
  ٢٠١٣ رياين ١٦                في ھذا العدد

  ا�خبار

  عالمًيا

 الغذائي ا�منتحسين و بالعلم للنھوض والخاص العام القطاع تعاون •

 ا*فاتمكافحة ل جديدة مؤشراتقدم ي الكرنب عثة جينوم •

 

  أفريقيا

 ياقيأفر مزارعي حياة تحسينفي  الحيوية التكنولوجيا دورب يديش ا�فريقية الحيوي ا�مان خبرات شبكة مدير •

 ةغاضب دولة ھي ةعائجدولة  •

 ا5نتاجزيادة لمحسنة  سافااكتطلق أصناف  نيجيريا •

  

  ا�مريكتين

 الحشرات ھجوم ضد النباتاتدفاع  آليةيكشفون  الباحثون •

 النيتروجينتقلل من انبعاثات  الحيوي الوقودالُمستخدمة في إنتاج  المعمرة محاصيلال :دراسة بحثية •

  

  الھادئآسيا والمحيط 

 وراثًياالمحورة  لمحاصيلالتجارب الحقلية ل الھند تمنع أ5 يجب: يصرح باوار •

 الغذائي ا�من ضمان على تھامحاضرفي  تركز TAAS مؤسسة •

 MAHYCOشركة  مع التكنولوجيابمشاركة تتعھد  PPIشركة  •

  

  أوروبا

 NK603 المعدل وراثًيا الذرةالخاصة بصنف  البيانات تنشر جميع EFSAھيئة  •

 بلجيكا في المستدامة لزراعةازيادة في  تھاإمكانيتؤكد س المحورة لبطاطلالحقلية ا5ختبارات  •

 RNAiبتقنية  الحشرية ا*فات مكافحة •

 %٥٠ إلى تصلبنسبة  المحاصيل نموالتزھير يزيد  تأخردراسة بحثية تستنتج أن  •

 طويEً تعيش نباتات تبغ عمEقة  •

  

  البحث العلمي

 التقليدية الذرةالمحورة و5 فرق بين الذرة  •

 الفئران في ةحساسي5 تثير الوراثًيا  الُمعدلة باز5ءال •

  

  ما وراء كروب بيو تك

 البنسلين إنتاج لزيادة الفطريات فيتناسل جنسية  دورة •

 الحيوانية يةومالجينبحوث لل منحةحصل على ي ARK-Genomicsمركز  •

  

  إع+نات

 دراوت الرابع-إنتر مؤتمر •

 النبات لوقاية الحيوية التكنولوجيا نھجحول  الوطنية الندوة •

 النباتي يكسالجينوممؤتمر  •

  

  رسائل تذكيرية

 وراثًيا الُمعدلة الكائناتموجز الفاو حول  •

    



  عالمًيا

  تعاون القطاع العام والخاص للنھوض بالعلم وتحسين ا�من الغذائي

 

 لKمن العالمية ؤسسة(الم GIFS عھدممبادرة إنشاء  PotashCorpشركة و ساسكاتشوان جامعةو ساسكاتشوان مقاطعةكل من ت قأطل

 PotashCorp شركة من نديك دو5ر مليون ٥٠ إلى وليةتصل التعھدات ا�. العالمحول  يةسكانالزيادة ال Lطعام حلول لوضع) الغذائي

 العالمي الطلب لتلبية ات الفريدةوالخبر اتوا5بتكار الموارد تطبيقب GIFS عھدلم سمحمما ي القادمة السبع لسنواتساسكاتشوان ل ومقاطعة

 .والموثوقا*من  الغذاء على المتزايد

 

 وتحسين أعلى ئدواعالتربية مقابل  شملي يذال ا�غذية إمداد لنظام استراتيجي نھج تتخذ وسوف ساسكاتشوان جامعةب المعھدسيكون مقر 

مع  المراعي البرية وتكيف ؛للمحاصيل الغذائية القيمة على التربة جودةتأثير  كيفية وبحث ؛أفضلبشكل  الصفات ومعالجة يةائالغذالعناصر 
 .لمعھدل تنفيذي ورئيس مؤسس تنفيذي مديرك بيتشي روجر تعيين عن منفصل تقرير وكشف. وجودةالم والمياه التربة

 

 السكان زيادة مع يواجھنا الذي كبرا� التحديھو  الغذائي ا�من يزال PotashCorp "5شركة ل التنفيذي والمديررئيس ال ،بيل دويلصرح 

توصيله و ومغذي آمنكونه  وضمان الغذاء من المزيد نتاجL العالم أنحاء جميع في المزارعين لمساعدة بحاجة نحن .الغذائية النظم وتغير
  ".لمن ھم بحاجة إليه على نحو كافٍ 

