
  ٢٠١٢ ديسمبر ٥                في ھذا العدد

  ا�خبار

  عالمياً 

 قراءة تسلسل جينوم القمح بالتعاون مع المعاھد اخرى كملوني كيةيامر الزراعة وزارة علماء •

 الغلة عالية قمح أصناف لتطوير جديدعالمي  تعاون •

 

  أفريقيا

 وراثًياعدلة الم الكائنات استيراد حظرب كينيايثيرون الجدل حول قرار  لحاالمص أصحاب •

 مليون دو4ر للحد من الفقر في أفريقيا ٦٣يقدم منحة قدرھا  فريقيا التنمية بنك •

  

  ا�مريكتين

 الحيوي الوقودإنتاج إنتاج السكر وخفض تكاليف لتحسين عن طفرة علمية  يكشفون العلماء •

 المتحدة الو4يات غربفي  ٢٠١٣ لعامجديدة  برسيم أصناف •

 %١٦٫٨بنسبة  الذرة لجفافإنتاجية الذرة المقاومة لزيادة  •

 من نباث الثمام العصوي الحيوي الوقودجامعة تينيّسي تقدم تقنية جديدة في الھندسة الوراثية لمضاعفة إنتاج  •

 المحاصيل دراسة فيعلى الجينوم النباتي الموجودة  لمناطقا أولويات تحديد: باحثي جامعة و4ية كنساس •

  

  الھادئ آسيا والمحيط

  الحياة موعلب للنھوضالجينومية  تقنياتال أحدث يكس الدولي يسلط الضوء علىالجينوم مؤتمر •

 ميانمار فيارز  إنتاجبدعم تعزيز ا4تحاد اوروبي يتعھد  •

 ارز من الذاتي ا4كتفاء لضمان IRRIومعھد  يةالفلبينشراكة وزارة الزراعة  •

 اطراف متعددال التعاونليزيا تتطلع إلى ام •

  

  أوروبا

 الميكروبيةخلية الطاقة  •

 وراثًيامعدل  بطاطسطJق صنف لI تسعى ھولندا •

  

  البحث العلمي

 ھجوم السوس مقاومةل وراثًيامعدل  برسيميطورون  العلماء •

 المعدل وراثًيا التبغ في النسيلة وحيدة المضادة اجسام إنتاج علىالجرح النباتي تأثير  •

  

  ما وراء كروب بيو تك

 لجينوم يحمل أسرار الجينومفي ا المكانيالتنظيم  •

  

  رسائل تذكيرية

    والتحليJت اOحصاءاتو ؛السوق أبحاث تقارير: وراثًيا المعدلة صناعة المنتجات •



  عالمياً 

  يكملون قراءة تسلسل جينوم القمح بالتعاون مع المعاھد ا�خرى ا�مريكية الزراعة وزارة علماء

 

نھج  باستخدام القمح جينوم تسلسلة ءقرامن  أخرى، مؤسسات تسع من دولي فريق مع بالتعاون امريكيةانتھى العلماء بوزارة الزراعة 
 ثمقابلية للمعالجة  وأكثر حجما أصغر أجزاء إلى الجينوم ريتكسمن خJل  النھج ھذايتم . )Shotgun sequencingالمرتد ( التسلسل

 .دراسةفي ال وصعب معقدوھو  أضعاف خمسةب البشري الجينوم حجمعلى جينوم القمح يتفوق حجم . البعض بعضھممع عھم يجمت

 

 في الموجودة الجينات من العديد أصول تحديد لباحثينت لسمحالتي  "Aegilops tauschii" القمحآباء  أحد جينومخريطة رسمت الدراسة 

 أصناف تربية في 4ستخدامھاالواسمات  وتطوير الصفاتو الجينات بين لربطلھامة  خطوةالمزروع في الوقت الحالي وھو ما ُيعد  القمح

 .جديدة

 

من الدراسات ستسمح لنا ھذه الدراسة وغيرھا " صادتوا4ق والبحوث لتعليماووكيلة  اميركية الزراعة زارةبو ووتيكي كاثرين عالمةال قالت
ما يكفي  إنتاجب للمزارعين حاسمالو القمح صفات لتحسين الJزمة الجزيئية ادواتبالحصول على  وراثيةالقمح ال أسرارالمماثلة التي تفسر 

  ."بقيه العالمو المتحدة الو4يات في يةالسكانالزيادة  Oطعام المحاصيلمن 

  

  .h�p://www.nature.com/nature/journal/v491/n7426/full/nature11650.htmlتم نشر نتائج الدراسة بمجلة نيتشر: 

  

