
  2015 أكتوبر 21                العدد ھذا في

  األخبار

  عالمًيا

 والزراعة االجتماعية الحماية على الضوء يسلط العالمي الغذاء بيوم االحتفال 

 

  أفريقيا

 الكاسافا على تؤثر التي لفيروساتل جديد كامل جينوم 12 عن كشفلا 

  

  يناألمريكت

 الكربون احتجاز في ينباتال سكرال ناقل دور تكشف دراسة 

  

  الھادئ والمحيط آسيا

 الذھبي ألرزل دودةالمح ةحقليال التجارب إلجراء يستعدون بنجالديش علماء 

  

  أوروبا

 البكتيرية النبات ألمراض الجزيئية اآلليات على الضوء ونسلطي العلماء 

 الھضم صعب العضوي الفوسفور تخدماس على النباتات يساعد البكتيريا من جين 

  

  العلمي البحث

 القمح مقاومة جين LR34 األرز في اللفحة ضد جزئية مقاومة يمنح 

 جين انحالل CONSTANS األرابيدوبسيس في ئيةلضوا الفترة تزھير ينظم األحمر الضوء بوساطة 

 جين تفاعل ERF3 وWOX11 األرز في التاجية روالجذ تنمية يعزز 

 جين TaGS5‐3A الحبوب وعائد حجم ينظم القمح في 

  

  النباتية الحيوية التكنولوجيا وراء ما

 الكواال في الكالميدياب صابةإلا ضد االستجابة عن المسؤولة الجينات تحديد 

  

  إعالنات

 البروتين لھندسة الدولي المؤتمر 

  

  تذكيرية رسائل

 تعليمي مورد :الحياة في الحيوية التكنولوجيا تطبيق 

 آمنة الحيوية التكنولوجيا أغذية :إنفوجرافيك



  

  عالمًيا

  والزراعة االجتماعية الحماية على الضوء يسلط العالمي الغذاء يومب االحتفال
  

 الغذاء بيوم لالحتفال 2015 أكتوبر 16 يوم ميالنو معرض في الجوع على القضاء أجل من المناھضون ونوالمحلي ونالعالمي القادة اجتمع
 ھو العالمي الغذاء يوم موضوع كان العام، ھذا). والزراعة لألغذية المتحدة األمم منظمة( الفاو لمنظمة 70 رقم سةالمؤس وذكرى العالمي
  .الريفية المناطق في الفقر حلقة كسر – والزراعة االجتماعية الحماية

  
 "مذھلال نجازاإل" في نيشاركالم من وغيرھم الغابات وعمال والصيادين المزارعينب سيلفا دا جرازيانو يهسوخ للمنظمة العام المدير أشاد
 إلى الغذائية المواد توافر في الزيادة ةترجم اعً يسر علينا يتحتم ،أواًل " قائاًل  وصرح. المتضاعف السكان تزايد وسط الغذائية المواد لزيادة
 ھي الجيدة التغذية" وأضاف. "يقيةحقال مستدامةال ظمنال إلى واستھالكه الغذاء إنتاج من ليتحوبال اإلسراع علينا ا،ثانيً . للجميع أفضل تغذية

  ."واالستقرار السالم تحقيق في سھمت أنھا كما االقتصادي النمو مصادر أفضل حدأ
  

  .الفاو منظمة موقع من العالمي الغذاء يومب االحتفال عن المزيد اقرأ
 

  ] تقييم ھذه المقالة |  إرسال إلى صديق[

 

  أفريقيا

 الكاسافا على تؤثر التي للفيروسات جديد كامل جينوم 12 عن كشفلا

  
. الكاسافا في البنية المسحة مرض تسبب التي المدمرة الفيروسات اتجينوم عن ئھموشركا الزراعية لبحوثل ميكوتشيني معھد علماء كشف

