
  ٢٠١٢ يونيو ١٥                في ھذا العدد

  ا�خبار

  عالمياً 

  ٢٠١٢للغذاء العالمية جائزة اليحوز  لد. دانيال ھيلي •

 يھدد الدول العربية% يزال الجوع  لكنمن الحبوب و مخزون الغذاء العالميارتفاع  •

 للحد من إھدار ونقص الغذاءمبادرة حفظ الغذاء  •

 ٢٠١٢ للبذورالعالمي تقرير السوق  •

  أفريقيا

 إمكانيات ھائلة في مجال التكنولوجيا الحيوية الزراعيةوزارة الزراعة بتوجو تتنبأ ب •

 بالتقنيات الحيوية الحديثةغانا تنعش إنتاج القطن  •

 في أفريقيا البطاطستميز  مركز فتتحوكالة فيتا ت •

  

  ا�مريكتين

 المكسيكالموافقة على التسويق التجاري لفول الصويا المعدل وراثياً في  •

 اAعشاب الضارة المقاومة للمبيداتجديدة لمكافحة ووسائل تحديات جارية  •

 Btتجاه محاصيل الـ زيادة مقاومة الحشرات التغلب على  •

 تقدم اختراق علمي جديد في الوقود الحيويإلينوي جامعة  •

 ابتكارات جديدة في نھج التقنيات الحيويةالكيميائية تقدم  BASFشركة  •

 التقدم التجاريلدعم  SG Biofuelsكس بشركة يمركز جديد لعلوم الجينوم •

 تفتح اAبواب لGكتشافاتسلسل قراءة التلتكنولوجيا الجيل القادم  •

  

  آسيا والمحيط الھادئ

 مبيدات اHفاتالمحاصيل المعدلة وراثياً تقلص من بصمة  •

 الزراعيمعايير اJنتاج عيين وزير باكستان يبحث الحاجة إلى إعادة ت •

 كشف آلية دفاع اللكتين في النبات •

 المعدلة وراثياً على حقوق المزارعين في الغذاء البذوراستخدام آثار  •

  

  أوروبا

 ٢٠٢٠التكنولوجيا الحيوية في روسيا حتى عام برنامج لتطوير  •

 ٢٠:٢٠يطلقان صنف القمح الجديد  BBSRC مركز روثماستيد و •

 النباتات لPمراضقاومة رؤي جديدة حول كيفية م •

  

  البحث العلمي

 اAرز اHسيوي أورايزافي مسار الفترة الضوئية جينات العلماء يتتبعون آثار  •

 السلجم صنففي  .Brassica rapa subspنبات بالسوداء ساق للجينات المقاومة لمرض ال(التھجين الضمني بين اAنواع النباتية) ا%نجبال الداخلي  •

 الطفرات على فول الصويا في البرازيلمقارنة حول تأثير  •

   

  ما وراء كروب بيو تك

 على نقل المGريا يعالجون البعوض بحيث يكون غير قادراً كاليفورنيا الباحثين بجامعة  •

 تحوير عثة الكرنب وراثياً لخفض تجمعات اHفات •

 مرض الھربس (الحP)لمكافحة  العلماء يستخدمون طب النانو •

  

  إع*نات

 الھندبمنحة رامان للباحثين اAفريقيين  •

  ٢٠١٢ جتماع المائدة المستديرة العالمي للمزارعينفتح باب الترشيحات على اJنترنت % •

   



  عالمياً 

  ٢٠١٢د. دانيال ھيليل يحوز الجائزة العالمية للغذاء 

  

 رئيس كوين، مإ كينيثآمب  على لسان ا%عGن ھذا جاء. ٢٠١٢ Pغذيةة لالعالميعلى الجائزة  ليليھ دانيال العالم ا%سرائيلي د. صلح
 الري قنيةتباستخدام  والجافة القاحلةاAراضي  في للمحاصيل المياهجلب في  مبتكرالو ياديالر لعمله ،لغذاءل ةالعالمي جائزةال مؤسسة
 لبيئيةل الدولية والشؤون المحيطات لشؤون مساعداAمين العام ال جونز آن كيريبواسطة  الخارجية وزارة في الحدث ةاستضافتم و. بالتنقيط
 .العالمي الغذائي لPمنالدولة الخاص بنيابة  ممثلال شراير جوناثانبحضور  مووالعل

 

مياه تطبيق ل جديدة ةيثورواستحدث طريقة  النقب صحراء مرتفعات في والزراعة المياه ندرةالمتعلقة بالخطيرة المشكلة تطرق د. ھيليل إلى 
 دوريةنوبات  في المياه من كبيرة كميات تطبيقالتي تتطلب  السابقة الطريقة من بد%ً  الجذور إلى مباشرة مستمرة ولكنقليلة  بكمياتالري 
ازدھارھم بشكل  على والحفاظ المحاصيل لتغذية الGزمة المياه كميةالتي استحدثھا د. ھيليل على خفض  المياه توزيعوتعمل تقنية . قصيرة
 ويجري العالم حولالفاو  منظمة له تروج الذي المفھوم ھذا وانتشر. الناس من المزيد Jطعام المحاصيلزيادة إنتاجية  إلى دىيؤ ممامتسق 

 .العالمعلى مستوى  ھكتار مGيين ٦ من أكثرفي حالياً  استخدامه

 

 ندوة مع بالتزامن أكتوبر ١٨ في يواآ و%يةب الكابيتول مبنى فيالسنوي السادس والعشرين  الجوائز حفل في للغذاء ةالعالمي جائزةال منحتُ س
  ."العالمي الغذائي اAمن تحويلبرنامج : واAولويات الشراكة" عنوان تحت يواآ بو%ية موان دي في ةالدوليبورلوج 

 

شاھد الخبر اAصلي على 
h�p://www.worldfoodprize.org/index.cfm?nodeID=24667&audienceID=1&ac+on=display&newsID=1891
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  ارتفاع مخزون الغذاء العالمي من الحبوب ولكن الجوع 4 يزال يھدد الدول العربية

  

التقرير  حذر ذلك، ومع. العالم أنحاء جميع فيالحبوب  محاصيلفي إنتاج توقعات إيجابية عن (الفاو)  والزراعة اAغذية منظمة تقرير نبأت
 .دروالتش المسلحالنزاع والعسير  والطقس اAمطارقلة  من وسوريا اليمن مثل الساحل منطقة فيدول  عدةمعاناة توقع  من

 

 .طنمليون  ٢٤١٩ ـب يقدر ماب مجموعه بلغوھو ما  ،٢٠١٢ عام يالعالم الحبوب انتاج في% ٣٫٢بنسبة  قياسية زيادة تقريرويتوقع ال
 .المتحدة الو%يات في الذرة ليصامح إلى ا%رتفاع ھذا ويعزى

 

 .موالسG الغذائي اAمن بين ةالجلي صلةبال يذكرنا وسوريا اليمن في الوضعن قائGً "إ سيلفا دا جرازيانو خوسيهالمدير العام للفاو صرح و
ويعد  أزمة، بعد أزمة العالم أنحاء جميع فيونحن نرى اAزمات المتسببة . الغذائي اAمن انعدامفي  الداخلي الصراعيتسبب  الحالة، ھذه وفي

  ".والمياه اAراضي وخاصة الطبيعية الموارد حول النزاعات أو طعامنقص ال امنھ جزء أوھذه اAزمات  مجمل
  

  ./h�p://www.fao.org/news/story/en/item/148806/icodeشاھد المقالة الكاملة على 
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  مبادرة حفظ الغذاء للحد من إھدار ونقص الغذاء

