
  ٢٠١٢ نوفمبر ٧                في ھذا العدد

  ا�خبار

  عالمياً 

 المناخ تغير معللتكيف  المزارعينصغار لجديد  برنامجيطلق  الزراعية للتنمية الدولي الصندوق •

 C4دعم مشروع أرز لمليون دو(ر  ١٤ميليندا جيتس يخصصان آند ومؤسسة بيل  IRRIومعھد  المتحدة المملكةحكومة  •

 

  أفريقيا

 لجفافالمقاومة ل الذرةزراعة ستبدأ قريًبا في  زيمبابوي •

 فاسو بوركينا في Btالـ  قطنلحقول  قةا6فار زيارة المساھمين الزراعيين •

 الزراعية الحيوية التكنولوجيابين شراكات  للثقة ا6ساسي الدورتوضح  دراسة •

 الطفيلي الستريجا نباتل مقاوم ذرةيطورون صنف  العلماء •

 أفريقياالمفتوح في  OFABتنضم لمنتدى  فاسو بوركينا •

  

  ا�مريكتين

 Cochliobolus victoriaeالنباتية نتيجة اAصابة بفطر  6مراضحدوث ا آلية •

 ضد حشرة المن ا6سود توتجديدة في ال مقاومةاكتشاف  •

 سافااالكالفاصوليا و في اCفات مقاومةستحداث ( Beauveria bassiana فطر استغBل •

  

  الھادئ آسيا والمحيط

 ساراواك طحالب في الحيوية الطاقة ثوبحتدعم  ميتسوبيشيشركة  •

 وراثًياالمحورة  لمحاصيلا خبارأ تغطيةفي  الصحافة حريةو الحيوية التكنولوجياات سياس •

 وراثًيا المعدلةالمعدلة وغير  الذرة ةعازرتتوسع في  فيتنام •

 الفلبين في المرتفعات مزارعيإنتاجية  لزيادة جديدة أرز أصناف •

  

  أوروبا

 التربةفي ات النباتمع  الميكروبات تفاعل يحددون آلية العلماء •

 يورث نسله أجسام مضادة النباتاتدراسة تستنتج أن الجيل ا6بوي في  •

 الثمرة نضوجتوثر في  التيبجامعة لستر يكتشفون العملية الخلوية  علماءال •

 المفيدة الدقيقة الكائناتتتعرف على الكائنات الممرضة و النباتات •

  

  البحث العلمي

 لطماطمالوراثي ل تحولا6جروباكتيريام في ال سB(ت بين مقارنة •

 ناقلك الصويا فول بروتين باستخداما6رز المعدل وراثًيا  فيمركب الBكتوستيتن  زيادة •

  

  إع'نات

 القمحدورة أساسيات تحسين  •

 BioVeg2013المؤتمر التاسع حول التكنولوجيا الحيوية النباتية  •

    



  عالمياً 

  المناخ تغير للتكيف مع جديد لصغار المزارعين الزراعية يطلق برنامج للتنمية الدولي الصندوق

 

تحت اسم  المناخ تغير خطرللتكيف مع  المزارعين صغار دعمل يھدف جديد مشروع) IFAD( الزراعية للتنمية الدولي الصندوقأطلق 

 التنمية في المناخية المخاطر قضايا لمعالجةالقوية والمتجددة  جھودالمشروع أحد  يمثل. و)ASAP( المزارعين" راصغ تكيف"برنامج 

 المجتمعات فيالمتعلقة با(بتكارات المناخية  ا(ستثمارات في المشترك تمويلال ASAPسيقدم برنامج  المقبلة، السنواتوخBل . الريفية

 .العالم أنحاء جميع في الصغيرة6صحاب المزارع  الفقيرة

 

المقاومة  محاصيلا6سمدة وال استخدامب الحيوانية الثروة ونظم المختلطة المحاصيل اعتماد ھي البرنامجسيستغلھا التي  المناھجمن بين 
لتقليل  فعBا6محاصيل ا6غذية  من كBً  تشملالتي  المحاصيل تناوبو مختلفة؛ال منتجاتالعلى  المخاطرشتيت وت اAنتاجية لزيادة لجفافل

 خBل المياه وزيادة ؛التربة نوعية لتحسين الغابات زراعة نظم من ومجموعة ؛ا6سرة تغذية تحسين مع المناخية لتھديداتل التعرضخطر 

 من لBستفادة المحلي المجتمع منظمات تمكينعلى  ASAPكما سيعمل برنامج . ا6سرة لدخل إضافية مصادر وتوفير الجفاف فترات

  .المناخية المخاطروتنظيم  إدارةالمرتبطة ب الجديدة والتقنيات والمعلومات المھارات

  

  .http://www.ifad.org/climate/asap/smallscale.htmلمزيد من المعلومات، ادخل على 
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  C4مليون دو;ر لدعم مشروع أرز  ١٤ميليندا جيتس يخصصان آند ومؤسسة بيل  IRRIالمتحدة ومعھد  حكومة المملكة

  

 دو(ر مليون) BMGF( يتسج ميلينداآند  بيلمؤسسة و) IRRI( ا6رز لبحوث الدولي المعھدبالتعاون مع  المتحدة المملكة حكومةخصصت 

