
  ٢٠١٢أكتوبر  31                في ھذا العدد

  ا�خبار

  عالمياً 

 الناميةالدول  في القطن تكنولوجيا لنقل اتفاقية وقعاني والبرازيلالفاو  •

 لبراءة اختراع جديدة المقيد غير وصولبال سمحت مونسانتو •

 

  أفريقيا

 لجفافل مقاومةال محاصيلال إنتاجزيادة لتسعى  زيمبابوي •

 خنفساء الذرةل مقاومةبذور  طورت كينيا •

 الحيوية التكنولوجيا استخدامعلى  يحث روبرت بارلبيرج •

  

  ا�مريكتين

 كاروتينمن العالية  مستوياتبس بطاطيطورون  الباحثون •

 المقاوم لمبيدات ا3عشاب الصويا فولعلى  توافق كندا •

 كندا في تيفوس ي5جالمقاومة لل الكانو4زراعة  •

ً قانونيمفروضة ال وراثًيا المعدلة 3غذيةاوسوم : ا3مريكية AAASرابطة  •  المستھلكين تضلليمكن أن  ا

  

  آسيا والمحيط الھادئ

 الھند في Btالـ  قطن آثارحول  الزراعي قتصادبيان خبراء ا4 •

 في النباتات ا3يونية لحركةل الحقيقيالزمن توضح  تصوير تقنيةيطورون  العلماء •

 ا3رز مؤشرل ا4ستشاري المجلستشكل  نتايسينجشركة  •

  

  أوروبا

 ZFN-3تقنية  باستخدامالمطورة  النباتاتالھيئة ا3وروبية لس5مة ا3غذية حول  استعراض •

 ةحوللمل ةمقاوم الشعير نباتاتيجعل  وراثي عامل فااكتش •

  

  البحث العلمي

 المتراكمة أو ةيفردال جيناتالب المعدلة وراثًيانباتات المكافحة مقاومة الحشرات في ل النباتي والمأوى العالية الجرعاتاستراتيجية  حول دراسة •

  

  ما وراء كروب بيو تك

 المناعة نقص فيروسيحمي الخ5يا البشرية من  يبقر حليبيطورون  العلماء •

 السرطانية الخ5يا ويقتلثبط ي الطحالبجامعة ماليزيا يكتشف نوع من بعلماء الأحد  •

  

  إع(نات

 المناخ تغير معالزراعي  التكيف حول عمل ورشة •

 الحيوية العلوم لخريجيه دكتورا فرص •

  

  رسائل تذكيرية

 الھادئ والمحيط آسيا منطقة فيفروت  جاكتحسين فاكھة ال حالة تقرير •

    وراثًيا المعدلة المحاصيل مخاطر معدول القرن ا3فريقي  خبرات •



  عالمياً 

  الدول النامية في القطن تكنولوجيا لنقل اتفاقية يوقعان الفاو والبرازيل

 

 يشرف. خرىا3 ناميةالدول ال إلى القطن إنتاج فيالبرازيل  خبراتلنقل  تعاون اتفاقية والبرازيل) الفاو( والزراعة ا3غذية منظمة وقعت

لوزارة الخارجية  الخارجي التعاون وجناح) IBA( البرازيلي القطن معھدتين في البرازيل، رئيسي تينمؤسسالتعاوني  المشروعھذا  على

 ركزسيُ . القطنوتسويق  زراعةل ممارساتال أفضل على التقني والتدريب المساعدةب المشاركةالدول  البرنامج يستھدف، و)MRE( يةالبرازيل

يُضم  البرازيل، جانببو( الجنوبية أمريكا) بميركوسور( السوق المشتركة الجنوبيةتكتل منطقة و ھيتيجمھورية على  البداية في المشروع
 ال5تينية أمريكا في خرىا3 ناميةالتوسع للدول الاحتمالية  مع ،)وفنزوي5 وايجوأورو وايجوبارا ا3رجنتين ا4قتصادي كتلتال اھذ

  .وأفريقيا

  

  ./h�p://www.fao.org/news/story/en/item/162607/icodeاعرض البيان الصحفي للفاو على 
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  لبراءة اختراع جديدة المقيد تسمح بالوصول غير مونسانتو

  

. ا3جروباكتيريام تحولطرق ب ةتبطجديدة مر اختراع ةبراءاستخدام وتطوير بحرية يسمح غير مقيد  يبحثيص رخت مونسانتو شركةقدم تُ س
المتعلق ببعض  والتطوير البحث في التكنولوجيا ھذه من الربحية غير البحثية المؤسساتو ا3كاديمية ا3وساطأن تستفيد  توقعالمُ  ومن
 .والكانو4 والقطن الصويا فول مثل محاصيلال

