
  ٢٠١٣أبريل  ١٧                في ھذا العدد

  ا�خبار

  عالمًيا

 علوم التكنولوجيا الحيويةبالتوعية في  العامة بصورة أكبر ةركاشمل تسعىعالمية لالتواصل ا مبادرات •

 البرتقال جينومفريق دولي يقرأ تسلسل  •

 ا%رز الفيتنامي جينوم سلسليقرأون ت العلماء •

 

  أفريقيا

 آمنة وراثًيا المعدلة المحاصيل: NACGRABمركز  مدير •

 وقيع مشروع قانون ل/مان الحيويتى لع النيجيري الرئيس حثي الشيوخ مجلس عضو •

 المحور وراثًيا القطن نتاج3 ندعوي اتنزانيعلماء  •

  

  ا�مريكتين

 العالم دول وبقية %فريقيا ةواعدجديدة  لوبياأصناف  •

 لحرارةلالمقاوم  القمح تنميةتقود مشروع  واشنطن جامعة •

 العالم في الغذائية ا3مدادات ھددي نأ يمكنمميت  مرضب القمح3صابة قد يودي  التمويل: فقر حذروني العلماء •

 ا%رز الملون حبوب في ةصحيال المركبات تفاصيليكتشفون  الباحثون •

 الحيوية التكنولوجيا خ?ل من المناخ وتغير الغذائي ا%منحل مشاكل ل سياساتببعض ال وصيت ITIFمؤسسة  •

  

  آسيا والمحيط الھادئ

 الزراعية الحيوية التكنولوجيا قطاع في المتميزة المساھمة جائزة تسلمشركة ماھايكو ت •

 لملوحةضد ا تحملأرز فائق ال ونطوري IRRIمعھد  علماء •

 فيروس تجعد الورقة من القطن لحماية ونتعاوني المتحدة الوBياتباكستان و ءعلما •

  

  أوروبا

 الفيكتوريالمزروع في العصر  الشعير صنففي ضد ا%مراض  قويةاكتشاف صفة مقاومة  •

• "SWEET 17"  النباتات في لسكرل ناقلبروتين جديد 

 معدلة وراثًياداخل في تربيتھا أع?ف ال الدواجن منتجات بيعتقرر  البريطانية تيسكومح?ت  •

  

  البحث العلمي

 التربةفي  وا%لومنيوم ا%حماضلمقاومة  جيناتلل محددةواسمات  •

  

  ما وراء كروب بيو تك

 رويان معھدب وراثًياحورة مُ جديدة  ماعزحيوانات  ثمانية •

  

  إع,نات

 النباتية الوراثية الموارديكس والجينوم حولالثالثة  الدولية الندوة •

  

  رسائل تذكيرية

    الحيوية التكنولوجيا باستخدام وراثًيا المعدلة لمحاصيلتسويق ال العامة الحالةجديد حول  جيبكتيب  •



  عالمًيا

  العامة بصورة أكبر في التوعية بعلوم التكنولوجيا الحيوية التواصل العالمية تسعى لمشاركة مبادرات

 

لھيئة للتكنولوجيا الحيوية التابع ل العالمي المعرفة مركزكل من الحيوية التي يقودھا  للتكنولوجيا العالميالتواصل  استراتيجياتتحولت 
 وأمريكا وآسيا أفريقيا في) BICs( الحيوية التكنولوجيا معلومات مراكزشبكة و؛ )ISAAA( الزراعية الحيوية التكنولوجيا لتطبيقات الدولية

لدور الجمھور  حاجة نتيجة التحول ھذا جاء. التشاركيةالتواصل  مبادرات من مزيدإلى  لمعلوماتبسيط ل نشرمجرد  من، وأوروبا ال?تينية
 .العلومالمتعلقة ب القرارات اتخاذ فيفعالية  أكثر

 

عدد آخر و امؤخرً المنشور التي أصدرته في  الحيوية التكنولوجيافي التواصل في مجال الُمحرز  التقدم ھذاا3ع?ن ب ISAAAھيئة قامت 

 "الحيوية التكنولوجيا مجال فيالتواصل  تطور: لحاالمص أصحاب إشراكا%داء الفردي إلى  من" بعنوان ةموجزأصدرته من السلسلة ال

 أبريل ٥ يوم الفلبينفي  بوراكاي جزيرةب الحيوية التكنولوجيا معلومات شبكةل السنوي اBجتماع خ?ل المنشورتم إط?ق ھذا ). ٤٥ موجز(

 .رفة العالميد. ماريتشيل نافارو وكريستين جريس وكايمارت جيموتا، العاملين بمركز المع، وتم تأليفه بواسطة ٢٠١٣

 

 مبادرات في )BICمعلومات التكنولوجيا الحيوية ( وشبكةمركز المعرفة العالمي  أجراھا التي الجماعية الجھود ٤٥ موجزكما يضم 

التي تسبق اتخاذ ا3جراءات، وإشراكھم في اتخاذ  اتالنقاش في الجمھور إشراكالمبادرات التي تضمن وخصوًصا  العالميةالتواصل 
  .التكنولوجيا لقبولالقرارات 

  

  h�p://www.isaaa.org/resources/publica"ons/briefs/45/default.asp، ادخل على ٤٥لتنزيل نسخة من الموجز رقم 
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  البرتقال يقرأ تسلسل جينومفريق دولي 

  

 من علماءشارك في ھذا العمل ). Citrus sinensis( البرتقال جينوم تسلسلقراءة  وسنغافورة الصين من العلماء من دولي فريقاستطاع 

 الصينب الزراعية جھواتشون وجامعة )GIS( للجينوم سنغافورة معھدو) A*STAR(العلمي  والبحث والتكنولوجيا للعلوم سنغافورة وكالة

