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 االخبار
 
 

  العالمية

 
 الفاو تسعى لجسر الهوة بين الزراعة والحراجة لتحسين االمن الغذائى

يمكن تحقيقها  forestry  agricultureومن المعروف ان الزراعة االكثر نفوذا وازالة االحراج العالمية السائق ولكن التفاعالت االيجابية بين
الصادرة عن  (SOFO) حالة الغابات فى العالم وهذه هى النقطة الرئيسية نشر بعنوان .ضروريا لبناء نظم زراعية مستدامة وتعزيز االمن الغذائى

 .(فحث المجلس)دورة اللجنة المعنية بالحراجة التابعة للفاو  23تقرير صدر خالل  .(الفاو)والزراعة  منظمة االمم المتحدة لالغذية

تقر باننا لم يعد ينظر الى االمن الغذائى وادارة الموارد الطبيعية  ,وكذلك اتفاقية باريس بشان تغير المناخ ,جدول اعمال التنمية المستدامة 2030عام "
كال االتفاقين الدعوة الى اتباع "الدورة للجنة الغابات  خالل افتتاح ,المدير العام لمنظمة االغذية والزراعة ,ازيانو دا سيلفاخوسيه جر "بشكل منفصل

الغابات والحراجة تضطلع بدور رئيسى فى هذا  .نهج متماسك ومتكامل لتحقيق االستدامة فى جميع القطاعات الزراعية والنظم الغذائية
 ."ليس من الضرورى الغابات على انتاج المزيد من الغذاء :ئيسية رسالة واضحةالر SOFO...الصدد

شيلى وكوستاريكا وجورجيا وغامبيا وغانا وتونس وفيتنام ان تحسين االمن الغذائى يمكن تحقيقه مع الحفاظ على الغطاء )وسبع دول  SOFOووفقا 
فى مؤشرات االمن الغذائى وانتشار سوء التغذية عدد الذين يعانون من  2015-1990ترة ستة من هذه البلدان قد حققت تغييرا ايجابيا فى الف .الحرجى

وغامبيا فقط بلد منخفض الدخل بين سبعة نجحت فى تحقيق اول هدف خفض نسبة الناس الذين يعانون من  .وكذلك زيادة مساحة الغابات ,سوء التغذية
 .الجوع فى غضون الفترة نفسها

 FAO SOFO.لمعلومات عن للحصول على مزيد من ا
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  افريقيا

 
 لعالم عن اعمالهم البحثيةلخبار الا يناشد العلماء لنشر بيكاال مدير

 
العلماء فى المنطقة من حيث  (ILRIلبحوث الماشية بيكا حث على  مدير الحيوية شرق ووسط افريقيا فى المعهد الدولى Djikengللوزراء  .د

 .التواصل عن القيمة الحيوية نواتج البحوث
 

الباحثين تصمد قدر كبير  Djikengاعترف  ,2016يونيو  29و  28الحرم الجامعى يومى  ILRIوفى حديثه فى العلوم حلقة عمل عقدت فى نيروبى 
لدينا الكثير من المعرفة فى التمارين المعملية ولكننا لم " .وتحدى العلماء بيكا لضمان عمل المستخدم .ى التعرف عليهامن المعلومات ان العالم بحاجة ال

ليسوا اجتذاب االموال من  فعالة يمكن االتصال سبب الباحثين Djikengواضاف الدكتور  ."نحصل على ذلك بما فيه الكفاية الى الناس جهودنا
 ."الننا لم عن رسم السياسة العامة على تقدير ان ما نقوم به من المفيد "الميزانيات الوطنية 

 
المنيهوت ومشروع الخدمة الدولية لحيازة  VIRCA)مقاومة الفيروس فى افريقيا  -التدريب على شراكة بين المركز والمعهد الدولى لبحوث بيكا 

للبحوث الزراعية المشتركة الحيوية منبرا يزيد من  ILRIمن لوحة الوصل بيكا  .رىالعف تطبيقات التكنولوجيا الحيوية الزراعية الحيوية الزراعية
 .امكانية المختبرات العالمية واالفريقية والدولية علماء البحوث الزراعية االفريقية التحديات