 

 الزراعية المشاكل حلل ا3ھمية بالغ أمرا3جروباكتيريام  تحول عملية مثلالعلمية لطرق بدراسة االتي تسمح الحرة ُتعد ھذه التراخيص "
 زفينتشرنوتيك ؤسسة لم التنفيذي المدير كونراد، ديفيدبھذا صرح " الط5ب وتدريب يصناع-تعاون أكاديمي وإنشاء الھامة العالمية

NUtech Ventures الخاص والقطاع نبراسكا جامعة بين الشراكات إقامة عن مسؤولة ربحية غير منظمة وھي.  

  
يمكن . research-for-access-free-royalty-provides-http://monsanto.mediaroom.com/monsantoاقرأ المزيد على 

الترخيص من على صفحة فيس بوك الشركة من خ5ل الرابط التالي استمارة نسخة من تنزيل 
http://www.facebook.com/MonsantoCo  لكترونيOأو من خ5ل التواصل مع الشركة على عنوان البريد ا

partnering@monsanto.com.  
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  فريقياأ

 للجفاف المقاومة المحاصيل تسعى لزيادة إنتاج زيمبابوي

 

تسعى الدولة  الب-د،ه تحتاج مما كثيرب أقلمستوى ل ليصاالمحإنتاجية تدھور والتي تسببت في  زيمبابوي في ةالمستمر الجفافلحالة  استجابة
 .المناخ لتغير المحتملة السلبية لعواقبل الحكومةوخاصة بعد إدراك  للجفاف المقاومة البذور ثوبحل-ستفادة من 

 

 اDمل شعلةتحمل والتي  لجفافوالمقاومة ل النضجأصناف البذور سريعة  حول دراساتالدولة  في العامة يةالبحث مؤسساتبال علماءيُجري ال

 تطويرھا تم التي للجفاف المقاومة البذور أصنافتتضمن . زيمبابوي أنحاء جميع في المزارعين آJف Iغاثةالب-د بشدة  ھااجتحت التي

Sirdamaize 113،  علمي والصناعيتطوير الالبحث والمطور بواسطة مركز  ذرةوھو صنف )SIRDC(   زيمبابوي جامعة معبالتعاون 

  .الجودة ةعاليفطر  اتنباتوالقطن  بذورأصناف تطوير  ثوبحتجري  كما). BRI( الحيوية التكنولوجيا بحوث ومعھد

  

 .http://allafrica.com/stories/201210291347.htmlشاھد المقال اDصلي على 
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  لخنفساء الذرة مقاومةتطور بذور  كينيا

  

 تقاريروتذكر ال. الب5د في الزراعة قطاعبأضرار خطيرة وتسبب في إلحاق ) MLN(بنخر الذرة  المعروف مرضال كينيا فيانتشر مؤخًرا 

 .الب5د أنحاء جميع فيآخذ في ا4نتشار ه أنالباحثون  وجدو المزارعين محصول% من ٦٠يتلف نسبة  أن يمكن المرض أن

 

وقد صرح المدير . المرض تحمل ھايمكن بذور أصناف لتطوير) Kephis(الكينية  يةالنباتتفتيش الصحة تسعى ھيئة ومع ھذا الوضع، 

خ5ل  الب5د في الذرة من فدانعشرة آ4ف  من أكثر دمر الذي المرض لھذاطويل المدى  حل عن يبحثون نھمأوساندو بأ جيمساOداري 
  .مرض نخر الذرة لمكافحة كينيا في الزراعة وزارة في أخرى وكا4ت معأيًضا  يعملون أنھم وأضاف. الماضيين الشھرين

  

  .h�p://allafrica.com/stories/201210270114.htmlشاھد المقال ا3صلي على 
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  الحيوية التكنولوجيا على استخدام يحث روبرت بارلبيرج

  

السعي  في ھمتركيز على لحفاظبا السياساتواضعي و والعلماءأفريقيا  مزارعيكًل من بارلبيرج  روبرت بروفيسورالزراعي  الخبيرنادي 
 جرايم مع امؤخرً  معه جريتأُ التي  مقابلةال خ5ل الدعوةوجه ھذه قد و. الحيوية التكنولوجيا تطبيقات خ5ل من الغذائي ا3من تحقيقوراء 

