
  ٢٠١٢أكتوبر  ١٧                في ھذا العدد

  ا�خبار

  عالمياً 

 رئيسية مواضيع ث�ثةيتناول كارتاخينا ل�مان الحيوي  بروتوكول •

 التعاون الزراعي علىيركز  العالمي ا�غذية يوماحتفال  •

 

  أفريقيا

 رواندا فيجديد  ابطاطصنف  •

  

  ا�مريكتين

 الرئيسية ا�مراض مقاومةفول الصويا  يمنحفريد  جينيتكوين  •

 ا4فات من لغيرھا البابتفتح و الصويا فولالوراثي ل دفاعتضعف ال المنحشرات  •

 وراثياً  معدل قطن بذورتنتج  وايجبارا •

  

  آسيا والمحيط الھادئ

 ا�رز والقطن والذرة وفول الصويا محاصيلالذي يصيب  فطريقرؤون تسلسل جينوم ال العلماء •

 الغذائي ا�منلتحقيق  وراثياً  المعدلة المحاصيلباستخدام  يوصيالعلمي بالھند  ا>ستشاري المجلس •

 ريكو>جأ وسام علىيحصل الصيني  الدولة مجلس رئيس •

 �ديشجبن في الحيوية التكنولوجيا ثوبح يدعم ةيالزراعية البرلمان لجنةال رئيس •

 اليابان في الحيويةالتكنولوجيا  معلومات تبادل •

  

  أوروبا

 النمو على النباتات تساعد التييحددون العوامل السرية العلماء  •

 الحيوي الوقود Cنتاج جديد كيميائي محفزعن  كشفال •

 لنباتللكائنات الممرضة لالنموذجي  النظام نبات ا�رابيدوبسيس يفسر •

  

  البحث العلمي

 التربة فيالكائنات الُمحلGلة  تأثيرعلى  وراثياً  ةالمعدل الذرةآثار  •

 ا�صليالمعدل وراثياً والنبات  الخردلاحتمالية الحساسية في نبات  بين مقارنة •

  

  ما وراء كروب بيو تك

 وراثياً  المھندسة بروبيوتيكال بكتيرياباستخدام  أ فيتامين نقص مكافحة •

  

  إع*نات

 ٢٠١٣مؤتمر بيوتك  •

 الثاني العالميالحيوية  التكنولوجيا مؤتمر •

 إنتاج الوقود الحيويى لإ ا�يضية الھندسة من الطبيعية النباتية المنتجاتدراسة قيمة  •

  

  رسائل تذكيرية

    سنواتعلى مدى ال سافااكنباتات ال بحوث تطبيق لخصي كتاب طلقي CIATمركز  •



  عالمياً 

  رئيسية مواضيع كارتاخينا ل1مان الحيوي يتناول ث*ثة بروتوكول

 

ا�طراف  اجتماع قدعُ وقد  ،البروتوكول بتنفيذالمتعلقة  القضايا لمناقشةعامين  كلكارتاخينا ل�مان الحيوي  بروتوكول أطراف يجتمع
) ISAAA( الزراعية الحيوية التكنولوجيا تطبيقاتل الدوليةھيئة الشاركت . الھند في أباد حيدر في ٢٠١٢ أكتوبر ٥ – ١السادس في الفترة 

ل�مان الحيوي  ا�فريقيةالخبرات  وشبكة) PRRI( العامةات والتنظيم البحوثمبادرة  مع وثيق تعاون فياجتماع ا�طراف السادس  يف

)ABNE (الغذائية السياسات بحوثالمعھد الدولي لو والتنسيق للتخطيط نيباد وكالة من )IFPRI/(مان الحيوي  نظم برنامج�المعھد و) PBS(ا

 .القاحلة شبه ا>ستوائية المناطق في المحاصيل بحوثالدولي ل

 

بروتوكول كارتاخينا  وتقييم المخاطر وتقييم ا>جتماعية ا>قتصادية ا>عتبارات: مؤتمر ا�طراف أعمال جدولب الرئيسية الموضوعات كانت
 .ل�مان الحيوي

 

ا>عتبار  في ا�طرافيأخذ قد  القرار صنععملية  فيأنه كارتاخينا  بروتوكول من ٢٦ المادةتنص . قتصادية>ا ا>جتماعية ا>عتبارات
 القطاع) باحثي PRRI(والتنظيمات العامة  مبادرة البحوثتمثل . الدولية التزاماتھم مع يتفق بما وا>قتصادية ا>جتماعية ا>عتبارات بعض

 تشمل وا>قتصادية ا>جتماعية ا4ثار بأن المندوبين ريذكوقد قامت بت ،MOP6المفوضين بمؤتمر  أكبر حدوأ العالم أنحاء جميع في العام

 .التنظيمية العقباتتتضمن إضافة  ٢٦ المادةالفوائد وأن 

 

 ا>جتماعية عتباراتا> مع والخبرات المعلومات لتبادل) AHTEG( صصخمفريق خبراء تقنيين  إنشاء MOP6مؤتمر ا�طراف  قرر

 AHTEG فريق إلى لحاجةا�طراف وفقاً ل تقسيم تمكما  AHTEGفريق  تشغيل لدعم الميزانية قيودالمشاورات حافلة ب وكانت. وا>قتصادية