ھو أحد أصناف ا6رز و ،6C4رز  تطوير إلى IRRIالذي يقوده معھد  المشروعيھدف . المقبلة الثBث السنوات في C4أرز  مشروع لدعم
مع  %٥٠ إلى تصلبنسبة الحبوب ية إنتاج، قد يحتمل C4وإذا نجح تطوير أرز  .الحبوبتحسين جودة ل الشمس ضوءلBستفادة من المعدلة 

 .المستقبل في الغذائي ا6من تحقيق في سھما6مر الذي سيوھو  ،المغذيةالعناصر و المياه من أقل كميات ماستخدا

 

 لعملية،ل الBزمةوظيفية ال ا6ساسية العناصروحددوا  ا6رز في C4للكربون  الضوئيالبناء  لتجميع الBزمة الجيناتبالفعل  الباحثون حدد

 الثانية لمرحلةفي ا C4 6رزاختبار  نماذج إنتاج إلى الفريق يھدفو. C4 6رزالBزمة  ١٣جينات من الجينات الـ  ١٠نجحوا في إدخال و

  .المشروع من
  

of-h(p://irri.org/index.php?op,on=com_k2&view=item&id=12382:rice-على  IRRIشاھد البيان الصحفي لمعھد 

boost&lang=en-financial-gets-future-the.  
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  فريقياأ

  ستبدأ قريًبا في زراعة الذرة المقاومة للجفاف زيمبابوي

  

مع  الجديد الذرةصنف يتوافق . SIRDAMAIZE 113 لجفافالمقاوم ل الذرة ة صنفعازرمن  اقريبً  مبابوييز في نوالمزارعسيتمكن 

أوائل  في زيمبابوي رئيس نائب موجورو جويسبواسط  اقريبً  للزراعة البذوريتم طرح  أن ويتوقعبزيمبابوي البذور ھيئة شروط  جميع
  .٢٠١٢ أغسطس

  

 مناطقالفي  ةلزراعكصنف مBئم لتمت اAشادة به  قدف الجديدةصنف أما ال ،١٩٩٧ عام منذ SIRDAMAIZE 113يجري تطوير صنف 

جميع ا6صناف الھجينة  علىيتميز ھذا الصنف  الجفاف، ظروف فيو. القاحلة شبه المناطقب إليھا يشاروالتي  زيمبابويفي القاحلة المطيرة 
 التي الصغيرة الحبوبويتفوق ھذا الصنف أيًضا على . القاحلة شبه المناطق فيللزراعة  صBحيته يعزز مما ا6خرى من حيث اAنتاجية

  .للجفاف المعرضة المناطق فيبكثرة  المزارعينيزرعھا صغار 

  

و  http://www.sirdc.ac.zw/index.php/bulletinعلى  SIRDMAIZE 113اقرأ المزيد حول 
http://allafrica.com/stories/201210291347.html لمزيد من التفاصيل، تواصل مع .Tarisayi Zvoma  على

tzvoma@sirdc.ac.zw.  
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  فاسو بوركينا في Btالـ  لحقول قطن ا�فارقة زيارة المساھمين الزراعيين

  

 ،وزيمبابوي وزامبيا أفريقيا وجنوب أوغنداو مBويو كينياو غاناو أثيوبيام بينھ من، أفريقية قام المساھمين الزراعيين من ثمانية دول
بواسطة مركز  جولةال تنظيم تم. فاسو بوركينا غربفي  ديو(سو وبوبو بوني ةمنطق في وراثًيا المعدل Btالـ  قطن حقول بزيارة امؤخرً 

AfriCenter   التابع لھيئةISAAA ٢٠١٢ أكتوبر ٢٥ إلى ٢٣في الفترة من الجھات المشاركة  مع بالتعاون. 

 

الجھات المعنية والمساھمين  مختلف بين واجمعلي ٢٠٠٦ عام منذ اسنويً  جولةھذه ال والجھات المشاركة AfriCenterينظم مركز 

 بذور إنتاججودة  ضمان"ھذا العام  الجولةعنوان  وكان. القطنفي زراعة  فاسو بوركينا نجاح استراتيجيات على للتعرفالزراعيين 

 Aنتاج والعلماء المزارعين مع فاسو بوركيناتعامل  كيفيةعلى  نوالمشاركتعرف ". أفضل ) لضمان إنتاجيةBollgard II( ٢بولجارد 

 ة بالدولةالزراعي بحوثمعھد ال وموظفي المزارعين مع لتفاعلا فرصةعلى كما حصلوا أيًضا . القطن مزارعي لبقية الجودة عالية بذورال

)INERA (وشركة SOFITEX  ثاربحوثھا حول  نتائجشاركت ب يتالللقطنCقتصادية ا)الـ  لقطن وا(جتماعية اBt بلدھم في. 

 

، وعندما عرفنا الصحف في ذكرھا يرد لموخبرات  تجارب ھيفي الحقل  هرأيناما " زيمبابوي دولة وزير وني،جن سيلفستر. دوأشار 
 نائب مكتبصرح الوزير بھذا في  ".مدھشة تجربةأدركنا أنھا  Btالـ  قطن من ةستفادستطاعوا ا(ا وكيف للمزارعين المادية الظروف

 .الجولةفي  المشاركينضمن  اأيضً  كان الذي الرئيس

 

. د وقال. ومنظمين وعلماء اتالقرارواضعي و وصحفيين مزارعينزراعيين و مرشدينتضمنوا  مشارك ٥٢بين  الجولة ھذهمعت ج

 التجربة ليأظھرت " الكوميساب أفريقيا وجنوب شرق في السلع تجارة لتحالف الحيوية لتكنولوجياي ا6قدم لسياسال مستشارال بيBي، يتاشيوج

