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  عالمًيا

  
 انات وضغوط اخريضالعلماء يكتشفون بروتيناً في إمكانه ان يساعد النباتات لتحمل الجفاف والفي

  

كشف فريق من الباحثين من كلية دارتموث ، جامعة أبردين ، و جامعة لوزان وھو البروتين الذي يلعب دورا ھاماً في الكشف 
غذية، وفي خطوة رئيسية في تحسين إنتاج النبات ونوعية المحاصيل وأنواع عن كيفية إستخدام جذور النباتات الماء والمواد الم

  الوقود الحيوي.

، وھو يلعب دوراً في عملية ترسب بقع اللجنين خ3ل المراحل المبكرة من تكوين شريط  ESB1حدد الباحثون بروتين يسمى 
يعتبر شريط كاسباريان . شريط نضج  يةوذلك خ3ل عمل ن اللجنينشريط متصل مكاسباريان وفي دمج ھذه البقع إلى 

يساعد النباتات على تحمل عدد من اDجھادات مثل الملوحة والجفاف ، الذي الخلوية، والموانع ل من اشكنوع من ا كاسباريان
  .غدقوال
 اللجنينلية ترسيب لعمفھم أفضل يقودنا استجابة للضغوط البيئية المختلفة. كترسب اللجنين في أنواع مختلفة من الخ3يا، وتلجأ ل

نتاج الوقود خ3يا Dنتاج نباتات افضل وDستخدام افضل Dمحتوى اللجنين في ال مل معالعلماء التع الي إمكانية في نھاية المطاف
  . الحيوي

 وھي متوفرة علي الرابط التالي:  PNAS دورية تم تضمين نتائج البحث الفريق في طبعة مبكرة من
http://www.pnas.org/content/early/2013/08/09/1308412110(DOI:  

)10.1073/pnas.1308412110  
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  مبادرة عالمية لتعزيز الزراعة المستدامة

  

عليھا تجمعوا ظ االزراعة العالمية والحفمن قادة  ١٦من  فإن فريقا,ھمية الحاسمة للزراعة المستدامة ، علي ؤكد من جديد م
ة يالزراع لتوحيد جھود التنميةمبادرة جديدة تھدف ليعلنوا إنط3ق  ٢٠١٣في ريو دي جانيرو، البرازيل، في يوليو سنوياً 
 الحوار، وبناء قاعدة ا,دلة العلمية، ورسم طريقا دائرةالبرنامج من خ3ل توسيع وف يتم تنفيذ ھذا . وسعلي اBنواع ظالحفاBو

  بعد . ٢٠١٥للتعاون في تحقيق أھداف التنمية المستدامة لعام  واضح

  

اً م لتعزيز تقدموالعل شأن إلى بناء ورفعئي لتنوع البيولية لالدمنظمة تھدف مبادرة حفظ اBنواع والتنمية الزاعية والتي ترعاھا ال
  أدلة من النھج العملي تعمل على جميع المستويات .حثيثاً مبنياً علي 

  

لتنمية الزراعية برنامج لالحاجة لوضع يوضح  إع3ن اBتفاققد وضعوا مسودة عالميين القادة من ال ١٦فإن الـ لذلك ،  وفقاً 
 لحصول علي نظم غذائية وزراعية اكثر استدامة، اكثر إنصافاً للمجتمع،ت المجتمع الحالية والمستقبلية لالذي يلبي احتياجاو

  .لنظم الغذاء والزراعةأكثر إنتاجية ومغذية، ، ومرنة ، وقابلة للتكيف

  

http://www.cbd.int/doc/press/2013/pr-2013-08-الرابط التالي :  للمزيد من المعلومات ، يرجى زيارة

en.pdf-agriculture-13. 
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  أفريقيا
  محاصيل التكنولوجيا الحيوية زراعة المزارعين ا�فارقة يحث مارك بيناس

  

ذو الحيازات  المزارعين ،يناسل مارك اً سابقمحاصيل التكنوحيوية لللزراعة ھض الناشط المناو الصحافي البريطانيحث 
 تعزيز النمو اBقتصاديوذلك بھدف  )GM( المعدلة وراثياً  المحاصيل زراعةعلي  منطقة شرق أفريقيا في صغيرالزراعية ال
 محاصي3ً حصاداً افضل و لمزارعينلقدم تو اً تجاريا,فضل  ھي محاصيل التكنولوجيا الحيوية فإن ،ليناسووفقا ل. في المنطقة



  .في السوق العالمية بشكل إيجابي المنافسةب من أصحاب الحيازات الصغيرة لمزارعينيسمح ذلك لو ذات جودة عالية.

