
 2102 أكتوبر 28        العدد هذا في

 األخبار

 أفريقيا

 تصدر تقرير شبكة الخارجية  الزراعية الخدمات وكالةGAIN  نيجيريابشأن وضع التكنولوجيا الحيوية الزراعية في 

 الحديث العلمفي  لتفكيرل يدعو االوغندي الرئيس 

 

 األمريكتين

 وإندونيسيا الديشجبن في البطاطس إنتاج لتحسين دراسة يجرت ميشيجان والية جامعة 

 النبات فيللنشاط الحركي  الجزيئية اآللية شفتكت دراسة 

 عن صنف الذرة المحور  التنظيمية القيود ترفع األميركية الزراعة وزارةMON 87411 

 

 الهادئ والمحيط آسيا

  مجلسICAR مركز  مع تفاهم مذكرة وقعيSABC 

 52بالذكرى السنوية رقم  تحتفل الفلبين فيلألمان الحيوي  الوطنية اللجنة 

 5102لعام  لألغذية العالمي يومبال تحتفل باكستان 

 

 أوروبا

  العالم إطعام في للمساعدة الجينوميكس النباتيتقنيات 

  وراثًيا الُمَهنَدَسة األغذية نع المستهلكين تصورات على "للشركات االجتماعية المسؤولية"دراسة توضح تأثير 

 النباتاتتوقع وقت تزهير  إمكانيةب تسمح جزيئية آلية 

 

 العلمي البحث

 جين  تحديد خصائصCaPAO  المستحثة بواسطة الملوحة الورقةلشيخوخة  يةالدفاع لالستجابة الفلفلفي 

 الشعير حبوب في لكادميومتراكم ا انخفاضالمسؤولة عن  الرئيسية الجينات تحديد 

 

 النباتية الحيوية التكنولوجيا وراء ما

  اآلسيوي النمر بعوض جينومقراءة تسلسل 

 

 تذكيرية رسائل

 ؟وراثيًا معدلةال محاصيلال ع  رَ ز  تُ  أين لمتع هل :إنفوجرافيك  



 أفريقيا

 نيجيريا في الزراعية الحيوية التكنولوجيا وضع بشأن GAIN شبكة تقرير تصدر الخارجية الزراعية الخدمات وكالة

 

 العالمية الزراعة معلوماتتقرير شبكة  (USDA FAS) االمريكية الزراعة وزارةالتابعة ل الخارجية الزراعية الخدمات وكالة أصدرت

(GAIN)  ليصبح الحيوي األمانمشروع قانون  نيجيريا ترقأفقد  للتقرير، اوفقً  .نيجيريافي  الزراعية الحيوية التكنولوجيابشأن وضع 

 آلية ا، وهوتنظيميً  اإطارً  NBMA تقدم وكالة .العام هذا من بريلإ في (NBMA)األمان الحيوي  دارةإل الوطنية وكالةال توأنشأ ا،قانونً 

 والذرة وراثيًا المعدلةللوبيا  ةدودالمح ةحقليال التجارب تيَ جر  أُ  وقد .البالد في الحديثة الحيوية التكنولوجيا تطبيق في وإدارية مؤسسية

 منتجات اعتماد أنأصحاب المصالح  توقعي التطورات،تلك  بسبب .واقعالم متعددة التجارب على الموافقة وتمت كاسافاوالالرفيعة 

 .نيجيريا في كبيرة انتكاسات تواجه لن الزراعيةالتكنولوجيا الحيوية 

 

 .FAS USDA وكالة موقع من تقريرال اقرأ

 

 ] ةالمقال هذه تقييم | صديق إلى إرسال [

 

 الحديث العلم في للتفكير يدعو االوغندي الرئيس

 

 في بما الجديدة، العلمية والتقنيات االبتكارات نحو "تفكيرهم تحديث" األوغندي البرلمان أعضاءمن  موسيفيني، يوري أوغندا، رئيسطلب 

 زونال لمعهد ة التابعةالوطني الزراعية لبحوثا منظمةب العالمي الغذاء بيوم االحتفال خالل ذلك جاء .الحديثة الحيوية التكنولوجيا ذلك

