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 األخبار

 عالميًا

 ةمستدام غير العالمبها  طعمالطريقة التي ن: ةعالميال الغذاء سياساتجديد على  تقرير 

 

 أفريقيا

  والنسيج القطن قطاع في يقياألفر يالهند التعاون تعزز رقةااألف لحاالمص أصحابجولة 

 

 األمريكتين

  الطويل الجفافعلى تحمل  المحاصيل لمساعدة بوردو جامعةابتكار 

  األخرى النباتات من أقوىمناعة  اقتراضاألرز قادر على 

 

 الهادئ والمحيط آسيا

 لوالمحص مستقبل لضمان القديم القمح جيناتيقبلون على  العلماء 

  في األرزالعنقود الزهري رئيسي لتطور  منظماكتشاف 

  المعدلة وراثيًا لكانوالل التجاريإلفراج ليصدر رخصة  االستراليالجينات  تكنولوجيا تنظيممكتب 

 

 أوروبا

 عكسي ضوئيتمثيل  ونكتشفي علماءال: طفرة بيوتكنولوجية 

 

 العلمي البحث

  رالم   البرتقالجين PTRA/NINV مقاومة ضد العديد من الضغوط البيئية يمنح 

 الفوسفاتاكتساب من  يزيدالمحور  األرابيدوبسيسالبكتيري بواسطة  زييتافال إفراز 

  جينفرط تعبير MdcyMDH التفاح في اإلجهادتحمل  يعزز 

 

 النباتية الحيوية التكنولوجيا وراء ما

  البعوضجنس  كروموسوماتحاد دولي يفك تسلسل 

 الحية للخاليا برمجة لغة ونطوري العلماء 

  نيالباحثبواسطة  زيكافيروس هيكل عن الكشف 

 

 إعالنات

 الحيوية لعمليات التكنولوجيا جديدة آفاق: مؤتمر الصعود  



 عالميًا

 مستدامة غير العالم بها نطعم التي الطريقة: العالمية الغذاء سياسات على جديد تقرير

 

 لبحوث الدولي لمعهدل الرئيسي المنشورهو و ،6102لعام  العالمية الغذاء سياسة تقريرصدر  

 تطوراتفي ال معمقة نظرة التقرير يقدم .6102 مارس 10 في (IFPRI) الغذائية السياسات

 الرئيسية والفرص التحديات يدرسو الماضي، العام في الغذائية لسياسةلالرئيسية  حداثاألو

 .القادم عاملل

 

 ما ترك :هي رئيسية ضعف نقاط لديه حاليال العالمي الغذائي النظام أن إلى التقرير يشير

 ،التغذية سوءيعاني من  البشري الجنس ثلث الجوع، من يعانون شخص مليون 011 من يقرب

 ناحية من الكوكب خرابو ،الطعام طاولة إلى هانصف من أكثر يصل ال المحاصيل بعض

الزيادة  ترتفع أن المتوقع من أنهذكر التقرير ي كما .لبيئيةالمعادية ل الزراعية الممارسات

 ةقاومممع  ،ةمستدام صورةوب بكفاءة الناس من المزيد إلطعام مختلفةال طرقفحص ال يجب ،القادمة السنوات في باطرادية العالم يةسكانال

 .في نفس الوقت المناخ تغير

 

 وسوء الجوع على القضاء في المتمثل التحدي جميعاتحملنا  المستدامة التنمية أهداف"قائاًل فان  نج  نش   IFPRIلمعهد  العام المديرصرح 

 التغذيةوتحركه  ،ةستداماالو ذكيال ناخوالم والشمول بالكفاءة تسمي جديد عالمي غذاء نظام ودعم تعزيز علينا .أقل أو عام 01 في التغذية

 ".اجائعً  لنومل همأحد باذهعدم  ضمانلالتجارية  لألعمالوصديق  الصحة،و

 

 .متعددةال المستدامة التنمية أهداف تحقيقل العالم سيواجهها التي والتحديات فرصال في البحوث أحدث على نظرة 6102 عام تقرير يلقي

 من لمزيد .المياه وإدارة غذية،األ خسارةو المستدامة، الغذائية نظمةواأل المزارعين، وصغار المناخ تغير عن فصوالً  التقرير ويتضمن