  

 ھو تقويضالكرة ا,رضية  سكانالعدد المتزايد من  إطعام أن ھاالعضوية يمكن أن الزراعةالقئل  فتراضاB أن يناسل وأضاف
Aبحلول عام مليار  ٩٫٥يصل الي إجمالي  مابو، المقبلة ١٢ ـال في السنوات آخر مليار شخص العالمسوف يتزايد . من الغذائيل

  .وحدھا الزراعة العضويةوبالتاكيد، إطعامه بإستخدام  B يمكن ، عددأ٢٠٥٠

  

  http://allafrica.com/stories/201308121867.htmlيمكنك مطالعة المقالة عبر الرابط التالي : 
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  كينيا في الجوع تخفيف من وطأة يمكن أن تساعد في المعدلة وراثياً  المحاصيل ارة الزراعة ا�مريكية:زوب ةخبير

  

 سرعة الموافقة علي تبني زراعة المحاصيل للضغط من أجل محاولةجوليتا ويلبراند  عة ا,مريكيةوزارة الزراب الخبيرة جددت
بشكل  إذا ما تم تناوله سبب أي ضررت Bغذاء ال إناضافت و. ل3ستھ3ك أنھا آمنةمؤكدة  كينيا في )GM( المعدلة وراثياً 

  .جعلھا خطرةي ھو ما معالجتھا عندم Aطعمةلغير السليم تناول ال وأن، صحيح

  

ايضاً بعض الوقت  وانه يتم استھ3كھا منذ بعض الوقتمنتشرة منذ  المعدلة وراثياً المحاصيل  منتجات إن"، ويلبراندت قال
 وأضافت أن." راثياً ا,غذية المعدلة وستھ3ك  يوجد اي حاBت إصابة معلنة بين البشر والحيوانات نتيجة إنه Bفإورغم ذلك 

في  البحوث الزراعية معھد مؤسسات مثلوالي بناء القدرات في  ،بشكل مناسب التكنولوجيااستخدام ؤكد توائح لالي  حاجةال
  .مناسبةال Dجراء البحوثباتت ملحة ، كينيا

  

 :التالي  طالرابيمكن مطالعتھا علي  ھذا حول  مزيد من المعلومات
-alleviate-kenya-help-can-http://www.capitalfm.co.ke/business/2013/08/gmos

expert/-hunger  
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  للس*مة البيولوجية في كينياالثاني المؤتمر الوطني عقد 

  

كوكبة من المھتمين  . وضم المؤتمر٢٠١٣أغسطس  ٩- ٥من في كينيا في الفترة وي الثاني للس3مة ا,حيائية عقد المؤتمر السن
، والتكنولوجيا الحيوية، والس3مة البيولوجية وا,من البيولوجي، والبحوث ، مجاBت السياسةبالس3مة اDحيائية في مختلف 
الدعوة  :المؤتمر " الس3مة ا,حيائيةعنوان  يئة، واBتصاBت في إطار، والباتوصحة الحيوان، والزراعة، والصحة العامة

  " . ٢٠٣٠لتحقيق رؤية 

  

في زامبيا المسئوليين عن الس3مة اDحيائية الوطنية كما حضر المؤتمر مجموعة من البرلمانيين و العلماء من أوغندا ، و
)NBA يات المتحدة ا,مريكية. ناقش المشاركون في المؤتمر من أوغندا، تنزانيا ونيوزيلندا ؛آخري من دول ) وممثلينBوالو 

لتداول الكائنات  ةنظمالم لوائحوكذلك الحالة العالمية ل ھاالسائدة بشأنوالمخاوف ، لكائنات المعدلة وراثياً ل يةتسويقال الحالة
  .المعدلة وراثياً 

  

لجنة وليام روتو النائب الرئيس الكيني ، شجع معالي الكيني نيابة عنه وزير التعليم نائب الرئيس الكيني في خطاب قرأه 
إلى أن ھذا ھو السبيل ا,كثر  مشيراً  الكائنات المعدلة وراثياً ب التعريف علىم العلماء على مواصلة جھودھالسادة منظمين وال

  لن يسئ فھم معني الكائنات المعدلة وراثياً. الجمھور  ان فعالية لضمان

  



