
  ٢٠١٢ نوفمبر ٢١                في ھذا العدد

  ا�خبار

  عالمياً 

 مواد الغذائيةمستويات المواد المعدلة وراثًيا في الل الدوليتصدق على البيان دولة  ةعشر ث�ث •

 النبات مقاومةعلى  ا+صفر لصدأا دراسة تغلبل العالم أنحاء جميع في يةالبحث مؤسساتتعاون ال •

 مقاومة أكثر س�.ت لتطوير القديمة +رزس�.ت ال الجينية التركيبة وندرسي العلماء •

 

  أفريقيا

 الغذائي +مناتعزيز ل الحيوية التكنولوجيا باحثيتدعم  نيجيريا فيمدينة كا.بار  •

  

  ا�مريكتين

 الطماطم لفيروسات العالمي التوزيع خريطةي بجامعة كورنيل يعمل على رسم بحث فريق •

 حيوي ديزل إلىمباشرة  السكر تحويل كيفية ونكشفي العلماء •

 إنتاجيتھم لزيادة لنباتاتل البيولوجيةساعات التعمل على جامعة دارتموث  •

 ا+عشاب مبيداتالجديدة المقاومة ل المحاصيل حول حقائقيقدم  بوردوبيان جامعة  •

  

  آسيا والمحيط الھادئ

 الكمثرى جينومينتھون من قراءة تسلسل  العلماء •

 Syngenta MIR 162المعدلة وراثًيا  لذرةلفيتنام تصدق على التجربة الحقلية  •

  

  أوروبا

 آمنة أوروبا فيالُمعتمدة  وراثًيا المعدلة الكائنات: ا+غذية لس�مة ا+وروبية الھيئة •

 النباتات جذور في البكتيرية عاتوالمجم وندرسي العلماء •

 المنتجات المعدلة وراثًيا علىالجودة  بحوث ةدازيل يدعوفرانسواز ھوليه  •

 النباتات منغذائھا استمداد  ھايمكن الطحالب :دراسة بحثية •

  

  البحث العلمي

 الحيوي الوقود تطبيقاتو الحيوية الكتلة إنتاج في يالنبات ھرمونال دور تكشف دراسة •

  

  ما وراء كروب بيو تك

 و.يالبت شجرةبجامعة كوين ماري يقرؤون تسلسل جينوم  العلماء •

  

  إع(نات

 المتكاملة وا+غذية العلوممستقبل حول  الشباب علماءال شبكةمؤتمر  •

  

  رسائل تذكيرية

    يوتيوبال علىجامعة كاليفورنيا ل الزراعية ا.بتكارات ھاتفيديو سلسلة •



  عالمياً 

  لمستويات المواد المعدلة وراثًيا في المواد الغذائية دولة تصدق على البيان الدولي عشرة ث(ث

 

 السلع .ستيرادالدول  بعضالناتج عن القيود التي تفرضھا  العالمية التجارةا?خ�ل ب لتجنب دولي بيانة دولة على عشر ث�ثوقعت 

 شوائب من) LLP(ضئيلة نسب  على تحتوي التي المنتجات سيما و. وراثًيا معدلةالتي تحتوي على مقادير ضئيلة من المواد ال الزراعية

 وكوستاريكا وشيلي وكندا والبرازيل وا+رجنتين أستراليا وھي والمصدرة المستوردة دولكل من العلى البيان  وقع. وراثًيا المواد المعدلة

 .وفيتنام وايجوأورو المتحدة والو.يات وروسيا والفلبين وايجوبارا والمكسيك

 

 التجارةا?خ�ل بب المخاطرة لمعالجة وذلك )LLP( الضئيلةالمواد نسب ل ةمختلفال القضايا بشأن يالتعاونالعمل  على الموقعة الدول وافقت