 .بوست ناشيونالصحيفة  من ھاميلتون

 

 Starved for " ٢٠٠٨ عام صدره الذي كتاب في تس،يشوستماسا و4ية في وليسلي كليةب السياسية العلوم أستاذ، بارلبيرجبروفيسور ناقش 

Science "الذي  ھو - وراثًيا المعدلة المحاصيل ورفض العضوية الزراعة تبني في تجلى يذال - الزراعية لعلومنحو ا متزايدال نفورال أن

 وافقت التي الوحيدة ا4ستوائية ا4فريقيةفالدولة  ،ينسنة أربعبعد بارلبيرج أنه قد حدث تغيير بسيط  وقال. ىعوج ا3فارقةيتسبب في بقاء 

بل كانت على  ئيغذا محصولھذه الموافقة على  كنت ولم فاسو، بوركيناأو منتجاتھا ھي  وراثًيا ةمعدللمحاصيل الل المزارعين استخدامعلى 
 .لقطنا

 

 والبذور النيتروجينية ا3سمدة ونيعارض وراثًيا عدلةالمالمحاصيل  يعارضم من كبير عدد أن ھو إعجابي يثير ما"بروفيسور قائ5ً الصرح 

  ".العلم على القائمة الزراعة فيللتقدم  التالية الخطوة ھو وهيعارض ما أن لي يبدوو ،وراثًيا معدلةوھي منتجات غير  ،اأيضً  المحسنة

  

dont-slogans-organic-h�p://news.na4onalpost.com/2012/10/19/eat-للحصول على الحوار كام5ً، اذھب إلى 

africa/-in-belong لمزيد من التفاصيل، تواصل على تويتر .@grayhamilton. 
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  ا�مريكتين

  عالية من الكاروتين يطورون بطاطس بمستويات الباحثون

  

 مرتينمضاعفة  كاروتينويد مستوياتب صفراءس بطاط) USDA ARS(ا3مريكية  الزراعة وزارةبمحطة البحوث الزراعية ب العلماءطور 

 .ذات اللحم ا3صفر  Yukon Gold سماالمعروفة ب لبطاطسا منأكثر  مرات ث5ث إلى

 

 أكثركاروتينويد على تحتوي  ا3صفر اللحمذات  البريةس البطاط أنكليفيدينس  بيفرليالتغذية  وأخصائية ھاينز كاثي الوراثةة ماكتشفت عال

من خ5ل تھجين  كاروتينويدال من عالية بمستوياتس البطاطتطوير  البحث فريقاستطاع . مرة ٢٣ حواليب بيضا3ذات اللحم  نظرائھم من
وصفت طريقة التھجين التي استخدمتھا و السابقة، ھابحوث نتائج نشرب ھاينزقامت  ،٢٠١١ عام في. المزروعة أنواع مع البريةا3نواع 
 ا3خيرة دراستھم فيالُمَتَضمنة  الكاروتينات من العديدھناك و. Yukon Goldس بطاط فيطبيعًيا  ةوجدالم كاروتينويدال مستويات لمضاعفة

 .العينفي وتكون الماء ا3بيض  بالعمر ةالمرتبط البقعيحالة التنكس ضد  حمايةيحتمل مشاركتھم في الاللذان  وزياكسانثين لوتينوتشمل ال

  

من مجلة أجليكلشر ريسيرش على  ٢٠١٢اقرأ المزيد عن ھذه المقالة وعن بحوث الخضر والفاكھة ا3خرى في عدد 
h�p://www.ars.usda.gov/is/AR/archive/oct12/fruits1012.htm.  
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  المقاوم لمبيدات ا�عشاب الصويا على فول توافق كندا

  

ل5ستخدام بغرض  ديكامبا العشبي لمبيدالمقاوم ل الصويا فولنشر  على) CFIA( الكندية ا3غذية تفتيشووكالة  الكندية الصحة وزارةوافقت 
 يجمع الذي مكدسةذو الصفات ال الصويا فولنشر إلى  -  لتكنولوجيااھذه  تطورالتي  – مونسانتو ھذاودفع . وا3ع5فالتغذية والزراعة 

 فوليكون  أن توقعالمُ  منو. الضارة ا3عشاب ضد الحماية من قدر أقصىالديكامبا والج5ي فوسيت لتحقيق  ا3عشاب اتمقاومة مبيد بين
 .Genuity® Roundup Ready® 2 Xtend التجاري ا4سميحمل وس ٢٠١٤ عام اتجاريً  امتاحً  مكدسةالمعدل وراثًيا بالصفات ال الصويا

