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 االخبار

 

 

  العالمية

 فريق دولى من العلماء تكشف كيف مصانع تحويل مفتاح الضوء وايقاف تشغيلها

وجامعة  China ,فى فوجيان العلوم جامعة الزراعة والغابات ,مركز الموارد المستدامة فى اليابان RIKENفريق دولى من الباحثين بقيادة علماء 

تات لالستجابة الضوء االزرق التشغيل تسمح النبا Cryptochrome photoreceptor ( 2)كاليفورنيا فى لوس انجلوس كشفت االليات االساسية 

 .مما يسمح نباتات استجابة ,وايقاف التشغيل

ة الممسوخة التى ال تستجيب على نحو مماثلة الى سالل phenotypes فريق البحث اجرى فحص خطوط المحورة وراثيا اليجاد خطوط بتصريحات

وهذا  .والذى يناظر الممسوخة مالمحهم BIC1بروتين  overexpressدعا   وحددت الخطوط التى .مناسب الضوء االزرق

شكل   ,عندما تتعرض الضوء االزرق dimer Cryptochrome 2 ياخذ  كما وجدوا ان 2 .الكتل Cryptochrome photoreceptor البروتين

homodimer بحضور  .النشطةBIC dimer-1, شكل اختفى. 

وهذا امر مهم  .الضوء االزرق لتالفى االفراط photoreceptorتنظم  حيث ,الية photoactivated وتكون لدى الفريق -92ان ثمة "وقال الباحثون 

 ."تقلب المناخ ضوء الطبيعة النه يتيح الحفاظ على النباتات اثناء ذهابك من الضوء االزرق واالستجابة بغية التكيف مع

  RIKEN website.يرجى قراءة المقال ,لمزيد من المعلومات

 ] ةتقييم هذه المقال|  إرسال إلى صديق [

 
 

 وانديه م 2016منح جائزة الغذاء العالمى  BIOFORTIFICATIONالعلماء 

 

 

 13خالل حفل تسليم الجائزة فى  Mwangaوتم تكريم روبرت  ,يان Howarthاندراد  Bouis ماريا .DRالحائزين على جائزة الغذاء العالمى  2016

المركز  Mwangaمن   منخفضا ,اندرادى .Dr .فى ايوا ستايت كابيتول ديه موان بايوا االمريكية امام الجمهور الدولى 2016اكتوبر /تشرين االول

امتدحت  Bouis HarvestPlusالدكتور  .برتقالى سمين البطاطا الحلوة "biofortification انجح مثال"الدولى للبطاطا واعترف لجهودهما فى وضع 

  biofortification.انشاء منظمة تركز على تحسين التغذية والصحة العامة من خالل

اربعة من الحائزين على جائزة  ,فى وقت سوء التغذية وتوقف النمو والنماء فى مرحلة الطفولة المبكرة ويالت الموت تبقى الماليين على كوكبنا"واضاف 

وال سيما فيتامين المحصنة  ,المحاصيل االساسية biofortification مليون شخص عن طريق 10قد رفع صحة اكثر من  2016الغذاء العالمى 

orange الغذاء والدواء" -سنة  2400لقد صدقنا فتوى نسبت هيبوكراتيز تقريبا قبل  .رئيس جائزة الغذاء العالمى  ,السفير كينيث كوين "سمين بطاطا" 

 ربك

 .رئيس وزراء مؤتمر االمن الغذائى ,وان جزءا من الحوار السنوى بورالج حفل التكريم فى ديه م .2016الفائزين فى البداية فى يوليو عام  2016

 

  World Food Prize.اقرا البيان الصحفى

 ] ةتقييم هذه المقال|  ل إلى صديقإرسا [

 
 

 

  االمريكتين

 عاما لجنرال اليكتريك المحاصيل فى كندا 20فوائد 

 

