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 أفريقيا

 الحيوية التكنولوجيا لصالح تحكم العليا غانا محكمة 

 فيتامين نقص لمعالجة وراثيًا ُمَهنَدَسة سافااك صنف B6 أفريقيا في 

 

 األمريكتين

 يةالخف األمراض لمواجهة نباتال في اإلنذار نظام حسينت 

 يل التمرنخ نشأة على ضوءال يسلط الجينوم تسلسل قراءة مشروع 

 

 الهادئ والمحيط آسيا

 قاسيةال بيئاتال في لبقاءل بمناعته يساوم التبغ 

 علمي أساس على وراثًيا المعدلة المحاصيل نع اكتابً  يؤلف الحيوية للتكنولوجيا سابق ناقد/صحفي 

 

 أوروبا

 السامة الموادب أرضها عن النباتات فعادت كيف يكتشف يبحث فريق 

 الذاتي التلقيح لمنع ةمختلف لنباتات الخشخاش جينات نقل 

 النباتية اتيوالكيمياب غنية طماطم يطورون إنيس جون مركز علماء 

 الدم ابيضاض عالج إلى يؤدي ينبات اكتشاف 

 

 العلمي البحث

 وراثيًا الُمَهنَدَسة لذرةل الهجينة األصناف في ةالحب تكوين على تؤثر ةالتقليدي الرجعي التهجين ممارسات 

 جين TaNAC29 ِّن القمح من  األرابيدوبسيس في والجفاف ةحوالمل تحمل يَُحس 

 التبغ جين تعبير فرط NsylCBL10  َيُح ِّ  األرابيدوبسيس في الملوحة تحمل نس 

 جين تعبير RsMYB1 نَيُ  االقحوان في ِّ  التخليقية األنثوسيانين جينات مظ 

 

 الحيوية التكنولوجيا معلومات مراكز من مقتطفات

 الحيوية التكنولوجيا محاصيل عن ندوة يعقد بفيتنام الحيوية التكنولوجيا معلومات مركز  



 أفريقيا

 الحيوية التكنولوجيا لصالح تحكم العليا غانا محكمة

 

 أحكاميتم تنفيذ  حتىوراثًيا  ينالمعدلواألرز  اللوبيا تسويقلوقف  ،"FSG" لغذاءل ةمعاالد منظمةالدعوى  العليا سريعمحكمة المسار الردت 

 أعضاء وحتى الغانيينعلى  يؤثر لن الحيوية التكنولوجيا منتجات تسويقفإن  أدجي،للقاضي دينيس  وفقًاو .بالكامل الحيوي األمان قانون

 دوندعوى بالالقاضي  رفض ،من ثمو .مطلبه من عدم الموافقة على ضرر أي وا منيعان االلتماس لن مقدمي إن أيًضا وقال .FSGمنظمة 

 .أساس

 

 .Brief Smart BIO موقع على المزيد اقرأ
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 أفريقيا في B6 فيتامين نقص لمعالجة وراثيًا ُمَهنَدَسة كاسافا صنف

 

 زيورخ في للتكنولوجيا السويسري الفدرالي المعهدو جنيف جامعة علماء قدم

(ETH Zurich ) من عالية مستويات جنت  يُ  وراثيًاُمَهنَدس  جديدصنف كاسافا 

 .نيتشر بيوتكنولوجيمجلة  في نتائجال ونشرت .B6 فيتامين

 

 حتوي، وهي تالفيتامينات إلى تفتقر ولكنها الحرارية بالسعرات غنية كاسافاال

 فيتامين من المطلوب اليومي قدرال تحقيقلو ،B6 فيتامين من صغيرة كمية على

B6، اكتشفت  .يًايوم كاسافاال من جرام كيلو 1 من أكثر يأكل أن المرء على

 PDX1هم؛  االنزيمات من اثنين جنيف جامعة من فيتزباتريك تيريزا بروفيسور

 هذا تستخدماو B6 فيتامين إنتاج في انشاركي األرابيدوبسيس في PDX2و

 سالالتإنتاج  إلى أدى مما ،الكاسافا جينوم في االنزيمات النتاجتشفر  التي الجينات العلماءأدخل  .كاسافاال في B6 فيتامين ضخل االكتشاف

