
  ٢٠١٢ أكتوبر ١٠                في ھذا العدد

  ا�خبار

  عالمياً 

 وراثياً  المحورة الحية الكائناتالمتعلقة ب وا�قتصادية ا�جتماعيةالقضايا  مناقشة على قوافا	مان الحيوي يحول  المتحدة ا	مماجتماع  •

 العالم حول التغذية سوء من يعانونشخص تقريباً  مليون ٨٧٠: الجوعبشأن  المتحدة ا	مم تقرير •

 

  أفريقيا

 أفريقيا في الزراعي النمو عجلة لدفعالجادة  جراءاتا3 على ونوافققادة أفريقيا ي •

 وراثياً  المعدل القطنتسعي لبدء زراعة  موزمبيق •

 كينيا في الذرةعصف با	خير الذي  فيروسال ونحددي العلماء •

  

  ا�مريكتين

 الحيوانات عن النباتات في انتشاراً  أكثر ةال;جينيدراسة تكشف أن الوراثة  •

 كولومبيا فيكثيف  وراثي تنوعذات  سافااكالعثور على نباتات  •

 اقتصادية في استھ;ك المياه حيوي وقود محاصيلبجامعة نيفادا يطورون  العلماء •

 وراثياً  معدلة المكسيكية الذرة واردات من %٩٠ •

  

  آسيا والمحيط الھادئ

 القاسية المناخية الظروف حمليت قصبصنف  يطورالياباني  JIRCASمركز  •

 الھند في القطن مزارعي صغارمفوضي مؤتمر ا	طراف السادس يقومون بزيارة ل •

 الحيوية التكنولوجيا مجالب لشباباھتمام ا تعزيزبارويل تتعھد ب مؤسسة •

  

  أوروبا

 ضامرلD مقاومةال مزدوجة كسافايطورون نباتات  العلماء •

 سيراليني على الذرة المعدلة وراثياً د. تستعرض دراسة  EFSAھيئة  •

 النباتات تطور على تؤثرلنباتات لاHكلة  لحشراتادراسة تكشف:  •

 يرلنداإ فيالمتأخرة  اللفحة مرضالبطاطس المعدلة وراثياً تسلم من ا3صابة ب •

  

  البحث العلمي

 المجاورةالشاطئية  والمناطق التجارية المزارع فيا	رجل  مفصليات على وراثياً  ةالمعدلآثار الذرة  •

  

  إع&نات

 )ICACC2013المؤتمر الدولي حول الزراعة وتغير المناخ ( •

  

  رسائل تذكيرية

 لنبات الحشيشة الفضية الوراثية الھندسة •

    



  عالمياً 

ً  المحورة الحية المتعلقة بالكائنات وا4قتصادية القضايا ا4جتماعية مناقشة على حول ا�مان الحيوي يوافق المتحدة اجتماع ا�مم   وراثيا

 

 أباد حيدر في قدعُ  الذيلDمان الحيوي كارتاخينا  لبروتوكول ا3دارية للھيئة السادس ا�جتماعمائة دولة في  منمفوض  ١٥٠٠ نحو قواف

 الخبراء من مجموعةجتمع يوف وس ،وراثياً  المحورة الحية بالكائناتمتعلقة ال وا�قتصادية ا�جتماعية القضايا مناقشات تعزيزعلى  الھندب

 .المعلومات وتبادل البحوث من مزيدال 3جراء

 

 المحورة الحية للكائنات مقصودال غيرا�نتقال  حالة فياتخاذ ا	فعال و المخاطر تقييم مثل قضايامثل ھذه ال بشأن اتفاق إلى التوصل تم كما

 .المحورة الحية لكائناتشحنات ال المصاحبة الوثائق وأنواع الوطنية الحدود عبروراثياً 

 

 التي القضايا جميعل مشتركة أرضية ا	طراف وجد قدل"الحيوي  التنوع �تفاقية التنفيذي ا	مين دياس، سوزا دي فيريرابروليو  السيدوقال 

 تقييمو وا�قتصادية ا�جتماعية القضايافي اعتبارات  ملحوظ تقدم واحققفقد  الخصوص، وجه وعلى. ا�جتماع أعمال جدول على كانت

 عشرذات ال ا�ستراتيجيةلبروتوكول ا خطة مع تتماشى القدرات بناءل عمل خطة دمااعتقاموا بووراثياً  المحورة الحية كائناتال مخاطر

  ".سنوات

  

