
  ٢٠١٢ يويول ٦                في ھذا العدد

  ا�خبار

  عالمياً 

 الشمامالعلماء يكملون تسلسل جينوم  •

 مجموعة العشرين تعلن عن استراتيجية مبتكرة لتعزيز ا�من الغذائي •

 ٢٠١٦لصناعة البذور العالمية في النظرة المستقبلية  •

  أفريقيا

 الجينية للمزارعين في دول أفريقيا السوداء (أفريقيا جنوب الصحراء)بمساعدة الواسمات وراثياً طرح أول صنف ذرة سورغم معدلة  •

 يشكلون فريقاً لتطوير تربية النباتات في أفريقيا WACCIومركز  IITAمعھد  •

 مطاحن الحبوب بكينيا تنتقد قوانين وضع الع6مات على المنتجات المعدلة وراثياً  •

  

  ا�مريكتين

 ا�سرار الرئيسية للبناء الضوئيكشف  •

 الھجينة الذرةفصائل العلماء يكتشفون مصادر جديدة لتحسين الوظيفة البيولوجية ب •

 بنكھة نظيرتھا "طماطم الھيرلوم"أصناف طماطم  طويرالعلماء يكتشفون وسيلة لت •

 اكتشاف حلقة الوصل بين نضج الطماطم ولونھا وطعمھا •

 تحسين المحاصيليطور أن يمكن ة طوراعتماد التقنيات المت •

 المكسراتر اشجأحماية على ون قدرة الخميرة درسي العلماء •

  

  آسيا والمحيط الھادئ

 والعلوم والتكنولوجيا يؤكد على س6مة بحوث الباذنجان المعدل وراثياً  بھيئة مناصري البيئةالفلبيني عضو الھيئة التشريعية  •

 للقطن المعدل في الھند اAقتصادي-مجلة ا�كاديمية الوطنية للعلوم تقدم تقرير حول التأثير اAجتماعي •

 تطبيقات التكنولوجيا الحيويةيتعلمون في مندناو بالفلبين بالزراعة والجھات المعنية أصحاب المصالح  •

 ينشر قائمة بأصناف المحاصيل المحسنةمركز البحوث الزراعية الھندي بترايبورا  •

 لتحسين البحوث الزراعيةمذكرة تفاھم الھند توقع بكازاخستان  •

 يلقى قبوA حسنا في نيبالالقمح المقاوم للصدأ  •

 التقدم العلمي في فيتنامالميزانيات المنخفضة واFليات غير الصائبة تعيق  •

  

  أوروبا

 يكتشفون س6ح محتمل ضد آفات المحاصيل ا�فريقيةجامعة Aنكاستر الباحثون ب •

 معالجة التأشيب الجيني •

 تراكمية في تصويت اAتحاد ا�وروبي على المحاصيل المعدلة وراثياً تأخيرات  –عاما ومازال العد مستمراً  ٣٥ •

  

  البحث العلمي

 لجينات ا�رز المحددة للمئبر (مكان اللقاح) في ا�رز وا�رابيدوبسيس المعدلين وراثياً التنظيمية  URRsلمناطق زماني الومكاني النشاط ال •

 إطار جزيئي لتقييم مخاطر الفيروس المقاوم للفلفل المعدل وراثياً  •

 الباذنجاناLسكات الجيني المسبب بواسطة الفيروس في  •

  

  ما وراء كروب بيو تك

 يؤثر على العدوىالعلماء يكتشفون جين إنفلونزا  •

  

  إع*نات

 ٢٠١٢ورشة العمل التسويقية  •

 سوAوسي بإندونيسيامؤتمر الذرة الدولي في  •

    تنمية ا�راضي الجافة في بكين بالصينحول المؤتمر الدولي الحادي عشر  •



  عالمياً 

  العلماء يكملون تسلسل جينوم الشمام

  

وقد  ،)CRAG( الجينومعلوم  في الزراعية لبحوثا مركز بقيادة سبانياإ في يةبحث مراكزاتحاد تسعة  نع عبارةھو  ،علوم الشمام مشروع

 توحد التيا�ولي  مبادرةال ھي ھذهوكانت . شمامالمن  أصنافسبعة لتسلس6ت محددة باLضافة إلى  الشمام جينوممن تسلسل مؤخراً انتھي 

 .الدولة تديرھا التيمع المراكز  الخاصةالبحثية  المراكز

 

 البحوث معھدمن  ارسياج ورديجو )CSIC( للبحوث ةالوطنياLسبانية الھيئة من بيجدومينيك  بير ةالعلمي ة ھذه الدراسةاديققام ب

 . الجينوم ظماتن مركزجويجو من  رودريك فريقبمساعدة ) IRTA( والزراعة ا�غذية في والتكنولوجيا

 

 له" نسيب"نبات أقرب  جينوم من أكبر ھوو. جين ٢٧٤٢٧وزوج قاعدي  نيومل ٤٥٠ على حتويشمام يال جينوم أن البحث نتائجوتوضح 

. "ضامرا� مقاومةبتكون لھم صلة  أن يمكنجين  ٤١١ حددنا لقد"بيجدومينيك  قالو. قاعدي زوجمليون  ٣٦٠ويحتوي على  لخيار،اوھو 

 .شديد تباين النوع ھذا جينوم على طرأت التي التغيرات أظھرت ،نفس الس6لة العرقيةب وثيقاً  ارتباطاً  ةرتبطالم محاصيل مع بالمقارنةو

 

ً  الفريقوحدد  لحم  لونالمسئول عن ( كاروتينويدال تراكمبجين متعلق  ٢٦: الثمار نضج جوانبببعض ذو صلة  جين ٨٩ الى يصل ما أيضا
 .الشمام وطعم السكر تراكمجين متعلق ب ٦٣ و) الشمام

 

 على لحصولل النوع ھذا تحسينب لنا ستسمح لزراعةا قيمةال خصائصالمتعلقة ب والجينات الجينوم معرفةإن "قائ6ً  ماس ارسياج وأضاف

  ".أفضل حسية خصائص وذات مراضأصناف أكثر مقاومًة ل]

  

على  CRAGاقرأ البيان الصحفي الصادر من مركز 

id=19h�p://www.cragenomica.es/news/news.php?year=2012&month=07&.  
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  مجموعة العشرين تعلن عن استراتيجية مبتكرة لتعزيز ا�من الغذائي

  
 العالمي الغذائي ا�من زيتعز شأنھا من مبتكرة مبادرةعن  المكسيك في ٢٠١٢ قمةمؤتمر  خ6ل يونيو ١٨ مجموعة العشرين يوم قادة أعلن

ـ ھا بوصفو يتالو السوقالقائمة على  والحوافز جوائزال تقديم خ6ل من ھذاوسيكون . الناميةالدول  في المزارعين معيشةمستوى  وتحسين
غير القادرين عن و للفقراء الغذائي ا�من وتحسينصغار المزارعين  معيشة لتحسين مبادرة"النتائج الزراعية". وتعد "النتائج الزراعية" 

 الناجحة 6بتكاراتل مكافأةھي حوافز مالية قائمة على السوق تقدم ك سحبال آلياتو. الزراعة في" السحب آليات" استخدامطريق 
 .مواعتمادھ

 

التي تواجه  المشاكلاً من أكبر بعض لمعالجة المقبلة القليلة السنوات فيالمرشدين  من سلسلة Lط6ق "النتائج الزراعية"كما تخطط مبادرة 
 جنوب أفريقيادول أفريقيا السوداء ( في الذرة إنتاج على المرشدين من ا�ولى المجموعةوستركز . الزراعية والتنمية العالمي الغذائي ا�من

 من للحدللتقنيات المتطورة  مبتكرال توزيعتشجيع الو ؛لمزارعينصغار ال المزرعة في التخزين تكنولوجيا اعتماد حوافز وتشمل) الصحراء
 .أ فيتامين�صناف الذرة الجديدة المحسنة ب سوقإنشاء و ؛ف6توكسينا� تلوث

 

.mexico-blogspot.com/2012/06/g20http://farastaff-2012-، قم بزيارة AgResultsلمزيد من المعلومات حول 

innovative.html-launched  و
worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTABOUTUS/ORGANIZATION/CFPEXT/0,%20,contentMDKhttp://web.

