
  ٢٠١٢مارس  ١٦                في ھذا العدد

  ا�خبار

  عالمياً 

 دولة موقعة ٥١كوا�لمبور التكميلي يحرز  - بروتوكول ناجويا •

 

  أفريقيا

 القطن علماء ومزارعي أفريقيا وأستراليا يتشاركون دروس زراعة •

 تقرير تنزانيا يفيد بأن التكنولوجيا الحيوية أداة فعالة لتحسين ا%نتاج الزراعي •

  

  ا�مريكتين

 تھا للبقاء على قيد الحياةااستجاب من النباتات تتذكر الجفاف وتغير •

 

  آسيا والمحيط الھادئ

 اجتماعات شبكة معلومات التكنولوجيا الحيوية في تاي/ند •

 مليون دو�ر ٣٥زيادة ميزانية أبحاث القطن ا1سترالي إلي  •

 ھانويمؤتمر الغذاء ا%قليمي للو�يات المتحدة يفتتح في  •

 تعاون باكستان وكينيا في البحوث والتجارة الزراعية •

 للملوحة مقاوميعملون على تربية قمح  CSIRO مةظمنعلماء  •

 نمو مثل الصين دون إص/حاتالالھند � يمكنھا تحقيق تقرير:  •

  

  أوروبا

 يكشفون عن جين للبرتقال ا1حمر JICالباحثون بمركز  •

 البحوث المشتركة عن إعفاء البطاطس المعدلة وراثياً اللجنة ا1وروبية لمركز إع/ن  •

 مزيد من بحوث التكنولوجيا الحيويةنحو المؤسسة باير تسعى  •

  

  البحث العلمي

 A-OBمن النباتات المعدلة وراثياً باستخدام بروتين  ةالع/جي ا1جسام المضادةتنقية  •

 RBSDVالعلماء يحللون التعبير الجيني في الذرة المصابة  •

 (التسلس/ت التكرارية البسيطة) SSRواسمات بناًء على  RBاختبار البصمة الوراثية لصنف قصب السكر  •

  

  ما وراء كروب بيو تك

 طرح جھاز تسلسل جينوم ثقب النانو قريباً  •

 قد يمثل مستقبل المبيدات الحشرية البيولوجيةسم العنكبوت ا�صطناعي  •

 سلوك تأشيري مماثل يبتاد�ننحل العسل والبشر  •

  

  إع+نات

 المعدلة وراثياً على الذرةالنباتات في اختبارات  ISTAاختبار الكفاءة السادس عشر لجمعية  •

 )BIO(مؤتمر قمة التكنولوجيا الحيوية للثروة الحيوانية بمنظمة  •

  

  رسائل تذكيرية

 مجلة فيجيتابلز أستراليا •

 نتائج استط/ع رأي التعديل الوراثي البريطاني •

  

 عالمياً 

  

 موقعة دولة ٥١ يحرز التكميلي كوا1لمبور -  ناجويا بروتوكول

  

 ٥١بـ  الحيوي" كوا�لمبور التكميلي بشأن مسؤولية وتعويض بروتوكول قرطاجنة لKمان –ناجويا  بروتوكول" على التوقيع باب م غلقت

. البرازيل والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى واليابانمتضمنة دولة  ١٤البروتوكول التكميلي ، قام بتوقيع ٢٠١٢سبة لعام نبالودولة موقعة. 

الدول التي صدقت على البروتوكول  م�تفيا وجمھورية التشيك ھدولة  حتى اUن،ودولة عليه.  ٤٠تصديق  بعدالبروتوكول  وسيتم تنفيذ
 التكميلي.



 

المخاطر  اعتبار تقديرمع الحيوي، حفظ وا�ستعمال المستدام للتنوع لاللمساھمة في  ٢٠١١مارس  ٧في ل البروتوكول التكميلي يشكم تت
بالكائنات المتعلقين تعويض المسؤولية وال يوإجراءات دولية في مجال وانينقعن طريق وضع  الوقتنفس في  لبشريةاصحة الالمتعلقة ب
 وراثياً. ةعدلالحية الم
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 فريقياأ

  

 القطن زراعة دروس يتشاركون وأستراليا أفريقيا مزارعيو علماء

  

 زراعة القطنرؤى وتعلم معارف لن يستراليا�علماء والمزارعين الممثلين من تشاد وبنين ومالي وبوركينا فاسو من قبل سيتم استضافة ستة 

 .الفقر في أفريقيا الوسطى والغربيةمستوى  مما يترتب عليه انخفاض  ،القطن وإنتاج بذور زراعة القطنتھم في تحسين ممارسل

 

القطن في غاية ا1ھمية الغير مستقرة مثل محاصيل أن اللزراعة المستدامة، رائدة ا CSIROمنظمة  نائب مدير كاربري، قال دكتور بيتر

التي يمكن استخدامھا المزرعة مدخ/ت أو لشراء المواد الغذائية  نقديمال الالبين عيرزلصغار الم/ك اتمد ھذه المحاصيل ف .لغرب أفريقيا
أشياء مثل الرسوم عدة المحاصيل النقدية مصادر دخل مھمة لكما توفر . البيضاءلزراعة المحاصيل الغذائية ا1خرى مثل الذرة والذرة 