 .لتقريرا لتحميل متاحيوجد رابط  حيث ،IFPRI معهد موقععلى  الصحفي البيان اقرأ المعلومات،
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 أفريقيا

 والنسيج القطن قطاع في األفريقي الهندي التعاون تعزز األفارقة المصالح أصحاب جولة

 

حاضر بعنوان  رقةااألف لحاالمص صحابأل ةيدراسال جولةال تقريرصدر  

 المستفادة والدروس الخبرات يلتقطالذي  ،الهند في القطن زراعة مستقبلو

الرؤية أدعى "لتحقيق نهج  أسبوعالتي استمرت  دراسيةال جولةال من

وجنوب  شرقمن  للقطن زارعة دول ست من وفد والتي أجراها" للتصديق

 6إلى  سبتمبر 62 من الفترة في الهند في Btإلى حقول قطن الـ  اأفريقي

رؤية و زيارةب للمندوبين السماحإلى  دراسيةال جولةهدفت ال .6101 أكتوبر

 سلسلة ودراسة المزارعين حقول في Btالـ  لقطن الهجينةكفاءة األصناف 

 والمنظمين السياسات واضعي نوالمشاركشمل  .الهند في القطن قيمة

 وممثلي والصحفيين والباحثين القطن مجالسل التنفيذيين والرؤساء

 مسؤولينال مع تفاعلوا الذين الخاص القطاع في الفاعلة والجهات المستهلكين

 لقطنل الفرعي القطاع قيمة سلسلة ضمن والخاص العام القطاع مؤسسات من

 حقول في ةنيهجال Btالـ المباشر ألصناف قطن  المثالي األداء واوشهد

التي واجهت المكلفين  والتحديات فوائدعن ال رف المشاركونتع .المزارعين

 .الهند في التكنولوجيا نشر ةمسؤوليب

 

الصحيح والتي  مكانال في ةعووضالم قويةال واإلشراف التعاونكانت تدابير 

 مثيرة الخاص القطاع وجهات الجامعاتو الهند حكومة قبل من تدار

 قوية إرشاد خدمات إلى الحاجةالمكتسبة  الرسائل بين منكان  .لإلعجاب

 للحفاظ الفاعلة الجهات مختلف جهود وتضافر ،Btـ ال قطن مزارعي لدعم

https://www.ifpri.org/news-release/gfpr-2016-press-release


ما نأمل فيه هو  .المحكم تربيةال برنامج بسبب الهند ومزارعأمام  الهجينة Btالـ  قطن صنافأل الواسعة الخيارات ومجموعة عتماداال على

 في القرار صناعإلى  العالم في القطن إنتاج في واحد رقم الهند جعل يذال القطن قطاع في شاملال تكنولوجياال تطبيقل الهندي النموذجيصل 

 .ممعيشته في الزراعة على يعتمدون الذين المزارعين ماليين لصالح أفريقيا

 

 مع شراكةبال (الهند-SABC) الحيوية للتكنولوجيا آسيا جنوب مركزو ISAAAالتابع لهيئة  أفريسنتر مركزبواسطة  الزيارة تم  ظ   ن  

COMESA/ACTESA أفريقيا  في الزراعية الحيوية للتكنولوجيا المفتوح المنتدىو(OFAB-كينيا) الحيوي ماناأل نظم وبرنامج (PBS). 

  .ماهيكو سييدز وشركة (USDA) األمريكية الزراعة وزارة من جزئي دعمتم الحصول على أيًضا 

 

 .دمع  صلواالت يرجى الحيوية، التكنولوجياالمستقبلية على  دراسةال جولةبخصوص  واالستفسارات التقرير هذا عن المزيد لمعرفة

 اإللكتروني البريد على ريهاوداش بهاجيراث والسيد org.mkarembu@isaaa اإللكتروني البريد على كاريمبو ريتجمار

asia.bhagirath@sabc. 
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 األمريكتين

 الطويل الجفاف تحمل على المحاصيل لمساعدة بوردو جامعة ابتكار

 
بصورة  المياه استهالك خفضمع  شديدةال الجفافظروف في  البقاء من معينة محاصيل تمكن قد تكنولوجيا بوردو جامعةب باحثونال طور
 ضررت تخفيفو التبخر، بسبب المياه فقدان معدل وانخفاض ،النبات ورقةلمسام  السريع اإلغالق يسبب الذي الجين تقنيةال تستخدم .كبيرة
 .الجفاف لظروفاالستجابة  تحسين إلى يؤدي الذي الضوئي التمثيل وتحسين الخلية غشاء

