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  عالمًيا

  ٢٠١٣لعام  الحيوية التكنولوجيا معلومات مراكز اجتماع

 

 Le Soleil فندقب ٢٠١٣ أبريل ٥-٤في الفترة  ISAAA التابعة لھيئة )BICs( الحيوية التكنولوجيا معلومات لمراكز السنوي ا-جتماع قدعُ 

de Boracay لـ  العالمي المنسق ھوتيا راندي. دألقى . بالفلبين ك#نأ بمدينةISAAA، أحدث على امؤكدً  للمجموعة ا-فتتاحيخطاب ال 

 ISAAAعضو مجلس ادارة ھيئة  يسي دي ماي .د وقام .العام ھذامواجھتھا تسعى شبكة مراكز المعلومات ل التي والتحديات التطورات

ونقل المعلومات تواصل للأقوى  استراتيجيات مع تتوازى أن يجب والتيالُمعدلة وراثًيا  محاصيلال تطورات امناقشً  الكلمة الرئيسية بتوجيه
  .BICsمراكز المعلومات و ISAAAعن طريق 

 

 التواصل واستراتيجيات المعرفة نشر مبادرات قدمواو ال#تينية وأمريكا وأفريقيا آسيا من مشاركةدولة  ١٥من  ونممثلالمؤتمر حضر 

 المجموعة ناقشتوعلى نفس النھج،  .دھمب# في أفضلبصورة  الحيوية لتكنولوجياا فھم لتعزيز الماضي العام ھاذينفقاموا بت التي العلمي

 .ب#دھم فيمع مراكز المعلومات و ISAAA التواصل مع ھيئةتعزيز  سبل

 

ا-تصال وسائل  تطويرعلى  ISAAA ھيئةل ينالتابعومركز المعرفة العالمي للتكنولوجيا الحيوية الزراعية تعمل شبكة مراكز المعلومات 

 لبيئة الطريق المشتركة الجھودھذه  وقد مھدت. الحيوية التكنولوجياالتواصل والمعرفة في مجال  برامج وتنفيذ شراكاتال قامة* والسعي

  .الحيوية التكنولوجيا محاصيل بشأن ا;راء وتوافق ات الصريحةالمناقش على عشج9 تُ  إيجابية

  

 .knowledgecenter@isaaa.orgلمزيد من المعلومات، يرجى التواصل من خ#ل البريد ا*لكتروني 
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  الزراعية بالبحوثع+قة الغذاء والصحة  لمناقشة ٢٠١٣في سبتمبر  العلوم عقد منتدى

  

 والممارسين العلماءبين  يجمع) وCGIAR( للبحوث الدولية الزراعية ا-ستشارية المجموعةُيعقد كل سنتين وينظمه ھو اجتماع م ولعلامنتدى 

 .والزراعة والصحة التغذية مجا-ت في العلمية التطوراتآخر و الناشئة التحدياتبحث ل المفكرين وكبار والخبراء

 

 المناھج العلمية وتحديد البحثية ا-حتياجاتإقرار  إلى - بين الزراعة والصحة والتغذية حلقة الوصل استكشاف من خ#ل  –ا-جتماع  يسعى
ھذا العام منتدى العلوم  عقدسيُ  .والصحة لمخرجات التغذية قيمة أكبر إضافة الزراعي من خ#لھا من المجتمع يتمكن يوالشراكات الت الجديدة

 ا-ستشارية المجموعة عن نيابة ،)ISPC( والشراكة لعلومالمستقل ل مجلسال هنظمسيو ٢٠١٣ سبتمبر ٢٥-٢٣ في الفترة ألمانياب بون في

CGIAR. 

  
the-2013-forum-news/science-http://www.cgiar.org/consortium-على  CGIARشاھد البيان الصحفي لمجموعة 

health/-and-nutrition-agriculture-link-critical.  
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 أفريقيا

  ناجويا ببروتوكول ا7قليمية القدرات لبناء عمل ورشة

 

 العادلة والمشاركة الوراثية للموارد الوصول حرية بشأن ناجويا بروتوكولب القدرات لبناء ا*قليمية العمل ورشة ستضيف ا-ردنت