 استخدامب) C. reticulata( اليوسفيجينوم و(أحد أنواع الحمضيات) ) C. grandis(البوملي بجينوم  البرتقال جينوم مقارنةقاموا بو

. )single-nucleotide polymorphism( ا%شكال ةتعددالم أحادية النوكليوتيداتواسمات الو) SSR( بسيطةواسمات التكرار التتابعي ال

 .اليوسفيت مع تطابقالواسمات  أرباع وث?ثةمع واسمات البوملي تطابقت الواسمات في البرتقال  ربع أن الفريق وجد

 

 الجينات عنوبحث الفريق . البرتقال محصولالتي تميز  الصفاتأھم  حد، وھو أC فيتامين إنتاجلفم  تسلسلال بيانات ةسادرأيًضا ب فريققام ال

 عنھا التعبير يتم ةنسخ ١٨، وعثر الفريق على C فيتامين إنتاج مسار في رئيسيال نزيمالمسئول عن إنتاج اGalUR 3جين ل مشابھةال

 مقاومةالتي تشمل  ا%خرى الھامة الصفات دراسة تيسيرالذي تمت قراءته حديًثا  البرتقالمن شأن جينوم . البرتقال ثمار في ةكبيربصورة 
 جديدة وأساليب أدواتنتائج الدراسة تقدم من معھد الجينوم أن  Xiaoan Ruan وقال. الفاكھة ولون السكر ومحتوى نكھةالو ا%مراض

  .C فيتامينإنتاج رفع الوراثية ل الھندسة أو الوراثي التعديل باستخدام المستقبل في النباتات لتربية

  
عرض الدراسة من الرابط التالي قام الفريق بنشر نتائج دراسته بمجلة نيتشر جينيتكس ويمكن 

h�p://www.nature.com/ng/journal/v45/n1/full/ng.2472.html )doi:10.1038/ng.2472.(  
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  ا�رز الفيتنامي جينوم يقرأون تسلسل العلماء

  

 ھانوي فيالوراثة النباتية في ھانوي  ومعھد المتحدة المملكةب نورويتش في ينيسإ جون ومركز )TGAC( الجينومتحليل  مركزب علماءقام ال

أبحاث و الوراثية ا%بحاث مختلفالنتائج في  ھذه تستخدم وسوف. الفيتنامية ا%رز أصناففي  جينوم ٣٦ـ ل الكامل التسلسل، بقراءة يتنامبف
 .الجزيئية الواسمات وتطوير الجينات وظائف تحديد ذلك في بما التربية

 

من  مختلفة مجموعات قبل منالكاملة التي تمت  تتسلس?ه سيتم استخدام نتائج الأن ھام" ھوي لومعھد الوراثية النباتية " مدير وأضاف
ت تموقد . متعددةالبيئية الو الحيوية لعواملل ةقاوموا3نتاجية وم الجودة عالية محاصيل لتطويرالمربيين والقائمين على التحسين النباتي 

 والتنميةالزراعية  وزارة سلطاتمعھد الوراثة النباتية في حضور  استضافه خاص حدث في التعاوني المشروع ھذاإتمام ا3شارة إلى 
  .TGACمركز  نم وممثلين )MOST( والتكنولوجيا العلوم وزارةو )MARD(ي فيتنامب الريفية



  
rice-Vietnamese-sequenced-h�p://www.tgac.ac.uk/news/48/68/First-على  TGACشاھد البيان الصحفي لمركز 

genomes/.  
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  أفريقيا

  آمنة وراثًيا المعدلة المحاصيل: NACGRABمدير مركز 

 

) NACGRAB( الحيوية والتكنولوجيا الوراثية للموارد الوطني المركزجاء ھذا البيان على لسان مدير  "آمنةالمعدلة وراثًيا  محاصيل"ال

لو ومنذ سنين  وراثًيا المعدلة ا%غذيةو ا%ع?ف ستخدمتالدول  من العديد أن وأوضح. أُجريت معهالتي  مقابلةال خ?ل ،السيد واسيو أودوفين
 .مختلفة أشكالب ستھلكھان جميعانحن و ا%سواق جميعموجودة ا^ن في  وراثًيا المعدلة ا%غذيةف. كثيرلمات ال آمنةا%شياء ليست  ھذه كانت

 

 مؤسسةال وھو. الجينية الموارد ظحفو الوراثية الصفات بتخزين قومي يذال NACGRAB مركز مثل الجينات بنوك دور على المدير أكدكما 

تسمح لھم بالتعامل مع أي  حالةأفضل  في واكون%ن ي ونسعي مفھ وبالتالي نيجيريا، في وظيفةالوحيدة التي تقوم بھذه ال اBتحادية ةيالحكوم
سيوفر  NACGRABفإن مركز  الذرة، حقولطبيعية تسببت في محو  كارثةب نيجيرياأُصيبت  إذا المثال، سبيل على. المستقبلأمر يطرأ في 

  .أخرى مرةا3نتاج  لمضاعفةعلى وجه السرعة  للمزارعين البذور عينات

  

على المقال اقرأ  ،لمزيد من التفاصيل
28&intPage=4&intCategory=h�ps://www.biosafety.or.kr/bbs/mboard.asp?exec=view&strBoardID=bsn_0

0&strSearchCategory=|s_name|s_subject|&strSearchWord=&intSeq=69025.  
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  على توقيع مشروع قانون ل<مان الحيوي النيجيري الرئيس يحث الشيوخ مجلس عضو

  

 في السابع والعشرين من مارس جوناثان جودBك الرئيسدعوة إلى  ساراكي بوكوB الشيوخ مجلس عضوو كوارا لوBية السابق الحاكموجه 

 .الوطنية الجمعية مجلسي قبل من اسابقً  ارهرالذي تم إق الزراعية الحيوية التكنولوجيا قانون مشروع على لموافقةل ٢٠١٣

 

