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عالم ًيا
االحتفال بيوم الغذاء العالمي يسلط الضوء على الحماية االجتماعية والزراعة
اجتمع القادة العالميون والمحليون المناھضون من أجل القضاء على الجوع في معرض ميالنو يوم  16أكتوبر  2015لالحتفال بيوم الغذاء
العالمي وذكرى المؤسسة رقم  70لمنظمة الفاو )منظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة( .ھذا العام ،كان موضوع يوم الغذاء العالمي ھو
الحماية االجتماعية والزراعة – كسر حلقة الفقر في المناطق الريفية.
أشاد المدير العام للمنظمة خوسيه جرازيانو دا سيلفا بالمزارعين والصيادين وعمال الغابات وغيرھم من المشاركين في "اإلنجاز المذھل"
قائال " ً
لزيادة المواد الغذائية وسط تزايد السكان المتضاعف .وصرح ً
أوال ،يتحتم علينا سري ًعا ترجمة الزيادة في توافر المواد الغذائية إلى
تغذية أفضل للجميع .ثان ًيا ،علينا اإلسراع بالتحويل من إنتاج الغذاء واستھالكه إلى النظم المستدامة الحقيقية" .وأضاف "التغذية الجيدة ھي
أحد أفضل مصادر النمو االقتصادي كما أنھا تسھم في تحقيق السالم واالستقرار".
اقرأ المزيد عن االحتفال بيوم الغذاء العالمي من موقع منظمة الفاو.
] إرسال إلى صديق | تقييم ھذه المقالة [

أفريقيا
الكشف عن  12جينوم كامل جديد للفيروسات التي تؤثر على الكاسافا
كشف علماء معھد ميكوتشيني للبحوث الزراعية وشركائھم عن جينومات الفيروسات المدمرة التي تسبب مرض المسحة البنية في الكاسافا.
و ُنشِ َرت النتائج في مجلة بلوس وان.
كل عام ،يُسبب فيروس المسحة البنية في الكاسافا ) (CBSVوفيروس المسحة البنية في الكاسافا األوغندية ) (UCBSVخسائر تصل إلى
 100مليون دوالر أمريكي .مع النتائج األخيرة ،سلطت سبعة جينومات كاملة باإلضافة إلى خمسة جينومات أخرى كاملة لكل من فيروس
 CBSVو UCBSVعلى التوالي الضوء على كيفية مكافحة ھذا المرض .من خالل التسلسل الذي أصبح معرو ًفا ،أثبت العلماء بطالن
االفتراض بأن الفيروسات محدودة بالمناطق الزراعية-البيئية .وعالوة على ذلك ،اُس ُتنت َِج أنه قد يكون ھناك ما يصل الى أربعة أنواع متميزة
من الفيروس ال ُمسبب للمرض .كما ستوفر نتائج الدراسة ً
حال إلنتاج الكاسافا المستدام.
اقرأ المقالة البحثية على موقع مجلة بلوس وان.
] إرسال إلى صديق | تقييم ھذه المقالة [

األمريكتين
دراسة تكشف دور ناقل السكر النباتي في احتجاز الكربون
حدد فريقين من الباحثين بقيادة وولف فرومرز بمؤسسة كارنيجي للعلوم بروتينات
نقل السكر التي تلعب دورً ا رئيس ًيا في عمليات النبات المختلفة.
كشف فريق البحث األول ،بقيادة ليانج فينج من كلية الطب بجامعة ستانفورد،
الھيكل الجزيئي لناقل السكر  SWEET2من األرز .ويمثل اكتشاف ھيكل الناقل
 ،SWEET2وتحديد األحماض األمينية األساسية في البروتين الضرورية ألداء
الوظيفة ،مفتاح فھم كيفية عمله ،وماذا يحدث عندما يخفق الناقل بسبب مرض أو
كائن ممراض .أما فريق البحث اآلخر ،الذي عمل فيه فرومرز مع ووي جوين
ودوروثي ثول من جامعة فرجينيا التقنية ،فقد ركز على دور الناقل  SWEET2في
حماية نبات األرابيدوبسيس من العدوى الطفيلية .وقد أوضح الباحثون أن الناقل
 SWEET2يساعد مخزون السكريات في الفجوة ،مما يحد من إمدادات السكر لتغذية الميكروبات الجيدة فقط ومنع نمو الميكروبات الضارة.

