
  ٢٠١٢ أكتوبر ٣                في ھذا العدد

  ا�خبار

  عالمياً 

 الھندب أباد حيدر فيللكائنات المعدلة ل�مان الحيوي  العالمي ا
جتماعبدء  •

 مان الحيويا#بشأن  التعاون لتعزيز الدولي البنكمنحة  •

  

  أفريقيا

 للجفاف ي مقاومشايطورون  الباحثون •

 أفريقيا في البكتيرية اللفحةبادة .بعض الوسائل  ضعوني العلماء •

 تبادل المعلومات بشأن ا#مان الحيويالتواصل و علىموظف بمكتب الصحة العامة  ٢٠تدريب  •

  

  ا�مريكتين

 الطفيليةلمكافحة النباتات  يالجينا.سكات  تقنية ونستخدمي العلماء •

 النباتات في B فيتامين مساريحددون  العلماء •

 يواجأورو في وراثياً المعدل  الصويا فولالموافقة على إنتاج  •

  

  آسيا والمحيط الھادئ

 في ا#رز لجفافحول آلية تحمل ادراسة جديدة يجرون لماء الع •

 الزراعي ا.نتاجالفلبين تجاه  التزاميجددون  الفلبينيين مزارعي •

 نشر قوانين ا#مان الحيوي ببنج<ديش •

 MRQ 76 اسمس<لة أرز عطري بيقدم  MARDIمعھد  •

 فيتنام في وراثياً  المعدلة المحاصيلحول  علمية ندوة •

  

  أوروبا

 النباتات في متعددةال الجينات لتحولُمطورة  أداة •

  

  البحث العلمي

 وراثياً  لكلوروب<ستاھندسة  خ<ل من النباتات في E فيتامين محتوى تحسين •

 ا#سود جذرال تعفنمحسنة ل مقاومةيظھر  NPR1القطن المعدل بجين  •

  

  تكما وراء كروب بيو 

 الجيني التعبيرتحكم في ي زرقالضوء ا# •

  

  إع*نات

 مؤتمر الفاو للتكنولوجيا الحيوية •

  

  رسائل تذكيرية

 المؤسسي تطورھاحول  كتاب نشرت CGIARمجموعة  •

    



  عالمياً 

  أباد بالھند حيدر ل3مان الحيوي للكائنات المعدلة في العالمي بدء ا1جتماع

 

ل�مان الحيوي كارتاخينا  بروتوكول أطراف اجتماعالحيوي والذي يعد أيضاً بمثابة  التنوع اتفاقيةب ا#طراف لمؤتمر السادس ا
جتماعبدأ 
)COP-MOP 6 (فتتاحية الجلسة وحضر ،الھندفي  أباد حيدر مدينةب المؤتمرات مركزب ٢٠١٢ أكتوبرا#ول من  في
 ١٢٠٠ حوالي ا

 .الصناعةقطاع و المدني والمجتمع الحكومة يمثلون مشارك

 

 الحية لكائناتل اKمن ستخدام
وا اولدتوال النقل لضمان جديدة توجيھية مبادئ وإضافة البروتوكول تنفيذ استعراضإلى  ا
جتماع ويھدف

 المخاطر وتقييم القدرات بناء مثلعدلة الم الحية الكائناتتعلقة بالم ةمختلفال القضاياأيضاً  نوالمندوبيتناول  سوفو. وراثياً  عدلةالم

 لتنوعالشاملة لحماية الوھي  للبروتوكول ا
ستراتيجية الخطة رؤية القراراتأن تتبع  المتوقع ومن. وا
قتصادية ا
جتماعية وا
عتبارات

  .المعدلة الحية الكائنات من ختلفةم آثار أي منالحيوي 

  

. لمزيد من en.pdf?dowload-mop6-02-10-2012-h"p://www.cbd.int/doc/press/2012/prاقرأ البيان الصحفي على 

  ./h"p://bch.cbd.int/mop6التحديثات حول المؤتمر، قم بزيارة الرابط 
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  بشأن ا�مان الحيوي التعاون لتعزيز الدولي منحة البنك

  