 ما لديأصبح  جمعھا، تم التي البيانات معف. الناس حياة في افرقً يصنع  أن يمكن العلم بأن مقتنع وأناالواقع  أرضتجري ا6شياء على  كيف

  ".المنطقة في Btالـ  قطن اعتمادب لديناعBم المزارعين A يكفي

  

على  ISAAA AfriCenterلمزيد من المعلومات حول الزيارة، تواصل مع د. مارجريت كاريمبو، رئيس مركز 

m.karembu@isaaa.org.  
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  الزراعية الحيوية بين شراكات التكنولوجيا للثقة ا�ساسي توضح الدور دراسة

  

 الدراسة جريتأُ . سنوات أربعاستغرقت دراسة جديدة  عنه كشفتھذا ما  الزراعية، الحيوية التكنولوجيا (عتماد أساسيمتطلب  الثقةُتعد 

 حالة دراسات ةثماني فيالمنھارة  أوالثقة المبنية  تقييم خBل من تورنتو وجامعة ةيالصحالجامعة  شبكة في روتمان ساندرا الباحثينبواسطة 

 والشفافية الصدق: ھي رئيسيةعوامل  ستةتحددھا  الحيوية التكنولوجيا مشاريع سياق فيالمبنية  الثقة أن اأيضً  الدراسةاستنتجت و. أفريقية

 .السخاءو والتضامن والمساءلة والقدرة

 

بعد  ھامة استنتاجات علىحصل و الزراعية الحيوية التكنولوجيا مجال في الثقة مسألة فيغير مسبوقة  ةقيعمدراسة  العملوأجرى فريق 
 فاسو بوركينادول ھم  سبعةل تمتدمتعلقة بالتكنولوجيا الحيوية الزراعية  أفريقية مشاريعثمانية  فيالمشاركة الجھات المعنية  مع ةمقابل ٨٠

 .المشاريعفي أًيا من ھذه  ينغير مشارك الدراسة فريق أعضاءجميع . وأوغندا وتنزانيا أفريقيا وجنوب ونيجيريا وكينيا ومصر

 

 أھمھي  كنت لم إنھذا  ،للغاية ماھعنصر  الثقة أن علىاتفقت جميع مقابBتنا " روتمانساندرا  مركزقائد الدراسة بأوبيديما إيزيزكا،  وقال

من الصعب جًدا الوصول " وأضاف "في مجال التكنولوجيا الحيوية الزراعية. والخاص العام القطاع بين شراكةال فشل أو نجاح في عامل
بين  الثقة عدمكم ھائل من  يوجدنجد أنه  ،وراثًيا المعدلة المحاصيل حولالقائم  الخBفومع  ،على وجه الخصوص الشراكات ھذه في لثقةل

 ".والتطوير البحث ديتعقكما يؤدي إلى  الخاص القطاعشركات البذور في 

 

اCدمي  BستھBكالمطورة ل جديدةال محاصيلال حول ثقةأنه من الصعب جًدا تكوين ال اأيضً  الباحثون وجد الشاملة، ا(ستنتاجات بينومن 
  .المحسن القطن مثل الغذائية غير المحاصيل على تركز التي المشاريعأكثر من  المثال، سبيل على للحشرات المقاومة الذرةك

  



متضمن في الرابط التالي . المقال ٢٠١٢نوفمبر ١تم نشر الدراسة في المجلة البريطانية أجريكلتشر آند فوود سيكيوريتي بتاريخ 
sde102212.php-11/srcf-h(p://www.eurekalert.org/pub_releases/2012 ل . يمكن الدخول على الدراسة منBالرابط خ

h(p://www.agricultureandfoodsecurity.com/supplements/1/S1 ،تواصل مع تيري ُيرجى ال. لمزيد من المعلومات

  .tc@tca.tcكولينز على 
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  الطفيلي الستريجا لنبات مقاوم يطورون صنف ذرة العلماء

  

 زراعة تجعلالتي  الحشيشة الساحرة باسم اأيضً  المعروفو الطفيليةالستريجا  أعشاب لمكافحة TAN222 باسم جديد ذرةيتم تطوير صنف 

 المشترك البحث من سنوات عدةخDصة  ھو الجديدالصنف . وأوغندا تنزانيا في وخاصة مستحيلأمر شبه  ا;فريقية المناطق بعض في الذرة

. إسرائيل في للعلوم وايزمان ومعھد BASF الزراعية الكيماويات ومورد منتجو )CIMMYT( والقمح الذرة لتحسين الدولي المركزبين 

بارتفاع  اأيضً يتميز  المحصولفإن  تنزانيا، فيللستريجا  مقاوملصنف الالمنتجة لشركة تانسيد إنترناشونال  مدير ،ماشوري Qيساكا اوفقً و
  .الواحد للھكتار الذرة من طن ٣٫٧إنتاجيته بما يعادل 

  

  .http://blog.cimmyt.org/?p=9525لمزيد من المعلومات، قم بزيارة 
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  في أفريقيا المفتوح OFABتنضم لمنتدى  فاسو بوركينا

  

 تتم. المنتدى المتنامية أسرةفي كعضو سادس  "أفريقيا في الزراعية الحيوية للتكنولوجيا المفتوح لمنتدىانضمت بوركينا فاسو مؤخًرا "ل
 ترأس. الفرنسيةب الناطقة ا6فريقيةأول عضو من الدول  ھايجعل مما ٢٠١٢ أكتوبرفي الثاني والعشرين من للمنتدى  فاسوإضافة بوركينا 

 ا(فريقية الزراعية التكنولوجيا لمؤسسة التنفيذي والمدير كوناتيجنيسا  بروفيسور وا(بتكار العلمي للبحثالدولة  وزيرھذا الحدث 

)AATF (كيتيري دينيس. د. 