 تيسيرإلى  أبريل ١٠-٩ الفترة فيالتي سُتعقد  العمل ورشة وتھدف. الحيوي التنوع اتفاقية في استخدامھا عن الناشئة للمنافع والمنصفة

 الشرقمنطقة  في -الدول  وأولويات احتياجات ةلتلبيالتقنيات وا-ختيارات  تطوير يتم أن المتوقع ومن. والخبرات ا;راء وتبادل المناقشات

 ويا.جنا بروتوكول تنفيذ إلى الرامية مجھودھ طارإفي فعال  بشكل - وموريتانيا ليبياو جيبوتيو ا8وسط

 

 اجدً  المناسب الوقت ھوجاءت  العمل ورشة نأ وقال الترحيب عبارات ،الحيوي التنوع -تفاقية التنفيذي ا8مين فيريرا بروليو السيد ألقى
 في التحدي بينما يتمثل المرونة يوفر البروتوكول أن وأكد. المحلي المستوى على لYطراف الفعال التنفيذ على البروتوكول نجاححيث يعتمد 

  .ا-عتبار بعين الوطنية المصالح أخذ مع المشتركة ا8ھداف تحقيقل البروتوكول لتنفيذ نھج أفضل تحديد

  



  .en.pdf-abs-09-04-2013-.cbd.int/doc/speech/2013/sphttp://wwwاقرأ المزيد على 
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ل القطن إنتاجبفضل  دو:ر مليار ١٫٢على  تحصل فاسو بوركينا   وراثًيا الُمعد<

  

 تادراصتضاعفت  فقد ،الدوليوفًقا لتقرير صندوق النقد ف. ٢٠١٢ عام القطن بيع من دو-ر مليار من أكثر على فاسو بوركينا حصلت
 فقد تراجع إنتاج ا8ساسية، السلع أسعار يرصد الذي موندي ا لمؤشرووفقً  .الماضية عشرال السنوات مدى ضعاف علىأث#ثة  فاسو بوركينا

ل Btالـ  لقطن تسويقھا قبل %٥٠ من يقرب مالفاسو  بوركينا في القطن ل Btالـ  قطن رعزُ  عندما. وراثًيا الُمعد4  ،٢٠٠٨ عام وراثًيا الُمعد4

 نسبةب الب#د في القطن إنتاج داز ، فقد)UNPCB(فاسو لتقرير ا-تحاد الوطني لمنتجي القطن ببوركينا ووفقًا .ملحوظ بشكل ا*نتاج زاد

 .٢٠١٢ عام% ٥٧٫٥

 

أحد الدول و العالم، مستوى علىوراثًيا  رةحو4 المُ  محاصيلة للنتجمُ دولة  أكبررابع عشر كفاسو المركز ال بوركينااحتلت  ،٢٠١٢ عام وخ#ل
  .التكنولوجيا الحيوية لمحاصيل الزارعة الث#ث ا-فريقية

  

  .c=36B72&l=2D7Dh3p://visitor.benchmarkemail.com/c/v?e=2962D0&اقرأ المقال ا8صلي على 
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  ا�مريكتين

ل الموافقة ا�رجنتين Aة المحاصيل على ُتعج   وراثًيا الُمحور<

  

رة محاصيلالمن صنف  ١٣وتسويق  على زراعة رجنتينلتوافق ا8 اعامً  ٢٠ ا8مر استغرق  خرصنف آ ١٥ على توافق، كما وراثًيا الُمحو4

رة محاصيللل نتجمُ  أكبر ثالث ا8رجنتين كانت ،٢٠١٢ عام في. السنوات الث#ث الماضيةخ#ل   بإجمالي العالممستوى  علىوراثًيا  الُمحو4

 .عةوالمزرا8رض من مساحة  ھكتار مليون ٢٣٫٩

 

 اإطارً  لب#دبا الزراعة وزارة طلقتأعندما  ٢٠١٣ في الثالث والعشرين من مارسالمتعددة  السنواتذات  التنظيميةالتخطيط  عملية انتھت
رة حاصيلالم لتقييم شامً#  اتنظيميً   تقييم عمليةمؤخًرا على تعزيز  هذينفالذي تم تالجديد  ا*طاريعمل  أن عق4 توَ يُ و. قبولھاو وراثًيا الُمحو4

