
  ٢٠١٣ يوليو ١٠                في ھذا العدد

  ا�خبار

  عالمًيا

 التحديات مواجھةالقدرة على  يظھر ٢٠١٣لعام  العالمي الغذائي ا�من مؤشر •

 المزروعةالطماطم و البرية الطماطم جينوم ونقارني العلماء •

 

  أفريقيا

 ةآمن أفريقيا جنوب في وراثًيا المعدلة ا�غذيةصرح: تأفريكا بيو مديرة  •

 أفريقيا في المستدامة للزراعة المستوىرفيع  اجتماع ونحضري الدوليين القادة •

 نيجيريا في الحيوية للتكنولوجيا معملتبني  يتسج مؤسسة •

  

  ا�مريكتين

 مستقبلال سكان =طعام يةالعالم البذور بنوكالتنقيب في تحث على  وراثة ةلماع •

 "المبيدات استخدامتقليل  أردت ي�ن الحيوية التكنولوجيا مجالدخلت في : "بيتشي روجر •

  

  آسيا والمحيط الھادئ

 حيوًيا بالحديدعشبي مقوى ينتج نبات  ICRISATمعھد  •

 الغذائي ا�من نعدامالمحورة ھي الحل A المحاصيل: بوسان •

 ا�رز علماءجيل جديد من لتدريب تمول برنامج  Lee مؤسسة •

 الوسطى Eسيا لجفافمقاومة ل بطاطس ونطوري العلماء •

  

  أوروبا

 بصورة أفضل النباتفي  يا�يض التحكمفھم ل جديدةرؤى  قدمت دراسة •

 ا�عشاب مبيداتضد  ةمتعدد مقاومةيتحكم في  جينيكتشفون  العلماء •

 البطاطسلطفرات  العالم في" مكتبة"أول نشاء المتحدة تسعى = المملكة •

 النبات دفاعوقف ل الفطر آلية ونحددي الباحثون •

  

  العلميالبحث 

 محتوى النشا لتحسين متعددةال الجيناتبتقنية حورون الذرة وراثًيا ي العلماء •

  

  ما وراء كروب بيو تك

 البعوض في يةحشرمبيدات اللل ثاني جزيئيمدخل  ونكتشفي الباحثون •

  

  إع*نات

    REDBIO ARGENTINA 2013اجتماع  •



  عالمًيا

  التحديات على مواجھةالقدرة  يظھر ٢٠١٣لعام  العالمي الغذائي ا�من مؤشر

 

 السياسية واAضطرابات الغذاء أسعار تقلبالمتمثلة في  التحديات من الرغم على الماضي العام خHل مستقر العالمي الغذائي ا�من ظل
 لمؤشر اوفقً  ھذاجاء . الشرقية وأوروباالمتحدة  وAياتبال يبرغا=قليم ا�وسط ال في الشديد والجفاف جاريةال ا�وروبية السياسية ا�زمةو

 ).EIU( اAقتصادية اAستخبارات وحدةبواسطة  شيليفي  ويجسانتي في صدر الذي )GFSI( ٢٠١٣ عامالعالمي ل الغذائي ا�من

 

عند  السابق بالعام مقارنة ،٥٣٫٥عند درجة  مؤشرآخر  في اثابتة فعليً  دون العالمي الغذائي ا�من رجةد متوسط يزال A للتقرير، اووفقً 
 وبوتسوانا إثيوبيا مثلالبارزة  دولبعض ال مع الماضي، العام في الغذائي Rمننسبة ل أكبر الناميةالدول  أحرزتوقد . ٥٣٫٦درجة 

 المؤشر، من %٢٥نسبة  أعلىمھيمنة على المتقدمة الدول  تزال Aو. الدخل ونمو الغذاء توافر زيادة إلى ااستنادً  الدومينيكان، وجمھورية
مؤشر ا�من الغذائي العالمي  وضعتم . ةوالثالث ةالثانيفي المرتبة  وفرنسا النرويج تليھا مرتبة، أعلى على المتحدة الوAياتحيث تحتفظ 

تكاليف  تحمل على لقدرةل ا�ساسية القضايا فيالبحث  خHل من الغذائي ا�من حول الحوار تعميقلاAقتصادية  اAستخبارات وحدةبواسطة 
 النتائجوكانت . العالم أنحاء جميع في والنامية المتقدمةدولة من ا�مم  ١٠٧ عبرجودة المواد الغذائية و ا�غذية؛ وتوافر ؛الغذائيةالمواد 

 :يلي ماك العام ھذا مؤشرلل الرئيسية

 