 
 الضيقة البيئية الظروف في فقط ناجحة للجفاف المقاومة وراثيًا المعدلة الحالية، أن المحاصيل البستنة في باحث مساعد تشاو، جيان قال

 .للغاية قاسية ظروفال أصبحت إذا اإلنقاذ ري على وتعتمد
 

 وعندما ،ساكنًا يصبحمفرط فسوف  شديد إجهاد تحتواقعًا  المحصول كان إذا" للزراعة بوردو كليةب متميزال ستاذاأل بريسان، راي قال
 نقاذهإل الري على تعتمد ال تناطريق .أخرى مرة وينموالمحصول  عشتين ا،جدً  طويلة فترة بعد لكذ كان لو حتى أخرى، مرة المياه تتوفر

 من الكثير يوفر مما الجفاف،طالت فترة  إذا جديد من والبدء شيء كل زراعة إعادة إلى واضطري لن أنهم من التأكد نيلمزارعل يمكنو
 التكنولوجيا شركات تستخدمها التي الحالية التكنولوجيا مع تهمتكنولوجي بين جمعبالالمستقبل  في واهتمي قد مأنه وأضاف ."والمال الوقت
 .الحيوية

 
 .بوردو جامعة بحوث مؤسسة أخبار موقع على متاحة التفاصيل من المزيد
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 األخرى النباتات من أقوى مناعة اقتراض على قادر األرز

 

يستقبل  عندما ةالمدمج مناعةال تلكيمكن تعزيز  ولكن .لألمراض المسببة الميكروبات صدو كشف من مكنهي فعال مناعة بنظام األرزيتمتع 

 كاليفورنيا جامعةب النباتية األمراض خبراءالتي يقودها  جديدةال لدراسةوفقًا ل النباتات منمختلف تماًما  نوع من لقب  ست  م   بروتين األرزنبات 

 .ديفيس

 

 ذلك في بما لألمراض، المسببة بالميكروبات المرتبطة الجزيئية األنماط على التعرف يمكنها متخصصة بروتيناتعبارة عن  مستقبالتال

 المبكر اإلنذار نظام في ارئيسيً  ادورً  تلعب حيث النباتية، الخاليا سطح على المستقبالتتلك  توجد .صابةاإل بداية في والفطريات، البكتيريا

 .النباتية األنواع من معينة مجموعات في فقط المستقبالت بعضمن ناحية أخرى، توجد  .للنبات

 

 إلى األرابيدوبسيس نبات من مناعة لمستقبل جين وزمالؤههو  نقل ديفيز، كاليفورنيا جامعةب اهكتوردال بعد ما باحث ،شويسنجر بنيامين

استشعار بكتيريا  على قادرة، الصلة ذات المناعة مستقبالت بروتينات تنتجأوالحقًا  الجين هذاعبرت التي ، األرز نباتاتكانت  .األرز

Xanthomonas oryzae pv. Oryzae  األرزفي  ةبكتيرياللفحة ال مرضالهامة التي تسبب. 

 

 ةعالمناتأشير  آلياتاستغالل  على قادرة كانت الوراثية الهندسة عبر األرابيدوبسيس نبات من األرزالمدرجة في  مستقبالتال أن هذا أظهر

 .الغازية البكتيريا ضد أقوى دفاعية مناعية استجابة طلقت األرز نباتاتجعل و األرز نباتات في ةالمدمج

mailto:mkarembu@isaaa.org
mailto:bhagirath@sabc.asia
http://www.purdue.edu/newsroom/releases/2016/Q1/purdue-innovation-could-help-crops-survive-prolonged-drought,-save-water.html


 

 ."SPLO"مكتبة العلوم العامة موقع على  ةالمقال اقرأ المعلومات، من لمزيد
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 الهادئ والمحيط آسيا

 المحصول مستقبل لضمان القديم القمح جينات على يقبلون العلماء
 

 .لمحصولأفضل ل مستقبل لضمانالعتيق  القمح في العالم فيمن نوعه  األولهو  ابحثً  أستراليا في كوينزالند جامعةب علماءيباشر ال
 

