
 1026 مارس 9        العدد هذا في

 األخبار

 أفريقيا

 وراثًيا حورالم لموزل دودةالمح ةحقليال التجاربعلى  وافقت مالوي 

 

 األمريكتين

 األوكسجين من الضوئيالتمثيل  النباتاتتحمي  كيفيوضحون  الباحثون 

 نثوسيانينباألمعدل وراثيًا يطورون ليمون  العلماء 

 

 الهادئ والمحيط آسيا

 العالمي الغذائي واألمن الحديثة الزراعة تهدد التي المخاطر أكبرأحد  للعلم المناهضة الحركة :سيك روبرت 

 على لوائح التعديل الوراثي المنقحة توافق الفلبينية الحكومة 

 المحكمة العليا لحكم اإليجابية النتائج على الضوء يسلط فلبيني أكاديمي 

 

 أوروبا

  المناخ تغيربسبب  0202 عام في الوفيات نومزيد م المحاصيل إنتاجية انخفاضو األغذية نقصتوقع 

  محطة بحوث روثامستيدة من جديد يةجينوم زراعيةوسائل 

 

 العلمي البحث

 األرز فينظامية ضد اللفحة  مقاومةتحفز  ةخارجي أمينية أحماض 

  استهداف جينFvTFL1 الثمانية الفراولة فيدائمة اإلثمار جديدة  ةلصف تربيةلل 

 كارجاناالأشجار  في الجيني التعبير على ةحووالمل الجفافإجهادات  آثار 

 

 النباتية الحيوية التكنولوجيا وراء ما

 السوداني والفول واألرز الصويا فولائع في الش الضوئيالتمثيل  يستخدم عمالقيكتشف أن الغاب ال فريق بحثي 

 تعبير فرط تأثير BBX-B8  القز دودفي  ةالبيضسكون فترة و الحرير بروتينتركيب والتطور على 

 

 إعالنات

 يضاأل لعلوم الخامس الدولي والمعرض المؤتمر 

 آسيا :الثالث النباتي يكسالجينوم مؤتمر  



 أفريقيا

 وراثيًا المحور للموز المحدودة الحقلية التجارب على توافق مالوي

 

 فبراير 02 في لموزلالمحدودة  ةحقليال التجاربعلى إجراء  امؤخرً  (NBRC) مالويب مان الحيويلألالتنظيمية  الوطنية اللجنة توافق

 .0202 يناير 01 في لحشراتالمحدودة للوبيا المقاومة ل ةحقليال التجارباللجنة على  ةوافقم نم قريب وقتبعد  ذلك ويأتي .0202

 

منذ زمن من  نوالمزارعيعاني  ذلك، ومع .البالد فيميسورة التكلفة  الفواكه أكثر بين منهو و مالوي في اهامً  اغذائيً  محصولً  الموزيُعَد 

 من الموز مالويتستورد  لذلك، نتيجةك .الرئيسية اإلنتاج مناطقاجتاح جميع  الذي( BBTV) الموز فيروسالناشئة عن  فادحةال خسائرال

 .البالد الطلب لتلبية وتنزانيا موزامبيق

 

 من ااعتبارً  سنوات ثالث لمدة الغذائي واألمن الزراعة وزارةفومبوي التابعة ل بحوث محطةبواسطة المحدودة  ةحقليال التجاربتُجَرى سَ 

 أستراليا، منالموز المحور  زراعةإدخال مواد  سيتم الغذائي، واألمن الزراعة وزارة لمسؤولي وفقًاو .0202 عام إلى 0202 عام

 .BBTV فيروس ضد للمقاومةالحقلي المحدود  ختبارستخضع لالو

 

 Btالـ  جينات فعالية لختبار الطبيعية والعلوم لزراعةل ويجليلون جامعةبواسطة  القطن على مالوي في محدودة ةحقلي تجربة أول جريتأُ 

 .حانجب المواقع ةمتعدد تجاربالوسارت  سنوات أربع ةمدالحقلية المحدودة ل التجارباختبارات  استمرت .ةاللوز دودةضد  مقاومة منح في

 

 com.bonifacemkoko@yahoo اإللكتروني البريد على مكوكو بونيفاس مع التواصل يرجى ،تجاربال حول المعلومات من لمزيد
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 األمريكتين

