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  عالمًيا

   الحديثة للزراعة جديد تنظيمي بجھاز المطالبة

 

 وا&قتصاد العلم المعدلة وراثًيا: ليصاالمحمناقشة مخاطر وفوائد "الذي نشره الكتيب في  ،جامعة برنب ستاذ المتقاعدا' مان،ا ك.وسقام 

 ا&نترنت على كتيبال تم نشر. الحديثة للزراعة جديدة تنظيمية ھيئة إنشاء إلى ودعا ،التنظيمي للنظامالحالي  وضعبتصوير ال" المجتمعي

 وراثًيا المعدلة المحاصيل مخاطر مع التعامل وتطورات الزراعية ا&بتكاراتبتغطية فيه بروفيسور ك.وس قام و ،Springerبواسطة موقع 

؛ وبعض اتقشانمال مع لتعاملا واستراتيجيات؛ والمعارضين العلماء بينالحالي  الخ.فو ؛الزائد التنظيمالمھملة نتيجة  والفوائد والتكلفة
 .المحاصيل المعدلة وراثًيا مناقشةفي  يفلسفوالالجانب و يوالروح يالنفسحول الجانب  الم.حظات

 

 قامةإلى إ ودعاوالمتخصص حول المحاصيل المعدلة وراثًيا  المنظم الحوار استمرار ضرورة علىمؤكًدا  ختتم د. ك.وس حديثهوأ

إلى  ا'خيرةته توصيأشار في و. الجديدة والصفاتة لNصناف جديد ةتنظيمينشاء قوانين M الحيوية التكنولوجيا تعزيزل دولية مؤسسات
 والمركز ؛ا'مم المتحدةب الصناعية؛ ومنظمات التنمية الزراعية الحيوية التكنولوجيا تطبيقاتل الدوليةالھيئة  مثل القائمة الدولية المنظمات

على المدى الطويل  خطاب لبدء؛ وغيرھا من الھيئات العامة اتوالتنظيم البحوثھيئة و؛ الحيوية والتكنولوجيا الوراثية للھندسة الدولي
  .الجديدة لصفاتبخصوص ا'مان الحيوي ل

  

Print/Ammann-Journal-force.org/web/Sustain-http://www.ask-لمزيد من التفاصيل، يمكن تنزيل المقال الكامل من: 

opensource.pdf-20121206-enh-ateDeb-GMO-Strategy  

 

  ] ةرسال لصديق | تقييم ھذه المقالإ [

  

  القطن جينوم يرسمون خريطة العلماء

  

 فيجاء . لقطنا جينومل تسلسل أول تعقب المتحدة الو&ياتب جورجيا جامعة بقيادةة مختلفة مؤسس ٣١ من الباحثين مناستطاع مجموعة 
 باسم اعلميً  فوعرالم لقطنجينوم ل بسط'رسم تخطيطي عالي الجودة قدم  البحث فريقأن بمجلة نيتشر  ديسمبر ٢٠العدد المنشور بتاريخ 

 .قطن الجوسيبيوم

 

 سمحت. ا'ميركية الزراعة وزارةبھا  ساھمتالتي  قطنال بياناتمجموعات أخرى من  عدةأصناف الجينوم السابقة ب مقارنةب الفريققام 
 .المنسوجات إنتاجب ةالمرتبطالمزروعة  لNنواع البرية ا'صناف من السنين م.يين مدى على القطن تطوربتعقب  نيلباحثل نتائجال

 

أربعة وعشرون  من أكثرمن  القطنجديلة  تألفت الحيوية الطاقة لباحثيالھامة  المحاصيلمن  القطن، ُيعد ا'قمشةصناعة اMضافة إلى وب
  .الحيوي الوقود أنواع من المقبل للجيل الحيوية لكتلةمما يجعله محصول مستھدف Mنتاج ا السليلوزلفة من 

  
genome-cotton-standard-http://news.uga.edu/releases/article/gold-لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة 

122012/-sequence  وh,p://www.jgi.doe.gov/News/news_12_12_19.html.  
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  ناجويا على بروتوكول يصدقان وموريشيوس بنما

