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 أفريقيا

 والجأن في والتكنولوجيا العلوم لتعزيز قرض على يوافق اإلفريقي لتنميةا بنك 

 

 األمريكتين

 الخضراء البالستيدات تدوير إلعادة طبيعية آلية باستخدام النباتات رازدها يةكيف عن ونكشفي العلماء 

 الدرنات في كاروتين بيتاال مستوى لتعزيز جديدة ةتقني ونطوري تومسون بويس معهد علماء 

 لجفافل ةتحملمال النباتات في الضوئي التمثيل في ثاقبة نظرة قدمي األناناس جينوم شفرة فك 

 

 الهادئ والمحيط آسيا

 يالصين البذور قانون تعديل 

 الشعير في الجفاف تحمل لتحسين رئيسي جين ونكتشفي ااسترالي يباحث 

 

 أوروبا

 وراثيًا ةمعدلال للمنتجات الوطني الحظر اقتراح رفضي األوروبي البرلمان 

 

 العلمي البحث

 جين GhACL5 فطر ضد يةالدفاع نباتال واستجابة ساقال استطالة في يشارك Verticillium dahliae 

 جينات تعبير فرط AtRAV1 وAtRAV2 الجفاف روفظ في ريزهتال خريؤو األلياف طول يزيد القطن في 

 جين بروموتر اختالف LcFT1 الليتشي فاكهة في زهارإلل الطبيعي تباينال سبب هو 

 النسخ عامل OsNF-YA7 الجفاف تحمل صفة األرز يمنح 

 

 النباتية الحيوية التكنولوجيا وراء ما

 إنتاج بغرض باستوريس البيكيا لخميرة األيضية الهندسة "Dammarenediol-II" 

 

 تذكيرية رسائل

 وراثيًا المحورة غير والمحاصيل المحورة المحاصيل بين التعايش :جديد جيب كتيب 

 

 الحيوية التكنولوجيا معلومات مراكز من مقتطفات

 الحيوية التكنولوجيا مجال في التواصل مهارات يشحذون أوغندا في الزراعي اإلرشاد خدمة مقدمي 

 مركز UBIC ةيالزراع بوكاالسا كلية في الزراعية الحيوية التكنولوجيا بشأن جديد منتدى يعقد  



 أفريقيا

 أنجوال في والتكنولوجيا العلوم لتعزيز قرض على يوافق اإلفريقي التنمية بنك

 

 تطوير مشروع لتمويل أنغوال لجمهورية دوالر مليون 01 بقيمة قرض على 1122 أكتوبر 12 يوم األفريقي التنمية بنك إدارة مجلسوافق 

 الطاقة والصحة الحيوية والتكنولوجيا الزراعةصناعة  في والتطوير البحث خالل من االقتصاد تنويع في للمساهمة والتكنولوجيا العلوم

 .(سالميكاترونيك) لكترونيةاإل ميكانيكاالو النانو وتكنولوجيا المعلوماتو التواصل وتكنولوجيا

 

 دراسية منحة 222 مدقي :أيًضا المشروع فإن ،بمدينة مومباس عالمي مستوى علىوتكنولوجي  يعلممجمع  وتجهيزإنشاء  إلى باإلضافة

 مشاركة دعمي مبتكرة؛ مشاريع أفكارب والجأن باحثي لدعم بحثي عومشر 01ويمول  لنساء؛لباحثات الستذهب  %22 الباحثين، لتدريب

 الملكية نظام قدراتبناء  كذلك يدعمو ؛والمعلمين الطالب من لكل الثانوية المدارس في والتكنولوجيا العلوم مهارات طوري العلم؛ في المرأة

 .والجأن في الفكرية

 

في  والتكنولوجيا علوميقع مجمع مومباس لل"، قائلة البشرية للتنمية األفريقي التنمية مصرف مدير بأعمال القائمة بيتامبر، صرحت سونيتا

 اإسهامً  سهمأن ي هنأمن شوهذا  و،جوبين لواندا بين الخاصة االقتصادية والمنطقة يالمستقبل داندي دو ميناء بارا من بالقرب استراتيجي موقع

 ."العمل فرص توفيرو واالبتكار التنافسية والقدرة الصناعية التنمية في اكبيرً 

 

 التدريب خالل منقدم المساواة  على والجأنالتجارية في  األعمالرائدي المشاريع الشباب و احتياجاتأن يلبي هذا المجمع  المتوقع ومن

 واالبتكار والتكنولوجيا للعلوم الوطنيةأنجوال  سياسة تنفيذ من جزء المشروع هذايُعَد  .الصناعيةالمشاريع  حاضنات في والتطوير والبحث