 .الماضي العام معمتسق  ئيالغذاالعام لRمن  متوسطال ظل •

 .باضطراAالدول التي تعاني من ھذا  في الغذائي ا�من خفضعلى  السياسي الصراععمل  •

 .المتقدمةالدول  بعض في الغذائي ا�من فاضعالقومي على إ الدخلعمل تراجع  •

 .الناشئة ا�سواقفي  الغذائي ا�من تحسينعلى  /التمدنالتحضر ساعد •

  .المؤشرفي دول  %٦٢الغذائي بنسبة  البروتين استھHك داز •

  

 زيارةيرجى  الدراسة، ھذه اتمنھجيلنتائج و تقريرإكسيل و نموذجو مؤشرال لنتائج تفاعليعرض  معمؤشر ا�من الغذائي  موقع لمشاھدة
 على امجانً  ٢٠١٣لعام  العالمي الغذائي ا�من مؤشر تقرير. يمكن مشاھدة /http://foodsecurityindex.eiu.com: الرابط التالي

 ./http://www.eiu.com/FoodSecurityIndex :من خHل الرابط التالي EIU موقع

 

  ] ةرسال لصديق | تقييم ھذه المقالإ [

  

  المزروعةالطماطم و البرية الطماطم جينوم يقارنون العلماء

  

بھا نساأو زروعةالم الطماطمفي  النووي الحمض تسلسلبين  ا�ولى المقارنةإلى  واليابان وأوروبا المتحدة الوAياتب باحثونال توصل
 Proceedings of theمجلة ب الدراسةتم نشر . الحاضر الوقت في الطماطمالموجودة في  الجينات ديحداستطاعوا أيًضا تو. البرية

National Academy of Sciences، في تساھم التي الجينية التغيراتحول  نظرة ثاقبةالدراسة تقدم  نتائج فإن يھاللقائمين عل ووفًقا 
 في جديدة صفاتحسين لت المستقبلية الجھود في ساعدي أن ويمكنالبرية في الحقول الزراعية)  المحاصيلاستئناس المحاصيل (زراعة 

 .ا�خرى المحاصيل أو الطماطم

 

  S. habrochaitesو  S. pennellii البريةنساب وا� ،Solanum lycopersicum المحلي الطماطمصنف  العلماء درس

 الجنوبية، أمريكا فيبداية استئناس المحصول  لثم التطورية اAختناقات آثار لنباتاتا جينوم بين المقارنة. وٌتبين S. pimpinellifoliumو 
 بين سريع تطورالثمرة  لونب المرتبطة الجينات تأظھر ا�خرى، النتائج بين ومن. أوروبافي  للزراعة الطماطمإدخال  تم عندما ذلك بعدثم 

المواطن  فيينمو  يذال، S. pennelliiصنف  حظيوقد . الخضراءذات الثمار  البريةأنساب الطماطم و الحمراء والطماطمالطماطم المحلية 
  .ةحووالمل والحرارة الجفاف تحملرتبطة بالم الجينات فيسريع  تطورعلى  الصحراوية

  

شاھد البيان الصحفي لجامعة كاليفورنيا ديفيس على الرابط التالي: 
h)p://news.ucdavis.edu/search/news_detail.lasso?id=10650.  
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  أفريقيا

  آمنة أفريقيا جنوب في وراثًيا المعدلة صرح: ا�غذيةتأفريكا بيو مديرة 

 

 الغذائية المحاصيل كثرھي أ المحاصيل وراثًيا المعدلةالمحاصيل  أنلرابطة أفريكا بيو  التنفيذي الرئيس ،أوبوكو نومبوميليلو .د تصرح
 ھاأن بالتالي يضمن ھذاو. تسويقھاوبعد  السوق إلى وصولھا قبل محكم بشكل متنظيمھ يتم حيث اليوم، واسع نطاق على اختبارھام تيالتي 
 .انً اأم أكثر كنت لم إن ،مثل غيرھا من ا�غذية التقليدية آمنة ا�قل على

 

 وساھم الدخل، وزيادةعلى رفع ا=نتاجية  أفريقيا جنوب في والتجاريينصغار المزارعين  ساعد الوراثي التعديل أنالسيدة أوبوكو  توأضاف
 وزارة إشراف تحت ١٥رقم  وراثًيا المعدلة الكائنات قانونل أفريقيا جنوب حكومةتمرير  معو. الغذائي ا�منتعزيز و عمل فرصتوفير  في

ت السيدة كرر ،لRمان الحيوي الدولية المعايير مع تماشىيل ٢٠٠٧ عامتعديله و ١٩٩٧ عام) DAFF( السمكية والثروة والغابات الزراعة

  .البيئة وسHمة والحيوان ا=نسان صارم على ختبارخضعت A البHدالتي يتم تسويقھا في  وراثًيا المعدلة المحاصيل جميع أنأوبوكو 

