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كاليستوس جوما :العالم بحاجة إلى المحاصيل المحورة وراثيًا للقضاء على الجوع
منغوليا ولوكسمبورج يصدقان على بروتوكول ناجويا

أفريقيا
•
•
•

أفريكا رايس يكشف عن أصناف أرز جديدة ألفريقيا
تطوير ذرة ھجين ة مقاومة لألعشاب الطفيلية الضارة في كينيا
ناميبيا تدشن مختبر الختبار بذور المحاصيل

األمريكتين
•
•
•

وزارة الزراعة األمريكية تحقق في ظھور قمح معدل وراثيًا في والية أوريجون
جينوم الكاكاو يكشف عن واسمات وراثية تحسن الطعم واإلنتاجية
دراسة ب وزارة الزراعة األمريكية تھدف إلى تقوية األرز حيويًا من خالل العناصر األساسية

آسيا والمحيط الھادئ
•
•
•
•
•

بيل جيتس يثني على جھود معھد  ICRISATلمكافحة الجوع
ورشة عمل للتواصل الزراعي بين أصحاب المصالح في إندونيسيا
فيتنام تتعاون مع اليابان لتطوير نباتات كاسافا عالية الغلة
تواصل علوم األغذية في إندونيسيا
مزارعي البطاطس يحضرون ورشة عمل زراعية في إندونيسيا مع المرشدين الزراعيين

أوروبا
•
•

العلماء يحددون اآللية الدفاعية للنبات ضد مسببات األمراض
وزير الزراعة البريطاني يتحدث عن تكنولوجيا التعديل الوراثي في مؤتمر قمة الغذاء

البحث العلمي
•
•

دراسة تكشف عن منظم جديد آللية التأشير الھرموني في النباتات
العلماء يفحصون )تجربة المستوى األول( للمحاصيل المعدلة وراثيًا

ما وراء كروب بيو تك
•

الھندسة الوراثية تغير حاسة الشم لدى البعوض

إعالنات
اإلعالن عن دورة تدريبية )مقرر دراسي( على اإلنترنت بعنوان :مقدمة في تشفير الحمض النووي
•
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عالم ًيا
كاليستوس جوما :العالم بحاجة إلى المحاصيل المحورة وراثيًا للقضاء على الجوع
أكد بروفيسور جامعة ھارفارد وخبير التنمية الدولية كاليستوس جوما في خطابه بجامعة ماكجيل أن الدول النامية ستحتاج إلى ابتكارات
التكنولوجيا الزراعية وخاصة المحاصيل المعدلة وراثيًا إلطعام شعوبھا .وقال بروفيسور جوما أنه في الوقت الذي تستفاد فيه  ٢٨دولة من
زراعة مثل ھذه المحاصيل ،ال تجني جميع مناطق العالم فوائد تلك المحاصيل بصورة كاملة.
قال د .جوما في الحديث الذي ألقاه بجامعة ماكجيل خالل حصوله على درجة الدكتوراه الفخرية "كما تزداد التحديات الغذائية العالمية ،يجب
أيضًا أن توسعة الوسائل البشرية لتشمل التعديل الوراثي وغيرھا من التكنولوجيات ".ثم ذكر أمثلة البتكارات العلوم النباتية المحورة وراثيًا
في أفريقيا حيث يوجد ھناك أربع دول فقط تزرع المحاصيل المحورة وراثيًا.
وأخيرً ا ،ناشد د .جوما العالم ً
قائال إن الوقت قد حان للعمل بشجاعة مع الشعور الملح بعدم القيام بأي شيء يحمل مزي ًدا من المخاطر لتجربة
التكنولوجيات الجديدة .وأردف ً
قائال "ال يمكننا تحمل عواقب االنسياق وراء الركود التكنولوجي".
يمكن االطالع على خطاب بروفيسور جوما من خالل الرابط التالي:
h p://belfercenter.ksg.harvard.edu/publicaon/23124/plea_for_agricultural_innovaon.html
] إرسال لصديق | تقييم ھذه المقالة [

