
  ٢٠١٥ أغسطس ٥                العدد ھذا في

  ا�خبار

  أفريقيا

 تواصل العلوم تدريبخضع لت تنزانيافي  ةالزراعية الرئيسي الحيوية تكنولوجياجھات ال •

 المغرب في الزراعية الحيوية التكنولوجياوضع  يعرض GAINشبكة  تقرير •

 الكائنات المعدلة وراثًيا سؤالتجيب عن  ٢٠١٥لعام  جمال أوغندا بمسابقة ملكة الفائزة •

  

  ا�مريكتين

 التجارية الفرص ناقشي المتحدة الو2ياتالمعدلة وراثًيا ب المحاصيلاتحاد  •

 اللوناسين ص28ستخ جديدة تقنيةعلماء وزارة الزراعة يطورون  •

 توسكيجي جامعةب جديدال عميدينال منصب ال الحيوية التكنولوجيا مجال فيشخصية مؤثرة  ٣٠أھم  حدأ •

  

 الھادئ والمحيط آسيا

 تعرضھا للضغوط عند الحيوانيةإشارات شبيھة با;شارات  صدرت النباتات •

 بالكاملالحبة  ثنائي القمح جينومتفك شفرة  NRGeneشركة  •

  

  أوروبا

 أوروبا في النباتية الحيوية لتكنولوجياالعام ل قبولالاستعراض  •

 وأرخص وأفضل أسرععلى نحو  الجينوم لتجميعات ل ممتدة بيانات لتوليد جديدة طريقة •

 الجفافأثرة بالمت الذرة محصول نسC حَ تُ  طبيعيال للسكر ةفَ ھدَ ستَ المُ  الزيادة •

  

  العلمي البحث

 ضاحملجين تحمل اH جديد أليل على توييح تخميرال شعيرصنف من تطوير  •

 للصدأ مقاومة حبوب محاصيل تطويرسھم في محاولة ت الفطريات صدأ جينات •

 اHمراضشاملة ضد  الفراولة مقاومة يمنح اHرابيدوبسيس من NPR1جين  •

  

  إع'نات

    اHمريكية المتحدة الو2يات :الثالث الجينوميكس النباتيمؤتمر  •



  أفريقيا

  العلوم تواصل لتدريب تخضع تنزانيا في الرئيسية الزراعية الحيوية التكنولوجيا جھات

 

 الحكومية الدوائر من المسؤولين وكبار الصحفيينو العلماء من تتألفالتي  الزراعية الحيوية التكنولوجياخضعت كل من الجھات المعنية ب
عن  يومين لمدةلورشة عمل تدريبية  لبيئة،ا دارة; الوطنية مجلسالو والتكنولوجيا العلوم لجنةو الرئيس، نائب مكتب ذلك في بما ،المختارة

  .٢٠١٥ يوليو، ٢٢-٢١الفترة  في تنزانيا،ب الس8م دار في الفعال علوموتواصل ال القضاياتنظيم 

  

 لمناقشة الرئيسيينمثلين لل امنبرً  ،اHمان الحيوي نظم برنامج رعايةب ISAAAأفريسنتر التابع لھيئة  مركز أجراھا التي العمل، ورشة قدمت

 ھملتحديات ملموسة حلول ;يجاد فرصةال لھم وأتاحت القضايا، تنظيمو الحيوية التكنولوجيا مجال فيبشأن التواصل  والضعف القوة نقاط
 المعدلة اHغذية وفوائد س8مة وكذلك اHمان الحيوي عملياتفي  فعالال التواصلالمرتبطة ب المھاراتعلى  نوالمشارككما تعرف  .فريدةال

  .وراثًيا

  

قوانينھا لQمان  امؤخرً  تنقح تنزانيا أن إلى انظرً  ئم8الم الوقت في قد جاء التدريبفإن ھذا  العمل، ورشة في المشاركينبعض ل اوفقً 
التجارب الحقلية  مع الممارسة إلى النظرية منأخيًرا ا2نتقال  اVن نايمكن" .)CFTs( المحدودة الحقلية التجارب أمام الطريق لفتح الحيوي

