
 2102 سبتمبر 2        العدد هذا في

 األخبار

 عالميًا

 البذور في المنخفض الظهور لحالة البيئية المخاطر لتقييم ةح  ر  قت  الم   العلمية المعايير 

 

 أفريقيا

 والحديثة التقليدية الحيوية التكنولوجيا بين االختالفات عرضتفي مصر  عمل ورشة 

 

 األمريكتين

 رشاشات ونطوري نوباحث RNA المحاصيل تعديلل 

 الصويا فول في اإلجهاد مقاومة صفةل األغذية سالمة قييمت من امبكر   نتهيت واألدوية األغذية إدارة هيئة 

 وراثي ا المعدلة سيمبلوت شركة بطاطس على وافقت كيةياألمر الزراعة وزارة 

 

 الهادئ والمحيط آسيا

 وراثي ا المعدلة لمحاصيلل ةحقليال التجارب بدعم ينادي السابق الهند زراعة وزير 

 السوق دخالهاإل وراثي ا المعدلة الذرة في االستثمار الزراعية الحيوية التكنولوجيا شركات من تطلب فيتنام 

 آمنة الصين في المعتمدة وراثي ا ةمعدلال األغذية :الصينية الزراعة وزارة 

 

 أوروبا

 البرية النباتية ألنواعل الوراثي التنوع غيري المناخ تغير 

 المتأخرة اللفحة ضد البطاطس في أفضل مقاومة قدمي اتجينال تكديس 

 

 العلمي البحث

 جين GhMAP3K40 النبات وتطور نمو على اسلب   يؤثر ولكن يةالنبات الدفاع جينات ينظم 

 األرز بجين المحورة البطاطس على كولورادو بطاطس خنفساء يرقات تطورو نمو "OCII" 

 ةالحيوي ضغوطلل امقاومته حسني الطماطم في السيستيمين تعبير فرط 

 

 النباتية الحيوية التكنولوجيا وراء ما

 (والبانجو الحشيش) الهندي والقنب القنب على شاملة وراثية دراسة أول يجرون كندا باحثي 

 

 تذكيرية رسائل

 كتيبات سلسلة من األخيرة النسخة KS اآلن ةمتاح الحيوية التكنولوجيا عن لجيبل  



 عالميًا

 البذور في المنخفض الظهور لحالة البيئية المخاطر لتقييم الُمقتََرَحة العلمية المعايير

 

ند س ةمدى تأثير المحاصيل  لتحديد العلمية المعايير من مجموعة تح  ر  قت  ا   ه   المنخفض الظهورمستوى ظروف  في البيئة على اسلب   وراثي ا الم 

(LLP). التعرض انخفاضإقرار  في فشل الذيو البيئية، المخاطر لتقييمالظهور المنخفض  محاصيل مستوردييخضع  ،ليالحا الوقت في 

ند س ة وراثي ا ليصالمحل البيئي ه  بخصوص مستوى  القرار صنع لعملية الزمني طارإلل امناسب   التقييم هذا يكون ال قد ذلك،ى لإ باإلضافة .الم 

 مستوى الظهور المنخفض في تنظيممن تحسين  كنقد تتمو القضايا هذه المقترحة المعاييرتتناول  .المستوردة البذور فيالظهور المنخفض 

 .للمستوردينالبذور 

 

 :عامة معايير ثالثة حاقترتم ا

 

 تدخل دونالمحددة  البيئة فيوالمقاومة والتكاثر  البقاءيستطيع  لن المحصولأن إلى  تشيرالنباتي  لوالمحصب والمعرفة الخبرة 

 ؛بشري

 البذور؛ في مستوى الظهور المنخفض ظروف في البيئة على اخطر   تمثل ال هاأن إلى تشيربالصفة المدمجة  والمعرفة الخبرة 

 ند س ة وراثي ا النباتية  المحاصيل نيفيد أ سابق بيئية مخاطر تقييم ه   من والتكاثر بالنمو ةتعلقم متغيرة خصائصتحتوي على  الالم 

 .حددةالم البيئة في تهومقاومالنبات  بقاء على ريثأتال شأنها

 

 .ريسيرش ترانسجينيك مجلة موقع على متاح كاملال المنشور
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 أفريقيا

 والحديثة التقليدية الحيوية التكنولوجيا بين االختالفات عرضتمصر  في عمل ورشة

 