  

http://www.africabio.com/index.php/news/africabio/gm-شاھد البيان الصحفي لرابطة أفريكا بيو على الرابط التالي: 

africabio-safe-is-sa-in-maize.  
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  أفريقيا في المستدامة للزراعة المستوىرفيع  اجتماع يحضرون الدوليين القادة

  

 -  يونيو ٣٠ في الفترة  إثيوبياب أبابا أديس في أفريقيا في الجوع على القضاء بشأن المستوى رفيع اجتماعالقادة الدوليون وقادة أفريقيا  حضر
 المتحدة �مما ومنظمة )NEPAD( أفريقيا تنميةل من الجديدة والشراكة )AU( ا�فريقي اAتحادتم تنظيم الحدث بواسطة . ٢٠١٣ يوليو ١

 أكد كما. بإذن ` ٢٠٢٥ عام بحلول أفريقيا في الجوع على لقضاءا إعHن تبنى اAجتماع وقد ،مغيرھمن بين ) FAO( والزراعة Rغذيةل

 .الزراعية للتنمية ميزانيتھا من المئة في عشرة لتكريس ا�فريقية الدول يدعو الذي مابوتوتصريح  تنفيذ تسريععلى عزمھم ل امجددً  القادة

 

الـ  ا�فريقي اAتحادمن دول  بالفعلدول  عشرةوقد بلغت . ا�فريقيةالدول  فياAستدامة الزراعية  مبادرات نتائجأيًضا اAجتماع  عرضكما 
 وغينيا وغانا وإثيوبيا فاسو بوركينا تلك الدول بين من. الزراعة في العام اAستثمار من% على ا�قل ١٠نسبة  تخصيص ھدف ٥٤

 جمھوريةو فاسو بوركيناو إثيوبياو إريترياو وAجأن(دول  عشر تجاوزتبينما . ھدفوقد تخطوا جميًعا ال والسنغال، والنيجر ومالي وماAوي
 في %٦نمو  بنسبة) CAAPD( أفريقيا لزراعة الشاملة التنمية برنامجھدف ) وتنزانيا والسنغال ونيجيريا بيساو وغينيا امبياغو الكونغو

  .%٦ و% ٥ بين يتراوح انموً  أخرىوحققت أربع دول . الزراعي ا=نتاج

  

african-news/strong-http://www.cgiar.org/consortium-على الرابط التالي:  CGIARشاھد البيان الصحفي لمجموعة 

continent/-the-for-future-brighter-a-to-point-partnerships.  
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  نيجيريا في الحيوية للتكنولوجيا تبني معمل جيتس مؤسسة

  

 البرامج في القدرات بناء في للمساعدة نيجيريا في الحيوية التكنولوجيا مختبر =نشاء الHزمة الترتيبات يتسج ميلينداآند  بيل مؤسسةحددت 
 الزراعية الحيوية التكنولوجيا حول المفتوح المنتدىقالت السيدة روز جيدادو، رئيسة و. ا�فريقية المنطقة فيكذلك و البHد في الوطنية

)OFAB( ،نھذا  أنHل أبوجا في صدر قد ا=عHباسي أوكونإيتا  بروفسور والتكنولوجيا، العلوم وزيرل مؤسسةال ممثلزيارة  خ. 

 

 مرافقال استخدام في الباحثين تدريب اوأيضً  أفريقيا، وبقية نيجيريا في الوطنية البرامج تمكين على الحيوية التكنولوجيا مختبرساعد سي
 فول مثل وطنيةال ولويةذات ا� المحاصيلحسين لت المختبر استخدام على ينقادر ونكونا سينيجيريأبناء فإن  ا،تإي لوزيرل اووفقً . الملحقة به

  .والذرة وا�رز الصويا

  

 .h)p://allafrica.com/stories/201307090528.htmlعلى الرابط التالي:  الصحفيلمزيد من المعلومات، اقرأ المقال 
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  ا�مريكتين

  المستقبل سكان Bطعام العالمية البذور بنوكالتنقيب في تحث على  عالمة وراثة

  

، ورنيلك جامعةالنباتية ب الوراثة ةلماعجاء ھذا على لسان  "القريب المستقبل في العالم =طعام جديدة نباتاتللبحث عن  حاجةب الناس"
الوسائل  جانبب النباتية الجينات بنوك في خزنالمُ الحيوي  التنوعفإن  ،سوزانل اوفقً و. نيتشر مجلةب يوليو ٤ عدد مقالة فيمكوتش،  سوزان

 التربة وتدھور المناخ تغير مواجھة في يةغذا�المتمثل في زيادة  طلبال تلبية مفتاح وايكون قد يالنباتالتحسين و الوراثة علم في ةقدمالمت
 .ا�راضيو المياهنقص و

 

ومن  البرية ومن المزارعين حقول من ةجمعالم ا�نسجة زراعة ومواد البذور من اAEف مئاتعلى  الجينات بنوكتحتوي "وقالت مكوتش 
 من الرغم علىقائلة أنه  وأضافت" .المستقبل محاصيللتطوير  النباتات مربييحتاجھا  التي الخام الموادالتي توفر جميًعا  ا�سHف النباتية

  .النباتاتوتحسين  تربية في لكاملقدراتھا با استخدام يتم Aه إA أن الم،الع أنحاء جميع في لجيناتل بنك في البذورسھولة الوصول إلى 

 

من الرابط التالي: نيتشر مجلة الخاص بمنشور اليمكن اAطHع على 
h)ps://cornell.box.com/mccouch/1/991593455/9048399771/1. 

