
  ٢٠١٥ يوليو ١٥                العدد ھذا في

  ا�خبار

  عالمًيا

 ٢٠١٥لعام  ةالعالميجائزة الغذاء لجنة تطوير الريف يحوذ على  مؤسس •

 

  أفريقيا

 وراثًيا المعدلة لمنتجاتبا بالسماحينادون الحكومة مزارعي كينيا  •

 إيجابية نتائج رظھِ تُ  غانا في Btالـ  قطنالتجارب الحقلية ل •

  

  ا�مريكتين

 المناخضد ضغوط الرفيعة  الذرة مقاومة تحسين في تساعد أن يمكن الجينومعلوم  •

 ا;رجنتين فيقاوم للضغوط البيئية م صويا فولمحصول  أول •

  

  الھادئ والمحيط آسيا

 صحيطري  قمحيطورون  CSIROعلماء منظمة  •

 NAST PHL السنوي العلمي ا?جتماع فيالغذائي  التنوعلتحقيق  الحيوية التكنولوجياب داستشھا? •

  

  أوروبا

 الزراعية الحيوية التكنولوجيابشأن لكرواتيا  GAINشبكة  تقريرتنشر  ا;ميركية الزراعة وزارة •

 وراثًيا ةمعدلال كاميليناللتجارب الحقلية لل ا;ولى السنةنشر نتائج  •

  

  العلمي البحث

 ا;رز حبة طول وراء الجزيئية اDليةيحددون  صينيين علماء •

 وراثًيا ةمعدلال البطاطا في النيماتودامقاومة و الجفافتحمل الملوحة وحسن من ي IBMIPS1جين  •

  

  تك بيو كروب وراء ما

 بنجاح البشريةالُمطاَعمة  بكتيرياالتعديل  •

 الكافورشجر  فيالتكاثري  ونمالو المبكر التزھيرحفز ي FTفرط تعبير جين  •

  

  إع*نات

 والھندسة والعلوم الحيوية التكنولوجياو لزراعةالثاني ل الدولي المؤتمر •

  

  تذكيرية رسائل

    ٢٠١٤ عام في وراثًيا المعدلة المحاصيل عن حقائق عشر أعلى: الوعود وراء ما كتيب تصدر ISAAA ھيئة •



  عالمًيا

  ٢٠١٥ لعام العالمية الغذاء جائزة على يحوذ الريف تطوير لجنة مؤسس

 

سير  حَ نِ مُ ). BRAC( بالريف للنھوض بنجLديش لجنة ورئيس مؤسس عابد، حسن فاضلسير  العام لھذا ةالعالمي الغذاء جائزةحاز على 

المعروفة  من قَِبل المؤسسة المتميزة انجازاته تكريمتم وربع مليون دو?ر أمريكي  مع العالمية الغذاء جائزة مؤسسةالجائزة بواسطة  فاضل
 في أخرىدول  ١٠ في ھابرامج أيًضاتدير  اولكنھ بنجLديش في BRACمؤسسة  مقريقع . العالم في الفقر مكافحةلبكونھا أكثر منظمة فعالة 

ساعية إلى  والرياضيات، الزراعةو والھندسة والتكنولوجيا العلومقطاعات  في المرأةعلى إشراك  BRACعملت مؤسسة . العالم أنحاء جميع

سير ساھمت كل من جھود  وھكذا. العالم أنحاء جميع في شخص مليون ١٥٠ لحوالي فرصال وتوفير والعالمية، المحلية المجتمعاتإفادة 
  .وفعالة ديناميكية تنمية برامج خLل من الفقر من للخروج الناس ودفع الغذائي ا;من زيعزفي ت BRACمؤسسة و فاضل

  

 العالمية الغذاء جائزة لتلقيإن اختياري " فيلساك توم ا?مريكي الزراعة وزير هترأسالذي  حفلال في جائزته هاستLم قبع فاضل سير قالو
 ٤٣الـ  السنوات مدى على تھاقياد شرف لي كان التي BRACمؤسسة  عملتقديًرا ل ه الجائزةھذ أعتبر أناو. عظيم شرفل ٢٠١٥لعام 

