
  ٢٠١٢ يونيو 29                في ھذا العدد

  ا�خبار

  عالمياً 

 الغذاء اسعار ارتفاع وسط مشترك بيانيصدران  WFPالفاو وإيفاد و •

 أغسطس شھرخ�ل ثابت  الغذاء أسعار مؤشرالفاو:  •

 

  أفريقيا

 المناخ تغير مع ياقيأفرتعامل مزارعي  كيفية حول دراسة جرييُ  CGIARفريق  •

 يالغذائ ا8من لضمان وراثياً  المعدلة كائناتال إنتاجب ينادون زيمبابوي يمزارع •

  

  ا�مريكتين

 البيضاء الذبابة لمكافحة" المستودعية النباتات" الباحثون استخدم •

 القمح في والحرارة لجفافتحمل ا مفتاح يكون قدشمع ا8وراق  •

 الغربية الكبرى السھول في ٢٠١٣ في للجفاف المقاومة الذرةإط�ق  •

  

  والمحيط الھادئآسيا 

 القمح على جيد أثر له يكون قد المناخ تغيرالعلماء يزعمون بأن  •

 أفريقيافي  القطن محصوللرفع إنتاج  نياHسترالين ين والمزارعيتعاون الباحث •

 روالجذ مرض على لتغلبا دراسة تكشف أسرار •

 

  أوروبا

 وراثياً  المعدلة المحاصيل زراعةفي  المزارعين حق تدعم ةا8وروبي العدل محكمة •

 الحيوية لتكنولوجياا محاصيل قبولعمليات  ءبط: السنوي Hتحاد ا8وروبياتقرير  •

 على المحاصيل المعدلة وراثياً ة ا8وروبيالمفوضية  موافقة في التأخير من ةسن ٣٧ وروبا بيو:ي •

  

  البحث العلمي

 الذرة القمة النامية للساق في تحويلتكنولوجيا  •

 الفردية والمكدسة الصفاتبالمنتج من ا8صناف الھجينة  Btالـ  لقطنالحقلي  ا8داء •

  

  ما وراء كروب بيو تك

 الم�رياقراءة تسلسل الجينوم الكامل لخمسة س�Hت من  •

 لجينوم البشريليصنعون موسوعة  العلماء •

  

  إع(نات

 القمحالندوة الدولية الثانية عشر حول وراثة  •

 أفريقيا في القمح مستقبل سياساتو علوم حوار •

  

  رسائل تذكيرية

    الحديثة الزراعة تاريخ في ةعتمدم محاصيل تكنولوجيا أسرع: وراثياً  المعدلة المحاصيل •



  عالمياً 

  الغذاء اسعار ارتفاع وسط مشترك يصدران بيان WFPالفاو وإيفاد و

 

 8سعار الحالي الوضع حول مشترك بيان Pغذيةل العالمي برنامجالو الزراعية للتنمية الدولي والصندوق والزراعة ا8غذية منظمةأصدرت 

 .الجوعمشكلة و ءالغذا أسعار ارتفاعبشكل خاص أساس  البيان تناولو. الدوليةالغذاء 

 

 ضعففي  العالم أنحاء بعض في الجفاف حاHتتسببت  فقد ،المناخ تغيرإلى  الدوليةالغذاء  أسعار في الزيادة تعزى قدف للتقرير، وفقاً و

وتحولت . للمحاصيل بالغة أضرارفي  أيضاً  الكبرى الفيضانات تسببتبينما  ،٢٠٠٧ عام منذ سنتين كل مرة تقريبا لحبوبل العالمي اSنتاج
 أسعار مستويات على المالية المضارباتكما أثرت  غذائية غير ضاغرإلى أ غذائيال مخزونغرض ال من المحاصيلبعض  إنتاج أولوية

 .التقريروھذا ما ذكره  ،ھاوتقلب الغذاء

 

- ٢٠٠٧حادثة  تكررت لنھذه المرة و السيطرة تحت الدوليةالغذاء  سعار8 الحالي الوضع أن روماالواقعة بمدينة  المنظمات، اكدت ذلك ومع

  .لھا مستوى أعلى العالمية الغذاء أسعاروصلت  عندما ٢٠٠٨

  

high-causes-root-release/tackling-https://www.wfp.org/news/news-للدخول على البيان المشترك، قم بزيارة الرابط 

hunger-and-prices-food  أوh!p://www.fao.org/news/story/en/item/155472/icode/  
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  أغسطس ثابت خ(ل شھر الغذاء أسعار الفاو: مؤشر

