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الرئيسي  مصدرال ،Hevea brasiliensis البرازيلية المطاطشرجة  جينوممن مشروع قراءة تسلسل  علماءال من دولية مجموعةانتھت 

 ةفريدألف جين ووصف ھذه النسبة بأنھا جينات  ٧٠الشجرة البالغ عددھم  جينات من% ١٢٫٧نسبة  فريقال حدد. العالم في الطبيعي لمطاطل
 .والحساسية ا)مراض ومقاومة الخشب تشكيلو ة بالتخليق الحيوي للمطاطرتبطأيًضا الجينات الم وحدد ،انوعھ من

 

 حساسيةالطبي العالمي بشأن  القلق اددزحيث ي المطاط، لفحةبمرض صناعته  تأثرت ولكن العالمي ا:قتصاد في اھامً  ادورً  المطاط يلعب

 ومقاومة ا)خشاب إنتاجوكيفية  المطاط شجرالموجودة ب ال5تكس مادة فھمتساعد على س المعلوماتھذه  أن الفريق ويعتقد. الطبيعي المطاط

  .القريب المستقبل في عاليةذات إنتاجية  أصناف تطويرعلى  تساعدقد و ،بصورة أفضل والحساسية ا)مراض

  

h�p://www.biomedcentral.com/1471-على الرابط التالي  BMC Genomicsالدراسة والملخص متاحين على موقع 

2164/14/75/abstract  
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CGIAR الجافة والحبوب البقوليات في عالمية بحثية برامج تطلق  

  

الدولي  ا:ستشاري الفريقأطلق  الجافة، ا)راضي في خاصة لفقراءحسين ا)غذية ورفع مستوى معيشة الت يالعالم التحدي في مساھمةً 
 المحاصيل لبحوث الدولي المعھدتحت قيادة  البرامجتأتي ھذه . الجافة الحبوبو البقولياتلبحوث  برامجعدة ) CGIAR( الزراعية للبحوث

 .المھملة أو ة"اليتيم" المحاصيل على التنمية لبحوث شموً:  ا)كثروُتعد البرامج ) ICRISAT( القاحلة شبه ا:ستوائية المناطق في

 

 اللوبيااصولياء الخضراء والفو الحمص تحسين على ركزيُ  سنوات عشر تهمدبحثي  برنامج ھو البقوليات بحوثل CGIAR برنامج

 الخمسة المناطق فيالفقراء المزروعة بواسطة صغار المزارعين  الصويا فول محاصيلو ةالعدسيوالباز:ء  العدسو الفولوالسوداني و
. %٢٠بنسبة  البقوليات عائد متوسط زيادةمزارع من صغار المزارعين من خ5ل  مليون ٣٠٠مساعدة  لىالبرنامج إ ھدفي. المستھدفة

 على المحاصيل إنتاجية زيادةل والشعيرالسورغم  ذرةو الدخن على الجافة الحبوب على CGIAR بحوث برنامج، سيعمل أخرى ناحية منو

  .سنوات عشر% خ5ل ٦١بنسبة : تقل عن  المحاصيل إنتاج إجماليزيادة و المزرعة مستوى
  

grain-on-programs-research-news/global-http://www.cgiar.org/consortium-لمزيد من المعلومات، ادخل على 

poor/-the-of-security-nutrition-and-food-boost-to-launched-cereals-dryland-and-legumes.  
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  أفريقيا

  تأييد ا�مان الحيويعام  ل7مان الحيوي تدشن الوطنية ھيئة كينيا

 

 لبدء. ا)مان الحيويو الحيوية التكنولوجيا مجالب ةوعيتال أنشطة من سلسلةفي بدء ) NBA(ل'مان الحيوي  الوطنيةھيئة كينيا  شرعت

 لمناقشة اUع5م وسائلو والتجار والمستھلكين الباحثين دعوة تمت حيثالجھات المعنية  مختلفعدة اجتماعات مع  NBAھيئة  عقدت

 .كينيا في وراثًيا ةُمعدلال الكائنات تسويق في NBAھيئة  ودور الحيوية والتكنولوجيابا)مان الحيوي  المتعلقة القضايا

 