منغوليا ولوكسمبورج يصدقان على بروتوكول ناجويا

منغوليا ولوكسمبورج ھم آخر الدول التي صدقت على بروتوكول ناجويا بشأن حرية الوصول للموارد الوراثية والمشاركة العادلة
والمنصفة للمنافع الناشئة عن استخدامھا في اتفاقية التنوع الحيوي .ويھدف البروتوكول إلى توفير قدر أكبر من الثقة القانونية والشفافية
لمقدمي ومستخدمي الموارد الوراثية لتعزيز فرص التقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة من استخدامھم.
تم اعتماد البروتوكول التكميلي في اجتماع األطراف الخامس ) (MOP 5لبروتوكول األمان الحيوي في ناجويا باليابان عام  ،٢٠١٠ويشمل
البروتوكول التكميلي قوانين وإجراءات دولية تنص على المسئولية القانونية والتعويض في حالة حدوث ضرر ناتج عن الكائنات الحية
المحورة وراثيًا .سيدخل البروتوكول حيز التنفيذ بعد إتمام  ٥٠دولة عملية التصديق عليه.
شاھد قائمة التوقيعات والتصديقات على .h ps://bch.cbd.int/protocol/pares/#tab=1
] إرسال لصديق | تقييم ھذه المقالة [

أفريقيا
أفريكا رايس يكشف عن أصناف أرز جديدة ألفريقيا
أطلق "فريق تربية النباتات" التابع لمركز أفريكا رايس جيل جديد من أصناف األرز المحسنة تحت عالمة تجارية جديدة باسم ""ARICA
ويمثل ھذا االسم اختصار لجملة "أصناف أرز محسنة ألفريقيا" .ت َّكون فريق التربية عام  ٢٠١٢ويضم باحثين دوليين في تربية األرز من
 ٣٠دولة أفريقية ،ويعمل الفريق كجزء من مشروع ممول من اليابان لتطوير الجيل التالي من أصناف األرز الجديد لدول أفريقيا جنوب
الصحراء وجنوب شرق آسيا.
ً
طويال ،فقد اعتمد فريق أفريكا رايس نھج اختباري متعدد البيئات لزيادة كفاءة
وحيث أن عملية اختيار السالالت المرغوبة تستغرق وقتا
وفعالية ھذه السالالت .وباإلضافة لباحثي األرز والمزارعين وأعضاء اللجان الوطنية المختصة بإنتاج األصناف والجھات األخرى
المشاركة في التقييم .تم اختيار خمسة أصناف من العالمة الجديدة " "ARICAوف ًقا لتقييم دقيق لسالالت األرز المتفوقة في جميع أنحاء القارة
األفريقية .وقد تفوقت جميع ھذه األصناف على األصناف المعروفة خالل االختبارات.
شاھد البيان الصحفي ألفريكا رايس على h p://africarice.wordpress.com/2013/05/30/new-generation-rice-
.varieties-unveiled-for-africa/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter
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تطوير ذرة ھجينة مقاومة لألعشاب الطفيلية الضارة في كينيا
طور العالم الكيني د .ماثيوس ديدا صنفين جديدين من الذرة الھجينة المقاومة للنبات العشبي المدمر المعروف باسم الحشيشة الساحرة
)الستريجا( .يعمل د .ماثيوس كباحث في تربية الذرة بكلية الزراعة واألمن الغذائي بجامعة ماسينو ،وقد استطاع تطوير صنفي ذرة ينتجان
مادة كيميائية طبيعية توقف نمو أعشاب الستريجا أو الحشيشة الساحرة .تؤثر ھذه األعشاب الضارة على محاصيل الحبوب في أجزاء كثيرة
من أفريقيا و ُتعد سب ًبا رئيس ًيا لضعف المحاصيل في شرق أفريقيا حيث ساعد المناخ في انتشارھا في السنوات األخيرة.
تخضع األصناف الختبارات تمييز وتوحيد واستقرار تتم بواسطة ھيئات تنظيم البذور مثل ھيئة كينيا المعنية بالتفتيش الصحي النباتي
ً
حديثا يتميز بوضوح عن األصناف الحالية المتداولة في السوق .ستكون األصناف
) (KEPHISلتحديد ما إذا كان صنف البذور المطور
الجديدة متاحة للتسويق في أواخر عام  .٢٠١٤تتسبب أعشاب الستريجا سنويًا في تدمير محاصيل تقدر قيمتھا بـ  ٣٨-١٠مليون دوالر في
كينيا.
اقرأ المقال الكامل على  h p://bit.ly/16G7r5Aأو يرجى التواصل على البريد االلكتروني التالي لمزيد من التفاصيل
.Georgeachia2011@yahoo.com
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ناميبيا تدشن مختبر الختبار بذور المحاصيل
افتتحت وزارة الزراعة والمياه والغابات في ناميبيا رسميًا المختبر الزراعي الذي سيُستغل لتحليل بذور المحاصيل المعدلة وراثيًا .تم تحديث
المختبر بتكلفة قدرھا  ١٠مليون دوالر ناميبي ويضم أحدث المعدات التكنولوجية الختبار الكائنات المعدلة وراثيًا .ويشتمل المختبر على
مجاالت تخصصية أخرى من بينھا الفحوص الغذائية وتحليل التربة والقيمة المضافة وتطوير المنتجات.
اقرأ المقال الكامل على http://allafrica.com/stories/201306010122.html
] إرسال لصديق | تقييم ھذه المقالة [

