
  ٢٠١٣ مايو ٢٩                في ھذا العدد

  ا�خبار

  عالمًيا

 الحيوي للتنوع العالمي باليوم ا�حتفالخ�ل  التربةتعزيز وتقوية تدعو ل �يف كروبمؤسسة  •

 الجافةفي ا%راضي الزراعة  مشاكللحل بحثية  شراكة •

 

  أفريقيا

 أفريقيا فيالكاسافا في ني التخطيط الب مرضلالسريع  نتشارا�من يحذرون  العلماء •

 وراثًياالمحور  Btالـ  لقطن ة المواقعمتعددحقلية  تجارب أبدت غانا •

 زامبيا فيالغذائية للعائ�ت  تهقيموالمحصول إنتاجية من  حسنت البرتقالية الذرة •

  

  ا�مريكتين

 المتحدة الو�يات فيالمعدل وراثًيا  البرسيمالتنظيمية عن  القيودرفع  تؤكد ا�ستئناف محكمة •

 وراثًيا المعدلة ا%غذيةإجراء توسيم  يرفض ا%مريكي الشيوخ مجلس •

 نيماتودايكتشفون قمح مقاوم لل العلماء •

  

  آسيا والمحيط الھادئ

 وراثًيا المحورة لمنتجاتالمنخفض لظھور المشكلة  آثارالصين يبحثون في  العلماء •

 ةالھجين البذور نتاجA تفاھم مذكرة نتوقعا والصين باكستان •

 ياتالفطر من خالية فراولة حقول •

 المعدل وراثًيا لباذنجانالتجارب الحقلية ل وقفتأمر ب الفلبينية المحكمة •

  

  أوروبا

 أطول لفترةبقى وت أفضلطعمھا البنفسجية  الطماطم •

 خطرمن ال لتحذيرل النباتاتفي  اتشارإرسال اA آلية ونحددي العلماء •

  

  البحث العلمي

 جين يقوي مقاومة النبات ضد اEفاتيكتشفون  العلماء •

 الحشرية اEفات ضد Btاستخدام سم الـ  نبجامعة و�ية آيوا يعيدو الباحثون •

  

  ما وراء كروب بيو تك

 الكريسماس شجرة جينوم تسلسليقرأون  العلماء •

 وراثًيا حورةالمالحيوانات  تقييم إجراءاتر نشت EFSA ھيئة •

  

  إع+نات

 الغذائي وا%من لزراعةالسنوية لمجلة االذكرى  •

 الوراثية %رزالندوة الدولية السابعة لبحوث ا •

  

  رسائل تذكيرية

    ٤٤ رقم ISAAA لموجز البياني المخطط •



  عالمًيا

  الحيوي للتنوع العالمي باليوم خ+ل ا2حتفال تدعو لتقوية وتعزيز التربة 2يف مؤسسة كروب

 

إنترناشيونال  �يف كروبمؤسسة  تدع الحدث، بھذاواحتفاً� . الحيوي للتنوع الدولي اليومسيكون  مايو ٢٢أن يوم  المتحدة ا%مم أعلنت
ُتعد  التي التربةلتقوية  الزراعية الممارسات وتطوير بحث لدعم العالم أنحاءجميع  في اتالسياسواضعي و الزراعيين والباحثين المزارعين

 .العالم فيالزراعية  الموارد أثمن حدأ

 

تلعب  ،العالم في للزراعة مكرسةال اليابسة من %٣٠ من أكثر مع"قائً�  �يف كروب لشركة التنفيذيمدير وال رئيسال ھوارد،وأشار السيد 
 - الكائنة بداخلھا الحية والكائنات - التربة أن نعلم ونحن. الحيوي والحفاظ عليھما والتنوع الطبيعية مواردنا حماية في كبير دور الزراعة

 �يف كروبفإن مؤسسة  الزراعي، المجتمع في رائدة عالمية ةشركونحن ك .المستدامة للزراعة والحيوية الثمينة صراعنُتعد من ال
 وتعزيز المستدامة الزراعةممارسات  نيتمكتساعد في  التي التكنولوجياتو تطويرالو لبحثيكرسون جھودھم ل وأعضائناإنترناشيونال 

 ".طبيعية طنومواصحية  تربة ودعم الزراعية اAنتاجية

 

 ا%عشاب مبيدات استخدامبمساعدة ) حراثة مسبقة دون مباشرة ا%رض في البذور زراعة(الموارد  حفظفإن حراثة  �يف، لكروب اوفقً 
التي  طويلةال دراسةال على بناءً و. بنية التربة وانھيار المياه تبخروالتآكل  من التربةأن تحمي  يمكن ا%عشاب مبيداتالمقاومة ل والمحاصيل

تقدير زيادة فيمكن . اسنويً  الواحدرطل للفدان  ١٨٠٠بمقدار  العضوية المواد زيادةالموارد  حفظ لحراثة يمكن المتحدة، الو�يات في جريتأُ 
 يكفي ما وھو ،سنوًياحفظ الموارد  حراثة باستخدام المزروعة ا%راضي من ھكتار مليون ١٠٠ معمليار رطل  ٤٤٥ بنسبة العضويةالمادة 
. (تتواجد المادة العضوية بأعلى تركيزاتھا في الطبقة السطحية للتربة)لتربة ل يةسطحكل عام مع زيادة الطبقة ال ھكتارألف  ٦٧٠ لتغطية