 بشأن السادسة ةالدولي ةالعربي عملال ورشة والتكنولوجيا العلمي البحث أكاديمية معبالتعاون  العربية ةالعلمي ثوالبح مجالس اتحاد نظم

 أكاديمية رئيسو العلمي البحث وزير رعايةب 4102 أغسطس 42-42 يومي للبحوث القومي المركز في عقدت التي الحيوية التكنولوجيا

 أندرياس بروفيسور قدم .واألردن وتونس السودان من علماءشملوا  مشارك 411 من أكثرالعمل ورشة  حضر .والتكنولوجيا العلمي البحث

 .د توتحدث .البذور موادإنتاج وبالمعهد  الجينات بنك إدارة عنتقديمي ا  اعرض   زراعيةال والمحاصيل النباتية للوراثة زياليبن معهد منبورنر 

 .الحيوي التنوع على الحفاظ فيه الهام ودور مصر في الوطني اتالجين بنك أنشطةهنية األتربي عن 

 

تحسين المحاصيل  وفرص تحديات حول اعرض   (EBIC)ة مركز معلومات التكنولوجيا الحيوية المصري مدير، هللا عبد نجالء .د تقدمو

تقنيات  أن من الرغمفب ،نجالء .دل اوفق  و .الوراثي والتعديلبعمليات التطفير  احديث   ةر  طو  الم   التقنيةتلك  قارنتو .الجينوممن خالل تعديل 

 .بالكامل وراثي ا المعدلة المحاصيل محل تحل أن يمكنال و المبكرة امرحلته فيإال أنها ال تزال  ودقة، كفاءة   أكثرو ةعداوت ع د  الجينومتعديل 

ند س ة  المحاصيلقد تواجه  ه  هي ال تزال  اآلن إلى هاولكن ،هاإطالق وقتو والتكلفة التنظيميةالعمليات  تأخر مثل عوائقال بعض وراثي االم 

 .ةالمفضلالتقنية 

 

 يمكن ال الذي الجيني النمط اختالف في التقنيات تلك من العديد تتسبب أن يمكن" قائلة نجالء .د أضافت التنظيمية، اآللياتب يتعلق وفيما

 في ةم  خد  ست  الم   وراثي ا المعدلة لكائناتل الحالية التعريفات مع تناسبت ال هيف وبالتالي التقليدية؛ الطفرات أو الطبيعية الوسائل من تمييزه

رالم   الجديد الظاهري النمط طبيعة من بدال   ةم  خد  ست  الم   اتعمليال على التنظيم ركزي وسوف .التنظيمية اآلليات معظم  ."ط و 

http://link.springer.com/article/10.1007/s11248-015-9899-z


 

 اإللكتروني البريد خالل من هللا عبد نجالء أستاذة مع التواصل أو EBIC مركز موقع زيارة يرجى المعلومات، من لمزيد

(com.ebic@gmail.nabdallah أو eg.edu.cu.abdallah@agr.naglaa). 
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 األمريكتين

 المحاصيل لتعديل RNA رشاشات يطورون باحثون

 

يمكن تصميم  المثال، سبيل على .امؤقت   الجينات بعض نشاطإليقاف  للنباتات RNAرشاشات  تطوير على مونسانتو شركةب باحثونيعمل ال

 أو يامللرشاش لبعض األ الجيني سكاتاإل قدرةوسوف تعمل  .اتالفيروس من جديد نوع أو الحشراتغزو  لمعالجة RNAرشاش الـ 

ا يمكنو .األمراض مسببات أو اآلفات لقتل يكفي ما وهو ،القليلة سابيعاأل هو ما و ،جفافال مقاومة لمعالجة آخر RNAرشاش  تطوير أيض 

 .وراثي ا المعدلة المحاصيل تطوير من أقصر اوقت   ستغرقي RNA رشاش تطويركما ان  .فقط المياه نقصفي فترات  تطبيقه سيتم

 

اوالعالمية  الغذاء جائزةروبرت فرالي، الحائز على . د  منذ RNAصمم رشاشات الـ  مونسانتو، شركةب التنفيذي لتكنولوجياا رئيس أيض 