:23005969~pagePK:64060249~piPK:64060294~theSitePK:299948,00.html.  
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  ٢٠١٦لصناعة البذور العالمية في  النظرة المستقبلية

  

 وراثياً. المعدلة لبذورل ةالسريعالنشأة  -٢٠١٦العلمية في  البذور لصناعة مستقبلية نظرة بعنوان تقرير العالمية البستنة صناعةنشرت ھيئة 
 .الفواكهو الخضرواتو الزيت وبذور البستنة وبذور الحبوب بذورو البذور سوققطاعات  لحجم شامل تحليل التقرير ويقدم

 



 عدد ارتفاع إلى النمو ھذا ويعزى. ٢٠١١-٢٠٠٥% في الفترة من ٥٫٦ بلغي سنوي نمو بمعدل العالمي البذور سوق انمفقد  للتقرير، ووفقاً 
ً  المعدلة المحاصيل اعتمادفإن تصاعد معدل  ذلك،ل وباLضافة. الزراعية السلع أسعار وتضخم السكان أكمل قد  العالم أنحاء جميع في وراثيا
 على الطلب زيادةإلى  الكبرى اAقتصادات في الحيوي الوقود إنتاج زيادةكما يعزي . الماضية السنواتخ6ل  البذور سوق في المبيعات قيمة
 .الزيتبذور و الذرة بذور

 

  .التقرير في ٢٠١٦ عام حتى للبذور العالمية السوق نمو توقعاتتم إدراج  كما
  

Industry-edSe-h�p://www.reportlinker.com/p0922993/Global-لمزيد من المعلومات حول التقرير، ادخل على 

-Modified-Genetically-of-Emergence-Rapid-to-Outlook

Seeds.html#utm_source=prnewswire&utm_medium=pr&utm_campaign=Horticult  
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  فريقياأ

  أفريقيا السوداء (أفريقيا جنوب الصحراء) بمساعدة الواسمات الجينية للمزارعين في دولوراثياً طرح أول صنف ذرة سورغم معدلة 

  

 الستريجا نباتالسورغم التجريبية المقاومة ل ذرةمن  أصناف ربعةأ سراح إط6قعلى  المحاصيلعفاء L السودانية الوطنية اللجنةوافقت 

و  ASARECA.AG3" AG2BC3S4"و  ASARECA.W2 Striga" W2BC3S4"و  ASARECA.T1" (T1BC3S4)": وھم ،الطفيلي

"ASARECA.AG4" (AG6BC3S4) .وھم ضد الستريجا  المحسنةالسورغم  ذرةمن أصناف  صنافا� وجاءت تلك"Tabat"  و"Wad 

Ahmed"  و"AG8". 

  

 تعاون خ,ل منالواسمات الجينية  بمساعدة *إجراء التھجين الرجعيوالتي يتم فيھا اعتماد برنامج وطني أفريقي  ا�ولى المرة ھي ھذهو

. الصحراء جنوب أفريقيادول  في الحبوب مزارعينالتي تواجه  خطيرةال كلامشال ،الستريجا ضد محسن صنف لتوليد المتعددةالمؤسسات 

 المحاصيل بحوثلالمعھد الدولي  يشمل يذال BMZ المدعم مشروع إطار في ٢٠٠٤ عام ا�ربعة ا�نواع ھذه تطويرل البرنامج ھذا بدأ وقد

 .والسودان ومالي وكينيا إريتريا فيالوطنيين  البرنامج وشركاء ھوھنھايم، وجامعة )ICRISAT( القاحلة شبه اKستوائية المناطقفي 
  *التھجين الرجعي: تھجين الفرد مع أحد ا�بوين أو مع فرد آخر مماثل وراثياً لOبوين

 

http://www.icrisat.org/newsroom/latest-المزيد من التفاصيل جول ھذا الصنف متاح على 

news/happenings/happenings1525.htm#3.  
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  يشكلون فريقاً لتطوير تربية النباتات في أفريقيا WACCIومركز  IITAمعھد 

  

العاملين على  لتدريب تفاھم  مذكرة) WACCI( المحاصيل لتحسين أفريقيا غربمركز و )IITA( اAستوائية للزراعة الدولي المعھد وقع

 غانا جامعةالكائن ب WACCIيقوم مركز س مذكرة،ال وبموجب. القارة في النباتات ينمربي عدد وزيادة أفريقيا في النباتات ةربيتحسين وت

 مرافقمن استخدام  الط6بوسيتمكن . النبات تربيةعلى  بحوث Lجراء سنوات ث6ث لمدة IITAإلى معھد  العليا الدراسات طلبة إرسالب

 .IITAبمعد  كبارال علماءالالمعھد تحت إشراف 

 

 على ا�فريقية المحاصيل تواجه التي المشاكلعلى ين ا�فريقي ينمربيال عط6سيتم ا هأن دانكا ريكإ البروفسور WACCIمركز  مدير وقال

 .أفريقيا في يةغذا� إنتاج تحديات لمواجھة أفريقيھو نھج  القارةه حتاجت ما أن وأضاف. أفريقيا في يبقوا أن أمل

 

يعودوا  لم ھمولكن الخارج في تدريبأفضل الحاصلين على  النبات تربية خبراء نقص من باستمرار تعاني القارةكانت  السنين، مر على
التي  أفريقياقارة ف. التقاعد سن من معظمھم ويقتربيكبرون في العمر بمقدار متساو،  القارةبالحاليين  المربينوما يحدث ھو أن . لقارةل

تقيد  التيالبيئية و الحيوية الضغوط ذلك في بما الزراعةاستدامة  على تھديداتعدة  تواجهأصبحت خاصة بھا،  خضراء ثورةتحتاج ل
Lنتاجيةا. 

 

  .feature-frontpage-http://www.iita.org/newsاعرض المقال ا�صلي على 
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ً  مطاحن الحبوب بكينيا تنتقد قوانين وضع   الع*مات على المنتجات المعدلة وراثيا

  

 قوانين في النظر عادةL الحكومةإلى دعوة  الجھات المعنية بالتكنولوجيا الحيوية من وغيرھا) CMA( جمعية مطاحن الحبوب بكينياوجھت 

. ٤٠ قانوني رقم إشعار ،٢٠١٢لعام  ١٧ رقم ملحق جريدة كينيافي  مؤخراً  نشرت التيوراثياً  المعدلة الكائناتوضع الع6مات على 

 كينياب الزراعية الحيوية التكنولوجيا حول المفتوح المنتدى في ،الحبوب مطاحن لجمعية التنفيذي الرئيس ،فرناندس بالوماوتحدثت السيدة 

وتتطلب . العام ھذا الب6د في الغذائية المواد نقصفي  تسببت أن ويحتملالحبوب  طحن صناعةعلى  للغايةاللوائح الجديدة صارمة أن بقائلة 
 يمكن بطريقةوأن تعامل يتم وضع ملصق على جميع منتجات ا�غذية التي تحتوي على مكونات معدلة وراثياً  أن للجدلالمثيرة  لوائحھذه ال

 .التسويقمرحلة وحتى  اLنتاجمرحلة  منتبعھا تمن خ6لھا 

 

ً  المعدلة غذيةا�إن وضع الع6مات على " جاء ھذا على لسان " بالفعلبا�عباء  المثقل للمستھلك الغذائيةالمنتجات  أسعار من يزيد وراثيا
ستظل ورادات المطاحن في و. العقوبات قانون بسبب الذرة استيراد عن يتراجعون اFن المطاحنأصحاب  معظممضيفة أن السيدة فرناندس 

 ً  ."وضع الع6مات قواعد مخالفة من لخوفابسبب  ضئيلةنسبة ذات  كينيا للمنتجات المعدلة وراثيا

 

وتأتي . التاجرفي حالة عدم التزام  سجنسنوات  ١٠ و كيني شيلينغمليون  ٢٠تصل إلى  شديدة عقابية غراماتأيضاً  لوائحوتفرض ال
 مرض عن ناجم الذرةحدوث عجز وشيك في محاصيل باعتبار  غذائيةأزمة في وقوع المن  كينياالذي تقلق فيه  وقتالطحان في ال مخاوف

 .الب6د أنحاء جميع في كبير بشكل المزارعينحصاد  خفضتسبب في و الذرةيصيب  غامض

 

