
 في تكنولوجيا المحاصيلفريق كروب بيوتك أبديت الشكر لجميع مشتركيه لكونھم جزء من جھودنا في نشر التطورات العالمية يوجه 

  ٢٠١٣على أن يتم استمرار العمل في التاسع من يناير  ٢٠١٢العدد ا(خير لعام العدد ھو . ُيعد ھذا الحيوية

  

  ٢٠١٢ ديسمبر ١٩                في ھذا العدد

  ا�خبار

  عالمياً 

 ا6قليمي العمل إلى دعوتو المحاصيل ركود عن تكشف حديثة دراسة •

 

  أفريقيا

 وراثًيا المعدلة المحاصيلا(ول ل>غذية و الدولي المؤتمر تستضيف القاھرة جامعة •

 مصر في موالعل كرنفال مجلة إصدار •

 القادمةا(ربع خ?ل السنوات  نيجيريا في مقاوم ل>مراض لوبياإط?ق صنف  •

  

  ا�مريكتين

 %١٤ بنسبة البرازيل فيالمحورة وراثًيا  المحاصيلزيادة  •

 أرز غني بالثيامين ونريطو الباحثون •

 الزراعيةالتحديات  يتناولوالتكنولوجيا  للعلوم اEستشاري الرئاسة مجلس تقرير •

 البكتيريةالعدوى مكافحة و الحيوي الوقودتعزيز من شأنه  السليلوزعلمي في بحوث اكتشاف  •

  

  آسيا والمحيط الھادئ

 ?ديشجبن في الناميةالدول  في البيولوجية والس?مةحول ا(مان الحيوي  مؤتمر •

 بالصين سانيافي  الزراعيةلتكنولوجيا الحيوية ل العام التعليم حول ندوة •

 إندونيسيا فيتصل للط?ب  الحيوية التكنولوجيا •

  

  أوروبا

 وراثًيا المعدلةغذية ا( لشراء استعداد على %٥٢ وبحوث التكنولوجيا الحيوية يفضلون  اEيطاليين من %٥٥ •

 BT11, MON810 للحشرات المقاومة الذرةصنف  مخاطر تقييمنتائج حول  EFSAھيئة  تحديثات •

 الجينوملبحوث  مركز تحتفت دنماركية جامعة •

  

  البحث العلمي

 ا(سود الجذر تعفنمرض ضد  مقاومةتظھر  AtNPR1بجين  القطن المحور •

  

  ما وراء كروب بيو تك

 مليون عام ١٠٠ لمدةتقريًبا دون تغير يبقى  جينوم شجرة الكريسماس •

 ةحيويال اتحفزثارة الم6 الضوءيستخدمون بجامعة رايس علماء ال •

  

  إع*نات

 ٢٠١٣ لعام B4FA يةا6ع?مات المنحة طلبتقديم  •

  

  رسائل تذكيرية

 Btالـ  قطنأجوبة و أسئلة •

    



  عالمياً 

  ا5قليمي العمل إلى المحاصيل وتدعو ركود عن تكشف حديثة دراسة

 

 باستخدام رئيسية محاصيل أربعة6نتاجية  عالمي فحصعمل  تم ،كوميونيكيشن بمجلة نيتشر ديسمبر ١٨بتاريخ  شرتنُ التي  دراسةال في

 جامعةمعھد ب لماءقام الع. %٣٩~٢٤بنسبة  المزروعة في المناطقأنه قد حدث ركود ُوجد و لمحاصيللالضخمة رسمي ال تعدادال بيانات

 وفول وا(رز والقمح الذرةمحاصيل و ةسنويال المحاصيل لمناطق تفصيليةة جغرافي خرائطبتطوير  كندا في يلماكج وجامعة لبيئةل مينيسوتا

 لديھم -  العالم فيالدولتين ا(كثر ازدحاما بالسكان  –والھند  الصين أن الھامة النتائجوُتظھر إحدى . ٢٠٠٨ حتي ١٩٦١من عام  الصويا

 ؤكدي الكلي العائد نمطفإن  ،قائمين على الدراسةلل اوفقً و. ا(خيرة السنوات خ?ل العائدفي  مقلق انخفاض أو ركودب تتميز شاسعة مساحات

انخفاض و ركود لمعالجةرئيسيين  إجراءينالدراسة القيام ب تقترحو. العالمية لزراعيةل المتزايدة الطلبات تلبية في المتمثل التحدي على
التي ما زال  الزراعية ا(راضي من %٧٦~٦١في  أو ا6نتاجيةعالية  المناطق في اتعائدال على لحفاظبا ا(وليوصي ا6جراء  العائدات؛

