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 األمريكتين

  القمحفي  يسحرال المقاومةقراءة تسلسل جين 

 

 الهادئ والمحيط آسيا

 البذور زيوت إنتاج زيادة 

 تجاري أساس على ةالهجين فعالاال محاصيل بزراعة سمحي مجلس البحوث الزراعية الباكستاني 

 

 أوروبا

 اَمْعلَمً حقق ي الجينوم تحليل مركز  ً  القمح بحوث في هاما

 هيئة EFSA: السرطانفي  تسبببعيد االحتمال عن ال جاليفوسيتال 

 

 العلمي البحث

  النبات نمو على يؤثر هولكن فطريةال مرا مقاومة ضد األ يمنح الفراولة في الترايكوديرما جينتعبير 

 جين تعبير فرط OeACP1   التبغ وراقأل الدهنية األحما  في تغيرات جنت  ي 

 جين تعبير فرط DAAO األرابيدوبسيس في جاليفوسيتالمقاومة  يعزز بكتيرياال من 

 

 إعالنات

 0202الحيوية بالفلبين  للتكنولوجيا الوطني األسبوع (NBW2015) 

 حيويال لتنوعل الدولي المؤتمر 

 

 الحيوية التكنولوجيا معلومات مراكز من مقتطفات

 إندونيسيا في ينالزراعي هنيينللم يةائالغذ الحيوية تكنولوجياالتواصل في مجال ال عمل ورشة ماختتا 

 إندونيسيا في الحيوية التكنولوجيا مجاليناقشون التواصل في الزراعيون  نولمهنياإلعالميون وا  



 عالميًا

 وراثيًا المعدلة المحاصيل مع خبرة سنة 51 عن جديد كتاب

 

 .للجدلمثاًرا  يزال ال استخدامهاإال أنه  وراثيًا المعدلة المحاصيل اعتماد سرعة من الرغم على

 فيالالحقة  للتطورات حقيقية تهديداتفرط التنظيم يشكالن و العامة المعارضة كل من أصبح

على  سيئة وراثيًا المعدلة المحاصيل أننتشر على نطاق واسع االعتقاد بي .الحديثة النبات علوم

 األبحاث ولكن النامية،الدول  في المزارعين صغار تؤذيو البيئة وتضر اإلنسان صحة

 ألمانيا، في الزراعي االقتصاد أستاذ ،كيم ماتين. درس د .الصحيح هو العكس أن أظهرت

َر  .اعامً  02خبرته ذات الـ  عنمؤخًرا  اكتابً  ألفو ،العالم أنحاء جميع في اآلثار  كتابن ش 

 ماكميالن بالجريف شركةبواسطة  امؤخرً  "الزراعية تنميةالو وراثيًا المعدلة المحاصيل"

 .للنشر

 

 المعدلة للمحاصيلمستقبليًا  والمحتملة الحالية التطبيقات آثار الكتابماتين من خالل  يستعر 

 المستدامة الزراعية التنمية في كبيربشكل  سهمت أن يمكن التكنولوجيات هذه أنيوضح و وراثيًا

 "الوراثي تلوثال" و" أغذية فرانكن" حول الشائعة الرواياتكما حلل  .الغذائي واألمن

 صناعة ونجاح ظهور لتفسير السياسي االقتصاد منظورالماتين  يستخدم ."ةالمدمر الجينات"و

ستتبع ت وآمنة مفيدةتبين أنها  التي لتكنولوجياتل المستمرة المعارضة أن إلى وخلص ،االحتجاج

 لمضيعمله ل يجب ما وضحوي متفائاًل  زال ما لكنهو .غير مفيد بيئي وتدهوربشرية  معاناة

 .المستقبل في وراثيًا المعدلة الكائناتلدفع مسؤولية  اقدمً 

 

 منالخالفي  الموضوع هذا لتقديم أفضلالتفكير في باحث  أستطيعال " :(كورنيل جامعة) باريت كريس بروفيسوركتب  للكتاب، مقدمته في

، فهو التحليلية والدقة الفكرية الشجاعة بين يجمعالمبتكر  الكتاب هذا" :(هارفارد جامعة) جوما كاليستوسويقول بروفيسور  ."ماتان. د

 ."والعشرين الحادي القرن مطلع في للجدل إثارة األكثر التكنولوجية التطوراتأحد  إلىرصانة وال ةمتوازنال البحوث يجلب

 

 .ماكميالن بالجريف موقع على المزيد اقرأ

 

 ] ةالمقال هذه تقييم | صديق إلى إرسال [

 