  

 

وقد ظل ثابتاً  ،للسلع الغذائية العالميةسعار الدولية ا8لتغير الشھري في لھو مقياس (الفاو)  8غذية والزراعةبمنظمة ا الغذاءمؤشر أسعار 
  .بعد ث�ثة أشھر من اHنخفاض يوليو شھر في% ٦ إلى تصل بنسبة ارتفعبعدما خ�ل شھر أغسطس 

 

 ارتفاع عوضمما ي حاد بشكل السكر تكاليفنسبة ضعيفة بينما انخفضت ب والدھون والزيوت الحبوب أسعارعن تغير  مؤشرال كشفو
حالياً  هناً إH أعفرتما زال م ٢٠١٢ أغسطس لشھر الغذاء أسعار مؤشركون  من الرغمب أنهوأشارت الفاو أيضاً إلى . ا8لبانو اللحوم أسعار
  .٢٠١١ أغسطسفي  مستواه عن نقطة ١٨أقل و ٢٠١١ فبراير في نقطة ٢٣٨من ذروته التي بلغت  نقطة ٢٥بـ  أقل
  
  

  ./h!p://www.fao.org/news/story/en/item/155659/icodeشاھد البيان الصحفي للفاو على 
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  فريقياأ

  المناخ تغير مع تعامل مزارعي أفريقيا كيفية حول دراسة ُيجري CGIARفريق 

  

) CGIAR( الدولية الزراعية للبحوث ا'ستشاريةالتابع للمجموعة ) CCAFS( الغذائي وا�من والزراعة المناخ تغير بحوث رنامجأجرى ب

 وتھدف. الزراعية ا'ستدامة على حفاظلل المناخ تقلبل المزارعينمواجھة  كيفيةحول  أفريقيا شرق في للمزارعين ةواسعدراسة استقصاء 

  .المناخ تغير مع لتعاملل التغييرات ھذه إجراء على المزارعين يجبر وما المستقبل فيحدوثھا  حتملي التغييرات من نوع أي فھم إلى الدراسة

  

النھج  ھذه بين ومن. المناخ تغيروتقنيات الزراعة المقاومة/المتكيفة مع  نھج اعتماد وابدأ المزارعين راصغالعديد من  أن الدراسة وكشفت
 وتحسينزراعة المحاصيل التداخلية و الغابات زراعة وممارسة المحسنة البذور أصناف زراعة مثل المحاصيل إنتاج تحسين استراتيجيات

شكل مزرعة المزارع  غيرالذي سي النوعفإن  – ةيالزراعالنھج  من العديدبالرغم من وجود  هأن الدراسةواكتشفت . الحيوانية الثروة إدارة
  .اعتمادهيجب  يزال 'الصغير 

 

adapting-farmers-smallholder-african-east-bit-http://ccafs.cgiar.org/blog/bit- لمزيد من المعلومات، قم بزيارة

change-climate.  
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  الغذائي ا�من لضمان وراثياً  الكائنات المعدلة ينادون بإنتاج زيمبابوي مزارعي

  

ً  عدلةالم الكائناتإنتاج  عتمادH الحكومة تحفيزقام المزارعون وأصحاب الصناعة القائمة على الزراعة ب  في الغذائي ا8من لضمان وراثيا

 من زيمبابويأنه ينبغي أن تتخلص  زمبابويب المزارعيناتحاد و زيمبابويب الصناعاتاتحادات  توقال. الب�د ضرب الذي الجفاف أعقاب

ً  المعدلة الكائناتحظر   .الغذائي ا8من قلتحق وراثيا

 

التعديل الوراثي  تكنولوجيا باستخدامالكائنات المعدلة وراثياً  إنتاج تبني أجل من الضغط سنواصل"في بيانه  الصناعاتاتحادات  وقال
دعوة  في الحبوب احتياطياتتغطية  زيادة على ستركز الزراعي التصنيع حول ندوة تنظيمونحن ننوي . البدايةنقطة  لتكون للصادرات
ً  الزراعي اSنتاج لتحسين  ".محليا

 

وأضاف . وراثياً  المعدلة الكائنات إنتاج اعتماد خ�ل من أكثر ستستفيدأن زيمبابوي وقال مسئول اSع�م باتحاد المزارعين تيناشي كايريزا 
 خ�ل منعائداتھا  خرىلقد رفعت الدول ا8. وراثياً  المعدلة الكائنات اعتماد يبررنحاول الضغط بأي بحث  كاتحاد نحن الراھن، الوقت في"