 كاسافاال سالالت أن التجارب الحقلية وتجارب الصوبة النباتية أظهرت ذلك، على عالوة .B6 فيتامينمرتفعة من  كمياتب جديدة كاسافا

 .النباتات في *ابيولوجيً متوفر  B6 فيتامينأن و مستقرة جديدةال

 

 تعتبر حيث الكبرى الصحراء جنوب أفريقيا في خاصةً  B6 فيتامينقد تمنع نقص  للجمهور، متاحةتلك  كاسافاال سالالت تصبح عندما

 .األساسية المحاصيل أحد أهم كاسافاال

 
 التالي الرابط من عنه القراءة يمكن: التوافر الحيوي

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D8%B1_%D8%AD%D9%8A%D9%88%D9%8A 

 

 .Zurich ETH موقع من المشروع عن المزيد عرفا
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http://www2.smartbrief.com/servlet/encodeServlet?issueid=F04149EC-FFBB-47FB-B8F3-71874F76C545&sid=0a5bf595-5215-4d4c-95bd-bf5fcdd505b9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D8%B1_%D8%AD%D9%8A%D9%88%D9%8A
https://www.ethz.ch/en/news-and-events/eth-news/news/2015/10/cure-for-vitamin-b6-deficiency.html


 األمريكتين

 الخفية األمراض لمواجهة النبات في اإلنذار نظام تحسين

 
 بقيادة الدوليين العلماء من فريقيعمل  .مي الخاص بهدفاعال شاراتاإل نظام اختراق تمي عندما ةخفيمتال مراضباأل النباتات خدعتن ما اكثيرً 

 ةهندسب الفريققام  .بهم اإلنذار نظام تعزيز خالل من الهجماتتلك  مثل مواجهةعلى  النباتات ةساعدم على انجميشي والية جامعة
 .والحشرات ألمراضة لمسببالكائنات ال ضد النبات دفاعات ينظم ينبات هرمون وهو ،الجاسمونيت مستقبالت

 
 بكتيرياال بواسطة السم هذا مخدَ ستَ يُ  .يسمى الكوروناتين لجاسمونيتل محاكي سمللغاية  ةطورالمت األمراض مسببات من مجموعةتنتج 

 شاراتاإل نظامتفعيل  دون الدفاع نظام تجاوزب ةممرضكائنات اللل يسمح مما النباتية، الموارد تحول التي ،الجاسمونيت مستقبالت لتجاوز
منخفض  أيًضا هولكن الحشرات،ضد  لدفاعل اتشاريستمر في إرسال اإل نس  حَ مُ  لقب  ستَ مُ  ونحثاالبطور  ،الختراقا لوقف .نباتالفي 
 .الكوروناتينتجاه سم  كبير حد إلى حساسيةال
 
 هوأن البكتيرية، الجراثيممن خالل المرتكزة على الكوروناتين الجاسمونيت  ُمستَقب لهيمنة على وقف ال يمكن هأن لفريقا مفهوم إثباتوضح أ

 النبات أمراض بحوثل صعبًا اهدفً وهو األمر الذي كان يمثل  األمراض، ومسببات الحشرات من لكل مقاومة صبحلت النباتاتيمكن هندسة 
 .والحشرات

 
 .انجميشي والية جامعة موقع على صحفيال بيانال اقرأ البحث، هذا حول التفاصيل من لمزيد
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 التمر لينخ نشأة على الضوء يسلط الجينوم تسلسل قراءة مشروع

 

 نخيل أصناف بين ةدووجم ةطفر مليون من أكثر حددواو ،النخيلمن وضع خريطة جينوم  أبو ظبي في نيويورك جامعةب الباحثونانتهى 

 .التمر في األمراض ومقاومة الفاكهة لونو الثمار نضج في مةاه تكون قد جينات واوجدو التمر،