 أفريقيا

 للتنمية مستدام كنهج الحيوية التكنولوجيا استغالل يناقشون والهند مصر علماء

 

 البحث أكاديميةب "للتنمية مستدام نهج – الحيوية التكنولوجيا"بعنوان  الحيوية التكنولوجيااألولى بشأن  الهندية-المصرية العمل ورشة تدَ ق  ع  

 ،األكاديمية ورئيس ،(منصور حازم األستاذ همثل) ييشش أشرف أستاذ، العلمي والبحث العالي التعليم وزير رعاية تحت والتكنولوجيا العلمي

 بجد مصر تعمل وكيف البلدين لكال التعاون هذا فوائد صقر األستاذ ناقش ،خطابه في .0202 أكتوبر 02-02الفترة  في صقر، محمودأستاذ 

 والتعليم، العلم وتعزيز الخبرات تبادل إلى العمل ورشة تهدف .الحيوية التكنولوجيا مجال في وخاصة العلوم في السريع التطور مواكبةل

 .البلدين بين لتعاونا الباب وفتح النامية، لدوالالمرتبطة ب السياسات قضايا ومناقشة

 

 للبحوث الهندي معهدوال ناناك جورو جامعةبيوريسيرش تكنولوجي و هيمااليا معهدو دلهي جامعة من الهند خبراءفي ورشة العمل  شارك

 الحيوية، والتكنولوجيا الزراعة مجاالت مختلفالمشاركون  وغطى .والبحوث العلوملتعليم  الهندي والمعهد ICAR مجلسالتابع ل الزراعية

 .الحيوي والتنوعالبيئية  الضغوط ذلك في بما

 

 عن القاهرة، جامعةب الوراثة قسم ورئيس المصري الحيوية التكنولوجيا معلومات مركز مدير هللا، عبد نجالء .د تحدثت مصر، من

 المحاصيل تحسينفي  ةستخدمالم تاستراتيجيبين اثنين من اال قارنتكما  .الجينوم عديلوت الحيوية التكنولوجيا مجال في والفرص التحديات

تطوير  عنتقديميًا  اعرضً  للبحوث، القومي المركزأحد علماء  حنفي،مؤمن . وقدم د .التنظيم وقضايا العام القبولو التنمية مستوى على

 معهد مدير عاصم، شيرين .دوتحدثت  .البيئيةو الحيويةباإلجهادات  المتعلقة المشاكل لحلأصناف محورة وراثيًا من الفول وفول الصويا 

 .دتكلم  ،من ناحية أخرى .الزراعية اإلنتاجية لتعزيز الحديثة الحيوية التكنولوجيا تقنيات عن، (AGERI) الزراعية الوراثية الهندسة بحوث

 .كابوليال صنف حمص لتطوير مشروعهم عن( ICARDA) الجافة المناطق في الزراعية للبحوث الدولي المركز من حموية الدين عالء

http://www.palgrave.com/page/detail/?K=9781137405715


 

 

 

 eg.edu.cu.abdallah@agr.naglaa اإللكتروني البريد على هللا عبد نجالء .د مع التواصل يرجى المعلومات، من لمزيد

 

 ] ةالمقال هذه تقييم | صديق إلى إرسال [

 

 الحيوي األمان في متقدمة لدورة يخضعون أفريقيا شرق ومنظمي علماء

 

تدريبية  دورة( CIP) سللبطاط الدولي المركز مع بالتعاون نت،ج   وجامعة (VIBمعهد ) النباتية الحيوية بالتكنولوجيامعهد التوعية  أجرى

 في الزراعية الحيوية لتكنولوجيال الحيوي األمانو التنظيمعن قضايا  الدورة كانت .أوغندا في 0202 نوفمبر 01-4في الفترة  مايأ 02مدتها 

 .المتأخرة لفحةالمقاومة ل وراثيًا ةمعدلدراسة حالة البطاطس ال مع ،أفريقيا الشرق منطقة

 

 وكينيا أوغندا منمختصي التواصل العلمي و والمنظمين العلماءو المهنيين من واسعة مجموعة مثلوا امشاركً عشرون  العمل ورشة حضر

 تحسينالجارية ل بحوثتم عر  ال أفريقيا، شرق منطقة في سالبطاط مزارعي واجههاي التي التحديات عر  وبعد .ورواندا وتنزانيا

كاواندا  فيمعدل وراثيًا  لموزل الحقلية التجارب إلى زيارةالتدريبية  الدورة من الجزء هذا دعم .للمستقبل محتملةال حلولال مع المحاصيل

