
  ٢٠١٢ يونيو ٨                في ھذا العدد

  ا�خبار

  عالمياً 

 الجامعات ينشر بيانات جينوم الكمثرىائت�ف  •

 مقاومة للجفافالمحاصيل في الاكتشاف الحمض النووي مفتاح  •

 دراسات الجينوم تسلط الضوء على تنوع محاصيل الذرة وتطورھا •

 للمستقبلحاسم أمر تمويل البحوث النباتية  •

  أفريقيا

 صغار المزارعين ا7فريقيين؟ھل سيفوض القطاع الخاص  –الدول الثمانية مؤتمر قمة مجموعة  نتائج •

 Btبوركينا فاسو تواصل زراعة قطن الـ  •

  

  ا�مريكتين

 نشر التسلسل الجيني والخريطة الوراثية لنبات دخن ذيل الثعلب •

 تحديد آلية إنتاج الزيوت في النباتات •

 للمساعدة في مشروع إنتاج نباتات كاسافا مقاومة للفيروس بأفريقياومركز دونالد دانفورد لعلوم النبات كلك بيو شراكة  •

 المعدل وراثياً الھجين للكافور عن العفو الحقلي للوBيات المتحدة التقييم البيئي  نشر •

 برنامج "اختبار العينة الواحدة" يحصل على موافقة المتابعة •

 العلماء قيمة الذرة المقاومة للجفافسيرى : BASFشركة باسف  •

  

  آسيا والمحيط الھادئ

 معدل وراثياً  العلماء يطورون أول نبات "حشيشة فضية" •

 لصغار المزارعين الھنديين Btبالھند تؤكد فوائد قطن الـ  BKSدراسة  •

 ميموG لعالم أسترالي رمنح ميدالية فاري •

 مقاومة مبيدات الحشائشفي والفنيين إلى مشاركة المزارعين الحبوب تدعو مؤسسة بحوث وتطوير  •

  

  أوروبا

 دراسة وتطبيقات الجينوم النباتي والحيواني والبشريمؤتمر الجينوميكس الدولي يتناول  •

 الحقلي لبنجر السكر المعدل لزيادة كفاءة استخدام النيتروجينختبار اBنشر نتائج  •

 يعرب عن آرائه حول التعديل الوراثيعالم بريطاني حائز على جائزة نوبل  •

 اوتحسين القمح بألمانيتربية لمؤسسة باير كروب ساينس تفتتح مركز  •

  

  البحث العلمي

 ) للتغلب على مقاومة الحشراتBtتطوير طفرات في بروتينات الباسي�س ثيرونجينيسس ( •

 الموز المجموع الجزريمن نمو  يحسن CyclinD2;1التعبير الزائد لجين  •

 تبين كيفية تنظيم حمض ا7وليك Lنتاج أكسيد النيتريك دراسة •

   

  ما وراء كروب بيو تك

 اLنسانحيوية لصحة ولكن ذات قيمة أقل  خضروات •

 الميكروبيةالمجموعات تحسن  EMBRAPAمؤسسة  •

 مضيفھا عمأكثر تسھم بجينات الطفيلية الجثة دراسة تظھر أن زھرة  •

  

  إع*نات

 حول المعلوماتية الحيوية ببانكوكالمؤتمر الدولي الحادي عشر  •

  

  رسائل تذكيرية

 ةصناعة الثروة الحيوانيتحسين استخدام تقنيات التكنولوجيا الحيوية في عن  PK 40كتيب  •

  الحشائشفوائد المحاصيل المقاومة لمبيدات  •

   



  عالمياً 

  ائت*ف الجامعات ينشر بيانات جينوم الكمثرى

  

عن  مشروعالسفر أو. الكمثرى جينوملتمھيدية  نسخة تسلسل من قراءة ئھماانتھ الصينب جنانجين جامعة بقيادة العلماء من دولي فريق أعلن
ً تجاريالھام اPسيوية  الكمثرىلصنف  عاليةبجودة ثنائي الصبغيات جينوم تسلسل   .Pyrus bretschneideri Rehd. cv(" وليس" ا

Dangshansuli(. تم عمل التراصف التسلسلي أوضح التقرير أنه و)Alignment (السبعة عشر كروموسوم  تمثل جينية خريطة باستخدام
 .الكامل للنبات الجينوم من% ٩٧٫١ وھذا يغطي الكمثرىثمرة ب

 

ً  مورداً  كونسي الكمثرىجينوم  تسلسل أن المشروعالعاملين ب العلماء وقال . ا7خرى النباتاتب وع�قتھا الكمثرى تطور فھم فيللراغبين  ھاما
 إلى نھايةال في تؤدي أن يمكن التي المعلومات كشف في تساعد أن توقعويُ  اBنترنت، على خريناP للباحثين التسلسل ياناتتتم إتاحة بسو

 .وا7مراض فاتلX ھاتعرضخفيض ت معوفترة حفظ أفضل ات وألوان وجودة محسنة نكھتربية النباتات ب

 

 جنانجينجامعة بحوث تكنولوجيا ھندسة الكمثرى ب مركز من باحثينتضمن و ٢٠١٠ عام ربيعال في الكمثرى جينومائت�ف بحوث  بدأ
 جورجيا جامعة و أورباناب إلينوي جامعةو توھوكو اليابانوجامعة  الزراعية للعلوم ججيانجي وأكاديمية BGI-Shenzhenومعھد  الزراعية

  .ھاواي وجامعة
  

  .data-genome-pear-releases-http://www.genomeweb.com/sequencing/consortiumاقرأ البيان الصحفي على 
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  المقاومة للجفافمفتاح اكتشاف الحمض النووي في المحاصيل 

  

 النووي الحمض ،المتحدة والوBيات وسوريا الصين من وباحثين يةغربال أستراليا جامعةالزراعة ب معھد شملالذي ي ،الدولي التعاون حدد
 والحرارة الجفاف تحمل ھايمكنأفضل  محاصيل زراعة على المزارعين لمساعدة جديدة دراسة في الشعير في" بقاء الخضرة"الخاص بـ 

 .والملوحة

 

ا7صناف  جمع وتم). ICARDA( الجافة المناطقب الزراعية للبحوث الدولي المركز من الشعيرمن صنف  ٢٩٢ المشروعب باحثونال ودرس
. وأوروبا سترالياأو العربية الجزيرة وشبه آسيا شرق وشمال آسيا شرقوسط و أفريقياتشمل  جغرافية مناطق ةست فيدولة  ٣٥ من

 ٢٣ الباحثون حدد معينة، جينات في الطبيعية لطفراتل المباشر التعرفتسمع ب جزيئية بيولوجيا تقنية وھي ،EcoTILLINGتقنية  باستخدامو

الخلل الوظيفي في  التغيرات ھذه من اثنينأن يتسبب  توقعيُ و. الجينتشفير  منطقة في ممنھ ١٧ النووي، الحمض تسلسلفي  اخت�ف
 .الشعير المظھرية الصفات في تغييرإلى  يؤدي الذي لبروتيناتل

 

 يساعدأن ) LHCP( ضوءالمجمع لل لكلوروفيلل a/bللبروتينات الرابطة تشفر  التي الجينات في الجيني خت�ف�ل فضلا7 فھمومن شأن ال