األمريكتين
وزارة الزراعة األمريكية تحقق في ظھور قمح معدل وراثيًا في والية أوريجون
أجرت ھيئة التفتيش المعنية بالصحة الحيوانية والنباتية التابعة لوزارة الزراعة األمريكية ) (APHIS-USAIDتحقيق بشأن احتمال ظھور
نباتات قمح مھندسة وراثيًا مقاومة للجاليفوسيت في والية أوريجون .قام المسئولون باختبار العينات الموجودة بمختبرات وزارة الزراعة
األمريكية ووجدوا بينھا صنف قمح محور وراثيًا تابع لشركة مونسانتو تم ترخيص اختباره حقليًا في الفترة .٢٠٠٥-١٩٩٨
ووف ًقا لوزارة الزراعة فإن صنف القمح ال يشكل مصدر قلق على سالمة األغذية وف ًقا للتشاور الحر الذي أجرته إدارة األغذية واألدوية
) (FDAحول سالمة األغذية واألعالف المرتبطة بصنف القمح المذكور عام  .٢٠٠٤خلصت إدارة األغذية واألدوية إلى أن ھذا الصنف
آمن مثله مثل بقية األصناف التقليدية الموجودة بالسوق.
تم إصدار ھذا التحقيق رسم ًيا من قبل وزارة الزراعة األمريكية لتحديد مالبسات وتفاصيل الحالة وأسباب حدوثھا .وبمجرد إثبات أن
الوضع يشكل انتھا ًكا لقانون وقاية النبات ) ،(PPAستسعى ھيئة  APHISلتوقيع العقوبات ،ولديھا السلطة إلحالة الوضع للمحاكمة الجنائية
إذا تطلب الوضع.
اقرأ البيان الصحفي على .h p://www.aphis.usda.gov/newsroom/2013/05/ge_wheat_detecon.shtml
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جينوم الكاكاو يكشف عن واسمات وراثية تحسن الطعم واإلنتاجية
اكتشف العلماء تسلسل جيني يساعد على تحسين إنتاجية ومقاومة أشجار الكاكاو ضد األمراض باإلضافة إلى تحسين طعم الشوكوالتة.
شارك كل من وزارة الزراعة األمريكية وجامعة إنديانا ومعھد ھادسون ألفا وشركة  IBMفي بحث تعاوني استطاعوا من خالله تحديد
الواسمات الوراثية ألشھر أصناف الكاكاو في كوستاريكا ويسمى كاكاو ماتينا .ويشتھر كاكاو ماتينا بإنتاجيته العالية ونكھته الممتعة.
و ُيتوقع أن تساعد الواسمات الوراثية في تقليل وقت استنساخ أشجار الكاكاو من  ١٨-١٢سنة إلى  ٨-٧سنوات .كما يتوقع العلماء زيادة
عوائد الكاكاو إلى  ٣٫٥-٣طن للھكتار الواحد ،أي بزيادة قدرھا  %٥٠٠عن العائد العادي لصنف الماتينا الذي يقدر بـ  ٤٥٠كجم للھكتار
الواحد .وأضاف العلماء أن أشجار الكاكاو الجديدة ستتطلب كميات أقل من المبيدات الحشرية وستنتج حبوب أكبر باإلضافة إلى تحسين
قدرتھا على مقاومة األمراض.
لمزيد من التفاصيل ،اقرأ البيان الصحفي على
.h p://www.alphagalileo.org/ViewItem.aspx?ItemId=131674&CultureCode=en
] إرسال لصديق | تقييم ھذه المقالة [

