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  عالمًيا

  الدول من للعديد الزراعية الحيوية التكنولوجيا بشأن GAIN شبكة تقارير ُتصِدر FAS وكالة

  

التابعة لوزارة الزراعة ا'مريكية  الخارجية الزراعية الخدمات وكالةأصدرت 
)USDA FAS(  العالمية الزراعة معلومات شبكةتقارير )GAIN(  التكنولوجيابشأن 

العناوين الرئيسية  بعض يلي وفيما .الدول من العديد في الزراعية الحيوية
  :التقاريرب

  

َرت زراعة  •  ھكتار مليون ١٠٫١بـ  وراثًيا المعدلة لمحاصيلل كنداقُد>
 ھيالتي تمت زراعتھا  الرئيسية المحاصيلكانت  حيث ،٢٠١٥ عامل

 يذال السكر لبنجر صغيرة ومنطقة الصويا فولو الذرةو الكانو2
 .امؤخرً  ضيفَ أُ 

 القطن رابطات اتحاد أعلنوقد  .لقطنل المخصصة المساحة من% ٩٥الُمَھنَدَسة وراثًيا بنسبة حوالي  بذورال زرعتُ  المكسيك، في •
 مع زيادة العائدات ،الُمَھنَدَسة وراثًيا بذورال ةعازر منذ النصف بمقدار انخفض اXفات مبيدات استخدام أن )CMCA( المكسيكية

 .نفسه الوقت فيبدرجة كبيرة 

الُمَھنَدَسة وراثًيا  لمحاصيلل جنتِ مُ تاسع  وأكبر أفريقيا، في الُمَھنَدَسة وراثًيا للمحاصيل منتجة دولة أكبر أفريقيا جنوب تزال 2 •
 ٢٥ ـل أيًضا حاسمتم الو ،٢٠١٤ عام في العامط\ق ل[ ُمَھنَدَسة وراثًياأصناف  ث\ثة على الموافقة تمتوقد  .العالم مستوى على
 .لجفافتجارب الذرة المقاومة ل ذلك في بما العام، نفس فيإكلينيكية و ةحقلي ةتجرب

 مراحلال في احاليً  مكدسةال وا'صناف .وراثًيا المعدلة لمحاصيلالحقلي ل ختباروا2 التجاري نتاجباB ھندوراستسمح جمھورية  •
 .ونصف التجارية التجارية

 ٢٩ترتيبھا الدولة رقم  يجعل مما ،٢٠١٥ عام في التجارية للزراعة وراثًيا المعدلة الذرةمن  أصناف ث\ثةعلى  فيتنام وافقت •
  .العالم في وراثًيا معدلةال محاصيلال لتسويق

  

 :)USDA FAS( ا'ميركية الزراعة وزارةب الخارجية الزراعية الخدمات وكالة موقع من امؤخرً  تصدر التي GAIN شبكة تقارير اقرأ

 ،واتيما2ج ،ا'وروبي ا2تحاد ،إثيوبيا ،السلفادور ،الدومينيكان جمھورية ،كوستاريكا ،الكاريبي البحر حوض ،كندا ،والھرسك البوسنة
 ،السعودية العربية المملكة ،رومانيا ،بولندا ،بيرو ،بنما ،واجنيكارا ،نيوزيلندا ،موزامبيق ،المكسيك ،كوريا ،اليابان ،إسرائيل ،ھندوراس
  .فيتنام ،فنزوي\ ،المتحدة المملكة ،تونس ،تايوان ،أفريقيا جنوب

 

  ] ةالمقال ھذه تقييم | صديق إلى إرسال [

  

  ا�مريكتين

  الطماطم تركيب تفاصيل دراسة تكشف

  

 استخدم معقدة، عمليةفي  .الطماطمالبرية إلى ثمار  الطماطم زھور تحولت كيف النباتات ثولبح تومسون بويس معھدب جديدة دراسةتكشف 
  .التحولعملية  أثناء ا'نسجةجميع  فيات التي تنشط وتغلق الجين لتتبعالمتقدمة  التسلسلوتقنيات  الليزر تشريح العلماء

  