 

 فيآخر حديث و األوسط الشرق في مبكر صنف – ينميزم تدجينصنفي  من نحدرت المعاصرة نخيلالأشجار  أن إلى أيًضا الدراسة تشير

 أفريقيا، شمال إلى ذلك بعد وانتشرت األوسط الشرق منطقة في مرة ألول تعَ ر  زُ  النخيل أشجار أن ثانية فرضية وتقترح. أفريقيا شمال

 .البري سلفه مع أفريقيا شمال، تهجن تمر الطريق لاطو ما مكان في ولكن

 

أصناف  9 األوسط؛ الشرقصنف مستوطن في  62 أفريقيا؛ شمال من ةعين 11 دولة، 16 من نخيل صنف 26 جينوم يالبحث فريقال حلل

تشارك التمر  نخيلأشجار  وأن ،اءحمر أو اءصفر ثمارل األشجار إنتاجفي  تسببت جينية طفرة أيًضا اكتشفواو .آسيا جنوب لمنطقةمتأصلين 

 .زيتال نخيل ،قريبها البعيد مع الجينية الطفرةتلك 

 

 .نيويورك جامعة موقع على الصحفي البيان اقرأ المعلومات، من لمزيد

 

 ] ةالمقال هذه تقييم | صديق إلى إرسال [

 

 الهادئ والمحيط آسيا

 القاسية البيئات في للبقاء بمناعته يساوم التبغ
 

يتمكن من ل المبكر النمومقابل سرعة  تهمناع نظاميساوم ب القديماألصلي  االستراليالتبغ  أن للتكنولوجيا كوينزالند جامعةذكر الباحثون ب
 .نيتشر بالنتسبمجلة  تهمدراس نتائج تشر  نُ قد و .الجافة البيئات وسط البقاء

 

 تداولها تم الحين، ذلك منذ، واألميركيين العلماء إلى Pitjuri باسم األصليينأستراليا  سكاندى ل المعروفت علماء أستراليا بذور التبغ لرسأ

جين  في طفرة واواكتشف المختلفة Pitjuri لنباتات النووي الحمض تتسلسالاألخيرة  نيباحثال دراسة تقارن .تهالدراسآخر  إلى مختبر من

Rdr1 بذورالاستخدام إمكانية  فكرة العلماءألهم  مما البذور حجم أيًضا تضاعف وقد .أستراليا وسطب قاسيةال ظروفال في بقائها إلى تأد 

 .الدوائي الستخدامل المضادة ألجسامكمصنع حيوي ل
 

 .Scientist Asian موقع من المزيد اقرأ
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http://msutoday.msu.edu/news/2015/protecting-plants-from-stealthy-diseases/
http://www.nyu.edu/about/news-publications/news/2015/11/09/nyu-abu-dhabis-100-dates-genome-sequencing-project-sheds-light-on-the-origin-of-the-date-palm.html
http://www.asianscientist.com/2015/11/in-the-lab/qut-nicotiana-benthamiana-rdr1/


 

 علمي أساس على وراثيًا المعدلة المحاصيل عن كتاًبا يؤلف الحيوية للتكنولوجيا سابق ناقد/صحفي

 

 باللغة وراثيًا المعدلة المحاصيلعن  العلم علىهو أول كتاب قائم و ،"وراثيًا المعدلة لمحاصيلالشديد ل الفهم سوء" كتاب مؤخرا صدر

وهي  مينيتشي،بجريدة المعدلة وراثيًا لكائنات لنشًطا مناهًضا  اصحيفً  مراساًل  كوجيما السيد كان .كوجيما ماسامي السيد، تأليف اليابانية

 العلمية الدراسات من وراثيًا المعدلة المحاصيل وفوائد العلمية المعلومات كتاب يوثق .اليابان في شعبية صحف ثالثواحدة من أكثر 

 .األمريكية المتحدة الواليات في مختبراتالو المزارعين حقول من ومالحظات ،"التصديقو رؤيةال"روايات من رحلة  وكذلك ،الموثوقة