  .h�p://www.ars.usda.gov/is/pr/2012/121128.htmيمكن قراءة البيان الصحفي على 
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  الغلة عالية قمح أصناف لتطوير جديدعالمي  تعاون

  

 في القادمة العشرين السنوات مدى على% ٥٠ الى تصل بنسبة لقمحل اOنتاجية القدرة رفع إلى يھدف جديد عالمي تحالف حااقترتم 
 غيرالمنظمات و الحكومية المنظماتمن  ممثلين ضموالذي  ٢٠١٢ في الثالث عشر من نوفمبر سيتي مكسيكو في الذي ُعقد ا4جتماع
دول  ترعاھا التيالقمح  مبادرة إطار في) WYN( القمحإنتاج  شبكة إنشاء إلىالمذكور  ا4جتماعأدى . العالم أنحاء جميع في الحكومية
 خJل تم. التكميلية المبادرات دمجلو الجنسيات متعددة برامج في القمح ثوبح لدعم ومرن جديد نھج ستتبع التيو )G20العشرين (مجموعة 

مؤيدي شبكة  اعترف. اOنتاجية تحسين برامج خJل من للقمح الغذائي امن أھداف لتحقيق عالمية منصةوجود  أھميةمناقشة ا4جتماع 
 برنامج إطار في CIMMYT مركز بقيادة القمحجمعية إنتاج  مثل الحالية البحثية لجھودالفعال ل تنسيقال ضرورة) بWYNإنتاج القمح (

 إنشاءعلى  WYN شبكة مؤيدي وافق ،الُمعد 4حًقا بيانال وفي. اخرى البحثية لبرامجا ربط، ولا4ستشارية CGIARلمجموعة  القمح بحوث

  .رحةقتَ المُ  لشبكةإدارة او العلمي نطاقالو وظيفةو ھيكل تحدد عمل مجموعة
  

new-n-security/2012/121130-http://www.bbsrc.ac.uk/news/food-من خJل الرابط لمقال يمكن الوصول ل

initiative.aspx-wheat-multinationalشبكة . يمكن تنزيل بيان WYN  من الرابط
network.pdf-yield-http://www.bbsrc.ac.uk/web/FILES/Resources/wheat.  
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  فريقياأ

  المعدلة وراثًيا الكائنات استيراد بحظر يثيرون الجدل حول قرار كينيا لحاالمص أصحاب

  

 وراثيًا المعدلة الكائنات وتجارة استيراد لحظرا%خير  الحكومة قرار وراء الدوافععن  كينيا في الحيوية تكنولوجياتساءلت الجھات المعنية بال

  .نوفمبر ٢٩بتاريخ  نيروبي فيبأفريقيا  الزراعية الحيوية للتكنولوجيا المفتوح المنتدى خ-لآراءھا أعربت الجھات المعنية عن . الب-د في

  

حيث توجد  القراراتخاذ سرعة ما يقلقنا ھو " منتدىال فيخ-ل تحدثه  أفريقيا حصادبمؤسسة  التنظيمية الشؤون مدير سي-س،. دوصرح 
  ".لPمان الحيوي الوطنية السلطة مثل القانونية التنظيمية ووكاJتھا الحكومة مع وراثيًا المعدلة الكائنات بس-مةالمتعلقة  المعلومات من ثروة

 

 الكائنات وتجارة استيرادمقصورة على  الحظر آثارلن تصبح  الفور، علىالقرار  يتم إلغاء لم إذا أنهب بالقلقونحن كجھات معنية يساورنا 

 ما على بالفعل ؤثرت الحكومة، فالتوجيھات الب-د في الحيوية التكنولوجيا قطاعفي  أخرى مناطق علىأيًضا  ؤثرست ھاولكن وراثيًا المعدلة

 الحظرستخضع لقرار  البحثجري عليھا ي التي المحاصيلت كان إذا ما حيرة في العلماء %نالب-د  فيالجارية  الحيوية التكنولوجيا بحوث



ومن . القرار الوزراء مجلسالوقت الذي أصدر فيه  في الحكومية الوكاJتا%مان الحيوي العاملين ب خبراءنصائح  تجاھل تمكما . مبرر غيرال
 حظربينما ت ٢٠١٤خطط لتسويقه عام تُ  الذيللقطن المعدل وراثيًا  محصولھا خرىا% دولتتوقع كينيا أن تشتري ال كيفناحية أخرى J ندري 

 أن اعتبارب الغذائية المعونةيعتمد على  مليون مواطن كيني ٢٫٢ مصير سيكون ماذا ا،وأخيرً  خرى؟ا% دولال منالمعدلة وراثيًا  وارداتال

  .الغذائية؟ المساعداتعمليات  يعرقل الحظر أن إلى بالفعل أشار قد العالمي ا%غذية برنامج