 أو بأكملھا، ثمرةال متاستخد التجاربتلك  مثل ولكن ثمار،اB خ\ل تنشط التي الجينات عن معلوماتإلى  سابقةال دراساتال توصلتقد و
 فحص كاتا2، كارمن .د برئاسة الحالية الدراسة في .المختلفة ا'نسجة في تحدث التي التغيرات Bظھار اليدوي تشريحال على تاعتمد
 أربعة وبعد اBخصاب، بعد نفسھا، البذرة تشكل التي المختلفة والمكونات البويضاتو القشرةو الحاجزو المشيمة في الجيني التعبير العلماء
 ذلك بعد قادرين كانواو .هتسلسلفكوا و الفواكه أنسجة من) mRNA( المرسال النووي الحمض لص العلماءاستخو .الثمرة ونتتك ثحي أيام
  .الثمار نمو أثناء مختلفة نقاطتغلق في  أو تنشط التي الجينات معرفة على

  

 البذورنمو  في دورهو2 يزال  .)OSP( بويضةال زافرأطلقوا عليه اسم بروتين إ لبروتينيشفر  اسبقً م معروف كني لم جين العلماء اكتشف
  .بويضة داخل عاليةتعبير  مستوياتيتمتع ب هولكن ،امعروفً  غير الثمارو

  

  .اتالنبات ثولبح تومسون بويس معھد موقع على صحفيال بيانال اقرأ البحث، ھذا حول التفاصيل من لمزيد
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  الھادئ والمحيط آسيا

  المنطقة في الغذائي ا�من لتحقيق الوراثية وا�صول الزراعية التقنيات تبادل على توافق SAARC رابطة دول

  

 الجديدة ياتنقالت لتبادل ٢٠١٥ أغسطس ١٢ في باكستانب أباد إس\م في) SAARC( اBقليمي للتعاون آسيا جنوب رابطة إدارة مجلس اجتمع
  .المنطقة في الغذائي ا'منتحقيق  لضمان الوراثية وا'صول البحوث ونتائج

  

 وزارةب المعلومات ومدير ؛حمدأ افتخار .دالمجلس  رئيس برئاسة ،)PARC( يباكستانال الزراعية البحوث مجلس مقر في ا2جتماع دَ قِ عُ 
 في وكأعضاء مشتركة، برامج إلى بحاجة نحنالذي صرح قائً\ " د جي إتش حقيقتبال أفغانستانب الحيوانية والثروة والري الزراعة
  ."آمنة طعام منطقة تطويرعلى  للمساعدة ا'خرى البيئات فياXخر  البحوث نتائجتكنولوجيات و تجربة ى كل مناعل، الرابطة

  

 2 نهأ قالوا يذوال ،)NARC( الزراعية للبحوث الوطني المركز ھالتطوير باكستانب SAARC رابطة إدارة مجلس أشاد أخرى، ناحية من
 من ممثلون ا2جتماع حضروقد  .اBقليمية الزراعية التنمية في اھامً  ادورً  لعبولكنه قد ي باكستانفي  زراعيةالتنمية ال في فقط سھمي
  .المالديف وجزر بوتانو \ديشجبن

  

 .الباكستاني الحيوية التكنولوجيا معلومات مركز موقع أو ،PARC مجلس موقع على الصحفي البيان اقرأ المعلومات، من لمزيد
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  وراثًيا المعدلة للمحاصيل دعمھم عن يعربون ا?سترالي الشيوخ مجلس أعضاء

  

 دعمھمعن  ا'سترالي الفيدرالي الشيوخ مجلس أعضاء أعرب
ي ھ يوراثال ليعدتكنولوجيا الت أنقتراح الذي ينص على ل\

 تمرير تم .العلمية الدقة تدعمھا للبيئة صديقة ةيزراعتكنولوجيا 
 السنوي المؤتمر خ\ل ٢٠١٥ أغسطس ١٠ في ا2قتراح ھذا

 ا'من وتحسين المستدام تكثيفال على ركزو كروفورد، لصندوق
 التكنولوجياعلى  الضوء طيسلتم ت المؤتمر، وخ\ل .الغذائي
 استخدامھا يمكن التي ا'دوات حدأ باعتبارھا الزراعية الحيوية
  .الغذائي ا'من لتحقيق

  

