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  عالمًيا

ة في الدول النامية اعتماد المحاصيل يتناول دولي مؤتمر   الُمحور.

 

المحدودة  الموارد ذوي المزارعين صغاربواسطة  المحورة المحاصيلاعتماد "ي بحثمشروع اللل الرئيسية النتائجلعرض  دولي مؤتمر قدعُ 
 ٢ ييوم الفلبينب ماني8 في حياة فندقتحديًدا في  الناميةالدول  في الحيوية التكنولوجيا اعتماددورھم في و "والفلبين والھند الصينو اآسيفي 
 مركزو )ISAAA( الزراعية الحيوية التكنولوجيا تطبيقاتل الدوليةھيئة وال تمبلتون جون مؤسسة المؤتمرتنظيم  في شارك. ٢٠١٣ بريلأ ٣و

 دعمالمشروع الثاني لو والتكنولوجيا للعلوم الوطنية واIكاديمية ،)SEARCA( الزراعية والبحوث العليا للدراسات اCقليمي آسيا شرق جنوب

 .(ABSPII) الزراعية الحيوية التكنولوجيا

 

المحورة  محاصيللل المزارعين Sعتماد العالميالوضع ، ISAAAبھيئة  آسيا شرق جنوبمدير ھوتيا  راندي. د قدم اSفتتاح، يوم خ8ل

ناقش  .العام القطاع في الحيوية التكنولوجيا منتجات تطويرعلى  عامة نظرة ،ABSPIIمشروع  مديرشوتكوشي  فرانك. د ناقشو. وراثًيا
 Charudataد. و الفلبينمن  Cleofe Torres. ود الصين من Cheng Xiangود.  Xiaobing Wang. دون بالمؤتمر الرئيسي نوالباحث

Mayee ود .Ashok Dhawan والتجارب ثوالبح نتائج أبرزالمحورة وراثًيا،  المحاصيل مزارعي بعض مع بالتعاون الھند، من 

 البذور شركات ك8ءكل من و لعب). والھند الصين في(المحور  Btالـ  وقطن) الفلبين في(المحورة وراثًيا  الذرةزراعة  في المشتركة

كما . في الدول الث8ث المذكورة المحورة وراثًيا محاصيللل المزارعين اعتماد في ھامة اأدوارً  الزراعية الحكومة ومسؤولي والمزارعين
 .المحورة وراثًيا محاصيلال ةعازر في خبراتھم الث8ث الدول من المزارعينشارك 

 

 والعوامل لتكنولوجياالمعتمدين ل تحديد خ8ل من والفلبين والھند الصين فيالمحورة  محاصيلال عتمادS المحركة القوة الباحثون ناقش

 .المزارعين حياة فيالمحورة  المحاصيل زراعةأحدثتھا  التي الھامة والتغيرات اعتمادھا على تؤثر التي الرئيسية

 

 ريتجمار. ود PeruBiotech جمعية إدارة مجلس عضو Javier Verástegui. دكل من  أدى ،والنتائج الرئيسية البحوثأبرز  تقديم بعد

 رؤىال قديمولت اWسيوية التجربةدور المناقشين للتأكد من نجاح  كينيا، في ISAAAة مركز أفريكا سنتر التابع لھيئة مدير كاريمبو

 في الحيوية التكنولوجيا اعتماد لتعزيز ةيالسياس توصياتال مفتوحةال مناقشةوالتمست ال. الناميةاIخرى  المناطق منظور منوالمعلومات 

 .الناميةالدول 

 

 وموظفي اCع8م ووسائل والباحثين والعلماء السياساتواضعي  في ممثلةال الزراعةمن مختلفي الجھات المعنية ب مشاركين المؤتمر شمل

  .الناميةالدول  من والمزارعين الزراعي اCرشاد

  

  .knowledge.center@isaaa.orgلمزيد من المعلومات حول المؤتمر، يرجى مراسلة البريد اCلكتروني 

 

  ] ةرسال لصديق | تقييم ھذه المقالإ [

  

  الخوخ جينوم يقرأون تسلسل العلماء

  

 قاعدة مليون ٢٦٥المكون من  جينومال تسلسلقراءة ) IPGI( الخوخلجينوم  الدولية المبادرة ن علىيالقائم العلماء من مجموعةاستطاع 

مجلة نيتشر  من مارس ٢٤عدد  في البحث نتيجةتم نشر . المعروف باسم الخوخ Prunus persicaالتابع للجنس النباتي اللوفيل لصنف 
البوابة  على الخوخ جينوم مشروعلمسودة  هراصدعن إ الخوخ لجينوم الدولي اSتحادعلن ما أبعد سنوات ث8ثوقد استغرقت جينيتكس 