  .en.pdf-cop11-08-10-2012-h�p://www.cbd.int/doc/press/2012/prالبيان الصحفي �تفاقية التنوع الحيوي متاحة على 
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  العالم حول التغذية سوء من شخص تقريباً يعانون مليون ٨٧٠: الجوعبشأن  المتحدة ا�مم تقرير

  

 ً  وبرنامج) إيفاد( الزراعية للتنمية الدولي والصندوق )الفاو( والزراعة لDغذية المتحدة ا	ممبواسطة منظمة  رونشالمشترك المتقرير لل وفقا
(بنسبة  شخص مليون ٨٧٠ من يقرب مافإن  ،)SOFI( ٢٠١٢ العالم في الغذائي ا	من انعدامحالة تحت عنوان  )WFP( العالمي ا	غذية

 ٨٥٢ نحو أو الرقم ھذا من العظمى الغالبيةوتعيش . ٢٠١٢-٢٠١٠ الفترة في المزمن التغذية نقص من يعانونكانوا  )ثمانية كل من واحد
الرقم العالمي  انخفضو. المتقدمةفي الدول  التغذية نقص منمليون شخص  ١٦% أو نحو ١٥ ييعانبينما  الناميةالدول  فيشخص  مليون
 العالم، سكان من% ١٢٫٥ % إلى١٨٫٦من نسبة  أو، ٢٠١٢- ٢٠١٠و ١٩٩٢-١٩٩٠الفترتين  بينشخص  مليون ١٣٢ بنسبة الجياعلعدد 
، أكثر مما كان ُيعتقد ٢٠٠٧ و ١٩٩٠ عامي بينبصورة أكبر  الجياع عدد انخفضو. الناميةالدول  في% ١٤٫٩ إلى% ٢٣٫٢نسبة  ومن

  .٢٠٠٨-٢٠٠٧فترة  منذ الجوع من الحد في ميالعال التقدممستوى  تباطأ فقدومع ذلك، 
  

  ./h�p://www.fao.org/news/story/en/item/161819/icodeشاھد البيان الصحفي للفاو على 
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  فريقياأ

  أفريقيا في الزراعي النمو عجلة الجادة لدفع ا<جراءات على أفريقيا يوافقونقادة 

  

 الزراعي القطاعتيار  لتحويلجادة  إجراءات ٢٠١٢ سبتمبر ٢٨بتاريخ أروشا  فيالذي ُعقد ) AGRF( ا	فريقية الخضراء الثورةمنتدى قدم 

 خريطةعمل  على المزارعين و الدولي والمجتمع الخاص القطاع وممثلي والوزراء ا	فريقية الدول رؤساءوتضافر ك;ً من . ا	فريقي

  .الحلولجميع  مركز ھوين فريقيا	 المزارعين صغار دعمويبقى . ا	فريقي الزراعي لقطاعا ودخل الزراعية ا3نتاجية لزيادة طريق

  

 نجحت إذا أنه إلى مشيراً  أفريقيا في ا�قتصادي النمو في الزراعة أھمية على كيكويتي جاكايا التنزاني الرئيس أكد ا�فتتاحية، كلمته فيو

 دعامن ثم فقد و. الفقر من والحدالمعيشة  تحسين وبالتالي ا�قتصادي النمو تحفيز في نجحتتكون بھذا  الزراعي القطاع نمو في المنطقة

  .يالزراعالقطاع  وإنتاجية نمو لتحفيز الخاص والقطاع المانحة والوكا�ت الحكومات بين ث;ثية شراكات إقامة إلى

  

 فيوخصوصاً  الزراعة في ا�ستثمار/ا3قراض على المالية المؤسسات تحفز التي الھياكل تطوير على القادة اتفق ا�جتماع، نھاية فيو

ً  مستبعدةوالمزارع الصغيرة ال الفقيرةالدول   الحواجز وإزالة التجارة نظم تنسيق خ;ل من ا3قليمية التجارة قدرات تعزيزو ؛اجتماعيا

ا	ساسية  البنية مثل فعال، نحو على العمل من ا3قليمية ا	سواق تمنع التي ا�ختناقات لمعالجة الحكومات دعوةة وأيضاً حاليال التجارية
  .المختارة البرلمانية اللجان مع بنشاط الخاص القطاع مشاركةل اتفاقات إلى التوصل تمكما . والفساد النقلو

  



leaders-global-and-http://appablog.wordpress.com/2012/09/28/african-يمكن الدخول على المقال ا�صلي على الرابط 

africa/-in-growth-agricultural-drive-to-actions-concrete-on-agree.  
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ً  المعدل تسعي لبدء زراعة القطن موزمبيق   وراثيا