 المحاصيل زراعة إلى والتحول الحديثة تربيةعمل كل من ال"قائاًل  الغذائيي ولزراعا لالبتكار كوينزالند تحالفمن  هيكي لي .دصرح 
 لألمراض عرضة أكثر المحاصيلفي جعل  تسبب وراثيال تبايناالفتقار إلى ال ولكن ،بصورة كبيرة والجودةالعائد  نيتحسعلى  األحادية
 ".المناخ وتغير الجديدة

 
 روسيال عالمال جمعها التي القمح بذورعلى مستوى الجينوم ل العالم في تحليلأول  ،كوينزالند بجامعة اهكتوردال طالب رياض، عدنان جرىأ

 الجيني التحليل نتائج كشفتمؤشر وراثي، و ألف 13 باستخدام القمحصنف متنوع من  691 مجموعه ماعدنان  فحص .فافيلوف نيكوالي

 لمقاومة قيمة مصادر القديمة الجينات هذهيمكن أن توفر و الحديثة، ستراليةاألالقمح أصناف  في اآلن غائبةال الجينات من كبيرة مجموعةعن 
 .الجفافتحمل  أو األمراض

 
 .كوينزالند جامعة موقع على الصحفي البيان اقرأ المعلومات، من لمزيد
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 األرز في الزهري العنقود لتطور رئيسي منظم اكتشاف

 

 موجه تلقيحبإجراء  لمربينل هذا سمح .األرزعقيمة من سالالت  ذكور إنتاج كيفية يينصين علماءاكتشف  ،سبعينات القرن العشرين في

منع  إلى يؤدي مما ورقة،ال غمد فيطوقة مالغالب  فيتبقى في تلك السالالت العقيمة ( رأس الزهرة)سنيبلة إال أن ال الهجين، األرز إلنتاج

 .البذور إنتاج وانخفاض التلقيح

 

 هرمون يعطل الذي إلنزيمل يشفر الذي EUI1 جين في طفرةب أرز نباتات نمربيال استخدم ورقة،ال غمد من لخروجبا تباليلسنل للسماح

 في EUI1إنزيم  ينظم ما فهممن الهام للغاية  وبالتالي، .النبات ارتفاع زيادةوكذلك  ،السنيبلة دادتما ثبيطالت هذايحفز  .نباتيال ينريل   يجيبال

 .الطبيعية البرية النباتات

 

 مظ   ن م   وزمالؤه للعلوم الصينية ألكاديميةمن ا تشوتشينجكاي  .د كشف ،طافر بامتداد سنيبلة ضعيف يقزمنبات  وتحليل عزل خالل من

ن ظ  مال هذا .األرز في EUI1 جيني لتعبير حاسم  أو نسخ عامل بمثابة يعملو EUI1 لجين التنظيمية العناصرب مباشرة بطتير ،HOX12 ،م 

ن ظ  م  .مركزي م 

 

ن ظ  مال أن العلماءافترض  حدد توف س .EUI1 على تأثيره خالل من البيئية للمؤثرات استجابةً  النبات نمو تنظيم على يساعد HOX12 م 

 .فيها تحدث التي والظروف HOX12-EUI1 لنظامالعوامل البادئة  التالية الخطوة

 

 .بالنت سيل ذابمجلة  ةمقالال اقرأ الدراسة، عن المزيد لمعرفة
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http://journals.plos.org/plospathogens/article?id=10.1371/journal.ppat.1004809
https://www.uq.edu.au/news/article/2016/03/ancient-genes-protect-modern-wheat
http://www.plantcell.org/content/early/2016/03/14/tpc.15.01021


 وراثيًا المعدلة للكانوال التجاري لإلفراج رخصة يصدر االسترالي الجينات تكنولوجيا تنظيم مكتب

 

تسمح  ستراليا،بريد أ-شركة بيونير هاي من DIR 139 طلباستجابة ل رخصة (OGTR) سترالياألالجينات  تكنولوجيا تنظيم مكتب أصدر 

ح  باستخدام تلك الرخصة  .الحشائش مبيدات مقاومةل "®Optimum" وراثيًا المعدلةصنف الكانوال ل التجاريلها بالفراج  ر    جميع فيص 