أوضح الفريق أن الناقل  SWEET2يسھل االحتفاظ بالسكر في الجذور ،مما قد ُي َجوِّ ع ويقاوم مسببات األمراض التي تعيش في محيط الجذر
مباشرة .ووجد الباحثون أن تعبير الناقل  SWEET2ارتفع بمقدار  10أضعاف خالل العدوى الطفيلية وأن الطفرات التي تفتقر إلى الناقل
 SWEET2كانت أكثر عرضة للطفيل .قال فرومرز "ھاتان الورقتان ال تقدمان فحسب أول قدرة على فھم كيفية تحكم النباتات في احتجاز
الكربون في التربة ،ولكنھما أيضًا يحسنا من فھمنا لطريقة عمل ھذه الفئة فريدة من ناقالت .SWEET
لمزيد من التفاصيل ،اقرأ البيان الصحفي من موقع مؤسسة كارنيجي.
] إرسال إلى صديق | تقييم ھذه المقالة [

آسيا والمحيط الھادئ
علماء بنجالديش يستعدون إلجراء التجارب الحقلية المحدودة لألرز الذھبي
أكمل علماء معھد بحوث األرز ببنجالديش ) (BRRIتجارب األرز الذھبي
الحقلية بنجاح في الصوبة الزجاجية ،ويستعدون اآلن للتجارب الحقلية المحدودة
التالية.
وف ًقا لوزير زراعة بنجالديش ،ماتيا تشودري ،فقد وافقت اللجنة الفنية الوطنية
لمحاصيل التكنولوجيا الحيوية على طلب معھد  BRRIإلجراء التجارب الحقلية
المحدودة في الشھر الماضي.
وسيتم اختبار صنف األرز الذھبي ) (GR‐2 E BRRI dhan29ابتدا ًء من شھر
نوفمبر.
تذكر بيانات منظمة الصحة العالمية أن طفل واحد من بين كل خمسة أطفال في مرحلة ما قبل المدرسة في بنجالديش يفتقر إلى فيتامين أ،
وكذلك  %24من النساء الحوامل في البالد .عندما يصبح األرز الذھبي متاحً ا ،سوف يكون  150جرام من األرز الغني بفيتامين أ كاف ًيا لسد
نصف حاجة الجسم اليومية من فيتامين أ للشخص البالغ.
اقرأ المزيد من موقع  B4FAوجريدة ذا ديلي ستار.
] إرسال إلى صديق | تقييم ھذه المقالة [

أوروبا
العلماء يسلطون الضوء على اآلليات الجزيئية ألمراض النبات البكتيرية
دائمًا ما تكون النباتات محاطة بالحشرات .ومع ذلك ،فإن الحشرات تجلب كارثة للنباتات ،في ھذه الحالة ،ھناك بعض األنواع المحددة من
الحشرة النطاطة تنقل بكتيريا تسمى الفايتوبالسما تدمر دورة حياة النباتات.
وف ًقا لبروفيسور جونتر ثيسين من جامعة فريدريش شيلر في يينا بألمانياً ،
بدال من اإلزھارُ ،ت َكوِّ ن النباتات المصابة فقط ھياكل أوراق أثارية
)ال وظيفية( ،ويتأثر تكاثرھا الجنسي .وأوضح د .ثيسين ً
قائال "تصبح ھذه النباتات كالموتى ولكنھا على قيد الحياة .في النھاية ھي ال تخدم
سوى انتشار البكتيريا" .كما يطلق العلماء على ھذه النباتات اسم "زومبي" .وقد نجح بروفسور ثيسين وفريقه في فھم األسباب البيولوجية
الجزيئية لھذه الظاھرة .فسر الباحثون كيف تتداخل الطفيليات مع تطور النبات بمثل ھذا األسلوب الكارثي وتصيبھا بحالة "الزومبي".
احد الجناة الرئيسيين في تلك العملية بروتين يسمى  ،SAP54والذي يأتي من البكتيريا وله تشابه ھيكلي قوي للبروتينات المكونة للمركبات
التنظيمية داخل النبات ،مما يسمح بالتطور الطبيعي للزھرة .أوضح علماء جامعة يينا أن بروتين  SAP54يحاكي تركيب معين في نطاق
بروتينات " "MADSفي النباتات المصابة ،مما يؤدي في النھاية إلى تدھور نطاق بروتينات  MADSويمنع تشكيل البتالت وأعضاء
الزھرة.
لمزيد من المعلومات ،اقرأ البيان الصحفي من موقع جامعة فريدريش شيلر في يينا.
] إرسال إلى صديق | تقييم ھذه المقالة [