 جوناثان، تحولتقيًدا ببرنامج أنه  الزراعة،المعنية ب الشيوخ مجلس لجنة وعضو الشيوخ مجلسب الوسطى كوارا يمثل الذي ساراكي قالو

جاء إقرار مشروع قانون التكنولوجيا ية. غذا%كفاية و الغذائي ا%من لضمان اBتحادية الحكومة جھود يكملس القانون مشروع توقيعفإن 
 إلى تھدف قوية داة%وتحول التكنولوجيا الحيوية بعد ظھور  الوطنيبواسطة المجلس ) مشروع قانون ا%مان الحيوي( الزراعيةالحيوية 

 .الدول منالعديد  في الزراعية ا3نتاجية زيادة

 

 التكنولوجيا ونشر التنمية تعزيز ضرورةل انظرً "أوميسوري  بانكولي قال ا3ع?م، وسائلل صاخال ساراكي مستشار عن صادر بيان في

 يشغل الذي ساراكي وأشار. أوBً  الس?مةحيث تكون دائًما  ،ل/مان الحيوي قانونتمت التوصية بوضع  الغذائي، ا%من لضمان المناسبة

 خاصةمان الحيوي ول/ طبيعية نتيجةُيعد  الحيوية التكنولوجيا في التميز أنالبيئية  موعلالو لبيئةل الشيوخ مجلس لجنة رئيس منصب اأيضً 

 ھذه فوائد يدركون الذين العلماء كان بينمال/مان الحيوي خاص بھم  قانون وضعت ا%فريقيةالدول  غالبية. وقال أن الزراعة مجال في

ن % حاجةنحن ب ،من ثمو. الحيوية التكنولوجياالمتعلقة ب ا%نشطةلتنظيم وضمان س?مة  الدعوة مقدمة فيالعالم  أنحاء جميع في التكنولوجيا
  له. المصاحبة العمل وفرص اBقتصادية الفرصBقتناص و أمتنا مصلحةل القانون مشروع على الرئيس لسيديوافق ا

  

  h�p://allafrica.com/stories/201303280848.htmlلقراءة المقال الكامل، ادخل على 
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  المحور وراثًيا القطن Cنتاج يدعون علماء تنزانيا

  

شروع  كيفية حول ھمبحاثأ بدء من واتمكنيل ٢٠٠٤عام  البيئيةتنظيم  قانون بموجبالصادر سئولية الم قانونبإلغاء  تنزانيا في العلماءيطالب 
 .وراثًيا المعدلة المحاصيل استخدام في الب?د

 

على  الحكومة وحث الس?م دار في ٢٠١٣ بريلبتاريخ الثالث عشر من إ اليومية ا%خبار إلىباجيندا  بيترالسيد  الباحثين كبير تحدث
 أدلى. يةالبحث مراكزمختلف ال في وراثًيا المعدلة الكائنات على والتجارب ا%بحاث إجراءب الزراعة علماءل تسمح سياسةإنشاء ضرورة 

لجھات ل الس?م، دار في البيئة عن المسؤول الرئيس نائب مكتب في الدولة وزارة عقدتهالذي  جتماعخ?ل اB التصريحاتبھذه  باجيندا
 مثل بتطبيق سمحي B البيئيةتنظيم  قانون بموجبالصادر  قانونال أن وأضاف. الب?د أنحاء جميع فيالمعنية بالزراعة والتكنولوجيا الحيوية 

إجراء تطبيقات  ينبغي محصولكأول  القطنيعتبرون أصحاب المصالح في تنزانيا  أن بالذكر وجدير. هتعديل ينبغي ولذلك البحوث، ھذه
 .تمكين الربح من تصدير القطنو ؛أضعاف ستة إلى ا3نتاج زيادةه ا%بحاث والتقنيات؛ وھذ نعاشعليه 3 الوراثية الھندسة

 

 إدخال طريق عنا3نتاجية  لزيادة الرئيسيةالطرق أحد  كوني أن يمكن Btالـ  قطن إدخال أن تنزانياب القطن مجلس يؤكد جانبھم، منو

  .المختلفة النمو لمناطق اوفقً  المھجنة الجديدة البذور تطوير في ا^خرويتمثل الطريق . الب?د في للقطن مرخصجيرمب?زم 

  

  .h�p://allafrica.com/stories/201304150575.htmlلقراءة المزيد حول المقالة، ادخل على 
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  ا�مريكتين

  العالم دول وبقية جديدة واعدة �فريقيا أصناف لوبيا

  

الدول  في ا%غذية إنتاج في تسھمقد  جديدة لوبيا أصناف لتطوير بحثي مشروع على بافيت ومؤسسة إيه آند إم تكساسجامعة تعمل 
 في اوأيضً  أفريقيا جنوب في ةيالطبيعمحمية أوكوليما فارم  في الجديدة اللوبيا أصناف اختبار تم. العالماBستوائية في  وشبهاBستوائية 

College Station and Beeville يةبBت  أفضل منتھجين  من ا%خيرة الخمس السنوات في ا%صناف ھذهتم تطوير . تكساس وB?س

 .إيه آند إم تكساسجامعة و اBستوائية للزراعة الدولي المعھد من اللوبيا

 

 مقاومة معزيادة ا3نتاجية  يةإمكانالعالية و البروتين نسبةا3ضافي و مبكرال النضج بين طوضغالمقاومة لل جديدةال اللوبيا أصنافتجمع 

  .والجفاف الحرارة من عالية مستوياتبا3ضافة إلى تحمل  ؛المن حشراتمقاومة والرئيسية  %مراضا

  

africa-south-in-promise-offer-varieties-cowpea-h�p://today.agrilife.org/2013/04/10/new-اقرأ المزيد على 

world/-the-of-parts-other.  
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  المقاوم للحرارة القمح تقود مشروع تنمية واشنطن جامعة