  .العالم حولا6نتاجية فضة خمنالمناطق  في الجديدة اEستثماراتعلى  الثانيُيشجع ا6جراء و؛ عارتففيھا في ا العائد

  

و المقالة  .releases/2012/UR_CONTENT_424268.html-umn.edu/news/newsh%p://www1اقرأ البيان الصحفي على 

  .h%p://www.nature.com/ncomms/journal/v3/n12/full/ncomms2296.htmlالصحفية على 
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  فريقياأ

  وراثًيا المحورة ا�ول ل;غذية والمحاصيل الدولي المؤتمر تستضيف القاھرة جامعة

  

 نوفمبر ٢٩-٢٧في الفترة  القاھرة في وراثيًاالمحورة وا!غذية  للمحاصيلا!ول  الدولي المؤتمربتنظيم  القاھرة جامعةب الزراعة كليةقامت 

مشاركة  وعملت . ا!مان الحيويو ا!غذية س8مةالقوانين المتعلقة بو الزراعية النباتية الحيوية التكنولوجيا على المؤتمر ركز. ٢٠١٢
 نحوالمؤتمر  حضرو. والباحثين المزارعين بين وةفجال سدل فرصةعلى تقديم الالمحاصيل المحورة  زراعة خبرات مناقشة في نوالمزارع

 .وممثل مندوب ٣٠٠

 

المحورة  النباتات تطويرل الحديثة التقنياتالتي تضمنت  مواضيعال عرضدول مختلفة في  ثمانية من متحدثعشرين  من أكثرشارك 
 المخاطر وتقييما!مان الحيوي قوانين و السياسية والمخاوف والتسويق والزراعة البيولوجية التقويةوالمعدلة وراثيًا  المحاصيل وتطبيقات

 .مع بعضھم البعض نوالمزارعنقاش و واUقتصادية اUجتماعية واTثار المستقبلية اTفاقو

 

 :للمؤتمر الختامية الجلسة في عنھا لنأعُ  التي التوصيات بين ومن

 الحيوية التكنولوجيامن خ8ل معالجتھا  يمكن التي القضاياتناول  •

 الحيوية التكنولوجيا استدامة فوائد على الضوء تسليط •

 ل_مان الحيوي الوطنية لجانال دور وتعزيز الحيوية التكنولوجياحول  العام الوعي زيادة •

 والمجتمع العلماء بين التواصل تعزيز •

  الحيوية التكنولوجيا في الخاص القطاع استثمار ةدالزيالقوانين  صياغة •

  



  
  

يمكن عرض تفاصيل المحاضرات على . bic.net-nabdallah@eلمزيد من المعلومات يرجى التواصل مع د. نج8ء عبد هللا على 
2012/-bic.net/archives/ofab/icgmcf-http://www.e.  
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  مصر في العلوم كرنفال مجلة إصدار

  

 ميةالعل مجلةال العلوم، كرنفالبمصر مجلة  الحيوية التكنولوجيا معلوماتأطلق مركز 
 منو. الحيوية التكنولوجيا فھم لتعزيز العلماءو الط?بُيشارك في إعدادھا  يتال ىا(ول
والمنطقة الب?د  إلى صحيفة علمية فيھذه المجلة الشھرية المجانية تتطور  أن توقعالمُ 

 .المحيطة

 

في  حول العلم حدثةمستو موثقة مجلة بأسلوب سھل وبسيط لتقدم معلوماتالتمت كتابة 
 وا(كاديميين وواضعي السياسات الحكومة والمنظمينبما في ذلك  المجتمع قطاعات مختلف

 الحكومية غير والمنظمات الخاص والقطاع وا6ع?م البحثية والمؤسسات والجامعات
والمستشفيات  يةالبحث معاھدالو الجامعاتتداول المجلة لتصل إلى  سيتم. الجماھيروعامة 

 .ا(خرى العربية والدول مصر أنحاء جميع في والمدارس الحكومية والوزارات والوكاEت

  

 من، من د. نج?ء عبد \كرنفال العلوم يمكن الحصول على المعلومات المتعلقة بمجلة 
  .bic.net-nabdallah@eمركز معلومات التكنولوجيا الحيوية على 
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  نيجيريا خ*ل السنوات ا�ربع القادمة فيمقاوم ل;مراض  لوبياإط*ق صنف 

  

 جامعة مع بالتعاون )AATF( اEفريقية الزراعية التكنولوجيا مؤسسة علماءبواسطة ض امر>ل مقاومةالاللوبيا  منصنف ُمحسن تم تطوير 

