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 الغذائية اإلمدادات طلبات تلبية على تساعد الوراثي التعديل كنولوجيات :النبات علماء 

 

 أفريقيا

 الهند إلى ةأفريقي دراسية جولة تنظم نيباد شبكة 

 

 األمريكتين

 البكتيريا في النووي الحمض إدخال عملية عر   س  ي   قد جديد جهاز 

 للذبول عرضة أكثر ليست المحورة الحلوة الذرة 

 اإلنتاجية تحسينى لإ تهدف القمح في جديدة وراثية اتتقدم 

 

 الهادئ والمحيط آسيا

 الزراعية للبحوث الهندي المجلس قيادة يتولى موهاباترا .د 

 

 أوروبا

 والنمو أليضا عمليات تمامإل بعضها مع "تتحدث" النبات أجزاء 

 النباتات في ةعامنال جين اندماجات اكتشاف 

 

 العلمي البحث

 التربة ميكروبات مجموعة على حورالم الصويا فولل المدى ةطويل الزراعة تأثير 

 جين وظائف SAHMA3 أعشاب ملوتح الكادميوم تراكم فرط في Sedum alfredii 

 جين ERD4 األرابيدوبسيس في والجفاف ةحوالمل تحملو النمو يعزز خردلال من 

 

 إعالنات

 "IRBC07 - ICBB05" متعاقبين يندولي ينمؤتمر 

 يضاأل لعلوم الخامس الدولي والمعرض المؤتمر 

 آسيا :الثالث النباتي يكسالجينوم مؤتمر 

 

 الحيوية التكنولوجيا معلومات مراكز من مقتطفات

 دراسية جولة خالل الحيوية التكنولوجيا مجال في البلد قدرة يقيم الحيوي ألمانل الوطني كينيا مجلس  



 عالميًا

 الغذائية اإلمدادات طلبات تلبية على تساعد الوراثي التعديل تكنولوجيا :النبات علماء

 

 المؤسساتو األكاديمية األوساطو والشركات الربحية غير المؤسسات من عالم ألف من أكثر قال

 .المقبلة الخضراء الثورة تعرقل وراثيًا المعدلة الغذائية المحاصيل على ةالعام شكوكال أن خاصةال

 كارنيجي ومعهد النبات علومل دانفورث دونالد مركز من باحثون ستة أوضح ،حديث التماس في

 لمعاييرل دعمهم المكسيك في الحيوي والتنوع للجينوميكس الوطني المعهد المتحدة الواليات في للعلوم

 .الوراثي ليعدالت لتكنولوجيا والفعال اآلمن االستخدام توجيه في العلم على القائمة

 

 من أكثر جمع وقد الوراثي ليعدالت تقنية دعمل ينفردي علماء بواسطة تنظيمه يتم التماس أول هذا ي ع د

بيولوجيا  لعلماء األمريكية الجمعيةبيان موقف  وندعمالذين ي النبات موعل خبراء من توقيع 0011

 األمن لتعزيز فعالة أداة" أنها على نصي يذوال ،وراثيًا المعدلة المحاصيل بشأن( ASPB) النبات

 ."للزراعة السلبية البيئية اآلثار من والحد الغذائي

 

 ؛النبات تربيةتشمل  موضوعاتعلى  اعلميً منشوًرا  00011 من أكثر نشروا الذين العلماء، منااللتماس اتحاًدا واعيًا  على نوالموقعيمثل 

هو التوضيح  نيالملتمس هدفوي ع د  .البيئية لضغوطل النبات واستجابات ؛النباتوتطور  نمو وراءالكامنة  والجينية الجزيئية واآلليات

 .الزراعة في الوراثي التعديل تكنولوجيا استخدام وفعالية سالمة حول العلمي هممجتمع داخل اإجماعً  هناك أن للجمهور

 

 .هنا احينمت لتماسواال ASPB جمعية موقف بيان .للعلوم كارنيجي معهد موقع على متاحة التفاصيل من المزيد
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 أفريقيا

 الهند إلى أفريقية دراسية جولة تنظم نيباد شبكة

 

 والموارد الطاقة ومعهد انجميشي والية جامعة مع جنبًا إلى جنب ،نيباد وكالةالتابعة ل" ABNE" األفريقيةخبرة األمان الحيوي  شبكةأجرت 

"TERI "الهند في الحيوية للتكنولوجيا آسيا جنوب مركز ومركزالحيوية  لعلومل شيتال بيجو مؤسسةو "SABC"، في بنجاح دراسية جولة 

