
  ٢٠١٢ مايو ٤                في ھذا العدد

  ا�خبار

  أفريقيا

 أفريقياشرق وجنوب المعدلة وراثياً لقليمية لمنتجات ا�لياسية س وضعخبراء التكنولوجيا الحيوية يجتمعون ل •

 التكنولوجيا الحيوية تحصل على الدعم الكامل من حكومة كينيا •

 .عتماد التكنولوجيا الحيوية) OFABبأفريقيا (الزراعية لمنتدى المفتوح للتكنولوجيا الحيوية مليون دو.ر أمريكي ل ٣مؤسسة جيتس تمنح  •

 إنتاجية محاصيل المزارعين في تنزانياالذرة المقاومة للجفاف ترفع من  •

 سرعة تنفيذ قانون ا:مان الحيوييدعو إلى أحد الخبراء  •

  

  ا�مريكتين

 الدعوية المتعلقة بالمحاصيل المعدلة وراثياً  القضاياغير قادر على معالجة  APHISمكتب  •

 نباتات قزمية لخفض تكاليف ا�نتاج •

 ا�نتاج العالمي للكاكاو توسع شراكة القطاع العام والقطاع الخاص لزيادةوزارة الزراعة ا:مريكية  •

 لدعم التكنولوجيا الحيويةدعوة قادة مجلس النواب ومجلس الشيوخ ا:مريكي  •

 للقلبي أكثر شوفان صحجامعة ويسكونسن ماديسون تطور  •

 العلماء يغيرون إنتاج الحمض الدھني في النبات •

 يظھرون دعمھم للتكنولوجيا الحيويةقادة الو.يات المتحدة  •

  

  آسيا والمحيط الھادئ

 علماء يابانيون يطورون أرز مقاوم للملوحة •

 الصين تكمل تسلسل جينوم نبات دخن ذيل الثعلب •

 منتدى المنتجات المعدلة وراثياً والمجتمع في بكين •

 من تسويق محاصيل التكنولوجيا الحيويةعزز المركز القومي للمحاصيل المعدلة وراثياً في كوريا ي •

 الصينية للكائنات المعدلة وراثياً الصحف تغطية  •

 نبات جاتروفا معدل وراثياً شركة الوقود الحيوي بسنغافورة تطور  •

 تميز لعلوم المحاصيل�نشاء مركز الصينية ومركز جون إنيس لعلوم اشراكة أكاديمية  •

  

  أوروبا

 مليون جنيه استرليني ٦٫٨مركز الفينوميكس يفتتح بتكلفة  •

 العلماء يطورون نباتات مقاومة للذبابة البيضاء •

  
  البحث العلمي

 على البروتين والحمض النووي .ختبارات الكائنات المعدلة وراثياً  القائمةطرق الكشف دراسة مقارنة ل •

 نباتات تنمو بدون ضوء •

 لمكافحة اللفحة البكتيرية في ا:رز الھجينة جينات مقاومة ھرمي •

   

  ما وراء كروب بيو تك

 علماء جامعة كاليفورنيا ينتجون لقاح مKريا محتمل من الطحالب •

 خط الدفاع ا:ول للجسمعلماء سنغافورة يحددون "مفتاح"  •

  

  إع)نات

 ٢٠١٢المعلوماتية الحيوية المعني بالمؤتمر الدولي الحادي عشر  •

 لبحوث وتطوير الكاسافا للقرن الواحد والعشرينشراكة عالمية  •

   



  فريقياأ

  خبراء التكنولوجيا الحيوية يجتمعون لوضع سياسية للمنتجات ا2قليمية المعدلة وراثياً لشرق وجنوب أفريقيا

  

خبراء  توصيات تم التصديق علىبحلول نھاية ھذا العام إذا قد يتم وضع سياسة جديدة للمنتجات ا�قليمية المعدلة وراثياً لشرق وجنوب أفريقيا 
العمل على وبدأ . )أفريقيا وجنوب لشرق المشتركة السوق( الكوميساالزراعة والبيئة والموارد الطبيعية بالتكنولوجيا الحيوية من قبل وزراء 

سياسة مشروع الكوميسا حول  ،قليميةا�عمل اللنقاش في ورشة لرئيسي  في الوثيقة التي كانت بند تھاامساھممنح الدول بمع مختلف  سياسةال
قد وعُ . زامبياب مايو في لوساكا ٩إلى  ٨ في الفترة من ةالمعونة الغذائية الطارئالتجارة وو المعدلة وراثياً لكائنات للبرنامج الزراعة التجاري 

المشروع . ويعد )RABESA( في شرق وجنوب أفريقياواVمان الحيوي الحيوية سياسة التكنولوجيا اTجتماع تحت رعاية النھج ا�قليمي ل
 الكوميسا.بالنباتات المعدلة وراثياً ومصدق عليه بواسطة وزراء زراعة الدول اVعضاء على  جزء من استراتيجية إقليمية مشتركة

 

من المشاورات الوطنية على وجھات النظر الكوميسا بھدف تقديم بدولة من الدول اTعضاء  ١٥وحضر ورشة العمل ا�قليمية مندوبون من 
دول أعضاء الكتلة اTقتصادية حاجة تنادي بوضوح إلى في المنتدى دعوة الكانت و. الكوميسا على الكائنات المعدلة وراثياً مشروع سياسة 

V المعدلة وراثياً المنتجات وتجارة برنامج الزراعة التجاري كيفية إدارة ن يكونوا حاسمين تجاه بالكوميسا ًbكمعونة  معن استخدامھ ، فض
 .في المنطقة طارئة غذائية

 

المذكورة في المجاTت الثbثة جميع ") ACTESA( شرق وجنوب أفريقيا تشونجو مويb، الرئيس التنفيذي لتحالف تجارة السلع فيد.  وقال
 لدول اVعضاء إطار سياسةأن تتبنى افمن الحكمة بناًء عليه ومنطقة الكوميسا. ووثيقة الصلة بذات أھمية عالية المشروع وثيقة سياسة 

 .اTفتتاحية لbجتماعالخطبة ، كما انه اتخذ ."مشتركة

 

لوزراء الزراعة والبيئة  ٢٠١٢لعام  في اTجتماع المشترك توصيات لعرضھام تھيئة الوت ثيقة السياسة المنقحةتم اfن اTتفاق على وو
قضايا كاف ببشكل على أنه ينبغي اTھتمام أكدت دعم نھج إقليمي وھا بالتزامعن وأعربت الدول با�جماع والموارد الطبيعية بالكوميسا. 

عضاء من أجل تعزيز قدراتھا على إجراء تقييم احتياجات بناء القدرات للدول اVمخاطبة دول الكوميسا إلى . ودعت الالسيادة الوطنية
  .المخاطر للكائنات المعدلة وراثياً 

  

  
  

  .m.karembu@isaaa.orgالمركز اVفريقي، على  ISAAAة رئيسمارجريت كاريمبو، لمزيد من المعلومات، تواصل مع د. 

