
  ٢٠١٣ يونيو ٢٦                في ھذا العدد

  ا�خبار

  عالمًيا

 السكاني النمو يتواكب مع � لمحاصيللالحالي نتاج ا� •

 ا#جانب لحاالمص أصحابو المانحة لجھاتعلى ا البحثية ھابرامج عرضت CGIAR مجموعة •

 

  أفريقيا

 أفريقيا في ا#رز إنتاج مضاعفة إلى يھدف يبحث مشروع •

 أفريقيا في اميال إنتاج لزيادة تعاونية بحوث •

  

  ا�مريكتين

 وراثًيا معدلة ةجديد ذرةعلى  توافق البرازيلجنة ا#مان الحيوي في ل •

 النبات في الذاتي ا�خصاب تطور على قربأ نظرة •

 على ا�نترنت الحبوب محاصيل لجينوم أيضية م;حق ُيصدر للعلوم كارنيجي معھد •

 لنباتاتل الفطر غزو كيفيةتكشف  ا#رزلفحة  بحوث •

  

  آسيا والمحيط الھادئ

 وراثًياا#مان الحيوي للكائنات المحورة  شھادة منحعلى  وافقت فيتنام •

 وراثًيا المعدلة المحاصيل س;مة حول الجمھور طمئنت الفلبينيةإدارة ا#غذية وا#دوية  •

 وراثًيا المعدل الباذنجانتجارب  وقف عنحدث يت ينمزارعالأحد  •

  

  أوروبا

 التقليدية المحاصيل من اأمانً  أكثر وراثًيا المعدلة المحاصيل: رسونيبات ينوأو •

 المحورة وراثًيا المحاصيل من ستستفيد أوكرانيا: شركة بي جي إيكونوميكس •

 الغذائية المنتجات في الحيوية للتكنولوجيا المستھلكين تقييم •

  

  البحث العلمي

 ا#خرىفي ا#نساب النباتية لنبات الكاميلينا المحور الجيني  تدفقال إمكانيةالعلماء يختبرون  •

  

  ما وراء كروب بيو تك

 ;لتھاب الرئوي الحاد في الغنمل جديد وراثي اختبار ونوريط باحثونال •

 متوھج حرير �نتاجوراثًيا  القز دوديحورون  العلماء •

  

  إع+نات

 ICRISATالتابع لمعھد كس الجينومي تميز مركزالعاشرة ل التدريبية الدورة •

    ٢٠١٣ب لعام ا#عشا مبيدات مقاومةمكافحة  مسئولياختيار  •



  عالمًيا

  السكاني 2 يتواكب مع النمو لمحاصيللنتاج الحالي ا-

 

 توقعيُ  يتال ةيمانتالم يةسكانالزيادة ال إطعامإذا أردنا  تضاعفي أن يجب لمحاصيلل الحالي العالمي نتاجا� أنإلى  الدراساتخلصت بعض 
 ديباك. د أجرى الھدف، ھذا تحقيقل الصحيح الطريق على نسير ن أننام أكدللتو. ٢٠٥٠ عام بحلول نسمة مليارات ٩ من أكثر إلى تصل أن
الفريق  استخدم. الصويا وفول والقمح وا#رز الذرةتحديًدا  وھي الرئيسية المحاصيل إنتاج �تجاھات تحليً;  مينيسوتا جامعةب وزم;ؤه راي

 ثلثي من يقرب ما حاليا تنتج التي العالمدول  جميعمن  سياسية ةوحد ١٣٥٠٠ما يقرب م جمعھا تم زراعية ئيةإحصا مليون ٢٫٥حوالي 
 .العالمية الزراعية الحرارية السعرات

 

 علىة ضاعفمتساوية أو مت غير معد�تب اسنويً  %١٫٣ و %٠٫٩ و %١% و ١٫٦ بنسبة يدازتت الرئيسية المحاصيل أن الباحثون ووجد
  .٢٠٥٠ عام بحلول العالمي ا�نتاج لمضاعفة %٢٫٤ ھو المطلوب المعدل #ن مخيفة ا#رقام ھذهُتعد و. التوالي

  

http://www.plos.org/wp-على الرابط التالي  بلوس واناقرأ المقالة البحثية المنشورة بمجلة 

ray.pdf-06-08-content/uploads/2013/05/pone.  
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  ا�جانب المصالح المانحة وأصحاب على الجھات البحثية برامجھا تعرض CGIAR مجموعة

  