 األوكسجين من الضوئي التمثيل النباتات تحمي كيف يوضحون الباحثون

 
 الضوئي التمثيلمعلومات خاصة ب يقدم ارئيسيً  ابروتينً  جوايومن وجامعة بنسلفانيا ولية وجامعة للعلوم كارنيجي معهد من يبحث فريق حدد
 .األرض على الحياة منمبكرة ال األيام في
 

 .ثانوي كمنتج األكسجين مع الطاقة، جزيئات إلنتاج مخدَ ستَ يُ و الضوء صمتَ يُ  األولى، المرحلة خالل .مرحلتين في الضوئيالتمثيل  يحدث
 سكريات إلى الجو منالمستمد  الكربون أكسيد ثانيحيث يتحول  الضوئي، التمثيل عملية من "الثانية المرحلة"تلك  الطاقة جزيئاتتشغل 
 .والسكروز الجلوكوز مثل الكربون على قائمة

 

 البروتينات تجميع في تهشاركبم والمعروف ،CGL71 بروتين على فريقال ركز ،"كالميدوموناسال" األخضر الطحلب على العملب

 .اآلن حتى المفهوم هو العملية هذه في CGL71بروتين  دور حول القليلكان  ولكن .الضوئي التمثيل عملية من األولى المرحلة في المطلوبة

 منتجها من محمية تكون نأل العملية وتحتاج .عهيجمت خالل األكسجين من الضوئيالتمثيل  جهاز يحمي CGL71بروتين  أن الفريق وجد

 لعمليةالهامة  الكبريتو الحديدالمحتوية على  البروتيناتمجموعات  عطلي أن يمكن التفاعل شديد جزيء األكسجين ألن الخاصالثانوي 

 تتحرك حيث الضوئي، التمثيل عملية من األولى للمرحلةبالغة األهمية  المجموعاتتُعَد تلك  ،CGL71بروتين  مثل .الضوئي التمثيل

 .طاقة جزيئاتإلنتاج  اإللكترونات
 

 .للعلوم كارنيجي مؤسسة موقع على الصحفي البيان اقرأ ،تفاصيلال من لمزيد
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 باألنثوسيانين وراثيًا معدل ليمون يطورون العلماء

 

 هاتعبير يتم التي مماثلةال الوراثية العوامل بعض على يحتوي وراثيًا معدلليمون  فلوريدا جامعة في الحمضيات بحوث مركزب علماءطور ال

 يدفع مما ألنثوسيانين،يحفز التخليق الحيوي ل بروتينعلى  عدلالم المكسيكي الليمون اهذيحتوي  .حمراأل البرتقال بولُ  العنبشرة ق في

 .الفوشية إلى الداكن األرجوانياللون  منالليمون  لب في األلوان من مجموعة لتطويرالثمار 

 

وقد ربطت  .اإلنسان يةرفاه في ةعديد أدوارلها  مفيدة فالفونويدمركبات  هي نثوسيانيناألمواد " دوتمانجول بستاني ال عالمال قالهذا وقد 

 ."والسكري السمنة مثل البشرية ةيصحالمشاكل المن بعض  بالوقاية استهالكهمعقاقير ال دراساتالعديد من 

 

َر   الجينات هذه من الستفادة على بحوثال يتجرأُ  وقد .األحمر والبرتقال بذورعديم ال األحمر العنب من جينات باستخدام جديدال الليمونُطو ِّ

 البرتقال وننتجالذين ي فلوريدا مزارعي تجاه األولى الخطوة ذاهيُعَد و .للمستهلك صديق النباتات من مشتق بديل نظام لتطوير البداية في

 األوراق لون يريتغإلى  أيًضا نثوسيانيناأل إدخاليؤدي  الفاكهة، لون يريتغ إلى باإلضافةو .فروت الجريب من جديد صنف وربما ،األحمر

 .ةحمضيزينة  نباتاتإنتاج  إلى يؤدي أن ويمكن ،الزهورو والسيقان

 

 
 

 .فلوريدا ولية جامعة أخبار موقع من الصحفي البيان اقرأ المعلومات، من لمزيد

 

 ] ةالمقال هذه تقييم | صديق إلى إرسال [

 

 