 ال "حيوية تكنولوجيا" الستخدامبالكامل  جديدة طريقةيصبحوا قادرين على تقديم س قليلة سنواتخالل  مأنهروبرت . د ويعتقد .سنوات ثالث
 اشاترش أن يعتقد نهأ وقال .وراثي ا المعدلة الكائناتما ننسبها إلى  عادة التي ةوالتكلف المكثفة التنظيمية الدراسات نفسو وصمةتحمل نفس ال

ا بأولى  ذكرنيت يتال يهيها، تلك التقنية عل نعملالتي  منصاتال جميع بين من وأنه ،غير معقولة بصورة مدهشة RNAالـ   أيامجد 

 .الحيوية التكنولوجيا
 

ا يدرسون وسينجينتا باير مثل األخرى الزراعية الحيوية التكنولوجيا شركات فإن مونسانتو، عن النظر بصرف  .RNA الـ رشاشات أيض 

 .العملية في مطورة وراثي ا معدلة كائنات دخول لعدم للجمهور قبوال   أكثر التكنولوجيا تلك تكون أن وقعالمت ومن
 

 .Review Technology MIT موقع من ةاألصلي ةالمقال اقرأ ،تفاصيلال من لمزيد
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 الصويا فول في اإلجهاد مقاومة لصفةالمبكر  األغذية سالمة تقييم من تنتهي واألدوية األغذية إدارة هيئة

 

http://www.e-bic.net/
mailto:nabdallah.ebic@gmail.com
mailto:naglaa.abdallah@agr.cu.edu.eg
http://www.technologyreview.com/featuredstory/540136/the-next-great-gmo-debate/


يفيد  اإخطار   تلقى ،(Verdeca)فيرديكا فول الصويا المشترك، مشروع أن  بيوسيريس إس إيه وشركة بيوساينسيز أركادياشركة  تأعلن

 المسؤول النباتي البروتين هوو ،HAHB4 بروتينل ةمبكرال األغذية سالمة تقييم عمليةأنهت  (FDA) األمريكية واألدوية االغذية إدارة بأن

 .(Verdeca) فيرديكا مشروعب المطور الصويا فول في جهاداإل مقاومةل HB4 صفة عن

 

ة  السالمة بيانات واألدوية االغذية إدارة استعرضت عملية،ال خالل ق د م  الذي يفيد بأن ظهور  ستنتاجاال ودعمت فيرديكا مشروعبواسطة الم 

 االغذية دارةإل ةم  د  ق  الم   البياناتوتتوافق  .األغذية سالمة بشأن مخاوف ثيري لن HAHB4 لبروتينغير المتعمد  منخفضةال المستويات

 العالميين وشركائه فيرديكا مشروع قبل من استخدامها وسيتم ،وراثي ا المعدلة لمحاصيلل ةالدولي التنظيمية المتطلبات القانون معاألدوية و

 .مستقبال   التنظيمية الطلبات لتقديم

 

 بمثابة ي عد المبكر األغذية سالمة تقييم عملية من االنتهاء إن" قائال   بيوساينسيز أركاديا شركةل التنفيذي مديروال رئيسال يار ريكإ صرح

 صنافأل الدولية التنظيمية الموافقات سهلست عمليةال في المستخدمة األساسية السالمة بيانات إنو .السالمة بشأن اجد   قويةو إيجابية إشارة

ا أخرى محاصيل في الصفة تلك والستخدام إلجهادل المقاومة HB4 صفة تحمل التي الصويا فول  ."أيض 

 

 الزراعية الحيوية للتكنولوجيا االستشارية الوطنية األرجنتين جنةلل التنظيمية أبريلشهر  موافقة أعقاب فيدوية واأل االغذية دارةإ تقييميأتي 

(CONABIA )هي  األرجنتين موافقةت ع د و .األرجنتين في كاسمواأل الحيوانية والثروة الزراعة لوزارة ةالتابع الحيوية التكنولوجيا ومديرية

 .الصويا فول في بيئي إجهاد تحمللصفة  مي الاع واألولى ،HB4 ةصفل تنظيمية موافقة أول

 

 .بيوساينسيز أركاديا شركة موقع على الصحفي البيان اقرأ المعلومات، من لمزيد
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وراثيًا المعدلة سيمبلوت شركة بطاطس على توافق األمريكية الزراعة وزارة  

 

على صنف بطاطس إنيت (USDA) األمريكية الزراعة وزارة وافقت
TM
ند س ة  ه   وراثي ا الم 