الصحفي لھذا المنشور بموقع كورنيل من خHل الرابط التالي: كما يمكنك قراءة المقال 
world-s-tomorrow-feed-banks-seed-ornell.edu/stories/2013/07/minehttp://news.c. 
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  "المبيدات تقليل استخدام أردت �ني الحيوية التكنولوجيا دخلت في مجال: "بيتشي روجر

  

 مقابلة في ،الغذائي لRمن العالمي للمعھد الحالي التنفيذي والمدير النبات علومل دانفورثدونالد  لمركز المؤسسالمدير  بيتشي، روجرصرح 
 المبيدات ستخدامA حدوضع من الثمانينات ھو أنه أراد  مبكر وقت في الحيوية التكنولوجيادخوله مجال  سبب أن امؤخرً  معه جريتأُ 

 .طعامه يأتي أين من عرفي أن الناس من كثير مثل اأيضً أراد  هنأ وقال. ا�غذية إنتاج في الكيميائية

 

ضد  مقاومة تطويرعرف إن كان بإمكاننا أ أن أردت" قالو ،Food Navigator-USAروجر بيتشي إلى ھيئة ا�خبار ا=عHمية  تحدث
وخHل . نظافة أكثر بيئة إلى ؤديتوس استدامة أكثرھذه الوسيلة  أنه امضيفً  ،"الزراعية الكيمياويات من بدAً  الوراثة علم استخدامب ضامرا�

في وا=فراط ؛ وراثًيا المعدلة الكائناتالتي تشمل توسيم  خرىا� قضاياال اأيضً  ا�ميركية الزراعة وزارةب السابق العلماء كبير ناقش المقابلة،
ھذه المخاوف " قالوبالنسبة للنقطة ا�خيرة فقد . ا�غذية سHمةالمتعلقة ب والمخاوف استخدامھا؛ وسوءالتعديل الوراثي  تكنولوجيا استخدام

 ،ذه اAدعاءاتلھ أساسيملكون A الواقع  فيھم  ،وراثًيا المعدلةللكائنات  المناھضة الحمHتفي  اھارت التي التصريحات بعضنابعة من 
 ."أكاذيبقطًعا  اجدير بالمHحظة أنھو

  

biotech-into-got-I-pioneer-usa.com/People/GMO-http://www.foodnavigator-اقرأ نص الحوار على الرابط التالي: 

pesticides-chemical-of-use-the-reduce-to-wanted-I-because.  

  

  ] ةرسال لصديق | تقييم ھذه المقالإ [

  

  الھادئ والمحيط آسيا

  حيوًيا بالحديدينتج نبات عشبي مقوى  ICRISATمعھد 

  

من النبات العشبي  حديدغني بالصنف جديد ) ICRISAT(القاحلة  شبه اAستوائية المناطق في المحاصيل لبحوث الدولي المعھد أصدر
 حقولويصل ل ارسميً يتم إطHقه بالعناصر المغذية  بيولوجيامقوى  لومحصوُيعد ھذا الصنف أول . الدخن اللؤلؤي باسم المعروف
 .الھند في المزارعين

 

، وھو صنف ١٩٨٨ عام في الھند جزيرة شبه في للزراعة ICTP 8203تم إطHق صنف  عندما ،١٩٨٨ عام إلىالصنف  ھذا تاريخيعود 
 بين الحديد كثافة من مستوى أعلى لديهُوجد أن ھذا الصنف . ١٩٨٢ عام ICRISATتم تطوير بمعھد ُملقح طبيعًيا اللؤلؤي  الدخن من

. ٢٠٠٨-٢٠٠٤ فترةال خHل أجريت التي التجارب من العديدا�صناف ا�خرى الُملقحة طبيعًيا وا�صناف الھجينة في  من متنوعة مجموعة



باAسم  ُيعرفو ICTP 8203 Fe-10-2من الصنف باسم  محسنة ةنسختم تطوير  الحديد، لكثافة يداخللا التباين استغHل خHل منو
 .)ICTP 8203 Feالمختصر (