 "ةالخضر بقاء"كفاءة  تحسينواسمات جينية لك DNA النووي الحمض تسلسلفي  اBخت�فات ھذهالقائمين على التحسين النباتي في استخدام 
استنتج و LHCPتشفر لـ  التي الجينات في الجيني تنوع أعلى لديھا وآسيا ا7وسط الشرق من عيناتھناك  أن الدراسة ووجدت. في النبات
  .الجيني التنوعسيحسن  المزروع الشعيرفي  آسيا شرقوسط أصناف  من الجينات نقل أن الباحثون

  
and-h/p://www.news.uwa.edu.au/201205314685/business-: جامعة أستراليا الغربيةعلى موقع  البيان الصحفي متاح

crops-resistant-drought-key-discovery-industry/dna.  
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  دراسات الجينوم تسلط الضوء على تنوع محاصيل الذرة وتطورھا

  

 دوليمعھد  ١٧ معبالتعاون  الصين،ب نزيشن فىويقع  العالم فيمنظمة لبحوث الجينوم  أكبرھو و ،)BGIمعھد بحوث الجينوم ببكين (أعلن 

 ،)"CIMMYT" والقمح الذرةالمركز الدولي لتحسين و كورنيل جامعةو ديفيزب كاليفورنيا جامعةمختبر كولد سبرينج ھاربور و(من بينھم 
 يندراستال نشروتم . الذرةعلى تربية وتحسين  يةالجينوم دراساتالو )HapMap2ھاب ماب ( لذرةل الثاني لجيلانتھائھم من اعن 

 .٢٠١٢يونيو  ٤مجلة نيتشر جينيتكس بتاريخ  من العدد نفس في اBنترنت على ينتمنفصلال

 

ً إلى  الدراساتوتشير  ُ  معلما القائمين و النبات علماءل قيمة معلومات ريتوفمن شأنھا  والتي ،)Zea mays( لذرةالبحوث الجينومية ل في ھاما
الدراسة أن جيل الذرة  تووجد. العالم في الحيويالحبي  المحصول لھذا الوراثية الھندسةسھيل وت العالم أنحاء جميععلى التحسين النباتي ل

HapMap2  ًلوصفالوراثية الصفات  ليسججديد لت نموذج الباحثون طورو  ،مستمرالجينوم في حالة تغير بموجوداً حدد اخت�فا 



 الھامة الزراعية الصفات بعضب ةرتبطمو الذرة جينوم في سائدة كانت) SVs( يةبنيوال التغيرات أن واووجداBخت�ف الجيني بشكل شامل 

 أظھرتو. الذرة جينوم حجم على تؤثر التي الرئيسية العوامل دراسة تم كما. ضالصفات الخاصة بنمو وتطور ا7وراق ومقاومة ا7مرا مثل
 .يةالكروموسومالعقد ب المعروف النووي الحمض بنيةب يتأثر بين ا7نواع الجينوم حجماخت�ف  أن النتائج

 

من خ�ل  شاملبشكل  الذرة تطور عملية نوالباحثتتبع  ،"الذرة تحسينل لتربية ومحصوال جينومالمقارنة لدراسة الا7خرى " دراسةال فيو
اBنجبال  إلى ذلك يرجع وربماتربية المحصول  منذ نشأ الجديد الوراثي التنوع أن النتائج أظھرتو. المحصولالتحليل المقارن لجينوم 

 على ةقوب تثرتبدو وكأنھا قد أ ماءالقد المزارعين قبل منعملية اBنتقاء  أن أظھرت النتائج نأ ذلك، من وا7ھم. البريةنساب ا7 منالداخلي 
  .الحديثةيتخذھا القائمين على التربية  التي التربية تقنيات منأكثر  الذرة تطور

  
  .h/p://www.genomics.cn/news/show_news?nid=99074الخبر ا7صلي في الصين على شاھد 
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  تمويل البحوث النباتية أمر حاسم للمستقبل

  

 يونيو عدد في رأي بحث النبات علومل دانفورث دونالدبروتنيل من مركز  تومالعالم و للعلوم كارنيجي معھدمن  فرومر وولف لماالع نشر
 .النبات علوم لبحوث دوBر مليار ١٠٠سنوات بـ  ١٠باBلتزام المالي لمدة  العلمي المجتمعينادون فيه  ،من مجلة زا ساينتسيت

 

 لطاقةا استخدام كثيفاBقتصادات العالمية لتالسكان والتمكين اBقتصادي للدول و نمومشكلة  اليوم نواجه نحن" وقال فرومر وبروتنيل 
ً  تشكل التي العالمي المناخ في الكبرى والتحوBت نقص التمويل حتى اPن تعاني بحوث العلوم النباتية من و للزراعة، مثالية عاصفة معا

 ."التمويل يتقلص أن توقعويُ  عقود،ال مدى على

 

 بھا وصيالمُ  اليوميةالغاية  لتلبيةالكافي  الغذاء إلى يفتقرون نسمة مليون ٩٢٠ حوالى نفإ ٢٠١٢لعام  والزراعة ا7غذية منظمةتقدير  معو
 الغذاء إنتاج في الزيادة المطلوبة نسبة تحقيق على قادرة لتكون وتعزيزھاالنبات  بحوثيتم اBستثمار في  أن يجبف الحرارية، السعرات من

 والسياسي اBجتماعي اBستقرار وتحسين الوقود صناعة فيدأيضاً أن ي النبات علوم في اBستثمارمن شأن و. %٧٠وھي  ٢٠٥٠ عام بحلول
  .النامية الدول في
  

  .http://carnegiescience.edu/news/plant_research_funding_crucial_futureعلى شاھد المقال الصحفي 
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  فريقياأ

  ھل سيفوض القطاع الخاص صغار المزارعين ا�فريقيين؟ –مؤتمر قمة مجموعة الدول الثمانية  نتائج

  

 Bكوي� في عقدالمن ٢٠٠٩ عاممجموعة الدول الثمانية  قمةمؤتمر  خ�ل أولية خطوةكالغذائي و الزراعة لbمن جددمتال التمويلم اعتماد ت

 بعضھناك B يزال  ذلك، ومع. الجديدة المبادرة ھذه من المستفيدينھم  أفريقيا سيما وB الناميةالدول  في المزارعين صغار وكان .يطاليابإ

  .ھاإنجاز يتعينالتي  العالمية اBلتزامات

  

 على، للقمة الحالي المضيف أوباما،صدق الرئيس  ا7مريكية، المتحدة الوBياتب ديفيد كامب في مؤخراً  تختتماُ  يتال الدول الثماني قمة معو

ة المانحالجھات  من دوBرمليار  ٢٢الحالي المقدر بـ  التزام إلى الجديدة المبادرة ھذهيف ضستو. والتغذية الغذائي لbمن الجديد التحالف
 القطاع إص�حات لتنفيذ ا7موال ھذه تستخدم وسوف. الخاص القطاعكدعم جديد يتم تجميعه من  دوBر مليار ٣ و الغذائي ا7من لتحقيق

 .أفريقيا في الغذائي ا7من وتعزيز المزارعين لصغار ا7ولويةولي ت التي الزراعي

  

 خ2ل الفقر براثن من شخص مليون ٥٠خروج و ،شاملو مستدام زراعي نمو لتحقيق" جديدال تحالفال مشروععلى  أوباما الرئيسصدق و

  ".المقبلة عشرال السنوات

  

  .http://allafrica.com/stories/201206061241.htmlشاھد المقالة على 
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  Btبوركينا فاسو تواصل زراعة قطن الـ 

  

