
  ٢٠١٣ يونيو 13                في ھذا العدد

  ا�خبار

  عالمًيا

 " في الھندوجبورل معاھدة تجديد -عاھدة الخمسينية المعقد مؤتمر " •

 اتالموافق بيانات قاعدةُتحد�ث  ISAAAھيئة  •

 الغذائي ا(من في أساسي محور الحيوية التكنولوجياينبغي أن تكون : جون إنتاين •

 اليونان في ٢٠١٣لعام  للبذور العالمي المؤتمرعقد  •

 

  أفريقيا

 الزراعية الحيوية التكنولوجيازيادة أبحاث ل يدعو تنزاني عالم •

 على تعزيز التكنولوجيا وا2بتكارالقارة  يحث ا2فريقي ا2تحاد •

  

  ا�مريكتين

 القمح لتحسين جزيئية واسماتيطورون  الباحثون •

 2 تحتوي على أصناف معدلة وراثًيا كيةيا(مر القمح صادرات •

 الثمار ارخضرمشكلة ا على لتغلبل نمزارعيال لمساعدة وراثًيا معدلة موالح أشجار •

  

  آسيا والمحيط الھادئ

 Bt الـ قطن من ينتفعون الھند في المزارعين فقراء: دراسة •

 "أفضل لحياة الوراثية الھندسة"يناقش موضوع بعنوان لرابطة العلوم الصينية  السنوي ا2جتماع •

 ا(رز بحوث تعزيزل IRRIتعاون مجلس البحوث الزراعية الباكستاني مع معھد  •

  

  أوروبا

 ضوئيال توجهال آليةيفسرون  العلماء •

 كارلو فيوراثًيا المحورة  البطاطسعلى  TEAGASCھيئة بدء المرحلة الثانية من بحوث  •

  

  البحث العلمي

 الدود يرقاتأمعاء في  Btمسارات سم الـ يدرسون  العلماء •

  

  ما وراء كروب بيو تك

 جذعيةالخIيا اختبار أمان لل ونطوريمنظمة الكومنولث العلمية  علماء •

 البرازيلتجاربھا ب في دنجال حمىالمسبب ل البعوض قمعتعلن عن شركة "أوكسيتيك"  •

  

  إع*نات

    ISPA جمعيةالحادي عشر ل مؤتمرال •



  عالمًيا

  بورلوج" في الھند معاھدة تجديد -عقد مؤتمر "المعاھدة الخمسينية 

 

 لجنوب جبورلو ومعھد )ICAR( الزراعية للبحوث الھندي المجلسبالتعاون مع  )CIMMYT( والقمح الذرة لتحسين الدولي المركزينظم 

. الھندب دلھي في ٢٠١٣ أغسطس ١٧-١٦في الفترة  "بورلوج معاھدة تجديد -  الخمسينية المعاھدة"بعنوان مؤتمر دولي ) BISA( آسيا

 لزراعةا لنجاح جديدة رؤية زيحفت إلىالمؤتمر  ويھدف الھند، إلى جبورلو نورمانا(ولى للسيد  زيارةالخمسون لل الذكرىب الحدثحتفل سي
 .آسيا جنوب في الغذائي ا(منالخاصة بتعزيز  شراكاتترسيخ ال في أملوي آسيا جنوب في

 

 ا2بتكار علىا2جتماع  وسيركز .بورلوجب اقتداءً  الجماعي للعمل اYلھام Yيجاد المعنية الجھاتإلى جمع المعاھدة الخمسينية  إطIقيھدف 
كما . وباكستان ونيبال والھند Iديشجبن في الزراعية القيمة سلسلة وتعزيز الغذائي ا(من 2نعدام قليميةاY حلولكمحركات لل والتعاون
 بروفيسور بينھم منو الخضراء، الثورة في مخبراتھ جبورلو نورمان. د مع للعمل الفرصة لھم تيحأُ ممن  العالميين العلماءسيشارك 
  .فاسال سوريندرد.  و لومبكين توماسو د.  راجارام سانجاياخوش و د.  ورديفد. ج و جيمس كIيف. د و سواميناثان

  

البريد  من خIلولمزيد من المعلومات برجاء التواصل مع فيبا داوان  /h�p://borlaug50.bisa.orgللتسجيل، يرجى زيارة الموقع 

  v.dhawan@cgiar.orgاYلكتروني 
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ث قاعدة ISAAAھيئة    الموافقات بيانات ُتحد4

  

 GM ا2نترنت على ھابيانات قاعدة في مفيدة ىخرخاصية أ) ISAAA( الزراعية الحيوية التكنولوجيا تطبيقاتل الدولية ةھيئالأضافت مؤخًرا 