  

  .sobukosia@africaharvest.orgلمزيد من المعلومات، تواصل مع د. سي-س على 
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  مليون دو=ر للحد من الفقر في أفريقيا ٦٣يقدم منحة قدرھا  ا�فريقي التنمية بنك

  

 الزراعية لبحوثا دعم تحت اسم CGIARمجموعة  مركزل سنوات خمس لمدةمليون دو4ر  ٦٣٫٢٤قدم بنك التنمية افريقي مبادرة قيمتھا 

 والقمح وارز والذرة سافااالكمحاصيل ودخل  إنتاجية تعزيز إلى المشروع يھدف. )SARD-SC( أفريقيا في ا4ستراتيجية المحاصيل لتنمية

وواضعي  الخاص والقطاع والشباب نيالمزارع المستھدفين المستفيدين شمليو. أفريقيا في استراتيجية محاصيلأھم ستة  من أربعة -
 والمنظمات المحلي المجتمعمنظمات و ،)NARS( الزراعيةواOرشادات  لبحوثل الوطنية النظم و الريفية المشاريع وأصحابات السياس

 .الحكومية غير

 

 دعا الذينتيرانيا سانجينا ) د. IITA( ا4ستوائية للزراعة الدولي للمعھد العام المديرمن قبل  ارسميً بنيجيريا  إيبادان في مشروعال إطJقتم 

 أفريقيامركز  اأيضً  تشمل والتي للمشروع المنفذة الوكالة ھو IITAوُيعد معھد . البحوث استثمارات لتبرير" تأثير سريع" لتقديم نيالباحث

  .ءالغذا سياساتولبحوث  الدولي المعھد و الجافة المناطق في الزراعية للبحوث الدولي والمركز رايس

  

. يمكن عرض تفاصيل الخبر على g.atser@cgiar.orgآستر على  ينولمزيد من المعلومات، تواصل مع جود

lift.html-to-initiative-63m-launch-researchers-and-h�p://www.modernghana.com/news/434153/1/afdb.  
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  ا�مريكتين

  الحيوي إنتاج الوقودلتحسين إنتاج السكر وخفض تكاليف عن طفرة علمية  يكشفون العلماء

  

 إزالة) BESC( مركز الحيوية الطاقةعلوم مركز و اميركية الطاقة بوزارة) NREL( المتجددة للطاقة الوطني المختبرب العلماءاستطاع 

من و. ةمختلفة مجھري تصوير طرقعدة  الجمع بين خJل من اتنزيماO ھضمب الحيوية لكتلةلالجدار الخلوي تركيب حول عJقة  الغموض
 .الحيوي الوقود عيصنت تكاليف وخفض السكرإنتاجية  تحسينا4كتشاف العلمي في  ھذايساعد  أنالمتوقع 

 

. واحد إلى مليوننطاق أي  نانومتر،إلى  ملليمتر بين تتراوح نطاقات على النباتاتمعمارية  عرضبلفريق العلماء  التصوير تقنيات سمحت

 بوليمرات تفكيك عن المسؤولة ا4نزيماتبتحديد موقع  اأيضً  ه سمحولكن ،فحسب النباتي يوالخلبمعرفة تركيب الجدار  لھم ھذا يسمحلم 

 .يوالخل جدارالعلى  اتنزيمعمل اO ثيرأوت يوالخل جدارال

 

على النطاق  التغييرات ومشاھدة الحيوية الكتلة على اللجنين إزالة أثر تقييمب للفريق الحقيقيالزمن  فيالمتبادل  التصويركما سمح 
لجدار الخلوي النباتي ل نزيماتاO ھضم معدل على التغييرات ھذه تأثير كيفية رؤيةمن  ھذا، ومكنھم يوالخل جدارتركيب ال في ينانومترال

 .في كائنين مختلفين

  

  ..h�p://www.nrel.gov/news/press/2012/2034.htmlعلى  NRELلمختبر لمزيد من المعلومات، اعرض البيان الصحفي 
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  المتحدة الو=يات في غرب ٢٠١٣ جديدة لعام برسيم أصناف

  

لتحمل جو  قدراتذات و المختلفة القطع أنظمةوالمتأقلمة مع  ضامر`ل مقاومةال 55VR05و  55Q27 جديدةال البرسيم أصنافسيتم إطJق 
بواسطة شركة بيونير  الخطينتم تطوير ھذين . ٢٠١٣ عام المتحدة لو4ياتبا الغربيةفي الو4يات ‘ مع إمكانات زيادة اOنتاجية الشتاء
 البكتيري الذبولو )verticillium wilt( الذبول الطفيلي مرض مقاومة وكذلكمع  موسمطوال ال النموب لبرسيمل تسمح التيھجوع البصفة 