  .ينمجتمع ولندن وموسكو باريسفي  اليابسةمساحة  من أكبر جماليةاA مساحةال ھذه

  

  .biodiversit-on-dirt-the-http://actionforag.org/newsroom/article/whatsاقرأ المقالة ا%صلية على 
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  الزراعة في ا�راضي الجافة بحثية لحل مشاكل شراكة

  

 ،دو�ر مليون ١٢٠تكلفة ب) CGIAR( الدولية الزراعية للبحوث ا�ستشارية المجموعةبرنامج بحوث ا%راضي الجافة من قبل تم إط�ق 
 .النامي العالم في اجفافً  ا%كثر المناطق في الغذائي ا%من وتعزيز الزراعية اAنتاجية رفع إلىالبرنامج  ھدفيو

 

 شراكة عن عبارة ھوو ،٢٠١٢ عام لحاالمص أصحاب منكبيرة  مجموعة بين المكثف التخطيطو التشاور مرحلة بعدجاء ھذا البرنامج 
 خمس في الجافة المناطق تواجه التي التحديات لمواجھة تنفيذنقله إلى موضع ال اEن يجريو تنمية،و بحثمنظمة  ٦٠ من كثر% جديدة

 الوسطى وآسيا؛ آسيا وغرب أفريقيا وشمال ؛أفريقيا وجنوب وشرق؛ الجافة السافانامنطقة و الغربي اAفريقي الساحل: مستھدفة مناطق
 .آسيا وجنوب ؛والقوقاز

 

 أنحاء جميع في الجافة ا%راضيفي  نتاجاA نظم تواجه التي المشتركة المشاكل من سلسلة ستھدفي عالمي يبحث برنامج أول ھو ھذاُيعد 
 إمكاناتذات  متكاملة نھجعلى تحديد " اتسياسإجراءات الو التكنولوجيا"بين  جمعال خ�ل من البرنامجيعمل . المنخفض الدخلالدول ذات 

  .الريفية المجتمعات حياة لتحسينطردًيا  زيادتھا يمكن عالية

  

research-global-news/new-http://www.cgiar.org/consortium-على  CGIARشاھد البيان الصحفي لمجموعة 

agriculture/-drylands-of-problems-the-tackles-partnership.  
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  أفريقيا

  أفريقيا الكاسافا في فيي تخطيط البنالمرض  انتشار سرعةمن يحذرون  العلماء

 

نتشار السريع قد يتسبب ا� ، حيثالعلماء بين القلق) حالة من CBSD( سافاالكا في نيبالتخطيط ال مرضوالمتزايد لالجديد  نتشارا� سبب

 .أفريقي مليون ٣٠٠ دخل، مع انخفاض %٥٠ئية ا%ساسية بنسبة لغذاإنتاج المحاصيل ا انخفاضفي النباتي  لفيروسل

 

من  بالفعل سافااالكنبات " )GCP21( ٢١ للقرن العالمية سافااالك شراكةومدير  ا�ستوائية للزراعة الدولي المركزب اءعلمأحد ال كلود،د.  قال

ھذا الوباء  �حتواء بسرعة لتحركيدعونا لوھذا  المستقبل، فيرئيسًيا  ادورً يكون لھا  أن المتوقع ومن %فريقيا، للغايةالنباتات الھامة 
 ".يهعل والقضاء

 

 روكفلر مركز) بالصناعة وممثلي المانحة والجھات والمطورين العلماء تحالف(وتتألف من  GCP21الكاسافا العالمية شراكة  أعضاء التقى

 مناقشةال نقاطتضمنت . أفريقيا في سافااالك فيروسات على الحرب نع�A مخصصال مؤتمرال لحضور يطالياإ في بي�جيوفاونديشن 
 التي النھجومن . سافااالك فيروسات على للقضاءقوية  إقليمية واستراتيجية الفيروسية ا%مراض لمكافحة التكتيكات من منوعة مجموعة

  .الوراثية الھندسةتقنيات و؛ الجديدة الجزيئية تربيةال :الكاسافا المقاومة للفيروساتوإنتاج أصناف  اختيار لتعجيل اعتبارھا يجري

  

  .c.fauquet@cgiar.orgعلى البريد اAلكتروني  Claude Fauquetلمعرفة المزيد من المعلومات برجاء التواصل مع د. 
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  المحور وراثًيا Btلقطن الـ  حقلية متعددة المواقع تجارب تبدأ غانا

  

-CSIR( والصناعية العلمية للبحوث لمجلس التابع سافانامعھد بحوث زراعة البمنح  غانافي ) NBC(مان الحيوي لa الوطنية اللجنةقامت 

SARI الموافقة على (الـ  لقطن قعاموال متعددةالحقلية  التجارب تنفيذ Bt المحور وراثًيا) صنفBollgard II (الجزء في مواقع ستة في 