  

الموجودة  عاليةال حرارةال درجاتھا تحمل يمكن قمح أصناف لتطوير دوBر مليون ١٦٫٢بحثي تكلفته  مشروع واشنطن وBية جامعةستقود 
التي  (سھل الجانج الھندي) الھند شمال نھر سھلمنطقة  على المشروع وسيركز. بصورة أفضل العالم في النباتات زراعة مناطق معظم في

حيث  الحرارة، تحملب المرتبطة الجينات لتحديدالمختلفة  تربيةوسائل ال بينباحثي المشروع  جمعيوس. شخص مليار من يقربيقطنھا ما 
وتكون مصحوبة  فھرنھايت درجة ٨٢ فوق الحرارة درجات ترتفع عندما القمح إنتاجيةتسقط . القمحإنتاجية  في اھامً  ادورً  الحرارةتلعب 

 .ا3زھار مرحلةمفاجئة وخصوًصا في  تأثيراتب

 

 واردملل الوطني والمكتب ؛الھندفي  القمحوإدارة بحوث  ؛بايونير دوبونتوشركة ؛ كنساس وBية جامعة من نيباحث المشروعتضمن سي
 شركات من واثنين الزراعية، راجندرا جامعةو ؛الزراعية بنجاب جامعةو؛ CCS Meerut جامعةو؛ GB Pant جامعةو ؛النباتية ةيالوراث

 .الدكتوراه بعد مافي بحوث ث?ثون باحًثا و دكتوراهطالًبا من طلبة ال وث?ثون خمسةكما سيشارك في المشروع . الھند في الخاصالقطاع 

  
لمزيد من التفاصيل حول المشروع، اقرأ البيان الصحفي على 

ges/publica"ons.asp?Ac"on=Detail&Publica"onID=35847http://news.wsu.edu/pa.  
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  العالم في الغذائية اCمدادات يھدد أن مميت يمكن بمرض قد يودي Cصابة القمح يحذرون: فقر التمويل العلماء

  

 إمدادات ھددي قد جديدةال القاتلةالفيروسات  وس?Bت للبحوث المالي الدعم خفض أن من مينيسوتا جامعة من باحثين بقيادة عالمي فريقحذر 

أحد المنشورات  في التحذير ھذاجاء . معقولة بأسعار ئھمغذا على الحصولغير قادرين على  الم?يين تركمما سيؤدي ل العالم في الغذاء
 .آسيا غرب وجنوب ا%وسط والشرق أفريقيا عبر Ug99القمح  س?لةاستمرار حركة  يةكيف حثالجديدة المرتبطة بدراسة تب

 

 العالم، في ئية ثابتةغذا إمدادات ضمان على ساعدالماضي وھو ا%مر الذي  القرن نصف في ضامرل/ مقاوم قمح ريتطو من الرغم علىو

بعض  ھناك. في غذائھم القمح على يعتمدون الذين الناس لم?يين الغذائية ا3مدادات تھدد الساق صدأ من جديدة خبيثة أشكالإB أنه ظھرت 
ي مبادرة وھ للصدأ، العالميةج بورلو مبادرة باسم يعرف دولي اتحاد ذلك في بما ،Ug99 لس?لة مقاومة تطويرالتي تعمل على  المشاريع

 ج؛بورلو-مينيسوتا ستاكمان جامعةفي ھذا اBتحاد،  المتعاونينيشمل . يتسج ميلينداآند  بيل مؤسسةبواسطة  ةلممو سنوات خمس ذات

 في القمحو الذرة؛ والمركز العالمي لتحسين أسترالياب كانبرا في والصناعية العلمية للبحوث الكومنولث ومنظمة ؛الحبوب صدأومركز 

 .وأستراليا أفريقيا جنوب وجامعات المكسيك؛

 

h�p://www1.umn.edu/news/news-لمعرفة المزيد حول ھذه المبادرة، اقرأ البيان الصحفي على 

releases/2013/UR_CONTENT_439411.html.  
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  الملونا�رز  حبوب في الصحية المركبات يكتشفون تفاصيل الباحثون

  

 ممثلة مجموعة في المغذية لمركباتل المحتمل البيولوجي والتوافر الكيميائي التركيب تفاصيلعن  ا%مريكية الزراعة وزارةب العلماءكشف 
 ا%رز عيناتألف عينة من  ١٨ بين من الصفاتاختيار ھذه على  المربين النتائجيمكن أن تساعد ھذه  .الملون ا%رزمن  أصناف خمسة من

 .المسجلة

 

 الفاتح البنيأوريزانول في نخالة ا%رز ا%بيض و اماجو توكوترينولسوال التوكوفيرولبروفايل مركب  لتحديد تحليلية أساليب الفريق استخدم
 اأيضً  فريققام الو. أوريزانول اماجوفي ك? صيغتيه  E فيتامين تركيزات فيكبير  تباين دوجاكتشفوا وو. ا%رجوانيو ا%حمرو البنيو
ا%لوان الخمس في  طبقات نفس في) phytochemicalsلمواد الكيميائية النباتية (المحددة لا%خرى  والف?فونويد الفينولمركبات  ليحلبت

 نخالة منأكثر  والف?فونويد الفينولمن  أعلىاحتوت على تركيزات  وا%رجواني ا%حمر ا%رز نخالة أن الدراسة وأظھرت. ا%رزنخالة 
 الفينولية المركباتتركيزات أعلى من  علىتحتوي  كانت ا%رجوانيا%رز  نخالةصنف من أيًضا  الباحثون حددو. الفاتحذو اللون  ا%رز

  .ا%وريزانولو E وفيتامين

  
  .h�p://www.ars.usda.gov/is/pr/2013/130415.htmشاھد البيان الصحفي لوزارة الزراعة ا%مريكية على 
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  الحيوية التكنولوجيا خ,ل من المناخ وتغير الغذائي لحل مشاكل ا�من سياساتببعض ال توصي ITIFمؤسسة 