 

  .aspx-10-2012-http://www.monsanto.ca/newsviews/Pages/NR.29اقرأ البيان الصحفي على 
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  كندا في المقاومة للج(ي فوسيت زراعة الكانو@

  

مصلحة ل الكانو4برنامج بذور  ستوظف أنھا سينجنتاشركة  أعلنت ،كندا في الكانو4لمحصول ين مزارعوال السوقاحتياجات  زيادة بسبب
 لموسم ٢٠١٣ عام خريف فيمتاًحا  كونيس يذوالالمقاوم للج5ي فوسيت  SY4135صنف  ھوالشركة  هستطلق كانو4أول صنف . لب5دا

 ومقاومةزيادة اOنتاجية  مثل نمزارعيال احتياجات تلبي التيالتقنيات  باستخدام المستقبل أصنافكما سيتم تطوير . ٢٠١٤زراعة عام 

 .الحشائش

 

اقرأ المزيد على 

http://www.syngenta.com/country/ca/en/Media/Pages/SyngentaLaunchesCanolaSeedProgram.

aspx.  

  

  ] ةرسال لصديق | تقييم ھذه المقالإ [

  

  المستھلكين المفروضة قانونياً يمكن أن تضلل وراثًيا المعدلة وسوم ا�غذيةا�مريكية:  AAASرابطة 

  

 إلى المنظمةخلصت و. وراثًيا المعدلةالغذائية توسيم المحاصيل  بشأن بيان) AAAS( بالعلم للنھوض ا3مريكية الرابطة إدارة مجلس أصدر

 المحاصيل نفس من المصنوعة ا3طعمة من أكبر خطر أي تشكل 4 وراثًيا المعدلة المحاصيل من مكونات على تحتوي التيا3غذية  أن
 تضلل"أن  يمكن وراثًيا المعدلة ا3غذية على اقانونً الوسوم المفروضة  أنإلى أيًضا  المجلسأشار و. التقليدية لتربيةا تقنياتب المعدلة

 .ختبرتُ  لم وراثًيا المعدلة المحاصيل بأنللمستھلك توصل فكرة خاطئة و "المستھلكين

 

 إلىجميعھا  تخضع أن يجبو المتحدة، الو4يات في التنظيمية الموافقة على حصلت وراثًيا المعدلة لمحاصيلأن ا AAASرابطة  كدتأو

 ا3مريكية الوطنية وا3كاديمية) AMA( ا3ميركية الطبية الجمعيةو )WHO( العالمية الصحة منظمة أن توأضاف. دقيقواختبار  تحليل

الذي ينص  ا4ستنتاجنفس  إلى توصلت ا3دلةالتي اختبرت  خرىا3المحترمة ات منظمجميع الو البريطانية الملكية والجمعية )NAS( للعلوم
 التي ا3غذية استھ5ك من خطورة أكثر تليس وراثًيا المعدلة المحاصيل من المشتقة المكونات على تحتوي التياستھ5ك ا3غذية : أن على

 .التقليديةبطرق التحسين النباتي  المعدلة المحاصيل نفس من مكونات على تحتوي

 

  .ةآمن الحيوية للتكنولوجيا الحديثة الجزيئية التقنياتالُمحسنة ب المحاصيلبأن  منظمةتصرح الوبالتالي 
  

حول توسيم ا3غذية المعدلة وراثًيا على  AAASشاھد البيان الكامل لمجلس مديري 
h�p://www.aaas.org/news/releases/2012/media/AAAS_GM_statement.pdf.  
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  الھادئ والمحيط آسيا

  الھند في Btالـ  قطن بيان خبراء ا@قتصاد الزراعي حول آثار

  
المزارعين، قام  فيديُ  المحور وراثًيا لن Btقطن الـ  أن إلى والذي يشير الھند في الزراعية عن اللجنة مؤخًرا الذي صدر التقرير على اردً 

 الفريق أن قرار اللجنة ويعتقد. التقرير السياسيين المستقلين بإعداد بيان ينتقد والعلماء خمسة وستون خبيًرا من خبراء ا4قتصاد الزراعي
. يدعم ھذا البيان باحثون ھنديون ودوليون بارزون فى لمزارعي الھند Btقطن  الـ فوائد  العلمية العديدة حول ا3دلة قرار منحاز ويجھل

ي مجال التنمية الزراعية وتقييم التكنولوجيا. تم إرسال البيان لرئيس الوزراء الھندي ووزير الزراعة وھو متاح للتنزيل من الرابط التال
goeBngen.de/de/43315.html-/www.unihttp:/.  