الذي د. ألويس كو2يا بھذا صرح  ،"ناقضةمتتقديم الخطابات ال تجنبتو اللغة نفسب ةالرئيسيتتحدث الجھات المعنية  أن ماالھ فمن ،المحدودة
  .تنزانيا في WEMA لمشروعالدولة  منسقو اتنزاني زراعة وزارةب رئيسي زراعي موظفيشغل منصب 

  

المثارة من قبل  القضاياالشؤون و لمختلفخطابية  خرائط إنشاء كيفية واتعلم حيث الورشةفي  العمليتحديًدا بالعنصر  نوالمشارك استمتع
المصطنعة  ع8ميةا; مقاب8تال فيخطابية ال الخرائط مفھوم تطبيق إلى أيًضا وصلواكما  .لحاالمص أصحابالمختلفة من  مجموعاتال

  .المحدودة الحقلية التجاربعلى  موافقةال سيناريولغرض التدريب والقائمة على 

  

  .org.fnguthi@isaaaالبريد ا;لكتروني  علىفيث نجوثي يرجى التواصل مع  العمل، ورشة حول المعلومات من لمزيد
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  المغرب في الزراعية الحيوية التكنولوجيا وضع يعرض GAIN شبكة تقرير

  

التابعة لوزارة العالمية  الزراعة معلومات شبكةتقرير ل اوفقً جاء ذلك  المغرب، في اسياسيً  حساسة مسألة الحيوية التكنولوجيا2 تزال 
 ھذا رفض تم ولكن ،وراثًيا المعدلة منتجاتال وتسويق واستخدام إدخال لتنظيم ٢٠٠٨ عام قانون صياغة تمت .)GAIN(اHمريكية  الزراعة

اHغذية  منتجات حظرت ھاولكن ،وراثًيا ةمعدلالالبلد بدخول اHع8ف  سمحت .الحين ذلك منذ تحديثات أيتوجد  لمو ٢٠١١ عام في القانون
  .وراثًيا المعدلةالبشرية 

  

 الحصول بشأن وياجنا بروتوكولعلى  وافق التالي، العام وفي ،٢٠١١ عام فيمان الحيوي لQ قرطاجنة بروتوكول على المغرب صدقوقد 
  .المنافعمشاركة والموارد الوراثية على 

  

  .وزارة الزراعة اHمريكيةعلى موقع  الكامل التقريرأ راق
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  وراثًيا المعدلة الكائنات سؤال عن تجيب ٢٠١٥ لعام أوغندا جمال ملكة بمسابقة الفائزة

  

 والجمھور لجنة التحكيم ،ناكيياجا زھرة ،٢٠١٥/٢٠١٦لعام  أوغندا جمال ملكةأذھلت  
 أوغندا جمال ملكة تتويج خ8ل ذلك جاء .وراثًيا المعدلة الكائنات عن تلَ ئِ سُ  عندما جوابھاب

التحكيم  جولةعلى  الزراعةالمتعلقة ب سئلةوھيمنت اH .الماضي يوليو ٠١٦في ٢٠١٥/٢لعام 
أجابت زھرة  .يئنھاال لفائزالخاص بالكائنات المعدلة وراثًيا إلى ا السؤال هَ جِ وُ و اHخيرة،
 مع اديتيعا غيروھو أمر  ،ودقة إيجابيةب وراثًيا المعدلة الكائناتسؤال  علىناكيياجا 

 المعدلة الكائنات" أن إلى وأشارت .أوغندا في الموضوع ھذا حول ينجتماعيتصريحات ا2
 محاصيللحصول على لخلط الجينات النباتية ببعضھا  نناتجة ع المحورة والكائنات وراثًيا
  ".استدامةو مقاومة أكثر

  

 مركز نظموقد  .الجمال ملكة مسابقة في شاركواة متنافس ٢١ من واحدةناكيياجا زھرة  كانت
 أسبوع لمدة زراعي معسكر تتويجال حفل قبل )UBIC( يوغنداH البيولوجية العلوم معلومات

 الھندسة ذلك في بما المختلفة الزراعية المحاصيل تكنولوجيات على ن خ8لهتعرفات، للمتسابق
 في المشاركين يناHوغندي العلماء مع المتسابقات فقد تفاعلت، المختبرات فيأما  .الوراثية

 معالجةى لإ أوغندا في ةالحاليالتعديل الوراثي  ثوبح ھدفت .وراثًيا المحورة الكائنات إنتاج
 سوء من الحد مثل أخرى وأولويات ،المزارعين على تؤثر التي الصعبة التحديات بعض