  

 الجيل وزراعة تطويرالحديث الذي يشمل  الزراعية اBبتكارأھمية  يوضح تقرير) ITIF(واBبتكار  لتكنولوجياأصدرت المؤسسة الدولية ل

 خرين،ا^ مؤلفينوال جيدينجز فالتقرير د. ل اوفقً . المتزايدة المناخ وتغير الغذائي %منا تحدياتالمحورة وراثًيا تجاه  منتجاتال من المقبل
احتوائھا على محتوى غذائي أفضل با3ضافة إلى وإنتاجية أعلى  وتقدم المياه من أقل كميات تستخدم جديدة محاصيل صناف%فنحن بحاجة 
الوسائل  ذلك في بماالممكنة مستقبً?  ا%دواتستتطلب جميع  الزراعة فإن وبالتالي،. الحيويةوالبيئية  الضغوطة لمقاومة مدمجوسائل حماية 

 .وراثًيا ةحورالم أو المعدلة الحية الكائناتالمتمثلة في  جديدةال

 

مبتكر قوي و زراعيبيئي  نظام إلى لتوصلل والمحلي العالمي الصعيد على تنفيذھا يمكن التي الث?ث السياسات الكتاباستعرض المؤلفون 
قد لُخصت و. الذي يعاني من ظاھرة اBحترارالكوكب  لسكان الملحة اBحتياجاتتلبية ل المحاصيل من المقبل الجيلتقنيات  إنتاج على قادرو

 :كالتالي السياساتھذه 

 

 .الحديثة الزراعة اBبتكار مجال في العامةالعالمية  اBستثمارات تعزيز •



 .وراثًيا معدلةكائنات الالإعادة صياغة قوانين  العالم أنحاء جميع في الحكوماتينبغي على  •

  .لتميزوا ل?بتكار مراكز بمثابة لتكون المؤسسات تعزيز أو إنشاء •
  

  .world-warming-planet-http://www.itif.org/publications/feedingاقرأ التقرير الكامل على 
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  الھادئ والمحيط آسيا

  الزراعية الحيوية التكنولوجيا قطاع في المتميزة المساھمة جائزة شركة ماھايكو تتسلم

  
 السيدكرم  ،٢٠١٣ مارسفي الحادي عشر من ) ABLE( الحيوية لتكنولوجيامؤسسات ال الھنديةرابطة للالعاشرة  بالذكرى اBحتفال خ?ل

 في الزراعية الحيوية التكنولوجيا قطاع فيالمتميزة  للمساھمة ABLE) بجائزة Mahycoماھايكو (وزير الزراعة شركة  باوار شاراد

 .الب?د

 

 يذالو ٢٠٠٢ عام لحشراتل مقاومةال Btقطن الـ إدخال  في احيويً  ادورً التعديل الوراثي، و في إنتاج البذور رائدةالشركة ال ،ماھايكولعبت 
 حققت ،٢٠١٢ عام فيو. ٢٠١١حتى  ٢٠٠٢من عام  سنوات ١٠ خ?ل قصيرة فترة في القطن وإنتاج إنتاجيةعلى مضاعفة  الھند ساعد
على  Btقطن الـ  مزارعي صغار منمزارع  مليون ٧٫٢ حياةمما أثر في  بالة (مكيال) قطن مليون ٣٥ قطن إنتاجرقًما قياسًيا في  الھند

 تقليلعلى  المزارعين Btقطن الـ  ساعدكما . البلد في عوالمزر القطن مساحة إجمالي من %٩٣ تحتل ھكتار مليون ١٠٫٨ من ربأكمساحة 

في  الھندتسير . ا%مريكية اللوز دودة عن الناجمة الخسائر فيالملحوظ  نخفاضاB بسبب محصولال يةإنتاج وزيادة الحشرية بالمبيدات الرش
 ا3نتاج ربع إلى تصل القطن إنتاج حصة فيضخمة  زيادة سجلتبا3ضافة إلى أنھا  العالم، في لقطنل رصدe ومُ  جنتِ مُ  أكبر تصبحطريقھا ل
 .للقطن العالمي

 

 شاشي السيد البشرية الموارد تنمية وزيرو ازاد نبي غ?م السيد الصحة ريوز نظرائه مع جنب إلى اجنبً  الزراعة وزيرقام  المناسبة، ھذه في
 ھذا نمو تحفيز في دورھا زابرإو الحيوية التكنولوجيا قطاع طريق خارطةا3فصاح عن ، ببوريل ستيفن السيد التنفيذي الرئيسو ثارور
 .الب?د في دوBر مليار ١٠٠ ا^ن بلغالذي ي القطاع

 

 المتزايدة ?حتياجاتل البلدتلبية  لضمان جنب إلى اجنبً  للعمل المدني المجتمع ومنظمات العلمية ا%وساط ،الزراعة وزير ،باوار السيد ودعا
بين  تمييزال أنأرى " الحيوي بناء اقتصادوقال السيد باوار خ?ل افتتاح مؤتمر . والبيئية الزراعية اBستدامة ضمان مع الغذائية الحبوب من

 سمحن أن علينا ھذا السبب،لو. كذلك ليس ھو وما جيد ھو ماخبرنا بي العلم دعلن ،ضروري غيرالمنتجات المعدلة وغير المعدلة وراثًيا أمر 
 ".الممكنةتحت ادق معايير ا%مان  التجارب إجراءب ئنالعلما

 

 
 

  ./www.http://ableindia.inعلى  ABLEلمزيد من المعلومات، قم بزيارة 
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  ضد الملوحة فائق التحملأرز  يطورون IRRIمعھد  علماء

  