 

  .goettingen.de-mqaim@uniلمزيد من المعلومات والتفاصيل، تواصل مع بروفيسور ماتين قيم على 
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  ا�يونية في النباتات للحركة توضح الزمن الحقيقي تصوير يطورون تقنية العلماء

  

التي تتعرض لھا الحواجز تغلبت على  شعةالمُ  نظائربال جديدة تصويرات تقني طوكيو بجامعة الحياة علومالزراعة و كليةطور العلماء ب
 3بحاث الطريق تمھدس وتسمح بتصوير الزمن الحقيقي للحركة ا3يونية في النبات، وُيعتقد أن ھذه التقنية الجديدةوسائل التصوير ا3خرى 

 .النبات فسيولوجيا في دقة أكثر

 

 النباتات في ا3يونية حركةتقدير ال أو/و يرصوتل التقنيات من العديدتم تطوير وبالرغم من لتطور النبات،  أساسيعامل  ا3يونية التغذيةعد تُ 

عملية ُتقيد  ةظلمظروف م أو خاصةظروف  تطلبي أو المدى طويل تحليلال أو الحقيقي الوقتتحليل  منعيواء غير بنّ  معظمھاإ4 أن 
ودقة الصورة  حساسيةال فيكبيرة درجة وتتميز عنھا ب ا3خرى الطرقالمطورة حديًثا على  المشعة النظائر تصوير نظمتتفوق . التحليل

 تقنيات من غيرھا معالنظم عند دمج ھذه و. العادية اOضاءة ظروفقابلية التصوير في و لصورةالمعالجة الرقمية لوكي ديناميالمدى الو

 .عضوية غيرال الغذائيةالعناصر  وحركة الجيني التعبير بحوث تطوير حفزتُ  أن اأيضً سيكون من شأنھا  ،ا3خرىالتصوير 

 

  .html-tokyo.ac.jp/english/topics/2012/20121017-http://www.a.u.2البيان الصحفي لجامعة طوكيو على  اقرأ
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  ا@ستشاري لمؤشر ا�رز تشكل المجلس شركة سينجينتا

  

 ا3رز مؤشر تطورنحو  استراتيجي وتوجيه رؤية توفير"بغرض  ا3رز مؤشرل ا4ستشاري المجلس تشكيلعن  نتايسينجشركة  أعلنت
حول  معلوماتالبيانات وال قدمت أداة ھوا3رز  مؤشر". حلولال إيجادإلى  الغذائي ا3من مشاكل تحديد من ل5نتقال التشخيصية 3داةا ودعم
 .الھادئ والمحيط آسيادول الغذائي في  ا3منحدة 

 

 نكارابوب شركةووكيل تسويق  التنفيذي الرئيس فان، مارسيلو ؛كارجيل شركة شؤون رئيس نائب بليكمان، بروس: ھم المجلس أعضاء
 نستله، ي لشركةالزراعالمسئول  ،جور ھانزو الھادئ؛ والمحيط آسيافي دول  سينجنتا لشركة اOقليمي المدير وثري،وأندرو ج سنغافورة؛

 شيرر، وديفيدبيو بيزنس؛  آسياشركة ل التنفيذي المدير باول، أندرو. ود ،فرونتير ستراتيجي لمجموعة التنفيذي الرئيس ،ليجيت ريتشاردو
 الدولية لدراساتل راجاراتنامكلية  ،)الغذائي _منل( ولا3 زميلال ،جتن بولبروفيسور و؛ الدولية الزراعية للبحوث ا3سترالي المركز مدير

 .سنغافورةفي  التكنولوجية نانيانججامعة ب

 

 إن" في سنغافورة التكنولوجية جامعة نانيانجبالدولية  للدراسات كلية راجاراتنام )الغذائي ل_من( ا3ول الزميل تنج، بروفيسور بولصرح 
وستساعد  .محددة عمل خطط لوضعُيستخدم  لدليل تشخيصية أداة مجرد منا3رز  مؤشر لتطوير مةاھ أولى خطوةيعد  المجلس ھذا تشكيل
 المجلسيقود  أن اأيضً  قعتوَ المُ  ومن. المؤشر لنتائج تھاواستجاب العمل خططارتباط  ضمانعلى  مجلسال فيالُممثلة  الجماعية الحكمة