دراسة بوزارة الزراعة األمريكية تھدف إلى تقوية األرز حيويًا من خالل العناصر األساسية
ُيجري الباحثون بوزارة الزراعة األمريكية والمعاھد األخرى دراسة على جينات األرز التي تتحكم في امتصاص وتخزين المعادن الحيوية
بھدف تحسين القيمة الغذائية لألرز الذي يُعد الغذاء الرئيسي لحوالي نصف سكان العالم.
ووف ًقا لشانون بينسون ،أحد الباحثين بالوزارة ،فھم يخططون لتطوير أصناف أرز جديدة تتمتع بحبوب قوية تحتوي على تركيزات عالية من
واحد أو أكثر من المعادن الـ  ١٤األساسية مثل الزنك والحديد والكالسيوم .كما يعمل الفريق على تطوير بيانات الواسمات الجزيئية
الستخدامھا في تحديد نباتات األرز الغنية بالمعادن دون الحاجة لزراعتھا حتى مرحلة النضج خالل عمليات التربية والتحسين .وحتى اآلن،
فقد الفريق بالفعل موقع  ١٢٧جين في  ٤٠منطقة كروموسوم مختلفة مرتبطة بالتركيزات العالية لبعض المعادن المحددة ومرتبطة ببعض
الخصائص األخرى للحبوب.
لمزيد من التفاصيل ،يرجى زيارة .h p://www.ars.usda.gov/is/pr/2013/130528.htm
] إرسال لصديق | تقييم ھذه المقالة [