 
 "VIRCAال هو مفتاح نجاح المشروع االتصال الفع"لمحة عامة عن المشروع بان  ,تنفيذ منسق المشروع VIRCAالميدانية  Obieroهانينجتون 

 ."بحيث يمكن اعتماد المستخدمين النهائيين"اكتساب مهارات االتصال الالزمة الستكمال المشروع  VIRCAوحث فريق 
فى خضم بيكا  العالم ,Pelleالدكتور روجر  .الدورة التى استغرقت يومين بحيث تزويد المشاركين بالمهارات الالزمة بفعالية فى التحدث عن ابحاثهم

 .من جانب المشاركة بوصفها عامال حاسما فى نجاحها "اثناء ممارسة جيدة لجميع العلماء ILRIوصف 
 

 "جوانب ادماج العلم واالتصاالت والوسائط االجتماعية"المشروع ان  VIRCAوردا على سؤال حول ما يحلو له معظم الورشة بول عن عالم بمعهد 
 .مفيدة للغاية

  

http://www.isaaa.org/resources/publications/pocketk/50/default.asp
http://www.isaaa.org/resources/publications/50biotechbites/download/default.asp
http://www.fao.org/news/story/en/item/425048/icode/


 
 

مركز التكنولوجيا الحيوية الزراعية فى  مدير ,Karembuاتصل الدكتور مارجريت  ,ن المعلومات حول ورشة العمللمزيد م
  mkarembu@isaaa.orgافريقيا
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 اصيل المعدلة وراثيا فى البالدعضو بمجلس الشيوخ يحث الكينية اعتماد بزراعة المح
 

حث كينيا على التكنولوجيا الحيوية  Karabaرئيس لجنة التعليم بمجلس الشيوخ االونرابل دانيال 
وفى حديثه فى التكنولوجيا الحيوية واالتصاالت وتدريب الصحفيين لموظفى  .لتعزيز االمن الغذائى

اعلن  Karaba ,لجبل فى ايمبو وشرق كينيافى نسيم ا 2016يوليو  8و 7االرشاد الذى عقد يومى 
 .ان الدول التى كانت تحتضن المحاصيل المعدلة وراثيا هى اكثر االغذية امنة على اقتصاد مزدهر

  GM foods.ونفى التقارير التى تنسب الى
 

وهذا الوضع  .ال يمكننا ان نتحدث عن السرطان باعتباره ناتجا عن التكنولوجيا الحيوية"واضاف 
 .ال يمكننا ان نعتقد باننا سوف تكون ديناميكية اذا لم نتحرك االن .لن تساعد الدعاية ,المتدهور

 "Karabaلتصنيع التكنولوجيا االحيائية ستمكن كينيا توظف المزيد من االفراد فى مناطق الزراعة وا
البلدان النامية من  biotech ودعا الزعماء المحليين الذين شاركوا فى جوالت دراسية فى.االونورابل

ووعد والدعم  .لمحاصيل فى البالدتقاسم المعارف المكتسبة مع صانعى القرار بغية تشجيع قبول ا
  .والدعوة المحاصيل المعدلة وراثيا الى صانعى القرار

 
مجلس الشيوخ قريبا الجراء مناقشات مع وزارة الزراعة ووزارة الصحة امناء مجلس الوزراء فى "

 Karaba "وذكروا االساطير ,محاولة لمعرفة كيفية جنى ثمار التكنولوجيا الحيوية التى تواجهها
 .المبجل

 
 .(مارينغا)ونظمت حلقة العمل الزراعى فى افريقيا فى اطار مؤسسة تكنولوجيا الذرة للمياه فى افريقيا 

 
 امارينغ africa.org-e.situma@aatf .المسؤول االعالمى ,Everlyne Situmaاتصل  ,لمزيد من المعلومات حول هذا الحدث
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  االمريكتين

 
 علماء يتقاسمون التقدم فى ابحاث الجينوم الفالفا

 
 