وفًقا  CSIR-SARIمن معھد  قدمالمُ  الطلب تقييمالتي قامت ب )TAC( الفنية ا�ستشارية اللجنة توصية على بناءً  القرارجاء . غانا من الشمالي

 .غانااللجنة الوطنية لaمان الحيوي في  قانون بندل

 

  .نويست أرزوالبطاطا الغنية بالبروتين و وراثًياللوبيا المحورة حقلية محدودة  تجارباEن في الب�د  جريت ،Btـ ال قطناAضافة إلى وب

  

  .post/?pos.d=104871-http://bch.cbd.int/about/newsاقرأ البيان الصحفي على 
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 زامبيا من إنتاجية المحصول وقيمته الغذائية للعائ+ت في تحسن البرتقالية الذرة

  

 أصناف ث�ثةمنذ أن تم إنتاج ال ةالبرتقالي الذرة فوائد تاثبإ ھارفست بلسالجاري تنفيذه بواسطة مؤسسة "تغذية المستقبل"  برنامجاستطاع 
 في المكسيك في واعدةتمت زراعة تلك ا%صناف ال. زامبيا في الزراعية البحوث معھدبواسطة  ٢٠١٢ عام A فيتامينالغنية ب الجديدة

. زامبيا في واسع نطاق علىبعد ذلك  اختبارھاتم  ثم ھارفست بلس برنامج إطار في) CIMMYT(والقمح  الذرة لتحسين الدولي المركز

تتميز ارتفاع عائداتھا  اأيضً  الجديدة ا%صنافإ� أن  البيضاء، الذرة نع A فيتامين من المزيد ميزة الذرة البرتقالية في إنتاج إلى باAضافة

 .ا%مطار ھطول انخفاض مثلوالمخاطر  للتھديدات المزارعينتعرض  منتقلل  بالتاليھي و، الجفاف وتحمل ضامرaل تھاومقاوم

 

على  اتھديدً  شكليً و أخرى، مراضبعض ا%و المناعة وظائف وضعفأنه قد يتسبب في فقدان البصر  "A فيتامين نقص"من المعروف عن 

 ا%طعمة من متنوعة مجموعةفي  A فيتامينيتوافر . الخامسة سن دون ا%طفال من% ٥٠ من أكثر على يؤثرمما  زامبيا في العامة لصحةا

 في ببساطة متوفرة غير أو للغاية مكلفةھذه المصادر  تكون ما وغالبا الحيوانية، والمنتجات الخضراءذات ا%وراق  والخضر الفواكه مثل
 .زامبيا في الريفية المناطق

 

 ھذا جديدةال ةالبرتقالي الذرة أصناف اختبارقاموا بممن ا%لف مزارع جاوز عددھم الرئيسيين الذين يت المزارعينأحد  بانجي، يمرسونA اوفقً 
 ھذازراعة  في ستمرأ وسوفأن ھذه الذرة تقدم محصول أفضل  ھو اEن هثبتأ ما"وقال إيمرسون . ناتوقعاتفقد تعدى الصنف  الموسم،



 الذرة على ةالبرتقالي الذرةزراعة  فضلعن نفسي سأ. أفضل حياة على لحصولل وعائلتيقادرة على مساعدتي أنا  %نه الذرة من النوع
  .البيضاء

  

  .h6p://1.usa.gov/10R6TaLاقرأ المقالة الكاملة على 
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  ا�مريكتين

  المتحدة الو2يات المعدل وراثًيا في التنظيمية عن البرسيم رفع القيود تؤكد ا2ستئناف محكمة

  

المقاوم  البرسيمعن  طوشر دونالتنظيمية ببرفع القيود الدرجة ا�دنى  محكمة حكم فرانسيسكو سان في ا%مريكية ا�ستئناف محكمة أيدت
الزراعة  وزارةمسؤولي  تقييما�عتراف بصحة فقد تم  ا�ستئناف، لمحكمة اوفقً و). Roundup Ready alfalfa( ا%عشاب مبيداتل

مونسانتو المختص القانوني ب ماكلين كايل ضافأو. اEفات� تمثل ضرًرا على النباتات كضرر  وراثًيا المعدلة المحاصيل أنب مريكيةا%
  ".المحسنة وراثًيا محاصيلال لتنظيمالفدرالية  الحكومة عمليةل ماھ تأكيد القرارُيعد ھذا "

  

Roundup-of-deregulation-the-upholds-http://www.agprofessional.com/news/Court-اقرأ باقي المقالة على 

208188181.html-Alfalfa-Ready.  
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  وراثًيا المعدلة إجراء توسيم ا�غذية يرفض ا�مريكي الشيوخ مجلس

  

و�يات ا%مريكية لل سمحي أن شأنه من يذال ٢٠١٣لعام  ي ا%مريكيالزراع القانون مشروع تعديلا%مريكي  الشيوخ مجلس رفض
 وفشل الخميس يوم التعديل على الشيوخ مجلس تصويت بدأ. عبواتھاووضع ملصقات التوسيم على  وراثًيا عدلةالمُ بالمطالبة بتوسيم ا%غذية 