رة الجديدة محاصيلاعتماد ال على المترتبة والفوائد المخاطر   .ا8رجنتين في الُمحو4

  

http://www.agra-اقرأ المقال ا8صلي على 

net.com/portal2/fcn/home.jsp?template=newsar7cle&ar7d=20018036513&pubid=ag096.  
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ة تقاوم اCفات المميتة الطماطم   الُمحور<

المميتة  لفيروساتاو ربسحشرة التلمقاومة طماطم س#-ت جامعة كورنيل بتطوير بي) النبات(العاملة بالتحسين  شلرتمومارثا الباحثة ت قام
مقاومة الجينات زراعة المن خ#ل  التربية الجزيئيةتقنيات ب لتربسل مقاومةلتصبح  الطماطمس#-ت  يرطوتم ت.  نتقل عن طريقھاتي تال

 سطهاتوي المقاوم الجينمارثا أن ھذا  توجدو .المحلية الطماطمأصناف  في -  بيروفي  بريةال ماطمطال في ھافااكتشوالتي تم  -للحشرة 

 وضع من الحشرات منعوت النباتات تغطي التي راتيالشع من إنتاجھا يتم )acyl sugars( السكرأسي#ت اسم تعرف ب يةسكرحبيبات استر 

 .النباتات على البيض

 

 من اثنين وزراعة جين أ تمو .)الذابلةالمنقطة  الطماطمفيروس ( مميتال يلفيروسة للمرض احاملالحشرات بدور ال التربسكما تقوم 
 .لحشراتل مقاومةداخل الس#-ت ال الفيروس مقاومةب المعروفة الطبيعية الجينات

 

للتخلص  موجودة وجاھزة مقاومةال يناتن جإف لفيروس،غزو النبات وھي حاملة ل من التربسحشرات  تتمكن إذا"موشلر  مارثا تلاقو
 ضد تحمل أكثر مقاومة إلى لتوصلل مختلفةال مناطقال في الطماطمس#-ت  ختبار- جديد لتعاون أساس الدراسة ھذه نتائجوُتعد . "منه

 .والفيروسات ا;فات



  
fight-tomatoes-resistant-h3p://www.news.cornell.edu/stories/2013/04/disease-يمكن عرض تفاصل الخبر على 

pests-lethal.  
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  الھادئ والمحيط آسيا

لة المحاصيل يواصلون اعتماد الھند مزارعي   وراثًيا الُمعد<

  
لة محاصيلال عتماد- الدولي المؤتمر"ُعقد   ماني# في "والفلبين والھند الصين في المزارعين حالة دراسات: النامي العالم فيوراثًيا  الُمعد4

المعدلة  محاصيلال اعتماديواصلون  الھند مزارعي أنعن  القطن، لتحسين الھندية الجمعية رئيس ،شاروداتا مايي. دخ#له  كشفو الفلبين،ب
 الدخلارتفاع مستوى و نتاجيةا*زيادة  المزايا ھذه بين من. ةالتقليدي اھتنظيرالمتفوقة على  امزاياھ بسبب) Btالـ  قطنوتحديًدا (وراثًيا 

 مشروعمايي كان قائد شاروداتا جدير بالذكر أن . الزراعة تكاليف من والحد المبيدات استخدامتخفيض وة منآ زراعية ممارساتواستخدام 
 .الھند فيالمحورة وراثًيا  محاصيللل المزارعين اعتماددراسة 

 

 من ينمنزعج الھندفي  Btالـ  قطن مزارعي أنقائً#  الھند فيالمحورة وراثًيا  محاصيلال اعتماد مزايا وفعالية ناقش الذيمايي تحدث و

 الحكومةه يجب على أنمايي  أضاف ذلك، ومع. الب#د في اوانتشر الذينللتعديل الوراثي و المناھضة الجماعات تشكلھا التي السلبية الدعاية
 .الب#د في وتسويقھاعليھا  والموافقةالتكنولوجيا الحيوية  محاصيل تطويرل والخاص العام القطاع لشراكة ادعمھ تقديم الھندية