  .وان لوسب مجلة في نتائجال ترَ شِ ونُ 
  
 إلى صلت خسائر) UCBSV (ةاألوغندي الكاسافا في البنية المسحة فيروسو) CBSV (الكاسافا في البنية المسحة فيروس ُيسبب عام، كل

 فيروس من لكل كاملة أخرى جينومات خمسة إلى باإلضافة كاملة جينومات سبعة سلطت األخيرة، النتائج مع. أمريكي دوالر مليون 100
CBSV وUCBSV بطالن العلماء أثبت ،معروًفا أصبح الذي تسلسلال خالل من. المرض ھذا مكافحة كيفية على الضوء التوالي على 

 متميزة أنواع أربعة الى يصل ما ھناك يكون قد أنه اُسُتنتِجَ  ذلك، على وعالوة. البيئية- الزراعية بالمناطق محدودة الفيروسات أنب فتراضاال
  .المستدام الكاسافا إلنتاج حاًل  الدراسة نتائج ستوفر كما. للمرض سببالمُ  الفيروس من
  

  .وان بلوس مجلة موقع على يةالبحث ةالمقال اقرأ
 

  ] تقييم ھذه المقالة |  إرسال إلى صديق[

 

  األمريكتين

  الكربون احتجاز في النباتي السكر ناقل دور فتكش دراسة
  

 بروتينات للعلوم كارنيجي بمؤسسة فرومرز ولفو بقيادة الباحثين من فريقين حدد
  .المختلفة النبات عمليات في ارئيسيً  ادورً  تلعب التي السكر نقل
  

 ،ستانفورد بجامعة الطب كلية من ينجف جيانل بقيادة األول، البحث فريق كشف
 الناقل ھيكل اكتشاف ويمثل. األرز من SWEET2 السكر قلالن الجزيئي الھيكل

SWEET2، داءأل ةضروريال البروتين في األساسية األمينية األحماض وتحديد 
 أو مرض بسبب قلانال قفخي عندما يحدث وماذا ،هعمل يةكيف فھم تاحمف ،وظيفةال

 جوين ووي مع فرومرز فيه عمل يذال خر،اآل بحثال فريق أما. ضامرم كائن
 في SWEET2 الناقل دور على ركز فقد ،التقنية فرجينيا جامعة من ثول ودوروثي

 الناقل أن حثونالبا وضحأ قدو. الطفيلية العدوى من األرابيدوبسيس نبات حماية
SWEET2 ضارةال الميكروبات نمو ومنع فقط الجيدة الميكروبات لتغذية السكر إمدادات من يحد مما فجوة،ال في السكريات مخزون يساعد.  

  

http://www.fao.org/news/story/en/item/338076/icode/
http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0139321


 جذرال محيط في تعيش التي األمراض مسببات قاوميو عوِّ جَ يُ  قد مما الجذور، في السكرب حتفاظاال يسھل SWEET2 الناقل أن الفريق وضحأ
 الناقل إلى تفتقر التي الطفرات أنو الطفيلية العدوى خالل فاضعأ 10 بمقدار ارتفع SWEET2 الناقل تعبير أن الباحثون ووجد. مباشرة

SWEET2 احتجاز في النباتات تحكم كيفية فھم على قدرة أول فحسب قدمانت ال ناالورقت ھاتان" فرومرز قال. للطفيل عرضة أكثر كانت 
  .SWEET ناقالت من فريدة الفئة ھذه عمل لطريقة فھمنا من احسني أيًضا ھماولكن التربة، في الكربون

  
  .كارنيجي مؤسسة موقع من الصحفي البيان اقرأ ،تفاصيلال من لمزيد

  
  ] تقييم ھذه المقالة |  إرسال إلى صديق[

 

  الھادئ والمحيط آسيا

  الذھبي لألرز المحدودة الحقلية التجارب إلجراء يستعدون بنجالديش علماء
  

 الذھبي األرز تجارب) BRRI (ببنجالديش األرز بحوث معھد علماء أكمل
 المحدودة ةالحقلي لتجاربل اآلن ستعدونوي ،الزجاجية الصوبة في نجاحب الحقلية
  .التالية