المحاصيل  س5مة بشأن قلق: يزال ال" وقال صلواوالت اUع5م قسمموجھا ك5مه إلى  NBAبـ  التنفيذي الرئيسد. ويلي تونوي  تحدث

 أعلنت لذلك،. ا)خيرة اXونة في اUع5م ووسائل الجمھور تعليقات من، وھو ما اتضح العالم أنحاء جميع في اھامً  اموضوعً  وراثًيا ةُمعدلال

ل'مان  الثاني السنوي للمؤتمر موضوعنا سيكون اأيضً  وھذا كينيا، فيل'مان الحيوي  الوطنيتأييد لعاًما ل كونيل ٢٠١٣عام  NBAھيئة 

 . "أغسطس فيالحيوي 

 

 وكذلك تنزانيا،على حدود مدينة نامانجا  آخر كينيا في مومباسا ميناءفي  بالفعلأسست مكتًبا  قدالھيئة الوطنية  أنحضور ل. ويلي لدقال و

  .وراثًيا ةُمعدلال المحاصيل حركة ومراقبة لرصد وأوغندا كينيا حدود على وما:با بوسيافي 

  



ن البريد اUلكتروني اعلى عنومع الرئيس التنفيذي لھيئة كينيا الوطنية ل'مان الحيوي لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل 
info@biosafetykenya.go.ke  أوhsang@biosafetykenya.go.ke  
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  زيمبابوي المحورة في الذرة عن استيراد الحظر برفعينادون  الدواجن مزارع أصحاب

  

 الذرة داراستي على المفروض الحظر لمراجعة) AMA( الب5د في الزراعي التسويقھيئة  زيمبابوي في الدواجنأصحاب مزارع  ناشد

 نقص بسبب تزاد قد الدواجن إنتاج تكلفةأن  المنتجين وقال. الب5د في الدواجن صناعةعلى  بشدة ؤثرت بأنھا ندعيم التي وراثًياالمحورة 

 .في الماضي للطن دو:ر ١٥٠و  ١٢٠بعدما كانت تتراوح بين  الذرة طن :ستيراد دو:ر ٤٠٠ إلى ةكلففحالًيا تصل الت. الحبوب

 

 موسم خ5لو. ا)خرى وا:ستخدامات للمواشي طنألف  ٣٥٠ و البشري ل5ستھ5ك الذرة من طنألف  ٣٨٤مليون و زيمبابويتستخدم 

  .طنألف  ٩٠٠ قدره عجز عن أسفر مما -  الذرة من طن مليون من يقرب مازيمبابوي  أنتجت ،٢٠١١/٢٠١٢ زراعةال

  

  .h�p://allafrica.com/stories/201302080358.htmlلمزيد من المعلومات، يرجى زيارة 
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  ا�مريكتين

  الذرة وسائل جينومية لتحسين يسعون لتطوير بوردو جامعة علماء

  

وھكذا، ستغطي . أفريقيا في الھامة الغذائية المحاصيلالسورغم التي ُتعد أحد  ذرة لتحسينوسائل جينية  تطويرل بوردو بجامعة العلماء يسعى
على تحديد  المشروععمل سي. تونسترا ميتش ،أستاذ جامعة بوردوبقيادة  لمشروعمن ا ا:ولىالسنوات الث5ث  يتسج ميلينداآند  بيل مؤسسة

 الطفيلية الحشائش ومقاومة والنشا البروتينالجينات المرتبطة بإنتاجية المحصول  وھضم  وخاصة السورغم ذرةفي  الجينات ظائفو

 .الضارة ا)عشابو

 

للفريق  يمكن. ھاجينوم تسلسلفك  تمالطفرات الُمستحدثة في أصناف السورغم التي  من مجموعة تحليلبروفيسور ميتش بال فريق سيقومكما 
 النباتاتتحوير  يمكنحينئذ  والصفات، الجينات مطابقة تتم عندما. الظاھرية في الطفرات الصفاتب المختصة الجينات ديتحدبعد ذلك 

  .المرغوب فيھا الخصائصب

  

المشروع، اقرأ البيان الصحفي على لمزيد من المعلومات حول 
-sorghum-improve-to-million-1-gets-h�p://www.purdue.edu/newsroom/releases/2013/Q1/purdue

tools.html-research.  
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  المفاجئ الموت ضد مت*زمة الصويا فول مقاومة لتحسين يحصلون على منح آيواجامعة ب الباحثون