 

http://www.isaaa.org/resources/publications/biotech_country_facts_and_trends/download/Facts%20and%20Trends%20-%20China.pdf
http://www.isaaa.org/resources/publications/pocketk/15/default.asp
http://www.riken.jp/en/pr/press/2016/20161021_1/
http://www.isaaa.org/resources/publications/pocketk/27/default.asp
https://www.worldfoodprize.org/index.cfm/87428/40771/2016_world_food_prize_presented_to_four_international_researchers


 soybeans ,corn ,canola ,او اكثر neered (GE) cropsgenetically engi %90 .يوافق هذا العام الذكرى العشرين سنة ان كندا قد ازداد

وقد قلل ذلك من مدخالت القطاعات بدءا من  .لبنجر زرعت فى كندا وراثيا رقابة افضل على الحد من الغلة االعشاب واالفاتوالقطن وا

 .المالى المباشر منافع للمستهلكين- كثر استهدافا االستهالك الى استخدام المبيدات الحشرية ا fuel انخفاض

فى  50بدال من  ,فى المائة من االنفاق السنوى لالسرة 10كندا فى كندا االن ال تمثل سوى نسبة  ,ووفقا المزرعة والطعام والرعاية الصحية شراء االغذية

ان  advancements in biotech ويرجع الفضل جزئيا الى .سنتا 15يتقاضى , farmer كل دوالر يتم انفاقه على الغذاء ,واليوم .1900المائة فى عام 

 .عين الكنديين قادرين على كسب ايرادات موثوقة ويواصلون االنتاج ومامونا وميسورا غذاء البالد والعالمالمزار

البحث  .ادى انخفاض استخدام مبيدات االعشاب والتطبيقات يؤيد زيادة استخدام الحراثة ,فى كندا %95جنرال الكتريك محصول الكانوال تقارب 

مما يؤدى الى تقليل انبعاثات غازات االحتباس  ,ين استبقاء المادة العضوية وثانى اكسيد الكربون فى التربةللبحوث وهذا يعنى تحس ليثبريدج فى

 .الحرارى

 .كندا CropLife اقرا المقال ,لمزيد من التفاصيل

 ] ةتقييم هذه المقال|  إرسال إلى صديق [

 
 

 

  اسيا والمحيط الهادئ

 8العلماء واصحاب المصلحة االعداد فى بروتوكول كيوتو 

 

 

كة العلماء االسيوية اصحاب المصلحة سيردانج وماليزيا لتسهيل مشار فى (الصوم)دولة فى ماليزيا معهد البحوث والتنمية الزراعية  12مشاركا من  56

 .فى كانكون بالمكسيك  (13مؤتمر االطراف ) (8فى االجتماع القادم للدول االطراف العامل بوصفه اجتماع االطراف فى البروتوكول 

لتكنولوجيا االحيائية الحديثة حفظ توعية بشان بعض الموضوعات فى االتفاقية يشمل كيف يمكن ان تسهم ا 8تعزيز مشاركتها فى اجتماع اسيا  حلقة العمل

نظم وطنية للسالمة االحيائية الوظيفية وما يتصل بها من عناصر بروتوكول   الخصائص الرئيسية ;التنوع البيولوجى واستخدامه على نحو مستدام

ل اعمال مجموعة الثمانية باتاكا والمواضيع ذات البنود الرئيسية على جدو ,تتماسك ;على اهمية التعاون االقليمى والتنسيق ;قرطاجنة للتنوع البيولوجى

 ;االنخراط فى النظم الوطنية ,كيفية ادماج نتائج تتصل تتماسك 2و 13الصلة لمؤتمر االطراف العامل بوصفه اجتماع االطراف فى بروتوكول كيوتو فى 

 .بروتوكول ناجويا ,البيولوجيا التركيبية ,والوعى العام ,اقتصادية -مواضيع اجتماعية  .فضال عن توفير القطاعين العام والخاص

ناقش الممثل  (MABICماليزيا مركز معلومات التكنولوجيا االحيائية  ,الهند ,وزارة الزراعة االمريكية (PRRIخبراء من مبادرة تنظيم البحوث 

تطبيقات  التى نظمتها الخدمة الدولية لحيازة )27 -اكتوبر /تشرين االول)حلقة العمل الجارى  .8لصناعة باحدث الوثائق اعالنات بروتوكول كيوتو 