على التي ُبثت اBدعاءات ) ABNE(شبكة تخصص ا7مان الحيوي بأفريقيا ر بواسطة وشوالمن) Le Pays(جرته لو بييه أالذي حوار الأزال 

 .Btالـ  قطن زراعة عن التخلي وشك على تكان فاسو بوركينا أنب ،٢٠١٢ مايو ١٠بتاريخ ) RFI( ةالدولي فرنساإذاعة 

 

 بوركينا في للقطن شركة وھيبشركة سوفيتيكس  في والتنمية القطن إنتاج مدير ،Dehou Dakuoداكو  د. ديھو أنكر  ،الحوار خ�لو

شركة سوفيتيكس قد فإن  ،داكو .لد وفقاً و. ذاعةاLمصدر معلومات تأكيد جھود فشل ل صحيح غيركخبر  RFIه عبر إذاعة بث تما م فاسو،

. القطن منتجيمع  Btلقطن الـ اجتماعھا السنوي  عقدوكانت سوفيتيكس ت ،البث فترة فيوخصوصاً  المعلوماتبھذه غيرھا مثل  فوجئت

 المصالح، أصحابھذا الخبر من يبدو أن ھناك من استنتج مصدر  B"وقال . بار قبل بثھاخأھمية تحقق اLذاعة من صحة ا7 علىشدد و

  ".القطن صناعةمن داخل أو خارج  سواء

  

 Association"مجمع القطن ببوركينا  رابطة قبل من عامة الناسل القطن لصناعة العام التقييم عن تقرير إصدارأنه تم . داكو د وأضاف

Interprofessionnelle du Coton du Burkina ")AICB .(بوركينا فاسو  أن التقرير ويذكرB الـ  قطنبزراعة  ةملتزم زالتBt .

 وجوتو والسنغال ومالي العاج وساحل بنين مثل المجاورة دالب� فيالجھات المعنية  تشجيعوواصلت شركة سوفيتيكس وأصحاب المصالح 
  ".كمرجع ھاماستخدا يمكن �ف سلبية، تناتجرب تكان اذا"وقال د. داكو . فاسوبوركينا  تجربة لتكرار المجاورة الدول من مغيرھ عن فض�

  

  .faso-burkina-in-cotton-http://www.nepadbiosafety.net/btة الحوار الكامل، اذھب إلى ءلقرا
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  ا�مريكتين

  نشر التسلسل الجيني والخريطة الوراثية لنبات دخن ذيل الثعلب

  

 .القريب من عشب الثمام العصوي نسبذو ال الثعلب ذيل دخنلنبات الجينية  خريطةالو الجيني لتسلسلعن ا جورجيا جامعةب باحثونال كشف

 الوقود Lنتاج محتم�ً  مصدراً  يكون أن عتقدويُ  آسيا في المحاصيل أھمأحد  وھو الصين في عادةيُزرع  يعشبنبات  ھو الثعلب ذيلخن د

  .للنبات الجيني التسلسل العلماءحدد  أنبعد  اPن خصوصاو الحيوي

  

 على تؤثر التي لجيناتعن ا منھجيبشكل  لبحثا للعلماء ونسمحسي خريطةالو تسلسلفإن ال ،قائد وصاحب البحث ،بينيتزن لجيفري وفقاً و

 كميات تتطلب أصناف تطوير إلى يؤدي قد مما الخلية جدار وتكوين النمو ومعدل الجفاف وتحمل ا7مراض مقاومة مثل النباتية الصفات

  .حيوي وقود إلى بسھولة تحويلھا يمكن التيا7صناف  أو المبيدات أو المياه من أقل

  

sequence-and-map-scientists-h/p://redandblack.com/2012/06/03/uga-شاھد البيان الصحفي لجامعة جورجيا على 

millet/-foxtail-relative-switchgrass-of-genome  
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  تحديد آلية إنتاج الزيوت في النباتات

  

لتحديد  النباتات ھاتستخدم التي البيوكيميائية ليةاP في الرئيسي العنصرا7مريكية الطاقة  وزارةبروكھيفين القومي ببمختبر  العلماء حدد
 للوقود متجددة مواردك النباتية الزيوت إنتاج لزيادة كيميائيةبيو مسارات ونستھدفي قد العلماء أن إلى النتائج وتشير. الدھنية ا7حماض إنتاج

 .الصناعية والعمليات الحيوي

 

 فريقه ساعديسثبيط إنتاجه وتكمية الزيت المنتج ل النباتاتإدراك  كيفية فھم أن بروكھيفينبمختبر  شانكلين جون الحيوية الكيمياءعالم  وقال
 على العمل صعبي أنه شانكلين وقال. الزيت من المزيدفي إنتاج  النباتاتحتى تستمر التغذية اBرتجاعية  حلقةكسر لطريق  عنفي البحث 

  .يةجنين يةوخلمزرعة  باستخدام البذورفي  يحدث ما محاكاةولذلك فھم يقومون ب حجمھا، صغرل الزيتية البذور
  
 العملية، ھذه إعاقةكان بإمكاننا  اذا: "وقال ،رتجاعيةاB التغذية آلية في التدخل كيفية ةسادراPن ب وفريقه شانكلينيقوم  النتائج، ھذه معو
  ."المزيدبالتالي بإنتاج  الزيت المنتج فيقومون كمية قياس على قادرة تكون لن بحيث الخ�يا عاخدنستطيع  أن نأملف

  



اقرأ المزيد عن ھذا البحث على 
h/p://www.bnl.gov/bnlweb/pubaf/pr/PR_display.asp?prID=1418&template=Today.  
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  النبات للمساعدة في مشروع إنتاج نباتات كاسافا مقاومة للفيروس بأفريقياشراكة كلك بيو ومركز دونالد دانفورد لعلوم 

  

 من ل�ستفادة التعاونب النباتية للعلوم دانفورث دونالد مركزب) ILTAB( اBستوائية للزراعة الدولي مختبرالو CLC bioستقوم شركة كلك بيو 

لبحوث  الوطني أوغندامعھد  من باحثون أيضاً  الشراكة ھذه تشملسو). VIRCA( بأفريقيا للفيروس مقاومة كاسافا نباتات إنتاج مشروع

  .بكينيا الزراعية ثوالبح ومعھدموارد المحاصيل 

  

 ا7مراض لمقاومة RNAi تكنولوجيا ستخداماستشمل والمفضلة  سافااالك أصناف المزارعين وتسليم تطويرالمشروع إلى  جھودتھدف و

  .والمجاعة الفقر خطر من زيدتواLنتاجية بشكل كبير  قللت يتال الخطيرة الفيروسيةالنباتية 

  

 توفيرل siRNAsرسم خرائط و لتحليلشركة كلك بيو  مجابر ستخدمن نحن"قائ�ً  ،ILTABمختبر  مدير ،فاكوتإم  كلود. دوصرح 

إن " ،ضافأو ."فريقياأ شرقالحقلية ب الظروف في ل�ختبارالممتازة  سافااالك خطوط وتحديدتسريع عملية تطوير ل ال�زمة المعلومات
  ."البشر لم�يين فرقاً  حدثي أن يمكن الزراعي اLنتاج لتحسين والتكنولوجيا العلم استخدام

  

plant-danforth-donald-with-collaborates-bio-http://www.marketwatch.com/story/clc-اقرأ البيان الصحفي على 