 

 الحيوية والتكنولوجيا عامة بصفة الحيوية التكنولوجيا استخدام يمكنبأنه  مقتنعين نازل (نحن "الحدث  اطBق خBلبروفيسور جنيسا  وقال

المتمصلة في  التحديات على بكفاءة للتغلب التقنيات ھذه استخدام يمكنو .الزراعي للنمو قويال محركال كونتل التحديد  وجه على الزراعية
 تعزيز في OFABمنتدى  أھمية على وزيركما أكد ال ".والفقرئي الغذا ا6من وانعداموانخفاض المحصول  المناخ وتغير السكانية الزيادة

 أھمية ذاتالتي وصفھا بأنھا  وراثًيا المعدلةموقف العامة تجاه المنتجات  وتغير والتفاھم العام والوعي الحيوية التكنولوجيا خبرات تبادل

 OFAB مثلمنتدى مما ( شك فيه أن "وأضاف قائBً . أفريقيا في المزارعين لصغار الحيوية التكنولوجيا لمحاصيل المستدام لنشرل حاسمة

 ".الزراعية الحيوية التكنولوجيا أھمية فھم في كبيربشكل  ساھمسي

 

أنه عمل  بحجة أفريقيا في الحيوية التكنولوجياحول  سلبيال النقاش AATFبمؤسسة  التنفيذي المديركيتيري،  دينيس. دانتقد  ،وخBل الحدث

 منافع من ا(ستفادة من نھامكa يُ  وضع في أفريقياه يجب أن تكون أن إلى وأشار. القارة في الزراعية الحيوية التكنولوجياتوصيل  إبطاءعلى 

 عن فضBً  التكنولوجيا، استخدام لدفع تنفيذھا يتعين التي وا(ستراتيجيات السياسات على النقاشوينبغي أن يركز  القوية، التكنولوجيا ھذه

 .بھا الدول الفرديةتقوم  أن يجب التي ا(ستثمارات طبيعة

 

حقول قطن في  السنوية AfriCenter جولةحضروا ممن  وزامبيا أفريقيا وجنوب وأوغندا ومBوي كينيا من مشارك ٥٢ھذا الحدث  حضر

  .فاسو بوركينافي  Btالـ 

  

  .africa.org-d.otunge@aatfعلى منسق المنتدى دانيل أوتونج  أفريقيا، تواصل مع OFABلمزيد من المعلومات حول منتدى 
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  ا�مريكتين

  Cochliobolus victoriaeالنباتية نتيجة اGصابة بفطر  حدوث ا�مراض آلية

  

 دراسةفمن خBل . Cochliobolus victoriae فطرل الحبوبسبب تعرض محاصيل  لعلماءل ونجأوري و(ية جامعةب بحثية دراسةفسرت 

 الفطر نتجهم الفيكتورين الذي يس أن العلماء اكتشف ،)arabidopsis thaliana( اأرابيدوبسيس ثاليان ينموذجالنبات ال في الفطر آلية

. LOV1 ا العلماء باسموصفھبمناعة لحمايته  البروتين ھذاويتمتع  TRX-H5K بروتيننبات ا(رابيدوبسيس عن طريق ا(رتباط ب يھاجم

و6ن نبات . عنه لدفاعل خBيافي "انتحار" ال LOV1تتسبب مناعة  البروتين،و يھاجم أيعترض  أن يحاول شيءأي  يكون عندما

أن ھذه ا6صناف قد تكون عرضة  الباحثون عتقد، اوالفاصوليا وا6رز والشعير الشوفانمع  الجيناتا6رابيدوبسيس يتشارك في بعض 
 .لbصابة بالفطر أيًضا

 

بالو(يات المتحدة في  الشوفانحاد في إنتاجية  انخفاض فيتسبب  يذال فيكتوريا لفحة مرض Cochliobolus victoriaeيسبب فطر 

تسبب في النبات ويسيقان  يضعفو ،في معاد مبكر البذور نضجمما يؤدي إلى  الشتBتيتسبب الفطر في تلف ا6وراق و. ا6ربعينات
 حبوب أصنافتطوير والقائمين على التحسين النباتي إلى  النباتات ينمربي ساعديؤدي إلى مأن  ا(كتشاف لھذا يمكن. ا6رض علىوقوعه 

  .cمراضمقاومة ل وبقول

  

h(p://oregonstate.edu/ua/ncs/archives/2012/oct/osu-على  أوريجون و(ية جامعةشاھد البيان الصحفي ل

plants-kills-fungus-oat-how-demystifies.  
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  ا�سود ضد حشرة المن جديدة في التوت مقاومةاكتشاف 

  

 شتBت عدة فحصقام الفريق ب. المن حشرةضد  مقاومة لديه ا6سود التوت أنبوزارة الزراعة ا6مريكية  وزمBؤهالعالم تشاد فين  اكتشف
. انجوميشيو ماين و(يةو أونتاريو منفي ثBثة أصناف منھم  المن حشرةقوية ضد  مقاومةوعثروا على  البري لتوتمن أصناف ا
. واحد جين انجميشيبينما يتحكم في مقاومة صنف  ، جيناتيتحكم فيھا عدة  وأونتاريو ماينالموجودة في أصناف  المقاومةواستنتجوا أن 