 

  .c5cfa$dd035-9c4e-40aa-5e90-h(p://www.gov.sk.ca/news?newsId=f7c1f550البيان الصحفي متاح على 
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  ا:فاتمكافحة جينوم عثة الكرنب يقدم مؤشرات جديدة ل

  

لعثة  جينومأول  تسلسلجينوميكس ا5نتھاء من قراءة  بكين ومعھد ةيالزراع فوجيانجامعة  بقيادة الباحثين من دولية مجموعةاستطاعت 
من ضمنھم  حشري مبيد ٥٠أكثر من  ضد مقاومةتطوير العثة استطاعت . الكرنب محاصيلمتسببة في تدمير  ةآفأكبر الكرنب الماسية، 

 .فعالة غيرمكافحة  تدابير ميجعلھ مما ،DDTمبيد الـ 

 

تعدد أشكال  مستوى الباحثون حددكما . جين مشفر للبروتينات ١٨٠٧١باLضافة إلى  بايت ميجا ٣٤٣جينوم ُمخطط عن  التسلسل أسفر
قام الباحثون . المختلفة البيئية التحديات مع ھاتكيف فيلعثة الكرنب  الوراثية قواعديؤدي ھذا إلى وضع ال وقد ،عثة الكرنب سEلةفي  الجينوم

العامل  كوني قد الجينات من اثنينالتعبير المشترك بين  أن واجدووة اليرقالمميزة المتكونة في طور  الجينات من مجموعةأيًضا بفحص 
 .للفصيلة الكرنبية عشب أكلةالرئيسي في تحول العثة لتصبح 

 

 تطور آليات لتتبع متين أساس إرساء"إن ا5نتھاء من قراءة تسلسل جينوم عثة الكرنب من شأنه  البحث فريق قائدميشينج يو  بروفيسور قال
  ."الحشرية المبيداتمقاومة العديد من  ھايمكنأكلة عشب  صبحلت حشرةال
  

المقال المنشور بمجلة نيتشر جينيتكس متاح . http://www.iae.fafu.edu.cn/DBMالتسلسل الكامل لجينوم عثة الكرنب منشور على: 
  .h(p://www.nature.com/ng/journal/vaop/ncurrent/full/ng.2524.htmlعلى 
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  فريقياأ

  مدير شبكة خبرات ا�مان الحيوي ا�فريقية يشيد بدور التكنولوجيا الحيوية في تحسين حياة مزارعي أفريقيا

  

 يمكنوسيلة ك الحيوية التكنولوجيا دورب فاسو، بوركينافي ) ABNE(ا�فريقية  الحيوي ا�مان خبرات شبكة مدير ،. ديران ماكيندادأشاد 

 لتعزيز ا�فريقية الحكوماتامتلكتھا  القارة مستوى علىخدمات  شبكة يھ ABNEشبكة . أفريقيا في الزراعية ا,نتاجية لزيادة استخدامھا

  .أفريقيا في الزراعية التنميةبھدف  والتكنولوجيا موالعل تقدم

  

 أروشا، في AGRAبرنامج  خBل امؤخرً  معه جريتأُ التي  مقابلةفي الأفريقيا  في الغذائي ا�من تحقيق فيتحدث د. ماكيندا حول دور العلوم 

 فيدول أفريقيا تبدأ مجرد أن وقال أنه ب. المنطقة في الغذائي ا,نتاج زيادةفي  وراثيًا الُمعدلةتحدث عن كيفية استخدام ا�غذية و تنزانيا،

  .المعدلة وراثيًا يةغذا� تسويق تجاه ھاموقفالشعوب  غيرتس ،ثBثةدولتين أو بحد أدنى  الحيوية التكنولوجيا اعتماد



increase-to-technology-need-safety/we-http://www.africabio.com/index.php/news/bio-اقرأ المقال ا�صلي على 

makinde-quality-live-farmers.  
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  دولة جائعة ھي دولة غاضبة

  

 الريفية والتنمية والغابات الزراعة ةوزير ،أوجوارو. بيتي د معالغذائية  السياسات لبحوث المعھد الدوليةبواسطة تم تصوير حديث صحفي 

حتواء الدولة على نظًرا 5و. ا�مة لبقاء ضروري الغذاء أنخEل المقابلة د. بيتي  أكدت. مؤخًرا شكلتالتي ت السودان جنوب جمھورية في
Lد في الزراعة استثمار، فإن السكانية الكثافة وانخفاض المياه إمداداتو الخصبة التربة مثل مكانياتالعديد من اEامربحً أمًرا  يبدو الب .