  

 الناشئة للمنافع والمنصفة العادلة والمشاركة الوراثية للموارد الوصول حرية بشأن ناجويا بروتوكولعلى مؤخًرا  وموريشيوس بنما صدقت
 على صدقت التي ا'خرى التسع الدول إلىالدولتان  تانضم. ٢٠١٢ الماضي ديسمبر في الحيوي التنوع اتفاقية في استخدامھا عن

 .وسيشيل ورواندا والمكسيك الشعبية الديمقراطية &و جمھوريةو ا'ردنو الھندو ابونوج فيجيو إثيوبيا: البروتوكول

 

 العادل التقاسم فرص لتقوية الوراثية الموارد ومستخدمي لمتعھدي والشفافية القانونية الثقة من أكبر قدر توفير إلى بروتوكولال يھدف
  .التصديق عمليةمن  دولة ٥٠انتھاء  من يوما ٩٠ بعد التنفيذ حيز البروتوكول سيدخل .استخدامھم عن الناشئة للمنافع والمنصف

  
  .en.pdf-nagoya-21-12-2012-h,p://www.cbd.int/doc/press/2012/prاقرأ البيان اMع.مي على 
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  فريقياأ

  الكاسافا بحثية لدعم بحوث تحصل على منح ا�فريقية ا8مم

  

 في سافااالك إنتاج لتعزيز البحثية المشاريععض دعم بب يتسج ميلينداآند  بيل مؤسسةالتي شملت التمويل المختلفة  منظماتبعض قامت 

تبرقش  ومرض ةالبنيالمسحة مرض  -  الفتاكة ةالفيروسي سافااالك أمراض تستھدفمشاريع  ث9ثةحصلت  المشاريع ھذه بين من. أفريقيا
الواسمات  بمساعدةاJنتخاب  مثل متطورةال تقنياتال المشروع سيستخدم. أفريقيا شرق في مقاومة أصناف لتطوير مالية دفعة على -  سافااالك

 .وتنزانيا أوغندا فيللمرضين المذكورين  قاومةالم جديدةتحسين تربية اMصناف الو لتسريع الجزيئية

  

 أفريقيامنقطة  في النباتات لتربية والتقنية البشرية القدرات وبناء سافااالك إنتاجية تحسين إلىآخر  مشروع يھدف خرى،اM ناحيةوعلى ال

 بحوثالوطني ل معھدال: مشتركة مؤسساتمع خمس  كورنيل جامعةذو الخمس سنوات  مشروعال فيستضي. الكبرى الصحراء جنوب

 للزراعة الدولي والمعھد ؛)NRCRI( نيجيريا في يةالجذر المحاصيل بحوثل الوطني؛ والمعھد )NaCRRI( أوغندا في الوطنية الموارد

 الوطني بيركلي لورنس مختبرب الجينوم معھدو ؛)BTI( نيويورك في النبات لبحوث تومسون بويسومعھد  ؛)IITA( نيجيريا في اJستوائية

 المحاصيل من غيرھا مع سافااالكمساواة بحوث جينوم المذكور على ضمان  المشروعسيعمل . كاليفورنيا في بوزارة الطاقة اMمريكية

  .سوالبطاط واMرز والذرة والقمح مثلاMساسية  الغذائية

  

و  http://allafrica.com/stories/201212201123.htmlلمزيد من المعلومات، ادخل على 
http://allafrica.com/stories/201212181185.html.  
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  غانا في للجفاف إط*ق الذرة المقاومة

  

 ا&ستوائية للزراعة الدولي المعھد بين التعاون خ.ل من غانا فيرخيصة ووعالية اMنتاجية  لجفافمقاومة ل جديدةذرة  أصنافإط.ق  تم

 .السافانا زراعة بحوث ومعھد المحاصيلمعھد بحوث  - )CSIR( والصناعية العلمية للبحوث غانا ومجلس

 

)؛ و مانح الحيوية( CSIR-Omankwaوھي  خصائصھا على للد&لةبغانا  محليةالاللھجة عامة من  أسماءتم تسمية ا'صناف الجديدة ب