 
 

 جنوب مركز" و "الزراعية الحيوية التكنولوجيا لتطبيقات الدولية ھيئةال" و "تمبلتون جون مؤسسةبالتعاون بين " الدولي المؤتمر تنظيمتم 
 التكنولوجيا"المشروع الثاني لدعم  و "والتكنولوجيا للعلوم الوطنية ا8كاديمية" و" الزراعية والبحوث العليا للدراسات ا*قليمي آسيا شرق

 .ال#تينية وأمريكا وأفريقيا آسيا من امشاركً  ١٣٠ من أكثر لمدة يومين استمر المؤتمرشارك في المؤتمر . "الزراعية الحيوية

 

  .knowledgecenter@isaaa.orgلمزيد من المعلومات، يرجى التواصل من خ#ل البريد ا*لكتروني 
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ة حول الذرة جديد فيديو   الفلبين وراثًيا في الُمحور<

  

أُنتج بواسطة الھيئة  فيديو أحدث ھوو "الفلبين في الحيوية التكنولوجيا اعتماد منكامل  عقد: النجاح بذور غرس"فيديو جديد بعنوان أُطلق 
عشر دقائق  الفيديومدة . ةيالزراع والبحوث العليا دراساتلل ا*قليمي والمركز) ISAAA( الزراعية الحيوية التكنولوجيا تطبيقاتل الدولية

 قصة: أوً-  آسيا بعنوان 8ولا ISAAA فيديول ليكمُيعد الفيديو بمثابة تو. تسويقھامن  عقد بعد الفلبين فيالمحورة  الذرة قصةيعرض خ#لھا 

 .الفلبين فيالمحورة  Btالـ  ذرة



 

مثلت  ،٢٠١٢ عام فيو. ٢٠٠٢ عام أواخر فيھا في الب#د تسويق تم أن منذعام  على نحو ثابت كل الذرة المحورة في الفلبين زاد اعتماد
 ھذه من ينستفيدالم لمواردالمفتقرين لت نسبة المزارعين درقُ و. الب#د فيالمحورة  الذرة مساحة إجمالي من% ٨٥ مكدسةالصفات ال

 .مزارع ألف ٣٧٥ حواليبالتكنولوجيا 

 

  .http://www.isaaa.org/resources/videos/sowingtheseedsofsuccess/default.aspشاھد الفيديو على 
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  ماليزيا في الحيوية لتوعية العامة بضرورة التكنولوجيال تنظيمي نھج

  

  ؛لعلومالتواصل  وطنية سياسةلقد طال انتظار .......للعلوم العامالتوعية  على ھاتركيز ماليزيالتنصب  الوقت حان
المنشور  ماليزيا في الحيوية لتكنولوجياللتوعية العامة باتنظيمي  نھج إلى حاجةال مقالفي . ماھالتشيمي أروجانان د توصيات ھذه كانت

 .Vol. 20(4) الھادئ والمحيط آسيا فيبمجلة البيولوجيا الجزيئية والتكنولوجيا الحيوية 

 

 شاملة تكون أن شأنھا من التي لعلوملتواصل ا الوطنية السياسة ھيو ماليزيا في مفقودةھامة  حلقةإلى وجود أروجانان د.  توأشار
 استكمالعلى  وا-بتكار والتكنولوجيا العلوم وزارة إشراف تحت السياسة ھذهستعمل . الناشئة التكنولوجيات من وغيرھا الحيوية للتكنولوجيا

توعية المجتمع  ينبغي وا-ستثمارات، والمبادرات السياساتھذه  ثمرة ماليزياوقالت أنه لكي ترى . ا8خرى القوية السياسات مختلف
 برامج في العلمي التواصليجب إدراج مواد ومقررات  ذلك،ل وبا*ضافة. "متكامل نھج باستخدامعلى نطاق أوسع  الحيوية التكنولوجياب
 .الجامعات في ميةالعل اتدرجال