 .يتجارال ا6سود التوت أصناف في المقاومة إدماج على العلماء ةساعدإلى م المقاومة الجينات ھذهتحديد سيؤدي 

  
  .h(p://www.ars.usda.gov/is/pr/2012/121031.htmاقرأ المزيد على 
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  سافااالفاصوليا والك في اHفات ;ستحداث مقاومة Beauveria bassiana استغ'ل فطر

  

يتم و مخففة" الحيوية المبيدات" ات المتاحة تجارًياالفطريتكون وعادة ما  ،العضوية اCفات مكافحة فيمنذ فترة طويلة  الفطرياتُتستخدم 
 لحماية ةالمخفف الفطرية المبيدات منعديدة  اتلتر ا6سلوب ھذاويتطلب . المحصول حولعلى التربة  أو المحاصيل على مباشرة ھارش

 الزراعة وزارة) وCIAT(ا(ستوائية  للزراعة الدولي المركزب علماءسيستخدم ال ،ھكذاو. تكلفة كبيرة لمزارعينمما ُيحمل صغار ا كله حقلال

نباتات  داخل عيشلت الفطريات من معينة سBلة إدخال خBل من الفطرياتمكافحة  من قدر أقصى لتحقيق جديد نھج) USDA( ا6مريكية

 . والفاصوليا سافااالك

 

 سافااالكمحاصيل الفاصوليا و إلى اتجاريً  المتاح Beauveria bassianaفطر  نقلإمكانية  إثباتيأمل العلماء بالمؤسستين السابق ذكرھما 

 دفاعاتتحسين ال على ساعدسي فطرال أن ثبات، يسعى العلماء Aمباشرة اCفات قتل من بدً( ف. كنوع من التطعيم أو التحصين الفطري

 لبذوركان سيورث لنسل ا إذا ما لمعرفة ا6مالنباتات  زھورالفطر داخل  رشسيتم  للفاصوليا،بالنسبة . اCفات ضده النباتاتداخل  الطبيعية

 ةعازر خBل منالتي تتم زراعتھا  سافاالكوبالنسبة لنباتات ا. اCفاتداخلية ضد  مقاومةنسل بذور به  توفرقد  نجاحھا، حال فيو. أم (
 Grand Challengesبواسطة منحة  المشروع تمويل سيتم. ا6جزاء المقطوعة رشيتم س ا6م، النباتاتجذوع مقطوعة من 

Explorations )GCE ( يتسج ميلينداآند  بيل مؤسسةالمقدمة من. 

 

friendly-could-resistance-of-h(p://www.ciatnews.cgiar.org/en/2012/11/02/culture-شاھد المقال ا6صلي على 

cassava/-and-beans-to-hand-nghelpi-a-offer-fungi.  
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  الھادئ والمحيط آسيا

  ساراواك طحالب في الحيوية الطاقة تدعم بحوث شركة ميتسوبيشي

  
 لدولةفي ا لطحالبل البيولوجي التنوع (ستكشاف البيولوجي لتنوعل ساراواك مجلس مع تعاون يةاتفاقعلى  ميتسوبيشيوقعت شركة 

 مجلس أنشأه يذال يالبحث معھدال خBل من مشتركة علمية رحBت تنظيم سيتمه أن ھابيان فيت الشركة وقال. المتجددة للطاقة محتمل مصدرك
 البحثيھدف و. الطحالب أنواع ودراسة وعزل وجمع ساراواك مياه في الفريدة ا(يكولوجية النظم (ستكشاف البيولوجي لتنوعساراواك ل

 منتجاتاستخدامھا كو؛ الحيوي للوقود الخام موادك أو الحيوية الكتلة(ستخدامھا في  لطحالبالمفيدة ل البيولوجية الخصائص تحديد إلى
 الدين محييتان سري  الوزراء رئيس نائبساراواك  مجلسو ميتسوبيشي شركة بين الوثائق تبادل شھد. ئيةغذاال تطبيقاتمساعدة في ال

 .للمؤتمرات كوا(لمبور مركزب ٢٠١٢بيوماليزيا  ومعرض مؤتمر افتتاح في شارك الذي ياسين

 

لمعرفة المزيد حول صناعات التكنولوجيا الحيوية في ماليزيا، تواصل مع ماھاليتشومي أروجانان من مكتب معلومات التكنولوجيا الحيوية 
  ..org.mymaha@bic) على MABICالماليزي (
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  المحورة وراثًيا أخبار المحاصيل في تغطية الصحافة وحرية الحيوية سياسات التكنولوجيا

  

 المعدلة المحاصيلالمتعلقة ب ا(خبارية التقاريرالوطنية في التأثير على الصحافة  وحرية الحيوية التكنولوجيا سياساتلتقييم  دراسة جريتأُ 

على محتوى  تحليل أيوا و(ية جامعةأسورو ب روبيالباحث  أجرى ،ا(جتماعية المخاطر إطار تضخيم مبدأ استخداممن خBل . وراثًيا
 .وفيتنام وتايBند والفلبين وماليزيا ندونيسياإو كمبودياتحديًدا و آسيا شرق جنوبدول  في الصحف