ً  الحيوية التكنولوجيا بحوث في ينالعاملين الكيني العلماءوقام   وقال. طويرھات في ممعھ التشاور يتم لم أنهب ينقائل لوائحبانتقاد ال أيضا

 تسويقب للسماحالقوانين  في النظر Lعادة ملحة حاجة ھناك أن كينياتا جامعةب الحيوية والتكنولوجيا الحيوية الكيمياءبقسم  جيسي سوريالبروف

ً  تطويرھا يجري التي المنتجات من المسئول عن توضيح و قوانينال تمرير يتم كيف"وعلق بروفيسور جيسي قائ6ً . المناسب الوقت في حاليا
 .التكنولوجيا تطويرفي  لعلماءالدور الحاسم لو العلم قدرت A ال6ئحة ھذه. ولةالد هھذ فيالصغار  العلماءية اعتبار كيف

 

  m.karembu@cgiar.orgيرجى التواصل مع مارجريت كاريمبو على لمزيد من المعلومات حول الموضوع، 
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  ا�مريكتين

  كشف ا�سرار الرئيسية للبناء الضوئي

  

في  معين جزء عن ھامة معلومات Aكشميكي في  بقيادة بوليتكنيك 6ريرينسبمعھد  بيوكيميائيةمركز باروتش لبحوث الطاقة الشمسية القدم 
 تحويل كيفية في جديدة أساسية بحوث اAكتشاف ھذاويقدم . )Photosystem II( الثاني الضوئييسمى النظام  الضوئيالبناء  عملية

 .الشمسية الطاقةتقنيات  من كفاءة وأكثر جداً  قويو جديد جيل تطوير على ساعدي أن ويمكن ،بكفاءةية الشمس لطاقةالنباتات ل

  

 كيميائية طاقة إلى الشمسية الطاقة لتحويل النباتات ھاستخدمت التي الضوئية الكيميائية التفاع6ت من اثنين أولويركز البحث الجديد على 

 الضوئيللنظام التحفيزي  موقعال في الماء جزيئات وتفعيلربط التحديد  وجه على الباحثون ودرس. الثاني الضوئيتحدث في النظام  التيو

 ،هايالم جزيئات نقسامA ئيةالضو فوتوناتال تستخدم التي الزرقاء والبكتيريا النباتات في يبروتينمركب  ھو الثاني الضوئيالنظام . الثاني
بواسطة  اAنقسام ھذا من الناتجة واLلكترونات البروتونات استخدام يتمبعد ذلك  ثم. للمياه الشمسية كسدةا� باسم أيضاً وھي عملية تعرف 

 .كيميائية طاقة إلى الضوء تحول التي الضوئيالبناء  عملية فيا�خرى  النظم لتغذيةالنبات 

 

: بوليتكنيك رينسي6ربموقع معھد في البيان الصحفي  المزيد من التفاصيل متاحة

h�p://news.rpi.edu/update.do?artcenterkey=3063.  
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  البيولوجية بفصائل الذرة الھجينةالعلماء يكتشفون مصادر جديدة لتحسين الوظيفة 

  
حيوية  لتحسينجديد  مصدر باربر ويسالملتحق تحت إشرافه  العليا الدراسات وطالب إلينوي جامعةب موس ستيف البروفيسور اكتشف
 ا�نسجةھذه و الھجينة، الذرةب النامية النواهو النابت (الساق)من الشطء  sRNAمن  عينات أخذوباربر ب موسقام . الھجينة الذرة بفصائل

 .جيال ا�بويةالخاص بھذه الفصائل الھجينة عن ا� sRNAاخت6ف نتائج تحليل الـ  لمعرفة ،وتنظم عملية النمو بسرعة تنمو

 

 من فرعية مجموعة، وھي siRNAلمجموعات محددة من نقل (توريث) الفصائل الھجينة  إلى ساسفي ا� رجعت اAخت6فات أن وجدواو

sRNA، وجدواو .أب كل من  ً  من تعقيداً  أكثر siRNAإنما تحمل الفصائل الھجينة مجموعات و جديد، siRNAينشئ  A التھجين أن أيضا

 نشاط نتيجةيكون  يذوال تكرار،ال منتحديداً  الوالدين siRNA في اAخت6فاتوتنشأ . الوالدين ك6 من مميزة siRNA رثواو نھم�آبائھم 

 .الجينوم داخل انفسھ وتضخمحول نفسھا  تتحرك عناصرھي الريتروترانسبوزون و (الينقول التقھقري).الريتروترانسبوزون 

 

بواسطة جزيئات  ةھجينال حالةال في الذرة خصائصبھا  تغيرت التيقد تكون الطريقة  ولكن مھمة،غير  الجينات أن نقول A نحن" موس وقال
. الداخلية التي يجب تھجينھاالخطوط أي القدرة على تحديد مزيداً من  عملھميقدم  أن وباربر موس . ويأمل"الجينات باLضافة إلى RNAالـ 

 أن يمكنف أكثر، أو أسرع بشكلحثه على فعل ما يقوم به أن ناستطعنا  اذا ولكن النبات، نمو طريقة تغير ان نريد A نحن" موس وأضاف
 ."ميزةتصبح ھذه 

 

. والمنشور h�p://www.sciencedaily.com/releases/2012/06/120628164629.htmيمكن قراءة البيان الصحفي على 
  h�p://www.pnas.org/content/109/26/10444.fullعلى بالكامل البحثي متاح 
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  العلماء يكتشفون وسيلة لتطوير أصناف طماطم بنكھة نظيرتھا "طماطم الھيرلوم"

  

ونوعيات  صفات بعض قيمة قدروتُ . طماطم الھيرلوم من اھتراينظ مثلبدو أكثر لت طماطمالمذاق تغيير  كيفية العلماء من مجموعةاكتشف 
 .الغذائي اھامحتوو تھانكھ وخصائص لونھا بسبب السوق فيالھيرلوم  طماطم

 

، لدراسةھذه ل الرئيسيين المؤلفين وأحد) UC Davis( ديفيز كاليفورنيا جامعةبالنبات  علوم قسمب الحيوية الكيمياء اءعلمأحد  باول، Fن وفقاً و

 تم التي النوعية الخصائص Aستعادة استراتيجية قدمت والتقليدية البرية ا�صناف في الصفةتلك  عن ولئالمس الجينفإن المعلومات الخاصة ب

ً حديث المزروعة الطماطمفي دون دراية  تربيتھا  .ا

 

 بواسطة العالم أنحاء جميع في عليھا الحصول تم التيو لطماطمل والبرية الطافرة ا�نواع جمعفي  ديفيز كاليفورنيا جامعة ةمساعدوب

لون لونھا بالحقل قبل أن تنضج كان  أن الطماطمب المھتمين نوالباحثAحظ  ،)١٩٥٠الخمسينات ( منذ ريك تشارلزالراحل  بروفيسورال
 .فريد أخضر داكن

 

 تطور في تحكمي خاستنا عامل ، وھوطبيعي بشكل GLK2تقوم بتعبير  الداكن ا�خضرذات اللون  الطماطم ھذه أن العلماء اكتشفو

في  مھمةوھي مواد  الذائبة، الصلبة الموادأو  سكرمن الزائدة  مستوياتذات  ناضجة راثم الطماطم ھذهثم تنتج . الخضراء الب6ستيدات
 .للصحةالمفيد  ال6يكوبينمركب  من أعلى مستوياتكما تحتوي على  الطماطم،تصنيع 

 

 ھمفدراسة وإن ف كورنيل، جامعةب تومسون بويس معھد مع ا�ميركية الزراعة وزارةب النباتية الجزيئية ا�حياء لماع ،جيوفانوني لجيم وفقاً و

ً طبيعي موجودةال مةاالھ الخصائص عن المسؤولة الجينات  جميع احتياجات تلبي التي المحاصيل تربية عملية يسھل البرية المحاصيل في ا

 .ئيةالغذا سلسلةال مكونات

 

 .h�p://news.ucdavis.edu/search/news_detail.lasso?id=10281على  ديفيسشاھد البيان الصحفي لجامعة كاليفورنيا 
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  اكتشاف حلقة الوصل بين نضج الطماطم ولونھا وطعمھا

  