 خ?ل من الھواءإلى  التربة من هذالتي تأخ الملح طرد ھايمكن جديدة أرزس?لة ) IRRI( ا%رز لبحوث الدولي المعھدب العلماء من فريق طور

 تم الملوحة" ضد التحمل الفائق "ا%رز صنف أن لفريق،با الرئيسي العالم ،جينارود ي. كشد وأوضح. أوراقھا علىموجودة  يةملح غدد

 .O المزروع نوعال من  IR56صنف و Oryza coarctata البريوھم ا%رز  ا%رز،مختلفين من  نوعينتھجين  طريق عن تطويره

sativa .موقعحيث يكون . المزروعة ا%رز أصناف مع البري ا%رز أنواعحيث يصعب تھجين  اھامً  اإنجازً  ھذاُيعد و O. coarctata في 

 .نفسه إجھاض إلى الجنين يميل وبالتالي ،IR56 مثل ا%رز أصناف طيف من ا^خر الطرف ھو ا%رز جينوم تسلسل

 

 العالية الملوحة ذات المياهتحمل  هيمكن O. coarctata%ن  ا%رز من النوعين ھذين) بين backcrossعمل تھجين تبادلي ( الباحثونحاول 

. )crossألف عبور ( ٣٤ بعد أجنة ث?ثةب فريقال جاء وأخيرا. المياه ھذهتحمل  ھايمكن B المزروعة ا%صناف أن حين في) البحر مياهمثل (

. IR56صنف  معتمت زراعته في الحقل وتھجينه تبادلًيا  الكفاية، فيه بماا قويً أصبح  بعدماو سائل نيتروجين لمحلو يالحي ف النباتتم حفظ 

 من با3ضافة إلى مقاومة ا%م?ح المرغوبة IR56صنف  خصائص جميعاحتواء النبات الناتج على  ضمانعمل التھجين التبادلي على 

 حتياجاتB تھاتلبي من للتأكد المقبلة سنواتالس?لة الجديدة على مدى ا%ربع أو الخمس  اختبار فريقال وسيواصل .بريةا%رز ال أنواع

 .والمستھلكين المزارعين

 

spawns-parent-h�p://irri.org/index.php?op"on=com_k2&view=item&id=12537%3Awild-اقرأ المزيد على 

rice&lang=en-tolerant-salt-super.  
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  فيروس تجعد الورقة من القطن لحماية يتعاونون المتحدة باكستان والوJيات ءعلما

  

 الباكستانيين نظرائھم مع جديدة Bستراتيجيات والتخطيط حرزالمُ  التقدم Bستعراض باكستانبزيارة  ينا%مريكي القطن علماء من وفدقام 
 ١٫٥ ـب قدريُ  ماخسارة  في تسببيو باكستان في القطن محصول على يؤثر مدمر مرض وھو ،)CLCV( القطن ورقفيروس تجعد  لمحاربة

 .العام محصول إجمالي من% ١٥ أو(حزمة)  بالة مليون

 

 ھاتقدم التي الزراعيةالصوبات  فيالمزروعة  لمرضلالمقاومة  التجريبيةس?Bت القطن  وBحظ آباد وفيصل Bھور مختبرات فريقال زار
 القطن بذور لتطوير الباكستانيين العلماء مع ةالمتعدد السنواتذو  التعاون من جزء الزيارة ھذهُتعد و). USDA( ا%مريكية الزراعة وزارة

 .CLCVلفيروس  مقاومة

 

 نظرائھمأحرزه  الذي التقدمب ،)CPEP( القطن إنتاجية تعزيز برنامجل ا%ميركية الزراعة وزارةبالرئيسي العالم  شيفلر، برايان. دانبھر 

 مولتان في المركزي القطن ومعھد الزراعية للعلوم بنجاب جامعةمعھد و )NARC( الزراعية للبحوث الوطني المعھدب الباكستانيين

كتشاف صنف من بذور القطن B القطنجيرمب?زم  عينات من آBف اختبارفي  نوباكستانيال علماءيجتھد ال. المعاھد ا%خرىوساكارBند و
 .CLCVيكون ذو إنتاجية عالية ومقاوم لفيروس 

  
أو  PAKISSAN.comلقراءة المقال الكامل، ادخل على 

h�p://www.pabic.com.pk/US,%20Pakistani%20scien"sts%20work%20together%20to%20protect%20co�

tmlon%20from%20disease.h.  
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  أوروبا

  الفيكتوريالمزروع في العصر  الشعير ضد ا�مراض في صنف قويةاكتشاف صفة مقاومة 

  

العصر  فترة خ?ل بشعبية حظي يذال Chevallier الشعيرلصنف  الك?سيكي التراث المتحدة المملكةب ينيسإ جون مركزب باحثونأعاد ال

ھذا الصنف  علىمتقدمة  دراسةبالمركز  العلماء أجرى قدف جديدة،ال للجينات اغنيً  امصدرً ُتعد  القديمة ا%صناف بأن العلم معو. الفيكتوري
 .الشعير تحسين مشروع من كجزء لمعھدالتابعة ل الوراثية الموارد وحدةفي 

 



صنف  أن اأيضً  العلماء اكتشفو. جيدةوذات إنتاجية  الجودة عاليةھذا الصنف أنتج حبوب شعير استثنائية  أن إلى التاريخية السج?تتشير 
Chevallier  الفطرية السمومب الحبوب تلوث منعه من يمكنمما  ا%مراضقوية ضد  مقاومةكان لديه )mycotoxins (ُتعد أحد  التي

  .الشعير صناعة في قلقال درامص

  

barley-victorian-from-brewed-h�p://news.jic.ac.uk/2013/04/beer-اقرأ البيان الصحفي لمركز جون إينيس على 

variety/. 
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"SWEET 17" النباتات في للسكر بروتين جديد ناقل  

  