يوم  genome alfalfa والمركز الوطنى للموارد الجينات تقارير التطورات الجديدة فى ترتيب ,فريق من باحثى مؤسسة النبيلة من جامعة مينيسوتا
 .بوالية ويسكونسن يوليو فى امريكا الشمالية مؤتمر تحسين الفالفا ماديسون 13

 .استاذ ا سمدة تربية ان والفصفصة المجين البشرى هو احد الجوانب االكثر تعقيدا فى مصنع فى تتابع عرضها Monterosمؤسسة نوبل ماريا  .د
هذا االمر يزيل الحاجة  .rhizobia الكرسنة والقش للوفاء باحتياجات النيتروجين من خالل عالقة تكافلية مع ,العجوزة تقارير الفريق انه يمكن ا سمدة

يمكن ان يؤدى الى المصانع التى يمكنه البقاء فى بيئات قاسية  ,فهم التسلسل الجينى فى الفالفا .الى المزيد من المدخالت لسماد االزوت لدعم نمو النبات
التكيف بشكل افضل مع مختلف انواع التربة  ,ديد الموسمويمكن ايضا انتاج الكتلة االحيائية اعلى المحصول بلد ما هاى تم .مثل الجفاف وتربية الحيوان
 .مستويات العناصر الغذائية

يضع قطعة  genomicistsلقد حققنا تقدما هاما فى المشروع  "المركز الوطنى للموارد الجينات الباحث االقدم  ,مودج /وشقيقته جوان بول /عاما  .د
 ."علومات الغراض عملية لدعم تربية النباتاتالباحثون االن قادرة على استخدام الم .فى مكانها

  Noble Foundation website.اقرا البيان الصحفى فى ,لمزيد من المعلومات

 ] ةتقييم هذه المقال|  إرسال إلى صديق [

 
 ب يمرر مشروع قانون الحد االغذية المعدلة جينياالواليات المتحدة مجلس النوا

 
 

وغيرها من اصحاب المصلحة ذوى االعمال التجارية الزراعية يرحب باقرار  ,امريكان المزارعين والمنتجين
معايير  labeling التشريع ومن المتوقع ان توفر شفافية .معيار الوطنية فحرية الغذاء الكشف فى مجلس النواب

 .ويتم احالة مشروع القانون الى الرئيس باراك اوباما للتوقيع مروا فى القانون .وطنية موحدة

وبفضل هذا  .يةالهندسة الوراثية هى مجموعة كبيرة من ادوات هامة استخدام االستنبات لمواجهة التحديات العالم"
الرئيس والمدير التنفيذى  ,الفاين "المشروع منتجات بهذه الطريقة لن توصم ظلما مع حزمة االلزامية الملصقات

 .لشركة تجارة البذور االمريكية

خطوة هامة اخرى تجاه لتحقيق االتساق  ,النواب الى العمل فى االسبوع الماضى فى مجلس الشيوخ ,اليوم"واضاف 
ان هذا االنجاز لم يكن ممكنا كاعضاء فى سلسلة القيمة الغذائية " .(NCGA)رئيس نقابة مزارعى الذرة  ,مزارع من ميريالند ,ة بولينغشريح "السوق

واالن مجلسى  ...واالهم من ذلك العمالء ,والزراعية معا اكثر من اى وقت مضى من اجل النهوض بحل ناجــع للمزارعين وشركات االغذية
 ."فاننا نطلب من الرئيس اتخاذ الخطوة النهائية بتوقيع هذا القانون ,لجة هذه المسالة الهامةالكونغرس لمعا

  Seed World  NGCA.اقرا االخبار من ,لمزيد من التفاصيل
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 علماءاليقول  .. عشابلالمقاومه محاصيل معدلة جينيا 

 

 Herbicide resistanceوقد القى باللوم glyphosate فى genetically engineered بيد ان الجمعية العلمية اعشاب  .المحاصيل
WSSA  وذكر بيان صحفى  .عاما 40ان يسبق االعشاب المقاومة المحاصيل المعدلة وراثيا من )االمريكيةWSSA  يعد الذكرى  2016بينما

