
  ٢٠١٣مايو  ٢٢                في ھذا العدد

  ا�خبار

  عالمًيا

 ا�يرلندية سالبطاطفي مجاعة الفطر المتسبب ون حددي العلماء •

 القمح لتحسينتصويرية  وثيقةتصدر  القمحمحصول  مبادرة •

 البيئية ات)جھادلتطوير محاصيل حبوب مقاومة ل والھند أستراليامع  تتعاون المتحدة الو$يات •

 الفقر لمكافحة أساسي الزراعة في ا$ستثمار: يتسج بيل •

 

  أفريقيا

 الكوميسا دولبعض  فيالمحور  Btالـ  قطنعتماد $ المحتملة ا$قتصادية الفوائد •

 أفريقيا شرقدول  في وراثًياالمحورة  لمحاصيلل التجاريةالقيود  تقييم •

 ا$ستراتيجية ا�نشطة ناقشي تنزانيا يف السنوي OFAB اجتماع •

 قانوني غير كينيا في وراثًيا المعدلة ا�غذية استيراد حظرتصرح رسمًيا:  الزراعة وزارة •

  

  ا�مريكتين

 ا;يدز لمكافحةمعدل وراثًيا  صويا فول ونطوري العلماء •

 جديدة أصناف لتطويريسعى  الكندي القمحاتحاد  •

 الذرة في ا�خرى الغذائية العناصر امتصاصعلى  يساعد النيتروجين: ة تكشفجديددراسة  •

 يةالعالمالمناخية  جواءا� حاكيت التكنولوجياصوبات زجاجية جديدة فائقة  •

  

  آسيا والمحيط الھادئ

 معدل وراثًيا سكر قصب أول على وافقت ندونيسياإ •

 المحاصيل تحسين برامجمن  أساسي جزءبحوث الجينوم : يصرح ICRISAT مدير •

 التفكير ;عادة الوقت حان –المعدلة وراثًيا  المحاصيل سEمة تحليل •

 المستدامة التنميةلتحقيق  الزراعة على لتركيزيدعو ل اءخبرأحد ال •

  

  أوروبا

 والطب العلوم تجاه المتحدة المملكة اتجاھات كشفاستطEع رأي ي •

  

  البحث العلمي

 تسوكوبا فيالمحور وراثًيا  ا�زرق الصمغي لشجر البيئتقييم ا�مان الحيوية  •

 تييفوسEجلل مقاومةال المحاصيل حقول فيا�نواع العشبية على  الضارة ا�عشابآثار أنظمة مكافحة  •

  

  ما وراء كروب بيو تك

    المEريا وقفل البكتيريا ونستخدمي الباحثون •



  عالمًيا

  ا�يرلندية يحددون الفطر المتسبب في مجاعة البطاطس العلماء

 

ھناك  أن العلماء وقال. التاسع عشر القرن منتصف في ا;يرلندية سالبطاط مجاعة في تسبب الذيالفطر  العلماء من دولي فريق حدد
 US-1 سEلة توليس الكارثةت أثارھي التي  HERB-1 مىست Phytophthora infestans يتوفثورا إنفستنساففطريات ال من سEلة

 .أنھا السبب طويEأُعتقد  يتال

 

 النباتات من لمرضل ةمسببالفطريات الانتشار بإعادة تنظيم  وأوروبا المتحدة الو$يات من الجزيئية البيولوجيا علماء منآخر  فريق قام
 وأفريقيا أوروبا منحديثة  سE$تبالعينات بعض  وقارنوا P. infestansالفطر  انتشارلبحث تاريخ  دراسة الباحثونأجرى و. فةاالج

 بينما ظھرت سEلة ،من القرن الثامن عشرمبكر  وقتقد ظھرت في  HERB-1 سEلة أن من المرجحأنه  وااستنتجو وا�مريكتين،

US-1  الجديدة سالبطاط أصنافظھور  بعد العشرين القرنفي. 