 .المدرسية والمصاريف الطبية

 

نقابة ، وبدعم من الدولي ون الزراعي)، من خ/ل برنامج التعاDAFFمن قبل وزارة الزراعة والغابات ومصايد ا1سماك (ممولة الزيارة 

 ).CFIين (حفظ المزارع

 

  .Africa.aspx-West-lessons-science-http://www.csiro.au/en/Portals/Media/Australianيمكنك مشاھدة الخبر على 
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 الزراعي ا:نتاج لتحسين فعالة أداة الحيوية التكنولوجيا بأن يفيد تنزانيا تقرير

  

في ) TPRIيا (تنزانت الحشرية بالمبيداث ومعھد بح من "الزراعية في تنزانيا التكنولوجيا الحيويةتطبيق  بدء"بعنوان المنشور تقرير يفيد ال

سوف فذلك، لوبا%ضافة الزراعية.  أدوات قوية محتملة لتحسين ا%نتاج الزراعي وا%نتاجيةالحيوية تعتبر أروشا ان ابتكارات التكنولوجيا 
ً تعالج   .الموارد الطبيعية وحماية والتنمية الصناعية واستغ/لالصحة البشرية بجودة ا1غذية والقضايا المتعلقة  أيضا

 

قيرة زراعياً الفللمجتمعات لتلبية احتياجات التنمية المستدامة من الموارد  كافالتقنيات المتاحة وحدھا في التنوع وأشار التقرير إلى أن "
 .مزمنة"المشاكل الالجوع والفقر وسوء التغذية من يعد حيث بتنزانيا 

 

إلى ير دعا التقرفالمزيد من فرص العمل،  المرتبطة بھا وتوفيرز تطوير الصناعات ياستخدام التكنولوجيا الحيوية تعزكما أنه من شأن و
البحوث برنامج التكنولوجيا في تبني يعني اتخاذ قرار بشأن كيفية  لى وجه التحديدعوھذا ا على نحو مماثل. �ستخدام المسؤول للتكنولوجيا

 .وتحديد فوائد ومخاطر تطبيق التكنولوجيا الحيويةالعامة  ووضع السياسات الوطنية

  

  h&p://allafrica.com/stories/201203120192.htmlعرض البيان الصحفي ا1صلي على 
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 ا�مريكتين

  

 تھا للبقاء على قيد الحياةااستجاب من النباتات تتذكر الجفاف وتغير

 

"تحمل الجفاف" الجديد المصطلح يبرر وجديد. مصطلح  الناتج عن نقل النباتالمياه نقطاع �النباتات قدرة تحمل ممارسة تقوية أطلق على 
اUليات التي  كوميونيكيشنزنيتشر  ويناقش المنشور العلمي الصادر في مجلة. لجفافالنباتات المنقولة لفي تطوير استجابة ة العملية ممارس

 .العملية ملھاتش

 

النباتات التي تم فعل  ودردبين من جامعة نبراسكا لنكولن فروم مايكل ھم بما فيالباحثين ، قارن نموذج نبات ا1رابيدوبسيساستخدام ب
بسرعة أكبر في المرة القادمة التي تم  تتعافالتي تم اجھادھا وأظھرت النتائج أن النباتات إجھادھا بمنع المياه بالنباتات الغير مجھدة مسبقاً. 

 .بةالمدرأوراقھا المياه بمعدل أسرع من النباتات فقدت بشكل أسرع و بةمدرالالنباتات غير  عنھا فيھا. وذبلتالمياه منعت 

 

ً إزالة الماء. وسخ بعض الجينات أثناء انتزيادة يتوافق مع  ةووجد الفريق أن استجابة النباتات المدرب التعافي أنه خ/ل فترات  وجدوا أيضا
 طلقتلمعھا  ةوافقمتاUن النباتات أصبحت ، ةمماثلفترة جفاف  مجيء ات إلى المستويات العادية، وعندھذه الجين يعود تناسخالماء،  توفرمع 

  ى.مستويات أعللالجينات ھذه  التناسخ تجاه ا�جھاد وتحفزاستجابة 

  

 h&p://cropwatch.unl.edu/web/cropwatch/archive?ar0cleID=4764327يمكنك قراءة المزيد عن مقالة على 
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 الھادئ والمحيط آسيا

  

 اجتماعات شبكة معلومات التكنولوجيا الحيوية في تاي+ند

 

 باكستانو ماليزياو اليابانو ايرانو اندونيسياو الھندو الصينو /ديشجمن آسيا (بنتبادل المعلومات العلمية  ممارسيمن  ٤٤حوالي تجمع 

تاي/ند لتبادل ب فوكيتمدينة في ) كوريا الجنوبية وتاي/ند وفيتنام) وأفريقيا (مصر وكينيا وأوغندا)، وأمريكا ال/تينية (بيروو الفلبينو
 .التكنولوجيا الحيوية للمحاصيلتجاه تقدير الالخبرات حول مبادرات زيادة الوعي و