تنمية  على ،1111-1122الفترة  في للتنمية األفريقي البنك استراتيجية مع ةكاملصورة ب يتماشى كما .الوطنية التنمية خطة مع تماشىيو

 .والجنسين البشري المال رأسو مهاراتال

 

 .األفريقي لتنميةا بنك موقع زر ،الكاملة المقالة اءةقرل

 

 ] ةالمقال هذه تقييم | صديق إلى إرسال [

 

 األمريكتين

 الخضراء البالستيدات تدوير إلعادة طبيعية آلية باستخدام النباتات ازدهار كيفية عن يكشفون العلماء

 
 .العائد لتحسيناستغالله  يمكن ما وهو الطاقة،في امتصاص النباتات  تحكم تفاصيل البيولوجية للدراسات لكوس معهدب جديد بحثيكشف 
 .ةيالبيئ التحديات مع تعاملللالوسائل  من متنوعة مجموعة ماستخدولذا تلجأ إلى ا ،ثابتة في المكان الذي ُزِرَعت بهبطبيعتها  النباتاتتظل 
على  النواة،وهو  الخلية، قيادة مركزويعمل  .النمومن  نباتال لتمكين كيميائية طاقة إلى الشمس أشعة تحويلب الخضراء البالستيداتتقوم 

 عند مثاًل ويحدث هذا  الخلية، فيبالستيدة  211-21البالغ عددها  الخضراء البالستيداتجميع  تدميرل األحيان بعض في إشارات لارسإ

 الخضراء، البالستيدات لالتخمما يسبب ا مواد،بعض ال استخدام وإعادة ليتحلب نبات نواة تبدأ كيف يالبحث فريقاكتشف ال .األوراق ساقطت
 .اآلن إلى يتم عرضها لم اولكنبها  االشتباه تم آلية وهي

 
 يسمىتفاعلي  سام جزيء مختلة أنتجت بالستيداتكان ينتج  نباتأن ال فريقال الحظ األرابيدوبسيس، نبات من طافرة نسخة ةدراس أثناء

 الكائنات في ستخدميُ  ،اليوبيكويتين بروتينتحليلها بل ةلفاتال البالستيداتتوسم  الخالياكانت  .الخاليا في تراكمالذي  "األحادي األوكسجين"

 فيو .يبدأ عملية الوسم PUB4 بروتين أن الفريق الحظ ،مع إجراء فحص أكثر دقة .البروتين وظيفة لتعديل البشر إلى الخميرة من الحية

اليوبيكويتين وسوم  وضع خالل من البالستيداتتحلل  يبدأ أنه لكوسمعهد  فريق أظهر الخاليا، موتمرتبط ب كان PUB4أن بروتين  حين

 .الخلوي التدوير إلعادةالعضو  وسمل
 

 بعمل خليةسمح للي اجديدً مساًرا  اكتشفنا لقد" ساينس ة بمجلةرونشالم للدراسة األول والمؤلف سولكبمعهد  معالِ  ودسون،و جيسي يقول
 مثل لنباتاتل األساسية البيولوجيا فهمإن " ،رئيسية بالمنشور ةمؤلف ،تشوري جوان توقال ."الخضراء البالستيدات على جودة مراقبة اختبار

 قدرة أكثر المحاصيلتطوير و البالستيداتالتحكم في  كيفية لتعلم أقرب خطوةإلى  يقودنا الخضراء بالستيداتنحالل االختياري في الاال هذا
 ."جهاداتاإل مقاومة على

 
 .لكوس معهد موقع من صحفيةال ةلاقالم اقرأ المعلومات، من لمزيد

 

 ] ةالمقال هذه تقييم | صديق إلى إرسال [

 

http://www.afdb.org/en/news-and-events/article/afdb-approves-us-90-million-loan-to-promote-science-and-technology-in-angola-14874/
http://www.salk.edu/news/pressrelease_details.php?press_id=2123


 الدرنات في كاروتين البيتا مستوى لتعزيز جديدة تقنية يطورون تومسون بويس معهد علماء

 

 درنات تطوير على النبات علومل دانفورث دونالد ومركز تومسون بويس معهد علماءيعمل 

، إيك فان جويس، بويس تومسونبمعهد  ةمساعدال ةستاذاأل تحيث طور أ فيتامينغنية ب

 بمساعدة .البطاطس في ،أ فيتامينهو المركب الطليعي لو كاروتين، بيتانتاج الإلتقنية جديدة 

 .ابيولوجيً جذور كاسافا مقوية  لتطوير التقنية هذه ستستخدم دانفورث،مركز  خبراء

 