 .الفايتوفثورا جذور وعفن الفيوزاريوم ذبولو

 

بينما  ،spotted aphidو  pea aphid منضد حشرات ال محددة مقاومةذات  واسع نطاق علىھو صنف تقليدي متأقلم  55Q27صنف 
لمنحه مكافحة   ®Genuity® Roundup Readyعلى صفة  يحتويو (ورقي الشكل) تورقال متعدد متوسطصنف  55VR05ُيعد صنف 

 .غربيةمناطق الري الل تماما ومناسب لشتاءومتحمل ل الساق نيماتوداضد  عالية مقاومةبه و الحشائش،ضد  إضافية

 

media/news-http://www.pioneer.com/home/site/about/news-للتفاصيل، شاھد الخبر على 

798FEF4F1F82-27C8-7997-6A97-/guid.7C236346releases/template.CONTENT.  
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  %١٦٫٨بنسبة  الذرة لجفافزيادة إنتاجية الذرة المقاومة ل

  

أنه يكمن الحصول على إنتاجية  Agrisure Artesianالتي تحتوي على تقنية  الھجينةللذرة  ٢٠١٢ عامالشاملة الحقلية  التجارب أظھرت

 واسع نطاق على التقنية اختبار تم. والمدقع الشديد الجفاف ظروف خJلارض  متوسطب مقارنة فدان،/ بوشل ١٠٫٩ أو% ١٦أعلى بنسبة 

 الجفافإلى ظروف  اOنتاجية عالية ظروف في الذرة حزامتجربة حقلية عبر  ١١٠٠في أكثر من  "سينجنتاة "المطورالشركة  قبل من

 .ةالشديد

 

 أوجيدة  نمو ظروفاخرى المزروعة في  الھجينةتساوى مع أو تخطى عائد اصناف  الجديدةة الھجين الذرة عائد فإن ذلك،ل وباOضافة

 العائد وزيادة؛ مطرفي فترات ال أو نموذجيةال السنوات في العائدات من قدر أقصى تحقيق على القدرة لديھاكان  وبالتالي. ةمعتدل جفاف

 .٢٠١٣ لموسم الذرة حزام مناطق معظم في للزراعةة متاح Agrisure Artesianتقنية . ذلكبصفة عامة في حالة عدم حدوث 

 

يمكن عرض تفاصيل الخبر على 
�p://www.syngentacropprotec>on.com/news_releases/news.aspx?id=170619h.  
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  من نباث الثمام العصوي الحيوي جامعة تينيّسي تقدم تقنية جديدة في الھندسة الوراثية لمضاعفة إنتاج الوقود

  

 تھدف. تد. نيل ستيوار بقيادة تينيسيمؤسسة منھم فريق علماء النبات بالمعھد الزراعي بجامعة  ٦٥تقدم وزارة الطاقة امريكية منحة لـ 
ُتستخدم س. كبيرة تجارية آثارتطبيع وبالكامل  جديدة صناعات سيتأسو الطاقة تكنولوجيا مجال4كتشافات العلمية في إلى الوصول ل المنحة
 .نبات العشبي المسمى الثمام العصويال في الصفات الوراثية واختبار الحيوية الھندسةُمخرجات  لتطويرجامعة تينيسي  منحة

 

 لھندسةل الحالي النموذج خطيلت الفريدة والتقنيات موادال بعض باستخدامفي نبات الثمام  نظامنعمل على إنشاء  نحن"ستيوارت صرح 
 ".به طويلة زمنيةفوارق  دووجل الوراثية

 

 `نظمةل مستقبلية تطبيقاتلھا  رظھقد تو الحيوي الوقودمضاعفة إنتاج لنبات الثمام تحوير ل الJزم الوقتمن  التكنولوجياأن ُتخفض  لمأيو
  .اخرى النباتية

  
  DOEstewart.aspx-11-2012-https://ag.tennessee.edu/news/Pages/NRيمكن مشاھدة الخبر اصلي على 
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  المحاصيل دراسة الجينوم النباتي فيالموجودة على  المناطق أولويات تحديد: باحثي جامعة و=ية كنساس

  

 بعض في تتحكم التي الجينات على للعثور والخطأاستراتيجية التجربة  تطبيق الجينوم من معزول جزء ونحللي الماضي فيكان العلماء 
 جينوم مجلةب شرتنُ " الذرة في الكمية لصفاتل الطبيعي التغيرفي  ةجينيال وغير يةالجين مساھماتال" بعنوان حديثة دراسة في. اتصفال