 ؛سوداءال بقعال كدماتتقليل و ؛األكريالميد تقليل قدرةو ؛المتأخرة اللفحة مرضلمقاومة 

لال السكريات وخفض ْخت ز   مجاعة في سببالذي ت مرضال هو المتأخرة اللفحة مرض .ةم 

 أنحاء جميع في المحاصيل هددي زالي والالتاسع عشر  القرن منتصف في اإليرلندية سالبطاط

 .العالم

 

 األمريكية الزراعة وزارةالتابعة لوالنباتية  الحيوانية بالصحة المعنية التفتيش هيئة أعلنت

(USDA APHIS)  مختصر بيان فيغير الخاضعة للتنظيم  سلبطاطا وضععن قرارها بشأن. 

 والتعليقات ؛المتاحة العلمية البيانات وتحليل ؛جي آر سيمبلوت شركة من ةم  د  ق  الم   للبيانات تقييمها على يستند القرار أنهيئة التفتيش  وقالت

األمور المتعلقة به من تقييمات وإمكانية االلتماس للوضع غير الخاضع للتنظيم  عن تعلنالتي  سابقةال شعاراتعامة على اإلال من الواردة

 .النباتية اآلفات مخاطر وتقييم بيئية

 

 المنظم؛ غير وضعال تحديدل االتحادي والبيان المعنية؛ الجهات إعالن ذلك في بما ،نهائيةال الوثائقو .APHIS هيئة موقع على متاح البيان

 .التالي الهيئة رابط على ةمتاح ،النهائي اتالنبات مخاطر وتقييم ؛النهائي البيئي التقييمو
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 الهادئ والمحيط آسيا

 وراثيًا المعدلة للمحاصيل الحقلية التجارب بدعم ينادي السابق الهند زراعة وزير
 

 رئيسوجه نداءه لو وراثي ا المعدلة المحاصيلإلى إجراء التجارب الحقلية على  لزراعةل السابق ياالتحاد الهندوزير  باوار، شاراد السيددعا 
 المحاصيل أن باوار السيد وقال .وراثي ا المعدلة للمحاصيل التنظيمي اليقين وعدم السياسي الشلل تطهير في للتدخل مودي ناريندرا الوزراء

 المعدلةاألخرى  للمحاصيل ةحقليال التجارب إيقاف تم بينما ،نتاجلإل ينجاهز Btوباذنجان الـ  ذرة ذلك في بما ،الهند في وراثي ا المعدلة

 خرىاأل للمحاصيل مشاكليسبب  وراثي ا معدلمحدد  لومحصكان هناك  إذا ؟التجارب أو البحث وقف ميمكنك كيف"وأوضح قائال   .وراثي ا
 ."ةحقليال التجاربمنع  يعني ال هذا ولكن .صريحالت إعطاء عدم في يفكر أن للمرء يمكنف والبيئة، والماء والتربة والحيوان للبشر أو

http://www.arcadiabio.com/news/press-release/verdeca%E2%80%99s-hb4-stress-tolerance-trait-completes-us-food-and-drug-administration
http://www.aphis.usda.gov/brs/fedregister/BRS_20150902.pdf
https://www.aphis.usda.gov/wps/portal/aphis/home/


 
 الحيوية التكنولوجيا قطاع نموأعاق و اضروري   غيركان " شهادة عدم االعتراض" شرط إن قائال مودي الوزراء لرئيس باوار السيد كتبو

 مجال في المبتكرة البحوث تمكين عملية تسريع في الفوري تدخلكمقد أطلب "وذكر السيد باوار في خطابه الشهر الماضي  .الزراعية
 من عدم االعتراضشهادة  منح عملية تسهيل أو ،"عتراضاالشهادة عدم " قبل ماعصر  إلى الرقابي النظام عكس طريق عن إما الزراعة
 واسع نطاق علىالزراعة  قرار إلى للوصولوتلك هي المعايير الحاسمة  – تهمكفاءو تهمفعاليو تهمسالم من للتأكد ةحقليال التجارب لتمكين