 .ل�عتبارات ا>جتماعية وا>قتصادية

 

 المبادئ تنفيذ فيالجديدة  المخاطرواضعي  لمساعدة يةتوجيھ وثائق تم وضعحيث  ا�عمال جدولفي  المخاطر وإدارة تقييم إرشاداتكانت 

 الحالي التوجيهفائدة  اختبار يتم المرحلة ھذه في هأنب PRRIمبادرة  أوصتو. بروتوكول كارتاخينا بموجب المخاطر لتقييم العامة وا�ساليب

 أنتجت قدف السنين، مر على المتراكمة الخبرةبناًء على  أنه إلىت المبادرة أشاركما . جديدةال يةتوجيھال وثائقال وضع قبل العملية الناحية من

PRRI الموافقة  إجراءات من تھافاامعوبناًء عليه يمكن  ضارة، آثار لھا يكون أن رجح> ي التي والصفات المحورة الحية لكائناتبا قائمة

 ً  .بروتوكول كارتاخينا من ٧٫٤ المادة في ةالمحدد )AIA( المدروسة مسبقا

 

مراجعة و فعالة ثاني تقييم في للمساھمة سليم منھجي نھج وضعضرورة  ىرأية وتوجيھال وثائقاختبار ال MOP6مؤتمر ا�طراف  قرر

 .البروتوكول فعالية تقييم في ھاقيطبت يمكنمعايير أو مؤشرات المسودة التي و البروتوكول

 

البروتوكول، وقد  أداء فعاليةمراجعة و تقييم إلىالبروتوكول  من ٣٥ المادةتدعو . CPBبروتوكول كارتاخينا المعني با�مان الحيوي  تقييم

 :التالي منعن قلقھا  PRRIت مبادرة أعرب

 

 من يتمكنوا حتى مدروسة قرارات >تخاذ أداةبمعنى منح الدول  ،ه لهتعيين تمللغرض ا�صلي الذي  بالكاد بروتوكولال ُيستخدم •

 الحديثة؛الحيوية  التكنولوجيا منافع تقاسم

 بحثال Cجراء العامة البحث لمؤسسات ضرورية غير حواجز خلقبذلك يتم و البروتوكول يطلبه ما تتجاوز الدول بعض •

 دولي؛ال تعاونالو

 يمكن تقارير أي ھناك كني لمأيضاً و والبيئة، للمزارعينالمؤسسة و المحتملةالھامة  الفوائدب نوالمنظم> يھتم ا�حيان  بعض في •

 .الحيوي التنوع أو اCنسان صحة على المحورة الحية للكائنات الضارة ا4ثارعن  منھا التحقق

 

 تطبيقھا وإمكانية الشاملةمنفعتھا لتأسيس  وا>ختبار العلمية المراجعة من مزيدال تتطلب يةتوجيھال وثائقال أن MOP6مؤتمر ا�طراف  قرر

  .مختلفةال بيئاتفي ال دخلتأُ  التي المحورة الحية الكائناتمن  المختلفة ا�نواع على

  

من مركز معلومات التكنولوجيا الحيوية الماليزي على البريد  Mahaletchumy Arujananالسيدة لمزيد من المعلومات، يرجى مراسلة 

  .maha@bic.org.myاCلكتروني 

  

  ] ةرسال لصديق | تقييم ھذه المقالإ [



  

 التعاون الزراعي يركز على العالمي ا�غذية احتفال يوم

  

 صغاريتضمن  يذال الزراعي التعاون على التركيز خ�ل من العالمي ا�غذية بيوم ٢٠١٢ أكتوبر الماضي ١٦دولة في  ١٥٠احتفلت 
 وا�وساط المدني والمجتمع الحكومة من قوي دعمومنح  والجوع الفقر حدة من للتخفيف كبيرة مساھمات تقديم على القدرة ولديه المزارعين
 .ا�كاديمية

 

 بنسبة الجياع عدد انخفضفقد  ،)الفاو( المتحدة ل�مم والزراعة ا�غذية منظمةبواسطة  سبوعمنذ أ تصدر الذي ا�خيرة ل�رقام وفقاً و
ً  ٢٠الصادرة منذ  ا�رقامبشخص مقارنة  مليون ١٣٢  يكفي ما على يحصلون > شخص مليون ٨٧٠ نحو ھناك زالي > ذلك، ومع. عاما
ً يوم الغذاء من  .يا

 

 القضاء أجل من العمل ضرورة على سيلفا دا رازيانوج خوسيه العام المدير أكد روما، فيلفاو ل الرئيسي المقر في قيمأُ الذي  حفلال خ�لو
 .وآسيا وأفريقيا الجنوبية أمريكا تشھدھا التي التطورات على يستندقد  الذيو الجوع على التام

 

ً  دوراً التعاون  لعبوي القيود، ھذه على التغلب في المزارعين راصغ ساعدي أن الزراعي لتعاونيمكن ل" �ً ئقاوصرح خوسيه   في حاسما
 كما "الدول. من العديد في المحليلمحصول الربح ا>جمالي ل في والمساھمة الغذائي ا�من وتحسين الفقر من والحد العمل فرصتوليد 
  .والجھات التعاونية ةالمنتج منظماتبازدھار ال تسمح التي الظروف تھيئة في بدورھا للقيام الحكومات تحدى