  

 معھدالمختصين ب من مجموعةستسافر  نوفمبر،، ففي وراثياً  المعدلزراعة القطن  ءلبد الصينحكومة و موزمبيقة حكومتتفاوض اHن 

ً القطن  محصول زراعة على لتدريب للخضوع الصين الى موزمبيقب الزراعية لبحوثا ومعھد موزامبيقب القطن  وسيعقب. المعدل وراثيا

  .زامبيزيا مقاطعة فيمورومبا�  منطقةبداية ب الب;د في وراثياً  المعدل القطنتجربة لزراعة  أول إجراء ذلك

  

لمزيد من المعلومات، قم بزيارة الرابط 
h�p://www.clubofmozambique.com/solu/ons1/sec/onnews.php?secao=business&id=25983&/po=one.  
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  كينيا في ا�خير الذي عصف بالذرة الفيروس يحددون العلماء

  

 في المحاصيل يةإنتاجعصف ب الذي معروفغير ال الذرة فيروس ديحدت) KARI( الزراعية للبحوث كينيا معھدب أخيراً  العلماءاستطاع 

 .بالمعھد الباحثينفي نفس الوقت بواسطة  الذرة فيروس على تغلبال ھايمكن التي الھجينة الذرة بذوراكتشاف  تم كما. الب;د

 

تبرقش  فيروسھم  ينمرضتسبب من خ;ل اتحاد  الذرة فيروس نأ الجزيئية التقنيات استخداممن خ;ل  اكتشفواأنھم  KARI معھد  وأوضح
 منصناف أ عدةل المزارعينخلط  ھي المرض أسبابفإن أحد  ،ةكينيال الزراعة وزارةووفقاً ل. ذرةالاخضرار  وفيروس السكر قصب

 .المحاصيل تناوبأو المحاصيل البينية زراعة  ممارسةفي  المزارعينفشل و واحدة مزرعةفي  الذرة محاصيل

 

في الوقت  الزراعة وزارةتعمل  وعلى الجانب اHخر، .المقاومةالذرة  س;�ت عن لبحثفحص الجيرمب;زم ل عمليةالمعھد اHن جري وي
  .السكرقصب تبرقش فيروس و الذرة اخضرار فيروس	مراض  ةقاومالم البذور من جديدة صنافأ على تربيةالحالي 

  

  .h�p://www.coastweek.com/3535_maizevirus.htmلمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الرابط 
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  ا�مريكتين

  الحيوانات عن النباتات في انتشاراً  أكثر دراسة تكشف أن الوراثة ال&جينية

  

 أن الدراسة ووجدت. جينيةللتغيرات ال; النباتاتوراثة  آلية عن كشفتدراسة  نيويورك في ھاربورج سبرين كولد مختبرب علماءال أكمل

الوراثة  أن الدراسةأوضحت و. التالي لجيلل قلتنتو sRNAالتخلق تسترشد بجزيئات  آليات خ;لي من النبات الجينوم برمجة إعادةعملية 

 في انتشاراً  أكثر - الجيناتتعبير  ريغتا	بوي التي  النووي الحمض فيالموجودة  الكيميائيةالجيل الناتج "للع;مات"  وراثة - ةال;جيني

 .الحيواناتعن  النباتات

 

 ع;ماتال من معينة مجموعة صفح العلماء قرر ،بالنبات اللقاح حبوب في DNA النووي لحمضغيرات التي تحدث لتال مجموعةولدراسة 

�رتباط  مميزة أنماطوجد العلماء  مختلفة،التطور ال مراحل في اللقاح حبوب من اونفصلي عندما "،الميثيل مجموعات" تسمىالتي  كيميائيةال
 RNA جزيئاتوھي  – siRNAsجزيئات  من فئتين ذلك في بما sRNAجزيئات  تراكم �حظواكما . النووي لحمضبا الميثيل مجموعات

لمكان حدوث عملية  مرشدك siRNAsوتعمل جزيئات . الجيني التعبير إسكاتعملية  فيمشتركين  – ةنوكليوتيد ٢٤ أو ٢١طولھا  صغيرة

 .الجيني التعبير إسكاتعملية  تحدث،التي س مثيلةال

  

which-by-mechanism-uncover-Martienssen/scientists-http://www.cshl.edu/Article-شاھد المقال ا	صلي على 

tionsmodifica-epigenetic-inherit-plants.  
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  كولومبيا كثيف في وراثي ذات تنوع سافااالعثور على نباتات ك

  