 سالبطاط جينوم فيعلى نحو خاص  مصمم DNAجزيء  ادخال الجديدة التقنية تتضمن

 كاروتينويدوهو  زياكسانثين،إلى  كاروتين بيتاال ليحوت إلنزيمشفر ي الذي الجينغالق إل

 بيتاال تراكم إلى هذا يؤدي ثم .أ فيتامين إلى تحويله يمكن ال ولكن كاروتين بيتابالشبيه 

 طفليوميًا ل المطلوبةأ  فيتامين ةجرع من% 21 الى يصل ما لتلبية كفيبكمية ت كاروتين

 .كاروتين بيتا مستويات لزيادة االستراتيجيات من المزيد إلضافة الفريق خططوي .صغير

 

 على أ غني بفيتامينال كاسافاالسيساعد  نجاحها، حال فيو ،كاسافاال لنباتات التكنولوجيا لنقل دانفورث فريق مع اآلن فانجويس . د عملت

 .يسود مرض نقص فيتامين أ حيث آسيا وجنوب أفريقيا في سيما وال أ، فيتامين نقص من يعانون الذين األطفال عدد تقليل

 

 .تومسون بويس معهد موقع من الدراسة عن المزيد اقرأ

 

 ] ةالمقال هذه تقييم | صديق إلى إرسال [

 

 للجفاف المتحملة النباتات في الضوئي التمثيل في ثاقبة نظرة يقدم األناناس جينوم شفرة فك

 

 .للمياه المتعطشة بيئاتال في زدهروا سنةستة آالف  من ألكثر األناناس عَ رِ زُ 

 باحثونال قام الظروف، هذهمثل  فيناضًرا يصبح ل األناناسنمو ي كيفمعرفة ل

 .الوراثيةمساراته و النباتجينات  فحصب شامبين-أوربانا في إلينوي جامعةب

 

 األجداديشارك نفس  األناناس أن ،البيولوجيا أستاذ ،جمين راي بقيادة الباحثونوجد 

ازدواجات  األناناس أسالفواجهت  النباتات، من كثير مثلو .واألرز الذرة مع

 لتتبع "لجينومل ةكاملال اتاالزدواج" هذه بقايا الباحثونتتبع  لذلك لجينوم،ل متعددة

 .التطوري نباتال تاريخ

 

 معظم تستخدم بينما ،(CAM) العصاري الحمض أيضيسمى  الضوئي التمثيل عملية من خاص نوع يستخدم األناناس أن الفريقاكتشف 

 C3 نباتات تستخدمها التي المياه من فقط %11 تستخدم CAM نباتاتأن  جمين وقال .(C3)التمثيل الضوئي ثالثي الكربون  النباتات

 بعض أن الجينوم كشفو .النباتات لمعظم مالئمة غيروالتي تكون  الجافة الهامشية األراضي في نموال CAM نباتات تستطيعو نموذجية،ال

 الليلو بين النهار التفريقنبات بلل يسمحمما  ،بالنبات* الساعة البيولوجية جيناتبواسطة  مظ  نَتُ  الضوئي CAMتمثيل  في ساهمالتي ت الجينات

 لجينات التنظيمية العناصر بين صلة العلماءفيها  جدي التي األولى المرة هي هذه"وقد صرح مينج قائاًل  .لذلك وفقًا األيض عملية وضبط

 ."البيولوجية الساعة وتنظيم الضوئي CAMتمثيل 

 
 .معين بسلوك ساعة 10 مدار على الحي الكائن داخل تحدث بيولوجية عملية أي(: البيولوجية الساعة) اليَومي النَْظم*

 

 .زإلينوي أخبار مكتب من الصحفي البيان اقرأ المعلومات، من لمزيد

 

 ] ةالمقال هذه تقييم | صديق إلى إرسال [

  

http://bti.cornell.edu/news/a-plus-potatoes-may-lead-to-more-nutritious-cassava-crops/
https://news.illinois.edu/blog/view/6367/272619


 الهادئ والمحيط آسيا

 الصيني البذور قانون تعديل
 

 الدائمة للجنةالشهرية الثنائية  الدورة بداية في ثانيةلمطالعة الل التشريعية السلطة إلى يالصين البذور قانون مشروعتم تقديم طلب بتعديل 

 البذور إنتاجرخصة  على الحصول في للراغبين الحواجز التعديل هذايزيل  .1122 أكتوبر 21 فيثاني عشر ال الشعب الصيني لمجلس

 .األخرى الدول مع ةنافستتمكن من الم حتى الصناعة مستوى على االبتكار تحفيز في الحكومة تأملحيث  والتجارة
 

