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 أفريقيا

 وراثيًا معدلةال محاصيلال على الحظر لرفع حكومةال خطةيدعمون  كينيا يمزارع 

 

 األمريكتين

  ادفاعاته خفضل الذرة نباتات خدعت اليرقاتأن  ظهرت  دراسة بحثية 

  سرطاندواء لل إلنتاج شائع نبات ليحولت الوراثية الهندسةاستخدام 

 

 الهادئ والمحيط آسيا

 ـ لا باذنجانالتنظيمية عن  القيود رفعطلبون ي العلماءBt  الهند في التنظيميةلتحرير اإلعدادات 

 القمح أمراض لمكافحةموارد الوراثية ال من ةفريدسفر عن مجموعة ي وباكستان المتحدة الوالياتمربيي القمح ب بين تعاونال 

 الباثيالس ثورينجينسيس ساللة جينوم تسلسلينتهون من قراءة  الصين علماء HD521 

 

 أوروبا

 وراثيةالنضج استناًدا إلى الواسمات ال عندالنبات  حجمتوقع ل جديدة طريقة 

 أونالين معدل وراثيًاال المحاصيل بيانات قاعدةالدخول على  اآلن موردي األغذية بإمكانهمو األوروبي االتحاد منظمي 

 الغذائي التسمم على القضاء في تساعد أن يمكن وراثيًا المعدلة النباتات 

 

 العلمي البحث

 الحولي الشيحفي  األرتيميسينين ومحتوىالنباتية  اتريشعال كثافة يزيد يسيدسجلوكوالبيتا إنزيم  تعبير 

 

 النباتية الحيوية التكنولوجيا وراء ما

 صفراألقرموط ال سمك في الجنس تحديد على تؤثر جديدة جينات ونكشفي العلماء 

 

 تذكيرية رسائل

 للمحاصيل المعدلة وراثيًا سنويةال تحديثاتال 

  السوق إلى وراثيًا المعدلة المحاصيلوصول  عملية ظهري   جديدإنفوجرافيك 

 

 الحيوية التكنولوجيا معلومات مراكز من مقتطفات

  وسط حل إليجادجاهدين  واسعي اأوغندعلماء وصحفيي 

 بالجنسين وعالقتها وراثيًا ةمعدلال المحاصيل ناقشتالزراعة المعنية بالجهات و الفلبين خبراء  



 أفريقيا

 وراثيًا المعدلة المحاصيل على الحظر لرفع الحكومة خطة يدعمون كينيا مزارعي

 

 دعمهم كينياب يشمالالو يجنوبالصدع المقاطعات  من والشباب نالمزارعو أبدى

 تحدث .وراثيًا المعدلة األغذيةاستيراد  على المفروض الحظر لرفع الحكومة لخطة

 في وراثًيا معدلةال محاصيلبال المتعلقة القضاياب لتوعيتهمالمزارعون الحدث المنظم 

 إن قال الذي الرئيس نائبأيدوا  أنهم وقالوا جيشو وأوسين كيريشو مقاطعات

 إلىوأشاروا  الحكومة على أثنواكما  .المقبلة األسابيع في الحظر سترفع الحكومة

نحن "قائلين  واضافأو .الحديثة الحيوية التكنولوجيابحوث  فيقوة ب استثمرت أنها

 يؤديوف س وهذا لنا، التكنولوجياإتاحة و الحظر رفع تسريع الحكومة من نطلب

 ."لشبابنا العمل فرص توفير إلى

 

 ى زيادةلإ ودعا الزراعية الحيوية التكنولوجيالتبي  مستعدة المقاطعة هذهإن  ،تشيبكوني بول بروفيسور ،كيريشو مقاطعةمحافظ  وقال

 التحديات من الكثير أفريقيالقد واجهت " تشيبكوني بروفيسور وأضاف .مستنيرة قرارات اتخاذ من المزارعون تمكن لضمان التوعية أنشطة

 ."على تلك التحديات للتغلب الطريق هي الوراثية الهندسة، ومن المؤكد أن الغذائي األمن تحقيقل

 

 قد للبالد الغذاء سلةتمثل  التي المنطقة أن إلى جيشو، أوسينبمقاطعة  يالزراع مقاطعةمسؤول ال تشيريوت، أمبروز .د أشار جانبه، من

 أكدو .االتجاه هذا عكس شأنها من التي كنولوجياتالت لتبني مستعدة مقاطعةال حكومة نأ وقال .االخيرة المواسمفي  هافي الذرة إنتاج انخفض

المعدلة  محاصيلال سالمةعلى  لمشاركين، ل(KALRO)الحيوانية  والثروة الزراعية للبحوث كينيامنظمة ل العام المدير ،كيريجر إليود .د

 .التكنولوجياهذه  مع التعاملعلى  البالد وقدرةوراثيًا 

 

 الحبوب مزارعي جمعية مع بالتعاون (OFAB-Kenya) أفريقيا في الزراعية الحيوية للتكنولوجيا المفتوح المنتدىبواسطة  الحدث هذا م  ظ   ن  

(CGA) خريناآل شركاءالو. 