عن  مسؤولوھو  INRA Versailles-Grignonبمركز  الباحثينبواسطة  النباتات في يهعل العثور تمھو بروتين ناقل للسكر  "١٧سويت "

 خ?ل من الجين على العثور تموقد . Current Biology مجلة من أبريلشھر  عدد في اBكتشاف ھذاتم نشر . النباتات في الفركتوز نقل

مختلفة من  تركيزات فيزراعته  متتو وطاجيكستان ألمانيا من عليه الحصول تمثاليانا الذي  ا%رابيدوبسيس لنبات الجزيئي التحليل
 .النيتروجين

 

 البشرفي ذلك  بما الحية الكائنات من العديد في موجودةال البروتينات عائلة ءعضاھو أحد أ SWEET 17 لبروتينالذي ُيشفر  الجين

 تكوين في واعدةتطبيقات  البحث ھذا يفتح. الخلية غشاء في السكروز أو الجلوكوز نقل في ادورً  ھابعضيلعب و والنباتات، الدقيقة والكائنات

 .الصناعية /غراضلوالنباتية الغذائية  نواعفي ا% السكر

 

presse/SWEET17-de-http://presse.inra.fr/Ressources/Communiques-يمكن قراءة المقال ا%صلي باللغة الفرنسية على 

plantes-les-chez-sucre-de-transporteur-nouveau.  
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  الدواجن الداخل في تربيتھا أع,ف معدلة وراثًيا منتجات تقرر بيع البريطانية مح,ت تيسكو

  

المواد المعدلة  منة ستخدمالم ا%ع?فالتأكد خلو جدا  الصعب من أنه المتحدة المملكةب الدواجن مورديأخبرنا  ا%خيرة ا%سابيع مدى على"
فقد  التجزئة، تجار كبار من انغير مع الحال ھو كماو. "المتحدة المملكةالشھيرة في  TESCOمح?ت تيسكو سلسلة  هذكرتھذا ما  "وراثًيا

 على سيساعد ھذا. الحيوانات علف في وراثًيا المعدل الصويا فول استخدامالخاصين بنا ب الدواجنومربيين  البيض لمزارعي السماح قررنا

 ."بريطانيةال دواجنمنتجات ال صناعةوتقوية واستدامة  دعم

 

أن آثر  منذ وراثًيا المعدل غير العلف من يكفي ما ھناك يسا%ول ھو أنه ل: لقرارھم سببينتيسكو إلى أشارت  لشركة،ل صحفيال بيانال فيو
والسبب . أكثر من الصنف التقليدي وا%مراض ا^فات بعض مقاومة على تهقدرل المعدل الصويا فولزراعة  العالم مستوى على نوالمزارع

 المعدل غير علفال في وراثًيا معدلة مواد على العثور خطرتزايد  أشار إلى النووي لحمضل الجديد ختباراB نظامالثاني يعود إلى أن 

 .وراثًيا

 

يؤثر  لن نهأ ذلك من وا%ھم الغذائية، الموادمذاق  أو جودة على تأثير أي له يكون لنتھم ھذا سياس تغييرأن  لجمھورل TESCO تأكدكما 

 الوراثي التعديلف. نبيعھا التي ا%غذية س?مة من لنا بالنسبة أھمية أكثر ھو ما يوجد B الغذائية،للمواد  تجزئةسلسلة مح?ت ك. الصحة على

 التعديل. عمليةب تمر التي النباتات على فقط يؤثر

 

  .answers/-and-questions-feed-poultry-and-http://tescofoodnews.com/gmالبيان الصحفي للشركة متاح على 
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  العلمي البحث

  في التربة وا�لومنيوملمقاومة ا�حماض  للجينات واسمات محددة

  

 من أقل( التربة حموضةدرجة تنخفض  عندما. في التربة ا%لومنيومو ضاحممقاومة ا% يھ الشعير إنتاجالتي تقابل  الرئيسية المشاكلأحد 
٥٫٥ pH(، امتصاص  انخفاضو ةمغذيللعناصر ال امتصاص سوءينتج في صورة  مما النبات لنمو وسام للذوبان قابل ا%لومنيوم يصبح

 ضاحممقاومة ل/ شعير أصناف تطويراBنتخاب بمساعدة الواسمات الجزيئية لو الوراثي التعديلتقنيات  العلماء استخدم وھكذا. لمياها
لصفة مقاومة أحماض التربة تفصيلي بعمل تخطيط  الزراعية جھواتشون جامعةب العلماء من وغيره بان مياو. دقام . التربةوا%لومنيوم في 

 PCR-based gene-specificوقاموا بتطوير واسم وراثي محدد للجين "، CIMMYTمن مركز  "Svanhals"في صنف الشعير 

marker " ستخدامه فيBالصنف تربية. 

 

مقاومة  عن للكشف لجيناتل محددة جزيئية واسمات لتطوير "HvMate" النشط ا%لومنيوملناقل سترات المشفر  الجين فريقال استخدم
 صنافا% بين) insertion–deletion(زوج قاعدي  ٢١ تحديد تم الجين، تسلسل تحليل خ?ل منثم . التربةفي  ا%لومنيومو ضاحما%

 4Hالكروموسوم  على) QTL( الكمية اتصفال مواضعفي منطقة  دجديالواسم ال تعيين تم ذلك،با3ضافة لو. حساسةالمقاومة وا%صناف ال

. الجيل ا%حادي الصبغيات المزدوج في) phenotypic variation( المظھري التباين من% ٦٦٫٩قُدرت بنسبة  يتال ضاحممقاومة ا%ل

 كمصدر واسع نطاق على متخدِ استُ  التي المقاومة ا%خرى ا%صناف في) Polymorphismالجينية ( ا%شكال تعددمن  كدتم التأو

