
  ٢٠١٢ سبتمبر 5                في ھذا العدد

  ا�خبار

  عالمياً 

 اءالغذارتفاع أسعار يستجيب وسط موجة  البنك الدولي •

 

  أفريقيا

 في أفريقيا الزراعية لدفع عجلة التنمية ل�من الغذائي تحالف جديد •

 قريباً تؤسس ھيئة ل�مان الحيوي  غانا •

 COP-MOP 6مؤتمر لتقعد اجتماع تمھيدي  الوفود ا-فريقية •

 بواسطة الفاو أفريقياب في المناطق الحضرية زراعة الحدائق تقرير حالةنشر  •

  

  ا�مريكتين

 اتالنباتفي  يضا-عمليات مواد جديدة ناتجة عن يكتشفون  العلماء •

 الباردةلتحمل ا-جواء  النباتاتفترات النھار القصيرة تھيئ  •

 ةصحي يةغذأ بالضرورةعني ت;  ا-غذية العضويةتزعم أن  دراسة •

  

 آسيا والمحيط الھادئ

 ثنائي الصبغيات القطن جينوميكملون قراءة تسلسل  بالصين علماء •

 الذرة لتصدير ةستعدم الفلبين •

 لباكستان الذرةتربية  تقنياتتطوير  •

 القمح صدأللحد من العالمية  جبورلومبادرة  تعاون معت نالصي •

  

  أوروبا

 في الكيوي PSAالبيولوجية للكائن الممرض  ليةا? ونحددي الباحثون •

 " خلف العمليات الخلويةقAب"مفتاح  •

  

  البحث العلمي

 التربة على نوفايسينللسياالمنتجة بطاطس لاآثار  دراسة •

 مرض اللفحة المتأخرةلمقاومة بثAثة جينات محورة البطاطس السA;ت دمج حامل الجينات في  •

  

  ما وراء كروب بيو تك

 الجينومشفرة ترجمة جديدة ل طريقة فااكتش •

 السرطانوانتشار  الجيناتو المغذيات بينالعAقة  •

 

  إع(نات

 التاجي القمحعفن ل ىا-ول ةالدولي عملالورشة  •

 ABNE ا-فريقية الحيوي ا-مان خبرات شبكةل والھيئات التنظيميةمنتدى العلماء  •

  

  رسائل تذكيرية

 المعدلة وراثياً  لمحاصيلل سنويالتحديث ال •

 ISAAAلھيئة  وراثياً المعدلة المحاصيل اعتماد  قاعدة بياناتتحديث  •

 النامية الدولالمصدر في التكنولوجيا الحيوية الزراعية مفتوحة  تحليل •

    



  عالمياً 

  اءارتفاع أسعار الغذيستجيب وسط موجة  البنك الدولي
  

وحالة الو;يات المتحدة التي تمر بھا ستثنائية ا;جفاف زمة ال- نظراً  لغذاءالحالي لالوضع العالمي تجاه أعرب البنك الدولي عن قلقه 
  لمواد الغذائية.لالدولية سعار ا-أدى إلى زيادة ، ا-مر الذي حبوبمحاصيل الالمنتجة لا-خرى المحاصيل في المناطق 

  
 . ئيةالغذاالمواد لزيادات أسعار م بسبب تعرضھالعالم حول فقراء ھم الھذا التقلب كما أوضحت منظمة البنك الدولي أيضاً أن ا-كثر تأثراً ب

سحب تواجه ا-سر المشكلة من خAل كيم أنه عندما ترتفع أسعار المواد الغذائية بشكل حاد،  جوأضاف رئيس مجموعة البنك الدولي جيم يون
اPرادة مدى الحياة على كارثي على  تأثير ي يمكن أن يكون لهذوال، قيمة غذائية أقل وذو أطفالھم من المدرسة وتناول طعام أرخص

  مAيين الشباب.لوالعقلية جسدية ا;جتماعية وال
  

 يةالسياس والنصائحة يالزراع اتا;ستثمارزيادة مثل بعض اPجراءات من خAل الدول مساعدة المذكورة بالمنظمة  تتعھد، واستجابة ل�مر
البنك الدولي مع وكا;ت ا-مم المتحدة كما ينسق وأدوات إدارة المخاطر. ة متعددال ا-من الغذائيبرامج منح الزراعة وو والتمويل السريع

  لغذاء.ل العالميةسعار ا-رتفاع ة ;ا;ستجابفي لمساعدة الحكومات ولتحسين شفافية سوق الغذاء 
  

volatility-price-http://www.worldbank.org/en/news/2012/07/30/food-شاھد البيان الصحفي للبنك الدولي على 
respond-ready-stands-bank-world-concern-growing.  
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  فريقياأ

  جديد ل5من الغذائي لدفع عجلة التنمية الزراعية في أفريقياتحالف 

  
دول مجموعة مبادرة مع وأغسطس.  ٢٩ يوم غانا، ي أكراف االتحالف الجديد ل�من الغذائي لدفع عجلة التنمية الزراعية في أفريقيبدأ 