 

 على كينيا OFAB منتدى ورئيسة أفريسنتر مركز ةمدير كاريمبو ريتجمار .د مع التواصل يرجى الحدث، هذا حول المعلومات من لمزيد

 .org.mkarembu@isaaa اإللكتروني البريد

 

 ] ةالمقال هذه تقييم | صديق إلى إرسال [

 

 األمريكتين

 دفاعاتها لخفض الذرة نباتات تخدع اليرقات أن تُظهر بحثية دراسة

 

 وجد .سنة ألف من أكثرعبر  تطورتأنها  المرجح من الذي خداععن إحدى وسائل ال بنسلفانيا والية جامعةب الكيميائية البيئة علماء كشف
 من كبيرة كميات تتراكم .السيقانب األوراق فيها تلتقي التيشقوق ال على التبرزمن خالل  الذرة نباتات خدعت اليرقات أن الباحثون
 .طويلة لفترة هناك وتبقى الهياكل فياليرقات  إفرازات/مخلفات

 
 مسببات قبل من لهجومل هتعرضوتجعله يستشعر  النباتتخدع مخلفات اليرقات فإن  ،يالنبات جهاداإل بيولوجيا ةأستاذ ،دون لوثلوفقًا و

 األمراض مسبباتصد  النباتاتال تستطيع  .األعشاب آكالت ضد النبات دفاعاتمما يثبط  ضدهم، اتهدفاعوبالتالي يقدم  الفطرية، األمراض
 .األمراض مسببات ضد لدفاعا مسار أواألعشاب  آكالت ضد لدفاعا مسارتشغيل إما  إلى وتحتاج واحد، وقت في والحشرات

 
الطبيعية ضد  المحاصيل مقاومة لتعزيزمخلفات اليرقات  من بروتيناتمدمج بها  وراثيًا معدلة نباتاتتطوير  إلى البحثهذا  يؤدي قد

 هيف وبالتالي ،المرافقة والميكروبات نفسها الحشرةو العائل النبات من المستمدة جزيئات منمخلفات اليرقات  تتكون .األمراض مسببات
 .رايالرئيسي سوايامجيت  الباحث هأوضحهذا ما  ،الدفاعية النبات استجاباتغير من ت قد وفيرةنماذج  قدمت
 

 .بنسلفانيا والية موقع على الصحفي البيان اقرأ المعلومات، من لمزيد
 

 ] ةالمقال هذه تقييم | صديق إلى إرسال [

  

mailto:mkarembu@isaaa.org
http://news.psu.edu/story/368909/2015/09/08/research/caterpillar-deceives-corn-plant-lowering-defenses-against-it


 للسرطان دواء إلنتاج شائع نبات لتحويل الوراثية الهندسة استخدام

 

 نبات من السرطان مكافحةل بك  ر  م   بنجاح واعزلأنهم  ساينسبمجلة  ستانفورد جامعة علماءذكر 

 إلنتاج وراثيًا مختبرنبات شائع في ال ةهندسقاموا بو الهيمااليامنطقة  في باالنقراض مهددال الي ْبروح

 ااستقرارً  وأكثر أرخص مصدرإيجاد  إلى الدراسة هذه ؤديت أن يمكن .السرطانيكافح  مركب

 .السرطانألدوية 

 

 تعديل تم .المفترسة كائناتال ضد كيميائية اتدفاع إلنتاجالنبات  في امعً  البروتينات من عدديعمل 

 لهذا ةئداالب مادةال .إيتوبوسيد يسمى سرطانلل دواء نهايةال في يصبحل المختبر في الكيميائي الدفاع

 المفترسة كائناتال تهاجم عندما .األوراق في موجودة ضار غير جزيءعبارة عن  الكيميائي الدفاع

 أنه الباحثون وجد .للنبات اكيميائيً ينتج دفاًعا وة مختلفهيئة  إلىالضر  غير جزيءيتحول ال ،نباتال