عالي تبعاً  وراثي تباينذات  سافااالكلنبات  جينية أنماطعلى  ا�ستوائية للزراعة الدولي والمركز الوطنية كولومبيا جامعةب العلماءعثر 
 .وسوكري قرطبةو داليناجماو أت;نتيكومقاطعات  من عليھا الحصول تمالتي  مجموعاتلل

 

 اخت;فاتعّين العلماء ستة  ،)MCA( متعددالتوافق ال تحليل استخدامومن خ;ل  ،مجمعھ تم سافاالكل جيني نمط ٧١٧بتقييم  العلماءقام 

وجود  أظھرت الجيني ا�خت;فمقاييس  أنإلى  أليريو فرانكوالبروفيسور  مشروعال مديرخلص و. التباين من %٨١نسبة  مثلت وراثية
 .المتغايرة الكبيرة طبيعتهمع  سافااالكنبات  شابكت يؤكد ھذاو). HI: 0.56087( عاليةبنسبة  زيجوتال تغاير

  
  .h�p://www.freshplaza.com/news_detail.asp?id=100965لمزيد من المعلومات، قم بزيارة الرابط 
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  اقتصادية في استھ&ك المياه حيوي وقود بجامعة نيفادا يطورون محاصيل العلماء

  

 الحيوية الطاقة محاصيل تصميم 3عادة جديدةتقنيات  لتطوير المتحدة الو�ياتب الطاقة وزارة من منحة على نيفادا جامعةب العلماءحصل 

ً الفقيرة  الزراعية ا	راضي على لتنمو  كفاءة خصائصالعلماء  ستخدمي وسوف. الحيوي الوقود 3نتاج الحيوية الكتلة وإنتاج اقتصاديا

شجر  مثل الحيوية لكتلةالمنتجة ل الخشبيةالصحراوي في النباتات  الصبارو الصبار مثلاستھ;ك المياه من المحاصيل المقاومة للجفاف 
 .ا	مطار ھطولقلة و الطويل المدى على توقعةالمُ درجات الحرارة المرتفعة  وجه في صمدحتى ي الحور

 

 الماء انفقديكون  عندما الليلوقت  خ;ل الكربون أكسيد ثانيالحصول على  ھايمكن بحيث النباتاتأيض  آلية تغيير إلىويھدف العلماء 

يقوم العلماء بتحويل الخواص المشابھة وس. )CAM(حمض الكراسو�سين  أيضعملية  يليللا الضوئي التمثيل آليةيطلق على و. أقلبمعدل 

 .النباتفي  شاملة تحول تقنيات استخدامب الحور وراثياً في شجر CAM للـ

 

plants-alter-to-study-crop-biofuel-wise-p://newsroom.unr.edu/2012/09/13/waterhtt-على ا3ع;مي اقرأ البيان 

-effort-institutional-multi-leads-professor-reno-nevada-of-university-process-photosynthesis-metabolic

grant/-energy-of-department-million-14-with.  
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ً  المكسيكية معدلة الذرة واردات من %٩٠   وراثيا

  

ً  معدلةأصناف  الذرةالمكسيك من  واردات من %٩٠ نحو أن عن المكسيكية الزراعة وزارة بياناتكشفت   من أكثر المكسيكتزرع . وراثيا
 .المحلي الطلب لتلبية الذرة من طن مليون ١٠ �ستيراد حتاجت الكنھو الذرة من ھكتار م;يين سبعة

 

 نأ الماضي سبتمبر في قدعُ  يذالالزراعة بمجموعة دول العشرين  علماء اجتماعخ;ل  اجمايور فرانسيسكو المكسيكية الزراعة وزير وقال
 الذرة استخدام عدم المستحيل من كان أنه إلى أشار، وا	سعار ارتفاع لمواجھة اللفت وبذور الصويا وفول الذرة �ستيراداضطرت  البلد

  .الراھن الوضعالمعدلة وراثياً خ;ل 
  
  

  .h�p://www.argenbio.org/index.php?ac/on=notas¬e=6201شاھد المقال على 

  
  ] ةرسال لصديق | تقييم ھذه المقالإ [

    



  الھادئ والمحيط آسيا

  المناخية القاسية الظروف يتحمل صنف قصب الياباني يطور JIRCASمركز 

  
 إنتاج زيادةالسيئة ل بيئيةال ظروففي ظل ال الزراعةمناطق  عيتوس إلى) JIRCAS(باليابان  الزراعية للعلوم الدولييھدف المركز البحثي 