 المدقع، الفقر حا?ت وفي. الفقركافحن ت Lتيال النساء الخصوص وجه وعلى أنفسھم الفقراء مھ قصتنا في الحقيقيين ا;بطالإن . الماضية
 بحاجة النساء أن أدركنا ،BRACمؤسسة  في ھذا رأينا عندماو. الشحيحة المواردعليھن التعامل مع من يقع ھم ا;سرة نساء  كونت ما عادة

 تمتس ،تنظيم حياتھم عن المسؤولفي منصب  ،خاصة النساءو ،فرد أفقرمن خLل تعيين  فقط. يةوالتنم ناجھود تغيير وكLء وايكون ن;
  ."ا;رض وجه على من والحرمان المدقع الفقر إزالة

  

 إلى الجوع لخفض ل\لفية ا]نمائي الھدف بنجاح حققت بنجLديش أن المتحدة ا;مم نعLمن إ وجيزة فترةبعد  سير فاضل جائزة تنَ علِ أُ 
  .٢٠١٥ عام في النصف

  

  

  

  .العالمية الغذاء جائزة مؤسسةمن موقع  يصحفال بيانال أقر، االتفاصيل من لمزيد
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  أفريقيا

  وراثًيا المعدلة بالمنتجات بالسماح الحكومة ينادون كينيا مزارعي

 

 الحظر رفع إلى الحكومة واودع، الزراعية الحيوية لتكنولوجيال دعمھمعن  كينيا من الشمالي الجزء في كيليفي مقاطعة من نوالمزارع عبر
 نھاية فيالبيان الذي ظھر  في. الحديثة الحيوية التكنولوجيا منتجات على الحصولب لھم للسماح وذلك وراثًيا المعدلة الكائنات على المفروض

 بعض تحل أن يمكن الحيوية التكنولوجيا أن المزارعون قال ،٢٠١٥ يوليو ٩في  ا;مان الحيويو الحيوية التكنولوجياندوة التوعية ب
  .ا?قتصادي ھمتسارع يعوق الحالي المأزق أن إلى وأشاروا .ھمواجھت التي الزراعية التحديات

  

أكد مسؤول  الغذاء، نقص بسبب المجاعةيواجھون  وا;طفال، النساء من معظمھم ،ألف شخص ٣٥٠التي تحتوي على  مقاطعةال في
 تفويض إن"وقال . الحديثة الحيوية التكنولوجيا اعتمادإلى  كيليفي مقاطعة حاجةعلى  نزامِ مواليمو  ھون ،مقاطعةبال التنفيذيالزراعة 
 ندرك ;ننا كيليفي في الحيوية التكنولوجياتبني  نريد نحن. المزارعين لمخاوف ا;ولوية كيليفي مقاطعةأن ُتَول̂ي حكومة  يضمن الزراعة
  "المحتملة فوائدھا

  

 على ا;مان الحيوي إطار عن فضLً  البLد في الجارية ثووالبح الحيوية التكنولوجيا أساسياتب الحدث ھذا فيالمزارعين  العلماء عر_ف
  .كينيا في الزراعية الحيوية التكنولوجيا

  

 نوالمزارعنحن  لنا لسماحعلى ا المعنيين فرادا; أحث أن أود" اعامً  ٢٠ لمدة الزراعة مارس مزارع وھو ،كاھيدي ديكسون السيد لاوق
  ."المناخ تغير آثار عن الناتجة الزراعة مشاكل حل في لمساعدتنا العلماء اخترعھا التي الجديدة ا;دوات استخدامب

  

 ا;مان الحيوي مظُ نُ  برنامج مع شراكةبال كينيافي ) OFAB( الزراعية الحيوية لتكنولوجيال المفتوح المنتدى بواسطة الحدث ھذا تنظيم تم

)PBS (الحيوانية والثروة الزراعية للبحوث كينيا منظمةو كيليفي مقاطعة وحكومة )KALRO.(  

  

  

على البريد  كينيا في OFABتنظيم منتدى  لجنة ةرئيس ،كاريمبو ريتجماريرجى التواصل مع د.  الحدث، ھذا حول المعلومات من لمزيد

  .)mkarembu@isaaa.orgا]لكتروني (
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  إيجابية نتائج ُتظِھر غانا في Bt الـ لقطن الحقلية التجارب