كل من  ھجانمال تشمل أن وضمان عملية مناھج تطوير خ�ل من الزراعية للسلع الدولية التجارة وتسھيلالناتج عن نسب المواد الضئيلة 
 مخاطر من للحد"  الموقعةبين الدول  ةتعاونيالعمال ا+لبناء ) LLPنسب المواد الضئيلة ( على دولية عمل خطة وتنفيذ وا+ع�ف ا+غذية

  .بقضايا النسب الضئيلة المتعلقة الدولية لتجارة

  

  .on_low_level_presence.pdf-http://www.fas.usda.gov/international_statementاعرض البيان على الرابط التالي 
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  ا�صفر على مقاومة النبات الصدأ لدراسة تغلب العالم أنحاء جميع في البحثية تعاون المؤسسات

  

 سينسبري ومختبر ةالزراعي اتالنبات مولعل الوطني والمعھد ينيسإ جون مركز -  التالية الزراعية البحوث مؤسساتستتعاون كل من 
 لزراعيةللبحوث ا الھندي والمجلس الزراعية للبحوث ا?ثيوبي والمعھد الدنماركب آرھوس وجامعة المتحدة المملكةب انجليا ايست وجامعة

 .النبات مقاومة على ا+صفر الصدأ ضاممرجميع جوانب آلية تغلب  لفھم -  الزراعيةوجامعة كينيا  الھند في الزراعية بنجابجامعة و

 

 والمملكة والھند أفريقيا من ا+صفر القمحصدأ  س�.ت من متنوعة ومجموعة الحمض النووي الجديدة تسلسلتقنيات  استخداممن خ�ل 
 وعبر الوقت مرور مع المرض تطور يةكيف فھمل ا+صفر لصدأالقديمة لو الحالية مجموعاتال تسلسلبقراءة ن والباحثسيقوم ، المتحدة
 مقاومة على ةدراقال لقمحا جيناتأفضل  تحديد في النووي الحمض مستوى على تساعدأن  الجديدة المعلومات ھذهمن شأن . القارات

  .ا+صفر للصدأ مقاومة جديدةقمح  أصنافسيوفر فرصة تطوير وزراعة وحصاد  مما أطول لفترةالعوامل الممرضة 
  

worst-wheats-tackle-to-effort-h%p://news.jic.ac.uk/2012/11/global-شاھد البيان الصحفي لمركز جون إينيس على 

enemy/. 
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  مقاومة أكثر س(;ت لتطوير القديمة لس(;ت ا�رز الجينية التركيبة يدرسون العلماء

  

تطوير  ا+مريكية المتحدة الو.ياتب كورنيل وجامعة الھند في ا+رز لبحوث المركزي والمعھد إنجلترا في يورك جامعةب باحثونيحاول الس
. القديمة البريةا+رز  أنواع بين قيمةال الوراثية المعلومات جمعمن خ�ل  القاسية المناخية لظروفا مقاومةقدرة على  أكثر أرز أصناف
تطويرھا يتم وسفي جينوم ا+صناف القديمة  والفيضانات الجفاففي ظروف  البقاءعلى  النباتات تساعد التيالجينية  القطاعات تحديد وسيتم

 .التجارية ا+رز في أصناف

 

في  ادعتما.و قبولالب وتحظى لجفافمقاومة ل محسنةأرز  أصناف إنتاج دوليال فريقال يأمل سنوات، ربعذات مدة ا+ المشروع نھاية في
التطوير السريع  تمكنالتي س جديدةال دواتا+ عن فض� الھند، فيالتي تعتمد على الزراعة المطيرة  المناطق في المحلية المجتمعات
  .الجديدة ا+رز+صناف 

  
events/news/2012/research/ancient-and-http://www.york.ac.uk/news-شاھد البيان الصحفي لجامعة يورك على 

secrets/-rice.  
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  فريقياأ

  الغذائي لتعزيز ا�من الحيوية التكنولوجيا تدعم باحثي نيجيريا فيمدينة كا;بار 

  

الذي ُعقد في ) OFAB( أفريقيا في الزراعية الحيوية للتكنولوجيا المفتوح المنتدىأكد وزير الزراعة النيجيري أكينوومي أديسينا خ�ل 