 

 ھمأو استخدام مقرارات بشأن قبولھالاتخاذ المساھمين في المبتكرة لمساعدة  تواصلاستراتيجيات البإلقاء الضوء على المشاركين  قامو

غير ال خبارا1ومجلة  مع ا1طفالأنشطة و وبرامج إذاعيةوأف/م كارتون رسوم متحركة الحدث على عروض مل تشيو. لتكنولوجيا الحيويةل
بواسطة  وتم إط/ق كتاب "مغامرات ماندي فاني في كينيا: مستقبل الزراعة المستدامة". ل الزيارات لمزارع التكنولوجيا الحيويةوتباد ةتقني

في جنوب  ISAAAمطور بواسطة مكتب و اكينيفي تكيف ال يحكي عنكتاب رسوم متحركة تعليمي  ھوو). Africenterأفري سنتر ( فريق

ً  ةمعدلذرة قصة ماندي ( وھو يرويأفريقيا بالھند.  التكنولوجيا الحيوية عن ) الذين يقدمون معلومات مفيدة ) وفاني (قطن معدل وراثياً وراثيا
 .المفاھيم الخاطئةح يضيقوم الكتاب بتوھا كما دئافوو

 

ضرورة إعطاء ا1ولوية من ھنا تأتي ديناميكيات العلوم والمجتمع التي تؤثر في قبول واعتماد التكنولوجيا، وألقت ورشة العمل الضوء على 
الدولي وتم تنظيم الورشة بواسطة المكتب المساھمين. وتشجع التفاعل بين حد من المعلومات الخاطئة المعارف التي تمشاركة لمبادرات 

  .ي تايلندفا1مان الحيوي التكنولوجيا الحيوية ومركز معلومات و (ISAAA) لحيازة تطبيقات التكنولوجيا الحيوية الزراعية



 

  
 knowledge.center@isaaa.orgاحصل على معلومات اضافية من 
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  دو1ر مليون ٣٥ إلي ا�سترالي القطن أبحاث ميزانية زيادة

  

" عن أسترالياالقطن ب تربية ندوة" خ/ل (CSD) القطن بذور موزعيوھيئة  (CSIRO)للبحث العلمي والصناعي  الكومنولثمنظمة  أعلنت

 القطن لصناعة دو�ر مليون ٣٥المجدد ميزانية  مشروع. ويتضمن الأخرى سنوات لخمسالمتحد الخاص بھم  القطن مشروع استمرار

  .وا1مراض اUفات مقاومةو المياه استخدام فعاليةو والحرارة الجفافا%نتاجية وتحمل  زيادةالجودة و تحسين على تركز التي ا�سترالي

  

 سوقتشكل ال في الوقت الحالي أصنافبتربية  CSIROقامت منظمة " CSIROية بـ النبات اتصناعال بوردون رئيس قسم جيرمي دكتور قالو

  ."العمل مجال في نتائج تحقق ا1ساسية والتربية الحيوية التكنولوجيا في خبرتناأن ب سعداء ونحنبالكامل  ا1سترالي

  

ً  المزارعينممثلين صناعة القطن و NSWنارابري  في عقدت التي الندوةجمعت   الجديدة التطوراتشاركت و القطن صناعة عن معا

 من يقرب مال CSIROمنظمة مع  CSDت ھيئة عمل قد. لالمقبلة السنوات فيالقطن  صناعة تواجه قد التي التحديات مواجھةوناقشت طرق 

٣٠  ً   .أستراليا في القطن لمزارعي قيمة تقنياتما زالت تقدم و ،عاما

  

  .Announcement.aspx-Cotton-http://www.csiro.au/en/Portals/Media/CBAشاھد الخبر على 
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 ھانوي في يفتتح المتحدة للو1يات ا:قليمي الغذاء مؤتمر

  

ا1مم المتحدة لمنطقة آسيا ) بFAOوالزراعة ( يةغذا1منظمة ل ٣١ا%قليمي الـ  مؤتمربال (SOM) المسؤولين راكباجتماع “ حاافتتتم 

وفي خطاب مراسم من الدول ا1عضاء.  ٤٠د على ما يزيمن  مثلينمع مئات الم في الثاني عشر من مارسفي ھانوي  ”والمحيط الھادئ

الحد من الفقر في و " "ا1من الغذائي"موضوع تناول حدث ھذا العام ي" ة والريفيةيزراعللتنمية الوزير الفيتنامي ا�فتتاح، قال كاو دوك ال
منطقة آسيا والمحيط الھادئ يعانون من  من الناس الذين يعيشون في% ٦٥ ن1 اً المناطق الريفية"، والتي ھي قضايا عملية وعاجلة نظر

في ا1ھداف ا%نمائية ا1لفية، ھو منصوص عليه  كما ٢٠١٥ بحلول عامبمقدار النصف الجياع والفقراء  انخفاض عددضاف ان أو. الجوع
ً  عدي  .منطقة آسيا والمحيط الھادئخاصة للعالم و كبيراً  تحديا