  

 وھو ،"طعامال حفظ" مبادرة في للمشاركة الخاص القطاعبدعوة  الرئيسيين والشركاء) الفاو( المتحدة Aممبا والزراعة اAغذية منظمةقامت 
 الغذائية المواد من طن مليار ١٫٣ ـب يقدرخفض ما  ھومن ھذه المبادرة  الھدفو. ھاراھدإو اAغذية خسائر خفضى لإ يھدف عالميمسعى 
 .عام كلالمھدرة 

 

 البنية واستثمارات والتنسيقالجيدة  والممارسات الجديدة ةتكنولوجيوسائل الال على ية وإھدارھاغذاA خسائرلخفض  العالمية المبادرةوتركز 
 .وإھدارھا غذيةاA خسائرحجم تقليل ل ھااستھGكإلى  اAغذية إنتاج من -اAساسية 

 

في  دو%ر وتريليون العالم في جائع شخص مليون ٩٠٠ مع"بالفاو وقسم الصناعات الغذائية اAساسية للريف  البنية مدير ،وول فنوقال جي
  ".البيئية اHثار منيخفض و الغذائي واAمنمستوى المعيشة من  حسناJھدار أن يو الخسائر من لحدلالمتحد  العملمن شأن  ،خطر

  
  /h�p://www.fao.org/news/story/en/item/147427/icodeالبيان الصحفي للفاو متاح على 
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  ٢٠١٢ بذورتقرير السوق العالمي لل

  

 البذورلسوق  الراھن الوضع تقريرال عرضوي. السوقأبحاث للبذور بواسطة ھيئة  العالمية السوق تقرير منة اAخيرة لطبعت اصدر
 .٢٠١٤ إلى ٢٠١٢ من للفترة٪ ١٫٥ يبلغ مركب سنوي نمو معدل توقع ذيال العالمية

 

 الرائدةالدولة  ھولنداوتعد . المزروعة والمساحة لقيمةتبعاً ل وفرنسا الصين تليھا للبذور سوق أكبر ھي المتحدة الو%يات فإن للتقرير، ووفقاً 
أن  أيضاً ذكر و. روزھال بذورورادات وصادرات  المتحدة الو%ياتبينما تتصدر  ،الخضر محاصيل بذورل والواردات الصادرات مجال في

ً  المعدلة البذور على الطلب لتزايد نظراً  سريع بمعدليصعد  الحيوية التكنولوجيا لبذور العالمية السوق  .وراثيا

 

 أسعار وارتفاع والسكان والفقر الجوع مستويات زيادة تتضمن والتي للبذور العالمية السوق في الرئيسية التھديدات أيضاً وسرد التقرير 
الصفات الجديدة  قبولواسع ل انتشارو المحاصيل لتكنولوجيا سريع اعتماد ھناك يكون بأن أوصي وبالتالي، .المزارعين واستغGل السلع

  .المقبلة السنوات مدى على العالمي الغذائي اAمن لضمان للبذور الدولية التجارة وتطور
  

  .h�p://www.researchandmarkets.com/research/jf5jfw/global_seeds_markeاقرأ البيان اJعGمي على 
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  فريقياأ

  وزارة الزراعة بتوجو تتنبأ بإمكانيات ھائلة في مجال التكنولوجيا الحيوية الزراعية

  

 الحيوية التكنولوجياإلى  و،جتوب السمكية والثروة الحيوانية والثروة الزراعة وزارةب الدائم السكرتير ،كومباتي دينديوجي كونGني السيدأشار 

 المحاصيل حالة حول ISAAA تقريرنشر  خGل كلمته فيوذكر السكرتير الدائم . بدولته الزراعة تواجه التي المشاكل معالجة في قيمة كأداة

 الرئيسية النقدية والمحاصيل القطن على وخاصة البحوث خGل من الزراعية اJنتاجية تحسينى لإ تسعى الحكومة نأ ٢٠١١:وراثياً  المعدلة

 ١٩٠من  كثرA البGد في القطن محصول إنتاج وتراجع. الغذائي واAمن الزراعة إطار في لGستثمار الوطني البرنامج خGل من وجتوب

  .٢٠١١ عام متري طنألف  ٨٠ من أقل إلى ١٩٩٨ عام متري طنألف 

  

 فيلPمان الحيوي  وطني إطار وضعفي  المشاركينبإبGغ  و،جتو فيموظف تنسيق شئون اAمان الحيوي  ،كامسودين أفودا السيد قامو

  .٢٠٠٩ يناير فياAمان الحيوي  قانونعلى  وجتوصدقت و. الزراعية الحيوية التكنولوجيا اعتماد نحو تتجه البلدأن  و،جتو

  

 )ITRA( والنباتات التربة بحوثتوجو ل معھد رعاية تحت ٢٠١٢ مايو ٢٢ في وجتو في الثانية للمرة ISAAA تقرير إصدار مينظوتم ت

  .)CORAF/WECARD( والتنمية الزراعية للبحوث أفريقيا ووسط غربھيئة  مع بالتعاون

  

في توجو باللغة الفرنسية، اذھب إلى  ISAAAتقرير حول لقراءة المقال الكامل 
-lacquisition-pour-international-service-2011-rapport-http://www.afriquinfos.com/articles/2012/5/23/togo

202960.asp-public-rendu-agricoles-biotechnologie-applications ولمزيد من المعلومات حول التكنولوجيا الحيوية في .
  .embu@isaaa.orgm.kar أفريقيا على ISAAAأفريقيا، تواصل مع مارجريت كاريمبو بمركز 

  
  ] ةرسال لصديق | تقييم ھذه المقالإ [

   



  غانا تنعش إنتاج القطن بالتقنيات الحيوية الحديثة

  

 السيدة شيري أييتيجاء ھذا على لسان . القطن قطاع انعاش في الحديثة الحيوية لتكنولوجياغانا حالياً بتقدير إمكاناتھا في ا حكومةتقوم 

 التي العمل ورشة تھدفو. ٢٠١٢ يونيو ١١ في أكرا العاصمة في يومين لمدة عمل ورشة حتافتخGل ا والتكنولوجيا والعلوم البيئة ةوزير

 لحاالمص أصحاب توعيةإلى  اليونيدو مع بالتعاون والتكنولوجيا والعلوم البيئةوزارة و الزراعةوزارة و والصناعة والتجارة ةوزار نظمتھا

 ١٩٩٠ بعد كبير بشكل انخفض غانا في القطن نتاجإ نأ لىباJشارة إو. غانا شمال في القطن محصول انتاجية لزيادة المتاحة الفرص بشأن

 من عددظھر و. المشكلة ھذه حلل مفتاحال يھ الحديثة الحيوية التكنولوجياأن  ةوزيرال تقال ،سنوياً  طنألف  ٢٠ الى طنألف  ٤٥ من

  .المجاورة فاسو بوركينا وشملت العالم مستوى على القطن صناعة لتعزيز الفعالة التدخGت

  

 المستفيدين أكبر ھم المزارعونأن  ،Btالـ قطن  فوائد مؤكداً  فاسو بوركيناب القطن لمنتجي الوطني ا%تحاد رئيس ،كريم تراوري السيدوقال 

 رشالمنقضي في عملية  الوقت ومن تطبيقينمن ثمانية تطبيقات إلى  بخفضھا الضارة الحشرية للمبيدات التعرض منوقايتھم  تتم حيث