DatabaseApproval  تم  يالمحورة وراثًيا الت المحاصيلصناف أحول  مفيدة معلومات إلى الوصول للمستخدمين تسمح أن شأنھا من
 .اعتمادھا

 

 ؛المخاطر تقييم؛ وملفات اوراثيً للدخول على صفحات بھا وصف تفصيلي لZصناف المحورة روابط  بياناتال قاعدةب الجديد القسميقدم 
 ا(صلي المصدر إلى المستخدمين توجيه سيتمو. الوراثية العناصرا(صناف أو  عن الكشف وأساليب ؛الخبراء آراءو ؛التنظيمية القراراتو
 .التي يرغبون في تنزيلھا معلوماتال أوملف لل

 

 ٢٦ ونمثلي نوعه من فريدصنف  ٣٢٨ خاصة بـ معلوماتعلى  احاليً  ات على ا(صناف المحورة وراثًياالموافق بيانات قاعدةتحتوي 
 عتهلزرا أو أعIفأو  غذاءالمحصول المذكور ك 2ستخدام ا(قل على ةواحددولة  في التنظيمية الجھات موافقة معمحور وراثًيا  لومحص
 .عام كلھذا الرقم  ينمو أن المتوقع منو. صلة ذات ومعلومات تنظيميملف  ٢٠٠٠ من (كثر روابطقاعدة البيانات تقدم و. اتجاريً 

 

 منا2نتفاع  لزيادة محاولة في الماضي العام أواخر فيالمحورة وراثًيا  المحاصيلالخاصة ب بياناتھا قاعدةطوير تعلى  ISAAAھيئة  تعمل
تلك وسيلة  بياناتال قاعدة أصبحتوقد . العالم أنحاء جميع في التنظيمية السلطات قبل منتوضيحھا  تم التيوالمحورة  محاصيلال معلومات
 والصناعات الزراعية المجتمعاتتنتشر بھا  التي لدوال في دعمال علىالمحورة وراثًيا تحصل  محاصيلال أن لعالملتخبر ا ISAAAتستخدمھا 

 أكثر البيانات قاعدة لجعل التحسينات من مزيدال لتنفيذ ISAAAھيئة  وتخطط. الوراثي ليعدتال تكنولوجيا من تستفيد أن يمكنالتي  الغذائية
  .عامالجمھور الوالجھات المعنية  مختلفيستفيد منھا ل ا2ستخداممن حيث  سھلأو فائدة

  

على  ISAAAيمكنك زيارة قاعدة بيانات الموافقات الخاصة بھيئة 
http://www.isaaa.org/gmapprovaldatabase/eventslist/default.asp.  
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  الغذائي ا�من في محور أساسي الحيوية ينبغي أن تكون التكنولوجيا: جون إنتاين

  

 لتلبية اجدً  ةماھ الوراثية الھندسة أن العالم أنحاء جميع في العلماء يعتقد"قائIً  الوراثيةنشر الثقافة  مشروع مؤسس، جون إنتاينصرح 
 ".الغذائية المواد على المتزايد العالمي الطلب

 

 وحدھا الحديثة التقليدية التكنولوجيا"، وقال واشنطن ات فيسياسال ثوبح اتمنظمأحد في معھد كاتو،  ٢٠١٣يونيو  ٤بتاريخ إنتاين تحدث 
 ما% عن ١٠٠إلى  ٧٠بنسبة  الغذاءمزيد من  إنتاجى لإ العالمحول  المزارعين حتاجيس ٢٠٥٠ عام بحلول أنه اأيضً  وأضاف". تكفي 2

 .الحاضر الوقت في ينتجونه



 

 والقمح الذرة مثل لZكل ةصالح غيرال البرية الحبوب حولت التقليدية التربية، فالوراثية والھندسة التقليدية التربية بين الفرقوأوضح إنتاين 
 إلى التوصل أجل من الوقت من الكثير تستغرقو دقيقة غيرمازالت  التكنولوجياھذه  فإن ذلك، ومع. السنين مر على لذيذة أصناف إلى

 مقاومةزيادة الغلة و مثل المطلوبة الخصائصب البذور إنتاج حيث من أدق الوراثية الھندسةفإن  ،وعلى الجانب اbخر. ةناسبم أصناف
  .اbفات

  

  .h�p://london.usembassy.gov/food_security045.htmlاقرأ المقال ا(صلي على 
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  اليونان في ٢٠١٣لعام  للبذور العالمي عقد المؤتمر

  