 البروتيناتتلك  من 31 أن نهايةال في وجدوا، وجديد بروتين 13 إنتاج يتم ،النبات ورقةجرح  بعد

ائع في شنبات  في البروتينات تلك إلنتاج الجينات الباحثون وضع .الكامل التجميع لخطأساسية 

 جزيئية يةآل انتاج هي للباحثين التالية الخطوة .المطلوبة الكيميائية المواد إنتاجفي  النبات وبدأ المختبر

 .المختبر في كبيرة أحواض في زراعتها يمكن الخميرة في

 

 .ساينس مجلة موقع من البحثية ةلاقوالم ستانفورد جامعة موقع من ياإلعالم البيان اقرأ

 

 ] ةالمقال هذه تقييم | صديق إلى إرسال [

 

 الهادئ والمحيط آسيا

 الهند في التنظيمية اإلعدادات لتحرير Bt الـ باذنجان عن التنظيمية القيود رفع يطلبون العلماء

 
 إلى لعودةا قضيةيثير  نيتشر بيوتكنولوجيبمجلة  مقاالً  الهند في جسين تشاران ودرياتش وجامعة بلجيكا في نتج   جامعةب باحثوننشر ال
 ونعازمال نشطاءال قبل من واسع نطاق علىالمنشور  التضليل لمواجهة الجهود وتضافر وراثًيا المعدلة لمحاصيلل العلم على القائم التنظيم
التي حظي بها قرار وقف نشاط  المدى بعيدةإلى النتائج غير المباشرة  الباحثون راشوأ .وراثيًا ةمعدلال المحاصيل صورة تشويه على

، فيها Btالـ  باذنجانتم تطوير  التي الصعبة الظروف ةلاقالمشملت و .الهند في وراثيًا المعدلة المحاصيل استخدام على Btباذنجان الـ 

 والغابات لبيئةا وزارة لب  ق   من التجاري هاستخدامبوقف  هذروتاألمر  وبلغ التنظيمية، العقبات من العديد ةواجهوم ا،محليً حقل ال واختبار

 .0131 فبراير 9 في الهندية

 
 .بيوتكنولوجي نيتشر مجلة موقع على متاحة ةكاملال ةالمقال

 
 ] ةالمقال هذه تقييم | صديق إلى إرسال [

 

 القمح أمراض لمكافحة الوراثية الموارد من فريدة مجموعة عن يسفر وباكستان المتحدة بالواليات القمح مربيي بين التعاون

 

 الماضية األربعة العقود خالل القمح بحوث أن بوسان خان حياة اسكندر ةالوطني والبحوث الغذائي لألمن االتحادي باكستان وزيرصرح 

أدلى  .0131 عام في كجم 0211 إلى 3961 عام في هكتار/كجم 260 من ،%002 من بأكثر مانتاجه زيادةمن  باكستان مزارعي مكن

 للبحوث الوطني المركزب د  ق  ع   الذي نتاجيةاإل تعزيزتخطيط القمح و برنامجلاالجتماع السنوي  خالل التصريح هذاب االتحادي الوزير

 .0131 سبتمبر 2 يوم باكستان أباد، إسالم في الزراعية

 

 باستخدام مكلفو هعالج صعبي أمر وهو القمح، صدأ من وخاصة البالد، في القمح إنتاجية وتعزيز حمايةالبرنامج المذكور إلى  هدفي

 جديدة سالالت تطوير خالل منالمرض مكافحة ل الوحيدة الحقيقية الطريقة، فإن األمريكية الزراعة وزارة لخبراءووفقًا  .الحشرية المبيدات

 .للمرض مقاومةالقمح  من

 

ه تم تسجيل ما يقدر أنحضور ال – (CIMMYT) والقمح الذرة لتحسين الدولي لمركزل القطري الممثل – امتياز دمحم .دأخبر  الحدث، خالل

ه تم أن، USDA ARS بهيئة النبات علوم ثوبح وحدةب األبحاث رئيس مارشال، ديفيد .د وقال .البرنامج خالل صدأمرض  26بحوالي 

استخدام تلك ين األمريكيين وباكستانيالقمح ال ويمكن لكل من مربيي .المشروع هذامن ق ب ل  الوراثية القمح موارد من ةفريدتطوير مجموعة 