  المقبلة. عشرمن الفقر في السنوات المليون شخص  ٥٠ خروجالتحالف إلى يھدف ا-فريقية والقطاع الخاص، والدول  الثمانية
  

العديد من في ھدف المبادرة ھو تسريع البرامج التي بدأت أن  الذي أطلق المشروعغانا في وزير ا-غذية والزراعة نائب ، ناموليوقال ني 
عوامل يتضمنان العديد من الي والتغذية التوأم ا-من الغذائي والتغذية. وأضاف أن ا-من الغذائ تينلمشكلللمعالجة الفورية لا-فريقية الدول 

ً ا-ق ا-ھداف يتحقتكفي لالمساعدة الدولية وحدھا ; وأن   .آخذ في التوسع أن دور أفريقيا في ا;قتصاد العالميوا?ن  كثر إلحاحا
 

http://www.ghananewsagency.org/details/Science/New-المزيد من التفاصيل حول ھذه المبادرة متاح على الرابط 
-development-agricultural-accelerate-would-security-food-for-alliance

Namoale/?ci=8&ai=48430#.UEAtQ8GTslc.  
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ً تؤسس ھيئة ل5مان الحيوي غانا    قريبا
  

قانون ا-مان الحيوي الخاص  لتفعيلستملك ھيئة ل�مان الحيوي  قريبا البلد أنآييتي  شيري والتكنولوجيا والعلوم لبيئةل غاناوزيرة  أعلنت
 .٢٠١٢ أغسطس ٢٩ يوم غانافي  لميناإ في) ARCA( أفريقيا في التطبيقية للبحوث ا-ول المؤتمر فيآييتي  تتحدثقد و. بھا
 

 والصناعية الزراعية ل�نشطةمداولتھا و ھاونقل) GMOs( وراثيا المحورة لكائناتلا?من  تطويرالكما ستشرف ھيئة ا-مان الحيوي على 
ً غانا  أظھرت ا-خيرة، ا?ونة فيو. غانا داخل التي تزرع المحاصيل المعدلة وراثياً  فريقيةا- النخبة دول جامعة إلى لAنضمام كبيراً  التزاما

 وأوغندا وكينيا ومصر فاسو وبوركينا أفريقيا جنوب" أفريقيةدول  ستةوھناك . أفريقيا وجنوب ومصر فاسو بوركينا جارتھاوتشمل 
 وذرة والبطاطا والذرةوالكاسافا  اللوبياو الموزو القطنتجري التجارب الحقلية على بعض المحاصيل المزروعة محلياً وتشمل  "ونيجيريا
  .السورغم

  
in-units-ICT-establish-to-http://www.ghananewsagency.org/details/Science/Need-ة من قتبسالمقالة م

Minister/?ci=8&ai=48526#.UEWe0cFmTa0-Schools-High-Senior-and-sicba  و
-up-sets-africa/ghana-http://www.theafricareport.com/index.php/20120831501818006/west

501818006.html-foods-gm-regulate-to-authority-biosafety.  
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  COP-MOP 6مؤتمر ل تقعد اجتماع تمھيدي الوفود ا�فريقية
  

لمناقشة  ٢٠١٢أغسطس  ٢٩في  COP-MOP 6مؤتمر ل ةفريقيللوفود ا-في بريتوريا، جنوب أفريقيا التمھيدي الذي عقد ھى ا;جتماع تنا
ً مفوضي الدول حلول  فيه فريقيا عمل يمكن -إطار نشاء Pأيضاً أفريقيا وفي ا-ولوية ذات تطبيقات التكنولوجيا الحيوية مع  للمضي قدما

  مكان آخر.استغAل المعارف والخبرات من 
  

ض بنود جدول ا-عمال المقرر ااستعروقاموا بفي ا;جتماع.  كرتاخيناموقعة على بروتوكول  ةأفريقيدولة  ١٥المفوضون من  شارك 
اعتزم المفوضون كما مقترحات في إطار كل جدول. الو ضعمواحددوا الو ،كتوبرشھر أفي  COP-MOP 6 مؤتمر خAل اجتماعمناقشته 
 .COP-MOP 6مؤتمر ا;جتماع التحضيري للتوصل إلى مواقف ملموسة في الوقت المناسب لومعلومات نتائج استغAل 

  
 لشرق المشتركة السوقوحكومة جمھورية جنوب أفريقيا و ABNE ا-فريقية الحيوي ا-مان خبرات شبكةتم تنظيم ا;جتماع بواسطة 

) والھيئة PRRIومبادرة البحث والتنظيم العام () PBSورابطة أفريكابيو وبرنامج نظم ا-مان الحيوي ( COMESA أفريقيا وجنوب
  مركز أفريقيا. ISAAAالدولية لتطبيقات التكنولوجيا الحيوية الزراعية 

   
  .J.Odhong@isaaa.orgللمزيد حول التكنولوجيا الحيوية في أفريقيا، يرجى مراسلة 
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  بواسطة الفاوأفريقيا بتقرير حالة زراعة الحدائق في المناطق الحضرية نشر 

  
زراعة الحدائق . بأفريقيا الحضرية المناطق في الحدائق زراعة حالة) تقريرھا ا-ول عن FAOأصدرت منظمة ا-غذية والزراعة (