CSIR Aburohemaa )؛ و الملكة ا'م للذرة(CSIR-Abontem )؛ذرة مبكرة( CSIR-Enii Pibi )ا'ب ولد.( 

 

العالمية ا'سعار وتغير  القاسية الجوية والظروف المتوقعة غير ا'مطار ھطول إلى ضافةباM ،الشديدة والجفاف الفيضاناتحا&ت عملت 
 الجديدة، التقنيات تطور معو. تراكمي بشكل غانا في المحلية والمجتمعات الناس بين القائمة الضعف نقاطزيادة على  ،الوقودو لغذاءل

 وينبغيبحرض ودقة  ھااعتباريتم ن أ الحيوية التكنولوجيا مثل الزراعية اMنتاجية تحسينالوسائل الحالية الُمستخدمة في  جميعتستحق 

  .للمزارعينتوفيرھا 

  

to-maize-tolerant-drought-introduces-h,p://vibeghana.com/2012/12/23/ghana-شاھد المقال ا'صلي على 

security/-food-boost.  

 

  ] ةرسال لصديق | تقييم ھذه المقالإ [

 

  ا�مريكتين

  الجا8كتان سكر ُيستخدم لتحسين تخليق تحديد أول إنزيم

  

 فيفعلًيا  ا&كتانالج كمية زيادة على قادر إنزيم لأو ا'مريكية الطاقة وزارةب الحيوية الطاقة معھد علماء بقيادةالذي تم  دوليال تعاونال حدد

بواسطة  بسھولةإيثانول  إلىتخميره  يمكن الكربونسداسي  سكرالجلوكوز (من  بوليمرعبارة عن  ا&كتانمركب الج. النباتية الخ.يا جدران
 .السليلوزية الحيوية الكتلة من نتجالمُ طور والم الحيوي الوقود لباحثيھو مركب ُمستھدف وذو أھمية و الخميرة،

 

 ا'ولية الموادقسم  رئيس نائبسكيلر  ھنريك وقال. ا&كتانتخليق الج زيادةأول إنزيم يعمل على ك GT92 نزيمھوية إعلى  الباحثون أكد

  .ُمطورةبصورة  الحيوي لوقودا محاصيل لھندسة وھامة جديدةوسيلة  يقدم β-1,4-galactan synthaseأول إنزيم  تحديد أنبالمعھد 

  



http://newscenter.lbl.gov/news-شاھد البيان الصحفي لمختبر لورانس بيركلي الوطني على 

production/-biofuel-boost-could-sugars-galactan-releases/2012/12/21/boos9ng.  
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  على شھادة ا�يزو يحصل CIMMYTبنك الجيرمب*زم بمركز 

  

 جمع من عامين من يقرب ما بعد ISO9001:2008شھادة على والقمح  الذرة لتحسين الدولي المركزجيرمب.زم الذرة والقمح ب على حصل

 CGIARمؤسسات المذكور أول مؤسسة بين  البنك وُيعد. اتخبرال أفضلممارسة و العمليات وتقييم ؛مكثفةبصورة  وتحليلھا البيانات

 .على تلك الشھادة واحصل نالذيالث.ثة فقط في العالم  كوبنالأحد و) الدولية الزراعية للبحوث ا&ستشاري الفريق(

  
  .h,p://blog.cimmyt.org/?p=9836&utm_source=dlvr.it&utm_medium=twi,erلمزيد من المعلومات، قم بزيارة 
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  الھادئ والمحيط آسيا

  ا�رز في الكادميوم خفض محتوىالجين المسئول عن  العلماء يحددون

  
). Cd( الكادميومامتصاص  انخفاض عن المسئول الجين طوكيو بجامعة الحياةعلوم  الزراعية للعلوم العليا الدراساتكلية ب العلماء حدد

 نتيجةك التربة فيالموجود  عنصرال ةراكمبم النباتاتتقوم . والقمح ا'رز بعض المحاصيل مثل في موجود سام عنصر ھوعنصر الكادميوم 
 تحتوي أرزحبوب  طفرات في ث.ثة فريقال حدد كما. الصناعيةالمخلفات  نفاياتو الكادميومالمحتوية على  ا'سمدة استخدام من ةطبيعي
 .رامجكيلولكل  الكادميوم منجرام  ليمل ٠٫٠٥ من أقل على