 الهادئ والمحيط آسيا

 العالمي الغذائي واألمن الحديثة الزراعة تهدد التيالمخاطر  أكبر أحد للعلم المناهضة الحركة: سيك روبرت
 
 الكندي الزراعي المستشارصرح بهذا  "المستقبل في الكوكب إطعام على قدرتناباعتبار  للزراعة تهديد أكبر هي للعلم المناهضة الحركة"

 في" الحبوب تطورات أبحاث"بعنوان  (GRDC) الحبوب محاصيل وتنمية بحوث مؤسسةحدث  خاللي الرئيس خطابه فيسيك  روبرت

 كان "الغذاءذعر " أن وادعى والذعر، الخوف بأصوات غرقت العلم أصواتأضاف سيك أن  .0202 فبراير 02 يوم ستراليابأ بيرثمدينة 

 ."األول العالمفي  مشكلة"
 
 ."العالمي الغذائي األمن ضمان أردنا إذا الوراثية، الهندسة ذلك في بما الزراعية، التكنولوجيا أنواع كل الى سنحتاج "قال أيًضا و
 

 بعضقال أن  ،المقبل العقد في الزراعة شكلتس التي الرئيسيةالمحركات العشر  –بيان الزراعة بعنوان  0201في كتابه المنشور عام و

 الحيوي الوقودو وراثيًا المعدلة المحاصيلبما في ذلك  0202 لعام هومزارعي الزراعي القطاع على تؤثر أن يحتمل الكامنة القوى

 .الحشرية المبيدات أو األسمدة من أقل كميات تتطلبالتي و واألمراض لحشراتالمقاومة ل والمحاصيل
 

 .GRDC لمؤسسة اإلعالمي المركز من الصحفي البيان اقرأ الحبوب، ثابحأ حدث تطورات حول المعلومات من لمزيد
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 المنقحة الوراثي التعديل لوائح على توافق الفلبينية الحكومة

 

 طالقواإل للحدود، العابرة والحركة ،واستخدام وتداول ،وتنمية بحوث ولوائح قواعد بعنوان المشترك بيان الوزارةأخيًرا تمت الموافقة على 

 الفلبينيةوزراء اإلدارات  هوقعو الحديثة الحيوية التكنولوجيا استخدام من المستمدة النباتية والمنتجات وراثيًا المعدلة النباتاتتنظيم و ،يالبيئ

 المحلية والحكومة الداخليةووزارة  الصحةووزارة  الطبيعية والموارد البيئةوزارة و والتكنولوجيا العلومووزارة  لزراعةالتالية؛ وزارة ا

 المحكمة قبل من (2) رقم اإلداريوزارة الزراعة  أمرإلغاء  على اردً  المشترك الوزارة بيان صياغة تمت .0202 مارس 7 من ااعتبارً 

 الحيوي مانلأل الوطنية اللجنة عقدتها القطاعات متعددة عامة مشاورات خمسة نتاجهذا  وكان .0200الماضي من عام  ديسمبر 2في  العليا

األوساط  منوالتي شارك فيها أصحاب المصالح  كويزون،مدينة و سيبوومدينة  أورو ود كاجايانمدينة  في 0202 فبراير-يناير في الفلبينب

لجنة األمان  موقع خالل من أيًضاالجهات المعنية  تعليقات لتمستاُ كما  .المدني المجتمع ومنظمات والمزارعين ةيوالصناعاألكاديمية 

 .الحيوي الوطنية

 

 وراثيًا المعدلة المحاصيل واستيراد وتسويق ةحقليال والتجارب البحوث على المؤقت الحظر رفعيؤدي هذا التطور إلى  أن المتوقع من

 عاتاوجم واألكاديمي العلمي المجتمع من بانتقادات قوبل الذيو العليا المحكمة قرارفرضه  يذال البالد فيالتكنولوجيا الحيوية  منتجاتو

 تحسين إلى يتطلعون الذين المزارعين من األمل خيبة عن فضاًل  الحيوانية الثروةمنتجي و واألعالف األغذيةمصنعي و تجاروال المزارعين

 وفقًاو .العليا المحكمة قبل من دائم بشكل ةحقليال هتجارب وقفتوالذي أُ  ،لحشراتل المقاوم Btالـ باذنجان ل سيما  ،وراثًيا المعدلة البذورجودة 