 المحاصيل عن تحدثالو الكتابة في ئًاخطم كان أنه واعترف وراثيًا المعدلةالمناهض للكائنات  السابقعن موقفه  كوجيما السيد اعتذر

 .التكنولوجيا هذه حقيقة وفهم معرفة دون وراثيًا المعدلة

 

 العلم استناًدا إلى القصص سرد على وحثهم خاطئة،ال معلوماتال نشرتي تال اليابان في األكاديمية واألوساط اإلعالم وسائل أيًضا كتابال ينتقد

يبرز ، وواألجانب المحليين، المزارعين ذلك في بما حلاالمص أصحاب مختلف نظر ووجهات آراءتضمن الكتاب أيًضا  .السياسة وليس

ذو فائدة عظيمة  هذايُعد  .منها المشتقة واألغذية المحاصيل سالمة اختبارات وكذلك ،وراثًيا المعدلة لمحاصيلل العلم على القائم الفهم أهمية

 .هناك مشكلةً  يمثلالمعدلة وراثيًا  محاصيلال يزال قبول ال حيث اليابان في

 

 
 

 عن معلومات على للحصول .أمازون موقع نم الكتاب ءشرا يمكنو .Blogos موقع على األصلي المقال راجع التفاصيل، من لمزيد

 البريد عناوين على توميتا فوساو .د الياباني الحيوية التكنولوجيا معلومات مركز مدير مع التواصل يرجى ،اليابان في الحيوية التكنولوجيا

 .com.yrl05042@nifty و com.hitbio-ftomita@a اإللكتروني
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http://blogos.com/article/130071/
mailto:ftomita@a-hitbio.com
mailto:yrl05042@nifty.com


 أوروبا

 السامة بالمواد أرضها عن النباتات تدافع كيف يكتشف بحثي فريق

 

 عمل يةكيف بخصوص اواضحً  غير األمر ظل ولكن ،اجيرانه لمكافحة كيميائية مواد وتطلق نتجتُ  النباتات أن عقود منذ المعروف من كان

 المنافس النباتات تطور بطئت النباتية السموم اتفئ أحد أن اوفرنس ياألمان علماء أجراها دراسة أظهرت .خرىاأل النباتات على المركبات تلك

 .الجينوم تركيب على محدد بشكل العمل خالل من

 

 إلى يُشار .األخرى النباتات وتطور نمو تمنع أن يمكن سامة مركبات وهي ،األليلوكيميائيات مركبات النباتات استخدمت عقود، مدى على

 هذا مثلل الجزيئية اآللية فهم يتم مرة ألول ولكن طويلة، لفترة امعروفً  ظل وقد ،"بيوكيميائيال تضادال" مصطلحب الكيميائية الحرب هذه

 الدورية الهيدروكساميك أحماض هيو ،النباتب الثانوية األيض مركبات من معينة فئة دور العلماء فحص .لنباتاتل "مكانيال السلوك"

DIBOA وDIMBOA، النباتاتب أسيتايليز-دي هيستونال إنزيمات ثبطت النباتية السموم أن واووجد .يةالعشب نواعاأل من العديد تنتجها التي 

 .نموها على اسلبً  وتؤثر المجاورة

 

 .التطورية للبيولوجيا بالنك ماكس معهد موقع على ةصحفيال ةالمقال اقرأ البحث، هذا حول المعلومات من لمزيد
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 الذاتي التلقيح لمنع مختلفة لنباتات الخشخاش جينات نقل

 

 غير عملية هو الذاتي التلقيح .القريبة أنسابه من اللقاح وحبوب ةالخاص هلقاح حبوب يرفض نبات إنتاج من هامجبرمن جامعة علماء تمكن

 بيخصتال ذاتي األرابيدوبسيس نبات البحث فريق أخذ .ةصح أقل نسل ينتجو داخليال توالدال إلى يؤدي ألنه النباتات في فيها مرغوب

