
  ٢٠١٢ يونيو 29                في ھذا العدد

  ا�خبار

  عالمياً 

 مؤتمر عالمي حول البحوث الزراعية لمناقشة الشراكات الدولية •

 توجيه تحسين المحاصيل في القرن الواحد والعشرينالفاو تصدر منشوراً ينادي بإعادة  •

 المزرعة بالدول الناميةمحصول زيادة إنتاجية يجب منظمة التعاون والتنمية في المجال ا'قتصادي:  •

 ٢٠مؤتمر ريو+اتفاقية الزراعة المستدامة في ا'تحاد ا+وروبي والبرازيل يوقعان  •

  أفريقيا

 أوغندا تعد مشروع قانون للسماح بزيادة إنتاج المحاصيل المعدلة وراثياً  •

 يتجادلون حول استخدام البذور المعدلة وراثياً مزارعون القطن بزيمبابوي  •

 ويمكن أن تؤدي إلى العجز الغذائيقوانين وضع الع;مات على المنتجات المحورة وراثياً تصعب العمل يحذرون: بكينيا أصحاب المطاحن  •

 نقص البذور يھدد ا+من الغذائي في غامبيا •

  

  ا�مريكتين

 كمحصول وقود حيويالباحثون يعرضون فوائد السورغم  •

 حيويةللطاقة العشب البراري كوردجراس: محصول كامن  •

 في المحاصيل "الشت;ت التوأم"من حدوث  فيتامين سي يزيد •

 التنظيمات الكنديةنبات الكانو' الجديد المقاوم لمبيدات ا+عشاب يحصل على موافقة  •

  

  آسيا والمحيط الھادئ

 تحديد الجين المسئول عن تحسين الجودة واCنتاجية با+رز •

 ا'قتصاد الحيويماليزيا على وشك اCع;ن عن مبادرة  •

 الزراعة الحديثة لمستقبل أكثر إشراقا لتكنولوجيا الحيوية حوللورشة عمل  •

 للقصب المعدل وراثياً حول تقييم س;مة ا+غذية العامة آراء معرفة سعى ليالجھاز التنظيمي اCندونيسي  •

  

  أوروبا

 المفتاح الحيوي في النباتات يمھد الطريق لتحسين إنتاج الوقود الحيوي •

 الحكومة اCسبانية: الذرة المعدلة وراثياً صديقة للبيئة أكثر من الذرة التقليدية •

 آمنة ل;ستخدام MIR162 الذرة المعدلة وراثياً  الھيئة ا+وروبية لس;مة ا+غذية: •

 تجدد الموافقة على زراعة فول الصويا المقاوم لمبيدات ا+عشاب EFSAبـ العامة القائمة على العلوم سياسة ال •

 بسلوفاكيالتكنولوجيا الحيوية الزراعية السنوي لتقرير ال •

 البحوث المستقبلية على الجذورعقد مؤتمر لمناقشة  •

  
  البحث العلمي

 على يرقات النحل عديم اللدغ CRY1ACالعلماء يدرسون آثار بروتين  •

 غير المحورةالتي تغذت على الذرة المحورة وراثياً والذرة الجيني لJبقار الحلوب أنماط التعبير  •

  CRY1ABجين الجيني الخالي من الواسمات ومحدد ا+نسجة لتعبير ال •

   

  ما وراء كروب بيو تك

 للكبد داخل المعملزراعة نسيج مشابه  •

 المتحدةعلى نطاق واسع بالمملكة  يقرنبيط بينيفورتإنتاج بحث بريطاني يؤدي إلى  •

 في نبات الكيسوميكتشفون مركب مضاد للسرطان العلماء بجامعة كيبانجسان ماليزيا  •

  
  إع(نات

 تبدأ التدوين على بلوج سبوت ISAAAھيئة  •

  

  رسائل تذكيرية

 أفرودة على الرسوم الكرتونية والتكنولوجيا الحيوية •

    حول تطوير ا+صناف النباتية الجديدةاتحاد البذور الدولي فيديو  •



  عالمياً 

  لمناقشة الشراكات الدوليةمؤتمر عالمي حول البحوث الزراعية 

  

يتناول وس. نوفمبر ١ - أكتوبر ٢٩الفترة من  في) GCARD II( لتنميةل الزراعية للبحوث الثاني العالمي المؤتمر وايجأوروستستضيف 

 ;بتكارل الشراكة على التركيز زيادة مع ،GCARD طريق خارطة في محددة مھام تنفيذ إلى تؤدي أن شأنھا من التي ا'ستراتيجياتالمؤتمر 

 .المزارعين صغار على التأثيرو

 

 ا'ستشاري الفريق مع بالتعاون والزراعة ا+غذية منظمةمقر ب )GFAR( الزراعية للبحوثبواسطة ا'جتماع العالمي  المؤتمرتم تنظيم 

 بحثل الدولية الشراكة فرص لفتح منبراً  GCARD IIأن يكون  المتوقع ومن. أجروبوليس إنترناشونالو) CGIAR( الدولية الزراعية للبحوث

  .المستدامة لزراعةستترك آثاراً حقيقية ل التي البرامج وتطوير

  

علي  GCARD IIنزل النشرة اCع;نية 

w.egfar.org/sites/default/files/files/Flyer%20with%20agenda_last%20version.pdfhttp://ww خارطة الطريق .

  .h*p://www.fao.org/docs/eims/upload//294891/GCARD%20Road%20Map.pdfمتاحة على  CGARDلمجموعة 
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  الفاو تصدر منشوراً ينادي بإعادة توجيه تحسين المحاصيل في القرن الواحد والعشرين

  

 كونت أن ينبغي التي والتكنولوجية العلمية ا+دوات بعض على الضوء يسلط اً منشور) الفاو( والزراعة ا+غذية منظمةب باحثوننشر ال
. السكان عدد وتزايد العالمي الغذائي ا+من انعدام لتحديات ةواعد ولحل ميلتقددراسة  اءجرتم إو. التربية برامج جميع فياً أساسياً عنصر

 ا+خرى ةيالتنافس المطالب قبل من الغذائية اCمدادات على والضغوطالتباين و المناخ تغيرل محبطةالالعواقب بسبب  التحدياتحجم  تفاقميو
 .وا'قتصادية ا'جتماعيةالمتعلقة بعدد السكان والمطالب 

 

تعطي  التيا+صناف  تلكھي و ،"الذكية" أصناف المحاصيلب يسمى ما وانتاج لتوليد النبات تربية توجيه إعادة ينبغيأنه دراسة قترح التو
 ا'بتكار زيتحفوتشمل  النباتات، تربيةلقائمين على ل م;ئمة سياساتإقامة  أيضاً  وتقترح. المدخ;ت من أقل بعدد ولكن إنتاجية أكبر
؛ الخاصالقطاع و العام القطاع بين التآزر ذلك في بما والتعاون، الشراكاتقامة وإ ؛النباتات ينمربي من جديد جيل وتدريب ؛وا'ستثمار

 .بھا الخاصة القيمة سلسلة مكونات تماسك لتحسين وسيلةللغذاء ك النباتية الوراثيةالموارد  إدارةمواصلة  نھج واعتماد

 

 .محددة احتياجات لتلبية الزراعي واCرشاد للبحث الوطني نظامھمإلى تعديل  النامية الدولدعت الدراسة و

 

  .pdf-1-7010-h*p://www.agricultureandfoodsecurity.com/content/pdf/2048.7شاھد المنشور ا+صلي على  
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  زيادة إنتاجية محصول المزرعة بالدول النامية منظمة التعاون والتنمية في المجال ا:قتصادي: يجب

  

 العشر السنوات في الغذائية المواد على العالمي الطلب تلبيةعلى  لمساعدةوسائل اأحد  الناميةإنتاجية المزرعة في الدول  ارتفاعيعد "
 المجال في والتنمية التعاون منظمةب ةيالتجارا+سواق و الزراعية ا+غذية قسم رئيس جونز، يواينلسان على البيان جاء ھذا  ،"القادمة

 أردفو. ٢٠١٢ يونيو ٢٨-٢٦ الفترة في لندنفي  ب;زا بارك فيكتورياالذي انعقد في  يةوروبا+ المستقبل مزرعةمؤتمر  خ;ل ا'قتصادي
ً  ؤديتسو والمتقدمة الناميةالدول  بين اCنتاج فجوة سد إلى ؤديست الزيادة ھذهإن  قائ;ً  جونز  الى ٥ بنسبة ا+سعار في تراجعإلى  أيضا
٢٠%. 