 .سيمثل الذكرى الستين اول مقاومة مبيدات االعشاب الطفيلية 2017 ,لمقاومة للجفافالعشرين غاليفوست المحاصيل ا

 ,وفى نفس السنة .اصطناعية مبيد االعشاب auxinفى هاواى ان تقاوم  dayflowerعندما نشر  1957اول حالة مبيدات الحشرات المقاومة فى عام 
نوعا من النباتات  250ومنذ ذلك الحين herbicides .االصطناعية auxinبعض نفس  تبين انها مقاومة ,كندا ,الحيوانات الجزرة فى اونتاريو

http://www.isaaa.org/resources/publications/pocketk/15/default.asp
http://www.isaaa.org/resources/publications/biotech_crop_annual_update/download/05%20Alfalfa%202013.pdf
http://www.noble.org/news/news-releases/2016/16-038/
http://www.isaaa.org/resources/publications/pocketk/7/default.asp
http://seedworld.com/gm-labeling-bill-passes-house-goes-president/
http://www.ncga.com/news-and-resources/news-stories/article/2016/07/ncga-thanks-house-urges-presidential-action
http://www.isaaa.org/resources/publications/pocketk/10/default.asp
http://www.isaaa.org/resources/publications/pocketk/10/default.asp
http://www.isaaa.org/resources/publications/pocketk/17/default.asp
http://www.isaaa.org/resources/publications/pocketk/9/default.asp
http://www.isaaa.org/resources/publications/pocketk/9/default.asp


المحاصيل  86اب واليات وهم موجودون فى المعروفة باسم االعش 26من  23 160الطفيلية تطورت المقاومة لمبيدات االعشاب المختلفة التى تغطى 
 .بلدا 66فى 

متنوعة لنهج  -يظهر البحث ان مقاومة الحشائش تتطور نهج واحد للتخلص تستخدم االدارة مرارا وتكرارا الى استبعاد بعض المواد الكيميائية الثقافية 
 .ومة باعتماد مجموعة اوسع نطاقا من الضوابطيزرعون كثيرة حاربت بنجاح المقا .متكامل ومعالجة االعشاب خط الدفاع االول

 

  WSSA website.اقرا البيان الصحفى خالل ,لمزيد من التفاصيل
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  اوروبا
 

 فريق بحثى يشرح كيف النباتات فى التربة المالحة
 
 

اعلى  .anion ,يتكون الملح االيونات الموجبة كلوريد الصوديوم .فى المانيا بفحص كيفية تاقلم النباتات تنظيم الملح Würzburgعلماء من جامعة 
لبناء  nitrogen النباتات كمصدر anionتحتاج الى نترات  ,ومع ذلك .مصنع اثارا سامة على التنمية saline soils جرعة من كلوريد فى

ورينار هيدريتش درس وكيفية توليد قادرة على التمييز بين  ,فعلماء النباتات ديتمار جيجر Würzburg .البروتينات وتضاعف من الحمض النووى
 .العناصر المغذية نترات االمونيوم كلوريد الضارة

درس  ,العمل مع مجموعة اسبانية .وهى مسؤولة عن تنظيم مرور كلوريد االمونيوم ,3فى خاليا نباتية 1فقد فقد وجد anionوقال الباحثون ان قنوات 
ان  .هذه النباتات الصعود الى اطالق النار ال يتضمن اال نصف كمية كلوريد ايونات Sap .او مفقود 31العلماء نباتات معدلة وراثيا الذى فقد فقد

 .تنظيم دخول كلوريد فى النار anionاليه قنوات  مع االستنتاج الذى توصل ,محتوى النترات ظلت دون تغيير

http://wssa.net/2016/07/scientists-say-herbicide-resistance-predates-genetically-engineered-crops-by-40-years/
http://www.isaaa.org/resources/publications/pocketk/31/default.asp
http://www.isaaa.org/resources/publications/pocketk/46/default.asp


