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  عالمًيا

  

  الزراعي تغيير ا1نتاج يجب: المدير العام للفاو

 

جاء  .الغذائي ا/من لتحقيق مقبو0ً  يعد لم الزراعي نتاجلG الحالي النموذج
 )FAO( والزراعة لJغذية المتحدة ا/مم منظمةلمدير العام لل وفًقا ھذا

 لزراعةل الدولي المنتدى في خطابه ألقى الذي سيلفا، دا رازيانوج خوسيه
  .فرنسا في ٢٠١٥ فبراير ٢٠ في المناخ تغيرو

  

 على لقضاءل السائدة ا0ستراتيجيةھي كانت دوًما  الغذائي ا�نتاج زيادة
0  الجوعأن  0إالحاضر  وقتنا فيا/غذية  إنتاجبالرغم من زيادة و ،الجوع
 الغذائية ا/نظمةحيث أن  نوعية نقلة إلى بحاجة نحنف ،النموذج ھذافي  النظر ةعادإ يجب"صرح خوسيه قائ2ً  .يسود يزال

 تغييريعمل على  ،"المناخ"زراعة ذكية  اسميحمل  اجديدً  انھجً  واقترح ."مرونةالو شموليةالو ستدامةلمزيد من ا0ل تحتاج
  .نفس الوقت في البيئة على الزراعة آثارتقليل مع  بيئية،ال لضغوطمع ا ومرونة اتكيفً  أكثر لجعلھا الزراعية الممارسات

  

 زياداتال تعزيز ھدفب" المناخللزراعة ذكية  العالمي التحالفللجھات المعنية يسمى " ائت2ف والزراعة ا/غذية منظمة شكلت
 ؛الزراعية المعيشة وسبل ةالغذائي ةنظمJل مرونةأكثر  نھجوتأسيس  ؛الزراعية ا�نتاجيةو الدخل في منصفةالو مستدامةال
  .الزراعة من الدفيئة غازاتال انبعاثات إزالة أوخفض و

  

  .والزراعة ا/غذية منظمة موقععلى  الصحفي البيان اقرأ
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  أفريقيا

  

  بريتوريا بجنوب أفريقيا في ISAAAھيئة  تقرير يعرض أووين باتيرسون

 

 أوين المتحدة، المملكةالسابق ب البيئة وزير قدم
 العالمي لوضعل ISAAAھيئة  تقرير رسون،يبات

/ المحاصيل الُمنتجة  المعدلة وراثًيا التجارية لمحاصيل
في  )٤٩رقم  موجز( ٢٠١٤لعام بالتكنولوجيا الحيوية 

 بريتوريا في ٢٠١٥ فبراير ٢٤ يوم صحفي مؤتمر
  .أفريقيا جنوبب

  

 ةيوالبيئ ةا�نسانيالجماعات على  خطابه فيأطلق و
 ،"خضراء فقاعة" بأنھا الحيوية لتكنولوجيال معارضةال

 علمي خيال فيلمفي  شخصيةبني على م مصطلح وھو
 وفًقاو .طريقھا في شيء كل بتلعت الخارجي الفضاء من

الوقت يتضح أكثر أنھم  ورمرمع  ولكن القلب، في والريف الكوكب مصلحةھا تضع أن تدعي الجماعات ھذه فإن ،لباتيرسون
  .مع التربح بسخاء حقيقي ضرريسببون و ئةطاالخ القضايا على ونركزي

  

 تأخير إلى ؤديت 'الھندمزارعي المحاصيل المھندسة وراثًيا ب انتحار' مثل الخضراءالفقاعة  أساطير"قائ2ً باتيرسون وأكد 
أيًضا بمشاركة  رسونيباتوقام  ."وروبا/الطريق توضح  أفريقياحتى اDن 0 تزال و .النامي العالم في ةجديدال موعلال اعتماد



 تواصل الحيوية التكنولوجياأن  كما صرح. ISAAAھيئة  تقرير إلى ااستنادً  الحيوية، التكنولوجياخبار الجيدة المتعلقة با/

