميات

  .الوراثي ليعدتالباستخدام تقنيات  النباتات في الشمع سترات- الحيويالتخليق تعزيز بحث ل دراسة السويد في الزراعية

  

 إلىالناتج  البروتين واواستھدف لشمع،ستر امكون -فردي  نزيم-للتشفير  البكتيرية الجينات من اثنين بينالجيني ندماج ا' الباحثون استخدم
 وراثًياحورة الم النباتات أن النتائج أظھرت). Nicotiana benthamiana(جينًيا  ةمحور ةمستقر تبغنباتات  في الخضراء الب5ستيدات

النباتات المحورة  أظھرت ذلك، ومع. البري النوعبنماذج  مقارنةً  أضعاف ثمانية إلى تصل بنسبة الشمع ستراتإ كمية من كبير بشكل زادت
ِريّ  تشوھات قويةال jالكحو'ت وأسترة كوينت بين مناسب توازنوجوب وجود  إلى يشير وھذا. الدھنية الكحو'ت تراكم نتيجة كانت ةَتَطو 

  .الدھنية

  

  .ترانسجينيك ريسيرشبمجلة  الدراسة صملخ اقرأ
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  وا�رابيدوبسيس الخميرة في المشبعة غير المتعددة الدھنية ا�حماض من تزيد الكتان في PDCT جينات

  

 المشبع غير الدھني الحمض اھذد د* حَ ويُ  ،لينولينيكا4لفا  حمضمن الزيوت الغنية ب) .Linum usitatissimum L( الكتانزيت بذرة 

الحمض  تراكم في امً اھ ادورً  لعبي )PDCT( نزيمإ أن تبين وقد. الصناعية والتطبيقات الغذاء في الكتان بذور زيت نوعية) PUFAالمتعدد (

  .ا4رابيدوبسيس نبات بذور في PUFAالدھني 

  

 LuPDCT1وھما  الكتان من PDCTإنزيم  جينات من اثنينوصف و لويسي5ك بعز راندال بقيادة كندا في ألبرتا جامعة من يبحث فريق قام

الخاص به  PDCTإنزيم  جين دونب ا4رابيدوبسيسنبات  في الكتان من PDCTالمستھدف للبذور لجينات  تعبيرأدى ال. LuPDCT2و

"AtROD1 "أحماض في زياداتحدوث  إلى PUFAs . حمض  ىمستو دازكماPUFA المحورة بجينات  خميرةال في أيًضاPDCTs  من

  .الكتان

  

ويشير . وراثًيا حورالم ا4رابيدوبسيس بذورو الخميرة في PUFAحمض  مستويات زيادة على قادرة الكتان منالجديدة  PDCT جينات كانت

 فيستخدام تطبيقاته ' PUFAحمض  مستويات لزيادة الزيتية المحاصيلفي ھندسة  مفيدة ستكون الكتان من PDCTجينات  أن إلى اھذ

  .الصناعية والمنتجات ةالحيواني فع5وا4 ةالبشري يةغذا4

  

 .موقع بيوميد سنترال على المقالة الكاملةأ قرا الدراسة، عن المزيد لمعرفة
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  تك بيو كروب وراء ما

  ك*ميدوموناس طحلب في الحرارة تحمل من تزيد البيروبيا طحالب من الحرارية الصدمة بروتينات

  

طحلب  ينمو .الطبيعية الفسيولوجية والظروف الضغطفي ظروف  أساسي بقاء عنصر ھو) HSP70( ٧٠رقم  الحرارية الصدمة بروتين

  .الحرارة درجة وتغيرات الجفاف ذلك في بما البيئية للتغيرات يتعرض حيث المد صخور على) Pyropia seriataالبيروبيا (

  

 حراريةالبروتينات ال) في cDNA(من ا4حماض النووية المتممة  خمسة الجنوبية كوريا في الوطنية شونامت جامعة منووج  جدون حدد

HSP70 النموفي ظل  ھاكشف تمجينات البروتين الحراري لھذا الطحلب  معظم أنإلى  التحليلويشير . البيروبياطحلب  ترانسكريبتوم من 

  .الحراري لlجھاد أقوى استجابةفقد أظھرت  PsHSP70aو PsHSP70c جيناتباستثناء  الحراري، ا-جھادظروف والطبيعي 

  

 درجات ظروففي  البرية ا4نواع من بكثير أعلى نموو بقاء معد'ت PsHSP70aالمحورة بجين  ك5ميدوموناسطحالب ال أظھرت

أن جين و HSP70 البروتين الحراري جينات خمسة عن يقل ' ما على يحتويالبيروبيا  جينوم أن إلى النتائج ھذه تشيرو. العالية الحرارة

PsHSP70a عاليةال حرارةال اتدرج إجھاد تحمل في يشارك.  