. الطماطم نضج في يتحكم الذي الجين فيسيد كاليفورنيا وجامعة النباتية بحوثلل تومسون بويسومعھد  كورنيل جامعةب باحثونال حدد
ً  تحكمت موحدبشكل  تنضج الطماطم تجعل التي الجينية الطفرةأن  ساينسمجلة  في يونيو ٢٩بتاريخ  نشرت التيالدراسة  وكشفت  في أيضا
 .الثمرة في والمخزن المنتج السكر كمية

 

 مستويات خفضؤدي إلى ي مما الوراثيةالقدرة  ھذهتزيل  النضج ديوحت طفرة ولكن تطورھا، خ6لالتخليق  على القدرة الطماطم ثمرةلدى 
 عامة، بيانات قاعدة وجود مع، والموضعي ستنساختسمى اA جزيئية بيولوجياعملية  إجراءالدراسة ب نمؤلفيأحد  نجوين، جكونوقام . السكر

 في يتحكم الذي للبروتين Aكتشاف الجين المشفر الفريق ويخطط. ١٠رقم  كروموسومال علىيحدد موقع جين توحيد النضج استطاع أن 
 .طفرةال إلى الذي يؤديالضرر الوراثي و الطماطم في الضوئيالبناء  مستويات

 

ذات  )غير الطافرة(المألوفة  لطماطما أو بالتساوالطافرة الناضجة  الطماطم نتاجإ خيار التجاريين المنتجينسيكون لدى  المستقبل، فيو
 .الطماطم شت6تل النووي الحمض اختبارات خ6ل منوا�حلى  فضلالمذاق ا�

 

 h�p://www.news.cornell.edu/stories/June12/TomatoesRipen.htmlلمعرفة المزيد حول الخبر، ادخل على 
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  اعتماد التقنيات المتطورة يمكن أن يطور تحسين المحاصيل

  

م وعلباحث ، باكستر إيفان و وردوجامعة بب مساعدعلم الوراثة الأستاذ  ،ديلكس برايانخاص بالبروفيسور  رونظساينس م مجلة نشرت
 مقلتأوتحسين  كيفية لفھم المتقدمةالتقنيات  من اAستفادةحول  ،في وزارة الزراعة ا�مريكيةالزراعية  البحوثبھيئة  الحاسوبيةا�حياء 
 .أعمق بصورة المتغيرةوالمناخية  البيئية الظروف مع النباتات

 

 أكثر أوجين واحد  إلى الحالية اAستراتيجياتوتشير . التربة مشاكل حل في واحد وعنصر واحد جين ع6قاتعلى  السابقة التقنيات وركزت
 مثل الجزيئيالنمط الظاھري  تقنيات تطبيق في التوسع أنيعتقد الباحثين  وھكذا،. التربة في ا�خرى المشاكل بعض عن مسؤول

 .والجينات متعددةال عناصرال تقييم في كفاءة أكثر تكون أن يمكنية الجينوم خرائطال ورسما�يونوميكس 

 

الترابطات داخل ا�نماط الظاھرية أو الصفات بالعثور على  للعلماء تسمح عملية باعتبارھاالجينومية  الخرائط رسموقاموا بتعريف 
. وراثيةالتغيرات ال أو بيئيةال للتغيرات استجابةً ھذه التركيبات  تغيرت وكيف للنباتات العنصري التركيب دراسةا�يونوميكس ھو و ،الفيزيائية
 .العينات آAف ةودراس تجھيزللسماح ب ھمتجارب في التقنيات ھذهباستخدام  باكستر مختبر في الحالية ا�بحاثوتقوم 

 

 .h�p://www.purdue.edu/newsroom/research/2012/120628DilkesScience.htmlشاھد الخبر على 
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  المكسراتر اشجأحماية على العلماء يدرسون قدرة الخميرة 

  

 Aspergillus الھجوم من قبل فطر ا�سباراجي6س فليفاس "إلى  والجوز الفستقواللوز  شجر مثل المكسراتأشجار تتعرض  ما كثيراً 

flavus ھيئة ب علماءال ، أجرىضاالممرھذا  مكافحةلطرق  عنللبحث وفي وسيلة . أف6توكسينو مسرطنةج مواد انتتسبب في إ" مما ي

 .ضاالممر على لتغلبل خميرةلل الممكنة اFليات لتحديد دراسة كاليفورنياب ألبانيفي  الزراعية البحوث

 

مع  ضتتعار الخميرة أن واوجد، الصلةسات الفلورية والتحاليل ا�خرى ذات يومن خ6ل المقا ،الخميرة إلىالفطر  ضيتعرب الباحثونقام 
ً  وجدواو. الفطر على قيد الحياة بقاءھام جداً ل أمر وھو،الفطرالخاص ب ATPتوليد جزئيات الطاقة نظام  لـ ل كميالتحليل ال خ6ل من أيضا

rtPCR عن طريق تفعيل إنزيمين ھم  الخ6يا وأغشية جدران تتلفقد أ خميرة أنPaEXG1 وPaEXG2. 

 

 للبيئة صديقة وسيلة خ6ل من ل]كل آمن المكسرات شجربقاء  لضمان ستراتيجياتاA صياغة في مقدمة اAستنتاج ھذا كوني أن يمكن

 .الفطر لمكافحة

 

  .h�p://www.ars.usda.gov/is/pr/2012/120702.htmشاھد المقال الصحفي على 
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  الھادئ والمحيط آسيا

  الھيئة التشريعية الفلبيني بھيئة مناصري البيئة والعلوم والتكنولوجيا يؤكد على س*مة بحوث الباذنجان المعدل وراثياً عضو 

  
حقلية  تجارب إجراءإلى  الحاجة عن عادفبال والتكنولوجيا والعلوم البيئة مناصري بھيئةبالمونز  المشھور أنجيلو التشريعية الھيئةقام عضو 

 الجنوبية مينداناو جامعة فيالتجارب  قعامو في الحصاد عمليات شھد أن بعد حفارالمعدل المقاوم لحشرة ال لباذنجانعلى ا قعاموال متعددة
)USM( المعدل الباذنجان أنبالمونز  وقال. ٢٠١٢الماضي  يونيو ٢٩في  كوتاباتو شمال كاباكان،ب  ً  البيئة في التوازن فقطيحسن  لن وراثيا

 إلى وأشار. يةصح مزارعوعن طريق ات أقل يووكيماأعلى  جودةإنتاج محاصيل ب خ6ل منقومية  زراعيةفائدة  بمثابة أيضاً  سيكونبل 
على العزل الصحي  صارمة قوانينبھا  التيدول ال إلى المنتج تصدير مكنكون من الميس ،وراثياً  المعدلالباذنجان  تسويق يتم أن بمجرد أنه

 .يةوكيما بقايا وجودالمتعلقة ب وخصوصا ،للنباتات

 

 غير من المعدل الباذنجان ثمارل واضحال الفرقإلى  دارة،اL مجلس وعضو الشمالية كوتاباتوب الزراعة لجنة رئيس، سوروبيا فيسنتي وأشار
قي وخالي من نالمعدل وراثياً  الباذنجان وكان. حشرية مبيداتفي ك6 النوعين، المزروع بالمبيدات الحشرية والمزروع بدون  المعدل

على  العلماءبشكر  فيسنتيقام و. ةحفارالحشرات ال ثقوبب التقليدية الباذنجانثمار  امت]ت بينما ،شرات الحفارةالح عن الناجمة ا�ضرار
 التعليم إلى حاجةاعترف بالو ،ةالمحلي يةموالحك اتحدالمحليين ومزارعين الو لمزارعينل وراثياً  المعدل الباذنجان موعلل ھموشرحتوصيلھم 
بخصائص وفوائد  المزارعينبقيه إع6م  فييصبحوا وسيلة على أن  محليينال مزارعينال شجع كما. الحيوية التكنولوجيا مجال في المستمر
 .وراثيا المعدل الباذنجان

 

 والحشرات ا�رض ديدانو التربة حشرات وجودالمحليين على  والفنيين عينرزاوالم الشمالية كوتاباتول المحلية الحكومةكما علق أعضاء 
A  الطبيعية التربةالتي تعيش  الحية الكائنات أن رسجالكون عضو وأشار. الحقلية تجربةال موقعمتر مربع من  ٢٥٠٠محيط  في ا�خرى
ً  المعدل الباذنجان جذور أن على إيجابية ع6مةتعتبر ھذه  ثم ومن المعدل، الباذنجان حقل في عيشتزال ت  الكائنات على ضارةغير  وراثيا