 .أوغنداب

 

 تتعلق محددة مناقشات تلتها القضايا لهذه شاملة نظرة المشاركون تلقىو ،المخاطر تقييمو التنظيم مبادئ على الدورة من الثاني الجزء ركز

 العلومتواصل  ركزفقد  ،ISAAAالتابع لهيئة  أفريسنتر مركز أجراه يذالو الدورة، من األخير القسمأما  .أفريقيا شرق في سالبطاط بحالة

 مختلفةتمحورت جلسات الدورة ال وقد .عامةمع جمهور ال العلمية البحوثفي مجال  التواصل فن اكتشافعلى  المشاركينشجع و مخاطرالو

 .الجماعية والتدريبات النظرية المحاضراتحول 

 

 لمحاصيل المحتمل تنفيذالب المتعلقة المختلفة الجوانب واكتشاف مناقشةالو للتواصل والعلماء للمنظمين ممتازة فرصةبالكامل  الدورة كانت

كانت النظرة العامة للمشاركين و ،اجدً  مفيدة الحالة دراسة من المستفادة الدروسكما كانت  .األفريقية القارة في الحيوية التكنولوجيا

 بشكل يعتمدون الذين اأوغند مزارعيليستفيد منها  كبيرة إمكانياتأنها تحمل  المتأخرة للفحة المقاومة وراثيًا ةمعدلال سالبطاطبخصوص 

 .سالبطاط زراعة على كبير
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 البريد على( IPBO) النباتية الحيوية التكنولوجيامعهد التوعية ب-VIBمعهد  من هيجدي مارك .د مع التواصل يرجى المعلومات، من لمزيد

 be.ugent-heijde@vib.marc اإللكتروني

 

 ] ةالمقال هذه تقييم | صديق إلى إرسال [

 

 األمريكتين

 القمح في السحري المقاومة جين تسلسل قراءة

 

 في( CIMMYT) والقمح الذرة لتحسين الدولي المركز من العلماء من فريقانتهى 

، من قراءة وأستراليا والنرويج الصين في ئهمشركا مع جنب إلى اجنبً  المكسيك،
 ةأربع مقاومةعلى  القمح تساعد أن يمكن التي الجينات أحد ووصف تسلسل

 يةكيفعن  وكشف ،Lr67 القمحجين  البحث فريق عزل .خطيرة فطرية أمرا 

 .جديدة آلية خالل من لألمرا  المسببةالكائنات الفطرية  نمول تهقاعإ
 

 القمح تساعد معروفة "يةسحر" جينات ثالثة من مجموعة إلى Lr67جين  ينتمي

 بطرق الجينيعمل  .الدقيقي والبيا  الثالثة القمح أصدجميع أمرا   مقاومة على
ج، أحد سين رافيل وفقًاو .اتمامً  هوقف من بدالً  مر ال تطور ئبطحيث ي مختلفة
 هاوواختبر Lr67نتجوا طفرات وراثية في جين أفقد  ،CIMMYTمركز العلماء ب

 سالالت في كثيرب أسهل سيكون واسع نطاق على المستنسخ الجين نشر نأ وقال .القمح جينوم في الجين هذال المحدد موقعال لتحديد حقليًا

 .CIMMYTمركز ب تربيةال

 
 .CIMMYTمركز  موقع على الصحفية ةلاقالم اقرأ المعلومات، من لمزيد

 

 ] ةالمقال هذه تقييم | صديق إلى إرسال [

 

 الهادئ والمحيط آسيا

 البذور زيوت إنتاج زيادة
 
 من المزيد ةاكمبمر لهم للسماح الوقت من أطول لفترات للعمل بذورال زيت إنتاج في ةشاركالم جيناتتحفيز ال في اليابان في باحثونال نجح

 تشكيل عمليةالوسطى ل مرحلةال خالل فقط بنشاطت نتَج  الزيوت أن( NIBB) ةاألساسيألحياء ل الياباني الوطني المعهد علماء كشف .زيتال

  .البذور
 

 .البذور في الزيتمحتوى  زيادة على ينقادر واكوني أن ينبغي لزيوت،ا البذورالتي تنتج فيها  فترةال مدمن خالل  أنه يالبحث فريقال واعتبر

 زيادةاستطاعوا  لذلك، ونتيجة إلنتاج الزيت، نشطالم الجين وهو ،WRI1جين  تعبير وقت واومد األرابيدوبسيس، نباتالفريق  استخدم