 ذلك في بما العامة، التجارةفي  وراثيًا المعدلة الكانوال زيت من المشتقة والمنتجات وراثيًا المعدلة الكانوالقد تدخل  .أستراليا أنحاء
 من مشتقةال ادومال استخدامعلى  ونيوزيلندا بأستراليا الغذائية المعايير هيئة توافق وقد .الحيوانية األعالفواألطعمة البشرية  في هماستخدام
 .الطعام فيالمذكور  الكانوالصنف 

 

 واألقاليم الواليات وحكومات الجمهور مع (RARMP) المخاطر إدارة وخطة المخاطر تقييم بشأن التشاور بعد الترخيص قرار رصد

 بموجب طلبتم هو كما المحلية، والمجالس الجينات تكنولوجيال الفنية االستشارية واللجنة البيئة وزيرو األسترالية الحكومية وكاالتالو

 .قاليمواأل لدولةلالمقابلة  قوانينالو 6111 عامل الجينات تكنولوجيا قانون

 
 ينمتاح صيرخالت من ونسخة القرار هذا على واألجوبة األسئلة من مجموعةو ملخصها وكذلك ،المخاطر إدارةو تقييمالقرار النهائي لخطة 

 .OGTRمكتب  موقعب IR 139Dصفحة على 
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 أوروبا

 عكسي ضوئي تمثيل يكتشفون العلماء: بيوتكنولوجية طفرة

 

 الضوئيبالتمثيل  اوصفوه طبيعية عملية نجكوبنها جامعةب الباحثون اكتشف

يجيني أن اكتشفوا .عكسيال يةةاأل   زإنزيمات األ ْكس   مخد  ست  ت   طبيعية إنزيماتهي و ،حاد 

 ألشعة التعرض عند فعاليتها تتضاعف الحيوي، لوقودلالصناعي اإلنتاج  في اأيضً 

 تستخدم االنزيمات ألن عكسيال الضوئي التمثيل عمليةتلك ال على ويطلق .الشمس

النباتات  في الكربون، روابط وتحويل لكسر الشمس وأشعة الجوي الغالف أكسجين

مفهوم نموذجيًا مع  أكسجين جانتوإ نباتات بناء من بدالً  أخرى، شياءأ بين من

 .الضوئي التمثيل

 

 غيري هذا" كوبنهاجن قائد البحث بجامعةفيلبي،  كالوس بروفيسورهذا وقد قال 

 ."ةكبيربصورة  التلوث من لحدفي ا خدمسي وبالتالي الكيميائية، والمواد للوقود الصناعي اإلنتاج غيري أنحيث يمكن لهذا  اللعبة، قواعد

 الكيميائية والمواد الحيوي الوقوديمكن إنتاج  الشمس باستخدام أنه يعني االكتشاف هذا نأ ومكتشف، زميل باحث وهو كانيال، ديفيد ويوضح

 الفعل، ردود بعض أن وأضاف .الطاقة استخدام كفاءة تعزيز مع منخفضة حرارة درجات في أسرع،بصورة  البالستيك مثل ألشياء الحيوية

 .الشمس أشعة باستخدام فقط قائدق 01 في هاقيتحقيمكن  ساعة، 63 تستغرق ما عادة التي

 

 .نجكوبنها جامعة موقع على البحث هذا حول المزيد اقرأ
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 العلمي البحث

 البيئية الضغوط من العديد ضد مقاومة يمنح PTRA/NINV رالم   البرتقال جين

 

 لنمو ضروريهو و وفركتوز جلوكوز إلى يةغير عكسصورة بمائيًا  السكروزعلى تحلل  (A/N-INV) محايدال/القلوي نفرتيزاإل نزيميعمل إ

في هذا . كامل بشكل بعد سدر  ت   لمالبيئي  اإلجهاد تحمل في دوره دعمالتي ت ليةاآل فإن ذلك، ومع. إلجهادل هوتحمل طورهوت اطبيعيً  لنباتا

قاموا بتوصيفه و A/N-INVإنزيم  من PtrA/NINVداهرو جين  شاراببقيادة  الصين، في الزراعية جهواتشون جامعة فريقالصدد، عزل 

 .شديد التحمل حمضياتلل باردنسيب  وهو ،(Poncirus trifoliate) رالم   البرتقال من

 

د  أن  ج  ثةة بواسطة  PtrA/NINVجين  تعبير مستوياتو  ست ح   ولكن ،األبسيسيك حمضووالسكروز  والجفاف ةحوالملوة دوالبركانت م 