لھيئة الس3مة اDحيائئية بزامبيا، د. ويل توني علي الرئيس التنفيذي مع تصل يمكنكم اB ،المؤتمرلمزيد من المعلومات حول 
   .ceo@biosafetykenya.go.ke: البريد اBلكتروني 
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  ا�مريكتين

  

  حروق الشمسيمكن للنباتات تجنب  كيف ونكتشفيالباحثون 

  

من الكش عن  ، معھد سالك للدراسات البيولوجية، والجامعة الوطنية اBستراليةتمكن عدد من الباحثين في كلية دارتموث
Dلضوءرغم تعرضھا ق الشمس وحرلكيفية تجنب النباتات جھاد والتي من شأنھا ان تلقي الضوء علي البروتينات المرتبطة با 

 تعامل بشكل أفضل معت ان تطوير محاصيل يمكنھاعلي  يساعد التقانات الحيوية يمكن ان كتشافاB ذالمكثف، وھا الشمس
  .كثر جفافاً ا,ظروف درجات الحرارة العالية ومع ال

  

ات صدمتسمي نسخ المجموعة من عوامل النسخ  ھناك البروفيسور ھوى سونغ يونغ وزم3ؤه أنالتي اجراھا الدراسة تتضمن 
والتي تتراوح ما بين اDضاءة  – ةءاضھي المسؤولة عن اBستجابات السريعة من النباتات للتغيرات في شدة اD حراريةال

يسبب حروق الشمس. عوامل النسخ، والتي شديد والذي لضوء الا درجة اليالتي ھي ا,مثل لعملية التمثيل الضوئي والخفيفة 
، بالنباتية الضارة السمإزالة مسؤل عن  اً ھوانزيم كوينق المعلومات الجينية، وتتدف عملية بروتينات تتحكم في عبارة عن ھي
النبات للضوء الساطع لفترة طويلة.  ةاستجابؤثر علي جونغ اbن العوامل التي ت يدرس.  الشديدضوء التحت ذي يبدأ تكونه الو

ذات حماية جعل من الممكن توليد نباتات تمد قد طويلة ا,القصير و فتراتعلى ال لھا اBستجابة ودرجة دراسة ھذه العوامل
  .بھامن الضوء الساطع مع تعزيز معدBت التمثيل الضوئي افضل 

  

عبر الموقع اDلكتروني :  توفروت PNASنتائج ھذه ا,بحاث في ورقة في مجلة قدمت 
http://www.pnas.org/content/early/2013/07/31/1311632110.abstract(DOI:    

10.1073/pnas.1311632110).  
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  لبحوث الزراعية من كوريا الجنوبيةل اً دعمتتلقي بيرو 

  

الجنوبية دعم ا,نشطة البحثية المتعلقة بالزراعة والثروة كوريا عزم  (MINAGRI)ببيرو أبلغت وزارة الزراعة والري 
مركز أبحاث إقامة التعاون من خ3ل يتمثل ھذا ). و INIA( في بيرو  الزراعيلcبداع المعھد الوطني  ھاجرييالحيوانية التي 

  ) في بيرو. KOPIAلزراعة الدولية ( لكوريا المشروع ال من خ3لدائم 

  

التنمية تتراوح بين ي ، والتعاون المادي لتنفيذ مجموعة من ا,نشطة دالدعم التقني والما KOPIAوسوف يوفر ھذا المشروع 
علي  زراعيالمركز الإنشاء وف يتم . وسا الجنوبيةالكوريوالباحثين من الزراعية لتدريب الباحثين في بيرو من قبل خبراء 

  .٢٠١٢) في يوليو RDAوإدارة التنمية الريفية في كوريا (  INIAالعالية في إطار مذكرة التفاھم الموقعة بين افضل التقنيات 

  

//:www.andina.com.pe/Ingles/noticiahttp-من خ3ل الموقع : صحفي وكالة ا,نباء بيرو البيان الانظر 

469992.aspx-projects-research-agricultural-conduct-to-korea-s-peru.  
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   الجينوموھندسة لمعلوماتية الحيوية ، تنشئ مركزاً ل A  &Mتكساس جامع 

  

 مبني لمعلوماتية الحيوية وھندسة الجينوم فيلإنشاء مركز  ليع (TAMU) إيه اند أم  جامعة تكساس مجلس حكماء وافق
التابع  AgriLifeبحوث اجري3يف  مركزوھو نتاج التعاون بين محطة التجارب الھندسية في جامعة تكساس إيه اند أم و، الكلية