َن ال .الصغار اHطفال بين خاصة التغذية  كثيرة، أشياء تعلمت"زھرة ناكيياجا  وأضاف .الحديثة لزراعةل مفھمھمن  يالزراع معسكروقد حس_
  ."في الفترة القادمة خريناV لشبابل يرھاتمر أريد والتي الحديثة، الزراعة فوائد ذلك في بما

  

  .com.nacrri@gmail.ubicيرجى التواصل معنا على البريد ا;لكتروني  أوغندا، في الحيوية التكنولوجيا حول المعلومات من لمزيد
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  ا�مريكتين

  التجارية الفرص يناقش المتحدة بالو>يات وراثًيا المعدلة المحاصيل اتحاد

  

 مخاطر أي معالجةالتزامه ب ديتجدل الماضي اHسبوع كنداب مونت` في المتحدة الو2ياتالمعدلة وراثًيا ب المحاصيلاتحاد عمل  فريق اجتمع
 ممثلي عمل ا2جتماع، خ8ل .المقبلة الث8ث السنوات مدى على الحيوية لتكنولوجيال التجارية ا2حتما2ت على العالمعلى مستوى  التنظيمية
 المتحدة الو2يات موافقةحصلت على / أو قد تحصل على  التي الحيوية التكنولوجيا من المشتقةالمنتجات  فھمبعضھم البعض ل معا2تحاد 

 منتجاتال وضع فھم على المزارعين لمساعدة محاولة في، السوق في المحتملة والمخاطرالخاصة بھم،  ةالدولي الموافقة حالةو التنظيمية،
 وفول الذرة من لكل قويةخطوط ا;نتاج ذات الصفات ال أيًضا الفريق وناقش .اHصناف تھم لتلكعازر قبل العالمية اHسواق في جديدةال

  .المقبلة السنوات في الصويا

  

  .الذرة مزارعيالوطنية ل جمعيةالعلى موقع  الصحفي البيانأ قرا ،تفاصيلال من لمزيد
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  اللوناسين >ستخ'ص جديدة تقنية يطورون الزراعة وزارة علماء

  

 ص28ستخ اجديدً أسلوًبا  )USDA( اHمريكية الزراعة وزارةب علماءال طور 

 مضادو السرطان مكافحةذو إمكانية محتملة في  مركب وھو ،لوناسينال
  .الصويا فولفي بذور  ل8لتھابات

  

بوزارة  الزراعية البحوثبھيئة  الجزيئية البيولوجيا عالم كريشنان، لھاري اوفقً 
قد  لوناسيناللمركب  الحيوانيةو البشرية السريرية التجارب، فإن الزراعة
 ،طوي8ً  اوقتً  تستغرقوالتي  مملةال هص8استخبسبب إجراءات  تأخرت

الذي طوروه يجعل  الجديدفإن اHسلوب  ذلك، ومع .فتھاكلبا;ضافة إلى ت
 زيالبروتي ومثبط لوناسينالينتج و تين فحسبساعأقل من  يستغرق ا2ستخ8ص

 إجراءات ذلك في بما اHخرى، اHساليب منبكثير  أكثر بتركيز
 يتم .المعدلة وراثًيا البكتيريا أو الخميرةمزارع والكروموتوجرافي المعقدة 

  .التركيز اءنق لزيادة الكالسيوم كلوريد وإضافة المركزي الطردخطوات  ليهي ا;يثانول،محلول  من %٣٠بنسبة  الفعلي ص8ستخا2

  

  .فوود كيمستريبمجلة  منشورة يبحث مقال في ةالجديدالتقنية  قشتونقد و .كيةياHمر الزراعة وزارةموقع  من ةاHصلي ةالمقال اقرأ
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  توسكيجي بجامعة الجديد العميد منصب ينال الحيوية التكنولوجيا مجال في مؤثرة شخصية ٣٠ أھم أحد

  

أكثر " من اواحدً  باعتبارها;خباري بدكتور تشاناباتنا براكاش  بوست موقع ھافينجتون أشاد 
منصًبا  اVن براكاش د. ترأسي ،"الصيدلةو الحيوية التكنولوجيا مجال في ةمؤثرشخصية  ٣٠