 .5102 أكتوبر 01في  كابارولىبمنطقة  ريويبيتابا في الزراعيةوالتنمية  لبحوثل

 

 مانواأل الحيوية لتكنولوجيامشروع القانون الوطني ل مرور على لموافقةا البرلمان أعضاءمن  موسيفيني يوريالرئيس  طلب ،خطابه في

هم ل حاسمال بل العلماء،" إحباط"ثم أشار إلى أنه ال ينبغي  .هاالختبار المزارعين إلى أبحاثهم منتجاتتحرير  لعلماءكي يتسنى ل الحيوي

 السلبية اآلثار مع التكيف على درةاق لتصبح الريفية المجتمعات مساعدة ذلك في بما الوطنية األولويات تحقيق في واسهمحتى ي البتكاربا

 .وللبلد ألسرهم الغذاء من المزيد وإنتاج المناخ، لتغير

 

 استخدامعالقة  الحيوية التكنولوجياشركاء تواصل  معبالتعاون  (UBIC) مركز معلومات العلوم الحيوية األوغنديأوضح  االحتفال، خالل

 لتزويد األنسجة زراعة استخدام ملونال عرضال وتضمن .أوغندا في نيالمزارع تواجه التي الزراعية لتحدياتلتصدي لل الحيوية التكنولوجيا

 أمراض لمعالجة الوراثي ليعدتال تكنولوجيا استخدامو ؛واألناناس والبن والكاسافا لموزل ضامراأل من خالية زراعية موادب المزارعين

 زار .الذرة في الجفافمشكلة  ذلك في بما المناخ تغير قضاياواجهة لم الوراثي ليعدتال تكنولوجيا واستخدام كاسافا؛وال لموزل المحاصيل

 .الزراعة لتحديث الحكومة بدعم وتعهد نواألوغندي العلماء به قام الذي العمل هوأعجب المعرض رئيسال

 

ل ل باخطال شاهد  مع التواصل يرجى أوغندا، في الحيوية التكنولوجيا حول المعلومات من لمزيد .وتيوبالي على موسيفيني يوريالُمفَصَّ

 .com.nacrri@gmail.ubic اإللكتروني البريد على األوغندي الحيوية العلوم معلومات مركز منسق

 

 ] ةالمقال هذه تقييم | صديق إلى إرسال [

 

 األمريكتين

 وإندونيسيا بنجالديش في البطاطس إنتاج لتحسين دراسة تجري ميشيجان والية جامعة

 
 من جزءً  المشروع هذاويُعَد  .وإندونيسيا بنجالديش في سالبطاطإنتاج  لتعزيز دراسات إجراءإلى  انجميشي والية جامعةب العلماءيسعى 

 الغذائي األمنو الجوعبشأن  المتحدة الواليات حكومةمبادرة هي و ،المستقبل تغذية( USAID)الدولية  للتنمية األمريكية الوكالة عمل

 .المشروع تنفيذلمليون دوالر  2.5 ميشيجان والية جامعة USAIDوكالة  منحت .العالمي

 
كنولوجيا التضمن  وراثيًا المعدلة المحاصيلتقع "قائاًل  ،ميشيجان والية بجامعة البطاطسووراثة  تربيةبرنامج  رئيس ،زدوش ديفصرح 

 المدخالت خفضمع  ،التجار الزراعيينوتحسين مستوى معيشة كل من صغار المزارعين و الزراعية، اإلنتاجية زيادةالتي تتمتع بإمكانات 
 فريقنا لتزمي لذلك العالم، في الغذائية المحاصيل أكبر ثالث هي سالبطاط الدولي، الصعيد على"وأضاف  ."في نفس الوقت البيئية واآلثار

 واستكشاف استدامة، أكثر إنتاج وأساليب الحشرية المبيدات استخدام خفض إلى تؤدي التي سالبطاط العثور علىو جديدة، أصناف تطويرب
 ."سللبطاط الغذائية القيمة لتعزيز سبل