 زيادة شھدناو ،وراثًيا المعدلة المحاصيل تسويق تم، اعامً  ١٩ وخ2ل .التاريخ فييتم تبنيھا  زراعية تكنولوجياكأسرع مسارھا 
  .المزروعة المساحة في ضعفمئة  من أكثر

  

  .UK2020 موقع على رسونيبات ينوأو خطاب اقرأ
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  ا�مريكتين

  

  القادم النقدي نبات عشب البنس ليصبح المحصول تطور الحيوية التكنولوجيا إحدى شركات

  

 )Thlaspi arvense( نبات عشب البنس على أرفيجينيكس باسم المعروفةالحديثة  الحيوية التكنولوجياتعمل إحدى شركات 

وھو ما يمثل  زيت، %٣٦ علىعشب البنس  بذورتحتوي  .متقدمةال تربيةتكنولوجيا ال باستخدام للمزارعينحيوي  كمحصول
  .الطيرانوقود و الحيوي الديزلنتاج � مناسبة خصائصيتمتع زيت عشب البنس ب .الصويا فول فيالزيت  كمية ضعف حوالي

  

 أرفيجينيكسبشركة  نوالباحثيعمل  وھكذا، .الحيوانيةا/ع2ف إنتاج في  متبقيةال وجبةيمكن استخدام ال ،2ص الزيتاستخ بعد
  .أكثر إنتاًجا للزيتو ا،اتساقً م2ئمًة و أكثر لجعله النبات من جديدة أصناف تطوير على

  

قد صرح و .الشتاء فصل خ2لعشب البنس  زراعةمن خ2ل  الصويا وفول الذرةمزارعي دخل زيادة الشركة إلى  ھدفت
 أيا�طار في الوقت الذي 0 ينمو فيه  اھذم2ئمة بإمكاننا  ناك إذا"، قائ2ً أرفيجينيكسجيري شتاينر، الرئيس التنفيذي لشركة 

  ."ا0ستدامة تعريف ھو ھذاف آخر، شيء

  

  .TribLiveو  Arvegenixعلى مواقع  التفاصيل من المزيد اقرأ
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  محورة وراثًيا صفة لث*ثة عشر ا<ستيراد موافقات 1صدار ا�وروبي ا<تحاد رابطة فول الصويا ا�مريكية تدعو

  

خطاًبا إلى  ةزميلال ةيعازرال والجماعات) ASA( ا/مريكية الصويا فولرابطة  أرسلت
ه نيدعو ا/غذية،للصحة وس2مة  ا/وروبيةاللجنة مفوض ، فيتينيس أندريوكيتيس

ليتم  الحيوية التكنولوجيامن منتجات  جديدمنتج  ١٣ استيراد تراخيص�صدار 
0 تزال  .ا/وروبي ا0تحادھيئة مفوضي  قبل من التأخيرمزيد من  دون ھماعتبار

 .عام من /كثر ھاوبعض ة،قَ لe عَ مُ  القطنو الكانو0و الذرةو الصويا فول استيرادتراخيص 
على الصفات  الموافقة عمليةفي حين أن إلى أنه  ا/خرى والجماعاتت الرابطة وأشار

  ."تام وقف"ت إلى توصل ھاأن اDن يبدو ا/خيرة، السنوات في أتتباط الجديدة

  

 وتم )EFSA( ا/وروبية ا/غذية س2مة ھيئةعلى تقييمات علمية إيجابية من  المنتجاتحصلت جميع تلك  لقدالجماعات " تكتب
 فياتخاذ ا�جراءات  أن المجموعة وأضافت ."الطعون ولجنة الحيوان وصحة الغذائية لسلسلةل الدائمة اللجنةاعتبارھا بواسطة 

الصناعات تحتاجھا  التي ا/ولية لموادل ةساسيا/ مداداتا� تعطل خطر ناجنبسي ا/وروبية المفوضية قبل من المناسب الوقت
 صدرتوقد  .المستورد البروتين على% ٧٠ منبنسبة أكثر  تعتمد التيو، ا/ع2فو والدواجن مواشيالا/وروبية الخاصة ب

  .٢٠١٣ عام نوفمبر في ا/وروبية المفوضية قبل من وراثًيا معدلةال لجديدةالمحاصيل اآخر تراخيص استيراد 