 

تقليل  في الدراسة نتائجتساھم  أنمن المرجو و أخرى صنافا' فيصفة خفض ُمحتوى الكادميوم  لنقلواسم وراثي  البحث فريق استخدام
 .الغذائية السلسلةالناشئ عنه عبر  خطرالو ا'رز في الكادميوم محتوى

 

  .html-tokyo.ac.jp/english/topics/2012/20121221-http://www.a.u.4شاھد البيان الصحفي لجامعة طوكير على 
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  الحيوي التنوع من تزيد وراثًيا المعدلة دراسة تستنتج أن المحاصيل

  

 اتمبيدال كمية من يقللالحيوي حيث  التنوعمن  الواقع فييزيد  \فاتل لمقاومةاالمحور  القطن أنتفيد ب بحثية دراسة الصين في العلماء نشر

مال شفي  مقاطعات ٦ في موقع ٣٦في  ٢٠١٠ عامحتى  ١٩٩٠ عام ذمن بياناتال جمعب الباحثونقام . الحقول رشالُمستخدمة في  الحشرات
وحشرات أسد المن  خنافسال(المتخصصة  المفترسةات المفصلي من أنواع ث.ثة في ملحوظة زيادة ھناك أن الدراسة وكشفت الصين

. المحصول ھذاعلى  الحشرية المبيدات رشوانخفاض  واسععلى نطاق  Btبزراعة قطن الـ  المرتبطة حشرات المن وانخفاض) والعناكب

إلى  Btالـ  قطن حقول منتنتقل  إضافية حيويةمكافحة ل المفترسةتقديم الحشرات يؤكد احتمالية  دليل العلماءاكتشف  ،من ناحية أخرىو

 ).الصويا وفول السوداني والفول الذرة( المجاورة المحاصيل

 

toxins-cut-crops-transgenic-feb/24-h,p://discovermagazine.com/2013/jan-لمزيد من المعلومات، ادخل على 

ecosystem#.UOvoEuRA2gQ-boost  و

auth-/v487/n7407/full/nature11153.html#/contribhttp://www.nature.com/nature/journal.  
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  وراثًيا المعدلة المحاصيل لتعامل معل علمي ينادي بمنھج الھند رئيس وزراء

  

 دورةوخ.ل . وراثًيا المعدلة ا'غذية مثل الخ.فية القضايا مع للتعامل علمي نھجإقامة إلى  سينغ مانموھان. د الھندي الوزراء رئيس دعا
 والخوف يماناMأن  وقال وراثًيا المعدلة ا'غذيةأحد الحوارات المتعلقة ببالوزير  رحب ،٢٠١٣ يناير ٣ فيالذي ُعقد مؤتمر العلوم المئوي 

 الطاقة أو وراثًيا المعدلة ا&غذية كانت سواء ؛المعقدة القضاياوقال في حديثه بالمؤتمر أن . السليم والتحليل للنقاشمن شأنھم تمھيد الطريق 
 والتحليل المنظمة المناقشةخ.ل  ولكن، والخوف والعاطفة اMيمانمن خ.ل  تسويتھا يمكن & ؛الخارجي الفضاء استكشاف أو النووية

 .الثقافةو

 

 في سينغ. دعنھا  كشف يتال ةالجديد وا&بتكار والتكنولوجيا العلومسياسة  أھداف قائمةإلى  العلميةا&تجاھات  نشرإضافة تمت كما 
المجتمع  أن وأضاف". ا'ساسية العلمية قدراتنا أھميةلھم نفس قدر  القضايا ھذه وفھم علمي نھجإقامة إن "وأشار الوزير قائً. . ا&جتماع