 

 عددتضاعف ومع . ٢٠٥٠ عامبحلول  العالمي الطلب لتلبية وا+ع;ف ا+غذية في% ٦٠ قدرھا زيادة سيتطلب العالم أن جونز أوضحو
 من مزيدال ھناك يكونس وبالتالي،. اللحوم الى ھم في الغذاءأفضلياتتحول و المدن إلى الريفية المناطق من الناسزاد انتقال ، يالسكان

 .٢٠٥٠ عام بحلول% ٥ بنسبة الزراعي اCنتاج زيادة الى يؤدي قد مما الريفية المناطق في المتاحة ةيلزراعا ا+راضي

 

ً  ح; ليست الحيوية التكنولوجيا أن إلى أشاركما  ومع مرور . الناميةالدول  في اCنتاج زيادة على تساعد أنمن شأنھا  ذلك ومع. سحريا
من خ;ل  التحديات ھذهمعالجة  ويجري. المعلومات نقص نتيجةمخاوف ناشئة و الحيوية، التكنولوجيا حول الناس مخاوفالوقت، تتناقص 

 .المعنية المنظمات من غيرھاو الصناعة

  



http://www.agra-اقرأ المزيد على 

net.com/portal2/home.jsp?template=newsar5cle&ar5d=20017970515&pubid=ag002.  
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  ٢٠ا�وروبي والبرازيل يوقعان اتفاقية الزراعة المستدامة في مؤتمر ريو+ ا:تحاد

  

 الحيوانية والثروة للزراعة البرازيل وزير( وميندس ريبيرو )الريفيةو ةيالزراعلتنمية ل ا+وروبيالمفوض ( داسيان سيولوسوقع 
 المتبادل التفاھم تعزيزوتھدف المذكرة إلى . جانيرو دي ريو في الزراعةلتبادل ا[راء وا+فكار حول  تفاھم مذكرة )الغذائية واCمدادات
 المناسب الوقت فيالفعال  قرارصدار الC المعلومات تبادل وتعزيز ؛الريفية والتنمية الزراعة مجال في البلدين بينالمشترك  التقني والتعاون

 .مشكلة ناشئة ي+

 

 ذات مواضيعال حول زيرككثف التوت البرازيل مع ا+وروبي ل;تحادتبادل فكري ھيكلي إن ھذه المذكرة تفتح الطريق نحو "سيولوس  وقال
إقامة و ؛والحلول المبتكرة ؛والممارسات الجيدة ؛ومن شأن تبادل ا+فكار. الخاصة بنا الريفيةية وزراعسياسات التنمية الل مشتركال ھتماما'

 ."الزراعية ا+غذية صناعةلھيئات و المزارعين فوائدال حققأن ي ؛ل^نذار المبكر +ي مشكلة قد تنشأنظام 

 

وفرق عمل  اتصال نقاطCقامة  الطرفين ك;سعى سيو. الزراعية للمنتجاتالجودة والترويج سياسات  حول نقاشال فتحوتسعى المذكرة إلى 
  .٢٠١٣ عام أوائلفي  أو العام ھذا نھايةبحلول  بروكسل في المستوى رفيع حوار أول عقدوسي. سنوية اجتماعات وعقدفنية محتملة 

  
h*p://ec.europa.eu/commission_2010-متاح على موقع المفوضية ا+وروبية البيان الصحفي 

s/2012/06/20120621_en.htm2014/ciolos/headlines/new.  
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  فريقياأ

 ً   أوغندا تعد مشروع قانون للسماح بزيادة إنتاج المحاصيل المعدلة وراثيا

  

 الحيويا1مان و الحيوية التكنولوجيا .تحاد وفقاً  الب+د فيوراثياً  المعدلة المحاصيل إنتاج بزيادة للسماح قانون مشروعإقامة  أوغندا تدرس

 ومصر افريقيا جنوب ھيو أخرى أفريقيةدول  في وراثياً  المعدلة المحاصيل إدخال نجاح أنباء بسبب مشروعدراسة ھذا ال جريتو. أوغنداب

 للجفاف المقاومة والذرة عفن البكتيريلل مقاومةالموز ال تشملس الب+د فييحتمل السماح بھا  التي المحاصيل أن أيضاً ُذكر و. فاسو وبوركينا

 .للفيروس المقاومة سافااوالك للحشرات المقاوم والقطن

 

و  http://www.chabsa.org/aggregator/categories/1لمزيد من المعلومات، اقرأ المقا.ت على 
-boost-to-crops-modified-genetically-allow-may-25/uganda-06-http://www.bloomberg.com/news/2012

production.html.  
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 ً   مزارعون القطن بزيمبابوي يتجادلون حول استخدام البذور المعدلة وراثيا

  

 القطن سعر قضايا توجيهل ٢٠١٢ يونيو ٢٣ فيشيتيكيكي  أعمال مركز في القطن مزارعي مع بيتي تينداي زيمبابويال المالية وزير اجتمع

 رامجللكيلو ا+قل على دو'ر ٠٫٨٥ إلى دو'ر ٠٫٣٢ من سعارا+ زيادةب القطنجامعي  جمعية المزارعون وطالب. ٢٠١٢ التسويق لموسم

 .إنتاجھا تكاليف لتغطية

 

 القطن بذور استخدام على المزارعين حث كما. للمزارعين ةناسبمبشروط  قانوني صك وجود لضمان جاھدة تعمل الحكومة ان بيتي وقال

دولة منتجة  أصبحت التي الھند مثل دولبعض ال من 'ستفادةبا المزارعين نصحو. الدولية ا+سواقطرح بست التي) GM( وراثياً  المعدلة

 .الحيوية التكنولوجيا استخدام خ;ل من منافسة

 

. لتحفيزھم وسيلةباCعانات المالية ك لمزارعين الدعم في النظر على الحكومة حثب كوستين موجوتي البرلمان عضوقام  أخرى، ناحية منو

 .للب;د الفقري العموديمثل  يذالو الزراعة قطاععلى  بالتأكيد تؤثرس مربحةغير ال سعارا+ أن وأوضح



 

و  http://allafrica.com/stories/201206270296.htmlاقرأ المقا.ت ا1صلية على 
seeds/-gm-use-to-urged-farmers-cotton-28-06-http://www.newsday.co.zw/article/2012.  
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  يحذرون: قوانين وضع الع(مات على المنتجات المحورة وراثياً تصعب العمل ويمكن أن تؤدي إلى العجز الغذائيبكينيا أصحاب المطاحن 

  

ً  المعدلةوضع الع;مات على المنتجات  نينقوا ضرفت  إشعار ،٢٠١٢لعام  ١٧ رقم كينياملحق جريدة ( كينيافي  مؤخراً التي ُنشرت  وراثيا