تم و. "الغذائية المحاصيلالمزيد من  لزراعة ضافياJ الوقت نستخدمنحن و كبيربشكل  المخاطر ھذهخفض  تم لقد" وأردف قائGً  .المزرعة
خبرته الھندية  شارك الذي رياشودھا وأيدھا باجيراث حضرو أفريقيا جنوبمن ماليG  فرانس المزارع قبل مناJعراب عن نفس اHراء 

  .Btالـ  قطن معأعوام  ١٠ذات الـ 

  

 للقطن التنافسية القدرة تحسين في الحكومة دعمإلى  تھدف الشراكة ھذهأن  ،بالدولة اليونيدو ممثل ،رومبيي فان فرانكالسيد  وقال

 ووضع مان الحيويAللتقيد با قانوني سريعتطوير سند  إلى الحاجة الرئيسية التوصيات وشملت. المتاحة الخيارات مختلف واستكشاف

 إنشاءو تھمقونقاط /ممزاياھ - BTالـ  لتكنولوجيا المحتملين الموردين استكشافو منتظم بشكل لجمھورللتواصل مع ا تصا%تا استراتيجية

  .جودةعالي الونسل  Bt قطنالحصول على بذور  لضمان الدولية المعايير إلى استناداً  وطني معيار ووضع مستقل مزارعيناتحاد  وتعزيز

  

من بين أولى  وكان. عندما تم زراعته Aول مرة ١٩٩٦ عام منذ بنجاح المعدل القطن من ھكتار مليون ١٦٠ من يقرب مازراعة  وتم
 كبير تأثيرلھم  وكان. الحشائش مبيداتالمتحمل ل والقطن Btالمشتمل على جينات الـ  للحشرات المقاوم القطنالمنتجات التي تم تسويقھا 

 الھندوتصدرت . ٢٠١١ عام ھكتار مليون ٢٥قدر بما يقرب من  كان والذي ،المعدل القطنالتي تزرع  ١٣ ـال الدول جميع فيوجوھري 

 ھكتار مليون ٣٫٩بنسبة  والصينھكتار  مليون ٤٫٠بنسبة  اAمريكية المتحدة الو%ياتو ھكتار مليون ١٠٫٦عالمياً بنسبة  نسبةأكبر 

  .مليون ھكتار ٢٦بنسبة  وباكستان

  

  
  

تنمية بمنظمة ا:مم المتحدة للوحدة ا:عمال التجارية الزراعية ، رئيس Mpoko Bokangaزيد حول ورشة العمل، تواصل مع د. عرفة الملم
  .m.bokanga@unido.comعلى الصناعية 
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  البطاطس في أفريقياتميز وكالة فيتا تفتتح مركز 

  

ساعد سيوفي جامو جوفا بجنوب إثيوبيا.  "فيتا" سالبطاطتميز  مركز ،كوفيني سيمون والبحرية، واAغذية لزراعةل يرلنداإأطلق وزير 
 السماحوبالتالي  التجارية والشراكة التكنولوجيا نقل خGل من البطاطس صناعة في المزارعينمليون يورو  ٥ذو تكلفة الـ  المشروع

 المقبل العام فيإعادتھا  ينبغي التي البطاطسبذور  كيسقرض ل المحليين المزارعينالبرنامج أخذ  نمتضسيو. بتقرير إرادتھم للمزارعين

  .قادمةال لسنواتل البذور من المزيدب المزارعينإمداد  وبالتالي آخر، كيسب تبرعال جانب إلى

  

 التي مداA طويلة ا%ستراتيجية الشراكات خGل من تطويرال على حريصون نحن: "يرلنداJ اثيوبيا ةسفير يان،ابر مإ آل يGوقالت السيدة ل

 فيللنسخ ل كقالبخدم ستأن ي وينبغي إثيوبيا، لشعب مثيرة خطوةيعد  فيتا سالبطاطتميز  مركز وإن الشأن. أصحاب جميع على بالفائدة تعود

  ."أفريقيا أنحاء جميع

  

  .asp-http://www.teagasc.ie/news/2012/201206.13يمكن عرض المقالة على 
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  ا�مريكتين

  التجاري لفول الصويا المعدل وراثياً في المكسيكالموافقة على التسويق 

  

ً  المعدلتم التصديق على فول الصويا  السادس  في المكسيك في التجاريللتسويق  MON 04032-6 تيفوسي Gجلالمقاوم ل) GM( وراثيا

 للمعلومات العالمية الشبكةب اAميركية الزراعة وزارةب FASاتحاد العلماء اAمريكيين  تقريرفي ھذا جاء  ،٢٠١٢ الماضيمن يونيو 

 رو كوينتاناو المكسيكية كامبيتشي و%يات في ھكتار ٢٥٣٥٠٠ في الصويا فولتمت الموافقة على اJنتاج التجاري لو. )GAIN( الزراعية

  .وتشياباس فيراكروزو تاماوليباسو بوتوسي لويس وسان ويوكاتان

  

 إمدادات معظم قدموتُ . المحلية ا%حتياجات مجموع من فقط% ٥ غطي نسبةھذا يو ،سنوياً  الصويا فول من ھكتارألف  ١٦٥ المكسيك تزرع

 وراثياً  المعدلة الصويا فول بذور استخداممع  كبيرةبدرجة  المحلي العائدزيادة  المتوقع ومن. المتحدة الو%يات وارداتبواسطة  الصويا فول

-NOM( قانونيال طاراJ في المكسيك حكومة وافقتو. المكسيك في الصويا فول زراعة في التوسع إلى تؤدي أنمن شأنھا  والتي

FIT0056 ( ٢٠١٠ عام وراثياً  المعدل الصويا فولل التجريبي ا%ختبارعلى.  

  

ً  التقرير ويذكر الموافقة  إلى باJضافةالمعدلة  لذرةل تجريبية اختبارات أربعة على المكسيك حكومةوافقت  ٢٠١٢ مارس ٢٥في  أن أيضا
  .٢٠١٢ يناير ٦ فيالمعدلة  لذرةل تجريبيال ختبارعلى ا%

  

الرابط التالي  ل التقرير الكامل لھذا الخبر علىينزقم بت
-h�p://gain.fas.usda.gov/Recent%20GAIN%20Publica+ons/Gene+cally

2012.pdf-8-eans%20Approved%20for%20Commercial%20Use_Mexico_Mexico_6Enhanced%20Soyb  
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  جديدة لمكافحة ا�عشاب الضارة المقاومة للمبيداتوسائل تحديات جارية و

  

 مبيدات مقاومة حا%ت تزايد إيلينوي جامعةوالمساعد نيك ھوسمان بأستاذ العلوم الجزيئية لPعشاب البروفيسور باتريك ترانيل  %حظ
في عدم قلق القائمين على  تسببللجGي فوسيت  مقاومةال محاصيلال استخدام في اAوليأن النجاح وفسروا . يلينويإ و%ية في ا%عشاب

 تلكإعادة  في تيفوس يGجال مقاومة زيادة تتسبب وبالتالي،. خرىاAلمكافحة ا دواتA تھمممارسبالتالي عدم و مكافحة اAعشاب الضارة
 .الضارة اAعشابتنشيط مكافحة ل جديدة أدواتعن  البحثإعادة و المخاوف

 

. د وحذر. الضارة اAعشاب في مشكلةال ةواجھلم كبدائل استخدامھا يمكن للمبيدات مقاومةبتقنيات ومحاصيل جديدة  نومطورال معظموجاء 
 .المقاومة تطورتكون حصينة ضد  لن ،حداثتھا عن النظر بغض التقليدية، لمحاصيلل مماثلةالتقنية ال أنمن ترانيل 