 المانحة الجھات مع ھااجتماع خ;لالخاص بھا  بحاثا# امجنبر) CGIAR( الدولية الزراعية للبحوث ا�ستشارية المجموعة قدمت
خ;ل ا�جتماع باستعراض  البرامج جميع يممثلقام . ٢٠١٣ يونيو ٢٨-١٧ في الفترة بفرنسا مونبلييه في الخارجيين لحاالمص وأصحاب
 .المترتبة ا]ثارتقدير و ا#ھدافبدء في تأسيس لل معملھوخطط  تفاصيل

 

العمل على : وھم النظام مستوى على نتائجأربعة  حدد يذال" ا�ستراتيجية النتائج إطار"باعتماد  ٢٠١١عام  CGIARقامت مجموعة قد و
 ا�ستشارية، لمجموعةل اوفقُ و. الطبيعية للموارد المستدامة وا�دارة ؛والصحة التغذية وتحسين ؛الغذائي ا#من وزيادة ؛الريففي  الفقر تقليل
  .النتائج تحقيق فيالمحرز  التقدمشرف على توللمجموعة  البحثي عملھي التي توجه ال التنمية نواتجصياغة ل الجارية العمليةفإن 

  

program-research-http://www.cgiar.org/events/cgiar-على الرابط التالي  CGIARشاھد البيان الصحفي لمجموعة 

stakeholders/-external-and-donors-with-engagement.  
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  أفريقيا

  أفريقيا في ا�رز إنتاج مضاعفة إلى يھدف بحثي مشروع

 

 ا#فريقي ا#رز تنميةاتحاد غاية تحقيق  إلى يھدف بحثي مشروع تنفيذعلى  )JIRCAS( باليابان الزراعية للعلوم الدولي البحوث مركزعمل ي

)CARD (تحديًدا يةبحث مواضيع ث;ثةعلى  المشروع ويشتمل. المقبل العقدخ;ل  اأفريقيفي  ا#رز إنتاجمضاعفة في  ةالمتمثل) :تطوير) ١ 

تتناسب  التي المنخفضةا#رز  وأراضي المرتفعات في الموجودة الوراثية الموارد وتحسين تقييممن خ;ل  الحصول عليھايتم  جديدة س;�ت
نموذجي  حقلو ،ويسيا]البادي أرز أنظمة زراعة أحد وھو  ،منخفض التكلفة أرز الباديتقنية  تطوير) ٢( ا#فريقي؛الحقل  ظروفمع 
 .الفيضية السھول مناطق في ا#رز زراعة عيتوس) ٣( ؛ا#فريقية لظروفالبادي يتناسب مع ا رز#

 

 من ا�ستفادة الدولية المنظمات أو الحكوماتتتمكن  بحيث مشترك بحثي مشروع إط;ق أو للتعاون إطار لبناء جارية جھود ھناك وبالمثل،
  .الخاصةوبحوثھم  مشاريعھمفي  الكاملة الثقة مع البحث ھذا مخرجات

  

على  JIRCASيمكنك قراءة النشرة ا�خبارية ا�لكترونية لمركز  لمزيد من المعلومات،

h,p://www.jircas.affrc.go.jp/english/publica0on/newsle,er/pdf/jircasnewsle,er67.pdf.  
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  أفريقيا في يامإنتاج ال لزيادة تعاونية بحوث

  

 للزراعة الدولي المعھدو اليابانية البحثية المؤسسات من العديد معبالتعاون  ،)JIRCAS(باليابان  الزراعية للعلوم الدولي البحوث مركزشرع 

  :إلى المشروع ويھدف. أفريقيا لغرب يامجيرمب;زم ال استخداملتحسين  تعاوني بحثي مشروعتنفيذ في  ،)IITA( ا�ستوائية

 الوراثي التحسين لتسھيل الجزيئية والتقنياتالوراثية  المعلومات واستخدام تطوير )١(

 يامالالذي يحتمل ا�ستفادة منه في عملية تحسين  الجيرمب;زم وتحديد لولمحصالحيوي ل التنوع تحليل تحسين )٢(

 .يامالتحسين ل الھامة الزراعية الصفات لتقييمفعالة  بروتوكو�ت وضع )٣(

 

 يامال أصنافتطوير  فإن وبالتالي. مفيدالالجيرمب;زم ا�نتفاع من و يامالإثراء تقنيات تحسين  فينتائج ھذه البحوث  تسھم أن المتوقع ومن
  .أفريقيا غرب بولشع أفضل غذائي أمن ستقدمأعلى  إنتاجيةذات  جديدة

  

على  JIRCASلمزيد من المعلومات، يمكنك قراءة النشرة ا�خبارية ا�لكترونية لمركز 

h,p://www.jircas.affrc.go.jp/english/publica0on/newsle,er/pdf/jircasnewsle,er67.pdf.  
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  ا�مريكتين

  وراثًيا معدلة جديدة على ذرة توافق لجنة ا�مان الحيوي في البرازيل

  

 اجلستھ في )Comissão Técnica Nacional de Biossegurança, or CTNBio( البرازيلالفنية ل_مان الحيوية في  لجنةال وافقت

 مقاومصنف  ووھ ،TC1507 x DAS-59122-7 وراثًيا المعدل لذرةلصنف ا التجارييونيو على ا�نتاج  ٢٠بتاريخ  ١٦٣رقم  العامة

 Biotechnology Brazil ؛ وDow AgroSciences Seedsالحشرية ومبيدات ا#عشاب تم تطويره بواسطة الشركات التالية:  للمبيدات

Ltda ؛ وDuPont Brazil SA.  