  
  ./h$p://www.fao.org/news/story/en/item/162372/icode الرابط اقرأ البيان اCع�مي للفاو على
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  فريقياأ

 رواندا صنف بطاطا جديد في

 

للھكتار  أطنان أربعة من لمزارعينمن إنتاجية ا زاد "اللحم ةبرتقالي"البطاطا  اسمبالجديد المعروف  البطاطا صنفأفادت بعض الجھات بأن 
 أفريقيا في والصحة �منل البطاطامبادرة البطاطا المذكور بواسطة تم تطوير صنف . روانداجاكينكي ب منطقة في للھكتار طن ١٢ إلى

)SASHA (روانداب يالزراعالمجلس و )RAB( الب�د في المحصول ھذا أھميةب اراً قرإ. 

  

 أكبر ثالث روانداتُعد . المحصول إنتاجلمضاعفة  راضيبالمزيد من ا$ عتفانل! لحكومةا ةناشدبم المزارعونقام  ا�نتاج، لزيادة استجابةً و

  .النقدية المحاصيلمثل  غذائي لومحص يدرنھذه النبات ال لجعل المزارعين تشجيع السلطاتوتقترح . أفريقيا في للبطاطا مستھلك

  

  .http://allafrica.com/stories/201210150087.htmlلمزيد من المعلومات، قم بزيارة الرابط التالي 
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  ا�مريكتين

  الرئيسية ا�مراض فول الصويا مقاومة تكوين جيني فريد يمنح

 

على اكتشاف تم . ھم مرض يصيب فول الصوياأوھو الحويص�ت  نيماتودال مقاوم الصويا فول تجعل جاورةتم جينات ث�ثة العلماء حدد
ً  والمستخدمةالحويص�ت ضد نيماتودا  المفضلوھي تعد وسيلة الدفاع ، Rhg1التركيب الوراثي المسمى الجينات في   فول م�يين على حاليا

 .العالم أنحاء جميع فىالمزروع  الصويا

 

ً  تعمل جينات ث�ثةيأوي  Rhg1ُوجد أن التركيب  ساينس، مجلة في ا>سبوع ھذا شرتنُ التي  دراسةال في . النيماتودا مقاومة منحعلى  معا

 النباتات أن إلينوي جامعة من ھدسون وماثيو كوك ديفيدالخريج  طالبال مع ماديسون ويسكونسن جامعة منبينت  أندرو بروفيسوروقال 

ھو  المقاومةيمنح  ما"قائ�ً  بينتبروفسور  وأضاف. النيماتوداحقل مصاب ب في جيد بشكل نمت Rhg1العشرة من تركيب  نسخذات ال

 الجينات تحديدفي  الصويا فولدراستھم مساعدة مزارعي  نتائجمن شأن و ".الجينات في طفرة توليس الث�ثة لجيناتالتعبير المرتفع ل

 .ضد نيماتودا الحويص�ت أقوى مقاومةذات  صويا فول لتربية السعي في واCسراع بسرعة المقاومة النباتات وتحديد لمقاومةل ال�زمة

  

  .h$p://www.news.wisc.edu/21153البيان الصحفي متاح على 
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  اAفات من لغيرھا وتفتح الباب الصويا تضعف الدفاع الوراثي لفول حشرات المن

 

موليكيولر ب�نت ميكروب  مجلةب رونشالم تقريرجاء ھذا في ال "نيماتودال`صابة بال عرضة المنمصاب بال الصويا فولعادة ما يصبح "
 ا�خرى وا4فات الزراعية ا4فات مكافحةلغرض  الصويا فولالموجودة في  الھرمونية الدفاع آلياتإعاقة  المنيمكن لحشرات  .آكشنز- إنتر
 ستجابةا> زيحفمن خ�ل ت الطبيعية الصويا فولالطبيعية ل دفاعاتالبحشرة المن في منع  ةحاجنال اCصابةتتسبب  .نيماتودا الحويص�ت مثل

 فول في أيضاً  صحيح ھذا، و`صابة بنيماتودا الحويص�تل عرضة أكثرتجعله  تغيرات ةعدب الصويا فوليمر نبات . البيئية للضغوط
ً المقاوم  الصويا  .الحويص�ت نيماتودال وراثيا

 

المحصول مصاب إصابة  كان إذاتتكاثر بشكل  الحويص�ت نيماتودا أن ماكنتوش وستافوج بقيادة آيوا و>ية جامعةب الباحثونكما اكتشف 
 إلى سيؤدي بحثه أن يأمل نهماكينتوش أ وقال. حشرات المن على سلبي تأثير لھا الحويص�ت نيماتودافإن  ذلك ومع ،بحشرات المن ناجحة
 .ا�خرى وا4فات المن لحشراتأكثر  مقاومةستكون  الصويا فولمن  أصنافإنتاج 

 

  .h$p://www.news.iastate.edu/news/2012/10/15/soybeanaphidشاھد الخبر ا�صلي على 
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ً  معدل قطن تنتج بذور باراجواي   وراثيا