 :أفريقيا في التاليةالدول  من امندوبً  01 جولةال حضر .7100 يناير 70-00الفترة  في الهند في أباد وحيدرجالنا /ورانجابادوأ نيودلهي

 .زامبيا أوغندا، و،جتو تنزانيا، سوازيالند، نيجيريا، ناميبيا، كينيا، غانا، ،فاسو بوركينا

 

 وخاصة الهند، فياألمان الحيوي و الحيوية التكنولوجيا تطوراتبشأن  المعلومات تبادلهو  الدراسية الجولة من الرئيسي الهدف كان

 فرصال توفير إلى أيًضا الجولة هذه تهدف .هاوتطوير هابحثيجري  التي األخرى الغذائية والمحاصيل Btالـ  لقطن التنظيميةالخبرات 

 .الهندفي  الصناعة وممثلي السياساتواضعي و الحيوي ماناأل منظميزمالءهم من  مع لتفاعلل أفريقيافي  السياسات واضعيو للمنظمين

 

 سسيال .دو انجميشي والية جامعة منماريديا  كريم بروفيسوركل من  قدم وأفريقيا، الهند بين للتعاون المستديرة المائدة اجتماع في

وسلط  األفريقيةالدول  في الزراعي الحيوي مانلأل التنظيمية القواعد عن عامة لمحة ABNEسافادوجو من شبكة  موسى .دوأوكوبوسيا 

ت  الهندي،من الجانب  .الهند مع شراكة إلى تحتاج التي مجاالتالضوء على ال  وزارة لب  ق   من االجتماعات مختلف في رئيسية اعروضً ق د  م 

 مديريةو الحيوية التكنولوجيا ومعهد والزراعة لألغذية الهندي المجلسو SABC مركزو TIFACومجلس  المناخ وتغير والغابات البيئة

 Advantaو في جالنا Mahycoو BeejSheetalو نيودلهيفي  Rasi HyVeg Seeds ذلك في بما الخاص القطاع وشركات األرز بحوث

Seeds وJK AgriGenetics أباد حيدر في. 

https://carnegiescience.edu/node/1992
http://cas.nonprofitsoapbox.com/aspbsupportstatement


 

 .ABNE شبكة موقع على الصحفي البيان اقرأ المعلومات، من لمزيد
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http://nepad-abne.net/nepad-agency-abne-implement-study-tour-india/


 األمريكتين

ع قد جديد جهاز ِّ  البكتيريا في النووي الحمض إدخال عملية يَُسر 

 
حيث يتم تعريض  ،الكهربائية النفاذية خالل منالغريب  النووي الحمضستيعاب ال خالياه على الحصول أواًل  وراثيًا كائن أي هندسةتتطلب 
قد  ذلك، ومع .تدفقي أن النووي لحمضيمكن حينها لو الخلية غشاء داخل المسام فتحيس ،مناسبًا الحقل كان إذا .كهربي لمجال الخاليا

 .المضبوطة يالكهرب حقلال ظروف لمعرفة سنوات أو اشهورً األمر  يستغرق
 

 الكهربي الحقلعلى استهداف  العلماءللتكنولوجيا  ماساتشوستس معهدالمطور بواسطة مهندسي  جديدال يكروفلويديكام جهازقد يساعد 
هذا  استخدام يمكن المبدأ، حيث من .ضرردون ب امؤقتً  الغشاء مسام فتحأن ت شأنها منالتي  ةكهربيفي مدى اإلمكانات ال بسرعةومباشرة 
 .بصورة كبيرة الوراثية الهندسة في األولى الخطوة سرعمما ي خلية، أو ميكروب أي على بسيطال الجهاز

 
 الجهاز،على  كهربي مجال تطبيق عند .بدرجة كبيرة المثالية الظروف هذه تحديدالمستغرق ل الوقت الجديدمايكروفلويديك  جهاز يقصرقد 
 .الغشاء مسام لفتح المناسب الكهربي الحقل مع تتطابق أن يمكن التي الكهربية اإلمكانات من مجموعة لعرض مجااًل  القناة هندسة بب  س  ت  
 

ح بدخول الواسم الفلوري بنجاح، خالياتم النفاذ في ال إذا .النووي الحمض وجود في ضيءي افلوريً واسًما  أيًضا الباحثون وأضاف  ،ي سم 
 .الخليةب الخاصة الوراثيةللمادة  بدوره استجابةً  يئضسي يذالو
 