06-06-2012-project-africa-for-cassava-resistant-virus-the-on-center-science د. التفصيلي لـ فيديو ال. ويمكن عرض
  .of-development-profit-http://www.clcbio.tv/video/4913932/nonعلى  ILTAB’s VIRCAحول مشروع  فاكوت
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 ً   نشر التقييم البيئي للوIيات المتحدة عن العفو الحقلي للكافور الھجين المعدل وراثيا

  

 الحيوانية الصحةالمعنية ب تفتيشال بواسطة ھيئةالمستنسخ  ھجينالخاضع للرقابة للكافور العن العفو الحقلي المقترح  بيئي تقييمتم إعداد 
التركيب البيولوجي تحويل و البرودة لتحمل ھجينفي الصنف الة يحتوالمُ  الجينات فعالية تقييمالعفو الحقلي إلى  ويھدف). APHIS( والنباتية

 .التزھيرو النمو نيوتحس لجنينمركب الل

 

 خطراً  شكلي أنB يحتمل  يحقلال اLفراج أن العام، الرأياعتبار آراء و العلمية لمعلوماتا استعراض إلى استناداً  ،APHISاستنتجت ھيئة و

 ا7ثر بيانعدم الحاجة إلى تحضير  وكالةال قررت وبالتالي،. البشرية البيئةخاصية  على كبير تأثير له يكون أن أو النباتية اPفات على
  .لھذا العفو الحقلي البيئي

  
  .pdf-06/pdf/2012-06-2012-http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/FR.13760شاھد اLع�ن الصحفي على 
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  برنامج "اختبار العينة الواحدة" يحصل على موافقة المتابعة

  

حيث . الحيوانية الثروةصناعات  قطاع في كبيرة مشكلة Aspergillus flavusمنتج بواسطة الفطر ال(سم الفطريات)  ف�توكسينا7أصبح 
 وBيةب قياسي إجراءوضع ل الذرةعلف  فيمحتوى ا7ف�توكسين  رصد تمو. والبشر للحيواناتيعد قات�ً و والسرطان الكبد تليفيسبب 

 مليار لكل جزء ٢٠ و لحومل ةر المنتجابقbالكامل لعلف في ال البليونلكل  جزء ٣٠٠-٢٠٠ من مقبولة مستويات علىوھو احتواءه تكساس 
 .المنتجة لbلبان ا7بقارعلف ل

 

وكالة قامت و. ا7ف�توكسين اختبارمن خطوات Bيف  أجري تكساسبحوث مركز المطورة بواسطة  واحدةال عينةال استراتيجيةسھلت و
 اختبارمقياس  ھاتوجعل، لولمحصل التالية والسنوات ٢٠١٢ لعام البرنامج على الموافقةبمد  ا7مريكيةالزراعة  وزارةالمخاطر بإدارة 

  .المفتشين الكيميائيينبواسطة  امجنالبر ومراقبة رصدال خ�ل من اBختباريتم رعاية و. تكساسب الحبوب صناعة في ا7ف�توكسين
  

"استراتيجية العينة الواحدة" على لمعرفة المزيد حول كيفية قبولك في البرنامج، يرجى زيارة موقع 
http://otscweb.tamu.edu/risk/OneSample . ولعرض المقالة ا7صلية، اذھب إلى



-continuation-rma-usda-receives-program-testing-sample-h/p://today.agrilife.org/2012/06/05/one

approval/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+AgrilifeToday+%28Ag

riLife+Today%29.  
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  : سيرى العلماء قيمة الذرة المقاومة للجفافBASFشركة باسف 

  

 تطوير تمو. ٢٠١٣ عام واسع نطاق علىإنتاجھا  المقرر لجفافالجديدة المقاومة ل الذرةباختبار  المتحدة بالوBياتمزارع  ٢٥٠حالياً يقوم 
ت ھذه وصمم. DroughtGard التجارية الع�مة تحت درجوسين مونسانتو، وشركة BASF SEبواسطة شركة باسف  الجديد المنتج ھذا

نبات  داخل المياه إجھاد أو الجفاف آثار تخفيفبسبب  المياه إمداداتالتي تندر فيھا  فتراتال خ�ل للمزارعينحقيق استقرار اLنتاج لتالذرة 
 .الذرة

 

  .للمنتج الحقيقية القيمة للمزارعينستبين  النتائجفإن  ،باسفقسم العلوم النباتية بشركة  رئيس ،إكيس لبيتر وفقا
  

be-to-Value-Corns-Tolerant-Drought-Says-Markets/BASF-http://www.niuzer.com/Stock-اقرأ المزيد على 

tml12177436.h-Farmers-by-Determined.  
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  الھادئ والمحيط آسيا

 ً   العلماء يطورون أول نبات "حشيشة فضية" معدل وراثيا

  
ً  المعدلنبات "الحشيشة الفضية" أول من  اليابانب ھوكايدو جامعةب الباحثين من فريقانتھي   مناشئ نالالمعمر  العشبيالنبات يعد و. وراثيا
 تنتج نأ يمكن التيالتركيبية  والمواد اللجنوسيلولوز على حتويت ةسلولوزيخام  كمادةالنبات  ويعتبر. لطاقةواعد ل محصولك آسيا شرق

 .يثانولاLكميات وفيرة من 

 

 تسكرالُمحسنة للا7صناف  مثل جديدة أصنافإنتاج من شأنھا في الحشيشة الفضية  الجيناتأن التقنية الجديدة المطورة لنقل  توقعالمُ  ومن
)saccharification (الخلية جدار تركيب تعديل خ�ل من )جھادا7صناف المتحملة لو ،)اللجنين محتوى خفض طريق عنe البيئي 

  .موغيرھ
  

  .h/p://www.hokudai.ac.jp/en/news/201103.htmlالمقالة ا7صلية متاحة على 
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  لصغار المزارعين الھنديين Btبالھند تؤكد فوائد قطن الـ  BKSدراسة 

  

ً  المعدل لقطنل واBقتصادي اBجتماعي ا7ثر تقييم" دراسةنفذ تُ  ) CSD( اBجتماعية لتنميةا مجلس قبل من مشترك بشكل" الھند في وراثيا

ينتج في شكل  مما Btبذور قطن الـ  استخدام مع كبير بشكل ارتفع قد الھند في القطن إنتاج أن ؤكدوت) BKS(منتدى المزارعين بالھند و

 بنسبةزاد  قد القطن من اLجمالي إنتاج أن الدراسةستنتج وت. العالم في للقطن مصدرة تصبحل الب�د ومساعدة المزارعين صغار استفادة

ً % ٣٧٥ بنسبةزاد الدخل و ،٢٠٠٣-٢٠٠٢ في Btإدخال قطن الـ  منذ %٩٫٢٥  .تقريبا

 

) ٢٠٠٩ الى ٢٠٠٢( Btالـ  زراعة قطن بعد ما مرحلة في% ٢٣ بنسبة الحشرية المبيدات استھ�ك في حاد تراجع إلى الدراسة وأشارت

من  المزارعين لصغار كبيرة مكاسب أيضاً  نشرت دراسةال فإن وبالمثل،). ٢٠٠١ إلى ١٩٩٦( Btالـ  قطنزراعة  قبل ما فترة مع بالمقارنة

 دوBر ١٣٠٠ أي ما يساوي الواحد ھكتارللروبية  ٦٥٣٠٧٫٨٢ إلى رتفعيل الھند مستوى علىزيادة في العائد  متوسطب Btالـ  قطنزراعة 