 



 .جداً  جيدال شيءال استخداماJفراط في  من الصح هأن يھراوند أب ريدي" "محصول  عھد من تعلمناھا التي ا%شياءأحد "وقال د. ترانيل 
 الضارة اAعشابلمكافحة  خيار أي استخدام يجب. الجديدة ا%عشابخيارات مكافحة  اعتماد في نبدأ عندماالدرس  ھذا ننسى أ% يجبو

  . "افعاليتھالحفاظ على أمكن  إذا Pعشابل متكاملةمكافحة الواحدة لل استراتيجيةاستخدام و ،ترويو بحكمة
  
  أغسطس. ١٦لينوي في ييوم الزراعة السنوي السادس والخمسون بجامعة إفي سيتم عرض بحثھم و
  

weeds-resistant-http://cropsci.illinois.edu/news/herbicide-الجديدة، شاھد المقالة على وسائل التحديات والللمزيد حول 

tools-new-challenges-current.  
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  Btالتغلب على زيادة مقاومة الحشرات تجاه محاصيل الـ 

  

 زيادة ضوء في بديلةإجراءات ، لينوييإ جامعةب المحاصيل موعلإرشاد ومنسق علم الحشرات  أستاذ ،مايك جريي البروفيسور اقترح

تم و ٢٠١١ عام ةالغربي كاس مقاطعة في اJصابة حا%ت بدأت. Cry3Bb1الحاملة لجين  Btالـ  ذرةفي محصول  الذرة خنافسب اJصابة

 ستخداما% خGلأن يتصاعد  الوضع ھذال ويمكن. يواأ و%ية فيوتحديداً  يةالشمالالوسطى و%يات ال في ظھرت مماثلةاJبGغ عن حا%ت 

 وبالتالي ،٢٠٠٧ منذ كاس مقاطعة في Cry3Bb1الحاملة لجين  Btالـ  ذرةوُتستخدم ). على اAقل متتالية سنوات ١٠( Btالـ  لذرةالمستمر 

  .ملحوظ بشكل المقاومة لتطوير ختيارا% ضغط يزداد

  

ـ ال صفات تناوب) ٢ ؛خرىاA محاصيلال مع الذرةمحصول زراعة  تناوب) ١: مثل اJدارة ممارسات دمج المھم من أنه جراي. د واقترح
Bt عند آوي الزراعيةالم استخدام) ٤؛ الزراعة في الحشرية المبيدات مع ةالمعدل غيرالفصائل الھجينة  استخدام) ٣ ؛موسم الى موسم من 

  .ةالھجين Btفصائل الـ  زرع

  

early-exceptionally-and-confirmed-injury-root-corn-http://cropsci.illinois.edu/news/bt-شاھد الخبر على 

adu-rootworm-corn-western.  
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  جامعة إلينوي تقدم اختراق علمي جديد في الوقود الحيوي

  

 غيرال الجزءمن ويتم إنتاجه  التكلفة، حيث من فعالو بيئةلل صديق حيوي وقودوير طعن ت) SIUE( إلينويز جنوب جامعةالباحثون ب أعلن

 وفقاً و. عناصر ثGثة إلى الذرة حبات تقسيم يتم حيث التجزئة، تسمى ميكانيكية عملية بحثال فريق واستخدم. الذرةفي حبوب  لPكل صالح
 منو تجزئة،ال خGل من ولكن التقليدية العمليات % يمكن تخميرھا عن طريق الذرةحبوب  اAلياف" فإن الباحثين"أحد كوبيرت  لجون
 .إيثانول إلى اAلياف تحويل الممكن

 

. ٢٠١٢ يونيو ٧-٤الذي أُنعقد في  مينيابوليس مؤتمرات مركزب ا%يثانول وقودل الدولية العمل ورشة خGل ھمبحث هوفريققدم كوبيرت و
ً  اHن متاحةفإن ھذه التقنية  للباحثين، ووفقاً    .تجاريا

  
اقرأ المزيد من المعلومات على 

http://www.siue.edu/-research-71467-http://www.thetelegraph.com/news/ethanol and 

.center.html  
 

  ] ةرسال لصديق | تقييم ھذه المقالإ [

  

  الكيميائية تقدم ابتكارات جديدة في نھج التقنيات الحيوية BASFشركة 

  

". %ستدامةا طريقا%بتكار "تحت شعار  إلينويب شيكاغو في ٢٠١٢ يونيو ٦-٤خGل  BASF شركةبواسطة  ياعGممؤتمر  تنظيم تم

مع نقص  السكانية الزيادة إطعامبما يساعدھم على  المزارعينتجھيز  شأنھا من التي المستدامة والممارساتالتقنيات  علىالمؤتمر  ركزوي
 .وإحكام ضبطھا مدخGتزيادة تكلفة الو الزراعية اAراضي

 



ً  ھي التي منتجاتھا BASF شركة قدمتو  الحيوية التكنولوجيا مجال في وا%بتكار المحاصيل حماية على تركز والتي البحث طور في حاليا

يتم  أنُيتوقع و. مونسانتو مع شراكةوالذ تم تطويره بالللمحاصيل المتحملة لمبيد الديكامبا  نظام وھو ،إنجيناتسمى  المنتجاتأحد ھذه . النباتية
 مقاومة منتجاتستطلق الشركة أيضاً ف الحشائش،مكافحة  ابتكارات عن النظر وبصرف. ٢٠١٤ أو ٢٠١٣ في المنتجتسويق ھذا 

hيتم طرح الفصائل الھجينة س ،٢٠١٣ عام بحلولو. الحيوية غيرات جھادل"DroughtGuard السوق في الجفاف" الحاملة لصفة تحمل. 

 

المتحملة  الھجينةھذه الفصائل  على يديلوضع  ا%نتظار استطيع %" في الفسيولوجيا النباتية إلينوي جامعةب ستاذاA ،بيلو فريد. د يقولو
ومن . ھذه المحاصيلاعطاء دفعة ل علىين حقاً قادر نكون أن عليناو ،تعد حاجزاً  % هايالم Aنمناطق الزراعة المطيرة  في وحتى لجفاف،ل

  ".ا%نتاج كفاءة لزيادة اتخاذهيتم  ما وھذا الذرةبطول مناطق زراعة  للجفاف المقاومة الھجينةالضروري زراعة الفصائل 
  

as-innovation-summit-media-basf-h�p://www.croplife.com/ar+cle/28079/2012-لمزيد من التفاصيل، ادخل على 

sustainability-to-path-the.  
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  لدعم التقدم التجاري SG Biofuelsكس بشركة يمركز جديد لعلوم الجينوم

  

 الجديدة المنشأة تضمو. كاليفورنياب وجديي سان في يكسالجينوم Aبحاثمركز ومشترك  موسعمركز رئيسي  SG Biofuelsشركة  تحتتفا

 .البذور إنتاج في للشركة التجاريقدم الت وستدعم تب،امكالوالصوب و المختبرات من مربع قدمألف  ٦٠مساحة 

 

 رؤيتنايقدم للواقع  عملياتنا في والتوسع الجديدة منشأتنا افتتاح إن" للشركة التنفيذي والرئيس SG Biofuelsشركة  رئيس ھاني، كيرك وقال

   ."يكسالجينوم مووعل النباتية الحيوية التكنولوجياتقنيات المدعمة بأحدث  المحاصيل منصة تحسينل عالمي مستوى لتأسيس
 