  

 غانا شمال في وراثًيا َھنَدسمُ ال Btـ ال لقطنالمحدودة  ةحقليال التجاربظھرت أ

 والقطنالبطاطا  تربية برنامج من تشامبا يمانويلإ د. مللعالِ  وفًقا إيجابية، نتائج
  .)SARI( الزراعية السافانا بحوث معھدب

  

. غانا شمالب مناطق ثLث في مواقع ستة في Btالـ  لقطن ةحقليال تجاربال تيَ جرِ أُ 

 رش تم. وراثًيا ةُمَھنَدسالغير  القطن نباتات جانبب عزرَ تُ  Btـ ال قطن نباتات كانتو

 تش_ رُ بينما  مرات، ست الحشرية بالمبيداتوراثًيا  ُمَھنَدسةالغير  القطن نباتات
 قطن أن إلى إشارة اھذف ا]يجابية، النتائجتلك  معو. فقط مرتين Btـ ال قطن نباتات

 وتكبد ،يةالحشر مبيداتلل ھماستخدام خفضفي  المزارعين ساعدي أن يمكن Btالـ 

 على المخاطرمما يقلل  السامة، الكيميائية للمواد اعرضً ت أقلسيكونون  المزارعين نأضف إلى ذلك أ. العمالة وتوفير، والوقت تكاليف
  .البيئة وعلى صحتھم

  

 إلى النتائج وتقديمالبحث  ھودورنا  ولكن التكلفة،كفاءة والمرتفعة  عوائدال بسبب لبذوراستخدام اإلى  يتوقون المزارعينإن " قال د. تشامباو
 نتائج أظھرتالمحدودة  ةحقليال التجارب أن من الرغموب. "المضي قدًما شأنفي  المشورة على للحصولمان الحيوي ل\ الوطنية الھيئة

  .البLد فيوراثًيا  ُمَھنَدسال Btالـ  قطن تسويق قبل الLزمةا]تمام  إجراءاتإلى  حاجةب زالن?  ناإ? أن إيجابية،

  

  .B4FAموقع  من ةا;صلي ةالمقالاقرأ 
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  ا�مريكتين

  المناخ ضغوط ضدالرفيعة  الذرة مقاومة تحسين في تساعد أن يمكن الجينوم علوم

  

 لتحقيق المناخ يرغت تحمل على تھاقدر تحسينمن الضروري و العالم، أنحاء جميع في ةعازر الحبوب محاصيلمن أكثر الرفيعة  الذرةُتَعد 
  .ةصعبال روممن ا; التكيف صفات على العثورفإن  ذلك، ومع. الغذائي ا;من

  

 الذرة أصناف تحديد في ھاماستخدلبحث إمكانية ا *الجينومي التوقيع تقييم تم كنساس، و?ية جامعة يباحث عليھا أشرف التي الدراسة في
 إجھاد ظروففي  للجفاف المختلفةالرفيعة  الذرة أصنافاستجابات  تقييم خLل من ذلك تم. الجفافظروف  في البقاءيمكنھا  التيالرفيعة 
  .الجفاف

  

. الجفاف ظروف فيبشكل جيد  مزدھرةالرفيعة ال ذرةال أصنافبالفعل في َتَوقdع  ھمستساعد التوقيع الجينومي أننتائج دراستھم وتكشف 
 وضع ،ناحية أخرىمن . الرفيعة الذرةفي  الجفاف تحمل لتحسين الضرورية الجيناتو المناسبة ا;صناف على العثور في سيساعد وھذا

  .الرفيعة الذرةمن أفضل  أصناف تحسين على الناميةالدول  منالرفيعة  الذرة يمربي لمساعدة بيانات قاعدة في دراستھم نتائج الباحثون

  

  ؛*التوقيع الجينومي: يشير إلى التردد المميز ل\وليجونيوكليوتايدات في الجينوم

  https://en.wikipedia.org/wiki/Genomic_signatureيمكن القراءة عنه من رابط ويكيبيديا 

  

  .ساينس أدفانسيسموقع  أو َكنساس و?ية جامعة موقع على الدراسة تفاصيلقراءة  يمكن
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  ا�رجنتين في البيئية للضغوط مقاوم صويا فول محصول أول