ً  المعدل القطن ا\ن تنتج فاسو بوركينا المثال، سبيل فعلى ،وراثياً  المعدلة الكائنات اعتماد  ".ھاعائداتمن الذي رفع  وراثيا

 

 إHو بريلأ في القادم الحصاد موسم وحتى ا\ن من الغذائية للمعونة ماسة حاجة فيعلى ا8قل  دالبل سكان ربعأن  اSنسانية المنظماتوقالت 

  الحكومةت عطل بعد الدولية اSغاثة وكاHت من الغذائية المساعداتبالفعل بالعيش على  زيمبابويسكان  نجا وقد. يدخلون في مجاعةس

  .سنوات ست منذ رضا8 إص�حات خ�ل من الرئيسي الزراعي القطاع

  
to-production-gmo-for-call-http://www.truthabouttrade.org/2012/09/07/farmers-، ادخل على لقراءة المقال كام�ً 

security/-food-ensure  
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  ا�مريكتين

  البيضاء الذبابة لمكافحة" المستودعية النباتات" الباحثون استخدم

  

 من غيرھاو القتالية البيضاء الذبابةفي مكافحة  المزارعين لمساعدة المستودعية النباتات استخدام  ا8مريكية الزراعة وزارةب علماءيدرس ال

 ھذه تھاجم التي ا\فات على وتتغذى النقدية لمحاصيلل تھاجر التي المفترسة للحشراتستودع م" المستودعية النباتات"وُتعد . ا\فات

  .المحاصيل

  

 الزينة وفلفل والذرة البابايا استخدام يةكيف ا8مريكية الزراعة وزارةفي  الزراعية البحوثبھيئة  الحشراتماكنزي عالمة  سيندي تدرس

 نباتك البابايا ماكنزي فريق اختار فلوريدا، وHيةب جريتأُ التي  دراسةال فيو. ةالمفترسالحشرات و الطفيليات من لعدد مستودعية نباتاتك

 .المستھدفة وا\فات Bermisia tabaci البيضاء الذبابة على ستتغذى ةمفترس حشرةك Encarsia Sophia عس�ر غير الدبوالومستودعي 

 

ً و بعناية أنفسھم المفترسةالباحثون الحشرات  ختاري أن يجبمع ذلك و توازنالمستودعية عمل م النباتات استخدامويعد   بديلة فريسة أيضا

 المفترسةالحشرات والمستودعية  النباتاتيحتاجون إلى  كما. في نفس الوقت النقدية بالمحاصيل ضرH توتتغذي عليھا الحشرة المفترسة 

 .النقدية لمحاصيلل ا8مراضتستضيف أو تنشر  لن التي

  

 يمكن قراءة المزيد من المعلومات حول ھذه الدراسة في عدد شھر سبتمبر من مجلة أجريكلتشر ريسيرش على

h!p://www.ars.usda.gov/is/AR/archive/sep12/plants0912.htm.  
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  القمح في والحرارة تحمل الجفاف مفتاح يكون شمع ا�وراق قد

  

على مساحة كبيرة  الجفاف أثر وقد. ا\فات ھجومو ا8مراضضد  الحساسيةزيادة و المحصولبتقليل إنتاجية  المحاصيلعلى  الجفاف يؤثر
 التي الدراسات في. �ديشجوبن الھند مثلبعض الدول  علىبشدة  ؤثري أن وقعيتو المتحدة الوHياتب اSقليم ا8وسط الشمالي الشرقيمن 
 أن يمكن الوراثية القمح خطوط مختلف في وراقا8 شمعتغير  أناكتشف  ،والميكانيكية الزراعية تكساسبجامعة  ھايس ديركاھاد. أجر
 .المحاصيل في والجفاف الحرارةفي تحمل  ؤثري

 

. اSنتاجية في% ٢٥ إلى تصل زيادة إلىھذا  يؤدي أن فيمكنا8وراق ورسم خريطته  شمع كميةأنه إذا تم تحديد  وجدنا لقد"وقال د. ديرك 
 ".اً بارد نفسه على للحفاظ النباته التي يستخدمھا ايالم كمية من ويقلل النبات برودة على العالي الشمع محتوىكما يحافظ 

 

للبنية المثلى  معا الصفات وضعويعمل التحسين الوراثي النباتي على . في مرحلتھا الناشئة الكيميائيا8وراق والتكوين  شمع دراساتوتعد 
Pلجفافالمقاومة ل صنافالواسمات الجينية أن يعجل من تطوير ا8 باستخدام قاورر وا8الجذبنية و الشمع تنظيم، ويمكن لوراقل.  
  