 .الطحين وجودة الحبوبتحسين عائد  وكذلك األمراض مقاومة لتحسين الوراثية الموارد

http://news.stanford.edu/news/2015/september/plants-drug-sattely-091015.html
http://www.sciencemag.org/content/349/6253/1224.abstract
http://www.nature.com/nbt/journal/v33/n9/full/nbt.3331.html


 

 التكنولوجيا معلومات مركز موقع على أو ،يباكستانال الزراعية البحوث مجلس موقع على الصحفية بياناتال اقرأ المعلومات، من لمزيد

 .يباكستانال الحيوية

 

 ] ةالمقال هذه تقييم | صديق إلى إرسال [

 

 HD521 ثورينجينسيس الباثيالس ساللة جينوم تسلسل قراءة من ينتهون الصين علماء

 

 الباثيالس بكتيريا ساللة جينوم تسلسلمن قراءة  الصين في الزراعية سيتشوان جامعةب األرز بحوث معهدمن  العلماء من فريقانتهي 
 .HD521 ثورينجينسيس

 

 رظه  ت   HD521 ساللة أن يالبحث فريقال ووجد .دائرية بالزميدات وستة واحد كروموسوملديها  HD521 ساللةأن  تسلسلال مشروع كشف

تثبيط  على القدرة أيًضا HD521 ساللةكما تعرض  .ثورينجينسيس الباثيالس سالالت معظم عن ختلفت( حمراء داكنة) يةمارون مستعمرة

 من تتكون بلورية بروتيناتكوين ت HD521 ساللةتستطيع  .الغمد لفحة مرضوهو ممراض نباتي يسبب  ،Rhizoctonia solaniفطر 

 ."Henosepilachna vigintioctomaculata"يرقة خنفساء  ضدتتمتع بفعالية اإلبادة الحشرية  التي cry7 جيناتمن  ثالثة

 
 .ساينس جينوميك إن ستانداردس بمجلة المنشور المتاح البحث اقرأ التفاصيل، من لمزيد

 
 ] ةالمقال هذه تقييم | صديق إلى إرسال [

 

 أوروبا

 الوراثية الواسمات إلى استناًدا النضج عند النبات حجم لتوقع جديدة طريقة

 

 زالي الوهو  النضجعند  النبات حجمتوقع ل جديدة وسيلة نتج   وجامعة (VIB) الحيويةكنولوجيا للت فالندرز معهدب يونبلجيك ونباحثابتكر 

ين الترانسكريبتوم ب واوربط الذرة شتالت أوراقب الخاليا انقسام منطقة في" RNA" الريبي النووي الحمض جزيئات الباحثون درس .ةشتل

 .الحيوية الكتلة وإنتاج النهائي ورقةال حجم مثلنبات لل المستقبلية الفيزيائية الخصائصو

 

يصل إلى  حتى النبات عائد تحديد يمكن ال ليالحا الوقت في ، حيث أنهالنبات تربية برامج تسارعب حاسمالمن شأن هذا االختراق العلمي 

 المعلومات هذه ماستخدا النباتات يمربيل يمكنوهكذا،  .مقاومتهم لتحديد األمراضب تربيةال منتجاتيجب تعمد إصابة و ،متأخرة مراحل

 .والمال جهدوالمن الوقت  الكثير يوفرمما  ،ةشتل زالي الوهو  مفيد نبات أكثر الختيار

 

 .VIB معهد موقع على احمت المعلومات من مزيدال
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 أونالين وراثيًا المعدل المحاصيل بيانات قاعدة على الدخول اآلن بإمكانهم األغذية وموردي األوروبي االتحاد منظمي

 

 األوروبي، االتحاد من الممول MARLON مشروع يه IPAFEED بيانات قاعدة

لمحاصيل ل المحتملة الصحية اآلثار لرصد للبحث قابلة بيانات على يحتوي والذي

 المنظمين مساعدة إلى المشروع يسعى .الحيوانية الثروة على وراثيًا لمعدلةا

 وعلى مبكر وقت في صحية مخاطر أيتحديد  ضمانل الغذائيالتوريد  وسلسلة

 .فعال نحو

 

أعالف  في وراثيًا المعدلة المحاصيلجلب علم  على MARLON المشروع ركزي

 العلميةالمنشورات  من معلوماتعلى  IPAFEED بيانات قاعدة تحتوي .اتالحيوان

روابط إلكترونية و دخول عليهاال يمكن ونتائج دراسة، لكل ةمفصل فاوصبأ

 معلومات أيًضا الباحثونفحص  وقد .الماضي يوليو فيانتهي  الذي المشروع مراحل جميع في بانتظام البيانات قاعدة تحديث تم .للمصادر