َم ھذا ا  أنليونجيلم العضو  أكدو .جوان وديو داي؛ بوبو ليونجيلم؛ ديفيد وھم الشيوخ مجلسالمؤثرين في  عضاءمن قبل بعض ا' 2قتراحقُد>
 .آسيا في ؛ وخاصةالغذائية القيمة ةنَ س9 حَ مُ  أطعمة إنتاج خ\ل من ينالمتزايد العالم سكان تغذية في اھامً  ادورً  تلعب وراثًيا المعدلة المحاصيل
 إذا بھا نتمتع التي المعيشة مستويات بنفس بالتمتع الفقيرةالدول  فيكل فرد لالسماح و العالمتوفير الطعام  على ينقادر كونن لن"وقال اXتي 

بمثابة محاولة Bخبار  وراثًيا المعدلة المحاصيل معارضة أن وأعتقد ...وراثًيا المعدلة المحاصيل مثل جديدة تكنولوجياتال عتمدنو طورن لم
  ."’بنفس رفاھيتنا عيشكم اليمكن 2‘ الناميةفي الدول  لفقراءا

  

  .الوراثي التثقيف مشروع موقع من ةلاقالم اقرأ المعلومات، من لمزيد
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ل السكر قصب على حقلية تجربة بإجراء كوينز?ند لجامعة يسمح OGTR مكتب Cوراثًيا الُمَعد  

  

 لجامعة اترخيصً  أستراليافي  )OGTR( الجينات تكنولوجيا تنظيم مكتب أصدر
 محتوىلتحسين معدل وراثًيا ال السكر قصبعلى  ةحقلي تجربة Bجراء كوينز2ند
 إلى ٢٠١٥ أغسطس من الفترة فيبإجراء التجربة  OGTRمكتب  سمح .السكر
أقصى مساحة Bجراء ا2ختبار الحقلي ھي  .كوينز2ندب بوردكين في ٢٠٢٠ مايو
 للتخزينمتر مربع  ١٠٠٠و الحضانةمرفق لمتر مربع  ٢٠٠ ةإضاف معھكتار  ٥

  .النباتية المواد من والتخلص

  

 وراثًيا معدلال السكر قصبل حقليال ا'داء لتقييم ةحقليال تجربةال إجراء سيتم
 ھذه مشروعقائد  .السكر محتوىًنا في سf حَ الس\2ت المحورة التي ُتظِھر تَ  وتحديد
 جامعةب الغذائية والعلوم الزراعة كليةقديم ب بحوث وو،لوجوانج  .د ھو الدراسة



  .كوينز2ند

  

 .OGTR مكتب موقع من ترخيصال قرار بيان اقرأ
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  أوروبا

  وراثًيا المعدلة للمحاصيل اسكتلندا حظر على يعترضون العلماء

  

 خطاًباالمنظمات  وقدمت اسكتلندا، في وراثًيا المعدلة المحاصيلا'خير على  حظرال إزاء اھقلقعن  علمية ةمنظم نووعشرثماِن  أعربت
  .والبيئة والغذاء الريفية للشؤون ا'سكتلنديةأمين الوزارة  لوكھيد، ريتشارد إلى

  

الذي تمت  وراثًيا المعدل الوحيدھي المحصول و ،للحشرات المقاومة الذرة عازرب يسمح لن انه لوكھيد أعلن ،٢٠١٥ أغسطس ٩ في
بواسطة  تقييمھا يجري وراثًيا معدلة أخرى محاصيل ستة باستخدام يسمح لن انه أيًضا وقال .ا'وروبي ا2تحاد فيالموافقة على زراعته 

  .وضعنا ا'خضر والنظيف" وتعزيز حماية" ھو الحظر سبب أن إلى بيانه فيوأشار  .)EFSA( ا'غذية لس\مة ا'وروبية الھيئة

  

بما في ذلك  ،اسكتلندا وبيئةفيد مزارعي ومستھلكي تُ  قد التيو حالًيافحصھا  يجريالتي  الصفات"إلى  ھاخطاب في المنظماتأشارت 
تربية ل استدامة أكثرغذائًيا  امصدرً  توفر قد التي ٣-اجأوميالغنية ب الزيتية والبذور فطرياتمبيدات ال استخدام من تقللقد  التي سالبطاط
  ."السلمون