 .الموجودة أسفل التربة

 

ً  المعدلةالمقدمة بواسطة مجموعة من المناھضين للمنتجات  "وثيقة البيئة"في و  المعدل، لباذنجانالتجارب الحقلية متعددة المواقع ل ضد وراثيا
ً بحثيعد  المعدل الباذنجان مشروع �نطلب مھذا ال يعارض أنهبالمونز قال  ً قانوني ا  إذا. الناس على ضرر أيتسبب  Aإنھا " 6ً ئقاأضاف و. ا
 نبقى سوفسيكون بھذا الشكل ف تفكيرنا كان وإذا - الحديثة التقنيات استخدام في كدولةأبداً أو نتطور  نتقدم لن البحوث،القيام بھذه  عن توقفنا

 .امزارعينA سيما ومتأخرين 

 

قم بمراسلة ھذا أو  http://www.bic.searca.orgلمعرفة آخر ا�خبار حول مشروع الباذنجان المعدل وراثياً في الفلبين، ادخل على 
 .bic@agri.searca.orgالبريد 
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  اFقتصادي للقطن المعدل في الھند-مجلة ا�كاديمية الوطنية للعلوم تقدم تقرير حول التأثير اFجتماعي

  

 اFثارتحلل والتي ) PNAS( للعلوم الوطنية ا�كاديمية وقائعفي مجلة  يوليو ٢بتاريخ  نشرت حديثة دراسة إليھا توصلت التي النتائجذكرت 

 اFفات،تقليل ضرر  خ6ل منلكل فدان  القطن محصول في٪ ٢٤ زيادةب ساھمقد  Btالـ  قطن أن الھند فيوفعاليتھا  Btالـ  لقطن اAقتصادية

 �سرا معيشة مستوى أنأوجوست  جورج جامعةكيم ب تيناومكاثيج  جوناس الباحثونوحدد . صغار المزارعين بين القطن أرباح في٪ ٥٠و

ا�رباح  حققتوقد . مستدامةأن ا�رباح  المزارعين أدرك أن بعد Bt الـ قطن مزارعي بين ٢٠٠٨- ٢٠٠٦من  الفترة% في ١٨ بنسبة زاد

أسرة من أسر  ٥٣٣ الدراسة تناولتقد و. التقليدية ا�صناف من أكثر لمزارعينصغار ا عيش سبلت من وحسنحقيقي  إيجابي تأثير
 .الھند في للقطن منتجة رئيسية دول أربع في ٢٠٠٨حتى و ٢٠٠٢في الفترة من  ا�سر القطنمزارعي 

 

 تلفقلة  بسبب فعال نحو علىتھم رفعوا إنتاجيقد  Btالـ  قطنن مزارعيفإن  ،ةالتقليديا�صناف  مزارعي مع بالمقارنةأنه " كيم ويقول

 ."الفقر من التخلص إلى] بدوره[يؤدي  الذيو المعيشة، مستويات ارتفاع إلى يؤدية ا�سر دخل زيادةما يؤدي إلى و. المحاصيل

 

والنص الكامل متاح على  h�p://www.pnas.org/content/early/2012/06/25/1203647109ملخص الدراسة متاح على 

h�p://www.pnas.org/content/early/2012/06/25/1203647109.full.pdf+html  

معلومات الدعم متاحة على 
h�p://www.pnas.org/content/suppl/2012/06/26/1203647109.DCSupplemental/pnas.201203647SI.pdf  

  goettingen.de-mqaim@uniأو  goettingen.de-jkathag@uniيمكن توجيه الرسائل على 



  

  b.choudhary@cgiar.orgعلى  hagirath ChoudharyBلمعرفة أخبار التكنولوجيا الحيوية في الھند، يرجى التواصل مع 
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  أصحاب المصالح والجھات المعنية بالزراعة في مندناو بالفلبين يتعلمون تطبيقات التكنولوجيا الحيوية

  

 والخبرات تھاتنميالتكنولوجيا الحيوية و وضع الفلبينب مينداناو جزيرةب مناطقفي عدة  والط6ب الجامعات وأساتذة نواLع6مي درس
 .الفلبينب دافاو مدينةب ٢٠١٢ الماضي يونيو ٢٨ فيللتواصل  الحيوية التكنولوجياعلى  العلميالمنتدى  خ6ل الخبراء منالمكتسبة منھا 

 

 التكنولوجيا من استخ6صھا يمكن التي ا�عمالفرص  د. كانديدا أداA ،الزراعة وزارةشاركت رئيسة برنامج التكنولوجيا الحيوية بوقد 
المثارة حول  القضاياوزارة الزراعة من  موقفت أوضح كما. الزراعية التجارية ا�عمال تطوير في الحكومة من ودعم وجھود الحيوية
ً  المعدل الباذنجان  عدمتؤيد  وبالتالي ،ل]مان الحيوي وطنيةال سياساتالو المزارعين اختياردعم وتحترم توزارة الزراعة  نبأ ةقائل وراثيا
 .الحقلية التجارب على ھماعتراض

 

 السيدة وأكدت. الحيوية التكنولوجياحول  ةالمحلي ةشقنامال في ھموتحديات خبراتھم الحيوية التكنولوجيا مجال فيالتواصل  خبراءكما شارك 
 الزراعية الحيوية التكنولوجيافي مركز معلومات  العلمي والبحث العليا للدراسات اLقليمي آسيا شرق جنوب مركزبانوبيو من  جيني

)SEARCA BIC ( تكنولوجيامعرفة لل مصادرك والخبراء، العلماءخصوصاً و المناسبين، ا�شخاص مع والتواصل معرفةال أھميةعلى 

بتقديم  ،)BMARC(في مجال التكنولوجيا الحيوية  اAع6مبالدعوة و ةالمعنيموارد المركز  برنامج مدير باريديس، جويل السيد ماوق. الحيوية
، إفرين إلبانبوينا وقال. مجالال ھذا في اLع6م وسائل دور أھمية أكد علىو الحيوية التكنولوجياالتي تواجه تواصل  التحديات حول رؤى

 التكنولوجيا مجالالتوعية باً في جھودتجري أن الوكالة  ،الحادية عشر ) بمنطقة دافاوPIAالمدير اLقليمي لوكالة المعلومات الفلبينية (

 .بالفعل ناالزم من عقد من �كثر المعنية الجھات مختلف مع مينداناو في الحيوية

 

 الحيوية التكنولوجيا أن ،والتكنولوجيا والعلوم البيئة مناصريوعضو ھيئة  رسجالكونعضو  ،أنجيلو بالمونز أوضح الرئيسي، خطابه فيو
 يجري أنهوذكر . البيئي النظام في التوازنتحسين و المحاصيل جودة تحسين خ6ل من الغذائي ا�من تحقيق في تأكيدكل ب تساعد أن يمكن
 في الحيوية التكنولوجيا صناعة نمو تعزيزالحيوية عن طريق مكتبه ل الصناعةتطوير  قانون أو ٨٤٤ النواب مجلس قانون مشروع ميتقد

 الفلبين في الحيوية التكنولوجيابواسطة ائت6ف  المنتدى تنظيم تموقد . المتعلقة بالبحث العلمي والتطوير الوطني التحديات ومواجھة الب6د
 .منطقة دافاو الحادية عشر –وكالة المعلومات الفلبينية و ،BMARCومركز 

 

أو أرسل بريداً إلكترونياً إلى  http://www.bic.searca.orgلمزيد من المعلومات حول التكنولوجيا الحيوية في الفلبين، قم بزيارة 
bic@agri.searca.org.  
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  بترايبورا ينشر قائمة بأصناف المحاصيل المحسنةدي مركز البحوث الزراعية الھن

  

 الفرعية اللجنةكما أوصت  المحسنة المحاصيل بأصناف قائمة رايبورافي ت NEH) بمنطقة ICAR( الھندي الزراعية البحوث مركزنشر 

 المحاصيلوتشمل . د. دي واي باتيل ترايبورا وAية حاكمالنشر  ة لھذاالرسمي مراسمال رأسقد تو. ترايبورا وحكومة يبورااتربوAية  لبذورل

 .والباذنجانالبقول و ا�رز من مختلفة أنواع المحسنة

 