 مارتينز ييودأ لوزارةل التابع يالجنوب ا?قليمي المديرفي رسالة قرأھا  الزراعية الحيوية للتكنولوجيا دعمه ،٢٠١٢ نوفمبرالثالث عشر من 

 الشعب وعامة المزارعين م�يين ثروةوزيادة   العالمية الغذاء أسواق في رئيسي .عب إلى نيجيريا تحويل من نتمكن أن قبل" قالالذي 

 ."الب�د وخارج داخل الزراعية الحيوية التكنولوجيا معاھد وخاصة البحثية المؤسساتنشارك  أنعلينا  نيجيري،ال

  

 دخلعزز تو عمل فرص وتولد الغذائي ا'من جل من تحقيقوتع الجوع من خالية نيجيريالكي تصبح " اختتم المدير قائً�  البيانوفي نھاية 

  ".بقيه الدولتتخلف نيجيريا عن مواكبة لن  المزارعين،

  

. لمزيد من المعلومات حول التكنولوجيا الحيوية في http://allafrica.com/stories/201211160465.htmlالمقالة الكاملة على  شاھد
   .m.karembu@isaaa.orgو على كاريمبد. مارجريت  ISAAAأفريقيا، يرجى التواصل مع مديرة أفريكا سنتر 
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  ا�مريكتين

  الطماطم لفيروسات العالمي التوزيع بحثي بجامعة كورنيل يعمل على رسم خريطة فريق

  

خريطة عالمية  ?نشاءا+مريكية  الزراعة وزارةالبحوث الزراعية بھيئة و كورنيل جامعةب )BTI( طومسونبمعھد بويس  علماءيسعى ال

 مقاومةبا+خرى ذات الصلة  والخضروات والفواكه الطماطم لتطويرربيين المزارعين والم وسائل وتطوير الطماطم فيروس توزيعل شاملة

 .الفيروساتمحسنة ضد 

 

 مقاومة عن المسؤولة الطماطم جيناتوتحديد  والناشئة الجديدةالطماطم  فيروسات عن الكشف طرق تطويرسيقوم فريق البحث تحديًدا ب

 توزيع كيفيةبصورة كبيرة حول  الناس فھمتعزيز  إلى ذلك يؤدي أن الباحثون ويأمل. النباتات ينلمربي المعلومات ھذهتوفير و الفيروس

  .ًيامستقبلللحد منھا  ا+وبئةتوقع انتشار  أدوات وتوفير العالم مستوى على الفيروس

  

to-together-work-ars-usda-and-bti-from-http://bti.cornell.edu/scientists-على  BTIشاھد البيان الصحفي لمعھد 

virus/-tomato-of-map-distribution-global-develop.  
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  حيوي ديزل مباشرة إلى السكر تحويل كيفية كشفوني العلماء

  

نتج عن . عام ١٠٠ من يقرب مامنذ  كتشفلما البكتيري التخمر من ديزلال وقودمنتجات  انتاج بيركلي كاليفورنيا جامعةب الباحثوناستطاع 
 يكون أنمن المحتمل و اليوم، المواص�ت وسائل في ستخدمالمُ  ا?يثانول وقود منأعلى  طاقةذات  منتجات من مزيجالتخمير  عمليةإعادة 

ً و. سنوات عشر إلى خمس غضون فييتم تسويقه   الدفيئة غازاتال انبعاثاتمن شأنھا تقليل  عمليةالھذه  فإن المشروعالعاملين ب لعلماءل وفقا
 .العالمي المناخ تغير في الرئيسيين المساھمينوالتي ًتعد أحد  دةبشالمواص�ت  وسائل منالناتجة 

 