جين فرط تعبير  أدى. والميتوكوندريا الخضراء البالستيدات من كل فيمتمركزة ها أن اأيضً  وتبين. الجلوكوز واسطةب انخفضت

PtrA/NINV  إلى زيادة نشاط إنزيمA/N-INV أيًضا على  ذاعمل . اإلجهادظروف و طبيعيةال ظروفال فيالمختزل  السكرمحتوى  وزيادة

سةن ة  منح ح   .والجفاف العالية والملوحة ةدوالبر ذلك في بما ضغوط،عديد من الللمقاومة م 
 

http://www.ogtr.gov.au/internet/ogtr/publishing.nsf/Content/dir139
http://www.ogtr.gov.au/internet/ogtr/publishing.nsf/Content/dir139
http://www.science.ku.dk/english/press/news/2016/biotech-breakthrough-sunlight-can-be-used-to-produce-chemicals-and-energy/


PtrA/NINV فإن جين  ،من ث مة و. البيئي اإلجهاد تحمل في اإيجابيً  ادورً  ويلعب السكروز، تحلل فيهام له دور  جين وهPtrA/NINV لديه 

 .اإلجهاد تحمل لتحسينسالالت محورة  تربية في استخدامهايمكن  كبيرة مكاناتإ
 

 .بي إم سي بالنت بيولوجيبمجلة  المقالة الكاملة اقرأ المعلومات، من لمزيد
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 الفوسفات اكتساب من يزيد المحور األرابيدوبسيس بواسطة البكتيري الفايتيز إفراز

 

 .والنمو للتغذية منه االستفادة على القدرةإلى  تفتقر النباتات، إال أن التربة في العضوي غير للفوسفات ارئيسيً  امصدرً الفايتيك  حمضي ع د 

 فإن وهكذا، .الفايتيك حمض من العضوي غير لفوسفاتا تعبئة إعادة على القادرة االنزيمات من مجموعة الميكروبيةإنزيمات الفايتيز  تشكل

 صفاقسالتكنولوجيا الحيوية ب مركز منبيلجاروي  نبراسبقيادة  البحث فريقأنتج  .ةزراعي تلك ي ع د ذو فائدةإنزيمات الفايتيز  استخدام

 Bacillusبكتيريا  من PHY-US417 زييتافال من وي خارجيخلنموذج  فرط تعبيرب وراثيًا محورة (ePHY) أرابيدوبسيسسالالت 

subtilis. 

 

 قدرة تثبيط ذلك في بما ،ظاهرية نقصأنماط  البرية نواعاأل أظهرت ،العضوي غير للفوسفات وحيدال مصدرالك الفايتيكحمض  وجود في

 أنه لالهتمام المثير ومن .PSIمع عدم حث  الحيوية لكتلةإنتاج أعلى ل ePHYسالالت المحورة بفرط تعبير أظهرت ال ،خالل ذلك .النمو

 ،PSI لجينات قمعالنباتات البرية  تظهر، أePHYالمحورة بفرط تعبير السالالت  مع البري النوع أرابيدوبسيس نباتاتتم استنبات  عندما

 .الحيوية الكتلة إنتاج في وزيادةالعضوي  غير الفوسفات محتوى تحسنو

 

ر   السالالت المحورة وكذلك نمو وتعزيزالعضوي  غير الفوسفات محتوى تحسين في ةفرزالم إنزيمات الفايتيز إمكانات البيانات هذهت ظه 

 .المجاورة النباتات

 

 .بالنت بيوتكنولوجيبمجلة  ةلاقالم اقرأ المعلومات، من لمزيد
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 التفاح في اإلجهادتحمل  يعزز MdcyMDH جين تعبير فرط

 

 ة،دوالبرو ةحولملإلجهادات ا النباتاتتحمل  في (MdcyMDH) تفاحجين ال دور جي جتشينبقيادة  ةيالزراع جشاندون جامعة اباحثو درس

ث بواسطة معالجات الملوحة و MdcyMDH جين تعبيرأن  وظهر  .ة المعتدلةدوالبري ست ح 

 

 وكشف .البري النوع نباتاتب مقارنة ةحووالمل ةدوالبرضد  نسة ح  على تحمل م   MdcyMDHاحتوت نباتات التفاح المحورة بفرط تعبير 