  
  ] ةالمقالرسال لصديق | تقييم ھذه إ [

  

  التكنولوجيا الحيوية تحصل على الدعم الكامل من حكومة كينيا

  

للعلوم  الوطنيكينيا الرئيس التنفيذي لمجلس بواسطة تصريح الدعم صدر قد و. للتكنولوجيا الحيويةا دعمھ مرة أخرى كينيا حكومةأكدت 
 في بكينياالوطنية والتكنولوجيا  العلومأسبوع  خbل التكنولوجيا الحيوية يوم حفل افتتاح خbل عبد الرزاق شوكت، بروفيسور والتكنولوجيا

  .٢٠١٢مايو  ١١إلى  ٧ من الفترة

 

 تضمنبالتالي التي وقوانين لkمان الحيوي  وضعت بالفعل وقد التكنولوجيا الحيويةتدعم بالكامل  كينيا إن حكومة"وقال بروفيسور شوكت 

افتقار ھل يعني . وتساءل البروفيسور ""الوقتھا في نفس ذات تحديات لمواجھة لتكنولوجيا الحيويةكينيا ل ستخدمتضمن ابينما  المنتجات سbمة
Tتكينيا لوسائل اTستفادة من ستفشلالصحيحة أنھا  تصاTوعية تإلى  حاجةب في كينيا لحاأصحاب المص إن، ؟التكنولوجيا الحيوية في ا

 في الدولة."الحيوية  التكنولوجيا حول المعلومات الخاطئة لتصحيحبشكل فعال  التكنولوجيا الحيويةعن  الجمھور



 

من خbل  الحيوية التكنولوجياحول  الوعينشر في  لجھوده المتواصلة ISAAAالمركز اVفريقي لمنظمة الـ بمدح  شوكتبروفيسور  قامكما 
  .النھارحدث ب يذال الحيوية التكنولوجياعرض أزياء و في الجامعات لطbبالتكنولوجيا الحيوية  مسابقة مثل مسليةجديدة و استراتيجيات

  

المركز اVفريقي، على  ISAAAلمزيد من المعلومات حول التكنولوجيا الحيوية في كينيا، تواصل مع د. مارجريت كاريمبو، رئيسة 
m.karembu@isaaa.org.  

  
  ] ة| تقييم ھذه المقالرسال لصديق إ [

  

) Cعتماد التكنولوجيا OFABمليون دوCر أمريكي للمنتدى المفتوح للتكنولوجيا الحيوية الزراعية بأفريقيا ( ٣مؤسسة جيتس تمنح 

  الحيوية

  

لزيادة الوعي  )OFAB( بأفريقيا الزراعية الحيوية للتكنولوجيا المفتوح للمنتدى دوTر أمريكي يونلم ٣ يتسج مؤسسة بيل وميليندا منحت
بشأن  المخاوفمعالجة وحالياً الموجودة  المعلومات ثغرات معالجةفي  وستساھم ھذه المنحة. في المنطقة المحاصيل المعدلة وراثياً اعتماد و

 .أفريقيا في الزراعية الحيوية التكنولوجيا

 

 المشاركين العلماء التفاعل بينتيسر س المنحة أن)، AATF( اTفريقية التكنولوجيا الزراعية المدير التنفيذي لمؤسسةكيتير،  دينيسد. وقال 

واضعي السياسات ن أ" ايضاً  قال. ووالمزارعين والمجتمع المدني السياساتواضعي و مع الصحفيين التكنولوجيا الحيوية بحوث في
صنع عملية  لتوجيه الزراعية الحيوية ياالتكنولوج حول الصحيحة المعلوماتللحصول على  حاجةب ھممتخدقومون بي الذين واVشخاص
 ."ا�جراءات الbحقةتوجيه و القرارات

 

في جنوب افريقيا آخرين  لمزارعينستنضم ، و)Btالـ قطن القطن المعدل وراثياً ( كينياستطلق فيه  في الوقت الذي ھذه المنحةوتأتي 
  .حقولھم في المحصول نفسباTستفادة من  بالفعل الذين يتمتعونو وبوركينا فاسو

  

  http://allafrica.com/stories/201205071609.htmlالمزيد من التفاصيل حول المنحة متاح على 

  
  ] ةرسال لصديق | تقييم ھذه المقالإ [

  

  المزارعين في تنزانياالذرة المقاومة للجفاف ترفع من إنتاجية محاصيل 

  

يسمى دولي بحثي  جزء من مشروع اfن البقوليات منم وغيرھ مالسورغ وذرة الدخنيزرعون نبات الذين  نوالمزارعأصبح  تنزانيا، في
 WEMAمشروع  جھود خbل اختبارھايتم  لذرةل أصنافخمسة  نوالمزارعيستخدم )". V )WEMAفريقيافعالة في استخدام المياه  ذرة"

 .المناخ تغير عن الناجمة التحديات مواجھةفي  المزارعين ومساعدة الغذائي اTنتاج لزيادة

 

يمكن أن تنمو  Situkaالمقدمة التي تسمى سيتيوكا  الذرة أصنافأن أحد  تنزانيا، في WEMAالقائد بمشروع  الباحث ،س كيوTبرنابا وقال
فإن  ،له ووفقاً . نضجعلى اVقل لت يوما ٩٠إلى  اVصناف معظمبينما تحتاج  فقط، يوم ٧٥ في لحصادجاھزة لكون تو في الظروف الجافة

. تقليدياً  المحصول تزرع لم التي المناطق إلى الذرة أدخلت التي التجربة إلى اتخاذ قرارأدت  في المنطقة لتحقيق اVمن الغذائي الملحة الحاجة

 الذرةتستطيع  أن أملن نحن. كل عام على حدة الغذائيةعلى المساعدات  وھم يعيشونجوعاً في ھذه المنطقة.  يموتون الناس "bً ئقاأردف و

 ".الوضع ھذا عكس المقاومة للجفاف

 

أن  ،داخل الدولة WEMAمشروع  أنشطة التي تتولى تنسيقوھي اللجنة  ،كنولوجياوالت للعلوم تنزانيا للجنة العام المدير ،مشيندا وقال حسن
تنامي  مع أيضاً  ولكن المناخ تغير مع للتعاملفقط  ليس ماھ رأمسيكون  أسعار معقولةطرح أصناف المحاصيل اVساسية المقاومة للجفاف ب

  .اVفريقية الدول بعض فيإنتاجية المحاصيل  ضانخفوا ةريالفق عامةاVوضاع ال

  

  .http://allafrica.com/stories/201205141155.htmlالمزيد من المعلومات متاح على 
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  أحد الخبراء يدعو إلى سرعة تنفيذ قانون ا�مان الحيوي

  

 من ا�دارية الھياكل تنفيذسرعة  في غانا، إلى اVغذية والعقاقير مجلساVمان الحيوي ب وحدة رئيس ،أوكيري اسامواه داي كواميدعا السيد 

اVمان  قانونتمرير ثماني سنوات ل نحو استغرقاVمر قد  أن من الرغم علىأنه  وقال .غانا في الحيوياVمان  لقانون السلس التنفيذ أجل
 .الزراعية الحيوية التكنولوجيا منمن اTستفادة  لبلدتتمكن احتى  لتنفيذه الكثير من الوقت أخذي b ينبغي أنف ،الحيوي

 



المشتقة من التكنولوجيا ) GMO( الكائنات المعدلة وراثياً تطوير ومعالجة واستخدام  تنظيممن  غانا تمكيناVمان الحيوي  قانونمن شأن و
  .لbستخدام البشري وراثياً المعدلة منتجات اTدوية  على لقانونوT ينطبق ھذا ا. الحيوية

   

  .http://www.ghanaweb.com/GhanaHomePage/diaspora/artikel.php?ID=239090لقراءة المزيد اذھب إلى: 

  
  ] ةرسال لصديق | تقييم ھذه المقالإ [

  

  ا�مريكتين

  غير قادر على معالجة القضايا الدعوية المتعلقة بالمحاصيل المعدلة وراثياً  APHISمكتب 

  

 يجب أن"). GM( وراثياً المھندسة المحاصيل  تطوير وتسويق) APHIS(الوTيات المتحدة ب والنباتية الحيوانية الصحة تفتيشمكتب  أعاق

 المعدلةالجديدة  المحاصيل حالةفي  طولةالممكلفة وال) NEPA( البيئية الوطنيةسياسة القانون دعوى  لوقف دفاعية أكثر موقفاVمر  تخذي