المحورة بوفرة فكرة  المحاصيل تنتج التيالو�يات  شيوخ مجلس أعضاءوقد عارض . صوت ٧١صوت مقابل  ٢٧بـ  المطاف نھاية في
 .والتغليف التعبئة تكلفة رفعو المستھلكين تخويفيتسبب التوسيم في  أن من اخوفً القانون  تعديل

  

bill-farm-h6p://www.medicaldaily.com/ar.cles/15873/20130524/us-لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة 

food.htm-engineered-labels-food-modified-genetically-amendment.  
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  يكتشفون قمح مقاوم للنيماتودا العلماء

  

تتسبب . الطماطم مثللمحاصيل ا%خرى ا�نتفاع منه بعض ايمكن ل لنيماتودال مقاوم قمحصنف  ديفيس كاليفورنيا جامعةب العلماء حدد
 الطفيليات تحتاج. عليه السيطرةأحياًنا  ويصعب العالم أنحاء جميع في المحاصيل فيالعقد الجذرية في إلحاق الكثير من الخسائر  نيماتودا

غير مناسبة كنباتات وتعتبر النباتات الفخية (نباتات تستخدم كفخاخ �جتذاب اEفات الزراعية) . لكي تتكاثر الحية النباتات جذورغزو  إلى
 .بوريل الحقل ترك من أفضل اخيارً  تكون ما غالباو –ر التكاث من ذلك بعد منعھات ھاولكن حياتھا دورةة حيث تخدع النيماتودا لتبدأ مضيف

 

المتناوبة  المحاصيلاختبار بعض  الباحثون حاولفقد . النيماتودا لديدان ةقاومالم المحاصيل عن للبحث ديفيسبجامعة  العلماء دفع ما وھذا
وقد . )Lassik�سيك ( يسمى آخر قمح لس�لة معينة قمح س�لة من الجينات من صغيرجزء  نقلقاموا ب حيث لقمحيتوجھوا ل أن قبل مختلفةال

 .لنيماتودال مقاوم القمحا�مر  ھذا جعل

 

 من أزواج مقارنة خ�ل من المقاومة مصدر صحة من يالبحث فريقال تحقق ،النيماتودا ديدانضد  ال�سيك قمح مقاومة من التأكدبعد 
 ما لتحديد الطماطم شت�تلزراعة  التربة بعض واستخدماوال�سيك  بزراعة قمحبعد ذلك قام الباحثون . بالجزء المنقول وبدونه س��تال

المزروعة  الطماطمفي  تمناه الباحثون كان الذي لقمحل أثرظھر وقد . الطماطم حماية على يساعدس الطماطم مع المقاوم القمح تناوبكان  إذا
 .النيماتودا منا تضررً  أقل كانتحيث  المقاوم القمح تربة في

 



http://caes.ucdavis.edu/NewsEvents/web-لمزيد من المعلومات، اقرأ البيان الصحفي لجامعة كاليفورنيا ديفيز على 

tomatoes-protect-can-wheat-resistant-news/2013/05/nematode.  
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  الھادئ والمحيط آسيا

  وراثًيا المحورة لمنتجاتالمنخفض لظھور المشكلة  في الصين يبحثون آثار العلماء

  

انخفاض  مشكلةظھرت  ذلك، ومع. ا%خيرة السنواتعلى مدى  العالم أنحاء جميع في سريعبشكل  وراثًيا المعدلةتطورت المحاصيل 
 للمنتجاتقبول الظھور المفاجئ انخفاض و والمصدرة، المستوردةالدول  بين الموافقات تزامنعدم  بسبب وراثًيا المعدلة المنتجات مستوى
 إلى يؤدي ممامشكلة انخفاض إنتاج ھذه المنتجات  بشأن كبيرة مخاوف أثيرت وقد. المستوردةالدول  قبل من المعتمدة غير وراثًيا المعدلة

 .التجارة تعطلوقد يصل إلى  التجارةتعارض 

 

على  امؤكدً  ،مشكلة انخفاض اAنتاج تعريفمحاولة لفھم  للعلوم الصينية لaكاديمية التابع الزراعية اتلسياسالصيني ل مركزبال باحثونال قدم
 اEثار واضحأوو ھامةدول  عدةفي ) مشكلة انخفاض اAنتاجالمشكلة ( سياساتكما قاموا بسرد . ةتقنيالناحية ال منا%مر  وحتمية ةخصوصي

 بينالمتبادلة  الثقةو المعلومات تبادل آليات ه يجب تكثيفإلى أن نتائجال توأشار. الزراعية تجارةال على صارمةال سياساتلل المحتملة السلبية
حل لمشكلة  وإعداد ا�ستيراد س�مة الموافقة على للحصول الوقت اختصار اجدً  المھم من نفسه، الوقت وفي. المستوردةو المصدرةالدول 

 .يعلمأساس اAنتاج بانخفاض 

 

على  China Biotechnologyلمزيد من المعلومات، اقرأ المقالة بمجلة 
h6p://159.226.100.150:8082/biotech/CN/volumn/home.shtml.  
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  الھجينة البذور Jنتاج تفاھم مذكرة توقعان والصين باكستان