  

 ا'دلة عن للحديث لوكھيد مع اجتماع عقد النبات، يلمربي البريطانية والجمعية الملكية دنبرةإ جمعية ذلك في بما العلمية، المنظمات وطلبت
 يحالالوضع ال على يؤثر لن الحظر أنعلى  لھم وأكد العلماء لقاءعلى  لوكھيد وافق آخر، بيان في .وراثًيا المعدلة المحاصيل على العلمية

  .اسكتلندا في لبحوثل

  

  .ساينس مجلة موقع من ةا'صلي ةالمقال اقرأ
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  فيتنام في محسنة أرز أصناف لتطوير بحثي تعاون يقود TGAC مركز

  

 'صناف الوراثي التنوع حديد خصائصلت) AGI( فيتنامب ةيالزراع الوراثة معھدمع ) TCAG( المتحدة المملكةب الجينوم تحليل مركز يعمل

  .ةحوالملتحمل و ا'مراض مقاومةمرتبطة ب جينوميةواسمات  وتطوير فيتنامفي  التقليدية ا'رز

  

صنف من ا'رز  ٦٠٠لـ  الجيني التنوع استكشاف ھو والھدف .المشروع من ا'ولى المرحلة من كجزء محلي أرز صنف ٣٦تم تحليل 
  .ا'رزمن  أفضل صناف' ةيقدقال تربيةال في 2ستخدامھا جزيئية وسائل وتطوير المحلي

  

 فيتنام باحثيعريف تل نورويتش في "المدربين تدريب" يسمى تدريب المشاركة ا'خرى والمعاھد AGIومعھد  TGACمركز  يباحثجري سيُ 

 أحدث حولمختلفة  بيانات على تحتوي عامة بيانات قاعدة تطويرعلى  TGACكما سيعمل مركز  .الجينوم تحليل وعلم الحيوية المعلوماتيةب

  .استخدامھا فيتنام لباحثي يمكن والتي الجينوم،معلومات تجميعات وإضافات 

  

 .TGAC مركز موقع من صحفيال بيانال اقرأ
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  النبات في الرئيسية النمو ھرمونات من اثنين بين جماعي عمل ُتظِھر دراسة

  

 زينتروم ھيلمھولتزمركز " علماءمن  دعمب ،)TUM( التقنية ميونيخ جامعةب يبحث فريق اكتشف

، النباتية النمو تعزيز ھرمونات من اثنينوجود عمل مشترك بين ، التقنية براونشفايغ جامعةو "ميونيخ
  .البراسينوسيترويداتو ليناتيريبيالج

  

 إنبات فَ عُ ضَ  لذلك، ونتيجة .أقل ريلينيجيب نتجأنھا ت اكتشفوا ةفراط نباتات البحث فريق استخدم
 إنتاج على قادرةالنباتات غير  كانت ،البراسينوسيترويدات دونب .إزھارھم وتأخر منموھوثبط  النباتات

 النسخ عوامل أن العلماء وأوضح .النباتوتطور  نمومرتبطة بدرجة عالية ب آليةھي و ،الجيبيريلينات
 إنتاج في يبدؤوا ،البراسينوسيترويداتبواسطة  متفعيلھفبمجرد  ،اXليةتلك  عن المسؤولة ھي

  .لينالجيبيري

  

 عمل كيفية لحو فھمنا تحسينل مةاھ خطوة النتائجُتَعد تلك " البحث فريق ةورئيسجامعة ميونيخ  بروبينبيرجر، أستاذة بريجيت .د توقال
  ."يةنباتال المحاصيل وإنتاج لتربية إمكاناتھا دامختساو – النباتية ستيرويداتال

  

 .التقنية ميونخ جامعة موقع على اBخبارية ةمقالال اقرأ المعلومات، من لمزيد
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  العلمي البحث

ن HVBADH1 جين Fالھندباء في الملوحة تحمل ُيَحس  

  

) BADHجين ( فرط تعبير أن الدراسات أظھرت وقد .المحاصيلوإنتاجية  نمو على تؤثر التي الرئيسيةالبيئية  الضغوط حدأ ھي الملوحة
 دراسة واأجرقد  الصينب ويست نورث جامعة في الحياة علوم كليةب الباحثين فإن وبالتالي، .لملوحةحسن تحمل المحصول لي أن يمكن