  

 في الصويا فول أولليكون  طريقه في وراثًيا معدل صويا فولھناك صنف 
 ؛ و.Bioceres S.Aوافقت كل من مؤسسة  .ا]جھاد تحمليحمل صفة  العالم

Arcadia Biosciences, Inc.؛ و Tropical Melhoramento e 

Genética Ltda.  قائمة على  جديدة الصويا فولجديدة من  أصنافعلى تطوير

 ضغوط مع التكيفمن  النباتاتھذه الصفة  نك̂ مَ تُ ". HB4صفة تحمل ا]جھاد "

 ،Verdeca LLCبواسطة  ، وقد تم تطويرھاأعلى عوائد وتحقيق متعددة بيئية

  .Arcadiaو Bioceresمؤسستي  بين مشترك مشروع ووھ

  

 الصويا، فول فيواسع  حقلي ختبار? ا]جھاد تحملل HB4 ت صفةخضع

 وقد. التنظيمية ةحقليال التجارب من وسنتين المتحدة، والو?يات ا;رجنتين في قعاالمو متعددة ةحقليال التجارب من مواسم ستة ذلكويشمل 
  .الجفاف ذلك في بما متعددة إجھاد ظروففي  %١٤ إلى صلت بنسبة قدم عائد أعلىت HB4صفة  أن التجارب ھذه نتائج أظھرت

  

 أول ت تلككانو. الصويا فول في HB4 ا]جھاد صفة تحمل علىتنظيمية  موافقة ا;رجنتينية السلطات منحت العام، ھذا من أبريل في

  .الصويا فول فيالضغوط البيئية  تحمل لصفة العالم فيا;ولى  تنظيميةال موافقةالو HB4على صفة  موافقة

  

  .بيوساينسيس أركادياعلى موقع  الصحفي البيان اقرأ المعلومات، من لمزيد
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  الھادئ والمحيط آسيا

  صحي طري قمح يطورون CSIRO منظمة علماء

  

 ه مثلمثل اصحيً  كوني أن شأنه من صنف قمح طري أستراليا في) CSIRO( والصناعية العلمية للبحوث الكومنولث منظمةيطور العلماء ب
  .والشعير الشوفان

  

 ا]صابة خطرالحد من و الكولسترول ليقلت ھايمكن والتي ،بيتاجلوكان باسم المعروفة للذوبان القابلة با;لياف غنية والشعير الشوفان حبوب
وقد . للذوبان القابلبيتاجلوكان يتمتع بنسبة أقل من ال يذالو القمح، من المصنوع الخبز الناس معظمُيَف̂ضل  ذلك، ومع. القلب بأمراض
  .والقمح الشوفان بينبيتاجلوكان التركيب  في الفرق CSIROبمنظمة  مؤخًرا العلماء من وغيرهجوبلينج  ستيف د.اكتشف 

  

في  فرق ھناك الواقع، في. والشوفان القمح فيبيتاجلوكان ال جنتِ يُ  الذي نزيما] في اجدً  صغيرة اختLفات ھناك" Lً ئقاجوبلينج  د. وضحأو
  ."للذوبان قابلية أكثر وجعلهالتركيب  تغيير هيمكن واحد أميني حمضفرق في  أن اوجدنً وقد  البروتين في واحد أميني حمض

  

  .الكولسترول خفض خصائص الشوفانيمنح  يذال الجينالُمَھنَدس ب القمحالبحثي تجارب  فريقُيجري ال الحاضر، الوقت في

  

 في ةُمحَكم ةحقلي تجربة فينزرعھا  ونحن القمح في الشوفان من جينھا تحتوي على ;ن وراثًيامعدلة  النباتات ھذه وتابع د. جوبلينج "
 خفضلتأكد من احتوائھا فعلًيا على خصائص لأيًضا و ،جودتھا في صنع الخبر ?ختبار الحبوب من يكفي ما على للحصول الحالي الوقت

  ."الكولسترول

  

 أخرى سنوات ٥ حوالي سيستغرق مرا; نأ جوبلينج د.ويتوقع الخطوة القادمة ھي استخدام التربية التقليدية لتطوير مثل تلك ا;صناف. 
  .السوقالصحي إلى  القمحصنف وصول ل