  

 والقطن ا%رز تنمية لتعزيز تفاھم مذكرة) HPSGCL( لبذورلالصينية اAقليمية  ھوبىمجموعة و يباكستانال الزراعية البحوث مجلس وقع

 أن ،مجلس البحوث الباكستاني رئيس أحمد، فتخارإ دكتور وقال. باكستان في اتجاريً  وإنتاجھا نةيالھج الزيتية البذور ومحاصيل والذرة
 لتحديد باكستان بيئات مختلفالجيرمب�زم في واختبار  %صنافزراعة ا تجارب Aجراء امعً العمل  مشأنھمن  باكستانالصين وال علماء

 .ةنتاجياA إمكاناتھم

 

و  h6p://www.pakissan.com/english/news/newsDetail.php?newsid=23953اقرأ المقالة الكاملة على 

ic.com.pk/PARC,%20CHINA%20sign%20MOU.htmlhttp://www.pab.  
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  الفطريات من خالية فراولة حقول

  

مرض الذبول المغز�وي الذي يتسبب  لمحاربة الفراولة نباتات ھاتستخدم التي الجزيئية اEلياتالغربية  أستراليا جامعةب باحثونال حدد
وقد حدد . العالم أنحاء جميع في الفراولة إنتاجعلى  اخطيرً  اتھديدً ھذا المرض  يشكلو التربة،من خ�ل  المنقولالغزو الفطري بواسطة 
أحد  جذور في الموجودة المختلفة البروتينات وتعبيرات وظائف الزراعة ومعھدبكلية البيولوجيا النباتية بجامعة أستراليا الغربية الباحثون

لcصابة  عرضةالم فاصنأحد ا% وھوصنف الكاماروسا  فيالوراثية  التعبيراتب وقارنوھا ،"فيستيفال"المسماة  مقاومةال الفراولةأصناف 
 .الصنفين عبر اتفطريسريع التأثر بال بروتين ٧٩ ديحداستطاعوا تو. بصورة كبيرة

 

حيث سيقللون استخدامھم  للمزارعين الفراولةتسھيل زراعة و لفطريات،ل ةقاومم جديدة فراولة نباتات تطوير علىھذا البحث  سيساعد
 .والبيئة اAنسان صحة على خطرال وتقليلالزراعية  المدخ�ت تكاليف تخفيضسيساعد في و للفطريات المضادة الكيميائية لموادل

  

and-h6p://www.news.uwa.edu.au/201305215667/business-لمزيد من المعلومات، اقرأ البيان الصحفي على 

free-fungus-and-forever-fields-industry/strawberry.  
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  المعدل وراثًيا التجارب الحقلية للباذنجان تأمر بوقف الفلبينية المحكمة

  

 علمي يقين"عدم وجود  علىبناًء  Btالمحور بجين الـ  eفاتل مقاومال لباذنجانالحقلية ل التجارببوقف  يةالفلبين ا�ستئناف محكمة قضت

 .والبيئة اAنسان صحة علىيدل على س�مة التجارب  "كامل

 

 كامل علمي يقين مع والبيئة اAنسان صحة على وراثًياالمحور  لباذنجانالحقلية ل التجاربس�مة  إع�ن يمكن �" �ستئنافا لمحكمة اوفقً و
 ".المحكمة بواسطة ھذه

 وقفب الوكا�ت من وغيرھا الطبيعية والموارد البيئة وزارة لزمي" تعويض قانوني" Aصدار لمحكمةاب" الكامل العلمي اليقين" غياب دفعفقد 
 .المحاكمات

 

 وأ الحياة ديتھدالكبيرة التي تصل ل البيئية ا%ضرار مع للتعامليتم التماسه  الفلبيني القانون بموجببند قانوني  ھو" التعويض القانوني"
 .المقاطعات أو المدن من أكثر أو اثنين في السكان أو الممتلكات وأ الصحة

 

 ھذهي معارضمن  مجموعةوقامت . مواقع خمسة في ٢٠١٠ عام منذالمحور وراثًيا  لباذنجانالتجارب الحقلية ل إجراءاستمرت الحكومة في 
 ا�ستئناف محكمة إلى" التعويض القانوني"بإعادة  العليا المحكمة وقد قامت. العليا المحكمة إلى" تعويض قانوني"التجارب بتقديم التماس 

 .المعنيةفي القضية  والواقعية العلمية المسائل بشأن استماع جلسات لحضور

 

 علميال جماعاA وسط الخارجفي و الفلبين في قضائيال حكملل معارضةال الفعل ردودمن  موجةحدوث  توقعمن الم ،غضون ذلك وفي
 .ومفيدة آمنة المحورة المحاصيل أنعلى  واسعال

 

على  وربما ،المحور الباذنجان على العلمي بحثيأمر بوقف ال لaسف المحكمة قرار" نبأ المتحدة الو�ياتمن  ينالفلبيني اءعلمأحد ال أعرب
جديدة  تكنولوجيا من أنفسناقد حرمنا و الحيوية البحوثإجراء ھذه  على جامعاتنا� تقدر  قدو. المعدلة وراثًيا الجديدة محاصيلال من غيره