ً  جدوُ و. المزرعةمساحة  فئات جميع فيمتعادل التدرج  الواحد الھكتار عائدات صافي وكان. ھكتاركل ل  صافي أو الدخل إجمالي أن أيضا

 والعمال المزارعين من %٨٥فإن  للدراسة، ووفقاً . الزراعية غيرا7خرى  مصادرال من دخلال من بكثير أعلى كان Btالـ  قطن من العائد

 .المغذيو عاليةال قيمةالغذاء ذو المنھم Bستيعاب ٪ ٧٧ نسبةتم تقرير و 7بنائھم التعليمجودة  تحسين فياستثمروا  أراضي يملكون B الذين

 



من  ٢٠١٠- ٢٠٠٩ الفترة في الھندمنتجة للقطن ب وBياتتسع  في Btالـ  قطن استخدامفي  المزارعين خبرة من للتحقق الدراسة ھذه جريتأُ 

  .الزراعيين العمال من ٣٠٠ و مزارع ١٠٥٠ من أكثرخ�ل استقصاء ومعاينة 

  

assessment-impact-economic-socio-on-http://farmersforum.in/policy/study-ھناك نسخة من الدراسة متاحة على: 

india/-in-cotton-bt-ofد من ا7خبار حول التكنولوجيا الحيوية بالھند، تواصل مع باجيراث كوداري على . ولمزي

b.choudhary@cgiar.org.  
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  ميموM لعالم أسترالي رمنح ميدالية فاري

  

 الزراعة ل�بتكار كوينزBند وBية تحالف فيية النبات لعلوما مركز مدير ،ھامر رايمالبروفيسور جميموG تراست حصول  ررياف تأعلن
ً  الجائزة ھذه وتقدم. ٢٠١٢التذكارية لعام  ريراف ميدالية على ،)QAAFI(غذائي وال  مجال في متميزة خدمات قدملمن ي صاشخbل سنويا

 .ةيالزراع العلوم

 

 التي المتطورة الرياضية النماذج وتطوير تصميم يتضمني له بحث ماسھأن أھم إ" شيلدريك تراست، ريتشاردميموG  رئيس فارير وقال
. إن بحوث الحبوب في المياه إنتاجية تحسين على التركيز مع الحقلية، المحاصيل في المعقدة التكيفية الصفات وراثةبحث فيسيولوجيا وت

 "ة.محدد بيئات في تھاوإدار لمحاصيلل ةالجينيالمعالجة  عواقب محاكاة تمكن محسنة نماذج تطوير الى الطريقالبروفيسور ھامر قد فتحت 

 

عمل  الذي تطورال وھو القمح، اتحاد قدم الذي ريراف جيمسقام بھا العالم ويليام  التيذكرى البحوث  في ١٩١١ عام الجائزة ھذه تأسست
  .بشكل كبير القمح صناعة تقدمعلى 

  
  h/p://www.uq.edu.au/news/index.html?arGcle=24822شاھد البيان الصحفي على 
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  بحوث وتطوير الحبوب تدعو إلى مشاركة المزارعين والفنيين في مقاومة مبيدات الحشائش مؤسسة

  

 واجه التي المواقع عن) GRDC( الحبوب وتطوير بحوث مؤسسة تمولھا التي البحثية المشاريعالمشاركين في  الحشرات ءيبحث علما

 بحوث مؤسسةوناقشت . والمن العث وخاصة الحشرية اPفات مع التعامل في وافشل أو الكيميائية المكافحةفي  صعوباتبھا  نوالمزارع

 وجود لخطر المعرضة المناطق لتحديد الجاريالزراعيين إلى مساعدتھم في الدراسة  والفنيين المزارعين دعوة) GRDC( الحبوب وتطوير

 .مقاومةتجمعات الكائنات ال عن المبكر الكشف وتوفير الحشرية المبيدات مقاومة

 

 على والحفاظ الزراعية اPفات مكافحة مجال في ةبيئلل مستدامة إدارة حلولتقدم  علمية أسس ذات شركة وھي سيزار،شركة  البحث دوقيو

 .أستراليا أنحاء جميع في الحشرات علماء مع بالتعاون ملبورن وجامعة البرية الحياة

 

 ل�نتشار خريطة رسم على حرصن نحن ولذلك ،علمياً  تأكد مماأكبر  المشكلة أن الحشرات علماءيشك "وقال د. بول أومينا بشركة سيزار 

ً أ الباحثونويريد ، سترالياوالرعي بأ المحاصيل زراعةمناطق  جميع في لمشكلةل الجغرافي  ثقيلال للرشت تعرضالتي  عياالمر مراقبة يضا

  .الحشرية اPفاتنمو تجمعات  لتقييم

  

أو بإرسال بريد إلكتروني إلى  ٠٧٤٦٨٨١٣٦٩د. ميلينا مايلس على  يمكن تقديم التقارير مباشرة إلى
melina.miles@daff.qld.gov.au . فاتXمن المزيد من المعلومات حول المكافحة المتكاملة لGRDC  من خ�ل الموقع

http://www.grdc.com.au/pestlinks وللتفاصيل، شاھد الخبر على .

tp://www.grdc.com.au/director/events/mediareleases?item_id=BF4D385BECB213C8DFA73F4F598DC7ht

04&pageNumber=1.  
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  أوروبا

  مؤتمر الجينوميكس الدولي يتناول دراسة وتطبيقات الجينوم النباتي والحيواني والبشري

  

 في نجكوبنھافي المركز العلمي ب) BGI(والذي نظمه معھد الجينوميكس ببكين  مؤخراً  أُختتم الذي الدوليالجينوميكس  مؤتمر قدعُ 

 العالمية لصناعةفي ا التنفيذيين والمديرين البارزين الباحثينمن مدعو  ٤٠٠بـ  أوروبا في الشريكة والجامعات BGIمعھد  ورحب. الدنمارك

 .والتكنولوجية العلمية زاتانجاL تحول عمليةرفع و ا7وميكسعلوم ب المتصلةعجيل البحوث وت لمناقشة

 

 دولي مؤتمرأول  أوروبا، ICGمؤتمر  عقد حول سعادتهعن اBفتتاحية  كلمته خ�ل BGIمعھد  رئيسمينج  البروفيسور يانج ھوان وأعرب

 البحوث حول النظر ووجھات معارفھم نولباحثيتبادل فيھا اإمكانية توفيه لمنصة بحثية  في أمله عن أعربو. أوروبا في يكسالجينومحول 

 معھدو آرھوس جامعة من باحثونال بھا قام ممتازةتقديمية  عروضعدة إلقاء تم وذكر المقال الصحفي أنه . ا7وميكسبعلوم  المتصلة

 جفرايبور جامعةبالطبي  المركز و بيليفيلد جامعةو سانجر ترست ويلكوموعھد  كارولينسكا معھدو سارBندالصيدلية ب بحوثلل ھيلمولز
 .أخرىجامعات ومعاھد  بين من جوتنبرج جامعةو لندن مبGإ كليةو

 

مشروع  م�يين ث�ثة"و BGIالجينوميكس الخاصة بمعھد  بحوث جون، جان بروفيسور ،BGIـ ل التنفيذي المدير قدم العروض،أحد  فيو

". مشروع مايكرو إيكو سيستم مليون" و" البشري جينوم مشروع مليون"و  "نباتي وحيوانيجينومي مشوع ن وملي" من ونتألفي" جينومي