 .%٨٠-٧٠ إلى صلت خسارة إلى يؤدي مما اللوبيالمحصول  بالغة أضرارفي إلحاق  اللوبيا مرضيتسبب ). ABU( بيلو أحمدو

 

 النباتات تربية نتيجةيأتي  البحثفإن  ،بجامعة أحمد بيلو) IAR( الزراعية لبحوثا معھدب للمشروع الرئيسي الباحث ،إيشياكو لمحمد اوفقً و

ُيعد طفرة علمية ھذا الصنف المقاوم  تطويرھذا ال أن وأضاف. ةيبيئ أو ةيصحأو  جانبية آثار أيله  وليس الزراعة في الجيني والتحوير
  .٢٠١٧ عام قبل، وسيتم إط?ق الصنف الجديد المحليين المزارعينمنه  ستفيدي أن يمكنو للوبيا ومستھلك منتج أكبر نيجيريا بصفتھال

  

  .h%p://allafrica.com/stories/201212121088.htmlشاھد المقالة ا(صلية على 
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  ا�مريكتين

  %١٤ بنسبة البرازيل المحورة وراثًيا في المحاصيلزيادة 

  

 محاصيل زيادة المتوقع من ،Celeresمؤسسة ووفقاً ل ،٢٠١١ عامل العالم فيالمحورة وراثًيا  للمحاصيل دولة منتجة أكبر ثاني البرازيلُتعد 

. ٢٠١٢ أغسطس في Celeresالتي قدرتھا  %١٢٫٣نسبة  من أكثر يھ، والموسم ھذا% ١٤المحورين بنسبة  والقطن والذرة الصويا فول

 .الصويا فولفي  وخاصة الموسم، ھذام ھيتانتاج لتحسين التكنولوجياھذه  في استثماراتھممن  البرازيلمزارعي  دازو

 

 حدثت الزيادةتلك  نأوذكرت في تقريرھا  ،الذرة من طنمليون  ٧٥٫٦٢و الصويا فول من طن مليون ٧٩ الب?د تنتج نأ Celeres تتوقعو 

  .الزراعة لمناطقالم?ئمة  البذور توافربا6ضافة إلى  ،٢٠١٢/٢٠١٣ الحصاد لموسم مواتيةال السوق أسعاربسبب 

  

http://celeres.com.br/wordpress/wp-باللغة البرتغالية على  Celeresمؤسسة اقرأ تقرير 

content/uploads/2012/12/RelBiotecBrasil_1202_por.pdf ويمكن قراءة ا(خبار المتعلقة بالمقالة على .

idUKL1E8NH1LW20121217-biotech-h%p://uk.reuters.com/ar9cle/2012/12/17/brazil. 
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  أرز غني بالثيامين يطورون الباحثون

  

 مقاومةمنحه ولزيادة قيمته الغذائية  B1 فيتامينبمستويات عالية من  صنف أرز6نتاج ) OSU( ونجأوري وEية جامعةب باحثونسيسعى ال

Eفيتامين أنالدراسة  تظھر. الوقتنفس  في المحاصيلالمضرة ب (مراضثنين من ا B1 )ي في المناع جھازبإمكانه تقوية ال) الثيامين
ولفحة  البكتيرية ورقةال لفحةضد  ةمناع ا(رز الثيامينتكدس يمنح  أن جامعةبال الباحثونويأمل . والتبغ والخيار ا(رزالتي تشمل  النباتات
 .العالم فيأكبر منطقة منتجة ل>رز  آسيا، شرق جنوبفي  محصولال في كبيرة خسائر تسبب التي ا(رز

 

. B1 فيتامينة لخلقملالمحور بالجينات ا ا(رزخ?ل زراعة  منالدراسة قيادة سيتولى  ،جامعةالب النباتية ا(حياءمتخصص  ويرج إيميريك

 النباتاتكانت  إذاما و ،B1 فيتامين من المعتاد من أعلى كميات على تحتويا(وراق  كان إذا ماسيرى  شھر، ١٢ إلى ١٠ غضون فيو

 في قليلة كمياتب ديوج يذال ثيامينالمزيد من ال على حتويت انفسھ ا(رز حبوبكانت  إذاما  اأيضً  رىيسكما . >مراضل مقاومةنفسھا 
 .ا(بيض ا(رز

  
.spice-aims-edu/ua/ncs/archives/2012/dec/osuhttp://oregonstate-شاھد البيان الصحفي لجامعة وEية أوريجون على 

thiamine-rice.  
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  التحديات الزراعية والتكنولوجيا يتناول للعلوم اEستشاري الرئاسة مجلس تقرير

  