  
 الوطنية الفنية اللجنة وافقت فقد تشودري، ماتيا بنجالديش، زراعة لوزير وفًقا

 ةحقليال التجارب إلجراء BRRI معھد طلب على الحيوية لتكنولوجياا لمحاصيل
  .الماضي الشھر في المحدودة

 شھر من ابتداءً ) GR‐2 E BRRI dhan29 (الذھبي األرز صنف اختبار سيتمو
  .نوفمبر

  
 ،أ فيتامين إلى فتقري بنجالديش في المدرسة قبل ما مرحلة في أطفال خمسة كل بين من واحد طفل أن العالمية الصحة منظمة بيانات ذكرت

 سدل اكافيً  أ فيتامينب الغني األرز من رامج 150 يكون سوف ،امتاحً  الذھبي األرز يصبح عندما. البالد في الحوامل النساء من% 24 وكذلك
  .بالغال لشخصل أ فيتامين من اليومية الجسم حاجة نصف

  
 .ستار ديلي ذا جريدةو FA4B موقع من المزيد اقرأ

  
  ] تقييم ھذه المقالة |  إرسال إلى صديق[

 

  أوروبا

  البكتيرية النبات ألمراض الجزيئية اآلليات على الضوء يسلطون العلماء
  

 من المحددة نواعاأل بعض ھناك الحالة، ھذه في لنباتات،ل كارثة تجلب الحشرات فإن ذلك، ومع. الحشراتب حاطةم النباتات تكون ما دائًما
  .النباتات حياة دورة تدمر الفايتوبالسما تسمى بكتيريا تنقل النطاطة الحشرة

  
ن ر،زھااإل من بداًل  ألمانيا،ب يينا في شيلر فريدريش جامعة من يسينث ونترج بروفيسورل وفًقا  ريةاأث قاورأ ھياكل فقط المصابة النباتات ُتَكوِّ

 تخدم ال ھي نھايةال في. الحياة قيد على ولكنھا كالموتى النباتات ھذه تصبح" قائاًل  ثيسين. د وأوضح. الجنسي ھاتكاثر ويتأثر ،)وظيفية ال(
 البيولوجية األسباب فھم في وفريقه ثيسين بروفسور نجح وقد. "زومبي" اسم النباتات ھذه على العلماء يطلق كما. "البكتيريا انتشار سوى

  ".الزومبي "بحالة تصيبھاو كارثيال األسلوب ھذا مثلب نباتال تطور مع الطفيليات تداخلت كيف الباحثون فسر. الظاھرة لھذه الجزيئية
  
 ركباتملل المكونة للبروتينات قوي ھيكلي تشابه وله البكتيريا من أتيي يذوال ،SAP54 يسمى بروتين العملية تلك في الرئيسيين جناةال احد

 نطاق في معين تركيب حاكيي SAP54 بروتين أن يينا جامعة علماء وضحأ. ةللزھر الطبيعي التطورب سمحي مما ،نباتال داخل ةالتنظيمي
 عضاءوأ بتالتال تشكيل منعيو MADS بروتينات نطاق تدھور إلى النھاية في يؤدي مما المصابة، النباتات في" MADS "بروتينات

  .زھرةال
  

  .يينا في شيلر فريدريش جامعة موقع من الصحفي البيان اقرأ المعلومات، من لمزيد
 

  ] تقييم ھذه المقالة |  إرسال إلى صديق[

https://carnegiescience.edu/node/1910
http://b4fa.org/bangladeshi-scientists-ready-for-trial-of-worlds-first-golden-rice/
http://www.thedailystar.net/frontpage/worlds-first-golden-rice-ready-trial-153676
http://www.uni-jena.de/en/Research+News/PM151016_Zombies_en.html