 استخدام خفض مثل والمستهلكين للمزارعين كبيرة واقتصادية اجتماعية فوائدأن يحتوي على  Btلباذنجان الـ  يمكن القتصادية، للدراسات

ضغط  نسبة على حتويالتي ت بانجاسينان مثل لباذنجانالمنتجة ل الكبرى المحافظاتكثيًرا  تستفيد أن المتوقع ومن .الكيميائيةاآلفات  مبيدات

 .حفارات الثمار والسيقانو ،بالباذنجان المذكور المستهدفة الحشرات منية الحشر اآلفاتمن  عالية

 

 الفلبين، في الزراعية الحيوية التكنولوجيا تطورات حول المعلومات من لمزيد .NCBP لجنة موقع من المشترك الوزارة بيان تحميل يمكن

 .(BIC SEARCA) الزراعي والبحث العليا للدراسات اإلقليمي آسيا شرق جنوب لمركز التابع الحيوية التكنولوجيا معلومات مركز موقع زر
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 العليا المحكمة لحكم اإليجابية النتائج على الضوء يسلط فلبيني أكاديمي

 
 في الزراعة تحديث تحالف ورئيس الشهير الفلبيني األكاديمي، العالم افييرجإميل  .دعرب أ

 مقالً  في ،"تخفيةم نعمة هاأن ضحتي المحكمة العليا راقرإن محنة " ، عن رأيه قائاًل الفلبين

 الختبار 0200 ديسمبر في الصادر المحكمة العليا راقرقد أوقف و .مانيالبجريدة  ارً ونشم

وزارة الزراعة  أمرإلغاء  وأعلن دائم بشكل لحشراتل مقاومالمعدل وراثيًا ال لباذنجانل حقليال

بشري  كغذاء المباشر ستخدامالو استيرادو زراعةبحوث و مؤقتًا أوقف الذي (2) رقم اإلداري

 أوجه لتصحيح جديد إصدارإعالن  حتى وراثيًا المعدلة المنتجات لجميع يحيوان وعلف
 .اإلداري مراألفي  المزعومة القصور

 
المحكمة  راقرباإلصدار المنكوب ل ةرتبطالم يجابية،اإلغير المتوقعة، و نتائجال افييرج .دفسر 
مع  أيًضا ،وراثيًا المعدلة والمنتجات الكائنات وفوائد لعلمل العام الوعيلقد زاد من  ،أولً  .العليا

 لألغذية واستخدامه وراثيًا ينالمعدل الصويا وفول الذرة واستيراد ةزراع تم قده أنمالحظة 
 علماءال من يًاجماعاحتجاًجا  عَ م  سُ  ا،ثانيً  .عاما 02 لمدةالعالمي  الصعيد على بأمان واألعالف

 المسألة، هذه في كبيربشكل المحكمة العليا  خطأ يفسر والخارج الفلبين فيالمقيمين  الفلبينيين
 العامة المعلوماتبشأن  أفضل بعمل قومي أن يجب العلمي المجتمع أنيدرك  الوقت نفسوفي 

المحكمة  رالقر السلبي التأثيرعقب إدراك  ،المزارعين صغارو الزراعية األعمال شركاتتضامن  ا،ثالثً  .والتكنولوجيا العلوملتطورات 
 لستخدام البيئي األثروكذلك  ؛الغذائية المواد أسعار وارتفاع ؛واألعالف لألغذية الصويا وفول الذرة من المحلية اإلمدادات بشأن العليا

 خمسال التنفيذيةالوزارات  ،ارابعً  .ةمختلف صحفية وبيانات تصريحات خالل منالمحكمة العليا قرار  على لالحتجاج التقليدية، التكنولوجيا
 ثالثةيقدر ب قياسي وقت في مشتركصياغة بيان وزاري ل السرعة وجه، تحركت على مونتيجو ماريوالعلوم والتكنولوجيا،  وزيربقيادة 

 .مطلوب هو كماالخاص بوزارة الزراعة ( 2)األمر اإلداري رقم  محل ليحل أشهر

 
 عن فضاًل  لح،االمص صحابأل الفعالة والمشاركة الشفافية خمسةال مؤخًرا بواسطة الوزراء هتم توقيعالذي مشترك الوزاري البيان يتناول ال
 .يالبيئ األثر تقييم نظاملقانون  الطبيعية والموارد وزارة البيئة بتطبيق الصارم اللتزام