 

 ٥٠ من أكثر مدى على ةجمعالم سالبطاطأوراق  من P. infestans فطر من عينة ١١لـ  كاملال جينومتحليل الب دوليال فريققام ال

 .لندن فيوحديقة كيو النباتية  ميونيخب يالدولالمجمع النباتي في  ھاحفظالتي تم و الشمالية وأمريكا أوروبا من اعامً 

 

 ،الناشئةالفطريات  ديناميات فھمبشكل كبير في  النتائج ھذه ناساعدتس"قائEً  نورويتش في سينسبري مختبر من يوشيدا كينتاروصرح 
  ."ا�عشاب فيالكامنة  المعرفة كنوز من العديد $كتشاف الطريق يمھدس العمل من النوع ھذاو

  

المزيد من المعلومات حول ھذه الدراسة متاح على 
h�p://www.mpg.de/7258079/potato_blight?filter_order=L&research_topic.  
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  القمح تصويرية لتحسين تصدر وثيقة محصول القمح مبادرة

  

 للتحديات للتصدي. القمح تحسينحول تصويرية  وثيقة والخاصة، العامة المنظماتبين  دولياتحاد تمثل " التي القمح مبادرةنشرت "
 :إلى القمح مبادرة تھدف لقمح،ة ليالدول

 

 اتقدر تتجاوزالتي  والتحديات ھاوأولويات البحوثتحديد  خEل من القمح لبحوث عالمي استراتيجي أعمال جدول وضع •
 ؛الفردية البحثية المجموعاتالدول و

والتعاون  والدولية الوطنية البرامج قدراتوفًقا ل القمح بحوث في الفعال ا$ستثمار لتشجيع البحوث تمويل منظماتجمع  •
 ؛ھمبين

 والمتقدمة؛ الناميةالدول  جميع في منسقة إجراءات واتخاذ جديدة تعاونية برامجتطوير  في الشروع •

 ؛ةالدولي القمحبين منظمات  المعرفة تبادل وتنسيق تطوير •

 والمرافق؛ والخدمات الموارد لكافة الوصول تحسين •

 ؛القمح ومزارعي لباحثينتدريب او الطEب تعليم دعم •

  .الخاصةو العامة الشراكات تحفيز •

  

اقرأ الوثيقة التصويرية على 
http://www.wheatinitiative.org/sites/default/files/WheatInitiative_VisionDocument.pdf.  
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  البيئية لتطوير محاصيل حبوب مقاومة ل5جھادات مع أستراليا والھند تتعاون المتحدة الو3يات

  

 أجروتيكشركة فيبا و) ACPFG( يةالنبات الجينوم مولعل ا�سترالي المركز مع شراكة) USAID( الدولية للتنمية ا�ميركية الوكالةعقدت 
بجانب  ACPFGوعملت التقنيات الوراثية والنظم الجينية بمركز . الملوحةو لجفافوراثًيا المقاومين لالمعدلين  وا�رز القمح لتطوير

 .وراثًيا المعدلة المنتجات تطوير إسراععلى  قدرات شركة فيبا في تحوير ا�رز

 

، عن رأيھا قائلة والتعليم وا;رشاد الزراعية لبحوثا مدير ةومستشار الغذائي �منا مكتبب ة البارزةلماعال ھوارد، جولي. دعبرت 
. ووكالة المياهمن  أقلبكميات و ا�راضي من أقل مساحات على الغذاء من المزيد لزراعة لنا المتاحة ا�دوات كل ماستخدا علينا"

 الحبوب محاصيلتكيف  في للمساعدةالتقنيات الجديدة و والموارد خبراتالتفعيل و الشراكة ھذهتدشين لالتنمية ا�مريكية متحمسة 
  .المناخ تغير معصغار المزارعين و

  



يمكن مشاھدة تفاصيل الخبر على 
CPFG_US_AUST_INDIA_PARTNERSHh�p://www.acpfg.com.au/uploads/documents/news/FINAL%20A

IPfinal.pdf.  

  

  ] ةرسال لصديق | تقييم ھذه المقالإ [

  

  الفقر أساسي لمكافحة الزراعة في ا3ستثمار: جيتس بيل

  

 في ا$ستثمار أن واشنطن في الدولي الغذائي ا�منو الزراعةفي بيان " يتسج بيلوفاعل الخير " مايكروسوفتشركة  مؤسس صرح
. الزراعة مثل بكفاءة ا$قتصاد نيحسعمل على تي شيءيوجد  $ هأن امضيفً  العالم، في الفقرفي مكافحة  لنجاحل ضروري أمر الزراعة
 .الزراعية السياسة في ةالمؤثر ةالرئيسيالجھات  مع جنب إلى جنبا رسجالكون أعضاء من العديدالبيان  حضر

 

 ،")BMGF( يتسج ميلينداآند  بيل مؤسسة" مؤسسته حولوھو يتحدث  نفسه يتسجبيل  إلى لEستماع نادرة فرصة الحدثكما قدم ھذا 
 يذال الزراعة برنامجوقد أصبح . والقمح والذرة ا�رز مثل العالم في الرئيسية المحاصيل أبحاث تشمل التيو الزراعة في لھااعمأو