ا-سر تنتج حدائق في المناطق الحضرية وشبه الحضرية في المنطقة حيث لزراعة ا-شجار والنباتات الحضرية في أفريقيا ھو مشروع 
  وحول المدن في القارة.داخل الفواكه والخضروات أشجار المشاتل التجارية والمدارس والمجتمعات و

  
اPنتاج التجاري للفاكھة والخضروات في  -المشاتل التجارية مستقبل على  خضرة في أفريقيابناء مدن أكثر عنوان ب المنشورالتقرير  شددوي

الموردين و نمزارعيالمع التعاون والعمل على  يةدارات المدناPحث الحكومات الوطنية ويأو غيرھا. كما المخصصة المناطق الحضرية 
والتعليمي الAزم لتحقيق السوقي سياسي والدعم الالحدائق الحضرية وشبه الحضرية زراعة ولمنح المشاتل التجارية وغيرھم  البائعينو

 التنمية المستدامة.
  

. لتنزيل التقرير، اذھب إلى ws/story/en/item/154241/icode/http://www.fao.org/neلمزيد من المعلومات، يرجى زيارة 
Africa.pdf-http://www.fao.org/ag/agp/greenercities/pdf/GGC.  
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  ا�مريكتين

  اتالنباتفي يض ا�عمليات مواد جديدة ناتجة عن يكتشفون العلماء 

  
نباتات مزھرة ھي  ا-رابيدوبسيسوباتات ا-رابيدوبسيس. في ن يةنباتاليض مواد ا-جامعة بوردو مجموعة جديدة من بباحثون الاكتشف 

  النبات.ستخدم كنموذج لدراسة بيولوجيا تعادة ما والخردل و كرنبالبة رتبطصغيرة م
  

المواد وأطلق العلماء على ھذه جديدة في النباتات. التطور المسارات ا-يضية  يةكيفلالعلماء أثناء دراسة وقد حدث ھذا ا;كتشاف 
  .حتى ا?ن وطيفتھام يتم معرفة أنه ل عم"أرابيدوبيرونس" وھي لم يتم اكتشافھا إ; في ا-رابيدوسيس 

  
أمر بالغ ا-ھمية في النبات الغذائي ا-يض فھم أن جامعة بوردو، ببحث وأستاذ الكيمياء الحيوية وأوضح كلينت تشابل، رئيس مشروع ال

النبات يساعد العلماء أيض لجينات المسؤولة عن لوصول أن اليعني  ذلكي فتطبيقالمعنى وبال. امع بيئتھ ھاكيفتتطور النباتات و يةكيفمعرفة ل
 .يلAستخدام المستقبلالعمليات وتسخيرھا في معالجة ھذه 

  

before-http://www.purdue.edu/newsroom/releases/2012/Q3/never-شاھد البيان الصحفي لجامعة بوردو على 

discovered.html-metabolites-plant-seen.  
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  الباردةلتحمل ا�جواء النباتات فترات النھار القصيرة تھيئ 

  

ھذا يسمح و. للبرد بيستجم) الC(عامل ربط تكرارات  CBFالعامل مسار تنشيط من التجمد من خAل  احمي نفسھتالنباتات ُوجد أن 
ھناك دراسة حديثة بواسطة تجميد. ودرجات ما تحت الوتصل إلى   وغير المجمدة ةرداحرارة البالالبقاء عند تعرضھا لدرجات بلنباتات ل

أن أظھرت  ،انججامعة و;ية ميشيشھور بالم ةالجزيئيأستاذ الوراثة  ،بقيادة مايكل توماشو CBFنفس المجموعة التي اكتشفت مسار الـ 
  .من خAل النھار القصير أيضاً تنشط النبات آليات دفاع 

  
تجميد وكذلك في المحاصيل الدفاعات ا-شجار ضد القصير ينشط أن النھار  ا;كاديمية الوطنية للعلوموقائع شرت في نُ الدراسة التي بين وتُ 

تحديد عن معلومات بلباحثين مد اتأن لھذه الدراسة . ويمكن الحار موسم النموخAل ستجابة ا; هھذإيقاف يتم مع ذلك ووالنباتات السنوية. 
 التي يمكن استخدامھا في زيادة إنتاجية المحاصيل.والجينات المسؤولة عن العملية 

  
get-days-when-coats-winter-unpack-http://news.msu.edu/story/plants-الخبر ا-صلي على مشاھدة يمكن 

shorter/.  
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  ةصحي يةغذبالضرورة أعني تا�غذية العضوية D تزعم أن  دراسة

  
ومع جامعة ستانفورد أنه ; يوجد فرق كبير بين ا-غذية العضوية والتقليدية من حيث المحتوى الغذائي. بكلية الطب في كشفت دراسة بحثية 
لم تجد لكنھا مقارنة ا-غذية العضوية والتقليدية، لالدراسات القائمة  بين ا-كثر شمو;ً (التحليل التجميعي) التحليل التلوي أن ھذه الدراسة تعد 