  

التابع لوزارة  والزراعة ل'غذية الوطني المعھد من دو:رمليون  ٥تكلفتھا  سنوات خمس لمدةعلى منحة  يواآ و:ية جامعةب الباحثونحصل 
المت5زمة المذكورة في السطور . ُتعد المفاجئ الموت مت5زمةضد  الصويا لفول الوراثية المقاومة تعزيزالزراعة ا)مريكية، بغرض 

 زراعيال مھندسالالبحث  فريق قيادةسيتولى . الماضي في المحاصيل م5يينخسارة  المزارعينكلفت التي المدمرة  ضامرالسابقة أحد ا)
 .٢٠٠٣ عام منذ المفاجئ موتال مت5زمة درس الذي باتاشاريا مادان

 

 جذور بالذي يصي فيوزاريومال فطريات من نوععن طريق  ،١٩٧١ عام اسركنسأ و:ية في مرة )ولالمفاجئ  الموت مت5زمةظھرت 
 أعراض تظھر عندماو. المصابة جذورال في ويبقى النبات روجذب يبدأ )نهمدمر  المرض ھذا: "5ً ئقاباتاشاريا وقد صرح . الصويا فول

 بروتين امؤخرً فريقة البحثي  حدد وقد ."المرض على للسيطرة فعالة ةفطريمبيدات  ھناك وليس ا:وان فاتيكون قد  ا)وراق، في المرض
 .المفاجئ الموت مت5زمةفي  سببتيو الصويا فول جذور في ضاالممربواسطة  نتجيُ  صغير

  
  .h�p://www.news.iastate.edu/news/2013/02/07/soybeansdاقرأ المزيد على 
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  الھادئ والمحيط آسيا

  الحديثة في الزراعة التكنولوجيا ينادي باعتماد يالھند الزراعة وزير

  

 العلمية الحلول لتبني باوار شاراد السيد يالھند الزراعة وزير عاد المحاصيل، لتحسين الحديثة الزراعيةالتقنيات  تمادفي خطوة لدعم اع

زيادة  يمكن أنه شار إلىوأ" سنوات لخمس ا)غذية إنتاج مضاعفة" مؤتمرخ5ل الوزير  تحدث. وقت قصير في الزراعي ا:نتاج لزيادة
وراء المخاوف  ننجرف أ:علينا "وأضاف قائ5ً . الحالية ةيلزراعا المنطقة في المحاصيل غلةتحسين ورفع  خ5ل من الزراعي اUنتاج

 ".وراثًيا ةُمعدلال المحاصيل مثل اعلميً  ةثبتالم التطورات ضدالواقعة في غير محلھا 

 

 القابلة ا)راضي وخاصة الطبيعية الموارد محدوديةبسبب  المستدام الزراعي النمو لضمان ةحاجكون بست الھند أنه الوزيرأوضح و

. تغذية مليار فرد جديد مھمةيقع على عاتقھم  المزارعين نالوزير أ قال ل'مة، كبير قلق مصدرأصبح  الغذائي ا)من بأن افً اعتراو. للزراعة

 ستطيعن :كما أننا  مجربة،الو سليمةال ممارساتال على تقوم التي الحديثة العلمية الحلول عتمدن أن يجب أنناي الشخصي رأي من"وقال 

 ."البحوث إجراءيتخذون جميع ا:حتياطات أثناء  واكان إذاخاصة  العلمي مجتمعناقوة من  التقليل

 

)حدث  ھمإدخال خ5ل من خاصال قطاعلقد ساھمت شركات بذور ال"قائ5ً  الخاص القطاع دور على الضوء اسلطً وتحدث الوزير م
إنتاجية المحاصيل في ا)راضي  لتأمين البحوث من المزيد إجراءعلينا  .المحاصيل بعضإنتاجية  في حقيقية ثورة أحدثت التي تلتكنولوجياا

 ."وبيئية حيويةضغوًطا  تواجهالتي  الجافة ةيالزراع

 

  .x?relid=91963http://pib.nic.in/newsite/erelease.aspلمزيد من التفاصيل، يرجى زيارة 
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  نبات نموذجي جديد Cختبار النباتات أحادية الفلقة