انعقدت . ٢٠١٣ الماضي مايومن  ٢٩-٢٧الفترة  في اليونانب أثينا في ٢٠١٣لعام  للبذور العالمي مؤتمرال) ISF( للبذور الدولي ا2تحادنظم 
 منتدى بمثابةحيث كان المؤتمر  ؛أفضلالصناعية بشكل  الممارساتمشاركة وتعزيز ل فرصةمما جعله  المؤتمر خIلتقنية  اجتماعات

 ھذه ومن للبذور، الدولية التجارة تسھيلللبذور في المقام ا(ول إلى يھدف ا2تحاد الدولي . والتطورات ا(حداث آخرمعرفة و للنقاش
 تدابير ھيئة: ، وتمثلت في المنظمات التاليةا(خيرة التطوراتبشأن  الدولية الساحة من المتحدثين من يعال مستوىندوبون الم شھد الزاوية،
 لZغذية النباتية الوراثية الموارد بشأن الدولية والمعاھدة ؛والتنمية ا2قتصادي التعاون منظمةو ؛وياجنا وبروتوكول؛ النباتية الصحة

 المنظمات ھذه جميع. النبات لوقاية الدولية وا2تفاقية ؛المحاصيل لتنوع العالمي والصندوق ؛البذور 2ختبار الدولية والرابطة ؛والزراعة
 .صياغتھا فيوقد ساھم اتحاد البذور الدولي  البذور صناعة على محتمل تأثيرلديھا 

 

وجھة نظر و ؛البذور فياYنتاج  مستوى انخفاضحول ) ISFرؤية اتحاد البذور الدولي (: ينموقفوثيقتين ل المؤتمر خIل ISFاعتمد اتحاد 
 في الصينفي  بكين في القادم للبذور العالمي المؤتمرعقد سيُ أخيًرا و. البذور صحةعلى  المباشرة غيرا2ختبارات اتحاد البذور الدولي حول 

  .٢٠١٤ مايو

  

  .m.bruins@worldseed.orgالبريد اYلكتروني  من خIللمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع مارشيل برونس 
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  أفريقيا

  الزراعية الحيوية لزيادة أبحاث التكنولوجيا يدعو تنزاني عالم

 

 تطبيقدولة إلى ال ،الزراعية البحوث معھدفي  كباحثوالذي يعمل  تنزانيا في العلوم جائزة على الحائز، دونجورود. جوزيف دعا 
 .الغذاء إنتاجفي  قدرتھا لتحسين الزراعية الحيوية التكنولوجيا

 

 والباحثين الخريجين شباب وشجع. السIم دار جامعة في مايو ٢٧في  عامة محاضرة في مؤخراالصريحة  دعوةه الھذ. جوزيف د قدم
 .العلميالمجال  ھذا من كبير قدر على الحصول تنزانياحتى يتسنى ل الزراعية الحيوية التكنولوجياعلى ا2ھتمام ب الطموحين

 

تنزانيا قادرة على . الزراعي اYنتاج تحديات لمواجھة اكبيرً  اوعدً  الحديثة الزراعية الحيوية التكنولوجياتحمل "د. جوزيف قائIً  وأشار
 التكنولوجياالعلماء الذين يعملون في مجال  إلى باYضافة (نه والمستقبلية الحالية القدرة لدينا كدولة ناأن وأعتقد م،والعلاستضافة أحدث 

 ".والدكتوراه الماجستير طلبة اأيضً  دربن نحن البIد، في احاليً  الحيوية

 

ثقته . جوزيف عن د أعربالبنية،  سافااالكمرض مسحة و) CMD( سافااالكمرض تبرقش  معالجة في فريقه أحرزه الذي التقدموإشارة إلى 

  .الزراعية الحيوية التكنولوجيا في كمنت تنزانيا في الغذائي اYنتاج تحديات على اYجابة أنالكاملة في 

  

البريد اYلكتروني التالي  من خIل. أو يمكنك التواصل معنا h�p://bit.ly/12l0aFFادخل على  ةالكامل ةلقراءة المقال

nicholasnyange@yahoo.com.  
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  على تعزيز التكنولوجيا وا:بتكارالقارة  يحث ا:فريقي ا:تحاد

  

 موالعل مجالفي  مختبراتالو التدريبزيادة  خIل من والمؤسسية البشرية ھاقدرات وتطور الھندسية ھاقدراتبحاجة إلى أن تزيد من  أفريقيا
المدمجة العمل  خطة لمراجعةتم تشكيلھا  التي ا2فريقي ا2تحاد خبراء لجنة تقرير لمشروع اوفقً جاء ھذا البيان  وا2بتكار، والتكنولوجيا

 .القارة في والتكنولوجيا لعلومل

 