  

باللغة البرتغالية على موقع وزارة البرازيل للعلوم والتكنولوجيا وا�بتكار: البيان الصحفي متاح 
h,p://www.mct.gov.br/index.php/content/view/347553.html.  
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  النبات في الذاتي ا-خصاب تطور على أقرب نظرة

  

 تهمقارنقاموا بو" Capsella rubellaيّ; "سنبات الكابا�مريكية من قراءة تسلسل جينوم  الطاقة وزارةالتابع ل المشترك الجينوم معھدانتھي 
 خصابا� آثار فھم، لا#رابيدوبسيس جنس منقريبة ونباتات أخرى " Capsella grandiflora" الكابسيّ; جنس آخر من صنف  جينومب
 .بصورة أفضل" C. rubella"الكابسيّ;  لجينوم ذاتيال

 

 دون الضارة الطفرات إزالةفي انخفاض كلي  أظھرالكابسيّ;  أن، وكشفت جينيتكس نيتشرمجلة  من يونيو ٩في عدد  الدراسة نشرتم 
ھناك  أنتم وضع نظرية تفيد ب النتائج، ھذه منو. الكروموسومات بين تحركال ھايمكن التيالموجودة  الجينات كم في طبيعي تغييرحدوث 
أن الكابيّ;  في وتسببتالتوالد الداخلي،  من المعروفة السلبياتعلى  للملقحاتتھا حاج فيھاتفوقت  حالة فينبات الكاسبيّ;  تركمفاجئ  حادث
أس;ف حيث تتبقى أحد  ،ا�ختناقلمشكلة  C. rubellaنبات الكاسبيّ;  مواجھةفي  ھذاومع ذلك فقد تسبب . ذاتيال خصابا� إلى تتحول

 .على حالھامركبات الجينوم 

  

highlights-science-jgi-h,p://jginews.blogspot.com/2013/06/doe-لمزيد من المعلومات قم بزيارة الرابط 

capsella.html للدخول على المقالة الكاملة، ادخل على .
h,p://www.nature.com/ng/journal/vaop/ncurrent/full/ng.2669.html.  
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  على ا-نترنت محاصيل الحبوبجينوم أيضية لصدر م+حق يُ  للعلوم كارنيجي معھد

  

لبعض محاصيل  الجينوم نطاق على يةأيض;حق ملموقعه على شبكة ا�نترنت  للعلوم كارنيجي معھدب يةالنبات بيولوجياال قسميضيف 
 اسابقً  كارنيجيوقد أصدر معھد . يالنباتا#يض  شبكة مشروعمن خ;ل موقع  والدخنالسورغم  وذرة والشعير ا#رزالتي تشمل  الحبوب
 وإنتاج العالم في الجوع ومكافحة المحاصيلإنتاجية  تحسينعلى  الباحثين لمساعدة المعلومات من مجموعاتينشر كما  الذرة،أيض ملحق 
 .المناخ تغير كافحيو الوقود تكاليفمن  خفضي أن يمكنالذي  الحيوي الوقود

 

 لنا يتسنى حتىھا تنظيمات وكيفية لنباتا#يض في ا أنظمةوظيفة وتطور  فھم نحاول نحن" Seung Yon Rhee برنامجقائد ال لوقيو

 ينعلميمشرفين و النباتيةالبيولوجي  علماءالعمل من  فريق ويتألف". المختلفة النباتات من متنوعة مجموعةتحوير  نھايةال فيولغيرنا 
 تطورالو وا�حصاءات الحاسوب مووعل الجينوم علم مجا�ت مختلف من المعلوماتاستدرار تحت التدريب، ويعملون جميًعا على  وط;ب

 .الحيوية والكيمياء الجزيئية والبيولوجيا

 

. ولمزيد من التفاصيل يمكنك قراءة البيان /http://www.plantcyc.orgيمكنك زيارة موقع شبكة ا#يض النباتي من خ;ل الرابط التالي 

   .http://carnegiescience.edu/news/have_you_had_your_cereal_todayالصحفي على 
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  للنباتات الفطر غزو تكشف كيفية ا�رزلفحة  بحوث