 

http://gain.fas.usda.gov/Recent%20GAIN%20Publications/Agricultural%20Biotechnology%20Annual_Lagos_Nigeria_8-18-2015.pdf
https://youtu.be/YwJ3lRcbrJU
mailto:ubic.nacrri@gmail.com


 الديشجبن في الكائنة المؤسسات مع جنب إلى اجنبً  ،جي آر سيمبلوت وشركة مينيسوتا جامعة مع ميشيجان والية جامعة علماءيعمل س
 جانتإو المتأخرة، اللفحة مرض مثل األمراض مقاومة على المزارعين ةساعدم شأنها من أصناف تطويرإلى  الباحثون يهدفو .وإندونيسيا

 .عالية عوائد
 

 .انجميشي والية جامعة موقع زر المعلومات، من لمزيد
 

 ] ةالمقال هذه تقييم | صديق إلى إرسال [

 

 النبات في الحركي للنشاط الجزيئية اآللية تكتشف دراسة

 

 الجزيئي، المستوى على النباتات تعامل كيفية (NCSU)الشمالية  كارولينا والية جامعة يباحثعرض 

 .الثمار نضج عملية حفزيو النبات نمو نظمالذي ي مااله الغازياإلجهاد  هرمونوهو  اإلثيلين،إفراز و

 كتملي ال ولكن تبدأ عمليةيحفز  ثيليناإل أن ألونسو وخوسيه ستيبانوفا آنا النباتية الوراثة علماءأوضح 

 .األساسيةلخلية ا مهاموهذه أحد  الجين،تعبير 

 

 قواطعتعمل ك التي الجينات بعضل خاسيحدث انت اإلثيلين،يتم استشعار  عندما أنه الباحثون بينو

 .اإلثيلين إزالة تتم حتى اقيدً مُ  البروتين إنتاجيصبح  ولكن ،االثيلين إشاراتلدائرة 

 

استجابة  عملية في اأساسيً  اعنصرً يُعَد  "EIN2" رئيسي يرشتأ جزيءهناك  أن تهمدراستوضح 

 ،"EBF2" ثيليناإل دائرةلقاطع  "mRNA" المرسالبالحمض النووي  EIN2 بروتينيرتبط  .ثيليناإل

 .بالكامل النباتفي  ثيليناإلاستجابات  تفعيلب سمحي وبالتالي ،الخاص به البروتين مما يعوق إنتاج

 

جامعة  موقععلى  Cell مجلةملخص الدراسة المنشور بو حفيالص البيان اقرأ ،تفاصيلال من لمزيد

NCSU. 

 

 ] ةالمقال هذه تقييم | صديق إلى إرسال [

 

 MON 87411 المحور الذرة صنف عن التنظيمية القيود ترفع األميركية الزراعة وزارة

 

 وزارةالتابعة ل( APHIS)والنباتية  الحيوانية بالصحة المعنية التفتيش هيئةأزالت 

 MON وراثًياحورة الم الذرةاألمريكية القيود التنظيمية عن صنف  الزراعة

 الذرة تقييم على القرار يستند .(روجذال ودودة جاليوفوساتالمقاومة لل) 87411

وال  .األخرى المحاصيل أو البيئة وأ الزراعية بالمحاصيل ضارة ليستبكونها 

 والحبوب خرىاأل التكاثر وادمو MON 87411بذور الذرة  استيراديزال 

 .APHISلهيئة  ياألجنب الصحي الحجر ألنظمة اخاضعً  يةالستهالكا

 

 .APHISموقع هيئة  من رسميةال ثيقةالو اقرأ

 

 ] ةالمقال هذه تقييم | صديق إلى إرسال [

  

http://msutoday.msu.edu/news/2015/msu-to-lead-58m-usaid-grant-to-improve-bangladesh-indonesia-potato-production/
https://news.ncsu.edu/2015/10/ethylene-regulates-translation/
https://news.ncsu.edu/2015/10/ethylene-regulates-translation/
https://www.aphis.usda.gov/brs/aphisdocs/13_29001p_det.pdf


 الهادئ والمحيط آسيا

 SABC مركز مع تفاهم مذكرة يوقع ICAR مجلس

 