 توصيات يحدد الذي التقرير مشروع في ٢٠١٢ عام يوليوشھر  في المعين الخبراء فريق إليھا توصل التي النتائجالضوء على  طيسلتم ت
 من العلماء كبار من الخبراء لجنةتتألف . ٢٠٢٤و  ٢٠١٤في الفترة بين عامي  القارةفي  والتطوير والبحث والتكنولوجيا موالعل توجيه
 مدير الدين، سراج وإسماعيل ھارفارد جامعةب الدولية التنمية ممارسات أستاذ جوما، كاليستوس رئاستھا في ويشارك القارة أنحاء مختلف
 .مصر في اYسكندرية مكتبة

 

 من لIعتمادجاھز  النھائي التقرير سيكون" قائIً  ا(فريقي ا2تحاد مفوضيةب والتكنولوجيا العلوم شعبة رئيس و،جيدراوأو ماھاماصرح و
 من وھذا. القارة في المتقدمة والتطوير والبحث التعليم مرافقب با2ھتمام الفريق أوصى قدو، العام ھذامن  2حق وقت فيقريًبا  ا2تحاد قبل
  ".المعرفةا2قتصاد الذي تقوده  إلى وا2نتقال ا2بتكار خIل من المستدامة التنميةإلى  أفريقيا انتقال تسريع شأنه

  

أو يمكنك التواصل معنا من خIل البريد اYلكتروني  h�p://bit.ly/17jNWiLاقرأ المقالة الكاملة على 

Georgeachia2011@yahoo.com.  
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  ا�مريكتين

  القمح لتحسين جزيئية يطورون واسمات الباحثون

  

 الصدأ لمقاومة جزيئية واسمات تطوير إلى يھدف مشروع على لويزيانا، و2ية جامعةب AgCenterالباحث بمركز  ھاريسون، ستيفيعمل 

وقد شكل  ،LA841 قمحال صنف علىھاريسون يعمل . ردةابال بيئاتال في القمحالتي تصيب  الثIثةأمراض الصدأ وھو أحد  ،يشريطال

في  عالية ارتباطنسبة  لھا التي المفيدةالواسمات  لتحديدبايساخ  نيرانجان الجزيئية ا(حياءعالم و كاسترو أليخاندروالباحث  معفريًقا 
 يشريطال الصدأضد  مستقرة مقاومةأظھرت  التي الجينات من فريد مزيجيحتوي على  LA841أن صنف  فريقال قالو. الحقلية مقاومةال

. مختلفةالالصدأ الشريطي  لس2Iت لتعريضھا مواقع ثIثة في LA841 صنف رااختبوقام الفريق ب. الماضيةا2ثني عشرة سنة  خIل

 نطاق على المستخدمة ا(عشاب مبيدات لبعض القمحتصف تحمل  خريطةلرسم  جزيئية واسمات اأيضً ه مختبرويستخدم نيرانجان في 
 .واسع

 

  .يانسيھال وذبابةا(وراق  صدأو يشريطال الصدأفائقة ضد  مقاومةذو  LA3200باسم  محتمل خرإلى تطوير صنف آ اأيضً  الفريق ويتطلع

  

لمزيد من التفاصيل، اقرأ البيان الصحفي على 
-molecular-uses-h�p://www.lsuagcenter.com/news_archive/2013/june/headline_news/Researcher

program.htm-breeding-wheat-improve-to-markers.  
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  ا�مريكية : تحتوي على أصناف معدلة وراثًيا القمح صادرات

  

 في افھااكتشتم معتمدة  غيرمحورة  قمح سIلة أي على حتويي 2 البIد تصدره الذي القمح أن) USDA( ا(مريكية الزراعة وزارة أعلنت
الحقل المملوك للمزارع اختIط او انتقال إضافي بين الس2Iت في  حدوث على دليل أيلم يتم العثور  ذلك،عIوة على و. ونجأوري و2ية
 خلصتفقد  وبالتالي. حقولھم في نتشرت لم سIلةال أن المزارعين مع مقابIتالأوضحت نتائج و ،وراثًياالمحور  القمحوجود أبلغ عن  الذين
 سIمةتوضيح ا(مور بشأن ل تحقيقاتھا ستواصل لكنھاو يالتجار يسير في التيار 2المحور وراثًيا  القمح أنإلى  كيةيا(مر الزراعة وزارة
 .القمح

  

  .=h2ld6oHwmk-http://www.youtube.com/watch?vبيان وزارة الزراعة على يوتيوب شاھد 



gene-no-find-wheat-s-u-exported-of-04/tests-06-h�p://www.bloomberg.com/news/2013-أخبار ذات صلة 

strain.html-altered.  
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  مشكلة اخضرار الثمار على للتغلب المزارعين لمساعدة وراثًيا معدلة موالح أشجار

  