واختتم . بھذا ا&سم هوصف) بعد ا&ستق.لأول رئيس وزراء للھند (نھرو  &ل جواھرا&تجاه العلمي الذي اعتاد  نشر تعزيزدي عليه الھن
 ."الضائع الوقت ولتعويض العلممما يمكن أن يقدمه لنا  من .ستفادةل قيمة علمينظام  داعتما أجيالناعلى شباب الوزير ك.مه قائً. "

  
يمكن الحصول على نسخة من خطاب رئيس الوزراء في مؤتمر العلوم الھندي المئوي على 

h,p://pib.nic.in/newsite/erelease.aspx?relid=91317.  
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  وا8بتكار والتكنولوجيا سياسة الدولة في العلوم عن النقاب الھند يكشف وزراء رئيس

  

 لمؤتمر ا&فتتاحية الجلسةخ.ل ) STI( وا&بتكار والتكنولوجيا لعلومعن سياسة الدولة ل سينغ مانموھان. د الھندي الوزراء رئيس كشف

 طمحت) STI 2013العلوم والتكنولوجيا وا&بتكار ( سياسة أن سينغ. د وقال. ٢٠١٣ ينايرالمئوي الذي ُعقد في الثالث من  الھندي العلوم

 وا&بتكار والتكنولوجيا علوم فوائدجلب جميع  الىالسياسة  تھدفو. ٢٠٢٠ عامبحلول  عالمية علمية قوىأعلى خمس  بين الھندوضع ل

 ذلك في بما العامة سياساتنا أولويات رأس على الزراعة تحوليكون  نيجب أ"وقال سينغ . ملاشالو المستدام لنمول الوطنية لتنميةلتحقيق ا

مصادر  معيجب أن يمتد التعاون لكن و ،فقط والتكنولوجيا العلم قادة معتعاون ُنقصر الأن  علينا& ينبغي و والتكنولوجيا، العلومسياسات 
 ."منطقتنا في الناشئة قوىال

 

 السريعة التنمية على وا&بتكار والتكنولوجيا العلمينبغي أن ُيركز  هأنإلى  الخاصالعام و الھندي العلمي المجتمعلتنبيه  STI سياسة تسعى

 مشاركة وتحفيز تشجيع خ.ل منبشكل صحيح  والتطوير لبحثل اMجمالية النفقاتتحديد  إلى تسعىكما . للشعب شاملةالو مستدامةوال

 .يةا&بتكار وا'نشطة والتكنولوجياالبحث والتطوير  في الخاص القطاع

 

  .h,p://pib.nic.in/newsite/erelease.aspx?relid=91316لمزيد من التفاصيل، قم بزيارة 
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  حول التكنولوجيا الحيوية في بنج*ديش ةمسابقة مقالي

  

قسم  مع بالتعاون) ISAAA( الزراعية الحيوية التكنولوجيا تطبيقاتل الدوليةالتابع للھيئة  بنج.ديشب الحيوية التكنولوجيا معلوماتقام مركز 

 خبراءال ألقى. ةالجامع لط.ب الحيوية التكنولوجياحول  كامل يوم لمدةالزراعية بتنظيم مسابقة مقالية  بنغ.ديش جامعةب الحيوية التكنولوجيا

 الغذائي ا'من على وراثًيا ةالمعدل والمحاصيل الحيوية التكنولوجيا وتأثير المحورة الكائنات وتأثير أھمية حول ا'ساسيةالتوعية  محاضرة

 في Btالـ  قطن زراعة يظھر فيديو شريطوعقبھا  التجاريةالمحورة  للمحاصيل العالمي الوضع مناقشة تمكما . الفقر حدة من والتخفيف

 .الھند

 

 .الوطنية الصحف في الفائزة المقا&ت نشر وسيتم الجوائز أفضل طالبين، تم منح المقا&ت قدموا الذين اطالبً الخمسة وعشرين من بين 

 

من د. خندوكر ناصر الدين من مكتب معلومات التكنولوجيا الحيوية ببنج.ديش على  حول الموضوعيمكن معرفة المزيد 
nasirbiotech@yahoo.com.  
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  أوروبا

  التكنولوجيا الزراعية المكثفة للطبيعة يدعم العالمي نائب رئيس الصندوق

  