بأعالف  للتغذية المعرضة الحيوانات صحةرصد  في للمساعدةاسترشادية  توجيهاتو أدوات، كما تم تطوير الحيوانية الصحة مؤشرات

 .وراثيًا ةمعدل

http://www.parc.gov.pk/index.php/en/component/content/article/122-news-flash/1179-annual-wheat-planning-and-wheat-productivity-enhancement-programme-wpep-meeting
http://pabic.com.pk/2015/09/14/u-s-pakistan-wheat-breeders-cooperation-develops-unique-pool-of-wheat-genetics-to-fight-wheat-diseases/
http://pabic.com.pk/2015/09/14/u-s-pakistan-wheat-breeders-cooperation-develops-unique-pool-of-wheat-genetics-to-fight-wheat-diseases/
http://standardsingenomics.biomedcentral.com/articles/10.1186/s40793-015-0058-1
http://www.vib.be/en/news/Pages/Scientists-learn-how-to-predict-plant-size.aspx


 

 المدى ةوطويل المدى ةقصير التغذية تجارب من جمعها تم التي البيانات أن هو األوروبية والزراعة المنظمين من لكل اإليجابيالخبر 

 الدراسات بعضبل أن  الحيوانات، علىوراثيًا  ةمعدلاألعالف ال عن ةناجم ضارة صحية آثار أيعن عدم حدوث  كشفت األجيال ومتعددة

 .ةإيجابي آثارعن  تكشف

 

 يزال ال وربما ،القوية السالمة تقييماتاجتازت  إذا وراثيًا ةمعدلالمستمدة من المحاصيل ال المكونات على األوروبي االتحادوقد وافق 

ض  لم هذا أن حين فيو ."السوق قبلما " ضاتارتفا من للتحقق كوسيلة" السوق بعد ما" مراقبةبحاجة إلى  المنظمين أعالف  على بعدي فر 

 لمراقبة وسائل وجود خالل من الطليعة في تبقى أن يجب األوروبية الزراعة أن MARLON اتحاد قررفقد  ،وراثيًا ةمعدلالحيوانات ال

 .كثب عن وراثًيا معدلاألعالف ال محتوى

 

 .نيوز بالكان موقع من ةالمقال اقرأ البيانات، قاعدة عن المزيد لمعرفة

 

 ] ةالمقال هذه تقييم | صديق إلى إرسال [

 

 الغذائي التسمم على القضاء في تساعد أن يمكن وراثيًا المعدلة النباتات

 

أيكون و نوماد بيوساينس األلمانية الشركات من الباحثين من فريق عليها أشرف دراسةكشفت 

 االستراتيجيةتتضمن  .األغذية طريق عن المنقولة األمراض لمكافحة جديدة استراتيجية عن جينيتكس

ند س ة وراثيًا الجديدة ه   على وتطبيقها استخالصها يمكن للجراثيم مضادة بروتينات إلنتاج نباتات م 

 .الملوثة اللحوم

 

 تسمى بروتينات إلنتاج الخسو الهندباءو والسبانخ والبنجر التبغكل من نبات  فريقحور ال

 مثل النباتات أن الباحثون ووجد .اإليشيريشيا كوالي منمميتة ال السالالت تلق هايمكن "الكوليسين"

 من خليط على والتعرف نشطة، الكوليسينبروتينات  من عالية مستويات عن تسفر أن يمكن التبغ

 الرئيسية لألمراض المسببة السالالت جميع بكفاءة تقتل أن يمكن التيبروتينات الكوليسين  اثنين

 .يشيريشيا كواليإلل

 

 ،جليبا يوريد صرح وق .ةغذياأل لعالج ااقتصاديً  مجدية وسيلة تكون أن يمكنها أن العلماء ويعتقد للغاية، قويةبروتينات الكوليسين ت ع د 

 11بـ  الطبيعية الحيوية المضادات من البكتيريا ضد انشاطً  أكثربروتينات الكوليسين إن "بالتالي  ،نوماد بيوساينس لشركة التنفيذي الرئيس

بروتينات  من نوعين منمكون  خليطب إيشيريشيا كواليبكتيريا بها  خنزير لحم شرائح رشبالدراسة  في وزمالئهجليبا وقد قام  ."مرة

 .فقط واحدة ساعة بعد اإليشيريشيا كوالي في كبير ضاخفان وجدو اللحم، من رامج كيلو لكل كوليسينال من مي جرامل 2بمقدار الكوليسين 