  .)Cichorium intybus( الھندباءفي نبات  الملوحةحسين تحمل ت في فعاليته لتقييم HvBADH1 المعروف باسم BADH جين باستخدام

  

 المؤشرات بعض مقارنة طريق عنالضغط  تحمل صفات تقييم تم، والھندباء إلى HvBADH1جين  نقلمن خ\ل  الدراسة تيَ جرِ أُ 
  .البرية والمحورة وراثًيا الھندباءنباتات  من كل أظھرتھا التي ضغوطال لمقاومة الفسيولوجية

  

 أن لىإ ھذاويشير  .وحةالملضغط  تحت البري النوعنباتات  نع أفضل فعالية تكسبالمحورة ا الھندباءنباتات  أن إلى دراستھم نتائج تشير
  .الھندباء في الملوحةتحمل  تحسين على دراق HvBADH1 جين فرط تعبير

  

  .اتالنبات لعلوم أفريقيا جنوب مجلة موقع على الدراسة تفاصيل ةقراء يمكن
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  الصويا فول من صنفين بذور بين المتمايزة الجينات تحديد

  

مينسوي  ھما؛ الصويا فول منلصنفين  النامية بذورال بينالمتمايزة  الجينات لتحديد دراسة مينيسوتا جامعةب الباحثين من فريق أجرى
 الجيناتستسھم  وبالتالي .الزيت ومحتوى البروتين ومحتوىاBنتاجية و بذورال ناوزلكل من أمختلفة يتمتع ھذين الصنفين بنسب  .وآرشر
  .البذور في صفات ا2خت\فات ھذه وراء الكامنة ا'سباب فھم في نتاجيةواB البذور تكوين عن المسؤولة

  

 النتائج وأظھرت، وآرشرصنفي مينسوي  بينالمتمايزة  الجينات تحديدل ®Affymetrix Soybean GeneChipsبرنامج  الباحثون استخدم

 ھذه وشاركت .البذور نمو مراحلجميع  في الصنفين ك\ فيكانت متمايزة بشكل ملحوظ  جين ٧٠٠مسبار مقابل  مجموعة ٧٠٠ حوالي أن
أما مجموعات المسبار  .لدھوناو البروتينأيض و ؛طوللضغ ا2ستجابة/والدفاع ؛والنسخ ؛اBشارة ونقل ؛النموفي كل من  المجموعات

  .العام البذورتطور  في تشارك ھاأنا'خرى فقد ُوِجَد 

  

  .ھاتكوينو ھاوحجم البذور عائد تنظم التي الجينية اXليات فھمل أدلةتقديم و البذور تطور دراسة في ةساعدالم الجيناتتلك  تحديدمن شأن 

  

 .داتا جينوميكس بمجلة الدراسة اءةقر يمكن
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  وراثًيا المحورة النباتات في البرودة تحمل يحسن الغنم عشب من LcFIN1 النسخ عامل تعبير فرط

  

 وبالتالي منخفضة،ال حرارةال درجاتالمعروفة بشدة تحملھا ل العلفية المحاصيلمن  وھ) Leymus chinensis (Trin.) Tzvelعشب الغنم (

 اوج جيونكفي ھذا الشأن، قام  .واضحة غير تزال 2التحمل في ھذا النبات  آلية فإن ذلك، ومع .الشتاء فصل خ\ل البقاءلديه القدرة على 
  .LcFIN1وصف عامل نسخ جديد من عشب الغنيم يسمى و الباحثين من فريق ةاديقب للعلوم الصينية 'كاديميةمن ا

  

 إلى يشير مما دة،والبروبشدة بواسطة ضغط  سريعاوتم حثه  المعروفة ا'خرى الجينات معتشابه وراثي  LcFIN1عامل النسخ  ظھرلم ي

بصورة  البردضغط  تحمل زيادةباستمرار على  LcFIN1لعامل النسخ  ُمْنَتبِذعمل التعبير ال .ةدوالبرضغط ل المبكرة ا2ستجابة في مشاركته