 .خرىاI مواقعوعلى ال Phytozome.netموقع البللجينوم  DOE JGIالنباتية لمعھد 

 

بعائ8ت اIنواع  الخوخب يةجينعائلة  ١٤١ قارنواوقد . الحيوي لوقودل واعدة إمكاناتذو  كمحصول خاصبشكل  الكمثرى الباحثون رىي
 "ال8صق"وھو  – الحيوي اللجنينتخليق  إلى تؤدي التي تلكمثل  ،فريدةال اIيضية المسارات لكشف الكاملب ةللسَ سَ مُ ال اIخرى الستةالنباتية 
  .وقود إلى الحيوية الكتلة سيركتل رئيسيالعائق الوببعضھا  النباتية الخ8يايمسك  الذي الجزيئي

  
. يمكن h1p://www.jgi.doe.gov/News/news_13_03_24.htmlعلى ) JGI(شاھد البيان الصحفي لمعھد الجينوم المشترك 

  .h1p://www.nature.com/ng/journal/vaop/ncurrent/abs/ng.2586.htmlالوصول للمقال الكامل من الرابط التالي 

  
  ] ةرسال لصديق | تقييم ھذه المقالإ [

 



  أفريقيا

ة يرغب في اعتماد الكائنات تنزانيا رئيس   وراثًيا الُمحور.

 

 الب8دفي  العلماء تحدىوقد . الب8دتكنولوجيا التعديل الوراثي في  اعتمادحول  سلبيةال عقليةال تغييرإلى  كيكويتي جاكايا تنزانيال رئيسال دعا

 معارضة في منطق يرى S أنه إلى امشيرً . من اتخاذ اCجراءات بشأنھا الحكومة لتمكين التكنولوجيا لھذه عمليوضع أساس ل أبحاث Cجراء

 الزراعة لتحديث خططالعمل على العديد من ال على الحكومة تشرعحيث ، رئيسية ُمثبتة سلبية آثارلھا  توجد S طالما التكنولوجيا تطبيق

 .النھج الُمستخدمة فيھاو

 

 كيكويتي السيدوتحدي أيًضا . الث8ثاء يوم الس8م دار في الزراعية لبحوثميكوشيني ل معھد تهاريز عند التصريحات بھذه الرئيس أدلى

 .لعلماءشباب ال العمل فرص لفتح الغذائي واIمن الزراعة وزارة

 

 في الحيوية التكنولوجيا نشر دون الزراعة فيأي شيء  قيتحق يمكنأنه S  الغذائي واIمن الزراعة وزير، تشيزا المھندس كريستوفرصرح 

 ومحاصيل الھند جوز قطاع لتطوير البحوثعزيز وت إجراءأنه من الضرورة  سابقفي وقت  جوزيف. د المعھد، رئيس وقال. ةالزراع منظ

  .تنزانياب الساحلي الحزام طول علىاIشجار 

  

. لمزيد من التفاصيل، يرجى التواصل مع h1p://allafrica.com/stories/201303200129.htmlشاھد المقال اIصلي على 

  .nicholasnyange@yahoo.comنيانجي على نيكوSس 
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  الجديدة الفاصوليا أصناف على تستقر الكاميرون

  

 تتعرض كانت التي التقليدية المحاصيل أضعاف ث8ثة إلىإنتاجيتھا  صلتالفاصوليا  من جديدة أصناف الكاميرونيزرع الريفيون اWن في 

 .المتقلبة الجويةالمناخات و واIمراض اWفات لھجوم

 

ن الفاصوليا من أصناف سبعةتوزيع  اWنيتم و  لبحثا معھد قبل منكثيرة التي أُجريت التجارب ال بعد المزارعين، على ةمغذيالو ةالُمحس�

 ).IRAD( في الدولة الزراعيوالتطوير 

 

 ،)PABRA(التحالف اIفريقي لبحوث الفاصولياء مؤسسة  من لكاميرونوصلت ل إلىاIصناف  مئاتبين  منالفاصوليا  أصناف اختيار تم

منذ  المزارعينبواسطة  معھدال في اIصناف واختيار التجاربتم إجراء . القارة في البحوث قيتنستعمل على  الوكاSت متعددة مبادرة وھي
  .٢٠١٢عام  حتىو ٢٠٠٦عام 