 

http://www.icrisat.org/newsroom/latest-على الرابط التالي:  ICRISATلمزيد من المعلومات، شاھد البيان الصحفي لمعھد 

news/happenings/happenings1578.htm#2.  
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  الغذائي ا�من Eنعدامالمحورة ھي الحل  المحاصيل: بوسان

  

 لتحسين الحيوية التكنولوجيا تعزيز إلى الحاجة على، ثووالبح الغذائي لRمن الوطني باكستانير وز بوسان، حياة اسكندرالسيد  أكد
 التكنولوجياللمحاصيل الُمنتجة حول الوضع العالمي  ISAAAإطHق تقرير ھيئة  خHل. وقد صرح بھذا البHد في الزراعية ا=نتاجية

 انعدام قضية عالجأن ت يمكن الزراعية الحيوية التكنولوجيا أن الوزير وقال. اباد اسHم في ٢٠١٢المعدلة وراثًيا لعام لمحاصيل ا/الحيوية
 .باكستان في الحيوية للتكنولوجيا مزارعي بين التفاھم وتعزيز تشجيع الضروري من أنه امضيفً  ،عالميال الغذائي ا�من

 

 التقنيات استخدام المھم من أنه وأضاف. مباشر غير أو مباشربشكل الزراعة  على ونعتمدي باكستان سكان من% ٧٠ نأ الوزير وقال
 لتحسين حديثة أداة ھي الحيوية التكنولوجيا"قال و. المتزايدةالسكان  أعداد احتياجات وتلبية المحاصيل إنتاجية لزيادة الحديثة الزراعية
 إلى نھايةال في تساعد أن شأنھا من التي ا=نتاجية تعزيزدوًرا ھاًما في  المزارعين علىمنافعھا  تطبيقيلعب و، الزراعي القطاع إنتاجية
 ."البHد في الفقر من والحد الغذائي ا�من ضمان

 

المحور ُيزرع  Btالـ  قطنكان في ذلك العام، و. ٢٠١٢ عام وراثًيا معدلةال محاصيلال وازرعأخرى ممن  دولة ٢٨لـ  باكستانتنتمي 

 مليون ٢٫٨على مساحة يقومون بزراعته  المزارعين صغارمن ألف  ٧٠٠ من يقرب ما مع الثالثة للسنة البلد فيلRغراض التجارية 
 .ھكتار

 

ن لمزيد من المعلومات حول التكنولوجيا الحيوية الزراعية في باكستان، يرجى زيارة موقع مركز معلومات التكنولوجيا الحيوية الباكستاني م
لى البريد ا=لكتروني التالي: ، أو يمكنك التواصل مع د. محمد إقبال ع/http://www.pabic.com.pkالرابط التالي: 

hej@khi.comsats.net.pk.  
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  ا�رز جيل جديد من علماءتمول برنامج لتدريب  Lee مؤسسة

  

 لي، مؤسسة من دعمومع ھذا ال. ا�رز علماء من جديد جيل وتدريب لتعليم دوAر مHيينبثHثة  سنغافورة في خيريةال لي مؤسسةتبرعت 
المقرات الرئيسية  في لدراسةا تكاليف جميعالمنحة  وستغطي. سنوات أربع إلى ثHث لمدة دكتوراهرسالة  ١٨إلى  ١٥من  منحةستمول ال

 أربعة علىالمنحة  عملست. يينالعالم ا�رزوخبراء  علماء مع جنب إلى اجنبً  ا=قليمية المواقع في أو) IRRI( ا�رز لبحوث الدولي لمعھدل

 لضمان يةالمستقبل ا�رز وأنظمة ؛الحديثة ا�رز وتربية ؛الحيوية والمعلوماتية الجين اكتشاف: لRرز الغذائي ا�منتشمل  استراتيجية محاور
وھي دورة لمدة ثHثة أسابيع  إلى ا=نتاج بحوثمن ال: ا�رز ة بعنوانتدريبيدورة  في ونشاركيسكما . والسياسة واAقتصاد ؛الغذائي ا�من
 .Rرزل الغذائي با�من المتعلقة للتحديات عميق فھم بناءفي  فريدةال لقدرتھاًيا عالم معروفةومميزة 

 

على الرابط التالي:  IRRIشاھد المقال الصحفي لمعھد 

-investment-philanthropic-ever-h)p://irri.org/index.php?op@on=com_k2&view=item&id=12592:largest

scientists&lang=en-rice-budding-into.  
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  الوسطى Hسيا مقاومة للجفاف بطاطس يطورون العلماء

  

 لجفافالمقاومة ل الجديدة التربيةسAHت  منس البطاطنسائل  أوزبكستان في موشركائھ) CIP( للبطاطس الدولي المركزب نوالباحث حدد