تحسين  على الناميةالدول  قدرة لتعزيز تشكلت جديدة عالمية شراكة لتمويل أمريكي دو
ر مليون ١٫٢قدرھا  منحةعن  الدولي البنك كشف
ً  نظم ا#مان الحيوي الخاصة بھا كفاءة  التي وآسيا وأفريقيا ال<تينية أمريكا فيعشرة دول  إلى يصل ماستدعم المنحة . وجعلھا أكثر توافقا
 المشروع في للمشاركة المختارةالدول  من ا#ولى الجولةوتتضمن . الزراعية الحيوية التكنولوجيا اعتماد عتبارا
في تضع  أو تعتمد
 .وفيتنام <ديشجوبن وكينيا وتنزانيا وايجبارا

 

 مؤسسة معھد من الربحي غير) CERA( البيئية المخاطر تقييم مركز بين" ا#مان الحيوي مخاطروتنظيم  تقييم أجل من الشراكة"كما تجمع 

 الحيويةتكنولوجيا لل البيئية المخاطر تقييم وتحسين لتعزيز) OECD( والتنمية ا
قتصادي التعاون ومنظمة الحياةالدولي لعلوم  البحوث

 تقييم على القائم العلم مجال في الناميةالدول  قدرات لبناءالجوانب  متعددة الجھود في حاسم عنصر الشراكة تكون وسوف. الزراعية
 المنحةزيادة  المتوقع ومن. بيئياكونھا آمنة و وراثياً  المعدلة المحاصيلكفاءة تسويق واختبار واعتماد  ضمان في للمساعدة البيئية المخاطر

 .والخاص العام القطاعين أموال من أمريكي دو
ر مليون ٦٫٥

 

 النسبية المزايابھذه  الشركاء من اثنين بين الجمع خ<ل"أنه من  الدولي لبنكوالتنمية الريفية با الزراعةقسم  مدير يل،جفو يورجن وقال
 لديھا التي الجديدةقنيات تلل اKمن لوصولل ال<زمة با#دواتمن خ<ل تزويد الدول  البيئة على الحفاظفي  الشراكةستساعد ھذه  متميزة،ال

الدول  التعاونأن يمنح ھذا  يةاحتمال ھو ا#ھمية من القدر نفسوا#مر اKخر الذي له . الغذائي ا#من وتعزيز الفقر من الحد على القدرة
ً  النامية   ."ھامال تطورال روابط مشكلة بشأن الدولي الحوار على لتأثيرا وسائلبا.ضافة إلى  صوتا

  
pt-1-grant-bank-h"p://www.worldbank.org/en/news/2012/09/28/world-2-لقراءة المزيد، ادخل على الرابط 

biosafety-cooperation-technical-foster-will-million.  
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  فريقياأ

  للجفاف يطورون شاي مقاوم الباحثون

  

، ا3خيرة السنوات في م0وي في الجفاف موجاتالتعامل مع ھا يمكنمتناسخة  شاينسائل  أفريقيا وسطب الشاي أبحاث مؤسسةب الباحثون طور
 مثل الطبيعية المنتجاتوتعد . للجفاف مقاومةال الشاي أصنافتطوير ل(المؤشرات الوراثية)  الحيوية الوراثيةالواسمات  العلماء استخدمو

 لمثّ  الشاي قطاعفأن  ة،يوالصناع ةيالتجار لغرفل م0وي Cتحاد وفقاً و، ا3فريقيةالدول  من العديد في ھامةال نقديةال محاصيلمن ال الشاي
  .شخصألف  ٤٠ حوالي به ويعمل ٢٠٠٧ عامبالدولة  ا3جنبي نقدال% من ٧٫٩نسبة 

  

  .http://allafrica.com/stories/201209140027.htmlشاھد المقال ا3صلي على 
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  أفريقيا في البكتيرية يضعون بعض الوسائل >بادة اللفحة العلماء

  

 بعض ظھرت، منتشرةال المحاصيلمن  صبحبشكل ضخم، وعندما أ أفريقيا في ا#رزواستھ<ك  زراعةمستوى  زاد السنين، مر على

 Xanthomonas البكتيريالممراض  سببهي الذي البكتيريةا#رز  لفحة مرض ذلك في بما القارة فيا#رز المحددة  أمراض

oryzae pv. Oryzae. وو ً  ا#من ھددأصبح يو جديدة أرز إنتاج لمناطق المرض ھذافقد توسع  ،بيوتكنولوجي مجلةب ةرونشدراسة الملل فقا