 اجتماعية عملية" أصبح نه، قال أتراجعية خطوة يكن لم "عتراضاالشهادة عدم " شرط أنخالل إذعانه بو ."الزراعي المجتمع لمصلحة
ى إلغاء لإ ودعا قلقه عن أعرب كما ."الدولة مستوى على دقيق لتقييم موضوعي علمي أساس على قائمة عملية تكون أن من بدال   سياسية
ا  .ةحقليال التجارببدء  قبل المعنية الوالية حكومة من عتراضاال عدم شهادة على الحصول القاعدة التعديل  تكنولوجيات بعض"وقال أيض 

 الغذائي األمن لتحقيق عنها غنى ال، وهي من المحاصيل التي الزيتية والبذور البقول علىفي قائمة االختبار ستجري  الجديدةالوراثي 
 ."هاعيشجيجب اإلسراع بتنفيذها وت وبالتالي ،خالل التجارب من إال هاتطبيقإمكانية و التكنولوجياتتلك  فوائدوال يمكن التحقق من  .الوطني

 
 .كسبرسإ نديانإ جريدة موقع على اإلخبارية المقاالت اقرأ ،تفاصيلال من لمزيد
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 السوق إلدخالها وراثيًا المعدلة الذرة في االستثمار الزراعية الحيوية التكنولوجيا شركات من تطلب فيتنام

 

 القادمة سنوات 2-2خالل الـ  فيتنام في وراثي ا المعدلة الذرةإنتاج نباتات  في لالستثمار الزراعية الحيوية التكنولوجيا الشركاتتحتاج 

 مبادئال صياغةخالل  اهتعميم في الريفية والتنمية الزراعة وزارة قبل منطلب مجاء هذا ال .البالد في المنتج لبيع ترخيص على للحصول

 .خرىالدول األ من وراثي ا المعدلة البذور واردات على االعتماد وتجنب البالد في وراثي ا المعدلة المحاصيلتوجيه ل توجيهيةال

 

 (NK66 BT، NK66 GT، NK66 BT/GT) وراثي ا المعدلة الذرة صنافأل التجارينتاج اإلب 4102 مارس في وزارةال سمحتوقد 

 المدى على االستثمار من كجزء وزارةال عن صادرال شرطالالشركة سوف تتبع ف سينجينتا،ل اوفق  و .سينجينتاالمطورة بواسطة شركة 

 .فيتنام في الطويل

 

 .الوراثي التثقيف مشروع موقع من المقالة اقرأ المعلومات، من لمزيد

 

 ] ةالمقال هذه تقييم | صديق إلى إرسال [

 

 آمنة الصين في المعتمدة وراثيًا المعدلة األغذية :الصينية الزراعة وزارة

 

جميع األغذية  نيذكر أ ابيان   االنترنت شبكة على موقعها خالل من يةالصين الزراعة وزارة أصدرت
 نظام الصينقد أسست ، فللوزارة ووفق ا .آمنة الصينية السوق في تباع التي المعتمدة وراثي ا المعدلة
 واإلنتاج البحوث ذلك في بما ،وراثي ا المعدلة المنتجات سلسلةكامل  غطيي السالمة على يرقاب

 .والتجارة
 

تقنيات و وراثي ا المعدلة المنتجاتوضع قوانين  تحسينل األخرىاألقسام  معوسوف تعمل الوزارة 

من  أعضاء 01 بنسبة مارس اقتراح على رد ا هذا ما أدلت به الوزارة ،سالمتهم لضمان هماختبار

وذكر . بشأن تحسين إدارة سالمة األغذية المعدلة وراثي ا الصين يف سياسية استشارية هيئة أعلى
 سالمةعلى  البحوث من الكثيرأجروا  أخرىدول و الصين ن، أالوزارة موقع علىالرد، المنشور 

 .التقليدية األطعمة مثل آمنةالمعتمدة  وراثي ا المعدلة األغذيةأن  أثبتت التيو وراثي ا المعدلة األغذية
 

 وراثي ا المعدلة األغذية سالمة بشأن استنتاج هناك ،الدولي الصعيد على" بالتاليصرحت الوزارة وقد 
 الرد وأضاف ."آمنةاعتمادها  وتم السالمة تقييمب مرت التي وراثي ا المعدلة األغذية جميع أنيفيد ب

ى أي  مل أنهيعني  هوو العالمية الصحة منظمة قبل من ستنتاجهذا اال"  أيلحق ب صحي ضرري ر 
 ."لطاتالس  معتمدة بواسطة ال وراثي ا المعدلة األغذية ونيستهلكممن  العالم في شخص