  ل التقليدية.ائبدالصحية من ة على الروأقل خطأنھا ر أو بية أكائغذذات قيمة أدلة قوية على أن ا-غذية العضوية 
  

تعقب فروق لم يتم ة. ومن حيث الفوائد الصحية بين ا-غذية العضوية والتقليديصغير وھام تحليل البيانات، وجد الباحثون اختAف  وبعد
المنتجات العضوية أعلى بكثير في  -الفوسفور  -واحد فقط كان ھناك عنصر المنتجات العضوية، والخاص بفيتامين الفي محتوى ثابتة 

محتوى فإن الفوسفور، في عنصر عدد قليل من الناس لديھم نقص ه بسبب وجود أن ;حظ الباحثونمع ذلك، . وةتقليدياللمنتجات ل ةمقابلال
 .ةقليلإكلينيكية بدرجة أھمية يعد ذات في المنتجات العضوية  عاليالالفوسفور 

  

  .http://med.stanford.edu/ism/2012/september/organic.htmlاعرض المقال ا-صلي على 

  

  ]ةرسال لصديق | تقييم ھذه المقالإ [

  

  آسيا والمحيط الھادئ

  ثنائي الصبغياتجينوم القطن يكملون قراءة تسلسل  بالصينعلماء 

  

قراءة تحليل و) BGI(بكين بالجينوم علوم ) ومعھد CAASفريق البحث الدولي بقيادة علماء ا-كاديمية الصينية للعلوم الزراعية ( أكمل
وفھم وراثياً موارد الھامة لدراسة وتحسين جودة القطن مقدمين أحد ال، ثنائي الصبغيات Gossypium raimondiiقطن التسلسل جينوم 

  المحصول. الخصائص الوراثية وآلية تطور
  

 ١٣التسلسل مرتكز في من % ٧٣ أكثر منكان جينوم القطن. ووحصلوا على خريطة التالي الجيل استخدم الباحثون تقنية تسلسل 
جينات % تقريباً من ٤٠أن  واووجد. في الجينومجينية مصاحبة  ةكتل ٢٣٥٥فريق الحدد و. G. raimondiiسAلة في م كروموسو

  خAل تطورھا.ا-ساسية ما يشير إلى إعادة ترتيب الكروموسومات م كانت موجودة في أكثر من كتلةالبارالوجاس 
  

لتسريع البحوث  جيداً  مرجعاً قدم يالمكتمل  G.raimondiiجينوم أن "، بمعھد علوم الجينوممدير المشروع  ،Zhiwen Wangوقال 
ً  سيضع أساساً كما  .G. barbadenseو   G. hirsutum مثلات الجينية على القطن رباعي الصبغي تحسين للباحثين لمواصلة  متينا

جوسيبول والمقاومة ضد لفينول اوالتخليق الحيوي لالقطن المعنية بنشأة ألياف وإنتاجية القطن من خAل استكشاف ا?ليات الوراثية جودة 
 ."بصورة شاملة العشبةوآكAت مسببات ا-مراض والحيوانات 

  
على الرابط التالي نيتشر جينيتكس  مجلة فيتم نشر الدراسة 

www.nature.com/ng/journal/vaop/ncurrent/full/ng.2371.htmlhttp://.  
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  لتصدير الذرة ةستعدم الفلبين

  
مدادات الذرة مثل Pبالجفاف التي تفتقر التي ضربھا لتصدير الذرة إلى المناطق على استعداد أصبح الفلبين مع زيادة إنتاج الذرة في الفلبين، 

ً والو;يات المتحدة.   ١٠٠لديھا القدرة على تصدير ما يصل الى فإن الدولة الفلبين، الوطني للذرة ببرنامج اللونا، مدير دي ديلبيرتو P وفقا
 ً ) PhilMaize(مطالبة مؤسسة اتحاد الذرة بالفلبين إن أعضاء اللجنة المشتركة بين الوكا;ت يراجعون ا?ن  طن في أي وقت. وقال أيضا

  .هتصديرللدولة اللجنة حجم الذرة التي يمكن  قررلتصدير الذرة. وست
  

وصرح طن متري في العام المقبل. مليون  ٨٫٤٥ طن متري ھذا العام، ومليون  ٧٫٨٢ إلىالذرة من  إنتاج الفلبينييزيد ومن المتوقع أن 
 ًAطن متري من الذرة.ألف  ١٤٩ قدره توقع فائضاً نام المقبل، "بحلول العدي لونا قائ" 

  

export-to-prepares-policy/exports/ph-http://www.exporter.com/exports-لمزيد من التفاصيل، يرجى زيارة 

3/-malaya-corn أو .-to-prepares-ph-http://www.malaya.com.ph/index.php/business/market/11831

corn-export.  
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  الذرة لباكستانتربية  تطوير تقنيات

  
تربية السينجنتا في باكستان باستخدام تقنيات شركة للبذور (دوبونت) وتم تطوير تقنيتين لتحمل الجفاف في الذرة بواسطة شركة بيونير 

من المتوقع طرح من خAل التعديل الوراثي و" Droughtgardصفة " تعمل على تطويرمونسانتو فإن ناحية أخرى، وعلى الالوراثية. 
  .٢٠١٣موسم زراعة الذرة عام في  المنتج