  

 .ASAرابطة  موقع على متاح كاملخطاب الال
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  التلقيح الخلطي بإمكانه منع جين يحددون العلماء

  

الخلطي  تلوثال من وراثًيا المعدلة المحاصيل منعأن ت يمكن جينات يلفوج جامعةب العلماء حدد
 قد ا0كتشاف ھذافإن  للدراسة، الرئيسي المؤلف شريف، لشريف فًقاوو .التقليدية المحاصيلمع 

  .المحورة وراثًيا الغذائية المحاصيل ضدالقائم ينھي الجدل 

  

 ذاتي تلقيحبعمل  النباتات بعضل سمحي لبروتينشفر ات التي تجينأحد ال هوفريق شريفاكتشف 
 ومنتجي المحاصيل مزارعي مساعدةا�ضافة إلى وب .زھارفترة ا� قبلالثمرة  وإنتاجطبيعًيا 
حيث يمكن  .العطور صناعةمفيًدا جًدا في  اأيضً  كتشافقد يكون ھذا ا0 الغذائية، المواد

 منالمزيد  جمعب عطرةال روزھال مزارعيل والسماح مغلقة الزھور على للحفاظ لجينااستخدام 
  .العطرية المركبات

  

 .يلفوج جامعةل صحفيال بيانال اقرأ
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  الھادئ والمحيط آسيا

  

  باكستان في ھجين جديد إط*ق صنف ذرة

  

القائمين على تربية وتحسين كل من اشترك في تطويرھا ، "YH-1898تم إط2ق بذور ذرة ھجينة عالية ا�نتاجية تحمل اسم "
  .٢٠١٥ فبراير ٢٣يوم  باكستان في، بنجاب بذورشركة و؛ الدخننبات  بحوث ومعھد؛ الذرة

  

 الزراعةقطاع  ةساعدمن شأنه مھذا  أنا�ط2ق،  حفل في الشرف ضيفوبنجاب  زراعة وزير ،جاويد فاروق. دقد صرح و
 مرات ث2ثأقل ب كونيس المحلية الھجينة الذرةأصناف  سعر نأ شركة بذور بنجاب قائ2ً  جھودب جاويد. د وأشاد .باكستان في
 عدًدا من أن وأضاف .ةكبيربصورة  للمزارعين ا�نتاج تكلفة ليتقل شأنه منھذا و ،تقدير أقل على المستوردة البذور من

 ةدازييعمل على س وھذا ،بالفعلبدأت  قد" ٢٠٢٥ عامباكستان  رؤية" تنفيذل شريف، شھباز، بنجاب وزراء رئيس مشاريع
 تحتو .العالمية التجارة منظمة معايير لتلبية المضافة القيمة ذات التكنولوجيا تعزيز خ2ل من الزراعية المنتجات اتدراص

 للمزارع الصديقة السياسات مختلف لتقديم قيمةال مبادراتبعض ال بنجاب حكومة اتخذت ،"٢٠٢٥ عامباكستان  رؤيةعنوان "
  .زراعةال مجتمع ازدھار لضمان وكذلك الوطني ا0قتصاد لتعزيز

  

مركز معلومات التكنولوجيا  موقع زر باكستان، في والزراعة الحيوية التكنولوجيا حول والمعلومات التفاصيل من لمزيد
  .الحيوية الباكستاني
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  للملوحة قمح مقاوم ا<ستراليون يطورون الباحثون

  

 التربة فيالقمح  محصول زراعةب للمزارعين يسمح لملوحةصنف قمح مقاوم ل أستراليا في يدأديل جامعةب باحثونال طور
  .المالحة

  

 مع ةحديث س2لةتھجين  طريق عن الجديد القمحصنف ر يطوبت فريقالقام  ،نيتشر بيوتكنولوجيبمجلة  شرتنُ  التي دراستھم في
 .النمو فيھا التجاري القمحأنواع  معظمالتي 0 يستطيع  التربة تحملقادر على  جديدإنتاج نبات  إلى أدى مما القديمة، ا/نواع

  .محصول زراعي مقاوم للملوحة تطويرأثبتوا  من أول أنھم الفريق قولوي

  