  

ً  معدل قطن بذورباراجواي ستنتج  أن كاردوزو نزوإ الزراعة وزير أعلن  IPParaguayباراجواي  حكومةموقع ل وفقاً و. بھا خاصة وراثيا

 .البذور إنتاج لتعزيز) IPTA( الزراعية للتكنولوجيا وايجبارا معھد مع اتفاقية توقيع سيتم ،

 

ً التي ستروج  بذورالسيحدد  IPTAبأن معھد  كاردوزو وأوضح  .المزارعين على توزيعھا قبل اثنين أو عام لمدة محليا

 

الرابط التالي اقرأ المقال باللغة ا�سبانية على 
h$p://www.agrobio.org/fend/index.php?op=YXA9I2NIVmliR2xqWVdOcGIyND0maW09I05UQT0maT0jTkR

RMw==. 
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  الھادئ والمحيط آسيا

  ا�رز والقطن والذرة وفول الصويا الذي يصيب محاصيل يقرؤون تسلسل جينوم الفطر العلماء

 

 ،Macrophomina phaseolinaالقاتل  الفطر جينومفك شفرة  دكا وجامعة) BJRI( �ديشجنبب ةالجوت بحوث معھدب علماءاستطاع ال
 .الصويا وفول والقطن والذرة ا�رزة والجوت مثل قيمةال يةنباتال المحاصيليفسد  الذي الكائنوھو 

 

 جينوم تبعتُ قد حدد و. المضيفة النباتات لتدمير متنوعة ميةوسُ  أنزيمية أدوات يستخدم M. phaseolinaأن فطر مقصودل  لماالع وأوضح

M. phaseolina العلماءقود ي ھذاو. ضيفم نبات ٥٠٠على إصابة أكثر من  الفطريات تساعد التي المتخصصة ليةا4 توضيح أساس 

 .للفطر مقاومة محاصيل وتطوير النباتية ا�مراض لمكافحةمنطقية  استراتيجيات لتصميم

 

 .عامينمنذ  وفريقه علمالتي حققھا بروفيسور  الجوت جينومشفرة فك  على العملھو امتداد  M. phaseolinaوكان فك شفرة جينوم 

 

genome-decodes-asia/news/bangladesh-http://www.scidev.net/en/south-شاھد المقال ا�صلي على الرابط التالي 

ngus.html?utm_source=link&utm_medium=rss&utm_campaign=en_newsfu-killer-crop-of.  

  
  ] ةرسال لصديق | تقييم ھذه المقالإ [

    



  الغذائي لتحقيق ا�من وراثياً  المعدلة باستخدام المحاصيل العلمي بالھند يوصي اGستشاري المجلس

  

 التقليدية الزراعةبين  حكيمبالدمج ال الھند وزراء رئيسبتوصية  والزراعة الحيوية لتكنولوجيال) SAC( العلمي ا>ستشاري المجلسقام 

 في المتمثلة الھامةالقضية المجلس ا>ستشاري العلمي  أعضاءناقش . الغذائي ا�من لضمان وراثياً  المعدلة المحاصيل مثل الجديدةقنيات والت

 حول حاليال النقاش أنعلى  وأكدوا. الزراعة مجال في وخاصة للبلد وا>قتصادي ا>جتماعي التقدم لتحقيق الحيوية التكنولوجيا تطبيق

ً  المعدلة المحاصيل  .كبيرال ستثماريا>و المضني الجھد ھم فيهمھاراتاكتسبوا فيه  الذي القطاع في الھنود العلماءيربك ويعزل  وراثيا

 

ً  المعدلة لمحاصيلا معارضة بعض" بأنوعلق أعضاء المجلس  ، الجنسيات المتعددة الشركات ھيمنة من الخوف من الب�د فيتنتج  وراثيا
 والجامعات العام القطاع في مؤسساتناالمرتبطة ببعضھا ب العلمية القدرات وتعزيز تنشيط يھه المخاوف وھذ لمعالجة واحدة طريقة وھناك

 الحيوية الضغوطو والملوحة والجفاف اCنتاجية وانخفاض والمياهتھا وجود ا�راضي توافرإلى أن  عضاءوأشار ا�" .الھندية والشركات

احتمالية ظھور آثار إضافية  مع للخطر الغذائي وا�منولة الد أغذية ضيتعر شأنھا من دةاج مخاوف كلھاتعد  الحصاد بعد ما خسائرو
 .المناخ تغير نتيجة خطيرة

 

موارد  انخفاض معاCنتاجية  زيادة على المستقبل في لزراعةا استراتيجيات تستند أن يجب ،وفقاً لذلك"وصرح أعضاء المجلس قائلين 
ً المحورة والمحورة  غير الجديدةقنيات والت التقليدية لتربيةبين ا الحكيمالمزج  يتطلب سوف وھذا. المدخ�ت إلى  المجلس دعاكما " .وراثيا

 فيالمعلق وھو ا�مر  ،٢٠١٢ )BRAI( الھند في الحيوية التكنولوجيا لتنظيم وطنية ھيئة Cنشاء المقترح القانون مشروع أولويات تحديد

 .البرلمان

 