  

يستخدم . إسرائيلالتي يقع مقرھا في  إيفوجينشركة التكنولوجيا الحيوية  بواسطةالنباتات أحادي الفلقة :ختبار  جديدنباتي  نموذج تطوير تم
 وتحمل العائدزيادة  مثلالمرغوبة  الصفاتحسين لت ةرشحمُ ال الجينات يميقلت نموذجيكنبات " كيموديومالعشبي "البراالنبات  الجديد النظام
ختبار ا: لمواصلةعلى توصيل الغرض المطلوب  الجيناتقدرة  إمكانية منالمختبرة ھي عملية ھامة للتأكد  الجينات تقييمعملية . الجفاف
 القمح مثلأحادية الفلقة  مةاھال النباتات من أصناف تحسينفي  الجديد النظام استخدام يمكن. نفسھا النباتات في الفعلي وا)داء التجريبي
 .وا)رز والذرة

  
Announces-Releases/2013/Evogene-Events/Press-http://www.evogene.com/News-اقرأ البيان الصحفي على 

Plants-Monocot-for-System-idationVal-Plant-Model-of-Launch.  

  
  ] ةرسال لصديق | تقييم ھذه المقالإ [

   



  السورغم ذرة اكتشاف الجين المسئول عن تحسين ھضم

  

 فيمتغير وراثي دقيق  على التعرف من تمكنوا إنھم العلماء وقال. السورغم ذرة ھضم زيعزالمسؤول عن ت الجين أسترالياب العلماءاكتشف 

 تهخطوفي  البحث ريقينوي ف. للھضم قابلة يجعلھا مماالسورغم  ذرة في النشا ريكستل pullulanaseالمسمى  نزيما:يتحكم في  جينال

 .لمحصولالغذائية ل قيمةال لزيادةالسورغم مع ا)صناف التي لديھا تغاير وراثي  ذرة س5:تتھجين التالية 

 

وُيعد محصول السورغم . الشمالية وأمريكا وآسيا أفريقيا في الجافة المناطق في زرعتُ القوية التي  الحبوبالسورغم ھي أحد محاصيل  ذرة
البشري : يمكنه  الھضمي الجھاز )ن كغذاءمن حيث كونه  والقمح والذرة ا)رزفي الترتيب عن  أقل هولكن لجفافمن المحاصيل المتحملة ل

 .في السورغم الحرارية السعرات من العديد استيعاب

 

  .genome.html-rubber-02-h�p://phys.org/news/2013لمزيد من المعلومات، ادخل على 
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  أوروبا

  التزھيريؤثر في بدء عملية تكتشف أن السكر  دراسة

  

فعال لنمو الل كافية طاقة مواردإلى  اأيضً  حاجةالنبات ب أن العلماء، اكتشف ولكن...الحرارة ودرجة الضوءب النباتاتتزھير  تأثرعادة ما ي
 أن نجتوبن في النمو لبيولوجيا ب5نك ماكس ومعھد بوتسدام في النباتية الجزيئية لفسيولوجيال ب5نك ماكس معھدالباحثين ب فريقذكر . لزھورل

 .ة بالنباتحتياطيا:الطاقة  رصدنبت ا)رابيدوبسيس في  في ارئيسيً  ادورً لعب ي) T6P( فوسفات-٦-ھالوزيرت السكر جزيء

 

 ةالرئيسي ةالمؤلف ال،و فانيسا قالت. "سكر"جزئيات  شكل فيللنبات  الطاقة ھذهيجب أن تتوفر وكثيفة  طاقة زھرةتستخدم عملية تكوين ال
مؤشر  جزيء يكون أن يمكن أنه في يشتبهولھذا  ،T6P الـ مركب من ضئيلة كميات على نباتاتالمنشورة بمجلة ساينس "تحتوي الللدراسة 

. بالكامل العملية وقف حتى أو T6Pمركب الـ  إنتاج منع خ5ل منعملية التزھير  تأخير وفريقھا . يمكن لفانيسا" (وظيفته إرسال إشارات)

  .flowering locus Tجين التزھير  Uنتاج T6Pعن مركب الـ  غنى : هأن الممكن منأنه  عمليةأظھرت العملية 

  