  
في ھام للدواجن وغذاء ھام زال علف ت; إ; أنھا على الرغم من أن الذرة ليست محاصيل رئيسي في باكستان مقارنة مع القمح أو القطن، و

  .المحافظاتبعض 
  

لمزيد من المعلومات، ادخل على 
http://www.pabic.com.pk/Drought%20tolerant%20Maize%20and%20Corn%20Technologies%20i

akistan.htmln%20P. 
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  القمح صدأللحد من العالمية  جبورلومبادرة تعاون مع الصين ت

  
تم تنظيم ورشة المتخذة لمكافحة صدأ القمح. واPجراءات كاديمية الصينية للعلوم الزراعية في بكين لمناقشة ا-في ورشة عمل تقنية قد تم ع

الحائز على جائزة نوبل  جلتكريم نورمان بورلو ٢٠٠٥شبكة دولية أنشئت عام وھي  القمح صدأضد  العالمية بورلوج مبادرةالعمل بواسطة 
مرض لتتبع انتشار أيضاً ;حتواء المرض، وغAله إنشاء نظام دولي يمكن استالحث على مخاطر صدأ القمح وتقليل للسAم. والھدف ھو 

Ug99 الصدأ. اتطفرمن أحد نشأ ، وھو مرض مدمر  
  

اء خبرأحد الديف ھودسون، ودعا سA;ت من القمح لديھا القدرة على مقاومة المرض. عدة مبادرة طورت الخAل السنوات السبع الماضية، 
شجع استخدام الھواتف المحمولة وغيرھا من و على الصين.أن يؤثر  إلى تضافر الجھود لتعقب المرض الذي يمكن أيضاً ، مبادرةبال

  ھذا المسعى.في ا-جھزة النقالة من قبل المزارعين 
  

نحن نعمل ا?ن ستعد. نأن فضل فمن ا-; محال قادم  "إذا كان الذئب يةة الصينيالزراعجامعة البرئيس مختبر القمح ويقول كانج جينشنج، 
 مراقبة لتعقب المرض."إشراف وتعاون مع مبادرة تطوير نظام نومقاومة  Ug99على تربية أنواع قمح جديدة 

  

  .content_15725652.htm-http://www.chinadaily.com.cn/china/2012/08/31يمكن مشاھدة الخبر على 
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  أوروبا

  في الكيوي PSAالبيولوجية للكائن الممرض لية اH ونحدديالباحثون 

  

علماء جامعة توسكيا والجاري بواسطة ) MIPAAF(اPيطالية لزراعة والغابات اوزارة أحد المشاريع البحثية الممول بواسطة تمكن 
Pينباتممراض الللالھامة ، على توضيح العمليات البيولوجية يةھولندال ينجينينجوجامعة فا ةيطاليا Pseudomonas syringae pv. 



actinidiae ) أوPSA ًاقتصادي مةاھالالمحاصيل وھي أحد  لفاكھة الكيويه رتباطاببشكل خاص ). ويعد ھذا الممراض معروفا ً في  ا
  إيطاليا.

  
الكيوي من خAل اختبار كAً من نباتات بفي الخشب واللحاء الكائن الممرض عمليات العدوى وانتشار بدراسة البحث على وجه التحديد اھتم 

 ةباصإ ھاالدراسة أن البكتيريا يمكن توكشف. البكتيرية اتفا? التي تحدث بواسطةاPصابات الطبيعية أو المستحدثة و اPصابات المقصودة
  .الطبيعية الجروحفتحات والمن خAل الكيوي نباتات 

  
البقاء على قيد  هويمكن خرىا- جزاء النبات-من الوصول بسرعة  PSAالـ مكن تالمضيف، يووقتما يدخل الكائن الممرض داخل النبات 
. اً عد مفيديمستوى التربة لتلك النباتات المصابة لم قطع على التطعيم أو أي أسلوب تطبيق فإن  ،الحياة حتى على مستوى الجذور، وبالتالي

 رض.ملمالكائن اؤدي إلى زيادة انتشار ي -نه اً ضررا أن يسبب يمكن لھذبل 
  

  .http://www.freshplaza.com/news_detail.asp?id=100322لمزيد من المعلومات، قم بزيارة 
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  مفتاح "ق(ب" خلف العمليات الخلوية
  

ا;نقسامات الخلوية غير المتماثلة في الخAيا رسل إشارات ي أنھم اكتشفوا مفتاح جزيئي"سيل"ينيس في مجلة إمركز جون بعلماء الذكر 
  الجذر المتخصصة.أنسجة من Pنتاج طبقات  المناسبوالوقت كان في المھذا ث والجذعية ويضمن حد

  
ر وفي جذالجذعية عن كيفية تنظيم الخAيا  دورة اختبارية نموذجيةمن خAل صرح د. ستان ماري من مركز جون إينيس قائAً "لقد كشفنا و