 

 Magnaporthe( ا#رزيغزو فطر لفحة  كيف، كانساس جامعةب ةستاذ، ا#الينتف باربراد.  بقيادة الباحثين من دولي فريقاكتشف 

oryzae (تدميرأنه يتسبب في  إلى التقديرات تشيرالذي  المرضھذا  على السيطرة نحو خطوةھذه الدراسة  نتائجوُتعد . النباتية ا#نسجة 
 فرزھات بروتينات( جيبةالمست لبروتيناتجديد ل إفراز نظام طور قد الفطر أن الفريق ووجد. اسنويً  شخص مليون ٦٠ �طعام يكفي أرز

 باستخدام ،ا#رز أنسجةفيه  غزوي الذي الوقت في، جيباتللمست الفطرإفراز  آليةوبحث الفريق . النباتية الخليةتدخل  التي )الدقيقة الكائنات
 خ;يا داخل الفلورسنت مستجيباتوعندما تطورت . المرجانية والشعاب البحر قناديل من الفلورية البروتيناتمرتبطة بمستجيبات  جزيئات
 .المستجيبات نمو وقفت لم البروتين إفرازالتي تمنع  العاديةالمعالجات  أن الباحثون �حظ ا#رز،

 

 فيوستقدم محور ھام  لمرضالمسببة ل الكائناتتطور  يةكيف فھم علىستساعدنا  العمليات ذهآلية ھ تحديدإن "فالينت  بروفيسور توقال
  .اليابان فيفي إيواتا  الحيوية لتكنولوجياا بحوث ومركز المتحدة المملكة في إكستر جامعة مع فريقھا عملوقد  ."اللفحة أمراض مكافحة

  

الرابط التالي:  علىلمزيد من المعلومات اقرأ البيان الصحفي 
h,p://www.ksre.ksu.edu/news/story/rice_blast061813.aspx.  نيتشر تم نشر نتائج الدراسة على موقع مجلة

ويمكن الدخول عليه من الرابط التالي:  كوميونيكيشنز
h,p://www.nature.com/ncomms/2013/130618/ncomms2996/full/ncomms2996.html.  
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  الھادئ والمحيط آسيا

  وراثًياا�مان الحيوي للكائنات المحورة  شھادة على منح توافق فيتنام

  

 المعدلة لكائناتل_مان الحيوي ل شھادات إصدارب يحكم الذي TT-BTNMT/٠٨/٢٠١٣ رقم بيان الطبيعية المواردالبيئة و وزير أصدر
 تنفيذ سيتم. المرتبطة با#مر والمنظمات لمتقدمينا مسؤولياتو وأدوارا#مان الحيوي  شھادات ومنح ديمقت إجراءات البيان يغطيو. وراثًيا
 المواردالبيئة و وزيريمنح وس ا،يومً  ١٨٠ لمدة المخاطر تقييم ونتائجالطلبات  تقييميقوم بس التيا#مان الحيوي  مجلس قبل منالبيان 
 من لتحققعن ا مسؤولةھي ال يةفيتنامال البيئةإدارة سوف تكون و ؛التقييم نتائج است;ممن  ايومً  ا#مان الحيوي بعد ث;ثين شھادات الطبيعية
 .وراثًيا المعدلة للمحاصيلبا#مان الحيوي  المتعلقة المعلومات

 

ا�مان الحيوي  إدارةالمرتبطة ب الوزارات يمثلون ا#قل على أعضاء تسعةا#مان الحيوي الُمعين بواسطة وزارة البيئة على  مجلسيحتوي 
 ا�دارية المھامللقيام ب الفيتنامية البيئةدارة �تابعة ستكون ھناك وكالة دائمة للتقييم و. العلميين الخبراءفضً; عن  ،وراثًيا المعدلة لكائناتل

 تتألف �دارة البيئة الفيتنامية العام المدير حددھا متخصصة مجموعةكما توجد  .المجلس اجتماعات تنظيمبا�ضافة إلى  المنظمةقانون ل اوفقً 
 .يوالحيمان ا# شھادة طلب ملف وتقييم الفني التقييم عن مسؤولة ھيو ا#قل على أعضاء ث;ثة من

 



اقرأ المقال ا#صلي على 
h,p://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=d

etail&document_id=167755.  
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  وراثًيا المعدلة المحاصيل س+مة حول الجمھور تطمئن إدارة ا�غذية وا�دوية الفلبينية

  

 جميع أن FDA ت إدارةكررو. الب;د في وراثًيا المعدلة ا#غذية س;مةتقرير حول ) FDA(بالفلبين  يةدووا# ا#غذيةإدارة  أصدرت