المنشور بمجلة كروب ساينس سوسايتي بالوTيات المتحدة"  وراثياً المحاصيل المھندسة ودعوى Tئحة تحليل " مادة استنتاج ھذا كان ".وراثياً 
 .وزمbئه ينيسجماك استير بواسطةأوف أميريكا 

 

أن الدعوى المقامة مؤخراً غير . الحيوان أو النبات صحة على خطراً  تشكل قد التيالمھندسة وراثياً  الكائنات ميظبتن APHISيقوم مكتب و
الجديدة  لمحاصيلل المخاطر البيئية تقييم في هلفشل قضائية دعاوىل APHISتعرض مكتب  عن كشفت الحكومية غير المنظماتبواسطة 
  .وراثياً  المعدلة

  

 cs/ar�cles/52/3/991?highlight=https://www.crops.org/publications/المزيد حول ھذه المقالة على 

cT0oJTIyTWNHaW5uaXMlMjIpJnE9KGpvdXJuYWw6Y3MpJmxlbj0xMCZzdGFydD0xJnN0ZW09ZmFsc2 

Umc29ydD0%3D.  

  

  ] ةرسال لصديق | تقييم ھذه المقالإ [

  

  نباتات قزمية لخفض تكاليف ا2نتاج

  

 الفطرياتات مبيدأحد  ،البروبيكونازول مركب وجد أن، بوردو جامعةب الجزيئية والوراثةالنباتية  الكيمياء الحيويةأستاذ  شولز، بوركھارد
ووجد ة. نثمؤوصغيرة  نباتات ذرة إلىيؤدي ، مما الستيرويدات إنتاج على النبات قدرةيثبط  أن يمكن ولف،جال مKعبالمستخدمة على 

 .بشكل طبيعياللقاح الحبوب التي ينمو بھا  منالمزيد حسنت  نباتاتال منالمؤنثة النسخة  أن شولزالذي قام به  بحثال

 

 النباتاتستحتاج ھذه و. البيئية للزراعة البصمةيراتھا الطويلة أن تقلل من نظ مثل الحبوب كمية نفس ستنتج التيللنباتات القصيرة يمكن و

 .والمبيدات الحشرية وا:سمدة المياه من أقل كميات إلى

 

وھذا ". الستيرويدات بعد ذلك أبداً  انتاج على قادرة تكون ولن لنباتا حياة مراحل جميع في المادة ھذهب النباتات معالجة يمكننا" شولز وقال
ً  وقال. نفسھاالنباتات  لقحت .حتى  ،)النبات من(القسم المذكر  ميكانيكياً  ون شرابة الذرةيزيلن الذي البذور بالنسبة لمنتجين أمر مھم  نأ ايضا

  ."يوم كل حولهتكون  الناس. وولفجال مKعبيستخدمونه في إنھم  "Kً ئقاأردف و للبشر، آمنة كمادة كيميائيةالبروبيكونازول معترف به 
  

 الحبوب محاصيل .ختبار كوريا الجنوبيةب جامعة سيول الوطنيةب والباحثين بوردو جامعةب شولز فريقالخاص ب البحثي المشروعويخطط 

أيضاً  حدديو. فقط الذرة علىمقتصر  تأثيرالأم أن  النباتات تلك في الستيرويد إنتاج ؤخركان البروبيكونازول سي ما اذا لمعرفة ا:خرى
  .فطرياتالت بمبيد تأثر التي الجينات

  
  .footprint.html-environmental-tiny-05-h?p://phys.org/news/2012المزيد من التفاصيل متاح على 
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  لزيادة ا2نتاج العالمي للكاكاووزارة الزراعة ا�مريكية توسع شراكة القطاع العام والقطاع الخاص 

  

الدول في  إنتاج الكاكاو تحسين لمواصلة) WCF( العالمية الكاكاو مؤسسة مع تعاونھا بصدد توسيع أنھا كيةيالزراعة اVمر أعلنت وزارة
 .الوقتذات في  ينوالمعالج والمنتجين المحليين المزارعينمستوى معيشة تحسين و اTقتصادي النمو زيحفولت النامية

 



 القطاعين العامم ومھني من لِ اع ٣٢  العالمية الكاكاو مؤسسةو كيةياVمر الزراعة وزارة سترعى الخمس المقبلة على مدى السنواتو

وبرنامج منحة كوكران.  الزراعية الدوليةبرنامج منحة نورمان إي بورلوج للعلوم والتكنولوجيا  من خbل للكاكاو المنتجةمن الدول  والخاص
كمل أعضاء المنحة والمدربين ثم سي. خبراءال اشراف تحت تدريبي برنامجلا وعخضيل المتحدةمعھد بحوث بالوTيات وسيزور أعضاء المنحة 

 .المتابعةو الزياراتتعاونھم من خbل 

 

وجنوب  في غرب أفريقيا مbيين الناس"يعتمد  اVمريكيةوزارة الزراعة ) بFAS( الزراعية الخارجيةمنظمة ة مديروقالت سوزان ھاينن، 
سيكتسب أعضاء المنحة  العام والخاص، ينبين القطاع من خbل ھذه الشراكةو، معيشتھم في الكاكاو إنتاج على وأمريكا الbتينية شرق آسيا

ه منتجاتو كاكاوال في إنتاج وتصدير على المنافسةأكثر قدرة  صبحھم لتدبb لمساعدةن لوطيأخذوھا لأن  يمكنة ومعرف مھارات ھذه المناطقب
  بجودة عالية."

  

على مكتب الزراعة الخارجية  –اقرأ البيان الصحفي لوزارة الزراعة اVمريكية 
12-http://www.fas.usda.gov/scriptsw/PressRelease/pressrel_dout.asp?Entry=valid&PrNum=0072.  
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  دعوة قادة مجلس النواب ومجلس الشيوخ ا�مريكي لدعم التكنولوجيا الحيوية

  

 مجلس قادةإلى دعم  التجاريةالزراعية و المنظماتكبرى ت اVمريكية ، دع الزراعة وزارةالمئة وخمسون لالذكرى السنوية  مع شياً اتم

 .الحيوية للتكنولوجيا الھام لدورل اVمريكيالنواب  ومجلسالشيوخ 

 

مجلس رئيس و ماكونيل ميتش اTقليةزعيم و مجلس الشيوخ ھاري ريدب اVغلبيةزعيم إلى  ٢٠١٢مايو  ١٤ المؤرخ فيالخطاب  جهوقد وُ 
أن يعلنوا  المذكورة اVسماءويحث الموقعين  طلبيمايو  ١٥ه بدءاً من وينص على أن. اTقلية نانسي بيلوسيزعيمة و بوينر جونالنواب 

�تاحة وتيسير  قوي التزام أھمية وجود علىأكدوا كما ". مbبسالقود ووالغذاء والkجيال القادمة باfمن والوفير لمداد ا�"التزامھم بضمان 
 .اVمريكية لزراعةل والقدرة التنافسية وا�نتاجية اTستدامةمن  زيدحيث أنھا ست الحيوية، التكنولوجيا منتجات

 

اVمريكية رابطة  ؛اVمريكية البذور تجارة رابطة التجزئة؛ تجارالزراعية ل الرابطةوكانت المنظمات التالية من بين الموقعين على الخطاب: 
الوTيات ؛ مجلس عباد الشمسل الرابطة الوطنية؛ الذرة مزارعيلالوطنية  الرابطة؛ القمح الوطنية لمزارعي الرابطة السكر؛ بنجر مزارعيل