في  نتائج الدراسة منشورة. flowering-h�p://www.mpg.de/6898274/sugarلمزيد من التفاصيل، اقرأ البيان الصحفي على 

 .h�p://www.sciencemag.org/content/339/6120/704فبراير من مجلة ساينس على  ٨عدد 
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  الدھون مساراتالزيت في النباتات من خ*ل فتح  محتوى ينوون تحسين العلماء

  

 معالجةللمساعدة في  أكبر غذائيةذات قيمة  زيوت Uنتاج النباتية الدھون مسارات فتح لتراجان فيروثامستيد  بحوثمحطة ب العلماءسيحاول 

كيفية مجلة ب5نت بيوتكنولوجي  من فبرايرعدد  فيالمنشور  بحثھم فيوصف العلماء . (مصدر الزيوت) كاسما)مخزون  استدامة قضايا
مخصصة  نظم بناءب للعلماء سيسمح وھذا. النباتية الدھونتحوير ل جديد نموذج ميقدفي ت التركيبية البيولوجيا من الناشئة موالعلمساھمة 

Uقيمة جزيئات إنتاج تمكين وبالتالي الخ5يا، داخل جديدةتركيبية  مساراتتحويرھا لل الصفر من ا)يضية المسارات تصميم عادة. 

 

 )٣ اجأومي( سلسلةال طويلةغير المشبعة  المتعددة الدھنية 'حماضل استدامة أكثر مصدرتعيين  يھالخطوات التي قام بھا العلماء  أبرز

)LC-PUFAs(، دراكو القلب صحة تحسينبشكل وثيق ب رتبطت التيUفي  اأيضً ھذا  يساعد قد ة،يوالصح يةائالغذوبجانب الفوائد . تطور ا

(مكمل غذائي  السمكيةمسحوق  في LC-PUFAsللحمض الدھني  ةستداما أقل مصدرالتي أصبحت  المائية ا)حياء تربية مشاكل من الحد

-LCا)حماض الدھنية  منالنوع المناسب  الحالية النباتية المصادرو: توفر . ا)سماكحيث يتم استنزاف مخزون زيوت  ،غني بالعناصر)

PUFAs  للبشرو: الكميات المناسبة. 

 

. اقرأ h�p://www.rothamsted.ac.uk/PressReleases.php?PRID=216لمحطة بحوث روثامستيد على شاھد البيان الصحفي 

  .h�p://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/pbi.12012/pdfالمقال الصحفي على 
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  العلمي البحث

  القطن تسفر عن اكتشافات خاصة بنشأة واستطالة ألياف القطن الوظيفية على اختبارات الجينوم

  

القطن  أنواع بين. القطن بذرة وزيت الطبيعي النسيج )لياف رئيسي كمصدر ستخدمةالمُ  اتجاريً الھامة  ا)لياف ليصامحأحد  القطنُيعد 
 أنحاء جميع في المزروع القطن من %٩٥ من أكثر) Gossypium hirsutum( ھيرسوتم جنس الجوسبيبومُيمثل  المزروعة، ا)ربعة

 أليافتتألف . G. herbaceumو  G. arboretumو  G. barbadense% وھم ٥ا)خرى مجتمعة بينما تمثل ا)نواع الث5ثة  العالم

قابلة  أليافالبذرة إلى  بشرة خ5يا من %٣٠ حواليتتمايز . بويضةفي ال البشرة خ5ياتنشأ من  الخلية وحيدة ةبذربشعيرات نباتية من  القطن
في  الحيوية والتكنولوجيا الوراثية للھندسة الدولي والمركز النباتية الحيوية التكنولوجيا لبحوث القومي المركزب العلماءكشف . للغزل/النسج
 .القطن في ا)لياف تطور عن المسؤولة الجيناتعن  نيودلھي

 

وتخليق  ا)ليافومراحل نشأة  القطن بويضات في والبروتينات الجينات تعبير لمقارنة ميوبروتيترانسكريبتومي و تحليل العلماءأجرى 
. ا)ليافبتطور  وثيق بشكل المرتبطة الجينات من مجموعةحددوا و القطنفي ل ينسعدم الطفرة و العادي القطنفي  الثانويالجدار الخلوي 