) CODEX Alimentarusالغذائي ( لدستورا"كل من ل وفًقا ا#غذية س;مة تقييمب مرت السوق في المتوفرة وراثًيا المعدلة الغذائية المنتجات
 ا"المحورة وراثيً  النباتات من المشتقة ا#غذية س;مة تقييمل التوجيھية المبادئ" و "الحديثة الحيوية التكنولوجياتحليل المخاطر الناشئة عن 

ين مُ ال hالمعدلة غذيةا# منتجات جميع أنالتقرير على  وشدد. العالمية الصحة منظمة/والزراعة ل_غذية المتحدة ا#مم منظمةب بواسطةَقر 
 .التقليدية المحاصيل منالمستمدة  يةغذ#اھا مثل مثل آمنةأنھا و ا#غذية لس;مة الدولية المعاييرتتوافق مع  السوق فيالموجودة  وراثًيا

 

 "حدة على كلبمبدأ " المحاصيل ھذه تقييم يجريو. ل;ختبار احاليً تخضع  مختلفة وراثًيا معدلة محاصيل ھناك أن FDA دارةإ ذكرتكما 

 أو ية،ائالغذجودة الو والحساسية سميةال ذلك في بما س;متھم، لتحديد) CODEX Alimentarius( الغذائي لدستورل التوجيھية للمبادئوفًقا 

الدستور الغذائي  اللجنة من العلم على القائم التقييم نظام لقويا ادعمھإدارة ا#غذية وا#دوية على  دأكو. ءغذابال ةمتعلق وىدع أي تقييم
 .ا�ختبارات المعمليةوالحقلية  التجارب منالمستمدة  والمعلومات البيانات باستخدام

 

  .no-advisory-fda-d/79847http://www.fda.gov.ph/advisories/foo-2013-014اقرأ التقرير ا�ستشاري على 
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  وراثًيا المعدل تجارب الباذنجان وقف يتحدث عن أحد المزارعين

  

. وراثًيا المعدلالحقلية للباذنجان  التجارب وقفب الفلبينية ا�ستئناف محكمة قرار حول ھارأيعن  إ�سوس روزاليالمزارعة الفلبينية  تأعرب
تم  أنهزراعته  الفلبين لمزارعين بالنسبة ا#سھل من وسيكون الب;د، فيرئيسي ال رضَ الخُ محصور  ھو الباذنجانفإن  ،روزاليل افقً وو
 إطعام يريدون � وا#مھات البيئةإيذاء  ونريدي � نوالمزارع"وأكدت قائلة . التسويق نحومواصلة طريقھا ب لتكنولوجيالھذه ا حاسمال

 .والتكنولوجيا التقدم حيث من دللب; ةالدولي سمعةال على أثرالمحكمة  قرار إن اأيضً  وقالت". ةضار أطفالھم أغذية

 

 السنوات مدى على فدان مليار ٣٫٥ من أكثر داحصتم و ،العالم أنحاء جميع في من قَِبل المزارعين وراثًيا معدلةال محاصيلال ةعازرتتم 
 لتوفير ايً دماالمحورة  محاصيلال زراعة ھاساعدت وقد. دينفداال تلك من قليل عددتملك  ھا كانتأنروزالي  توذكر. الماضيةسبعة عشر ال

 .أسرتھا احتياجات

 

and-mother-filipino-h,p://www.truthabou,rade.org/2013/06/20/a-على الرابط التالي:  ةا#صلي ةالمقال أقرا

table/-her-on-eggplant-gm-place-to-wants-farmer. 

 

الحقلية  التجارب" أن إلى ينمشير الفلبين في Btالـ  لباذنجانالحقلية  للتجارب مدعمھعن  مھنية علميةة جمعي ١٦ تأعرب نفسه، الوقت وفي
وفعالية الصنف النباتي كفاءة  تقييم أساس العلمي التقييم يصبح حيث جديدة،ال صنافا# واستنباط البحوث مجال في ساسيةا# خطواتمن ال
 .الغذائي ا#من لتحقيق الحكومة ھدف مع يتعارض القرار نأشاروا إلى أو". الجديد
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  أوروبا

  التقليدية المحاصيل من أماًنا أكثر وراثًيا المعدلة المحاصيل: باتيرسون أووين

  

جاء ھذا على  التقليدية، ا#نواع نع بكثير فحص أدقل تخضعأنھا حيث  التقليدية المحاصيل من اأمانً  أكثر" اقطعً " وراثًيا المعدلةالمحاصيل 
 يونيو ٢٠ فيروثامستيد  ثوبحبمحطة  خطابه في، المتحدة بالمملكة الريفية والشؤون والبيئة ل_غذية الدولة وزير رسون،يبات ينوأولسان 
 وا#وساط وا�ع;م ةيالصناعالجھات و الحكومة ودعا وراثًيا المعدلة المحاصيل فوائدحول  العلماء جمھورمخاطًبا سيادته وتحدث . ٢٠١٣