في للبحث  نمزارعيمما دفع ال ،الموالح ارخضرامرض (شجار الموالح (الحمضيات) بسبب المستمر  موتمن ال المتحدة الو2ياتتعاني 
النظام  سديتسبب في  مستعصيبكتيري  مرض ھو "الموالح اخضرار". لZمراض مقاومةوراثًيا  موالح معدلة أشجارتطوير  إمكانية
 .النھاية في ا(شجارتموت و نضجالثمار في ال تفشلالموالح، حيث  شجرةل يائالوع

 

 امريكأ مجلس فيالخامس والعشرون  السنوي المؤتمر، خIل فلوريدا جنوب فيين الرئيسيين للموالح مزارعأحد ال كريس، ريك وقال
إمكانية تطوير  إلى وأشار المرض، ھذابسبب % ١٥تمثل  خسارة، أنھم يعانون في الوقت الحالي الزراعية الحيوية لتكنولوجيال يةلشمالا

 وقتفي  جھات أربعمن  مسألةون العالجي أنھم كريس وقال. A&Mجامعة تكساس ب AgriLifeمركز بحوث  في وراثًيا معدلةموالح  أشجار

 .ستھلكمالرعاية و والزراعية التنظيميةالمسائل و البحوث ذلك في بما ،واحد

 

 التكنولوجيا من تستفيد أن يمكن التي الفاكھةو الخضارمحاصيل  منُتعد الموالح  أن AgriLifeبحوث  لمركز التنفيذي المدير بيل،. د وقال

 وا(ناناس التفاح من محسنة أصنافتطوير  العلماءاستطاع  الحيوية، التكنولوجيا خIل من"قائIً وأضاف  .بصورة كبيرة الحيوية
 ".المرغوب فيھا خرىا( والصفات ا(مراض مقاومةبخاصية  أخرى ومحاصيل اوالكوسس والبطاط

 

conferencesed-transgenic-addresses-h�p://today.agrilife.org/2013/06/06/kress-اقرأ المزيد حول الموضوع على 

conference/-biotechnology-at.  
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  الھادئ والمحيط آسيا

  Btالـ  قطنينتفعون من الھند  في فقراء المزارعيندراسة: 

  

بواسطة الباحث  بلوس وانوفقاً للدراسة المنشورة بمجلة جاء ھذا  "الغذائي ا(من انعدامقادرة على خفض نسبة  وراثًيا المعدلة لمحاصيلا"
 .ةيالزراعباكستان  جامعة منُكسير  وشاھزاد ألمانيافي  نجنيجوتجامعة  من نيمات

 

 ةعازرالمزارعين ب من فقط% ٣٨قام  ،٢٠٠٢ عام فيف. الھند في سنوات سبع لمدة الزراعية ا(سرنفس  على دراستھم الباحثون أجرى
 .Btالـ  قطنيتبنون  ينالمزارع من% بالفعل ٩٩أصبح  ،٢٠٠٨ عام بحلولو. للحشرات المقاوم القطن

 

 ،يةغذا(جودة و الحرارية السعرات استھIكتحسين ساھم بصورة ملحوظة في الـمحور وراثًيا  قطنال أن خرىا( تحليIتال وأظھرت
ا(سر  بين% ٢٠- ١٥ بنسبة الغذائي ا(من انعدامخفض نسبة التعديل الوراثي على  تكنولوجياعملت  وقد. تحسين دخل العائلةوأدى ھذا إلى 

 أن يمكن ولكنھا التغذية وسوء الجوع مشكلة لحل ت كافيةليس اوحدھ وراثًيا المعدلة المحاصيل أن إلى الباحثون وخلص. لقطنل المنتجة
 .أوسع نطاق على الغذائي ا(من استراتيجية في اھامً  اعنصرً تصبح 

 

اقرأ المقالة ذات المصدر المفتوح على 
h�p://www.plosone.org/ar@cle/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pone.0064879.  
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  "أفضل لحياة الوراثية الھندسة"لرابطة العلوم الصينية يناقش موضوع بعنوان  السنوي ا:جتماع

  

ج في وييانج مدينة في ٢٠١٣ مايو ٢٦-٢٥ في الفترة) CAST( والتكنولوجيا للعلوم الصينيةرابطة للالخامس عشر  السنوي ا2جتماع دقَ عُ 
 في) ChinaBIC( يالصين الحيوية التكنولوجيا معلومات ومركز) CSBT( الحيوية لتكنولوجيال ةالصينيشارك كل من الجمعية . الصين