المحاصيل  نشر لتسريع تفاهم مذكرة (SABC) الحيوية للتكنولوجيا آسيا جنوب مركزو (ICAR) الزراعية للبحوث الهندي المجلس وقع

سي دي  .دو ICARمجلس ل العام المدير أيابان،إس  .د من كل التفاهم مذكرة وقع .الهند في العام المطورة بواسطة القطاع وراثيًاالُمَهنَدَسة 

 سبتمبر 01 في (NAAS) الزراعية للعلوم الوطنية لألكاديمية التنفيذي المجلس اجتماع مع بالتزامن ،SABCمركز ل المؤسس المدير ،مايي

 الحيوي األمانباإلضافة إلى  ونشرها، التكنولوجيا تقييم لدعم مستقلة منصة إنشاء على SABCمركز و ICARسيعمل كل من مجلس  .5102

 .الزراعية لبحوثالجهاز الوطني ل خالل منالمطورة  الحيوية التكنولوجيا منتجاتب التوعية وأنشطة التنظيمية، الجهات وموافقة
 

 لمنتجات التوجيهية والمبادئ التنظيمية العلوم بروتوكوالت فهم من التعاونيحسن  أنفي  أمله عن وأعرببهذا المسعى  أيابان .د أشاد
 يتضمن الطبقات متعدد تنظيمي نظام خالل من األرض إلى مختبرال من الحيوية التكنولوجيا نقلل حاسم أمر وهو الحيوية التكنولوجيا

 اتحديً  لك   شَ يُ  نهائية منتجات إلى ICARبواسطة مجلس  الحيوية التكنولوجيا أبحاث ترجمةإن "على التالي  أكدكما  .مختلفةال الهند وزارات

 ."الرقابي النظام خالل للتنقل كبيرة أهمية الحيوي األمان وتقييمالعلوم التنظيمية  دراسات وتفترض .العلمي نالمجتمع ارئيسيً 
 

قديم ت إلى نسعى نحن" .الزراعي المجتمع إلى الحيوية التكنولوجيا منتجاتتوصيل  في اتاريخيً  امعلمً تمثل  التفاهم مذكرةمايي أن  .د وقال
 ةوالموافق ةالتنظيمي والعلوممان الحيوي واأل التكنولوجيا نشر مع للتعامليلزم  ما لبك تهمومساعد الوطني الزراعة لنظام التكنولوجي الذكاء

 ".NARS"المطورة من قبل النظام الوطني للبحوث الزراعية  الحيوية التكنولوجيا ومنتجات المحاصيل تحسين على

 

 علوممجمع ال في قيمأُ الذي  حفلال (NAAS) الزراعية للعلوم الوطنية األكاديمية من العلوممسؤولي و ICARمجلس  علماء كبار شهد

 .نيودلهيب وطنيال ةيالزراع
 

 
 

 .ICARمجلس  موقععلى  الحدث حول التفاصيل منمزيد 
 
 ] ةالمقال هذه تقييم | صديق إلى إرسال [

  

http://www.icar.org.in/en/node/9847


 22 رقم السنوية بالذكرى تحتفل الفلبين في الحيوي لألمان الوطنية اللجنة

 

األمان الحيوي  من اعامً  52بـ  االحتفال" عنوان تحت 52 ها رقمتأسيسبذكرى " NCBP" الفلبين فيمان الحيوي لأل الوطنية اللجنة احتفلت

 ممثل 051 من أكثر الحفل حضر .5102 أكتوبر 52 في الفلبينفي  باسيج مدينةب شاردونيه في "لألمام المضي ...للخلف  نظرة الفلبين في

 والقطاع اإلعالم وسائلو المؤسساتو البحثية والوكاالت األكاديميينو العلماءباإلضافة إلى  NCBPلجنة ل ةشريكال ةيالحكوممن القطاعات 

 .الخاص

 

 منتجات تنظيم في تجاربهم استعادة ذاكرة مع البرنامج ،وزارة العلوم والتكنولوجياب األمان الحيوي لجنة رئيس مونتويا، ايميج .د افتتح