 المحاصيل وراثة علم أستاذخدم  دوق .توسكيجي جامعةب والعلوم اVداب كليةل عميدك اجديدً 
 عام منذ جي إم كروبس آند فوودلمجلة  ريحررئيس تك الحيوية والتكنولوجيا يكسوالجينوم

 مساھمتهب ااعترافً  ،٢٠١٥لعام  ةالمرموقعلى جائزة بورلوج كاست  أيًضا ، وحصل٢٠١٠
  .المستمرة في تواصل العلوم الزراعية

  

 برنامج بدء في شخصية أساسية وكان ا،عامً  ٢٦ لمدة الجامعة مع براكاش د.عمل 
 التكنولوجياعلى  والعلماء8ب القاصرين طال من العديد ربالذي د الحيوية التكنولوجيا

 محتوىمعدلة وراثًيا غنية ب بطاطاصنف  تطوير فيأيًضا  نجحوقد  .الزراعية الحيوية
 ،)الوراثة وعلم الغابات( العلوم كلية في اهكتوردال درجة على براكاش د.حصل  .البروتين

 النبات وتربية الوراثة علم في ماجستيردرجة الحصل على و الوطنية ااسترالي جامعة من
  .الھند في الزراعية العلوم جامعة من الزراعة في البكالوريوس ودرجة

  

 في الجديد تولي منصب ا;دارة يسعدنيقائ8ً " الجديد تعيينهبمناسبه  براكاش د. صرح
 وأعضاء طالب كل نجاح ضمان ھو ھدفي .بكلية اVداب والعلومالمميزين  ناوط8ب التدريس ھيئة أعضاء مع العمل إلى طلعأتو جامعتي،

العلوم والتكنولوجيا والھندسة  مع ا;نسانية والعلوم الفنون لدمج ليبالنسبة  مثيرة فرصة ھذهوسوف تكون  .يتِ يَ لC كُ  في التدريس ھيئة
 لجلببكل ِجد  والعمل ا2نترنت، علىالمقررات والبرامج التدريبية  وإط8ق ،"STEM تعليمما يعرف بمصطلح " إلى ل8نتقالوالرياضة 

  .بشدة لكليةتحتاجھا ا التي الموارد

  

  .توسكيجي جامعةمن موقع  صحفيال بيانأ القرا
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  الھادئ والمحيط آسيا

  للضغوط تعرضھا عند الحيوانية باBشارات شبيھة إشارات تصدر النباتات

  

 وصف .طوضغحد الHتعرض ت عندما الحيوانية با;شارات شبيھة إشارات تستخدم النباتات أن مرة Hول أدي8يد جامعةب باحثونثبت الأ
 استجابة كيفية نيتشر كوميونيكيشنمنشور بحثي بمجلة  في )ARC( اHسترالي البحوث مجلسبالنباتية  بيولوجيا الطاقة تميز بمركز باحثونال

 على ةقتصرم آلية خ8ل من ولكن لحيوانات،تلك التي تصدرھا ال مماثلة والكھربائية الكيميائية ا2ستجابات من جموعةمب تھالبيئ النباتات
  .النباتات

  

 )GABA(أمينوبيوتيريك  اماجالمحض  تنتج النباتات أن طويلة فترة منذ امعروفً  كان فقد ،جيليھام ماثيو د.الرئيسي  الدراسةمؤلف ل اووفقً 
 درجات أو الحمضية التربة وأ الفيروسات وأ الملوحةأو  الجفاف ةواجھم مثل ،ما ضغط تحتيقع  عندما الحيواني الخاص بالناقل العصبي

 ربطت النباتات أن يالبحث فريقال اكتشف .النباتات فيُيستخدم كإشارة  GABAحمض الـ  كان إذا ماما كان مبھًما ھو  لكنو .الشديدة الحرارة
 النبات تعرض عند المطاف نھاية في النبات نمو تنظم كھربائية إشاراتإصدار  إلى دىيؤ مما للحيوانات، مشابھة بطريقة GABAحمض 

H لحمض  النباتات استخدام كيفية تحديد خ8ل من"تايرمان  ستيف بروفيسور، المشاركالمؤلف  وقال .ةالبيئيضغوط لاحدGABA كإشارة 
  ."الغذائي اHمن انعدامكافحة لمالمقاومة للضغوط  المحاصيل من المزيدربية لت العالمية الجھود في ساعدت جديدة أداة لديناللضغوط، سيكون 