 ،المنھج اھذ خJل من. الذرة جينوم في) GWAS(الشاملة  الجينوم دراسات كنساس و4ية جامعةب وزمJؤه يو جمين جياناستخدم  ،ريسيرش
المتوسط في أنه الباحثون ووجد. معين مرض حدوث على تؤثر التيالجينوم  في متكررةال صغيرةال ا4ختJفاتالعثور على  الباحثونحاول 

 .)promoter region( حفزاتھا الجينيةم مناطقفي و سابقا المحددة الجينات في للكشفالقابلة  الوراثية ا4شارات من %٧٩ تتركز ،

 

 أو أقل أھميةذات اخرى  النووي الحمض تتسلسJمن  العديد ھناكأن و البحث أولوية اھلھي التي  فقط الجينات أن نعتقد كنا" يو قال
 إعطاء دونالتدقيق الفحص و. الھامة بداخله خرىا الوراثيةالشفرات  بعضتخفي  المناطق ھذه أن نرى بدأنا اfن ولكن الفائدة، عديمة

 خJل من نفذتُ  ن بحاجة معقدةات الالجينومذات  المحاصيل في GWASدراسات  تزال 4 ،مع ذلكو التكاليف، باھظقد يكون  اولوية

  ".المتاحة الجينومالجمع بين تقنيات  من ا4ستفادة
  

  .state.edu/media/newsreleases/dec12/gwas120412.html-http://www.kالمقال اصلي متاح على 
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  الھادئ والمحيط آسيا

  الحياة بعلوم الجينومية للنھوض التقنيات أحدث يكس الدولي يسلط الضوء علىالجينوم مؤتمر

  
. سلط ھونج كونج  فيالذي استمر ثJثة أيام  Bio-IT APAC 2012مؤتمر و) ICG(كس يالسابع للجينوم الدولي مؤتمرال امؤخرً  تماختُ 

البشرية  امراض في لتطبيقھا الحيوية المعلوماتيةالتسلسل وتقنيات  تقنيات أحدث مثلوالتقنيات  البحوثالمؤتمر الضوء بنجاح على آخر 
 دراساتال أحدثعلى  الزراعة فيالجينوميكس  تطبيق موضوعاتاشتملت . الكبيرة البيانات Oدارةأيًضا و العالمية الزراعة تنمية تعزيزلو

شجر و الصويا فولالبطاطس و دراساتحول  تقاريرالبارزين  الخبراءقدم بعض . الحيوانية والثروةالھامة  المحاصيل في الجينية
 .لمحاصيلالجينية على ا الدراسات تعجيل فيالكامل  الجينوم تسلسل قوةواصفين مدى  ،ىخرا4 النباتاتنماذج و الصنوبرية

 

 لتبادل للباحثين مثالية منصة الحدث ھذاشخص قدم لھم  ٣٠٠ هفي شاركو) BGI( لجينومعلوم ال بكين معھدبواسطة  المؤتمرتم تنظيم 

 من سلسلة لتنظيم عن خطته BGIمعھد  أعلن الختام، مراسم خJلو. الحيوية المعلوماتيةوالتسلسل  تقنيات حول النظر ووجھاتالمعارف 

 وتسريع الدولي التعاون لتعزيز ICG-8 امريكتين و- IGCو  أوروبا- ICG ذلك في بما ،٢٠١٣ عام ICGالجينوميكس الدولية  مؤتمرات

 .عالمي ھدفي إطار ج الجينوم بحوث وتطبيقات ابتكارات

 

  .h�p://www.genomics.cn/en/news/show_news?nid=99303لمزيد من التفاصيل حول المؤتمر، شاھد 
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  ميانمار ا�رز في بدعم تعزيز إنتاجا=تحاد ا�وروبي يتعھد 

  

 منالدولة لتوھا  تحيث خرج البJد إنتاجتعزيز ل ميانمار في ارز مزارعي لدعم اموال تخصيص في رغبته عن الدولي المجتمع أعرب

 .جديدة سياسية إصJحات مع العزلة

 

فيه  انھىفي الوقت الذي  ميانمار في ارز Oنتاجمالي ال دعمالب اوروبي ا4تحاد تعھدفقد  ،)IRRI( ارز لبحوث الدولي للمعھد اوفقً و

 في للمساعدة الدو4رات مJيينفي الوقت الحالي، تم تخصيص  في الدولة. اعامً الخمسة وعشرين ذات  المنح عقد امؤخرً  الدولي البنك

جميع قدراتھا تم استغJل  إذا العالمية ارز تجارة في رئيسية قوة تصبح أنبإمكانھا  ميانمار أن البحثيالمعھد ويتوقع . البلد انتعاش
 .دلتا أيياروادي في منطقة بھا غنيةالو الشاسعةإنتاج ارز  مناطقوإمكانياتھا من حيث 