 على رئيسي بشكل التركيز مع العالم، مستوى على انموً  الزراعية المبادرات وأسرعأطلقته مؤسسة بيل وميليندا جيتس أحد أكبر 
  .أفريقيا مثل النامية المناطق في والفقر الجوع تخفيف استراتيجيات

  

لمزيد من المعلومات، قم بزيارة الرابط 
http://www.agweb.com/article/bill_gates_agricultural_productivity_is_key_to_reducing_world_pove

rty/.  
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  أفريقيا

  الكوميسا بعض دول فيالمحور  Btالـ  3عتماد قطن المحتملة ا3قتصادية الفوائد

 

 دراسة) ASARECA( أفريقيا ووسط شرق في الزراعية البحوث تعزيز ورابطةومركز أفريكا سنتر  نيروبي جامعةب الباحثون أجرى

 .اأفريقيبعض دول  في وراثًيا المعدل القطنعتماد $ المحتملة ا$قتصادية الفوائد لتقدير

 

ولكي يتم . وراثًياالمحور  Btعلى تسويق قطن الـ  موافقةال) أفريقيا وجنوب لشرق المشتركة السوقالكوميسا (منطقة  حكوماتوتناقش 

. نمبتكريالو والمستھلكين المنتجين منلكل  المحتملةمبنية على ا$ختبار والمEحظة للفوائد  أدلة توفير يجب سليم، قرار إلى التوصل
 غير الدولخسائر و ،لتكنولوجياالتي تحققھا الدول المعتمدة ل مكاسببراز الفوائد وال; ا$قتصادي لفائضل إطار الباحثون استخدمھكذا و
  .ةعتمدالم

  

بإمكانھا تحقيق أربع أضعاف نفس المكاسب لكل ھكتار ماعدا دولة مصر ھي التي تحقيق خلصت الدراسة إلى أن جميع الدول بإمكانھا 
 الدول ا�خرى.

  

  .mulwa.htm-h�p://www.agbioforum.org/v16n1/v16n1a02اقرأ المقالة البحثية على 
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  أفريقيا دول شرق المحورة وراثًيا في للمحاصيل القيود التجارية تقييم

  

قائم  الكتاب. أفريقيا شرقدول  في وراثًياالمحورة  المحاصيل عتماد$ التجاريةالقيود  تقييم بعنوان اكتابً  افو$و وديفيد كومن جونألف 
 شرقدول  في وراثًيا حورةالم المحاصيل اعتماد من والمحتملة الفعلية التجارة آثار تحللالتي  الحديثة الدراسات استعراضعلى 
 .أفريقيا

 

 واعتمدت وراثًياالمحورة  المحاصيل على وقائية سياسة قرارات نفذت وتنزانيا كينيا مثل فريقياأ شرق دول أن إلى المؤلفون وأشار
والتطوير بحث ال فيالھامة  ا$ستثماراتعمل ھذه القرارات على قمع ت أن المحتمل منو. با�مان الحيوي متعلقةصارمة  ولوائح قوانين
 من الغذائي ا�من على تؤثر وراثًياالمحورة  المحاصيل استيرادالمفروضة على  القيودمن ناحية أخرى فإن و. الحيويةالتكنولوجيا في 
 :يلي بماالمؤلفون  ىأوصقد ف وبالتالي،. الطارئة الغذائية والمساعدات ا�ساسية الغذائية المواد أسعار ارتفاع خEل

 

 .سليم يعلم أساس على وراثًياالمحورة  المحاصيل اعتماد ومخاطر فوائدتفكر في جميع  أفريقيا شرقعلى دول  ينبغي •



 المتعلقة والقرارات التنظيمية ا�طر $عتماد المستقبلية ا]ثار من الحذر توخيبا�مر  المعنية الدول حكومات على غيبني •
 .الزراعية السلع وتجارة المحلي الغذائي ا�من على العامة بالسياسة

 فضEً  ا$قتصادية ھموسياسات تجارتھم مع الوطنيةا�مان الحيوي  أطرتناسق  لضمانة جاھد سعىعلى الدول أن ت ينبغي •
  ).WTO( العالمية التجارة منظمةالھامة ل تفاقاتا$ عن

  

  .h�p://csis.org/files/publica?on/130419_Komen_TradeTribula?ons_Web.pdfاقرأ المزيد على 
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  ا3ستراتيجية ا�نشطة يناقش تنزانيا في السنوي OFAB اجتماع

  

 أوغنداو تنزانياو نيجيرياو كينياو غانا من) OFAB(أفريقيا  في الزراعية الحيوية للتكنولوجيا المفتوح المنتدىشبكة  يممثل اجتمع