التناقض بين كلوريد االمونيوم محتويات عينة  (3).فقد تقوم اساسا نترات االمونيوم ,الغالب لالنيونات 1ووجد الباحثون غير قادر على القيام فقد
التصفية من  anion 3فقد ,1فى كل مرة يدخل المجمع فقد .ملىقنوات وتشكيل المجمع الع anionالنباتات فى نباتات معدلة وراثيا حلت عندما جمعت 

فقد تم  ,والحظوا ان ارتفاع الملح تحميل جذور النباتات العينة تعرضت لها .دور هذا المفتاح يحدد الفريق االسبانى .نترات كلوريد والعكس بالعكس
قدة مع تطور تدريجيا الى حالة من القيام النترات يسمح المصنع على نترات من كلوريد المع ,وخالل هذه العملية .تعقيدا anionقناة  1سحب اكثر من 

 .االمونيوم النقى مصدرا حيويا النيتروجين دون االضرار الناجمة عن زيادة ملوحتها المتصلة كلوريد التركيز

  University of Würzburg website.اقرا البيان الصحفى فى ,لمزيد من التفاصيل
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 تاجرى النباتا 1000الجامعة المجينــات و اكثر من  EPIGENOMESفريق دولى من العلماء ينشرون 

 
 

الكثير من المعرفة  .هو موضوع بحث المفضل بالنسبة للمنشات العلم (بشكل يؤهلها لكشف Arabidopsis Thaliana ) Thale cressاجرى 
 1001 "مشروع الجينوم البشرى" ,وفى معلم رئيسى .اليوم يبرزون من النباتات تاتى من الدراسات فى هذا رائع ولكن االعشاب موزعة عالميا

والمانيا ماجنوس من معهد غريغور ميندل وينتر  Nordborgلسيد ديتلف ويجل من معهد ماكس بالنك علم االحياء التنموى فى توبنغن برئاسة ا
 .االفراد فى جميع انحاء العالم 1135من جمع  genome انجز مؤخرا ,النمسا ,الجزيئية وبيولوجيا النبات فى فيينا

فريق ابحاث ست مجموعات االختالفات  geneticنموذجا هاما استنادا الى .كشفت النتائج الجديدة باسهامهــــا جوانب تاريخ تطور هذا المصنع
عالم مختلفة من اجرى الحديث مصانع االغلبية الساحقة ينتمون الى مجموعة تطورت بعد العصر الجليدى االخير ثم انتشر بسرعة فى جميع انحاء ال

 .مثلما الحديثة

معزولة وراثيا لسكان متمايزة جزر الكنارى  نجا ,وتطور قبل العصر الجليدى االخير ,ويجل يقول ان خمس فرق اخرى مثل البدائيين بين النباتات
وتقتصر هذه البقايا اكثر الموائل الطبيعية الراضيهم وغاباتهم  .فى شمال افريقيا فى جميع انحاء شبه الجزيرة االيبيرية ,صقلية ,جزر الراس االخضر

 .تفسير اضيق بكثير التوزيع الحديث

  Genomes Project website 1001.بيانات متاحةمزيد من المعلومات وامكانية الوصول الى جميع ال
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  ث العلمىالبح
 

SAPK9  الجفاف التسامح الحبوب االرزيحسن 
 
 

مما يشير الى  ,مستقلة ,(اى بى ايه) abscisicاالسرة وثالثهم حمض ) SnRK2) 2 المتصلة 1تعتمل داخل  kinaseغير  sucrose اعضاء
مؤخرا  SAPK ورداى من المعهد الهندى للتكنولوجيا فى كاراجب Avishekفريق  .المسارات طرفا فى تنظيم المقاومة للملوحة فى النباتات

  rice SnRK9 , 2gene.وصف

اعلى التعبير فى اوراق  .فى الجفاف وتقاوم رايس اعلى فى مرحلة االنجاب من مرحلة النباتىالتعبير اعلى  SAPK9 وكشف التحليل
upregulated (0) .جين كان اثناء الجفاف واالجهاد ابا لتلقى العالج Overexpression SAPK  rufipogon9 الرز الهندى  بالجفاف .من ا

 .تحسين والجفاف مقارنة انواع برية الحساسة

منظم  9وتشير الخطوط SAPK OEابا االجهاد التى تعتمد على استجابة الجينات لزيادة مراعاة العوامل الخارجية ابا Upregulatedتعبيرات 
وخطوط بفعل ارتفاع معدل الخصوبة فى خطوط اللقاح  OEان عززت السمات المتصلة الغلة  .ايجابية ابا االجهاد بوساطة اشارات الطرق فى االرز

0. 