جين من البكتيريا يساعد النباتات على استخدم الفوسفور العضوي صعب الھضم
من المتوقع أن تبقى مخزونات الفوسفور الطبيعية للـ  60عامًا المقبلة ،ولكن ال يزال الباحثون
بجامعة كازان في روسيا يبحثون عن طرق لمنع الكارثة حيث ُت َش ِّكل مستويات الفايتيت )حمض
الفايتيك( الزائدة في التربة خطرً ا على المدى الطويل للزراعة المستدامة.
أجرى مجموعة من الباحثين تحت إشراف أستاذة مارجاريتا شاريبوفا تجربة ھندسة حيوية فريدة من
نوعھا :حيث تم إدخال جين الفايتيز الجين قدم من بكتيريا ) Pantoea agglomeransممراض
انتھازي( في نباتات األرابيدوبسيس لتعزيز قدرتھا على تحليل مركبات الفسفور المستقرة بشدة
والغير قابلة للذوبان.
يمكن للنباتات المحورة وراثيًا بجين الفايتيز على كل من مستوى النسخ والترجمة أن تكون بمثابة نموذج لفھم آثار تعبير الفايتيز البكتيري
في أنسجة النبات على أيض ونمو وتطور النبات بصورة أفضل .في حين أن بعض الفايتيز الميكروبي يمكن استخدامه لھندسة النباتات
ً
مناسبة
القادرة على النمو في مُس َتن َبت ناضب من الفوسفات ،ويمكن استخدام البعض اآلخر لھندسة النباتات قليل الفايتيت والتي ُت َعد أكثر
ً
احتماال للمساھمة في زيادة البيئي التلوث.
ألغذية الحيوانات وأقل
لمزيد من المعلومات ،اقرأ المقالة اإلخبارية بموقع جامعة كازان االتحادية.
] إرسال إلى صديق | تقييم ھذه المقالة [

البحث العلمي
جين مقاومة القمح  LR34يمنح مقاومة جزئية ضد اللفحة في األرز
يمنح جين  Lr34مقاومة ثابتة وجزئية ضد فطريات الصدأ والبياض الدقيقي في القمح .ولم يتم وصف مقاومة وتحمل امراض مشابھة لجين
 Lr34في محاصيل الحبوب األخرى .في ھذا الصدد ،قام الباحثون بقيادة سيمون كراتنجر وجاستين سوشر من جامعة زيوريخ في سويسرا
بإدراج أليل جين  Lr34في صنف األرز "."Nipponbare
أظھرت نباتات األرز المحورة بجين  Lr34زيادة في المقاومة ضد عدة عزالت من فطر  ،Magnaporthe oryzaeالعامل الم َُس ِّبب للفحة
األرز .تأخرت إصابة خاليا المضيف بلفحة األرز في نباتات األرز المحورة مما أدى إلى جروح نخرية صغيرة على األوراق .ومع ذلك،
فقد كان لتطور النخر على طرف األوراق في وقت نمو البادرات مبكر أثر سلبي على النبتات اإلبطية وال ُس َني ِْبالت في بعض السالالت
المحورة وراثيًا.
كان جين  Lr34في األرز فعال أيضًا ضد مسببات األمراض األخرى المختلفة من مسببات الصدأ البيوتروفية وفطريات العفن .من ثم يمكن
استخدام الجين كمصدر في تربية األرز لتحسين مقاومة أمراض واسعة الطيف.
لمزيد من المعلومات عن الدراسة ،اقرأ المقالة بمجلة بالنت بيوتكنولوجي.
] إرسال إلى صديق | تقييم ھذه المقالة [

انحالل جين  CONSTANSبوساطة الضوء األحمر ينظم تزھير الفترة الضوئية في األرابيدوبسيس
ي َُعد تنظيم تعبير جين  CONSTANSحاس ًما في تقدير طول اليوم في نبات األرابيدوبسيس .وقد أظھرت الدراسات السابقة أن بروتين اليجيز
اليوبيكويتين المعروف باسم ) E3التعبير المرتفع لجين االستجابة األسموزية رقم  ("HOS1" 1يتفاعل فيزيائيًا مع بروتين CONSTANS
في نبات األرابيدوبسيس لتعديل توقيت تراكم  CONSTANSوتنظيم تزھير الفترة الضوئية في األرابيدوبسيس.
درس باحثي المعھد الوطني للبحث وتكنولوجيا الزراعة واألغذية في إسبانيا ھذا التفاعل المحدد ،ووجدوا من خالل التحليل أن بروتين
 HOS1يشارك في انحالل جين  CONSTANSبوساطة الضوء األحمر الذي يحدث في المراحل المبكرة من ضوء النھار .وي َُعد ھذا
االنحالل جزء من اآللية التي تنظم تزھير الفترة الضوئية.