//:may-wax-leaf-researcher-am-today.agrilife.org/2012/09/07/texashttp-يمكن عرض المزيد حول ھذا الخبر على 

wheat/-in-tolerance-heat-and-drought-to-key-be.  
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  الغربية الكبرى السھول في ٢٠١٣ في للجفاف المقاومة إط(ق الذرة

  

تقديم أصناف الذرة  مع ،٢٠١٣ ةالزراع موسم في الجفاف لمعالجة جديدة وسيلةعلى  الغربية الكبرى السھول في الذرةي مزارعيحصل س
 خ�ل من للجفاف المقاومة الذرة تطوير تم. مونسانتوالمطورة بواسطة شركة  لجفافمقاومة لال ™Genuity® DroughtGardالھجينة 

ُتقدم  الجفاف، في البقاء على القدرةباSضافة إلى و. الزراعية والتوصيات لجفافمع الصفة المعدلة وراثياً المقاومة ل الوراثية المادةانتخاب 
ً  الذرةنباتات   .الجفاف ظروفخسارة المحصول من  من قللتو التربة رطوبة على الحفاظ ضمنتلُمحسنة  مائية كفاءة أيضا

 

 الھجينةا8صناف  من المباشرة الخبرة على للحصول كبيرواسع المدى المنتج  اختبار برنامج في زارعمُ  ٢٥٠ نحو شارك

DroughtGard . ً�في. لقد بدأ الحصاد للتو شجعةمُ  العام ھذا نا في التربةلتجارب ا8ولية النتائج"وصرح مارك إيدج من مونسانتو قائ 

 وكنساس تكساس وHية وسط فين القائمون على اHختبار والمزارع شھدوي الغربية، العظمى السھول أنحاء جميع في المناطق من العديد

 ھامة أداة ستصبح DroughtGardأن ا8صناف الھجينة  ونعتقد ة.منافسال الھجينةا8صناف زيادة على مكاييل  ٦ما يصل إلى  الشرقية

 ."الجفاف عن الناجمةالمحصول  خسائر تخفيففي  للمساعدة للمزارعين

 

  .hybrids-droughtgard-http://monsanto.mediaroom.com/genuity-2013اقرأ البيان اSع�مي على 
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  الھادئ والمحيط آسيا

  القمح على جيد أثر له يكون قد المناخ العلماء يزعمون بأن تغير

  
 العالمية جبورلو مبادرةالتقنية ل الورشة خ�ل) CIMMYT( والقمح الذرة لتحسين الدولي لمركزل عامال مديرال مبكين،لو توماسصرح 

 .العالمب الزراعية المناطق بعض على إيجابي بشكل يؤثر قد المناخ تغير أن الصين في ٢٠١٢ لصدأمقاومة ال

 

 الصين، شمال مثل خرىا8 مناطقبعض ال في أنه توماس قال والمكسيك، الھند مثل المناطق بعض فيبالسلب  اSنتاجأن يتأثر  توقعيُ بينما و
 العلماء حذر قدمع ذلك فو. النمو مواسمعملت ا8جواء الدافئة على مد  الصين، غرب جنوب في وبالمثل. من الشتاء الدافئ نتاجاS ستفيدي قد

  .المحاصيلفي  ضامرا8 زيادة مثل المناخ تغير عن الناجمة ا8خرى ا\ثار خ�ل منمن أن ھذه المزايا قد تتغير فجائياً 
  

security/news/climate-environment/food-and-http://www.scidev.net/en/agriculture-شاھد المقالة ا8صلية على 

experts.html-say-wheat-for-singbles-mixed-a-change.  
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  في أفريقيا القطن لرفع إنتاج محصول تعاون الباحثين والمزارعين اMستراليين

  

القطن  دول في القطنتجارب لرفع إنتاجية  العالميةالقطن  صناعة وقادة الغربية الوسطى أفريقياو أسترالياب نووالمزارع نوالباحثجري سيُ 
العلوم تبادل  عمليةل الثانية الخطوة تكونس ا8سبوع ھذا فاسو بوركينا فيالتي سُتجرى التجربة . فاسو وبوركينا ومالي وبنين تشادا8ربعة 

 .العام ھذا من مبكر وقت في بدأت التي

 

 السنغال من) CORAF / WECARD( أفريقيا ووسط لغرب الزراعية والتنمية البحوث مجلسمدير المشروع ب ندوي عثمان. د وقال