 بيوتانولأسيتون و  إلى السكريات ريلتخم كمأسيتوبوتيلي كلوستريديومال بكتيريا توظف التي ،التخمر عمليةخ�ل  مناستطاع العلماء 
 ھذا حولتمادة محفزة طوروا  كما. ا?يثانول معظم ترك مع التخمر خليط من بيوتانولالو ا+سيتون ص�.ستخ وسيلة ريطوت وإيثانول،
 ا.ختبارات وأظھرت، الديزل وقود فيالموجودة ات الھيدروكربون مجموعة ثلاتم السلسلة طويلة الھيدروكربونات من مزيج إلى الشراب

 .تقريًبا الطبيعي الديزل وقودطاقة نفس تماثل (أنتج طاقة)  أحرق أنه

 

سكر و )الجلوكوز(الذرة سكر  ابدءً  المتجددة ا+ولية المواد من واسعة مجموعة استخدامتشمل بطرق متعددة  العملية ھذهيمكن تطبيق 
عمليات الحقلية في المخلفات  أو ا+شجار وأ العشب مثل الغذائية غير ا+ولية المواد مع ستعملكما أنھا  النشا،وحتى ) السكروز( قصبال

 .معالجة السليلوز

  
edu/2012/11/07/discoveryhttp://newscenter.berkeley.-على  شاھد البيان الصحفي لجامعة كاليفورنيا بيركيلي

diesel/-to-directly-sugar-convert-to-process-resurrects.  
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  إنتاجيتھم لزيادة للنباتات الساعات البيولوجيةجامعة دارتموث تعمل على 

  

 اTليات، ھذه بين من. تهووراث النبات سلوك على تؤثر التي مختلفةال لياتاTدراسة ب ثدارتمو كليةب روبرتسونعالم ا+حياء سي يقوم 

 في وخاصة العالمي المناخ تغير مواجھة في تھاأھمي دادزت الداخلية الساعات نبأ قائً�  ،بالنبات البيولوجية الساعةروبرتسون على د.  ركزي

 ."المعلوماتھذه  يستخدم وكيفالوقت  حيال كائنُيقِدر ال كيف نعرف أن علينا"أضاف و ،الزراعية ا.نتاجية

 

 ،)Brassica napaفي نبات اللفت (البيولوجي  َنْظمال في اTن يبحث ولكن دراسته فينبات ا+رابيدوبسيس د. روبرتسون استخدم 

  استخدام يمكنإلى أنه  ا+ولية النتائج وتشير المياه استخدام كفاءةب رتبطةم جينية مناطقرسم خرائط لعشر  زم�ئهواستطاع بالتعاون مع 

بين طول ومدى لربط ل لربط الصويا فوليعمل د. روبرتسون على س آخر، مشروع وفي. المياه استخدامكفاءة  لمعالجةالبيولوجية  الساعة
 ذلك في بما المرجوة ا+ھداف تحققمعالجتھا بطرق نستطيع  قد ،البيولوجية الساعة فھم استطعنا إذا"قال د. روبرتسون . الساعة البيولوجية

 ".العائد وتحسين المياه استخدام كفاءة

 

the-research-h%p://now.dartmouth.edu/2012/11/dartmouth-للمزيد حول ھذه الدراسة، اقرأ البيان الصحفي على 

changing/-is-climate-the-and-ticking-are-clocks.  
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  ا�عشاب الجديدة المقاومة لمبيدات المحاصيل حول يقدم حقائق بوردوبيان جامعة 

  

مبيد المقاومة ل والمحاصيل D-2,4 حول مركب بوردو جامعةب الحشائشقبل خبراء النبات ومن  ا.نترنت على جديد منشورتم إط�ق 
 على قائمةعادلة وغير منحازة  الوقائع صحيفةبمثابة ھذا المنشور  كوني أنيأمل و" في ا.عتبار حقائق بعضأخذ بعنوان ""ديكامبا ال

 ؛النھج لمكافحة ا+عشابو الحالية والمشاكلالضارة  ا.عشابلمكافحة  ساسيةا+ معلوماتال مثل موضوعاتالمنشور بعض ال يغطي. البحث
 .وسائل الحد منهو عليه تؤثر التيالعوامل و الخارجيالنقل بالمتعلقة  والمخاوف؛ ا+عشاب لمبيدات المقاومة المحاصيل وتطورات