 من %٢٠ من أكثرعلى  بالفعل ؤثرت الملوحةحيث أن  امً اھ العمل ھذاُيعد ، "المشروعب الباحثين أحدوقالت د. رنا مونس، 
  ."المناخ تغير بسببا/غذية  �نتاج امتزايدً  اتھديدً  الملوحةتشكل و العالم، في الزراعية ا/راضي

  

  .مقاوم للملوحةالطري (قمح الخبز) ال قمحالصنف جديد من  لتطوير التربية عمليةغ2ل استعلى  اDن الباحثون ويعمل

  

  .Genetic Literacy Project موقع على كاملال المقال اقرأ، الدراسة حول المعلومات من لمزيد
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  أوروبا

  

  التحديات العالمية للنبات والتربة بحثي زراعي جديد لمعالجة مركز

  

وھو اختصار  P3يحمل المركز الجديد اسم  .العالمية الغذائي ا/منقضايا  لمعالجة شيفيلد جامعةب جديدبحثي  مركزتم تدشين 

ھتم بنقل البحوث المعملية ذات وسوف ي، التربةالنباتات ولعلوم  تميز مركزھو و )النباتات ووقاية النباتي ا�نتاج(لعنوان 
  .التربةو النباتبيولوجيا  تواجه التيالحالية  المشاكل من العديد لحلإلى الحقل  عالميال مستوىال

  

 ا0ستدامة تحسينمع السريعة  يةالعالم يةسكانالزيادة ال إطعام كيفية مثلذات الصلة  قضاياعلى تناول ال المركز عملسي
 ،P3مركز ل المشارك المدير كاميرون، دونكان بروفيسور قال .وا/مراض اDفات من المحاصيلوقاية  وتأمين ،الزراعية

 ةالفكريخبراتنا  استغ2لب لنا يسمح متخصص واحد مركزفي  الجامعةعلى مستوى  ا/بحاث ديوحبتھذا المركز يقوم "
ھذا  المطاف نھاية في .الجوي والغ2ف البيئي النظامووصو0ً إلى  الخلية منبدًءا  الزراعةمجال  في ةا/ساسيومعرفتنا 

  ."الزراعة استدامة تحسينيعمل على و الحقيقي العالمفي  علمنا تطبيق من مكنناي المركز

  

 .P3 موقع زر أو الصحفي البيان اقرأ التفاصيل، من لمزيد
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  العلمي البحث

  

  في ظروف الجفاف )DKC6575(المعدل وراثًيا  صنف الذرة استجابة

  

المعدل  الذرةفي صنف  الجيني والتعبير ا0ستجابة على نةقارَ مُ  دراسة روما في سابينزا وجامعة بارما جامعةب باحثونال أجرى
تعبير  مستوياتتم فحص  .الجفاف ظروف" في Tietar" غير المعدلة وراثًيا القريبة سويا�مع الس2لة " DKC6575" وراثًيا

 ذلك تم .وراثًيا المعدلة الذرةفي  ةحورجينات المالمستويات في تغيرات ال تحليل تمكما  ،الصنفين ك2في  ستجابةوا0 الجينات
  .الجفاف مثل مختلفةال بيئيةال ظروففي ال حورجين المال وسلوك الجزيئية الخصائص عن معلومات لتقديم

  

أن صنف  جدوُ  ذلك، ومع .الصنفين ك2في  ةالضوئي 2تامالمع تأثرت لجفاف،ل المبكرة المرحلة خ2ل أنه النتائج أظھرت
"DKC6575" من س2لة  حساسية أكثرTietar. حددت المياه كمية أن الجفاف ظروف في الجيني التعبيرتشخيص أظھر و 
ن صنف مبدرجة أعلى  Tietarللضغوط في صنف  بةيستجالملجينات ا تنظيممع  لجيناتالتنازلي لو يعداصالت تنظيمال

DKC6575. صنف في ثابتة جينات المحورة ال مستويات ظلت .الجفافالصنفين في ظل ضغط  كفاءةيشير إلى  وھذا
DKC6575  رتعبيعلى عملية ال تؤثر 0 المياه كمية أنيدل على مما.  