 .%042 إلى البذور زيتمحتوى 

 

mailto:marc.heijde@vib-ugent.be
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 .NIBBمعهد  موقع على من الصحفي البيان اقرأ المعلومات، من لمزيد
 
 ] ةالمقال هذه تقييم | صديق إلى إرسال [

 

 تجاري أساس على الهجينة االعالف محاصيل بزراعة يسمح الباكستاني الزراعية البحوث مجلس

 

 العلفية المحاصيل من احديثً  ةطورالم نةيهجال صنافاأل من ثنينال التجارية زراعةبال( PARC) الزراعية لبحوثالباكستاني ل مجلسال سمح

 الحصول تم وقد .واسع نطاق على تهمزراع قبل رائدة مشاريع في ماختبارهالصنفين قد تم تطويرهم و ان مسؤولونال يصرحو .البالد في

أصناف تتمتع  .(S.S)السورغم الذي ي شار إليه باالختصار التالي  سودان عشب على التجارب خالل من يننيهجال ينصنفال كال على

 .التكيف علىأكبر  قدرةو مرتفع عائدلهذا العشب ب الهجينةاألعالف 

 

 من أدلة وجدنا أن بعدقد تأصلت  SSمن عشب  جديدينالهجينة ال فعالاأل صنفي ريتطو فكرة نإ"قائاًل  PARCمجلس  صرح مسؤول

غير  المناخية الظروف في حتى تهمعازر يمكنأنهم أيًضا و الواحد، لهكتارل أعلي إنتاجيةيمكن أن يقدموا  همأنتبين  األولية األبحاث خالل

 .جديدةال صنافاأل إلدخالالجهات المعنية  من وغيرهم العلماء جهودب ،المجلس رئيس أمجد، نديم .د أشادو ."المواتية

 

 .يباكستانال الحيوية التكنولوجيا معلومات مركز موقععلى  المزيد اقرأ

 

 ] ةالمقال هذه تقييم | صديق إلى إرسال [

 

 أوروبا

ً  َمْعَلًما يحقق الجينوم تحليل مركز  القمح بحوث في هاما

 

 "DNA"من الحم  النووي  أجزاء في اآلن عم  جَ م   القمح جينوم .القمح لجينومدقة واكتمااًل  أكثرتجميع ( TGAC) الجينوم تحليل مركزقدم 

 التيللغاية  المعقدةعالية التكرار  المناطق مثل ،لم تصل إليه التجميعات السابقة التي المناطق غطييوفي الحجم  بكثير وأكبر سالالتفي  أقل

 .النووي الحم تسلسالت  من %02 نحو تشكل

 

 القطع مليارات باستخدام عمالقبازل )تجميع الجينوم  واستغرق القواعد ملياراتتطلب األمر قراءة تسلسل  األخير، التطور هذا في

عَد وال المتحدة، المملكة في العمالقةالحاسوب  أجهزة أكبر حدا كمالستال أسابيع ثالثة( البع  لبعضها اجدً  مشابهةال  على لعملل اخصيصً م 

 عيتجم في اسابقً  مخدَ ستَ الم  ) DISCOVAR مجنالبر جوهرية تعديالت TGAC مركز فريقأجرى  القمح، جينوم تجميعخالل عملية  .القمح

 .(البشري الجينوم

 

 على نهجهالفريق  ركزو .عيالتجم خالل النووي الحم  تسلسل تعقيد على الحفاظ لضمان ةريالكب االصالحات من سلسلة الفريق أجرى

 .كبيرة ودقة عالية سرعةب القمح جينات يد منعدال تجميع اآلن لبرنامجستطيع اي .راكرالت تمييزمن خالل  الجينوم تغطية من قدراكبر  تحقيق

 .والبحث لتربيةفي ا أساسية خطوة وهي القمح، أصناف من للعديد عةيسرصورة ب مفيدةتجميعات  لتوليد الطريق يمهد هذاو

 

 .TGACلمركز  الصحفي البيان اقرأ المعلومات، من لمزيد

 

 ] ةالمقال هذه تقييم | صديق إلى إرسال [

 

 السرطان في التسبب عن االحتمال بعيد الجاليفوسيت: EFSA هيئة

 