القيام  اليومالحاضرين  كلأود من : "وقال. الكبير تجاه المحاصيل المعدلة وراثًياوشكوكھم  الجمھورمخاوف  تغييرل والبحثية العلمية
 ."الطريق لاطومعكم  وأنا ،مبدورھ

 

 مساحة أضعاف سبعةأي  - ھكتار مليون ١٧٠من المحاصيل المعدلة وراثًيا بلغ  ٢٠١٢مساحة ما تم زراعته عام  أن رسونيبات وقالت
الحيوية التي تجري  تكنولوجياال بحوثالوزير ب وأشاد. المحاصيل ھذهزراعة  من استفادوا المزارعين أن يعنيمما  - المتحدة المملكة
نستطيع  �"وقال . ينالزراعي شركائھاعن  تتخلفالتي  أوروباتجاه  قلقه عن أعرب ولكنه المتحدة، المملكة في والجامعات البحثية المرافق

  ".ا#مس زراعةب الغد سكان إطعام نتوقع أن

  

https://www.gov.uk/government/speeches/rt-باتيرسون، قم بزيارة الرابط التالي: للحصول على النص الكامل لخطاب 

research-rothamsted-to-speech-mp-paterson-owen-hon. 
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  المحورة وراثًيا المحاصيل من ستستفيد أوكرانيا: بي جي إيكونوميكسشركة 

  

 جراھام وقال. أوكرانيا في الموجودةالمعدلة وراثًيا محاصيل لل المحتملة ا]ثار تقييمحول  تقريربي جي إيكونوميكس  ت شركةصدرأ
تعمل على سو ھامة اقتصاديةعوائد إنتاجية و المعدلة وراثًيالمحاصيل توفر اس" لتقريرا الشركة وأحد المشاركين في إعداد مدير بروكس،
 المزارعيننتيجة استخدام  البيئة. كما ستتحسن التكنولوجياھذه  استخدامب لھم حاسمتم ال إذا أوكرانيا لمزارعي المخاطر وتقليل الدخل تحسين

 ."للحشرات المقاومةالمحورة  الذرةب الحشرية المبيداتأو استبدال الحميدة  ا#عشاب مبيداتل

 

 :ما يلي للدراسة الرئيسية النتائج بين ومن

 

 .اسنويً  دو�ر مليون ٥٢٥إلى حوالي  أوكرانيا في تكنولوجياھذه ال استخداممن المحتمل أن تصل مكاسب المزرعة العائدة من  •

 .ا�نتاجية زيادة عن فضً;  ا�نتاج تكاليف خفضمن خ;ل  التكنولوجيا ھذه من ينستفيدالم المزارعيناحتمال زيادة عدد  •

 يؤديس وھذا. كجممليون  ٠٫٤٢إلى  ٠٫٢٤ يعادل ما وھو ا#عشاب مبيدات استخدام في %٨-٤بمعدل  انخفاض ھناك سيكون •
 مبيداتالمحورة المقاومة ل لمحاصيلبا المزروعة المساحة على المبيدات ھذه استخدامب المرتبط البيئي ا#ثر انخفاض إلى

 .%٢٤-١٥ بينبنسبة  ا#عشاب

 انخفاض إلى ذلك وسيؤدي. الذرة من ھكتارمئة ألف  في حاليفي الوقت ال تستخدم التي الحشرية لمبيداتل حاجة ھناك تكون لن •
 .الفعالة المادة منتقريبا  كجمألف  ٢٣بحجم  مبيدات استخدام

 

  .ukraine-crops-gm-biotechnology-h,p://www.pgeconomics.co.uk/page/34/cropاقرأ المزيد حول التقرير على 
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  الغذائية المنتجات في الحيوية للتكنولوجيا المستھلكين تقييم

  

 نحو المستھلكين موقفب المتعلقة العلمية الدراسات من العديدعلى دراسة استط;عية  الزراعية للعلوم السويدية جامعةبال الباحثون أجرى
 العالم أنحاء جميع في جريتأُ  مختلفةة دراس ٢١٤ منرأي  استط;ع ١٦٧٣ من معلوماتوجمع الباحثون . وراثًيا المعدلة ا#غذية منتجات

 .ألف شخص ٢٠٠وجاوب عليھا مجتمعة ما يقرب من 

 