 ترجمةويركز المعھد . bمامل بسرعة تحركأصبح ي الجينوم علم في التقدم، فإن )NGS( التسلسلتقنيات  من المقبل لجيلل نظراً " ،وقال

 للزراعة السريعة التنمية تعزيز بھدف ا7مراضالمتعلقة ب دراساتالو الجزيئيوالتحسين  تربيةفي شكل الالبحوث المتصلة با7وميكس 

  .أخرى أمور بين مناLكلينيكي  الع�جتطوير ا7دوية وو والطب

  

  .h/p://www.genomics.cn/en/news/show_news?nid=99068للمزيد حول ھذا الخبر، شاھد 
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  نشر نتائج اIختبار الحقلي لبنجر السكر المعدل لزيادة كفاءة استخدام النيتروجين

  

 تجاربال حانجعن  )SESVanderhaveسيس فاندرھاف ( وشركة ).Arcadia Biosciences, Incالحيوية ( لعلومل أركادياشركة  تأعلن

 مقارنة اكبرعائداً  نتجيل وراثياً  لوالمحصتعديل  تم وقد. ببنجر السكر )NUE( النيتروجينلزيادة كفاءة استخدام  سنوات ث�ثذات ال يةحقلال

  .متعددة سنوات مدى على مختلفةتطبيقات تسميد  استخدامبالمحصول التجريبي في ظل 

  

 السكر بنجرالتي حصلنا عليھا من تجربة  البياناتأظھر "، قائ�ً سيس فاندرھافبشركة  والتطوير، مدير البحث دير فان ك�س وعلق

 يمكن الظروف بعض في أنه إلى وأشارت مختلفة نيتروجين أنظمة ظل فيإنتاجية المحصول  لتحسين جداً  كبيرة إمكانات NUE المحسن

شكل ب السكر بنجر في التكنولوجيا ھذه تطوير في تقدمال لتحقيق جداً  متحمسون نحنو. أقل النيتروجينعالية بمدخ�ت  تنافسيةإنتاجية  تحقيق
  ."السكر بنجر صناعة في واBستدامة التنافس لدعم NUEالمحسنة  البذور منتجات تقديملو ،عيسر

  

 تأثيرھا من الحد وبالتالي الزراعة ستدامةا في واھماسيوأقل  نيتروجينية أسمدة استخدامللمزارعين  يمكن، السكر بنجر تسويقوعقب نجاح 

  .البيئة على

  

arcadia-and-release/sesvanderhave-http://www.arcadiabio.com/news/press-شاھد البيان الصحفي على 

milestone-performance-field-achieve-biosciences  
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  عالم بريطاني حائز على جائزة نوبل يعرب عن آرائه حول التعديل الوراثي

  

 التركيبية البيولوجياو الوراثي التعديل حول نظره وجھاتعن  روبرتس ريتشارد نوبل جائزة على والحائز البريطاني ا7حياء عالم أعرب

 جائزةعلى  حائزالعالم ال وقال. ٢٠١٢مايو  ٢٤-٢٢في  كازاخستانب أستانا في قدعُ  الذي اBقتصادي المنتدى خ�ل الجذعية الخ�يا وأبحاث

  .سياسية قضية ھي وراثياً  المعدلة للكائنات ا7وروبية المعارضة أن نوبل

  

ً  المعدلة الكائناتتبني  الحكومات علىوجب يت السياسي، الصعيد على"وقال روبرتس  عدم اBستس�م لنذراء الشؤم و) GMOs( وراثيا

ً  المعدلة الكائنات استخدام يعارضون الذينا7وروبيون   على لbدلة كامل غياب ھناك أنم�حظة  المھم منو. بحتة سياسية 7سباب وراثيا

ً  المعدلة الكائناتإمكانية تسبيب   المحتمل منتبدو  نباتاتأن التربية التقليدية لل اBط�عواسع م والواقع الظاھر أمام أي عالِ . ضرر ي7 وراثيا

ً  المعدلة الكائنات منأكثر  ضارة تكون نأ جداً    ".وراثيا

  

ً  وقال  ستساعدنا الجذعية الخ�يا أبحاث وأن التشخيص ووسائل الطبية الع�جات تحسين إلى سيؤدي البشري للجينومإدراكنا  زيادة نأ أيضا

  .العمر في تقدمنا معتقل  B الحياةخاصية  أن من التأكد في

  

genetic-on-out-speaks-http://www.healthcareglobal.com/press_releases/nobelist-اقرأ المقالة اHصلية على 

research-cell-stem-iologyb-synthetic-modification قتصادي، قم بزيارة . ولمزيد من المعلومات حول منتدىMأستانا ا
http://www.aef.kz/en/news/287573/.  
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  لتربية وتحسين القمح بألمانيامؤسسة باير كروب ساينس تفتتح مركز 

  

 Biotechpark(بيوتك بارك جيترسليبن إنفراستركشر في  القمح تربيةل جديدكروب ساينس مركز أوروبي  بايرمؤسسة  تحتتفا

Infrastruktur Gatersleben ألمانياب) بقرية جيترسليبن. 

 

 أنحاء جميع في للعلماء ھائل لتحد إنه" ،واBستدامة والتكنولوجيا اBبتكار عن المسؤول باير شركة إدارة مجلس عضو انغ،جوولف. د قالو
ً  الھدف ھذا لتحقيق مساھمتنا تقديم فينرغب  علمية كشركةونحن . العالمية الغذاء إمدادات وتحسين لحماية العالم  منالعلم ' مھمتنا مع تمشيا
  .اLنتاجية لزيادة الجزيئية تربيةال مثل المتاحة الوسائل جميع استخدام الضروري من سيكون هنأ وقال "'.أفضل حياة أجل

  
لمزيد من المعلومات قم بزيارة 

h/p://www.bayercropscience.com/bcsweb/cropprotecGon.nsf/id/EN20120606?open&l=EN&ccm=50002

0.  
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  العلمي البحث

  ) للتغلب على مقاومة الحشراتBtتطوير طفرات في بروتينات الباسي*س ثيرونجينيسس (

  

دخل كجين مُ  أو يحشركمبيد  إما الحشرية اPفات لمكافحةياً عالم )Btثيرونجينيسس ( سباسي�من بكتيريا ال Cytو  Cryتستخدم بروتينات 
ً  المعدلة المحاصيل في المركبات  كوينت باستعراض المستقلة الوطنية المكسيك جامعةب العلماء من فريقوقام . )Bt(محاصيل الـ  وراثيا

  .Cytو  Cry الطبيعية لسمومل الحشراتالتطوير لمكافحة مقاومة  استراتيجيات عن معلوماتتجميع الل Cyt و Cryللسموم  المضادة

 

أن تقلل من وحدات المادة السامة الطبيعية  يمكن Cry1Ab منسامة ال غير α-4الطفرات  أن هوزم�ء سوبيرون ماريو وجدو
)Cry1AMod سمية منعي غير نشطأوليجومر عديد الوحدات مركب  كوينتل) وتتفاعل معھا Cry1Ab  .فإن  أخرى،جھة  منوالطبيعي

ً  يظھر) helix-bundleالحلز ( حزمة على حتويي يذال Cyt1A لـالمطراف النيتروجيني   سميةيثبط من  دئسا سلبي ظھريم نمط أيضا

Cyt1Aa فإن طفرات  النتائج، إلى استناداً و. الطبيعيCry  وCyt  بينما يمكن لمواد  معينة بيئات في السموم لمكافحةيمكن استخدامھا
Cry1AMod سموم مقاومةالتصدي ل ةماالس Cry1A تال فيBمختلفةمقاومة  آليات مع س�.  