 

 ا+عشابمكافحة  موضوع في بوردو جامعةب العلماءبعض  نظر اتوجھ المنشور ھذايشارك " المنشور مؤلفيأحد  ،جوسون بيلصرح 
 ،سبب احتياج بعض المنتجين لھذه المحاصيلو D-2,4سبب تطوير المحاصيل المقاومة للديكامبا ومركب  يفسرو المحاصيل، في الضارة

  ".التكنولوجيا لھذه والطويلة القصيرة اTثارب المحيطة المخاوف بعض يناقشكما 
  

extension-h%p://www.purdue.edu/newsroom/releases/2012/Q4/purdue-تفاصيل المنشور على  يمكن عرض

crops.html-tolerant-herbicide-new-about-facts-fferso-publication  
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  الھادئ والمحيط آسيا

  الكمثرى ينتھون من قراءة تسلسل جينوم العلماء

  
قراءة المعاھد، أكملوا  منم وغيرھ )BGI( ببكين الجينوم علوم معھدو الزراعية جنانجين جامعةب علماءالذكرت مجلة جينوم ريسيرش أن 

ية باستخدام تطورال والدراساتقراءة التسلسل  أدى. الكمثرى أفضل أنواع إنتاج على العلماءسيساعد مما  ،الكمثرى جينومأول تسلسل ل
 يتم أن المتوقع ومن. عام مليون ١٤٠ منذحدثت  قديمةون في صفة جينية شتركي والفراولة والتفاح الكمثرى أن اكتشاف إلى الكمثرى جينوم
 .الجينومبعد أن اكتمل تسلسل  الكمثرىالتطورات الجينية في من  المزيدف اكتشا

 

طريقة فإن  BGIلزيوين وانج من معھد  اوفقً و. الكمثرىلفك شفرة جينوم المتقدمة  تسلسلال وتقنيات BAC-by-BACطريقة  العلماء استخدم
BAC-by-BAC   كبيرة زيجوت تغايرالذي به نسبة مناسبة للجينوم. 

 

  .h%p://www.genomics.cn/en/news/show_news?nid=99287على  BGIاقرأ البيان ا?ع�مي لمعھد 
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  Syngenta MIR 162المعدلة وراثًيا  فيتنام تصدق على التجربة الحقلية للذرة

  

 مقاومال وراثًيا المعدل Syngenta MIR 162 ذرةصنف اللالحقلي  ا.ختبارعلى ) MARD( فيتنامب الريفية والتنمية الزراعة وزارة وافقت

والكائنات المضيفة  ا+نواع على وراثًيا المعدلة الذرة وأثر البيئة س�مةمسائل  لتوضيحالتجربة  تھدف. حرشفيات ا+جنحة للحشرات
 وقت في. تاو نجاف ريا با محافظةب مختارةال مناطقالفي  ٢٠١٣إلى  ٢٠١٢ ديسمبر من متتاليين موسمين فيالمستھدفة وغير المستھدفة 

 .Bt11 x GA21و  GA21 وراثًيا المعدلة لذرةصنف سينجينتا ل الحيواناتعلى علف  مؤقتةموافقة  وزارةمنحت ال سابق،

 

لمزيد من التفاصيل حول الخبر، شاھد 
-nghiem-khao-duoc-h%p://www.thesaigon9mes.vn/Home/nongsan/9ntucthitruong/87266/Syngenta

moi.html-gen-doi-bien-bap-giong  
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  أوروبا

  آمنة أوروبا فيالُمعتمدة  وراثًيا المعدلة ا�غذية: الكائنات لس(مة ا�وروبية الھيئة

  

 EFSA متھا ھيئةقي التي وراثًيا المعدلة الكائنات جميع أن) EFSA( ا+غذية لس�مة ا+وروبية الھيئة رئيس ،جيسلين .نيلل كاثرينصرحت 