  

 .جوبلينج د. مع لقاء قناة إي بي سي رورالو CSIROمنظمة على موقع  التفاصيل من المزيداقرأ 

  

  ] ةالمقال ھذه تقييم | إرسال إلى صديق [

  

  

  



  NAST PHL السنوي العلمي اGجتماع في الغذائي التنوع لتحقيق الحيوية بالتكنولوجيا اGستشھاد

  

 ؛البيئية والسLمة؛ ا;غذية سLمة تبحث مختلفة لجانولديك  ،ل\مان الحيوي لجانلديك  ،دولة كل مستوى وعلى. ا]جراءات الواقية لدينا"

. "وراثًيا المعدلة ا;غذيةعلى  لمخاطرا تقييمل ناإجراء لكيفية الغذائي الدستور في توجيھية مبادئ اDن ھناك ولكن .ا?ھتمامات من وغيرھا
 المعدلة المحاصيل سLمةليزادا، متحدًثة بشأن  كونسيبسيون ما د.، ديليمان الفلبين جامعةب ا;غذية علوم في ةالفخري ةا;ستاذ بذلك تصرح
 السنوي العلمي ا?جتماع في "المعدية غير ا;مراض إدارة فيالتعاون : ةيالزراع الصحة التقاء " قطلَ المُ  ھا التقديميعرض خLل وراثًيا
  .مانيLبفندق  ٢٠١٥ يوليو ٨ يوم) NAST PHL( الفلبين في والتكنولوجيا للعلوم الوطنية ل\كاديمية ٣٧رقم 

  

 تنوع تحقيقل ھاوتوافر المحاصيل لحماية، وراثًيا معدلةال محاصيلتحديًدا الو، الحيوية التكنولوجيا مجال في فرصال عن ليزادا د. توتحدث
 باذنجان أن توذكر الفلبين، في الباذنجان مزارع بعض حالك المحاصيل في المختلفة الكيميائية المبيدات استخدام مشكلة وعرضت. الغذاء

 ضاخفنتيجة ان محتملة صحية فوائديكون ذو  أنمن شأنه  الفلبين بانوس لوس جامعة لبَ قِ  من تطويره يجريلjفات الذي المقاوم  Bt الـ

 القيمة بتعزيز ا;مر يتعلق عندما الحديثة الحيوية التكنولوجيا ه قد ? يتم تقدير قيمةأنعرضھا ب في أيًضا تواستشھد. المبيدات استخدام
  .للطعام الغذائية

  

 متعددةا;عمال  خLلا?ستجابة من ): NCDs( المعدية غير ا;مراض تحديات"على  العام ھذا" NAST ASM" العلمي ا?جتماع ركز

ليزادا قائلة  د. تاختتم ،ً? اجمإ. المعدية غير ا;مراض ومنع مكافحة في التخصص مجا?ت مختلفيمكن أن تسھم  كيف وناقش "القطاعات
  .الفلبينيين بين الغذاء في تنوع توفير خLل من الصحة لقضايا تستجيب أن يمكن الزراعة أنب

  

 مركززر موقع  الفلبين، في الحيوية التكنولوجياآخر تطورات  على للحصولو. NASTأكاديمية  موقع منليزادا  د. عرضيمكن تنزيل 

  .)CSEARCA BI( الحيوية التكنولوجيا معلومات
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  أوروبا

  الزراعية الحيوية التكنولوجيا بشأن لكرواتيا GAIN شبكة تقرير تنشر ا�ميركية الزراعة وزارة

  

بشأن  )GAIN( الزراعية للمعلومات العالمية الشبكة تقرير ا;ميركية الزراعة وزارةالتابعة لالخارجية  الزراعية الخدمات وكالةنشرت 

  .كرواتيا في الزراعية الحيوية التكنولوجياوضع 

  

 مراقبةعلى  أقلبدرجة و الزراعية، ا]نتاجية تحسين على تھاحكوم سياسات وتركز يةغذل\رئيسًيا  امستوردً ُتَعد  كرواتيافإن  للتقرير، وفًقا
 التكنولوجيا سياسات تنفذ زالت ?إ? أنھا  الحيوية التكنولوجياالخاص  ا;وروبي ا?تحادقانون  تاعتمد قد البLد أن منبالرغم و. الواردات
 ھذاويقود . الزراعة مجال في تنافسية ميزة اباعتبارھ عاليةال جودةال ذات "الطبيعية" منتجاتبال كرواتياتتمسك . رمةاصال الوطنية الحيوية