  
  .h3p://www.msmbb.org.my/apjmbb/html204/204cont.htmاقرأ المقال ا8صلي على 
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ل فيتنام Aاقتصادًيا وبيئًيارئيسية  دافعة قوة "العلوم والتكنولوجيا" إلى ُتحو  

  

 الصادر والتكنولوجيا العلوم تطوير بشأن ٢٠ رقم للحزب المركزية جنةالل قرار في عليه المنصوص العمل برنامج تنفيذ فيتنام حكومةتنوي 

 المنافسة على قادرة الب#د تكون بحيث المعرفة على القائم وا-قتصاد الحديثةا*نتاجية  القوى تطويرالبرنامج ل ھدفيو. ٢٠١٢ نوفمبر في

 .القومي ا8من وضمان البيئة حماية بجانب ااقتصاديً 

 

 الجامعات مع جنب إلى اجنبً  ا-جتماعية لعلومل فيتنام وأكاديمية والتكنولوجيا للعلوم فيتنام أكاديميةوتطوير  تحديث على البرنامج يركز

الحصول على كامل  على لمساعدتھم الرئيسية ا-قتصادية المناطق في البحوث مراكز إنشاء سيتم. ا;سيوية لمعاييروفًقا ل يةالبحث معاھدالو
 ودعمھا Da Nangو  Ho Chi Minh Cityو  Hoa Lac مثلالمتطورة  التكنولوجيامجمعات  إنشاء تعزيز سيتمكما . وا*مكانيات لمزاياا

 .ةفعالبصورة  الجديدة المنتجاتوتطوير  نتاجإ على قادرة صبحلت

 

driving-key-into-scitech-turns-http://en.vietnamplus.vn/Home/Vietnam-للمزيد حول ھذا الخبر، قم بزيارة 

force/20134/33046.vnplus.  
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  فيتنام في المقاوم للملوحة ا�رز زراعة أصناف

  

 ملحال محتوى بسبب منطقتھم فيونبات الكاجابوت  الھند جوز زراعةعلى  دان جھون منطقةب ترانج سوك مقاطعة في نوالمزارعاعتاد 

ھذا و متنوعةكان تاو  جامعة قبل من ٢٠٠٩ عام منذالمزارعين ا8رز المقاوم للملوحة مع ذلك فقد تم تقديم صنف و. الماءفي  عاليال
 من يوما ١٥٠ في للھكتار طن ٤ من أكثرقادر على إنتاج و الملوحة محتوى% من ٠٫١نسبة  مع الحياة قيد على البقاءالصنف قادر على 

 أرز وحقول المالحة المياه فيالنمو  هيمكن ترانج سوكمقاطعة  فيتم تطوير صنف أزر عطري آخر مقاوم للملوحة  وقد. نضج النبات تاريخ

 .الروبيان

 



 فيا*نتاجية قادرة على زيادة وكانت أصناف  الميكونج دلتاصنف أرز مقاوم للملوحة رسمًيا في إقليم  ١٥تمت زراعة  ،٢٠١١ عام في

وقد زادت نسبة مساحة . ليو وباك ماو كاو جيانج كيينمقاطعات  في ا8صناف ھذه رعتزُ و. الماء في %٠٫٦ – ٠٫٤قدره ملحي  محتوى
 اوفقً  ،٢٠١٢ عام في ھكتارألف  ١٦٠إلى ٢٠٠٥ عام في الھكتارات من آ-ف بضعة منا8رض المزروعة من الس#-ت المقاومة للملوحة 

 .الريفية والتنمية الزراعة وزارة إشراف تحت النباتات زراعةقسم ل

 

improve-varieties-rice-http://en.vietnamplus.vn/Home/Salineresistant-اقرأ المزيد حول ھذا الخبر على 

32981.vnplusprofits/20133/.  
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  تاي+ند فيالبيولوجية  العلوم وأخ+قياتتعليمي حول ا�مان الحيوية  أول مقرر

  