وُ ِجدَ أيضًا أن بروتين الفايتوكروم  Bيتفاعل فيزيائيًا مع  HOS1و ،CONSTANSمما يشير إلى ضرورة وجود البروتينات الثالثة لتنسيق
استجابة صحيحة للفترة الضوئية في األرابيدوبسيس.
لمعرفة المزيد عن الدراسة ،اقرأ المقالة بمجلة ذا بالنت سيل.
] إرسال إلى صديق | تقييم ھذه المقالة [

تفاعل جين  ERF3و WOX11يعزز تنمية الجذور التاجية في األرز
الجذور التاجية ھي المكونات الرئيسية لنظام الجذور الليفية في األرز .وي َُعد جين  ،WOX11الذي يتم تعبيره تحدي ًدا في النسيج اإلنشائي
للجذر التاجي ،منظ ًما رئيس ًيا في نمو الجذور التاجية ،إال أن وظيفته في نمو الجذور التاجية ظلت غير واضحة .في ھذا الشأن ،قام فريق
بقيادة يو تشاو من جامعة ھواتشونج الزراعية في الصين بتحديد جين األرز " "ERF3الذي يتفاعل مع جين  WOX11ويتم تعبير في الجذر
التاجي أثناء نموه.
كشف التحليل الوظيفي أن جين  ERF3له دور في تعبير الجين المستجيب للسايتوكاينين واألوكسين .وأدى التنظيم التنازلي* لجين  ERF3في
النباتات الطافرة إلى بدون جين  WOX11إلى إنتاج نمط ظاھري حاد في الجذر .وتشير التحليالت األخرى الى ان كال الجينين عمال معًا
بشكل تعاوني لتنظيم نمو الجذر التاجي .يستھدف كل من جين  ERF3و WOX11تعبير جين  RR2المشارك في تأشير السيتوكينين.
جدَ أن تعبير جين  RR2المنظم بواسطة جين  ERF3يشارك في نشأة الجذر التاجي ،بينما يعمل تفاعل جي َنيّ  ERF3/WOX11على قمع
وُ ِ
جين  RR2خالل استطالة الجذر التاجي.
*التنظيم التنازلي والتصاعدي :في عملية التنظيم التنازلي تقوم الخلية بتقليل عدد المكونات الخلوية بينما يحدث العكس في التنظيم التصاعدي
يمكن القراءة عن كال العمليتين من الرابط التالي
http://en.wikipedia.org/wiki/Downregulation_and_upregulation