 مختلفة محاصيلعدة  تطويرعلى  يالبحث معھديعمل ال بالكامل، نتجةمناطق خصبة وم القاحلة شبه المناطق ھذه لجعلو. والطاقة ءالغذا
 .السكر قصب تطويرھا، يجريالتي  المحاصيلھذه  بينومن  ،القاسية المناخية الظروف في والبقاء يفالتك ھايمكن

 

أحد  ھو ا3ريانثس نبات. السكر قصبفي  ا3ريانثس نباتل قةائفالخاصية ال JIRCAS سيدخل  ،قصبالصنف  وتحسين تطويروحتى يتم 
العالية في  قدرتهل نظراً  الحيوية الكتلة 3نتاج اً جيد اً أمرما يعد  وھو السكر قصبھو من المحاصيل البرية النسيبة لو المعمرة يةالعشبالنبتات 

ً  ھوو. الضوئيالبناء   JIRCASويعمل مركز  .عميقالو كبيرال الجذري نظامه بسبب الخصبةغير  التربة وظروف للجفاف مقاوم أيضا

 بحوثال معھدحيث يوجد لدى  تاي;ندب الزراعةوزارة  تحت Khon Kaen Field Crops Research Center مركز مع بالتعاون

 .لنبات ا3ريانثس وفيرة وراثية مواردالمذكور 

 

  .http://www.jircas.affrc.go.jp/index.htmlعلى الرابط التالي  JIRCASزيارة موقع مركز يرجى لمزيد من المعلومات، 
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  الھند في مزارعي القطن مفوضي مؤتمر ا�طراف السادس يقومون بزيارة لصغار

  

"� القطنحبيب الدين أحد مزارعي  محمدجاء ھذا على لسان م.  ،")Bt الـ قطنمعدل وراثياً ( يكن لم إن القطن محصولزراعة  نييمكن 

حقل ل زيارةدولة كانوا في  ١٦ من مفوضين مع التقى الذيو لقطني امزارعصغار شخص من  ٤٠ منمكونة  مجموعة قاد الذيالصغار 
 أندرافي  ريدي رانجابمقاطعة  ماندالحسين بور بشانكاربالي  قرية ضواحيفي واحد فدان  تهمساح والذي تبلغ الصغير الخاص به القطن

 القطن حقل وازارالذين  COP-MOP6مفوضي مؤتمر ا	طراف السادس تفاعل معظم و. ٢٠١٢ أكتوبرالثالث من  في الھندفي  براديش

 ٣٤المفوضين المكونين من  قائمة وضمت، متتالية سنوات ةسبعاستمروا في الزراعة على مدى  الذين المزارعين صغار مع مرة 	ول

 ومصر والكويت يرانإو ندونيسياإو والفلبين والصين وكوريا واليابان وسويسرا وكندا البرازيل من الحكوميين المسؤولين كبارشخص 

 .والھند وأوغندا فاسو وبوركينا وزيمبابوي ونيجيريا وكينيا

 

ً  المعدل القطن زراعةب المزارعينصغار بقيه وقام حبيب الدين  . فدان ٦٠ إلى واحد فدان من أقل بينمساحتھا  تتراوحفي مناطق  وراثيا

ً  المعدل القطنزراعة  محاولةين في دئراھو أحد ال كانو حبيب  وأضاف. التكنولوجياھذه  دااعتمأيضاً ب جيرانهقام و العائد،م;حظة و وراثيا
ً  معدل قطن وازرع م	نھ جيد محصولضاحيته حصدوا  في المزارعين جميع أنالدين   ١٥إلى  ١٢من  حصدنحن ن" ضافأو. وراثيا

 القطنأصناف  مع الماضي في حصدتُ التي كانت  قنطار ٨-٧نسبة  من بكثير أعلىه نسبة وھذ Btالـ  قطن من فدان لكل قطنال من قنطار

 "المعدلة. غير

 

 الزراعية الحيوية التكنولوجيا تطبيقاتل الدوليةھيئة وال ةالعام اتوالتنظيم ثوالبح مبادرةبواسطة  Btالـ  قطن مزارعي حقلزيارة  تنظيم تم

على  ينالدوليلتعريف مفوضي الحكومة  العام القطاع مبادرة من كجزءلنظم ا	مان الحيوي  الدولي الغذائية السياساتمعھد بحوث  برنامجو
 .والدولية ةالمحلي ا�ع;م وسائل متخصصيبعض  الزيارة حضر كما. Btالـ  قطن مزارعي صغار



  
 

). MABICالمقال الكامل سيكون متاحاً في العدد القادم من مجلة بيتري ديش الشھرية من مركز معلومات التكنولوجيا الحيوية الماليزي (