نفس عائلة  في البكتيريا من نوعوهو  ،Mycobacterium smegmatisو اإليشيريشيا كوالي سالالتفي النفاذ في  بالفعل الباحثوننجح 

 .السل مرض يسبب الذيالكائن 
 
 .نيتشر بمجلة الدراسة عن المزيد قرأا
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 للذبول عرضة أكثر ليست المحورة الحلوة الذرة

 

ع ت  ر   أنحاء جميع في واسع نطاق على تسويقها تمو( GR) الجاليفوسيت أعشاب لمبيدات المقاومةحورة وراثيًا بالصفات الم المحاصيلز 

 عرضة أكثر الذرة نباتات جعلت وراثيًا ةحورالمالصفات و تيجاليفوستذكر أن الظهرت ادعاءات  وقد .عقدين مدى على المتحدة الواليات

 الذرة اعتماد وبين النظامي والذبول قاوراأل لفحة بواسطة سببالم الذبول مثل الذرة أمراض زيادةبذلك بين  ربطلت ،الزراعية لألمراض

 .المتحدة الواليات عبر وراثيًا حورةالم

 

 أيعدم وجود  وضحت تجريبية أدلةاألمريكية تقدم  الزراعة وزارةالتابعة ل الزراعية ثوبحهيئة ال من جديدة دراسةقد ظهرت ف ذلك، ومع

 .الجاليفوسيتة بج  عال  الم   وراثيًا حورةالم الحلوة الذرة في المرض قابلية في زيادة

 

 الحلوة الذرةتم تلقيح ساللتي  .المحورة GR+Bt جينات وجود أو غياب في متفاوتفي السوق  جديد هجين حلوةصنف ذرة  فريقال اختبر

 .اقياسيً  مصنف تيجاليفوس تطبيق بعد أو قبل للذبول المسببة البكترياب

 

 ،باإلضافة إلى ذلك .وراثيًا حورةالم الصفات وجود عدم أو وجود عن النظر بغض الذبول، عراضظهر بها أ الملقحة النباتات نصفحوالي 

 .حدته أو الذبول حدوثعلى لم يؤثر أيًضا  الجاليفوسيت تطبيقبالمرض بالنسبة لالتلقيح  توقيتفإن 

 

 عددمقاييس العائد  شملت .األعشاب التي لم تتم معالجتها بمبيد النباتاتب مقارنةالسالالت المحورة  عائد الجاليفوسيت تطبيقفي الواقع، زاد 

 .الحبوب وكتلة الكوز كتلةو كيزان الذرة

 

 ةج  عال  الم  النباتات  في لوحظ وقد السم من قاتلة شبه جرعة انخفاض نتيجة النباتات نمو تحفيز يتم حيث ،*نهاضراجع إلى اإل تفسير يكون قد

 .أخرى دراسات في تسيجاليفوبال

 
تضر عند أخذها بجرعات كبيرة، يمكن القراءة عنها من الرابط التالي سامة حالة طبية قد يستفيد فيها الفرد من أخذ جرعات صغيرة من مواد : اإلنهاض*

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%B6 

 

 .شامبين رباناإ في إلينوي جامعة موقع من زيدالم اعرف

 

http://www.nature.com/articles/srep21238
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%B6
University%20of%20Illinois%20at%20Urbana-Champaign%20website
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 اإلنتاجية تحسينى لإ تهدف القمح في جديدة وراثية تقدمات

 

 إغالق وشك على إم آند إيه تكساس لجامعة التابعة ريسيرش أجرياليف مؤسسة باحثو

 .إليها الوصول وكيفية القمح جينوم في الرئيسية الصفات موقعب الخاصة المعرفية الفجوة

ش أجرياليف ريسيرشائعين بمؤسسة  صنفين من القمحمجموعات من  ثالث الدراسة شملت

 .متنوعةأخرى  قمح ومحاصيل ،TAM 112و TAM 111 :وهم

 

 في وراثيالتباين ال من اشيوعً  االكثر النوع هي( SNPs)الفردي  النوكليوتيد أشكالتعدد 

 ،بالكامل القمح جينومعبر  االختالفات هذه مثل وتوجد البشر، أو الحيوانات وأ النباتات

مطورة  SNPألف واسم  01شريحة مصفوفة بـ  وضع تم .بيولوجيةوتعمل كواسمات 

عند العاملين  االستخدام شائعة وراثيةوسم  وسيلة توأصبح ،الدولي القمح مجتمعبواسطة 

 هناك أن الدراسة وأكدت .موسوماتالكرو على فقطألف  11 حواليتم تحديد  ،ألف واسم 01بين  من .الوراثةأخصائيين و القمح في تربية