على  الموافقة ه يجبأن على نصي يذالوهو  تغيير، دون الرئيسية المحاصيل بذور على الموافقة نظامالقانون ترك مشروع فإن  ذلك، ومع
 .السوق في مإدخاله قبل المنظمينبواسطة  (القطن الصويا، فول القمح، الذرة، األرز،) المحاصيلتلك  بذور

 
 المعدلة البذور حسينوت واختبار تربيةوتوجيه يتم تقييم  أن يجب أن إلى امشيرً  ،وراثيًا المعدلة لبذورل رشيد نهج القانون مشروعيتبنى 
 .المناسب الوقت في المعلومات نشرو وراثيًا المعدلة لبذورل إدارتها زيتعز والغابات الزراعيةالمعنية ب السلطاته ينبغي على وأن ،وراثيًا

 
 .يةالصين الزراعة وزارة موقع على صحفيةال ةلاقالم اقرأ التفاصيل، من لمزيد

 
 ] ةالمقال هذه تقييم | صديق إلى إرسال [

 

 الشعير في الجفاف تحمل لتحسين رئيسي جين يكتشفون استراليا باحثي

 

 على لحصولبا للنبات سمحي الشعير في ارئيسيً  اجينً  أستراليا في كوينزالند جامعةب الباحثون حدد

اتحاد  من هيكي لي .د قالفي هذا الصدد،  .الجفاففي ظروف  التربة عمق في المخزنة المياه

 سمحة، وهو ما الضيق الجذور نمو يحفز الجين هذا أن والزراعة غذيةبتكار في األلال كوينزالند

 .التربة أعماق في المخزنة المياه لىإ وصوالً ألسفل  ةخترقم جذوربإنبات ال للنبات

 

 إلى تهدف نوعها من األولىهي  دراسة ،كوينزالند جامعةه الدكتوراه بطالب روبنسون، هانا أجرت

 .النمذجة إلى العائدتوقع  من شيء كل تؤثرأن  هانتائجمن شان و الشعير، يةنتاجبإ روالجذ بنية ربط

 

 حتى أنه وأضافت ."العالم أنحاء جميع في الشعير إنتاجما يَُحد  أكبرهي  المياه" روبنسونمس  قالت

 يجذر نظامذات  نباتات تربيةإن القدرة على و األرض، أعماق في مياه هناك جفاف،ال حالة في

ظروف  في الشعير بإمكانهم الحفاظ على عائد نمزارعيال أن يعني المياه هذه إلى لوصولمتمكن من ا

 .الجفاف

 

 .كوينزالند جامعة موقع على المزيد اقرأ

 

 ] ةالمقال هذه تقييم | صديق إلى إرسال [

 

 أوروبا

 وراثيًا المعدلة للمنتجات الوطني الحظر اقتراح يرفض األوروبي البرلمان

 

 دولة ألي سمحي يذال األوروبي االتحاد قانون مشروع األوروبي البرلمان رفض

 قوافَ الم وراثًيا المعدلة المنتجات استخدام أو بيع تقييد أو حظرب االتحاد في عضو

 إذا أنه من قلقون البرلمان أعضاء .أراضيها في األوروبي االتحاد قِبَل من عليها

 بين الحدود مراقبة إعادة إلى يؤدي أن شأنه من فهذا القانون، على الموافقة تمت

 لجنةال من طلبوا فقد وعليه .وراثًيا ةمعدلال للكائنات والمناهضة الداعمة دولال

 .القضية هذه حول جديد اقتراح لصياغة

 

 االتحاد في الزراعة على سلبية عواقب له يكون قد االقتراح هذا أن أعتقد"

 معدلة مصادر من البروتين إمدادات على كبير بشكل تعتمد التيو األوروبي،

http://english.agri.gov.cn/news/dqnf/201511/t20151102_26792.htm
https://www.uq.edu.au/news/article/2015/10/digging-deep-drought-proof-australian-barley


 حيث عدمه، من االقتراح هذا تنفيذ بشأن مخاوف هناك ا،وأخيرً  .الواردات على مباشرة غير سلبية اآثارً  أيًضا له يكون أن ويمكن .وراثيًا

 برفض تهتوصي على الموافقة تمت الذي فيا، ال جيوفاني مقررال لسان على هذا جاء "األوروبي االتحاد في الحدود على رقابة جدتو ال أنه

 .صوت 21 وامتناع صوت، 52 مقابل صوتا 255 بـ قتراحاال

 

 .األوروبي البرلمان موقع من الصحفي البيان اقرأ

 

 ] ةالمقال هذه تقييم | صديق إلى إرسال [

 