اEستعداد " حول المتحدة الوEيات رئيسل شامً?  اتقريرً ) PCAST( والتكنولوجيا للعلوم اEستشاري الرئاسة مجلس قدم ،٢٠١٢ ديسمبر في

 :ذلك في بما المتحدة الوEياتالزراعة في  تواجھھا التي التحديات التقرير يتناول".  الزراعية البحوثمؤسسة  و الزراعي

 

 الضارة والنباتات ا(مراض ومسبباتالناشئة  اdفاتمكافحة  •

 المياه استخدام كفاءة زيادة •

  البيئيةأثر الزراعة على  تقليل •

 ةمتغيرات المناخال في الغذائية المحاصيل زراعة •

 الحيوية الطاقة إنتاج إدارة •

 يةائغذآمنة وذات قيمة  أغذية إنتاج •

 عائداتوفرة ال على والحفاظ العالمي الغذائي ا(من في المساعدة •

  



توجد نسخة كاملة من التقرير متاحة أون?ين على موقع البيت ا(بيض: 
ture_20121207.pdfhttp://m.whitehouse.gov/sites/default/files/microsites/ostp/pcast_agricul.  
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  ومكافحة العدوى البكتيرية الحيوي من شأنه تعزيز الوقود علمي في بحوث السليلوز اكتشاف

  

E ھذا  نتائجُتعد . البكتيرية العدوى ومكافحة الحيوي الوقودقد يحقق مزايا عظيمة في إنتاج  السليلوزإنتاج  فيجديد  كتشافتوصل العلماء
 إنتاجعملية  لتسھيل أكبر الخ?يا تحلللطرق أكثر سھولة  يجاد6 تسعى والتي المتحدة الوEياتب الطاقةوزارة ل خاصة أھمية ذاتاEكتشاف 

 طرق إلىالسليلوز الوصول  وترسيب عملية إنتاجومن شأن فھم  النباتات، خ?يا لجدران ا(ساسي المكونھو  السليلوز. الحيوي الوقود
 .أضعف جدرانذات 6نتاج نباتات  أوحليله لت جديدة

 

 بنيةالبتعيين خريطة قاموا  فيرجينيا جامعةب علماءأن ال ديسمبر ٩بتاريخ نيتشر العدد ا6لكتروني من مجلة  فيجاء في البحث المنشور 
 بنية ليلتحقاموا ب ثم السليلوز وإفراز 6نتاج الضرورية المكونات أوEً  الباحثونحدد . السليلوز إنتاج عن المسؤول نزيملf ا(بعاد ث?ثيةال

 من خيطعنكبوت يغزل مثل العملية بدو تل قناةعبر  خلية من جديدةال السليلوز بوليمراتانبثاق  يةكيفعن  دراستھم تكشف. ينزيما6المركب 
  .السليلوزتكوين ب اوثيقً ارتباًطا  العملية ھذه ارتباط يةوكيف ؛الحرير

  
benefits-big-offer-may-research-http://news.virginia.edu/content/uva-لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة 

infections-battling-and-biofuels  
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  الھادئ والمحيط آسيا

  بنج*ديش في الدول النامية في البيولوجية حول ا�مان الحيوي والس*مة مؤتمر

  
، المؤتمر وصيينالخص شركاءالو الجامعاتو والزراعة ا(غذية منظمة مع بالتعاون ةالحيوي والس?مةل>مان  ?ديشجبننظمت رابطة 

 .دكا جامعةب ٢٠١٢ ديسمبر ٨-٦فترة  في المؤتمر قبلما  عمل ورشةا(ول ل>مان والس?مة الحيوية؛ و الدولي

 

 إلى دعا الذي الشرف ضيفھو ، اEجتماعية الشؤونرعاية و ا(سرةو الصحةمن رعاية  الوزراء رئيس مستشار ،مدثر علي سيدد. كان 
 تكنولوجيا في مختلفةة الالمؤتلف منتجاتال استخدام تزايد مع خاصة ?ديشجبن فيا(مان الحيوي والس?مة الحيوية  جراءات6 العاجل التنفيذ
 البرلمان قبل من ?ديشجبن في الرسمية الجريدةا(مان الحيوي المنشور في  قوانين أن وأضاف. الطبيةالتكنولوجيا الحيوية و الحيويةالنبات 

 .وراثًيا المعدلة الكائناتالقائمون على  العلماء ساعدتس

 

 ضيوفك التوالي، على دكا وجامعة BSMالطبية  الجامعة رئيس نواب ،Arefin Siddiqueبروفيسور و جوبال برانحضر المؤتمر د. 