 .معهد التكنولوجيا الحيوية الزراعية فى ماليزيا ,القمري ,MABIC PRRIباالشتراك مع  ,التكنولوجيا الحيوية الزراعية

 

  saaa.orgknowledge.center@i.لمزيد من التفاصيل اتصل حلقة العمل

 ] ةتقييم هذه المقال|  إرسال إلى صديق [

 
 
 

 قانون جديد يرفع الوقف بزراعة المحاصيل المعدلة وراثيا فى غربى استراليا

 

 

الذى فرض على الزراعة  2003برلمان استراليا الغربية الغت للمحاصيل المعدلة وراثيا المناطق الحرة لعام 

 .العالمية فى غرب استراليا genetically modified crops التجارية

http://www.isaaa.org/resources/publications/pocketk/1/default.asp
http://www.isaaa.org/resources/publications/biotech_crop_annual_update/download/biotech-crop-annual-update-soybean-2016.pdf
http://www.isaaa.org/resources/publications/biotech_crop_annual_update/download/biotech-crop-annual-update-maize-2016.pdf
http://www.isaaa.org/resources/publications/biotech_crop_annual_update/download/biotech-crop-annual-update-canola-2016.pdf
http://www.isaaa.org/resources/publications/pocketk/24/default.asp
http://www.isaaa.org/resources/publications/pocketk/49/default.asp
http://www.isaaa.org/resources/publications/pocketk/16/default.asp
http://www.croplife.ca/plant-biotechnology-2/the-benefits-of-20-years-of-genetically-engineered-crops-in-canada
http://www.croplife.ca/plant-biotechnology-2/the-benefits-of-20-years-of-genetically-engineered-crops-in-canada
mailto:knowledge.center@isaaa.org
http://www.isaaa.org/resources/publications/pocketk/16/default.asp


لجزء ا .2007والزراعة وادارتها  تـوجد وبالتالى تعديل ,2003الغى قانون االلغاء السابقة عام  2015المناطق الحرة للمحاصيل المعدلة وراثيا فى عام 

 .وما تبقى من هذا القانون سوف يدخل بعد يوم من الموافقة الملكية عليه ,من القانون سيسرى اعتبارا من تاريخ الموافقة الملكية 1

ت فى طوراالغاء قانون يمنح المزارعين ان اليقين تكون قادرة على استخدام التكنولوجيات القائمة جنرال موتورز ولكن ايضا الوصول الى مستقبل الت"

 تونى .مونسانتو استراليا المدير "مجال التكنولوجيا الحيوية النباتية التى يمكن ان تؤدى الى تحسين قدرتها االنتاجية واالستدامة

  Parliament of Western Australia.للمزيد من المعلومات تفضل بزيارة موقع

 ] ةتقييم هذه المقال|  إرسال إلى صديق [

 

 

  اوروبا

 GHB 119القانونى للهيئة تنشر الراى العلمى باطالق سراح السوق القطن المحورة وراثيا 

 

 

 insect  genetically modifiedسالمة االغذية االوروبية السلطة القانونى للهيئة على العضوية المعدلة وراثيا نشرت الفريق الراى العلمى سالمة

GHB 119 ( cotton herbicide tolerant  resistant8معرف فريد من GHØØ -5بى سى اس).  تطبيق القانونى للهيئة على المحاصيل المعدلة

داخل االتحاد  GHB 119النطاق الستيراد وتصنيع االغذية والعلف استخدام القطن  CropScience ,ايه جى  باير NL-96-2011-وراثيا وقدم

 .لكنها ال تشمل الزراعة فى االتحاد االوروبى ,االوروبى

 acetyltransferase ويعرب عن صرخة .توسطت التحول -tumefaciens Agrobacterium وضعت GHB 119القطن 

phosphinothricin2Ae و(PAT)  انواع   البروتينات التى تضفى على التوالى مقاومة بعضlepidopteran والتسامحglufosinate  ونترات