  .لنفس الجامعة
  

متطورة يمكنھا أساسية للوصول الي ابحاث ياة ھندسة النظم وعلوم الحنظريات استخدام نقاط القوة في  فيلمركز امھمة تتمثل 
في من المزمع إجرائھا البحوث التي وتتضمن . الي اBفضلتؤثر على صحة اDنسان والحيوان والزراعة وعلوم الحياة ان 
  عة.، والطب والزراومدي تأثيرھم علي صحة اDنسان والحيوان، وعلم الجينوم وھندسة النظم ، علم ا,حياء الحسابي مركزال

  

جامعة  تزام نظاملBواضح ھذا مثال اغتبر ان ، " TAMUصرح جون شارب المستشار لمجلس حكماء جامعة تكساس 
  ." تنا كافةوBية تكساس ، وكذلك ا,ممواطني وخدمة  ةالجديد اتكتشافاB تكساس إيه اند أم في مواكة

  

ر الموقع اBلكتروني : عب قراءة البيان الصحفييمكن مركز ، واللمزيد من المعلومات حول 
-engineering-systems-genomics-http://today.agrilife.org/2013/08/09/bioinformatics

am/-texas-at-ishedestabl-center. 
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  ةكبير اتتوسع علن عنلعلوم النبات ي دانفورث دونالدمركز 

  

توسعات ل هعن خطط ،ميسوري، في سانت لويس ويقعربح غير ھادفة لل أبحاث، وھو معھد لعلوم النبات دانفورث دونالداعلن 
عام  في خريف فتتاحهزمع إالمالمبنى الجديد، و. الحالية يةثلبحأ فقامرال ضاف إلىت أمريكي مليون دوBر ٤٥ ة بقيمةجديد
ادوار تشتمل  ث3ثة منيتكون المبني  سوف. إضافي باحث ١٠٠ أكثر منسوف يرفع إستيغاب المعھد ليمكنه استضافة ، ٢٠١٥

زي وغرف جديدة لنمو النباتات. من المزمع باDضافة الي معمل مركعلي اعلي قدر من التجھيزات المعملية  يةبحثعلي معامل 
  . ٢٠١٤عام  البدء في إنشاء المبني  في أوائل

  

الموقع ا,لكتروني للمعھد عبر الرابط :  زيارة اءرجبالمعلومات،  لمزيد من
nforthcenter.org/wordpress/?page_id=395&pid=13811http://www.da. 
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  الھادئ والمحيط آسيا

  

  الملوحة محاصيل تتحملتبدءان تطوير المملكة العربية السعودية واستراليا 

  

)  ACPFGالجينوم النباتات (وظيفة علم )، والمركز ا,سترالي ل KAUSTوقعت جامعة الملك عبد e للعلوم والتكنولوجيا (
للمزارعين  تمھيداً لتسليمھا تتحمل الملوحةمن القمح والشعير في جامعة أدي3يد في أستراليا، على مذكرة تفاھم لتطوير أصناف 

  في المملكة العربية السعودية وأستراليا .

  

تسھيل تطوير محاصيل قادرة على ايضاً سوف تؤدي الي ، و ھيئتينوالموارد بين ال ،والتقنيات ،نقل الموادتسمح ھذه الشراكة ب
الدكتوراه.  لدراسة درجة توفير فرص تبادل الط3ب والمشاريع المشتركةبيقوم المشروع أيضا وف الملحية. س تربةالنمو في ال

في تحمل  ارئيسي اً دور التي تلعبتكرار التجارب المخبرية والميدانية لتحديد الجينات يسمح جزء من اBتفاقية للھيئتين ب
  .ملوحةال

  



 المركز اBسترالي، أستاذ العلوم الحيوية في جامعة الملك عبدe ، " كل من جامعة الملك عبد e ووقال الدكتور مارك تستر
ACPFG تفاق الدولي فرصة عتبرلملوحة. ويالمحاصيل لفھم وتحسين تحمل لاھتمام مشترك ايضاً لديه موارد كبيرة وBھذا ا 
  الزراعة في كل من المملكة واستراليا . "تعود بالفائدة علي ثمينة 

  