 SNPألف  01الـ  استخدام يتم .حديثًاهم تم تحديد SNP 7001و ،الهجين القمحمن  ثالثةمجموعاتهم ال في اسابقً تم تحديدهم  SNPألف  01

يتحكم فيها  التي الحشراتو ضامرمقاومة األ وكذلك الحرارة وتحمل ومكوناتهالعائد  مثل المعقدة الصفات دراسةحددهم الباحثون في الذي 

 .سائد واحدةجين 

 

 .إم آند إيه تكساس جامعةل التابعة ريسيرش أجرياليف مؤسسة موقع على الصحفي البيان اقرأ المعلومات، من لمزيد
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 الهادئ والمحيط آسيا

 الزراعية للبحوث الهندي المجلس قيادة يتولى موهاباترا .د

 
 العام والمدير الزراعي البحثو التعليم لوزارة الجديد الوزير منصب ،مشهور ةجزيئي وراثة عالم هوو ،موهاباترا تريلوشان .د ترأس

 شكلوي الهند عبر ةنتشرالم المحاصيل وثبح مؤسساتل العالم في شبكة أكبر المجلس هذا ي ع د .(ICAR) الزراعية للبحوث الهندي للمجلس

 .الزراعية الدولة جامعات ذلك ويشمل ةالزراعي لبحوثل افريدً  اوطنيً  انظامً 
 

 ثوبحل القومي لمعهدل مديروك ،ICAR لمركز التابع النباتية الحيوية التكنولوجيا لبحوث القومي مركزال في كباحث اسابقً  موهاباترا .د عمل

 .دلهي نيو في الزراعية للبحوث الهندي لمعهدا رئيس نائب-مديركو رز،األ
 

 من البكتيرية وراقاأل للفحة مقاوم الغلة عالي بسمتي أرز صنف ولأ تطوير وفي األرز جينوم تسلسل فك في كبير بشكل موهاباترا .د ساهم
 منشوًرا 011 من وأكثر اكتابً  نشرو ،الطماطم لجينوم ةالمادي الخرائط رسم في أيًضا وشارك .الجزيئية الواسمات بمساعدة االنتخاب خالل

 .والدولية الوطنية العلمية التقييم مجالت في ابحثيً 
 
 .المجلس موقع على متاح ICAR لمجلس الجديد العام لمديرا حول المعلومات من مزيدال
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http://today.agrilife.org/2016/02/21/new-wheat-genetic-advancements-aimed-at-yield-enhancement/
http://www.icar.org.in/


 أوروبا

 والنمو األيض عمليات إلتمام بعضها مع "تتحدث" النبات أجزاء

 

 لمسافاتا لتنسيق الجزيئي األساس عن القليل إال مفه  ي   لم ولكن ،النباتات في الخضري المجموع مع الجذري المجموع تواصل سابقًا ثبت

 في للعلوم الصينية واألكاديمية أكسفورد جامعةب باحثونال أجراها جديدة دراسة كشفت .الخضري المجموعو الجذري المجموع بين طويلةال

 وهو ،HY5 باسم يعرف بروتين هو العامل هذا .الجذري لمجموعل الخضري المجموع من متنقل عامل خالل نم يتحقق التواصل أن الصين

 .الجينات "يفتح" أو ينشط، نسخ عامل

 

 الدراسة ولكن ،الخضري المجموع في( الكربون أكسيد ثاني احتواء) الضوئي التمثيل معدالت في بتحكمه بالفعل امعروفً  HY5 بروتين كان

 يسافر .نباتال في اللحاء أوعية خالل بين التنقل خالل من الجذري المجموعو الخضري المجموع بين للتواصل كعامل يعمل هأن توضح

 يف بما الجذرية، الخاليا في الجينات من عدد طش   ن  ي   جذورال إلى يصل وعندما ،الجذري المجموع إلى الخضري المجموع من HY5 بروتين

 اللحاء خالل تنتقل التي السكريات على أيًضا التنشيط هذا يعتمد .التربة من النترات تستخلص التي نتراتال تقالالن شفرت التي الجينات ذلك

 المجموع إلى الخضري المجموع من والسكريات HY5 بروتين حركة تعمل وهكذا، .الجذري المجموع إلى الخضري المجموع من أيًضا

 جذور في نشاطه لزيادة HY5 بروتين فاستهدا اآلن النباتات يمربيل يمكن .الجذور بواسطة النترات امتصاص زيادة على الجذري