 

 مزارعي تعرض من الحد إلى الرامية التدخJت أن) CURE( ةمناسبال غيرارز  بيئات 4تحاد IRRIمعھد  منسق جونسون، ديفيدأضاف 

 نھجوتعزيز  والجفاف والملوحة لفيضاناتلالمقاومة  ارز أصناف استخدام عزيزت عنيت المناخ تغير عن الناجمللطقس الحاد  ميانمار

 .المحسنة ارز صناف امثل اداء تدعم التي اOدارة

 



على  IRRIاعرض البيان الصحفي لمعھد 

-rice-tnex-h�p://www.irri.org/index.php?op>on=com_k2&view=item&id=12396:asia%E2%80%99s

myanmar?&lang=en-granary.  
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  ا�رز من الذاتي ا=كتفاء لضمان IRRIومعھد  شراكة وزارة الزراعة الفلبينية

  

في  ارز منذاتًيا  الفلبين اكتفاءف دھ تحقيقعلى التعاون ل) IRRI( ارز لبحوث الدولي والمعھد يةالفلبين الزراعة وزارةكل من  وافق
 وتجديد معا للعمل لمؤسستينل اتفاق مذكرةعلى  لكا4أ بروسيسوو IRRIلمعھد  العام المدير ،زيجلر روبرتوقع . متوقعالوقت أقرب من 

 .ارز من المزيد نتاجعلى إ الفلبيني ارز مزارعي مساعدة خJل من والجوع الفقر من الحد تجاه التزامھم

 

 والفيضانات الملوحة تحمل على قادرة أصناف وتطوير ؛الجودة عاليةومحسنة  أرز بذور وتوزيع إنتاجعلى  اتحديدً  المبادرة ستركز
 توسيعفي  ساعدوجديدة لت حديثة تقنياتأو  زراعة نظم واستكشاف ؛ارز محاصيل لرصد جغرافية معلومات نظم واستخدام ؛والجفاف
 .الحالية اOنتاج مجا4ت

 

 المزارعين صحة وتحسين والجوع الفقر من لحدلبالتعاون  ونعمليوسم التزامھ تجدد المؤسستانس ،يةا4تفاق على التوقيع خJل من
 .الفلبين في والغذائية البيئية ا4ستدامة وضمان والمستھلكين

 

و  h�p://www.pia.gov.ph/news/index.php?ar>cle=1781353918950 لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة
-to-access-secures-h�p://www.irri.org/index.php?op>on=com_k2&view=item&id=12402:philippines

technology&lang=en-rice-edge-cutting-irri%E2%80%99s.  
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  ا�طراف المتعدد تتطلع إلى التعاونليزيا ام

  

مثلث نمو و) BIMP-EAGA( والفلبين وماليزيا وإندونيسيا برونايمنطقة نمو شرق آسيا ( دول مع اطراف المتعدد لتعاونتسعى ماليزيا ل

ھذا ما جاء  الزراعية، التجارية واعمال الغذائية والسلع الغذائيامن  تشملالتي  الزراعة تطويرل) IMT-GT( وتايJند وماليزيا اندونيسيا

 .يعقوب محمد نور سري تان وزيرعلى لسان ال

 

 التعاون في ماضون اfن نحن حتى" IMT-GTو  BIMP-EAGA قادة تحويل اعمالمؤتمر  عن لIعJنفي بيان موجز وصرح يعقوب 

 الدجاج ومشروع ؛والفلبين ماليزيا بين الھجين ارز مشروع BIMP-EAGAدول تعاون  تحت الجارية المبادرات بين ومن ".الثنائي

 داتوك) EPU( ا4قتصادي التخطيطذكر مدير وحدة . وإندونيسيا ماليزيا بين البحرية اعشابمشروع و؛ وبروناي ماليزيا بين الحJل

 اربعةالدول  موافقة على الحصول يتموقتما  BIMP-EAGA تعاون دول في إطار الغذائي امن إطارمن  ا4نتھاء يتم سوفأنه  زاليار

 .المقبل العام من اول الربع في ماليزيا في عقدسيُ  الذي BIMP-EAGAالزراعي  الوزاري ا4جتماع في

 

 .ppm@pmo.gov.myرئيس الوزراء على  إدارةتواصل مع لمزيد من التفاصيل، 
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  أوروبا

  خلية الطاقة الميكروبية

  

 جامعةب "البيئية لتكنولوجياا مجموعة"بواسطة  ٢٠٠٧ عام اختراع براءةتسجيله كو النباتية الميكروبية ة الطاقةخليمبدأ  اكتشاف تم