          :، يرجى قراءة البيان الصحفي جامعة الملك عبد e فيلمزيد من المعلومات

.releases/mou2013.htmlhttp://www.kaust.edu.sa/media/press 
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Iرز ل الحقلية تجاربال ونروزي PhilRiceومعھد بحوث ا�رز الفلبيني  IRRIمسئولي المعھد الدولي لبحوث ا�رز 
   التي تعرضت للتخريبالذھبي 

  

حقول التجارب الميدانية )  PhilRiceلفلبيني ( ) ومعھد بحوث ا,رز ا IRRIالمعھد الدولي لبحوث ا,رز ( زار عدد من 
كبار المسؤولين في  تابعة ما حدث من تخريب للحقول ولcط3ع علي آراء ا,رز الذھبي في كامارينز سور، الفلبين لملزراعة 

علم السادة  .الفلبينية بعمل عرض ملخص للسادة المسئولين ) DAالموظفين المحليين من وزارة الزراعة ( قام الموقع. كما 
في اليوم التالي ا,رز الذھبي . الخاص بانجاز المشروع ليوم تطلع يكان ه بالوقع الفريق البحثي بأكملالمسئولين ايضاً ان 

الخاصة  أن ا,بحاثاعلن سكرتير وزير الزراعة الفلبيني بروسيسو الكاB في التلفزيون الوطني ، بالوقععمال التخريب ,
الرابط :  . لمزيد من المعلومات، يرجى زيارةإتمامھا يجب أن تستمر حتىبإنتاج ا,رز الذھبي 

http://irri.org/index.php?option=com_k2&view=item&id=12640&lang=en&fb_action

likes&fb_source=other_multiline&ac_ids=10151562462056404&fb_action_types=og.

tion_object_map=%7B%2210151562462056404%22%3A637243126294081%7D&a

ction_type_map=%7B%2210151562462056404%22%3A%22og.likes%22%7D&acti

on_ref_map=%5B%5D.  

  

وغير يحمل اي معني علي اBط3ق B  ذيدمر المال بالفعل نددباروت قد صاغ إحتجاجاً يالدكتور واين فأن فيما يتعلق بھذا ، و
  ا,رز الذھبي تجربة في الفلبين . والذي دي الي تدميرالحقول التجريبية لزراعة مسؤول ال

 .http://chn.ge/143PyHo اDحتجاج عبر الرابط : على عريضةيمكنك اDط3ع والتوقيع 
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منظمة التنوع البيولوجي الدولية لتحسين اJستدامة الزراعية في و ICARشراكة بين المجلس الھندي للبحوث الزراعية 
  الھند

  

) اتفاق لتحسين اBستدامة الزراعية،  ICARوالمجلس الھندي للبحوث الزراعية (  وقعت منظمة التنوع البيولوجي الدولية
من خ3ل استخدام وذلك القدرة على التكيف مع تغير المناخ في الھند  ، لزيادةصحاب الحيازات الصغيرةلتحقيق حياة افضل ,

  .وحفظ التنوع البيولوجي الزراعي
  

جراء سوف يعم3ن معاً ICAR D المجلس الھندي للبحوث الزراعيةولوجي الدولية ومنظمة التنوع البي فإن، على وجه التحديد
 تتعلق  في الھند دوليةوإقليمية ومحلية استخدام وحفظ التنوع البيولوجي الزراعي؛ إجراء دورات تدريبية  حولتعاونية  بحوث 

التنوع  دور التنوع البيولوجي الزراعي مع الشركاء و المزارعين ، وتنظيم ورش العمل والمؤتمرات واBجتماعات لتعزيزب
 صادرأخرى إلى الھند لتعزيز المھارات في مجال الم دولالبيولوجي، وتيسير تبادل العلماء من الھند إلى دول أخرى ومن 

ً يقوم البرنامج أوف الوراثية النباتية . س تقديم المشورة التقنية للبرامج الوطنية في البلدان ا,خرى؛ إنتاج المنشورات ب يضا
الوراثية النباتية  صادرساعد على تسھيل تبادل المكما سوف يوتبادل المعلومات العلمية في مجال الموارد الوراثية النباتية ، 

  ثية النباتية لAغذية و الزراعة.الورا صادرلAغذية والزراعة كجزء من المعاھدة الدولية بشأن الم



  

، برجاء زيارة الموقع : منظمة التنوع البيولوجيلبيان صحفي لمتابعة ال
http://www.bioversityinternational.org/index.php?id=8014.  
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  أوروبا