 ةلحيا الوراثية الھندسة"عنوان بتناول المنتدى موضوع  .ا2جتماعخIل  والزراعة والصحة الحيوية لتكنولوجيال الدولي المنتدى استضافة
 .الوراثية الھندسة لميIدا(ربعين  والذكرى النووي، لحمضلالمزدوج  الحلزونيالمركب  2كتشافالستين  ذكرىا2حتفال بال ھدفب" أفضل

 



 اتتطبيق واستعرضت المنتدى ،)ISAAA( الزراعية الحيوية التكنولوجيا تطبيقاتل الدولية ةھيئلل العالمي المنسق ،ھوتيا راندي. د ترأس
بحث والتطوير لل الراھن الوضع والصين السودان من علماءال ناقشو. والمستقبلية الراھنة العالمية القضايا لمعالجة وراثًيا المعدلة المحاصيل

 عرض تفصيلي حول مساھمة ا(مريكية بايونير دوبونتمؤسسة  مندويستينج  جون. دوقدم . دولھم في الزراعية الحيوية تكنولوجيافي ال
 .أحد المحاصيل المعدلة وراثًيا، في تحسين ا(غذيةوھو ، ا(وليكالغني ب الصويا فول

  

من مكتب معلومات التكنولوجيا الحيوية الصيني من خIل البريد  Zhang Hongxiangلمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع د. 
  .zhanghx@mail.las.ac.cnاYلكتروني 
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  ا�رز بحوث لتعزيز IRRIتعاون مجلس البحوث الزراعية الباكستاني مع معھد 

  

وقال . ا(رز بحوث تشجيعل تفاھم مذكرة) IRRI( ا(رز لبحوث الدولي والمعھد) PARC( باكستانب الزراعية البحوث مجلسكل من  وقع

 علماء بين التعاون تعزيز عن فضIً  ا(رز زراعة نظامتطوير على تسريع ستساعد  التفاھم مذكرةأن  PARCأحد كبر المسئولين بمجلس 

 .التفاھم مذكرةعلى  اوقع IRRIمن معھد  دوبرمان أكيم. ود ،PARCمجلس  رئيس أحمد، افتخار. دأن كل من  وقال. IRRIومعھد  باكستان

 

؛ الوراثيةالجيرمبIزم والمواد تبادل  ذلكوالبيئية ويتضمن  الحيوية للضغوطالمقاومة  ا(صناف لتحسين ولويةا( ىعطَ تُ سُ  مذكرة،ال وبموجب
 زراعية ممارسات تطويرو اYرشاد؛موظفي و المزارعينو ا(رز علماء من القادم للجيل البشرية الموارد تنميةو ؛وحفظ الجيرمبIزم وجمع
 .السياسات ودعم؛ المعلوماتو التكنولوجياتبادل و المحلية،ا(رز إنتاج  (نظمةالمحسنة  لZصناف جيدة

 

  .h�p://www.pabic.com.pk/PARC,%20IRRI%20Philippines%20sign%20MoU.htmlاقرأ المزيد على 
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  أوروبا

  الضوئي التوجه يفسرون آلية العلماء

  

 نوذكروا أ ضوئي،ال توجهال عن المسؤول الھرمونتحديد  سويسرا في لوزان دي وجامعة ألمانيا فيالتقنية  ميونيخ جامعةب علماءالاستطاع 
لقد ظھرت . التوجه الضوئي آلية وراء الدافعة القوة ھي ،للساق النامية القمةخIيا  فيالتي تتكون  ةنباتيال اتھرمونأحد ال وكسين،ا(
 نموذجفقد تم تأكيد  اbن لكنو ،١٩٣٧ عام مرة (ول الضوء مصدر نحو النباتات انحناء في ادورً  يلعب وكسينا( أنبتفيد التي  نظريةال

 بروتين عمل كيفيةجامعة ميونيخ  علماءبينما فسر  ،يةالنبات الناقلين من العديدتثبيط  على اقادرً جامعة لوزانا  فريق كان. وكسينا( تنظيم
 اYشارات إلى اتمامً ا2ستجابة  النباتات2 تستطيع  ز،ييناكال ومركباتمن الناقIت  العديداختفاء  عند أنه الباحثون و2حظ. D6PK زييناكال

. الجاذبية عن ابعيدً إلى أعلى  النباتاتمت ون النباتات ھذه فيبشدة  وكسينا( نقل آليةوقد ضعفت . ضوئيال توجهال عن المسؤولة الضوئية
  .ضوئيال لتوجهھو المادة المسئولة عن ا تأكيدبكل  وكسينأن ا( مرة(ول  ا2كتشاف ھذا أثبت

  

http://www.tum.de/en/about-حول ھذه الدراسة، اقرأ البيان الصحفي على الرابط التالي لمزيد من التفاصيل 

releases/short/ar@cle/30854/-tum/news/press. 
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  كارلو المحورة وراثًيا في البطاطسعلى  TEAGASCبدء المرحلة الثانية من بحوث ھيئة 