 

%، ٦٠ غذائي العالمي بنسبةزيادة ا%نتاج اللسيا والمحيط الھادئ، على الحاجة ، الممثل ا%قليمي Uكانوما يرويوكيدكتور ھ وأكد
 تغير المناخ والحد من تأثير وتوفير التدريبة والتكنولوجي ةالعلمي اتالنامية وشجع التوسع الزراعي وتطبيق التقدمالدول في  خصوصاً و



 .الحيوي بھدف ضمان ا1من الغذائيالوقود موائمة تطور و

 

 اتمع استشارالممثلين رؤساء  مونقدسيوالمتعلقة بالموضوع ن القضايا ييناقش المشاركمارس، س ١٣مارس وحتى  ١٢يوم  من

 مارس. ١٦ – ١٥ي ا في الجلسة العامة التي ستعقد ف%قرارھالمقاييس ستراتيجيات وا�

  

in-opens-conference-food-regional-http://en.vietnamplus.vn/Home/UN-شاھد الخبر على 

Hanoi/20123/24805.vnplusام، قم بالتواصل مع ھاين لي من أجريبيوتك فيتنام . وللحصول على أخبار التكنولوجيا الحيوية في فيتن

  .hientttm@yahoo.comعلى 
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 الزراعية والتجارة البحوث في وكينيا باكستان تعاون

  

الحاجة إلى تحسين التعاون الثنائي بين البلدين في البحوث الزراعية على  مواتساھو ماسيكابباكستان ميشي المفوض السامي الكيني  تكدأ
 بلدينللك/ ايمكن ، ع/قاتأنه مع تقوية الوقالت ). UAF( فيصل آبادالزراعة جامعة بكانت ضيفة خ/ل مھرجان الربيع في فقد  .والتجارة

ً أن  أن المزارعين والمستھلكين ب يھارأفقد عبرت المفوض عن ذلك، لبا%ضافة . ومفيدة حول مختلف التحديات التي يواجھونھا تتعلم دروسا
ا�ستفادة من خ/ل زيادة دخلھم ومذكور أو�ً المن ، ا�ستفادة مشتركة في الزراعةالبحثية المشاريع المن وا ستفيديفي ك/ البلدين يمكن أن 

  .أفضل جودةالحصول على منتجات غذائية ذات من خ/ل  اً أخيرمن المذكور 

  

من مجموع % ٤٠ات كان يمثل بلاالطعدد قيل لھا أن ء. وفي فرص تعليم للنسا تھالمساوابجامعة الزراعة المفوض السامي  توأشاد
  .الزراعةبينتمي غالبية ھؤ�ء النساء في المناطق الريفية وا1سر التي كانت تعمل . والمسجلين في الجامعة

  

شاھد المقالة على 
h&p://www.pabic.com.pk/Joint%20Agricultural%20Research%20Project%20of%20Pak%20and%20Kenya.

html  
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 للملوحة مقاوم قمح تربية على يعملون CSIRO منظمة علماء

  

 لصلبالقمح امن  أصناف تجارية في مجموعة صفة تحمل الملوحةجين  (CSIRO) الصناعيالعلمي ولبحث لالكومنولث بمنظمة قدم العلماء 

 %.٢٥ ا1صناف التجارية ا1خرى بنسبةعلى فوق تأن الصنف الجديد يالحقلية وأظھرت نتائج التجارب . باستخدام أساليب التربية التقليدية

 

تطور  دراسة تصف بشكل كاملأول  البحث ھو. وكان ا1وراقإلى صول والصوديوم من اليمنع  ةحوالملتحمل جين فإن  للباحثين، ووفقاً 
 الحقل.ية الحبوب في زيادة إنتاج إلي وصفالتي تبدأ من فھم دور الجينات في المختبر لملوحة الزراعية المتحملة لالمحاصيل 

 

من خ/ل إلى الحد ا1قصى ا1رباح لزيادة  اUن خيارات إضافيةلمزارعين "يوجد لدى ا CSIROقال دكتور ريتشارد جيمس الباحث بمنظمة 

 ."قل قيمةا1للمحاصيل عادة ما يتم تجنبھا أو ا�حتفاظ بھا المالحة التي الحقول في تلك ممتاز زراعة قمح 

  

farmers-http://www.csiro.au/en/Portals/Media/Wheat-احصل على مزيد من المعلومات حول الدراسة على 

salinity.aspx. 
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 إص+حات دون الصين مثل النمو تحقيق يمكنھا 1 الھند: تقرير

  



 

ً جاء ھذا  قوية"ة جديدة ويحكوماص/حات دون  لنمو ا�قتصاديل ھاالھند أھداف"لن تحقق   ن معھد بيكرع السياسة الجديد الصادر لتقرير وفقا

جاء التقرير بعنوان "حدود نموذج تطور الجوجاد*: � يوجد حل بديل عن حكومة جيدة للھند" وتمت كتابته . جامعة رايسب للسياسة العامة
 جرين. سلاربواسطة 

  محرك ضخ المياه.تعمل بواسطة في قرى الھند *الجوجاد ھي عربة نقل محلية 

 