 يجابيةا� تدابيربال مرتبطة تكون أن إلى تميل الحيوية التكنولوجيا حول يجابيةا� د��تذات ال ا�ستط;ع أسئلة أنتھم دراس نتائج وأظھرت
في  المذكورة الغذاء في الحيوية لتكنولوجياا فوائدأما . للتقييم السلبية التدابيرب مرتبطةكانت  السلبية ا#سئلةوجدوا أن  وبالمثل، لتقييم،ل

في  سلبيةدرجة الفقد زادوا من  المتوقعة والمخاطر ا�نتاج وزيادة ا#سعاروأما انخفاض . ملحوظ إيجابي فعل ردالدراسات لم تؤدي إلى 
 التي الدراساتب مقارنة ا#خ;قيةالشئون و المخاطر معرفة نحوتميل أكثر  ا#وروبي ا�تحاد في جريتأُ  التي الدراسات كانتو. الدراسات

 .ا#وروبي ا�تحاد خارجالدول ا#خرى  في جريتأُ 

 



نشور البحثي على ماقرأ ال
h,p://ageconsearch.umn.edu/bitstream/151148/2/Consumers%20Evalua0on%20of%20Biotechnology%2

ood%20Products%202013%20final.pdf0i%20F.  
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  العلمي البحث

  ا�خرىفي ا�نساب النباتية لنبات الكاميلينا المحور الجيني  التدفق العلماء يختبرون إمكانية

  

 انظرً  لدراساتالبحوث وافي  تجريبينباتي  نموذج أصبح يذالو الزيتية البذور ليصامحأحد  ھو) Camelina sativa(نبات الكاميلينا 
 من العديد في وراثًياصنف كاميلينا محور  تطويرحالًيا  ويجري). Arabidopsis thaliana(ا#رابيدوبسيس بنبات  شديدةصلته الل

 أن من للتأكدبورجن  بيير جان معھدب دراسةوزم;ؤه  جولي ستيفانقد أجرى و. والصين المتحدة الو�يات فيحقلًيا  واختباره المختبرات
النباتات أحد و) مثل نبات ا#رابيدوبسيس Camelineaeالخردل ( عائلةمع ا#فراد ا#خرى من خلطي تلقيح يحدث به  لن لوالمحص
 ).Cardamine hirsuta(الزغبي  الُحْرفنبات و) Capsella bursa-pastoris( "الراعي"كيس  باسم المعروفة الضارةالعشبية 

 

 لكنو الزغبي الُحْرفمن التلقيح مع  البذور من قليل عددنتج و ،ا#رابيدوبسيسمع  خلطيالتلقيح ال في البذور إنتاجعدم  النتائج وأظھرت
الناتج الھجين كان النسل  ولكن "الراعيمن التلقيح مع نبات "كيس  البذور من قليلكما نتج عدد . التطور من مبكرة مرحلة فيماتت  ا#جنة

الكاميلينا  من اللقاح حبوببوساطة  جيني تدفق لتطوربسيط  احتمال ھناك أنإلى  النتائجوتخلص . النباتات المذكرة والمؤنثة عقيم في ك;
  .الدراسة شملتھا التيالقريبة ا#خرى  ا#نواع إلىالمحورة وراثًيا 

 

 .h,p://link.springer.com/ar0cle/10.1007/s11248-013-9722-7اقرأ الملخص على الرابط التالي: 
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  ما وراء كروب بيو تك

  الحاد في الغنمل+لتھاب الرئوي  جديد وراثي اختبار يطورون الباحثون

  

 مرض ھوو .)OPPالحاد ( الرئويبخطر ا�لتھاب المھددة  الحيوانات لتحديدوراثي  اختبار ا#ميركية الزراعة وزارةب الباحثون طور

مت;زمة و العرجو الرئوي وا�لتھاب نتاجيةا� ةقل العدوىوتشمل أعراض . العالم أنحاء جميع في ا#غنامعضال ليس له ع;ج يصيب 
 .الحليب من أقل كمياتمما يترتب عليه إنتاج  الضروعفي تصلب  سببالتي تت "ھارد باج"

 

nصابة ل ا#غنامة يقابلفي يؤثر  TMEM154المسمى  الجين أن واواكتشف الجينوم علىواسعة  دراسةبھيئة البحوث الزراعية  علماءال أجرى

أول نوعان ھم . اختبارھا تم التي ا#غنام من% ٩٧ فيموجودة  الجين من رئيسية أشكال ث;ثة ھناكو. ا�لتھاب الرئوي الحاد فيروسب
 نسخةفقد تطلب . لnصابة عرضةا#كثر الجين أشكال ك تصنيفھمتم و فيروسالعدوى بانتقال  شدةبكانوا مرتبطين  "٣و  ٢ھالوتايب "

 عرضة أقل" ١جين "ھالوتايب  من نسختينالحاملة ل ت النعاجوكان الفيروس،انتقال عدوى  خطرمنھم ليزيد  نوعأي  من فقط واحدة
 .لnصابة