 "الم5ئم. التخصيص خ5ل منمستقلة للدول القيمته  لتحسينفي المؤشر  يةمستقبل تحسينات

  

  http://www.ricebowlindex.comأو  http://www.syngenta.comلمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع 
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  أوروبا

  ZFN-3تقنية  المطورة باستخدام الھيئة ا�وروبية لس(مة ا�غذية حول النباتات استعراض

  

 zinc fingerتقنيةاستخدام  تقييمل استعراض) EFSA( ا3غذية س5مةا3وروبية ل ھيئةالفي  وراثًيا ةحورالم المختص بالكائناتفريق الأجرى 

nuclease 3 )ZFN-3(  تقييمحول  ةعلميوجھة نظر  تقديمالذي طالبت فيه ب ا3وروبية المفوضية طلببناًء على  الوراثي التعديلفي 

إدخال  موقع في ات/الجينالجين دمجب تسمح التي الجينات نقل لائوسأحد  يھ ZFN-3تقنية . تقنيةھذه ال باستخدامالمطورة  النباتات مخاطر

 site-directed مصطلح فإن ،ZFN تقنيةل مماثلة وظيفةلھا  ا3خرى زينوكليالوحيث أن إنزيمات . لبِ قتَ سالمُ الكائن  جينوم في محدد

nuclease 3 )SDN-3 ( ُمن بد4 التقنية ھذهلوصف  ستخدمي ZFN-3 التحديد وجه على. 

 

تقنيات نقل الجين و التقليدية تربيةال تقنياتالنباتات الُمنتجة ب مع SDN-3 تقنيةالُمنتجة ب النباتاتب المرتبطة المخاطر مقارنةب الفريققام 

 الوراثي التعديل تقنيات أوتقنيات نقل الجين ا3خرى  عن SDN-3 تقنية4 تختلف  ،منقولةال الجيناتب يتعلق فيماو. احاليً  ستخدمةالمُ 

وتقنية نقل الجين  SDN-3 تقنية بين الرئيسي الفرق. جين-جين أو السيز- اOنترا أو منقولةال جيناتال Oدخال استخدامھا ويمكن المستخدمة،

 المرتبطة المخاطرمن  تقللأن  SDN-٣تقنية من شأن  ،من ثمو. الجينومفي  محددة منطقةيستھِدف  DNAالحمض النووي  إدخال أن ھو

 .لقبِ ستالمُ  الجينوم في التنظيمية العناصر أو/و الجيناتبتلف 

 

. يمكن h�p://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/2943.htmعلى  EFSAشاھد البيان الصحفي لھيئة 

  .h�p://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/2943.pdfالحصول على تقرير الھيئة من الرابط التالي 
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  للملوحة مقاومة الشعير يجعل نباتات وراثي عامل اكتشاف

  

 لتركيزاتالمتحملة ل الشعير أصنافتسھيل تطوير من شأنھا بحثية على نتائج فاخانينجن بجامعة فيت لونج  نجوينحصل طالب الدكتوراه 

 تأخر وربط ية قويةملح ظروف في الشعير نموعلى  ةسادرفقد أجرى  ،النبات فيمة للضغط ا3ُسموزي المقاوِ و الملح أيوناتالعالية من 

 .DNAالحمض النووي  تحليلب ا3وراق فيعدد السيقان والمحتوى ا3يوني و ا3وراق اصفرار

 

من  الملح أيونات تركيزاتتزايد مع  النباتات تعامل كيفية على ؤثرت ٤رقم  الكروموسوم علىالتجريبية الموجودة  الجينات أن نجوين وجد
ھناك  أن اأيضً  وجد ،٦رقم  الكروموسوم علىو. ا3وراق إلى الوصول من اليةية العيونا3 تركيزاتال منعت اتأيون مضخة استخدام خ5ل
. النباتات نمو على يؤثر الماء، امتصاصتقليل  خ5ل منللضغط ا3ُسموزي  حساسية أقل الشعير تجعل التي الجينات من أكثر أوجين 

تسھيل تطوير ل قريبوفي وقت  دقةب الشعير في ةحوالملتحمل  عن المسؤولة الجينات تحديدفي  النتائج ھذهتساعد  أن نجوينويأمل 
 .ةحولملالمقاومة لصناف ا3

 

barley-factor-genetic-scientists-10-h�p://phys.org/news/2012-يمكن مشاھدة الخبر ا3صلي على 

resistant.html.  
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  العلمي البحث

  المتراكمة أو الفردية جيناتبال لمقاومة الحشرات في النباتات المعدلة وراثًياالعالية والمأوى النباتي الجرعات استراتيجية  حول دراسة