 
 التالي الرابط من عليها اطَّل ع ،مقالةال تفاصيل على للحصول

 

http://www.ncbp.dost.gov.ph/21-joint-department-circular/32-jdc-final
http://www.bic.searca.org/
http://www.mb.com.ph/fortune-and-misfortune/


 ] ةالمقال هذه تقييم | صديق إلى إرسال [

 

 أوروبا

 المناخ تغير بسبب 1000 عام في الوفيات من ومزيد المحاصيل إنتاجية وانخفاض األغذية نقص توقع

 

 أن يمكن المناخ تغير أن األغذية مستقبلل مارتن أوكسفوردبرنامج  بواسطة تيَ جر  أُ و ذا لنسيتنشرتها مجلة  جديدة دراسة بحثيةذكرت 

 نالناتج ع الغذائي النظام تغيرات نتيجة 0202 عام في العالم أنحاء جميع في البالغينألف شخص من  022 من أكثرمقتل  عن يسفر

 .المحاصيل إنتاجية انخفاض

 

 الجسم، ووزن الغذائي النظام تكوين على المناخ تغير آثار لتقييم نوعها من األولى مانجسبرين ماركو .د التي تمت بقيادة الدراسةتُعَد تلك 

 .دولة 000 في 0202 عام في العاملين نيذاهالناتجة عن  الوفيات عدد ريوتقد

 

 بنحو الغذائية المواد توافر في المتوقع تحسنمن ال المناخ تغيريقلل قد  ،العالمية النبعاثات من للحد إجراءً  ذخَ تَّ يُ  لم ما أنهدراسة ال كشفتو

 ،(يوميًا حراري سعر 22) %3.0 بنسبة الغذائية المواد توافر في شخص كلحصة  متوسطخفض  إلى ؤدييو ،0202 عام بحلول الثلث

 .(جم يوميًا 2.0) %2.7 بنسبة الحمراء اللحوم استهالكفي و ،(يوميًا جم 01.2) %1.2بنسبة  والخضروات الفاكهة تناولوفي 

 

 المحيط غرب منطقة في الموجودة تلك سيما ول الدخل، ومتوسطة الدخلمنخفضة الدول  هي للتضرر من األمر كثر احتمالً األ الدول

 عن الناجمة الوفيات جميع أرباع ثالثة من يقرب ماتوقع حدوث  مع ،(ألف 021) آسيا شرق وجنوب (إضافية وفاة حالة ألف 021) الهادئ

 .(ألف 032) والهند (ألف 012) الصين في المناخ

 

 اعتمادا %70-02 بنسبة المناخ عن الناجمة الوفيات عدد من حديو كبيرة صحية فوائد له يكونقد  النبعاثات خفض أن التقرير معدو ويقول

 .التدخالت قوة على

 

 الغذاء إلنتاج واإلقليمية العالمية الصحية اآلثار كاملة، دراسةال .أكسفورد جامعة أخبار موقع من الصحفي البيان اقرأ المعلومات، من لمزيد

 .لنسيت ذا مجلةب ةرونشم ،ةيجونمذ دراسة :المناخ تغير ظل في يالمستقبل
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 روثامستيد بحوث محطة من جديدة جينومية زراعية وسائل

 

 ،يكسالجينومتنمية و بحوثل القادم الجيلمنصة  ةمطور ،ستاك-شركة جينتعمل 

 .منصتهاعلى  جديدة يةجينوم زراعية إلنتاج وسائل محطة بحوث روثامستيد مع

 ةساعدم روثامستيد ثوبحبمحطة  تطويرها يجريمن شأن تلك الوسائل التي 

 تربية لتسريع اإلنتاجية عالية الحيوية المعلوماتيةتكنولوجيا  تنطبقعلى  العلماء

 .المحاصيل تنمية وبحوث المحاصيل

 