 العلمي البحث

 Verticillium dahliae فطر ضد الدفاعية النبات واستجابة الساق استطالة في يشارك GhACL5 جين

 

 ذلك، ومع .مفعاًل  غير يكون عندما ساقال استطالة خلل في سينسيز، T-Spm لمركب يشفر الذي ،"ACL5" األرابيدوبسيس نيج يتسبب

 من كل درس الصدد، هذا في .األحيائي لإلجهاد االستجابة في وظائفهو ACL5 جين تعبير فرط آثار عن ةمحدودال المعلومات بعض تتوفر

 .األرابيدوبسيس نبات في (GhACL5) القطن جين تعبير اآلخرون والباحثون الصين في الزراعية بىهي جامعة من مو هويجوان

 

 في الجين إسكات أدى ذلك،ل باإلضافة .T-Spm مركب مستوى ورفع النبات طول في كبيرة زيادة إلى GhACL5 جين تعبير فرط أدى

 ضاالممرب المعالجة بعد GhACL5 جين تعبير استحث ماك .حادة يةقزم يةظاهر أنماط في وتسبب T-Spm مركب كمية خفض إلى القطن

 مقاومةال القطن نباتات في واإليثيلين كيالجاسمون وحمض الساليسيلك حمض النباتية هرموناتالب وكذلك Verticillium dahliae الفطري

 .V. dahliae فطرب لإلصابة النباتات قابلية تعزيز على القطن في يالجين سكاتاإل عمل .Verticillium dahliae فطرل

 

 .V. dahliae فطر ضد يةدفاعال االستجابةو ساقال استطالة في شاركي GhACL5 جين تعبير أن إلى النتائج تشير

 
 .ريبورتس سيل بالنت مجلةب ةالمقال على االطالع يمكن المعلومات، من لمزيد

 
 ] ةالمقال هذه تقييم | صديق إلى إرسال [

 

 الجفاف ظروف في التزهير ويؤخر األلياف طول يزيد القطن في AtRAV2و AtRAV1 جينات تعبير فرط

 

جينات  تعبير بفرط التقنية تكساس جامعة من ميتال أمانديب بقيادة يبحث فريق قام القطن، ألياف تطور في الجفاف إجهاد تكيفو تأشير لفهم

AtRAV1 وAtRAV2  موقع التزهير  نسخل هاقمعب ةمعروف الجينات هذه .القطن في األرابيدوبسيسمن(FT) مستقلال يالثغر فتحال زيحفوت 

 .خليةبال

 

 ظروف في نتاجيةاإل في فقط هامشي انخفاض معبكثير  أطول أليافيتمتع ب AtRAV2و AtRAV1كان القطن المحور بفرط تعبير جين 

 ألياف منتجانس  وأكثر أقوىاألطول المحورة في النباتات المقاومة للجفاف  األلياف كانت .الجفاف إجهادفي ظروف  أو جيدالري ال

 .النموذجية المزروعة في ظروف الري الجيد النباتات

 

تراكم نسخ  قمعب رتبطوهذا ي العليا، العقد فيباللوز  تواحتفظالتزهير  في AtRAV2و AtRAV1كما تأخرت السالالت المحورة بجين 

GhFT-Like (FTL) جينات  تعبيرتغير  أن النتائج أظهرتقد و .الداخليRAV  لمحاصيلل المظهريالنمط  تعديليحمل إمكانية. 

 

 .ساينس بالنت مجلةب ةالمقال اقرأ المزيد، لمعرفة

 

 ] ةالمقال هذه تقييم | صديق إلى إرسال [

  

http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/content/20151022IPR98805/html/Parliament-rejects-national-GMO-bans-proposal
http://link.springer.com/article/10.1007/s00299-015-1844-3
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0168945215300704


 الليتشي فاكهة في لإلزهار الطبيعي التباين سبب هو LcFT1 جين بروموتر اختالف

 

ِّل في تلك الفاكهة  رازهاإلعدم استقرار  ، إال أنالعالية التجارية القيمة ذات هامةالفواكه المن  (Litchi chinensis) الليتشيفاكهة   مشكلةيَُمثِ

على نحو  اآلياته فهمل الليتشيإزهار  زمالئه مع إسرائيل في الزراعية البحوث منظمةفرايمان من  ادخأفيدرس  .للمنتجين بالنسبة كبيرة

 .أفضل

 

 فقطتحفز  أن يمكن المنخفضة الحرارة درجات أن الفريق ووجد .LcFT2و LcFT1من جينات نديد موقع التزهير وهم  اثنين فريقال حدد