ماريو مونتيجو، . أما د .اقدمً  لمضيل الصحيح االتجاه في NCBPلجنة  توجيهفي  ستسهم تلك الخبرات وكيف الحديثة الحيوية التكنولوجيا

 بانوس لوس وجامعة (IRRI) األرز لبحوث الدولي المعهدساهم كل من  كيف تذكرفقد  ،NCBPلجنة رئيس و العلوم والتكنولوجياوزير 

 الحديثة الحيوية التكنولوجيا على التنظيمي العمل من اعامً  52الـ  أعلنكما  .NCBPلجنة  إنشاء في ةأساسي ارً ادوبأ الزراعة وزارةو الفلبين

 على واساعد نيذال والعلماء األعضاء إلداراتووجه شكره ل .الماضية السنوات خالل التحدياتعلى  تتغلب لجنةأن الو اإنجازً  باعتبارها

 .صايتهاو لتنفيذ لجنةال توجيه

 

وجه وعاًما  52البالغ  NCBPلجنة  تاريخ ،وزارة العلوم والتكنولوجياب الحيوي األمان للجنة القانوني المستشار ماري، خوسيهقدم السيد 

 .الفلبين فيتكنولوجيا التعديل الوراثي  تنظيم وكذلك لجنةال مستقبلل الممكنة التحسيناتعرض  كما .اللجنة داخلشكره لمن تركوا بصمة 

 .د ينالوطني العلماء ذلك في بما الخدمة جوائزتم منحهم  الفلبين في الحيوي األمانتأسيس  في فعاالً  ادورً  لهم كان الذين ألفرادوتقديًرا ل

 جنةالل لدعمه النتيكان، ريكاردو .ود ؛البالد في الحيوي األمان وإجراءات بروتوكوالت صياغة في لمساهماتها راميريز، دولوريس

كوزيرة  فترة إدارتها خالل NCBPلجنة  تأسيس تهاديالق ،أالباسترو ستريالإ .د ةالسابق ةاألكاديمي وكذلك ؛NCBPجنة لل رئيس أول وبصفته

 .العلوم والتكنولوجيا

 

 ةالمحلي ةمووالحك الداخليةووزارة  والصناعة التجارةوزارة و الطبيعية والموارد والبيئة الصحةوزارة  ذلك في بما ،وزارة كل ممثلو عقَّ وَ 

 .العلم على القائم الحيوي األمان إلطار الوكاالت بين يمثل هذا التجديد التزاًما داخليًا .NCBPلجنة ل االلتزام تجديد، على الخارجيةوزارة و

 واالقتصادية االجتماعية واآلثار الوراثي ليعدتالتنظيمات  اتمناقش وكذلك الخبراءق بَل  منتقديمة  اعروضً أيًضا خالل الحدث تم تقديم 

 .وراثًيا المعدلة لكائناتل البالد اعتمادو جديدةال يةالنبات تربيةال تقنياتل

 

 .org.center@isaaa.knowledge اإللكتروني البريدعن الحدث يرجى التواصل عبر  التفاصيل من لمزيد
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 2102 لعام العالميالغذاء  بيوم تحتفل باكستان

 
 لألغذية المتحدة األمم منظمةو يباكستانال الزراعية البحوث مجلس مع جنب إلى اجنبً ة، الوطني والبحوث الغذائي األمن وزارةنظمت 

 للبحوث الوطني المركزب العالمي غذاءال بيوم لالحتفال احدثً ، الزراعية للتنمية الدولي والصندوق العالمي األغذية وبرنامج (الفاو) والزراعة
 .باكستان أباد، إسالم في الزراعية

 
 السيدبالحدث  الرئيسي الضيفكان و "الريفية المناطق في الفقر حلقة كسر – والزراعة االجتماعية الحماية " العام هذا موضوعكان 

 الزراعةقطاع  يةنمتل الالزمة الخطوات اتخذت قد الحكومة إن قالو .والبحوث ألمن الغذائيل االتحادي الوزير بوسان، خان حياة اسكندر
 الهدف، هذا لتحقيق .الغذائي األمن وتعزيز الفقر على لقضاءبا ةلزمم الحكومةفإن  له اووفقً  .للمزارعين االجتماعية الحماية لتوفيرأيًضا و