  الزراعية التكنوحيوية المنتجات تغيير الرأي العام في ألمانيا نحوإستبيان يشير الي 

  

ً لدراسة اجراھا مؤسسة دراسة السوق ديماب    قبول نحو كثر انفتاحاً ا,جيل الشباب في ألمانيا ھو ، فإن Dimapوفقا
 مھ ٢٩و  ١٨سكان. وأظھرت الدراسة أن ا,شخاص الذين تتراوح أعمارھم بين ن عامة العالتكنولوجيا الحيوية الزراعية 

  .التكنولوجيا الحيوية الزراعية من الفئات العمرية ا,خرى منتجات تجاهقبوBً  كثرا,
  

بقية ة مع بالمقارنايضاً كثر إيجابية الشباب كانت ا,ردود فعل فإن التكنولوجيا الحيوية في الزراعة  قبول إستخدام من حيث
عد إخبارھم ٪ ذلك. و ٦٥ عارض أوساط الشباب استخدام الھندسة الوراثية في الزراعة ، بينما ٪ فقط من٣٣أيد . المواطنين

 إذاعند سؤالھم المحاصيل المعدلة وراثيا، ثم ب٪ من مساحة المحاصيل الزراعية في جميع أنحاء العالم زرعت بالفعل  ١٠أن 
قد  ٪ من الشباب ٥٤فإن اختيار زراعة المحاصيل المعدلة وراثيا أم B ، حراً في زارع ا,لماني مالكان ينبغي أن يكون  ما

ضد حرية المزارع  اBلماني ٪ من الشباب ٤٦حوالي علي الجانب اbخر، صوت . وھو صاحب القرار مزارعال أن يكونأيدوا 
  .ضد حرية المزارع في اDختيارة ٪ بالنسب٦٢كانت نسبة اDجابة للسكان عامة  في حينفي اBختيار، 

  

 علي الرابط :  متوفرال GAINتقرير و USDA FASلمزيد من المعلومات ، يرجى قراءة 

http://gain.fas.usda.gov/Recent%20GAIN%20Publications/Survey%20indicates%20c

.2013.pdf-1-hange%20in%20public%20opinion%20_Berlin_Germany_8 
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  قود الي حماية إنتاجية البطاطس اLجھاد الحراري يمكن ان ت حول دراسة

  

يمكن أن تساعد في برامج  الحراري تحمل اDجھادلتحديد ع3مات وراثية  الي وتھدف دراسة جديدة في معھد جيمس ھوتون
الدراسة تأثير ارتفاع درجات تناولت عالية . الحرارة الدرجات تاثيربالبطاطس أقل  جديدة من التربية المستقبلية لتطوير أصناف

  اً. نھارلي3ً و عادية ومتفاوتة رجات حرارةلد النبات ة درناتالحرارة بعد أقلم

  

قد السابقة  الرغم من أن الدراساتبالدكتور مارك تايلور من معھد جيمس ھوتون "فقد صرح أھمية دراسة جديدة ،  موضحاً 
فإن ھذه الدراسات قد  cجھاد الحراري باستخدام مجموعة من التقنيات،ة البطاطس وغيرھا من النباتات لدرست استجاب

  حرارة مرتفعة ". اتإلى درجعلي اBقلمة مباشرة بعج التعرض الحرارية أو أثير الصدمة تھا علي زيركت حصرت

  

ً الفريق البحثي قد درس تحلي3ت  أن"وأضاف تايلور  دراسو دقيقة إلى جنب مع  فسيولوجية والكيموحيوية والجزيئية جنبا
الوجه اbخر ل3سباب الجينية  ھذا التحليل يمثل ,وراق و الدرنات.في كل من ا والنسخ ا,يضللتغيرات مع الوقت لعمليتي 

ذات  سالبطاطامن محتملة لتطوير أصناف  اً ن أھدافيقدم الباحثت ھيلنبات الفسيولوجية ووالتي تقود استجابة ا البيوكيميائيةو
  .ارتفاعاً محصول مستدام حتى في درجات حرارة أكثر 

  

يرجي متابعة الرابط : قراءة البيان الصحفي من معھد جيمس ھوتون لحث ، ولمزيد من المعلومات حول ھذا الب
yields-potato-protect-could-study-stress-http://www.hutton.ac.uk/news/heat. 
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  ھرمونات نمو النباتتحفز البحث يكشف كيف 

  

أن ابحاثه في أحدث بحثي توبنجن وفريق  ،ماكس ب3نكفي معھد فريدريش ميشر ھوثورن الباحث بمعمل  مايكلكشف 
خ3ل شارة لنقل ھذه اD النموعزز ي الذيھرمون الستيرويد بشعر لكي ت اً مساعد اً بروتينوجود تطلب النباتية ت غشاءالمستقب3ت 
  غشاء الخلية.