آسيا والمحيط الھادئ
بيل جيتس يثني على جھود معھد  ICRISATلمكافحة الجوع
قام بيل جيتس ،المشارك الرئيسي في مؤسسة بيل آند ميليندا جيتس ،بزيارة المراكز الرئيسية للمعھد الدولي لبحوث المحاصيل في المناطق
االستوائية شبه القاحلة في منطقة باتانشيرو في حيدر أباد بالھند في  ٣٠مايو  .٢٠١٣تم تكريم جيتس من قبل معھد  ICRISATكأول سفير
للنوايا الحسنة للمعھد ،اعترا ًفا بالدعم السخي والمتواصل من مؤسسة بيل آند بيليندا للمعھد.
أبرزت زيارة جيتس مدى أھمية األعمال والمبادرات التي يقوم بھا معھد  ICRISATوشركائه ،ال سيما في تقديم التحسينات التكنولوجية
المستخدمة في الزراعة الحديثة باإلضافة إلى أفضل الممارسات التنظيمية للمحاصيل "اليتيمة" أو المھملة مثل البقوليات والحبوب
المزروعة في األراضي الجافة .ومع اعتبار أن انعدام األمن الغذائي وسوء التغذية ما زالوا أكبر التحديات التي تواجه البشرية في العقود
المقبلة ،أعرب جيتس عن القدرات اإلمكانية والمحتملة ألعمال معھد  ICRISATعلى المحاصيل المھملة في مساعدة ماليين من صغار
المزارعين في األراضي الجافة في آسيا وأفريقيا جنوب الصحراء النتشال أنفسھم من الجوع والفقر وسوء التغذية.
شاھد البيان الصحفي لمعھد  ICRISATعلى http://www.icrisat.org/newsroom/news-releases/icrisat-pr-2013-
.media13.htm
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ورشة عمل للتواصل الزراعي بين أصحاب المصالح في إندونيسيا
اختتمت ورشة عمل للتواصل في علوم التكنولوجيا الحيوية الزراعية بين الباحثين ومسؤولي الحكومة والصناعة في جاكرتا في السادس
عشر من مايو  .٢٠١٣حضر خاللھا أبرز المتحدثين د .إم ھيرمان من المركز اإلندونيسي لبحوث التكنولوجيا الحيوية الزراعية والموارد
ً
فضال عن خبراء التواصل من مجلس معلومات األغذية
الوراثية )(ICABIOGARD؛ وإر تيتي من وكالة األغذية واألدوية اإلندونيسية؛
الدولي ) :(IFICكيمبرلي ريد؛ ود .مارتينا نيويل؛ ود .تيموثي سيلنو؛ وأندرو بينسون.
افتتح السيد أجوس باكباھان ،رئيس اللجنة اإلندونيسية لألمان الحيوي ،ورشة العمل رسم ًيا وتحدث عن أھمية التواصل في مجال
التكنولوجيا الحيوية أمام  ٥٠مشار ًكا .تم تنظيم ورشة العمل بواسطة مركز معلومات التكنولوجيا الحيوية اإلندونيسي بالتعاون مع مجلس
معلومات األغذية الدولي وبدعم من الجمعية الزراعية اإلندونيسية ومؤسسة  SEAMEO BIOTROPوھيئة .ISAAA
ناقش كل من د .مارتينا نيويل ،من مجلس معلومات األغذية ،وإم ھيرمان ،من مركز  ،ICABIOGARDالوضع الحالي للتكنولوجيا الحيوية
الزراعية في الواليات المتحدة وإندونيسيا ومناطق العالم الرئيسية .بينما تحدثت إر تيتي من وكالة األغذية واألدوية اإلندونيسية عن معرفتھا
بشأن كيفية قياس وتطوير الفھم العام .وشاركت كل من كيمبرلي ريد وإني يوردينايا خبراتھم في تحسين وسائل االعالم كأداة للتواصل
ونشر معلومات التكنولوجيا الحيوية.
لمعرفة المزيد حول ورشة العمل ،برجاء التواصل مع ديوي سورياني من مكتب معلومات التكنولوجيا الحيوية اإلندونيسي على
.catleyavanda@gmail.com
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فيتنام تتعاون مع اليابان لتطوير نباتات كاسافا عالية الغلة
اتفق علماء فيتنام واليابان على التعاون لدراسة أصناف الكاسافا المعدلة وراثيًا لتطوير أصناف عالية الغلة من شأنھا المساعدة في الحد من
تآكل التربة أو نضوب مناطق زراعة الكاسافا .تم توقيع وثيقة التعاون التالي في يوكوھاما في اليابان بتاريخ  ٢٢مايو بين ممثلي المعھد
الياباني للبحوث الفيزيائية والكيميائية ومعھد فيتنام للوراثة الزراعية.
وقال نائب رئيس الوزراء نجوين ثين في خطابه خالل مراسم التوقيع أنه يأمل في نجاح ھذا المشروع لتمھيد الطريق للتعاون الزراعي بين
البلدين في المستقبل.
سيتم إنشاء مختبر للتكنولوجيا الحيوية في فيتنام كجزء من التعاون لتسھيل تعزيز التعاون البحثي بين العلماء في كال البلدين.
راجع المقالة على http://en.vietnamplus.vn/Home/Vietnam-Japan-cooperate-for-highyield-
.cassava/20135/34828.vnplus
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تواصل علوم األغذية في إندونيسيا
نظم مركز معلومات التكنولوجيا الحيوية اإلندونيسي ) (IndoBICورشة عمل لتواصل علوم األغذية في جاكرتا بالتعاون مع مجلس
معلومات األغذية الدولي في  ١٥مايو  .٢٠١٣افتتح ورشة العمل د .بامبانج بوروانتارا مدير مركز  IndoBICوكيمبرلي ريد ،المدير
التنفيذي لمجلس معلومات األغذية ،وأشاروا إلى أنه يجب أن تكون وسائل اإلعالم أكثر دقة في نقل األخبار .وأوصوا وسائل األعالم بھذه
الرسالة "ابحثوا عن المتحدث المتمرس في ھذا المجال ،وإذا لزم األمر فلتقوموا بإجراء دراسات علمية".
قدم ستة متحدثين بارزين من مجلس معلومات األغذية ومن إندونيسيا مواضيع المختلفة حول التصورات والقضايا والدراسات الجديدة
الخاصة بعلوم األغذية في إندونيسيا .وشارك كل من د .ديدى فاردياز ود .داھرول سياه من جامعة بوجور الزراعية خبراتھم حول المفاھيم
الرئيسية الخاطئة المتعلقة بعلوم األغذية في إندونيسيا وكيفية تفسير الدراسات العلمية وتقييم سالمة األغذية .وناقش كل من د .كيمبرلي ريد
ود .مارتينا نيويل ود .تيموثي سيلنو ود .أندرو بينسون تحديات التواصل في علوم األغذية من خالل وسائل اإلعالم ،وكيفية االستجابة
لمصالح واھتمامات الجمھور ،باإلضافة إلى وسائل التواصل في علوم األغذية.