. ومن والزراعة وتحصيل الديونة مووالحك الضرائبو ا%ص/حات التي تشتد الحاجة إليھا في جوانب مختلفة مثل التعليمجرين  تناولو
ً  يجبوالحالي.  لتسويق الزراعياخ/ل قوانين المفوضين الھند قطع الوسطاء ه يجب على نأرين جلزراعة، قال ناحية ا  على الھند أيضا

للع/مات كون ھناك اخت/ف أكبر من ا�ستثمارات ا1جنبية المباشرة سيمع مثل ھذه التغييرات، ف. بين الو�ياتالتجارية إزالة الحواجز 
 .الوقودأسعار تضخم تسبب عملية الغذائية التي الوتقليل الضغط على الصغار المزارعين حالة في تطوير  التجارية المتعددة

  

growth-like-china-achieve-cannot-h&p://news.rice.edu/2012/03/15/india-اقرأ المزيد من المعلومات على 

reforms/-without.  
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 أوروبا

  

 ا�حمر للبرتقال جين عن يكشفون JIC بمركز الباحثون

  

 وحماية الحمض النووي من التلف التأكسدي مرضى السكريي لكسدجھاد التأمن ا%أنه يقلل عن عصير البرتقال ا1حمر  معروفمن ال

ة صبغالومع ذلك، فإن تطور . ا1خرى ا1نثوسيانينبالغنية ا1خرى ، مثل ا1طعمة و ا1وعية الدمويةالقلب على عوامل الخطر تقليل و
صبغ عن  المسؤول نالجيعزل بينيس إالعلماء في مركز جون قام وبالتالي، . من البرد قبل النضوجمسبقة في البرتقال يتطلب فترة  اءحمرال

ً . عليھا اسم روبي واوأطلقباللون ا1حمر البرتقال  البرتقال ينمو حتى اللون ا1حمر تعبير في  تحكمكيف يمكن ال واكتشف الفريق أيضا
 .في المناطق المشمسةا1حمر 

 

صحة القلب تحسن مرتبطة ب ات طبيعيةصبغعلى حتوي حمر يالبرتقال ا1 "أنجون إينيس وقالت ا1ستاذة كاثرين مارتن من مركز 
ً من شأنه ھذه الصفة لفھمنا حسن وقالت أن  .مرض السكري والحد من السمنة حد منوال وا1وعية الدموية لنمو  تقديم حلول واضحة نسبيا

ً ا1حمر في بيئة البرتقال   ."من خ/ل الھندسة الوراثية اكثر دفئا

  

  .oranges/-h&p://news.jic.ac.uk/2012/03/bloodاقرأ المقالة كاملة على 
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ً  المعدلة البطاطس إعفاء عن المشتركة البحوث لمركز ا�وروبية اللجنة إع+ن  وراثيا

  

ً  المعدلة لبطاطسالبيئي المحدود ل ط/قdل ملخص بيان JRC ا1وروبيةاللجنة  نشرت المسبب  فطر فيتوفثورا إنفستنسل مقاومةال وراثيا

والفطريات والديدان  البكتيرياتنوع  على وراثياً  المعدلة البطاطس زراعة تأثيرلتقدير  البيئي ط/قا% وسيجري. المتأخرة لفحةمرض ل
 التي والعناصر (IPM) لfفات المتكاملة ا%دارة استراتيجيات تحديدلو؛ التقليدي البطاطس نظامب مقارنة التربة في ا1رض ودودة الخيطية

ُ إيجابتتأثر  أن يمكن ً  المعدلةالبطاطس  اعتماد مناً سلبي أو يا  القضايا بشأنالمساھمة  الجھات مختلف ولتوعية ؛للفحة المتأخرة مقاومةال وراثيا

ً  المعدلة المحاصيل زراعة في الجمھورالتي يھتم لھا  والمخاوف   .إيرلندا في وراثيا

  

 .يرلنداتيجاسك بإ شركةبواسطة  إيرلنداب كارلوفي  بارك، أوكشركة  في ٢٠١٦ ديسمبر إلى ٢٠١٢يونيو  في الدراسة ھذه تمست

  

  .h&p://gmoinfo.jrc.ec.europa.eu/gmp_report.aspx?CurNot=B/IE/12/01شاھد ا�ع/ن على 
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 الحيوية التكنولوجيا بحوث من المزيد نحو تسعى باير مؤسسة

  

التكنولوجيا الحيوية مجموعة تربية نباتات المحاصيل إلى تحصين منتجات ل ةمنتجشركة مؤسسة باير لعلوم المحاصيل نشاطھا من تغير 
الھندسة الوراثية جھود لتمكين  طويراتھاوت اثھابحتوزيع أن الشركة ستزيد من أرام سكأعلن الرئيس التنفيذي لشركة ھيلموت و .والبذور
على مليون يورو  ٨٥٠صرف ما يزيد عن  من المتوقع. والبحثية امن مجموع أنشطتھ% ٥٠أبحاث التكنولوجيا الحيوية ستمثل و. والتربية