 بعض في %٥٠ إلى تصل أن ويمكن %٣٠ – ٢٠بين   X. oryzae pv. oryzae عن الناجمة الخسائروتتراوح . أفريقيا في الغذائي

 .المناطق

 

 ھذه وتشمل. البكتيرية اللفحة مرض تقاوم أرز أصناف وإط<ق لتطوير حيوية-تكنو ونھجأدوات  علماءال طور ،ل�مر ع<جولتقديم ال

كما قاموا . #مراضا اتمسببل متعددال PCRتشخيص الـ و؛ ا#مراض لمكافحة الجيناتودمج الواسمات الوراثية  بمساعدة التربيةا#دوات 

ھا ولكنمنخفضة  بتكلفةحيوية - بحثية ومنتجات تكنو تطبيقاتإنشاء  يمكنحتى  المزارعين مع وثيق بشكل لعملبا التقنياتي مطوربتوصية 
  .ا#فريقيةبالدول ا#رز  تربيةل الوطنية برامجبال دمجھاحتى يمكن  أو ناجحة

  

w=item&id=12357:shakingh"p://irri.org/index.php?op6on=com_k2&vie-على  IRRIاعرض البيان الصحفي لمعھد 

africa&lang=en-in-blight-bacterial-rice-off.  
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  التواصل وتبادل المعلومات بشأن ا�مان الحيوي موظف بمكتب الصحة العامة على ٢٠تدريب 

  

موظف من موظفي  ٢٠ بتدريب مؤخراً  ISAAAھيئة  قامت، الدولي الغذاء سياسة بحوث معھدب ا#مان الحيوي نظم برنامج مع شراكةبال

 نيروبي في سبتمبر ٢١-٢٠ في عقد الذي التدريب يھدفو .مان الحيويا#مسائل  على كينيا في مختلفة مناطقمتمركزين ب العامة الصحة

. كينيا في وراثياً  المحورة لكائناتل التنظيمي وا.طارا
مان الحيوي  قضايابشأن  فعالال للتواصل والمھارات بالمعرفة نموظفيال تجھيزإلى 

ً  المعدلة المحاصيل س<مة تقييمب العامة الصحةكما تمت توعية موظفي  تمت توعيتھم أيضاً بشأن و أفريقيا في ھاتطويرالجاري  وراثيا
 القرارات واتخاذ والتنظيم للتنسيق والمؤسسية القانونية ا#طركما تم تعريفھم ب. التكنولوجيا ھذه اعتماد في والوطنية ا.قليمية ا
تجاھات

 .كينيا في وراثياً  المحورة الكائناتبشأن 

 

 والنظافة ا#غذية وجودة العامة الصحة سياسة تنفيذ عن ونالمسؤول ونالرئيسية الحكومموظفي  ھم كينياب العامة الصحةيعد موظفي 

 حقيقية معلوماتببشكل جيد تجھيزھم فإن ضمان  وبالتالي. ةمختلفال المستوياتنطاق  على المجتمعية الصحية الخدمات عن فض<ً  والتعليم

ً  المعدلة المنتجات /ا#غذية س<مةحول   Btالـ  قطن –منتجھا ا#ول المعدل وراثياً  تسويقل كينيا تجهحيث ت حاسمةيعد من ا#مور ال وراثيا

ً  المعدلة والمنتجات ا#غذية مختلفبعبور  كينيا سمحت كما. ٢٠١٤ عام بحلول  عدقد وو. ا#خرى ا#فريقيةالدول  مختلف إلى وراثيا

  .الناس لعامة الدقيقة المعلوماتتتابع إمداد وبا#مان الحيوي  المتعلقة المخاوف عن الغموض إزالة في قيادي بدور لقيامبا نوالمشارك

  

  .rmkilonzo@yahoo.co.ukلمزيد من المعلومات، تواصل مع روبرت إم من وزارة الصحة العامة بكينيا على البريد ا.لكتروني 
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  ا�مريكتين

  النباتات الطفيليةلمكافحة  ا>سكات الجيني تقنية يستخدمون العلماء

  

 كاليفورنيا جامعةب باحثونال استخدم. النباتات بين يةطفيلات ال^صابل البيولوجية لمكافحةل منكاال حلالحديثة ھي ال سكاتتقنية ا. أنتقد عيُ 

 التيالجينات  وتحديدا )Cuscuta pentagona( الطفيلينبات الحامول  في الجينات .سكات RNAاسلوب تداخل الحمض النووي  ديفيز