 .h$p://pib.nic.in/newsite/erelease.aspx?relid=88271لمزيد من التفاصيل، ادخل على 
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  أجريكوG وسام الصيني يحصل على الدولة مجلس رئيس

 

 المديربواسطة ) الفاو( والزراعة ل�غذية المتحدة ا�مممنظمة وسام أجريكو> من على  جياباو نيو الصيني الدولة مجلس رئيس حصل
 .٢٠١٢ وبركتأالثاني من  في الصينب بكين في الكبرى الشعب قاعة في سيلفا دا رازيانوج خوسيه العام

 

 و للزراعة الصالحة العالم أراضي من% ٩على  العالم سكان من %٢١ وتطعم نسمة مليار ١٫٣بھا  الصينأن  سيلفا دا يانوزراج وقال
 حكومة مبدأل تقديره عنجرازيانو  وأعرب. متتالية سنوات تسع لمدة الحبوب من الصين نتاجوقد زاد إ العالم، في العذبة المياه من %٦

ً  وأشاد الريفية والمناطق لمزارعينللزراعة وا قصوىال ولويةا� إعطاء على الصين  في الجنوبدول  بين التعاون لتنفيذ الصين بجھود أيضا
 .الزراعي اCنتاج تحسينفي  ا�خرى الناميةالدول  ومساعدة ةالزراعمجال 

 

 للزراعةالممنوحة  قصوىال ولويةھو ا�و ،يالريف ص�حاCإلى في الصين  الريفتنمية و زراعةال إنجازاتعزا رئيس المجلس الصيني و
الثابت  النموإلى  ستسعى الصين نأتسلمه الوسام  مراسم خ�لالرئيس  تعھدو ."الريفية المناطق دعمت والمدن الزراعة دعمالصناعة ت" ومبدأ

 .للب�د ا>جتماعي والتقدم ا>قتصادية التنمية إنجازات في للمشاركة ھامزارعي وتمكين الزراعية للمنتجات

 

  .content_26695122.htm-h$p://www.china.org.cn/china/2012/10/03شاھد الخبر على 
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  بنج*ديش في الحيوية التكنولوجيا بحوث يدعم البرلمانية الزراعية رئيس اللجنة

 

 الزراعة ونؤشل البرلمانيةاللجنة رئيس  أعرب ،)BARI( الزراعية للبحوث بنج�ديش معھدلالخارجية  البحوث استعراضتدشين  خ�ل

الغمر  مثل البيئية المشاكل لمكافحة الحيوية التكنولوجيا ذلك في بما الحديثة لتكنولوجيال المتواصل دعمهمؤمن شاجاھان عن شوكت 
 ھذهمقاومة ھا يمكنالتي وذو اCنتاجية المرتفعة  ا�رزتشمل  جديدةمحاصيل  أصنافتطوير  نحوالتي تتجه  البحوث. والجفاف والملوحة

 .�ديشجبن شعب قبل من كبير بتقدير وتحظى بالثناء جديرةھي بحوث  المشاكل

 

 خ�ل من للفيضانات المعرضة والمناطق للجفاف مناسبة أصناف تطويرب باCسراع تقديره عن المنان عبد خاصال ضيفأعرب ال وبالمثل،

 المناطق في الناس Cطعام الغذاء نتجت نفسه الوقت وفي اCجھاد ظروف تحمل على قادرة ا�صناف ھذهستكون و. الحيوية التكنولوجيا



 جديدة أصناف لتربية القدرات تعزيزب وعد الذي، BARIمعھد ل العام المدير اCس�م، رفيق. دالسنوية  العمل ورشة وترأس. المتضررة

 .زراعي عالم ٥٠٠ نحو ا>جتماع حضرقد و. اCجھاد ظروف في للمزارعينالمھيأة  تقنياتال وتطوير

 

ى لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع د. خندوكر ناصر الدين من مركز معلومات التكنولوجيا الحيوية ببنج�ديش عل
nasirbiotech@yahoo.com. 

  

  ] ةرسال لصديق | تقييم ھذه المقالإ [

  

  اليابان في التكنولوجيا الحيوية معلومات تبادل

 

 معرض خ�ل من الحيوية التكنولوجيا معلومات لتبادل ا�حداث من سلسلة نيبونب ياليابانمركز معلومات التكنولوجيا الحيوية  ىأجر

ة مدرس فروع من عددم التكنوحيوية" في ورسال" مسابقة إط�ق تم العام، ھذا من أغسطسشھر  في. اليابان فيوندوة كارتونية  رسومو
Yoyogi Animation طالب ٦٠ قدم. يكرتون شكل في وفوائدھا الحيوية التكنولوجيا لتعريف ً تمت تصفيتھا و تميقُ  التيكاتھم مشار مرساً  ا

بوسترات  مع أكتوبر ١٢-١٠في الفترة  يوكوھاما في ٢٠١٢معرض بيوجابان  فيأعلى ستة رسومات  عرضتم . مشاركة ١٢إلى 
 وراثياً  المعدلة المحاصيل" ندوة افتتاح برنامج في الفائزين ت مكافأةوتم. الفلبين في جريتالتي أُ  "الرسوم التكنوحيوية"بمسابقة  الفائزين