  

 .أدي8يد جامعة موقع على صحفيال بيانأ القرا البحث، ھذا حول التفاصيل من لمزيد
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  بالكامل الحبة ثنائي القمح جينوم شفرة تفك NRGene شركة

  

"NRGene" ومن  .ثنائي الحبة لقمحل الكامل الجينومانتھت مؤخًرا من فك شفرة  إسرائيل في مقرھا بيةوساالح الجينوملعلوم  شركة ھي

  .المحاصيل طويرتل العالمية ثوحبال تسريعشأن ھذا التقدم المفاجئ 

  

 على العلماء سيساعدثنائي الحبة  القمح جينومشفرة  فكفإن  مشروع،بال الرئيسي الباحثوھو  أبيب، تل جامعة منديستلفيلد  لعساف اووفقً 
مما يسھم  البيئية، الظروف فيقوى أ أصنافإنتاج ھذا من شأنه و .التجارية القمح أصنافإدخالھا في و المحاصيلالھامة ب الجينات تحديد
  .الغذائي اHمن تحقيقفي تباًعا 

  

  .الجينوم من% ٩٠ تغطي طويلة جينوم تتسلس8نشاء ; DeNovoMAGIC عمC جَ مُ  NRGeneشركة  تستخدم

  

  .مجلة سييد وورلدبموقع  ةاHصلية المقال اقرأ

  

  ] ةالمقال ھذه تقييم | صديق إلى إرسال [

  

  أوروبا

  أوروبا في النباتية الحيوية للتكنولوجيا العام القبول استعراض

  

 في وراثًيا المعدلة والمحاصيل النباتية الحيوية لتكنولوجيال العام القبول يةسويسررابطة ساينس إنداستريس ال منجان لوخت  استعرض
 على تؤثر التي العوامل أھمفإن  ل8ستعراض، اووفقً  .الزراعيةالتكنولوجيا الحيوية  تطبيقات مختلف تطوير في التناقضات ;ظھار أوروبا
  .الشخصية والقيم ؛والثقة والمعرفة؛ والمنافع المخاطر إدراك ھي المستھلكين مواقف

  

تتم لوخت ويخ .أوروبا في وراثًيا ةمعدلللكائنات ال السلبية النظرة تكثيفعلى  أيًضا اHخيرة وا2جتماعية السياسية التطوراتوقد عملت 
 المشتركة اHھداف تنتقل إلى ولكن ،أقل بدرجة التقنيات على تركز إذا إنتاجية أكثر ستكون ةيالزراع المناقشات أنا2ستعراض موضًحا 

  .اHساسية والقيم

  

  .Virusesعلى موقع مجلة  ا2ستعراضأ مقالة قرا
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  وأرخص وأفضل أسرع نحو على الجينوم تجميعاتل ممتدة بيانات لتوليد جديدة طريقة

  

 وقتنفس ال في المدى طويلة بيانات بناء ھايمكن جينومتسلس8ت الل اتمكتب بناءجديدة ل طريقة )TGAC( الجينوم تحليل مركزب علماءال طور

 ةجديد ةتكنولوجي على قطعة امبكرً حصول ال TGACمركز  فريقاستطاع  ."DNAالحمض النووي " مدخ8توقت وتكلفة و انخفاض مع

  .عينة يH دقة طويلة المدى اHكثر تسلسلال لبياناتى أقوعالمي  نھج تطويرل ،Sage Scienceمن شركة  SageELFتسمى 

  

 .اتالحيوانو والمحاصيلعلى النباتات  الوراثية لبحوثل اثمينً  امصدرً  )LMP – طويلة قرينة جازوأ( المدىطويلة  الوراثية البياناتتمثل 

 اجتحن بذلك، للقيامو .أخرى مرة امعً تجميعھم  كيفية على العمل ثم فيھا التحكم يمكن صغيرة قطع إلى تفكيكه الجينوم قراءة تسلسل تطلبت
 المدىطويلة  البياناتأما  ا،نسبيً عملية مباشرة  المدى قصيرة البيانات توليدُيَعد  .المدى ةطويلمجموعة من بيانات التسلسل قصيرة و إلى