 الحالية ا�نشطة لمناقشة ٢٠١٣ مايو ١٠- ٨في الفترة  السEم دار في وزيمبابوي وإثيوبيا فاسو بوركينا من المحتملين ا�عضاء وكذلك
 .تنزانيا OFABمنتدى  مع بالتعاون) AATF( فريقيةا� الزراعية التكنولوجيا مؤسسةالحدث بواسطة  ھذا تنظيم تم وقد. والمستقبلية

 

 الفعالة في المساھمة إلى المنتدى ويھدف، الحديثة الزراعية الحيوية التكنولوجياب والوعي المعرفةمشاركة  تعزيزھي المنتدى رسالة 
 الزراعية الحيوية التكنولوجيا منتجات ونشر والتطوير البحثقرارات  لصنع مواتية بيئة وتنظيمالتمكينية  اتوالسياس المعرفة بناء

 .الصحراء جنوب أفريقيادول  في الغذائي ا�من لتحقيقبصورة دقيقة للغاية  الحديثة

 

 الحيوية التكنولوجيا $حتواء مواتية بيئة لتھيئة منصةإقامة  شأنھا من عمل وخطط استراتيجية أنشطة تشكيلحول  ا$جتماع محوردار 
 آسيا في المعرفةمشاركة  مبادرات بشأن الخبرات لتبادل والفلبين المتحدة الو$يات من خبراءكما تمت دعوة ال. أفريقيا في الحديثة
  .المقبلة القليلة السنواتخEل  تھاأنشط تزيد أن المتوقع من التي الحيوية للتكنولوجيا المناھضة الحركة على الرد كيفية وحول

  

  .africa.org-d.otunge@aatfعلى البريد ا;لكتروني  OFABلمزيد من المعلومات، يرجى مراسلة دانيل أوتونج منسق منتدى 
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  قانوني غير كينيا في وراثًيا المعدلة ا�غذية استيراد رسمًيا: حظرتصرح  الزراعة وزارة

  

 المعدلة الكائنات استيراد على الماضي العامالذي فُرض  حظرال كينيا في الزراعة وزارةب الدائم السكرتيركيومي  رومانونبذ السيد 
 الدولي معھدبال صحفيأدلى السيد رومانو بھذا الحديث خEل حوار . القانون ولتأييد حكمةيفتقر لل نهأب ياهإ ااصفً و البلد في وراثيًا

  .٢٠١٣ مايو ١ في) ILRI( نيروبي في الحيوانية الثروة لبحوث

  

تداول و نقل على ;شرافبا المكلفة الوطنية ا�مان الحيوي ھيئة كينيانشأت أ الحظر، من سنوات ثEث قبلأنه  كيومي وأضاف
بعد  اقانونً  وأصبح الكيني البرلمان في صدر الذيا�مان الحيوي  قانون بموجب وكالةھذه ال تأسست. وراثيًا المعدلة الكائنات واستخدام

 العلم على قائمةومتوقعة و شفافة عملية تأسيسأھداف الوكالة  شملتو. ٢٠٠٩ فبراير في كيباكيموافقة الرئيس الكيني مواي 
  .وراثيًا المعدلة الكائنات استخدام $ستعراض

  

gm-of-import-the-on-ban-http://clippings.ilri.org/2013/05/17/kenya-على  ILRIاھد البيان الصحفي لمعھد ش

-romano-law-by-backed-not-illegal-food

kiome/?utm_source=buffer&utm_medium=twitter&utm_campaign=Buffer&utm_content=buffer52252

.  
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  ا�مريكتين

  اEيدز معدل وراثًيا لمكافحة صويا فول يطورون العلماء

  

 يمكن للفيروسات مضاد بروتين جانتبإمكانه إوراثًيا عدل م صويا فول تطوير على البرازيلب Embrapaشركة  في العلماءيعمل 

 مضاد بروتين وھو cyanovirin-Nالمحور بروتين  الصويا فولُينتج ). HIV( البشرية المناعة نقص فيروس لمكافحة استخدامه

 المتحدة، الو$يات في آخرين علماءبواسطة  البروتين ةسرادتمت . السكريات بعضب ھاربطمن خEل  الفيروس دورةيثبط  للفيروسات
 .واسع نطاقعلى  البروتين ;نتاج ااقتصاديً  مجدية وسيلة إيجادفي  اتصعوب البروتينب المتعلقة الدراسات ت$قفقد  ذلك ومع



 

 الصويا فول لتطوير للصحة ا�ميركية الوطنية والمعاھد البرازيلفي  للسرطان الوطني المعھد مع شراكة EMBRAPAشركة عقدت 