 المناخ تغير آثار مناقشةمن خ�ل  بتربتھم وأفضلإنتاجية أعلى  ذات محاصيل تطوير كيفية فھمعلى  ا8فارقة المزارعين البرنامجسيساعد "

 ."المتكاملة \فاتامكافحة  ممارسات استخدامب ا\فاتمقاومة و المياه من أقل كميات استخدام كيفية وفھم القطن إنتاج على

 

Africas-boost-helps-science-http://www.csiro.au/en/Portals/Media/Australian-المعلومات، شاھد  لمزيد من

aspxcrops.-cotton.  
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  الجذور مرض على التغلب دراسة تكشف أسرار

  

خسائر  استراليا من الجزء ھذا في الحبوب مزارعيويتكبد  عام، كل أستراليا غربالنباتات في  روجذ في فساداً  ا8مراض مسبباتتعيث 
 الزراعة بحوثقام جھجھان ميان الموظف بھيئة  المشكلة، ھذه لحلو. وجودتهإنتاجية المحصول  انخفاض بسبب دوHر مليون ٨٤بمقدار 
 .الغربية أستراليافي  القمح حزامحول  مرعى ٢٤٦ في الجذرية ا8مراضبدراسة  وا8غذية

 

ً  ووجدوا. والتاج الجذري ونيماتودا الجذور rhizoctoniaمثل طفيل  التربة أمراض قمع درجات في تفاوت ھناك أن النتائج وأظھرت  أيضا

 يشير قدو. موسمين خ�ل بيولوجيةالمقايسة ال اختبارات في تحدث تزال H قمعال حالةأن  عامينفي النموذج التجريبي المعرض للقمع منذ 
 .التربة خصائص وتحسينرفع ل استخدامھا مكنيُ قد ھا ديحدوقتما يتم تو القمعية التربة في موجودة كائنات ھناك أن إلى ھذا

  
  .h!p://www.agric.wa.gov.au/PC_95171.html?s=516977085للتفاصيل، شاھد المقال على 
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  أوروبا

ً  المعدلة المحاصيل في زراعة المزارعين حق تدعم ا�وروبية العدل محكمة   وراثيا

  

ً المعدلة  المحاصيل لزراعة ضافيةالقومية اS جراءاتاS ترخيص أن ا8وروبية العدل محكمة أعلنت  اHتحاد في ا8عضاء الدول في وراثيا

 .وراثياً  المعدلة النباتات لزراعةغير إلزامية  التعايشفإن تدابير  وبالتالي ،ةقانوني غير ا8وروبي

 

 اختيار في المزارعين حقوقتم رفض  ولكن أوروبا في تهزراععلى  الموافقة تمت يذال المعدل لوالمحصقرار المحكمة تحديداً بويتعلق 

 المعدلة المحاصيل زراعة أنوأوضحت محكمة العدل السلطات اSيطالية.  أنشأتھا التي البيروقراطية الحواجز بعض قبل من المحصول ھذا

 ً ھذه  وتسويق استخدامب سمحيُ  عندما الوطنية الترخيص Sجراءات إخضاعھاH يمكن أن يتم  MON 810 الذرةأصناف  مثل وراثيا

 .شيء كل بعد ا8صناف

 

justice-court-http://www.europabio.org/agricultural/press/european-، قم بزيارة لمزيد من المعلومات

crops-gm-cultivate-right-farmers-confirms لى زراعة المحاصيل حكم محكمة العدل ا8وروبية عوثيقة . للدخول على
اً على اSنترنت، قم بزيارة المعدلة وراثي

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=126437&pageIndex=0&doclang=

EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1195160.  
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  الحيوية التكنولوجيا محاصيل تقرير اMتحاد ا�وروبي السنوي: بطء عمليات قبول

  

بوزارة الزراعة  العالمية الزراعة معلومات شبكةذكر التقرير السنوي للتكنولوجيا الحيوية الزراعية باHتحاد ا8وروبي المنشور بواسطة 
 .الموافقة عمليةبطء  في تجلى كمااHھتمام  عدمب تتسم زالت H ا8وروبي اHتحاد في الحيوية التكنولوجيا محاصيل قبولعملية ا8مريكية أن 

بينما أظھرت ر والمج وألمانيا فرنسا ذلك في بما التجارية الحيوية التكنولوجيا محاصيل زراعة ا8وروبي اHتحادمن  دولسبعة  حظرتوقد 
ھو صنف ذرة قديم معدل وراثياً ومقاوم و MON810صنف ال زراعة ذلك على لاومث. المحاصيل اعتمادفي  زيادة وإسبانيا البرتغال