 .وامكانية استخدامها فى تحسين الحبوب الجفاف التسامح فى المحاصيل SAPK9نات فى وقد الجي  

https://www.uni-wuerzburg.de/en/sonstiges/meldungen/detail/artikel/wie-pflanzen-auf-versalzten-boeden-wachsen-koennen/
http://www.isaaa.org/resources/publications/pocketk/15/default.asp
http://www.isaaa.org/resources/publications/pocketk/15/default.asp
http://tuebingen.mpg.de/en/developmental-biology-news/weiterlesen/article/der-neandertaler-unter-den-pflanzen/121.html
http://www.isaaa.org/resources/publications/pocketk/37/default.asp
http://www.isaaa.org/resources/publications/pocketk/15/default.asp


  BMC Plant Biology.اقرا المقال كامال ,لمزيد من المعلومات حول هذه الدراسة 
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 الزراعهجينات فى على   rhizogenes Agrobacterium حمل
 
 

بيد ان معرفة  .تقنية واعدة بالنسبة للبلدان النامية الصغيرة rhizogenes Agrobacterium الدى-باستخدام رى تى plasmidتحويل المصانع 
باحثون من جامعة  .تبدو واعدة فى مجال تربية ولكن لم تدرس. ا  rhizogenes ORF13   genesباء على .هذا االسلوب ما زال محدودا

 plasmidيل المصانع باستخدام رى بغية دراسة امل تحسين تحو plasmidكوبنهاجن فى الدنمارك بتقييم اثر المورفولوجية جينات معينة من رى 
T-DNA. 

اوراق  necrosisفى تقزيم  ,خطوط عرض رول ب .واثارها بشكل يؤهلها لكشف Arabidopsis Thalianaاجرى  ORFادخال  (13)برول
خطوط تحقيق  ORF13 ,فى الوردة من جهة اخرى inflorescencesووضعت عددا متزايدا من منطقة  ,الوردة تغيير اوراق الزهور مورفولوجيا

 .والشكل الذى تم تعديله ,اوراق الزهور تخفيض الحجم ايضا .فقط من منطقة روزيت النوع البرى %1غاية تفوق 

سوء التغذية الشديد فى  .انماء االجهزة senescenceمع زيادة تشكيل فخفضت يطلق ايضا نتائج سابقة الوانها  oncogeneغلة النباتات ب  على
 .T-DNAباستخدام رى  plasmidالى ان هذا الجين حيوى فى تقزيم استجابة النباتات تتحول يشير  ORF13خطوط 

  BMC Plant Biology.اقرا المقال فى ,لمزيد من المعلومات
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 تى ام تى فى محتوى اجرى البذور TOCOPHEROLالفالفا  OVEREXPRESSION αويزيد من   

 
 

-γ δتكون حافزا لتحويل  (تى ام تى-γ) γ methyltransferase tocopherolمن  .هو فيتامين اساسي من قوائم من النمو والتنمية (E)فيتامين 
-tocopherols β α  فى--tocopherols انزيم النهائية فى مسار فيتامين  ,لتوالىعلى ا(E).  الباحثين باالكاديمية الصينية للعلوم الزراعية برئاسة

فى  (E)اجرى على امل تحسين محتوى فيتامين  (MsTMT)ساتيفا على تى ام تى فى  Medicago overexpressed Jishan γ جيانغ
 .المصنع

 .البذور دون تغيير محتوى فيتامين ا اجرى النوع البرى اضعاف tocopherol 15محتوى -αمن  MsTMT overexpressionزيادة   ان
 .مستويات عدة جينات اعلى بكثير فى صفوف المحورة وراثيا osmoticاالجمالى من العجيب ان الكتلة االحيائية التعبير 