 ".مزارعيناة تفيد بلدنا وجديدآفاق  فتحبإمكانھا  ةمحتملرائدة 

 

court-citech/science/phlh6p://www.gmanetwork.com/news/story/309957/s-اقرأ التقارير الصحفية على 

trials-field-eggplant-modified-genetically-to-end-orders  و

-genetically-to-end-orders-court-h6p://www.gmanetwork.com/news/story/309957/scitech/science/phl

trials-field-eggplant-modified.  
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  أوروبا

  أطول البنفسجية طعمھا أفضل وتبقى لفترة الطماطم

  

ة مدل حفظھافترة ومد  -  العالم في شعبية ا%كثر الفاكھة - الطماطمتحسين طعم  اEن الممكن من ،ينيسإ جون مركز أجراهالذي  لبحثل اوفقً 
 من عالية مستوياتالثمار  تمنح طبيعية ةصبغوھي  نثوسيانينالغنية با% الطماطم ةسادرب مارتن كاثي بروفيسور بقيادةقام الباحثون . أطول
 لطماطمل ةالطبيعيالفترة  متوسط ضعفحفظ فترة  الديھ وراثًيا المعدلةالطماطم البنفسجية  أند. كاثي  فريقاكتشف . كسدةلa المضادة المواد
ثمار نكھتھا ساعد على إنتاج و ،طريان الثمرةو تعفن إلى تؤدي التي النضج إفراط عمليةأ بطأ نثوسيانينا% وأن ا،يومً  ٤٨إلى  ٢١وھي 

 .الطماطم حصاد بعديأتي  خطير مرض وھو الرمادي، للعفن عرضة أقل البنفسجية الطماطم كانتكما . أطولفظھا حفترة وأفضل 

 

 لمستھلكيندى ال ربأك جاذبيةلديھا و نكھةال في أكمل طماطم أصناف Aنتاجمنتجين لل جديد ھدف بحثال لنا حدد قدل"كاثي  بروفيسور تقال
 الفراولة مثل خرىالطرية ا% الفواكهعلى  اأيضً  الدراسة ھذه نتائج تطبيق يمكنكما ." فترة حفظھا لزيادة سبةً ن ةتجاريال قيمةأكثر في الو
  .العليق وتتو

  

h6p://news.jic.ac.uk/2013/05/purple-المزيد من التفاصيل متاحة على موقع مركز جون إينيس: 

eedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=tomatoes/?utm_source=f 

Feed%3A+NewsFromTheJohnInnesCentre+%28News+from+the+John+Innes+Centre%29.  
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  من الخطر للتحذير في النباتات إرسال اJشارات آلية يحددون العلماء

  

 تحت فطرية شبكات تستخدم النباتات أن المتحدة المملكة فيروثامستيد  ثوبحمحطة و ھوتون جيمس ومعھد أبردين جامعةب العلماء اكتشف
 قدرة عن تكشف التي ا%ولىوُتعد الدراسة  ،"إيكولوجي ليتيرز" بمجلة الدراسة نشرتم  .الَمن آفات ھجوم من اجيرانھ لتحذر ا�رض
 .الطريقة بھذه ا%رض تحت التواصل على النباتات

 

من أجزاء  شبكاتتحت بالنمو  مجموعة كل فينباتات  ث�ثةل سمحوا، ومجموعاتخمس  في) Vicia faba( الفول نبات زراعةب العلماءقام 

. فطرية روابطبدون أي  ينقيباالوحافظوا على النباتين . ىخرمجموعة أ إلى الجذور من مجموعة من تنموفطرية مشابھة للخيوط الفطرية 
 جذبت ھاولكن نالمَ سئولة عن مقاومة الم الكيميائية المواد من مجموعةإفراز لتحفيز  ،نواحد في كل مجموعة بالمَ  نباتقاموا بغزو  ثم
 .المنالحشرات التي تفترس  حدوھو أ بير،دباال

 

 ،يةتحتال الفطرية الشبكةبواسطة  الُمَھاَجمةبالنباتات  ةبطترم ھاولكن تخضع للھجوم لم التي النباتاتحيث بدأت  ملحوظ، بشكلحدث ا%مر 
 ظلتقد ف وبالتالي كيميائية، اتدفاعتقدم  فلمالتي لم يتم ربطھا بالروابط الفطرية  نباتاتأما ال. اأيضً  الدفاعية الكيميائية اتستجابفي إفراز ا�

قاموا بتغطية  الباحثون ولكن الھواء، طريق عن اكيميائيً  التواصل ھايمكن النباتات أن السابقة ا%بحاث أظھرتقد و. المن لھجوم عرضة
 .ا%رض فوق اAشاراتلغاء آلية إرسال A كياسبا% النباتات

 

networks-underground-use-http://www.hutton.ac.uk/news/plants-شاھد البيان الصحفي لمعھد جيمس ھوتون على 

danger-communicate.  
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  العلمي البحث