  

 .وان بلوسمجلة على موقع  للدراسة الكاملة التفاصيل اقرأ
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  اللقاح تطوير في دوًرا تلعب في ا�رابيدوبسيس ACBبروتينات 

  

للضغوط  ستجاباتعلى اACBPs( 0( لJسايل مرافق ا�نزيم أالرابطة  البروتيناتمن  ستةتؤثر  ا/رابيدوبسيس، نبات في

 ويتم الخلوية العصارة في) AtACBPs-AtACBP4-AtACBP6البروتينات ( ھذه من ث2ثةتوجد  تطور النبات.و يةالنبات

 أدوار بتقييم حديثة دراسة في جكون جھون جامعةمن  تشاي لين-مي قامت د.وھكذا  .الزھرية ا/عضاء فيجميًعا  ھمتعبير
  .الزھريتطور ال في" AtACBPsبروتينات العصارة الخلوية "

  

تسبب  لم .ا/زھارتطور  في توفيقيةالو مستقلةال وظائفھا لدراسة أوacbp6  0ًو acbp5، acbp4المغلقة  الطفراتتم تمييز 

 في واللقاحعلى الخرادل  ؤثري يذال المظھريبعض الخلل  لوحظ ذلك، ومع .كبيرة ةمظھري تغييرات أيالطفرة المفردة 
  .acbp4acbp5acbp6الث2ثية  اتأيًضا الطفرو acbp5acbp6و acbp4acbp6 مزدوجةالالطفرات 

  

أشكال  أشدھو  acbp4acbp5acbp6و acbp5acbp6و acbp4acbp6الطفرات لقاح  فيالعصارية  فجوةال تراكمكان 

 ،ةالث2ثيمركب الدھون في الطفرة وطبقة اللقاح الخارجية حدوث اخت2ل في  التحليل من مزيدال وكشف حدثت، التيا0نحراف 
 ث2ثةالالخلوية  ةعصاربروتينات ال أن إلى النتائج ھذه تشير .المختبر في اللقاحإنبات  قدرةفي  انخفاض اأيضً  وأظھر

AtACBPs اللقاح حبوب تطوير في توفيقية اأدوارً  لعبت.  

  

  .كسفوردوأمج2ت موقع  على كاملال المقال اقرأ الدراسة،حول  المعلومات من لمزيد
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  تك بيو كروب وراء ما

  حامول الماء فحص جينوم

  

من  ھوو ،حامول الماءباسم  المعروف Utricularia gibbaنبات الجيني لالتكوين تحديد استطاع الباحثون بجامعة بافالو 

الباحثون اكتشف  .الفريسةسر / ستخدمھاوشراك ت ليفية فروع لھاو متمايزة جذورالتي 0 تحتوي على للحوم  ةكلاD اتنباتال
 يحتوي، مرات بمقدار ست العنبأصغر من جينوم ، وھو حامول الماء جينوم نأبالجامعة ھا والتي أجر حديثةال دراسةال في

حامول  في الموجودة الجيناتترتبط  .للعنب ٢٦٣٠٠للحامول مقابل  ٢٨٥٠٠بما يقدر بحوالي  العنب،أكثر من  جينات على
  .الخ2يا جدرانل الحيويالتخليق و ةحمل2بخصائصھا اأكثر الماء 

  

 وتيرة سرعة نتيجةي ھ الجينات من العديد إيواءالمتمثلة في حامول الماء  جينوم قدرة أن اأيضً  لواي جامعة بافباحث وكشف
وخضعت  .الجينات منزائدة  نسخ وجود إلى أدى مما لجينومل يث2ثال زدواجا0 خ2ل من ذلكتم  وقد .الجين وحذف اكتساب

الباقية  الجيناتتساھم  وبالتالي، ."جينات مھملة" تعتبر والتي زائدةال الجيناتحيث يتم إزالة  الحذف عمليةل بسرعة الجينات ھذه
  .التكيفعملية  فيحامول الماء  جينومفي 

  

  .بافالو جامعةعلى موقع للمقالة  الكاملة التفاصيليمكن قراءة 
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  VOLVOX CARTERI ا�خضر الطحلب لدراسة جديدة وسائل جزيئية