فى االوراق كما  α tocopherolزيادة كبيرة فى  النباتات والفصة الى فى ضئيلة ولكنها على من MsTMT overexpression فى هذه االثناء
المعدلة  tocopherol αهذا يدل على ان الزيادة التى حدثت فى  .النفط الخام زيادة المحتوى البروتينى ايضا .leaf senescenceادى الى تاخير 

 .دون المساس التغذوية alfalfa وراثيا

 .من المحاصيل tocopherol αاسلوبا واعدا فى تحسين مضمون  overexpression MsTMTيوفر  

  Plant Science.اقرا المقال فى ,لمزيد من المعلومات حول هذا دراسة واعدة
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http://bmcplantbiol.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12870-016-0845-x
http://www.isaaa.org/resources/publications/pocketk/15/default.asp
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0168945216301479
http://www.isaaa.org/resources/publications/biotech_crop_annual_update/download/05%20Alfalfa%202013.pdf
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0168945216300735


 
  المحاصيل المعدلة وراثياما وراء 

 
 لتسخير المصنع لتحسين االمدادات الغذائية MICROBIOMEالعلماء 

 
 

النباتات التى تشبه جسم االنسان يقطنها الماليين  .النباتات لزيادة االمدادات الغذائية microbiomeعلماء من جامعة ديوك تبحث عن كيفية التالعب 
يمكن ان تتالعب  genes واظهرت النتائج السابقة ان المصنع .من بكتيريا وفطريات المجهرية التى تؤثر على الصحة النباتية والنمو والتنمية

microbiome فى المعمل اال دراسات قليلة تقاس هذه genetic السيطرة فى الميدان. 

طالب فى الدراسات العليا بجامعة ديوك خالل فترة  ,اول كاتب ماجى فاغنر "تلف انواع البكتيريا داخل صفحة واحدةال يمكن ان يكون االالف من مخ"
 ."?ما هى العوامل التى تؤثر على الميكروبات التى تعيش داخل المصنع :والسؤال هو .الدراسة

 .microbiomeة الجينات النباتية والبيئة وغيرها من العوامل على واغنر وزمالؤه استخدام تقنيات الحمض النووى تسلسل توضيح االثار النسبي
وهى بالتحديد جاء خطوط متشابهة جينيا بصفاء التى  .فى الدراسة () stricta wildflowerالمغزلية الشكل  Boecheraواستخدموا تحديدا

تم  3650 .النباتات 440تات تسلسل الدى البكتيرية فى جذور محصول النبا ,بعد سنتين الى اربع سنوات .استزرعت فى ثالثة والحدائق التجريبية
مجموعات تابعة و  Proteobacteriaالبكتيريا الشائعة  .العثور على انواع البكتيريا التى تعيش داخل المصانع معظمها فى جذوره

Actinobacteria.  المصنع  .تاثر الجينية النباتية فى المئة او اقل من تنوع التنوع الميكروبية 5كما تبين فى المتوسط حوالىmicrobiome  التحكم
 .ودرجة الحرارة والرطوبة تبين ان العوامل البيئية الرئيسية التى تحدد المصنع الجرثومية pHالتربة  .الوراثى على كان اقوى فى اوراق فى الجذور

لكن تصميم برنامج تربية  ,لنمو السكانى والتغير المناخى فاغنراداة مفيدة جدا فى تحسين االنتاجية الزراعية فى مواجهة ا Microbiomesيمكن "
 ."فعالة يمكن ان يكون اصعب بكثير من البعض

  Duke University.اقرا المقاالت االخبارية
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 .ول خطوة نحو التحكم بالجيناتباحثون يطورون ا

 
 

برلين معهد ماكس بالنك  - Universitätsmedizin Chariteغير ان فريق من باحثى  .القدرة على تحويل الجينات المسببة لها فى ظل الخيال
المواد  genetic فيروس لنقلالفريق برمجة  .مزاهير ت ,برئاسة الدكتور حسن .تحول هذا التصور الى واقع لالبحاث الطبية فى هايدلبرغ ربما