 والمستھلكين للمزارعين بالنسبة اواعدً  اتطورً ما ُيعد  وھو ،طويلةال الصيف أيامودرجات الحرارة المعتدلة في  المرتفعة الحرارة ودرجات
 .الوسطى آسيا في

 

في الظروف بين تطورھم  لمقارنةتم تطويرھا بواسطة المركز الدول للبطاطس لنسيلة محسنة  ٦٤حقلية على  تجارب الباحثونأجرى 
 خرىا� صفاتذات الو لجفافالمقاومة لر الباحثون ا�نماط الجينية اختا. الشديد الجفاف؛ وظروف المياه نقصظروف ة؛ وطبيعيال
 لتحديد المحليين المزارعين مع ملخHل الع التخزينية؛ والقدرة؛ تسويق؛ وقابلية الالعالية وا=نتاجيةات؛ الفيروس مقاومة مثل مرغوبةال
 بينما الوسطى، آسيا في الصيف في ةجيدصورة ب CIPبواسطة مركز  ةستنسخالعديد من ا�صناف المج تِ نتُ  لم. ھايفضلونالتي  صنافا�

 .والجفاف المعتدلة الظروف مع اتللفيروسا�نماط الجينية المقاومة تكيف بعض 

 

room/blogs/drought-http://cipotato.org/press-شاھد المقال الصحفي لمركز البطاطس الدولي من خHل الرابط التالي: 

asia-central-for-promise-show-varieties-potato-tolerant.  
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  أوروبا

  بصورة أفضل في النبات ا�يضي لفھم التحكم رؤى جديدة تقدم دراسة

  

إمكان  يةكيف وصف ألمانيا في الجزيئية فيسيولوجيا النباتل بHنك ماكس ومعھد المتحدة المملكةفي  ينيسإ جون مركزب علماءاستطاع ال
غير  الشمس طاقةتكون  عندما الليل، طوال الطاقة لتوفيراAحتياطية  لنشاھم لكستھHا معدل لتنظيم الجزيئية لرياضياتل النباتات استخدام
 Sالجزيء : جزيئاتال من اثنين وجود فريقال افترضو. ا جاري حدوثھاتطورً  أكثر جزيئية حسابية عمليةھناك  أن الباحثون واقترح. متاحة

 .الفجر حتى المتبقي الوقتالنبات بالذي يخبر  Tالجزيء و ،المتبقي النشاكم  النباتخبر ي الذي

 

عملية  يعكسحيث  النشا انحHل معدلتحكم في ت أن الواقع في يمكن الجزيئاتتلك  تفاعHتأن  مبدأتوضيح ل رياضية نماذج الباحثونوأنشأ 
طافرة  أرابيدوبسيسنباتات  عن بحثبعد ذلك بال لفريققام ا. الفجر حتىالمتبقي  الوقت بمقدار ةالمتبقيالنشا  لتوزيع كمية ةمتواصلحسابية 

)mutant (ل  المختلفة الخطواتتحدث في  معروفة اتفرذات طHل عملية انحHمع متوافقة كانتالرياضية  النماذجوجدوا أن و. النشاخ 

  .الليل نھاية فيكميات أكبر من النشا تبقي مما أدى إلى  ،النباتات الطافرة تلك سلوك

  

maths-molecular-perform-http://www.nature.com/news/plants-لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الرابط التالي: 

1-link-1.13251#/ref. 
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  ا�عشاب ضد مبيدات متعددة يتحكم في مقاومة يكتشفون جين العلماء

  

 ا�عشاب مبيداتل متعددةتحكم في المقاومة الال في ارئيسيً  ادورً  يلعب AmGSTF1 يسمى جين ودورھام نيويورك جامعةب العلماء اكتشف

ويعج اEن . محصول السلجمو الحبوبتناوب محاصيل  في خطيرة مشاكليمثل كH العشبين المذكورين . عشب الزوانو ا�سود العشب في
المنتجة  اتالجينأحد  أن البحث في المشاركين العلماءوضح أو. العشب ا�سودب المتحدة المملكة أراضي من ھكتار مليون ١٫٢ بنحو قدريُ  ما

 .المتعددةھو المسئول على تنشيط المقاومة ) GST( زيترانسفير الجلوتاثيون=نزيم 

 

المشروع، السيد روب إدوارد، من مركز المنتجات وأوضح رئيس . مقاومالمحور  النباتأصبح  ،ا�رابيدوبسيس إلى الجين نقل تم عندما
" Hًعن إنزيم الـ  المعروف منالزراعية الحديثة بجامعة يورك قائGST الذي  الجين أن نعتقد ولكننا مباشرة، ا�عشاب مبيدات لسموم تهإزال

Eوقائيةال لياتاكتشفناه يعمل كمفتاح لتنشيط مجموعة واسعة من ا." 