  .المحور وراثًيا

  

soja-investigan-brasilenos-antama.org/cientificos-http://fundacion-اقرأ المقالة ا�صلية باللغة البرتغالية على 

sida/-el-combatir-para-transgenica.  
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  جديدة أصناف يسعى لتطوير الكندي اتحاد القمح

  

 بحثال مشاريع لتنسيق جديدة مبادرة ذهوھ ،)CWA( الكندي القمحاتحاد  إنشاء ساسكاتشوان وجامعة وساسكاتشوان كندا حكومتا أعلنت
بجانب  والبرودة الحرارةو الجفاف مثل القاسية الجوية الظروف عن الناجمة الخسائرتقليل  طريق عن القمح أصناف لتحسين والتطوير
 .ا�مراض

 

 قدرته وضمان القمح تحسين بحوث لدعم ا�ولى سنوات الخمس مدى على دو$ر مليون ٩٧ من يقرب ما CWAاتحاد يستثمر س
 حكومةو ؛كندافي  وا�غذية الزراعة؛ ومركز كندا في للبحوث القومي لمجلسبين ا المشتركة الخبرة خEل من العالمية التنافسية

 .ساسكاتشوان وجامعة؛ ساسكاتشوان

 

وسائل وال المعرفة لتعزيزالتحالف  ھذا خEل من شركائنا مع العمل سنواصل"قائلة  ساسكاتشوان جامعةرئيسة  بوش د. إيلينصرحت 
 ."بصورة أكبر القمح لتحسين الEزمة

  

http://www.nrc-لمزيد من المعلومات، اقرأ البيان الصحفي على 

cnrc.gc.ca/eng/news/releases/2013/wheat_nrc.html  
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  الذرة في ا�خرى الغذائية العناصر على امتصاص يساعد دراسة جديدة تكشف: النيتروجين

  

 مرحلة بعدالقديمة  النباتية ا�صنافأكثر من  نيتروجينتمتص  الجديدة ا�صناف الھجينة أن الذرة بحوثي لتاريخال تحليلكشف ال
 في الغذائية المواد امتصاص توقيت العلماء بحث وقد. ا;نتاجية لزيادة النبات علماء هحيث سيحتاج اجديدً  اخيطً ُيعد وھذا  ،التزھير
 بعد التربة من نيتروجين أكثرالجديدة تمتص  الھجينةا�صناف  نأ الباحثون ووجد. ا;نتاجية على العملية ھذه ؤثرت وكيف الذرة

 .١٩٩٠ عن نباتات الذرة المزروعة عام% ٢٧بزيادة قدرھا التزھير 

 

كلما زاد استخدام ھذه  ولكن. العائد كميات أقليتطلب  لذلكو، ربأك بكفاءة النيتروجين ١٩٩٠عام ل الھجينةتستخدم أصناف الذرة 
وعلى توقيت  المزارعينالتي يحتاجھا  المغذيات كمعلى  يؤثر ماوھو  ا�خرى، المغذية لموادل ھمامتصاص داز لنيتروجين،ل النباتات
 .أجرونومي جورنالو كروب ساينسمجلتين ھم  في الدراسات نتائجنشر  تم. تطبيقھا

 

pubs.com/Content/News/Latest-http://agrinews-لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الرابط 

shows/8/6/6829-study--nutrients-corn-other-of-uptake-to-key-genNews/Article/Nitro.  
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  المناخية العالمية ا�جواء تحاكي صوبات زجاجية جديدة فائقة التكنولوجيا

  

وھي  المتحدة، الو$ياتالشمالية ب كارولينافي  تراينجلفي مجمع بحوث  عاليةجديدة تتمتع بتكنولوجيا  زجاجيةتم تطوير صوبات 
 ٢٢ويحتوي على  سينجنتاشركة  يالبحث مرفقھذا ال يملك. العالم اطقمن مختلف في مناخ يالمناسبة للنبات � النمو ظروفتحاكي 
 فييتم من خEله التحكم " تسميد نظام"كما يحتوي المرفق على . بالكامل الھواء ومكيفة صناعية إضاءة مع ا،ظاھريً  ةظللغير م غرفة

 نباتاتنمو ال بيئةفي  ا�مثل التحكمب التقنية ھذه تسمح. صوبة كل فيالمزروعة بالترتيب  وفصففي ال الري ومياه الغذائية العناصر
  .القادم الجيل محاصيل تطويرتساعدھم في  التي المعلوماتب لباحثينمد ات وبالتالي

  

new-h�p://www.newsobserver.com/2013/05/17/2897587/syngentas-اقرأ المقالة ا�صلية على 

brings.html-greenhouse.  
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  الھادئ والمحيط آسيا