حضر ورشة العمل  ٤١صحفي من الجرائد الوطنية والمجالت الشعبية ومجالت اإلنترنت بما في ذلك صحيفة كومباس )أكبر صحيفة في
إندونيسيا( وموقع ) detik.comأكبر مواقع وسائل اإلعالم في إندونيسيا(.
لمعرفة المزيد حول ورشة العمل ،برجاء التواصل مع ديوي سورياني من مكتب معلومات التكنولوجيا الحيوية اإلندونيسي على
.catleyavanda@gmail.com
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مزارعي البطاطس يحضرون ورشة عمل زراعية في إندونيسيا مع المرشدين الزراعيين
انعقدت ورشة عمل حول دور التكنولوجيا الحيوية في تربية البطاطس ولوائحھا التنفيذية في اندونيسيا للمزارعين ومسؤولي الحكومة في
باندونج في الفترة  ٨-٧مايو  .٢٠١٣تحدث السيد كوسمانا من معھد بحوث الخضروات اإلندونيسي خالل المؤتمر عن تحسين أصناف
البطاطس من خالل التربية التقليدية .وناقش كل من د .إم ھيرمان ود .دينار أمبارواتي من مركز " ICABIOGRADالمركز اإلندونيسي
لبحوث التكنولوجيا الحيوية الزراعية والموارد الوراثية" لوائح تنظيم وتسويق منتجات التكنولوجيا الحيوية في إندونيسيا ،وتطبيقات
التكنولوجيا الحيوية في تحسين صفات البطاطس ،على التوالي.
ً
وخاصة في إندونيسيا .وأيد المزارعون المشاركون في
وأعرب المشاركون عن حماسھم تجاه تطبيق المحاصيل المحاصيل المحورة وراثيًا
الورشة فكرة استخدام التكنولوجيا الحيوية كوسيلة للمساعدة على تحسين إنتاجية البطاطس وزيادة دخلھم .تم اختتام الحدث بزيارة إلى
التجارب الحقلية للبطاطس المحورة وراثيًا في حقل المزارع في منطقة بالينجان .و َّ
اطلَع المشاركون على الفرق بين النمو في كال
المحصولين التقليدي والمحور وراثيًا .جمعت ورشة العمل  ٣٥مزارع ومرشد زراعي من جاوة الغربية بدعم من مشروع دعم التكنولوجيا
الحيوية الزراعية ) (ABSP IIبالتعاون مع مركز  IndoBICومركز  ICABIOGRADوھيئة  ISAAAومؤسسة .SEAMEO BIOTROP
لمعرفة المزيد حول ورشة العمل ،يرجى التواصل مع ديوي سورياني من مكتب معلومات التكنولوجيا الحيوية اإلندونيسي على
.catleyavanda@gmail.com
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أوروبا
العلماء يحددون اآللية الدفاعية للنبات ضد مسببات األمراض
اكتشف العلماء بجامعة فاخينينجن ومركز األبحاث أن مستقبالت آر إل بي ) (RLP-receptorالموجودة خارج الخاليا النباتية تلعب دورً ا
ھا ًما في آلية دفاع النبات وتشارك البروتينات األخرى الموجودة في نفس الموقع لتحذير النبات عند ھجوم الفطريات .ويجيب ھذا االكتشاف
أخيرً ا عن السؤال الذي طارد العديد من علماء النبات حول العالم لسنوات عديدة .وتقدم نتائج ھذه الدراسة خيوط جديدة لتربية المحاصيل مع
تحسين آلية دفاعھا ضد األمراض التي تسببھا الميكروبات والكائنات الممرضة.
بعد استخالص مركب مستقبالت الـ  RLPمن أوراق الطماطم ،اكتشف العلماء أن عد ًدا من مستقبالت  RLPيقوم بتخصيص بعض مستقبالت
 RLKالمعروفة باسم  SOBIR1لتحذير الخلية من الھجمات الفطرية .ويتسبب إغالق جين مستقبالت الـ  RLKفي تثبيط فعالية مستقبالت الـ
 .RLPوبالتالي أوضح العلماء أن مستقبالت  RLPال يمكنھا تحذير الخلية دون التعاون مع مركبات  .SOBIR1تم نشر نتائج ھذه األبحاث في
المجلة العلمية ).Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America (PNAS
شاھد البيان الصحفي لجامعة فاخينينجن على http://www.wageningenur.nl/en/news-wageningen-ur/Show/Great-
.mystery-of-a-plant-defence-pathway-unravelled.htm
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وزير الزراعة البريطاني يتحدث عن تكنولوجيا التعديل الوراثي في مؤتمر قمة الغذاء
قدم السيد أووين باتيرسون ،وزير المملكة المتحدة للبيئة واألغذية والشؤون الريفية ،خطا ًبا خالل مؤتمر القمة البريطاني اإليرلندي
بخصوص االبتكار في قطاع األغذية الذي ُعقِ َد في  ٢٩مايو  .٢٠١٣وقال إن ھذا المؤتمر وقطاع األغذية يمثلون دورً ا ھا ًما في المساعدة