 

 الوقائية سياسةال تشجيعو ،زادت ا(شاعات التي تستغل المزيد من المزارعين ،الدولةب صحافةال وضعزاد تراخي ه كلما أن النتائج أظھرت

 على زيتركتميل لل التيالمستقطبة  التقارير إلىا6خبار  مصادر تنوعكما أدى . لمعرفة ا6خبار أكثر مصادرا(ستشھاد ب الحيوية لتكنولوجيال

 والمؤسسات السياسيينعن  ةلونقم المصادر أكثر كانت ،الدول التي جرت عليھا الدراسة جميع فيو. التكنولوجيا ھذهل سلبيةا(دعاءات ال

 القانونية/السياسةا ھي القضايا مً استخدع ا6كثر ايالمواض وكانت. الحكومية غير المنظماتو والمحلية الدوليةالمنظمات  تليھا الحكومية

 .الغذائي وا6من السBمة وقضايا

 

  .http://goo.gl/vywwzاقرأ المقال كامBً بالمكتبة الرقمية لجامعة و(ية أيوا على 

  

  ] ةرسال لصديق | تقييم ھذه المقالإ [

 

  وراثًيا المعدلة وغير المعدلة تتوسع في زراعة الذرة فيتنام

  

فام ل اوفقً جاء ھذا البيان  .للثروة الحيوانية علف% ك٨٥-٨٠بنسبة  الذرة منتصل فيتنام لمضاعفة إنتاجھا  أن ٢٠٢٠ عام بحلول المتوقع من
 الذي "Syngenta Asia-Pacificالصحفي "مؤتمر ال خBل، الريفية والتنمية الزراعة وزارةب المحاصيل إنتاج إدارة مدير نائب ،دو فام

خصبة  ھجينةوأصناف  جديدة ذرة أصنافتطوير و المستمر البحثمن خBل  ھذا تحقيق يمكنفام أنه  قالو. من تشي ھو مدينة في قدعُ 
 في بكفاءة استخدامھا يمكن التي وراثًيا المعدلة ةالھجين الذرة استخدام في ثقته عن أعرب كما. المناخ تغيرالمرتبطة ب المشاكلومتكيفة مع 

 .الذرةل اصيإنتاجية مح لزيادة واسعةال مناطقال

  
. html-3-brief-in-h(p://english.vietnamnet.vn/fms/business/51713/business.11يمكن عرض المقال ا6صلي على 

  .htttm@yahoo.comمن المعلومات حول التكنولوجيا الحيوية في فيتنام، تواصل مع ھين لي على  لمزيد
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  الفلبين في المرتفعات إنتاجية مزارعي لزيادة جديدة أرز أصناف

  

 ا6رز لبحوث الدولي والمعھد) PhilRice( ا6رز لبحوث الفلبيني المعھد جھود خBل من رزجديد من أصناف ا6 صنف ١٣تم تطوير 

)IRRI ( إنتاجية أعلى من إنتاجية  ا6صناف ھذهتقدم  أن، وُيتوقع ا6خرى ةالمرتفعومزارعي ا6راضي الفلبين  مزارعيبھدف زيادة إنتاجية

 طن ٧٫٦ إلىوصلت إنتاجيته  Ka,han 1 أو Rc23 NSIC باسم لمعروفا أصنافھذه  حدأن أ التقارير تدافأو. التقليديةا6رز  ليصامح

 المبادرةُتعد . السنة في فقط واحدة مرة زرعيُ  الذي التقليدي ا6رز محصولب تهمقارنطن عند  ٢بزيادة  يوم ١٠٠ بعدالواحد  لھكتارفي ا

 "آسيا شرق وجنوب آسيا جنوب في للجفاف المعرضة المنخفضة ا6راضي في الفقرالتغلب على و المعيشة تحسين سبل"مشروع  من جزء

 .الزراعية للتنمية الدولي الصندوقبواسطة  مولالمُ 

 

  .h(p://www.philrice.gov.ph/?page=resources&page2=news&id=191على للمعھد شاھد البيان الصحفي 
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  أوروبا

  مع النباتات في التربة الميكروبات تفاعل يحددون آلية العلماء

  

 في الميكروباتمع  النباتات تفاعل آلية يورك وجامعةبوثماستيد  بحوث ومركز سينسبري ومختبر )JIC( ينيسإ جون مركزل باحثونال حدد

 تلك ميكروبوال النباتالھامة التي تحدث بين  التفاعBتمن بين . عمليةھذه ال في النباتات تساعد التي الجيناتوا مسار تعقبكما . التربة

التفاعBت التي تقوم فيھا و الفوسفات مثل الغذائية لعناصرل النبات امتصاص في ساھمت يتال mycorrhizal فطرتحدث في  التيالتفاعBت 

 .البقوليات وخاصة النباتات بعض في أسمدة بمثابةتعمل  التي النيتروجينالبكتيريا بتثبيت 

 

في فطر  محددة النسخ املوع الباحثون حددو تأشيري، مسارالنبات من خBل  داخليحدثان  ينتفاعلأن ھناك  الدراسةأوضحت 
mycorrhizal . القدرة  أنإلى  البحثوخلص . الممرضة مما يمثل خطًرا على النبات الميكروباتبالتأشيري  مسارال تعيين يةكيفكما فسروا

  .لbصابة بالكائنات الممرضة عرضةالنبات  تركي أن يمكن مفيدة تفاعBتتكوين  على

  