  ./http://www.bic.org.myعلى  MABICموقع  شاھد
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  الحيوية التكنولوجيا بمجال اھتمام الشباب بارويل تتعھد بتعزيز مؤسسة

  

 الغذائي ا	من تحقيق في والمساھمة الفقر حدة تخفيف ھدفب الھند في تعمل التي ربحيةال غير الرائدةالمنظمات  إحدىھي  بارويل مؤسسة
 تطبيقاتل الدوليةالھيئة والعامة  والتنظيمات البحوثمبادرة  يممثلب ت المنظمة مؤخراً رحبوقد  البحثية، وأنشطتھا برامجھا خ;ل من لDمة

 أباد حيدر في COP/MOP6مؤتمر ا	طراف السادس  في) ABNE( ا	فريقيةشبكة خبرات ا	مان الحيوي و الزراعية الحيوية التكنولوجيا

 .٢٠١٢ أكتوبر الثالث من الھندب

 

 ا	من مستقبلتجاه . بارويل د قلق"ي ا�جتماع خ;ل. بي آر بارويل د مث;ً بارويل م لمؤسسة التنفيذي المدير جوشي، دينيش السيد قال
أن تتولى  توقعيو. الوظيفية ھمخياراتكأحد  الزراعية الحيوية التكنولوجيا اختيارب الجديد جيل� يھتم ال عندماوخصوصاً  الب;د في الغذائي
ً عملي ھمتدريبمن خ;ل  المعلومات تكنولوجياالمفتونون ب الشباب جيل بين التوعيةخلق  دوربارويل  مؤسسة  التكنولوجيا تقنياتوتعرضھم ل ا
 ".الغذائي ا	من مشكلة على للتغلب الزراعية الحيوية التكنولوجيا قطاعب اھتمامھم تطوير؛ ومن خ;ل المعامل في الحيوية

 

 لقاءال تنظيم تم، والصحية والرعاية والزراعة التعليم مجا�ت في ا	نشطة مختلف عن ومعلومات رؤىدولة  ١٥المفوضون من  تبادل
 Mahyco Hybrid Seedsشركة  أسسوقد . الھندية البذور صناعةمتبني وبارويل  مؤسسة إدارة مجلس رئيس. بي آر بارويل دبواسطة 

Pvt Ltd،  شركة ل الخيري الذراعوباعتبارھا . ١٩٦٠ فترة الستينات الب;د فيبذور  شركةأولMahycoھتمام ال�لمؤسسة  رئيسي، ُيعد ا
 .الب;د في القدرات وبناء التدريب خ;ل من التكنولوجيا نشر وتعزيز ا	رز بحوث إجراءبارويل ھو 

  
). تفقد موقع MABICديش الشھرية من مركز معلومات التكنولوجيا الحيوية الماليزي ( العدد القادم من مجلة بيتريفي المقال الكامل اقرأ 

MABIC  علىhttp://www.bic.org.my/.  
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  أوروبا

  لKمراض المقاومة يطورون نباتات كسافا مزدوجة العلماء

  

ً  معدل جديدصنف كاسافا  زيوريخ في) ETH( للتكنولوجيا السويسريالفيدرالي  عھدبالم علماءال طور  ا	مراض من لزوج مقاوم وراثيا

 .أفريقيا غرب و وسط إلى با�نتشار ويھدد أفريقيا شرق في نشأالذي  ةالبنيالمسحة  فيروس وتشمل - الفيروسية

 

 الحمض جزيئات 3نتاج الكسافا فاصنحد أ	 الجينيةالبنية  تعديلب نوباحثقام ال ،البنية مسحةال لفيروس مقاومة سافااالكنباتات  جعلول

عدلوا نبات الكاسافا  نوالباحث لكنو بالفيروس، ا3صابة بعد طبيعي بشكل siRNAالنبات جزيئات  ينتج). siRNA( التداخلي الريبي النووي

أجزاء  جميع في وا�نتشار التكاثر من الفيروس يمنع ھذاو. من إصابته الفيروسيتمكن  نأ قبل أجزائه جميع في siRNAجزيئات الـ  نتجيل

 .النبات

 

ً  المعروفو TME7صنف الكاسافا النيجيري  العلماء استخدم خر،اH للمرض مقاومالصنف  لجعلو  ھذاو". Oko-iyawo" باسم أيضا

 الباحث وقال. أفريقيا أنحاء جميع في الكسافا إنتاجفي  بشدة يؤثر آخر فيروس عن ينجم الذي سافااالك تبرقش لمرض مقاومالصنف بطبيعته 