 تربيةال مختبرويقوم . الجاتروفاة جيرمبGزم مجموع تطوير على ساعد مماعلى أحدث مستوى نمط جيني  بتطويرالشركة قام العلماء بو
ً  الجزيئية  الجديد اAبحاث مركزويضم . وواسمات الحمض النووي الجينوممعلومات  ستخدمت مبتكرةوراثي انتقاء  أساليب تطويرب أيضا
  .تجدد النباتو الجاتروفايتم تطوير تقنيات استحالة  حيث اAنسجة لزراعةرفق م أيضاً 

  
على  SG Biofuelsاقرأ البيان الصحفي بموقع 

SavR/en/news/news_item.php?news_id=91http://www.sgfuel.com/Admin.  
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  تكنولوجيا الجيل القادم لقراءة التسلسل تفتح ا�بواب ل*كتشافات

  

علوم في لتجھيزات جديدة  ھااقتناءمع القمح  تربيةل ھابرنامجطGق Jآند بيوإنفورماتيكس أجريGيف جينوميكس تكساس مؤسسة تستعد 
ا ا%قتناء ھذ أنالمؤسسة  مدير جونسون، تشارلز. د وقال. Illumina HiSeq25000 التسلسل تكنولوجيامن  القادم الجيلوھي  الجينوم

 .تكساس جامعةكلية الزراعة والميكانيكا بمنظومة عبر  العلماء وتمكين توجيه خGل من العلمية ا%كتشافاتيسير لت المعھدمھمة  مع تفقي

 

لزيادة اJنتاجية  ممتازةال القمحأصناف  وتطوير دمج على اHن القدرة لدينا "بأجريGيف  التنفيذيالمدير  معاونمكوتشين،  بيل. د وقال
خبرتنا  بين الجمع خGل منف .التربية في التقليدية الوسائل مع بالمقارنة بكثير أقصر فترة في خرىالجودة والصفات اAو الجفاف وتحمل

 نظم عبر ھامة تطوراتتقديم بإمكاننا نحن مؤسسة أجريGيف  ،والزراعة ومعرفتنا بالعلوم الجينومية اHفاتومكافحة  التربيةالقوية في 
  ".الزراعة

  
technology-sequencing-generation-h�p://today.agrilife.org/2012/06/13/next- شاھدلمزيد من المعلومات، 

discoveries/-to-doors-opens  
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  الھادئ والمحيط آسيا

  المحاصيل المعدلة وراثياً تقلص من بصمة مبيدات اLفات

  
الموضوع المنشور بمجلة ذا "كونفيرسيشن".  في الحديثة الزراعة فوائدبسرد  ملبورن جامعةريتشارد روش وديفيد ترايب ب ينلماقام الع
 والمبيدات اAعشاب مبيداتناتجة عن لا البيئية اAضرار من قللتو التربة تآكلوتمنع  الكربون انبعاثات من قللت الحديثة الزراعة أن واوكتب

  .الحشرية

 

ضد  ةالمدمج حمايةذات ال جديدةال محاصيلمن خGل ال الحشرية اHفاتمكافحة غيير ثوري بالكامل في تلما جاء في المقالة فقد حدث  وفقاً و
المحصنة ضد  والذرة؛ تقريباً  أسترالياالكلي ب القطن محصول تمثل يذوال الحشراتالقطن المحصن ضد  المحاصيل ھذه تشملو. الحشرات
ً  واسع نطاق على زرعتُ  يتوال الحشرات رش  بسبب التسمم حوادث من وأسرھم المزارعين حمايةستتم  التطور، ھذا معو. عالميا
ً المعدل  القطن إلى سترالياأ في القطن مزارعيتحول  عندماما يعد نجاحاً بالفعل و. ا%صطناعيةويات الكيميا ً  ١٥ منذ وراثيا  .عاما

 

ً  المعدل القطنخّفض  ستراليا،أ فيو  المعدلة المحاصيل أن إلىالعالمية  التقديرات وتشير ،%٨٠ بنسبة كيميائيةال دةومال رشمن  وراثيا
 ً   .٢٠١٠ إلى ١٩٩٦من  مراجيلو كمليون  ٤٣٨بمقدار  المبيدات رش خفضت قد وراثيا

  
farmings-shrink-crops-modified-http://theconversation.edu.au/genetically-على الموضوع شرح يمكن قراءة 

3004-footprint-pesticide.  
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  وزير باكستان يبحث الحاجة إلى إعادة تعيين معايير اMنتاج الزراعي

  

." الزراعي hنتاجالمعايير الرئيسية ل أولويات وتحديد تعريف Jعادة ماسة حاجة وھناك باكستان %قتصاد الرئيسي المحرك ھي الزراعة"

 حول تشاوريةال عملال ورشة فيالقومي  العلمي والبحث الغذائي Pمنل باكستان وزير جاتوى خان عليإم معظم  السيدكانت ھذه وجھة نظر 

 ".التنظيميةبھيئة بيل  النباتيةالحيوانية و والصحةالقومية الغذائية  لسGمةا"

 

 الحالية التشريعات نأ وقال. البلد في يةوالنباتالحيوانية  والصحة يةغذاA سGمة ظروف تحسين على التركيز إلى الحاجة على جاتوى وأكد

 في الزراعية اAغذية قطاع يواجھھا التي التحديات من واسعةمجموعة  لمعالجة الكفاية فيه بما متماسكةغير و كافيةغير  المؤسسي واJطار

اAغذية والصحة الحيوانية والصحة  لسGمة الرسمية الوطنية الضوابط من متكاملة منظومة توفرس الجديدة السلطة فإن وبالتالي. باكستان
 .مبھ المتعلقة والجوانبالنباتية 

 

اAغذية والصحة الحيوانية والصحة  لسGمة الرسمية للضوابط وطني نظام الجديدة الھيئة ه يجب أن تنسقأن العمل ورشة خGل قترحاُ  و
ً  وتقرر. المجا%ت ھذه في المخاطر Jدارة وطنيةال قراراتوضع الوالنباتية   السلطات إلى هميتقدالتقنية و للوائح نموذجوضع  أيضا

  .والواردات تصديرال أسواق في المختصة السلطات مع روابطتنسيق  أيضا تميوس. المختصة

  

المقال متاح على 
h�p://www.pabic.com.pk/Agriculture%20plays%20vital%20role%20in%20Pakistan's%20economy.html.  
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  كشف آلية دفاع اللكتين في النبات

  

 الفيروسات بعض تراكم من والحيوانات البشر يحمي بروتين ھو كتينوالل. النباتات في كتينفي الل الحماية آلية طوكيو جامعةب باحثونال تبعت
 كبيرة أعدادتواجد  من الرغم على واضح غيردور اللكتين  يزال % ،النباتاتب يالدفاعالنظام  فيو. البشرية المناعة نقص فيروس فيھا بما
 .النباتات في البروتين من

 

ً  وأوضحوا. النباتات في يةالفيروس مقاومةيحث الاللكتين  أنعن الحياة  علومبكلية الزراعة و العلماء من مجموعة كشف  النباتات أن أيضا
 .المعروف النباتي يالمناع نظامالعن  مختلفة آليةب عمليواللكتين  على قائمنظام مناعي جديد  لديھا

 