  .تجاالن على تؤثر رئيسية عوامل" DNA" النووي الحمضكم و نوعيةمثل كل من ت حيثصعوبة  أكثرفتكون 

  

واحدة  LMPمكتبة  إنتاج أن من الرغم"ب ،TGACبمركز  نتاجا; وخطوط منصاتال فريق وقائد الرئيسي المؤلف ،ھيفنز دارين وقال

 يسمح .ةريكبال الجينوم تتسلس8قراءة  لمشاريع ستخدمتُ  LMP مكتبات منإ2 أن العديد  ا،صعبً أمًرا  يكونقد  جودةال عاليمختارة بحجم 

 الوقت من ويقلل واحدة مكتبة تكلفة ضعف نبأقل م المدى طويلة بيانات ةمكتب ١٢ـ ل المتزامن بناءبال الجينوم تحليلبروتوكولنا الجديد ل
  ."إلى يومين أيامبمقدار ث8ثة 

  

 .TGACمركز  موقع على الصحفي البيانأ قرا المعلومات، من لمزيد
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ن الطبيعي للسكر الُمسَتھَدَفة الزيادة Iبالجفاف المتأثرة الذرة محصول ُتَحس  

  

 عائدإنتاجية  تحسينعلى  طبيعيال السكر كمياتل الوراثي تغييرالأن يعمل  يمكن
 بين تعاوني مشروع لنتائج اوفقً جاء ھذا  ،بصورة فعلية الجفافالذرة المتأثرة ب

بنقل جين  سينجينتاشركة  علماءقام  .روثامستيد بحوثمركز و سينجينتاشركة 
ُينتج بصورة  سكرھو و ،)T6P( فوسفات-٦ ھالوزيرالت يةكم لتغييرمحور  واحد

 الذرة حقول في سنوات عدة مدى على النباتات تقييم تم .الذرة نباتات فيطبيعية 
في ظروف  الذرةإنتاجية  أن النتائج وأظھرت .والجنوبية الشمالية أمريكا في

 الذرةإنتاجية  وارتفع ،%٤٩~  %٩بنسبة  تزاد ،المعدومةة أو المعتدل الجفاف
  .%١٢٣ ~ %٣١بنسبة  ةالشديد الجفافالخاضعة لظروف 

  

يحث  .T6Pبواسطة سكر  والمحاصيل اتالنباتفي  عملياتال تنظيم فھم على بول ماثيو بروفيسور بقيادة روثامستيد مركز بحوث فريق عمل

 التي الرئيسية الخ8يا في T6Pكمية سكر  تغيير طريق عن .طوروالت النمو أثناء مختلفةالنبات ال أجزاء إلى السكروزتوزيع  T6Pسكر 

الكوز  في البذور أعداد ةدازيعلى  ھذايعمل و .الذرة وبحب في السكروز من المزيد نقل يتم الكيزان، في البذور لتطوير السكروز وجهت
  .جماليا; الحصادومؤشر  العائدو

  

التي يعمل فيھا  ةالقليل التقارير حدأ ھذاوُيَعد  .الذرة محصول في ھامةيتحكم بصورة  T6P أن سكر العملوضح ھذا ي" بول بروفيسور قال

  ."الحقل في - على ا;نتاجية  جوھرية يةنبات لعملية -  الوراثي التعديل

  

 .مركز بحوث روثامستيد موقعب صحفيال بيانأ القرا البحث، ھذا حول المعلومات من لمزيد
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  العلمي البحث

  ضاحما� تحمل لجين جديد أليل على يحتوي التخمير شعير من صنف تطوير

  

 التخمير شعيرصنف من  تطوير في ةساعدالم شأنھا من دراسة الزراعية جھواتشون جامعة من بيان مياو بقيادة الباحثين من فريق أجرى
مما  الجذور نموحيث تعمل التربة الحامضية على تثبيط  المحاصيل في مةاھأحد الصفات الاHحماض  تحملُيَعد  .ضاحماH حملقادر على ت



 مرغوب غير تخمير نوعيةفي إنتاج  سببتي الجين ھذاوقد تم تحديد جين تحمل اHحماض بالفعل إ2 أن  .في المحصول خسائر عن سفري قد
  .فيھا

  