 .أكتوبر ١٣بتاريخ  سابوروو في ھوكايد جامعة في تقدعُ  يتال" المستدام لمستقبلنا مةاھ

 

 ،رابطة الصناعات الحيوية باليابان ورئيس مجلس معھد كازوسا لبحوث الحمض النووي رئيس ،د. ميتشيو أويشيقدم الندوة،  خ�لو
ً  المعدلة الكائنات تشمل التي المشاكل أيضاً حول يتهرؤ وأعطى اليابان، فيوالتغذية  لغذاءالوضع الحالي ل د.  لماعال قدمو. اليابان في وراثيا

عملھم على نبات الحشيشة الفضية للعلوم والتكنولوجيا المركز الشمالي من  كيتانوكونيھيورو العالم د. و ھوكايدو جامعةمن  يامادا توشيھيكو
ً  المعدلة لمحاصيلالصيدلي ل نتاجاCو  تسويقتأثير الث�ثين  الحضور ISAAAھيئة  منوشاركت د. رودورا آر ألديميتا . التوالي على وراثيا

 على المناقشة ركزتو. التجاري ا>ستغ�ل لتحقيق جريتأُ  التيالتواصل  واستراتيجيات تنظيمباCضافة إلى  الفلبينفي المعدلة وراثياً  الذرة

 .تھالمواجھ اتخاذھا يمكن التيCجراءات وا اليابان فيالكائنات المعدلة وراثياً  قبولالتي تواجه  مشاكلال

 

 مركزو اليابانات الحيوية بصناعال رابطةو الحيويةللصناعات  ھوكايدورابطة  -من بين غيرھم من الھيئات- ا�نشطة ھذه تنظيم في شارك

 .التكنولوجيا الحيوية الياباني معلومات

 

واصل مع د. فوساو توميتا من مركز معلومات التكنولوجيا الحيوية باليابان على البريد يرجى التلمزيد من المعلومات حول الخبر، 
  .ftomita@isaaa.orgاCلكتروني 
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  أوروبا

  النمو على النباتات تساعد يحددون العوامل السرية التيالعلماء 

 

على ا>زدھار من  النباتاتتساعد  التي التربةالنباتات و في الدقيقة الكائناتتحديد  لتراإنج في روثماستيد بحوثبمركز  العلماءاستطاع 
روثماستيد  فريق ناقش ،مجلة نيتشر بيوتكنولوجي  من أكتوبر عددة في رونشالدراسة الم في. الحديثعلم الميتاجينوميكس  استخدامخ�ل 
 التربة ميكروبات وخاصة ،لنبات ا�رابيدوبسيس ثاليانا(العناصر الوراثية)  الميكروبيوم كّونتُ  التي الدقيقة الحية والكائناتالمناھج و الخلفية

 .تقطن في النبات بع�قة تكافلية التي

 

ميتاجينومي  تسلسل تنفيذإلى  ا4ن روثماستيدمركز  علماءيتطلع  ،ا�رابيدوبسيس في الميكروبية التربةو النباتالتفاع�ت  استيعابومجرد 
 النبات صحة لتحسين يةالنباتعلى المحاصيل  النھج تطبيق إلى>حقاً  يؤديو من شأنه أن . كاملة صورةكامل للنبات للحصول على ال

 .المستدامة الزراعة فيإنتاجيته وته وتغذي

 

  ./PressReleases.php?PRID=197http://www.rothamsted.ac.ukشاھد البيان الصحفي لمركز روثماستيد على الرابط 
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 الحيوي الوقود كيميائي جديد Kنتاج عن محفز الكشف

 

 جامعةب علماءالبواسطة الحيوي  جديد واعد للوقود مصدروھو ما يعد  -- ستدامة Cنتاج الميثانولميوفر طريقة محفز كيميائي جديد  ميقدتم ت

وجود  يتطلبمما  كبير بشكلالطاقة  الحيوية الكتلة من الميثانول Cنتاج التقليدية الطريقةتستھلك . موند >يت سورسامؤسسة ديو أكسفورد
 .ناعيطصا> غازإلى  الحيوية الكتلةب السليلوزتكسير ل مئوية درجة ٨٠٠ قاسية حرارة ودرجات عالي ضغط

 

 المادةوھي  اCثيلين، ج�يكول إلى السليلوز حولسي فإنه ذلك، من بد>ً ، وا>صطناعي غازالخطوة الوسطية لل الجديدالمحفز ويتجنب 

 المغلف -  بالعامية ئالصد الحديد أو - الحديد أكسيد قاعدة من المحفزويتكون . الميثانول إلى ذلك بعدستتحول  التي تجميدالمضادة لل

 أخماس أربعة أن يعنيمما  ،%٨٠ ءانتقاوجود نسبة  الباحثون حظ> ،اCثيلين ج�يكول في حفزالم اھذ غمرتم  عندماو. الب�ديومب

 .%١٠٠نسبة  إلى ا>نتاجھذا  زيادة الفريق يأملو). وإيثانول ميثانول( ل�ستعمال صالحة كحولالمنتجة كانت  جزيئاتال

 