 المطاحن أصحاب شعراستو. العام ھذا بلدبال غذائيفي عجز  سببتت أن تملمن المحو حناطمال صناعةقيوداً شديدة على ) ٤٠ رقم قانوني

ة جراء كبيربنسبة  خفضان الب;د في الذرة حصادمع أن  الذرةاستيراد  منيترددون  معظمھم أن اعتبارب ئيةغذا أزمةخطر انز'ق الب;د في 
 .الب;د أنحاء جميع في المزارع جتاحتو ذرةتصيب الغير معروفة  أمراض

 

 في يونيو ٢٨ في كينياب OFAB ٥٨ بأفريقيا الزراعية الحيوية للتكنولوجيا ٥٨رقم  المفتوح المنتدىجلسة  في تقديميال عرضوخ;ل ال

 دقيق تحليلقائلة "إن الحكومة بحاجة إلى عمل  ،كينياب الحبوبلجمعية مطاحن  التنفيذي المسؤول فرنانديس، بالوما السيدةأشارت  نيروبي،

نحن  ولذلك" وأضافت ".المطاحن وأصحاب والمزارعين المستھلكينالجديدة ھم  اللوائح ھذهالحاليين ل الضحايافإن . لتأثير ھذه القوانين
 ."المنتفعةالجھات  لجميع لطرفينمن ك; ا مقبولة وثيقة إلى وصللكي نت المفاوضاتمائدة  الى للعودة حاجةب

 

 فيو. التسويق إلى اCنتاجمرحلة  من وراثيال ليعدتالالمستمدة من  المنتجاتنزاع تفرض وضع الع;مات على جميع لالمثيرة ل لوائحتلك ال

. باللوائح التاجرلم يلتزم  إذا سجنسنوات  ١٠و كيني شيلينغمليون  ٢٠تصل إلى  شديدة يةغرامعقوبات  تفرض أيضاً  يفھ نفسه، الوقت

 اللوائح في النظر اعادة على للحصول ا[نون سعي الحيويةالجھات المعنية بالتكنولوجيا و المطاحنأصحاب  معظم العقوبات ھذهوتركت 

 .مؤخراً المنشورة 

 

لمعرفة المزيد حول ھذا الخبر ولمزيد من ا+خبار حول التكنولوجيا الحيوية في أفريقيا، يرجى التواصل مع جوناثان أودونج على  
j.odhong@cgiar.org.  
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  نقص البذور يھدد ا�من الغذائي في غامبيا

  

 في ا+حمر الصليب جمعية استجابةفي  لمساعدةل عاج; نداء) IFRC( ا+حمر والھ;ل ا+حمر الصليب لجمعيات الدولي ا'تحاد صدرأ

قد '  المساعدة، ھذه دونفب. غامبيا في الغذائي ا+منمن موقف  خطورة ا+كثر الجانب ھو البذور نقصويعد . الب;د في الغذاء +زمة غامبيا
 .خطيرالعجز ال من أخرى سنةمما سيجعلھم يغرقون في  حقولھم ةعازر على الناس من العديديقدر 

  

 1طفالتغذية ا على وخيمة عواقب ملھ سيكون ئيةالغذاالوجبات  في تنوع وجود وعدمأن العجز الغذائي المطول  ا1خرى الكوارثأوضحت و

وأسرته من المزارعين  زارعمُ  ٥٠٠٠ من أكثرعلى  وا1سمدة والبذور الغذائية المواد توزيعإلى  العملية وتھدف. سنوات ٥ سنتحت 
في  ا1حمر الصليب جمعيةب والمتطوعينة الصحب العاملينسيقوم  ذلك،ل وبا\ضافة. غامبيا في مناطق ست فيالمعرضين لZصابة بالكارثة 

 .المناسبة الرعايةعلى  التغذية سوء ع+مات ظھرت شخص أيحصول  لضمان الخامسة سنتحت  ا1طفالعلى تغذية  فحص إجراءب غامبيا

 

/seeds-of-stories/africa/gambia/lack-media/news-and-newshttp://www.ifrc.org/en-البيان الصحفي متاح على 

57999/-gambia-in-security-food-term-long-threatens.  
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  ا�مريكتين

  الباحثون يعرضون فوائد السورغم كمحصول وقود حيوي

  

الناشئة من  الحيوية والكتلة الحلوةالسورغم  ذرة أن كورنيل وجامعة إلينوي وجامعة لنكولن نبراسكا وجامعة بوردو جامعةادعى العلماء ب
ً  مستدام كونلي الحيوي الوقود منالقادم  الجيل حاجة تلبيالسورغم س  من ا'ستفادة على وقادر المنتجين قبل من بسھولة هدااعتم ويمكن بيئيا

 .الحالية لزراعيةا+ساسية ل البنية

 

 لذرةل مماثل حبوب محصول وھو ،السورغم ذرة أنواع بعضأن  ويل كليفالبروفيسور  بوردوجامعة ب الزراعية الھندسةعالم  وأوضح

 علموأستاذ عالم النبات  قالو. الزراعية المدخ;ت من يلقل عدد سوى تتطلب ' وأنھاالفقيرة  ا+راضييمكن أن تتأقلم مع  ،العادية

والتي ستحتاج  البذور منكمية  أقصى Cنتاجالمزروعة  الذرة مع مقارنة أنه ،كاربيتا نيكبروفيسور ال بجامعة بوردوالنباتية  ا+مراض
ً السورغم  ذرةيتم تطوير  أن يمكن النيتروجين، من لكثيرل ومن ثم أقل قدر  البذوروأقل قدر من  السليلوز من قدر أقصى تحقق بطريقة وراثيا

 .النيتروجين مثل مدخ;تمن ال

 

ستستغل  التيالحشيشة  أو التبن مثل المعمرة النباتات عكس على سنوي،محصول  +نه المزارعينلدى  مألوف رغموالسكما أن محصول 
 رزادافوأوضح . الغذائية المحاصيل مع المحاصيل تناوبل طبيعيةيعالج ھذا الدورة ال أن يمكنوبالتالي . أكثر أو سنوات عشر لمدة حقلال

 تحسين إلى سيؤدي الحيوي الوقود 'ستخراجالسورغم  ذرة انتاج أن بوردو،بجامعة  مساعدوالباحث ال الزراعي ا'قتصاد أستاذ ،تاھيريبور

الفقيرة  ا+راضي علىإنتاجھا  يمكنالسورغم  ذرة+ن  نظراً  المنخفض اCنتاجالزراعة ذات  على تعتمد التي الريفية المناطق في ا'قتصاد
 .الجافة المناطق في

 

شاھد البيان الصحفي لجامعة بوردو على 
h*p://www.purdue.edu/newsroom/research/2012/120619CarpitaSorghum.html.  
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  كوردجراس: محصول كامن للطاقة الحيوية عشب البراري

  

عشب البراري  علىدراسة  للطاقة، البيولوجية العلوم معھدب مھئوزم; "رايبرنولين  ليدي كي " إلينوي جامعةب المحاصيلعلماء يجري 
 ا'ھتمام داز دذكره لي، فقووفقاً لما . الحيوي الوقود Cنتاج كبيرة اتيامكانمحلي به  عشب وھو ،)Spartina pectinata(كوردجراس 

 ".المحاصيل Cنتاج جدا رطبةال بيئاتال"كونه محصول يفضل والفقيرة  ا+راضي على جيدلنموه ال ا+خيرة ا[ونة فيبعشب الكوردجراس 

 