 

 الوطنية االكاديمية وقائع بمجلة المنشور بالبحث متاح التفاصيل من المزيد .ساينس بوبيوالر مجلة موقع من البحث هذا عن المزيد اقرأ

 .للعلوم

 

 ] ةالمقال هذه تقييم | صديق إلى إرسال [

 

 العلمي البحث

 الحولي الشيح في األرتيميسينين ومحتوى النباتية الشعيرات كثافة يزيد جلوكوسيديس البيتا إنزيم تعبير

 

 لمالرياا) المالريا أشكالألخطر  المسبب، العامل Plasmodium falciparumطفيل  سالالت ضد فعاالً  األرتيميسينيني ع د دواء 

 إلىالوصول و إلنتاجل ارئيسيً  اقيدً  شكلي   (Artemisia annua) الشيح الحولي في األرتيميسينين تراكمفإن انخفاض  ذلك، ومع .(المنجلية

 في يةالتخزين قدرةحسين الت إال أن األرتيميسينين، حسينلت ستراتيجياتالعديد من اال فااستكشتم  وقد .العالم في المالرياوباء  مناطق
 .بعداعتبارها  يتم لمنباتية ال شعيراتال
 

 جلوكوسيديسالبيتا جين  تعبير خالل منالنباتية  الشعيرات كثافةاألمريكية على زيادة  Cibusفي هذا الصدد، عمل الباحثون بشركة 

(bgl1) مقارنة حورةالم النباتات زهور في %66و األوراق في %01 إلى صلنسبة تالنباتية  الشعيرات كثافةارتفعت  .الشيح الحولي في 

 في %0.16و األوراق في %3.2 إلى تصلبنسبة  داز األرتيميسينين محتوى أناإلضافية  ليلاالتح بيانات أظهرتو .النموذجية النباتاتب

 .الزهور

http://www.balkans.com/open-news.php?uniquenumber=207020
http://www.popsci.com/scientists-have-invented-new-way-to-remove-e-coli-from-your-food
http://www.pnas.org/content/early/2015/09/02/1513311112.full.pdf
http://www.pnas.org/content/early/2015/09/02/1513311112.full.pdf
http://www.pnas.org/content/early/2015/09/02/1513311112.full.pdf


 
 مع الوراثية الهندسة بين الجمعوأيًضا، فإن . النباتية الشعيرات كثافةمن خالل تعديل  األرتيميسينين محتوى زيادة إمكانية إلى الدراسة تشير

 .الشيح الحولي في األرتيميسينينعائد  من يزيد قدالنباتية  الشعيرات كثافة حسينت
 

 .بيوتكنولوجي بالنت بمجلة ةكاملال ةالمقال اقرأ المعلومات، من لمزيد
 
 ] ةالمقال هذه تقييم | صديق إلى إرسال [

 

 النباتية الحيوية التكنولوجيا وراء ما

 األصفر القرموط سمك في الجنس تحديد على تؤثر جديدة جينات يكشفون العلماء

 

ر هذا السمك  .الصين فياألساسية  العذبة لمياها عانوأحد أ هو (Pelteobagrus fulvidraco) القرموط األصفر سمك شكلي  زدواجاي ظه 

 يعتبر التناسلية، الغدد إلى باإلضافةو .ربحية أكثر سيكون الجنس أحادي نتاجفإن اإل وبالتالي، .الذكور لصالح حجمجنسي من ناحية ال

 .ياتفقارلتكاثر ال رئيسيعضو  الدماغ

 

 .القرموط األصفر سمك في الجنس تحديد فهم لتحسين ةالضروريالرؤية  المختلفة النمو مراحل في لدماغل يترانسكريبتومال تحليلسيقدم ال

 القرموط سمكدماغ ترانسكريبتوم ل (De novo assembly) جديد عيتجم يةالسمك لعلومل الصينية األكاديميةب يالبحث فريقهذا وقد أجرى ال

 .األصفر

 

د   ج   حين في العمر، منالبالغ سنة واحدة  القرموط األصفر في اتحديدً يحدث تعبيرها ( unigenes)الجين  أحادي تسلسل عشر ثالثةأن و 

 31و 39عن  اإلناثأعربت  خرى،األ ناحيةعلى ال .العمر منسنتين  البالغة الصفراءذكور القراميط  فيتسلسل آخر تعبيره  12 أبديت

 .التوالي على العمر منالبالغة سنة وسنتين  القراميطفي د د  ح  م  تسلسل أحادي الجين 

 