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

جين  TaGS5‐3Aفي القمح ينظم حجم وعائد الحبوب
ي َُعد حجم الحبوب أحد عناصر وزنھا في محاصيل الحبوب .وقد أظھرت دراسات سابقة أن جين  OsGS5يلعب دورً ا رئيس ًيا في تنظيم حجم
ووزن الحبوب في األرز عن طريق تعزيز انقسام الخاليا .عزل الباحثون بجامعة  Northwest A & Fواألكاديمية الصينية للعلوم
الزراعية في الصين ندائد  TaGS5في القمح ووجدوھم على الكروموسومات .3D ،3B ،3A
تم تعبير ندائد  TaGS5في سنابل األرز الصغيرة والحبوب النامية .تم تحديد أليلين لدى نديد  TaGS5في كروموسوم  3Aالذي يحمل اسم
" "TaGS5‐3Aوھم  TaGS5‐3A‐Tو .TaGS5‐3A‐Gوأظھرت نباتات األرز المحورة وراثيًا بفرط تعبير األليل  TaGS5‐3A‐Tحبوب
أكبر في الحجم وأعلى في الوزن من سالالت األليل  .TaGS5‐3A‐Gولذلك كان األليل  TaGS5‐3A‐Tمترابط بشكل ملحوظ مع الحبوب
االكبر حجمًا واألعلى وز ًنا.
ُظھر إمكانات محتملة في تطبيقات التربية
تشير النتائج إلى أن جين  TaGS5‐3Aمنظم إيجابي لحجم الحبوب وأن أليله  TaGS5‐3A‐Tي ِ
عالية الغلة.
لمزيد من المعلومات عن الدراسة ،اقرأ المقالة بمجلة بالنت بيوتكنولوجي.
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ما وراء التكنولوجيا الحيوية النباتية
تحديد الجينات المسؤولة عن االستجابة ضد اإلصابة بالكالميديا في الكواال
يتأثر دب الكواال بممراض الكالميديا البكتيري " ."Chlamydia pecorumوقد أظھرت الدراسات أن الخاليا القاتلة الطبيعية ،أحد مكونات
الجھاز المناعي ،تشارك في االستجابة المناعية لإلصابة بالكالميديا في البشر .ھذا وقد حدد العلماء من مختلف الجامعات في استراليا بقيادة
كاترينا موريس جينات تنتمي إلى مجموعة الخاليا القاتلة الطبيعية في جينوم الكواال.
ركز العلماء على أربعة جينات ،اثنان مشفران ضمن مجموعة مستقبالت الخاليا القاتلة الطبيعية ) (CLEC4E ،CLEC1Bواثنين معروفين
بمشاركتھم في استجابة تلك الخاليا للكالميديا في البشر ) .(PRF1 ،NCR3ثم درس العلماء تعبير ھذه الجينات في الكواال المصابين ببكتيريا
الكالميديا النشطة .كشف التحليل أن تعبير  CLEC4Eفقط كان منظم تصاعديًا في االستجابة لعدوى الكالميديا.
تقدم النتائج ً
دليال على وجود جين بتعبير تصاعدي في الكواال مع الكالميديا ،مما يشير إلى أنه قد يلعب دورً ا في استجابة الكواال المناعية
ضد عدوى الكالميديا.
للمزيد عن الدراسة ،اقرأ المقالة الكاملة بمجلة بي إم سي جينوميكس.
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يضع الباحثون لحم خنزير المقدد .بنكھة عشب البحر األعشاب البحرية
طور الباحثون في جامعة والية أوريغون ) والية أوھايو ( ساللة من كنافة البحر  ،واألعشاب البحرية الحمراء ،
لتصبح مثل طعم لحم الخنزير المقدد .ھذه الساللة الجديدة من كنافة البحر لديه ضعف القيمة الغذائية كالغذاء الخارق
اللفت .
وفقا ل كريس النغدون  ،أحد الباحثين  ،فضال عن قيمته الغذائية ونكھة مواتية  ،وينمو الساللة الجديدة بسرعة أكبر
من كنافة البحر البرية  .وأظھرت االختبارات المعملية أن حزمت األعشاب البحرية غنية بالمعادن والفيتامينات و
المواد المضادة للتأكسد  .يحتوي على وزنه الجاف أيضا ما يصل الى  16في المئة من البروتين  .تتطلع الفريق ،
جنبا إلى جنب مع قسم العلوم البحرية في جامعة والية أوھايو إلى تطوير خط التخصص من األطعمة مماثلة لل
كنافة البحر بنكھة لحم الخنزير المقدد.

إعالنات
المؤتمر الدولي لھندسة البروتين
الحدث :المؤتمر الدولي لھندسة البروتين
التاريخ :الفترة  28-26أكتوبر 2015
المكان :شيكاغو ،الواليات المتحدة األمريكية
زر موقع المؤتمر لمزيد من المعلومات.
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رسائل تذكيرية
تطبيق التكنولوجيا الحيوية في الحياة :مورد تعليمي

"تطبيق التكنولوجيا الحيوية في الحياة" ھو مورد متاح اآلن ل ُم َعلِّمي العلوم وغيرھم من المھتمين بتعلم المزيد عن التكنولوجيا الحيوية
ودورھا في إنتاج المواد الغذائية.
يحتوي المورد على سبعة دروس مسلسلة لتوجيه المتعلم خالل عملية فھم الحمض النووي ""DNA؛ والتربية االنتقائية مع الزمن؛
والتكنولوجيا الحيوية الزراعية اليوم ،بما في ذلك األغذية المنتجة باستخدام التكنولوجيا الحيوية )غالبا ما يشار إليھا من قبل المستھلكين
بالكائنات ال ُم َع َّدلَة وراثيًا(.
لتحميل المنھج ،ادخل على موقع فوود إنسايت.

إنفوجرافيك :أغذية التكنولوجيا الحيوية آمنة
أصدرت مؤسسة مجلس المعلومات الدولي لألغذية مخطط تصويري )إنفوجرافيك( عن سالمة األغذية المعدلة بالمُن َت َجة بالتكنولوجيا
الحيوية .وف ًقا لإلنفوجرافيك المنشور بعنوان "التكنولوجيا الحيوية آمنة؟ من قال ذلك؟" ،فھناك  1783دراس بحثية عن سالمة محاصيل
التكنولوجيا الحيوية وأثرھا البيئي ،وأن تلك الدراسات لم تعثر على أي مخاطر صحية مرتبطة بالمحاصيل المعدلة وراثيًا.

شاھد اإلنفوجرافيك وحمله من موقع فوود إنسايت.