 ا8عشاب مبيداتتم استبداله بالكثير من الصفات التقليدية والصفات المكدسة المقاومة لو بالفعل لدوال منالعديد  في زراعته تتمللحشرات 

 .ا8وروبي اHتحاد دول من لعدد مقبوHً  غيرما زال  هولكن، الب�د من العديد في الحشراتو

 

 تأخير) ١: (ذلك في بماالمعدلة وراثياً  المنتجاتاستيراد  منعل ا8وروبي اHتحاد في التجارية الحواجز من عدد وضع تم ذلك،ل وباSضافة

س�سل و ا8وروبي اHتحاد في ا8غذية صناعة صياغة إعادة) ٢( ة؛متزامن غير موافقات إلى أدىمما  الجديدةعلى الصفات  الموافقات
- ٢٠٠٣ الفترة في والتوسيم التتبع إمكانية بشأن ا8وروبي اHتحاد Hئحةتنفيذ  منذالمعدلة وراثياً  المكونات Hستبعادالمتاجر وا8سواق 

 اHتحاد فيالمعدلة وراثياً  لمنتجاتا ستعراضH العلمية المعايير إلى باSضافة اHقتصادية اHجتماعية المعايير إدراج) ٣( ؛٢٠٠٤

 في الوطنية حظرعلى نطاق واسع من خ�ل الالمحاصيل المعدلة وراثياً  زراعةعلى  اHوروبي اHتحاد موافقاتتضييق ) ٤( و ا8وروبي؛

 ).المجرو جلوكسمبورو واليونان وألمانيا وفرنسا وبلغاريا النمسا(ب�د  سبعة

 

لمزيد من التفاصيل، شاھد التقرير كام�ً على 
h!p://gain.fas.usda.gov/Recent%20GAIN%20Publica?ons/Agricultural%20Biotechnology%20Annual_Paris

pdf2012.-3-27_8-_EU.  
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ً  موافقة في التأخير من سنة ٣٧ وروبا بيو:ي   المفوضية ا�وروبية على المحاصيل المعدلة وراثيا

  

 ،سنة ٣٧ُتجمع تجد أنھا  عندما والتي ،وراثياً عدلة الم المنتجات قرارات على الموافقةفي  سنواتالعديد من ال ا8وروبية المفوضيةتأخرت 
ً وجاء ھذا   معينة زمنية جداول لمتابعة لجنة ا8وروبي اHتحاد تشريعاتوتتطلب يوروبا بيو.  رابطة عن الصادر الموقفمنشور ل وفقا

 التأخير ھذاوينتج . المطلوبة الزمنية الحدود تتجاوز بانتظام وراثياً المعدلة  المنتجات على للموافقة الزمنية الجداول ولكن القرارات، Hتخاذ

 سلعھا وتصديرالمعدلة وراثياً  منتجاتفي اعتماد ال بالفعل الناميةبينما بدأت بعض الدول  ،وراثياً  المعدلة المنتجاتلتراكم  مستمر تزايدفي 

 .ا8وروبي اHتحاد إلى

 

على ورقة الموقف اقرأ 
h!p://www.europabio.org/sites/default/files/posi?on/37_years_of_delays_in_the_eu_approval_of_gm_

ropabio.pdfproducts_eu.  
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  العلمي البحث

  الذرة القمة النامية للساق في تحويلتكنولوجيا 

  

مختلفين  Hثنين اSنشائيالساق  نسيجباستخدام  الذرةالوراثي في  للتحول وبسيطة فعالة تكنولوجيا الصينب تيانجينفريق بحثي بجامعة  طور
ل يمن خ�ل التحو الذرة في )psy( فيتونجين تخليق ال نقل تم. 7922و  tian tawuالذرة ذات التربية الداخلية ويتضمنان  خطوط من

 .بوساطة ا8جروباكتيريام

 

 وقتا8مثل تتضمن  التحولظروف  أن إلى النتائج أشارتوه الدراسة ھذب ليالتحو كفاءة في المؤثرة لعواملضبط اSعدادات المثلى ل تم
 فياندمج  PSY جين أن HPLCو   RT-PCRنتائج تحليل  وأظھرت. أيام ٣ لمدة مشترك استنباتوقت و دقيقة ٢٠تخلية لمدة ال مع عدوى