باالشارة الى نطاق المبادئ المناسبة المشار اليها فى  GHB 119ان فريق تقييم المحاصيل المعدلة وراثيا القطن  .االمونيوم على مبيدات الحشرات

  GM plants.المبادئ التوجيهية المتعلقة بتقييم للمخاطر

امنا ومغذية لها نظيره التقليدية ويرى الفريق ان انتاج الكائنات الحية المعدلة وراثيا ما بعد  GHB 119وقد خلص الفريق الى ان القطن المعدل وراثيا 

 .نظرا لعدم وجود مخاوف تتعلق بالسالمة ,ليس ضروريا GHB 119التغذية المستمدة من القطن /السوق مراقبة االغذية

  EFSA Journal.اقرا االراء العلمية ,لمزيد من التفاصيل

 ] ةتقييم هذه المقال|  إرسال إلى صديق [

 
 

 الباحثون يتعرفون على الجين الذى يؤثر على التنمية الجذرية النباتات

 

تنمية تتيح محطة الجذرية تتحكم فى ال gene فى المانيا ان (KIT)مجموعة كارلسروه للتكنولوجيا  الجزيئية  Phytopathologyالعلماء

 .الفطريات (صباحا) mycorrhiza arbuscular يصحبها

الفطريات تساعد الوحدات استخراج مواد مغذية النباتات  AM :كال الجانبين واالستفادة من بعضها البعض .الفطريات AMاالرض النباتات الحية مع 

هذا هو محور ابحاث المجموعة فريق برئاسة البروفيسور  .ل الضوئىالفطريات بالكربوهيدرات المنتجة عن طريق التمثي AMالعرض 

 .Requena ناتاليا

ودرس هذا  .الفطريات AMالتى يتم تنشيطها على وجه التحديد  (GRAS 1) 1ميج Mycorrhizaحفز  وحدد العلماء نباتية جراس نصوص عامل

التعبير عنه بقوة فى زنزانات  1ووجدوا ان مقاتلة من طراز ميج .م االنواعالقواقع البرسي ,باستخدام 1ميج truncatula Medicago الفريق دور

بشكل ملموس يغير خالصة لحاء شجرة الجذرية عن طريق حفز النمو اكثر واكبر خاليا الجذر خالصة لحاء شجرة والحظوا ان  .arbuscules بها

 .Eو arbuscules1 يؤدى ميج بينما ,زيادة كبيرة downregulationالقطر االجمالى لجذور 

  KIT website.يرجى قراءة بيان صحفى فى ,لمزيد من المعلومات

 ] ةتقييم هذه المقال|  إرسال إلى صديق [

 

http://www.parliament.wa.gov.au/482565B60082E1C5/0/9195C3B0AA930D4548257F0100182661?Open&Highlight=2,sitesearchyes,genetically%20modified%20crops%20free%20areas%20act
http://www.isaaa.org/resources/publications/pocketk/6/default.asp
http://www.isaaa.org/resources/publications/pocketk/6/default.asp
http://www.isaaa.org/resources/publications/pocketk/1/default.asp
http://www.isaaa.org/resources/publications/biotech_crop_annual_update/download/biotech-crop-annual-update-cotton-2016.pdf
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/2/default.asp
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/j.efsa.2016.4586/full
http://www.isaaa.org/resources/publications/pocketk/15/default.asp
http://www.kit.edu/kit/english/pi_2016_126_how-plants-make-friends-with-fungi.php


 

 غيثونالعلماء يحددون جينات الذرة عن يست

 

 

بوابة  corn عند .النباتات العديد من مهام الدفاع ولكن تم توصيل االشارات داخل المصنع فضال عن غيرها من الكائنات الدقيقة volatilesولم تكتف 
عطر من التى تجذب الدبابير الطفيلية يمكن ان تستهلك مع يرقات  terpenes الطالق سراح ,يجرى اكلته االجزاء الدوارة (زايا )ميس الجبل النباتات 

 .ولكن ليس كل انواع الذرة فعالة بنفس القدر .Caterpillarالماكينة 

اصناف الذرة الى  genomes  26بويس ثومبسون المعهد بدراسة ,جامعة كورنيل ,فى المانياWittenberg -Halleلوثر كينغ باحثون من جامعة مارتن 