  سكر معدل وراثًيا قصب أول على توافق إندونيسيا

  

 ا�ول من نوعه في وراثًيا المعدل سكرال قصبعلى صنف  إندونيسياب وراثًيا معدلةالوطنية لdمان الحيوي للمنتجات ال اللجنة وافقت
 محاصيلعلى ال لموافقةل المكلفة المؤسسات جميع أن" اللجنة اءعضباروانتارا "أحد أ بامبانج. د وقال. اقريبً  تسويقه سيتم يذوال العالم

 .للجفاف مقاومةال السكر قصبعلى  موافقتھاالمحورة قد قدمت 

 

 السكر قصبويعد  مبر،يج و$ية جامعة وعلماء )P3GI( ندونيسيا; السكر قصب بحوث مركزتم تطوير الصنف الجديد بواسطة 
 .المقبل العام تهعازرتبدأ  أن ويتوقع اللجنةبواسطة  متقييمھ يجري لومحصواحد من أربعة عشر 

 

المزيد من المعلومات من البيان الصحفي متاح على 
-transgenic-first-underway-h�p://www.thejakartapost.com/news/2013/05/20/development

plantation.html-sugarcane.  
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  المحاصيل تحسين من برامج أساسي جزءبحوث الجينوم : يصرح ICRISAT مدير

  

 افتتاح خEل )ICRISAT( القاحلة شبه ا$ستوائية المناطق في المحاصيل لبحوث الدولي لمعھدل العام مديرال دار وليام. د صرح

 تربيةوال الجينوم موعل مثل الحديثة يةالعلمھج النُ  أنقائEً  الزراعية الحيوية التكنولوجيا مشروع ةتابعم لجنةل سادسال ا$جتماع
معھد  أنوليام  وأضاف. العالم إطعام فيالخطيرة المتمثلة  للتحديات انظرً  المحاصيل تحسين لتسھيلُتعد وسائل أساسية  الجزيئية

ICRISAT  منسقيتقديمية ل اعروضً  ا$جتماعكما قدم . الھند -دولته  حكومة من قوي دعم مع التقنيات ھذه $ستخدام ةجيدمھيأ بصورة 

 .ICRISAT في الزراعية الحيوية التكنولوجيامتعلقة ب جارية مشاريع عدةل والباحثين المشروع

 

http://www.icrisat.org/newsroom/latest-على  ICRISATشاھد البيان الصحفي لمعھد 

enings1571.htm?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twi�er#1news/happenings/happ.  
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  التفكير Eعادة الوقت حان –المعدلة وراثًيا  المحاصيل سMمة تحليل

  

(تحليل سEمة وقيمة  التركيبي التكافؤ قانون أنوضح ت Agricultural and Food Chemistry مجلةب ةعلميدراسة تم نشر 
إيه  رودالدراسة  في شارك. الموضوع ھذا حول المؤلفات من اعامً  ٢٠ استعراض إلى استنادا ا،مبررً لم يعد المحاصيل المحورة) 

تم اعتماد  هأنووجدوا  يد وليام المتحدة الو$ياتمن إدارة ا�غذية وا�دوية ب متقاعدموظف الوالأجروساينسيس  دوشركة  من ھيرمان
 المعدلة لمحاصيلل كبير تكافؤ وھناك اليابان، فيمحصول خاضعين للموافقة  ١٨٩ و المتحدة الو$يات في وراثًيا عدلم لومحص ١٤٨
 سوالبطاط والطماطم والقطن الكانو$ وزيت الصويا فول فيجميع الصفات المعدلة  يغطي ھذاو. التقليدية نظيراتھا إلىنسبة  وراثًيا
 .مراجعة وتقييم علمي ٨٠ من أكثر فيالمحورين وراثًيا  والتوت

 

 أن إلى الباحثون وخلص. التقليدية لتربيةبا مقارنة لمحصولل اضررً  أقل الوراثي التعديل أنالتي تثبت  دلةز الدراسة ا�برِ تُ  ھنا، ومن
 وإذا ،لسنوات البحث العشرين الماضيةنسبة  افيھ امشكوكً  يبدو تھاسEم$ختبار  وراثًيا المعدلة لمحاصيلل التركيبي التحليل مواصلة"

 منكبر أ مجموعة متناول في التكنولوجيا ھذه استخدامسيصبح  برره،م تعد لم الدراسات ھذهيجمع على أن  أن اتفاق إلى التوصلأمكن 
 ".العلماء

  