 .ث التكنولوجيا الحيويةابحأ

 

كة سكرام مجرد قبول التكنولوجيا الحيوية في أوروبا، وفقا لشر. ويعد الھند والصينو روسياو وجودھا في البرازيل قويةتبوستقوم الشركة 
 ".مسألة وقت"

  

  .cropscience-http://www.agrarheute.com/bayerشاھد المقالة ا1صلية باللغة ا1لمانية على 
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 العلمي البحث

  

ً  المعدلة النباتات من الع+جي ةالمضادا�جسام  تنقية  A-OB بروتين باستخدام وراثيا

  

ضمن تووذات قدرة مقياسية عالية تقنية منخفضة التكلفة ك "وراثياً  المعدلة النباتات منالع/جية أحادية النسيلة  ةالمضادا1جسام تنقية "عتبر ت
بالمقارنة مع الحيوانات بسبب الحاجة لكميات كبيرة من الكتلة تعد تحدياً المضادة في النباتات ا1جسام تنقية  ومع ذلك، فإن. س/مة المنتج

 .الحيوية في ھذه العملية

 

الجسم المضاد لتنقية  (OB) ا1جسام الزيتية A نبروتي تقنية ماواستخدبتطوير من جامعة جيلف في كندا  هعالم مايكل ماكلين وفريققام ال

 عزلبينثاميانا". وقام الفريق ب نيكوتيانانبات ال ع/جي من جسم مضاد" )٢ي البشر(مستقبل عامل النمو  HER2وھو مضاد  تراستوزوماب

الموجود في المزيج  (hIgG)البشري  Gالجسم المضاد المناعي  مسكل وھاتخدمثم اس وراثياً حور من بذور العصفر الم A-OB بروتين

المعدلة  بينثاميانا نيكوتياناالتراستوزوماب من نباتات مسك الجسم المضاد و البريالنوع  نباتالموجود في خ/صة  hIgGالكيميائي والـ 

 ً  .ھو أداة واعدة لتنقية ا1جسام المضادة من النباتات A-OBالـ أن بروتينتبين ھذه النتائج، . ومن وراثيا

  

  ./h&p://www.springerlink.com/content/mu7k002428255jr4على اقرأ الملخص 
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 RBSDV المصابة الذرة في الجيني التعبير يحللون العلماء

  

سود ا1ا1رز قزم توھو ناتج عن فيروس . الذرة في الصينالرئيسية في مراض الفيروسية ھو أحد ا1الذرة مرض التقزم الجلدي في 
سخ انت نشيطخ/ل تثبيط أو تبارزة الفيروس قد تسبب أعراض إصابة النباتات بوقد أظھرت الدراسات السابقة أن ). RBSDVالمخطط (

ة الذرة المصابفي التعبير الجيني وضع  بتحليل وزم/ؤه يةالجامعة الزراعية الصينأو جيا ب قام العالم مينج، بالتاليو. الجين المضيف
 .عراضتطور ا1المرتبطة ب التعبيرالتغيرات المحتملة في جينات متخصصة للكشف عن شرائح باستخدام  RBSDVبفيروس الـ 

 

الخلية والتطور.  جدارالجينات المرتبطة ب أيضاً فيو صلةات ذوأظھرت نتائج التحليل حدوث تغيرات في تعبير جينات مقاومة مختلفة 
لكشف عن اUليات الجزيئية المشتركة في لو محاصيل الحبوب ضد الفيروسات تحصينجديدة لطريق عن  ويمكن استخدام ھذه النتائج للبحث

 الجلدي. قزمالمرتبطة بالتمراض ا1تطوير أعراض محددة في 

  

موليكيولر ب/نت باثولوجي الدخول على المقالة على الرابط التالي مجلة  مشتركيليمكن 
3703.2011.00743.x/abstract-h&p://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1364.  
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 )البسيطة التكرارية التسلس+ت( SSR واسمات على بناءً  RB السكر قصب لصنف الوراثية البصمة اختبار

 

 ا1صنافمورفولوجيا في التعرف على قصور التي لديھا المورفولوجية واصفات الباستخدام محصنة قصب السكر جديدة من أصناف ھناك 

 .في تربية ھذه ا1نواع يعد من ا1مور الھامةلتحديد أصناف جديدة  الوراثيةبصمة ثابت لل، فإن تطوير نظام المتشابھة. وبالتالي

 

الجزيئية للمساعدة  واسماتالعلماء بإجراء دراسة لتحليل ال مع فريق منبالتعاون  واس ا�تحادية في البرازيلجدنيس سيلفا من جامعة أ�قام 
مع التسلس/ت تسلسل الحمض النووي  /صتم استخ. RIDESA من برنامج التربية) RB (أصنافة الجديدأصناف قصب السكر  تحصينفي 

 تباين. ١٥قصب السكر وتحليلھا في لامتداد فريد من الحمض النووي التكرارية البسيطة من 

 