المواطن  علىتحافظ  نفسه الوقت وفي أفضلبصورة  الغذاءالعالمي على  الطلب تلبي أن يمكنالُمعدلة وراثًيا  محاصيلالوالُمكثفة  الزراعة
 النائبقال و. الھولنديين الصحفيين مع تهمقابل خ.ل )WWF( للطبيعة العالمي نائب رئيس الصندوق ك.ي جيسونبھذا صرح  .الطبيعية

ويعتقد . البيئية والمخاطر النفايات إنتاجمع خفض  ا'رض إنتاجية تحسين يجبأنه و قيطبقابلة للت تعد لمالتقليدية  ا&ستراتيجيات أنمؤكًدا 
 تبذلھا التي بالجھود أشاد كما. آسيا شرق وجنوب أفريقيا في وخاصة ا'ھداف ھذه تحقيقمن شأنھا  الحديثةالوراثية  التكنولوجيا أنك.ي 

  .المستدامة ةالكثيفالزراعة  تعزيز فيالمؤسسات العالمية الرائدة  حدأ لكونھا نجنينخافا جامعة

  

backs-president-vice-h,p://www.hortweek.com/Edibles/ar9cle/1165041/wwf-اقرأ المقالة ا'صلية على 

gm/-intensification. 
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  لمحاصيل المعدلة وراثًيا8ستخدام ا البريطاني يدعو البيئة وزير

  

 وراثًياالمعدلة  المحاصيل فوائدمن  ستعزز الحكومة أن، المتحدة المملكةب والريف والغذاء البيئة لشؤون الدولةوزير  باترسون، نيأوصرح 

ه يجب اعتبار المحاصيل أن باترسون قال يناير، ٣ي بتاريخ الزراع أكسفورد مؤتمر في هتحدثوخ.ل . الب.د فيالحديثة  الزراعة تطويرل
للرأي  القضيةإخراج  من نخاف &أ علينا" وقال. والمنافع لمخاطرل متوازن فھم إلىللوصول  الصحيح سياقھا فيووضعھا  المعدلة وراثًيا

 الحشرية المبيدات استخدام من الحد مثلكبيرة  فرصالتعديل الوراثي يقدم  أن امضيفً " ھذه المحاصيلل المحتملة الفوائدتوعيتھم بالعام و

 .ةكبيربصورة 

 

. تفاصيل ofc-speech-h,p://www.defra.gov.uk/news/2013/01/03/paterson-/2013خطبة الوزير على قراءة يمكن 

  ./http://www.ofc.org.ukالمؤتمر وفيديوھات الُخطب متاحة على 
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  المقاومة للج*يفوسيت الذرة عن الحظر ترفع روسيا

  

 دراسة بعد مؤقتال حظرال عن اMع.ن تم. NK603 تييفوس.جلالمقاومة ل الذرةصنف  استيراد على المؤقت الحظر رفعت روسياقامت 

 الھيئةإ& أن  للفئران، سرطانفي حدوث  واتسبب) weedicide Roundupالمحصول المحور والمبيد العشبي ( أن ذكرت فرنسية

 وأ الحيوان أو اMنسان صحة على المنتجاتتؤكد ضرر  محددة علمية أدلة وجود عدمل تقريررفضت ال) EFSA(ا'غذية  لس.مة ا'وروبية

 تقييم تجرأ روسيا أن) Rospotrebnadzor( اMنسان ورعاية المستھلك حقوق حماية على للرقابة ا&تحادية دائرةكما ذكرت ال. البيئة

دولة من بينھم  ١٧ في اتجاريً  متاحة NK603صنف  ،اوحاليً . اMنسان صحة علىله  ضارة آثار أيلم تجد و NK603الصنف  س.مة

 .وكندا وا'رجنتين واليابان والبرازيل والصين المتحدة الو&يات

 

 on-ban-lifts-h,p://www.fwi.co.uk/Ar9cles/04/01/2013/137029/Russia-لمزيد من التفاصيل، اقرأ المقال على 

maize.htm-GM-Monsanto.  
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  العلمي البحث

  ا�رز جين طافر من يطورون علف الفستوكة باستخدام العلماء

  