  .ضامراAنتيجة  المحصول خسارة منيقلل و الطبيعية النباتات الدفاعات تحسين إلى يؤديس ا%كتشاف ھذا أن عتقدويُ 
  



highlights/lost-research/research-tokyo.ac.jp/en/todai-http://www.u-اعرض البيان الصحفي لجامعة طوكيو على 

domestication/-in.  
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  المعدلة وراثياً على حقوق المزارعين في الغذاء البذورآثار استخدام 

  

ً  المعدلة البذوراستخدام  على المترتبة اHثاربنشر دراسة على  الصينب جباودين جامعةب Minxing Zhao الباحثقام   حقوقال على وراثيا

ً المعدلة  المحاصيل تطور Zhao استعرضو. الصينيين لمزارعينالغذائية ل التحكم أن يتم وضع  بضرورة ونصح الصين في) GM( وراثيا

ً من شأن ھذا و. المنتجين أيدي في الزراعي نتاجJا مدخGت في  النباتية الوراثية والموارد والمربين والمGك المزارعين حقوق حماية أيضا

  .السلبية ھاآثار يصوتقل وراثياً  المعدلة البذورمضاعفة المنافع الناشئة عن و

  

: )Developing Country Studies( دراسات الدول النامية بمجلةالدراسة الكاملة منشورة 

h�p://www.iiste.org/Journals/index.php/DCS/ar+cle/viewFile/1754/1707.  
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  أوروبا

  ٢٠٢٠برنامج لتطوير التكنولوجيا الحيوية في روسيا حتى عام 

  

اتحاد العلماء بواسطة " ٢٠٢٠ عامحتى  الروسي ا%تحاد في الحيوية التكنولوجيا لتطوير شاملال برنامجال" عنمؤخراً تم اJعGن 
 ا%ستراتيجيات وثيقةوتضمنت ال. )GAIN( الزراعية للمعلومات العالمية بالشبكة USDA FASاAميركية  الزراعة اAمريكيين بوزارة

ذكرت و. والنامية المتقدمة الدول معتكافؤه و المجا%ت جميع في ٢٠٢٠ عام بحلول الموجھة الحيوية التكنولوجيا اقتصادصنع  في المختلفة
ً % تزال روسيا الوثيقة أن   .الزراعية الحيوية التكنولوجيا ذلك في بما الحيوية التكنولوجيا اتاستخدام مجال فيأخرة مت حاليا

 

 مليار ٦٫٧(% ١٧ع تخصيص نسبة م دو%ر مليار ٣٩ بتكلفة ،٢٠٢٠-٢٠١٦ و ٢٠١٥-٢٠١٢ مرحلتين، على البرنامج تنفيذ وسيتم

 الزراعية الحيوية التكنولوجيا واستخدام تطويرل المبذولة الجھود كل الحكومة وبالتالي تتخذ. الزراعية الحيوية التكنولوجيا لتطوير) دو%ر

  .الروسية الزراعةعلى  التكنولوجيا ھذه %ستخدام المحتملة المنافع وتحقيق روسيا في

  

الكامل على المستند قم بتنزيل 
h�p://gain.fas.usda.gov/Recent%20GAIN%20Publica+ons/Program%20on%20Development%20of%20Bio

2012.pdf-7-technology%20in%20Russia%20through%202020_Moscow_Russian%20Federa+on_6  
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  ٢٠:٢٠يطلقان صنف القمح الجديد  BBSRC مركز روثماستيد و

  

®  ٢٠:٢٠ جديدال القمحبرنامج ) BBSRC( البيولوجية والعلوم الحيوية التكنولوجيابمركز روثماستيد للبحوث وھيئة بحوث  العلماءأطلق 

 حدث خGل البرنامجوتم إطGق . المقبلة ٢٠ ال السنوات غضون في الھكتار في طنا ٢٠ إلى المتحدة المملكة في القمح محصول لزيادة

 ظل في الغذائي اAمن تحديات لمواجھة الGزمة واAدوات المعرفة قاعدة توفير إلى يھدف الذي ٢٠١٢ المتحدة المملكةمحاصيل الحبوب ب

  .العالم سكان عدد تزايد

  

 الضوئي التمثيل كفاءة وتحسين ،المثال سبيل على الوراثي تحسين خGل من القمح، وكم نوعية تحسينل البحوث تمويلب برنامج سيقومو

  .الغذائية العناصر استخدام كفاءة وتحسينالمعدلة  البذور وتطوير الجذريالتفرع الظلة وو

  

 من ’شاملة عاصفة‘ الى يتجه العالم" أن المتحدة المملكةب العلميين المستشارين رئيسالسيد جون بيدينجتون  ذكر ،البرنامج اطGق خGلو

Aسنة  ٤٠-٢٠الـ على مدى المناخ تغيرل الكامن التھديد مع كبير بشكل سوف الغذائية والمواد والمياه الطاقة على الطلبسيتزايد  حيث حداثا



 مياه كميات باستخدام وذلكمساحة أرض أكبر قليGً  على الغذاء من المزيد زراعةھو  العالمية الزراعة يواجه الذي التحديإن . المقبلة

  ". التاريخية الناحية مناستخدمناه  مما أقل ومبيدات وأسمدة

  

bbsrc-rothamsted-pr-security/2012/120613-http://www.bbsrc.ac.uk/news/food-يمكن عرض المقالة الكاملة على 

20.aspx-20-wheat-launch.  
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  رؤي جديدة حول كيفية مقاومة النباتات لQمراض

  

ً  دوراً  الخGيا جدران الوقت الحقيقي الذي تلعب فيه لليزرجديدة  تكنولوجيا باستخدامبروكس  أكسفورد بجامعة%حظ العلماء   الحد في حاسما

  .التي تغزوھا الجراثيمتحارب و البGزمي الغشاء في البروتينات ستقرتو. لھجومالنبات ل تعرض عندالناتجة  لبروتيناتحركة ا من

  

ً مطورة  تتبع تقنية استخدامعن طريق و  استخدامبتكميلھا و ،)OCTOBUSتصوير "التفاوت البصري Jنتاج حلول فريدة" (بنظام  خصيصا

  .تحت البحث والدراسة لعيناتل للغاية الدقة عالية صور إنتاج تم ،الكليتفلور ا%نعكاس الداخلي 

  

 تحدث التي اAساسية البيولوجية لعملياتل معرفتنا في حيويال التقدم ھذا" بروكس أكسفورد جامعةرونيونس ب جون. د مشروعرئيس الوقال 

 قبل من فقط ليس، المطروحة التحديات مواجھة على وقدرتھا المحاصيل، مرونة تحسين على ساعدنامن شأنه أن ي الحية النباتية الخGيا في

  . "المناخ حرارة درجة وارتفاع الجفافمن قبل  أيضا ولكن واHفات اAمراض

  

how-into-insight-pr-security/2012/120613-http://www.bbsrc.ac.uk/news/food-للمزيد، اقرأ المقال ا:صلي على 

diseases.aspx-fight-plants  
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  العلمي البحث

  العلماء يتتبعون آثار جينات مسار الفترة الضوئية في ا�رز اLسيوي أورايزا

  

مع  ونتكيفوي مختلفة فسيولوجية خصائص ملھوھم  جابونيكا،و  إنديكا ،)Oryza sativa( اHسيوي اAرزھناك سGلتين معروفتين من 
قام العالم . بطول الخط الجغرافي باخGنتلمستھدفة  الضوئيةالفترة  حساسيةالمسؤولة عن  الجيناتتكون عادة ما و. ةمختلفجغرافية  خطوط

 رئيسية جينات أربعةعلى  وا%صطناعي الطبيعي نتخابا% آثاربتقييم  الباحثين من فريقمع  وطنيةج الكون جتشينتشاو لي ھوانج بجامعة 
و  HEADING DATE 3a(Hd3a)و  HEADING DATE 1 (Hd1)و  PHYTOCHROME B (PhyB) وھم لمسار الفترة الضوئية

EARLY HEADING DATE 1 (Ehd1)، ل منGرز في النوكليوتيدتعدد أشكال  أنماط دراسة خAرز و المزروع اAالبريا. 