أكد الخبراء على و. ومنتجاتھا الحساسة الكائنات من العديد نباجا(دوية بو اللقاحاتوُتنتج  ردوستاdن ت بنج?دش نأأشاروا إلى و. خاصين
 .خرىا( قضاياال بينمن  الجيدةالمعملية  الممارساتعلى و رةيالخط ةالحيويالمخلفات  من اdمن والتخلصالفعلي  اEحتواءضرورة 

 

من المعلومات حول المؤتمر، يرجى مراسلة د. خندوكر ناصر الدين من مركز معلومات التكنولوجيا الحيوية ببنج?ديش على  لمزيد
nasirbiotech@yahoo.com.  
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  في سانيا بالصين الحيوية الزراعيةللتكنولوجيا  العام التعليم حول ندوة

  

يتھا في قووت تاصولضم ا( الصينفي  الحيوية التكنولوجيا علماءيسعى  الحيوية، التكنولوجيا لتنمية ةسبانم عامة بيئةوجود  بأھمية ااعترافً 
 الصينية الجمعيةبواسطة  ظمتنُ  الزراعية الحيوية للتكنولوجيا العام التعليمول ح ندوة عقد تم وبالتالي،. الحيوية التكنولوجيا صف

السادس من ديسمبر  في ھاينان بمقاطعة سانيافي  الصين في الحيوية التكنولوجيا معلومات مركز وبرعاية) CSBT( الحيوية للتكنولوجيا

٢٠١٢. 

 

 الحيوية التكنولوجياوقطاعات بحوث ؛ والبحوث الحكوميةالھيئات  وباحثيوالعلماء  المنظمينمن بينھم  اشخصً  ث?ثين اEجتماعشارك في 

 الجمعية منبروفيسور زووا و CSBTجمعية  من يانججھون جتشان بروفيسور رئيسيةالالخطابات ألقى . والرابطات العلمية ا(مان؛ تقييمو

المجموعة  منوانجين  جتشان. ود الزراعية جھواتشون جامعة منجيانج  فانوبروفيسور  الجزيئية والبيولوجيا النبات لفسيولوجيا الصينية



اتحاد  إنشاء على مبدئي اتفاق لىإ الحضورتوصل . التطورية والبيولوجيا الوراثة معھد من تشن تشو وبروفيسور لبذورل يةالصينالوطنية 
تحاد E المنظمة اللجنةكما ستعقد . )CSBTالجمعية الصينية للتكنولوجيا الحيوية (بقيادة  الزراعية الحيوية لتكنولوجيال العامللتعليم  خبراء

 .العام التعليم نشاطخطة  ومناقشة العمل آلية لتحديد Eحق اجتماع الخبراء

 

بمركز معلومات التكنولوجيا الحيوية بالصين على  CSBTلمزيد من المعلومات يرجى التواصل مع بروفيسور زونج ھونجيانج من 

zhanghx@mail.las.ac.cn.  
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  إندونيسيا تصل للط*ب في الحيوية التكنولوجيا

  

 المعدلةمعرض للكائنات  تنظيم في) LIPI( للعلوم ا6ندونيسي والمعھد) IndoBIC( اندونيسيفي إ الحيوية التكنولوجيا معلوماتشارك مركز 

في تكنوبيولوجي  كليةب طالب ١٥٠لـ  الحيوية التكنولوجياحول  الوعي لزيادة الموجه B-Fushion حدث من جزءك ،)GMO( وراثًيا
 معلومات بوسبيتا ديسوينا والسيدةسوانتو  نطونيوسأ. د الحيوية التكنولوجيا خبراءكل من قدم . تصويروال المحادثات خ?ل من جاكرتا،
 .إندونيسيا في الحيوية التكنولوجياآفاق و؛ والبيئة ا6نسان وس?مة؛ المجاEت من العديد في وتطبيقھا وراثًيا المعدلة الكائناتحول 

 

المتعلقة بمنتجات  المعلوماتتحتوي على ( المعرفةكتيبات  مثل ISAAAوھيئة  IndoBICمركز ة بواسطة رونشتم عرض المواد الم
 ا6خبارية اتالنشرو ؛الدولة في الحيوية التكنولوجيا وتوجھات حقائق باوكت )المواضيع المرتبطة بھاو حيويةال المحاصيل تكنولوجيا
 ا(مثلةبعض كلية تكنوبيولوجي  ةطلب قدم، ووراثًيا المعدلة الكائناتبحوث  حول علمية ملصقات للعلوم ا6ندونيسي المعھد قدم. والملصقات

التي شملت  ا(خرى ا(نشطة وبعض ا(نسجة زراعةالبذور و الخالي من لعنباو Btالـ  وقطن ذرة مثل وراثًيا المعدلة منتجاتعلى ال
 .المتحركة الرسوم

  
لمزيد من التفاصيل حول ھذا الحدث، يرجى التواصل مع ديوي سورياني من مركز معلومات التكنولوجيا الحيوية بإندونيسيا على 

catleyavanda@gmail.com.  