  

on-settles-africa/news/cameroon-suharan-http://www.scidev.net/en/sub-على  SciDevشاھد المقال اIصلي من 

varieties.html-bean-new.  
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  الخسائر الزراعية من للماروكا للحد تطور لوبيا مقاومة نيجيريا

  

الخسائر التي تصيب  من للحدلماروكا حشرة ال مقاوم لوبياصنف طور قد بمدينة زاريا  الزراعية بحوثال معھدأنه السيدة روز جيدادو قالت 
 معالتي أجرتھا  مقابلةالبھذا التصريح خ8ل ) OFAB( الزراعيةللتكنولوجيا الحيوية  مفتوحال منتدىال ةرئيس، جيدادوأدلت السيدة . المزرعة

 .أبوجا في النيجيرية اSنباء وكالة

 

 وھللماروكا  المقاومة اللوبيا مشروع أن نيجيريا أنباء كالةذكرت وو. ة للماروكاالمقاوم اللوبيا مشروع ةنشطأالعمل ُيعد أحد  ھذا إن وقالت
 ھايمكن نةحس� مُ  لوبيا أصناف لتطوير) AATF( اSفريقية الزراعية التكنولوجيا مؤسسة مع بالتنسيق والخاص العام القطاعين بين شراكة

 .لمزارعينلاIع8ف و الحبوب وتعزيز ؛)Maruca vitrata(البقول  حفارالصمود أما 

 



 عن تسفر ،خطيرةصورة اCصابة ب تفشيحاSت  فيو. اللوبيالمحصول  بالغة اأضرارً تسبب  التي الرئيسية فةاW يھحشرة الماروكا فيتارا 

  .%٨٠إلى  %٧٠نسبة ب خسائر

  

 maruca-develops-http://www.nanngronline.com/section/agriculture/nigeria-شاھد المقال اIصلي على 

technologist-bio-a-says-loss-farm-reduce-to-cowpea-stantresi لمزيد من التفاصيل، يرجى التواصل مع روز جيدادو .

  .roxydado@yahoo.comعلى البريد اCلكتروني التالي: 
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  أفريقيا في الذرة تربية لتعزيز جديد مركز

  

بمركز  العالمي الذرة برنامجظل  فيللذرة ) Doubled Haploid(الصبغيات اIحادية المزدوجة لبحوث مرفق جديد  إنشاء سيتم

CIMMYT . تكنولوجياتقلل DH الزيجوت مما  متماثلةالذرة ال لخطوط السريع التطور معفي عمليات التحسين النباتي  والوقت التكلفة من

 في اؤهبنيتم وس يتسج ميلينداآند  بيل مؤسسةبواسطة  مرفقال تمويل يتم. ممتازة ذرة أصناف وإط8ق التنمية مساراتيعمل على تسريع 

  ).KARI( الزراعية للبحوث كينيا معھد من مةد� قَ مُ  أرض على كيبوكواختبارات  محطة

  

 الصغيرة البذور شركاتأيًضا و أفريقيا في الوطنية البرامج مختلف من والفنيين العلماء لتدريب مركز بمثابة مرفقكما سيكون الو

 خطوطCنتاج  CIMMYTمركز  قدرة تعزيزو دعمعمل المرفق على سي كما. متقدمة تربية مرافق لھا تكون S قد التي الحجم والمتوسطة

نة  والذرة؛ أفريقيا في للجفاف المقاومة الذرة مثل أفريقيا التربية برامج في ةفعالھا بصورة Sستخدام DHنباتية بتقنية  استخدام  كفاءةالُمحس�

 DHالـ  تكنولوجيا وتحسين المرفق إنشاءعلى  أفريقيافي  DHالـ  ذرة مشروعسيعمل . اIفريقية للتربة نةحس� المُ  الذرةو ؛أفريقيافي  المياه

  .ألمانيا في ھوھنھايم جامعة مع بالتعاون

  

  .http://blog.cimmyt.org/?p=10226شاھد الخبر الكامل على 

 

  ] ةرسال لصديق | تقييم ھذه المقالإ [

 

  ا�مريكتين

  الحارة في الطقوس الخس الجين المسؤول عن نمو اكتشاف

  

 ھذه تؤدي أن يمكن. الحار الطقس خ8لفي الخس  نباتاC وقف عن ينالمسؤول اCنزيمو الجين ديفيز كاليفورنيا جامعةب العلماء اكتشف

 .العالية الحرارة درجات في حتى السنة من وقت أي في تنمو النضج مرحلةل نموالاCنبات ويمكنھا  أفضل خسنباتات  تطوير إلى الدراسة

 