 
 .يةالصين الزراعة وزارة موقع على روشالمن صحفيال بيانال اقرأ المعلومات، من لمزيد

 
 ] ةالمقال هذه تقييم | صديق إلى إرسال [

 

 

http://indianexpress.com/article/india/india-others/this-govts-focus-is-more-on-consumers-than-on-producers-sharad-pawar/
http://www.geneticliteracyproject.org/2015/08/28/vietnam-requiring-foreign-firms-build-gm-corn-plants-condition-enter-market/
http://english.agri.gov.cn/news/dqnf/201508/t20150831_26379.htm


 أوروبا

 البرية النباتية لألنواع الوراثي التنوع يغير المناخ تغير

 

 يتغير أن يمكن البرية النباتات نواعأل وراثيال التنوع أن بيولوجي تشينج جلوبال بمجلة المنشور البحث في ليفربول جامعة علماء ذكر

 األراضي في اإليكولوجي النظام في المختلفة البرية لنباتاتل الوراثية االستجابات دراسة بعد ذلك العلماء اكتشف .المناخ ري  غ ت  ب بسرعة

 درجات وارتفاع الغزيرة األمطار وهطول الجفاف ذلك في بما المناخ تغير محاكاة ظروف خالل انجلترا في بوكستون بالقرب الع شبّية

 .اعام   02 مدى على الحرارة،

 

 .يةالنبات للمجموعات الوراثي التركيب تعديل في تسببت المناخ تغير ظروف أن البرية النباتات في النووي الحمض واسمات تحليل أظهر

 ،جذريةال المناخ تغير آثار من النباتات حميي قد وراثيال التنوع أن يعني مما االنواع، تلك أحد في تطوري تغير عملية عن كشف كما

 ."تطوري إنقاذ" في بذلك متسبب ا

 

 .ليفربول جامعة موقع من يةخباراإل ةالمقال اقرأ

 ] ةالمقال هذه تقييم | صديق إلى إرسال [

 

المتأخرة اللفحة ضد البطاطس في أفضل مقاومة يقدم الجينات تكديس  

 

 نتائج ئهمشركا مع جنب إلى جنب ا السمكية والثروة الزراعة بحوث معهدو VIB ومعهد نتج   جامعة علماء نشر

 المعدلة سلبطاطل ةحقليال تجاربال جريتأ   .بروتيكشن كروب مجلةب وراثي ا المعدلة سلبطاطل الحقلية الدراسة

 األخيرة اللفحة ضد البطاطس في مقاومة جينات 3 إلى 0ةفاضإ كفاءة في للتحقق وهولندا بلجيكا في وراثي ا

 في مختلفة بأشكال تساهم المختبرة الجينات أن النتائج أظهرت .Phytophthora infestans فطر عن الناجمة

 و Solanum stoloniferum و Solanum venturii نباتات من جينات مجموعة العلماء وحدد .لمقاومةا

Solanum bulbocastanum المتأخرة للفحة أفضل مقاومة تقدم. 

 

 جينات من واسعة مجموعة ضم على تربيةال تركز أن يجب هأن إلى الباحثون خلص النتائج، هذه على بناء  

http://news.liv.ac.uk/2015/08/27/study-shows-plant-species-genetic-responses-to-climate-change-2/


او .خمسة أو أربعة يكونوا أن فضلاأل منو األقل، على ثالثة جديدة،ال صنافاأل في الطبيعية المقاومة  المقاومة جينات تكون أن يجب ،أيض 

 .مستدامة مقاومة إلدارة ستراتيجيا نحو على جديدةال صنافاأل في الجينات تركيبة تغيير الضروري منو .الكفاية فيه بما مختلفة

 .VIB معهد موقع على المعلومات من المزيد اقرأ
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 العلمي البحث

 النبات وتطور نمو على سلبًا يؤثر ولكن النباتية الدفاع جينات ينظم GhMAP3K40 جين

 

 ."MAP3K" الثالثي الكاينيز وهو امكوناته أهم بأحد النباتات في المختلفة االستجابات (MAPK) البروتيني زييناكال إنزيم تتسلسال توسطت

 جامعةب باحثونال عزل الصدد، هذا في .القطن في وخاصة   ،MAP3Ks مركبات دور عن المعلومات من القليل إال يتوفر ال ذلك، ومع

 Nicotiana) التبغ في بتعبيره وقاموا ،GhMAP3K40 اسم يحمل القطن من MAPK جين الصين في الزراعية جشاندون

benthamiana) وظيفته واختبار. 