 .التربة من نتراتال امتصاص لتحسين مظللةال يةنباتال المحاصيل

 

 .أكسفورد جامعةل العلمية المدونة على ةلاقالم اقرأ المعلومات، من لمزيد
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 النباتات في المناعة جين اندماجات اكتشاف

 

 لكشف المزهرة النباتات عبر المناعة جينات في سينسبري ومختبر( TGAC) الجينوم تحليل مركزب علماءال أجراها التي دراسةال بحثت

 .األمراض مسببات لكشف النباتات تستخدمها التي الجزيئية "الفخاخ"

 

د   ج   متكاملة بنطاقات "NLRs" مستقبالت تحديد وتم ،النباتية األمراض مقاومة في للغاية مفيدةً  يةنباتال المناعة التستقب  م   من معينة فئة أن و 

 كسينيا .د بحثت .األمراض مقاومة في ينشاركم همأن عمليًا ثبتو ،األرابيدوبسيسو األرز في ضاممرال كائنلل 'عمط  ال' بدور تقوم إضافية

 عبر الجينات هذه عن ،ساريس باناجيوتيس .دو جونز جوناثان .د سينسبري، مختبر من زمالئها مع الجينوم تحليل مركز من كراسيليفا

 جينوم تسلسالت يةالبحث مجموعةال تفحص .سلجمالو سوالبطاط القمح :المتحدة المملكة في الرئيسية المحاصيل ذلك في بما النباتية األنواع

 هذه تنوع الفريق يمق .أخرى نباتية بروتينات مع مندمج كاملةال NLRs سلسلة من انوعً  00 ذلك وشمل المتاحة، األربعين النباتات

 وجود من الكرنبية األصنافو لقمحل ضافياإل اليدوي التحليل أكدو المزهرة، النباتات عبر حتملةالم االستشعار لنطاقات ندماجاتاال

 .والمزروعة البرية األصناف في فرعية اندماجات مجموعة

 

 مستقبالت أن هو األمراض ومسببات النباتات بين التطورية معركةال في علمي اكتشاف أحدث إن" للدراسة األول المؤلف ساريس، .د قال

 عدد عن تنادراس كشفت وقد ،الدفاع وتفعيل األمراض مسببات عن الكشف من تمكنها مدمجة، إضافية بروتين مناطق تحمل النباتية المناعة

 هاتستخدم التي الجرثوم حدة الستراتيجيات أفضل عامة نظرة على الحصول في تساعدنا أن النتائج لهذه ويمكن .الدخيلة نطاقاتال من كبير

 .لإلصابة التعرض سهولة لتعزيز لألمراض المسببة الميكروبات

 

 .TGAC مركز موقع على الصحفي البيان اقرأ المعلومات، من لمزيد
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http://www.ox.ac.uk/news/science-blog/shooting-breeze-how-parts-plant-can-talk-one-another-benefit-whole
http://www.tgac.ac.uk/news/263/68/Immunity-gene-fusions-uncovered-in-plants/


 العلمي البحث

 التربة ميكروبات مجموعة على المحور الصويا لفول المدى طويلة الزراعة تأثير

 
 هذه من العظمى الغالبية تمتلكو البقوليات، من الصنف اهذب المزروعة العالمية المساحة من %01 حوالي وراثيًا المعدل الصويا فول يحتل

 .التربة في الميكروبية المجتمعات على وراثيًا حورةالم للمحاصيل محتملة اآثارً  تثار ما اغالبً  ذلك، ومع .تييفوسالالج مقاومة صفة المساحة
 

 الخواص بدراسة ،كارلوس ليتيسيا بقيادة ،(EMBRAPA) الزراعية للبحوث البرازيلية المؤسسةو اجمارين والية جامعةب الباحثون قام

 واألنماط التقليدية يةثاالور األنماط تتضمن المدى طويلة ةحقلي تجارب في الحبوب عائداتو والميكروبيولوجية، الفيزيائيةو الكيميائية
 المعلمات في كبيرة اختالفات لوحظتو ،مختلفة ظروف تحت البرازيل في موقعين في التجارب تي  جر  أ   .RR الجينات إسوية شبه المحورة

 .اوحده المواقع بين الحبوب إنتاج في وكذلك الكالسيكية، والميكروبيولوجية والكيميائية الفيزيائية
 