إلى  ذلكأوصلھم و. البذور إنبات في المشاركة الحرارة بدرجات المرتبطة لياتاW فھمل لخسوالجينية ل ةيالوراثاIصول  الباحثون درس
 الخرائط رسموبعد . الدافئة الحرارة درجات فيالنمو  ھايمكن التيالتجارية  الخس أصنافبرية من أس8ف  ستةفي  كروموسومفي ال منطقة

 إنبات طيثببت الھرمون ھذايقوم . اIبسيسيك حمض باسم المعروف يالنبات ھرمونال إنتاج عن مسئولحدد مُ  جين، توصلوا إلى الوراثية

 نتجي Sوبالتالي  البرية،اIس8ف  في نشط غير هولكن دافئة حرارة اتلدرج هتعرض عند الخس بذور معظم في الجين ھذا تنشيط يتم. البذور

 .اIبسيسيك حمض

 

  .الھند في الزراعية اجرانأراكيا وجامعة   البيولوجية للعلوم أركاديامؤسسة  من الخبراءمن  الباحثين فريقتألف 

  

  .h1p://news.ucdavis.edu/search/news_detail.lasso?id=10546اقرأ المزيد على 

  

  ] ةرسال لصديق | تقييم ھذه المقالإ [

   



  في الدخن التقزم عن المسئول الجين جامعة جورجيا يكتشفون علماء

  

 ديفوس لكاترين اوفقً و. الدخننبات  أصناففي  تقزمصفة ال عن المسئول الجين عزلأنھم نجحوا في  جورجيا جامعةب الوراثةعلماء  ذكر
من  مرغوبةالتي ُتعد و ستدامةوا كفاءة أكثرأصناف دخن  تطويرفي  النباتات يمربي ةساعدمن شأنه م الجينھذا  اكتشاف فإن الدراسة،قائدة 
 .الماشية يومربي المزارعين بعضقبل 

 

 على الجين يؤثر. الجين ريعبأن يتم ت قبل حتى الجين وجود عن للكشف المربينبواسطة  استخدامھا يمكن مؤشرات/واسمات الباحثونطور 
يسمح  مما بحرية تدفقي ھرمونفإن ال الجينات، تنشيط تم إذا. النبات من العلوي الجزء في انتاجه يتم الذي" وكسين"اI لنموا ھرمون نقل
 .أقدام فقط ٥إلى  ٣فقد ينمو النبات حتى ارتفاع  ،غلق ھذا الجين عندو. و عشرة أقداموھIقصى ارتفاع له  النبات نموب

  
. اقرأ البيان اCع8مي على G3:Genes, Genomics, Geneticsتم نشر الدراسة في عدد شھر مارس من مجلة 

-dwarf-tatures-short-responsible-gene-down-track-http://news.uga.edu/releases/article/researchers

mill/-pearl.  
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  المناخ مع تغير الخردلتأقلم نبات لتحسين  جزيئية دراسة

  

 إنتاجيته لتحسين واسع نطاق على، والصيني الھندي المطبخ في ستخدمالذي يُ  الخردل باسم المعروف Brassica junceaتمت دراسة نبات 

 فيكتوريا اIولية الصناعاتوقسم  ملبورن وجامعةالغربية  استراليا جامعةب باحثونال تعاون. المتغيرةالحالية  المناخية الظروف في اتجاريً 

 .العالم أنحاء جميع في المناخ تغير معته واستدامالنبات  تنوع لتحسين والصين الھند ومعاھد

 

 تمية أن نبات الخردل تالنبات لبيولوجيااكلية  من تشن شينج بروفيسور بقيادةمعدي الدراسة  ذكرو ،Heredityتم نشر الدراسة بمجلة 

 ةالھندي لزراعةل ةماھال اتكونحيث ُيعد أحد الم الھند في السائد الزيتية البذور محصول اأيضً ھو و الصين، في سنةسبعة آSف  منذ زراعته
 في هأن إلى واوخلص ماھال النبات ھذال فريدفھم التطور ال الجزيئية الواسمات باستخداماستطاع الباحثون . المي8د قبل ٢٣٠٠ عام منذ

 .أفغانستان مثلاIخرى  ماكنبعض اIو آسيا غرب من والصين الھند إلى لنبات الخردل" ھجرتين" ھناك كان القديمة العصور

 

Iفعلى مر  البعض بعضھا عن والصينية الھندية نواعانفصلت اSھمونسبتاريخھم  في واانضم ھمولكن ،انتخابھموتھم زراع من السنين آ 

تھا في وتربي لمحاصيلل الوراثي التنوع توسيع في ساعدنبات الخردل سي تراث فھم أنمعدي الدراسة  ويعتقد. اتالھجر ھذه خ8ل من
 .المستقبل

 

cuts-study-science/molecular-h1p://www.news.uwa.edu.au/201303275512/climate-اقرأ المقال اIصلي على 

change-climate-mustard.  
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  الھادئ والمحيط آسيا

رة وراثًيا للمحاصيل ISAAAعرض تقرير    بنجCديش في الُمحو.