وقام الباحثون . المضيفالنبات  في النباتية ا#نسجة خترقي الطفيلي النباتجذر  في جزءھا، وھو مرشف تشكيلمرحة  خ<ليتم تعبيرھا 
 Nicotiana( التبغخ<ل نبات الحامول على نبات  من خاص بشكلجزء المرشف ا
تصال ب روابطتطور وتتابع تكوين  فحصب

tabacum.( 

 



 نمو تزايد وبالتالي الطفيل إنتاجيةتكوينه مما أدى إلى تقليل وفي تطوره  المرشف اتصالروابط  في عيوب ةحظتمت م< ،العمليةوبعد 

  .RNAالحمض النووي  بوساطة الطفيليات الجينات إسكات فعالية على البحثيدل  النتائج، ھذه معو. التبغوھو  المصاب المضيفالنبات 

  

control-to-strategy-a-as-silencing-h"p://chonps.org/2012/09/20/gene-من المعلومات، ادخل على الرابط  لمزيد

plants/-parasiticعلى  . ادخل على المقال الصحفيh"p://www.plantcell.org/content/24/7/3153.  
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  النباتات في B فيتامين يحددون مسار العلماء

  

من  ثيرالكو ا
نزيمات بعضمسارات ، إ
 أن العلماءالنباتية بواسطة  B فيتاميناتتخليق سبعة من  مساراتتحديد  تمبالرغم من أنه قد 
 .معروفة غير تزال 
 النباتات في B فيتامين تخليق إلى ؤديالتي ت المختلفة الفعل ردودل خلويةال تحت المواقعالناق<ت با.ضافة إلى 

 

 مساراتكامل ل تحليلعمل  وتم ،النباتات في B فيتامينالحالية ل لمساراتا تحديدلمراجعة شاملة  فلوريدا جامعةب علماءال أجرى وھكذا،

 منبصورة عامة  والذرةنباتي ا#رابيدوبسيس  مساربينما تم نشر مخطط  خلوي،ال تحت تحاوزالو الرئيسيةمسارات التعويض التخليق و
 تق<اون وا.نزيمات مفقودةال أوالمبھمة  لافعا# ردودبوجه خاص  المشفرة مساراتوحددت المراجعة وال. SEED البيانات قاعدة خ<ل
 .في النبات B فيتامين تخليق

  
في  B. للدخول على البيانات الخاصة بمسارات فيتامين h"p://news.gramene.org/?p=928لمزيد من المعلومات، قم بزيارة الرابط 

  .http://pubseed.theseed.org/seedviewer.cgi?page=PlantGatewayا#رابيدوبسيس والذرة، ادخل على 

  

  ] ةرسال لصديق | تقييم ھذه المقالإ [

  

  أوروجواي المعدل وراثياً في الصويا الموافقة على إنتاج فول

  

ً  صنف فول الصويا المعدللالتسويق التجاري وا
ستھ<ك المباشر تمت الموافقة على   ا
سمتحت  MON89788XMON87701 وراثيا

 الوطنية اللجنة قبل منالصنف  على الموافقة تصدر. وايجأورو في صنيعهوت "Intacta™ Roundup Ready™ 2 Pro" التجاري

ً معدل  صويا فولصنف  أول ھذا، ويعد )GNBio(ل�مان الحيوي   نمك̀ وھو ما سيُ  الب<د، فييتم الموافقة عليه  مكدسةبصفات  وراثيا

  .واحدة بذرة في ا#عشاب مبيداتتحمل و لحشراتة امقاوممن الحصول على صفة  المزارعين

 

  .hugo.campos@monsanto.comلمزيد من المعلومات، تواصل مع ھوجو كامبوس على 
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  الھادئ والمحيط آسيا

  في ا�رز العلماء يجرون دراسة جديدة حول آلية تحمل الجفاف

  
 يمكن. ا#رز في الجفافتحمل  آلياتب الجذر بروتياز إنزيمات ربطفي محاولة ل دراسة) IRRI( ا#رز لبحوث الدولي المعھدب علماء جرىأ

 اخت<
ت مواجھة على لمساعدته للنباتات نيتروجين مصادر تكون أن يمكن التي والميكروبات الببتيداتو البروتيناتالعمل على  بروتيازلل
 .الجفاف ظروففي  الغذائيةالعناصر 