 .الالزمة وتقديم االرشادات تتاثر االنسجة الى المضيف دون ان تصبح جزءا منه

فنحن نستخدمها لنقل مواد حية وراثيا الكائنات  .()يروسات المرتبطة الف rAAVويظهر  "ادنو"نستخدم خفضا غير تكرار المعروف لمصل فيروسات "
 ."سيسمح بمعالجة مختلف االمراض والعالج ,هذا النهج يفتح على مجموعة كاملة من الخيارات التى يمكن" .الدكتور حسن "المشفرة المصابة بالمرض

وانها قادرة على تحويل مرارا بالجينات التطبيقات عن العمل مرة  ,يا واالنسجةالمواد المشفرة وراثيا الى اى نوع من الخال RAAVsويمكن ان تنقل 
على الخاليا المصابة ال يؤدى اى رد الفعل  RAAVكما  .ايقاف تشغيل التحكم كيميائيا عبر تناول غذاء او ماء للشرب/هذا مفتاح تشغيل .اخرى

 .المناعى الوراثى المواد سليما

  Nature.المقال فىاقرا  ,لمزيد من المعلومات

 ] ةتقييم هذه المقال|  إرسال إلى صديق [

 
 البرازيل ,فى بيراسيكابا %91تقلل حاالت حمى الضنك البعوض  الهندسه الوراثيه

 
 

ودائرة , Brazil ,الودية ينقلها بعوض فى بيراسيكابا™ بعد عام من المنتجات المعدلة وراثيا من
الت حمى الضنك فى حى تخفيض حا %91المراقبة وبائية نشرت معطيات جديدة اظهرت ان 

http://www.isaaa.org/resources/publications/pocketk/15/default.asp
http://www.isaaa.org/resources/publications/pocketk/15/default.asp
http://today.duke.edu/2016/07/plantmicrobiome
http://www.isaaa.org/resources/publications/pocketk/15/default.asp
http://www.nature.com/mtna/journal/v5/n4/full/mtna201623a.html
http://www.isaaa.org/resources/publications/biotech_country_facts_and_trends/download/Facts%20and%20Trends%20-%20Brazil.pdf


CECAP/El Dorado.  وحسب  .حالة فى العام السابق 133فقط فى مقابل  12الى  2015/2016انخفاض حاالت االصابة بحمى الدنج
الى  2015/2016دوالرا فى الفترة  3 2014/2015487تخفيض حاالت حمى الدنج خالل نفس الفترة  %52االستطالع وبائية بقية شهدت بلدية 

 .حاالت 1 676

فى حين ان  ,فى المئة اقل من باقى البلديات 45الدورادو /CECAPفان المعدل فى  ,بحمى الضنك 2015/2016كما اظهر التقرير ان فى السنة 
 .CECAP/Eldoradoفى  ,زيكا chikungunyaاحدث البيانات تقرير اخبارى ايضا لم تسجل حاالت  .اكبر فى السنة السابقة 195%

حيث كان لدينا  ,الدورادو/CECAPفى  .فى بيراسيكابا %50استطعنا ان حمى الضنك حدوث انخفاض بنسبة تزيد على  ,واحدةوفى خالل سنة 
 .وزير الصحة فى المدينة ,بيدرو ميلو "%90الودية بعوضة خفض استثنائى حول  ™مشروع

  عندما تم االفراج عن اول الحشرات  ,2015ريل عام اب 30بعوضة استخدمت فى بيراسيكابا منذ  ™البرزيل الودية Oxitec التى تنتجها
CECAP/Eldorado.  

 
  itec websiteOx.اقرا البيان الصحفى فى ,لمزيد من التفاصيل
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http://www.oxitec.com/dengue-fever-cases-drop-91-percent-neighbourhood-piracicaba-brazil-oxitecs-friendly-aedes-released/
http://www.agrobreedcongress.ir/Pages/Default.aspx