 شهرين، غضون في ،يةالجينوم الزراعيةالوسائل  هذه من األولى النسخةستصدر 

 متعددةعلوم األحياء ال بيانات تكامل تقنيات أحدث إلى الوصول تتيح سوفو

ر ونقيب النصوص العلمية تو  ،الجديدة التقنيات هذه باستخدامو .الجينات شبكةتصوِّ

 معقدال المحصول خصائص فهم نهايةال وفي ،بوظيفة الجين الصفاتلربط  فعالية أكثرتنقيب بيانات النطاق العام بصورة  يمكن للباحثين

 .الجفاف أو ألمراضتحسين مقاومته ل عن فضاًل  الغذائية، جودتهو عائداته وتحسين

 

 .روثامستيد بحوث محطة وآراء أخبار موقع على متاحة التفاصيل من المزيد
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 العلمي البحث

 األرز في اللفحة ضد نظامية مقاومة تحفز خارجية أمينية أحماض

 
 األمينية األحماض نا أمؤخرً هذا وقد روي  .والخارجية الداخلية شيرالتأ جزيئاتبواسطة  نباتفي ال المناعية الستجاباتيمكن أن تُستََحث 

استجابات النبات  في األمينية األحماض عمللم يتم بعد توضيح كيفية  ،ذلكومع  .النباتفي المناعة  نظام على تؤثر تفاعالتها ونواتج
 .يةالدفاع

 
جذور  ةجلعاحفزت م كيف امؤخرً  اليابان فيالزراعية الحيوية  للعلوم الوطني والمعهد أجنموتو شركةب نووالباحثكادوتاني  ناوكيدرس 
 .األوراق في األرزنظامية ضد مرض لفحة  مقاومة تيلوتامجال مثل األمينية األحماضب األرز

 
 .األوراقفي  وكذلك الجذور في الدفاعالمرتبطة ب الجينات من ومتنوعة كبيرة مجموعة نسخ تنشيطبالجلوتاميت على  الجذورعملت معالجة 

َد أيًضا أن  .ةجلعامال ههذالساليسيليك ب حمضفقد تم تحفيز الجينات المستجيبة ل األوراق فيأما  اللفحة المحفزة بواسطة  مقاومةوُوج 
الجاسمونيك  حمضبينما أظهر النبات الطافر بنقص  الساليسيليك حمضة إلى تأشير فتقرالم األرز نباتات فيجزئيًا  ةفيضعالجلوتاميت 

(cpm2)  مقاومة اللفحة المستحثة بواسطة األحماض  أن إلى النتائج هذه تشير .ضد اللفحة مستحثة بواسطة الجلوتاميت كاملةمقاومة

 .ساليسيليكال حمض مسار على بشكل جزئي عتمدت األمينية
 

 .بيولوجي بالنت سي إم بي بمجلة ةالمقال اقرأ الدراسة، عن المزيد لمعرفة
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 الثمانية الفراولة في اإلثمار دائمة جديدة لصفة للتربية FvTFL1 جين استهداف

 

 على واسع نطاق على( .Fragaria ×ananassa Duch) ةثمانيال الفراولة تزهير على الحرارة ودرجةطول النهار  تأثير تمت دراسة

 فريق يهدفو ،ريزهتال في تتحكم التي الجزيئية مساراتالمتعلقة بال معلوماتتزال هناك ندرة في الل  ذلك، ومع .يولوجيسالفي المستوى

 .مسار بالتحديدال هذا على الضوء تسليط إلى فنلندا في هلسنكي جامعة من كوسكيال أورورا إيلي

 

َس  َد أن جينات  ،(.F. vescaL)ثنائية الصبغيات  نهارال قصيرةفراولة الغابات  في اسابقً  ريزهتال مسارُدر   (FvSOC1)و( FvFT1)وُوج 

 .مظبوطال ريزهتال لتوقيت ةضروري (FvTFL1)و

 

في  دائملتحفيز تزهير  كاف "Elsanta"في صنف الفراولة الثمانية قصيرة النهار  FaTFL1جين  إسكات أن هعمل في كوسكيالأظهر فريق 

 في امشابهً  اتعبيرً  تظهر FaSOC1و FaFT1 جينات أنأيًضا  الفريق وجدو .الخضري التكاثر في مباشرة تغييرات دونب طويلةال ياماأل

جين  نسخ على يدل وهذا .بتحفيز التزهير رتبطيوآلخر  صنف من واسع نطاق على يختلف FaTFL1جين  تنظيم وأن مختلفةال صنافاأل

FaTFL1 وحدة  عن مستقل بشكل يحدثFaFT1–FaSOC1. 