 

 أن يمكن الجذر بروتياز أنتتضمن  كما. الجفاف ظروف فيوخصوصاً  النباتية المغذيات 
متصاص البروتياز آلية ةيھمأ دراسةال ضحوتو
 معاناةتبدأ  حيث الجفاف،في ظل ظروف  البروتينات من أخرى فئة أي منأكثر  الغذائية والعناصر الماء وضعفي  إيجابي بشكل ؤثري

 .ه الخطيرة المنخفضةايالم مستوياتتبلغ حتى  أن قبل النباتية ا#نسجة في الغذائي التمثيل عملياتبعض 

 

&for-view=item&id=12356:roo6ngh"p://irri.org/index.php?op6on=com_k2-لمزيد من المعلومات، ادخل على 

method&lang=en-proofing-drought-rice-new-the.  
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  يجددون التزام الفلبين تجاه ا>نتاج الزراعي مزارعي الفلبينيين

  

 امجنبر ةمدير ،لد. كانديدا أدا
 الرئيسية الرسالةھذه  كانت" نتقدميموالالبارعين المتقنين و للمزارعينموجھة  الحديثةالحيوية  التكنولوجيا"

 في عقد الذي الزراعية الحيوية التكنولوجياالثالث حول  الوطنيالمؤتمر  خ<ل الفلبينيين مزارعيل ،الزراعة وزارةالتكنولوجيا الحيوية ب

 س<مةعلى . كانديدا د تأكدو. ٢٠١٢الماضي  سبتمبر في السادس والعشرين من دافاو مدينةب Davao Insular Waterfront فندق

ً المعدلة  المحاصيل  .ھائل استثمار مع ومستفيضة دقيقة دراسةل تخضع يتال وراثيا

 

. د تناقشو. البلد في العام القطاعب المعدلة المحاصيل تطور تحديثاتفض<ً عن  الزراعية الحيوية التكنولوجيا اعتماد حالة العلماء كبار قدمو

 وأھمية البلد وفي العالم مستوى على الحيوية التكنولوجيا محاصيل اعتمادحالة  ،ISAAAھيئة  من البرنامجعن  ةمسؤولال ،ألدميتاروھودرا 

نافاسيرو  ماريو السيدوقدم . "مستدام نحو على أقلموارد  مع أكثر إنتاج" في المتمثل للتحدي التصدي في للمحاصيل الحيوية التكنولوجيا
 )Btالمعدل (باذنجان الـ  الباذنجان وتحديثات فوائدبالفلبين  ا#رز بحوث معھد من الفونسو نطونيو. أود الفلبين بانوس لوس جامعة من

 .التوالي علىالذھبي  وا#رز

 

 قرارات 
تخاذ للمزارعين الحيوية التكنولوجيا حول علمية معلومات إلى الحاجة تلبيةل المزارعين قرارالموافقة على ب المؤتمر جوّ تُ  و

ً  المعدلة المحاصيل تعايش واستراتيجيات للذرة؛ وتحديداً  الحشرات مقاومة دارة. واضحوبرنامج  مستنيرة؛  التقليدية الزراعة مع وراثيا

 .والعضوية

 

أو مراسلة  /http://www.bic.searca.orgلمعرفة المزيد حول تطورات التكنولوجيا الحيوية في الفلبين، يرجى زيارة الرابط التالي 

  .bic@agri.searca.orgالبريد ا.لكتروني 
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  نشر قوانين ا�مان الحيوي ببنج*ديش

  

ستعمل . ٢٠١٢ سبتمبر ٢بتاريخ  والغابات البيئة وزارة عن تصدرالتي " ٢٠١٢ ل�مان الحيوي <ديشجبنقوانين "بنج<ديش بنشر  قامت
ً  المحورة الكائنات وإنتاج والتطوير البحث تسھيلالقوانين على  ً  وستتعامل وراثيا  وضعتم و. الحدود عبر والنقل ا
ستيراد/التصدير مع أيضا

 أو السجن طرفال أو فردفيمكن أن يتحمل ال جديدة،ال قواعدال إلى استناداً و". ١٩٩٥ البيئة حمايةبنج<ديش ل قانون" #حكام وفقاً القوانين 
ً  ث<ثون خ<ل البيئة ضري هأن جدوُ  إذا لغراماتخضع لي  .رسميال تقريرال من يوما