 

  الھضم صعب العضوي الفوسفور استخدم على تالنباتا يساعد البكتيريا من جين
  
 باحثونال يزال ال ولكن المقبلة، عاًما 60 للـ ةالطبيعي الفوسفور مخزونات تبقى أن المتوقع من
 حمض (تييتاالف مستويات ُتَشكِّل حيث كارثةال لمنع طرق عن يبحثون روسيا في كازان جامعةب

  .المستدامة لزراعةل الطويل المدى على اخطرً  التربة في الزائدة) الفايتيك
  

 من فريدة حيوية ھندسة تجربة شاريبوفا ريتاجامار أستاذة إشراف تحت الباحثين من مجموعة ىأجر
 ضاممر( Pantoea agglomerans بكتيريا من قدم الجين زييتافال جين إدخال تم حيث :نوعھا

 بشدة المستقرة الفسفور مركبات تحليل على قدرتھا تعزيزل األرابيدوبسيس نباتات في) انتھازي
  .للذوبان قابلة غيرالو
  

 البكتيري الفايتيز تعبير آثار لفھم وذجنم بمثابة تكون أن والترجمة النسخ مستوى من كل على الفايتيز بجين وراثًيا المحورة لنباتاتل يمكن
 النباتات لھندسة استخدامه يمكن الميكروبي الفايتيز بعض أن حين في. أفضل بصورة لنباتا وتطور ونمو أيض على النبات أنسجة في
 مناسبةً  أكثر ُتَعد التيو تيتياالف قليل النباتات لھندسة اآلخر البعض استخدام ويمكن الفوسفات، من ضبان ُمسَتنَبت في النمو على قادرةال
  .التلوث البيئي زيادة في للمساھمة احتمااًل  وأقل اتالحيوان غذيةأل
  

 .االتحادية كازان جامعة موقعب اإلخبارية ةلاقالم اقرأ المعلومات، من لمزيد
  
  ] تقييم ھذه المقالة |  إرسال إلى صديق[

 

  العلمي البحث

  األرز في اللفحة ضد جزئية مقاومة يمنح LR34 القمح مقاومة جين
  

 لجين مشابھة امراض وتحمل مقاومة وصف يتم لمو. القمح في الدقيقي والبياض الصدأ فطريات ضد وجزئية ثابتة مقاومة Lr34 جين يمنح
Lr34 سويسرا في زيوريخ جامعة من سوشر ستيناوج كراتنجر سيمون بقيادة نوباحثال قام الصدد، ھذا في. األخرى وبالحب محاصيل في 

  ".Nipponbare "األرز صنف في Lr34 جين أليل إدراجب
  

 للفحة بُمَسبِّ ال العامل ،Magnaporthe oryzae فطر من عزالت عدة ضد المقاومة في زيادة Lr34 بجين المحورة األرز نباتات أظھرت
 ذلك، ومع. األوراق على صغيرة نخرية جروح إلى أدى مما المحورة األرز نباتات في األرز بلفحة المضيف خاليا إصابة تتأخر. األرز
 السالالت بعض في تُسَنْيِبالوال اإلبطية نبتاتال على سلبي أثر مبكر البادرات نمو وقت في وراقاأل طرف على نخرال لتطور كان فقد

  .وراثًيا ةالمحور
  

 يمكن ثم من. العفن وفطريات البيوتروفية الصدأ مسببات من المختلفة األخرى األمراض مسببات ضد أيًضا فعال األرز في Lr34 جين كان
  .الطيف واسعة أمراض مقاومة لتحسين األرز تربية في كمصدر الجين استخدام

  
  .بيوتكنولوجي بالنت مجلةب المقالة اقرأ الدراسة، عن المعلومات من لمزيد

  
  ] تقييم ھذه المقالة |  إرسال إلى صديق[

  
  األرابيدوبسيس في الضوئية الفترة تزھير ينظم األحمر الضوء بوساطة CONSTANS جين انحالل