 نطاق على بالفعل التقنية ھذهتعمل . التربة وبكتيريا الحية النباتات جذور بين الطبيعي التفاعل من الكھرباء ديتول يمكنحيث  نجنينخافا

 .العالم أنحاء جميع في ةريكبالمستنقعات المناطق  في اقريبً ھا تطبيق وسيتم ضيق

 



 جامعةالنباتات ب طريق عن الكھرباء توليد على دكتوراهلل تھادراس ھيلدر مارجولين ةالباحث خصصت نوفمبر،في الثالث والعشرين من 

 الجھد فرق طريق عن الكھرباء وتولد اOلكترونات ھذهتمتص ل البكتيريا من بالقربقطب كھربائي  ھائوزمJ ھيلدر وضعت .فاخانينجن

 .المتولد

 

 بواسطةمما يتولد  أكثر ھذاو ،النباتفيه  موين مربع متر لكل واط ٠٫٤الطاقة الميكروبية النباتية أن تنتج في الوقت الحالي  ةلخلي يمكن

متر مربع  ١٠٠ أن يعني وھذا مربع متر لكل واط ٢٫٣المتولدة من النباتات  ةالحيوي الكھرباءقد تنتج  المستقبل، فيو. الحيوية الكتلة تخمر
 من مختلفة أنواع استخدام ويمكن). سنة/ يساع كيلوواط ٢٨٠٠ استھJك معدلب(كامل  منزل لتزويد الكھرباء من يكفي ما يولد أن شأنه من

 .الحارةفي الدول ارز و ،عشب السبارتينا مثل اعشاب ذلك في بما النباتات

 

the-from-http://www.wageningenur.nl/en/show/Electricity-على  نينجناخاعرض البيان الصحفي بموقع جامعة فا

marshes.htm 
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  لMطLق صنف بطاطس معدل وراثًيا تسعى ھولندا

  

 تجريبية بذور إنتاج أو/واختبارات حقلية  Oجراء اوروبية لمفوضيةبا المشتركة البحوث لمركز طلب اتالنبات لعلوم BASFشركة  قدمت

 .وراثًيا المعدلة الكائنات لمرسوم اوفقً  النشالتغيير محتوى وراثًيا  المعدل AV43-6-G7 سالبطاطعلى صنف  ھولندا في

 

ارد فلينجيو )درينثي قاطعةمأودورن ( بورجرو )برابانت نورد مقاطعة( ستينبرجن بلدياتيتم اختيار مواقع إجراء التجارب لتكون في س
 التشيك جمھورية في وراثًيا المعدلةس البطاطإطJق نفس صنف  اأيضً  المقرر ومن). جيلدير4ند قاطعةم(ربيتوا اأوفو) جيلدير4ند ةقاطعم(

م تسجيل تي ولم والسويد والتشيك ھولندا في يالنباتلنفس الصنف  التجريبيةتم إجراء بعض ا4ختبارات  ،من ناحية أخرىو. والسويد وألمانيا
 .تجربة أي في اOنسان صحة أو البيئة على سلبية آثار أي

 

لمزيد من المعلومات، قم بزيارة موقع المفوضة اوروبية على 
h�p://gmoinfo.jrc.ec.europa.eu/gmp_report.aspx?CurNot=B/NL/12/L01.  
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  العلمي البحث

  ھجوم السوس معدل وراثًيا لمقاومة يطورون برسيم العلماء

  

من و. المحصول من% ٧٠-٥٠ إلى صلبما ي ضررإلحاق ال في تسببو البرسيم إنتاجالتي تواجه  خطيرةال مشاكلأحد ال البرسيم سوسةُتعد 
 Hypera( سوسة ضدوراثية  مقاومةبإدخال ) ABRII( إيرانفي  الزراعية للبحوث الحيوية التكنولوجيا معھدب وزمJؤهأحد الباحثين  ماق ،ثم

postica في (ثةJيرانية برسيمال أصنافمن  ثOالتجارية ا )Km-27  وKk-14  وSyn-18 (ل منJجروباكتيريامالتحول  خ .بوساطة ا

 

 المعدلة النباتات في بنجاحتم قد  الجينتعبير  أن التحليJت أكدتو ،سوسةال مقاومةلمنح  cry3a ا4صطناعيالجين البحث  فريق استخدم

 المورفولوجية الصفات حيث منواضحة  فروق توجد ملو. بالنموذج ا4ختباري مقارنة لسوسةضد ا متزايدة مقاومةبدورھا  أظھرت التي
 .النموذجية والنباتات وراثًيا المعدلة النباتاتفي  نموال وسلوك

  
 .LI=true-0262-012-h�p://link.springer.com/ar>cle/10.1007%2Fs11240?2الملخص على اقرأ 
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  المعدل وراثًيا التبغ في النسيلة وحيدة المضادة ا�جسام إنتاج علىجرح النباتي التأثير 