 والحفاظ التربة تآكل لمكافحة جيدفھو  وبالتالي ،"ي وجذمور قويجذر قوي نظام لديه أن ھو العشب ھذاأحد سمات " نقائ;ً ا ليفسر و
 الملوحة تحملكوردجراس لل ا+خرى مةاالھالسمات  تشمل و. الماء يحب هكونلالواقعة على ضفاف ا+نھار  المناطق فيوخصوصا  عليھا

 الجوفية المياه بسبب المحاصيل إنتاجاستخدامھا في  الممكن من عدي لم التي الحقول فيوقام لي وفريقه بزراعة العشب . دةوالبرتحمل و
 مثل مارس شھر منتصف فيفي النمو  بدأإ' أنه   ،الدافئ لموسما عشب أنه من الرغم وعلى. جداً  جيد بشكل الحشائشنمت قد و المالحة
 .باردال لموسما عشب

 

 انه" ضافأو قضايا مرضية.التي ' ترتبط بھا أي مشاكل  المحلية ا+نواعأحد  أنه ھو الحيوية لكتلةل مثاليعشب  يجعله ما أن رايبرن وقال
 ".الفقيرة ا+راضي في نمووي جيدة الحيوية كتلةينتج  أنهية إدارته باCضافة إلى كيفلم نع، فنحن نبات عظيم

 

  .underrated.html-highly-cordgrass-prairie-06-h*p://phys.org/news/2012اقرأ المزيد عن ھذا البحث على 
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  فيتامين سي يزيد من حدوث "الشت(ت التوأم" في المحاصيل

  

 مستوى زيادة أنيذكرون فيه  بلوس وانمجلة  في مقا'ً  تشن جتشون وزميلهآر جالي  دانيال كاليفورنيا جامعةنشر أستاذ الكيمياء الحيوية ب

 ث;ثيثنائي و والتوأم شت;ت إنتاجمما يؤدي إلى  سي فيتامينتخليق  في شاركالم ا'نزيم") DHAR(مركب الديھايدرو أسكوربيت ريداكتيز 

  .ا+خرى الغذائية المحاصيل في اCنتاجية زيادة في تطبيقات لھاوكان  التبغنبات  خ;يا باستخدام التجربةتم إجراء . واحدةال حبةال في

  



 محصولال قيمةتكون  أو منخفضالفطري  الخصوبة معدليكون  عندما للغاية مفيدة الخصوبة زيادة على القدرةتكون يمكن أن "وقال جالي 

 فرصزيادة أيضاً إلى  ضافيةاC لشت;توقد تؤدي اي، البروتين امحتواھعلى زيادة  متعددةال جنةا+ إنتاجيعمل فيھا  التي الذرة مثل ،كبيرة

 ."ا+نواع بعضنمو البذرة في 

 

 .h*p://ucrtoday.ucr.edu/7124شاھد الخبر ا+صلي على 
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  الجديد المقاوم لمبيدات ا�عشاب يحصل على موافقة التنظيمات الكندية نبات الكانو:

  

من قبل ھيئة  ،®وھو الجيل القادم من منتج مونسانتو راوند آب ريدي ،ا+عشاب مبيداتالجديد المقاوم ل الكانو'تمت الموافقة على نبات 
 من طعامكو ٢٠١٢الماضي  يونيو ٨في كعلف للحيوانات ) CFIA( ديةالكن ا'غذيةفحص وكالة با+مان الحيوي النباتي وقسم تغذية الحيوان 

 .٢٠١٢ يونيو ١٨ في الكندية الصحة وزارة قبل

 

TruFlex Roundup Ready التجارية الع;مة اسم تحت الجديد الكانو'وسيتم تسويق نبات 
ن سيح أن شأنه من يذالنبات ال، وھو ™

منتجات راوند  من ل;ستفادة المرونة من أكبر وقدر اتالتطبيقمن  أوسع نطاق ھناك سيكونو. النبات مرونةويزيد من  حشائشال مكافحة
التي يصعب  السنوية والحشائش المعمرة +عشابد اضأكبر  فعاليةلتقديم مكافحة ذات  ا+عشابالمرتفع لمقاومة مبيدات  معدلذات ال® آب

 .حد أقصى إلى اCنتاجية ةقدراللزيادة  الكانو'حقول  فيمكافحتھا 

 

 .h*p://www.monsanto.ca/newsviews/Pages/NR20120626.aspxيمكن عرض البيان الصحفي على 
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  الھادئ والمحيط آسيا

  عن تحسين الجودة واJنتاجية با�رزتحديد الجين المسئول 

  
المسمى  الجينتم عزل . ا+رز وإنتاجيةتحسين جودة المسئول عن  الجين جدون جشيانفن العالم  بقيادة للعلوم الصينية ا+كاديميةب العلماء حدد

GW8 انوعيتھ تحسينو النشا ترتيبويشفر ھذا الجين لقدرة حبوب ا+رز على . باكستان منذو النوعية الجيدة  العطريا+رز البسمتي  من 
 .ا+رز ةحبيقوم بتنظيم شكل ولون  كما. المأكولة

 

ً  الدراسة وتظھر  إنتاجيةيحسن من  بالتاليوة الحب وزن على يؤثر الذي المتغير تحديد تم و مختلفة بأشكال في موجود الجين ھذا أن أيضا
 الجودة من كل علىيؤثر  وبالتالي ،المتغيرين ا+ولين صفات بين جمعي يذال GW8لجين  الثالث المتغيراكتشاف  مؤخرا تمو. ا+رز

 .الوقت نفس في واCنتاجية

 

بصورة  ا+رز حبوب نوعيةيحسين  أن مكنفي ،اCنتاجية عالي ا+رزفي  GW8لجين  الثالثمتغير ال إدخال يتم أن بمجرد أنه المقال وذكر
 .كما ھي نتاجيةبينما تبقى اC ،كبيرة

 

 .h*p://english.cas.cn/Ne/CASE/201206/t20120625_87531.shtmlيمكن مشاھدة التفاصيل حول ھذا الخبر 
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  ماليزيا على وشك اJع(ن عن مبادرة ا:قتصاد الحيوي

  

 في الحيوية، التكنولوجيا صناعة في تسويقال لتشجيع شاملة خطةستشكل  التي ،الماليزي الحيوي ا'قتصاد مبادرةُيتوقع أن يتم اCع;ن عن 

 مجال في) EPPs( جديدةمشاريع  ستةيتم مناقشة  أن المتوقع من ذلك،ل وباCضافة). ICM(الماليزي  تنفيذلمجلس ال المقبل ا'جتماع

وزير العلم والتكنولوجيا  ذكر. شھر يوليو أو أغسطس في نجيب سيري داتوك الوزراء رئيسبواسطة  ا'جتماع خ;ل الحيوية التكنولوجيا
 .٢٠١٢مؤتمر بيو بوسطن  في الماليزي الجناحافتتاح  بعد للصحفيين المعلومات ھذهأونجيلي  مكسيموسد.  وا'بتكار

 

 التكنولوجياو ةحيويال الصيد'نية والمستحضرات الطبية ا+جھزة اللقاحات وإنتاج الطبية الحيوية التكنولوجيا ا'ھتمام مجا'ت وستشمل

 .على حد كبير الجينومتشمل دراسة  التي الزراعية الحيوية والتكنولوجيا الحيوية الكيميائية والمواد الطاقة مثل الصناعية الحيوية

 



 البيئي النظاممن  أيضاً  ستستفيد كما ،٢٠٢٠ألف فرصة عمل بحلول عام  ٢٠ الماليزي الحيوي ا'قتصاد مبادرة دمتق أن المتوقع ومن