التكنولوجيا منظمة صناعات  فول الصويا؛ل اVمريكية الرابطة ؛ةاTميركيالمزارع : مكتب اتحاد والعدس الجافة بازTءلل المتحدة اVمريكية
  .اVمريكية الكانوT؛ رابطة للقطن الوطني المجلس الشعير؛ مزارعيالوطنية ل جمعيةال، الحيوية

  

http://www.agri-ھناك نسخة من الخطاب متاحة على 

er_to_Leadership_on_USDA_150.pdfpulse.com/uploaded/5_14_12_ABA_Lett.  
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  جامعة ويسكونسن ماديسون تطور شوفان صحي أكثر للقلب

  

أحد المواد  جلوكان، البيتا منزائدة من  كمياتبه  الشوفان منصنف جديد  ماديسون- ويسكونسن جامعةطور علماء التحسين النباتي ب
 .الشوفانالموجودة في  للقلب الصحيةالكيميائية 

 

 لكنهو كثيرھذا بال يبدو T قد. وتجارياً صنف الشوفان المتداول من % بيتا جلوكان أكثر ٢به  BetaGeneوالصنف الجديد المسمى "بيتاجين" 

 .الشوفان من المنتجات المصنوعة في% أعلى لمستويات البيتا جلوكان ٢٠إلى  زيادةھذه الرجم وتت. التغذيةجانب من مھم جداً 

 

 لتقرير وفقاً . والدم في الكولسترولالموجودة بنسبة عالية في  اVحماض يعوض يذال سفنج�البيتا جلوكان يعمل كا أن التغذية خبراء شرحو

قد  صحيمصحوبة بنظام غذائي الذائبة  اVليافھذه  من يومياً  راماتجثbثة  كستھbفإن ااVمريكية،  وزارة الزراعةھيئة البحوث الزراعية ب
 .القلب التاجي بمرض ا�صابة خطر قللي وبالتالي LDLالبروتين الدھني  من خفضي

 

  أيضاً. عاليةله إنتاجية ، فإن بيتاجين المتزايدة الغذائية القيمةبا�ضافة إلى و

  

  .http://www.news.wisc.edu/20688اقرأ المزيد على 
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  العلماء يغيرون إنتاج الحمض الدھني في النبات

  

- كالكون باسم المعروفة النباتية البروتينات من عائلة فيمثير لbھتمام  اكتشافعن  جامعة وTية آيوابوزمbؤه  نويل جوزيفالعالم أعلن 

 .الوقود الحيويتطوير وة الزراع لتنميةھامة  آثار اTكتشاف ھذاليكون أيزوميريز. وقد 

 

 أنتوضح  دراسة"ھذه  الدراسةتلك  مولت والتي الوطنية،العلوم  مؤسسةقسم العلوم الحيوية الجزيئية والخلوية ب مدير نائب وار، وقال جريج

 مرتبطة." دھنية أحماضبھا  لكنو نشاط أنزيمي لھا ليس التي البروتيناتن م ھامة أخرى فئة من شأينأيزوميريز، - كالكونال

 

 عن المسؤول النباتية الخbيا في المتخصص الجزء، وھو الكلوروبbست في أيزوميريز- كالكونالالحزم المرتبطة به أن فريقو ويلن وجدو

. وعندما قام الفريق بتغيير الجينات المشفرة ٣ اجاومي الدھنية اVحماض، تشمل اVساسية الدھنية اVحماض وإنتاج الضوئي التمثيل عملية
 على تأثيرا لھات الجينرات الحادثة في تغييت الكانو. النباتات فية واضحالتغيرات التناسلية  تأصبح ،أيزوميريز- للحزم المرتبطة بالكالكون

  .المتجدد الوقود جديدة منال kنواعلوالبشرية  لتغذيةوھام ل يالنبات جنينال في الطاقة لمخازنھام  أمرما يعد  وھو، البذورالزيت في  محتوى

  

  .http://www.nsf.gov/news/news_summ.jsp?cntn_id=124191لمزيد من المعلومات، اقرأ المقالة على 
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  قادة الوCيات المتحدة يظھرون دعمھم للتكنولوجيا الحيوية

  

 مجلس قادةإلى دعم  التجاريةاVمريكية ، دعت كبرى المنظمات الزراعية و الزراعة وزارةالذكرى السنوية المئة وخمسون ل مع شياً اتم

اVخرى الرأي في أن لمنظمات وا الوTيات المتحدةقادة حكومة  شاركت. والحيوية للتكنولوجيا الھام لدورل اVمريكيالنواب  ومجلسالشيوخ 
 ت اVخرى.واTبتكارا الزراعية البحوثضرورة تبني و التكنولوجيا الحيويةو مجال اVمن الغذائي في باستمرارة المتزايد اتالطلبيواكبوا 

 

 المعرفة كتسبتسالوزارة ن أ لمانوست بوب) AFBFالمزارع اVمريكية ( مكتبرئيس اتحاد  قال وزارة الزراعة اVميركية، الى رسالته فيو

سبعة  العالم عدد سكانفي يومنا الحالي الذي تعدى فيه و". جديدة وقيمةونباتات  بذور" ونشر باستك" Tوالعلمية العملية التجارب" خbل من
 واTتصاTت الطبيةالرعاية  وتطويرتنا بيئلكي يتم اTعتناء  نه، وصرح بأ٢٠٥٠عام  نسمة لى تسعة مليارإ ينمو ان المتوقع ومن نسمة مليار

 التي يقدمھا العلم. اTبتكارات تقبل ما يكفي من الغذاء، يجب علينا وانتاج واحتياجات النقل

 

ورئيس مجلس  ماكونيل ميتش اTقليةوزعيم  مجلس الشيوخ ھاري ريدإلى زعيم اVغلبية ب ٢٠١٢مايو  ١٤ مؤرخ فيخطاب تم توجيه بينما 
أن يعلنوا  المذكورة اVسماءويحث الموقعين  طلبمايو ي ١٥ه بدءاً من وينص على أن. اTقلية نانسي بيلوسيوزعيمة  بوينر جونالنواب 

�تاحة وتيسير  قوي التزام جودأھمية و علىأكدوا كما المbبس". قود و"التزامھم بضمان ا�مداد اfمن والوفير لkجيال القادمة بالغذاء والو
  اVمريكية. لزراعةل والقدرة التنافسية وا�نتاجية اTستدامةمن  زيدحيث أنھا ست الحيوية، التكنولوجيامنتجات 

  

وھناك نسخة من  http://www.fb.org/index.php?action=newsroom.agendaاقرأ المزيد حول ھذا الخبر من خbل ھذا الرابط: 
http://www.agri-الخطاب متاحة على 

pulse.com/uploaded/5_14_12_ABA_Letter_to_Leadership_on_USDA_150.pdf.  
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  الھادئ والمحيط آسيا

  علماء يابانيون يطورون أرز مقاوم للملوحة

  

بمساعدة مقاوم للملوحة  أرزتحسين لى ع اليابانب سايتاما فيالجسيمات bت عجِّ القائمة على مُ لعلوم لبمركز ريكين نيشينا باحثون يعمل ال
 إزالة خbل منتھا نوا الى وصولا للتجريدھ التي تم الثقيلة يوناتكبيرة من اV ذراتليقذفھم ب ل الجسيماتعجِّ مُ د. آبي فريق يستخدم الفيزياء. 