 +نھافقط  أوروبا في ھاتسويق على الموافقة تمت الذي وراثًياأنه مع ذلك إ. أنھا يمكنھا تأكيد س�مة المنتجات المعدلة  توأضاف، آمنة

 .صارم علمي لتقييم خضعت

 

ومن خ�ل . وا+ع�ف ا+غذية س�مةالمتعلقة ب المخاطر تقييمل ا+وروبي ا.تحادارتكاز  حجر ٢٠٠٢ عام تنشئأُ التي  EFSAتعد ھيئة 

تعمل على إيصال معلومات و مستقلة علمية مشورة EFSAتقدم  ،الجھات المعنية مع مفتوحال والتشاور الوطنية السلطات مع الوثيق التعاون

 .والناشئة الحالية المخاطرواضحة حول 

  

avec-sanitaire-risque-pas-http://sante.lefigaro.fr/actualite/2012/11/14/19434- المقال ا+صلي باللغة الفرنسية على اعرض

opeeur-autorises-ogm.  
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  النباتات جذور في البكتيرية المجموعات يدرسون العلماء

  

المجموعات  وتطور ووظيفة بنية لدراسة ألمانيا في النبات تربية لبحوث ب�نك ماكس معھد منحةعلى  ا+وروبي البحوث مجلس وافق
في  المحيطة التربة من النباتات جذورويتم اختيارھا بواسطة  ،"ميكروبيوتا" البكتيريةُتسمى ھذه التجمعات . النبات لجذورالبكتيرية المثبطة 

 .البيئة

 

تتم النافعة ا+ولية  وظيفةأن ال المرجحومن . تهوصح النبات نموتحسن كل من  روجذميكروبيوتا ال أعضاء أن إلى ا+ولية الد.ئل تشير
تتم  ا+خيرة وظيفةال أن عتقدويُ . النباتات جذورھا متصتل والفوسفات النيتروجين مثل التربةالمنقولة بواسطة  الغذائية الموادتحريك بوساطة 
 ذلك في بما ،الكائنات البكتيرية الممرضة التي تصيب النباتاتمستعمرات ضد  ةمباشر غير حماية توفر التيميكروبيوتا أعضاء ال بوساطة

 .الفطريات

 

لمزيد من المعلومات، شاھد البيان الصحفي لمعھد ماكس ب�نك على 
h%p://www.mpipz.mpg.de/334569/ERC_Research_Grant.  
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  المنتجات المعدلة وراثًيا الجودة على بحوث لزيادة يدعوفرانسواز ھوليه 

  

 جيل أجراھا التي والفئران وراثًيا المعدلة الذرةا+خيرة حول  حديثةال دراسةسادت حالة من القلق بشأن المنتجات المعدلة وراثًيا بسبب ال

فقد تم تسليط  ،)INRA( الزراعية للبحوث الفرنسي الوطني لمعھدل التنفيذيمدير وال الرئيس ولييه،ھ زلفرانسوا اوفقً و. كاين جامعةب اريك

 لصحفيينل نسخ من الدراسة المنشورة ميقدتم ت. استثنائية اع�مية حملة خ�ل منالمنتجات المعدلة وراثًيا  دراسة على ءاضوالمزيد من ا+

 علىنشر القصة  أعقبو. القصة نشر تمت حتى آخرين خبراءأي  ونريستشي لنتفيد بأنھم  يةاتفاق على التوقيع منھم لبطُ والمختارين للحملة 

 .الدراسة ھذه نتائج على ينمبنيوفيلم وثائقي ين باكتإصدار  الفور

 

 وبالتالي،. الحيوية التكنولوجيا مثل للغاية حساسة قضايا فيللبحوث عالية المستوى  قويةال حاجةبشدة على ال يؤكدالجزء  اھذ نأ اولييه وقال

 أنوينبغي . العام القطاع قبل من تمويلھا ينبغي التي وراثًيا المعدلة المحاصيل ومنافع مخاطرمقاله بمجلة نيتشر بزيادة تحلي�ت  في أوصى