 لسالمة األوروبية الهيئة علماء منالمراجعة المختص المكون  فريقانتهي 

 االتحادب األعضاء الدول في المخاطر تقييم هيئات وممثلي( EFSA) األغذية

 يخلص .جاليفوسيتال تقييم إعادة على األخيرة اللمسات وضعمن  األوروبي

 ضري)للجينات  ماس الجاليفوسيت كوني أن المرجح غير من هأن إلى التقرير

 تدابير قترحيو لبشر،على ا ًياناسرط اخطرً  شكلي أو ،(DNAالحم  النووي 

 في جاليفوسيتال مخلفات على الرقابة تشديد شأنها من التي الجديدة السالمة

 .الغذاء

http://www.nibb.ac.jp/en/press/2015/11/06.html
http://pabic.com.pk/2015/11/13/parc-sanctioned-to-cultivate-hybrid-fodder-crops-commercially/
http://www.tgac.ac.uk/news/241/68/The-Genome-Analysis-Centre-announces-an-important-milestone-in-wheat-research/


 

 يتم مرةهي أول و الجسم، وزن من رامجكيلو لكل جممل 2.2 جاليفوسيتلل( ARfD) الحادة المرجعية الجرعة مجموعةال حددت وقدهذا 

 وتعبئة وسمو لتصنيف األوروبي االتحاد الئحةفي  مسرطنةمادة  أنه على جاليوفوساتال فصن  ي   ال .للمادةهذا الحد من التعر   تطبيق

 الدراسات أدلة وال الوبائية البيانات من اأيً باستثناء واحد منهم على عدم إثبات  األعضاء الدول خبراءجميع  اتفقوقد  .الكيميائية لموادا

 .البشر في السرطان وتطور جاليفوسيتلل التعر  بين سببيةلوجود  يةالحيوان

 

 الجسم وزن منكيلوجرام /جممل 2.0 (AOEL) مقبولال عمالال تعر  مستوى تعيين تمو ،السمية سالمةحدود  حااقتر أيًضا االستعرا قدم 

 .ايوميً  الجسم وزن من يلوجرامك/جممل 2.2 عند الحادة المرجعية الجرعة مع يتماشى بما للمستهلكين( ADI) ةالمقبول ةاليوميجرعة وال ايوميً 

 ةطريق شددبهذا ن نحن، حادةال مرجعيةال جرعةال إدخال خالل نم"قائاًل  EFSA هيئةب المبيدات وحدة يرأس الذي تارازونا خوسيه صرح

 ."للسرطان مسببة المادة هذهتكون  أن المحتمل غير من السرطنة،ب يتعلق وفيما .المستقبل في جاليفوسيتلل المحتملة المخاطر تقييم

 

 .EFSA هيئة موقع على الصحفي البيان اقرأ المعلومات، من لمزيد

 

 ] ةالمقال هذه تقييم | صديق إلى إرسال [

 

 العلمي البحث

 النبات نمو على يؤثر ولكنه فطريةال األمراض ضد مقاومة يمنح الفراولة في الترايكوديرما جين تعبير

 

م   ألمرا ضد ا مقاومة النباتلمنح  (Trichoderma harzianum) الترايكوديرمافطر  من للفطريات ةمضادال الجينات تعبيرا ست خد 

جامعة  من ميركادو خوسيه فريق طورفي هذا الصدد،  .الترايكوديرما منالجلوكانيز  جينات إمكاناتدراسة  ا ما تمتنادرً إال أنه  ،الفطرية

 .السابق ذكره فطر الترايكوديرما من "bgn13.1" جين الجلوكانيزالمحورة ب فراولة نباتات إسبانيا في مالقة

 

َسب ِّب Colletotrichum acutatumبالممرا  النباتي  وراثيًاالسالالت المحورة  تلقيح تم  .(النبات اصفرار مر ) ألنثراكنوزل الم 

محسنة ضد فطري  مقاومةالسالالت المحورة  بع  تأظهركما  .النماذج االختبارية نباتات من أقل اأعراضً السالالت المحورة  أظهرت

Rosellinia necatrix،  السالالت  بع  أظهرتفقد  ذلك ومع .الفراولة في يوالتاج يالجذر تعفنال سببي التربةب منقول  اممروهو

 .الثمرة حجمر غَ ص  و نباتلكل  الثمار عدد انخفا  بسبب العائدفي  وانخفا  النموإعاقة في 

 
 يؤثر أيًضا هولكن ،التعفن التاجي أمرا ضد  الفراولةمقاومة  لزيادة الترايكوديرما من bgn13.1جين  استخدام يمكنه أن إلى النتائج تشير

 تعبيرل السلبية اآلثار لتجنب ألنسجةل محددةال( بروموتر)المحفزات الجينية  مثل بديلة استراتيجياتقد تٌستَخَدم  .ثمارال عائدو النبات نمو على