 

 علىتفرقة مالالنباتات  في خرىاA الجينات لجميعموجود  ا%ستوائية وشبه ا%ستوائي O. rufipogonأرز  بين الجغرافي التقسيم وكان

 خطوطال تقسيمات مع وتتوافق طويلوقت  منذ ةنقسمم تشكيGت وجودب PhyB باستثناء الجينات جميع وتميزت). TOC( السرطان مدار

 لجميع ا%ستوائي O. rufipogonترابط مع صنف عن وجود  O. indicaسGلة  تكشفو. انتقاء تحويلي محتمل عن توكشف الجغرافية

 .O نع يزاالتم من معقدة أنماط عن بكثير،مدى توزيعي أكبر  الھ يتالو ،O. japonicaكشفت سGلة  أخرى،جھة  منو. الجينات

rufipogon مختلفة زراعية احتياجاتأظھر  يذال Jوفي الـ . المحصول ةنتاجيO. japonica،  باستثناء وراثياً  الجيناتتمايزت جميع 

Hd3a ) عند مدار السرطانTOC(،  في الجغرافي التقسيم وقعبينما Hd3a،  المختلفة الضوئيةوقد يرجع ذلك إلى الفترات. 

 

) LD( يبطارتال التوازن اختGل مثل الزراعة والتأقلمنتيجة عملية اختGفات وجود عن  الضوئيةالفترة  لجيناتاAخرى  خصائصوكشفت ال

 والمدارية المدارية شبه اAليGت بينعبور ال؛ والمزروع اAرز في HD1 رةتاووالمت المتكررةغير الوظيفية وحدوث الطفرات  ؛الجينات في

  .indicaو   O. japonica في Hd3a و HD1 بين البليغ الترابطي التوازن اختGلو ؛HD1في 

  
h�p://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1365-اقرأ المزيد من التفاصيل حول الدراسة على 

313X.2012.04915.x/abstract  
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في  .Brassica rapa subspا4نجبال الداخلي (التھجين الضمني بين ا�نواع النباتية) للجينات المقاومة لمرض الساق السوداء بنبات 

  صنف السلجم

  

. Leptosphaeria maculansيسبب بواسطة ممرض بكتيري يسمى و )السلجم( الكانو%بنبات  السائدة اAمراض أحد وھ السوداء الساق

 لساقل المقاومة الجينات من اثنين بنقلآخرين  باحثينمع  كنداب الزراعية واAغذية الزراعةبإدارة  يوقام فينجن  المشكلة، ھذه لمعالجةو

 وحلل. اAنواع بين التھجينعن طريق  الكانو% في B. rapa subsp. Sylvestris (BRS)فصيلة  من) LepR2 و LepR1( السوداء

الفصل  نسبة أن أظھرت والتي) WT4BC1 و WT3BC1( تبادليال زاوجالت من أجيال اثنين في ميكروساتGيتواسمات النتائج  الباحثون

 .BRS وغير BRSفي أليGت  ١:١

 

. LepR2و LepR1 مقاومةال جيناتال تحملالتي  النباتات لتمييز (WA51 and pl87-41)ھم  L. maculansين من عزلت فريقال واستخدم

كان  بينما ،WT3BC1 مجموعة في التوالي على pl87-41 و WA51 تعز%لل مقاومة كانت النباتات منفقط ٪ ١٦٫٦ و ٤ أن وجدواو

 بمساعدةا%نتخاب والبذرة  مقاومة علىوبناًء . WT4BC1 مجموعة في التوالي على العز%ت لھذه مقاومة النباتات من٪ ٣٣٫٣ و ١٧٫٩

الحامل لجين  BC2S1 WT3-21-25-9نبات و LepR1ـ لمماثل الالحامل لجين المقومة  BCI1 WT4-4نبات تم تحديد  ،)MAS(الواسمات 

LepR2. 

 

 اAليGت لتقليل جيل كل فيأسلوب ا%نتخاب بمساعدة الواسمات  الباحثون واستخدم. السلجم مع ونجحت النباتات الناتجة في التزاوج التبادلي

ذو مقاومة عالية سلجم إنتاج صنف  إلى ھذاوأدى  .Cالمكمل لكروموسومات الجينوم  ةادعست%و BRSالـ  جينومالمرتبطة ب مقاومةغير ال

  .السوداء لساقلمرض ا

  

  ./h�p://www.springerlink.com/content/b37u344048j14716الدراسة البحثية متاحة على 
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  مقارنة حول تأثير الطفرات على فول الصويا في البرازيل

لصنف  يةطفرتال ائصخصالو والمعادن الحشرية المبيدات تركيزات بتقييم وزمGؤه ا%تحاديةألفيناس  جامعةب فينانسيو فينيسيوس عالمقام ال
ً  ينمتاحھم صنفين و ،وراثياً  المعدل) BRS Valiosa RR(صنف والمزروع تقليدياً ) Conquista MG-BR46( فول الصويا  في تجاريا

 .البرازيل

 

ً  المعدل الصويا فولمن ) وزن/وزن٪ (٢٠ أو٪ ١٠ أو ٪١ على تحتوي غذائيةبأنظمة ة سويسريال فئرانالذكور  تغذيةوقام الفريق ب  وراثيا

ً تقليديالمزروع  الصويا فول أو  )والكربوھيدرات والرطوبة بروتينالو دھونالو رمادال( تغذيةمعامGت ال في خرىاA عناصرال وكانت. ا

ً  والمعدلاAصلي  الصويا فول أن ا%ختبارات نتائج وأظھرت. مقدارال نفسب  العضوي الكلوراHفات مثل  مبيدات على ناحتويي % وراثيا

 وجدواو. الكبدعلى  اً ضرر لتسبب كافية ليستوھي  الثقيلة المعادن من ةمقبول تركيزات عن الكشف تمو. والكاربامات العضوي الفوسفاتو

 فولفي الموجود  مثل النووي الحمضتلف  ضد وقائي تأثير وله طفرةفي حدوث  سببتي أن يمكن %وراثياً  المعدل الصويا فول أن أيضاً 

  .المزروع تقليدياً  الصويا

  

  .http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/01635581.2012.687677اقرأ الملخص على 
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  ما وراء كروب بيو تك

  على نقل الم*ريا اً غير قادربحيث يكون بعوض ال يعالجونالباحثين بجامعة كاليفورنيا 

  

 ةقاعبإمكانه إ Anopheles stephensi لبعوض نموذج باريس في باستور ومعھد جإيرفين كاليفورنيا جامعةب وزمGؤه جيمس أنتونيقدم 

ً رئيسي ناقA. stephensi  ًGبعوض ويعد . المGريا طفيل تطور  نقل هيمكن % الجديد البعوض ولكن اAوسط، والشرق الھند في لمGريال ا

 .لدغال طريق عن المرض

 

 استغلو. الطفيليات قتلت مضادة أجسامة البشريبالمGريا  المصابة الفئرانكونت . الفئرانعلى  دراساتال خGل من منھجھ باحثونال طورو

 فيو. البعوض في ا%ستجابة نفس جانتإ ھايمكن التي الجيناتبھندسة قاموا و ةيالمناع ستجابةا% لھذه الجزيئية المكونات جيمس فريق

 نأ جيمس وقال. لkخرين مؤذي غير الطفيل تجعل التيو وراثياً  المعدل البعوض في المضادة اAجسامإطGق  يتم ،الخاص بھم النموذج
طفيل  نقلتوتستضيف  التي المختلفة البعوض أنواع من العشراتعلى  بحثھم تطبيق يمكنأنه  ھيميزة الطريقة التي ابتدعھا فريقه 

Plasmodium falcifarum.  