ً  النباتية غشاءالمستقب3ت تبدو  ينتمي المستقبل الغشائي . في غشاء البكتريا واالحيوان تلك الموجودة في عن  مختلفة جذريا
نية بتكرارات الي عائلة مستقب3ت الكاينيز الغ، نمو النباتمعززاً  والذي يمكنه اDحساس بھرمون الستيرويد BRI1النباتي 

  في النبات. ئيةالغشا شاراتعن معظم ا,) والذي يعتبر السئول LRRالليوسين (

  

بشكل صحيح  بالھرمون الشعورحتي يستطيع  اً مساعد اً بروتين وجود يتطلب BRI1أن ھوثورن  وأظھر الباحثون في مختبر
Dالمساعد  يساھم شارة عبر الغشاء .وبالتالي نقل اSERK1  لتحام الھرمون مع وجود كل في تشكيل بصورة مباشرةB مكان

 LRR وحدات الوظيفة طابتراالغراء الجزيئي الذي يعزز ل مثات الستيرويد تعمل  ھرمون.من البروتينين لتتفاعل مع ال

BRI1  وSERK1 بدوره طريقاً معلوماً داخل الخلية والذي ينشط الكاينيز الموجود من  تفاع3ً  ذلك على سطح الخلية . يسبب 
Dشارات من اBالنمو. الي ستجابةوالتي تؤدي الي ا  

اتبع الرابط : لمزيد من التفاصيل حول ھذا البحث ، وقراءة البيان الصحفي 
-hormone-http://www.mpg.de/7496997/plant

eptor?filter_order=L&research_topicrec. 
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  مضادة ضد فيروس الروتا القاتل اً أجسامينتج  نبات ا�رز المعدلة وراثياً 

  

اية يمكنھا ان تقدم الحم من ا,رز المعدلة وراثياً فإن س3لة  Clinical Investigationدورية وفقا لدراسة نشرت مؤخرا في 
بتعديل الباحثون قام توفر وسيلة فعالة من حيث التكلفة لحماية ا,طفال في البلدان النامية . وبھذا فإنھا مرض اDسھال من 

Bما جينوم وھي موجودة في محاربة فيروس الروتا أجسام مضادة لوراثياً عن طريق  MucoRice - ARP1ا,رز صنف 
  ا,رز.

  

سفر عن مقتل أكثر من يالرئيسي لcسھال الشديد عند ا,طفال الصغار والرضع، مما سبب مفيروس الروتا ھو اليعتبر 
من ھذه الوفيات في الدول الفقيرة في أفريقيا  %٨٥شخص سنويا، وفقا لمنظمة الصحة العالمية. تحدث أكثر من  ٥٢٠،٠٠٠
  وآسيا.

  

ھذه في  هأن حثيالب ، ووجد الفريقروناالفيروس بلفئران مصابة  MucoRice - ARP1تم إطعام اBرز المعدل وراثياً 
مكم3ً  ا,رزھذا يمكن أن تستخدم . اً عادي اً أرزاُطعمت الفئران التي  وجوده في الفيروس أقل بكثير من وجود الفئران كان

المنتج  يكون عقدا من الزمن قبل أن اBمر يمكن أن يستغرق، و، لكنه لم يختبر بعد على البشرلتطعيمات التي تعطى لAطفالل
  الدراسة من جامعة طوكيو في اليابان .الباحثين ب ، أحديوشيكازو يوكي ـفقا لللتوزيع ، و اً جاھزنھائي ال

  

ايضاً ، مخفف بالماءمسحوق ھيئة  على هكتستھ3 ھو ا,كثر فعالية عند MucoRice - ARP1فريق البحث أن ال ايضاً  وجد
  . MucoRice - ARP1 سلق اBرز مياه في ا,رز المطبوخ أو عن طريق شربإما  ا,جسام المضادةيمكن ان يتم تناول 

  