  .interactions/-microbial-biuology-h(p://news.jic.ac.uk/2012/11/currentشاھد المقال ا6صلي على 
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  نسله أجسام مضادةيورث  دراسة تستنتج أن الجيل ا�بوي في النباتات

  

أحد أجناس زھرة ا6قحوان  وھوي "البيريثم" الزھر النبات على دراسةن جينينخافابجامعة  الدوليةالنباتية  البحوثبھيئة أجرى الباحثون 
ُيعطي . الخارجية التھديدات ضد تحميھم التي المواد من نوعين ھابراعم تعطي ا6م النباتات أنأظھرت الدراسة  .وينتمي للفصيلة النجمية

خBل  من ةالبذر وسطفي النباتي  الجنينالبريثرين  دخلي. الغازية والحشرات الدقيقة الكائنات مقاومةالنبات ا6م أوً( مركب البريثرين ل
 .ةالبذر جدار

 

 sesquiterpeneمادة ُتسمى  جدا صغيرة قطرات على تحتوي البذور جدار فيشعيرات نباتية  مالنبات ا6 نتجيُ  ذلك،ل باAضافة

lactones،  مركبات  خلتد البذور، تنبت عندما. ا6خرى النباتات جذور نمو منع على القدرة لديھا موادوھيsesquiterpene 

lactones  مباشرة المجاورة المنطقة في النباتات جذور نمو لتمنع كافية لكنھاو اجدً  صغيرة كمياتب التربةفي. 

 

give-ur/Show/Mothers-wageningen-http://www.wageningenur.nl/en/news-شاھد المقال ا6صلي على 

too.htm-plants-in-drenchil-their-to-antibodies.  
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  الثمرة توثر في نضوج بجامعة لستر يكتشفون العملية الخلوية التي العلماء

  

 المسؤولة النباتية يةوالخل جزاء"ا6 الخضراء البBستيدات على تؤثر التيالخلوية التنظيمية  العمليات ليستر جامعةالبيولوجيا ب علماء اكتشف

 -  )ubiquitin proteasome system(بروتيوسوم  اليوبيكويتين نظامب تأثرالكلوروبBست ي أن وااكتشفو. "الضوئي التمثيل عملية عن

 وظائف لتنظيم محددة بروتينات ماستخدا يمكن أنه الباحثون يعتقد لذلك، ونتيجة. الخBيا في فيھا المرغوب غير البروتينات انھيار

 .الثمار نضج خBلوزيادة صبغته الكلوروبBست 

 

 لبروتينيشفر  الذي النباتية الخBيا يةنو فيالموجود " SP1" جينالنتائج  حددتو نوفمبر، ٢بتاريخ  ساينس مجلة فيالدراسة  نتائج نشرتم 

استخدام  إمكانية بالفعل فريقويبحث ال. UPS عملية خBل منتطور الكلوروبBست  مينظيعمل على ت الذي ubiqui,n E3 ligase يسمى

 .موالحوال والفلفل الطماطم مثل خرىا6 المحاصيل في SP1 جين

 

. البيان الصحفي متاح على البيولوجية والعلوم الحيوية التكنولوجيا بحوث مجمعتم تمويل البحث من خBل منحة 
-akthroughbre-chloroplast-releases/2012/november/could-h(p://www2.le.ac.uk/offices/press/press

crops-in-ripening-fruit-controlling-to-key-unlock.  
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  الدقيقة المفيدة تتعرف على الكائنات الممرضة والكائنات النباتات

  

التي تساعد  البيولوجية الجزيئية لتفاعBتل جديدةھامة  خصائص ا6خرى البحثية والمؤسسات الدنماركب آرھوس جامعةب علماءذكر ال
 .مفيدةال أوالممرضة  الدقيقة الحية لكائناتل مناسب بشكل وا(ستجابةعلى التعرف  النباتات

 

 ديحدقام الفريق بت. الميكروبية والوراثة المتقدمة الحيوية الكيمياءالبحث تضمنت  في متعددةية تخصص نھج الدولي البحث فريق استخدم
. النباتية البقولياتأحد نماذج  منالممرضة  الدقيقة الحية الكائنات من كيتينجزء و الريزوبيا من فرزيُ ) Nod factor(معين  كيتين جزيء

ويتم التعرف على . الخBيا سطح على ةالموجود البروتين مستقبBت خBل مناللجين في النبات تحدث  مركبات عملية اكتشاف أنووجدوا 
بتحليل  فريقكما قام ال. البقوليات في الجذرية العقد تطوربجزء الكيتين وھي عملية ھامة ل المباشررتباط مركبات اللجين من خB( ا(

  .النباتية المغايرة نظمال في المستقبلة البروتيناتمن خBل تعبير  الجزيئي النشاط
  

genkender-item/artikel/planter-events/news-and-http://mbg.au.dk/en/news-لمزيد من التفاصيل، قم بزيارة 

ganismer/mikroor-nyttige-og-sygdomsfremkaldende.  
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  العلمي البحث

  الوراثي للطماطم ا�جروباكتيريام في التحول س';ت بين مقارنة

  

ت سB(ال أي لمعرفة، ومع تفاوت واختBف كفاءتھممنذ فترة طويلة  لطماطمالوراثي ل تحولال فيالمتنوعة سB(ت ا6جروباكتيريام  ستخدمتُ 
التالية  سB(تال قدرةالعلماء  اختبر. (ختبار ھذه السB(ت دراسة ريفرسايد كاليفورنيا جامعةى العلماء بأجر فعالية، ا6كثرھي  شائعةال