  
معلومات التكنولوجيا الحيوية ببنج<ديش على  ركزلمزيد من ا#خبار، يرجى مراسلة د. خندوكر ناصر الدين بم

nasir.biotech@yahoo.com.  
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  MRQ 76 يقدم س*لة أرز عطري باسم MARDIمعھد 

  

 الب<د وارداتخفض ل ،MRQ 76الكودي  سمتحت ا
 ،العطري ا#رزصنف ثالث من س<لة  بماليزيا الزراعية والتنمية البحوث معھدأنتج 

 "ا
قتصادي بدء"ال مشروعأن ا.نجاز الحقيقي كان في  عمر نوح الماليزيالزراعية  والصناعات الزراعةوزير  وقال. العطري ا#رز من

)EPP (قتصاد الماليزي ل
 و الخارج من ا#رز استھ<ك من% ٣٠ تستورد الب<د ان وقال. العطري ا#رزإنتاج  لتطوير) NKEA(محرك ا

ً  المنتج ا#رز مع مقارنة مرتفع بسعر باعيُ  يذال البسمتي ا#رزالعطري و ا#رز مثل الجودة عالي كان ممنھ% ٢٥  .محليا

 

 زراعته يمكن حتى الھجينالعطري  ا#رز تطوير نشجعنحن  لذلك" بادي مان
 في الجديد ا#رز عن ا
ع<ن بعد للصحفيين الوزير وقال

 ".الخارج من ا
ستيراد خفضل ھنا

 

لمزيد من المعلومات حول التكنولوجيا الحيوية بماليزيا، يرجى مراسلة ماھالتشومي أراجونان من مركز معلومات التكنولوجيا الحيوية 
  ..org.mymaha@bicبماليزيا على 
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ً  المعدلة حول المحاصيل علمية ندوة   فيتنام في وراثيا

  

 والتكنولوجية العلمية للمعلومات فيتنام جمعية ورئيس والتكنولوجيا العلوم وزير نائبترأس  ،٢٠١٢ سبتمبرالرابع والعشرين من  في

ً المعدلة  المحاصيل عن علمية ندوةج، 
ن فان وينجن. د) VASTID( والتوثيق ً وقعم الندوة تأصبحو. وراثيا الجھات  من وغيرھم للعلماء ا

ً  ينالمعدل والذرة الصويا وفول القطن .دخال الحكومة خطط مع تنسجم التي واKراء القضايا لمناقشةالمعنية  على وجه  الب<د في وراثيا
 .السرعة

 

 ينبغيو. المخاطر ومنع النباتيا#مان الحيوي  لضمان بالفعل توجيھية ومبادئ كافيةإلى وجود نظم أمان  يونالحكوم المنظمونكما أشار 

وتنفيذ  فيتنام مع تھامقارنو خرىالدول ا# في القانونية اللوائح دراسة اقترحتم و. محدود إداريروتين ب التوجيھية المبادئ ھذه بتنفيذ التعجيل
ً  المعدلة المحاصيل على التجريبية الدراسات تكونأن و لمزارعينعلى ما يفيد ا دراسات وحضر الندوة . لعامةلجمھور وا معروفة وراثيا

 ينا#كاديميو الحكومة من وباحثين بارزين علماء بينھم من مشارك ٢٠ما يقرب من  AgbiotechViet وشاركت في رعايتھا التي نظمتھا

 .الجھات ا#خرى المعنيةو

 

 ISAAAمركز معلومات التكنولوجيا الحيوية التابع لھيئة ( AgbiotechVietللمزيد حول ھذا الخبر، يرجى التواصل مع ھاين لي من 

  .hientttm@yahoo.com) على بفيتنام
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  أوروبا

  النباتات في المتعددة الجينات ُمطورة لتحول أداة

  

 الجيناتتحول  في ستخدمتُ  ي(أحد أنظمة ا
ستنساخ) الت MultiRound Gateway تقنية نيحسعن ت ألمانيا في آخن جامعةب علماءال ذكر

قائم على كروموسوم مستھدف  ناقلو؛ attRيوجد به شريط  يذال  attLناقلين مرافقين من نوع  الجديد النظامويشمل . في النبات المتعددة

 تمو. المؤھل مستھدفال ناقلال إلى متسلسل بشكل متعددةال المحورة الجيناتيمكن توصيل  ،ينناقلومن خ<ل تبادل ال. مؤھل اصطناعي