  
  ] ةرسال لصديق | تقييم ھذه المقالإ [

 

  أوروبا

  وراثًيا ا�غذية المعدلة لشراء استعداد على %٥٢ يفضلون بحوث التكنولوجيا الحيوية و اEيطاليين من %٥٥

  

 استمرارون أن ير اEيطاليين من% ٥٥فإن  إيطاليا،في مي?ن  في) ISPO( العام الرأي دراسات معھد أجراهالذي Eستط?ع الرأي  اوفقً 

 .المستقبل في وراثًيا المعدلةا(غذية  لشراء استعداد على أنھمالمستطلعين % من ٥٢قال ة بينما مفيد بلدھم فيالھندسة الوراثية  ثوبح

 

 الرئيسيحافز ال يرتبط. معينة ظروفتحت  وراثًيا المعدلة ا(غذية شراء فيسيفكرون  ا6يطاليين من %٥٢ أن يبحثال معھدوأضاف ال

 مقابل خفضثم سعرھا المن% ٣٧بنسبة حسنة المُ  البيئية استدامتھاا ليھي ،%٤٨بنسبة  وراثًيا المعدلة للكائنات المحتملة الصحية الفوائدب

 من ظرف أي تحت وراثًيا المعدلة الكائنات شراءإيطاليا على سكان  ربعُيقبل  لنوعلى الناحية ا(خرى، . %٢٧بنسبة  ةرينظالمحاصيل ال

 .الظروف

 

. بزراعتھا اأيضً أن يسمح  فينبغي ،وراثًيا المعدلة المنتجات بيعب نوقانسمح ال إذا هأن لىع )%٥٢( السكان اتفق معظم ،فضً? عن ذلكو

بينما  ايطاليا في بيعھا ثمالمحورة وراثًيا  المحاصيل زراعةا(جانب ب لمزارعينل سمحيُ  أن العدل من ليس إنه المستطلعين من% ٥٦وذكر 
 .نفسه الشيء فعلإيطاليا من  مزارعيُيمنع 

  

 لمزيد من المعلومات يرجى زيارة

Itemid=115http://www.futuragra.it/index.php?option=com_content&task=view&id=247&.  
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  BT11, MON810للحشرات  المقاومة صنف الذرة مخاطر حول نتائج تقييم EFSAھيئة  تحديثات

  



) EFSA GMO Panel( ا(وروبية ا(غذية س?مةبھيئة  وراثًيا المحورة بالكائنات المعني الفريققام  ، ا(وروبية المفوضية طلب على بناء

 .MON810 و Bt11للحشرات  ينمقاومال وراثًياصنفي الذرة المحورة  على المخاطر إدارة وتوصيات لمخاطرل السابق هتقييمنتائج  جمعب

بالنسبة  افصاعدً  ٢٠٠٥ عام ذمنالمتعلقة بھم  العلمية المنشورات من الرغم علىالصنفين  ھذين تقييمفي اعتبارھا  EFSAأخذت ھيئة 

 .بالنسبة للصنف ا(خير افصاعدً  ٢٠٠٩منذ عام  وللصنف ا(ول 

 

 س?مة على GMO EFSAھا فريق قدم التي السابقة النتائجإبطال  شأنھا من جديدة معلوماتلم تذكر  المنشوراتجميع  أن EFSA توأوضح

إلى ، با6ضافة الذرةعلى صنفي  EFSAنتائج تقييم المخاطر السابق الذي أجرته  أنب الفريق قريُ  ،اولذ. MON810 و Bt11 الذرةصنفي 

 .للتطبيق وقابلة صالحة تزال E المخاطر،ورصد  تخفيف تدابير بشأن السابقة توصياتھا

 

و  h%p://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/3018.htmعلى  EFSAشاھد البيان الصحفي لھيئة 

al/pub/3017.htmhttp://www.efsa.europa.eu/en/efsajourn.  