 .الفنيةمع تعاون منظمة الفاو بخبرتها  ،عائليةلزراعة االو الجوعإبادة  برامج إطالق سيتم
 

 .الباكستاني الحيوية التكنولوجيا معلوماتمركز  موقععلى  قالةالم اقرأ ،تفاصيلال من لمزيد
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 أوروبا

 العالم إطعام في للمساعدة النباتي الجينوميكس تقنيات

 

 النطاق واسعة مشاريع على وفريقها ،(TGAC) الجينوم تحليل مركزب كس القبيلة القمحاويةجينوم مجموعةقائدة  ،كراسيليفا كسينيا .دتعمل 

 مقاومةجينات  لتحديد القمحسالالت  منجًدا  كبيرة مجموعةكراسيليفا  .د فريقيحلل  .العالمي الغذائي األمن مجال فيكبيًرا  اتقدمً  قيحقتل

 .الجينات هذه عمل آلية وفهم مختلفة ألمراضل جديدة

 

 نبأ زاعمين الماضي، العام رونشالمالرقمي  المرجعي الجينومب لقمحتسلسالت الحمض النووي لسالالت ا ونقارني مفه ،كراسيليفا .دل اوفقً و

 القمحجينات  تجميعة إثراءيمكنهم من  وهذا .في ساللة معينة النسبية األمراض مقاومة في ةشاركالم الجينات لتحديد فعالة وسيلة لديهم

 .اقتصادية أهمية ذاتجديدة  جيناتب المزروع

 

 .TGACمركز  موقععلى  ةصحفيال ةالمقال اقرأ ،لمعرفة المزيد
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 وراثيًا الُمَهنَدَسة األغذية عن المستهلكين تصورات على" للشركات االجتماعية المسؤولية" تأثير توضح دراسة

 

ر  "للشركات االجتماعية المسؤولية" مبادرات هذا ما جاءت به  ،وراثيًا الُمَهنَدَسة غذيةاأل تجاه المستهلكينلوجهات نظر  اإيجابيً  اتأثيرً تُظه 

جورنال أوف كلينر  مجلةالدراسة ب نتائج ترَ ش  نُ قد و .إيطاليا في كارلي يدواجلويس  جامعةو نتويسال جامعةب باحثونال أجراهاالتي  راسةالد

 .برودكشن

 

 حرَ قتَ المُ  للشركات االجتماعية لمسؤوليةراسخ لال نموذجال واواستخدم إيطالي مستهلك 511الدراسة االستطالعية على  الباحثونأجرى 

 على إيجابي أثر اله كان المنتجينالتي التزم بها  والقانونيةاإلنسانية  مسؤولياتال أن إلى النتائج تشير .0121 عام في كارولبواسطة 

 .التوالي على ،وراثًيا الُمَهنَدَسة منتجاتال لشراء ونواياهم المستهلكين اتجاهات

 

 .كلينر برودكشن جورنال أوفمجلة ب الدراسة عن المزيد اقرأ
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 النباتات تزهير وقت توقع بإمكانية تسمح جزيئية آلية

 

 كالوس بروفيسور بقيادة فريقوصف  ،جينيتكس بلوسبمجلة  شرتنُ  دراسة في

 لنباتاتل تسمح التي الجزيئية اآللية ألمانيا في التقنية ميونيخ جامعة منشويكهايمر 

 ريزهلتا وقتلتوقع  اطرقً حددوا و المحيطة الحرارة درجاتب هاريزهت وقت يفيتكب

 .وراثية معلومات أساس على

 