 تحويل تمو. )LR )LR recombinationتأشب  مندورات  ٧محورة في  جينات ٧ إلى يصل ما تحمل الجينات متعددةتركيبات  تجميع

 متعددةالجينات ال لتحول فعالة أداة ھو الجديد النظام فإن ،ومن ثم. على ا#قل جيلين مدةل باستمرارترحيلھم و التبغ نباتاتالتركيب بنجاح في 

 كباتالمرأو .نتاج  الحيوي الوقود .نتاج الجينية المسارات عيجملت أو الزراعية لصفاتل الوراثية الھندسة في استخدامه ويمكنفي النبات 

  .النباتات في ةيالصيدل

  

  .h"p://www.springerlink.com/content/911g358014412815/fulltext.htmlاقرأ المزيد على 
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  العلمي البحث

ً وراثي لكلوروب*ستاھندسة  خ*ل من النباتات في E فيتامين محتوى تحسين   ا

  

قام العالم  النباتات، في E فيتامين إنتاج لتحسينو. الخضراء الب<ستيدات في نتجيُ  ل�كسدة مضادائب ذ دھن ھو توكوفيرولال أو E فيتامين
 من أنواع ث<ثةوقاموا بإنتاج  الخضراء ب<ستيداتتحول ال تقنية ماستخدآخرون با وعلماء اليابان في توتوري جامعةيوكينوري يابوتي ب

 .pTTC-TMTو   pTTMT و pTTCوھم:  *ترانسب<ستوميك تبغ نباتات

 

 تغيرات pTTMT نباتات أظھرت كما. pTTCنباتات  فيتوكوفيرول  γ-Toc زيادة نتيجة ارتفعت E فيتامين مستويات أن النتائج أظھرتو

 α-TOC مع pTTC-TMT نباتات فيالتوكوفيرول مستويات أيضاً  زادتو. البريالنوع  نباتات معتھا مقارنعند  توكوفيرولال تكوين في

 .البشر في نشاط أعلى لديهالتكوين  ھذاو. سائدتكوين ك

 

 زيادة مستويات نتائج نفس أيضاً الناتجة  الخس نباتاتوأظھرت . ترانسب<ستوميك الخس نباتات .نتاجنھج ال نفس الباحثونكما اختبر 
 تحسينل فعالة أداةھي  الخضراء ب<ستيدات في الوراثية الھندسة أن إلى الباحثون خلص وھكذا. البريالنوع  نباتات مع مقارنةالتوكوفيرول 

  .النباتات في E فيتامين وكمية نوعية

  
  .النواة في وليس الكلوروب<ست في فيه الجديدة الجينات ادخال تم وراثياً  معدل نبات: ترانسب<ستوميك نبات*



 

يمكن لمشتركي مجلة ترانسجينيك ريسيرش تنزيل نسخة من الدراسة على 
h"p://www.springerlink.com/content/y46t1812uh603m57/fulltext.pdf. 
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  ا�سود الجذر محسنة لتعفن يظھر مقاومة NPR1القطن المعدل بجين 

  

 البستانية المحاصيلمن  يدعدينتقل بالتربة في الكائن ممرض  وھو Thielaviopsis basicolaبواسطة  ا#سود الجذر عفن مرض سببيُ 

جين  تعبيرخطوط القطن على  بتقييم المتحدة الو
ياتتكساس الزراعية في  جامعةب وزم<ؤه كومار فينودقام العالم . القطن مثل
ً  AtNPR1قطن المعدل بجين أظھر القد و. T. basicolaالممراض  لمقاومة) NPR1 )AtNPR1ا#رابيدوبسيس  فائقة لعدة  مقاومة سابقا

 .ةكلويال والنيماتودا ةمرضملاالكائنات  منمختلفة  أنواع

 

ً  المعدلة خطوطبواسطة ال المقاومة من كبيرة درجة فريق وجد ً  المعدلة النباتات أن من الرغموب. سودا# رجذال تعفنضد  وراثيا  وراثيا

 النموت في واستمر بسرعةتحسنت  وراثياً  المعدلة النباتات جذورإ
 أن  البري،النوع  لنباتاتشابه م روجذلفي ا نالوتغير أ أظھرت