بوضع  كاسيتسارت جامعةو الزراعية الحيوية التكنولوجيا ركزبالتعاون مع م الحيوية والتكنولوجيا الوراثية للھندسةقومي ال المركزقام 
 التكنولوجيا في الدكتوراه لبرنامج اختياريةتم إط#ق المقرر كمادة ". البيولوجية العلوم وأخ#قياتا8مان الحيوي "مقرر تعليمي جديد 

 .كاسيتسارت بجامعة ٢٠١٣ عامخ#ل  الزراعية الحيوية

 

 ؛تاي#ند في الوراثية والھندسة الحيوية التكنولوجيا وتطوير الحيوي؛ التنوع تفاقيةبالYمان الحيوي  كارتاخينا بروتوكولالمقرر الجديد  ضمي
 التكنولوجيا مجال في الميداني العملأماكن و اتمختبرباللYمان الحيوي  التوجيھية والمبادئ والوطنية لYمان الحيوي؛ الدوليةالتنظيمات و

وفي النھاية . الحيوية للتكنولوجيا ا-قتصاديةو ا-جتماعية الجوانبوالعلوم البيولوجية  وأخ#قيات ؛المخاطروإدارة  وتقييم ؛الحديثة الحيوية
 .دريس المقررلت والخاص العام القطاعينك#  من خبراءتم دعوة ال

 

  .agrwck@ku.ac.thعلى  Wichai Kosiratanaلمزيد من المعلومات حول المقرر التعليمي الجديد، يرجى التواصل مع 
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  أوروبا

  الذرة محصول تحسين إلى تقنية جوية جديدة تھدف

  

 سكاي" تسمى بعد عن فيھا يتم التحكم) طيار بدونآلية ( طائرةبتطوير  ويسل جوزيف بروفيسوربقيادة  برشلونة جامعةبحثي ب فريققام 

 ا-نعكاسالطائرة مزودة بتقنيات . العسيرة البيئية لظروفمع ا تكيفمن حيث ال الذرة أصنافأفضل  اختيار في للمساعدة مصممة ،"ووكر

 أكثرالتحليق على  الطائرة تستطيع. التربةو والماء الحرارة ودرجة المحاصيل نمو لتقييم ھاجناحي في الحراري التصوير وكاميرات الطيفي

 أن نوالمطورويأمل  أوتوماتيكًيا والھبوط ا*ق#ع مراتكما يمكن ضبط عدد . الساعة في متر كيلو ٤٥ سرعة بمتوسط متر ٦٠٠ من

مستويات النيتروجين و لجفافتطوير ا8صناف المقاومة ل وتسريع الذرة تربيةتحسين كفاءة  ووكر سكايبواسطة  ةجمعالمُ  البياناتتساھم 
 .المنخفضة

 

لھا  ظمن حيث ،)CIMMYT(والقمح  الذرة لتحسين الدولي المركزب أفريقيا جنوب لمكتب ووكر سكايطائرة  من يا8ول النموذج اءعطتم إ

  .بيروب الزراعية للبحوثلمعھد الوطني لآخر  منح نموذج قررالمُ  ومن. حقلي اختبار الباحثون

  

الموقع متاح على  Skywalkerلمزيد من المعلومات حول ا

h3p://www.ub.edu/web/ub/en/menu_eines/no7cies/2013/04/006.html. 
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  العلمي البحث

  الطنان النحل النيونيكوتينويد على مبيدات آثار

  

من ) Bombus terrestris(الطنان  النحل علىالنيونيكوتينويد  مبيداتحول آثار عن دراسة  تقرير والبيئة ا8غذية بحوث وكالة أصدرت
ل المحاصيل مع تستخدم التيالنيونيكوتينويد  مبيدات --ختبار آثار  الدراسة ھدفتو. اوزم#ؤھ ومسونت ھيلين إعداد  على -  وراثًيا ةالُمعد4

 .الطنان النحلصحة 

 

المعالجة ) ب(و المعالجة غير) أ( الزيتية الحبوب محاصيل من بالقرب مواقع ث#ثة منالطنان  النحل تطوربين  الباحثون قارن
وجود  لوحظ. (مبيد حشري من عائلة النيونيكوتينويد) ميداكلوبريدالمعالجة با*) جـ(ونيونيكوتينويد) من عائلة ال(مبيد حشري كلوثيانيدين بال