. المناسبة ا+كاديمية المعايير تتبع أن يجب البحثية الدراسات أنعلى  أكد كما. والبشر الحيوانات في الصحية اTثار الدراسات ھذه تشمل

 طويلة العامة لثقةبا، ا+مر الذي يتعلق بوضوح المخاطر وإدارة المخاطر وتقييم العلمي البحث بين التمييزمناقشة أنه يجب  قال اوأخيرً 

 .ا+جل

 

  .h%p://www.nature.com/nature/journal/v491/n7424/pdf/491327a.pdfاقرأ المقالة على 
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  النباتات استمداد غذائھا من يمكنھا الطحالب :دراسة بحثية

  

 الحية الكائنات من مجموعةھي  الطحالب. الحيوية الطاقة مستقبل على كبيربشكل  ثرأنه ستؤُيعتقد  بيليفيلد جامعةب قائمة بحثية دراسةھناك 
 النباتي السيليلوز ھضم على القدرة لديھاوقد اكتشف حديًثا أنھا  الغذاء، على لحصولل فقط الضوئيالبناء  على تعتمدساد ا.عتقاد قديًما بأنھا 

 .وبقائھا لنموھا كربون كمصدر واستخدامه

 

 بيئة في )Chlamydomonas reinhardtii( الصغيرةية المجھر الخضراء الطحالب أنواعتربية أحد ب التجارب من سلسلة فيقام العلماء 

 ،في ثاني أكسيد الكربون النقص ھذا مثلالطحالب  تواجه عندما هأنالعلماء  .حظ. الكربون أكسيد ثانيتحتوي على كميات منخفضة من 
 على ملتع) السليلوز إنزيمات مىتس( إنزيمات الطحالب تفرز. كبديل المجاور النباتي السليلوز من الطاقةسحب يكون بإمكانھا عندئذ 

 أنللطحالب  يمكنف طاقة مصدر إلى حولتوت خ�ياال إلىا?نزيمات  ھذه قلتتن ثم. أقل حجًماسكرية  مكونات إلىتكسيره و السليلوز" ھضم"
 .النمو في تستمر

 

أن تكون ھذه  يمكنالمستقبل  فيو. ھا كذلك بالفعلأن إلى ا+ولية النتائجوتشير  خرىا+ الطحالب أنواع في اTليةوجود ھذه  العلماء بحثي
 ھذا في أحد أھم الوظائف ابيولوجيً النباتي  السليلوزحيث ُيعد تكسير  الحيوية الطاقة ?نتاج اأيضً  أھمية ذات الطحالبفي  "الجديدةالخاصية "

 .المجال

  
http://ekvv.uni-شاھد المقال ا+صلي باللغة ا+لمانية على 

bielefeld.de/blog/uniaktuell/entry/algen_k%C3%B6nnen_energie_aus_anderen.  
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  العلمي البحث

  الحيوي الوقود تطبيقاتو الحيوية الكتلة إنتاج في النباتي الھرمون دور تكشف دراسة

  

 يذال الخشبمثل  الوعائية ا+نسجة في الخ�يا انقسام معدلفي " ثيلينا?" الغازي يالنبات ھرمونالتحكم  كيفية مانشستر جامعةب العلماء حدد
المتركزة في المنقسمة  الخ�يا من مجموعةھي أنسجة مشتقة من  الوعائية ا+نسجة. النباتية الحيوية لكتلةل العظمى الغالبية شكلي

 ?نتاج النباتات تسخير على قدرتنا يعزز قدالبروكامبيوم  في الخ�يا انقسامتي تتحكم في ال لياتاT فھم أن البحث فريق يقول. البروكامبيوم

لتنشيط  إشارةبعث يا?ثيلين  أن البحث فريق وجد كنموذج،نبات ا+رابيدوبسيس  استخدامومن خ�ل . الحيوي الوقود وتطوير ا+خشاب
الذي يشفر  PXYجين  مع تفاعلتا بدورھ ا?يثيلينإشارات  أن اأيضً  الفريق ووجد. البروكامبيوم في الخ�يا انقسامالجينات التي تعزز 