 هلقاح حبوب على التعرف من المستهدف النبات نيتمكل الخشخاش نبات من فقط جينين نقل خالل من ذاتيًا متوافق غير نبات إلى حولوهو

 .الخلطي بالتلقيح حاسمال مع هاورفض ةالخاص

 

 يسمى يريشتأ وبروتين اللقاح حبوب بواسطة الُمنتَج PrpS "لقب  المستَ " :وهم امركزيً  ادورً  الذاتي التوافق عدم بروتينات من إثنين يلعب

PrsS  ُجين اسابقً  البحث فريق نقل وقد .الميسم بواسطة جنتَ ي PrpS إلى انتقلوا ثم .بيخصالت ذاتي أرابيدوبسيس نبات إلى الخشخاش من 

 يتم الجين هذا هأن وتبين رابيدوبسيساأل نباتات في الخشخاش من وينثاأل PrsS جين وضع خالل من الجديدة دراستهم في التالية خطوةال

 لك تعبر التي األرابيدوبسيس نباتات أن الباحثون وضحأ ."ذاتيال" لقاحال توافق رفض على يعملو األرابيدوبسيس نباتات متاع في هتعبير

 عدم لتحقيق ينكافي الخشخاش من فقط ينالجين ينهذ أن على يدل مرة ألول وهذا .الذاتي اللقاح تماما رفضت الميسمو اللقاح جينات من

 .سنة مليون 111 من أكثر التطورية المسافة في تبعد التي تباينال وعالية التوافق ذاتية األنواع في قوي ذاتي توافق

 

 .برمنجهام جامعة موقع على الصحفي البيان اقرأ المعلومات، من لمزيد
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 النباتية بالكيمياويات غنية طماطم يطورون إنيس جون مركز علماء

 

 فصن  تُ  .الطماطم في الطبيعية المركبات كميات لزيادة تقنية نيسإ جون مركزب العلماء اكتشف

 في يوجد مركب هو ريسفيراترولال .جينيستينالو ريسفيراترولال مثل بروبانويد فينيل إلى المركبات

 بهرمونات المرتبطة السرطانات من الوقايةب هربط تمو الصويا فول في جينيستينال يوجد بينما النبيذ

 .الثدي سرطان مثل الستيرويد

 

 الجينات من العديد ينشط الذيو األرابيدوبسيس نبات في AtMYB12 بروتين على الباحثون ركز

 AtMYB12 بروتين من كل إدخال أدى وقد هذا .النباتات في طبيعية مركبات إنتاج إلى يؤدي مما األيضية المسارات في شاركةالم

 على قادرة طماطم إنتاج إلى البقوليات في جينيستينالو العنب في ريسفيراترولال نتاجإل معينة نزيماتإل تشفر التي النباتات من والجينات

 .الجاف الوزن من رامج كلل جديد مركب ملجم 01 مقداره ما جانتإ

 

http://www.mpg.de/9731123/plants-allelochemicals-competition
http://www.birmingham.ac.uk/news/latest/2015/11/poppy-self-pollination-05-11-15.aspx


دَ  ذلك، على عالوة َدت .االحمر النبيذ من زجاجة 01 لـ ريسفيراترولال قدر نفس على تحتوي ةواحدال الطماطم ثمرة أن ُوج   أخرى ثمرة وُوج 

 .(الياباني الُجبن من نوع) التوفو من رامج كيلو 6.0 في الموجودة الكمية يعادل جينيستين نتاجإ على قادرة

 

 .إنيس جون مركز موقع من الدراسة عن المزيد اقرأ

 

 ] ةالمقال هذه تقييم | صديق إلى إرسال [

 

 الدم ابيضاض عالج إلى يؤدي نباتي اكتشاف

 

 من اواحدً  اعامً  هاعمر طفلة عالج على سينسبري مختبرب موسكو مات .د بواسطة النباتية لبحوثل ةرو  طَ المُ  تتكنولوجياال إحدى ساعدت
 وقد كذلك، اآلخر البعض يكون ال بينما باألمراض، لإلصابة عرضة النباتات بعض تكون كيف على موسكو .د بحث يركز .الدم ابيضاض