  

 لنباتاتل) IRM( الحشرات مقاومةفي النباتي  والمأوى العالية الجرعات استراتيجية تطبيقب) USEPA( ا3مريكية البيئة حماية وكالةتوصي 

 يكوأ انلماالعقام . حداو Cryالمحورة ببروتين  Btنباتات الـ في  مرة 3ول ا4ستراتيجية ھذه استخدمت وقد. Bt الـ ببكتيريا وراثًيا المعدلة

 .واحد أو أكثر Cryالمحورة ببروتين  Btالـ  نباتات في الجرعةزيادة  استراتيجيةفعالية  تقييمب بلجيكا من وارجريجين جوجرايسبيرت 

 

 النسبي الحجم تأثيرتحديد استطاعوا و عالية تركيزاتبوجوده ينبغي البروتينين أي استطاعوا تحديد  ،حسابي نموذج استخدامو من خ5ل 
المحورة  Btالـ  نباتاتزيادة تركيز تعبير البروتين في  يجب أنه إلى النتائج وتشير. التجمعات الحشرية وكثافة مقاومةالمأوى على  لمنطقة



 تم إذا منخفض تركيزالبروتينات ب أحدقد يتم تعبير  ،المتراكمة الجيناتالمحورة ب Btـ الوبالنسبة لنباتات . الحشرات لمقاومة ببروتين واحد

  .كمأوى نباتي صغيرة منطقةي5ئمھا و مرة، 3وله استخدام
 

 .h�p://www.mdpi.com/2072-6651/4/10/810اقرأ الملخص على 
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  ما وراء كروب بيو تك

  المناعة نقص يحمي الخ(يا البشرية من فيروس بقري يطورون حليب العلماء

  

 منالبشرية  خ5ياال يحمي يبقر حليب الحيوية التكنولوجياإميوروين لمنتجات  شركة مع بالتعاون ا3سترالية ملبورن جامعةب علماءالطور 

الحليب  واحللثم  البشرية المناعة نقص فيروسبروتين الحوامل ب ا3بقارمجموعة من  تطعيمقام الفريق ب). HIV( المناعة نقص فيروس

 ا3جسام أن النتائج أظھرت ، وقداOصابة منالمواليد  تحمي التي المضادة ا3جسام على اللبأ يحتوي .اللبأب سمىالم الناتج مباشرة بعد الو4دة

 ھي التالية الخطوةويطمح العلماء أن تكون . تھاإصابو البشرية الخ5يافي  دخولال منتمنعه و المناعة نقص فيروساللبأ ترتبط بفي  المضادة

 .البشرية المناعة نقص فيروس من حمايةاستخدامھا لل لنساءل يمكن حليبقشدة من الصنع 

 

  .h�p://freshscience.org.au/2012/hivmilkاقرأ المزيد على 
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  السرطانية الخ(يا يثبط ويقتل من الطحالبجامعة ماليزيا يكتشف نوع بعلماء الأحد 

  

لديه  الطحالبمن  نوع ،)UKM( الوطنية ماليزيا جامعةب الطب كليةفي  الحيويةء الكيميا قسمبعلماء الأحد  ت د. ياسمين محمد يوسف،اكتشف

 السرطانية الكبد خ5يا انتشارتثبيط يمكنه  Chlorella vulgurisأن طحلب  ياسميند.  توقال. السرطانية الخ5يا وقتل مھاجمة على القدرة

 "المبرمجالخلوي  موت"ال يھالمفتاحية  الكلمةد. ياسمين أن  قالت ا4فتتاحية، محاضرتھا فيو. لخ5يال المبرمجالخلوي  موتالويتسبب في 

، تھددھا مادة أي ضدي يحميھا مناعلنظام  ھاوتطوير ھاتكاثربسرعة معدل الخ5يا السرطانية تشتھر . الخ5ياموت  الحقيقة في عنيت يتالو
 .سرطانية وجعلھا السليمة الخ5يا قتلعن طريق فھي تحيا 

 

الموت الخلوي  زيحفخ5ل تمن  السرطانية الخ5يافي قتل  سببتيفھو  التأثير، ذلك عكسي Chlorella vulgurisأن طحلب  يبدو ذلك، ومع

 رؤية ويمكن. سليمة خ5ياإلى  السرطان خ5ياتحويل  على القدرة ديهفھو ل وبالتالي ،سليمة خ5يا الىتھا إعادثم  السرطانيةالمبرمج للخ5يا 