 لبناء المستھدفة ا5ستثمارات اوتحديدً  الفجوة سد على السودان جنوب مساعدةعلى  والعام الخاص القطاع مستثمري ةوزيرال تشجع

  .لصغار المزارعينالمساعدة  التقنيات وتطوير المزارعين وتعليم البحوث جراءL البشرية القدرات

  

  .nation-angry-nation-http://www.ifpri.org/blog/hungryشاھد الخبر والفيديو على 
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  نيجيريا تطلق أصناف كاسافا محسنة لزيادة ا@نتاج

  

-IITA-TMS اسابقً ( UMUCASS 43و   UMUCASS 42حسنين معروفين باسم مُ  سافااكصنفين للمزارعين أطلقت حكومة نيجيريا 

I982132   وIITA-TMS-I011206 .(ل من أصنافھذه  تطوير تمEا5ستوائية للزراعة الدولي المعھد بين تعاونال خ )IITA (معھد و

 ).NRCRI( النيجيريالمحاصيل الجذرية بحوث 

 

 المادةُمحتوى  نسبةارتفاع و للھكتار طن ٥٣ و ٤٩ بينإنتاجيتھا  ارتفاع مع نيجيريافي  مختلفة مناطقبشكل جيد عدة  صنافنمت ا�

 سافااالك تبرقشوتشمل مرض  البEد في سافااالكإنتاج  على تؤثر التي الرئيسية *فاتوا ضامرا� مقاومةكما تتميز ھذه ا�صناف ب. الجافة

  .أ فيتامين من معتدلة مستويات على تحتويكما  خضر،ا�الكاسافا  سوسو mealybugحشرة و anthracnoseمرض و البكتيرية واللفحة

  

releases/-press-h(p://www.iita.org/2013-لمزيد من التفاصيل حول الخبر، ادخل على 

-boost-to-varieties-cassava-improved-releases-7/content/nigeria/asset_publisher/CxA

releases-press-produc@vity?redirect=%2F2013.  
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  ا�مريكتين

  الباحثون يكشفون آلية دفاع النباتات ضد ھجوم الحشرات

  

 ذبابة ذكر نفحةيستنشق  أن بمجرد دفاعاته بدأي قد نباتال أن إلى بنسلفانيا و5ية جامعةب الحشرات علماءالتي أجراھا  بحثيةال دراسةتشير ال

 إعدادبدأ في ت الفاكھة، ذبابة ذكور منة المنبعث يالجنس الجاذب رائحة النباتاته بمجرد أن تشم أن الباحثون أضاف. رفيقة عن بحثي

 .عليھا البيض تراكم طريق عن النباتات تدمر نأ يمكن التي الذباب Lناث جاذبية أقل تجعلھا التي الكيماوية الدفاعات

 

ضة  النباتات عددأحصوا  ثمذكر الذبابة  رائحة إلى النباتات بعض ضيتعرب ھاخEلدراسة حقلية قاموا  الباحثونأجرى  aالنباتات غير والُمعر
ضة  aل الندبان بيضھا  الذباب أنثىوضعت عليھا التي والُمعرEناثثقب  عند تحدث التي المميزةمن خLووجد. هداخلب بيضھا لتضع لجذعل ا 

ضة  النباتات على البيض لوضع احتما5ً  أقل كانوا اLناث أن الباحثون aأكثر لرائحة كانت النباتات التي لم تتعرض لو الذكور 5نبعاثاتالُمعر
  .بمقدار أربعة أضعاف البيض لوضع عرضة

  

  .h(p://live.psu.edu/story/63277اقرأ بيان الجامعة الصحفي على 
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  دراسة بحثية: المحاصيل المعمرة الُمستخدمة في إنتاج الوقود الحيوي تقلل من انبعاثات النيتروجين

  

(نبات الحشيشة،  الحيوي الوقود محاصيلكانت بين أظھرت المقارنة التي  إلينوي، جامعةب سنوات أربعفي دراسة أجراھا العلماء على مدى 
انبعاثات  من الحدأكثر في  المعمرة المحاصيل أن، الصوياومحاصيل الذرة وفول نبات الثمام العصوي، ا�نواع البرية المختلطة) 

 اسيقبقام العلماء ، وخEلھا الطاقة البيولوجية علوم تم تمويل الدراسة بواسطة معھد. نبات الحشيشة معوكانت ذات أكبر عائد  النيتروجين،
الناتجين من المحاصيل الجاري  الصرف خطوط وعبر التربة في نتراتال ورشحالنيتروز  أكسيد انبعاثاتو والنيتروجين الحيوية الكتلة