  

  .مجلة ب5نت أوميكسمن موقع  المقالة الكاملةاطلع على  الدراسة، عن المعلومات من لمزيد
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  لRمراض المسببة الجينات يصحح حاسوبي برنامج

  

باسم  برنامج، يةغربال أستراليافي ) CCDM( ضامروا4 لمحاصيلل دارة- كورتين جامعة مركزالدكتوراه ب طالبة تيستا، أليسونطورت 

CodingQuarry أن تيستاآنسة  وقالت. فعالية وأكثربكثير بطريقة أسرع  الفطرية الجينات بالعثور على سمحي اتالجينلتوقع برنامج  وھو 

برنامج  يستخدم. محاصيلھم ةباصبإ الفطرية ا4مراض مسبباتل تسمح التي الفطرياتفي  ھامةال جيناتالباكتشاف  مھتم CCDMمركز 

CodingQuarry نوويحمض الالمحاذاة تسلس5ت ترانسكريبتوم تسلسل والخفي، نموذج ماركوف طريقة توقع ين ھما تقنيت RNA.  

  

وتسببه الممراضات الفطرية  الشعيريصيب ، وھو مرض ھام بقعة البيرينوفورا مرض الفريقالتي يعمل عليھا  ضامرأحد ا4
Pyrenophora teres f. teres. .برنامج  باستخدامCodingQuarry،  عملوا بعض التصحيحات على و جديد جين ١٠٠٠وجد الباحثون

حاولت تصحيح  إذا الوقت، توفير حيث من" تيستا اZنسة قالتو. بقعة البيرينوفورا فيالمعروفين  جينمن الث5ثة عشر ألف  قليلة ف'آ
 CodingQuarryبرنامج  استخدامبينما يمكن ب ا،جدً  مكثفة وعمالة اوشھورً  اشھورً  يأخذھذا ف RNAبناًء على تسلسل الـ  ايدويً  الجينات

  ."ائقدق ١٠ حوالي في النتيجة نفس تحقيق

  

 .ساينس نيتورك موقع على الصحفي البيان اقرأ المعلومات، من لمزيد
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  ا9نترنت على جديدة وراثية بحوث أداة تطوير

  

َرت أداة   شأنھا من ميسوري جامعةب العلماء من فريق قبل من RNAMinersتحمل اسم  ا'نترنت على مجانيةوراثية جديدة  بحثيةُطو*

  .الوراثة موعل اتدراس في ةساعدالم

  

َرت   ھذا يكون وسوف. أسرعبصورة  الجينوم تسلسل تحليلل الكبيرة البيانات مجموعات لمعالجة العلماء قبل من RNAMinersأداة ُطو*

 لتكون RNAMinerأداة  علماءال صمم. أسرع بشكل النتائجى عل الحصولسيمكن حيث  يةوالنبات يةالحيوانعلوم الجينوم  دراسة فيھاًما 

غنغرينا كلوستريديوم ال بكترياوا4رابيدوبسيس  ونباتر وذبابة الفاكھة أللبشر والف ةالكامل اتلجينومعلى ا حتويت اأنھ كما ،ا'ستخدام سھلة
)Clostridum perfringens ،( ھذهمع  تھامقارن خ5ل من المستخدمينبواسطة  ھاالتي يتم رفع الكبيرةحيث يمكن تحليل البيانات 

  .الجينومات

  

  .ساعات بضع في الجينوم تسلسل تحليل، يمكن RNAMinersأداة  باستخدام

  

 .وريسمي جامعةموقع من  الدراسة ھذه تفاصيليمكن ا'ط5ع على 
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