 .تجميع المسارات االنزيمات التى تعمل فى  terpeneحدد الفريق ثالثة ,وفى النهاية .على صبغيات terpeneانتاج خرائط   عالقة genes البحث عن

ثم الفريق دراسة الكيفية التى  .مواد التجميلايضا عنصرا مشتركا فى العطور و linaloolيسمى  الذرة terpene وبصرف النظر عن دورها فى الدفاع

 .االنتاج terpene تنظم هذه الجينات على فهم

 انتاج الذرة مربى اصناف يمكن ان تتطور قادرون بصورة افضل على حماية ضد الهجمات كاتربيلر terpene وتربية باقصى فعالية الجينات

  The Plant Cell.اقرا المقال كامال ,لمزيد من المعلومات

 ] ةتقييم هذه المقال|  إرسال إلى صديق [

 
 

 

 ث العلمىالبح

 وظيفة الجينات فى القمح SYNTHASE PHYTOENE 1 علماء يحللون

 

 

 Triticum (wheatبيد ان المهمة المشتركة .التنظيمية carotenoidتخليق   يم فىاهم انزsynthase Phytoene 1 ( 1 (التلويح بالنشرات  

aestivum) الباحثون بقيادة .غير معروف Shengnan عملية  بحث الوظيفة وتنظيم ,يةالتابع لالكاديمية الصينية للعلوم الزراع تشاى
  genetics.باستخدام ترس الرجوع الى الخلف1 سيكولوجية

انخفاضا ملحوظا بالمقارنة مع الضوابط  (YPC)وانخفض المعدل وراثيا على خطوط الصبغ االصفر RNAi  1 التلويح بالنشرات نسخة مستويات 

متورطين المسارات االساسية والعمليات االيضية  genes والحظ الفريق كذلك مجموعة من المرشحين .carotenoidتراكم   مؤكدا ان دوره فى

وتصان  ,الوظيفة 1وذلك المجال المهم الغنية aspartateمزيد من التحليل ان  .1عملية سيكولوجية downregulation  المرصودة التى استجابت

nucleotides  بجوار ميدان التاثيرYPC او بديل وصل الورق ,بتنظيم نشاط انزيمات جينية. 

 .التحسين الوراثى جودة القمح من حيث اللون او المواصفات الغذائية هذه النتائج تكشف جوانب رئيسية من الدقيق بااللوان التنظيم القمح وتسهيل

  BMC Plant Biology.اقرا المقال فى ,لمزيد من المعلومات
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 المقاومة الزاحف BENTGRASSالالاحيائية  FLAVODOXINالزراقم ذات  OVEREXPRESSIONيمنح 

 

 

Flavodoxin (Fld) وقد كشف الزراقم ذات  .ئةامر حيوى االحيائيــة المجهرية كبديل الكترون الناقل بمقتضى الظروف البيئية السيFld  تكون قادرة

جامعة  لى من تشى قانغ بقيادة ,فريق من الباحثين .من النباتات فى معظم عمليات نقل االلكترون تحت ضغط الظروف ferredoxin على ان تحل محل

 ( ) stoloniferaالزاحف  bentgrassAgrostis فى تحسين استجابة النبات لالجهاد Fold واستطالع امكانيات ,جامعة كليمسون ,الزراعية هواتشونغ

 .ل
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الجوع من ضوابط  (ن nitrogen )ضغط الحرارة وكذلك drought االداء المحسن تحت overexpressing Fld oxidativeواظهرت محطات   

بما فى ذلك الصدمة الحرارية  ,التعبير عن الجينات المرتبطة االخرى overexpression Fldاثر  على كما كشف مزيد من التحليل .البرية

 .تكديس محتوى الكلوروفيل االجمالى االعلى من االنواع البرية Nكما رفعت فى والتناسل فيما بين الفصائل المختلفة  genes.  والبروتين