 ضد قويال تحيزال وكذلك الحيوية للتكنولوجيا المؤيدة السياسات اعتمادبسبب  ا;سواق في المحتملة العواقب بشأن القلق إلى السيناريو
بصورة أكبر  طLعا?إلى  ينالكرواتي والعامة اتالسياسيحتاج واضعي . "ةطبيعي غير" بأخرى أو بطريقة نھالكو وراثًيا المعدلة المنتجات

  .ا محتمLً خطرً تحمل  وراثًيا المعدلة المنتجات ون أنتصورون يزالي ? م;نھ الحيوية التكنولوجيا على

  

  .ا;ميركية الزراعة وزارةمن موقع  تقريرال من نسخة على حصلا
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  وراثًيا ةالمعدل للكاميلينا الحقلية للتجارب ا�ولى السنة نتائج نشر

  

 فيالسمكية  ٣أوميجا  زيوتب وراثًيا َھنَدسةالمُ  لكاميليناا لنباتات الحقلية للتجارب ا;ولى السنة نتائج روثامستيدحطة بحوث مب العلماء أعلن
في  أمLً مقدمة بذلك  البذور، في مفيدة دھنية أحماضلينتج إمكانية ھندسة النبات  مفھوم نع اھامً  دليLً  الجديدة البياناتوضح وت. بذورھا
  .المحيطات من ضغطال وخفض ،السمكية ٣أوميجا  زيوت من مستدامة برية مصادر

  



 علىبناًء  جيناتال إدخال خLل من DHAو EPA ٣أحماض أوميجا  ]نتاج كاميليناال نباتات ةھندسفي  روثامستيدمحطة بحوث  علماءنجح 

 إيجابية مؤشرات أظھرت السابقة ختباراتا? أن من الرغموب. البحري الضوئيالتمثيل  كائنات في الموجود النووي الحمض تسلسل أساس
 يةالسمك توزيال من مفيدة كمياتتخليق على  وراثًيا المعدلة كاميليناال نباتاتھا وقدرة استقرارعلى التجارب برھنت فقد  الصفة، ھذه كفاءةل
 أوتزھير ال وأ النمو في مظھرية اختLفات أي الحقل في المزروعة وراثًيا المعدلة النباتاتولم ُتظِھر . ا]نتاجية على سلبية آثار أي دونب

  .وراثًيا المعدلة غيربالنباتات النموذجية  مقارنةً  البذور مجموعة

  

 .MECمجلة نزل المنشور البحثي من  أو، محطة بحوث روثامستيد موقععلى  صحفيال اقرأ البيان ،تجاربال حول المعلومات من لمزيد
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  العلمي البحث

  ا�رز حبة طول وراء الجزيئية اKلية يحددون صينيين علماء

  

  

 للعلوم الصينية ل\كاديمية التابع رزا;بحوث ل القومي يالصين المعھد من العلماء من فريق قام
 التصميم ديحدبت للعلوم الصينية ل\كاديمية التابعالبيولوجيا التطورية و الوراثة ومعھد الزراعية
  .جودةال وعاليةنتاجية ا] عاليةأصناف أرز جديدة  وتربيةة الحب لحجم الجزيئي

  

 يشفر) GL7( السابع كروموسومال أن ةالحبأصناف أرز الجابونيكا ا;مريكي طويل  دراسة رظھِ تُ 
الدراسات  تظھروأ. الطولية الخلية استطالة تنظم التي ا;رابيدوبسيس نبات لبروتينات مشابه بروتينل

حدوث تنظيم  إلى يؤدي GL7الكروموسوم  موقع في kb-17.1 لقطعةلا?زدواج الترادفي ة يا]ضاف
 مستويات في ةقريبال ةسلبيال ةمنظمتنازلي للعناصر الحدوث تنظيم و GL7للكروموسوم  *تصاعدي