 انتاج د من فرصوزتو الطريقة التقليديةالتي تنتجھا  الطفراتمن  أضعاف ١٠٠إلى  ١٠من  وتنتج ھذه العملية. المحيطة بھا لكتروناتا�

 .مفيدةطفرات 

 

 كارثة جراء من اVراضي الزراعيةھكتار  ٢٤٠٠٠ من كثرV البحر مياهھو فيضان  بحثال فريقالتي يقوم بھا  دراسةال الدافع وراء كانو

 اVكثر اVرز حقول استعادةمجرد  من العالمي الصعيد علىوسع أاستخدام  ذوومع ذلك سيكون اVرز المقاوم للملوحة . ٢٠١١ عام تسونامي

يتم حصده في  ما نصف فقطالحقول تكون  ھذهية نتاجإو، ةحوالمل من مشاكل يعانت تقريباً  العالم في حقول اVرز ثلثف. اليابان في تضرراً 
 .العذبة المياه

 

 المرحلةوفي وأنتج بذور صحية بنفسه.  مزدھر نبات ٢٥٠ الكربون أيوناتذفھا بق تم التي روذمن الب ٦٠٠لـ  ولىاV الدفعة وأظھرت نتائج



 الدكتور .ھجينبعد ذلك في الت النباتاتسيتم استخدام و. معھم العملية ريكرم تثنبات من النباتات الناجحة  من كلحبة من  ٥٠ خذيتم أس المقبلة

  .أربع سنواتخbل  للسوقيتمكنوا من إنتاج أصناف أرز مقاومة للملوحة وتقديمھا  أند. آبي يأمل 

  
  .h?p://www.economist.com/node/21554169اقرأ المزيد حول ھذا البحث على 
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  تكمل تسلسل جينوم نبات دخن ذيل الثعلبالصين 

  

نبات دخن  جينوموتحليل  تسلسل الزراعية، للعلوم تشانجياكو أكاديمية مع م الجينوم، بالتعاونوعلل في العالممنظمة  أكبر، BGIأكملت منظمة 

 الوراثي والتحسينبحث للثمين  الدراسة مصدر ھذه. وتقدم الدخن، وھو ثاني أكثر ا:نواع المزروعة لنبات )Setaria italic( الثعلب ذيل

مجلة نيتشر بيوتكنولوجي  في على ا�نترنت الدراسة ا:خيرة نتائج شرتونُ . الجينوم لى مستوىع الدخن محاصيلو ذيل الثعلب دخنلنبات 

 .٢٠١٢مايو  ١٤ في

 

 أكبر محصولھذا النبات  وكان. شبه القاحلة المناطق في وا:عKف الغذاء توفرالتي أحد محاصيل الحبوب الھامة  ذيل الثعلبويعد دخن 

الجينوم الخاص  حجمصغر  بسبب وذلك الوظيفية، الجيناتو المقارن الجينوم موعلدراسات لھام وله دور واعد كنموذج . الصين القديمة في

 رفتوو) المادة الوراثيةللجيرمبKزم (كاملة المجموعة وال) صنف ٦٠٠٠( التنوع الوراثيووفرة  الذاتي التلقيحوخاصية  )ميكرون ٤٩٠(به 

الثيوم عشب الثمام العصوي وعشب  مثل، الوقود الحيويقريب النشأة من عدة أعشاب ھامة تستخدم في  ھو أيضاً و مجا.ت التحول الفعال.
  ا:رجواني.

 

، وھي أحد سK.ت "تشانج شو" سKلةل *نوفو ديتجميع و التسلسل من المقبل الجيلبتطبيق  BGIبمنظمة  باحثونال قام في ھذه الدراسة،و

التي  لبروتينمشفرة لالجينات من ال ٣٨٨٠١و  زوج قاعدي، ٤٢٣التجميع النھائي للجينوم يقدر بـ  وكان. الصين شمالفي  ذيل الثعلبدخن 
 أساسية ھو خطوة لجينومالكامل ل تسلسلالفك  إن" BGIجينجيان، نائب مدير منظمة وقال د. تشانج % منھا. ٨١والتي تم تعبير تم توقعھا، 

  تربية النبات.و البيولوجية منصة ھامة للدراسات بمثابة كوني يمكن أن والتي للمحاصيل، الوراثيالتحكم  أسرار عن للكشف وھامة
*De novo transcriptome assemblyكريبتوم دون مساعدة الجينوم المرجعي أو التجميع المرجعي: طريقة إنتاج ترانس  

  

  .h?p://www.genomics.cn/news/show_news?nid=99055شاھد الخبر على 
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  منتدى المنتجات المعدلة وراثياً والمجتمع في بكين

  

. ٢٠١٢ مايو ٩يوم  بكين في ا:كاديمية الصينية للعلومب الحياة علومل بكين معھدبواسطة  لمجتمعواالمنتجات المعدلة وراثياً منتدى  مينظتم ت

 ا.جتماعية ا.عKم وسائلو التكنولوجيا الحيويةالمتعلقة ب ا:عمالأصحاب و ا.جتماعيةالعلوم الحياة و علوم من باحثونوحضر المنتدى 
المنتجات  وسKمة وا.قتصاد الزراعة علىا وتأثيرھ وراثيال ليعدتال تكنولوجيا اتجاھاتالخريجين. وشملت مواضيع المناقشة  طKبالو

 .في مجال التكنولوجيا الحيوية والتواصل العلمي وراثياً  المعدلة

 

عن "الفكرة ، بالتحدث الزراعيةللعلوم  الصينية كاديمية[ل التابع التكنولوجيا الحيوية معھد بحوث منج دافانج، ھوان بروفيسوروقام ال
 عدة إلى صلتس الصين في الذرة إنتاج في الفجوة نأ لىج إھوان وأشارة". والتكنولوجي يةالعلما.بتكارات  ھي الزراعة صKح�ة ئيسيالر

 ا:كاديمي . وأوضحالوطني ا:من الغذائي لضمانمحتوم  خياري ھ التكنولوجيا الحيويةف. السنوات الخمس المقبلة فيمن ا:طنان  مKيين

 المنتجاتعلى سKمة دليل ال"أن وأشار إلى  وراثياً ا:مان للمنتجات المعدلة  تقييممحتوى  للھندسة ا.كاديمية الصينية منجونشي  نيتش

ً  المعدلةالمعتمدة    البشرية."الحياة  لتحسيناستخدام التكنولوجيا الحيوية  وينبغيكاف.  يعتبر وراثيا
 

 منعام  ١٦ خلفية في ظلالباسيKس ثيرونجينيسس  بروتين سKمة المتحدة، الو.ياتب مقيم صيني أحياء وھو عالم دايوان،ج وانوناقش 

 السوقب الباسيKس ثيرونجينيسس بروتين على التي تحتويالرئيسية المواد الغذائية  منقام بسرد قائمة و ،المعدلة وراثياً  الذرة تسويق

تحديات " عن ،ISAAAبمنظمة  الحيوية التكنولوجيامحاصيل ل العالمية المعارف مركزة مدير نافارو،ماريتشيل  وتحدث د.. ا.مريكية
 ستراتيجياتا.و ا.تصال علوم تقدير"إن  نافارو،تد. وقال". آسيا والمحيط الھادئ تجربة: الحيوية التكنولوجيامحاصيل  في ا.تصا.ت

  ازدھار." أفضل أن تزدھر لتكنولوجيايمكن ل حيث مجتمعيةال للبيئة أفضل فھم إلى أدى المناسبة
  

  .http://www.chinabic.orgلمزيد من المعلومات حول التكنولوجيا الحيوية في الصين، قم بزيارة 
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  المركز القومي للمحاصيل المعدلة وراثياً في كوريا يعزز من تسويق محاصيل التكنولوجيا الحيوية

  

 الزراعية البحوث الحكومية المسؤولة عن الھيئةي وھ) RDA( الريفية التنمية إدارةبواسطة  ٢١بيوجرين  برنامجمن  الجيل القادم تم تأسيس