ا+خشاب  إنتاج لزيادة فرصة جينيتكس بلوس مجلةبھذه الدراسة المنشورة لتقدم نتائج . يةائعالوالخ�يا  انقسامتحكم أيًضا في ي لمركب
 .الخ�يا انقساممعالجة من خ�ل  الحيوي الوقود?نتاج 

 



 يمكن قراءة وتنزيل المقال البحثي الكامل على:

h%p://www.plosgene9cs.org/ar9cle/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pgen.1002997.  
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  ما وراء كروب بيو تك

  البتيو; بجامعة كوين ماري يقرؤون تسلسل جينوم شجرة العلماء

  

يعمل ھذا على إنارة أن  توقعالمُ  ومن ،و.يالبت شجرة جينوم تسلسلرة قراءة م+ول ) QMUL( لندنب ماريكوين  جامعةب باحثوناستطاع ال

 .وكيفية نموھا و.يالبت شجرةفي  ا+مراض لمقاومة الجينية ا+سسدراك ? لعلماءالطريق ل

 

 جينومبفك شفرة  الباحثونقام . بري إيكولوجي مانظ أكبرالذي ُيعد  الشمالي القطب في الشمالية الغابات من كبيرة نسبة و.يالبت أشجارتقطن 

 .دل اوفقً و. أوروباب خرىا+ مناطقال في وفرةب ھا تنموولكن بريطانيا فيالمحدودة  ا+نواعأحد  وھي إسكتلنداب يةقزمال و.يالبتأحد أشجار 
 هنمويسھل  مما حجمهنظًرا لصغر  و.يالبت جينوملدراسة  نموذج أفضل ھو و.يالبتفإن قزم  للدراسة، الرئيسي المؤلف باجز ريتشارد
 .تهوتجرب

 

qmuo-h%p://www.eurekalert.org/pub_releases/2012/11-اقرأ المزيد من المعلومات حول الدراسة على 

rdb111912.php  وhttp://evolve.sbcs.qmul.ac.uk/buggs/.  
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  إع(نات

  المتكاملة وا�غذية العلوممستقبل حول  الشباب العلماء مؤتمر شبكة

  

 DFG/ICSU/ISSC المتكاملة وا+غذية العلوم مستقبل حول الشباب العلماء شبكة مؤتمر :الحدث

 

 إيطاليا كومو، وبحيرة والعلمي، الثقافي للتبادلا?يطالي -ا+لماني المركز ،فيجوني في�: المكان

 

 ٢٠١٣ أبريل ١٩-١٤الفترة : التاريخ

 

for-News/Call-JPI-Home/FACCE-JPI-http://www.faccejpi.com/FACCE-لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة 

Futures-Food-Conference-Networking-Scientists-Young-CISS-ICSU-DFG-Applications.  
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 رسائل تذكيرية

  اليوتيوب لجامعة كاليفورنيا على الزراعية ا;بتكارات فيديوھات سلسلة

  

 العالمية السكانية دةالزيل الغذاء توفير تحديات مواجھة استراتيجيات تتناول التي ھاتالفيديومجموعات من أربعة  كاليفورنيا جامعةأطلقت 

من الحقل ؛ )١وبعناوين فردية لكل سلسلة وھي: الزراعة اليوم (جزء " الزراعة مستقبل: فم مليار ٩إطعام " اسمعلى موقع اليوتيوب تحت 
  ).٤(التقنيات الحديثة  زراعة ؛)٣(خضار ا+رض  علي واظافح؛ )٢(للشوكة 

  

 ٩إطعام ". يمكن الوصول لفيديو http://www.youtube.com/uctvprimeمن المعلومات حول الفيديوھات، تفقد الرابط التالي  لمزيد

  http://www.uctv.tv/farmingمن خ�ل الرابط  "الزراعة مستقبل: فم مليار

 