ذكور  كثارإ تحسين على تساعدقد و األصفر القرموط سمكتحديد الجنس في  فهم تعزز قد التي الجينات من مجموعة الفريق نتائجتحدد 

 .القرموط األصفر سمك

 

 .بيوتكنولوجي مارين بموقع ةكاملال ةالمقال على ادخل المعلومات، من لمزيد

 

 ] ةالمقال هذه تقييم | صديق إلى إرسال [

 

 تذكيرية رسائل

 وراثيًا المعدلة للمحاصيل السنوية التحديثات

 

 وراثيًا معدلةال محاصيلن الع قصيرة وثائق خمس سلسلةال وتشملللمحاصيل المعدلة وراثيًا،  سنويةال تحديثاتسلسلة ال ISAAAهيئة  أطلقت

اعتماد تلك المحاصيل والبالد  عن بيانات السلسلة هذه في الواردة المعلوماتوتتضمن  .والبرسيم والكانوال والقطن والذرة الصويا فول :وهم

د ة  عت م  المعدلة  لمحاصيلتسويق ال العالمي الوضع :94رقم  ISAAAهيئة  موجزاستناًدا إلى  ،معدل وراثيًا محصول كل وفوائدالم 

 .ISAAAلهيئة  فخريال رئيسالو مؤسسال جيمس، كاليفالذي ألفه  ،4109 عامالمنتجة بالتكنولوجيا الحيوية في  المحاصيل/وراثيًا

 

 التالي الرابط من نزيلللت متاحة الوثائق

asp.org/resources/publications/biotech_crop_annual_update/default.isaaa.http://www 

 

 

 السوق إلى وراثيًا المعدلة المحاصيل وصول عملية يُظهر جديد إنفوجرافيك

 

 ظهري   .السوق إلى وراثيًا معدلةال محاصيلوصول ال بعنوان (إنفوجرافيك) تصويري مخطط كروباليف إنترناشونالرابطة  أصدرت

 .org.IP52نزل نسخة من اإلنفوجرافيك من موقع  .المعدلة وراثيًا المحاصيلأحد  لتطوير الالزمة الخطوات نفوجرافيكاإل

 

 

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/pbi.12476/abstract
http://link.springer.com/article/10.1007/s10126-015-9650-z/fulltext.html
http://www.isaaa.org/resources/publications/briefs/49/default.asp
http://www.isaaa.org/resources/publications/briefs/49/default.asp
http://www.isaaa.org/resources/publications/biotech_crop_annual_update/default.asp
http://ip52.org/wp-content/uploads/2015/08/crop_to_market_infographic_final_web.pdf


 الحيوية التكنولوجيا معلومات مراكز من مقتطفات

 وسط حل إليجاد جاهدين يسعوا أوغندا وصحفيي علماء

 

 0131 سبتمبر 1-0 ييوم لالجتماع فريدة فرصةب أوغندا في موالعل صحفييبعض و الوطنية الزراعية البحوث منظمة علماءحظي 

 .ينتالمهنهاتين  بينسبب خالفًا  التي القضايا مختلف ومناقشة

 

 األمان أنظمة برامج مع بالتعاون ISAAAأفريسنتر التابع لهيئة  مركز مهيظشارك في تنو، كمباال، أوغندا عاصمة في االجتماعع ق د  

 الفهم سوء إلى أدت التيالمتأصلة  الفاتتخاال لرسم فرصةمنح هاتان المهنتان  شأنها من منصة إنشاء إلىاالجتماع  وهدف ،الحيوي

 وضع على هملتعرف والصحافيين لعلماءفرصة ل االجتماع قدمكما  .ملموسة حلول وإيجاد ،الزراعية الحيوية للتكنولوجيا لجمهورا

 مجال في تواصلهم مهارات تعزيز وكذلك والعالمي، واإلقليمي الوطني المستوى علىاألمان الحيوي و الزراعية الحيوية التكنولوجيا

 .مان الحيويواأل الحيوية التكنولوجيا

 

بعدما يفقد  البحث عمليةمتأخرة من  مرحلة فيفقط  اهتشاركمو المعلوماتادخار  إلى يميلون العلماءفإن " ،أفريدرارولوميندا لوفقًا و

 .المعلومات معصراحةً  أكثر واكونلي العلماء واتحد نالذي االجتماع فياآلراء  هذه الصحفيين جميعقد ردد و "الصحفيون اهتمامهم باألمر

 