  
لمزيد من التفاصيل حول الدراسة، ادخل على 

h/p://www.sciencedirect.com/science/arGcle/pii/S004835751200065X.  
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  يحسن من نمو المجموع الجزري الموز CyclinD2;1التعبير الزائد لجين 

  

 .ا7رابيدوبسيس في ليس ولكن وا7رز التبغ نموحسن من  CyclinD2;1 ا7رابيدوبسيس لجينالزائد  التعبير أن سابقةال دراساتال أظھرت

تالينجرا مع غيره من العلماء  ديفيدقام  ،CyclinD2;1الزائد لجين  التعبير بواسطة تحسينھا يمكن التي ا7نواع من المزيد عن للبحثو

 أفريقيا شرقينمو بمرتفعات موز  صنف من CyclinD2;1جين بعزل  فيھاقاموا  دراسةبعمل  أوغنداالقومية ب الزراعية لبحوثا مختبراتب

 .Musac;CYCD2;1وأعطوه اسم ناكاسابيرا  يسمى

 

 وا7رز با7رابيدوبسيس CyclinD2;1 تسلس�ت تشابهنسبة أقل ل% ٥٠ من أكثر Musac;CYCD2;1لـ  ا7مينية ا7حماض تسلسلھر ظوأ

 أيلم يظھر النبات المحور  ،"ndizi Sukaliفي صنف " Musac;CYCD2;1الـ وعندما قاموا بزيادة أو إفراط تعبير . والقمح والذرة

أظھرت أحد كما . طولال في كبيرة زيادة الجانبية والجذور الرئيسية الجذوربينما أظھرت التربة  سطح فوقالنامية  جزاءا7 في تغييرات
  .خط الكونترولب مقارنة أعمق يجذر نظامالخطوط المحورة 

  

اقرأ المقال الكامل على ر في الموز. والجذ يمكن استخدام نتائجھم لتحسين نموو
h/p://www.academicjournals.org/AJB/abstracts/abs2012/5Jun/Talengera%20et%20al.htm.  
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  دراسة تبين كيفية تنظيم حمض ا�وليك Rنتاج أكسيد النيتريك

  

قام بھا  دراسة كشفت. المختلفة الحية الكائنات فيالفيسيولوجية  ضامرلb اتمنظمك ةمعروف مركباتھي  ا7وليك وحمض النيتريك أكسيد
 فريقوقام ال. ا7وليك حمض بواسطة النباتات في النيتريك كسيدأ نتاجإ ه يتم التحكم فيأن كنتاكي جامعةوزم�ءه ب ماندال كومار يھيرم

 تراكم إلىھذا  أدىو. ا7رابيدوبسيس في ا7وليك مستوياتلتقليل ) SSI2( ا7وليك حمضالمسئول عن تخليق  جينال في جينية طفرةبإحداث 

 مقاومةل ةنشطالم الجينات مجموعات تعبير أثارت نھاأ كما. النتريك أكسيد مستويات في زيادة وبالتالي) NOA1أكسيد النيتريك المرتبط (

 .ا7مراض

 

من خ�ل  بالكاملواستعاضته  NOA1في طفرة من خ�ل  كامل غير بشكل ssi2التأشير الدفاعي في طفرة التغيير في استعاضة  تمو

 النيتريك أكسيدتأشير عن طريق  النيتريك كسيدأ نتاجإ تنظم ا7وليك حمض مستويات أن إلى النتائج وتشير. NOA1 في ةمزدوج طفرات

  .NOA1 تنظيممن خ�ل 

  

  .http://www.plantcell.org/content/24/4/1654.abstractاقرأ الملخص على 
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  ما وراء كروب بيو تك

  خضروات أقل ولكن ذات قيمة حيوية لصحة اRنسان

  

 الغذائي ا7من لتحقيق مستغلةغير ال ةموارد ا7غذية المحلي تعزيز" حول )الفاو( والزراعة bغذيةلالمتحدة  ا7ممإقليمية لمنظمة  ندوةُعقدت 

مدرج ضمن  جديد خضار ٢٠٠٠ من أكثر، وتم خ�لھا استعراض يونيو ٢ إلى الماضي مايو ٣١ في تاي�ند في "الھادئ والمحيط آسيا في
 خطابه فيكيتينج  د. داينو)، AVRDC( اPسيوي واتالخضر بحوث لمركز العام المدير وقال. في العالم ٢٠الـ  ا7ساسية ءالغذا محاصيل

المختلفة مثل الكرنب  الخضار محاصيلعتبار B الغذائي ا7من وتحقيق الزراعةك�ً من  تنويعفي  يجب النظر مرة أخرىه أن الرئيسي
 .ةا7فريقيوالب�دونا  المر القرعوالكرنب الجزيرة و(البان)  اجوالمورين

 

 ولكن الكربوھيدراتمحشوة با7غذية  ھذهو. السمنة الى يؤديمما  الذرة أو ا7رز منإما  تتكون اPن الغذائية الوجبات من٪ ٧٠ من أكثر

ً  الفاوُوجدت و. ا7خرى الدقيقة الحيوية والمغذيات والبروتينات الفيتامينات إلى تفتقر  أقل والخضروات لفواكهل العالمي اBستھ�كأن  أيضا

 .اليوم في رامج ٤٠٠ العالمية الصحة لمنظمة ا7دنىالمعياري  الحد من بكثير

 

 المحاصيل إنتاج زيادة في نجاحناجاء  ولكن الجوع على التغلب علىقمنا بالتركيز  الماضية ٤٠ ـال السنوات مدى علىأنه "وقال د. كيتينج 

 الخضر وخصوصاً  الخضروات استھ�ك زيادةإن قائ�ً " وأضاف". المجتمع وصحة الزراعي التنوعجداً لك�ً من  كبيرة بتكلفة ا7ساسية

  ".مواطنيھا صحة لصالحوا7قل تكلفة ويجب أن تستفيد من الدولة  فعالية ا7كثري ا7داة ھالمحلية 

  

يمكن عرض البيان الصحفي على 
http://www.avrdc.org/fileadmin/pdfs/media_releases/2012/AVRDC_FAO_Symposium_31May12.p

df 
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  تحسن المجموعات الميكروبية EMBRAPAمؤسسة 

  

 للبحوث المخصصة الزراعة وزارةل تابعةوالالدولة لوBية  المملوكة شركةال ،)EMBRAPA( الزراعية للبحوث البرازيلية المؤسسةأطلقت 

 .والدولية المحلية ا7سواق مطالب تلبيةلو لشركةبا الدقيقة الكائنات مجموعاتجودة  لضمان مبتكر مشروع ،بالدولة الزراعية

 

نظم  تحسينعلى "  Embrapa - GESTCOL، الدقيقة الكائنات لمجموعاتالشركة  إدارة نموذج" عنوان تحتالمندرج  المشروعوسيعمل 

حيث تقوم  رفاالمع دارةL اتممارسأحد العايير المرجعية ھي الم. المعايير المرجعية باستخدام الدقيقة لكائناتل الشركةوتجميع  إدارة



 عليھا يحصلون قد التي الممارسات أفضلبحث ل المنظمات من مھائشركحركات والتنظيمية  رفاالمع إدارة ھياكل مقارنةالشركات ب

 .تھم الخاصةمنظمفي  الممارسات/النظم ھذه وتطبيق

 