ً  المعدلة الذرة في الكليالكاروتينويد  محتوىوزاد . الذرة جينوم  زراعة عمليةه الطريقة ھذوتلغي . البري نوعبال مقارنة %٢٥بمقدار  وراثيا
 .تثبت أن كونھا طريقة تحويل سھلةو شاقةال ا8نسجة

 



على  China Biotechnologyشاھد الدراسة المنشورة بواسطة 
h!p://159.226.100.150:8082/biotech/CN/volumn/home.shtml بزيارة يرجى . لمزيد من المعلومات

http://www.chinabic.org. 
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  الفردية والمكدسة بالصفاتالمنتج من ا�صناف الھجينة  Btالـ  الحقلي لقطن ا�داء

  

صنف القطن المعدل تھجين  من) F2 و F1( والثاني ا8ولالبنوي* الجيل  أداء لتقييم دراسة الزراعية للبحوث الھندي معھدبال علماءال أجرى

واحدة  Btالمعدل وراثياً لصفة  JKCH1947Btصنف القطن  و) Cry2Abو Cry1Ac(المكدسة  Btبصفات الـ  MRC7017Bt وراثياً 

)Cry1Ac.( 

 

 القطن لوزة دودة وحاHت مفتوحةوزھرة القطن ال المثمرةالخضراء ا8جزاء وفي البرعم الطرفي  ا8قل الضرر أن البحث فريقوذكر 

الجيل الثاني من و JKCH1947Btالجيل ا8ول من صنف  و MRC7017Btا8ول من صنف  البنوي في الجيلُوجدت المنقطة والقرنفلية 

وراثياً والجيل الثاني من صنف  المعدل غير JKCH1947صنف وغير المعدل وراثياً  MRC7017صنف  مقابل MRC7017Btصنف 

JKCH1947Bt .نتاجية العالية ذات وSقنطار/ھكتار في الجيل ا8ول من صنف ٢٧ظھرت ا MRC7017Bt صنف  ليهيJKCH1947Bt 

وراثياً وصنف  المعدل غير JKCHوصنف  JKCH1947Btوالجيل الثاني من صنف   MRC7017Btوالجيل الثاني من صنف 

MRC7017 المعدل غير  ً ً تفوق ا8كثر MRC7017Btالجيل ا8ول من صنف  كان، نتائجال إلى استناداً و. وراثيا  الھجينةا8صناف  جميع في ا

 ينتجاوزاSنتاجية م حيث من MRC7071Btمماثل للجيل الثاني من صنف  JKCH 1947Btالجيل ا8ول من صنف  كان بينماالمختبرة 

ً  ينالمعدل غير نظرائھمإنتاجية   .وراثيا

  
  .وتابع لجيل أبوي عليه جينياً  الناتج من زواج مسيطر الجيلھو : َبَنِويّ  جيلٌ 

 

  .PDF/165.pdf.pdfh!p://www.icac.org/mee?ngs/wcrc/wcrc5/Proceeding_من المقال البحثي على قم بتنزيل نسخة 
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  ما وراء كروب بيو تك

  قراءة تسلسل الجينوم الكامل لخمسة س(Mت من الم(ريا

  

 س�Hت خمسةل الكامل لجينوما تسلسلبقراءة  أوھايو وHية فيالطبية  مؤسسة كليف�ند كلينكو ريسيرف ويسترن كيس جامعةب علماءقام ال

(تعدد أشكال  SNPألف  ٨٠التسلسل  حدد. ومدغشقر كمبوديا في المرضى من Plasmodium vivaxالممراض المسبب للم�ريا من 

 .واحدة منطقة في P. vivaxالكائن الممرض  تنوعلدراسة  دراساتبحوث واللاتكوين أساس  من شأنھمفردي)  تيديونوكل

 

 .٢٠٠٨ عام ا8ول ھاتسلسلتم قراءة و ١٩٧٢ عام السلفادور في مريض من تجاء الذي Sal I لةس�قراءة تسلسل  الباحثونكما أعاد 

ات المسببة الطفيليأكثر و ھ P. vivax. القادم لجيلنھج قراءة تسلسل الجينوم الكامل ل تأكيدعلى  الباحثين Sal Iساعد إعادة قراءة تسلسل 

 بيانات تسلسلال نتائجتقدم و عام، كل م�ريا حالة مليون ٢٥٠قد قُدر بأنه يسبب و العالم، في واسع نطاق على للم�ريا انتقاHً وانتشاراً 

 .دويةا8 مقاومةمثل  المستقبل فيصفات طفيل الم�ريا  خرائط رسم في تساعد أن شأنھا من جديدة