 انخفاض إلى ذلك ويرجع ،ھارجودة مظھ وتحسين ةالحب طول في زيادة إلىيؤدي  مما ،جينال تعبير
  .ةطباشيريال والحبوب الحبوب بياض نسبة

  

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

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

  

نيتشر من موقع مجلة  ملخص المنشور البحثياقرأ  أو، الصينية الزراعة وزارة موقع على الصحفي البيان اقرأ المعلومات، من لمزيد
  .جينيتكس

  

  ] ةالمقال ھذه تقييم | إرسال إلى صديق [

  

  وراثًيا المعدلة البطاطا في النيماتودا ومقاومة والجفاف الملوحة تحمل من يحسن IBMIPS1 جين

  

 تحمل حسينقادر على ت MIPSأن جين  تبين وقد ،إنوسيتول- ميوتخليق ال في رئيسي إنزيم ھو) MIPS( سينسيز فوسفات-١- يتولسنوإ-ميو

  .الحيوية الضغوط مقاومة في دوره تتم دراسة لم ذلك، ومع. النباتية ا;نواع من العديد فيالبيئية  الضغوط

  

 البولي) وNaCl( الصوديوم كلوريدكان مستحث بواسطة  IbMIPS1البطاطا  جين تعبير أن الزراعية الصين جامعة من ليوكينجشانج  وجد

 النيماتودا مقاومةإلى تحسين  IbMIPS1. وأدي فرط تعبير جين الجذعيةنيماتودا الو) ABA( ا;بسيسيك حمضو )PEG( جLيكول يثيلينإ

  .وراثًيا المعدلة البطاطا في الجفافو ةحوالملبشكل كبير با]ضافة إلى تحمل الجذعية 

  

 ؛يتولسينولk الحيويعن التخليق  المسؤولة لجيناتتصاعدي ل ميظحدوث تنأدي إلى  IbMIPS1فرط تعبير جين  أن التحليLت وأظھرت

كسح أنواع  ونظام ؛الضوئي التمثيلو ؛للضغوط ستجاباتا?و ؛)ABAا;بسيسيك ( حمضتأشير  ومسارات ؛)PI( توليلينوسايتيدافوسفوال

 IbMIPS1 جيناستخدام  ه قد يمكنأن إلى الدراسة ھذه تشير. طوالضغفي ظل ) ROS-scavenging systemا;كسجين التفاعلية (

  .النباتات فيالبيئية و الحيوية لضغوطا مقاومة لتحسين

  

 .بLنت بيوتكنولوجيالمقالة بمجلة  اقرأ المعلومات، من لمزيد
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  تك بيو كروب وراء ما

  بنجاح البشرية الُمطاَعمة البكتيريا تعديل

  

 معھدب يتجرأُ  دراسة في. ا]يكولوجيا;معاء  نظامعديل لت )المتعايشة( الُمطاَعمة الكائناتمن ھندسة  الوراثيةا;جزاء  وجود عدمُيَص̂عب 
 من نوع، وھي Bacteroides thetaiotaomicronباكتيريا وراثي على  تعديلعمل الباحثون استطاع  للتكنولوجيا، ماساتشوستس

  .ا]نسان أمعاء فيتوجد  البكتيريا

  

 وأنظمة يبوسوماالرومواقع ربط  باستخدام محفزات جينية (بوروموتر) البكتيريا في الوراثية جزاءا; من مجموعة وضعمن خLل  ذلك تم
 ١٠ من كثر; الجيني التعبيرمن التحكم في  B. thetaiotaomicronبكتيريا  نيمكالوراثية على ت ا;جزاءتلك  تطوير لَ مِ عَ . قابلة للحث

 التمثيل قدرة تغييرل *كريسبرتكرارات  خلاتد مااستخدكما تم . الجينوم في) المشفرة DNA( النووي الحمض ذاكرة وتسجيلآ?ف طية 

 ناجحبكتيري  استعمارنتج في شكل  ماوھو  ،رأف في البكتيريا تقييمبعد ذلك  تم. للميكروبات المضادة الببتيداتالبكتيريا من  ومقاومة الغذائي
  .الفأر الھضمية القناة في المعدلة البكتيريا من

  

  .المستقبل فيالميكروبيوم  لھندسة جديد أساس بمثابة النتيجةھذه  تكون أن يمكن

  