 .h�p://www.icar.org.in/en/node/4641لمشاھدة القائمة الكاملة �صناف المحاصيل المحسنة، ادخل على 
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  كازاخستان بالھند توقع مذكرة تفاھم لتحسين البحوث الزراعية

  

 في الزراعية البحوث تحسين زيادةل كازاخستان في) KAIو مركز ( )ICAR( الھندي الزراعية البحوث مركز بين تفاھم مذكرة توقيع تم

 .البلدين

 

  :التالية المجاAت فيبالتحديد  التعاون على الطرفان اتفقوقد 

  



 ؛التحسين النباتي وموادالجيرمب6زم  تبادل •

 مذكرة؛ال في الواردة ]حكاماختيار المشاريع طبقاً ل ومنھجيةوإطار  مشتركةال بحثيةال مشاريعال وتنفيذ تطوير •

 العام؛ النفع برامج إطار في المشترك واستعمالھا البحث معدات تبادل •

 والتكنولوجية العلمية الدوائر معالتواصل  عن فض6ً  ،تصنيفيةو يةتدريبدورات  خ6ل والتقنيين العلميينا�عضاء  تبادل •

 ؛المشاركة للمنظمات

 المنھجياتو المعلومات يةالبحث عمالتبادل ا� •

 .البلدين ك6 فيوالمواقع الملحقة  مراكزال لتطويرالتقنيات  تبادل •

 

  .h�p://www.icar.org.in/en/node/4651على  ICARمركز لشاھد البيان الصحفي 
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  القمح المقاوم للصدأ يلقى قبوF حسنا في نيبال

  

 وصولال لمواجھة استعدادأتم  علىأصبحت نيبال اFن  ،النباتية ا�مراض اءوعلم القمح، ينومربي المزارعين بين وعيزيادة فعالية ال مع

ة معال شارما، ساراA بيان ھذاكان . المزارعين حقول في بالفعل المقاومة ا�صنافاستقبلته  كما Ug99الساق  صدألس6لة  محتملال

 .نيبالب الزراعية المجتمعاتفي أحد ) VDC(مركز تنمية القرية  أحد فعالياتخ6ل  نيبالب الزراعية لبحوثبمركز اا�مراض النباتية 

 

 الزيادةإلى  PVSى نھج وأد ،الب6د في القمح إنتاج حيث من) PVS( في اختيار الصنف مشاركة المزارعنھج  نجاح مدى شارما وصفت كما

قام  ،PVSنھج  خ6ل منو. القمح محصول في ا�صفر الصدأ منبشكل ملحوظ  والحد جديدة أصناف اعتماد معدAت في السريعة

قاموا باستبدال ا�صناف القديمة تدريجياً مما أدى إلى وة ختبرالم جديدةال خياراتوال للصدأ مقاومةال صنافا� تغطيةبتوسيع  المزارعين
 .واLنتاجيةزيادة المحصول 

 

 .القمح % في محصول١٠ زيادةب المزارعون يتمتع جديدة،ال صنافھذه ا� مع

 

 .h�p://blog.cimmyt.org/?p=8465لمزيد من المعلومات، ادخل على 
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  الميزانيات المنخفضة واJليات غير الصائبة تعيق التقدم العلمي في فيتنام

  

مليار  ٥٨٩٠ من ارتفع والتكنولوجيا العلومعلى ة الحكومإنفاق  أن إلى صحفي مقال في وانك نجوين فيتنامب والتكنولوجيا لعلوما وزير أشار
 .٢٠١١ عام في دونغ مليار ١٤٤٤٢ إلى ٢٠٠٦ عام في دونغ فيتنامي

 

 المنطقة في المستويات أدنى بين من زالي A% من الناتج المحلي اLجمالي للدولة ٠٫٦~٠٫٥حوالي  أنب يهرأعن  الوزيرأعرب  ذلك، ومع

 للعلومالمالي  الدعم لزيادة ھامة استراتيجياتعن فان  نجوين البروفيسورمن بينھم  آخرين علماء معكوان  وزيرال وكشف. والعالم

الدعم  توجيهيجب زيادة وو والتكنولوجيا، العلوممثل  والزراعة ا�غذية في اAستثمار زيادة ينبغيوعلى حد قولھم ف. الب6د في والتكنولوجيا
 .فيتنام في التقدم لتحقيق اAستراتيجية المشاريع نحو

 

unreasonable--budgets-technology/23930/low-http://english.vietnamnet.vn/en/science-شاھد المقال على 

development.html-science-hinder-mechanism  

على  AfbiotechCiet من Ngoc Nguyen Bichلمزيد من ا�خبار حول التكنولوجيا الحيوية في فيتنام، يرجى التواصل مع 

nbngoc78@yahoo.com.  

  

  ] ةرسال لصديق | تقييم ھذه المقالإ [

   



  أوروبا

  الباحثون بجامعة Fنكاستر يكتشفون س*ح محتمل ضد آفات المحاصيل ا�فريقية

  

 آفات من وغيرھاالجيش  دودة للتحكم في جديدة استراتيجياتيقدم  جديد من شأنه أن اكتشافب Aنكستر جامعةب العلماء من فريق قام

من جميع  %٧٥ويحملھا  ايالخ6 داخلتعيش  بكتيريا وھي الولبخية،بكتيريا  على بحثھموركز . العالم أنحاء جميع في الحشرية المحاصيل
 من ھمتياحمھي تقوم بف الولبخية، بكتيريا البعوض، ومن ضمنھم الحشرات بعض ما تحملعند أنه الباحثون اكتشفو. الحشرات أنواع

 الشمالية أستراليا في الولبخيةقد تم إط6ق البعوض الحامل لبكتيريا و. ج)ندالالضنك (أو  حمىلالمسبب  الفيروس ذلك في بما الفيروسات

 .المنطقة في الضنك حمىلتقليل انتقال  المحلي البعوضتجمعات  شربن للبكتيريا للسماح

 

إعاقة  يحتمل مما فريقية،ا�الجيش  دودة على مماثل أثر الھ سيكون الولبخيةكانت  إذاما  Aستكشاف البحث فريق كتشافاAھذا وجه و
 في حالياً  تطويرھا يجري التي) فريقيةا�الجيش  دودةويقتل  صيبي يذال العصوي الفيروس( SpexNPV مثل الحيوية المبيدات فعالية

 ،SpexNPVالمبيد  ضدالجيش  دودة حمايةفي  فحسب فشللم ت الولبخيةبكتيريا  نأ ويلسون كين بروفيسور مشروعال قائدوذكر . تنزانيا

ً وتم اليرقات ھذه منالكثير  تومات ،احتوت على أحمال فيروسية أكبر بكثيرأيضاً  الولبخية من الكثيرھناك تجمعات تحمل  ولكن  طبيعياً  ا

 .فيروسيال مرضجراء ال

 

بإعادة  وفريقه ويلسونقام البروفيسور  البكتيريا،ھو وجود  للفيروسديدان الجيش الحاملة للولبخية  تعرض زيادة سبب أنLثبات و
 بشكلووجدوا . الفيروسب تھمصابثم قاموا بإ لولبخيةالحاملة لان الجيش ديد بعض ع6جل حيوي مضاد ااستخدمو حيث المختبر لىإ الحشرات

 االبكتيريإزالة  تم الذيديدان الجيش  من مرة ١٤ الى ٦من  أكثر SpexNPVلمبيد ل حساسة تكان لولبخيةديدان الجيش الحاملة ل أن ملحوظ

 .امنھ

 

حول ھذا البحث متاحة على موقع جامعة Aنكستر: المزيد من التفاصيل 
-Weapon-New-Potential-Discover-Researchers-http://news.lancs.ac.uk/Web/News/Pages/Lancaster

Pests.aspx-Crop-African-Against. 
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  معالجة التأشيب الجيني

  

وركزت الدراسة . تطوير النبات لعملية التأشيب آليةبتفسير  جرينيون-فرسايب الزراعية للبحوث الوطني المعھد في العلماءاستطاع 
 جداً  قليل عددوأظھرت الطفرة . zmmطفرات ب الطافرات ا�رابيدوبسيس ثاAنيا نب على ا�ون6ين من مجلة ساينسالنسخة المنشورة على 

 .تھاخصوب في ملحوظ وانخفاض ا�مشاج إلى الكروموسومات توزيع وسوءعبور الكروموسوم عمليات  من