 المرتبطة به. القيمة وسلسلة بأكمله الحيوية التكنولوجياالمتعلق ب

 

لقراءة المزيد اذھب إلى 
h*p://www.b5mes.com.my/Current_News/BTIMES/ar5cles/20120620175123/Ar5cle/index_html. 
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  للتكنولوجيا الحيوية حول الزراعة الحديثة لمستقبل أكثر إشراقاورشة عمل 

  

 يونيو ١٩ فيشمال جزيرة سومطرة بإندونيسيا  ميدان،كوتا  مدينة" إشراقا أكثر لمستقبل الحديثة الزراعة" عنوانب عمل ورشةأُجريت 
توصيل  على متھاقدر لتحسين ا+خرى المعنية والجھات الحكومة لموظفي الحيويةالتكنولوجيا  معرفة بناء إلىورشة العمل  ھدفوت. ٢٠١٢

 .ندونيسياإ في الحيوية التكنولوجيا قبولعجيل وت ةالعامشعب ولل التكنولوجيا

 

ً  المعدلة المحاصيل قبولل حماسه عن .Ir. M. Roem S سومطرة، شمال في الزراعي المكتب رئيسوأعرب   ھذا أن إلى مشيرا وراثيا

 مركز من M. Hermanد.  البارزين المتحدثين بين منوكان . الغذاءو الزراعةإنتاجية  فيجداً  مفيد التكنولوجيا من النوع

ICABIOGRAD  (ندونيسي لبحوث التكنولوجيا الحيوية الزراعة والموارد الوراثيةCالمركز ا) وIr. Winarno Tohir  من اتحادKTNA 

 الزراعية بوجورجامعة ومركز تسوية النزاعات البديلة و Ir. Dahri Tanjung  و أوتارا سومطرة جامعة منبيربا  أديسون البروفيسورو

)CARE IPB.( 

 

على المميزات التالية  ملتتش والتيالمھندسة وراثياً  الذرة مثل وراثياً  المعدلة للمنتجات وا'جتماعي ا'قتصادي ا+ثر  Ir. Dahriوناقش د. 
  الوطني اCنتاج قيمة زيادة) أ: من بين مميزات أخرى

  المنتج جودة وتحسين) ب
 .المستھلك فائض زيادة وأ ا+سعار خفض خ;ل من سواء للمستھلكينخفض التكلفة ) ج

 

  .سومطرة شمال ;مات،يستانجونج  فيحقلية محدودة للذرة المھندسة وراثياً  لتجربة زيارةب الحدث ھذا واختتم

 
 

  .cattleyavanda@gmail.comلمزيد من المعلومات حول التكنولوجيا الحيوية في إندونيسيا، يرجى التواصل مع ديوي سورياني على 
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ً الجھاز التنظيمي اJندونيسي يسعى لمعرفة آراء العامة حول    تقييم س(مة ا�غذية للقصب المعدل وراثيا

  

 من التقليدية نظيرتھا مع تھامقارنويمكن  لجفافأصناف قصب مقاومة ل ھي NXI-6T و NXI-4Tالمحورة وراثياً  السكر قصبأصناف 

 جينات على تحتوي التي وراثياً  المعدل السكر قصبأول أصناف  ھذهوتعد . الجينيالثبات و الغذائية، والقيمةطبيعية ال الخصائص حيث

betA اق جيناشتقتم و. الجفاف تحمل عن المسؤولة RmbetA بكتيريا  منRhizobium meliloti  صناف لJNXI-4T وNXI-6T. 

  

في تقييم س;مة ا+غذية للمنتجات المعدلة وراثياً القائم  اCندونيسي التنظيمي"تعد ھذه ا+صناف المحورة آمنة غذائياً" ھذا ما ذكره الجھاز 
 ).PRG" للمبادئ التوجيھية لتقييم س;مة ا+غذية للمنتجات المھندسة وراثياً (ا+دوية وا+غذيةرقابة لالوطنية الوكالة "لوائح على 

على سية) نيوراثياً (باللغة اCندو حوريمكن تنزيل خ;صة نتائج تقييم س;مة ا+غذية للقصب الم
kp.pdf-nxi4t-http://www.indonesiabch.org/docs/tebu  و-nxi6t-.org/docs/tebuhttp://www.indonesiabch

kp.pdf.  

  

وتقديم ا'قتراحات حول المنتجات المھندسة وراثياً العامة لمشاركة م;حظاتھم يدعو مركز تبادل معلومات ا+مان الحيوي بإندونيسيا 
)PRG(  لكتروني أو الھاتف/الفاكس أو منتديات المناقشة أو دفتر الزوار أوCعبر البريد ا) فيس بوكIndonesia Biosafety Clearing 

House أو عبر موقع (kp/-nxi4t-http://www.indonesiabch.org/komentar/tebu  و

kp/-nxi6t-esiabch.org/komentar/tebuhttp://www.indon. 
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  أوروبا

  المفتاح الحيوي في النباتات يمھد الطريق لتحسين إنتاج الوقود الحيوي

  

ً طريق يمھد مما الضوئي،بنائھم  أو الحية الكائنات تنفس طريقة في تتحكم التي ليةا[ لندن جامعة ماريبكلية كوين  العلماء اكتشف  محتم;ً  ا

Cالطريقة رييغقامت بت مختلفة، إضاءة لظروف الخ;يا تعريض بعد أنه كونرادبروفيسور النينج و لود. ذكر و. مطور حيوي وقود نتاج 

 .اCلكترونات نقلبھا  يتم التي

 

 ا+غشية داخل تعملدقيقة  كھربائية دوائر على يعتمدأو يقوم بالبناء الضوئي  يتنفس حي كائن أي"مفسراً البروفيسور كونراد قال و

 ".الدوائر ھذهيتحكم ب ما معرفة نحاول ونحن. البيولوجية

 

 المسارات من معقدة مجموعة الديھ وبالتاليوتقوم بالبناء الضوئي معاً  تتنفس التي البكتيريا عانوأحد أ ھي(سيانو بكتيريا)  الزرقاء البكتيريا

عرضوا  ثم اCلكترون، نقل في المشاركة البروتين مكونات بعضعلى  محددةع;مات فلورية  وضعالفريق بقام ، اCلكترون نقلالمحتملة ل
 تصور النحو، ھذا على الخ;يا دراسة خ;ل منو. الخلية في جمعاتتال المكان الذي توجد به ھذهفلوري لرؤية  المجھر تحت الحية الخ;يا

تستجيب الخلية عن  ،)أكثر ظلمة أوسطوعا  أكثر ضوءال جعلمثل (عندما تتغير الظروف الضوئية . وجود مفتاح حيوي وظيفي فريقال
 .اCلكترون نقل مسارات في كبيرة تغييراتحدوث  إلى يؤديطريق تغيير مكان التجمعات، مما 

 

على الرابط التالي "إجراءات ا+كاديمية الوطنية  للعلوم" متاح على ملخص الدراسة 
h*p://www.pnas.org/content/early/2012/06/19/1120960109.abstract. 
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  الذرة التقليدية الحكومة اJسبانية: الذرة المعدلة وراثياً صديقة للبيئة أكثر من

  

في الوقت الذي  الزراعية للتكنولوجيا دعمھاقامت بتعزيز  ،)GM( وراثياً  المعدلة المحاصيل تفضل التي ا+وروبية الدولأحد ، إسبانيا

ً المحورة  الذرة أناCسبانية  والبيئة لزراعةا وزارةفيه صرحت   .التقليدية الذرة محاصيل من أكثر للبيئة صديقة وراثيا

 