  يكتشفون جين يقوي مقاومة النبات ضد اMفات العلماء

  

بداخلھا النباتات  طورت وبالتالي ،aمراضل ةمسببالكائنات الو اEفات مثل البيئية اAجھادات عن ابعيدً  التحرك على القدرة إلى النباتات تفتقر
جاسمونيت  باسم المعروفة النباتية الھرمونات أن الحديثة الدراساتبعض  أظھرت وقد. راضرا% هھذ من أنفسھم لحماية معقد مناعة جھاز

)jasmonates (بو الباحثوقد اكتشف . النبات نمو فيكما تلعب دوًرا ھاًما  ،من الضرر النوع ھذا مثلعن  الدفاع في اھامً  ادورً  تلعب 
وھو مسئول فقط عن حماية النبات ) JAV1(في مسار ھرمون الجاسمونيت يسمى أحد الجينات  الصين في ھواجتسين جامعةب وزم�ؤه وھو
 .هتطوير في يشارك و�

 

 ھذاو ة،الممرض اتالكائنب اAصابةعند  أو الحشرات ھجوم خ�لتقوم بتخليق الجاسمونيت  النباتاتفإن  ،التي توصل لھا ھوو لنتائجل اووفقً 
 .اEفات ضد مقاومةزيد اليوبعد انح�ل البروتين  دفاعيلجين الا تعبير تنشيط يتم. JAV1 بروتين إلى انح�ل يؤدي

 

  .نفسھا من اEفات لحمايةھرمون الجاسمونيت  شاراتA النباتات ماستخدا عندتي تحدث ال الجزيئية اEليات الدراسة ھذه فسرت

 

 .cell/abstract/S1097-http://www.cell.com/molecular-00332(13)2765-8اقرأ الملخص على 
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  الحشرية اMفات ضد Btبجامعة و2ية آيوا يعيدون استخدام سم الـ  الباحثون

  

حرشفية ا%جنحة  اEفات أنواع ةمكافحلالمعدلة وراثًيا  محاصيلال فينجح العلماء في تعبير جينات بكتيريا الباسي�س ثورينجينسيس 
العالم قام  ،المشكلة هھذ لمعالجةو. المذكورة Btالـ بكتيريا  بروتيناتب� تتأثر حشرات البق (نصفيات ا%جنحة)  ذلك، ومع. والخنافس

Nanasaheb Chougule الـ  لبروتين قصيرة ببتيد سلسلة ةضافبإ يواأ و�ية جامعةوزم�ءه بBt فات أنواعأمعاء  ھا فيلربطEا 

 .البروتين فعالية وزيادة المستھدفة

 



 الحلقاتأحد  في ا%مينية ا%حماض استبدال أو إضافة طريق عن الباز�ءداخل أمعاء آفة أميني  حمض ١٢مكون من ببتيد  الباحثونأدرج 
 Acyrthosiphon( الباز�ءحشرة البق المسماة آفة  ضد تهوسميالبروتين  ارتباط تحسين إلى دىيؤ ھذاو). Bt )Cyt2Aaالـ  لسم الث�ث

pisum ( اءالخضر الخوخوآفة )Myzus persicae.( 

 

 وخصوصاالبق  آفاتضد  وراثًيا معدل ينباتنظام مكافحة  لتطوير الدراسة في المستخدمة التقنيةقد يمكن استخدام  نتائج، إلى ااستنادً و
 .العالمية الزراعة تھدد التياEفات 

 

  .h6p://www.pnas.org/content/110/21/8465.fullاقرأ المقال البحثي على 
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  ما وراء كروب بيو تك

  الكريسماس شجرة جينوم يقرأون تسلسل العلماء

  

الصنوبر  شجرة جينوم تسلسلمن قراءة  ا%خرى البحثية المؤسساتبو) UPSC( السويدفي بمدينة أوميو  النبات علوم مركزب العلماءانتھى 

يعمل ھذا  أن توقعيُ و. ةوراثييتم قراءة شفرته ال البذور اتاريُتعد ھذه الشجرة أول نبات من فصيلة ع. الكريسماس شجرةب المعروفة النرويج
 .انوعھ من ةفريدبصورة  البذور عارياتنشأة و وتكيف تطور فھمل الطريق ديمھا�كتشاف العلمي على ت

 

 حدد وقد. مرات سبعب البشر لدى نظيرهحجمه ضعف حجم حيث يبلغ  رسم خريطته الوراثية يتم جينوم أكبر يةالنرويجشجرة الصنوبر لدى 
 ةالناجم" الجينوم سمنة" إلى يرجع ھذاف للدراسة اوفقً و البشر،ما يملك م قليً�  أكثرأي  الوظيفية، الجيناتألف من  ٢٩ما يقرب من  العلماء

 ا%نواعيوجد لدى  بينما. التطوري التاريخ ذمن السنين م�يين من مئات عدة مدى على تراكمالتكراري الم النووي الحمض تسلسل عن
 .نفس اEليةلديھا  الصنوبرياتيبدو أن  �و التكرار،ھذا  من للتخلص فعالة آليات ا%خرى والحيوانية النباتية

 