على تحرير اإلمكانات االقتصادية للمملكة المتحدة وإيرلندا .وأكد أن نجاح صناعة األغذية قد يعزى إلى قدرتھا على تبني التكنولوجيات
الجديدة مثل تكنولوجيا التعديل الوراثي.
وقال باتيرسون "ال أخفي أنني أعتقد أن تكنولوجيا التعديل الوراثي لديھا القدرة على أن تكون أداة حاسمة لمساعدتنا في التصدي للتحديات
العالمية لألمن الغذائي وتكثيف الزراعة المستدامة .لقد شارك  ١٧مليون مزارع في زراعة  ١٧٠مليون ھكتار من المحاصيل المعدلة
وراثيًا على مستوى العالم عام  ،٢٠١٢وھذه تمثل النسبة أكثر من  %١٢من األراضي الصالحة للزراعة في العالم ،وھذا يمثل زيادة قدرھا
 ١٠٠ضعف منذ عام  ".١٩٩٦وتحدث أي ً
ضا عن تجربة البرازيل حيث تمثل نسبة فول الصويا المعدل وراثيًا  %٩٠من إجمالي فول
الصويا الزروع في البالد ،ألنه يتميز بفعاليته من حيث التكلفة حيث تقل تكلفته عن الفول التقليدي بنسبة  ،%٣٠وھذا باإلضافة إلى فوائده
البيئية المتمثلة في الحد من استخدام مبيدات اآلفات.
وأضاف باتيرسون "لدى االتحاد األوروبي أقوى وأدق نظام قائم على األمان في العالم للكائنات المعدلة وراثيًا  -وبالفعل يجب أن تخضع
المنتجات لھذه الضوابط .ولكن ھناك ما ھو أكثر ذلك ليقوم به االتحاد األوروبي ككل لتسھيل السوق إلى المنتجات الخاضعة لھذا النظام .لقد
تأخر االتحاد األوروبي في مسألة المنتجات المعدلة وراثيًا ،وأخشى أننا سنندم لو لم نحاول اللحاق بالركب".
اقرأ النص الكامل لخطاب باتيرسون على https://www.gov.uk/government/speeches/rt-hon-owen-paterson-mp-
.speech-at-the-uk-ireland-food-business-innovation-summit
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البحث العلمي
دراسة تكشف عن منظم جديد آللية التأشير الھرموني في النباتات
انتھى العلماء بكلية دارتموث بالواليات المتحدة من دراسة اآلليات الجزيئية المتحكمة في قدرة النبات على تمييز الھرمونات واالستجابة لھا.
ُتعد الھرمونات المضادة للشيخوخة مثل السايتوكاينين ھامة للسيطرة على نمو وتطور النبات ،ويشمل ذلك تحفيز النمو والتخضير والتمثيل
الغذائي وانقسام الخاليا.
استطاع ھيو يونج كيم وزمالؤه تحديد عائلة من البروتينات تسمى ) (KMDتعمل كمنظم جديد إلشارات السايتوكاينين .كي يتمكن النبات من
تنظيم عملية النمو ،يجب أن يتعرف السايتوكاينين ويقوم بتحويل ھذه المعلومات إلى تغيرات تحدث في التعبير الجيني .تستھدف بروتينات
الـ  KMDمجموعة رئيسية من عوامل النسخ التي يتحكم السايتوكاينين في تنظيمھا ،ثم تنظم تغيرات التعبير الجيني الذي يحدث كرد فعل
على وجود السايتوكاينين .عند زيادة تركيز بروتينات الـ  ،KMDستقل استجابة السايتوكاينين )أو سيقل نمو النبات( ،والعكس بالعكس.
تقدم نتائج الدراسة فھم أفضل للسايتوكاينين وأن بروتينات الـ  KMDيمكن أن تساعد في تحسين اإلنتاجية الزراعية.
اقرأ المقالة البحثية على .h p://www.pnas.org/content/early/2013/05/28/1300403110.abstract
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العلماء يفحصون )تجربة المستوى األول( للمحاصيل المعدلة وراثيًا
عادة ما تخضع محاصيل الـ  Btالمحورة لـ "تجربة المستوى األول" قبل تسويقھا لتحديد آثار المحصول على الكائنات غير المستھدفة.
وتشمل ھذه االختبارات تغذية الكائنات المختبرة ببروتينات الحشرات من محاصيل الـ  Btفي المختبر .تتعرض الكائنات خالل االختبار
لتركيزات عالية من بروتينات الحشرات أعلى من تلك التي تتعرض لھا في البيئة الطبيعية ،وبالتالي تكون نتائج ھذه التجربة أضمن من
الدراسات األخرى التي يتم فيھا تغذية الكائنات المختبرة بأجزاء نباتية من محصول الـ  .Btومن ثم ،قام يون-ھي لي وزمالءه باألكاديمية
الصينية للعلوم الزراعية بتحليل بيانات "تجربة المستوى األول" من حيث سمية بروتينات الـ  Btعلى مفصليات األرجل )ككائنات غير
مستھدفة(.