 .دراستھا

 

 مستويات أنإلى  العلماء وخلص. الصرف خطوطأيًضا في و التربة في بسرعة النترات رشحتخفض  المعمرة المحاصيل أن الباحثون وجد
 كانت. ونبات الحشيشة يةالبرفي ا�نواع  أقل كانت ھاولكن ،نبات الثمامو الصويا وفول الذرةفي معالجات  أعلى كانتة الكلي النيتروجين

لتحل  تروجينيالن أسمدةة إضاف عدم مع شتاء، كل) النيتروجينو( النباتية الحيوية الكتلة حصاد بسبب أقلة والحشيشة البريمستويات ا�نواع 
 .الثمامو الذرة في حدث كمامحلھا 

  
perennial-losses-nitrogen-http://news.aces.illinois.edu/news/lower-شاھد البيان الصحفي لجامعة إيلينوي على 

crops-biofuel.  

  

  ] ةرسال لصديق | تقييم ھذه المقالإ [

 

  الھادئ والمحيط آسيا

  يصرح: يجب أ@ تمنع الھند التجارب الحقلية للمحاصيل المحورة وراثًياباوار 

  
 الحكومة أن وقال. البEد فيالمحورة  للمحاصيلالحقلية  التجارب لوقف برلمانيةال جنةالل اقتراح باوار شاراد يالھند الزراعة وزير رفض

 لبحوثلھذه ا السماح ينبغي أنه اأيضً  وأضاف. الغذائي ا�من ضمان في �ھميته نظرا الزراعية البحوث من النوع ھذا مثل حظر ينبغي 5
 المحاصيل أن من للتأكد الدراسة أثناءاتخاذ اLجراءات الوقائية  ينبغي أنه ذكر ذلك، ومع. الكبير سكانھا لتعداد انظرً  الھند في ا5ستمرارب
 .واLنسان الحيوان صحة أو ا�خرى المحاصيلأو  البيئة على تؤثر لن

 

 على الحكومةوافقت كما . المحور الباذنجان وقف تنفيذ تمبينما  التجارية، Btالـ  قطنأصناف  بزراعة الحكومةتسمح  ،ليالحا الوقت فيو

 .وجاراتجو براديش وأندرا وھاريانا البنجاب و5ية في والذرة لقطنالحقلية ل التجارب إجراء

 

trials-field-crop-gm-ban-shouldnt-http://www.indiaenvironmentportal.org.in/news/govt-اقرأ المزيد على 

pawar.  
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  محاضرتھا على ضمان ا�من الغذائيفي تركز  TAASمؤسسة 

  

ت ركز. الھندب نيودلھي في ٢٠١٣ يناير" في الرابع عشر من Foundation Day Lecture" تھامحاضر TAASمؤسسة  عقدت

 سياساتو ثوبحالدولي لالمعھد  مدير ،فان نجنيشدعا إليھا  يتالو" الزراعي ا5بتكار دور: آسيا فيئي الغذاضمان ا�من " على المحاضرة

وتزيد  الحيويةالبيئية و اتاLجھاد مقاومة تطوير إلى ؤديوقال أنھا ت الزراعة فيمسألة البحث والتطوير المدير  ناقش). IFPRI( ا�غذية

 .شجعةمُ ال فوائدبالعديد من ال اآسي مزارعيمد وت لمحاصيلاستدامة ا تعززو المحاصيل أصنافمن إنتاجية 

 

التقنيات  تلكويجب استثناء . الجديدةالتقنيات  ھذهل المحتملة والمخاطر الفوائد لتحديد البحوثيجب جراء المزيد من  ذلك، ومع"وأضاف 
المحورة وراثًيا  محاصيلبال المحيطة المفرطة والقيود التنظيميةيجب إزالة الشكوك و والمنتجين، المستھلكينكل من  منت كفاءتھا ثبت التي
 ".Eستثمارل والخاص العام لقطاعمنح الثقة لو التكنولوجياإنتاج ھذه  توسيعل

 

. و h(p://www.icar.org.in/node/5610اقرأ المزيد على 

h(p://www.fnbnews.com/ar@cle/detnews.asp?ar@cleid=33116§ionid=1.  
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  MAHYCOبمشاركة التكنولوجيا مع شركة تتعھد  PPIشركة 

  

 ماھاراشترا وشركة - كندافي  الزراعية الحيوية لتكنولوجيافي مجال ا عالمية شركةوھي  - )PPI(وقعت شركة بيرفورمانس بEنتس 