وهذا يتيح  .ى نمو النباتات وكذلك استجابة النباتات الضغوط البيئيةفى تعديل التعبير عن العالمة التجارية ف Fold نتائج هذه الدراسة تحديد الدور الرئيسى

 .المحاصيل للهندسة النبات لالجهاد التسامح Fld امكانية استخدام

  Plant Biotechnology Journal.اقرا المقال كامال ,لمزيد من المعلومات حول هذه الدراسة
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  تقنيات جديدة لتفريخ

 يمنح العقم لدى الرجال فى MONOCOTSجين  P450استهدفت وتولد الطفرات 

 

 

و  CRISPRوتولد الطفرات باستخدام الحمض النووى القابلة للبرمجة مثل  endonucleases استهدفت

TALENs, وهى طريقة  ,مؤخرا .فى المصانع وفى تحسين غالت المحاصيل تعملجين يبشر باالمل فى دراسة

ويعتمد النظام على تحديد الجينات  .يغنى عن الحاجة الى تعجيز االنثى الفطرية خالل انتاج بذور مهجنة تم وصفها

جين لم  450بيد ثيب Ms26 .المعروف maizeالجينات فى الخصوبة P450نمية اشبال والغبار مثل حاسمة للت

monocots معزولة اخرى. 

واستخدمت توجيه  endonuclease من دوبونت الرائدة المصممة الف مارك Cigan ان الفريق الذى يراسهوك

مثله  Ms26 .من الذرة والذرة orthologs ,  wheat riceالطفرات فى ال بالنتا   لتوليد +26نظم االدارة البيئية 

الجينات فى نبات االرز والذرة البيضاء لمنع تشكيل مما اللقاح الذكور  Ms26الطفرات  ortholog  مثل الذرة

 .من الذكور خصبة genomes الطفرات الجينية واحدة P450القمح مماثلة  نباتات allohexaploid بيد .العقيمة

استهدفت وتولد الطفرات الوصف الالحقة خصوبة الرجال الجينات فى الذرة والقمح يمكن ان يشكل خطوة هامة 

 .تحسين المحاصيل من خالل تكنولوجيا البذور المهجنة فى

  Plant Biotechnology Journal.اقرا المقال كامال ,لمزيد من المعلومات
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  المحاصيل المعدلة وراثيا ما وراء

 الكوكايين فى اوراق التبغالبروتين لعالج تعاطى 

 

 

 ,G1االنسان  immunoglobulinمنطقة  crystallizable (Fc) مزودة بمنصهرات تعمل تجزئة (CocH3) الكوكايين hydrolase ذكرت مؤخرا

هذا االنزيم ال تزال غير ان انتاج بروتين واسعة النطاق  .واعد المرشح العالجية لعالج الكوكايين جرعة واالدمان CocH3-Fcويستدل على النحو 

-CocH3ومصدر  ,وانغ لمحاولة تحديد الكلفة وممكنة فقد قام باحثون من جامعة كنتاكى فى الواليات المتحدة االمريكية بقيادة غووجن ,ولذلك .مفتقدة

Fc. 

العمل  ,pCocH3-Fcمحظور على النباتات عن بروتين يشار اليه بال .التبغ) benthamianaمغادرة  فى CocH Nicotiana3-Fcاعرب الفريق 

االندماج  .اقصر عمر النصف CocH3-Fc, pCocH3-Fcبالمقارنة واعرب الثدييات خاليا  ,ومع ذلك .الذى تم االعراب عنه فى خاليا الثدييات

 .ولكن زيادة الغلة من االنزيم المصنع التعبير فى ظل نفس الظروف ,pCocH3-Fcال يطيل عمر النصف من  Fc مع
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وفى المصانع التى ينبغى  pCocH3-Fcويشير الفريق ايضا اجراء مزيد من الدراسات عن  .فى النباتات Fc-3التعبير pCocHتثبت جدوى هذا دراسة 

 .تحسين جودة المحاصيلداعية ل genes/ان تركز على تطوير ناقالت اضافية

  BMC Biotechnology.اقرا المقال فى ,وللمزيد حول هذه الدراسة
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