 

 نواعاأل ذلك في بماخصائص مدادية ومميز  يرزهذات ت فراولة يؤدي إلى إنتاج أن يمكن FaTFL1جين  تعبير تغيير أن إلى النتائج تشير

 .دائمة اإلثمار صنافاأل من جديدةال

 

 .بيوتكنولوجي بالنت بمجلة الدراسة عن المزيد قرأا
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 الكارجانا أشجار في الجيني التعبير على والملوحة الجفاف إجهادات آثار

 

 نماطذو األ( Caragana korshinskii)هذا ويتميز نبات الكارجانا  .نموذجيةالنباتات ال في واسع نطاق على اإلجهاد تحمل آليات َستر  دُ 

الكارجانا  بين الفاتتخا أييتم وصف  لم ذلك، ومع .الصين غرب شمال في ةحوالملو الجفافتحمل  ارتفاعب الجيناتفي تعبير  فريدةال

 .الجيني التعبير تنظيموكذلك  ،ةحوالملو الجفافتحمل  وراء الكامنة لياتمن حيث اآل النموذجية والنباتات

 

 في( DEGs) اتفاضليً  ةعربالم الجيناتب ومقارنةً  ،والملوحة الجفافجهادات إلستجابة عند ال الكارجاناترانسكريبتوم  تغييرات فريقفحص ال

 المعالجة عيناتآخرين في ال 002و الجفافب المعالجة عيناتال في DEGجين  010هناك  كان ،ةحوالملب أو الجفافالمعالج ب األرابيدوبسيس

 .لكارجانابالنسبة ل منوعه من ينفريدة يفترض كونهم حوالملب

 

 الجفافترتبط بتحمل  لألكسدة المضادة واإلنزيمات الكاينيز بروتينوإنزيمات  النسخ عواملرتبطة بالم الجينات أن النسختحليالت  كشفتو

 نسخةال وفرة في التغيرات مع وا متسقينوكان عشوائيا ماختياره تم DEGجين  32 تعبير أنماط ديأكتم تو .النباتي النوع هذا في ةحووالمل

 .ةحددالم

 

المعربة بصورة  DEGsمن جينات  العديد باإلضافة إلى ،الكارجانا في ةحوالملو الجفافمشاركة في تحمل ال المحتملة الجينات فريقحدد ال

 فياإلجهادات  بمقاومة المرتبطة الجينات اكتشاف إلىأن تؤدي  النتائج هذهمن شأن  .ةحوالمل أو بالجفافالكارجانا المعالجة  فياستثنائية 

 .يةالنبات صنافاأل وتطويرالكارجانا 

 

 .يكسجينوم سي إم بي بمجلة الكاملة المقالة اقرأ المعلومات، من لمزيد
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 النباتية الحيوية التكنولوجيا وراء ما

 السوداني والفول واألرز الصويا فول في الشائع الضوئي التمثيل يستخدم العمالق الغاب أن يكتشف بحثي فريق

 

 يذال عمالقال غابال أناكتشف  يًابحث افريقً  شامبين، أوربانا إلينوي جامعةب النبات وبيولوجيا المحاصيل علوم ستاذأ ،لونج بي ستيفن. قاد د

لما  اسنويً  نموي أن العشب هذايستطيع  .ةغزيرال الحارالطقس  أعشابمن  غيرهيختلف عن  العالم من المتوسط البحر مناخ مناطق في نموي

 واألرز الصويا فول مثلالنباتية  المحاصيلفي  اشيوعً  أكثر الضوئي التمثيل من نوع ويستخدم ،طولً  (قدم 02 ~) أمتار 2 إلى يصل

 .السوداني والفول

 

خصب  فهو ذلك ومع الضوئي، التمثيلفي  كفاءة أقل نوع وهو ،الكربون ثالثي الضوئي التمثيل يستخدم العمالقأن الغاب  الفريق أكد

ذا تقريبًا وه الواحد، الهكتار في الجافة ةالماد من طن 22 الى يصل ما جانتإ يمكن أنهإلى  تشير الدراسات بعضفإن  ،جلونل وفقًاو .اإلنتاج