  

 عام الدراسة ھذه بدأت. سالبطاطفي  اللفحة مرض لمقاومة البيئي ا(ثرحول  الدراسة من الثانية المرحلة في للبدء TEAGASCھيئة تستعد 

في الترة بين  كارلوفي  بارك أوك فيالحقلية  التجارب تنفيذعلى  الموافقة Teagascھيئة ) EPA( البيئة حماية وكالة منحت عندما ٢٠١٢

 .٢٠١٦-٢٠١٢عامي 

 



وثلث  ،المدرجة محورة وراثًيا البطاطس ثلث سيكون. ٢٠١٣ عامالتي ستجري  الدراسة في سبطاطة نبتآ2ف  ٥ما يقرب من  إدراج سيتم
 لتحديد دراسةال في ميراتم إدراج صنف سابرو . ميراالمعروف باسم ساربو  عضويالصنف ال الباقي الثلث يكون وسوف ،محور غير آخر

 .مقاومةكيفية استجابة س2Iت مرض اللفحة تجاه ا(صناف ال

 

الجھات الشريكة من خمسة  معبالتعاون  ،Amiga باسم المعروف ا(وروبي ا2تحادبواسطة  ممولال مشروعال من جزء الدراسة ھذهُتعد 

. الزراعيةالبيئية  النظم على وراثًيا المعدلة النباتات تأثير تقييمالخاصة ب البحوث علىالدراسة  تركز، وا2وروبي ا2تحادفي  ةدولعشر 
 مفتوح يوم Teagascكما ستعقد ھيئة . التربة فيالدقيقة  الكائنات على وراثًيا المعدلة البطاطس تأثير دراسةإلى  Teagascھيئة  وتھدف

 .للزوار المشروع شرحسيقوم الباحثون ب حيث ٢٠١٣ يونيو ٢٦ في بارك أوك في وراثًيا المعدلة المحاصيلحول 

 

اقرأ المزيد حول المرحلة الثانية من الدراسة على 
/BriefingGuildAgriculturalJournalists_24May2013.pdfh�p://www.teagasc.ie/publica@ons/2013/1965.  

الخاصة بھيئة التنمية الزراعية، يمكنك زيارة الموقع لعرفة المزيد من التفاصيل حول بحوث البطاطس المحورة وراثًيا 
http://www.teagasc.ie/news/proposed_gm_potato_research.asp. 
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  العلمي البحث

  الدود أمعاء يرقاتفي  Btيدرسون مسارات سم الـ  العلماء

  

 الذرةات آفأحد  تمثل التي المدمرة ھايرقات بسبب المعروفة فراشاتال عانوأحد أ يھ) Mythimna unipuncta( شجيال دودة فراشة
 سم بكتيريا الباسيIس ثورينجينسيستجاه  شجيال دودة يرقاتالحساسية المنخفضة لنسبة  حول الدراسات من العديد جريتأُ  وقد. الخطيرة

)Bacillus thuringiensis( .،ؤھ بيريزميريتزيل قامت  وھكذاIالسمكان  اذا ما لتوضيح دراسة بإجراء إسبانيافي  لييدابجامعة  اوزم 
 .السم فعالية على الجرعات آثار اأيضً  2حظوا كما. حلنأم م طبيعيمفرز  ليرقاتمعدة ا من رجاخال

 

 ةالمعدللذرة المجففة لوراق ا( من متنوعة كميات على تحتوي غذائيةبأنظمة ) ي السادسمرحلال الطور في( شجيال دودة يرقات تغذية تم
حدث بھا  المتنوعة الغذائيةا(نظمة  على تتغذ التي اليرقات أن النتائج وأظھرت. وراثًيا ةمعدل غيرمن ذرة  أوراق أو) Bt(ذرة الـ  وراثًيا
 غير Btسم الـ  تركيزاتوسط (طور العذراء) خادرة الفي طور وھي  ھاوزن وأ ھازمن تطور وأ ھاوزن زيادة في ا2ختIفات بعض
وھو عبارة عن مادة  ،البيروتروفي الغشاء داخلكما تحلل السم . اليرقاتة بواسطة سريعبصورة  السم من كبير جزءوتم إفراز . المميت
 وبالتالي. التغذية ومدة الجرعة زيادةطردي مع  بمعدلالتخلص منه  تمو اليرقات،أمعاء  فياء المھضوم بالغذتحيط ة منفذ شبه خلوية غير

 .النسيج الطIئي لZمعاء ھو، والفعال العمل موقع إلى السم منفقط  صغير جزء وصل

 