  
 اليجيز بروتين أن سابقةال دراساتال أظھرت وقد. األرابيدوبسيس نبات في اليوم طول تقدير في احاسمً  CONSTANS جين تعبير تنظيم ُيَعد

 CONSTANS بروتين مع فيزيائًيا يتفاعل") HOS1 "1 رقم األسموزية االستجابة لجين المرتفع التعبير (E3 باسم المعروف اليوبيكويتين
  .األرابيدوبسيس في الضوئية الفترة ريزھت وتنظيم CONSTANS تراكم توقيت لتعديل األرابيدوبسيس نبات في
  

 بروتين أن التحليل خالل من واجدوو المحدد، تفاعلال ھذا إسبانيا في واألغذية الزراعة تكنولوجياو بحثلل الوطني المعھد يباحث درس
HOS1 جين انحالل في شاركي CONSTANS ھذا وُيَعد. النھار ضوء من بكرةالم المراحل في يحدث الذي حمراأل ضوءال بوساطة 
  .الضوئية الفترة ريزھت نظمت التي اآللية من جزء االنحالل

http://kpfu.ru/eng/news-eng/a-new-way-to-help-plants-utilize-hardly-159155.html
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/pbi.12491/abstract


  
 لتنسيق الثالثة البروتينات وجود ضرورة إلى يشير مما ،CONSTANSو HOS1 مع فيزيائًيا يتفاعل B يتوكرومافال بروتين أن أيًضا ُوِجدَ 

  .األرابيدوبسيس في الضوئية للفترة صحيحة استجابة
  

 .سيل بالنت ذا مجلةب المقالة اقرأ الدراسة، عن المزيد لمعرفة
  
  ] تقييم ھذه المقالة |  إرسال إلى صديق[

  
  األرز في التاجية الجذور تنمية يعزز WOX11و ERF3 جين تفاعل

  
 اإلنشائي النسيج في اتحديدً  تعبيره يتم الذي ،WOX11 جين وُيَعد. األرز في يةالليف روالجذ لنظام الرئيسية المكونات ھي يةتاجال جذورال
 فريق قام الشأن، ھذا في. ةواضح غير ظلت يةتاجال ورالجذ نمو في تهوظيف أن إال ية،التاج روالجذ ونم في ارئيسيً  امنظمً  ،يتاجال لجذرل

 الجذر في ربيعت يتمو WOX11 جين مع يتفاعل الذي "ERF3 "األرز جين تحديدب الصين في الزراعية جھواتشون جامعة من تشاو يو بقيادة
  .هنمو أثناء يالتاج

  
 في ERF3 لجين* التنازلي التنظيم وأدى. واألوكسين ينينايتوكاسلل المستجيب الجين تعبير في دور له ERF3 جين أن الوظيفي التحليل كشف

 مًعا مالع الجينين كال ان الى خرىاأل تحليالتال وتشير. الجذر في حاد ظاھري نمط إنتاج إلى WOX11 جين بدون إلى الطافرة نباتاتلا
  .السيتوكينين ريشتأ في شاركالم RR2 جين تعبير WOX11و ERF3 جين من كل يستھدف. يتاجال الجذر نمو لتنظيم تعاوني بشكل

  
 قمع على ERF3/WOX11 جيَنيّ  تفاعل يعمل بينما ،التاجي الجذر نشأة في شاركي ERF3 جين بواسطة المنظم RR2 جين تعبير أن ُوِجدَ 
  .يتاجال الجذر استطالة خالل RR2 جين

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

  التالي الرابط من العمليتين كال عن القراءة يمكن
upregulation_and_Downregulation/wiki/org.wikipedia.en://http  