 عشب باسم أيًضا المعروف ،(Miscanthus x giganteus) ميسكانتوسفي عشب الالكربون رباعي  الضوئي التمثيل من األقصى الحد

 .للغايةُمنت ًجا  دعَ يُ  والذي العمالق، الفيل

 

 سليمةال ورقةال فيالروبيسكو  إنزيم نشاط وكان الكالسيكية، ثالثية الكربون اتنباتمن فئة ال العمالقغاب ال أن الدراسة فيوجد الباحثون 

ل عامل  توليد على قدرته وكذلك ،ةاستثنائيصورة ب امرتفعً   أيًضا واووجد .كربوهيدرات كيميائيًاالممتص  الكربون أكسيد ثانييختزل ُمْختَز 

هو  عمالقالغاب ال .خرىالكربون األثالثية  نباتاتال نع أنسجته فيالممتص  الكربون من وحدة لكل المياه من زيدالم ستخدملم ي نباتال أن

 .الماء من الكثير على الحصوليستطيع و الجذور عميق نبات

 

 .إلينوي جامعة موقع على الصحفي البيان اقرأ المعلومات، من لمزيد
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 القز دود في البيضة سكون وفترة الحرير بروتين وتركيب التطور على BBX-B8 تعبير فرط تأثير

 

-BBX جين تعبير تثبيط آثار لىع سابقةال دراساتال وجدت، وقد القز دودة في جديو النسولين يشبه ببتيد هو Bombyxin (BBX)مركب 

B8 جنيتش جيان شياوبقيادة  سوشو جامعةفي  باحثوندرس ال .القز دود في هالوزيرالت وأيض كاثروالتعضاء األ نمولهذا الجين هاًما  أن 

الجين  وظائف فهمل القز دودةفي  ةالبيضسكون فترة و الحرير بروتينتركيب و الجسم ووزن تطورال على BBX-B8جين  تعبير فرط تأثير

 .بصورة أوسع

 

 في التغير أن التحليل وأظهر .دماغال في يأساستم تعبيره بشكل  ولكن القز، دودة جسم أنحاء جميع في BBX-B8جين  تعبير عن الكشف تم

 زادفقد  ذلك، ومع .المرحلي الخامس الطورفي  أيام 1يوم إلى  عمرالتي تبلغ القز  دود يرقات دماغ في اواضحً  يكن لمهذا الجين  تعبير

 .المرحلي الخامس أيام في الطور 2إلى  0 هابلغ عمريالتي  يرقاتال فيبشدة  التعبير

 

أيًضا انخفض  .موي 3.0-0.0المحور بمقدار  القز دود تطور مدة تتأخرو ،BBX-B8بفرط تعبير جين  وراثيًا محور قز دودتولد بعد ذلك 

محور  عث إلى BBX-B8جين  تعبير فرط أدىكما  .المحور غير دودبال مقارنةالمحور  القز دودخادرة  وزن وكذلك شرنقةوزن قشرة ال

 .غير المواتية البيئية لظروفبسبب ا امؤقتً تطورها  توقف ل التي تلك أو ،ساكن غير ابيضً  ضعي وراثيًا

 

 .القز دودةفي  البيضسكون و الحرير بروتين ركيبوت تطورال في اهامً  ادورً  لعبي BBX-B8جين  أنإلى  النتائججميع  أشارت

 

 .ريسيرش ترانسجينيك بمجلة مقالةال اقرأ المعلومات، من لمزيد
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 إعالنات

 األيض لعلوم الخامس الدولي والمعرض المؤتمر

 

 األيض لعلوم الخامس الدولي والمعرض المؤتمر :الحدث

 

 اليابان أوساكا، :المكان

 

 0202 مايو 02-02 الفترة :التاريخ

 

 .المؤتمر موقع زر الملخصات، وتقديم المؤتمر وبرنامج التسجيل عن التفاصيل من لمزيد
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 آسيا :الثالث النباتي الجينوميكس مؤتمر

 

 آسيا :الثالث النباتي الجينوميكس مؤتمر :الحدث

 

 ماليزيا كواللمبور، :المكان

 

 0202 أبريل 00-00 الفترة :التاريخ

 

 .المؤتمر موقع زيارة يرجى التفاصيل، من لمزيد
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