 نتائجكما اظھرت . فيھا المرغوب غير الجانبية اcثار من وغيرھا الشعر تساقطتصحبه سلبيات  ولكن الكيميائي الع5ج فيالفكرة  نفس

تستحق عنھا أنھا قالت  التي الطحالب فوائد من اcخر الجانب، الحيواناتوالتي أجرتھا على  الطحلبعلى د. ياسمين الدراسة التي قامت بھا 
 .العالمعلى مستوى  علماءالبواسطة  ا4ستكشاف

 

  news@ukm.myعلى البريد اOلكتروني  UKM News Portalلمزيد من المعلومات، يرجى مراسلة 
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  إع(نات

  المناخ تغير الزراعي مع التكيف حول عمل ورشة

  

 المعارف وتطبيق؛ المخاطر وتفسير؛ التخطيطوسائل  واختيار ؛ية موثوقةمناخ معلومات على الحصول في السياسات واضعي قدرةل اتعزيزً 

 مع الزراعي التكيف حول عمل ورشة) ADB( اcسيوي التنمية مصرف سيعقد الزراعي، القطاع تخطيط في المناخ تغير مع تكيفلل الناتجة

الرابط  زيارة يرجى المعلومات، من لمزيد .٢٠١٢ نوفمبر ٢٣-١٩في الفترة  تاي5ندب بانكوك في الحدث ھذا قدسيعُ  .المناخ تغير

h�p://www.adbi.org/event/5266.agricultural.adapta4ons.climate.change/. 
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  الحيوية العلوم دكتوراه لخريجي فرص

  

 Norwich Biosciences.Doctoral Training Partnershipالبرنامج الجديد  خ5ل منه لدكتورال مشاريععدة  ينيسإ جونيقدم مركز 

(DTP) بحوث مجمعمدعم بواسطة  البرنامج ھذا. نورويتش بحوث مجمعيتصدرھم  المستوى عالمية بحثية مؤسسات خمس يشمل الذي 

h�p://news.jic.ac.uk/2012/10/phd-ادخل على  ،لمزيد من التفاصيل). BBSRC( البيولوجية والعلوم الحيوية التكنولوجيا

graduates/-bioscience-for-opportunities.  
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  رسائل تذكيرية

  الھادئ والمحيط آسيا منطقة فروت في تحسين فاكھة الجاك حالة تقرير

  

 في فروت الجاك فاكھة تحسين حالة تقرير" بعنوان ارً ونشم) APAARI( رابطة آسيا والمحيط الھادئ لمؤسسات البحوث الزراعية أصدرت

 آسيا فيالجاك فروت  إنتاج حالةالتقرير  يصف السياسات،واضعي و الباحثين انتباه للفت محاولةفي و. "الھادئ والمحيط آسيا منطقة

 متنوعةال ستخداماتوا4 الزراعية؛ الممارساتو ؛ا3صناف تحسينو ؛الجيرم ب5زم واستخدام وحفظتمييز وتجميع  ؛الھادئ والمحيط

 وا4ستفادةالجاك فروت  إنتاج واستراتيجية المستقبلية اcفاق على الضوء يسلط كما. والتسويق وا4قتصاد مضافةال قيمةال ذات منتجاتالو

 .منھا

  

wphttp://www.apaari.org/-يمكن تنزيل نسخة كاملة من التقرير من الرابط التالي 

2012.pdf-8-Story_31-Success-A-content/uploads/downloads/2012/10/Jackfruit.  

 

 

  وراثًيا المعدلة المحاصيل مخاطر دول القرن ا�فريقي مع خبرات

  

 شامل وتحليل وصفھناك  نلم يك، إ4 أنه دول القرن ا3فريقي في المخاطر عن fب5غمختلفة ل استراتيجياتونھج عدة  تطبيقبالرغم من 

 بين وا4خت5ف الشبه أوجه وتحديد الحالية ا4ستراتيجيات عن عامة لمحةتقديم  خ5ل منه المشكلة ھذتمت معالجة . البيانات ھذهمثل ل

دول في  مخاطرحديثة تضم المختصين في مجال التعامل مع ال عمل ورشةإقامة ولتقدم سبل ا وتعزيز ةالمؤسسيوالدولية  النھج مختلف
  .القرن اOفريقي

 

اقرأ نتائج ورشة العمل على 

h�p://www.es.landesbioscience.com/journals/gmcrops/2012GMC0026R.pdf?nocache=9517647
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