إلى تحفيز  واألرابيدوبسيس التبغ في LcFT1جين  تعبيرأدى  .LcFT2جين  تعبير تحفز ال ولكن األوراق، في التعبير LcFT1تعبير جين 

 .المنخفضة الحرارة درجات في الليتشيفي  األزهار حث في LcFT1جين  دور على يدل ممااإلزهار 

 

اإلزهار  وألصناف مبكرال راهزاإل ألصنافبروموترز و مختلفةال الليتشي أصناف في LcFT1بروموتر  من نوعين فريقاكتشف ال كما

 .منخفضةال حرارةال لدرجة حساسية أكثر مبكرال رازهاإل أصنافوُوِجَد أن البروموترز في  .تأخرالم

 

 .ساينس بالنت مجلةب ةالمقال اقرأ الدراسة، حول المزيد لمعرفة

 

 ] ةالمقال هذه تقييم | صديق إلى إرسال [

 

 الجفاف تحمل صفة األرز يمنح OsNF-YA7 النسخ عامل

 

مستحثة ال الجفاف تحمل آلية ، إال أنالجفافلضغط نبات ال استجابات في دورهابسبب االهتمام األرز  في NF-Y النسخ عواملت أثار

 سيول جامعة من الباحثين من غيرهمع  ييل كيون جدونفي هذا الشأن، عزم  .جيدعلى نحو  مفهومة ليست NF-Yالنسخ  عوامل بواسطة

 .اآلليات هذه دراسةعلى  الجنوبية كوريا في الوطنية

 

 فرطأدى و الجفاف ضغطواسطة بُمستََحث  OsNF-YA7 تعبير كان .OsNF-YA4و OsNF-YA7 ،األرزفي  NF-YA جينات نوالباحث حلل

 فرط يؤثر ولم الجفاف ضغطبواسطة  OsNF-YA4يُستََحث  لم المقابل، فيو .بهم الجفاف تحمل تحسنالمحورة إلى  األرز نباتات في هتعبير

 .الجفافضغط ل النباتات حساسية على هتعبير

 

 هذه تشير .OsNF-YA7مسار تحمل الجفاف بوساطة  في ونشاركي OsNFYA7 من ’2 النهاية اتجاه فيفي  جين 01 أيًضا التحليل حدد

 .الجفاف لضغط األرزتحمل  في OsNF-YA7عامل النسخ ل هامال دورإلى ال النتائج

 

 .ساينس بالنت مجلةب المقالة اقرأ المعلومات، من لمزيد

 

 ] ةالمقال هذه تقييم | صديق إلى إرسال [

  

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0168945215300881
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S016894521530090X


 النباتية الحيوية التكنولوجيا وراء ما

 "Dammarenediol-II" إنتاج بغرض باستوريس البيكيا لخميرة األيضية الهندسة

 

 ذات النباتية الجينسنج أنواع في عادة توجد نشطة مركبات وهي يد،انوسيجينسال عائلة مركبات أحد هو Dammarenediol-II مركب

 طريق عن باستوريس البيكيا خميرة في dammarenediol-II بمركب التركيبي مسارال تعبير تم السابقة، الدراسات في .الطبية األهمية

 .جينسنج باناكسال من (PgDDS) جين إدخال

 

 ذلك تم .dammarenediol-II مركبل مؤشر وهو ،oxidosqualene-2,3 لمركب البيكيا خميرة إنتاج نوالباحث رفع اإلنتاجية، لتعزيز

 إنتاجية في كبير تحسن إلى هذا وأدى .oxidosqualene-2,3 مركب خليقت عن المسؤول ERG1 جين تعبير تعزيز خالل من

dammarenediol-II ضعف 6.5 من أكثر. 

 

 ،*تنازليًا ERG7 جين تنظيمب الفريق قام .نموها على التأثير دون البيكيا داخل oxidosqualene-2,3 مركب سنافت أيًضا الباحثون خفض

 من بأكثر dammarenediol-II مركب إنتاج زادو .نوستيرولال إلى oxidosqualene-2,3 مركب تحويل عن المسؤول الجين ووه

 .ضعف 2.6

 

 .البيكيا أنواع في الجينسينوسايد نتاجإل جيدة منصة الدراسة هذه في الُمَهنَدَسة باستوريس البيكيا سالالت تَُشِكِّل

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

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

 

 .بيوتكنولوجي مجلةب المقالة اقرأ المعلومات، من لمزيد

 

 ] ةالمقال هذه تقييم | صديق إلى إرسال [

 

 تذكيرية رسائل

 وراثيًا المحورة غير والمحاصيل المحورة المحاصيل بين التعايش :جديد جيب كتيب

 