 



مما يوضح  الضارة، ا�عشابو للمبيدات عرضة النباتات مقاومة أصبحت ،GTSة لجين الـ ثبطم GST كيميائية بمادةالنبات  رش عندو

 البروفيسور فريقويعمل . وعشب الزوان ا�سود العشب مقاومة ضد الضارة ا�عشاب مبيدات فعالية تحسين في GSTالـ  مثبطات قدرات

 ،للمقاومة المتعددة للمبيدات الحشرية موثوق تشخيصأول  وفري أن يمكن AmGSTF1لجين الـ  وراثي اختبار تطوير على اأيضً  ادوارد

 .ا�عشاب الضارة مكافحةالصحيحة ل ستراتيجيةاA بشأن قرارال اتخاذ في مةاھ خطوةوھي 

 

http://www.bbsrc.ac.uk/news/food-لمعرفة المزيد من التفاصيل حول ھذه الدراسة، اقرأ البيان الصحفي على الرابط التالي: 

control.aspx-weed-aid-discovery-gene-n-security/2013/130708.  
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  لطفرات البطاطس العالم في" مكتبة"المتحدة تسعى Bنشاء أول  المملكة

  

 استخدامھا يمكن التي البطاطسطفرات ل العالم في ا�ولىالمكتبة  لبناء سنوات ثHث ةمدل بحثي مشروع ھوتون جيمس معھدتولى سي
 ةأھمي من الرغمب"صرح قاًئH  الذي بريان، لين. جد المشروع تولى قيادةسي. قيمةال سAHتال وتطويرالوراثية  بحوثلل معلومات كمصدر
 مكتبةعمل  خHل منف. ا�خرى المحاصيلالنباتية و نماذجالك طفريال التحليل أنواع لنفس تعرضت لمإA أنھا  ،عالمي كمحصول البطاطس
 "س.البطاط صفات فھم في كبير تقدم إحراز نامكن، يالجينوم تتسلسH واستخدامللطفرات 

 

أن  بريان د وقال .البيولوجية والعلوم الحيوية التكنولوجيامجلس بحوث  من استرليني جنيه ٣٨٢المشروع بدعم قدره العمل في يجري 
 يتمووقتما يكتمل تطوير ھذه المجموعة، س. طافرة مجموعة أولتطوير و أوسع، نطاق س علىالبطاط صفات فھمب لھم تسمحس المنحة
 وسيتم. درنةوتبرعم ال النباتفي  المعمارية والصفات درنة خصائص مثل سالبطاط تربيةالمرتبطة ب الصفات في اAختHفلبحث  ھاتقييم

 .ته على مستوى أكبرلدراسنبات طافر  ١٠٠ حوالي منمجموعة مكونة  اختيار

 

لمزيد من المعلومات حول ھذه الدراسة، اقرأ المقالة ا=خبارية لمعھد جيمس ھوتون على الرابط التالي: 
mutants-potato-library-rstfi-creating-research-http://www.hutton.ac.uk/news/new.  
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  النبات لوقف دفاع الفطر آلية يحددون الباحثون

  

المعروف باسم كHدوسبوريوم  الطماطم فطر أن) Wageningen UR( أبحاث ومركز نجينينخفا جامعةب العلماء من فريق اكتشف
"Cladosporium حساس" يعوق قدرة النبات علىAل . الفطريات ھجومب اHدوسبوريوم بھذه العملية من خHيتيناالكأجزاء تطويق يقوم الك 
 نبات من يتيناكال جسيمات اءخفعمل على إي بروتين في) كائن دخيل وجود استشعارب لنباتاتل يسمح الذييد ااركالس ديدعجزيئات (

 استقبالعلى  الطماطم اتنبات قدرةمما يعطل  ھمصق بويلتبشدة  يتيناالكوھو يبحث عن أجزاء  ،Ecp6 باسم البروتينيعرف ھذا . الطماطم
 .ذلكينتبه ل أن دون النباتبغزو  للفطر سمحھذا يو ،انشاطھ لزيادة اتشارا=

  

wageningen-http://www.wageningenur.nl/en/news-شاھد المقال ا=خباري جامعة فاخينينجن على الرابط التالي: 

defences.htm-plant-voida-to-wall-cell-own-its-of-fragments-covers-ur/Show/Fungus.  
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  العلمي البحث

  محتوى النشا لتحسين المتعددة يحورون الذرة وراثًيا بتقنية الجينات العلماء

  

وھكذا استخدمت ليلي وفريقھا . الذرةفي  النشا محتوى تحسينل الصين في نورمال نورث إيست جامعةوزمHئھا ب ججيان يليل ةعالمتسعى ال
و  Bt2التالية:  لجيناتلمفرط) تعبير إكسبريشن (-عمل أوفرحيث تم  المعنية الصفات Aستھداف متعددةال الجيناتتحوير الھندسة الوراثية ل

Sh2 و Sh1 و GbssIIa ) و  السكروزتخليق  في المشاركةالجيناتAGPase (إسكات جيني  لعمتم  بينما) النشا اتوحبيبGene 

Silencing :للجينات التالية (SbeI  وSbeIIb ل منHالريبي النووي الحمض خ ) التداخليRNAi (عال النشا نزيمإ نشاط تقليلل jُمَفر. 