 مختبراتب النباتيةعالمة التكنولوجيا الحيوية  ،برايفر بويسيجي .دبواسطة  الحيويةكنولوجيا الت منتجات تطوير لعملية موجز شرح وبعد

 الحديث نع األحيان بعض فيسبب تأخرهم و العلماء لمعضلة أفضل فهمب اإلعالميين غادر ،(NARO)الزراعية  للبحوث الوطنية المنظمة

 .ألوانها سابقة مراحل في أبحاثهم حول

 

 بالتأكيد هذا كان"برايفر  .وقالت د .على نحو أكبر لإلعالم أنفسهمبإتاحة  العلماء تعهد يومين،التي استمرت  التدريبية العمل ورشة نهاية في

 ."يودون كماسابقًا بأننا غير متاحين لهم  اشعرو الذين الصحفيين لجميع أعتذر أن أود"وأضافت  "لكي أكون فيه لي المناسب المكان

 

 .أوغندافي  الحيوي ألمانإصدار قانون ل قضية على الحفاظ على ةساعدالممن شأنها  أنها رأوا التي التوصيات من ددالحضور بعكما شارك 

 

 .org.mkarembu@isaaa اإللكتروني البريد على كاريمبو ريتجمار .د مع التواصل يرجى العمل، ورشة حول المعلومات من لمزيد

 

 

 وعالقتها بالجنسين وراثيًا المعدلة المحاصيل تناقش بالزراعة المعنية والجهات الفلبين خبراء

 

 البحثية االحتياجات الفلبين في األخرى الزراعية لحاالمص وأصحابوعاملي اإلرشاد  ينالمزارعممثلي و واألساتذة العلماءناقش كل من 

 المعدلة والمحاصيل الجنس بعنوان المستديرة المائدةمناقشة  خالل والجنسين وراثيًا المعدلة المحاصيل بين الصلة بشأن بحثيةال وغير

mailto:mkarembu@isaaa.org


 في 0131 سبتمبر 0 يوم الفلبين في وراثيًا ةمعدلال المحاصيل واعتماد الحيوي األمان بلوائح المتعلقة الفجوات وتحديد دراسةال نتائج :وراثيًا

 .الجونا ،(SEARCA) الزراعية والبحوث العليا للدراسات اإلقليمي آسيا شرق جنوب مركز

 

 بما الناميةالدول  من العديد في وراثيًا ةمعدلللمحاصيل ال متباينةالجنس ال فوائد حددت التي البحوث نتائج المستديرة المائدة مناقشةشاركت 

 لذرةل الجنسالمتعلقة ب ثاراآل عن اقتصادية ودراسة نوعية، استكشافية دراسة الفلبين في ي  جر  أ  الذي  مشروعال نتائجشملت و .الفلبين ذلك في

هذا  .الفلبين بانوس لوسكلية جامعة  ه أعضاءونفذ (IDRC/CRDI) الدولي التنمية بحوث مركزبواسطة  المشروع هذا لو   م   .وراثيًا المعدلة

 على وآثاره الفلبين في التوجيهية التطوير ومبادئ يالجنسالتوافق  عن عامة لمحة (ERDB) البيئية النظموقد عرض مكتب بحوث وتطوير 

 .ERDBأجراها مكتب  يتال األعشاب مبيداتالذرة المقاومة ل اتدراسإحدى  نتائج إلى باإلضافة الجنسين، مالحظات

 

 ةموالحك وحدات تدريبى لإ الحاجة ذلك في بما ،وراثًيا المعدلة والمحاصيل الجنس بين العالقة استكشاف في الثغرات من العديد تحديد تم

 التدخالت تحديد تمكما  .موغيره قاعرواأل اتوالطبق الجنسين بينالتداخل و البديلة، البحث منهجيات تستخدم التي والدراسات ،ةالمحلي

 .المستديرة المائدة اجتماع في المرأة لتمكينأيًضا  المحتملة

 

 والبحوث العليا للدراسات اإلقليمي آسيا شرق جنوب مركزالتابع ل الحيوية التكنولوجيا معلومات مركزبواسطة  ه الفعاليةهذ تنظيم تم

 .(IFPRI) الغذائية السياسات لبحوث الدولي المعهدومهده  الحيوي األمان نظم وبرنامج (SEARCA BIC)الزراعية 

 

 .BIC SEARCA مركز موقع زر آسيا، شرق جنوب في أو الفلبين في الحيوية التكنولوجيا تطورات حول المعلومات من لمزيد

 

http://www.bic.searca.org/