واقرأ المقالة ا�صلية على  /http://www.abca.com.au/newsشاھد البيان الصحفي على 
h�p://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/jf400135r.  
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  المستدامة لتحقيق التنمية الزراعة على يدعو للتركيز أحد الخبراء

  



بعنوان  امؤخرً  قدتعُ  ندوة) IPSARD( الريفية والتنمية لزراعةا اتاستراتيجيو اتلسياس فيتنام معھد مدير ،سون كيم جدان د.قدم 

"Iphone or Irice – د في للتصنيع الجديد ا$تجاه أن وأكد". فيتنام في المستدامة التنمية تحقيق خياراتEفي ا$ستثمار ھو الب 

 .العملية بداية من المزارعين تمكينبا;ضافة إلى  الريفية والتنمية الزراعة

 

. الزراعة لخدمة الصناعية التنمية عن فضEً  والتكنولوجيا بالعلوم ا$ھتمام من مزيدتولية ال الحكومة على ينبغي" د. سون وأضاف
". المزارعين لدعم ا$عتبار فيالخام  الموادو تھاوسEما�غذية  رقابةو اتالمنتج جودة وإدارة السوقوينبغي أخذ كل من دراسات 

 والتنمية الزراعةو الصناعة بين والجمع ،ةوالريفي ةالزراعي وتايوان الجنوبية كوريااستثمارات  منالمستفادة  دروسفيجب ا$قتداء بال
 .الحضريةوالتنمية  الريفية

 

لمزيد من التفاصيل حول خطاب د. سون، اقرأ المقالة على 
5.html-16-brief-in-h�p://english.vietnamnet.vn/fms/business/74238/business.  
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  أوروبا

  والطب العلوم تجاه المتحدة المملكةاتجاھات  استطMع رأي يكشف

  

 ١٨-١٤ بين أعمارھم تتراوحفرد  ٤٦٠منھم ( شخص ١٨٥٦" استطEع رأي على ترست موويلك" عالميةال خيريةال مؤسسةأجرت ال
وجاءت . التعليمية العلوممناھج و الطبيةو يةلعلما البحوثتجاه  المتحدة المملكةالمواطنين ب معرفة سلوك ھدفب) البالغينمن  ١٣٩٦و

 :يلي كما الرئيسيةا$ستطEع  نتائج بعض

 

 .الطبية البحوثب مھتمين الشباب من %٦٠ و البالغين من %٧٥ •

م يكونوا ل المستطلعين نصف ولكن" محور وراثًيا" و "النووي الحمضعلى دراية بالمصطلحات ا]تية " البالغينمعظم  •
 ".البشري الجينوم"على دراية بمصطلح 

 الرياضيات من إثارة أكثر موالعل أن يقولون %٥٨( المدرسة في لEھتمام مثيرة كمادة موالعل يرون الشباب من %٨٢ •
 ).ا;نجليزية واللغة

 %٢١ و ؛الطب مھنة ممارسة في يرغبون منھم %٢٤ و ؛يةعلم مھنةالعمل ب في ونرغبيأنھم قالوا  الشباب من %٤١ •
  .الھندسة في %٩ و الطب الشرعي؛ في %١٣ و ؛ا�حياءيرغبون في مھنة متعلقة بعلم 

  

office/Press-ahttp://www.wellcome.ac.uk/News/Medi-من النتائج على  امزيدً اقرأ 

releases/2013/WTP052617.htm. 
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  العلمي البحث

  تسوكوبا المحور وراثًيا في ا�زرق تقييم ا�مان الحيوية البيئي لشجر الصمغ

  

للنبات الخشبي المسمى  وراثًياسE$ت محورة  ثEثةل البيئيمان الحيوية لd تقييمات تسوكوبا بجامعة وزمEؤه يو جشيانأجرى العالم 
النبات  منحي يذال) codA( أوكسيديز الكولينالجين المشفر ;نزيم  على يحتوي الذيو) Eucalyptus globulus( ا�زرقالصمغ 
 ا�خرى النباتات على وراثًيا سE$ت المحورةلل والضارة المفيدة ا]ثاربحث  تقييمتضمن ال. تحمل الملوحة من مختلفة مستويات
 .المحورة ا�خرى النباتات فينشاطھا  أظھرت والتي الجذور منطقة في التربة فيالدقيقة التي تعيش  الكائناتوشمل فحص  المجاورة

 

على و المحيطة اتالنبات على تأثيرھا حيث منالمحورة  وغيرالمحورة  النباتات بينھامة  فروق توجد $ أنه التقييمات نتائج وأظھرت
  .تسوكوبا في ا�زرق الصمغشجر  زراعةلحقلية  تجربةعلى  موافقةال على للحصول النتائج ھذه مااستخدتم . التربة اتميكروب