 ھذاعلى  خرىاH دراساتال توكشف .Br2مقاوم للتربة الحامضية يسمى  برازيلي تخميرصنف شعير  تحديدحثون استطاع البا الدراسة، في
واسم  الباحثون طور، الجين ھذا على وبناء .مقاومته لQحماض عن المسؤول ھو ٤ كروموسومال في الموجود HvMATE جين أن الصنف

  .ضاحمأصناف شعير جديدة مقاومة لQ تطويرواسمات لال بمساعدة 2نتخابفي ا استخدامه يمكن Cit7محدد للجين يسمى 

  

  .بي إم سي جينيتيكسمجلة بموقع  الدراسة تفاصيلأ قرا
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  للصدأ مقاومة حبوب محاصيل تطوير محاولة في تسھم الفطريات صدأ جينات

  

 باحثونھذا وقد درس ال .الحبوب محاصيلل مدمرةالكائنات الممرضة ال أكثر حدأ ربَ عتَ يُ و ..Puccinia spبواسطة  الفطرياتصدأ  بب_ سَ يُ 

 سكاتا; استخدام من خ8ل ذلك تم .التفاصيلھذ الممراض ب جينات اHمريكية الزراعة وزارةو كارلتون كليةو واشنطن و2ية جامعةب
  .تطوره بالكامل في خلالتدالممراض على ا جيناتقدرة  2ختبار )HIGS(ي المستحث بواسطة المضيف الجين

  

 P. graminis f.sp. tritici فطر في تطور خلتاتدالمخصبة في المراشف نسخ الب جين ٨٦ أصل من فقط ١٠ أن دراستھم نتائج تظھر
 من العديد في تشاركالعشرة  الجيناتوُوَجد أن تلك  .HIGS تجارب ا;سكات الجيني فيُنَسِخھم  المحاضرمنتسخاتھم  خفض تم عندما

 الصدأ ياتفطر من اثنين تطور الجينات العشرة تثبط منأن ث8ث جينات  أيًضاُوِجَد  ذلك، على وع8وة .الفطريات في الحيوية العمليات
Hى وھم، خراP. striformis  وP. triticina.  

  

 يمكنكما  واحد، جين باستخدام لصدأل ةببراضات المسممن ال ديعدمحصول حبوب مقاوم للصدأ لل ھندسة إمكانية إلى النتائج ھذه تشير
  .اHخرى واHع8ف الحبوبمحاصيل  علىتطبيق ھذا 

  

 .بي إم سي جينيتيكسمجلة موقع من  دراسةا2ط8ع على ال يمكن
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  ا�مراض ضد شاملة مقاومة الفراولة يمنح ا�رابيدوبسيس من NPR1 جين

  

بتعبير  فلوريدا و2ية جامعةب باحثونھذا وقد قام ال .اHمراض اتبَ بC سَ مُ  من واسعة مجموعةحساسيتھا ضد  بسبب الفراولة إنتاجترجع قلة 
 ثنائي الفراولةصنف  في ،)SAR( المكتسبةالمجموعية  لمقاومةل منظموھو جين معروف ك اHرابيدوبسيس، نباتمن  AtNPR1جين 

  .المرضضد  مقاومة لتطوير أمل على ).Fragaria vesca L( الصبغيات

  

 البياضو )؛النبات اصفرار مرض( نثراكنوزالنباتات المحورة ضد اH مقاومة زيادةعلى  الفراولة في AtNPR1لجين  ُمْنَتبِذال التعبيرعمل 

 النسبية التعبير مستوياتب المقاومة زيادة ترتبطو .المختلفة اHمراض اتبَ بC سَ مُ وھي أمراض تحدث بواسطة  ،ةزويمال قاوراH وبقع ؛الدقيقي
 إنتاج على قادر غير ومعظمھا ،نماذج ا2ختباريةال من أقصرحورة كانت الم النباتات فإن ذلك، ومع .النباتات المحورة في AtNPR1جين ل

أمراض واسعة  مقاومةإنتاج  يةإمكان يحمل AtNPR1 فرط تعبير جين أن إلى تشير النتائج فإن ذلك، برغمو .ثماروال الجارية السيقان

  .الفراولة فيالطيف 

  

 .ريسيرشترانسجينيك مجلة موقع  على ةكاملال ةالمقال أقرا المعلومات، من لمزيد
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