 

. والخصوبةالعبور  عمليات استعادة على قادرة تكون أن شأنھا من جديدة طفراتعن  فريقال بحث ،التجمعات الطافرة ھذه بينومن 

طاق ال وفصلتحفز فك  التي اAنزيمات(إنزيمات الھيليكيز  عائلة اءعضأحد أ وھو ،FANCM انزيم تنتج "فانسم"  طفرة أسموھا وجدواو

 .zmmمع طفرة  ھاعندما دم دمجقد استعادت الطفرات الجديدة قدرتھا على العبور و). النووي لحمضلالمزدوج اللولبي 

 

 صحة أو خصوبة على تأثير أيوجود  دونالعبور  عمليات عدد أضعاف ث6ثة إلى ؤديأن ت FANCM جين من واحدة لطفرةأيضاً  ويمكن

 تنظيممن خ6ل  ،التكاثر خ6لالتأشيب الجيني  زيادةحيث سيعمل  المزروعة النباتات في واعدة آفاقا يفتحأن  البحث ھذاومن شأن . النبات

 للغايةبالغة ا�ھمية ومفيدة  ظاھرةوھي  –الھامة  الصفات من ةمعروف غيرلمركبات  صولوال فرصتوفير على  ،العبور عمليات عدد

 .لعاملين على تحسين وتربية النباتاتبالنسبة ل

 

 http://www.international.inra.fr/press/genetic_recombination_regulationلمزيد من التفاصيل حول المقال، شاھد 
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٣٥  ً ً تأخيرات تراكمية  –ومازال العد مستمراً  عاما   في تصويت اFتحاد ا�وروبي على المحاصيل المعدلة وراثيا

  

ً  ٣٥" بعنوان وثيقةاAنترنت  على على موقعھماFن نشرت مؤسسة يوروبا بيوس   في تراكمية تأخيرات – مستمراً  العد ومازال عاما

ً  المعدلة المحاصيلعلى  للموافقة الحالي النظامت الوثيقة عن وكشف. "وراثياً  المعدلة المحاصيل على ا�وروبي اAتحاد تصويت  في وراثيا

المحاصيل  لجميع ا�وروبي اAتحادتراخيص  تراكمإن مجموع "وجاء في الوثيقة . ئوبط مشدد بأنه وصفه تم يذالو ا�وروبي اAتحاد
 على اAعتماد من ويزيد ا�وروبيين للمزارعين التنافسية القدرة قللوي الغذائية، المواد أسعار ارتفاع في يساھموھذا . "عام ٣٥ يعادل

 .اAستيراد شركاتمؤسسات ولريبة قانونية  حالةينشر و ا�وروبي، اAتحاد واردات

 

ً جاري السيناريو ھذاوقد ظل   إلى سلعھا تصدر التي الثالث العالمدول  من كثير في سرعة ادزدي بمعدل وراثياً  المعدلة المنتجات اعتماد رغمب ا

ً و. ا�وروبي اAتحاد ً  معدلمحصول  ٤٧ مجموعه ما ھناك ،حاليا  في تزال A منتج ٧٤ھناك  و ٢٠٠٤ عام منذعليه  ةافقتمت المو وراثيا

 اLجمالي العددزيادة  توقع يمكن ،وراثياً  المعدلة على المنتجاتا�وروبي  اAتحاد موافقاتيئة في بطھذه الوتيرة ال معو. ترخيصال نظام

 .٢٠١٥ عام في ١٠٠ من أكثر إلى نتظارقيد اA للمنتجات

 

delays-ivecumulat-counting-and-years-h�p://www.europabio.org/agricultural/posiPons/35-شاھد الخبر على 

crops-gm-votes-eu يمكن تنزيل الوثيقة من .

_years_of_delays_in_the_eu_approval_of_gm_h�p://www.europabio.org/sites/default/files/posiPon/35

products_europ....pdf.  

 .biotech-barriers-http://www.europabio.org/bureaucraticالفيديو متاح على 
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  العلمي البحث

التنظيمية لجينات ا�رز المحددة للمئبر (مكان اللقاح) في ا�رز وا�رابيدوبسيس المعدلين  URRsالزماني لمناطق والنشاط المكاني 

 ً   وراثيا

  

 للمئبر المحددة لجيناتل) URRs( ’٥في اتجاه النھاية  التنظيمية مناطقال اوزم6ؤھ دلھي جنوب جامعةب كورانا ريما ةعالماستنسخت ال

)OSbHLH  وOSFbox (الجينات المخبرة  تعبيرتحكم في لل ا�رز فيGUS  وGFT المعدل ا�رز في  ً  .وراثيا

 

. اAنتصافيفي الطور المئبر  في الجينينلنسخة  تراكمأكبر ) RT-PCRاللحظي (المتسلسل  البوليميريز تفاعلالكمي ل تحليلال نتائج وأظھرت

 URRsمناطق  وأظھرت. لقاحمحددة ال معروفة عناصر وجود عن PLACE بيانات قاعدة باستخدام لجيناتل URRsمناطق الـ  تحليل وكشف

ت أحد كان والتي ،ا�رابيدوبسيس فيتكويني  تعبيركانت ب ھاولكن ا�رز، فيللمئبر  اAنتصافيالطور  خ6ل نشاطين أقصى الجين ك6ل
 .المحددة للنباتات أحادية الفلقة ھرامظال

 

 . اللقاح أنبوب في نشيطاً  وكان) OSIPK( ا�رزفي  آخرلجين  URRتنظيمية منطقة محدد للمئبر في تعبير عمل تم  خرى،ا� ناحيةوعلى ال

ً  الفريققام و. اً متأخر ھاريعبيتم تالتي  الجيناتأحد  الجينھذا  أنيشير إلى  ھذاو ) نسيجيكيميائي ھيستولوجي (كيميائي  تقييم اءجربإ أيضا
الث6ثة  بين قوىفي ا�رز ھي ا� OSIPKلجين  URRالمنطقة التنظيمية  نشاط أن وجدواو. المئبر وأنسجة خ6يافي  GUSجين  نشاطل

 .دراستھامناطق التنظيمية التي تمت 

 

من  يالبحثالمقال يمكن لمشتركي مجلة ترانسجينيك ريسيرش تنزيل 
h�p://www.springerlink.com/content/f203180272r325m2/ 
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 ً   إطار جزيئي لتقييم مخاطر الفيروس المقاوم للفلفل المعدل وراثيا

  

وأجرى . CMVتحم6ً عالياً ضد فيروس ) CMV-CP(لفيروس تبرقش الخيار  لطبقة البروتينيةلالمقاوم أبدى خط نبات الفلفل المعدل وراثياً 

 ،E7 الحار الفلفل في التكامل نوعية لوصف دراسة الحيوية والتكنولوجياالبيولوجية  لعلومل الكوريالبحوث  معھدسون باك وزم6ءه ب عالمال

 .CMV0-CPالفلفل المعدل وراثياً  خطوطأحد  ھوو

 



شريط  من واحدة نسخة على يحتوي E7 الحار الفلفل أن واووجد معكوس،ال PCRالـ  تحليلو Southern blottingتقنية  الفريق واستخدم

 يمكن لفلفلمحددة ا DNAتسلس6ت  عن بحثواو. معدومة أو قليلة جينات على وتحتويغير مشفرة  بدوتالمحيطة  تتسلس6الو المدخل الجين

ً  المعدلالفلفل  عن للكشف مرجعجين  بمثابة تكون أن  في الفلفل جينوم في موجودةال CaSIG4و  lipocalin جينات اختياروقاموا ب. وراثيا

المرجعية، كان الباحثون  الجينات توفر عن فض6ً بالجين المحور  المحيطة التسلس6ت وصف معو. لفلفلمحدد ل ھموتسلسل فقط واحدة نسخة
-CMV جين أن إلى الفريق وجد الطريقة، ھذه خ6ل منو. المحور الفلفل رصدلكشف و PCRطريقة محددة بتقنية الـ  تصميمقادرين على 

CP كانتالمعدل وراثياً  الفلفل أنسجة فيتم تعبيره  يذال A بكمية  مقارنة تذكرCMV-CP بالفيروس المصابالبري  الفلفلنوع  في. 