تحليل الواسمات لالمعلومات متعددة ا1شكال قيم عالية  حتوىم وأظھر. غير محدد منخفضجيني ألي/ت وتضخيم ت الواسمات عن عدة كشف
(الحمض النووي البادئ  مشارعمع ال. كون من أربع مجموعات متميزةمو ٠٫٤٦يقدر بـ  متوسط وراثي تشابهلبيانات وأظھرت ا. لث/ثةا

حدد ييمكن أن المتبع  ا1سلوبعن بعضھا البعض، مما يعني أن بيانات جميع ال تالتي استخدمت في الدراسة، تميزلعملية التناسخ) 
ة بواسطة طورمالجديدة ال RBقصب السكر  أصناففي تحصين أداة مفيدة عد توراثية بصمة الفإن ال، بناًء على ذلكو. وراثية فريدة1وضاع 

 .RIDESA برنامج التربية

  

اقرأ المنشور البحثي على 
h&p://www.academicjournals.org/AJB/abstracts/abs2012/13Mar/Silva%20et%20al.htm.  
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 ما وراء كروب بيو تك

 

ً  النانو ثقب جينوم تسلسل جھاز طرح  قريبا

  

دقيقة  ١٥ سلسل الجينوم البشري فيستقوم بتتقنية جديدة  المملكة المتحدةب أكسفوردطورت مؤسسة أكسفورد لتقنيات ثقب النانو في مدينة 
الذي " الجينومبيولوجيا لم ع اتتقدمفي "مؤتمر جريديون  نظامالتي أطلق عليھا النتائج ا1ولية لھذه التكنولوجيا الجديدة وتم عرض . فقط

جھاز تطوير ب أيضاً يقومون و. وتتوقع الشركة أن يتم تسويق الجھاز الجديد في وقت �حق من ھذا العام. فلوريداب ٢٠١٢عقد في فبراير 
 ٩٠٠ منباع بأقل يمن الحمض النووي، وسوف زوجية قاعدة مليار  يسلسل حواليأن  هنامكبإ، ويسمى مينيون USBر بمدخل مصغتسلسل 

 ي.دو�ر أمريك

 

أن يكون الجديدة  قنيةھذه التلالذي يراقب تطور صناعة علم الجينوم، ويمكن ھو علم الوراثة أن أخصائي دانيال ماك آرثر، لما قاله  وفقاً و
  .ھا المبدئيوانخفاض سعرقدرتھا المقياسية وا تسلسل بسبب مرونتھأجھزة الخطير على صناعة  يتأثير اضطرابلھا 

  

debut-its-makes-sequencer-genome-http://www.nature.com/news/nanopore-اقرأ المقالة ا1صلية على 

1.10051.  
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 البيولوجية الحشرية المبيدات مستقبل يمثل قد ا1صطناعي العنكبوت سم

  

بمعھد العلوم حالياً باحثون يقوم الوات. لحشرالعناكب دائماً الكائنات المفترسة ل باعتبار يالمستقبل المبيد الحشري سم العنكبوتقد يصبح 
�ستخدامھا في مكافحة الحشرات التي  مركبات سم العنكبوتفي  ودةجالموببتيدات الحشرات  دراسةبجامعة كوينز�ند الحيوية الجزيئية ل

 .تھدد المحاصيل

 

تحديثات عن  (GRDC) الحبوبمركز تطوير أبحاث ب تقنيات الزراعة ا�قتصادية بول ميبوش، مديرتحدث في اUونة ا1خيرة الموقال 



 GRDCمركز  دعم منم ة الجزيئيةحيويسنوات في معھد العلوم المشروع مدته أربع ، "ھناك الجنوبية الحبوب في منطقة المحاصيلأبحاث 

 اً.صناعيمكانية استنساخھا سم العنكبوت %داخل القصيرة السامة الببتيدات سلسلة على  ركزوي

 

سخ تناالالتكرار وعلى  مفحص لتقييم قدرتھجريانھم خ/ل أحد طرق العزل الببتيدات من ھذه السموم ويعملون على الباحثون أضاف أن و
تأثيرھا موجود ا نفسھذات المنتجات ، ستمر في التوسع لعدد من ا1سباب. أو�ً سينعتقد أن ھذا المجا�ت . والحبوب في صناعةم واستخدامھ

 المفترسة على الكائناتتكون آمنة سوغالبا  مكافحتھايراد في الحشرات التي جداً تكون محددة مكن أن يو البيئةمعقول في حميد وبشكل 

 لحشرات.ل

  

  .htm---http://news.agropages.com/News/NewsDetail.6483شاھد المقالة على 
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 مماثل تأشيري سلوك باد1نيت والبشر العسل نحل

  

السعي تنظيم في  يتباد�ن نفس تركيبة التأشيرجامعة إلينوي وكلية وليسلي أن البشر والنحل و وجد فريق من العلماء من جامعة كورنيل
 ل).والكشافة (في النح (في البشر) ا�ستكشاف والمخاطرةوراء 

 

يجعل بعض الذي ، ما ھي تقود ھذه الدراسةالتي  كانت ا1سئلة" كورنيلجامعة علم ا1عصاب بتوماس سيليي، أستاذ  قال مساعد الباحثو
وراء ا�ستكشاف  لسعيل كشفيةليعمل كنحلة بعض النحل ميل يكمن وراء الذي ما من قبل؟ نحلة  لم تذھب أي النحل يذھب بجرأة حيث