GV3101  وEHA105  وAGL1 و MP90 يا في النسخمن  محددكم  وارجفي تحول الطماطم وأدBالنتائج وضحتوأ. المضيف النبات خ 

 ناحية منو. محور فرديبھا جين  درجمال النباتات من نسبة وأقل التحول معد(ت أعلى أظھرت GV3101أن سBلة ا6جروباكتيريام 

 أظھرتو. محورال فرديالجين ال نسخالمدرج بھا  النباتات من ترددكان لھا أعلى  ولكن تحول قدرة أقل MP90 سBلةأظھرت ال أخرى،

 الجينوم علمما يعد أمًرا إيجابًيا في  وھو ،المحورة إدراج الجينات الفرديةو عاليةال تحولال كفاءةبين  مزيج أفضل EHA105 السBلة

  .الطماطم في الحيوية التكنولوجية تطبيقاتو
 

 .LI=true-1358-012-h(p://link.springer.com/ar,cle/10.1007%2Fs00299?1اقرأ المزيد حول الدراسة على 
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  كناقل الصويا فول بروتين باستخداما�رز المعدل وراثًيا  مركب ال'كتوستيتن في زيادة

  

في  تسببت التي الخطيرة ا6مراضأحد  وھو الصحية، غير الحياة أنماطالسمنة و عن نجميوعائي  يقلب" ھو مرض الدم كولسترول فرط"
 ھوي والبقر حليبال في لوبولينجتومركب بيتا (ك من مشتق ابيولوجيً نشط  يببتيدمركب ھو  الBكتوستيتن. العالم في الوفيات من كبير عدد

 عالية كميات تجمعدل وراثًيا ين أرز كيوتو جامعةب وزمBؤهكابانوس  سيرون العالمھكذا طور و. الكولسترول ارتفاع لعBج معروف دواء

 في دخالهثم إ الصويا فول بذورب A1aB1bالتخزين  بروتينفي  مرنةال المناطقفي  IIAEK تسلسل ٢٩من خBل إدخال الBكتوستيتن  من

 .مضيفكصنف  LGC-1صنف 

 

باستخدام  ا6رز بذورفي خBيا  )البذرة سويداء(اAندوسبيرم  في الBكتوستيتن مركبتسلسل ل ٢٩المحتوي على  A1aB1b بروتينتم تعبير 

 من بكثير أعلى نسبة وھي الجافة، البذور من راممللي جرام من الBكتوستيتن لكل ج ٢المعدلة وراثًيا  بذورال تنتجأ. محددةمحفزات جينية 

 استراتيجية تعد البذورب التخزين بروتيناتكناقل في  ابيولوجيً  النشطة الببتيدنسخ  من كبير عدد استخدام أن إلى النتائج ھذهوتشير . المعتاد

 .ا6رز في ابيولوجيً  النشطة الببتيدات مستويات لتحسين فعالة

 

  .h(p://link.springer.com/ar,cle/10.1007/s11248-012-9672-5ى اقرأ المقال البحثي عل
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  إع'نات

  دورة أساسيات تحسين القمح

  

 )والقمح الذرة لتحسين الدولي المركز( CIMMYTبمركز  القمح تحسين أساسيات دورة :الحدث

 ٢٠١٣ مايو ٣١ - مارس ١الفترة من : التاريخ

 باتانال بحوث ومحطات ونجأوبري سيودادبمدينة  CIMMYTمركز : المكان

 ٢٠١٢ نوفمبر ١٥: للتسجيل دامع آخر

 

 غير المنظمات أو الخاص وأ العام القطاعالعاملين ب تنمية احترافية لحديثي التخرج وصغار العلماء فرصة يھالقمح  تحسين أساسيات دورة

. بوضوح محدد يبحث ھدف على للعمل CIMMYTمركز  علماءأحد أفراد  عم المشاركين من صغيرةة مجموعكل  تعيين سيتم. الحكومية

 .المحددة عمليةال نشطةا6و لبرنامجرئيسي باالھو المدرس  عالمسيكون ال

 

، للحصول على نموذج الطلب، يرجى ah.yahyaoui@cgiar.orgعلى  ahyaouiYmor Aلمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع 

  .h(p://globalrust.org/trac,on/permalink/blog393زيارة  أوTO@cgiar.org-CIMMYاAرسال على 
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  BioVeg2013المؤتمر التاسع حول التكنولوجيا الحيوية النباتية 

  

 )BioVeg2013( النباتية الحيوية التكنولوجيا حول التاسع المؤتمر: الحدث

 كوبا أفيB، دي وجسيي جامعة ،بيوبBنتس مركز: المكان

 ٢٠١٣ مايو ١٠-٠٧في الفترة : التاريخ

 

الحيوية؛ التكنولوجيا  بمساعدةالطاقة الحيوية؛ والتحسين الوراثي و ؛الحيوية التكنولوجيا :المؤتمر في مناقشتھا سيتم التي المواضيعتضمن ت
 .العلومتواصل والنباتية  الحيوية التكنولوجيا وتعليم؛ النباتية الوراثية الموارد وحفظ؛ الحيوية لمعلوماتيةوا

  

  .http://bioveg.bioplantas.cu/Default.aspxلمعرفة تفاصيل التسجيل، يرجى زيارة موقع المؤتمر على 
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