  .معالجته بالبرودة بعد ضغطبال المرتبطةا'خرى  والمؤشراتالنباتات  بقاء معدل ارتفاع ذلك على دلو ،المحورة النباتات فيملحوظة 

  

 مما ،LcFIN1التي حدث بھا فرط تعبير لعامل النسخ النباتات  فيضغط بال المرتبطةمن الجينات  العديدتمايز  ترانسكريبتومال تحليل وأظھر

 LcFIN1عامل النسخ  أن النتائج وأظھرت .خاستنا2 تنظيممن خ\ل  النباتاتقد يكون حسن تحمل الضغط البيئي في  LcFIN1 أنيشير إلى 

  .المحاصيلتحمل البرودة في  لتحسين واعدمحتمل  جين وھو ،إيجابيضد ضغط البرودة على نحو  النبات تكيف استجابة ينظم

  

 .بيوتكنولوجي ب\نت بمجلة ةلاقالم اقرأ المعلومات، من لمزيد
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  النباتية الحيوية التكنولوجيا وراء ما

  ا�خطبوط جينوم تسلسل يقرؤون العلماء

  

ھو أول كائن و ،)Octopus bimaculoides( تينبقعذو ال كاليفورنيااخطبوط  جينومضم و تسلسلمن قراءة  العلماء من دولي فريقانتھى 

 مئات تحديد وتم .ا'خرى وال\فقاريات ا'خطبوط جينومات بين البارزة الفروقالباحثون  اكتشف .من رأسيات ا'رجل تتم قراءة تسلسله
  .اتصّ اوالم والجلد المخ مثل بنياتال فيمن الجينات المعربة بدرجة عالية  العديدوجود  مع mخطبوط،ل المحددة الجينات

  

 حددواو .ةكررالممتدة والمت طويلةالتسلس\ت ال من العديدوجود  مع ،زوجية قاعدة مليار ٢٫٧ ا'خطبوط بحجم حوالي جينوم فريقال يقدر
 جيناته يحتوي على ولكن البشري الجينوم من قليً\  أصغركجينوم  ا'خطبوط جينومصنفوا و ،اتللبروتينيشفر  جينألف  ٣٣ من أكثر
  .أكثر

  

 تطور تنظم التي الجينات من عائلة وھي ،بروتينات البروتوكادھيرين في كان ا'خطبوط فيجيني  توسع أبرز أنإلى  أيًضا الفريق يشير
 ١٠وھذا  – بروتوكادھيرين جين ١٦٨ على ا'خطبوط الجينوم يحتوي .العصبية الخ\يا بين المدى قصيرة والتفاع\ت العصبية الخ\يا

 المعروف ،غني بالترانسبوزونات ا'خطبوط جينوم أن أيًضا واوجدكما  .الثديياتفي  العدد ضعف من وأكثرا'خرى  ال\فقارياتأضعاف 
 فيمرتفع  الترانسبوزونات تعبيرأن  فريقال وجد ا'خطبوطات، فيكان غير واضًحا  دورھاوفي حين أن  .القافزة جيناتال باسم أيًضا

  .العصبية ا'نسجة

  

 من كجزء والتكنولوجيا للعلوم أوكيناوا ومعھد بيركلي كاليفورنيا جامعةو شيكاغو جامعة من فرق بواسطة تسلسلال قراءة مشروع يَ جرِ أُ 
 جامعة وموقع بيركلي كاليفورنيا جامعة موقع على الصحفية البيانات اقرأ المعلومات، من لمزيد ."ا'رجل رأسيات تسلسل قراءة جمعية"

  .شيكاغو
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  ا�فيونات أشباه إنتاج لتسريع Kنتاج وراثًيا مھندسة خميرة تطوير

  

 ھيدروكودونال .ھيدروكودونال إنتاجقادرة على تشريع  تقنية ترَ و> طُ ، سمولك كريستينا بقيادة ستانفوردجامعة  يباحث أجراھا دراسة في
 من إنتاجھا ويتم ةنَ ك> سَ في العقاقير المُ  ا'فيونات أشباه ستخدمتُ  .أفيونيةشبة  مواد ھي كسيكودونا'وو المورفين مثل الكيميائيةوأنسابه 
  .ا'فيون خشخاشنبات  منأشباه ا'فيونات  Bنتاج الوقت من أطول فترة، إ2 أن ا'مر يستغرق ا'فيون خشخاش