الرابط التالي على مركز دياموند >يت سورس شاھد البيان الصحفي ل
4.html-h$p://www.diamond.ac.uk/Home/Beamlines/B18/casestudies/Study. 
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  النموذجي للكائنات الممرضة للنبات النظام نبات ا�رابيدوبسيس يفسر

 

ً سادر ا�كثرھو النبات ) Thale cress( من المرجح أن يكون نبات ا�رابيدوبسيس  يبدو ذلك ومع ،حقل تجارب نباتيك خدماستُ  �نه ًة وبحثا

السنكروتون مرفق إينيس  جون مركزب واينيس سينسبري مختبرب باحثونال استخدم. النبات ھذاحول  المزيد ونكتشفيما زالوا  العلماء أن
 إلى الدراسة ھذه تھدفو. ا�رابيدوبسيس نباتفي  البروتيناتتكوين  تفاصيللبحث  المتحدة المملكةالموجود ب دياموند >يت سورسالعلمي 

بكتيريا بواسطة كائنات مسببة ل�مراض مثل  للھجوم ھاتعرض عند الجزيئي المستوى على النباتات فعل رد كيفية توضيح
Pseudomonas syringae . البحثويصور  ً  .المرفق في مكثفةال X أشعة باستخدام هحليتم ل ١٠٠٠الجديد رقم  يالبروتينالتكوين  أيضا

 

 البلوري التركيب ينيسإ جون مركزمن  بانفيلد مارك. دذكر  ،)PNAS( للعلوم الوطنية ا>كاديميةوقائع الدراسة التي نشروھا بمجلة  فيو

يمكنھا   P. syringaeمحددة من بكتيريا  س�>ت وھناك. البروتين نشاط علىيدل  الذي AvrRps4 بروتين من فعالال لجزءث�ثي ا�بعاد ل

عن  كشفتم ال ضافية،اC الطفرات ودراسات مرافقال استخدام معو. الدفاع نظام Cضعاف ربما النباتية الخ�يا في ةمباشر لبروتينا حقن
 .AvrRps4 لبروتين ةمعروفال غير وظائفال

 

the-from-h$p://news.jic.ac.uk/2012/10/learning-اقرأ المزيد على الرابط التالي 

-the-from-unusual/.h$p://news.jic.ac.uk/2012/10/learning

unusual/unusual/-the-from-h$p://news.jic.ac.uk/2012/10/learning المقال البحثي متاح على .

h$p://www.pnas.org/content/109/40/16371. 
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  العلمي البحث

ً  المعدلة الذرةآثار    التربة الكائنات الُمحلNلة في على تأثير وراثيا

 

 غير نظرائھم مع Btـ ال ذرة مخلفاتل ةستعمرة المالمحللالكائنات  وتنوع تحلل معد>ت نبراسكا وجامعة كورنيل جامعةب علماءال قارن

ً  ينالمعدل  توجد > أنه نتائجال وأظھرت، أشھر خمسة لمدة نبراسكا حقول في ضعتوُ ب�ستيكية  أكياس باستخدام الدراسة جريتأُ . وراثيا
ً  المعدلة غير ونظيرتھا Btـ ال ذرة تحلل معدل فيكبيرة  فروق  ءاجزأ فية كبيرالكائنات المحللة بدرجة  وتنوع تحلل معدلوتفاوت . وراثيا
بسبب الكائنات المحللة  البيئة على خطراً  تشكل > Btالـ  ذرة أن إلى الباحثون خلص النتائج، ھذه مع. الجيني النمطفي  ليس ولكن النبات

 .التربة فيالموجودة 

  
 .h$p://www.sciencedirect.com/science/arFcle/pii/S0038071712003598اقرأ المقال البحثي على 
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 المعدل وراثياً والنبات ا�صلي نبات الخردلاحتمالية الحساسية في  بين مقارنة

 

 المعدل الخردلفي نبات  الحساسيةدراسة حول احتمالية  CSIR-السموم لبحوث الھندي المعھد منزم�ئھا و ميسرا أميتاأجرت العالمة 

 ً  .ا�صلي الخردلبنبات  مقارنةً  كاروتينويدال محتوىلتحسين ) V4( وراثيا

 

المعدل وراثياً  الخردل من مستخلصال الخام لبروتينل) SGF )Simulated Gastric Fluidمقايسة قابلية الھضم  اءجرقام الفريق بإ

 لدراسات كنموذج BALB/c فئران  اوستخدموا. IgEتحليل اللطخة المناعية لمركب الجلوبولين المناعي  وكذلكوالخردل الطبيعي 

 تمو. وتظاھرات الحساسيةومستوى الھستامين وباثولوجيا ا�نسجة  IgG1و   IgEللـ  محددالو الكليمستوى الالفريق رصد و. الحساسية

 .IgEمركب  ومستويات الجلد واختبار ةاCكلينيكي سوابقال خ�ل من البشر في الخردل حساسية فحص

 

 ا�صلي الخردلالمعدل وراثياً و الخردل من كل في الھستامين مستوياتو IgG1 و IgE المستوى الكلي والمحدد  في زيادةتمت م�حظة 