 التمثيلو هرمونال إشارة تنبيغ ذلك في بما البيولوجية، العمليات بعضتغير كبير في  إلىأدى  MdcyMDHفرط التعبير بجين  أن التحليل

 مستوى تخفيضاختزال النباتات و قوةإلى ارتفاع  اأيضً  MdcyMDHأدى فرط تعبير جين  .االختزال-واألكسدةترات س  ال ودورة الضوئي

 .إلجهادل النباتات تحمل زيادةأدى إلى  مما التفاعلية، االكسجين أنواع

 

م هذا خد  ست  ، وقد ي  النباتية الخالياقوة اختزال  تحسين خالل من إلجهادا تحملعلى المحورة قدرة أعلى  التفاح نباتات MdcyMDHمنح جين 

 .لهندسة أشجار متحملة للملوحة والبرودة هدفالجين كجين مست

 

 .بالنت بيوتكنولوجيبمجلة  الكاملة المقالة اقرأ المزيد، لمعرفة
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http://bmcplantbiol.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12870-016-0761-0
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/pbi.12552/full
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/pbi.12556/full


 النباتية الحيوية التكنولوجيا وراء ما

 البعوض جنس كروموسوم تسلسل يفك دولي اتحاد

 

 تسلسلمن فك  دولي،مع اتحاد  جنب إلى اجنبً  للتكنولوجيا، فرجينيا جامعة في الحياة علومفرالين ل معهدب الباحثين من فريقانتهي 

 .لمالرياالناقل ل البعوض عائلة في –ذكور ال وخصوبة الجنس تحديدل وراثيالمحرك ال – Y كروموسوم

 

 المالريا، بعوض جينوم مشروع نشرمن  اعامً  عشر ثالثة بعد" للدراسة المشارك والمؤلف الحيوية الكيمياء أستاذ جيك، جيانيتش قال

 معرفة على يساعدناأن  Y فك كروموسومومن شأن  .البازل المتبقية قطعواحًدا من  هذاي ع د و ،به Y كروموسوماستطعنا أخيًرا توصيف 

 ."المستقبلية الدراسات في الذكور لبيولوجيا الجيني األساس

 

 المستخدمة الخوارزمياتتكرارية تزيل  DNAفي الغالب يتكون من تسلسالت  ألنه السابق فييتم توصيفه  لم Y كروموسوم أن الباحثون قال

 واحد جزيءبجديدة الباحثون تكنولوجيا تسلسل  ستخدما ،لكذ تفاديل .لبعوضلالكاملة  الوراثيةالهيئة  لتجميع الكمبيوتر أجهزةبواسطة 

 مباشرة النووي لحمضل فيزيائيةال الخرائط ورسم ،Y تتسلسال لتحديد اخصيصً  صممم الحيوية لمعلوماتيةل جديدوهو نظام حسابي  ،طويل

 المالريا ناقالت فيو اآلن، حتى Y كروموسومل أوسع توصيف عن الدولي البحث فريق من المشتركة الجهود أسفرت .Y كروموسوم على

تلك و ،الجديدة الذكورتعقيم  أو البعوض إناثتقليل ل المبذولة الجهود تسهيل Y كروموسومعن  الجديدة المعلوماتمن شأن  .اأيضً  ضافيةاإل

 .العالم أنحاء جميع في ذات فائدة للمجموعات البحثية ستراتيجياتاال

 

 .للتكنولوجيا فرجينيا جامعة موقع من الصحفي البيان اقرأ ،تفاصيلال من لمزيد
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 الحية للخاليا برمجة لغة يطورون العلماء

 

ت  ر   .الحية الخاليا داخل حيوية دوائر إلنشاء الالزمة األدوات لباحثينم لد   ق  ت   الكمبيوتر كودلمناظرة  جديدة برمجة لغةط و  

 

 عليه للقضاء دواء جانتإ ثم السرطان عن للكشف الخاليا برمجة قد تعيدالمتقدمة  صداراتاإل ولكن بسيطة الدوائرت ع د  ،الوقت الحالي في

 يمكنف ،تستفيد أن يمكن النباتات حتىو .الالكتوز هضمعلى  الالكتوزبعدم تحمل  المصابين لمساعدة بكتيريا ةبرمج يمكنقد  أو الفور، على

 .لكائن يتغذى عليها اهراشعاست عند الحشرية المبيدات تنتج بكتيريا على تحتوي أن

 