 

 مرحلة في ذلك، ومع .اإلنبات مرحلة في وحةالمل وإجهاد الجفاف تحمل بتحسن GhMAP3K40 جين تعبير بفرط المحورة النباتات حظيت

 بأن يوحي مما حورةالم النباتات في الدفاع جينات تنشيط تم .المختلفة اإلجهادات عقب اشديد   اضرر   حورةالم البذورب لحق البادرات، إنتاج
 خلل بسبب ضامراأل مسببات غزو منع على قدرة أقل المحورة النباتات كانت ذلك، ومع .يةالدفاع االستجابات نظمي GhMAP3K40 جين

 .وراثي ا حورةالم النباتاتب مقارنة   أقوى النموذجية للنباتات الجذري المجموع كان كما .األوراق خلية بنية
 

 الحيوية الضغوط تحمل خفض في يتسبب هولكن ،إيجابي نحو على يةالدفاع ستجابةاال نظمي GhMAP3K40 جين أن إلى النتائج هذه تشير

 .تنازلي ا جنينلل الحيوي ركيبالت نظيمت خالل من طوروالت النمو في السلبي لدوره انظر   والبيئية
 

 .ساينس بالنت بمجلة على ةكاملال ةالمقال اقرأ الدراسة، عن المعلومات من لمزيد
 
 ] ةالمقال هذه تقييم | صديق إلى إرسال [

 

 "OCII" األرز بجين المحورة البطاطس على كولورادو بطاطس خنفساء يرقات وتطور نمو

 

 النباتات في الحشرات مقاومة من يحسن أن مغايرال هالتعبير يمكنو المحاصيل لتحسين جذابة أدوات هي (PIs) ةنباتيال يزبروتينال مثبطات

 .اآلفات مكافحة في ةمحتمل إمكانية األرز نم معزولال (OCII) جين أظهر وقد .وراثي ا المعدلة

 

 OCII بجين محورة بطاطس بتطوير صربيا في رادجلب   جامعة من سينجل لكسندرأ قام النبات، دفاع تحسين في OCII جين فعالية لتقييم

 .(Leptinotarsa decemlineata) كولورادو سبطاط خنفساءل مقاومتها وتقييم

 

 .الوفيات معدالت على يؤثر مل ذلك أن إال .اليرقات وتطور نمو على ملحوظ بشكل وراثي ا المعدلة سالبطاط أوراق على يتغذال أثر

ا اليرقات استهلكتو  الخادرة قبل ما طور إلى اليرقات وصلتو .النموذجي االختبار بنبات مقارنة   أسرع وراثي ا المعدل نباتال أوراق أيض 

 .النموذجي النبات أوراق على تتغذ التي تلك نع مبكر وقت في

 

 انخفضت كما .النموذجي النبات أوراق من بكثير أقل OCII بجين والمحورة ةستهلكالم األوراق كمية كانت ليرقات،ل المبكر نضجال مع

 الحشرات لياقة في االنخفاض هذا .النموذجي النبات على تتغذى التي اليرقاتب مقارنة   %01 بنسبة الخادرة قبل ما طور في اليرقات أوزان

 .البطاطس في كولورادو خنفساء مقاومة مكافحة تحسين إلى يؤدي قد األخرى المراقبة تدابير مع

 

 .ريسيرش ترانسجينيك بمجلة الكاملة ةالمقال اقرأ الدراسة، هذه عن المزيد لمعرفة
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 الحيوية للضغوط مقاومتها يحسن الطماطم في السيستيمين تعبير فرط

 

http://www.vib.be/en/news/Pages/Gene-stacking-is-necessary-for-strong-resistance-to-Phytophtora-blight-.aspx
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0168945215300431
http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs11248-015-9873-9


ز .الطماطم في األعشاب آكالت هجومو جرح ضد االستجابة يحفز مؤشر ببتيد هو السيستيمين  هو أكبر طليعي مركب من الببتيد هذا ي فر 