5ستخدام التكنولوجيا الخاص بشركة  حصرية حقوق Mahycoتسمح بمنح شركة  تجاري ترخيص يةاتفاق الھندب )Mahyco(ھايبرد سييد 
PPI  والحرارة  الجفافالمتعلقة بتحمل)HDT™(حماية المحاصيل تكنولوجيا و ؛)YPT® (كنولوجيا تحسين وتLنتاجية ا)YPT® (في 

الطفرات العلمية  من مجموعة إلى الوصول على قادرة Mahycoصبح شركة ست ا5تفاقية، ھذه خEل من. المختلفة الرئيسية المحاصيل
 .آسيا جنوبدول  من وغيرھا الھند في ليصاالمحإنتاجية  لتحسين PPIالتكنولوجية الخاصة بشركة 

  
agricultural-multiple-licenses-ia/mahycohttp://www.performanceplants.com/med-شاھد المقال الكامل على 

improve-crop-for-plants-performance-from-biotechnologies.  
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  أوروبا

  NK603تنشر جميع البيانات الخاصة بصنف الذرة المعدل وراثًيا  EFSAھيئة 

  

بواسطة  NK603 وراثًيا الُمعدلةفي تطوير صنف الذرة  المستخدمة العلمية البيانات كافة) EFSA( ا�غذية سEمةا�وروبية ل ھيئةنشرت ال

بواسطة  ة بمجلة فوود آند كيميكال توكسيكولوجيرونشالم دراسةفي ال سرطانبال المختبر فئرانإصابة بتم ربطھا  التيو مونسانتو شركة
 ھذهالقائمين على  الباحثين توتحد اعلميً الدراسة سابًقا لكونھا معيبة  EFSAھيئة  رفضتوقد . الماضي العاممن  سبتمبر في شھرسيراليني 

 .بحثھم نتائج تدعم التي البياناتنشر  الدراسة

 

 تقييم في الشفافية من مزيد نحو مبادرتھا من كجزء NK603صنف الذرة  بتقييم المتعلقة العامة البيانات جميعنشرت  اأنھب EFSAصرحت 

 البيانات كافة EFSAستنشر  ،ةالعامالمصلحة  مستوىعلى "الصحفي الرسمي  في بيانھا EFSA وقالت. وراثًياالمحورة  ا�غذية مخاطر

 اتطلب على بناء البيانات ھذه بالفعل قدمتالھيئة قد  أن رغمبالو. يناير ١٤اليوم بتاريخ  موقعھا علىالمحور  الذرةحول صنف  الموجودة

 كامل من وا5ستفادة دراسةبالوصول إلى ال العلميالمجتمع  أو العام المجتمعفي  عضو يتسمح �ا*ن إ5 أنھا  ،مناسبات عدة فية محدد

  ".تقييمال ھذا في المستخدمة البيانات

  

على:  NK603وتنزيل البيانات الخاصة بصنف  EFSAيمكن قراءة البيان الصحفي لھيئة 

h(p://www.efsa.europa.eu/en/press/news/130114.htm.  
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  لبطاطس المحورة تؤكد إمكانيتھا في زيادة الزراعة المستدامة في بلجيكالالحقلية ا@ختبارات 

  

قد تسھم  لKمراض المتعددة المقاومةذات  البطاطس أن الباحثوناستنتج  بلجيكا، فيالمحورة  للبطاطسا5ختبارات الحقلية  من عامين بعد
 المتأخرةكبيرة في كونھا ُعرضة لeصابة بمرض اللفحة  قابليةحيث أظھرت الدولة  فيالبطاطس صنف  استدامةفي زيادة 

Phytophthora infestans. 

 

كل صنف منھم  يحتوي ،٢٠١٢ و ٢٠١١ عام فيتيرين فيسEلة بطاطس مختلفة خEل ا5ختبار الحقلي العلمي الذي أُجري  ٢٦م اختبار ت
 مثللeصابة  عرضةالمُ  ا�صنافتھم مع مقارن وتمت. التقليديةلصنف البطاطس البرية ا�نساب  من طبيعية مقاومة جينات ٣-١ على

Désirée  وBintje  وNicola  وAgria  وInnovator، صابة  صنافومع ا�eالغير ُمعرضة لBionica  وToluca   وSarpo-

Mira .صابة  غيرال صنافا� من أفضلحورة نتائج المُ  البطاطس توسجلeُمعرضة لBionica  وToluca  . ا5ختبارات  نتائجوسيتم نشر

 .دوليةال علميةت المجEأحد ال فيالحقلية 

 

genetically-of-potential-the-confirm-tests-http://www.vib.be/en/news/Pages/Field-اقرأ البيان الصحفي على 

cultivation.aspx-potato-sustainable-for-potatoes-modified.  
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  RNAiمكافحة ا:فات الحشرية بتقنية 