المعدل وراثياً  الخردل من ك�ً بواسطة ھياج باثولوجيا ا�نسجة و الحساسيةفرط  أعراض تغيرات توتسبب. النموذج التجريبي مع مقارنة
ً  حساسيةاستجابة ا�صلي  الخردلالمعدل وراثياً و الخردليشكل  النتائج، ھذه إلى استناداً و. ا�صلي الخردلو  يدل قد والذي ،متكافئة فعليا

 .الحساسية حيث منه غير المعدل نظيرمثله مثل  آمنالمعدل وراثياً  الخردل أن على

 

  ./h$p://www.landesbioscience.com/journals/gmcrops/arFcle/20191اقرأ الملخص على 
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  ما وراء كروب بيو تك

ً  البروبيوتيك باستخدام بكتيريا أ فيتامين نقص مكافحة   المھندسة وراثيا

 

من خ�ل  أ فيتامين نقصكافحة لم يتسج يندالميو بيل مؤسسة من منحة على روتجرز جامعةب وزم�ئھا كوادرو وريدانال لماالع حصلت
للفأر Cنتاج  الجنينية ا�نسجة في كاروتين بيتامركب ال ماستخدا يمكنه أن إثبات العلماءاستطاع و. بروبيوتيكال بكتيريال الوراثية الھندسة
 .FASEB مجلة في العام ھذا من سابق وقت فيرسالتھم العلمية  نشروتم . أ فيتامين

 

 توقال. كاروتين بيتاال جانتاو الفئران امعاءفي  ةستعمرلھا بإقامة م يسمحوالتي س بروبيوتيكال بكتيريا لھندسة الجديدة المنحة ماستخديتم اس
 الدموية الدورةفي  وسيره وا�معاءمن قبل  تنتجه يال كاروتين بيتامتصاص الا يمكن بحيث بروبيوتيكال بكتيرياھندسة  ريدنحن ن" وريدانال

 ."أ المطلوب فيتامين منالفعال  النموذج Cنتاج المستھدفة �نسجةل وصلوهو

 

in-http://news.rutgers.edu/medrel/research/rh/2011-لمزيد من المعلومات حول ھذا الخبر، ادخل على الرابط التالي 

20111215-vitami-preventing.  
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  إع*نات

  ٢٠١٣مؤتمر بيوتك 

 

 )BIOTECH 2013( الحيوية التكنولوجيا اتتقدم حولالثالث  السنوي الدولي المؤتمر: الحدث

 

 ٢٠١٣ مارس ١٩-١٨الفترة : التاريخ

 

 سنغافورةكانينج،  فورت فندق: المكان

 

 .http://www.advbiotech.org/index.htmlلمزيد من المعلومات، قم بزيارة الرابط التالي 
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  الثاني العالميالحيوية  التكنولوجيا مؤتمر

 

 الثاني العالمي الحيوية التكنولوجيا مؤتمر: الحدث

 

 ٢٠١٣ فبراير ٢١-١٨الفترة : التاريخ

 

 المتحدة العربية اCمارات دبي،: المكان

  

http://biotechworldcongress.com/index.php 

  

  ] ةرسال لصديق | تقييم ھذه المقالإ [

  

  إلى إنتاج الوقود الحيوي ا�يضية الھندسة من الطبيعية النباتية دراسة قيمة المنتجات

 

 الحيوي الوقود إنتاج إلى ا�يضية الھندسة من :الطبيعية النباتية المنتجات قيمة دراسة: الحدث

 

 ٢٠١٢ نوفمبر ١٦: التاريخ

 

 المتحدة المملكة لندن،: المكان

  

الرابط التالي: اقرأ المزيد على 
CAT=NEWS&QUERY=013h$p://cordis.europa.eu/fetch?CALLER=EN_NEWS_EVENT&ACTION=D&DOC=28&

a6d7926a8:c1da:20bdf1b5&RCN=35006.  
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  رسائل تذكيرية

  على مدى السنوات  نباتات الكاسافا بحوث تطبيق يلخص كتاب يطلق CIATمركز 

  

 التي المتراكمة والخبرة المعرفةالكتاب  يلخص، والثالثة ا�لفية في سافااالك عنوانكتاب جديد ب ا>ستوائية للزراعة الدولي المركزنشر 

 التي التطبيقية النتائج علىالكتاب  ركزوي. سافااالكزراعة  عالمعبر  في الفترةنفس  خ�ل سافااالكالعاملين على نباتات  العلماء اكتسبھا

 .والمستھلكين والمصنعين المزارعين تفيدس

 

 نظم واستخدام وتجھيز نتاجعلماء آخرين وتغطي ھذه الوريقات إو CIATمركز بواسطة ة ُمراجعة ورق ٢٧ منالكتاب المنشور  يتكون

 مجال فيالماضي  العقد في حدثت التي الجديدة والتطورات التحديات عكسيل المحتوى تحديث تم. ا>ستوائية المناطق عبر سافااالك تسويق

 .سافااالك بحوث

 

mail-Us/E-http://www.cta.int/en/Contact-للحصول على نسخة من الكتاب، يرجى التواصل مع الناشر على صفحة الموقع 

us ولمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الرابط التالي .-the-in-h$p://www.ciatnews.cgiar.org/en/2012/10/12/cassava

-the-in-book/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=cassava-new-big-millennium-third

book-new-big-millennium-third.  

 