 .bgn13.1جين 

 
 .ترانسجينيك ريسيرشة بمجلة المقال اقرأ الدراسة، عن المزيد لمعرفة
 
 ] ةالمقال هذه تقييم | صديق إلى إرسال [

 

 التبغ ألوراق الدهنية األحماض في تغيرات يُنتِج OeACP1 جين تعبير فرط

 

من مجلس  مارشيس دي فرانشيسكا بقيادة يبحث فريق قام الزيتون، في الدهون تراكم في احاسمً  ادورً  تلعب الدهنية األحما حيث أن 

 حم  عن طريق فرط تعبير األحما  الدهنية على( ACP) في الزيتون سيلاأل الناقل بروتين تأثيربفحص  إيطاليا فيالبحوث الوطني 

الكلوروبالست في  DNAفي  أو النواة في إما OeACP1.1Aجين  إدراج تم .التبغ في من الزيتون ACPلبروتين " cDNA"تكميلي  نووي

 .النباتات المحورة من مجموعتينإنتاج  إلى أدى مما التبغ، نباتات

 

 على عالوةً  .ذات النواة المحورة النباتاتب مقارنةً  ACPبروتين الزيتون  مستوياتفي  انخفا المحور بالكلوروبالست حظيت النباتات ذات 

 وانخفا  اإلنبات روتأخ   ،الكلوروبالستاختالل في  مع شاحبةخضراء /بيضاءبفلقات النباتات ذات الكلوروبالست المحور تميزت  ذلك،

 .الكلوروبالست سدى في ACP الزيتونلبروتين " mRNA"المرسال  النووي الحم ترجمة  كفاءة عدم بسبب كان هذايتحمل أن  .النمو

 

 في كبير وانخفا  اللينولينيك وحم  األوليك حم  في كبيرة زياداتذات النواة المحورة  النباتات أوراق أظهرت نفسه، الوقت في

ال  الزيتونمن  ACPبروتين  أن تعني النتائج هذه .ينويكتراالهيكساديكا وحم الهيكساديكادينويك  حم  مثل قصيرةال الدهنية األحما 

 .الدهنية األحما في  السلسلة طولتنظيم  في شاركي هأن أيًضا يبدو ولكن ،وحسبالدهنية  األحما ي تخليق ف هدوريقتصر 

http://www.efsa.europa.eu/en/press/news/151112
http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs11248-015-9895-3


 

 .ترانسجينيك ريسيرشالمقالة بمجلة  اقرأ الدراسة، عن المعلومات من لمزيد

 

 ] ةالمقال هذه تقييم | صديق إلى إرسال [

 

 األرابيدوبسيس في الجاليفوسيت مقاومة يعزز البكتيريا من DAAO جين تعبير فرط

 

أماينوميثايل  الفوسفونيكحم   إنتاجو جاليفوسيتال ي القيام بعملية أ( DAAO) د-األميني حم ال زيكسيدأوإنزيم يستطيع 

 DAAOإنزيم  استخدام على دراساتمع ذلك ال تتوفر الكثير من و .جاليفوسيتال من للنباتات سمية أقلهي مركبات و ت،ييوكسيلالالجو

 .النباتات في تيجاليفوسمقاومة ال لتعزيز

 

يت ثبت بكتيريا من DAAO جين تعبير فرط الصين في الزراعية للعلوم شنغهاي أكاديمية من هان جوان-جهون بقيادة يبحث فريقوصف 

 DAAO جين مقاومة لتأكيد .األرابيدوبسيس ونبات اإليشيريشيا كواليبكتيريا  في" Bradyrhizobium japonicum" لنيتروجينا

 صلبفي كل من الوسط ال جيد بشكل ةاإليجابيالمحورة  اإليشيريشياسالالت نمت  .اإليشيريشياوراثيًا في  الجينتم تحويل  ،جاليفوسيتلل

 .جاليفوسيتال علىمحتوي الالسائل  والوسط

 

 نمتالبرية بينما  النباتاتماتت جميع  ،جاليفوسيت ملي 02 تطبيق من أيام تسعة بعدو بعد ذلك، األرابيدوبسيسفي  DAAO جين ليتحو مت

 .طبيعي بشكلالمحورة  النباتات

 

ل ريبورتسبمجلة  ةالمقال اقرأ الدراسة،عن  المعلومات من لمزيد  .بالنت س 

 

 ] ةالمقال هذه تقييم | صديق إلى إرسال [

 