 م.عبل ينجيلحشيش وللحيوانات  علفك واسع نطاق على يستخدمُمعمر  يعشبنبات  ھو) Festuca arundinacea(الفستوكة القصبية 

. لتحسينهتحويل وراثي  نظمحالًيا تطوير عدة  يجري ،لھذا العشب ا&قتصاديةة Nھميل نظراً و. الطرق وجوانب رياضيةال م.عبالو ولفجال
فستوكة نبات بتطوير  العلماء من اغيرھ معبالتعاون  اليابان،ب العلوم العشبية وا'راضيلعلوم المواشي  نارو معھد من ساتوقامت ھيكورو 



 يالعشب مبيدال مقاومةقادر على منح  OsALS (sm)فردية  فرةاطبنقطة  ا'رز من acetalactate جين باستخداممحورة وراثًيا 
pyriminobac  . ا'عشاب مبيدمدى مقاومته ل ييماموا بتقوق ياختيارواسم ك الجيناستخدم الفريق. 

 

 نموبينما توقف  تتأثر لمو ا'عشاب مبيدب وراثًياالمحورة  النباتات رش تمو، OsALS (sm)حاملة لجين  الجديدة النباتاتُوجد ان جميع 

 مقاومة المبيد العشبي منحي يذال OsALS (sm) بروتين إنتاجالتالية  التحاليل أكدتو. ا'مر نھاية فيماتت وا'صلية  النباتات

pyriminobac. 

 

 منعمما  عقيمة ذكورإنتاج نباتات  إلىذلك  أدى، وعقيم يذكرسيتوب.زمي نبات  معالمحورة  النباتاتبتھجين أحد  ئھاوزم. ساتوكام قامت 
 نباتات تطوير في مفيدواسم اختياري فعال فحسب، ولكنه أيًضا   OsALS (sm) جينوبالتالي لم يكن . البيئة فيالمحورة  اللقاح حبوب تدفق

  .الحشائش مبيداتمقاومة ل
 

 .h,ps://www.soils.org/publica9ons/cs/abstracts/53/1/201?access=0&view=ar9cleاقرأ الملخص على 
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  ما وراء كروب بيو تك

  وقود حيوي إلى تحويل الخشب حولتقدم رؤية  دراسة

  

 يمكن التي الحيويةالزيوت  قيخلتل الخشب في السليلوزانھيار  كيفيةحول  الجزيئي المستوىرؤية على  كارولينا نورث جامعةب علماءالقدم 

 وزم.ؤه يستمور&ندو فيليب. دا الجزيئية البيولوجيُمختص والمھندس الكيميائي استخدم . نقلفي وسائل ال كوقود مزيدتكرارھا لُتستخدم 

 ا'كسجين، غياب في عالية حرارة لدرجاتالخشب  تعرض عند الجزيئي المستوى علىالعمليات  لحسابجھاز كمبيوتر خارق  استخدام

 .الحراريالتحلل وھي العملية المعروفة باسم 

 

 الخطواتإ& أن  والسليلوز، الجلوكوزفي  التحللومعد&ت  منتجاتاخت.ف  رغم أنهُتوضح الدراسة  حساباتيقول ويستمور&ند أن 

في  العلماءمساعدة  ھاسيكون من شأن التحلل عمليةلالتفصيلية  النتائج. البعض لبعضھا بالنسبة أھميتھاتختلف  ولكنثابتة  بدوت ا&بتدائية
 .المختلفة الخشب أنواع من الطاقة استخراجاكتشاف وسائل 

 

  ./http://news.ncsu.edu/releases/mkwestmorelandلمزيد من التفاصيل حول الدراسة، ادخل على 
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  إع*نات

  مؤتمر ا�رز الثالث بأفريقيا

  

 بأفريقيا الثالث ا'رز مؤتمر :الحدث

 

 ٢٠١٣ أكتوبر ٢٤-٢١فترة  :التاريخ

 

 الكاميرون ياوندي،: المكان

 

 .h,p://www.africarice.org/arc2013/intro.aspاقرأ المزيد حول المؤتمر على 
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