 والمحاصيلالمحاصيل المعدلة وراثياً  بين المسافات لتحديد جديد مرسوم إعدادب أرياس، يلجمي برئاسة وزارةتقوم ال ذلك، على وع;وة

 ألونسو أليخاندرو النائبوقال  .البيئة حماية ودعاة المزارعين معارضة بسببالمضي فيه  في الحكومةوھو ا+مر الذي فشلت  – العضوية



ً  المعدلة المحاصيل تعايشحول  ملكي لمرسوم جديدمخطط  وضع علىتعمل  الوزارة أنموضحاً  اً تقليديوالمحاصيل المزروعة  وراثيا
 .العضوية والمحاصيل

 

شاھد المقال ا+صلي باللغة اCسبانية على 
h*p://sociedad.elpais.com/sociedad/2012/06/25/actualidad/1340649867_357787.html. 
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ً الھيئة ا�وروبية لس(مة    آمنة ل(ستخدام MIR162 ا�غذية: الذرة المعدلة وراثيا

  

 ل;ستخدام آمن MIR162 اتلحشربأن صنف الذرة المقاومة االعلمية عن وجھة نظرھا ) EFSA( ا+وروبية ا+غذية س;مة ھيئةأعربت 

 حول المخاطر تقييم نتائجأن  EFSA بھيئة وراثياً  المعدلة الكائناتواعتبر الفريق المختص ب. تصنيعھاو استيرادھايمكن و أع;فكواء غذك

MIR162 النتائجوتعني . ا+وروبي ا'تحاد في ا+عضاء الدولبواسطة  المقدمة العلميةالم;حظات  على ردت  ً صنف الذرة  أن أيضا

MIR162 المعدلة غير ا+صناف من وغيره التقليدي نظيرهمثل  آمن  ً  اCنسان صحة على تأثيره حيث من ق،اسوا+احة بالمت وراثيا

 .والبيئة والحيوان

 

 .h*p://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/2756.htmعلى  EFSAالرأي العلمي لھيئة اقرأ 
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  تجدد الموافقة على زراعة فول الصويا المقاوم لمبيدات ا�عشاب EFSAالسياسة العامة القائمة على العلوم بـ 

  

ً  المعدل الصويا فول زراعةحول  العلمي رأيھا) EFSA( ا+وروبية ا+غذية س;مة ھيئةنشرت  أعشاب  لمبيدات المقاوم 2-3-40 وراثيا
ً  المعدلة الكائناتبواعتبر الفريق المختص . تيفوسج;ي ال ً  المعدل الصويا فولزراعة أن  EFSA بھيئة وراثيا ' يحتمل أن يتسبب " وراثيا

 ."معينة ظروف ظل في ةلبيئل إضافي ضررفي 

 

ً  الفريق وأوصى ً  المعدل الصويا فول على تيفوسج;ي ال استخدامب أيضا  مماثلة بيئية آثار إلى تؤدي أن شأنھا منالتالية التي  طرقالب وراثيا
  :ا[تي لمعالجةالمتابعة الخاصة الرصد والتقييم و نشرب الفريق أوصىكما . الصويا فولل التقليدية زراعةال مع بالمقارنةمنخفضة  أو
 مبيدات أنظمة فيالتي حدثت  التغيراتنتيجة  الحشائش في تيفوس ي;جال مقاومة تطور) ٢(و الحشائش  تنوعالحادثة في  التغيرات) ١(

 .نظام الزراعةو ا+عشاب

 

 .h*p://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/2753.htmيمكن عرض البيان الصحفي على 
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  الزراعية بسلوفاكياالتقرير السنوي للتكنولوجيا الحيوية 

  

 ' سلوفاكيا أن) GAIN( الزراعية للمعلومات العالمية الشبكةب USDAفي وزارة الزرعة ا+مريكية  FASذكر اتحاد العلماء ا+مريكيين 

ة المعدل الذرةصنف  تسويققامت الدولة ب. الحيوية التكنولوجيامحاصيل  وقبول تسويقتجاه  فتحةنالم القليلة ا+وروبية الدولأحد  تزال
 ً ً  ھكتار ٧٦١ ةعازر تمو ،٢٠١١ عامفي و ٢٠٠٦ عام منذ MON 810 وراثيا بواسطة  ممثلةال الحكومةورغم ان . من الذرة المعدلة وراثيا

 ةالمعدل الذرة استخدام دعم العلميإ' أن استخدام النھج  التكنولوجيا، استخدام على صارمة قواعد لديھا) MoA( السلوفاكية الزراعة وزارة

 ً  .اتالحيوانوعلف  الحيوي الغازCنتاج  وراثيا

 

ً  المعدلة المنتجات من الموافقات بشأن مفاوضات Cجراء الزراعة وزارةو البيئة وزيرتعاون و  سياسة اتباعب ا+وروبي ا'تحاد في وراثيا

ً  ويجري. على حدة حالةعلى كل  موافقةال مبدأ تطبيقل علمي، أساس على وقائمة عق;نية ذات عدة أصناف الحقلي لختبار إجراء ا' حاليا
المقاوم  السكر بنجرمنتجات و) المانوز محتوى زيادة( الغذائية خصائصتغيير الو ا+عشاب ومبيدات ا[فاتقاومة متشمل  مختلفةصفات 

 رقم المرسوم في الواردة التفاصيل معفي القانون الحكومي  قواعدال وضعتم و. ت،يفوسي ;جال على تحتوي التي ا+عشاب مبيداتل

٦٩/٢٠٠٧.  

  



يمكن تنزيل التقرير من 
ons/Agricultural%20Biotechnology%20Annual_Pragh*p://gain.fas.usda.gov/Recent%20GAIN%20Publica5

2012.pdf-20-ue_Slovakia_6.  
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  عقد مؤتمر لمناقشة البحوث المستقبلية على الجذور

  

مؤتمر  في للمشاركة المتحدة المملكةب اسكتلندافي  ھاتون جيمس معھد في ا'سبوع ھذا النباتات جذورمجال  في الخبرة ذوي علماءاجتمع ال
عجيل سير بحوث الجذور لت مختلفة مواضيع لمناقشة) يونيو ٢٩-٢٦( أيام أربعة لمدة مؤتمر ھوو). ISRR( روالجذ لبحوث الدولية الجمعية

 .المحاصيل انتاجية لزيادة

 

 التنفيذي الرئيسو ا'سكتلندي المحاصيل بحوث لمعھد السابق التنفيذي الرئيسو ISRRجمعية  رئيس ،وريجريج بيتر البروفيسور وقال

 الدراسات وتركز .يجذرالجذور والنظام التحسين بحث ودراسة  أدوات ا[نلديھم  العلماء أن ،"إيست ميلينج ريسيرش" لشركةالحالي 

 .أفضل +داء الجذورية تحسين كيفوعلى  ا+عشاب،الخضروات وو الحبوبومحاصيل  شجارا+على  الجذورالمتعلقة ب الحالية

 

  .future-roots-discuss-http://www.hutton.ac.uk/news/conferenceيمكن عرض تفاصيل الخبر على 
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  العلمي البحث

  على يرقات النحل عديم اللدغ CRY1ACالعلماء يدرسون آثار بروتين 

  

 مارياقامت  ،من ثمو. ستوائيةا'البيئية  النظم فيأنه ملقح ھام " Trigona spinipes" مثلعديم اللدغ  النحلأنواع عن  المعروفمن 

 T.spinipes يرقات على المحتملة ا[ثار 'ختبار دراسةبإجراء  العلماء من اغيرھ مع البرازيلب جامعة فيكوسا ا'تحاديةمن  ليما وستاجأو