 طماطم نباتات بإنتاج الثاني فيدريكو نابولي جامعة من كوبوال ماريانجيال مع العلماء من فريق قام ،السيستيمين دور لدراسة .البروسيستيمين

 .لبروسيستيمينل "cDNA" التكميلي النووي الحمض تعبير بفرط (Solanum lycopersicum) محورة

 

د   ج   .األعشاب آكالت ويرقات الممرضة النباتية والفطريات المن مثل الحيوية اإلجهادات مختلف ضد مقاومة أكثر المحورة السالالت أن و 

ا وهذا .المختلفة تأشيرال مسارات على تعتمد التي الدفاع جينات من مجموعة يعزز السيستيمين أن التحليل وجدو  جيناتال ينظم أيض 

 .اتنازلي   لكربوهيدراتا أيضو الكربون تثبيتب المرتبطة

 

 مسارات تعزيز خالل من اتاإلجهاد ضد المقاومة من واسعة مجموعة لتوفير واحد جين تشكيل الطماطم في يكفي أنه منتائجه وضحت

 .داخليةال الدفاع

 

 .ريبورتر بيولوجي موليكيوالر بالنت بمجلة الكاملة ةالمقال اقرأ الدراسة، عن المزيد لمعرفة

 

 ] ةالمقال هذه تقييم | صديق إلى إرسال [

 

 النباتية الحيوية التكنولوجيا وراء ما

 (والبانجو الحشيش) الهندي والقنب القنب على شاملة وراثية دراسة أول يجرون كندا باحثي

 

 آثار لها كوني قد خطوة وهي القنب، لنبات وراثيال والتنظيم التطوري لتاريخل اوضوح   أكثر صورة كنديون باحثون أجراها دراسة قدمت

 .مي ّ ق  ال المحصول لهذا وقانونية وطبية زراعية

 

 جامعةب السكانية ياتالوراث لماع مايلز، وشون البريطانية، كولومبيا جامعة من النباتات عالم ،بيج جوناثان بقيادة الدراسة تلك تي  جر  أ  

 بين العالقات فحص ونحثاالب واستطاع .القنب من ةعين 23و الماريجوانا من عينة 10 لـ يةثاالور األنماط الباحثون درس وفيها ي،سواداله

 تكون ما غالب ا ،(C. sativa، C. indica، C. ruderalis) أنواع ثالثة من تتكون والتي ،الهندي القنب اتنبات أن واووجد المختلفة، النباتات

 .ةصحيح غير صورةب موسومة

 

ا" قائال   بيج وأوضح  درجة على واليس مولكنه ،الهندي القنب ساللة في نديكااإل أو ساتيفاال نسبة إلى القنب ومزارعي يمربي يشير ما كثير 

ا تحمل القنب نباتات أن حين فيو ."الدقة من عالية  االنفصال من عالي كم أظهر القنب أن الباحثون اكتشف ،C. sativa الالتيني سماال أيض 

 .اجذري   مختلفة الستخدامات النباتات ربيةت بسبب األرجح على الماريجوانا، نع وراثيال

 

 .البريطانية كولومبيا جامعة موقع على الصحفي البيان اقرأ المعلومات، من لمزيد
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 تذكيرية رسائل

ثَة النسخ نشر  الحيوية لتكنولوجيال KS لجيبا كتيبات سلسلة من الُمَحدَّ

 

ث ة اإلصدارات د  ح   :للتحميل اآلن متاحة Ks الجيب كتيبات سلسلة من التالية الم 

 

 وراثي ا المعدلة المحاصيل عن ابووج سؤال

 الحيوية لتكنولوجيال النباتية المنتجات

 والبيئة وراثي ا المعدلة المحاصيل

 وراثي ا المعدلة لمحاصيلل موثقة فوائد

 Bt الـ حشرات مقاومة تكنولوجيا

 

 مركز" بواسطة وت صدر بها، المتعلقة والقضايا وراثيا   المعدلة منتجاتال عن معلومات تحوي معرفة كتيبات هي Ks الجيب كتيبات سلسلة

 ةلوسهل PDF بصيغة زيلللتن متاحةو فهمال سهلو بسيط بأسلوب مكتوبة اترونشملا هذه ."الحيوية المحاصيل تكنولوجيال العالمي المعرفة
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ا احةمت خرىاأل موضوعاتال .والتوزيع المشاركة  :التالي الرابط على أيض 
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