 ةتشريح الدائرقمنا بلقد  الصحيح.مكان في التين للخAيا جديدنتج ھويتين التي ت Aنقسامات الخلوية غير المتماثلةلنبات ا-رابيدوبسيس 
ل افعا-ردود من ، ويرجع ذلك إلى اثنين جداً قوي ثنائي مستقر سلوك  تقدم اأنھ ناووجد التي تعمل في كل خليةا-ساسية الجزيئية 

Pالتي تشمل البروتينات يجابية اSHR  وSCR  وRBR  والخلية المتصل بدورة CYCLD6;1. ن وضحنا بأ دفق أخرىبطريقة و
  ."*)القAب(مفتاح الالدائرة تتصرف مثل 

  
  الھامة.خرى ا-عمليات الخلوية مشاركة في المماثلة الالدوائر الجزيئية تكون أن أيضاً المحتمل مع ھذا ا;كتشاف، من و
  
 الدائرة عمل في تتحكم إشارة على بناء بسرعة ا?خر إلى احدھما ينعكس محددا وضعا منھما كل يمثل فقط وضعين لھا بأن تتميز إلكترونية دائرة ھي: )Flipflop( القAب*

  .اقفل افتح، -  وضعين له النور مثل مفتاح مثلھا

  
والمقال البحثي على  switch/-flop-http://news.jic.ac.uk/2012/08/flipاقرأ المقال ا-صلي على 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S009286741200880X.  
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  البحث العلمي

  على التربةللسيانوفايسين لبطاطس المنتجة دراسة آثار ا

  

 وھو( للسيانوفايسين المنتجة وراثياً المعدلة  سدرنات البطاطلثار المحتملة ھا ا?وزمAء من جامعة ترير في ألمانيا;ل  كيرستينبحثت 
عينات بجمع الفريق قام التربة. في كائنات الدقيقة والتنوع الھيكلي للي زيماPننشاط وال على الكتلة الحيوية )نيتروجين قابلة للتحللبوليمر 

في تجارب  المتكتلة (التربة التي لم تخترقھا الجذور)التربة والكولوسفير (جزء التربة الذي يحوي أكبر قدر من النشاط الميكروبي) من 
دورة في الكربون والنيتروجين و ينزيمالنشاط اPو الميكروبيةالكتلة الحيوية الفريق متتالية. وحلل شتاء أجريت في ثAثة مواسم حقلية 

 ا-حماض الدھنية المستمدة من الفوسفوليبيد)تحليل ( PLFAباستخدام تحليAت  ةالميكروبيالتجمعات بنية  ةسادرقاموا بالفسفور. كما 
  خلوية.التحت ا-جزاء بعد تقسيم البيات الشتوي درنة خAل فترة النشاط البيروكسيديز ومحتوى الفينول في أنسجة  واورصد

  
. التعديل الوراثي وإنتاج المتكتلةالتربة بمقارنة  مختلف يمعتجمكان ھيكل له وأعلى نشاط ميكروبي  الكولوسفير لهووجد الفريق أن 

. الكولوسفيرفي  PLFAت واسماو ينزيماPنشطة وأيضاً على ا- الكتلة الحيوية الميكروبيةتحلل أي تأثير على السيانوفايسين لم يكن لھم 
ً المعدلة  سدرنات البطاطلم تظھر ، فبالتاليو في التربة مقارنة الدقيقة على الكائنات أي نشاطات إنزيمية داخلية مميزة تؤثر  وراثيا

 .وراثياً صناف غير المعدلة با-
 

لمزيد من التفاصيل حول الدراسة، اقرأ المقال البحثي على 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1164556312000696. 
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 مرض اللفحة المتأخرةمقاومة لدمج حامل الجينات في س(Dت البطاطس المحورة بث(ثة جينات 

 

مسببات ا-مراض  المقاومة ضداستدامة  لتحسين المحتملةات تقنيأحد ال الھندسة الوراثية في) R genesالمقاومة ( الجينات استخداميعد 
 ينجينينجفا جامعةقامت العالمة سوزيان تشو وزمAئھا ب .)Phytophthora infestans(س البطاطفي  المتأخرة مرض اللفحة مثل

تم و. موجودةوحدوده ا-ساسية  هتوتسلسA جيناتالخاصة بناقل ال T-DNAجينات تحديد ما إذا لالبطاطس من سAلة محورة  ١٢٨بتحليل 
مقاومة للفحة المتأخرة في  جيناتثAثة و) II )nptII ترانسفيريزسفوف النيوميسين حتوي علىمركب ي باستخدامالسA;ت المحورة  ريتطو

 س.البطاط

 

 دمج دون، T-DNAمن نسخ الـ  نخفضعدد م بھا المقاومةبالجينات  ن السA;ت المحورةم% ٤٥أن  الفريق نتائج تحليل أظھرت

 المبكر للتنبؤ tetA ماستخدا مع ثمانية جينات باستخداما-ساسي للحامل  تسلسلال دمجوقاموا بتمييز . هتسلسAت الناقل ا-ساسية وحدود

 للفحةبطاطس عرضة لjصابة باصنف ھو ، وKatahdinصنف  عسAلتين محورتين متم تھجين وساسي. ا- تسلسلبھا الالتي  لنباتاتبا