 نباتات فييتم تعبيره  ثيرونجينسيس سباسي;بكتيريا ال من بروتين ھو Cry1Acمركب . Cry1Acعلى  محتويعند إمدادھا بنظام تغذية 

 .للحشرات ةالمقاوم القطن

 

مخفف نظام غذائي و نقينظام غذائي : مختلفة لجاتاعم بأنظمة غذائية ذات اليرقاتالبحث بتزويد  فريققام  ،عديم اللدغ النحل تربية بعد
 النظام سببت ذلك ومع. ةعاملال يرقاتال تطور على ؤثري أن تناول البروتين لم النتائج وأظھرت. Cry1Acمخفف بمحلول نظام غذائي و

 فيعديم اللدغ  النحل على ضارة آثار له ليس Cry1Acفإن بروتين يه بناًء علو. اليرقات موت معدل في طفيفة زيادةفي  المخفف الغذائي

 .حقليةالالتجربة  ظروف

 

 ./h*p://www.springerlink.com/content/5u401v065g2162t1اقرأ ملخص الدراسة على 
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  أنماط التعبير الجيني لNبقار الحلوب التي تغذت على الذرة المحورة وراثياً والذرة غير المحورة

  

ً  المعدلة الذرةصنف الماشية ب لتغذية المحتملة ا[ثار 'ختبار الدراسات من ديعدتم إجراء ال  ھذه معظموتناولت . MON810 وراثيا

 MON810صنف  تأثير حول تقاريرأية  ' توجد ذلك ومع. المؤشب البروتين أو النووي الحمض ساروم تهصحو الحيوانسلوك  الدراسات

 .حلوبال بقرلل الجيني التعبير على

 

ً  المعدلة الذرة أع;فب الحلوب ا+بقاربقرة من  ١٨ تغذية تم ،٢٠٠٧-٢٠٠٥من  الفترة في أجريت دراسة فيو بينما تم تغذية  وراثيا
. والبروتين المؤشب النووي الحمضدراسة مسار ل MON810لصنف  المعدلة غير ةنظيرال ا+ع;فب حلوب بقرة ١٨ من أخرى مجموعة

ً  المعدلة الذرة على تتغذ التي ا+بقارتم ذبح عشرة من  شھر، ٢٥ بعدو  +سباب المعدلة غير الذرة على تغذت التيمن ا+بقار  وسبعة وراثيا

الحلوب  ا+بقار أنسجة تحليل خ;ل من متابعةدراسة  وزم;ؤه ألمانيا فيالتكنولوجية  ميونيخ جامعةجورتلر ب باتريكأجرى و. عملية
 وموت الخلية ودورة ا'لتھابمسارات  في المشاركة الرئيسية لجيناتالجيني ل تعبيرال حليلوقاموا بت. والكبد الھضمي الجھاز من المذبوحة

 ).PCD( المبرمج الخ;يا



 

ً  المعدلة الذرة على يةتغذالم ا+بقارب يالجينتعبير لل التحليلية الصورة بين كبير فرق يوجد ' أنه النتائج وأظھرت ا+بقار ا+خرى و وراثيا
 في المشاركة الرئيسية الجينات على ضار تأثير له ليس MON810صنف  أن يعني ھذا فإن وبالتالي. المعدلة غير الذرةالمتغذية على 

 .+بقارا في والكبد الھضمي الجھاز في الخلية ودورة وا'لتھابات PCDموت الخ;يا المبرمج 

 

 ./h*p://www.springerlink.com/content/w3004g13217280r1المقال البحثي متاح على 
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  CRY1ABالتعبير الجيني الخالي من الواسمات ومحدد ا�نسجة لجين 

  

قام العالم يونجبين . الحشراتجراء غزو  بشدة ا+رز إنتاجقد ينخفض  ذلك ومع. تقريبا العالم سكان نصفرئيسي ھام ل محصول ا+رزيعد 
 مستويات خفضمع  لحشراتل ا+رز مقاومة لتحسين دراسةبإجراء  العلماء من غيره مع الصينب الزراعية لعلومل جيجانج أكاديمية منكي 

فقط في  Btسم الـ ليتم تعبير  JrbcSرز لمحفز الجيني ال في Cry1Ab جينبدمج  فريقوقام ال. نفس الوقت في البيئة في Btسم الـ انتشار 

 .ا+ز المحورة نباتات من معينة أنسجة

 

 مستويات الفريق وجد ،)ز المتسلسل اللحظييتفاعل البوليمير( RT-PCR تقنية باستخدامو .خالية من الواسمات T2تم انتخاب ثمانية خطوط 

باCنزيم  المرتبط المناعي الفحص تقنية نتائجوأكدت . المحورة النباتات بذور فيھا لم توجد ولكن ا+وراق في Cry1Abلجين  عالية تعبير

"ELISA "بروتين وجود Cry1Ab )١٫٦٦ µg g
-1

µg g ٣٫٣١إلى  
-1

 ذلك،ل وباCضافة. تذكر 'كانت  البذور فينسبته  ولكن وراقا+ في) 

 من أقل كان وراثيا المعدل ا+رزدقيق ولقاح  على تتغذ التي القز دودة يرقاتموت  معدل أن بيولوجيةالمقايسات ال اختبارات أظھرت

 في Btـ ال بروتين تعبير يتم لم أنه يعني وھذا. التجريبي اCيجابينموذج ال من أعلى كان المتوسط وزنھم وأن اCيجابيالتجريبي  النموذج

 .واللقاح البذور

 

يمكن لمشتركي مجلة بيست مانيجمينت ساينس عرض المقال على 
h*p://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/ps.3379/abstract. 

  

  ] ةرسال لصديق | تقييم ھذه المقالإ [

  

  ما وراء كروب بيو تك

  زراعة نسيج مشابه للكبد داخل المعمل

  

ھذا ما و. بتري طبق في لكبدلمشابه  وظيفينسيج  ليلتشك جذعية خ;يااستحدثوا  أنھم يوكوھاما جامعةب اليابانيين العلماء من فريقذكر 
 .الماضي ا'سبوع يوكوھاما في الجذعية الخ;يا +بحاث الدولية للجمعية السنوي ا'جتماع خ;ل تاكيبتاكانوري العالم  أعلنه

 

ع;مة بيو  على تحتوي أنھا واوجدو الخ;يا واحللثم . أيام تسعة لمدة متخصصة نموفي بيئة  ةدثحستالم الجذعية الخ;يا وضعب فريققام ال
مشابھة ال وظيفةعمل ال إعادة على تساعدس التي الخ;يامن  يننوع تاكيبى وأضاف. الھيباتوسايت باسم عرفت ةضجان كبد خ;يال ئيةكيميا

 .الكبد في مبكرةالالتطويرية  مرحلةال تمثل +نھا الكبد ببرعم اوصفوھ أنسجة في الخ;يا تجمعت يومين، بعدو. للعضو ا+صلي

 

إلى  نتائجال ؤديت أن يمكنف دراسته، في الفريقنجح  إذاو. واعدةكانت  ا+ولية النتائجإ' أن  به للقيام العمل من الكثيرا[ن  الفريقلدى 
 .كبيرةإكلينيكية  تطورات

 

 .lab-in-grown-liver-http://www.scientificamerican.com/article.cfm?id=rudimentaryاقرأ المزيد 
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  على نطاق واسع بالمملكة المتحدة يقرنبيط بينيفورتبحث بريطاني يؤدي إلى إنتاج 

  



 من تم تطوير صنف بينيفورتي. القرنبيطصنف جديد من  المتحدة المملكةب ينيسإ جون ومركز) IFR( الغذاءبحوث  معھدب علماءأصدر ال