 المحورة المحاصيل بين التعايش 15 رقم الجيب كتيب (ISAAA) الزراعية الحيوية التكنولوجيا لتطبيقات الدولية الهيئة أصدرت

 وراثيًا المحورة وغير المحورة المحاصيل زراعة يمكن هأن وضحت حالة دراسات األخير الكتيب يتضمن .وراثيًا المحورة غير والمحاصيل

 .عارِ زَ المَ  بين حاجزة مسافة وضعو التزهير معاد نظيمت مثل المناسبة التوجيهية المبادئ إلى باإلضافة متجاور، موقع في وقتال نفس في

 .لتعايشل توجيهيةال مبادئال وضع في األوروبي واالتحاد المتحدة الواليات تجارب الكتيب ناقشي كما

 

 
 

 .asp.org/resources/publications/pocketk/51/default.isaaa.http://www التالي الرابط من امجانً  نسخة حمل

http://en.wikipedia.org/wiki/Downregulation_and_upregulation
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0168165615301541
http://www.isaaa.org/resources/publications/pocketk/51/default.asp


 

 

 الحيوية التكنولوجيا معلومات مراكز من مقتطفات

 الحيوية التكنولوجيا مجال في التواصل مهارات يشحذون أوغندا في الزراعي اإلرشاد خدمة مقدمي

 

 في بالتواصل الخاص التدريب هذا كان" قائاًل  ،ميتيانا بمنطقة المحلية الحكومةب الزراعي اإلرشاد موظفي أحد ،بونجو رونالد السيد صرح

 كيل الالزمة المهارات على حصلت وقد ؛الحيوية للتكنولوجيا فهمي عزز فقد لي بالنسبة الصلة وثيقو للغاية امفيدً  الحيوية التكنولوجيا مجال

 خدمات مقدمي من 12 بين من رونالد السيد كان ."األخرى الزراعية واالبتكارات الحيوية التكنولوجيا مع أفضل بشكل متواصاًل  صبحأ

 مجال في التواصل بشأن تدريبيةال عملال ورشة حضروا الذينو أوغندا في بيئية زراعية منطقة 22 يمثلون الذين الزراعي اإلرشاد

 الحيوية العلوم معلومات مركز بواسطة العمل ورشة تمَ ِظِّ نُ  .كمباال في 1122 أكتوبر 15-16 الفترة في الزراعية الحيوية التكنولوجيا

 .(SCIFODE) والتنمية للكسب العلوم مؤسسةو ،ISAAA لهيئة التابع أفريسنتر مركز مع بالتعاون ؛(UBIC) األوغندي

 

 التكنولوجيا قضايا عن الحديث وكيفية الحيوي مانواأل الحيوية التكنولوجيا بشأن الصحيحة الرسائل تخطيط على المشاركين تدريب تم

 عن فضاًل  ،األحداث سجيلوت الصحف في المقاالت وكتابة والتلفزيون، الراديو إذاعة مثل اإلعالمية المنابر مختلف في األساسية الحيوية

 ذاعيةاإل مقابالتال لمحاكات المشاركون خضع .وراثيًا المعدلة والكائنات الحيوية التكنولوجياب الخاصة المشتركة العامة ؤونالش معالجة

 .(NaCRRI) محاصيلال موارد لبحوث قوميال المعهدب وراثًيا المعدلة كاسافاوال الذرة ألصناف ةدودالمح ةحقليال تجربةال مواقع واوزار

 به قومي يتال الوراثية الهندسة أبحاث على المشاركين الحقلية التجارب أطلعت فقد ،الغربية أوغندا في نيورووب مملكة من باجايا ليليانل وفقًاو

 وإجراء اإلرشاد، خدمات ممثلي من المزيد تستهدف إقليمية تدريبية دورات عقد ىلع المنظمين المشاركون حث فقد ذلك، ومع .علماؤنا

 على الناس لتوعية مناطقهم، في بشري ردووم يندائم شركاء واصبحي أن من اإلرشاد خدمات مقدمي تمكن ةنتظمم تنشيطية دورات

 .الشعبي المستوى

 

 مراكز تنسيق على القادرين األشخاص لتحديد فرصة التدريب يقدم أن المتوقع من كان فقد ،موجوانيا راابارب .د ،UBIC مركز لمنسق وفقًا

 لمزارعينل أقرب الحيوية تكنولوجياال ذلك في بما الزراعية البحوث معلومات نشر جعل بحيث UBIC مركزل اإلقليمية التواصل

 .الريفية والمجتمعات

 

 البريد على األوغندي الحيوية العلوم معلومات مركز منسق مع التواصل يرجى أوغندا، في الحيوية التكنولوجيا حول المعلومات من لمزيد