  

 ھذه بين ومن. بشكل منتظم وا�مراضمكافحة ا*فات في  والطماطم والبطاطس مثل السلجم والقمح محاصيلبعض العادة ما تستمر 

وتغذيھا على  اتھافيروس نقل خEل من المحاصيل خسائرقدر كبير من  الخضراءحشرة من الخوخ و البيضاء الذبابةكل من  بسبتت ا*فات،
 ونتغذي ھم�ن النباتات بعوض" البيضاء والذبابة المنأنه ُيطلق على حشرات  ينيسإ جون مركزت د. ساسكيا ھاجيناوت من قال. المحصول

 ."الفيروسات من كبير عددوينقلون  البعوضالجھاز الوعائي مثل  على

 

سعًيا  الخضراء،حشرة المن و البيضاء الذبابةحشرة  ذلك في بما *فاتبعض ال الوراثية الشفرةبالمركز بفحص  زمEؤھاتقوم د. ساسكيا و
 من الحشرات تمنع جزيئاتھي تسمح للنباتات بإنتاج و النباتات بوساطةتتم  RNAiتقنية  فريقال طوركما . لمكافحتھم جديدة طرقوراء 

 plant-mediated RNAi مثل تقنياتبعض ال تطوير مرحلة في أنھم. ساسكيا د توأضاف. صحيح بشكلالُمحددة  الجينات بعض تعبير

 .التسلسلتقنيات و )Silencingالجيني ( سكاتتقنيات اLو

 

 security/2013/130107-http://www.bbsrc.ac.uk/news/food-لمزيد من التفاصيل حول البحث، اقرأ البيان الصحفي على 

targetin.aspx-genetic-with-pests-insect-fighting-f.  
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  %٥٠دراسة بحثية تستنتج أن تأخر التزھير يزيد نمو المحاصيل بنسبة تصل إلى 

  

 تأخير أن ،المتحدة المملكةب ويلز في ابيريستويث جامعةب والريفية والبيئية البيولوجية العلوم معھدب علماءأجراھا ال حديثة دراسة كشفت
بنسبة  نموال زيادة إلى يؤدي أن يمكن الحيوي الوقودالُمستخدم في إنتاج  Miscanthus sacchariflorusالحشيشة  نبات يالتزھير ف

التزھير  تأخير أنومعامEت ضوئية مختلفة أظھرت  حرارة اتدرجالنبات المذكور واستخدم  من أصناف ستةبزراعة  فريققام ال. %٥٠
 .%٥٢ متوسطالنمو ب زيادةنتج في  ايومً  ٦١توسط بم

 

موجودة لتلك الأن استجابات التزھير في نبات الحشيشة كانت مشابھة  Experimental Botanyالدراسة المنشورة بمجلة  نتائجأظھرت 
 امؤخرً  ابيريستويث في المجموعة نفسالتي قام بھا  البحوث وأبرزت. آخر ھام في إنتاج الطاقة لومحصفي محصول السورغم وھو 

 زيتعزمعين من شأنھا  محصول فيالتزھير  وراء الكامنة الوراثية ا*ليات فھم في التقدم أن يعني وھذا ،الحشيشة الذرةجينوم  بين التشابه
 .النبتات النظيرة فيفھم ھذه ا*ليات 

  
delayed-n-biotechnology/2013/130104-http://www.bbsrc.ac.uk/news/industrial-على شاھد البيان الصحفي 

yield.aspx-biofuel-increase-flowering. 
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 نباتات تبغ عم+قة تعيش طويً+ 

  

 فراونھوفر معھدوھكذا، قام العلماء ب. ذلك بعدثم تموت الزھور  أشھر، أربعة إلى ثEثةفي  طبيعي بشكل التبغعادة ما تنمو نباتات 

تعمل ھذه . التزھير من النباتات منع ھايمكن التي الوراثيةالمفاتيح  ديحدبت ألمانيافي  مونستر في ةالتطبيقي البيئة مووعل الجزيئية للبيولوجيا
 الھندسةتقنيات  خEل منتم تعبير الجين المؤخر للتزھير . النمو توقف التي العوامل منعتو للنبات المبكرة الشيخوخة منعالمفاتيح على 

 عند". نباتات الشباب الدائم"وتم تسميتھا  مترينحتى وصلت متر ونصف أو  داخل المعھد الجينالمحورة بھذا  التبغ نباتاتونمت . الوراثية