  

  ] ةرسال لصديق | تقييم ھذه المقالإ [

  

  لبحوث الجينوم مركز تفتتح دنماركية جامعة

  

تحت اسم و. والحيوانات للنباتات الحديثة التربية في ل?ستخدام جديدة طرققدم لتوم الجين لبحوث مركز يةالدنمارك آرھوس جامعةتؤسس س
GenSAP ، ات منظموالوالشركات  البحثية والمؤسسات الجامعاتتشمل  الشركاء من طويلة قائمة تعاون خ?لسيتم إنشاء المركز من

 ٦٨٫٧ُتقدر بـ سنوات  خمستفوق ال ميزانيةب آرھوس جامعة من لوند ساندو نسجموتولى قيادة المركز سي. والخارج الدنمارك في الصناعية

 .كرونةمليون  ٣٠٫٦بدعم  والرعاية اءلغذاة ولصحللجنة البرنامج و اEستراتيجية للبحوث الدنماركي مجلسلاشارك فيھا  ،مليون كرونة

 

for-forskningscenter-item/artikel/nyt-events/news-and-http://mbg.au.dk/en/news-لمزيد من المعلومات، 

1/-universitet-aarhus-paa-oprettes-selektion-genomisk.  

  

  ] ةرسال لصديق | تقييم ھذه المقالإ [

 

  العلمي البحث

  ا�سود الجذر تعفنمرض ضد  تظھر مقاومة AtNPR1القطن المحور بجين 

  

من  يدعدال في سودا( جذرال عفن مرضإصابة النباتات بفي  Thielaviopsis basicola التربةعيش في تي تال مسببات ا(مراضتسبب ت
 وزيادة نمو يعوق مما شديدالالجذور  تعفن الناتج عن ا(سود أو الداكن البنيإلى  المصابة النباتاتيتغير لون . القطن منھا محاصيلال

خطوط  على T. basicolaالممراض  ريأثت لتحليل دراسة بإجراءإيه آن إم  تكساسجامعة ب وزم?ؤه كومار فينود قام ،بالتاليو. ا6نتاج
 .ا(مراض مسبباتضد العديد من  عالية مقاومة لديھا والتي NPR (AtNPR1)بجين  ةالقطن المحور

 

 أسودالمحورة إلى لون  النباتاتوتغير لون . سودا( جذرال عفنالمقاومة ضد  من كبيرة درجةأظھرت  القطن خطوطأن  هوفريق كومار ذكر
 النباتاتكما زاد نمو المجموع الجذري والخضري في . الطبيعي ھانمو تواستأنف أسرع بشكل تعافت ھاولكن عينات اEختباريةلل مع مماثل

 .لوزات القطن بھاالمحورة وزاد طول سيقانا وعدد 

 

 PR1 مثلحماية بالرتبطة المالعديدة  الجينات منفي اEستثارة  وأسرع أقوى تكان وراثًيا المعدلة النباتات جذور أنالتالية  ليلاالتحوكشفت 

مدى مد النبات بي القطن في AtNPR1أن التعبير المفرط لجين  النتائجت وأكد. chitinase و LOX1و  glucanaseو   thaumatinو 
  .اdفات مقاومةواسع من 

 

 .h%p://link.springer.com/ar9cle/10.1007/s11248-012-9652-9اقرأ الملخص على 
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  ما وراء كروب بيو تك

  عام مليون ١٠٠لمدة تقريًبا  تغيريبقى  جينوم شجرة الكريسماس

  



 ھيئتهعلى  ىبق وحوالت والصنوبر التنوب شجرة مثل -  الصنوبريات جينوم أن) CFS( لغاباتل الكنديةوالھيئة  Eفال جامعةب باحثونال ذكر

من  جينات ةعائل ١٥٧ من اتجينوم مقارنةوفريقه ب CFSمن ھيئة  ويتبوسك نيجبروفيسور قام . سنة مليون ١٠٠ من (كثر اتقريبً 

مر بينما  ،سنة مليون ١٠٠ عن يقل E مال مستقرة ظلتعلى وجه التحديد  الصنوبرياتEحظ أن و المزھرة النباتاتالنباتات الصنوبرية و
مثل  الصنوبريات في ةواضحالصغيرة  التعدي?ت كانت ذلك، ومع. الزمنية الفترة نفسبعدة تغيرات واضحة في  المزھرة النباتات جينوم

عصرنا الحاضر بدرجة  صنوبرياتالفريد تشابه  الجيني اEستقرار ھذايفسر . ملحوظ بشكل مستقرةتھا ا(ساسية بنيولكن  الوراثية الطفرات
 .الديناصورات أيام منذموجودة ال الحفريات مع كبيرة

 

noel-h%p://www.rela9onsmedias.ulaval.ca/comm/2012/decembre/arbre-المقال ا(صلي متاح باللغة الفرنسية على 

3327.html-presque-ont-genome-son.  
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  ةالحيوي ات5ثارة المحفز علماء ا�رز يستخدمون الضوء

  