 

 .jp.biz/pdf_store/jspcmb/pdf/pb30_1/30_73.pdf-http://www.wdcاقرأ المقال البحثي على 
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  للجMيفوسيت المقاومة المحاصيل حقول في ا�نواع العشبيةعلى  الضارة آثار أنظمة مكافحة ا�عشاب

  

 مقاومةمكافحة ا�عشاب الضارة للمحاصيل ال نظم تأثيربحث بغرض  أمريكية و$يات ست عبر زراعي حقل ١٥٦ دراسة تمت
 واحد لومحص) ١: الضارة ا�عشابلمكافحة  نظم ثEث إلىالحقل  فيصنتتم . العشبيةالنباتات أنواع وتكوين  بنيةعلى  تييفوسEللج

) ٣ ؛تتم زراعتھا بصورة متناوبة المقاومة للجEيفوسيت صيلامحاثنين من ال )٢ ؛تتم زراعته بشكل متواصل مقاوم للجEيفوسيت
كثافة مجموعات النباتات العشبية  تحليلبعد ذلك  تم. مقاوم للجEيفوسيت غير لومحصمقاوم للجEيفوسيت متناوب مع  لومحص

 عشابا�مكافحة  ونظام الجغرافي الموقعالزراعية و سنةكل من ال تأثير $ختبار مختلطة نماذج باستخداموخصوبتھم وتنوعھم وقيمتھم 
 .الُمستخدم

 

 مع بشدة رتبطوُوجد أن المجموعات العشبية ت. كاملةال الدراسة مدة خEل الدراسة مواقع جميع فيعشبي  نوع ٣٢٩ الباحثون حدد
 ولكنالزراعة  موقع مع هتفاعل خEل منالعشبية النباتات مجموعات  شابهتعلى  أثرمكافحة ال نظامأن أيًضا وُوجد . الجغرافي الموقع

مقاومة  صفةتناوب و لمحاصيلالضارة لتناوب ا ا�عشابعلمت نظم مكافحة . التجربةعلى مدار جميع سنوات ھذا ا�مر ظ Eحَ يُ  لم
 لموقعوفًقا ل امختلفً  كانت المحاصيل تناوب تأثير لكنو ،المجموعات العشبية وتنوعھم بشكل عام كثافةعلى تقليل الجEيفوسيت 

 .الجغرافي

 

المقاومة للجEيفوسيت على  المحاصيل لمساعدة امحليً مكافحة مEئمة  �نظمة حاجة ھناك أنإلى  الباحثون خلص النتائج، ھذهل طبًقا
 .وا;نتاجيةائد والع با;ضافة إلى مضاعفةخفض التنافس بين المحصول والعشب الضار المختلفة مع  ا$عشابنسبة عالية من مقاومة 

 

المقالة البحثية متاحة على 
h�p://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/avsc.12039/abstract?deniedAccessCustomisedMessage=

ted=false&userIsAuthentica.  
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  ما وراء كروب بيو تك

  المMريا لوقف البكتيريا يستخدمون الباحثون

  

 بكتيريامن خEل  البشر إلى البعوض من المEريامرض  انتقالمنع ه يمكن أن انجميشي و$ية جامعة ھاأجرت التيتوضح الدراسة 
 .المEريا طفيليات من حمايتھمل للحشرات لقاحتعمل ك بكتيريا ، وھي)Woolbachia( الولبخية

 

دراستنا أول دراسة عد تُ  " انجميشي جامعةبقسم الميكروبيولوجي والوراثة الجزيئية ب المساعد ا�حياء أستاذ Zhiyong Xiد.  قال

 يفتحھذا و )Anopheles stephensi( لمEريال ةناقلال ةالرئيسي ةالبعوض في ةثابتة صورب الولبخيةتوضح إمكانية استخدام بكتيريا 

الناقلة  ةالبعوضبواسطة بكتيريا التوضيح كيفية حمل البحث في  فريقنجح ." المEريا مكافحةفي بكتيريا ھذه ال استخدامالمجال نحو 
 البعوض منعتستطيع  البكتيريا أنأيًضا  الباحثونوأوضح . البعوض أسراب جميعبين  البكتيريابنشر  الحشراتتقوم  فيوك لمEريال

 .البشر إلى المEريا طفيليات نقل من

 



h�p://msutoday.msu.edu/news/2013/using-لمزيد من التفاصيل، اقرأ البيان الصحفي المتاح على الرابط التالي 

malaria/-stop-to-bacteria.  
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