 هاريزهوقت تل األرابيدوبسيس ثالياناطريقة تكييف نباتات  يالبحث فريقال وصف

 من الطبيعيالتباين الجيني  هذال مؤشر أولوقد جاء  .المحيطة الحرارة درجةب

 بب   سَ تُ  جزيئية آلية العلماء اكتشف حيث اسكتلندا،في  باردةال العرض خطوط

 جين إدخالوبسبب  .ادفئً  األكثر المناطق في نظيراتها من أسبوعين قبل ريزهتال

 .تأثير أيلكن لها  لمو تثبيط التزهير ظيفةصوره بحث لم تعمل و أدنىاألساسي في  ريزهتال جين نيوتك كان ،(ترانسبوزون) فزاق

 

في أشكال مختلفة من األرابيدوبسيس  بالفعل تئَ نش  أُ  الجينية الطفرة هذه أنتوضيح  للدراسة، رئيسيال المؤلف لوتز، أولريشكما استطاع 

 من عالية درجةالترانسبوزون ب وجود أساس علىالمذكور  ريزهتال سلوكواستطاع الباحثون توقع  .ها الخاصريزهت سلوك علىتحكم وت

 النباتات لتربية مةاه، وتقدم مدارك المستقبل في النبات ريزهت وقتالتحكم في  وحتىتوقع  في إليها توصلوا التي النتائجقد تساعد  .الدقة

 .متفاقمةال الحراري االحتباس ظاهرة سياق في الطويل المدى على األغذية إنتاج ضمانلتأكد من ل

 

 .جامعة ميونخ التقنية موقع على الصحفي البيان اقرأ ،تفاصيلال من لمزيد

http://www.tgac.ac.uk/news/237/68/Feeding-the-world-the-importance-of-crop-genomics/
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S095965261501389X
http://www.tum.de/en/about-tum/news/press-releases/short/article/32705/
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 العلمي البحث

 الملوحة بواسطة المستحثة الورقة لشيخوخة الدفاعية لالستجابة الفلفل في CaPAO جين خصائص تحديد

 

 .قاوراأل شيخوخة في شاركيو لكلوروفيلالهدمي ل يضاأل مسار في حيوي إنزيم هو "Pheophorbide a oxygenase "PAOإنزيم 

 .على نحٍو واضحمفهوًما  ليساألوراق  شيخوخة فيدوره  ولكن الخاليا، موتخالل  PAOإنزيم  وظيفةإلى  سابقةال دراساتال أشارت وقد

إنزيم  وظيفة ئهمزمال مع الصين في الزراعية جامعةهينان من الو Northwest A&F جامعةمن  وانج هوايكل من في هذا الشأن درس 

PAO. 

 
َد أن و الفلفل من "CaPAO" الكاباووالمعروف باسم جين تم عزل جين اإلنزيم المذكور   الجذور نع وراقاأل في أعلىكان  هتعبيرُوج 

 تقنية استخدام تم .الساليسيليك وحمض والميثيل جاسمونيت ،األبسيسيك حمضكما تم تنظيمه تصاعديًا بواسطة  .والزهورالجذوع و

 الفلفل نباتات من الكلوروفيلل تحل  تأخر  ،ةحوالمل عالية ةجلعامال من أيام 3 بعد، والفلفل نباتات فيالكاباو جين  إلسكات الجيني سكاتاإل

 .الكاباوالمحورة بإسكات جين 
 

 أقل الكلوروفيل محتوى وكانحاًدا اصفراًرا المحور  التبغ أوراقوأظهرت  الملحة بلجاعمال من أسبوع بعد التبغ نبات في الجينتم تعبير 
المستحثة بواسطة لشيخوخة األوراق االستجابة  في اهامً  ادورً  يلعب الكاباوجين  أن إلى النتائج تشير .ن محتوى النباتات النموذجيةم بكثير
 .الملح

 
 .بي إم سي بيوتكنولوجيمجلة ب المقالة اقرأ الدراسة، عن المعلومات من لمزيد
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 الشعير حبوب في الكادميوم تراكم انخفاض عن المسؤولة الرئيسية الجينات تحديد

 

 .الكادميومب الملوثة التربة في ومستدام آمن غذاء إلنتاج األهمية ةبالغ روممن األ المحاصيل في الكادميوم تراكم انخفاض آلية فهميُعَد 

ال نمطي   بينالتحمل و الكادميوم تراكم في واضح فرق الصين في ججيانيتش جامعة من سون يان هونغ بقيادة يبحث فريق امؤخرً اكتشف  ك 