 عند البحث عن المؤن والمسكن؟". والمخاطرة

 

تأشير لمركبات تشفر جينات  ١٠/فات شديدة في تعبير تخھناك ا نأف، وجد الباحثون اغير الكشوالنحل  الكشافالتمييز بين النحل وعند 
/فات تخا�في مماثلة كيميائية عصبية تأشيرية وقد ارتبطت مسارات . (GABA)أمينو بيوتيريك  اماجحمض لوتامات وجالالدوبامين و

 .في الكائنات الحية الفردية/فات تخا�ة بين البشر والتي تعتبر مھمة في فھم الفردي

  

  h&p://www.news.cornell.edu/stories/March12/HoneybeeScouts.htmlيمكن عرض التفاصيل الخاصة بالبحث على 
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 إع+نات

  

ً  المعدلة النباتات اختبارات في ISTA لجمعية عشر السادس الكفاءة اختبار  الذرة على وراثيا

 

ً  المعدلة النباتات اختبارات في ISTA لجمعية عشر السادس الكفاءة اختبارالبذور عن الدولية �ختبار جمعية الأعلنت  ھذا و على الذرة. وراثيا

ً النباتات التي لديھا طرق اختبار و ISTAا1عضاء في جمعية لمختبرات إجباري لختبار ا� ما أنه مفتوح في مجال اعتمادھم. ك المعدلة وراثيا

إلى كاملة رسال استمارة تسجيل إالمختبرات المھتمة بالمشاركة الرجاء على . اختبار البذور المعدلة وراثياً يعمل على خر آأمام أي مختبر 
 .٢٠١٢ أبريل ١ قبل ISTAسكرتارية 

  
على الرابط التالي  ISTAيمكن العثور على استمارة التسجيل وتفاصيل ا@ع�ن على موقع 

280.html--%400dfbc7321031--1---l-https://www.seedtest.org/stream/nl شاھد ا@ع�ن على .
http://www.seedtest.org/en/home.html  
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 )BIO( بمنظمة الحيوانية للثروة الحيوية التكنولوجيا قمة مؤتمر

  

 الذي سيعقد في "الحيوانية للثروة الحيوية التكنولوجيا"الثاني لقمة مؤتمر االتسجيل ل )BIO( ةيصناعالتكنولوجيا الحيوية المنظمة افتتحت 

تطوير حلول عالمية من خ/ل " سوف يركز المؤتمر علىو. الو�يات المتحدةب سيتي بو�ية ميسوري كنساسفي  ٢٠١٢ سبتمبر ٢٠- ١٩



ً ويتضمن البرنامج ". التكنولوجيا الحيوية الحيوانية  لصحة الحيوان ورش عمل حول أحدث تطبيقات وفوائد الحيوانات المعدلة وراثيا

  ية.غذوإنتاج ا1 والصحة البشرية الرعاية ا�جتماعيةو

  

bio-open-release/registration-http://www.bio.org/media/press-لمزيد من التفاصيل حول المؤتمر، قم بزيارة 

summit-biotech-livestock  
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 رسائل تذكيرية

  

 أستراليا فيجيتابلز مجلة

  

 اتصناعالط الضوء على مجموعة من ا�بتكارات المثيرة في يسلھي تو، أستراليافيجيتابلز الطبعة ا1خيرة من مجلة صدور مؤخراً تم 

أندرو الطاھي مع  حوارزارع ومُ الأوضاع التعمق في الرئيسية  مقا�توتشمل الين. النباتية التي لھا تأثير مباشر على المستھلكين ا1سترالي
إلى العميل حضارھا نتاج مباشرة من المزرعة وإا%مصادر نحو أخد المتزايد لمطاعم ااتجاه يشرح فيه الحائز على جائزة ملبورن ماكينيل 

مزارعي من  ٧٠٠٠ومثلت نحو وطنية الذروة الصناعة ھيئة  – AUSVEGبواسطة  تنشر. ممكنبأكبر شكل في أسرع وقت وطازجة 

ضرائب النباتات ) الممولة بواسطة R&D( الناشئةات ث والتطويروالبحلنقل نتائج مصممة صفحة  ٥٢ذات الـ المجلة – الخضروات

  .من الحكومة ا1ستراليةدعم مماثل الوطنية مع 

  

 .http://ausveg.businesscatalyst.com/resources/publications/va.htmشاھد الخبر على 

 

  

 البريطاني الوراثي التعديل رأي استط+ع نتائج

  

على نبات الحور.  اأجرتھللدراسة التي  على ا�نترنت ٢٠١٢ الوراثي التعديلرأي  استط/عبإتاحة نتائج البريطانية قامت جمعية العلوم 
على الرابط التالي  ةالكاملجداول النتائج 

h&p://www.bri0shscienceassocia0on.org/web/News/Bri0shScienceAssocia0onNews/_GMpoll2012Result

htms. 