  

 المتكررة العينات أخذ أو جرحال وأنضج الب) monoclonal antibodyوحيدة النسيلة ( المضادة اجسام إنتاجتأثر بحث ل دراسة تم إجراء

 .وزمJءه بشركة إيست مولينج ريسيرش كولجان ريتشاردبواسطة  الدراسة ھذه جريتأُ . البروتينانحJل  أسباب تحديدلوالتبغ نباتات في 

 



 اجسامأحد  ،IgG-HDELمركب  م تنتجول) IgG( مناعيال جلوبولينمركبات الأنتجت ة مختلفال اعمارذات  النباتات أن الفريق 4حظ

 IgGبمركب  وراثًيا ةحورالمالصغيرة  النباتات في المنتجة المضادة اجسام كمية انخفضتو. اOندوبJزمية الشبكةتتكون في  التي المضادة

 اأيضً  ھناك كانو. IgGالنباتات الناضجة المحورة بمركب  في العكس لوحظ ذلك، ومع. IgG-HDELالنباتات ذات مركب ولم تنخفض في 

الـ  نباتاتأن يشير غياب ھذه اfثار في  يمكن. IgG-HDELتوجد في نباتات الـ  لم يتوال ،IgGالـ  نباتات في المحصول في كبيرة زيادة

IgG-HDEL  يثيلين تطبيق أدى. الترجمةعملية  بعدالجرح النباتي حدثت  عن الناجمةغيرات التإلى أنOإلى وراثًيا المعدلة النباتات على ا 

 يمكنالمجروحة  النباتات أنصل إليه بتم التوا4ستنتاج الذي  مع يتسق ما وھو )recombinant IgGالمؤشب ( IgGمركب  كمية انخفاض

 .اخرى المجاورةالمجروحة النبتات  فيفي  IgGإنتاج مركب الـ  تقلل أن

 

h�p://link.springer.com/ar>cle/10.1007/s11248-012-9595-لمزيد من المعلومات حول نتائج الدراسة، ادخل على الرابط 

1  
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  ما وراء كروب بيو تك

  الجينوم في الجينوم يحمل أسرار التنظيم المكاني

  

التعبير  تنظيمعملية لُيعد ھاًما  الجينوم في المكاني التنظيم أن استنتاجاتهفي  "ديكر جون" تسيماساتشوس جامعةعالم الوراثة الجزيئية ب ذكر
على  البشري الجينوم طياتتؤثر  كيف وضحتُ  ابعاد ثJثيةصورة في  الجينوم خرائطبرؤية  له تسمح متقدمة تقنية ديكرطور . يالجين

 .ضامرا وتطور الجيني التعبير

 

 والعناصر الجينات ضمن طويلةطيات  أجزاء الى الكروموسومات تقسيم يمكنأنه  فريقه اكتشف ديكر،التي طورھا  طريقةال خJل منو

داخل أجزاء الطيات  حلقاتالحمض النووي  ويشكل. خرىا كروموسومبقطاعات ال أكثر من ارتباطھم البعض بعضھاالمرتبطة ب التنظيمية
 .الكروموسوم على بعيد مكان في محدد تنظيمي عنصر قرب الجينات جلبتقوم ب

 

 .يسرطان مرض تطورب التنبؤ على ساعدت قد كروموسومال اتطي أن على ديكروأكد 

 

Reveals-scien>st.com/?ar>cles.view/ar>cleNo/33366/>tle/Architecture-http://www.the-اقرأ المزيد على 

Secrets/-s-Genome. 
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  رسائل تذكيرية

  والتحليLت السوق؛ واQحصاءات أبحاث تقارير: وراثًيا المعدلة صناعة المنتجات

  

 مليار ٢٫٢إلى  العالمية الجينية ا4ختبارات صناعةه من المتوقع أن تصل تكلفة مشاريع في تقريرھم اخير أن العالمية الصناعةي محللذكر 

 السكان عدد وارتفاع المزمنة امراض حا4ت وزيادة الجينية ا4ختبارات تقدم إلى المستمر السوق نمو ويرجع. ٢٠١٧ عام بحلول دو4ر

 .العالمية الجينية ا4ختبارات صناعة في الرائدة الدولةھي المتحدة  الو4ياتُتعد . المسنين

  

Modified-h�p://www.reportlinker.com/ci02236/Gene>cally-، ادخل على لمزيد من المعلومات حول التقرير

ource=prnewswire&utm_medium=pr&utm_campaign=Genetically_Modified_OrganismGMO.html#utm_s

Organism,_GMO.  

 