  
المحاصيل المحورة  تسويقل العالمي وضعال ندوة، الزراعية 8ديشجبن جامعة رئيس نائبرفيق الحق افتتح اIستاذ الدكتور 

 التكنولوجياالجھات المعنية ب لجميع رونشمالھذا  أھمية على وشدد. ٢٠١٣ مارس ٢٥ في الحيوية التكنولوجياب المحاصيل الُمنتجة/وراثًيا
 .العلماء وخاصة الحيوية

 

اIستاذ الدكتور إمداد الحق منسق أوضح و. المنشورالعناوين الرئيسية ب ،8ديشجبن في الوطني المنسق الدين ناصر الدكتور اIستاذ قدم
. الحيوية لتكنولوجياتمكينية للا التنظيمية، اCجراءات دكا جامعةب البيولوجية العلوم كلية عميدو) SABP( آسيا جنوببرنامج اIمان لحيوي ب

 قدرات بناء عن محاضرة، (ABSPII)الثاني لدعم التكنولوجيا الحيوية الزراعية  عومشرلل القطري المنسق داس،. جي بي دألقى و

 .الذھبي اIرزو RBوصنف البطاطس  المحور Btالـ  باذنجانفي الُمحرز  التقدموالحقلية  تجربةال ونتائج الحيوية التكنولوجيا

 

 للتكنولوجيا 8ديشجبن جمعية مع بالتعاون ISAAAالتابع لھيئة ) BdBIC( بنج8ديشب الحيوية التكنولوجياالحدث مركز معلومات  نظم

 .مشاركمائة  الندوة حضرو) BABGE( الوراثية والھندسة الحيوية



 

لمزيد من اIخبار حول التكنولوجيا الحيوية في بنج8ديش، يرجى التواصل مع د. خندوكر ناصر الدين على 
nasirbiotech@yahoo.com.  
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  ھانوي في العامة والتوعية التعليم والمشاركة حول عمل ورشة

  

 آسيالمنطقة  إقليمية تدريبية عمل ورشة تنظيمالحيوي في  التنوع اتفاقيةسكرتارية مع  فيتنام في الطبيعية المواردالبيئة و وزارةتعاونت 

ةال الحية لكائناتاWمن ل ستخدامالتداول واSو نقلال أمان بشأن العامة التوعيةو والمشاركةالتعليم  حول الھادئ والمحيط  فيوراثًيا،  ُمحور�

 ذلك في بما الھادئ والمحيط آسيا منطقةمشاركين من  العمل ورشةانضم ل. فيتنامب ھانوي في ٢٠١٣ مارس ٢٩ى لإ ٢٥ من الفترة

 وتاي8ند والفلبين وباكستان ومنغوليا المالديف جزرو ماليزياو Sوسو الجنوبية وكوريا وإندونيسيا وفيجي وكمبوديا وبوتان 8ديشجبن

البيئة  وزارةب فيتنامب البيئة Cدارة العام المدير نائب ،جدون نجوين. دكل من  بحضور العمل ورشة تافتتح. واليمن وفيتنام، والصين
. داIمان الحيوي و وحدةب برنامجمسئول ال تامال إيري السيداIمان الحيوي و وحدةب الرئيسي المسؤول تشارلز السيدو الطبيعية المواردو

 .الطبيعية المواردالبيئة و وزارةالحيوي ب التنوع حفظ وكالة مدير آنه فام

   

 ومناقشةالمتعلقة باIمر  واIدواتالوسائل و المفاھيم على المشاركين تعريف إلى أسبوعلمدة استمرت التي ورشة العمل التدريبية  تھدف

وتداول  نقلفي  والمشاركة العامة التوعيةالتعليم و بشأن العمل برنامج تنفيذ في اCقليمي ودون اCقليمي التعاون عزيزت استراتيجيات
ةال الحية الكائنات استخدامو  المسؤولية بشأن التكميلي مبورS كواS وياجنا بروتوكول فھمتعزيز على  العمل ورشةوعملت . وراثًيا ُمحور�

 .وتنفيذھااعتمادھا ب المتعلقة والتحديات الممكنة الفرص واستكشاف والتعويض

 

أو مع لي دوك على  hientttm@yahoo.comلمزيد من المعلومات حول ورشة العمل، يرجى التواصل مع ھاين لي على 

ldlinh@gmail.com.  
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  ٢٠١٨ عام بفيتنام للعلوم افتتاح أول متحف

  

 قدريُ  باستثمارات ٢٠١٥ عام الموقعف  عمليبدأ الس. ٢٠١٨ عام ناي جدون الجنوبية المحافظة فيللعلوم ھا اIول متحف فيتنامتفتتح س
 على سيقام المتحفأن  والتكنولوجيا لعلومل ناي جدونقسم  مدير ،جسان فان فام وقال. مليون دوSر أمريكي ٧٠إلى  ٦٠ بمبلغمجموعھا 

 .ماي كامبمنطقة دونج  وانز في مربع مترألف  ٢٥٠ مساحة

 

خارجية  ومعارض خاص عرض قسمو ثابت عرض قسم ھي رئيسية أقسام ث8ثةيشتمل على س المتحفأن  المحلية اSع8م وسائل ذكرت
 جميع فيالُمحرزة  gنجازاتل توضيحية رسومأيًضا و العلمي التاريخ في مدرجةستحتوي المعارض على عناصر . الطلق الھواء في

 .البيئية والعلوم اIحياءو والكيمياء والفيزياء والجيولوجيا العلوم ذلك في بما المجاSت

  
first-its-have-to-vietnam-h1p://www.thanhniennews.com/index/pages/20130308-شاھد الخبر اIصلي على 

2018.aspx-in-museum-science.  
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  مليون رينجيت ١٠٧الحيوية بتكلفة التكنولوجيا بيوتك يتعاونان Iنشاء مرفق لعلوم  إكسيل وأجيC بيو

  

لعلوم  مخصصمرفق  تطويرمليون رينجيت ماليزي للتعاون في  ١٠٧قيمتھا اتفاقية وأجي8 بيوتك على  إكسيلوقعت مؤسسة بيو 
وھذا  ،بيوتك أجي8 معمليون رينجيت ماليزي  ٦٧٫٣٢ تفاقاS بموجبتقدم بيو إكسيل س. جوھورب نوسجايا في الحيويةالتكنولوجيا الحيوية 

 .المعدات من وجزء المباني تشييدتكاليف  يغطيس

 

بالكامل  مشروعلالخدمات واSختبارات التكميلية لو، جميع المعدات اIخرى ال8زمة من أحدث طرازببيوتك  أجي8تتكفل س نفسه الوقت وفي
، وُيتوقع أن تكون مرافق وقت أقرب في العملبدء  توقعالمُ  منصرحت بيو إكسيل أنه ). أمريكي دوSر مليون ١٥ى لإ مليون ١٣ حوالي(

 .٢٠١٤ عام نھاية بحلولللعمل  جاھزة والتطوير البحث



 

وتسويق وتصنيع  تطوير طريقة في ثورة ثاحدC التكنولوجيا منصاتمن  القادم الجيلمرفقھا في بيو إكسيل،  لتضمينبيوتك  أجي8تخطط 
 Glycos Biotechnologies و) فرنساب(  MetExوشركة  )الھندب( بايكونة شركل) ماليزياب(. انضمت أجي8 بيوتك الحيوية لجزيئاتا

 الصناعية الحيوية للتكنولوجيا سيللبيو إك البيئي النظام تصميم تم. النظام البيئي لبيو إكسيل في أوائلكمشاركين (بالوSيات المتحدة) 

 .ة والبحث والتطويرالصناع على التركيز مع والصحية

 

من خ8ل البريد أو  3647 277 607+/  855 2116 603+لمزيد من المعلومات حول الخبر، يرجى التواصل مع بيو إكيسل على 

  .xcell.my-info@bioاCلكتروني على 
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  أوروبا

  ذاتية التخصيب ذرة يسعون لتطوير العلماء

  

عند ھذا الصنف  يؤدي وقد. الخاصة تھاأسمدقادر على إنتاج  ذرةصنف  تطويرل ھدفت ةبحثية منح يتسج ميلينداآند  بيل مؤسسةقدمت 
 .البيئي التلوثانخفاض  وبالتالي صناعيةلا اIسمدة استخدام انخفاض إلى عالمي نطاقعلى  هاستخدام

 