جميع ُوجد أنه تم تعبير كما . لفصلل ندلم قانون تتبعو معا ربعةا- T-DNAه تم توارث جميع جينات أن النتائجوأظھرت  .المتأخرة
 ماھأمر  الوظيفية اتجينتكدس الأن إلى البحثي  فريقالخلص والجيل الناتج مثل سAلة ا?باء المحورة.  في) R genesالمقاومة ( الجينات
  .سالبطاطاللفحة المتأخرة في  ضد حةجان مقاومة لتطوير

 

  ./http://www.springerlink.com/content/y1676654043575j1اقرأ الملخص على 
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  ما وراء كروب بيو تك

  شفرة الجينومترجمة ف طريقة جديدة لااكتش

  
الجينوم من خAل فھم ترجمة شفرة ل ةجديدتوضح طريقة ا;كاديمية الوطنية للعلوم في مجلة وقائع دراسة أجرتھا جامعة كورنيل تم نشر 

  البروتينات.كون التي تطويلة السAسل ا-حماض ا-مينية ، وھي �حماض ا-مينية عديدة الببتيداتلالتشفير الجينات منه بدأ المكان الذي ت
  

 DNAالـ من التشفير الذي يحمل معلومات  )mRNAترجم الحمض النووي (ت، آلية الترجمة التي اتريبوسومالالجديدة تستخدم التقنية 
يكون ھناك مساحة فارغة ، mRNAالحمض النووي عند ترجمة ووالبروتينات.  سAسل من ا-حماض ا-مينيةالشفرات إلى ويترجم ھذه 

تحديد باستخدم العلماء مركب كيميائي خاص لملء المساحة الفارغة وتجميد الريبوسوم. وھذا يسمح للباحثين . الريبوسومموضع بداية داخل 
من التي يتم إنتاجھا ھذه المعلومات بعد ذلك على التنبؤ بالبروتينات وتساعد . بتيدية بدقةالبتشفير ا-حماض الجين الذي يبدأ منه موقع ال
 تسلسل.ال
 

  .http://www.news.cornell.edu/stories/Aug12/QianTIS.htmlشاھد المقال ا-صلي على 
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  وانتشار السرطان الجيناتو بين المغذياتالع(قة 

  

السبب ھو  في أعضاء الجسم ا-خرى ةخبيثالم اورا-انتشار الخAيا السرطانية أو أن  ،، البروفيسور بجامعة واشنطناري ميدوزجيقول 
المستمدة من المواد الكيميائية والمغذية والمواد عن طريق النظام الغذائي  هيمكن عAجفھذا قتل مرضى السرطان. ومع ذلك، الذي ي

نبات وخAصة  واPيثانول Dوفيتامين  مركب نباتي مثل ا-حماض ا-مينية ٤٠ووجد أن  نباتات مختلفةعدة  قام د. جاري بدراسة. اتالنبات
الجينات التي ينشطوا أن  ھموزيت السمك وغيرھا، يمكن عصير الرمانو الكركم)أحد مكونات الكركمين (ويكوبين ;كاروتينويد والالجنكة 

  .تبطئ انتشار السرطان
  

ورم المثبطة للالجينات قوم بتنشيط قد تو يةالخلوالصفات في التعبير الجيني والتي تحدث تغيرات الجينية أو الستجابة ا;المواد تعزز ھذه 
غذية مالمواد البالدراسات التي تتعلق بعض ھناك وغذية. مواد المالنظام الغذائي والبالوراثية . وتتأثر ھذه التغييرات ھاقفتوخبيث أو ال

أن يمكن لھذه الدراسة أيضاً في الجينات. و ةفتح ا-بواب أمام المزيد من البحوث المتعمدتأن  امن شأنھالتي خبيث الللورم المثبطة والجينات 
ً  تلعب دوراً   ا;نتشار.ه من معه ومنع يشاعإلى التالوقاية من السرطان التحول من في  ھاما

  



للمزيد حول ھذه الخبر، شاھد 
wsu.edu/pages/publications.asp?Action=Detail&PublicationID=32550http://news..  
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  إع(نات

 التاجيلعفن القمح  ىا�ول ةعمل الدوليالورشة 

 

 أول ورشة عمل دولية حول عفن القمح التاجي: الحدث

 

  2012أكتوبر  ٢٥-٢٢التاريخ: 

  

  أستراليا: نارابري، المكان

 

 .تبادل المعلوماتون والتعا إلى تسھيل ورشة العملتھدف ، ينوا;سترالي من العلماء الدوليينوالمتنوعة صغيرة ال اتمجموعال الجمع بينب

أفضل ممارسات زراعية موجودة  معتتواءم  المستقبلية اتجاھات البحوث أن يالبحثالدعم مقدمي المزارعين و مشاركة ممثليكما ستضمن 
  .الحاضر والمستقبلفي 

  

and-http://www.cimmyt.org/en/services-ادخل على ورشة العمل، كتيب لمزيد من المعلومات ولتنزيل 

ts/icalrepeat.detail/2012/10/22/153/247%7C491%7C549%7C501%7C446%7C453products/even

wheat-of-rot-crown-workshop-international-%7C243%7C421/1st.  
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  ABNEا�فريقية  الحيوي ا�مان خبرات لشبكة والھيئات التنظيميةمنتدى العلماء 
  