  

 وتم .فقط أيام ٥-٣ غضون فيا'فيونات  أشباه إنتاج على القدرة لديھا التيوراثًيا  ُمَھنَدَسةفي تطوير خميرة  الباحثوننجح  الدراسة، ھذه في
ونبات  ؛ا'فيون خشخاش نباتو ؛كاليفورنيا خشخاش نبات :ھم مختلفة حية كائنات ةخمس من جين ٢٠ من أكثر تحديد خ\ل من ذلك

  .الخبز خميرة جينومفي  ھندستھا وتم ھيدروكودونال إنتاجب الجينات ھذه ارتبطت وقد .والبكتيريا؛ الفئرانو القبطيس؛

  

  .يالطب مجالفي تعزيز الالمساعدة  أيًضامن شأنه  ولكنفحسب ا'فيونات  أشباه إنتاج عيسرسھم في تي 2ُمَھنَدَسة وراثًيا  لخميرة تطوير إن

  

 .ستانفورد جامعةالمنشور بواسطة موقع  الصحفي البيان من الدراسة عن التفاصيل من امزيدً قراءة  يمكن
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  المياه لتلوث كمؤشر وراثًيا المھندسة البكتيريا استخدام

  

اسم  الجديدة ا'داة على يطلق .المياه رصد جودةل وفعالة ورخيصة بسيطة أداة كندا في زتكنولوجي فريدسينسبمجموعة  باحثونال طور
FRED، " المياه برع ةلونقالم المختلفة الملوثات تستشعر التي البكتيرياتلك ا'داة  ستخدمت .الميداني" الكھروكيميائيالكاشف وھو اختصار ،

 .التلوث شدة دل علىت كھربائية إشارة تبعث ثم

  

 إلى ثم نابيب،ا' خ\لآلًيا  أو ايدويً  المياه حقن تمو .ةالموضعي البقعة اتاختبارفي  مخدَ ستَ تُ  اختبار مجموعةب خراطيش في البكتيريا وضعتم 
 الملوثات، وجود في .ل\ختبار المطلوبة ا'خرى والمكونات الكيميائية والمواد وراثًياُمَھنَدَسة ال البكتيريا على تحتويالتي  خراطيشال
  .كمؤشركھربائيا  فّعالة كيميائية مادة الُمَھنَدَسة وراثًيا البكتيرياتنتج  ،على سبيل المثال الزرنيخ من عال مستوىك

  

جاء ھذا ، "نفسكحقيقية ب عينة وأخذ ھناك الذھاب إلى الحاجة دون ا2سلكيً  ةبعيدال المواقع مراقبة ثم الموقع فيصندوق ال ھذا ترك يمكنك"
  ."تكنولوجيز فريدسينس" مؤسسي أحد ھيكس، على لسان إميلي

  

 نظيفةفيه مياه  مطلوب مكان أي في أو المياه معالجة ومحطات التعدين مواقع من بالقرب المياه اختبار في FREDاستخدام أداة  يمكن

  .عذبةو

  

 .إكسيست كو فاستو نيوز ديسكفريموقع  من FREDتقنية  عن المزيد اقرأ
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  تذكيرية رسائل

  )وراثًيا المعدلة البذرة جيك،( – بذرة حياة

  

 المعقدة الحيوية التكنولوجيا معلومات تشرح يتوال ،وراثًيا ةمعدلال جيكفيديو رسوم متحركة جديد عن البذرة  GMO Answersتقدم قناة 

 عن موجزة تاريخية لمحة :ذلك في بما وراثًيا المعدلة البذور قصة جيكوفيه يحكي  ،ةبذر حياة بعنوان فيديوجاء ال .ولطيفة بسيطة بطريقة
باBضافة إلى شتى الطرق التي قد تسلكھا  اليوم، ماستخدامھ يتم ماولِ  وراثًيا المعدلة الكائناتتطوير  يةوكيف الزراعة في المحاصيل تعديل

  .الحصاد بعد وراثًيا المعدلة البذورمحاصيل 

  

 .على اليوتيوب  AnswersGMOعلى قناة  الفيديوشاھد 

 