 داق البحث، ھذا قبل. الدنماركب آرھوس جامعة من ستوجارد جينس بروفيسور البحثي المشروع عن المسؤول دوليال العلماء فريق رأسي
 –يتمكن النبات  حتى الھواء فيالموجود  النيتروجين تستخدم التي البكتيريا مع البقولياتتعايش  كيفية اكتشف الذي البحث فريقستوجارد 

 .الخاصة تهأسمدمن إنتاج  –ببساطة 

 

ة، ستخدمالم الحبوب فيالتسميد موجودة  آلية Iنھا رخيصة ،للمزارعين ومستدامة رخيصة تكونالوسيلة س ھذه إنف المشروعنجح  إذا
 جميع في كبيربشكل  نتائجفقد تؤثر ال الطويل المدىوعلى . البيئة تلوث تجنبمما يؤدي بدوره إلى  أسمدة استخدام ھا S تتطلبIن مستدامةو

  .البيئي التلوث من حدست وبالتاليالصناعية  اIسمدة استخدام –تقضي على  أو – قللحيث أنھا ست العالم أنحاء

  

maize-item/artikel/super-events/news-and-http://mbg.au.dk/en/news-شاھد البيان الصحفي لجامعة آرھوس على 

table/-the-on-food-sustainable-put-can. 
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  وا�عCف لCستخدام الغذائي ) آمن٥٩١٢٢المحور ( صنف الذرة: تصرح EFSAھيئة 

  

 ٥٩١٢٢المحور  لذرةلصنف ا التجاريعفو ال مخاطر تقييمحول  ةعلميمقالة ) EFSA(اIغذية  لس8مة اIوروبية الھيئة أصدرت

البيئة  على ھذا الصنف المحورة لسلبي راثأي آ من المحتمل عدم وجودف ،EFSAفريق ل اوفقً و. زراعةالو واIع8ف الغذائية ل8ستخدامات

 مقاومةل المناسبة اSستراتيجيات تنفيذب الفريق يوصي وبالتالي. المستھدفة اWفات في Btالـ  بروتينات لمقاومة المحتمل التطور باستثناء

اIخرى الموجودة في السوق  الذرة وأصناف التقليدي نظيره مثلصول آمن المحبأن  الفريقكما صرح . معينةت الحاSال ورصد الحشرات
 .والحيوان اCنسان صحة على المحتملة السلبية اWثار حيث من

 

  .h1p://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/3135.htmعلى  EFASالعلمي لھيئة المقال اقرأ 
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  التجارب الحقليةالخريفي في  قمحلضم ال طلب روثامستيد ُيقدم مركز بحوث

  

 لقمحل ةالحاليالحقلية  التجارب توسيعل) Defra( المتحدة المملكةوالشئون البيئية بوزارة البيئة واIغذية لطلب روثامستيد  بحوثمركز  قدم

من  البيانات من مزيداستمرار التجارب واستخراج ال المفيد من سيكونأنه  علماءالويعتقد . يخريفالالكادينزا  قمح لتشمل وراثًياالمحور 
في ظل مجال  إضافية بيانات لھمسيوفر  ھذاو. مختلفةوتجمعات آفات ة مختلف جوية ظروففي و العام من ةمختلف تاوقأ في المزروع القمح
 .ظروف البيئيةالمن  اتنوعً  أكثر

 

ويتم  الربيع أو الخريف في نزايكادال قمح ةعازر يمكنف الشتاء، فصل خ8ل لقمحبنمو ا يسمح المتحدة المملكة في معتدلال المناخ أنوحيث 
اSماكن  فيالمزارعين و المتحدة المملكة لمزارعيتھا أھميمن  زيدسي التجربةتوسيع  فإن النحو، ھذا علىو. سبتمبر/أغسطس فيحصاده 
 .البيئيمن التنوع  أكبرمجال  تغطيحيث س المعتدل المناخذات اIخرى 

 

  .h1p://www.rothamsted.ac.uk/PressReleases.php?PRID=219اعرض البيان الصحفي لمركز روثامستيد على 
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  العلمي البحث

  في ا�رابيدوبسيس اIجھادات البيئية مقاومة ُيحسن AtWRKY28و  AtbHLH17عوامل النسخ المشترك ل التعبير

  

التأشير  مساراتالمرتبطة ب المحددة الجيناتبعض  تعبير تغيير من خ8لبھا المحيطة  اتاCجھادمع  النباتات تكيففي  العلماءيتحكم 
 AtbHLH17التالية ) transcription factors( النسخ عواملبتعبير  الھند في الزراعية لعلوما جامعةقام الباحثون ب. K.C الباحث. المعقدة