استخدم . ونعلى مستوى النا الھامة الحيوية الكيميائية التفاع?تثارة 6 حرارة إلى هوحولوي الضوءباستخدام  رايس جامعةفي  العلماءقوم ي
 جزيئات مع عالية، حرارة درجات في تعيش التي) thermophilesالحرارية ( الميكروبات من المستمدة اEنزيمات هوفريق جوون مايكل

للقيام  ا6نزيماتوتنشط  الجزيئاتتسخن  القريب، الحمراء تحت ا(شعة ضوءھذه ا6نزيمات ل تتعرض عندما. الب?زمونات* النانو الذھبية
 حرارة درجات في الكيميائية اتيلعملبحدوث ا تسمحوبالتالي  ردةاب البيئةتبقى  ، فقط معين موقع في يحدثوحيث أن التسخين . فھاائبوظ

 كبيرال مرجلال استبدال يمكن المثال، سبيل علىف. لطاقةلالكامن توفير ال بسبب اEستثمارجديرة ب عمليةھذه ال فإن ،مايكل لعالمل وفقا. منخفضة

  .مفتوحة نافذة أو الشمس شعةأو بأ لطاقةموفرة ل يئةضم لمبةب البخار 6نتاجالُمستخدم 

  
ً ) الب?زما تذبذب كم( الب?زما تذبذب تكميم عن يتنج جسيم شبه الب?زمون: ھو  التوالي على الميكانيكية واEھتزازات الضوء تكميم عن الناتجة والفونونات الفوتونات مثل تماما

 

لمزيد من المعلومات، اقرأ المقالة على 
h%p://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/nn3048445-to-light-uses-.edu/2012/12/13/ricehttp://news.riceand 

reactions/-biochemical-trigger-remotely.  
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  إع*نات

  ٢٠١٣ لعام B4FA ا5ع*ميةات المنحة تقديم طلب

  

"العلوم الحيوية للزراعة في أفريقيا" بواسطة برنامج المنحة  من ثانيةال جولةأعضاء السيتم اختيار  ،٢٠١٢ عامالمنحة ا6ع?مية ل نجاح بعد
)B4FA (وأي نوع من تربية  النباتية الوراثةآلية و النبات تربية تاريختعرفون على سي حيث أيام أربعة لمدة عمل ورش في للمشاركة

 أفريقيا منصحفيين و علميين خبراءالمنحة بواسطة  قيادةومن خ?ل . النباتية ا(مراضالنباتات قد يساعد المزارعين بأوطانھم في مكافحة 

 التجارب على العملي التدريب خ?ل من الصحفية ھممھارات ونعززسيو العلمية المعرفة المشاركون سيكتسب المتحدة، والوEيات وأوروبا

 )مارس ٢١- ١٨( ونيجيريا )مارس ١٦-١٣( غاناوھي  B4FAالتي يركز عليھا مشروع  ا(ربعةالدول  فيتجري المنحة س. والمقاب?ت

 ).أبريل ٢٠-١٧( وتنزانيا) أبريل ١٣-١٠( وأوغندا

 

و  open/-applications-fellowship-media-b4fa-h%p://www.b4fa.org/2013لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة 

application/-fellowship-media-h%p://www.b4fa.org/b4fa،  
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  تذكيريةرسائل 

  Btوأجوبة قطن الـ  أسئلة

  



 مدير ،كي آر كرانثي. د تأليف من" Btالـ  قطنأجوبة و أسئلة"حول  شامل كتاب امؤخرً ) ISCI( القطن لتحسين الھندية الجمعية أصدرت

حول  سؤال مئة الكتابيتضمن . الھندفي  ناجبورب ،)CICR( القطن لبحوث المركزي لمعھدالتابع ل ICARالمجلس الھندي للبحوث الزراعية 

 التي ا(سئلةعلى ضة اتفباس. كرانثي ديجيب . وا(صدقاء وا(سر والبرلمانيينعلماء وال المزارعين قبل منوا(سئلة المتكررة  Btالـ  قطن

 أساسية وبيانات معلومات الكتاب ويقدم. ٢٠٠٢ عام تسويقه منذ الھند في Btالـ  قطن رحلة من سنوات ١٠ بعد حتىبقت دون إجابات 

 .القضايا من العديد حول التفاھم لتعزيز

  

. للحصول CICR :h%p://www.cicr.org.in/pdf/Bt_Co%on_Q&A_Kranthi%202012.pdfالكتاب متاح أون?ين على موقع 

 .krkranthi@gmail.comمن الكتاب، برجاء التواصل مع د. كي آر كرانثي على  مطبوعةعلى نسخة 

 