 نمط ووه ،Zhenong8و وذو نسبة تراكم كادميوم منخفضة في الحبوب؛ حساس للكادميوم وراثي نمط وهو ،W6nk2: الشعير الوراث يَّي ن

 .الحبوبفي  عاليةكادميوم  تراكممتحمل وذو نسبة  وراثي

 

 أدى .كال النمطين الوراثيين بين واضح اختالف مع الكادميوماستجابة لضغط  يالجينفي التعبير  النطاق واسعة تغيرات عن تحليلال كشف

 تحديد وتم .W6nk2النمط الجيني  في اإلشارة ونقل لكربوهيدراتأيض او النقلالجينات المشاركة في  تعبيرضغط الكادميوم إلى ارتفاع 

 .الكادميوم تراكم انخفاضب ةمرتبط اباعتباره الزنكنقل  جينات مثل جديدة نقل جينات

 

 حبوب في والمنجنيز الزنك تركيزات وتقليل الكادميوم تراكم زيادةإلى  HvZIP8و HvZIP3 الزنكجينات نقل  قمعأدى  ،من ناحية أخرى

 .الحبوبتراكم الكادميوم في  ضانخفمرتبطة باجينات مرشحة  HvZIP8و HvZIP3قد يكون كل من جين  يمكن وبالتالي، .الشعير

 

 .بي إم سي بالنت بيولوجيمجلة ب المقالة اقرأ الدراسة، هذه عن المعلومات من لمزيد
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 النباتية الحيوية التكنولوجيا وراء ما

 اآلسيوي النمر بعوض جينوم تسلسل قراءة

 

 الوطنية االكاديميةبمجلة وقائع  رونشالبحث الم في "Aedes albopictus" االسيوي النمر بعوضة جينومعن فك تسلسل  الباحثون كشف

 .(PNAS) للعلوم

 

الحمض النووي  منصفوف  مع اآلن،إلى  البعوضتتم قراءة تسلسله في  جينوم أكبرا في الحجم، ويُعَد كبيرً البعوضة المذكورة  جينوم

 والبقاء رائحةوال الجنس تحديدو الحشراتمبيدات  ومقاومةة البعوض مناعةالمرتبطة ب الجينات من كبيرة مجموعة الباحثون حدد .التكراري

 مثل لفيروساتل وحاملة ةعالمي ةغازيفي كونها كائنات  األنواعتلك  نجاح أسرار الجيناتقد تكشف تلك  .قاسيةال بيئيةال ظروفال في

الفيروسات و لبعوضالتطورية المشتركة ل جذورال فكرة دعممما ي الفيروسي، جينومال تشبه أيًضا اتعاالقط بعض .فيروس الشيكونجونيا

 .المصفرة

 

 .PNASمجلة اطلع على الدراسة المنشورة ب
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 تذكيرية رسائل

 وراثيًا؟ المعدلة المحاصيل تُْزَرعْ  أين تعلم هل: إنفوجرافيك

 

َرع   أين لمتع هل" بعنوان جديد (إنفوجرافيك) تصويري مخطط (ISAAA) الزراعية الحيوية التكنولوجيا لتطبيقات الدولية الهيئةنشرت   تُز 

 فيدولة زارعة لتلك المحاصيل  55التجارية المعدلة وراثيًا المزروعة في  محاصيلعرض اإلنفوجرافيك الي ."وراثيًا؟ المعدلة المحاصيل

المحاصيل الُمنتََجة بالتكنولوجيا  /المعدلة وراثيًا  التجارية للمحاصيل العالميةوضع ال 94رقم  ISAAAموجز هيئة استناًدا إلى  5102 عام

 .4109الحيوية في عام 

 

 
 

 التالي الرابط من اإلنفوجرافيك حمل

asp.org/resources/publications/briefs/49/infographic/default.isaaa.http://www 

 

http://www.pnas.org/content/early/2015/10/14/1516410112
http://www.isaaa.org/resources/publications/briefs/49/infographic/default.asp