الجين  Bختيار وبسيطة فعالة جزيئية أداةُيعد  جديدفإن الواسم ال الدراسة،ھذه  إلى ااستنادً . ا%سترالية التربية برامج في التربة ضاحم%
  .مقاومة العديدةال مصادربين  من التربة ضاحمالمقاوم %

 

 .ger.com/ar"cle/10.1007/s11032http://link.sprin-013-9859-3اقرأ الملخص على 
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  ما وراء كروب بيو تك

  رويان بمعھد جديدة ُمحورة وراثًيا ماعزحيوانات  ثمانية

  

 الباحث اصفھاني، نصر. د وقال. إيران في الحيوية التكنولوجيا لبحوث رويان معھدب وراثًياالمحورة  ماعزأفراد جديدة من ال ثمانية لدوُ 

 اتالمختبرأحد  في مبسطة طريقة تطلبتھذه المرة  العملية ولكن متقدمة معدات تتطلب عادة اBستنساخ تقنياتأن  للمشروع الرئيسي

 .ةساسيا%

 

ا%عضاء  إنتاج لتسھيل الحالية اBستنساخھج نُ  كفاءة تحسين المھم من، فاBستنساخ بروتوكوBت تحسين رويان معھد في الباحثون حاول
 يھ) xenotransplantation( ا%عضاء عملية زرع. ا%عضاء زرعنقل وعملية ل) recombinant proteins( ةالمؤتلف البروتيناتو

 .آخر نوع إلىمن أحد ا%نواع  الحية ا%نسجة وأ الخ?ياا%عضاء أو إعادة نقل 

 

. العالم فيتم تسجيله  معدل أعلى وھو ،ةإيجابي حمل حاBت تسع كانت رويان، معھدجنين ب ٥٠ ونقل Bستنساختعيين أفضل طريقة  بعد

 صحةب ھمجميع وراثًياحورة م حيوانات ثمانية لدوُ  ،ةيجابيا3 الحملحاBت  تسعةال من ،٢٠١٣ عام مارس في: "قاًئ? أصفھاني. د وتابع

 ".مثالية

 

المحورة  الحيواناتداخل  حيوية أعضاء إنتاجتتضمن  جديدة مبادرة الحيوية التكنولوجيا لبحوث رويان معھد أطلق ذلك، إلى وبا3ضافة
 .ا3نسان جسم في تھاعالزر وراثًيا

 

عبيري  ةالتواصل مع نغم اءرجب ،. لمزيد من المعلوماتh�p://isna.ir/fa/news/92012307740الموقع المقالة الكاملة متاحة على 

  .nmabiri@gmail.comمن مكتب معلومات التكنولوجيا الحيوية ا3يراني على البريد ا3لكتروني 
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  إع,نات

  النباتية الوراثية الجينوميكس والموارد الثالثة حول الدولية الندوة

  

 المؤتمرات مركزب ٢٠١٣ أبريل ١٩- ١٦الفترة  في) GPGR 3( النباتية الوراثية والموارد الجينوميكس حول الثالثة الدولية الندوة عقدستُ 

". العالمي الغذائي ا%من من جديدنحو عصر  بوابة" ھو GPGR3الرئيسي لندوة  موضوعال. الجنوبية وريافي ك جيجوبمقاطعة  الدولي

 .المحاصيلوحفظ  وإنتاجية ؛الجديدة التسلسلتقنيات و ؛النباتية الوراثية بالموارد المتعلقة المسائل مختلف المشاركون سيناقش

 

أحد المحاضرات ستكون حول . GPGR3اجتماع مجلس و محاضرة وعرض تقديمي ١١و  الجينات بنك عمل ورشةالندوة  أنشطة شملتس

 وتشمل. الجنوبية كورياب) NCGC( وراثًيا المعدلة للمحاصيل الوطني المركز، شارك في تنظيم ھذه الجلسة والس?مة الجودة ومراقبة تربيةال

التقنيات المستخدمة في الصفات و الصفات المكدسة؛ وس?مة تھا؛وس?م التقليدية التربية؛ وس?مةال وتقييم ؛مكدسةا%صناف ال المواضيع
 .الحيوية سةالمكد

 

د. أو يرجى التواصل مع  /h�p://www.gpgr3.orgلمزيد من التفاصيل حول ھذا الحدث، يرجى زيارة الموقع الرسمي للندوة على 

 .usdapark@korea.krشول بارك، مديرة مركز معلومات التكنولوجيا الحيوية الكوري على -سو
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  رسائل تذكيرية

  الحيوية التكنولوجيا باستخدام وراثًيا المعدلةالتجارية  لمحاصيلل العامة جديد حول الحالة كتيب جيب

  

 التجارية للمحاصيل العالمي الوضع: ٤٤ موجزحول  Kمن سلسلة كتيبات  ١٦ رقمكتيب الجيب  من حدثةمُ  نسخة ISAAAأطلقت ھيئة 

يمكن تنزيل الكتيب . جيمس ك?يف. دالمؤلف بواسطة  ٢٠١٢/المحاصيل الُمنتجة بواسطة التكنولوجيا الحيوية لعام الحيويةالمعدلة وراثًيا 
 .h�p://isaaa.org/resources/publica"ons/pocketk/16/default.aspمن الرابط التالي  ISAAAا^ن من موقع 

 

تم تطوير  ذات الصلة.ا%خرى  واضيعوالم معرفة تحتوي على معلومات حول منتجات التكنولوجيا الحيويةللھي كتيبات  Kكتيبات السلسلة 

لتوصيل المعلومات الرئيسية المتعلقة بالتكنولوجيا الحيوية  الحيوية المحاصيل لتكنولوجياالعالمي  المعرفة بواسطة مركزھذا الكتيب 
 .عملية المشاركة والتوزيعل يسھلت PDFصيغة بكما يمكن تنزيله  ؛الفھم بأسلوب سھلالزراعية 

  

  

 