( فيرميكوتس) الجدار ومتينات بروتيوباكترياال وكانت ،الميكروبي التصنيفو الوظيفية الوفرة في افروقً  عن الميتاجينوميكس كشفت
 األسيدوباكتيريا إلى البروتيوباكتريا نسبة ارتفاع في البروتيوباكتريا وفرة وتشارك .وراثيًا حورةالم ةجلعاالم في أعلى الخضراء الطحالبو
 .قةائفال التربة خصوبة بيولوجية مؤشرات وهي ،(حمضيةال جراثيمال)
 
 إلى ذلك يرجع قدو الحبوب، عائدات في اختالفات أية تسجل لم التربة، *ميكروبيوم على وراثيًا حورةالم ةالصف آثار تأكيد من رغمال علىو
 .المعامالت كل في حظالالم يالتصنيفو الوظيفي الميكروبي التنوع بارتفاع المرتبطة التنظيمية قدرةال
 
 التالي الرابط من عنه القراءة يمكن األخرى، األحياء من أي أو إنسان مع المتعايشة الميكروبات مجموع :الميكروبيوم*

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%8A%D9%83%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A%D9%88%D9%85 
 

 .ريسيرش ترانسجينيك بمجلة الكاملة المقالة اقرأ المعلومات، من لمزيد
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 Sedum alfredii أعشاب وتحمل الكادميوم تراكم فرط في SAHMA3 جين وظائف

 

مة النباتات ستخدمهات التي ليةاآل فهم إن راك   ةلجاعمل استراتيجيات لوضع احيويً  اأمرً  ي ع د ةيسمال شديدة المعادن وتحمل مراكمة في *الم 

مة النباتات أو ةس  ند  ه  الم   النباتات باستخدام النبات  .الطبيعية الم راك 

 

مة نباتات هي Sedum alfredii أعشاب راك   بسبب وكذلك تراكمال فرط آليات فهمل امثاليً  امرشحً  وت ع د ،الكراسوليسي عائلة من لمعادنل م 

 .S. alfredii أعشاب من SaHMA3 جين لتوصيف الباحثون ججيانيتش جامعة من جتشان جي قاد .المحتملة تطبيقاتها

 

د   ،راكمم   غير إيكولوجي ونوع راكمم   إيكولوجي نوع من SaHMA3 أليالت تحليل تم ج   يعمل الم راكم نباتال في SaHMA3h أليل أن وو 

 .والكادميوم الزنك من كلل قاًل ان يعمل ةالم راكم غير النباتات من SaHMA3n كان بينما لكادميومل قلانك

 

 مستوى كان ذلك، على وعالوة .ةالم راكم غير النباتات نع ةالم راكم النباتات في بكثير أعلى بمستوى تعبيره يتم SaHMA3 جين أن ووجد

راكم النباتاتب الخضري المجموع في SaHMA3 جين تعبير  جين تعبير فرط وأدى .الجذري المجموع في تعبيره نم بكثير أعلى ةالم 

SaHMA3h لكادميومل تهراكموم تحمله في كبيرة زيادة إلى التبغ نباتات في. 

 

 .S. alfredii أعشاب في التحمل وفرط المراكمة فرط في ةحاسمً  اأدوارً  لعبي SaHMA3 جين أن إلى النتائج هذه تشير

 
مة النباتات* راك   في المعادن من للغاية عالية مستويات وتراكم جذورها خالل من المعادن تلك تمتص حيث بالمعادن، التركيز شديدة تربة في النمو على قادرة نباتات :الم 

 https://en.wikipedia.org/wiki/Hyperaccumulator .التالي الرابط من عنها القراءة يمكن .أنسجتها

 

 .بالنتا بمجلة ةلاقالم اقرأ المعلومات، من لمزيد
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https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%8A%D9%83%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A%D9%88%D9%85
http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs11248-016-9938-4
https://en.wikipedia.org/wiki/Hyperaccumulator
http://link.springer.com/article/10.1007/s00425-015-2429-7


 األرابيدوبسيس في والجفاف الملوحة وتحمل النمو يعزز خردلال من ERD4 جين

 

 تحمل في اأدوارً  لها النباتية الجينات من مجموعة هي( ERD) للجفاف ةمبكرال ستجابةاال جينات

 بهابها مركز من راي رشاناأ بقيادة يبحث فريق قام الشأن، هذا في .النباتات في ووالنم اإلجهاد

 يشفر وهو ،(BjERD4) الهندي الخردل من ERD جين وتوصيف بعزل الهند في الذرية للبحوث

 .RNA للـ رابط جديد بروتينل

 