  ABNE ا-فريقية الحيوي ا-مان خبرات لشبكة والھيئات التنظيمية و العلماء منتدى: الحدث
  

  ٢٠١٢ سبتمبر ٢٨-٢٦التاريخ: 
  

  المكان: أروشا، تنزانيا
  

. والھدف من ABNEدول المشاركة في شبكة المن يتم اختيارھم أمان حيوي تنظيم  ةوھيئ أفريقيعالم  ٤٠ما يقرب من منتدى سيجمع ال
أمر حاسم نحو يعد بقوة أن مثل ھذا الحوار  ABNEوتعتقد . ا-فريقية والھيئات التنظيمية ياقيفرأاء بين علماء حوار بنّ  ھو تعزيزالمنتدى 
 وظيفية في أفريقيا.أمان حيوي  بناء نظم

  

content/uploads/2012/09/NEPAD-http://www.nepadbiosafety.net/abne/wp-قم بتنزيل النشرة اPعAنية على 

20121.pdf-26-eptemberS-AGRF-at-Event-Side-MSU-ABNE-Agency.  
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  رسائل تذكيرية

 

ً لمحاصيل ل سنويالتحديث ال   المعدلة وراثيا

  

ً معدلة المحاصيل ال حولوثائق قصيرة  ةأربع ISAAAتنشر ھيئة  في التحديث السنوي فول الصويا والقطن والذرة والكانو;  -  وراثيا
من المحاصيل المعدلة ومزايا كل محصول النباتية والدول المعتمدة بيانات اعتماد الصفات التحديث الحيوية. ويوثق التكنولوجيا لمحاصيل 

 ً المحاصيل الحيوية/ بالتكنولوجيا المنتجة للمحاصيل العالمي الوضع: ٤٣رقم  ISAAAإلى موجز ھيئة محتويات ال. وتستند جميع وراثيا



ً  المعدلة ة على قصيرق الائيمكنك تنزيل الوث .جيمس كAيف تأليف ،٢٠١١ عام ورثيا
http://www.isaaa.org/resources/publications/biotech_crop_annual_update/default.asp. 

  

  

ً اعتماد المحاصيل قاعدة بيانات تحديث   ISAAAلھيئة  المعدلة وراثيا

 

ويمكن . وسھلة ا;ستعمال أكثر دقة لتكونتشكيلھا إعادة و ISAAA لھيئة وراثياً  المعدلة المحاصيل اعتماد بيانات قاعدةتحديث  تم مؤخراً 
 ;ستخداما سھلةوھي قاعدة بيانات . http://www.isaaa.org/gmapprovaldatabase/default.aspعلى الرابط عليه  ا;طAع

. التكنولوجيا الحيويةالمعنية ب/المحاصيل المعدلة وراثياً للجھات المختلفة الحيويةالمنتجة بالتكنولوجيا  محاصيلال علىالتي تمت لموافقات ل

مع وصف  وأعAفء اكغذلAستخدام ھا استيرادتشمل قاعدة البيانات ا-صناف والصفات التي تم الموافقة على تسويقھا وزراعتھا و/أو و
ومواقع  الحيويةمركز تبادل معلومات التكنولوجيا من  قاعدة البياناتب قا;تا-ساسي للم مصدرالتم أخذ . قصير حول المحصول أو الصفة

  .قاعدة البيانات لتحسينقتراحات ا;و الحذف/اPضافاتات ولتصحيحل ندعونحن . فيھاالموافقة الھيئات التنظيمية للدول التي تمت 

  أو يمكنك تعبئة استمارة ا?راء الخاصة بنا. aaa.orgknowledge.center@isيمكنك التواصل معنا على 

  

  

  الناميةالدول المصدر في التكنولوجيا الحيوية الزراعية مفتوحة تحليل 

  

النامية. ومع الدول وخاصة في  تحقيق الزراعة المستدامةفي التي يمكن أن تساعد واعدة الا-دوات أحد التكنولوجيا الحيوية الزراعية ھي 
دوات بحوث التكنولوجيا الحيوية -النامية وصول الدول صعوبة في حقوق الملكية الفكرية حماية تسببت الخصخصة وزيادة فقد ذلك، 

  الحديثة لتحسين اPنتاجية الزراعية.
  

قاموا النامية ول الدوفي المفتوح المصدر ذات  التكنولوجيا الحيويةدراسات التابع لجامعة ا-مم المتحدة وزمAؤه أديليني  استعرض أديمو;
ة بحث نوعي وتحليل دراسات حالة معينة ومبادرمنھج  واستخدمواالتكنولوجيا الحيوية الزراعية. على تحليل تأثير حقوق الملكية الفكرية ب

 تحديات حقوق الملكية الفكرية.لمواجھة  ي يمكن استخدامهذ) والOSBF(المصدر مبتكر مفتوح إطار تكنولوجيا حيوية ل إلى والوص
  

  .http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0160791X12000450إطار العمل على اعرض 

  

  