 

المنشور البحثي كام6ً متاح على  .E7يمكن استخدام نتائج ھذه الدراسة في دراسات تقييم ا�خطار على خطوط الفلفل الحار 

7186634w12034/fulltext.pdfh�p://www.springerlink.com/content/7p3. 
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  اLسكات الجيني المسبب بواسطة الفيروس في الباذنجان

  

ً اقتصاديالھامة  الخضرأحد  ھو الباذنجان  لتسھيلو. الدول من العديد فيوالكربوھيدرات  والمعادن الفيتامينات من وفيرة كمية تقدم التي ا

 ھناك ذلك، ومع. الباذنجانفي  الجينوم وظائفالمھم معرفة  فمن المناخ، وتغير وا�مراض اFفات مقاومةل لوالمحص تحسين مواصلة

 .. الباذنجان في وظيفيةال لفحوصاتل استخدامھا يمكن ةيالفعال محدودة جزيئية أدوات

 

 وظائف لدراسة الباذنجان في) VIGS( فيروسالمسبب بواسطة ال يالجين اLسكات استخدامباختبار  للعلوم الصينية ا�كاديميةب علماءقام ال

أغلقوا جين الـ  ثم الباذنجان في )phytoene desaturase )PDS نزيمL النووي الحمض تسلسل استنساخوقاموا ب. الجينومية المحصول

PDS .سكات استخداميثبت أن يمكن  ھذاو. من التلقيح الزراعي شھر بعد حديثاالنامية  وراقا� في ضوئي تبيض إلى ھذا أدىLالجيني ا 

 .الباذنجان في )VIGS(المسبب بواسطة الفيروس 

 

Lثارة اLسكات جينات مخبرة ك CLA1و  Suو  Chl H جينات فريقانتقى ال لباذنجان،ل موثوقة أداة VIGSكانت طريقة  إذالمعرفة ما و

ظھور في  CLA1جين خفض أدى و ،نمو أوراق صفراءإلى  Suو  Chl H تثبيطوأدى . عالي ضغطب رش طريقة خ6ل من VIGSالجيني 

 .الباذنجان في الجينات وظائف لدراسة فعالة أداة يھ VIGSطريقة  أن علىثبت  النتائج، ھذه معو. )بيضاءألبينو ( أوراق

 

 .x/abstract-h�p://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1744.7909.2012.01102اقرأ الملخص على 
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  ما وراء كروب بيو تك

  جين إنفلونزا يؤثر على العدوىالعلماء يكتشفون 

  

 الجينتمت تسمية . اAنفلونزا فيروستجاه  مضيفالكائن الاستجابة  على ؤثري اLنفلونزاجديد خاص ب جين دجيمبراك جامعةب علماءال اكتشف

 .اLنفلونزا جينومالمزيد عن  لفھم الطريق مھدوقد  ،PA-Xبـ  جديدال

 

 معروفوال روس،لفيفي ا RNAي وزالطاق الثالث بالحمض النووي الريبفي  الجينعلى  دجيكامبرعثر العالم بريت جاكر وفريقه بجامعة 

الجين  المصابة الخ6يا نشطتُ س ،PA-X جين دون من نهأ الباحثون وقال. الجينوم نسخ على الفيروس ساعدالذي ي PAباحتوائه على جين 

 غيرالقريبة  الخ6يا من آخر فعل ردعلى استحداث  التكرار ھذاويعمل . العمل مسارمبكر بكثير عن  وقت فيأقوى و بشكل مناعيال

 جيناتالتأثير على  خ6ل من فيروسي كسفيرعمل ي PA-Xفإن جين  وبالتالي،. حاد جداً  ومرضشديد  مضاد ھجوم إلى دىيؤ مما المصابة،

 .الفيروستجاه  فعلھا ردللتحكم في  المضيف

 

gene-flu-h�p://blogs.discovermagazine.com/notrocketscience/2012/06/28/new-اقرأ المقال ا�صلي على 

infections/-of-severity-affects-and-sight-plain-in-hiding-foundالمقال البحثي على يمكن قراءة ، و

h�p://www.sciencemag.org/content/early/2012/06/27/science.1222213. 
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  إع*نات

  ٢٠١٢ورشة العمل التسويقية 

  

 بانوس لوس في ٢٠١٢ سبتمبر ٧- ٣الفترة من  في" آسيا من التعلم :"تسويق محاصيل التكنولوجيا الحيويةبعنوان قام ورشة عمل ستُ 

مجال  في العلمي والبحث العليا للدراسات آسيا شرق جنوبب اLقليمي المركزو المحدودةبيوبيزنس  آسيابواسطة شركة  الفلبينفي  6جوناب
 ).ISAAA( الزراعية الحيوية التكنولوجيا تطبيقات لحيازة الدوليةالھيئة و) SEARCA( الزراعة

 

 الورشة لھذه الرئيسية المكوناتأحد . التسويق إدارةإلى ما بعد  ا�ولي الھدف تحديد من التجاري المسار مناقشةإلى  العمل ورشة وتھدف

مواقع التجارب  ورشةالب نورضاحالزور كما سي. المطورينالخاصة ب لباطموال الغذائيك6 من ا�مان الحيوي وا�من ل التنظيمية البيئة يھ
 .المنطقة فيالحقلية 

 

 h�p://www.asiabiobusiness.com/?page_id=335لمزيد من التفاصيل، قم بزيارة 
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  مؤتمر الذرة الدولي في سوFوسي بإندونيسيا

  

  .٢٠١٢ أكتوبر ٤-٢الفترة من  في) IMC( الدولي الذرة مؤتمر جورونتالو مقاطعة حكومة مع بالتعاون ةندونيسياL الزراعة وزارةستعقد 

  

  إلى محاولة القادم المؤتمرسعى سيو

  .البديلة الطاقة وموارد الغذائي با�منالمتعلقة  يالعالم الذرة إنتاج مشاكل معالجةالجھات المعنية ل بينالتفاھم  تسھيل) ١(

 .والمزارعين عنصاأصحاب المو السياسات واضعيو والباحثين العلماءبين  الذرة بحوث نتائجحول  المعلومات/ا�فكار وتبادل مشاركة) ٢(

 

من كتيب المؤتمر . قم بتنزيل h�p://www.apaari.org/events/imc2012.htmlلمزيد من المعلومات، ادخل على 

imc2012.pdf-2012/leaflet-http://iaard.go.id/imc.  
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  تنمية ا�راضي الجافة في بكين بالصين حولالمؤتمر الدولي الحادي عشر 

  

عنوان  تحتو. الصينب بكين في ٢٠١٣ مارس ٢٣- ١٨الفترة من  في الجافة ا�راضي تنمية حول عشر الحادي الدولي المؤتمر عقدسيُ 
 والتخفيف التكيف استراتيجيات تحديد على المؤتمر سيركز ،"الجافة المناطق في والطاقة الغذائي ا�من على وأثره العالمي المناخ تغير"

 .الجافة ا�راضيالمختلفة ب لبيئاتل الحديثة والتكنولوجيا العلومباLضافة إلى  التقليدية المعارف استخدامب

 

  :يلي ما تناولھا سيتم التي المواضيعوتشمل 

  

 العالمية التغيرات عن الناجمة التحديات – الجافة المناطق في الطاقةو الغذائي ا�من .١

 المناخ لتغير التخفيف استراتيجيات في الجافة ا�راضيب الزراعة دور .٢

  الجافة ل]راضيمختلفة البيئية ال النظم على وتأثيره العالمي المناخ تغير .٣

 الجافة المناطق في المائية للموارد المستدام اAستخدام .٤

 الجافة المناطق فيتھا وإدار ل]رض المستدام اAستخدام .٥

 لمناخل العالمي تغيرال ظل فيللمراعي الطبيعية  المستدامة Lدارةا .٦

 الجافة المناطق في) والملوحة والبرودة والحرارة الجفاف مقاومة(ضغوط البيئية ال لتحسينالحديثة  اتينقتال تطبيق .٧

 واAقتصادية اAجتماعية والدراسات ا�صلي ھاوتراث ومعارفھا الجافة المحلية المجتمعات .٨

 .الخاص والقطاع الحكومية غيروالمنظمات  الحكومية المنظمات دور" ]مامل الطريق. ٢٠+ريومؤتمر  .٩



 

  h�p://www.apaari.org/events/11icdd.htmlعلى لمزيد من المعلومات، ادخل 
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