 على يدل ھذاو. المجاورة المحاصيل علىالمستخدمة  معاملةنوع الب مرتبطة تكن لم ھاولكن النحل في الموجودة المبيدات بقايا في اخت#فات
ا-ختبار  مواقع في. ا-ختبار نھاية حتىواستمرت على قيد الحياة  المستعمرات جميعارتفع عدد . كبيرة مسافات عبرويطير يغزو  النحل أن
 من أكبرنمت بصورة  المستعمراتجميع  ولكن ة في ا-ختبار جـ،جلعاالم المستعمرات منكبر أبصورة  المستعمرات نمت ،"ب"و  "أ"

 المستعمرات عبرالنيونيكوتينويد  بقايا في اخت#فاتوجود تغيرات و تكما لوحظ. )الكونترولالمستخدمة كنموذج اختباري ( المستعمرات
  .وواضحة ثابتة ع#قاتم يتم اكتشاف أي ل ذلك، ومع. المواقعوبين 

 

اقرأ تقرير الدراسة على 
http://www.fera.defra.gov.uk/scienceResearch/scienceCapabilities/chemicalsEnvironment/documents/re

portPS2371Mar13.pdf. 
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  في ا�وراق اللفحة البكتيرية في مقاومة يتحكم Xa7لجين  النسبي التعبير

  

 دراسة - والتنمية الوراثية والموارد الزراعية الحيوية لتكنولوجيالبحوث ا ا*ندونيسي مركزبال -العالمة دوينيتا ويكان وزم#ؤھا  أجرت

 فريق استخدم. ا-ختبارية المختلفة ا8رز مجيرمب#زمجموعات  على) Xa7( قاورفي ا8 البكتيرية اللفحةجين مقاومة  وظيفة من للتحقق

 .حقليال التقييمبا*ضافة إلى  )RT-PCR( اللحظي المتسلسل البوليميريز تفاعل خ#ل منالوراثي  التعبير تحليلتقنية  البحث

 

المسببة  الرئيسية لس#لة مقاومة أكثركانا المحلية المنتخبة  الس#-ت معالمزدوج التھجين  مننسلين من الخطوط الناتجة  أن النتائج أظھرت
 بنظامالمشفر المرتبط  الجين مع تشابهو أميني حمض ٦٠ إنتاجعن  تسلسلعملية قراءة ال تكشفو. اإندونيسيللفحة ا8رواق البكتيرية في 

تقييم مقاومة اللفحة  لتطبيق Xa7 لجين يظيفوالواسم الجيني ال من التحقق تم ،اخر اختباروعن طريق . الحيوية ات*جھادضد ا الدفاع

 .ا8رزبشكل أوسع على جيرمب#زم البكتيرية 

 

  .h3p://link.springer.com/ar7cle/10.1007/s12892-012-0091-1اقرأ المقال البحثي على 
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  ما وراء كروب بيو تك

  بطريقة أسرع النووي تقنية مطورة :كتشاف ا�نواع الجديدة من خ+ل الحمض

  

 على القدرة لديھا جديدة جزيئية تقنيةالغربية  أستراليا وجامعة) CSIRO( والصناعية العلمية للبحوث الكومنولث منظمةب باحثونطور ال

إيكوجينومكس  باسم التقنية ھذهتعرف . كاف بشكل بحثھا تملم ي والتي النائية المناطق في سيما - جديدةال نواعا8 اكتشاففي  مساعدةال
"ecogenomics "الوطني التراثالمدرجة ضمن  كيمبرلي منطقةب المطيرة كرمةال غابات لمسح الباحثين قبل من استخدامھا سيتمو 

 وأكثر أسرع بطريقةمورفولوجي) الشكلھم الظاھري (و DNA النووي ھمحمضمن  ا8نواع تحديدتقنية إيكوجينومكس ستطيع ت. أسترالياب

 راثا; تقييم عمليات كفاءة تحسين على القدرة الديھ تقنيةھذه ال فإنبالتالي و. المستخدمة التقليدية ا-ستراتيجيات نع التكلفة حيث من فعالية
 .الموارد حفظ وإدارة ةالبيئي