 .ةالبني مسحةال لفيروس جديدةال المقاومةبواسطة  غيرتت � المقاومة ھذه أن المشروع في المشارك

 

  .http://www.ethz.ch/media/detail_EN?pr_id=1119على الرابط التالي  ETHالبيان الصحفي لمعھد اعرض 
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ً  EFSAھيئة    تستعرض دراسة د. سيراليني على الذرة المعدلة وراثيا

  

 جامعةب الجزيئية ا	حياء عالم ،سيراليني ريكإ جيل بروفيسورلدراسة  استعراضھا نتائج) EFSA( ا	غذيةلس;مة  ا	وروبية ھيئةال أصدرت

 ا�ستعراض حددو. تيفوس ي;جال أعشاب ومبيدات NK603المعدلة وراثياً  الذرةصنف ل المحتملة السمية حول دراسة أجرى الذي كاين

 :يلي ما تشمل التيو الدراسةب المطروحة القضايا EFSA فريق عملل ليا	وّ 

 

 النظر بغض طبيعيحدث  ا�ورام نموكان  وبالتالي حياتھم،خ;ل  ا	ورام لتطوير عرضة الدراسة في المستخدمة الفئران س;لة •

 .هل يتعرضون ع;ج أي عن

 .العينة لحجم الضوابط من كاف عدد ھناك يكن لم •

فأر  ٥٠ عن يقل �وجود ما  ضرورة تشمل والتي )OECD( والتنمية ا�قتصادي التعاون منظمة بروتوكو�ت تتبع � الدراسة •

 .ةجلعافئران فقط لكل عملية م ١٠د. سيراليني  ستخدمحيث ا ،في المعالجة الواحدة

 .المستخدمة ا3حصائية وا	ساليب العينة وحجمبحث ال تصميم قدمت ولم ھدف أيالدراسة  ذكرت لم •

 .التقرير في لفئرانالمقدم لالنظام الغذائي  تكوين ذكرتم  لم •

  

 علمياً  صحيحة نتائجكد. سيراليني  استنتاجات اعتبار على ةقادر غيرحالياً  EFSAأصبحت  العمل، قيفر عليھا عثر التي القضاياتلك  معو

�د. لخطاب  EFSA ت ھيئةصدروأ. تيفوس ي;جال في الجارية التقييم نتائج في النظر و� NK603صنف  تقييم إعادة ضرورة ترى و

 .ادعاءاتھم لتوضيحالدراسة  وثائقيطلبون فيه  هفريقسيراليني و

 

  .h�p://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/2910.pdfعلى الرابط التالي  EFSAاقرأ بيان ھيئة 
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  النباتات تطور على تؤثراNكلة للنباتات  الحشراتدراسة تكشف: 

  

 كاليفورنيا جامعةو نجكوبنھا جامعةو زيورخ جامعة مع بالتعاون نجلتراروثماستيد بإ بحوثبمركز  العلماءأجراھا  بحثية دراسةكشفت 

في  متھاقدر تخفيض ھمكلفي التطور ھذا لكنو. الحشرات ھجمات من أنفسھم لحماية طبيعي بشكل تتطورتات االنب أن كورنيل وجامعة ديفيز
 .المغذية المواد على الحصول حيث منا	خرى النباتات  مع المنافسة

 

 الج;كوسينو�تلبروفايل  الجغرافي التباين ارنواوق ،أوروبا فيا	رابيدبوسيس ثاليانا  لنبات الطبيعية التجمعاتتحديداً بفحص  فريقوقام ال

ً  ٣٩ ذمن المتخصصة المنحشرات  من وفرة مع النباتات في) انفسھ لحماية النباتات ستخدمھات الكيميائية المركبات من مجموعة(  من عاما

 .روثماستيد بحوثاستقصاء مركز دراسة  خ;ل منجمعة الحقلية المُ  البيانات

 

. لحشراتل مقاومةال جيناتتفضيل ال مع الطبيعي،ا�نتخاب  طريق عن السريع لنباتاتا تطور فرضتاHكلة للنباتات  الحشرات أن واووجد

 .اHكلة للنباتات الحشراتوقوع ضرر ناتج عن  يةاحتمال فيھايقل  التي المناطق في� تكون ھذه الجينات مفضلة  ولكن

 

  .h�p://www.rothamsted.ac.uk/PressReleases.php?PRID=196اعرض البيان الصحفي لمركز روثماستيد البحثي على 
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  إيرلندا المتأخرة في اللفحة البطاطس المعدلة وراثياً تسلم من ا<صابة بمرض