  .أوسع على نطاق لذرةفي ا الحشرات مقاومةمكافحة ل استراتيجياتتطوير في  الدراسة ھذه نتائج ماستخدا يمكن

 

اقرأ الملخص على 
t;jsessionid=F2FA1E32632070E1529018C9h�p://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/eea.12074/abstrac

184B8227.d02t04?deniedAccessCustomisedMessage=&userIsAuthen@cated=false. 
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  ما وراء كروب بيو تك

  اختبار أمان للخ*يا الجذعية منظمة الكومنولث العلمية يطورون علماء

  

 نتائج نشرتم و. آمنة غيرال الجذعية الخIيا لتحديدجديد  اختبار) CSIRO(والصناعية  العلمية للبحوث الكومنولث منظمةب علماءال طور

 .Stem Cells مجلةب دراستھم

 

 بين المقارنة على أعضاء الفريق ركزفقد . جديدة اختبار طريقة إلى لتوصلل سنوات خمس2سليت  أندرو .د بقيادة البحث فريق استغرق
الذي طورناه  ا2ختبارلنا يتيح "قائIً  د. أندرو وأوضح). pluripotent stem cells(متعددة اYمكانات  الجذعية لخIيال المختلفة نواعا(

 ا2ختبار ھذاصبح ي أن ونأمل، يةوالخلالس2Iت  ھذه سIمة ضمان يومھمته ا(ساسية ھ ،منةاb غير يةالجذع خIياعلى ال بسھولة التعرف
 ."يةالجذع ايالخIقائمة على  وفعالة آمنة عIجات تطوير من كجزء روتينيفحص بمثابة 



 

 وجود عدم أو وجود علىبناًء  الخIيا فيصنويتم ت. الخIيا سطح على البروتينات لتحديد الليزرقنية ت الجديد ا2ختبار أسلوب يستخدم
 اأيضً  ويمكن. منةاb الخIيامقارنة ب آمنة غيرال الخIياالمجموعات التي تحتوي على حيث يتم التعرف بسھولة على  محددة بروتينات
 .البشرية الجنينية الجذعية الخIيا من) جسديةالنووي بواسطة الخIيا ال نقلالا2ستنساخ العIجي ( سIمة لتقييم ا2ختبار ھذااستخدام 

 

cell-stem-improve-to-test-develops-http://www.csiro.au/en/Portals/Media/CSIRO-اقرأ البيان اYعIمي على 

safety.aspx المقال البحثي منشور على .h�p://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/stem.1425/abstract.  
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  تجاربھا بالبرازيل في الدنج المسبب لحمى البعوض شركة "أوكسيتيك" تعلن عن قمع

  

 في Moscamedالتي أجرتھا مؤسسة  ةتجربعرضھا في الوقامت ب اbفات مكافحةفي  ةجديدطفرة تكنولوجية أوكسيتيك عن أعلنت شركة 

 .لبرازيلفي ا باھيا و2يةمانداكارو ب قرية في% ٩٦المسبب لحمى الدنج بلغت  لبعوضل قمعالتجربة نسبة  حققت. البرازيل

 

أوكسيتيك  تكنولوجياالمتعلقة بتجربة الYجراء  البرازيل في باولو ساو وجامعة Moscamedعلماء  معتيك يشركة أوكسب علماءتعاون ال

 وراثًياحور الم "العقيم"أدى إطIق البعوض  .)Aedes aegypti( المصرية الزاعجةالمعروف باسم  ،جندال حمىالمسبب ل البعوض ضد

OX513A المستھدفة المنطقة في ةالبري البعوضانخفاض مجموعات  إلى، جوازيرو مدينة من ةبيالقر القرى ىحدإ قرية مانداكارو، في 

 .فقط أشھر ٦ بعد% ٩٦بنسبة 

 

و  Michael.conway@oxitec.comلمزيد من المعلومات يمكنك التواصل معنا من خIل البريد اYلكتروني 

iana@moscamed.org.br.  
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  إع*نات

  ISPA جمعيةالحادي عشر ل المؤتمر

  

 ،)IRRI( ا(رز لبحوث الدولي والمعھد ISPA جمعيةالمنظم بواسطة ، للنباتات الIھوائيةالدولية لجمعية لالحادي عشر  مؤتمرالعقد تم سي

في  تسجيلال تفاصيلو المعلومات من مزيداللمعرفة . الفلبين 2جونا، بانوس، لوس في IRRIمعھد  حرمفي  ٢٠١٣ أكتوبر ١١-٦الفترة  في

 ./h�p://ispa2013.orgالرابط التالي: على  ، ادخلالمؤتمر
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