 المريض، من إزالته بعد العظام نخاع ينسج في بدقة الجينات لتعديل التكنولوجيا هذه استخدام تم .لجينومل جديدة تعديل تقنية البحث طور
 .ثاني عظام نخاع نقل إعادة عملية إنشاء وتشجيع مريضال في أخرى مرة تهداعإ يمكن بحيث

 
 السكر نسبة زيدتو ،نباتال في السكر إنتاجب ضاالممر جينات تتالعب .المحاصيل على زانثوموناسال بكتيريا تأثير في يبحث كان موسكو .د

 التي ،(النسخ منشط شبه) TAL تكنولوجيات موسكو .د اكتشف ،النظام هذا لفهم .النبات على ضار تأثير اله ابدوره يتال البكتيريا لتغذية

 .نباتال في السكر استجابة تغيير البكتيريا داخل لجيناتل يمكن كيف فهم من مكنته
 

 حياة على ظاحفال في تساعد تكنولوجيا تطوير إلى تأد النبات في ألمراضل المسببة البكتيريا أن األمر اتمفارق من" موسكو .د قال
 من تعافت صغيرة فتاة مع اليوم، إليه ؤديتس بما ؤتنبال بإمكاننا يكن مل سنوات ستة قبل االكتشاف هذا قدمنا عندما" وأضاف ."االنسان

 ."اآلن الدم ابيضاض
 

 
 

 .سينسبري مختبر موقع على الصحفي البيان اقرأ المعلومات، من لمزيد
 
 ] ةالمقال هذه تقييم | صديق إلى إرسال [

  

https://www.jic.ac.uk/news/2015/10/beneficial-compounds-tomato/
http://www.tsl.ac.uk/news/matt-moscous-plant-discovery-leads-human-leukaemia-treatment/


 العلمي البحث

 وراثيًا الُمَهنَدَسة للذرة الهجينة األصناف في الحبة تكوين على تؤثر التقليدية الرجعي التهجين ممارسات

 
 ونظيراتها وراثيًا الُمَهنَدَسة الهجينة الذرة أصناف حبوب تكوين في ختالفاتاال أن ريسيرش ترانسجينيك بمجلة ةرونشالم الدراسة وضحت

 .وراثيًا الُمَهنَدَسة الصفة من بدالً  الرجعي التهجين ممارسات بسبب الغالب في حدثت وراثيًا الُمَهنَدَسة غير
 

 (الحشائش مبيدات تحمل :NK603) موجبة محورة بصفة مقترنة التربية داخلية ذكرية سالالت أربعة الباحثون أنتج الدراسة، تلك في

 وسالبة الصفات موجبة الهجينة األصناف من سلسلة تاجإلن مختلفة أنثوية سالالت من اثنين مع تهجينهم تم لبةاس الجينات إسوية صفةو

َعت .الصفات  تتعرض ثم .ةحقلي مواقع أربعة في الوقت نفس في وراثيًا الُمَهنَدَسة غير المقابلة الهجينة نظائرهاو الهجينة F1 أصناف ُزر 

 بيتاوال ؛التوكوفيرولو ؛عناصروال ؛الدهنية واألحماض ؛األمينية األحماضو ؛(والزيت والنشا البروتين) حيث من تحليل إلى الحبوب
 .رافينوزالو ؛يتيكاالف حمضو ؛كاروتين

 
 الهجينة األصناف بين الهامة فروقال من اجدً  قليل عدد هناك كان ،أنثوية ةهجين مجموعة كل داخل أن اإلحصائي التحليل نتائج أظهرت

 إلى باإلضافة .السالبة الصفة ذات أو الموجبة الصفة ذات الهجينة األصنافو النظائر بين أو المقترنين السالبة والصفة الموجبة الصفة ذات
 من أكبر تكوينال على اتأثيرً  لها كان الهجين، األصناف تشكيل في ةستخدمالم األنثوية المجموعاتو ،الموقع أن ضمنًا تعني النتائج ذلك،
 .وراثيًا الُمَهنَدَسة الصفة