 الجيني الحمل من الرغمب اجدً  جيد بعمل تقومالصنوبر  شجرة أن للنظر ال�فت من"قائً�  UPSCمركز  منذكر بروفيسور بار إنجفارسون 

 الشفرة فيموجودة " ةرسال" مليار ٢٠ من يقرب ما على الحصول ھو للمشروع ا%كبر التحدي أن وأضاف". الغير ضروري عليھا
 .الفعلي النووي الحمض تسلسل على الحصول من بدً�  الصحيح، ترتيبھافي الصنوبر  لشجرة الوراثية

 

umu/news-http://www.umu.se/english/about-اقرأ المزيد حول مشروع التسلسل على 

sequenced.cid216079-genome-spruce-norway-events/news/newsdetailpage/the  و

auth-ture/journal/vaop/ncurrent/full/nature12211.html#affilhttp://www.nature.com/na.  
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  وراثًيا الحيوانات المحورة تقييم إجراءاتتنشر  EFSA ھيئة

  

 البيئة على وراثًيا المعدلة للحيوانات المحتملة الضارة اEثار لتقييم توجيھيةال مبادئال) EFSA( ا%غذية لس�مة ا%وروبية الھيئة نشرت

 تقاريراستعداًدا %ي  ا%وروبية المفوضية قبل من المطلوب النحو على الجديدة اAرشاداتنشر  تم. والحيوان اAنسان صحة على كذلكو
 .وراثًيا المعدلة والطيوروالثدييات  والحشرات aسماكل ةيقبلستمتقييم 

 

 صياغة) ١: (وراثًيا المعدلة لحيواناتل البيئية المخاطر لتقييم خطوات ست EFSA، حددت ھيئة ا%وروبية المفوضية توجيھات على بناءً 

 توصيف) ٤( ؛الخطر المتعرض له توصيف) ٣( ؛الخطر توصيف) ٢(له؛  عرضتمالنوع الخطر  وتحديد المخاطر تشمل التي المشكلة
 .للمخاطر العام التقييم) ٦( المخاطر؛ إدارة استراتيجيات) ٥( ة؛المخاطر

 

  .h6p://www.efsa.europa.eu/en/press/news/130523.htmلمزيد من التفاصيل، اقرأ المبادئ التوجيھية على 
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  إع+نات

  الغذائي وا�من الزراعةالذكرى السنوية لمجلة 

  

الوصول وتعد ھذه المجلة من المج�ت ا�لكترونية ذات الوصول الحر ( لھا ا%ولى السنوية بالذكرى الغذائي وا%من الزراعة مجلةتحتفل 
على  السنوية الذكرى افتتاحية أقرا. )المجاني والغير مقيد للدراسات البحثية الخاضعة للمراجعة العلمية

h6p://www.agricultureandfoodsecurity.com/content/2/1/7/abstract. 

 

. ةالسريع النشر وعملية جودةال عاليةخدمة المراجعات العلمية  من �ستفادةل مخطوطاتھم تقديم إلى الباحثين مجلةالالمحررون ب اويدعو
 ويلكوموصندوق  الوطنية لصحةا معاھدو الطبي ھيوز ھوارد معھد مثل ممولينالحر الخاصة بعدة  الوصول سياساتل المجلةتخضع 
 .الخيري ترست

 

أو أرسل بريد إلكتروني  /http://www.agricultureandfoodsecurity.comلمزيد من المعلومات حول المجلة، قم بزيارة الموقع 

  .rhiannon.meaden@biomedcentral.comعلى 
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  الندوة الدولية السابعة لبحوث ا�رز الوراثية

  

 معھداليقوم . الفلبينب ماني� في ثاني دوست فندقب ٢٠١٣ نوفمبر ٠٨-٠٥في الفترة  ا%رزفي الوراثية  لبحوثالسابعة ل الدوليةالندوة  عقدستُ 
 تعلمو تواصل منصة ويوفر. العالم في ا%رز بحوث اتندو وأھم أكبرُيعد أحد  ھوو الحدث على تنظيم ھذا )IRRI( ا%رز بحوثل الدولي

 .ا%رز إنتاجفي  خبراتھم لتبادلبعضھم البعض  معللتعاون والعمل  والخاص العام القطاع وممثلي والخبراء ا%رز لباحثيممتازة 

 

  .genetics.com/-http://riceلمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع 

  

  ] ةرسال لصديق | تقييم ھذه المقالإ [

 

  رسائل تذكيرية

  ٤٤رقم  ISAAA موجزلالمخطط البياني 

  

وھو  ٢٠١٢لعام المحاصيل الُمعدلة وراثًيا /سويق المحاصيل الُمنتجة بالتكنولوجيا الحيويةلت العالميوضع الحول  جديد بياني مخططتم نشر 
المخطط  عرضيمكن . السنوي ا�ستعراض في جيمس ك�يف قدمھا التي مةاالھ التفاصيلالمخطط  يلخص. ISAAA موقع علىمتاح اEن 

  .h6p://www.isaaa.org/resources/publica.ons/briefs/44/infographic/default.aspعلى  البياني

 