 معھد مع ونسيتعاون الخارج، فيو. كامبيناس وBية وجامعة كروز اوزوالدو مؤسسةبموارد التجميع  بزيارةالبرازيل  في الشركة وستقوم

 ).فرنسا( باستور ومعھد) ھولندا( CBSو )بلجيكا(لتجميع الكائنات الدقيقة المنسقة والموارد البلجيكية  )ألمانيا( B DSMZيبنتز

 

 الشركةأن  ،EMBRAPAبـ  الحيوية والتكنولوجيا الجينية المواردقسم ب ةباحثالو المشروع ةرئيس كاسترو، ديبيريس  سيلفا لك�ريسا وفقاً و

 ISO Guide 34, ISO / IEC نھاوم القياسي، للتوحيد الدولية المنظمات وضعتھا التي الدولية الجودة معايير تلبية إلىتھدف 

 .OECD الحيوية الموارد لمراكز الممارسات 7فضل التوجيھية والمبادئ 17025:2005

 

 توزيعب شركةوتقوم ال. والفيروسات والبكتيريا الفطريات تشمل التي الدقيقة الكائناتبتجميع  EMBRAPAقامت  ،١٩٧٣ عام تأسيسھا منذو

 لXفات البيولوجية مكافحةبال المرتبطة الصفات مثل مختلفةال ميزاتذات الالكائنات  على للحفاظ المختلفة وحداتھا في الدقيقة الكائنات

  .والحيوانية النباتية لbمراض المسببة والجراثيم الصناعيةا7ھمية  اتذالكائنات و التربة وخصوبة

  

h/p://www.embrapa.br/embrapa/imprensa/noGcias/2012/maio/4a-شاھد المقالة ا7صلية باللغة البرتغالية على 

organismos-micro-de-colecoes-suas-de-diagnostico-2012-em-inicia-semana/embrapa.  

  

  ] ةرسال لصديق | تقييم ھذه المقالإ [

  

  دراسة تظھر أن زھرة الجثة الطفيلية تسھم بجينات أكثر مع مضيفھا

  

 حتى (نبات الكرمة) امضيفھ معالخاص بھا  الجينوم من كبيرة أجزاءتشارك ب الطفيلية" الجثة زھرة" أن ھارفارد جامعةب باحثونال اكتشف

 وھي ا7فقي، الجينات نقل الحادثة عبر الجينوم أجزاءعملية مشاركة  العلماءوفسر . النشوء من سنة مليون ١٠٠ من أكثر قبل فصلھم تم لو

 .الجنسي التكاثر بدونجينات ال بنقل تسمح التي العملية

 

 بدووت. لھا ا7ولية اBفتراضاتعن بشكل مفاجئ  واسع نطاق علىتتم  الجيناتمشاركة  أن بروك ستوني جامعةالمساعدون ب باحثونال وقال

 .البدائية ا7جيال من زھرةالتي ورثتھا ال ا7خرى الجينات محل قد تحلو الجثة زھرة فيبصورة ضئيلة فعالة  المضيفين جينات

 

 التطورية المزايا بعض نقلي قد فقيا7 الجينات نقل بأن يوحي الجديد اBكتشاف فإن ھارفارد، جامعةب ديفيس تشارلزبروفيسور ل وفقاً و

 .العالم في زھور أكبر نھاكوبالمشھورة  للزھور

 

 فإن ذلك، ومع. المضيفھجوم  منالحماية  بعض الجينات ھذه من فرعية مجموعة توفير عن إمكانية البداية فيتساءلنا  " ديفيس ضافأو

 ا7مر كان إذاو. مفيدةالحماية ال بعض وربما الغذائي والتمثيل التنفس ذلك في بماالوظائف  منعريضة  رقعة تمثل لزھورالقادمة ل الجينات

  ."للطفيل ةالجيني محاكاةال أو الجيني التمويه من نوعا تعكس قد النتائج ھذه فإن كذلك،

  .genomics/-http://phys.org/journals/bmcلمزيد من التفاصيل، ادخل على 
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  إع*نات

  المؤتمر الدولي الحادي عشر حول المعلوماتية الحيوية ببانكوك

 

 مع بالتزامن المؤتمر وسيعقد. تاي�ند بانكوك،ب ٢٠١٢ أكتوبر ٠٥-٠٣ في الحيوية المعلوماتية حول عشر الحادي الدولي المؤتمر سيعقد

 الدولية للجمعيةالثالث  شتاءال ومؤتمر) CSBio2012( الحيوية والمعلوماتية الحاسوبية ا7نظمة بيولوجيا فيحول الثالث  الدولي المؤتمر

 فيوالمتحدثين بصفة عامة  الرئيسيين المتحدثينويشمل . العمل ورش من عدد هدمقتي وسوف ،)INNS-WC2012( العصبية لشبكاتل

 منح من عددتم إتاحة و. وتاي�ند والدنماركا7مريكية  المتحدة والوBيات المتحدة والمملكة واليابان الصين منمرموقين  علماء المؤتمر

  ).APBioNet( الھادئ والمحيط آسياب الحيوية المعلوماتية شبكة طريق عن السفر

  



  ./h/p://www.incob2012.orgللحصول على معلومات حول المؤتمر ومنحة السفر، يرجى زيارة الموقع الرسمي على 
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  رسائل تذكيرية

  عن استخدام تقنيات التكنولوجيا الحيوية في تحسين صناعة الثروة الحيوانية PK 40كتيب 

  

 بسيطةوھو محاضرة  ،الحيوانية الثروة صناعة تحسين في الحيوية التكنولوجيا تقنيات استخدامحول  K 40كتيب  ISAAAنشرت منظمة 

المستخدمة  الحيوية التكنولوجياتقنيات  ويناقش. الحيوانية الثروة تحسين في المستخدمة الحيوية التكنولوجيا أدواتعن  صفحتين منمكونة 
الجينوم  وتطبيقات الجسدية ايلخ�ل وينوال نقلالو واLخصاب المعملي ا7جنة ونقل اBصطناعي التلقيح مثل لحيوانل التناسليةفي العمليات 

كتيبات . الحيوانية الثروة لتحسين النووي الحمض على ةالقائم التكنولوجيا في المستقبلية والمبادرات الواسمات الجينيةاBنتقاء بمساعدة و
متاح اPن  PK 40كتيب  .بسھولة وتوزيعھا مشاركتھا يتم فھمال سھلبأسلوب مبسط و الحيوية التقنيات عنالمعرفة ھي معلومات مكدسة 

 .h/p://www.isaaa.org/resources/publicaGons/pocketk/40/default.aspعلى  ISAAAعلى موقع 

  

  الحشائشفوائد المحاصيل المقاومة لمبيدات 

  

فإن  ،لجرين وفقاً و. الحشائش مبيداتالمقاومة ل المحاصيل فوائد حول مقاBً  الدوليةھاي بريد  بايونيربشركة إم جريين  جيري المنشر الع
ً  المتاحةالتقنيات  استخدام توسعس مبيداتلل متعددةالالمقاومة  ذات جديدةال محاصيلال فحة الحشائش المك فعالةال نظمال من جزءاً  لتكون حاليا

  .عاليةوإنتاجية  كفاءةزراعة ذات ية اBنتفاع من استمرار على نظمال ھذهستساعد  البعيد، المدىوعلى . الضارة

  

 .h/p://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/ps.3374/abstractاحصل على نسخة من المقال على 