 
 .ريسيرش ترانسجينيك بمجلة يالبحث المقال اقرأ
 
 ] ةالمقال هذه تقييم | صديق إلى إرسال [

 

ِّن القمح من TaNAC29 جين  األرابيدوبسيس في والجفاف الملوحة تحمل يَُحس 

 

 واستجابات نباتال تطور ذلك في بما النباتية، الحيوية العمليات في مةاه اأدوارً  NAC (NAM, ATAF, CUC)تلعب عوامل النسخ 

 وظائف الصين في والتكنولوجيا للعلوم جهواتشون جامعة من جانو ويان جهوانكوانجون  بقيادة امؤخرً  نوالباحثهذا وقد فحص  .الضغوط

 .القمح من NACعامل النسخ 

 

، وتم تعريض النباتات المحورة بفرط تعبير هذا الجين األرابيدوبسيس نبات في "TaNAC29" القمح من NACتم إدخال جين عامل النسخ 

 .والجفاف الملوحة تحملتحسنًا في  وراثيًاالمحورة  النباتاتوقد أظهرت  .الجين وظائفلدراسة  والجفاف ةحولمللضغوط ا

 

ة وفترة الخضريفي كل من الفترة  والجفاف ةحوالمللضغوط  ستجابةنفس اال أيًضاالنباتات المحورة  أظهر ،ظروف الصوبة النباتية في

لضغوط  نباتاستجابة ال في هامة اأدوارً  لعبي TaNAC29جين  أن النتائج وأظهرت .تزهيرهاو ستزهارها الجذعيا تأخرو ،التكاثر

 .والجفاف ةحولملا

 

 .بيولوجي بالنت سي إم بي بمجلة الكاملة المقالة اقرأ الدراسة، عن المزيد لمعرفة

 

 ] ةالمقال هذه تقييم | صديق إلى إرسال [

 

ِّن NsylCBL10 التبغ جين تعبير فرط  األرابيدوبسيس في الملوحة تحمل يَُحس 

 

 الباحثونفي هذا الشأن، درس  .لإلجهادات النباتية الخاليا استجابة تنظيم في اهامً  ادورً  تلعب نباتية كالسيومهي حساسات  CBLبروتينات 

 .التبغ CBLبروتينات  في اوظيفته الزراعية للعلوم الصينية االكاديمية من جدونليانهونج  بقيادة

 

َد  .التبغ من" NsylCBL10"المسمى  CBLجين  استنساخ تم  NsylCBL10جين  تعبير فرطأدى  .األنسجة معظم في ه يجري تعبيرهأنوُوج 

 الطافر الحساس للملح نبات األرابيدوبسيسلنبات  وقايةمنح و كبير، حد إلىإلى تحسن تحمل النباتات للملوحة  األرابيدوبسيس نبات في

"cbl10". المحورة بفرط تعبير جين  النباتات أن الطافر الحساس للملح نبات يكشفوNsylCBL10 نسبة  على الحفاظ على قادرة كانت

Na)الصوديوم للبوتاسيوم 
+
/K

+
 .المجموع الخضري في أعلىبمستوى و يالجذرالمجموع  فيبمستوى أقل ( 

 

 االستقرار على الحفاظ إلجهادات الملوحة العالية، من خالل التبغ استجابة في اهامً  ادورً  لعبي قد NsylCBL10جين  أن إلى النتائج تشير

 .النباتية الخالياعلى  األضرارتقليل ل أفضلبصورة  األيوني

http://link.springer.com/article/10.1007/s11248-015-9910-8
http://www.biomedcentral.com/1471-2229/15/268


 

 .ريبورتس سيل بالنت بمجلة المقالة اقرأ المعلومات، من لمزيد
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ِّم االقحوان في RsMYB1 جين تعبير  التخليقية األنثوسيانين جينات يُنَظ 

 