بحوث  تطبيق خKل من رائدةصناعة وطنية  باعتبارھا الزراعةنقل  البرنامج ھو من ھذا والغرض. الجنوبية كورياب الزراعي وا�رشاد

 .الزراعية الحيوية التكنولوجيا

 

ً  وتسويقتطوير  يتمو ً  للمحاصيلقومي ال المركزبواسطة  المحاصيل المعدلة وراثيا كأحد  ٢٠١١ عامافتتح الذي ) NCGC( المعدلة وراثيا

  .٢١القادم من برنامج بيوجرين الجيل  فيالبرامج السبعة للتكنولوجيا الحيوية الوطنية 

 

، إلخ. وتھدف ھذه المشارع روزھال  ومحاصيل وفول الصويا والفلفل الصينيوالكرنب  ا:رز NCGCمركز ب بحثيةال مشاريعوتستھدف ال

 ا�دارية والتكنولوجياأمان الكائنات المعدلة وراثياً  وتقييمللتعديل الوراثي النامية الحا.ت العثور على و مفيدة جينات وظيفية على العثورإلى 

ً  المحاصيل تسويقيسير وت  .المعدلة وراثيا

 

ً وھناك  المضاف  وظيفيال مبيدات ا:عشاب وا:رزا:رز المقاوم لو لجفافل مقاومال ا:رزيشملون ولتقييم ا:مان حا.ت تخضع  ٦ حاليا
  ا:عشاب. مبيداتوالحشائش المقاومة ل فيروسجذور الصبار المقاومة للالمقاوم للفيروس و الفلفل ا:حمرو

 

شركات و  ٦معھد بحثي وطني أو خاص و  ١٢جامعة و  ٢٧فريق بحث من بينھم  ٤٧بواسطة  NCGCبمركز   مشاريعالجميع تعمل و

  .في الخارجمعھدين للبحوث 

  

  
  

رئيس مركز معلومات التكنولوجيا تشل بارك، -لمزيد من المعلومات حول محاصيل التكنولوجيا الحيوية في كوريا، قم بمراسلة د. سو
  .rdapark@hanmir.comعلى  NCGCالحيوية في كوريا بمركز 
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ً تغطية    الصحف الصينية للكائنات المعدلة وراثيا

  

ً اھ دوراً  وسائل ا.عKمتلعب  قام لي دو  ،ھكذاو. السياسات وضع عن فضKً  والتكنولوجيا حول قضايا الصحة المفاھيم العامة في تجسيد ما

 صحيفة –الرئيسية  الصينية الصحف من اثنين فياً وراثي المعدلة الكائنات غطية أخبارحليل تتا، بكندب ألبرتا جامعةب لووكريستين راش

 ).Guangming Daily( اليومية جمينجوانصحيفة جو) People's Daily( الشعب اليومية

 



 ٧٧بتجميع  فريق البحثقام  ")CNKI-CND(الوطنية بالصين  للمعرفةللبنية التحتية  الرئيسية لصحفاقاعدة بيانات " في البحثومن خKل 

ً  ٢٩المقا.ت في ھذه ومذكور . ٢٠١١ أغسطس إلى ٢٠٠٠ يناير من الفترة في رونشم وراثياً المعدلة مقال حول الكائنات  ً  نوعا  من مختلفا

ً  المعدلة الكائنات ً  القطن المعدل وتكرر ذكر ،وراثيا ً  اكتشفواكثيراً. و وراثيا  أكثر وراثياً  المعدلة الكائنات فوائد قشتان التيالمقا.ت  أن أيضا

واعتماد  البحث والتطويرالتعديل الوراثي وبرامج  كنولوجياداعمة لتالمقا.ت  يقرب من نصف ما وكان. المحتملة المخاطر من كثيرب

 لم ولكنالمقا.ت  بعض في وراثياً المعدلة بالكائنات المتعلقة  المخاطر المحتملة ذكرتم و. محايدة لھجةذو  المتبقي الجزءكان  بينما، القطن

ً  المعدلة الكائنات تجاه سلبية لھجة عنتعبر  مقا.ت ھناك تكن  .وراثيا

 

ً  المعدلة للكائناتة داعم الصينية وسائل ا�عKم المطبوعةكانت  ،نتائجال إلى استناداً و  وسائلتعمل  ه يجب أنأنب الكاتبونونصح . وراثيا

  .وعادلي صحيح العلمالتواصل  من أن تأكدلل والحكومة العلماء معجبناً إلى جنب  ا�عKم

  

  .h?p://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22551150اقرأ الملخص على 
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 ً   شركة الوقود الحيوي بسنغافورة تطور نبات جاتروفا معدل وراثيا

 
 للسياراتأفضل  جودةذو  حيوي وقود نتجيُ  وراثياً مھندس  جاتروفاعن تطوير نبات  سنغافورة،ب الحيويةالطاقة  شركة، JOilأعلنت 

 .البذور في ا:وليك حمض محتوىالمعدل وراثياً من  الجاتروفا زادوقد . الطاقة توليد وصناعاتوالطائرات 

 

 إلى صليمعدل وراثياً  جاتروفاالذي طوروه ھو أول نبات  الحيوي الوقود محصول، فإن JOilبـ  العلمي المسؤول،  ھونج ليانلد.  وفقاً و

ً  المعدلة لوالمحص تسويقيتم  نأ يتوقعونوالحقلية.  التجارب علىللتصديق  النھائية المراحل  سنوات أربع الى ثKث في غضون وراثيا

ً  للمحاصيلية التنظيم عمليةطول تنفيذ ال بسبب  .المعدلة وراثيا

 

التعديل فإن  جاتروفا،بالنسبة لنباتات الطاقة الحيوية مثل ال: "JOilلجنة توجيه البحث العلمي بـ  رئيس ،ھاي-نام تشوابروفيسور  وقال
ة مختلفمنصات تكنولوجية  توافرمع ف .التقليدية التربية خKل من تحقيقھا صعبالتي ية المرغوب الصفاتاً �دخال تلك ماھ سيكون الوراثي

 أفضلتحمل  مثل الجاتروفا،ة في المرغوب الصفات الكثير مندخل ن يمكن أن مختلفة،ال صفاتال عن المسؤولة لجيناتل الفھم الجيدمع و

  الحشرات."/ضامرلمسببات ا: أفضلمقاومة لجفاف ول
  

اقرأ البيان ا�عKمي على 
http://www.joil.com.sg/uploads/news/JOil_Biotech_Jatropha_Press_Release___14052012.pdf.  
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  العلوم الصينية ومركز جون إنيس 2نشاء مركز تميز لعلوم المحاصيلشراكة أكاديمية 

  

 �نشاء خطة، وتم وضع )JIC( نيسإجون  ومركز) CAS( للعلوم الصينية اVكاديمية من بين الباحثينشنغھاي  في مشتركة ندوة قدتم ع

 .النباتاتلبحوث  جديدتميز  مركز

 

 محتملة وسيلة أيضاً  كونتوس. لمستقبلل المدخbت علىأقل  اعتمادمحسنة اVداء وذات نباتية  محاصيل لتصميم مركز نشأةالمه كون ھذتوس

ته متابعستتم و مشتركة بحثية برامجالتميز بإدارة مركز  سيقومو. والميكروبات لنباتاتل البيولوجي التنوع باستخدام الطبيعية المنتجات لتطوير
 المستقبلي. والقمح اVرز أنواع جديدة من إنتاج علىالمشاريع  ركزتوس .JICومركز  CASبواسطة علماء أكاديمية 

 

 لتعزيزقدراتھم  جمعتعھد كb الطرفين ب وقدالماضي.  ٢٠١١ يونيو في تفاھمقد وقعوا بالفعل مذكرة  CASو  JIC كان الندوة، انعقاد قبلو