  

 علي جيد بشكل تنموھي و المتأخرة اللفحةبمرض  ا3صابة على ع;مة أي إيرلندا فيتجربة الخاضعة لل وراثياً  المعدلة البطاطسظھر لم تُ 
س لبطاطل "التقليديةفي "النظراء قد تطور و اللفحة مرض اكتشاف تم أخرى، ناحية منو. الب;د في الفيروسانتشار ضرر  من الرغم

 .تجربةال ءبد من أيام ستة بعدالمعدلة وراثياً 

 

الخمسينات من القرن الثامن عشر في فترة  الب;د مجاعةأحد المرات إلى  أدىقد و يرلنداإ فيس البطاطشائع في  مرض المتأخرة اللفحةتعد 
 في الزراعة قطاع يضرالبطاطس المذكور  مرضما زال و. الھجرة إلى البعض اضطر بينما الم;يينتسببت في مجاعة  التيو ١٨٥٠

) EPA( دولةالب البيئة حماية وكالةمن ) Teagasc( يةيرلندا� والغذائية الزراعية التنميةھيئة  طلبت المشكلة، ھذه لحلو. اHن حتى الب;د

ً  المعدلةس البطاطحقلي على  اختبار إجراء بدء ھيئة  على تھاموافق EPAة ت وكالقدم يوليو، ٢٧و في تاريخ . اللفحة مرضل ةقاومالم وراثيا
Teagasc المعدلةس البطاطعلى صنف  الحقلية يةبحثال دراستھال  ً  .وراثيا

  
لعرض تحديثات بحوث البطاطس المعدلة وراثياً في إيرلندا، يرجى زيارة 

http://www.teagasc.ie/news/proposed_gm_potato_research.asp.  
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  العلمي البحث

ً  المعدلةآثار الذرة    الشاطئية المجاورة والمناطق التجارية المزارع ا�رجل في مفصليات على وراثيا

  

 ثاراHوجود بحث ل ٢٠٠٩ حتيو ٢٠٠٦في الفترة من  الفلبين بانوس لوس جامعةب لكانتاراأ دوينإ .د عالم الحشراتبواسطة  دراسة جريتأُ 

 المفصليالكائن  تكوينت م;حظة تمو. المجاورةالشاطئية  المناطقو التجارية المزارع فيا	رجل  اتمفصلي على Btالـ  لذرة ا	جل طويلة

 نتائج كشفتو. قريبةالشاطئية ال المناطق في تمشيطبطريقة ال العيناتتجميع من خ;ل و التجارية المزارع في البصري الفحص خ;ل نم

ً  ةمعدلومزارع الذرة غير ال Btـ ال ذرة مزارعمتماثل في  كان ھموتنوعا	رجل  مفصليات تكوين أنعن  العينات تجميع  المناطق فيو وراثيا

 .ةقريبالالشاطئية  والمناطق المزارع فيا	رجل  اتمفصليعلى  ؤثرت � Btـ ال ذرة أن عن النتائج ھذهوتكشف . ةيالشاطئ

 

اقرأ المزيد حول الدراسة على 
rt00028h�p://www.ingentaconnect.com/content/esa/envent/2012/00000041/00000005/a.  
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  إع&نات

  )ICACC2013المؤتمر الدولي حول الزراعة وتغير المناخ (

  

 )ICACC2013( المناخ وتغير الزراعة حول الدولي لمؤتمرا :الحدث

 

 ٢٠١٣ يناير، ٣٠-٢٩في الفترة : التاريخ

 

 الھند، نيودلھي في الھندھابيتات  مركز: المكان

 

and-agriculture-on-conference-http://events.hellotrade.com/conferences/international-اقرأ المزيد على 

change/-climate.  
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  رسائل تذكيرية

  لنبات الحشيشة الفضية الوراثية الھندسة

  

ً  المعدلة الجينية ا	نماط تطوربيوتكنولوجي بوصف وتصوير  مندل شركة من جاكوبكاترين و إنجلرقاما دين  نبات الحشيشة ل وراثيا
"العلوم مجلة  مشتركييمكن ل. Genomics of Saccharinae كتاب لوفصأحد  في الحيوي والوقود الحيوية الكتلةالفضية لصناعات 

من الرابط التالي  الكتابتنزيل نسخة من الفصل المعني ب "الحياةعلوم و الحيوية الطبية
h�p://www.springerlink.com/content/r126243jn491163m/.  

 