 Lنتاج الحيوية الكتلة من بكثير أكبر كميةقد تؤدي ھذه التكنولوجيا إلى إنتاج  ا�خرى،الھامة  والمحاصيل النباتات علىھذه العملية  قيطبت

 .الحيوي الوقود

  

news/2013/january/giant-http://www.fraunhofer.de/en/press/research-يمكن قراءة الموضوع كامEً على 

jan.html-news-research---forever-young-stay-that-plants-tobacco.  
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  العلمي البحث

  @ فرق بين الذرة المحورة والذرة التقليدية

  

 × MON 89034( مكدسةال ةصفذرة المحورة باللصناف ا� ينيوتك تحليل مونسانتو شركةئھا بوزم5Eندري  دينيس ةعالمال تأجر

7-59122-TC1507 × MON 88017 × DAS ( نتاجL ھو الدراسة ھذه من الھدف. ا�عشاب ومبيدات الحشرات لمقاومة بروتيناتثمانية 

المحورة  لذرةلصنف ا والعلف الحبوبأصناف  أنسجة في ةالثانوي للتغذية ومواد ا�يض العناصر المضادةو ةالمغذيالعناصر مستويات  تقييم
 .التقليدية الذرة مع مقارنة

 

وُوجد أن . الحبوب فيمكون  ٥٦و  ا�عEففي  ثمانية مكونات حيث من التقليدية والذرةالمحورة  الذرة بين كبيرة اختEفاتمEحظة  تمت لم
. للمكونات الطبيعي التغير إلى اجعً ار ا5نحرافھذا كان  ولكن التقليديةنظيرتھا  عنة مختلفالمحورة  الحبوبفي  أخرى مكونات ستةھناك 

  .تكوينًيا التقليدية للذرةالمحورة بالصفات المكدسة ُتعد مكافئة  الذرةفإن تكوين  ،التقييم نتائج إلى ااستنادً و
 

 .h(p://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/jf304005nاقرأ المزيد من التفاصيل حول الدراسة على 
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  حساسية في الفئران@ تثير الباز@ء الُمعدلة وراثًيا ال

  

البروتين المثبط لKلفا  Lنتاج واللوبيا والحمص) Phaseolus vulgaris( الباز5ءأظھرت كل من ا�صناف التالية المحورة وراثًيا: 

بعض  αAI جينكما أظھر . سوسبال اLصابة ضد فعالة مقاومة ،)Phaseolus vulgaris(صنف الفاصوليا الشائع  من) αAI( ١-يليزاأم

جھاز الغشاء الداخلي،  خEل مرحيث ي الترجمةعملية  بعد لتعديلل ويخضعية اLنتاجزيادة و لبذورمحدد ل هكون مثلاLيجابية  خصائصال
 عن يعبر αAI جين أن الدراسة ذكرتفقد  ذلك ومع. لحشراتلغزو ا ةمعرضال اتبقوليأحد الك مفيد جين هجعلل الخصائص ھذهوقد أدت 

قام بعض العلماء بجامعة فيينا الطبية  التقرير،ھذا  من للتحققو. الفاصوليالكن ليس في و الباز5ءضد  الفئران في الحساسية ثيري بروتين
 .تجربةال جراءعادة إبإ لي يون-رويمنھم 

 

أيًضا الفاصوليا غير المحورة. وعندما تغذت الفئران على والمحورة  واللوبيا والحمص الباز5ءضد  حساسيةلديھا  الفئران أنالعلماء  5حظ
 النتائج،ھذه  إلى ااستنادً و. كتيناللي وجود بسبب الحساسيةب اأيضً ، أُصيبت αAIالطبيعية غير المحورة والتي 5 تحتوي على جين  الباز5ء

 .المحورة غير الباز5ء أوالفاصولياء  من الفئران أكثر في لحساسية ُتعد مسببة لαAI 5المحورة وراثًيا بجين  الباز5ءفإن 

 

اقرأ المقال البحثي الكامل مجاًنا على 
h(p://www.plosone.org/ar@cle/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pone.0052972.  
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  ما وراء كروب بيو تك

  في الفطريات لزيادة إنتاج البنسلينتناسل جنسية دورة 

  

 المستعمرات على للھجومواستخدمه  جفليمن الكسندربواسطة سير  ١٩٢٨منذ عام  Penicillum chrysogenumتم اكتشاف فطر 

َبة ا�مراض من المرضى لعEج عقودعلى مدى ال البنسلين استخدام تم الحين، ذلك منذ. البكتيرية aأن عتقديُ  كانو. بكتيريةال عدوىبال الُمسب 

 .فّعالة بنسلين س5Eت تطويركان من الصعب  وبالتالي ا،جنسيً يتكاثر 5  الفطر

 