 ي ن ظَّم كان الجين هذا أن وظهر المختلفة اإلجهاد ظروف في ERD4 جين تعبير أنماط تحليل تم

 حمض معالجاتو مرتفعةوال منخفضةال الحرارة ودرجة الملوحةو الجفاف ظروف في تصاعديًا

د  و ،الساليسيليك وحمض األبسيسيك ج   وظيفة لدراسة .الخضراء البالستيدات في امتمركزً  جينال هذا و 

 السالالت أظهرت .بها المعالم مختلف وتحليل وراثيًا حورةم أرابيدوبسيس اتنبات إنتاج تم ،الجين

 بينما البرية، نواعباأل مقارنة الخرادل حجمو الورقة مساحة ةدازي مع األوراق عدد في كبيرة زيادة BjERD4 جين تعبير بفرط المحورة

 في وتأخر يقزم ظاهري نمط مع الورقة، مساحةو األوراق عدد في اانخفاضً  ERD4 جين تعبير بخفض المحورة RNAi سالالت أظهرت

 .البذور إنبات

 

 كانت بينما ،ةحووالمل الجفاف إجهاد تحمل في تحسنًا أيًضا BjERD4 جين تعبير بفرط وراثيًا المحورة األرابيدوبسيس سالالت أظهرت

 أن اإلجمالية النتائج وضحت .ةمماثلال ضغطال ظروف في البري نوعال نباتاتب مقارنة لإلجهادات معرضة التعبير بخفض المحورة السالالت

 .النبات وتطور نمو في المحتملة هأدوار حول جديدة أدلة تقديم إلى باإلضافة البيئي اإلجهاد تحمل في شاركي BjERD4 جين

 

 .بيولوجي موليكيولر بالنت بمجلة الكاملة المقالة اقرأ المعلومات، من لمزيد
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 ير غيرت لمواجهة الفيروس القاتللخنازلالشفرة الجينية 

 

ادنبره الخنازير التي هي مرونة الباحثون في معهد روزلين في جامعة  باستخدام تقنيات وراثية متقدمة ،
ات التي توجد عادة في تحمل الجينالخنازير . حمى الخنازير األفريقية ، وهو مرض شديد العدوى المحتملة ل

، فإنها سرعان ما أصبحت مريضا ويموت، في حين  عندما يصاب الخنازير. الخنازير والخنازير بوش 
  .الخنازير والخنازير بوش ال تظهر األعراض عند المصابين 

 
وتركز البحث على واحد من جينات الخنازير المرتبطة بالعدوى حمى الخنازير األفريقية الفيروسات يسمى 

RELA  .الخنازير والخنازير بوش . هذا الجين يسبب الجهاز المناعي المبالغة في ردة الفعل مع آثار مدمرة

عن . شفرة الوراثية الخنازير ، والعلماء تعديل رسائل فردية من ال RELAيحمل نسخة مختلفة من الجين 

. ، فإنها تحويلها إلى أليل التي يتم العثور عليها في الخنزير  RELAطريق تغيير خمس رسائل في الجينات 

الباحثون و اآلن إجراء محاكمات التحكم الختبار ما إذا كانت التغيرات الجينية قد تحسن مرونة الخنازير لهذا 
 .المرض 

 

 إعالنات

"IRBC07 - ICBB05" متعاقبين دوليين مؤتمرين 

 

 (IRBC07) السابع الدولي األرز لفحة مؤتمر :الحدث

 

 الفلبين مانيال، :المكان

 

 7100 أكتوبر 01-0 الفترة :التاريخ

 

 .المؤتمر موقع زر التفاصيل، من لمزيد .7100 أبريل في مؤتمرلل التسجيل سيفتح

 

 (ICBB05) ةلبكتيريا األرز لفحةل الدولي المؤتمر :الحدث

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26711633
http://icbb05.irri.org/home/international-rice-blast-conference


 

 الفلبين مانيال، :المكان

 

 7100 أكتوبر 71-00 الفترة :التاريخ

 

 .المؤتمر موقع على متاحة الحدث تفاصيل
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http://icbb05.irri.org/home/international-conference-on-bacterial-blight


 األيض لعلوم الخامس الدولي والمعرض المؤتمر

 

 األيض لعلوم الخامس الدولي والمعرض المؤتمر :الحدث

 

 اليابان أوساكا، :المكان

 

 7100 مايو 00-00 الفترة :التاريخ

 