مت ال  دراسةفي  .األنثوسيانين إنتاج لتعزيز نباتية أنواععدة  في R2R3 MYB النسخ عواملالتي تنتمي إلى  MYBمن جينات  يدعداُستُخد 

 من RsMYB1 جينلُمْنتَب ذ ال التعبير تأثير على زيركتم الت الجنوبية، كوريا في الوطنية بوك-جكيون جامعة من جناين هتاي أونغأجراها  بحثية

 .قحواناأل على الفجل

 

 عن ينالمسؤول ،CmF3H، CmDFR، CmANS هم؛ رئيسيةتركيب حيوي  جينات ثالثة تعبير ينظم RsMYB1جين  أن إلى النتائج تشير

 في المحورة النباتات جميع في الرئيسية المذكورة لجيناتا تعبير مستوياتارتفاع  لوحظوقد  .وراثيًا حورالم قحواناأل في األنثوسيانين إنتاج

 .األوراق منأكثر  الزهور

 

 زهريةال واألنسجة األوراق في األنثوسيانين تراكمم يالحظ ل كما مورفولوجية خصائص أي قحواناأل في RsMYB1 يؤثر وجود جين لم

 .السالالت المحورة وراثيًا من يأل

 

 .الحيوية للتكنولوجيا االلكترونية المجلةب ةالمقال اقرأ المذكورة، الدراسة حول المعلومات من لمزيد

 

 ] ةالمقال هذه تقييم | صديق إلى إرسال [

 

 الحيوية التكنولوجيا معلومات مراكز من مقتطفات

 الحيوية التكنولوجيا محاصيل عن ندوة يعقد بفيتنام الحيوية التكنولوجيا معلومات مركز

 

 مزارعي واتحاد المركزي فيتنام مزارعي اتحاد مع بالتعاون ،(فيتنامب الحيوية التكنولوجيا معلومات مركز) فيتنام بيوت ك-آج مؤسسة نظمت

 معدلةال محاصيلال عن معلومات تقديم إلى الندوة هدفت .6110 نوفمبر 0 يوم وراثيًا معدلةال محاصيلال نع ندوة ،نينه كوانج مقاطعة

 .مناطقهم في معينة لظروف المناسبة المحاصيل أصناف اختيار في علمي أساس وتوفير الشعبي المستوى على المزارعين لتوعية وراثيًا

 

 لجنة مكتبو ؛نينه جكوان مقاطعة مزارعي اتحادو المركزي؛ فيتنام مزارعي اتحاد ممثلي من واتألف امشاركً  61 من أكثر الندوة حضر

 معهد مدير هام، هوي لو .د ألقى قدو هذا .ةطعاقالم في مواقع عدة من المزارعين أنديةو التعاونيات الجهاتو والشركات ؛الشعبية لمقاطعةا

 .العالمي المستوى علىو فيتنام في وراثيًا معدلةال محاصيلال وتطبيق تطوير عن خطابًا ،الزراعية الوراثة

 

 وراثيًا الُمَهنَدَسة الذرة أصناف وخاصة ،االقتصادية وفوائدها وراثيًا المعدلة لمحاصيلا بسالمة متعلقة أسئلة الندوة في نوالمشارك طرح

 األولى هي الندوة أنب اعترافهم عن نووالمشارك نينه جكوان مزارعي اتحاد قادة وأعرب .فيتنام في حاليال الوقت في بزراعتها المسموح

 .وراثيًا المعدلة محاصيلبال الوعي مستوى رفع في للغاية فعالة وكانت نينه كوانج في نوعها من

 

 الهيئة من المقدمة المترجمة المواد على االطالعو أبديت بيوت ك كروب مجلة في لالشتراك حضورال فيتنام بيوت ك-آج مؤسسة ممثلي ادع

 .فيتنام بيوت ك-آج مؤسسةو "ISAAA" الزراعية الحيوية التكنولوجيا لتطبيقات الدولية

http://link.springer.com/article/10.1007/s00299-015-1851-4
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0717345815000913
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