ركز الباحثون على ثالثة عوامل ھامة في التجربة "تجربة المستوى األول" (١) :طرق نقل بروتين الـ  Btللكائنات المختبرة؛ ) (٢تحديد
واختيار المركبات المستخدمة كنموذج إيجابي )(Positive control؛ ) (٣وسائل مالحظة تركيز واستقرار والنشاط الحيوي لبروتين الـ
 Btأثناء التجربة .وأظھرت النتائج أن بروتينات الـ  Btليس لھا سمية مباشرة على الكائنات غير المستھدفة.
اقرأ الملخص على .h p://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/1744-7917.12044/abstract
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ما وراء كروب بيو تك
الھندسة الوراثية تغير حاسة الشم لدى البعوض
نجح الباحثون بمعھد ھووارد ھيوز الطبي في تغيير طريقة استجابة البعوض للروائح ،بما في ذلك رائحة البشر والمادة الكيميائية الطاردة
للحشرات " .(N,N-Diethyl-meta-toluamide) "DEETاستخدم الفريق البحثي بجامعة روكفلر بقيادة د .ليزلي فوسھول ،أحد تقنيات
الھندسة الوراثية المعروفة باسم " "zinc-finger nucleasesلتحوير جين األوركو  orcoفي البعوضة المصرية المسببة لحمى الدنج.
وأظھرت البعوض المحورة قدرة أقل على استشعار الرائحة والحظ الباحثون أن الحشرات أصبحت تفضل رائحة البشر بدرجة أقل.
كما اختبر الباحثون استجابة البعوض المحور تجاه مادة الـ  .DEETتم تعريض البعوض إلثنين من األذرع البشرية ،أحدھما طبيعي واآلخر
مرشوش بمحلول يحتوي على الـ  ،DEETطار البعوض نحو كال الذراعين ولكنه سرعان ما طار بعي ًدا عن الذراع المغطي بمادة الـ
 .DEETوقالت فوسھول أن ھذا يكشف عن آليتين مختلفتين يستخدمھم البعوض الستشعار مادة الـ .DEET
لمزيد من المعلومات حول ھذه الدراسة ،اقرأ البيان الصحفي على .h p://www.hhmi.org/news/vosshall20130529.html
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إعالنات
اإلعالن عن دورة تدريبية )مقرر دراسي( على اإلنترنت بعنوان :مقدمة في تشفير الحمض النووي
تقدم جامعة جويلف مقرر دراسي أونالين بعنوان مقدمة في تشفير الحمض النووي .يتكون المقرر من  ٨وحدات أسبوعية تغطي الدروس
األساسية في علم الوراثة الالزم إلدراك مفھوم تشفير الحمض النووي " "DNA Barcodingوكيفية اختيار الواسمات الجزيئية كمعايير
للكائنات المختلفة.
قم بزيارة الموقع لمعرفة كافة التفاصيل والمواعيد الخاصة بالمقرر
.http://www.dnabarcodingcourses.ca/
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