 .قصيرة مباشرة تكرارات عدة على يحتوي صبغي موضع: كريسبر تكرارات*

 ويكيبيديا رابط من عنھا القراءة يمكن

h6p://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%B3%D8%A8%D8%B1  

  

  .ل سيستمسِ بمجلة  الدراسةاقرأ 
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  الكافور شجر في التكاثري والنمو المبكر التزھير يحفز FT جين تعبير فرط

  

 من حدمما ي الغرس،من  سنواتبعد  إ? يحدث?  فإن تزھير الكافور ذلك، ومع ،للغاباتا;شجار  أنواع أھم أحد ھي فورالكا أشجار
بتحوير أصناف الكافور الھجينة  ونجأوري و?ية جامعة من تراوسس ستيف فريققام  ر،يزھتالعملية  لتسريعمن ثم، . تكاثرھا

Eucalyptus grandis × Eucalyptus urophylla تزھيرجين موضع ال فرط تعبيرب تسمح التي التركيبات من العديد باستخدام )FT(.  

  

نبات  جين على تحتوي التيا;صناف  في رازھإ أسرعحدوث مLحظة  مع ا،جدً  مبكر وقت فيالتزھير  إلى FTجين  فرط تعبير أدى

يتحكم فيه  يذال )PtFT1ا;صناف المحتوية على جين ( في مبكرال رازھا] أيًضا لوحظ الحرارة، ظروف فيو. )AtFT( ا;رابيدوبسيس

  .ةيلحرارا صدمةبروموتر ال

  

. ا;شجار النموذجيةو الُمزِھَرة غير وراثًيا المعدلة ا;شجارب مقارنةأغصانھا بدرجة عالية  تشعبت ولكن بقوة،باكرة التزھير  شجارا; نمت
كما . حيوية وبذور لقاح حبوبأيًضا  تنتجأوفي المظھر  طبيعية كانتفقد ) AtFTا;رابيدوبسيس (أما الزھور المستحثة بواسطة جين 

  .امبكرً  زھرتأو AtFT جينالذاتية  الشتLت من العديد ورثت

  

  .الوراثية والدراسات تربيةال لتسريع قيمةذات  وسيلةالكافور  في FTالمستحث بواسطة فرط تعبير جين  ريزھتالقد يكون 

  

 .بLنت بيوتكنولوجيالمقالة بمجلة  اقرأ المعلومات، من لمزيد
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  إع*نات

  والھندسة والعلوم الحيوية والتكنولوجيا للزراعة الثاني الدولي المؤتمر



  

  )ICABSE 2015( والھندسة والعلوم الحيوية والتكنولوجيا للزراعة الثاني الدولي المؤتمر: الحدث

  

  ٢٠١٥ أغسطس ٢٩-٢٨الفترة : التاريخ

  

  فيتنام ن،مِ  تشي ھو مدينة: المكان

  

 .المؤتمر موقع زيارةيرجى التفاصيل  من لمزيد
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  تذكيرية رسائل

  ٢٠١٤ عام في وراثًيا المعدلة محاصيلال عن حقائق عشر أعلى: الوعود وراء ما كتيب تصدر ISAAA ھيئة

  

 المعدلة المحاصيل عن حقائق عشر أعلى: الوعود وراء ماالذي يحمل عنوان "، و٣ رقم الحيوية التكنولوجيا كتيب ISAAAأصدرت ھيئة 

 محاصيلال عننقاط  ١٠ ھمأ على الضوء يسلط مرئي عرضوھو بمثابة  "٢٠١٤ عام في الحيوية التكنولوجيا/ المحاصيل الُمنَتَجة ب وراثًيا
 / المحاصيل الُمنَتَجة بالتكنولوجيا وراثًيا المعدلة التجارية للمحاصيل العالمي الوضعمقتبس من تقرير و ،٢٠١٤ عام في وراثًيا معدلةال

  .ISAAAلھيئة  فخريال رئيسالو مؤسسال جيمس، كLيف تأليف ،2014لعام  الحيوية

  

  

  

 .ISAAAھيئة  موقعالمواد ا;خرى متاحين للتنزيل مجاًنا من و الكتيب

 