  
 .سيل بالنت ذا مجلةب الدراسة عن المزيد اقرأ

  
  ] تقييم ھذه المقالة |  إرسال إلى صديق[

  
  الحبوب وعائد حجم ينظم القمح في TaGS5‐3A جين

  
 حجم تنظيم في ارئيسيً  ادورً  يلعب OsGS5 جين أن سابقة دراسات أظھرت وقد. الحبوب محاصيل في ھاوزن صراعن أحد الحبوب حجم ُيَعد

 للعلوم الصينية واألكاديمية Northwest A & F بجامعة باحثونال عزل. الخاليا انقسام تعزيز طريق عن األرز في الحبوب ووزن
  .3A، 3B، 3D الكروموسومات على وھموجدو القمح في TaGS5 ندائد الصين في الزراعية

  
 اسم يحمل الذي 3A كروموسوم في TaGS5 نديد لدى أليلين تحديد تم. النامية والحبوب الصغيرة األرز سنابل في TaGS5 ندائد تعبير تم
"TaGS5‐3A" وھم TaGS5‐3A‐T وTaGS5‐3A‐G .األليل تعبير بفرط وراثًيا المحورة األرز نباتات وأظھرت TaGS5‐3A‐T حبوب 

 الحبوب مع ملحوظ بشكل مترابط TaGS5‐3A‐T األليل كان ولذلك. TaGS5‐3A‐G األليل سالالت من وزنال في وأعلى حجمال في أكبر
  .اوزنً  واألعلى حجًما كبراال
  

 تربيةال تطبيقات في محتملة إمكانات ُيظِھر TaGS5‐3A‐T هأليل أنو الحبوب حجمل إيجابي منظم TaGS5‐3A جين أن إلى النتائج تشير
  .الغلة عالية

  
 .بيوتكنولوجي بالنت مجلةب المقالة اقرأ الدراسة، عن المعلومات من لمزيد

  
  ] تقييم ھذه المقالة |  إرسال إلى صديق[

http://www.plantcell.org/content/early/2015/09/15/tpc.15.00529.short?rss=1
http://en.wikipedia.org/wiki/Downregulation_and_upregulation
http://www.plantcell.org/content/27/9/2469.full
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/pbi.12492/abstract


 

  النباتية الحيوية التكنولوجيا وراء ما

  الكواال في بالكالميديا اإلصابة ضد االستجابة عن المسؤولة الجينات تحديد
  
 مكونات أحد ،الطبيعية القاتلة الخاليا أن الدراسات أظھرت وقد". Chlamydia pecorum "البكتيري الكالميديا بممراض الكواال دب تأثري

 بقيادة استراليا في الجامعات مختلف من العلماء حدد وقد ھذا. البشر في الكالميدياب صابةلإل المناعية االستجابة في تشارك المناعي، الجھاز
  .كواالال جينوم في الطبيعية القاتلة الخاليا مجموعة إلى تنتمي جينات موريس كاترينا

  
 ينمعروف واثنين) CLEC1B، CLEC4E( الطبيعية القاتلة الخاليا مستقبالت مجموعة ضمن انمشفر اثنان جينات، أربعة على العلماء ركز

 ببكتيريا المصابين الكواال في الجينات ھذه تعبير العلماء درس ثم). NCR3، PRF1 (البشر في كالميديالل الخاليا تلك استجابة في بمشاركتھم
  .الكالميديا لعدوى االستجابة في تصاعدًيا منظم كان فقط CLEC4E تعبير أن التحليل كشف. ةلنشطا الكالميديا

  
 المناعية الكواال استجابة في ادورً  لعبي قد أنه إلى يشير مما الكالميديا، مع الكواال في تصاعدي تعبيرب جين وجود على دلياًل  نتائجال قدمت

  .الكالميديا عدوى ضد
  
  .جينوميكس سي إم بي مجلةب الكاملة المقالة اقرأ الدراسة، عن زيدملل

  
  ] تقييم ھذه المقالة |  إرسال إلى صديق[

  
 البحرية األعشاب البحر عشب بنكھة .المقدد خنزير لحم الباحثون يضع

  
 ، الحمراء البحرية واألعشاب ، البحر كنافة من ساللة ) أوھايو والية ( أوريغون والية جامعة في الباحثون طور