 



%) ٨- ٣ا=ندوسبيرم بنسبة ( نشا محتوى في كبيرة زيادةالواسم اAختياري و ةالستالمحورة بالجينات  الذرة نباتات أن النتائج وأظھرت
زيادة و وكيزان الذرة الحبوب وزن زيادة مثل ا�خرى الزراعية الصفاتتحسن  لوحظكما . )%٤٤- ٣٨( مقدارب ميلوزا� نسبة في زيادةو

 .اتالحب داخل النشامحتوى  تحسن يعكسمما  ،ازدھار شكلھابا=ضافة إلى  حبات الخارجيةالحجم 

 

في  النشا وكم جودة تحسين إلى يؤديوھو ما  ،الحيوي النشا مسار لتعديل فعاAً  انھجً ُيعد  متعددةال الجيناتفإن تحوير  النتائج، إلى اواستنادً 
  .ا�خرى الزراعية الصفاتبجانب  الذرة

 

h)p://link.springer.com/ar@cle/10.1007/s11248-من الرابط التالي:  ترانسجينيك ريسيرشاقرأ الملخص المنشور بمجلة 

4-9717-013.  
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  ما وراء كروب بيو تك

  البعوض في للمبيدات الحشرية ثاني مدخل جزيئي يكتشفون الباحثون

  

 لمبيداتل الرئيسي المفتاحھو وحيد  جزيئيمدخل ھناك  أن طويلة فترةل العلماءاعتقد  لRمراض، الناقل البعوضعلى القائمة  الحربفي ظل 
 الباحثين من فريقمؤخًرا  اكتشفوقد . الفعالة الحشرية المبيدات عن اAبتعادب لبعوضل سمح مماالمدخل  ھذا غلقفقد أُ  ذلك، ومع. يةالحشر

 .لRمراض الناقل البعوض مكافحة مفتاح كوني أن يمكن ثاني جزيئيمدخل  انجميشي وAية جامعة من

 

 يقضت �نھا للغاية فعالةوھي مركبات . لدنجا وحمى المHريا أمراض مكافحةل الناميةالدول  من العديد في ديثرويالبيرمركبات  مااستخدتم 
 فھمل الباحثين ةساعدعلى م البعوضفي  الصوديوم قناة في الثاني لقبِ مستَ ال اكتشافكما سيعمل . البشر على جانبية آثار دونب البعوض على
 .البيريثرويد مقاومة لوقف سبلبا=ضافة إلى المساعدة في العثور على  ،أفضلبصورة  الجزيئي المستوى على الحشرات عملآلية 

 

. الصوديوم قناة فتحمن خHل  البيريثرويديعمل و ،" أو أبوابمداخل" بمثابة البعوضفي  الصوديوم قنوات علىالموجودة  المستقبHتتعمل 
مما يتسبب في  الصوديومتقوم الخHيا بابتHع  ،امفتوحً يكون المدخل  عندما �نه زائدةال الصوديوم جرعة بسبب البعوضيموت  سوفو

 .والموت الشلل إلى النھاية في ويؤديبصورة مفرطة  العصبي ھمجھازإثارة 

  

  .h)p://www.pnas.org/content/early/2013/07/02/1305118110.full.pdf+htmlعلى الرابط التالي اقرأ المقالة الكاملة 

)doi: 10.1073/pnas.1305118110(  

  

in-discovered-door-h)p://msutoday.msu.edu/news/2013/second-لبيان الصحفي لجامعة وAية ميشيجان متاح على ا

diseases/-borne-mosquito-against-war.  
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  إع*نات

  ٢٠١٣اجتماع ِرد بيو أرجنتينا 

  

 الحيوية التكنولوجيا"تحت عنوان الكاريبي  البحر ومنطقة الHتينية �مريكا REDBIO 2013اجتماع التكنولوجيا الحيوية الثامن يأتي 

-١٨في الفترة  ا�رجنتين، بHتا ديل ماربمدينة  NH Gran فندق في الحدث ھذا عقدوسيُ ". المستدامة التنمية أجل من حوارات: والمجتمع

 .٢٠١٣نوفمبر  ٢٢

 

المزيد من المعلومات حول اAجتماع وتفاصيل التسجيل متاحة على الرابط التالي: 
ingles/subscription/-principal-h)p://redbioargen@na2013.com.ar/website/menu.  
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