 

 ا8نواع وجود عن ونبحثسيو الحشراتمن  ةعين ألف ٣٠٠ من 8كثر النووي الحمض بتحليل القادمة ا8شھر خ#ل البحث فريق سيقوم

 .المستوطنة

 



species-up-speed-to-set-technology-http://www.csiro.au/en/Portals/Media/DNA-اقرأ المزيد على 

discovery.aspx.  
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  سرطان الدم (اللوكيميا) 7زالة أورام المناعية الخ+يا يستخدمون التعديل الوراثي في العلماء

  

 يسرطانضد المرض ال جديدال ع#جلل السريرية التجارب نتائج يناقش" Science Translational Medicineبمجلة " مقالتم نشر 

 من) T cells( ةيالمناع خ#يا#ص الاستختتضمن العملية . المصابين من% ٦٠ حوالي يقتل والذي" ابيضاض الدم الليمفاوي الحاد"

الُمھندسة  الخ#يا ةإعاد يتم ثم). B cells( ا8خرى المناعية الخ#يا في بروتينلل لقبِ ستَ مُ وراثي ل تعبيرجراء * وراثًيا تھاھندس ثم المرضى

 .امتوقعً  كان مما بكثير أسرعمنھم بصورة  ورمإزالة الالتجربة تم  في المشاركين المرضى جميعأن  نتيجةكانت الو. المرضى داخل وراثًيا

  

و  h3p://stm.sciencemag.org/content/5/177/177ra38لمزيد من المعلومات، اقرأ المقالة على 

-to-found-cells-immune-engineered-http://www.scientificamerican.com/article.cfm?id=genetically

tumors-leukemia-clear-rapidly. 
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  إع+نات

  والبيئة في بودابست بالمجر للغذاء الثاني الدولي المؤتمر

  

 إنتاج عمليات راثآ المؤتمر وسيتناول. المجرب بودابست في ٢٠١٣ أبريل ٢٤-٢٢ الفترة في والبيئة للغذاء الثاني الدولي المؤتمر سيعقد

 لمعاييرل ا-متثالمع  الغذاء لتوفير السبل أفضلبشأن  اتناقشلماباب كما سيفتح المؤتمر . ا*نسان وصحة البيئة على الحديثةالغذاء 

 .وا-ستدامة والكمياتالجودة بشأن  صارمةال

 

  .html-environment-and-conferences/food-h3p://www.wessex.ac.uk/13.2013لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: 
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  بلجيكا النباتية في بروكسل، الوراثية في الموارد ا:بتكار ورشة عمل لتحفيز

  

 وا-بتكار البحث لدعم ا8وروبية للجنة الرئيسية المبادراتأحد  وا-ستدامة الزراعية ا*نتاجية لزيادة) EIP( ا8وروبي ا-بتكار شراكةُتعد 

تحسين استرجاع النتائج و المزرعة إلى المختبر من التكنولوجيا نقلطرق  لتحسين كشبكةتخصيص شراكة ا-بتكار ا8وروبي  تم. يالزراع
 مبادرة إطار في الممولة البحوث بين الروابط EIPستعزز شراكة  العملية، الممارسةعند . ا8بحاثإلى مرحلة  المزرعة مستوى من

Horizon 2020 الريفية التنمية برامج إطار في الممولة التشغيلية المشاريع من والمزيد. 

 

شراكة  إمكاناتفي تعزيز  تساعد أن يمكنالتي  مختلفةال طرقإلى بحث ال" النباتية الوراثية الموارد في ا-بتكار تحفيز" عمل ورشةتھدف 
EIP لمزيد أساستكون بمثابة  أن يمكن التي النباتاتوتحسين  تربية قطاع في المبادرات على الضوء وتسليط النباتية، الوراثية لمواردفي ا 

 .مستقبً#  التنمية من

 

لمزيد من المعلومات يرجى زيارة: 
h3p://www.plantetp.org/index.php?op7on=com_content&view=ar7cle&id=173&Itemid=53.  

  

 ] ةرسال لصديق | تقييم ھذه المقالإ [