 CAS-JICز تميز مشترك مرك وإنشاء التبادTت من ھو سلسلةھناك جزء في المذكرة و. الصحية والحياة المستدامة والزراعة الغذائي اVمن

  .الصين في

  

ادخل على الخبر اVصلي بواسطة أكاديمية العلوم الصينية على 
http://english.cas.cn/Ne/CASE/201205/t20120517_85997.shtml.  
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  أوروبا

  مليون جنيه استرليني ٦٫٨مركز الفينوميكس يفتتح بتكلفة 

  

ً  فتتحاُ  ً يشمل الذي  مرفقالوھو  ،الجديدمركز فينوميكس النباتات  رسميا من  ١٤ يوم في، المتحدة المملكة في الصوبة الزجاجية ا:كثر تقدما
 ٦٫٨ تكلفالذي  مركزويعد الالبيولوجية والبيئية والريفية،  للعلوم  ابيريستويث جامعة معھد فيالمركز  يقعو. ٢٠١٢الماضي  مايوشھر 

 .وطنيرفق المال دعموي) BBSRC(والعلوم البيولوجية مجلس لبحوث التكنولوجيا الحيوية  استرليني جنيهمليون 

 

 ١٠وبه  متر ٣٠٠ من اكثرالسيور الناقلة بطول  على سلسلة من فردي نباتأصيص  ٨٥٠ إلى يصل ما استيعاب على القدرة المركزلدى 

ا:شعة القريبة من تحت الحمراء و الحمراء تحت شعةا:ا.نبعاث الفلوري وتقنية  باستخدام الكمبيوتريتم التحكم بھا عن طريق  كاميرات
الكامنة المفيدة  الجينات تحديد مليةمن تسريع ع الباحثين ه التقنياتھذمكن أخرى. وسي تقنياتمن بين تصوير الجذور، والليزر وتكنولوجيا 

  .الحالية البحث طرق مع بالمقارنة، للنباتات

 

ا�جابة على  شأنھا من جديدة نباتاتأصناف  تطوير في تساعدسالدراسات التي  إجراء في الباحثين اونعسي مركزال بشكل عام، فإنو
  .الغذائي وا:من المناخ تغيرالعالمية المتعلقة ب المخاوف

  

http://www.bbsrc.ac.uk/news/industrial-المركز القومي لفينوميكس النباتات على عن أحدث المرافق باقرأ المزيد 

opens.aspx-centre-phenomics-pr-biotechnology/2012/120514.  
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  العلماء يطورون نباتات مقاومة للذبابة البيضاء

  

. لkمن الغذائي رئيسياً  تھديداً  شكلتفھي  عالم، وبالتاليضرراً على مستوى الاVكثر  اfفات حدأھي ) Bemisia tabaci( البيضاء التبغذبابة 

 نيسإ جونبمركز الفائزين بـ "اTستكشافات والتحديات الكبرى" العلماء  ھدف ھو المحاصيل في لذباب اVبيضل مقاومةنباتات  تطويروكان 

)JIC( ،يتسج مؤسسة بيل وميليندا تمولھا وھي مبادرة. 

 

ً  مركز جون إنيس *من محشرة بيدفورد إيان الدكتوروسيعمل  إنتاج " بعنوان مشروع لىعمؤسسات أخرى،  مع علماء من إلى جنب جنبا
 .المرتبطة بھااVمراض النباتية و الحشراتالھامة من المحاصيل  جديدة لحماية تطوير تقنيات بھدف" البيضاء لذبابةنباتات مقومة ل

  تربية الحشراتل*مكان 

 

 الذبابةب ضروريةال جينات تمنع أن شأنھا من جزيئات تنتج وراثياً  معدلة نباتات لتطوير RNAiتقنية العلماء  وفريق بيدفورديستخدم وس

 سيقوم فريقووقتما ينجح المشروع، . اVمراض مسببات ونقل اكتساب على والقدرةالضرورية لعملية التكاثر و الحياة قيد على لبقائھم البيضاء

 فية المزروعة رئيسيومحاصيل اVغذية الساسية اVمحاصيل الوإنتاج  لذبابة البيضاءنبات كاسافا مقاوم ل �نتاج تقنيةھذه ال استخدامالعلماء ب

  .وجنوب شرق آسياالسوداء فريقيا دول إ

  

  .plants/-resistant-http://news.jic.ac.uk/2012/05/whiteflyلمزيد من المعلومات، قم بزيارة 
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  العلمي البحث

ً قائمة مقارنة لطرق الكشف الدراسة    على البروتين والحمض النووي Cختبارات الكائنات المعدلة وراثيا

  

"تقييم توزيع  يسمى مشروعتم إجراء و. البروتين أو على الحمض النووي القائمةالطرق  باستخدام وراثياً  الكائنات المعدلة عن الكشفيمكن 
 تدفقالاختبار  أداء لتقييمآخرين  وعلماء) EFSA( ا:غذية لسKمة ا:وروبية الھيئةمن باوليتي  كلوديا بواسطة)" KeLDaحصة الحبوب (

 .النووي على الحمضالقائمة  طريقة) والPCR( المتسلسل البوليميريز تفاعلو البروتينالقائمة على  والطريقة )LFT( الجانبي

 

 رتباطا. نسبة مثل مؤشراتالباستخدام  طرق الكشف أداء لمقارنة مستقل مصدر ١٥من  فول الصويا منة عين ١٥٠٠ رااختبقام الفريق ب

 ةتعلقالم تقدير لطرق الكشفسمح بأقصى مما   ،%١٠٠إلى  ٠ من عيناتلل وراثيا المعدلة الكائنات محتوى تراوحو. LFTو  PCR بين
  التصورات المحتملة لمحتوى الكائنات المعدلة وراثياً. بجميع



  

با�ضافة و. الھدف كميات قليلة من في الكشف عنُمرضية جداً ابلية استيعاب وق للغاية مماثل أداءلھم  الطريقتينكK  أن النتائج وأظھرت
ً  فريقالراعى  ا:داء التحليلي،إلى   لظروف مKءمة ھي أكثر طريقة LTFطريقة استنتجوا أن و. الكشف طرقب المرتبطة التكاليف أيضا

  المشتملة. ا:خرى والتكاليف .ختبارا تكاليفباعتبار وحدية  الدراسة،

  
تنزيل نسخة من المنشور على  يمكن لمشتركي فوود أناليتيكال ميثودس

3u5790063l8/fulltext.pdfh?p://www.springerlink.com/content/t7013.  
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  نباتات تنمو بدون ضوء

  

ً  على الطاقة للحصول ليس فقط للنباتاتي سأسا حيوي أمر ضوء الشمسيعد   ضوئية النباتات مستقبKتيوجد لدى نبات. اللنمو  ولكن أيضا

مجلة بKنت سيل  في في مقال نشروُذكر . الخKياالتزھير في و برعمتكوين الو ورقةالنشوء وش (بداية النمو) اتنعملية ا� لتنشيط ستخدمتُ 
. 15EA-phycocyanobilin تسمى تركيبية مادةاستبداله ب يمكنفي مستقبKت الضوء الممتص للضوء  جزءال أو وبيلينأن الفيتوكروم

ثلة لمجموعة التحكم امماستجابة النبات يبدي  نموذجبالتالي فإن و. للضوء تعرضتفي حالة مستقبKت الضوء  تفعيلھذه المادة من شأنھا و

 .للضوء التي تعرضت

 

  .الضوئي عملية البناء مثل النباتات في تحدث التي الكيميائية العملياتالمزيد حول  فھمل يةتركيبال الضوئية المستقبKت ھذه استخدام ويمكن