  

 .http://today.uci.edu/news/2012/06/nr_malaria_120612.phpاقرأ المزيد حول ھذا البحث على 
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  تحوير عثة الكرنب وراثياً لخفض تجمعات اLفات

  

. العالم مستوى على ضرراً  اAكثروھي أحد الحشرات المعروفة  ،وراثياً البريطانية في تحوير عثة الكرنب  بشركة أوكسيتكنجح الباحثون 

 إناث مع تتزاوج عقيمة ذكورإنتاج عن طريق  الزراعية بالمحاصيل ارضراJو المرض شرن من الحشرات منعھو  الباحثين ھدف وكان

 .تجمعاتھم عدد انخفاض إلى نھايةال في سيؤديمما  النوع، نفس

 

التعديل  تكنولوجياما ترتبط  عادةقائGً "عثة الكرنب بشركة أوكسيتك،  مشروع قائدو دكتوراهالوعلق د. نيل موريسون، الحاصل على 
 نا اتخذنا نھج بديل ولكن الحشرات، ضد يةدفاعقدرتھا ال تعزيز حيث من تنافسية ميزةمنحھا و الغذائية المحاصيل تعديلب الزراعة فيالوراثي 

 في الجيناستدامة  معدو اAنواع في دائم تغيير بأيالقيام  دون هنريدالذي  تأثيرلحصول على اللفقد استخدمنا علم الوراثة  ،أوكسيتك في

 تھاقدر عدم أي ،استثنائياً ضرراً  نفسھا الحشرة، ألحقنا بتنافسية ميزة محصولمنح اللالتأشيب الجيني  نھج استخدام من بد%ً لذلك و .بيئةال

  ".الحشرات لمكافحة ومستدام آمن نموذجتقديم  إمكانية يوفر وھذا...  التكاثر على

  

والتقييم والمشاورة قبل إطGق  تطويرطويلة من الللقيام بعملية و% يزال المشروع في مرحلته اAولية، وقال الباحثون أنھم % يزالون بحاجة 
  .الحشرات المحورة وراثياً 

insects-male-sterile-produce-to-GM-of-http://www.agprofessional.com/news/Use-اقرأ المزيد على 

158446455.html?ref=455.  

  

  ] ةرسال لصديق | تقييم ھذه المقالإ [

  

(Qالح) العلماء يستخدمون طب النانو لمكافحة مرض الھربس  

  

 مكافحةل والبقاء الجسم دفاعاتفي النفاذ بعمق  ھايمكن ةخصصم جسيمات نانو ھوبكنز جونزالباحثين بجامعة طور مجموعة من 

 .الضارةالميكروبات 

 

 يثيلينإ البوليب مغلفةبحجم النانو  وحدات إلى ھربس،مرض الل دواء وھو اAسيكلوفير،بتحليل المضاد الفيروسي ه وفريقھانز  ستيناجقام 

. يوم لمدة ھناكوبقت الفئران  مخاط اAسيكلوفير جسيمات اخترقت. المھبلي الجل باستخدام الفئران إناث على وھاطبق ثم) PEG( جGيكول

. للعدوى عGمات عالجةالمُ  غير الفئران من% ٨٤أظھرت  بينما ،herpex simplex فيروسالُمعالجة  الفئران نصف من أقلتم إصابة 

ً  الفريق ويخطط. الحية الحيوانات فيباستخدام تقنية النانو  لھربسلالطبية  معالجةفي الأول طفرة علمية  ھي تھمدراسفإن  ،ھانزل وفقاً و  أيضا

  .)البشرية المناعة نقص لفيروس دواء( تينوفوفيرلل مماثلنانو  جسيماتتطوير  إلى

  



vaginal-penetrates-http://www.scientificamerican.com/article.cfm?id=nanomedicine-اقرأ المقالة اAصلية على 

mucus.  
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  إع*نات

  رامان للباحثين ا�فريقيين بالھندمنحة 

 

 ةيوالصناع ةيلتجارا الغرف اتحاد خGل من الھند وحكومة )MEA( الخارجية الشؤون وزارةو )DST( والتكنولوجيا العلوم وزارةقامت 

 التعاونية البحوث Jجراء لھم الفرصة ريتوفل ٢٠١٠ عام في يناAفريقي للباحثينبإطGق برنامج منحة سي في رامان الدولية  )FICCI( بالھند

 المنحة ھذه من والھدف. والتكنولوجيا العلوم مجا%ت في والتطوير البحث ومؤسسات الھندية الجامعات في الرائدة البحثية المجموعات مع

 الھندية الجامعاتبمختلف  والتكنولوجيا العلوم مجا%ت مختلف في التعاونية ثابحاJ Aجراء يناAفريقي للباحثين فرصال توفير ھو

الشريك " ھو )FICCI( والصناعية بالھند التجارية الغرف اتحاد. الھند في ينالمضيف العلماء إشراف تحت والتطوير البحث ومؤسسات

 الباحثين من الطلباتإلى تقديم  والتكنولوجيا، العلوم وزارة عن نيابةً  ،FICCIويدعو اتحاد . الدولية رامانبرنامج منحة سي في ل" المنسق

  .منحةلحصول على الل يناAفريقي

  

  cvrf.in/introduction.aspx-http://www.indoafricaشاھد اJعGن على 
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  4٢٠١٢جتماع المائدة المستديرة العالمي للمزارعين فتح باب الترشيحات على اMنترنت 

  

 المزارعينالتواصل رسمياً مع  وسيتم. يونيو ٢٩ الجمعة حتى للمزارعين العالمي المستديرة المائدة اجتماع لحضور الترشيحاتتم فتح باب 
مجموعة "حقائق التجارة  هتفاتضذي اسال ،العام ھذا حدثفي  المقرر ومن. النھائي الموعد بعد العالم أنحاء مختلف من للمشاركةالمدعوين 

 أسبوعنفس  خGل – اAمريكية المتحدة الو%ياتب آيوابو%ية  موين دي في ٢٠١٢ أكتوبر ١٩ – ١٥في  عقديُ أن  ،)TATT(والتكنولوجيا" 

  .للندوة تسجيلالو والفندق الطيرانمصاريف  تغطي سفر منحة على للمشاركةالمدعون  نوالمزارعوسيحصل . اءللغذالجائزة العالمية  ندوة
  . TAATيمكن تقديم الترشيحات على اJنترنت من خGل ا%ستمارة اJلكترونية المتاحة على موقع 

  
farmer-http://www.truthabouttrade.org/global-شاھد اJعGن على 

roundtable/?utm_medium=email&utm_campaign=Reminder+2012+Global+Farmer+Roundtable+Nominat

ions&utm_content=Reminder+2012+ 

le+Nomina+ons+CID_8f5662d3130acef2830a6f385f6a9124&utm_source=TATTGlobal+Farmer+Roundtab

+Newsletter&utm_term= 

Global+Farmer+Roundtable.  
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