 الخارق كالغذاء الغذائية القيمة ضعف لديه البحر كنافة من الجديدة الساللة ھذه. المقدد الخنزير لحم طعم مثل تصبحل
   .اللفت

  
 أكبر بسرعة الجديدة الساللة وينمو ، مواتية ونكھة الغذائية قيمته عن فضال ، الباحثين أحد ، النغدون كريس ل وفقا
 و والفيتامينات بالمعادن غنية البحرية األعشاب حزمت أن المعملية االختبارات وأظھرت . البرية البحر كنافة من

 ، الفريق تتطلع . البروتين من المئة في 16 الى يصل ما أيضا الجاف وزنه على يحتوي . للتأكسد المضادة المواد
 لل مماثلة األطعمة من التخصص خط تطوير إلى أوھايو والية جامعة في لبحريةا العلوم قسم مع جنب إلى جنبا
 .المقدد الخنزير لحم بنكھة البحر كنافة
 
 
  

  إعالنات

  البروتين لھندسة الدولي المؤتمر
  

  البروتين لھندسة الدولي المؤتمر :الحدث
  

  2015 أكتوبر 28- 26 الفترة :التاريخ
  

  األمريكية المتحدة الواليات شيكاغو، :المكان
  
 .المعلومات من لمزيد المؤتمر موقع زر
 

  ] تقييم ھذه المقالة |  إرسال إلى صديق[

 

  تذكيرية رسائل

  تعليمي وردم :الحياة في الحيوية التكنولوجيا تطبيق

http://link.springer.com/article/10.1186/s12864-015-2035-x/fulltext.html
http://protein-engineering.conferenceseries.com/


  
 الحيوية التكنولوجيا عن المزيد تعلمب المھتمين من وغيرھم العلوم ميلِّ عَ مُ ل اآلن متاح مورد ھو "الحياة في الحيوية التكنولوجيا تطبيق"

  .الغذائية المواد إنتاج في ودورھا
  

 ؛الزمن مع نتقائيةاال تربيةوال ؛"DNA "النووي الحمض فھم عملية خالل المتعلم لتوجيه مسلسلة دروس سبعة على موردال يحتوي
 المستھلكين قبل من إليھا يشار ما غالبا (الحيوية التكنولوجيا باستخدام المنتجة األغذية ذلك في بما ،ماليو الزراعية الحيوية والتكنولوجيا

  ).وراثًيا ةلَ دَّ عَ المُ  الكائناتب
  

 .إنسايت فوود موقع على ادخل المنھج، لتحميل
 

http://www.foodinsight.org/biotech-curricula#sthash.ntYs5Ib4.9NpfFXHy.dpbs


 

  آمنة الحيوية التكنولوجيا أغذية :إنفوجرافيك
  

 التكنولوجياب بالُمنَتَجة المعدلة األغذية سالمة عن) إنفوجرافيك (تصويري مخطط لألغذية الدولي المعلومات مجلس مؤسسة أصدرت
 محاصيل سالمة نع بحثية دراس 1783 ھناكف ،"ذلك؟ قال من نة؟آم الحيوية التكنولوجيا" بعنوان المنشور إلنفوجرافيكل وفًقا. الحيوية

  .وراثًيا معدلةال محاصيلبال مرتبطة صحية مخاطر أي على تعثر لم الدراسات تلك وأن ،البيئي أثرھاو الحيوية التكنولوجيا
  

  
  

 .إنسايت فوود موقع من وحمله نفوجرافيكاإل شاھد
  

http://www.foodinsight.org/biotechnology-gmo-food-safe-who-infographic#sthash.B64EjRrf.XA9MwJSN.dpbs