  

 h?p://www.plantcell.org/content/early/2012/05/10/tpc.111.094656لومات، اقرأ المقالة البحثية على لمزيد من المع

  .ww.kit.edu/visit/pi_2012_10419.phphttp://wوالبيان الصحفي على 
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  جينات مقاومة ھرمية لمكافحة اللفحة البكتيرية في ا�رز الھجين

  

ھي مرض معروف في ا:زر وخصوصاً في آسيا.  Xanthomonas oryzae pv. oryzaeالبكتيريا المسببة بواسطة  البكتيرية اللفحة

مقاومة النبات المضيف أنھا وسيلة اقتصادية  طريقة الشائع عنومن %. ٥٠% إلى ٢٠خفض محصول ا:رز بنسبة  لمرضا ھذل ويمكن
 .البكتيرية اللفحة مرض مثل اeفاتوإيجابية لمكافحة 

 

 في ل[مراضعالية  مقاومةذات وواسعة  مجموعة ربيةلت دراسةآخرين بعمل  علماءمع  سنغافورةب الوطنية لجامعةامن  يانتشانجقام العالم 

 Mianhui 725 (MH725)ة لصنف عوضمال خطوطال) في Xa27و  Xa21و  Xa4( مقاومة جيناتوقاموا بإدخال ثKثة . الھجين ا.رز

 خKل منو. ھذين الخطين منتم اختياره في السKلة الناتجة  واحد خط فيعلى شكل ھرمي  المقاومة الجيناتتراكمت  ثم. ٩٣١ صنفأو 

وتم تصنيف خط معوض . WH421) و Xa27( ٩٣١١قام الفريق بتطوير الخطوط )، MASالجينية ( بمساعدة الواسماتتقنية ا.نتقاء 

صنف ھجين مشتق وھو ، II You 2431وھناك صنف . WH421) و Xa27( ٩٣١١، والذي تم اختياره من التھجين بين XH2431جديد 

  .البكتيرية اللفحة مرضوارث مقاومة عالية لتو، كان له إنتاجية عالية وأظھر قدرة تعويضية جيدة XH2431و  II-32Aمن التھجين بين 

 

ومة اعوضة التي تظھر مقمال خطوطال مجموعة منيقدم  WH421) و Xa27( ٩٣١١و  XH2431الخطوط  تطوير أن النتائج وأظھرت

  .الھجين ا.رز في البكتيرية لفحةلضد اواسعة ومحسنة 

  

  ./http://www.springerlink.com/content/20576887u81rj653اقرأ المقال البحثي على 
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  كما وراء كروب بيو تِ 

  م)ريا محتمل من الطحالبعلماء جامعة كاليفورنيا ينتجون لقاح 

  

 .المKريا انتشار يمنعس محتمللقاح تجريبي من شانھا إنتاج  طحالب ريطونجحوا في ت مأنھ) UC( جامعة كاليفورنيابعلماء ذكر ال

 

 ٢٢٥ أكثر من يؤثر علىوھو . بKزموديوم فلسبروممصابة بطفيل  بعوضةمن  لدغةبواسطة  سببيمعروف  مرضھو المKريا و

ً  متاحة مضادة للمKرياالثمن  غالية أدوية. وھناك شبه ا.ستوائيةالمناطق ا.ستوائية و المناطق في ، وتحديداً عالميا شخص مليون  تجاريا

 .المرض منالقصوى  الحماية وفري لقاح يوجد . ولكن

 

 المKريا التي بروتينات نتاج� ،Chlamydomonas reinhardtii ل[كل، الصالحة الخضراء الطحالبأحد ة ھندسب فريق البحثقام 

إثبات ا:ولية لتجربة  نتائجال تنشرو. المKريا انتقال منعقام ھذا بو. التجارب فئرانفي  فلسبروم بKزموديومال أجسام مضادة ضد أثارت
  .وان بلوس مجلة في المبدأصحة 

  

اقرأ الخبر على 
http://ucsdnews.ucsd.edu/pressreleases/uc_san_diego_biologists_produce_potential_malarial_va

ccine_from_algae/  

  بحثي علىوالمقال ال

http://www.plosone.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pone.0037179. 
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  خط الدفاع ا�ول للجسمعلماء سنغافورة يحددون "مفتاح" 

  

 ا:ولى للمرة سنغافورة فيالعلمي  والبحث والتكنولوجيا العلوم وكالةتحت ) BTIمعامKت الحيوية (ال معھد تكنولوجيامن علماء  اكتشف

تيروسين  بروتونويسمى أيضاً "المفتاح"  أن يقول العلماء. والممرضات ضدة ا:ساسيالجسم  حمايةة بمباشر" المرتبط الجزيئيالمفتاح "
 سمحت يتال اتلفيروسل لةاتقمن البروتينات ال قوية فئة ھي اتا�نتيرفيرونو. فتحهعند  نترفيرونا�بروتينات  إنتاج ينشط) BTKكاينيز (

 .نفلونزاوا� دنجحمى ال مثل ا:مراض مكافحةب للجسم



 

 لھذا يمكنو. معتمد لقاح الھ يوجد .دنج وحمى الشامل  واحد دواءعKجه ب صعبي مما الطفرات معد.ت عالية من لديه نفلونزاا� فيروس

مثل ھذه  لمكافحة BTKمفتاح" " تستھدف التي قد للفيروسات المضادة العقاقير تطويرمستقبلية ل خطوةأن يكون  الجديد ا.كتشاف

  الممرضات.

  

http://www.a-ھذا ا.كتشاف الجديد، ادخل على ھذا الرابط: لمعرفة المزيد حول 

star.edu.sg/Media/News/PressReleases/tabid/828/ar�cleType/Ar�cleView/ar�cleId/1633/Default.aspx.  
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  إع)نات

  ٢٠١٢المعلوماتية الحيوية المعني بالمؤتمر الدولي الحادي عشر 

 

 بالتعاون) NSTDA( والتكنولوجيا الوطنية للعلوموكالة ال) وBIOTEC( للھندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيويةقومي المركز السيقوم 

 تنظيمب )،APBioNET( المحيط الھادئبآسيا و المعلوماتية الحيويةشبكة و) KMUTTبوري ( نوبث لتكنولوجيالمنجكوت  الملك جامعة مع

أكتوبر  ٥إلى  ٣من   "الطفرات العلمية إلى البيولوجية البيانات من: ٢٠١٢ الحيوية المعلوماتيةالحادي عشر المعني ب الدولي مؤتمرال"
 .تايKند، بسنترال بKزا .دبراو جراندسنتارا فندق ب ٢٠١٢

 

علم و الحيوية المعلوماتية مجال توتطبيقا والتطورات التقنية التطورات الجديدة وتقرير/محاضرات نظرة عامةمن  المؤتمرتألف سي
  .الناشئةالدول المتقدمة والدول  من كل من مشارك ٣٠٠ أكثر منالمؤتمر  وسيحضر. الجينوم

  

  ./h?p://www.incob2012.orgلمزيد من المعلومات، قم بزيارة 
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  شراكة عالمية لبحوث وتطوير الكاسافا للقرن الواحد والعشرين

  

 منتجعبيونيو  ٢٢-١٨الثاني في  مؤتمرھم) GCP21الواحد والعشرين ( للقرن سافاالكبحوث وتطوير االشراكة العالمية لمسؤولي عقد يس

 وتطوير بحث مجال في التي تعمل مختلف المؤسسات الباحثين من جمع إلى الحدث ويھدف. أوغنداب في كمبا. المؤتمرات مركزو سبيكى

  .سافااالك

  

  .ii/-h?p://www.danforthcenter.org/gcp21تفاصيل التسجيل متاحة على 
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