 .ليافا)قوة و كميةجودة وزراعة القطن وتحسين القائمين على تربية القطن على تحسين والھامة علماء البيولوجي  الدراسةستساعد ھذه 

 

  h�p://www.biomedcentral.com/1471-2164/13/624اقرأ المقال البحثي على 
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  ما وراء كروب بيو تك

  الكبد سرطان يقتل وراثًيا ُمعدل فيروس

  

(مرض : ع5ج  ُعضالمصابين بمرض مريض  ٣٠ في وراثًيا ُمعدل فيروسه تم اختبار أن نيتشر ميديسين تقريرھم بمجلةفي  العلماء ذكر
أحد الوقص ( فيروس من JX-594أو  Pexa-Vecتحوير لقاح  تم. جديدةنمو أورام  وتثبيط وراما) مقتل وأسفر عن، الكبد سرطانوھو  له)

 .عقود لعدة لقاحك همااستخدوتم ) الفيروسات الجدرية

 

في حين أن شھر،  ١٤٫١بمتوسط  الحياة قيد علىبقوا  الع5ج من عالية جرعة تلقوا الذين امريضً المنشور أن الستة عشر  التقريرأوضح و
 حجم الجرعتين انخفاض في ك5 في Pexa-Vecبلقاح الـ  الع5ج أظھرت. أشھر ٦٫٧عاشوا لمدة  منخفضة جرعةالمرضى الذين تلقوا 

 .ا)ورام إلى الدم تدفق ضاوانخف الورم

 

الملخص وبيانات  .cancer.html-virus-genetically-02-h�p://medicalxpress.com/news/2013اقرأ البيان الصحفي على 

المؤلف متاحة على موقع نيتشر: 
h�p://www.nature.com/nm/journal/vaop/ncurrent/full/nm.3089.html#/abstract  
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  جينوم شجرة البالوفيردي طلبة التكنولوجيا الحيوية يحلون تسلسل

  

يتم عادة ، اختراق علمي والتقني المھني التعليم فئة تحت، ريزوناأ و:يةب الحيوية لتكنولوجيامدرسة ويليامز فيلد العليا لب الط5بحقق 
 يساعد الذي الجين وعزل المكسيكيةالبالوفيردي  شجرة جينومتحليل ل علمية ومعدات تقنيات الط5ب ستخدما. المحترفين العلماءبواسطة 

 ).عملية الج5يكوليسيس( الطاقة على للحصول السكر حرق علىالكائنات 

 

 مثل مراضا) لع5ج الطرق من مزيد لتطوير استخدامھامن  نوالباحث مكنيتم نشرھا سيتوقتما ، وشجرةال جينومخريطة رسم ب الط5بقام 

في زيادة  قد ساعدت الدورات والمقررات التعليمية المتخصصةالمشرف على الطلبة، ف بروك كريستوفر لبروفيسور اوفقً و. والبدانة السكري
 .الصلة ذات ا)خرى والعلوم الوراثةو الحيوية التكنولوجيااھتمام الطلبة ب

 



biotech-field-h�p://www.azcentral.com/community/gilbert/arDcles/20130208williams-اقرأ المزيد على 

gene.html-sequence-students.  

  

  ] ةرسال لصديق | تقييم ھذه المقالإ [

  

  إع*نات

  ٢٠١٣مؤتمر التكنولوجيا الحيوية الزراعية الدولي 

  

 )ABIC 2013( الدولي الزراعية الحيوية التكنولوجيا مؤتمر: الحدث

 

 كندا ألبرتا، كالجاري، للمؤتمرات، تيلوس كالجاريمركز : المكان

 

 ٢٠١٣ سبتمبر ١٨-١٥: التاريخ

 

  ./h�p://www.abic.ca/abic2013لمزيد من المعلومات، ادخل على 
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  ھندسة ا�غذية والتكنولوجيا الحيويةلالمؤتمر الدولي الرابع 

  

 )ICFEB 2013( الحيوية والتكنولوجيا ا)غذية لھندسة الرابع الدولي المؤتمر :الحدث

 

 الدانمارك كوبنھاجن،: المكان

 

 ٢٠١٣ مايو ٢٠-١٩: التاريخ

 

 ./http://www.icfeb.orgلمزيد من المعلومات، ادخل على 
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