 

genomes-malaria-highlights/five-news-http://www.genengnews.com/gen-المزيد من التفاصيل متاح على 

sequenced/81247282/.  
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  موسوعة للجينوم البشرييصنعون  العلماء

  

 الحمض عناصر موسوعةالمسماة بھذه القائمة أعادت و. البشري لجينومل ةشامل" أجزاء قائمة" البشري الجينوم مشروعب العلماء جمع

 حمض/مھمل نووي حمض" تم اعتبارهي كان ما في خفية وأمراض وراثية صفاتمكنت تحديد و" جين" كلمة تعريف) ENCODE( النووي

ً و". غير مشفر نووي  البيولوجية التطبيقات من لعديد كأساس ستخدمتُ س ENCODEفإن موسوعة  مشروع،القائدة  جبالي سارة ةلباحثل وفقا

 .والطبية

 

 النتائج أحد. العام ھذا أخيراً  وجتوتُ  العالم أنحاء جميع في ومختبر خبير ٥٠٠وتضمنت أكثر من  ٢٠٠٣ عام ENCODEت موسوعة بدأ

، RNA إلى الحمض النووي DNA النووي الحمض من البشري الجينوم أرباع ث�ثةإلى  يصل ماإمكان نسخ  أنھو  ENCODEـل الرئيسية

ً سابق عتقديُ  كانكما  فقطاثنان في المائة  وليس  .ا

 

prompts-project-dna-long-h!p://www.cosmosmagazine.com/news/5961/decade-اقرأ المقال ا8صلي على 

redefinition-%E2%80%98gene%E2%80%99لومات حول . لمزيد من المعENCODE الرابط ، يرجى زيارة

http://www.nature.com/encode/#/threads.  
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  إع(نات

  الندوة الدولية الثانية عشر حول وراثة القمح

  

 )IWGS( القمح وراثة حول عشر الثانية الدولية الندوة الحدث:

 

 ٢٠١٣ سبتمبر ١٤-٨ التاريخ:

 

 اليابان يوكوھاما،: المكان

 

IWGS ُيجرى مؤتمر و. القمح تربيةو وراثةعلوم حول  منظم مؤتمر وھIWGS ٤٠٠ حوالي مع ١٩٥٨ عام منذ سنوات خمس كل 

 الجينات ظيفةوو الجينومأبحاث و القمح وراثة على ھمثابحوآخر أ المعلوماتون الدولييتبادل الباحثون . العالم أنحاء جميع في مشارك

 .مستدام قمح نتاجSالتحسين الوراثي و الوراثية والموارد تطورالو

 

  .h!p://www2.conven?on.co.jp/iwgs12/index.html ادخل علىللمزيد من المعلومات، 
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  أفريقيا في القمح مستقبل وسياسات علوم حوار

  

 أفريقيا في القمح مستقبل وسياسات علوم حوار الحدث:

 

 ٢٠١٢ أكتوبر ١٢-٨ التاريخ:

 

 إثيوبيا أبابا، أديس: المكان

 

تجاھات واHقومي ال الغذائي Pمنل المنطقةومنظور  المقبلة العقود خ�ل لقمحعلى ا الطلبتغير و أفريقيا في الغذائي ا8من مؤتمريتناول الس
  .المستقبلية وأمور أخرى

  

  .africa-in-security-food-for-http://conferences.cimmyt.org/en/wheatلمزيد من المعلومات، ادخل على 
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  رسائل تذكيرية

ً  المعدلة المحاصيل   الحديثة الزراعة تاريخ في معتمدة محاصيل تكنولوجيا أسرع: وراثيا

  

ً  المعدلة المحاصيلالمعروف تعقيباً حول  ا8رزومربي اء للغذ ةالعالميالجائزة كوش الحائز على جورديف د. كتب   تكنولوجيا أسرع: وراثيا

، الغذائي ا8من تحقيق فيوراثياً  معدلةال محاصيلال تسھم أن يمكن كيففسر د. جورديف . الحديثة الزراعة تاريخ في معتمدة محاصيل
ً  المعدلةالمحاصيل /  الحيوية بالتكنولوجيا المنتجة للمحاصيل العالمي جيمس للوضع موجز ك�يف بياناتب أيضاً استشھد و  ٢٠١١ عام ورثيا

 .الغذائي ا8منلمھتمين ل أساسي كمرجع

  

h!p://www.agricultureandfoodsecurity.com/content/pdf/2048-7010-1-من الرابط التالي  يبيمكن تنزيل التعق

14.pdf.  

 