 مضادو الصحةحسين تلالجلوكورافانين (أحد المركبات الواعدة  مستوى أضعاف ث;ثة أو ضعفي على يحتويوھو  التقليدية التربية خ;ل

 على مغذيةالالجلوكورافانين  مادةتأثير  يةكيفالدراسات حول  من مزيدال IFRبمعھد  العلماءويجري . بالقرنبيط العادي مقارنة) للسرطان

التسويق التجريبي  وتم. السرطان أنواع وبعض القلب بأمراض ^صابةالمنخفضة ل معد'تالو القرنبيط تناول بين والع;قة اCنسان صحة
 .٢٠١١ كتوبرأ في سبنسرآند  ماركسسلسة أسواق  فيبينيفورتي لقرنبيط 

 

 الرئيس كيل، ;سجدو بروفسورقال و ،)BBSRC( البيولوجية والعلوم الحيوية التكنولوجيا بحوث مجمعبواسطة  الدراسة ھذه تمويل مت

 المملكةوالمجتمع العلمي ب للجمھور عظيم نبأ ھو المتحدة المملكةبينيفورتي في ا+سواق التجارية ب قرنبيطإدراج  نإ" ،BBSRCبـ  التنفيذي

قرنبيط لل ا+ساسية الحيوية العلوم لفھم العام القطاع من الممولة ا+بحاث من سنوات أعقاب فيقد جاء  التطور ھذاوأن . سواء حد على
 ."للجميع متاحو محتملة صحية فوائدذو  تجاري منتج إلى ا[ن المعرفة ھذهترجمة  تم وقد. داخلهب والمركبات

 

beneforte-launch-wide-uk-pr-h*p://www.bbsrc.ac.uk/news/health/2012/120625-شاھد البيان الصحفي على 

broccoli.aspx. 
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  العلماء بجامعة كيبانجسان ماليزيا يكتشفون مركب مضاد للسرطان في نبات الكيسوم

  

تكون له بل قد و بالعمر المرتبطة ا+مراض منعيو الشيخوخة عمليةأنه يبطئ " Polygonum minusمن المعروف عن نبات الكيسوم "

 .د قيادةب) UKM( ماليزيا سانجكيبانبجامعة ) INBIOSIS(الحيوية  ا+نظمة معھدب العلماء من فريق ذكر . للسرطان مضادة خصائص

 .)PMC-3( سي ثري ونومجبولي اسم عليه واوأطلق ،صلةذات صفة به  أن عتقديُ تم فيھا عزل مركب  مرحلةيمر ب بحثھمسيارول ناتاكين أن 

 

رنين نووي  أجرواثم . (الكروماتوجراف) والفصل بالتجزئةاللونيالتفريق الكيسوم من خ;ل نبات من  PMC-3مركب  ص;استخ تمو

 .المركب وخصائصبنية  لتحديد) NMR(مغناطيسي بعد ذلك 

 

 طفيف اخت;ف مع" Vanicoside D" لعامل آخر مضاد للسرطان مماثل PMC-3 اتضح أن مركب المغناطيسي، الرنين لبيانات وفقاً و

 اضطرابات ع;ج فيالكيسوم  عادة الماليزي الشعبويستخدم  .vanicoside D من أكثر) COCH3( واحدة اسيتيل وحدة'حتوائه على 

 .المعدة وآ'م الھضمي الجھاز

 

الع;ج  على للحصول) ةيوميال وجباتتؤكل مع صلصة الجمبري الحارة في ال خام طبية نباتات(الكيسوم مثل ا+و'م  أوراق ستھلكوتُ 
 مركباتالو الف;فونويدأيضاً و لJكسدة المضادة المواد من عال مستوى على يحتوي أنه الباحثين من العديد وأفاد. الصحية الرعايةالوقائي و

 .بيولوجيا نشطة ةيدعد خصائص على تحتوي التي فينوليةال

 

ws/index.php/en/component/content/ar5cle/66http://www.ukm.my/ne-لمزيد من المعلومات اذھب إلى 

shows.html-study-ukm-properties-cancer-anti-have-may-kesum-news/1091-research-current. 
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  إع(نات

  تبدأ التدوين على بلوج سبوت ISAAAھيئة 

  

عن  مفيدة مقا'توستمتلئ صفحة المدونة قريباً ب. /http://isaaablog.blogspot.comمدونة على الرابط التالي  ISAAAھيئة أنشئت 

. صورالو وا+حداث الجديدة والمنشورات وراثياً  معدلةال للمحاصيل العالمي والوضع والمواضيع المرتبطة بھا الحيوية التكنولوجيا

Cالجديدة لـ  منشوراتالو ع;ناتوستتضمن المواضيع الجديدة بالمدونة اISAAA س;ميالمنح وCالتكنولوجياحول  العلماءقرارات و ةا 

 .الحيوية للتكنولوجياالتصورية ا+فرودات الكرتونية و الحديثة الحيوية

 



قم . والتعليقات ا'قتراحاتونحن نرحب ب. حدة وأقلأبسط بأسلوب  الحيوية التكنولوجيا مواضيع وتقديم مناقشة إلى ISAAAتھدف مدونة 

 .لقائمة المفضلة في متصفحكضمھا و ISAAAمدونة  زيارةب
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  رسائل تذكيرية

  أفرودة على الرسوم الكرتونية والتكنولوجيا الحيوية

  

انعكاس ا+فكار  خ;ل منف. المعلوماتتوصيل  في الكلمات منا+خرى أقوى وأكثر تأثيراً  الفن وأشكالالكرتونية  الرسومتصبح ما أحياناً 
استعراض ا'ستخدام الحديث  تمي. التعاطفالتساؤل ووإثارة ا'نتباه  علىتساعد  التيا'نفعا'ت تونية الكار الرسوم تثير ،المعاصرة المألوفة

 ISAAA Science and Popular Media: How Cartoonists Visualize Cropالكتيب الجديد الخاص بـ  للرسوم الكرتونية في

Biotechnology.   

  

  
  

 الحيوية التكنولوجيا تطبيقاتبواسطة الھيئة الدولية لحيازة  اCصدار الرابع لسلسلة التواصل ونقل معلومات التكنولوجيا الحيويةتم نشر 

  )،ISAAA( الزراعية

ا+فرودة متاحة على اCنترنت على 
http://www.isaaa.org/resources/publications/science_and_popular_media_how_cartoonists_visualize_ 

echnology/download/default.aspcrop_biot . أبحاث دراسة تحدد كيف يقوم رسامين الكارتون وھي تسلط الضوء على نتائج

حول الرسوم لرسامين الكارتون تبحث عمل منافسة وباCضافة لذلك فھي . في الصحف الفلبينية القومية "بتعريف" التكنولوجيا الحيوية
  م وقضايا التكنولوجيا.يھامفللمساعدة في نشر وتعميم خرى الدول ا+ت المتعلقة بالتكنولوجيا الحيوية ومبادرا

 

 

  فيديو اتحاد البذور الدولي حول تطوير ا�صناف النباتية الجديدة

  

 لتطوير ال;زمةوالخطوات  لاعما+ فيديوويصف ال. الجديدة النباتية ا+صنافعن تطوير  جديد فيديو) ISF(للبذور  الدولي ا'تحادأطلق 

شاھد الفيديو على  .العملية فيالمتطلبة  والمواردباCضافة إلى الزمن  جديد، نباتي صنف
7958&id_region=&id_category=&id_croph*p://www.seedquest.com/news.php?type=news&id_ar5cle=2

=  

 