 قادرة دوائر والتكنولوجيا للمعايير الوطني والمعهد بوسطن جامعةب وزمالؤه ،MIT معهدب الهندسة البيولوجية أستاذ فويت، كريستوفر شيد

 .جلوكوزال أو األكسجين مستوى مثل األخرى البيئية والظروف والحموضة الحرارة ودرجة الضوء قياس على

 

 النص هذا تأخذ ثم ،الكمبيوتر رمجتب مثلما بالضبط النصقائمة على  لغة ستخدمإنك ت .للبكتيريا برمجة لغة احرفيً هذه "وفي هذا يقول فويت 

 ".الخلية داخل الدائرةتعمل و الخلية، في هضعت نووي حمض تسلسل الى وتحولهتجمعه و

 

 .بسرعةإمكانية إنتاجها  يعني ما وهو الدوائر، تلك لتشكيلقياسية  طريقة اآلن العلماءيمتلك  الجديدة، البرمجة لغة مع

 

 .ساينسبمجلة  ةلاقالم اقرأ المعلومات، من لمزيد
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http://vtnews.vt.edu/articles/2016/03/032816-fralin-ychromosome.html
http://science.sciencemag.org/content/352/6281/aac7341


 الباحثين بواسطة زيكا فيروس هيكل عن الكشف

 

 معهد مدير كوهن، ريتشاردبقيادة  بوردو جامعةب الباحثين من فريقاستطاع  

أستاذ  روسمان، مايكل مع المعدية، واألمراض المناعةو اللتهابمراض األ بوردو

 الذيو زيكا، فيروس، تحديد هيكل البيولوجية لعلومفي ا المتميز بوردوجامعة 

 حدد. فعالة ولقاحات للفيروسات مضادة عالجات لتطوير حاسمة رؤىعن  يكشف

الفيروسات  عنفيها  يختلف زيكا فيروس هيكل داخل مناطق البحث فريق

ة ف  ر   .خرىاأل الم ص 

 

ة اتالفيروس هياكل جميع أن الباحثون وجد ف  ر   في تختلف المعروفة الم ص 

. الفيروس قشرة في يكوزيلالجبالاالرتباط  موقعب تحيط التي األمينية األحماض

 االرتباط موقعيبرز . ينمختلف ينبروتين من نسخة 001 من تتكون القشرة تتكون

ة  نع زيكا فيروسفيه  يختلفالذي  الجاليكوزيلب ف  ر   الفيروسات من العديد فيوقد تبين . الفيروس سطح من خرىاألالفيروسات الم ص 

ز  الفيروس أن األخرى زيءوجد يو لخارج،ل الجاليكوزيلباالرتباط  موقعي بر  على  رفعيت البشرية الخلية سطح على مرفق لقب  ست  م   ج 

 البشرية الخليةتصل . حلوىمطمئنة له بقطعة  ضحية ستدرجيفي هذا الوضع كشخص خطير  الفيروس يكون. همب بطتوير السكريات

 .العدوىبمجرد ارتباطه بتلك الخلية قد يصيبها ب يذوال فيروس،بواسطة ال يتم اصطيادها ثم سرورللحلوى ب

 

ووفقًا . أنجستروم 1.0بطول  ههيكل وحدد الفرنسية بولينيزياال وباء خالل مصاب مريض من ةلوعزم زيكا فيروس ساللة الفريق درس

 كيانات تشكل التي الذرات مجموعات على التعرفو الفيروسهيكل ل الرئيسية المالمحيمكن رؤية  ذريال شبهبهذا الوضوح ، فلروسمان

 .طبيعي بشكل يندثاحالالعشرين حمض أميني  من واحدة تمثل التي تلك مثل معينة، كيميائية

 

 .بوردو موقع جامعةعلى  الصحفي البيان اقرأ المعلومات، من لمزيد
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 همينظيجري تو ،ألمانيا في الحيوية والكيمياء الحيوية لعملياتلمهندسي ا الرئيسي الحدثويمثل  أيام ثالثة السنوي المؤتمرهذا ستمر ي

 موقع رز التفاصيل، من لمزيد .الحيوية والتكنولوجيا الكيميائية للهندسة األلمانية الجمعيةمن  الحيويةئية الكيميا الهندسة مجموعة بواسطة

 .المؤتمر
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