 .com.nacrri@gmail.ubic اإللكتروني

 

  

mailto:ubic.nacrri@gmail.com


 الزراعية بوكاالسا كلية في الزراعية الحيوية التكنولوجيا بشأن جديد منتدى عقدي UBIC مركز

 

 التكنولوجيا قانون مشروع وجود معو .األوغندي للجمهور للجدل مثيرو لالهتمام امثيرً  (GMOs) وراثًيا المعدلة الكائنات موضوع يزال ال

 يتصاعد وراثيًا المعدلة الكائنات عن نهاية بال بدوي الذي نقاشال زالي ال لمناقشته، البرلمان أمام الحالي الوقت في الحيوي مانواأل الحيوية

 والخرافات الخاطئة لمفاهيما وازدهار لترسيخ خصبة اأرضً  تهيئة في واسع نطاق على الضجة تلك انتشار تسبب قد ذلك، ومع .بوحشية

 عقدل (CLS) الحياة علوم مركز مع يوغنداأل الحيوية العلوم معلومات مركز تعاون وهكذا، .الحديثة الحيوية التكنولوجيا عن الحضرية

 كجزء منتدىال رَ ِوِّ صُ  .1122 أكتوبر 12 في لويرو منطقة في لزراعةل بوكاالسا كليةب "الزراعية الحيوية التكنولوجيا بشأن الطالب منتدى"

 أوغندا، في وتطبيقاتها الحديثة الحيوية التكنولوجيا على ودقيق هادف حوار وتسهيل الجمهور إشراك إلى تهدف النطاق واسعة جهود من

 .ةمستنير اتقرار اتخاذ تمكينل وذلك

 

 حول واألفكار المعلومات لتبادل ةئمالم فرصة كانتو .الحكومية المؤسسة كليات وأعضاء بطالال من فرد 011 من أكثر المنتدى حضر

 وضع على الطالب اطلع ،التقديمية العروض من سلسلة وبواسطة .وتفاعلي مريح وضع في الزراعية البحوث على الموضوعية قضاياال

 الحديثة، الحيوية كنولوجياتالت وفوائد ،(NARO) الزراعية للبحوث الوطنية المنظمة معاهد تجريها التي ةالمستمر المحاصيل تحسين بحوث

 والتحديات الديموغرافية أوغندا اتجاهات بين التفاعل االفتتاحية المحاضرة توضحأ .الحيوي مانلأل الوطني اإلطار وضع عن فضاًل 

 المنتدى تحول ثم .مستدام نحو على الوطني الغذائي األمن لضمان منسقة بحثية لجهود قوية قضية بذلك لتبني الزراعية، اإلنتاجية في الناشئة

 الطالب من عدد اعترف الحدث، نهاية في .المحاصيل لتحسين الحديثة الحيوية التكنولوجيا حول ةمفتوح وأجوبة أسئلة جلسة إلى بسهولة

 .ةتقليديال التربية عن الناتجة المحاصيل وأصناف وراثيًا المعدلة المحاصيل بين خلطوا لطالما أنهم

 

 مركز من جوميسيريزا جيلبرت ي،بحثال محللال اعتمد نة،يالهج المحاصيل وأصناف وراثيًا ةمعدلال المحاصيل بين الفرق توضيح خالل

UBIC، وأوضح ."مختلفة اأغراضً  تناسب التي دواتاأل من العديد على يحتوي الذي ميكانيكي أدوات صندوق" بـ هتشبيهب المر مماثلة على 

 فقط األداة لكت يستخدمون اأوغند علماء وأن األخرى، األدوات من العديد بين من الصندوق اهذ في فقط واحدة أداة هو الوراثي ليعدالت أن

 .القدر بنفس معها التعامل في األخرى األدوات تخفق للغاية محددة تحديات لمواجهة

 

 
 

 صورةب لحاالمص أصحاب همإلشراك CLS مركزو UBIC لمركز الشكر مودوني، برنار السيد ،الكلية عميد وجه الختامية، اتهتعليق في

 كانت المبادرات تلك مثل أن على وشدد .واسع نطاق على المنشورة الخاطئة المعلومات تضليل لكشف ساسيةاأل معلوماتال نقلو ةاستباقي

 .ينالزراعي والمهنيين الجمهور توعية ءعب تحملل الطالب ناشد كما ،للكلية األكاديمية واليةال تمامإل ثمينة فرص

 

 اإللكتروني البريد على األوغندي الحيوية العلوم معلومات مركز منسق مع التواصل برجاء المعلومات من لمزيد

com.nacrri@gmail.ubic. 
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