  :علي الرابط ورقة كاملة في مجلة التحقيقات السريرية ھو متوفر 
(DOI:10.1172/JCI70266).  les/view/70266#sdhttp://www.jci.org/artic  

 antibodies-delivers-rice-ws/gmhttp://www.nature.com/ne-:علي الرابط متوفر تفاصيل البحث 

and  20130813-1.13541?WT.ec_id=NEWS-rotavirus-deadly-against



-against-antibodies-delivers-rice-s/news/gmhttp://www.scidev.net/global/genomic

.rotavirus.html-deadly 
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  العلمي البحث
  

  يزان الذرة لدودة ك مقاومة الذرةيكسب نبات  Cry1Ac الـ بروتين 

وبطرق فعل مختلفة في المحاصيل  Bt، يقوم العلماء بتعبير اكثر من نوع من بروتين   Btاخير ظاھرة مقاومة الحشرات للـ للت
تم استنباط عزBت ذرة معدلو وراثياً الزراعية فى الصين، جامعة المن وزم3ؤه تشانغ يومن  في دراسة أجرتھاالمعدلة وراثياً. 

تھجين  اختبارعبر  يالجين التعبير من كفاءة أكدتم الت.  Cry1Acأو  Cry1Ieإما المنقولة التعبير عن الجينات عالية 
 للـعالية التعبير  أن النباتات الحيويةختبارات اBوأظھرت نتائج .   Southern Blot Hybridization اBحماض النووية

Cry1Ie  عاليى السمية لحشرة دودة كيزان الذرة كانت(Heliothis armigera)  ٦٪ بعد  ٥٠تصل إلى نسبة موت مع 
 عنالنباتات التي تعبر  ھاتسببالناجمة عن ھذه النباتات أقل من تلك التي  نسبة الموت. ومع ذلك ، كان غذيةالتبدا أيام من 

Cry1Ac  )و ٨٠ ( ٪نباتات MON810  التي تعبر عنCry1Ab )تجاه سمية  اتجاه اقل ك3ھما حيث اظھر ، %)١٠٠
، فإن علي الجانب اbخر. دودة كيزان الذرةلالمقاومة  Cry1Ac عن نباتات الـ دودة كيزان الذرة التي تصيب النبات الذرة

 ـلا ذرة عنزت بنسبة وفيات اعلي قد تمي،  Cry1Ie من نباتات التي تعبر عن عزBتأن ث3ثة أظھرت التجارب الحقلية قد 
Cry1Ac  سيوية ( وإتجاه دودة كيزان الذرةbحفار الذرة اOstrinia furnacalis (.  

فإنه  ، وبالتالي Cry1Ac و Cry1Abمثيلتھا  عن ةختلفتعتبر م Cry1Ieبناء علي نتائج ھذه الدراسة إن طرقةعمل بوتين و
  .حقلفي ال المعدل وراثياً  للنباتاتbفات اتأخير تطور مقاومة ل ھاستخدميمكن ا

  

http://link.springer.com/article/10.1007/s11240-لمزيد من نتائج ھذه الدراسة، يمكنكم متابعة الرابط : 

5-0348-013. 
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  إع*نات

   حيويةالتكنوالنباتات مجال  في الس*مة ا�حيائيةحول  دورة

  

 جامعةب" لحيوية النباتيةمجال التكنولوجيا ا فيالس3مة ا,حيائية "في مجال يا دورة للتعلم عن بعد للدراسات العل IPBOتنظم 
 القانون في والمتخصصين لعلماءاBلكتروني لدريب تلالي ا الدورةھذه  وتھدف. ٢٠١٤-٢٠١٣ للعام الدراسيبلجيكا) غنت (

 في التدريب مع التعلم عن بعدالدورة بين  تدمج والصناعي. على المستوى الحكومي ھماك3  وتقييم الس3مة ا,حيائيةفي مجال 
ً  أساساً ، ويوفر غنت في جامعة الحرم الجامعي وإدارة وتقييم  لس3مة ا,حيائيةا وتفسير يةالتشريع اDجرائات للمساعدة في متينا
  .الجمھور أوالقرار  يعنااBتصاBت لصالمخاطر و

  

  . ٢٠١٣ أغسطس ٣١ مفتوحة حتى ٢٠١٤-٢٠١٣ الدراسيباب اBشتراك للعام 

متابعة الرابط : يرجي  مزيد من المعلوماتل
http://www.ugent.be/we/genetics/ipbo/en/education/postgraduate.htm/overview.ht

m تصالاBبـ و ا .Ine.Pertry@Ugent.be  
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