ساندوز بقيادة البروفيسور شرطة و نجوتنج وجامعة بوخوم رور جامعةو ھامجنوتن جامعةب العلماء من دولية مجموعةمؤخًرا اكتشف 
 تزاوجمن خEل  ذلكإتمام  ويمكن. P. chrysogenumفي فطر  جنسي تكاثرإحداث ، إمكانية ألمانيا منبوجلر  ستيفانيكوك و أولريش

 جديدة س5Eت إنشاء ا*ن الممكن من سيكونا5كتشاف،  اھذ مع. نيةالفيتامي مكمEتال مع الشوفان دقيق على الظEم في متوافقةال س5Eتال

 ساعدت قدكما  كفاءة أكثر س5Eت باستخدام البنسلين إنتاج تكلفة خفضب تسمحسو البنسلين إنتاج زيادةمع  P. chrysogenumفطر الـ  من

 .ھا فطريات 5 جنسيةكون فترضيُ  التي ا5قتصادية ا�ھمية ذاتا�خرى  الفطريات في مخفية ةجنسي دورات اكتشافھذه الطريقة على 

 



the-of-life-sex-secret-h(p://www.noIngham.ac.uk/news/pressreleases/2013/january/the-اقرأ المقالة على 

penicillin.aspx.  

  

  ] ةرسال لصديق | تقييم ھذه المقالإ [

  

  يحصل على منحة للبحوث الجينومية الحيوانية ARK-Genomicsمركز 

  

 على تهاقدر لتعزيز) BBSRC( البيولوجية والعلوم الحيوية التكنولوجيا بحوث مجمع من جديد تمويلعلى  ARK-Genomics حصل مركز

 جيدة في ھاأن ARK-Genomicsعن مختبرات مركز  المعروف من. الحيوانية ا�نواع في ضخمةتسلسل الحمض النووي ال مشاريع تنفيذ

 SNPو  microarraysتقنيات و النووي الحمض تسلسل مجا5ت في وخاصة المتحدة المملكة في عالمي مستوىذات  حيوية علومتوصيل 

genotyping الحيوية والمعلوماتية. 

 

 in-invests-bbsrc-n-security/2013/130102-http://www.bbsrc.ac.uk/news/food-اقرأ البيان اLعEمي على 

genomics.aspx-livestock.  

  

  ] ةرسال لصديق | تقييم ھذه المقالإ [

 

  إع+نات

  دراوت الرابع-مؤتمر إنتر

  

 الرابع دراوت-إنتر مؤتمر :الحدث

 

 الغربية أستراليا بيرث،: المكان

 

 ٢٠١٣ سبتمبر ٦-٢الفترة : التاريخ

 

h(p://dtma.cimmyt.org/index.php/workshops/announcements/159-لمزيد من المعلومات، ادخل على 

conference-iv-interdrought.  
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  الندوة الوطنية حول نھج التكنولوجيا الحيوية لوقاية النبات

  

 "النبات لوقاية الحيوية التكنولوجيا نھج" حولالعاشرة  الوطنية الندوة: الحدث

 

 )ICAR( الزراعية للبحوث الھندي المجلس: ةمنظالجھة المُ 

 

 ٢٠١٣ يناير ٢٩-٢٧الفترة : التاريخ

 

 الھند وا،ج: المكان

  

للتسجيل والحصول على مزيد من المعلومات، قم بزيارة الموقع 
h(p://icargoa.res.in/Goa_Symposium_2013_brochure.pdf 
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  مؤتمر الجينوميكس النباتي

  

 النباتي الجينوميكس مؤتمر: الحدث

 

 المتحدة المملكة ماريوت، ھيثرو لندن فندق :المكان

 

 ٢٠١٣ مايو ١٤-١٣الفترة : التاريخ

  

 .http://www.globalengage.co.uk/plantgenomics.html: لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة موقع المؤتمر
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  رسائل تذكيرية

  الُمعدلة وراثًيا موجز الفاو حول الكائنات

  

 المعدلة الكائنات" بعنوان ٢٠١٢ ديسمبر ٢ -  نوفمبر ٥في الفترة  قدعُ ا�ونEين الذي  والزراعة ا�غذيةمنظمة  مؤتمرتم نشر موجز 

 في الزراعية والصناعات المائية ا�حياء وتربية الحيوانية والثروة والغابات المحاصيل قطاع في المقبلة الخمس السنوات إلى نظرة: وراثًيا

 .h(p://www.fao.org/docrep/017/ap998e/ap998e.pdfالمنظمة  موقععلى  "النامية الدول

 