 إعالنات

 5182الحيوية بالفلبين  للتكنولوجيا الوطني األسبوع

 

 0202بالفلبين  الحيوية للتكنولوجيا الوطني األسبوع :الحدث

 

 0202 نوفمبر 00-01الفترة  :التاريخ

 

 داسماريناس بمقاطعة كافيتيه مدينة :المكان

 

 .الفيسبوكعلى  NBWصفحة  زيارة يرجى المعلومات، من لمزيد

 

 ] ةالمقال هذه تقييم | صديق إلى إرسال [

 

 الحيوي للتنوع الدولي المؤتمر

 

 الحيوي للتنوعالخامس  الدولي المؤتمر :الحدث

 

 0202 مارس 00-02الفترة  :التاريخ

 

 اسبانيا مدريد، :المكان

 

 .على اإلنترنت لمؤتمرا موقع رز   ،تفاصيلال من لمزيد

 

 ] ةالمقال هذه تقييم | صديق إلى إرسال [

http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs11248-015-9919-z
http://link.springer.com/article/10.1007/s00299-015-1850-5
https://www.facebook.com/NBW2015
http://biodiversity.conferenceseries.com/


 

 الحيوية التكنولوجيا معلومات مراكز من مقتطفات

 إندونيسيا في الزراعيين للمهنيين الغذائية الحيوية التكنولوجيا مجال في التواصل عمل ورشة اختتام

 

 إندونيسياب وبوجور دينباسار في الزراعيةوالغذائية  الحيوية التكنولوجيافي مجال  التواصلبشأن  عمل وورشة موازي مؤتمراختتم برنامج 

 والقدرة الكفاءة لبناء ينالزراعي والمهنيين والعلماء المسؤولين إشراك إلى الحدث يهدف .التوالي على 0202 أكتوبر 00و 01 يومي

 وسائل المؤتمر قدم كما .واالجتماعية التقليدية اإلعالم وسائل خالل من الزراعيةو الغذائية الحيوية التكنولوجياتواصل علوم  في والفعالية

 الزراعية التكنولوجيات وحقائقفي العلوم  فعالية أكثر بشكل التواصل على والعالميين اإلقليميين الخبراء ممارسات وأفضل العلمي التواصل

 هذه وفوائد استخدام بشأن مستنيرة قرارات اتخاذ على والمستهلكين المزارعين ةساعدمن شأنه م وهذا .والحديثة المعاصرةو التقليدية

 ةبارزال ةندونيسياإل ةصحفيال لوبيس،زولفيانا  والسيدة الزراعة وزارة منلوكولو  ماريا إرنا .د البارزين المتحدثين من كان .التكنولوجيا

 .د، و(IFIC) األغذية لمعلومات الدولي المجلس منالتواصل  خبراء إلى باإلضافة االندونيسية االعالم وسائل ةخبير هيوز، ديوي والسيدة

 .فينيت ستيفن .دو يو هيلينو بينسون أندرو .دو ماك آالن

 

 ارسميً  عملال ورشة األميركية الزراعة وزارة من رايت توم والسيد ،أودايانا جامعة رئيس نائب بودي، كيتوت .افتتح كل من بروفيسور د

 اندونيسيا في للجمهور هاتعزيز وضرورة الحيوية التكنولوجياالتواصل في مجال  أهمية واوتناول التوالي، على وبوجور دينباسار في

 .في الورشة امشاركً  022 حواليموجهين حديثهم إلى 

 

ِّ ن    ألغذيةا لمعلومات الدولي المجلس مع بالتعاون( IndoBIC) اإلندونيسية الحيوية التكنولوجيا معلومات مركزالعمل بواسطة  ورشة تمَ ظ 

(IFIC)، التابعة لوزارة الزراعة األمريكية  الخارجية الزراعية الخدمات وكالةو(USDA-FAS )جمعية الزراعية  من بدعم أودايانا جامعةو

 الحيوية التكنولوجيا لتطبيقات الدولية الهيئةو( SEAMEO BIOTROP) االستوائية للبيولوجيا اإلقليمي آسيا شرق جنوب ومركز ةاإلندونيسي

 .(ISAAA) الزراعية

 

 الزراعية الحيوية لتكنولوجياا لقبول المتاحة والفرص والحواجز الخاطئة العلمية المفاهيم ريفرسايد كاليفورنيا جامعة منماك  آالن .دناقش 

 نفسه، الوقت في .الغذائية المخاطر عن اإلبالغ ممارسات وأفضل مبادئ المسيسيبي جنوب جامعة من فينيت ستيفن .دوناقش  ؛أوسعبشكل 