طور . واSكسدة الجفافإجھادات في ظروف الجيني في عملية تنظيم التعبير بفعاليتھا  معروفةالت اIرابيدوبسيس وافي نب AtWRKY28و 
 الجيناتونتائج تحليل ) GUS )reporter gene systemنظام مقايسة الـ  نتائجوظھر نجاحه في  الجينات متعددالباحثون شريط تعبير 

 .وراثًيا ةالُمھندس النباتات في محورةال

 

Sحظ ، ذلك. وع8وة على ملحوظ بشكلالنبات  شاطون نمومع زيادة  اCجھاد وراثًيا في ظروف الُمعدلة النباتات جذور زيادة نمو لوحظ
، قليلةال جيناتوأظھرت بعض ال. المختلفة اCجھاد ظروففي ظل  "٣ النھاية اتجاهفي  المستھدفة الجينات من لعديد تعبيرحدوث  الباحثون

 فإن ذلك، ومع. البري النوع من أعلىانتساخ  مستويات، البروموتر مناطق في bHLH أو WRKY اSقتران عناصرالتي تحتوي على 

 .البرية النباتاتب مقارنة اCجھاد ظروف في ھاتعبير مستويات تختلف مل )motifsتحتوي على أي موتيف ( S التي الجينات

 

 من لعديدل عملية تنظيم التعبير الجيني فعالية زيادة إلى يؤديعوامل النسخ  من أكثر أو ثنينالمشترك S التعبيرفإن  نتائج، إلى ااستنادً و
  .النباتاتفي  اتاCجھاد تحمل عززيو المستھدفة الجينات

 

 .h1p://link.springer.com/arJcle/10.1007/s11248-012-9645-8اقرأ الملخص على 
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  ما وراء كروب بيو تك

  خنفساء الصنوبر جينومشفرة  فك

  

تسببت في  التية الحشرتلك  الجبلي، الصنوبر خنفساء جينومفك شفرة  ألبرتا وجامعة الشمالية بريطانيةال كولومبيا جامعةب الباحثون استطاع
 .الحمراء الطحين خنفساء بعد هتسلسلقراءة يتم  خنفساءمن حشرة الثاني جينوم  ھذاوُيعد . البريطانية كولومبيا في الصنوبر غابات رتدمي

 

 بكتيري جين اأيضً  الفريق واكتشف. البشر في التباين ة أضعافأربع حوالي نوع،ھذه ال أفراد بين كبير تباينوجود  عن البيانات تكشف

 .بطريقة أفضلھم بيئاتالتكيف مع في ة الخنافس مساعدل السكريات ھضم علىعمل ي نزيمC الجينُيشفر ھذا . الخنفساء جينومانتقل داخل 

 

 وباء يالتصدي I في لمساعدةمن شأنھا ا الجينومأسرار ھذا  معرفةفإن  ،يلينجك كريستوفرالذي ُيدعى الدراسة  في الباحثين حدI اوفقً و

 .المستقبل في محتمل

 



genome-beetle-pine-h1p://www.publicaffairs.ubc.ca/2013/03/26/mountain-اقرأ المزيد حول نتائج الدراسة على 

decoded/.  
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  السCحفيفكون شفرة جينوم  الباحثون

  

 ،وفرةً و اانتشارً  الس8حفأحد أكثر ) Chrysemys picta bellii(حفاة الغربية الملونة السل جينومأخيًرا من قراءة تسلسل  علماءانتھي ال

 اأيضً  يالجينوم تطورال معدلكان  بطيئة،بحركتھا ال السلحفاةفمثلما تشتھر  ،النتائج إلى استناداو. عالمي مستوى علىجيًدا  مدروسةالو
 .اIخرى الحيواناتب مقارنة اجدً  بطيء

 

 إلى تصللمدة  الحياة قيد على البقاء على القدرة اولديھ اIكسجين نقص تتحمل التي الفقارياتالملونة من أكثر  حفاةالسل أن المعروف من

 من العديد إدارةفھم الملونة قد يساعد في  السلحفاة جينومفإن  الدراسة،لقائمين على ل وفقا. الحرارة لدرجةتبًعا  الماء تحت أشھر أربعة

 .الجسم حرارةدرجة  وانخفاض اIكسجين نقصالبشرية مثل  صحةاIمراض المتعلقة بال

 

  .h1p://genomebiology.com/2013/14/3/R28/abstractاقرأ مزيًدا من التفاصيل على 

  

  ] ةرسال لصديق | تقييم ھذه المقالإ [