 

 بالتاليھذا و ،ا�لتھاب الرئوي الحاد فيروسصابة بلnوراثًيا  عرضة قلا# ا#غنام عن للكشف للمنتجين متاحالوراثي  ا�ختباروأخيًرا ھذا 
 في الفيروس انتشار إلىالتي تؤدي  لمخاطرأقل عرضة ل وراثية عواملانتخاب حيوانات ذات و الحيوانات، ةإصاب خطر تقليليعمل على 

 .القطيع

 

  .h,p://www.ars.usda.gov/is/pr/2013/130617.htmاقرأ المزيد من خ;ل الرابط التالي 
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  متوھج حرير وراثًيا -نتاج القز يحورون دود العلماء

  

 نتاج� وراثًيا القز دودةتحوير  اليابان علماءبالتعاون مع غيره من  الزراعية الحيوية للعلوم الوطني المعھد من يزوكاإ تيتسويااستطاع 
 فيموضة  صبحي وبدأ زفاف ثوب في كاتسورا يومي اليابانيةة ا#زياء مصمم قبل منالنسيج  ھذا خدماستُ  وقد. متوھجةو ملونة حرير
 .ا#قمشة صناعة

 

 بروتينالخاص ب جينال من بالقرب القز دودة جينوم في البحر وقناديل المرجانية الشعاب من فلورية روتيناتخال بإدب هوفريقإيزوكا قام 
 قامواو الفلورسنت جزيئاتب ةمرتبطال بروينيفال لبروتيناتحاملين محور وراثًيا  قز دودةألف  ٢٠حصلوا على  ثم. بروينيفالمسمى  الحرير

 .Advanced Functional Materials مجلةب يونيو عدد في ة الفريقدراس نتائج نشرتم . نقھناشر جمعب

 

scien0st.com/?ar0cles.view/ar0cleNo/36119/0tle/Gene0cally-http://www.the-اقرأ المقالة ا#صلية على 

Fashion/-Modified المقالة على . لمزيد من المعلومات حول الدراسة، اقرأ

h,p://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/adfm.201300365/abstract.  
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  إع+نات

  ICRISATالجينوميكس التابع لمعھد  تميز العاشرة لمركز التدريبية الدورة

  

) بإجراء دورته ICRISAT( القاحلة شبه ا�ستوائية المناطق في المحاصيل لبحوث الدولي لمعھديكس التابع لالجينوم تميز مركزسيقوم 

معھد  حرم في ٢٠١٣ أغسطس ٩يوليو إلى  ٢٩الفترة  في" المحاصيل لتحسين الحديثة يكسالجينوم موعل" بعنوانالتدريبية العاشرة 
ICRISAT تحليل على المشاركين تدريبيتم فيھا وس الحديثة كسالجينومي نھج استخدامالدورة  تدور. الھند أباد، حيدر ،باتانشيرو في 

كما يقبل المعھد  الھند لعلماء حةامت التدريبية الدورة. الدورةخ;ل  الشرح والتدريسإدارة  ICRISATمعھد  علماءوسيتولى . البيانات

مركز  موقع بزيارة قم الدورة، حول التفاصيل من لمزيد. ٢٠١٣ يوليو ١على ا�نترنت  لتقديمل النھائي الموعد. المقدمين من الدول النامية
CEG http://www.icrisat.org/ceg/. 

  

  ] ةھذه المقالرسال لصديق | تقييم إ [

  

  ٢٠١٣ا�عشاب لعام  مبيدات مكافحة مقاومةاختيار مسئولي 

  

الذين اختيار المرشحين تم سي. نتايسينج شركة بواسطة امؤخرً ) RFOY( ™٢٠١٣لعام  مقاومةمسئول مكافحة ال اختيارتم إط;ق برنامج 

 ستشارينوالم معتمدينالداريين من بين ا� المتحدة الو�يات من والجنوبية الشمالية ا#جزاء منمبيدات ا#عشاب ة مقاومسيتولون مكافحة 
 فيالمبيدات  مقاومةلمكافحة  متحدثينك نيالفائزيتم تعيين س. من خ;ل أقرانھم الزراعيين في الب;د والمرشدين التجزئة وتجارالزراعيين 
على الموقع  ٢٠١٣ سبتمبر ١٣في  الترشيحات قبول يتمس. المقاومةمكافحة  قادة مع واتفاعلكما سيتواصلون وي الرئيسية التجارية المعارض
 ./http://www.resistancefighteroftheyear.comالتالي 

  

من المعلومات شاھد ا�ع;ن على لمزيد 
h,p://www.syngentacropprotec0on.com/News_releases/news.aspx?id=175257. 
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