 .المؤتمر موقع زر ملخصات،ال وتقديم المؤتمر برنامجو التسجيل عن التفاصيل من لمزيد
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 آسيا :الثالث النباتي الجينوميكس مؤتمر

 

 آسيا :الثالث النباتي الجينوميكس مؤتمر :الحدث

 

 ماليزيا كوااللمبور، :المكان

 

 7100 أبريل 07-00 الفترة :التاريخ

 

 .المؤتمر موقع زيارة يرجى التفاصيل، من لمزيد
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 الحيوية التكنولوجيا معلومات مراكز من مقتطفات

 دراسية جولة خالل الحيوية التكنولوجيا مجال في البلد قدرة يقيم الحيوي لألمان الوطني كينيا مجلس

 

 البالد قدرة لتقييم فبراير 77 في البالد داخل دراسية جولة كينيا في الطعون ومجلس الحيوي مانلأل ةيالوطن الهيئة لمجلسا أعضاء أجرى

 .المراكز في البحوث وتقدم مباشرة األنشطة مختلف مل  ع  وت   الحيوية التكنولوجيا بحوث إجراء على

 

 كبير ،أودور ريتشارد .د عرض بينما المجلس بأعضاء أوكيمو، بول بروفيسور ،العليا الدراسات كلية عميد رحب كينياتا، جامعة في

 وقد هذا .المختبر جولة وقاد الجامعة في الجارية البحوث ،(KUBICO) كينيا جامعةب الحيوية تكنولوجيالا تحادال العام واألمين ينمحاضرال

 أهمية على توأكد المشاركينب ،ثيكا في( KALRO) الحيوانية والثروة الزراعية للبحوث كينيا منظمة ةمدير مباكا، جيسيكا .د ترحب

 أعضاء استقبل فقد ،البساتين بحوث معهد مدير ،واتورو تشارلز .د أما .حيويال ماناألو الحيوية للتكنولوجيا العام للقبول العلمي التواصل

 لبنية الرئيسية المعنية الجهات هذه تعريضل المنظمين قبل من المبذولة الجهود على ىوأثن KALRO لمنظمة العام المدير عن نيابة مجلسال

 .الحيوي واألمان الحيوية بالتكنولوجيا الخاصة التحتية الدولة

 

 جيتشوكي، سيمون .د ،الفريق قائد قدم ،(VIRCA) فريقياأل لفيروساتل مقاومال سافااالك صنف بمشروع ةدودالمح ةحقليال التجارب موقع في

 أعضاء أغلبية قبل من كبير تقدير محل في مختبرال زيارة كانت .المحاصيل فحصل ودعاهم سافااالك مشروع عن لمشاركينل عامة لمحة

 وقد هذا .وراثيًا المعدلة الكائنات على ينبغي كما البحوث إلجراء الالزمة التحتية البنية لديها كينيا أنب باالطمئنان شعروا الذين المجلس

 العمل مساحة وتخطيط الكيانات؛ من كل تعمل" قائاًل  ،العامة الصحة وزارة من الحيوي األمان هيئة مجلس عضو كيلونزو، روبرت صرح

 األمان مختبر من الثاني المستوى إلى مختبرال تأهيل على ،مرفقال إلى المحدود والوصول ؛والنمو ليالتحو غرف قسم ذلك في بما

 ."الحيوي

 

 قدمت فقد لها، وفقًاو .وراثيًا معدل محصول فيها ترى التي ىولاأل المرة هي تلك كان ،طعونال مجلس عضو ،كيبوجي سيلينة للسيدة بالنسبة

 المحاصيل رأيت نيأ ةسعيد أنا" :وقالت .بشأنه رئيسية ةيسياس قرارات باتخاذ مكلفين هم مال كبيرة مرئية إيضاح وسيلة ةحقليال رحلةال

 ."الباحثين من مباشرة معلومات على توحصل وراثيًا المعدلة

 

http://www.metabolomicsconference.com/
http://www.globalengage.co.uk/plantgenomicsasia.html


 الوطنية، الحيوي األمان هيئةو( ISAAA) الزراعية الحيوية التكنولوجيا لتطبيقات الدولية للهيئة التابع أفريسنتر مركز بوساطة الجولة تم  ظ   ن  

 .VIRCA ومشروع الحيوي مانألا نظم برامج رعايةب

 

 اإللكتروني البريد على الحيوي مانلأل ةالوطني كينيا هيئةل التنفيذي الرئيس ،تونيوي ويل .د مع صلواالت يرجى المعلومات، من لمزيد

ceo@biosafetykenya.go.ke 
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