الساق  طولي والخضري وزيادة جذرمجموع الال حجمفي سلوكھا مع زيادة  تحسن المعدلة النباتات أظھرتكما . طبيعيبشكل  والتطور
 من وأسرع أقوىأثير ت لديھا وراثياً  المعدلة النباتات أن يةدفاعا
نتساخ 
ستجابة النبات ال تحليل أيضاوبّين . ات لوزة القطنمجموع وعدد

 .الدفاعآلية بأخرى مرتبطة  جيناتعدة 

 

  ./h"p://www.springerlink.com/content/513l3m0u464115r7اقرأ الملخص على 
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  ما وراء كروب بيو تك

  الجيني يتحكم في التعبير الضوء ا�زرق

  

 التكنولوجيا تطبيقاتستخدامه في 
 الجيني التعبير تحكم فيلل ا#زرق الضوء ستخدمي نظام ديوك جامعةطور مھندسي العلوم الحيوية ب

تضمن يو "المھندسةزنك ال اصبعباستخدام بروتينات  ءا
نتساخ المستحث بواسطة الضو) "LITEZوتسمى ھذه الطريقة (. والطبية الحيوية

قام . الجينفي  محددة مناطقليرتبط ب بسھولةھندسته  يمكن يذالو الزنك اصبع وبروتينمن نبات ا#رابيدوبسيس  لضوءل حساس بروتين
انتسب  ،أزرق LED ضوء تحتالطبق  وضع تموعندما  بتري طبق في البشرية الخ<يا من مجموعة فيالدمج  بروتيناتبإدخال  الباحثون

 .مضيئاً  الجين ھذاأصبح و الزنك إصبعببروتين  الباحثون الجين الذي استھدفه إلى الجينات نشطي الذي البروتين من جزء

 

 ع<ج ذلك في بما الصناعة أو الطب في ماستخداحتمالية ا
 الديھ LITEZفإن طريقة  ،الرئيسي لدراسةصاحب ا ،جيرباش لتشارلز وفقاً و

 .منتجات التكنولوجيا الحيوية الطبيةو ا
صطناعية البيولوجياو ا#يضية والھندسة الجينات

 

و  h"p://today.duke.edu/2012/10/bluelightاقرأ المزيد حول الدراسة على 

http://pubs.acs.org/action/doSearch?action=search&searchText=gersbach&qsSearchArea=searchText&ty

in&publica6on=40001010pe=with.  
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  إع*نات

  مؤتمر الفاو للتكنولوجيا الحيوية

  

ً  المعدلة الكائنات: "الحيوية للتكنولوجيا الفاو مؤتمر: الحدث  قطاع في المقبلة الخمس السنوات التطلع إلى: خطوط ا.نتاج في وراثيا

 "الناميةالدول  في الزراعيةة والصناع المائية وا#حياء الحيوانية والثروة والغابات المحاصيل

 

 ٢٠١٢ ديسمبر 2إلى  نوفمبر ٥من  :التاريخ

 

 ا
نترنت علىأون<ين : المكان

 

. لمزيد من التفاصيل، قم بزيارة الموقع .fao.orglistserv@listservل<شتراك في المؤتمر، قم بإرسال بريد إلكتروني للعنوان 

forum/en/-http://www.fao.org/biotech/biotech.  
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  رسائل تذكيرية

  المؤسسي حول تطورھا كتاب تنشر CGIARمجموعة 

  

للمنظمة  العالمية العلمية مبادراتال يتتبعكتاب  للمنظمةا#ربعين  الذكرى مع بالتزامن )CGIAR( الدولية الزراعية ا#بحاث مجموعة أطلقت

ً  قرنال نصفعلى مدى  ھذه التطورات  تؤثر عندما وخاصة العالمية التطورات سياق في CGIARـ ل المؤسسي تطوركتاب الال تناول. تقريبا

 نتائج صيتلخم وت. المترتبة عليھاة المؤسسيآثارھم بجانب  CGIAR استراتيجية في كبيرةال تغييراتال ةناقشمت موت. CGIAR عمل على

 .نشرھابالتزامن مع وقت  مراكزال تأثيرحول  رئيسيةال دراساتال

  

 الرابط التالي زيارةيرجى ، pdfة للدخول على نسخة المنشور بصيغ

h"p://library.cgiar.org/bitstream/handle/10947/2761/cgiar40yrs_book_final_sept2012.pdf?sequence=1.  

 