  

تلك  ليحليتطلب ت ذلك، ومع .تعدد الخ2يا جوانب لدراسة اجذابً  انموذجً  Volvox carteri الخ2يا ديعد ا/خضر الطحلبُيعد 

  .ا/خضرطحلب لل متاحة محدود عدد سوى يوجد 0 اDن، وحتى، الوراثية للھندسة الجزيئية ا/دوات من العديد الجوانب

  

 ،أو0ً  .دراسة الطحلب ا/خضرل جديدةال دواتا/ من اثنين ألمانيا فيبيليفيلد  جامعةبھولمان  رفينإاكتشف  الدراسة، ھذه في
ستثارة ا يمكنو .الجين المحور لتعبير اقويً يمثل مفتاًحا ) nitA(لجين النايتريز ريداكتيز المحفز الجيني "البروموتر"  أن اكتشف

 منجيز اللوسيفيريز  أن اأيضً ھولمان  وجدو .نتراتال إلى ا/مونيوم من النيتروجين مصدر تغييرمن خ2ل  قويجيني  تعبير
في  مناسب" Reporter geneدال " جينُيعد  )Gaussia princepsكائن قشري يعيش في الماء اسمه العلمي (جاِدف ال

  .بجھاز لومينوميتر اكميًّ التفاعل الكيميائي الضوئي وتقديره  من المنبعث الضوءويمكن الكشف بسھولة عن  .حامول الماء

  

المحفز الجيني : على الطحلب ا/خضر الوراثية لھندسةبحوث المتاحتين  تينجزيئيوسيلتين  اDن ھناك النتائج، ھذه مع
 يالمستقبل للبحث مفيدةتلك الوسائل  وستكون .الجاِدفكائن  منوجين اللوسيفيريز الدال من الطحلب ا/خضر  نتراتال-محرض

  .الطحلب ا/خضر على

  

  .BioMed Centralموقع  على كاملال المقال اقرأ المعلومات، من لمزيد
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  البشريالمتغير  الجينوم يرسمون خريطة العلماء

  

 جميعوشمل ذلك  البشرية الخ2يا من مختلفة أنواعفي  الجيناتتعبير  من طنم ١١١بتخطيط  العلماء من دولية مجموعةقام 
ستحثة الم الجذعية للخ2ياالتغيرات الجينية  اأيضً  العلماء صنفو .الجنينية الجذعية والخ2يا المناعية الخ2ياو الرئيسية ا/جھزة

  .متعددة القدرات

  

في تفعيل أو غلق  تتحكم التي "DNAحمض النووي "لل الكيميائية ا0خت2فات مثلالمميزة ص ئاصالخ عن العلماءكما بحث 

 سلوك على كبيربشكل  تؤثرأن  ا0خت2فات لھذه يمكن .DNAالـ  حولھاالتي يلتف  يةھيستونال بروتيناتال اتواخت2ف الجينات،

  .ووظيفتھا الخلية

  

 .نيتشرموقع  علىمنشور  ا/صلي المقال
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  إع*نات

  

  ACB 2015مؤتمر التكنولوجيا الحيوية اMسيوي 

  

  )ACB 2015( اDسيوي الحيوية التكنولوجيا مؤتمر: الحدث

  

  ماليزيا لمبور، كوا0 ستانا،إ فندق: المكان

  

  ٢٠١٥ نوفمبر ١٩- ١٥الفترة  :التاريخ

  

 .ACB2015موقع  ةريازتفضل ب ،ا/خرى والتفاصيل للتسجيل
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  مؤتمر جينوميكس النباتات بآسيا

  

  بآسيا النباتات جينوميكسالثاني ل مؤتمرال :الحدث

  

  ٢٠١٥ مارس ٢٠- ١٩الفترة : التاريخ

  

  ماليزيا لمبور، كوا0: المكان

  

  ."CBU/10"الكود  مع %١٠ خصمب القراء يستفيد

  

أو زيارة الموقع التالي  nnoakes@globalengage.co.ukعلى البريد ا�لكتروني  صلواالتيرجى  التفاصيل من لمزيد

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