بينما شارك  ؛الحيوية التكنولوجيا بشأنوالتواصل  الوكاالت بين المشترك التنسيق بشأن معلومات الزراعة وزارة من ماريا إرنا .د بادلت

 منظور في وخاصة اإلعالم وسائل إلى والتحدث رسالةوضع  كيفية حول خبراتهم هيوز وديوي لوبيسوزولفيانا  يو، هيلينكل من 

 .ندونيسياإ

 

 

 

 .تقديميةال عرو بع  الوي، إعالمإجراء حوار  دريب علىوت الكاميرا على محاكاةب العمل ورشة تمَ ت  خت  ا  

 

 البريد علىمركز معلومات التكنولوجيا الحيوية اإلندونيسي  منسورياني  ديوييرجى التواصل مع  العمل ورشةعن  تفاصيلمزيد من الل

 com.catleyavanda@gmail اإللكتروني

 

mailto:catleyavanda@gmail.com


 

 إندونيسيا في الحيوية التكنولوجيا مجال في التواصل يناقشون الزراعيون والمهنيون اإلعالميون

 

 في 0202 أكتوبر 00و 02 في إندونيسيا غربو شرق من واإلعالميين العلماءجمعت بين التي  موازيةال يةميتعلاثنين من األحداث ال دَ ق  ع  

 اإلعالمية العالقاتو يةائالغذ الحيوية تكنولوجياالتدريب على التواصل في مجال ال عمل ورشة" تهدف .ندونيسيابإ وبوجور دينباسار

 أوسع فهمب ةالمشارك االعالم وسائل وتزويد واإلعالمية؛ العلمية األوساط بين وتفاهم وتفاعل عالقات بناءإلى " القطاعات متعددالتعاون و

 الدولي والمجلس( IndoBIC) اإلندونيسي الحيوية التكنولوجيا معلومات مركزالحدث  قاد .الحيوية والتكنولوجيا األغذية سالمةعن 

 .(IFIC) األغذية لمعلومات

 

 الوضع والغابات البيئة وزارةمن  جويس ديزي والسيدة ندونيسيابإ الحيوي األمان لجنةمن  باكباهان أجوس الدكتور األستاذعر  كل من 

ستة من ل البيئية السالمة شهادة منحت اإلندونيسية الحيوي األمان لجنة أن واوأكد إندونيسيا، في الزراعية الحيوية للتكنولوجيا الراهن

ثنين من الاألعالف  سالمة وشهادة الحيوية، لتكنولوجيامن منتجات ا منتج 00ـ ل األغذية سالمة وشهادة الحيوية، لتكنولوجياا منتجات

 الزراعية الحيوية لتكنولوجياا لقبول المتاحة والفرص والحواجز العلمية الخاطئة المفاهيم ماك آالن .دوأوضح  .الحيوية التكنولوجيا منتجات

ته لمعرف إندونيسياب اإلعالم وسائل حتاجت ما ناقشفقد  ،IFICمجلس  من بارز صحفي وهو ،لينجا هيريانتو السيدأما  .أوسععلى نطاق 

َهنَدس السكر قصب ها عنمعلوماتنورماالساري  السيدةشاركت و الحيوية، التكنولوجيا بخصوص  .PTPN XIالمطور بواسطة وراثيًا  الم 

 

 حول هملتبادل خبرات إندونيسيا عالمييوقع إلم حداثتلك األ تأصبحو اإلعالميين،و نوالزراعيالمهنيون و العلماءفي هذا الحدث  شارك

َِّمت  .الحيوية التكنولوجيانقل أخبار  كيفية  على وقائمة دقةعلى نحو أكثر  الحيوية التكنولوجياحول كيفية نقل أخبار  ادروسً  أيًضاوقد ق د 

 جامعةبالتعاون مع ( USDA FAS)التابعة لوزارة الزراعة األمريكية الخارجية  الزراعية الخدمات وكالةالحدث بواسطة  هذا تنظيمتم  .العلم

 الحيوية التكنولوجيا لتطبيقات الدولية الهيئةو (SEAMEO BIOTROP) االستوائية للبيولوجيا اإلقليمي آسيا شرق جنوب مركزو أودايانا

 .(ISAAA) الزراعية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 على البريد اإللكترونيمركز معلومات التكنولوجيا الحيوية اإلندونيسي  سورياني من ديوي يرجى التواصل مع المعلومات، من لمزيد

com.catleyavanda@gmail 
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