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  عالمًيا

  

ISAAA الشامية الذرة تصدر عدداً خاص حول مقاومة الجفاف في نبات  

عدد خاص ليلقي ك ،"تحديث  – لجفافالوصول الي تقديم نباتات ذرة ل في التقدممدي "عدداً بعنوان  ISAAAأصدرت الـ 

والتي ? يستطيع اي ف>ح او محصول ا?ستغناء عنھا.  ،عالمياً  الجفافالخاصة التي تلقاھا صفة مقاومة  ھميةا: على الضوء
 حالة علىوالذي يركز فيه  ISAAAلھيئة  ٤٤إدميدس  ببحثيه الجيد التوقيت والمنشور في موجز رقم  جريجساھم المؤلف د. 

 المستقبلي علي التوقعات تين التقليدية والتكنوحيوية في القطاع العام والخاص وناقش مقاومة نبات الذرة للجفاف من التاحي
 .المدي والبعيد المتوسط القريب، المدى

 تحملفإن صفة مثل  ، المحاصيل إنتاج فيأذا ما وضعنا في ا عتبار نقص المياة والدور الذي ? يمكن ا ستغناء عنه وتلعبه 
 في الجفاف تحملتعتبر صفة .  المستقبل محاصيل تطويرعند  قصوى أولويةتولي  أن يجب لمياهكفاءة استخدام او الجفاف
 من الثاني العقد في تسويقھابالصفة ا:كثر اھمية والتي من المنتظر ان يتم  الحيوية التكنولوجيا محاصيلكتسبة من الم الذرة
 جميع في لمحاصيلا إنتاجية زيادةكثر اھمية والذي يفوق ا: عائقي اھو ،ابعدھ منالحيوية و التكنولوجيا محاصيل تسويق
  . العالم أنحاء

 سببوذلك ب ، بأفريقا الكبرى الصحراء اكثر ارتباطاً بدول جنوب ھوالمتحمل للجفاف  الذرة إن ملخص استخدام نبات" 
 منھم كبيرة نسبةتعاني  نسمة، مليون ٣٠٠ من :كثر الرئيسي الغذاءوالتي تمثل  الذرة،إنتاجية  لتعزيز الملحة ا نسانية الحاجة

 . ISAAA إدارة مجلس رئيس ، جيمس ك>يف .دصرح  ،"  التغذية وسوء الجوع من

 ستمربحيث ي الذرة في الجفافالموجود للوصول الي صفة تحمل  التقدم نحو الضوء تسلط خاصة ميزة أن ،بالذكر الجدير ومن
 غيرإمكانية   حيث أفريقياب الكبرى الصحراء جنوب في رئيسية مناطق وتحديد الذرة، يةإنتاج استقرارمسيطراً علي  الجفاف
تسويق ل العالمية الحالةي نق>ً  عن الرئيسي المرجع منا:ساسية تم نقلھا  ميزةھذه ال. مباشر بشري تكلفة وجود مع ، مجدية

 .ISAAAلـ  ٤٤ موجزة ،٢٠١٢ عام :المھندسة وراثياً /  التكنوحيويةمحاصيل 

  نسخةللحصول علي  و  knowledge.center @ isaaa.org ا لكتروني البريديرجي مراسلة  ، المعلومات من لمزيد
  قم بتحميلھا من الرابط :  الجفاف،حول  الخاص العدد من

h�p://www.isaaa.org/resources/publica#ons/briefs/44/specialfeature/Progress%20in%20Achie

ving%20and%20Delivering%20Drought%20Tolerance%20in%20Maize.pdf. 
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 الجفاف إصدار براءة ا8ختراع لتقنية تحمل

  

 براءة ه قد تم إصدار أن ،الزراعية التكنولوجيا أمريكية قائمة علي شركة وھي البيولوجية، لعلومل المتحدة أركادياشركة  أعلن
كسب ت التيالتقنية، و  تتثبأ. الصين في الفكرية للملكية الدولة مكتبوالتي ابتكرتھا الشركة في  الجفافإختراع لصفة تحمل 

 المحاصيل من لعديدبالنسب  حقلية وذلكال التجارب في فعالة ھانأ ،بكثير أقل عزبة  مياهكميات  باستخدام عاليةية إنتاجب النباتات
 . السوداني والفول والكانو?، ،والقطن ا:رز، ماو ، الرئيسية

 الطقساً في احوال موجود عائقال ھذا.  الصين ذلك في بما العالم، أنحاء جميع في للزراعةعام>ً محدداً  العذبة المياهيعتبر  "
 ھذه بعض تخفيفبقدرتھا علي  الجفاف تتميز التقنية الجديدة لتحمل. ثبات الطقس عدمفي حالة  أثناء تفاقمالعادية ولكنه ي

 صرح ،ايضاً تسمج ھذه التقنية بتوفير كميات كبيرة من المياة العذبة لEستھ>ك البشري" و ، الجفاف أوقات فيجھادات ا 
 . أركاديا لشركة التنفيذيمدير ال و رئيس ري، اريك



 فيبلومولد  إدواردو .ود للتكنولوجيا، يسرائيلا  نيونكالت معھد فيجبشتين  أميرةد.و شمعونتطوير ھذه التقنية بواسطة د.  تم
 . أركادياي لشركة الحصر تم الترخيصو ، ديفيس ، كاليفورنيا جامعة

 release/arcadia-http://www.arcadiabio.com/news/press-لقراءة المقالة كام>ُ، برجاء زيارة الرابط التالي : 

key-grant-announce-technion-and-davis-california-university-biosciences 
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 القمح ساق صدأ مقاومةل اً جينيكشفون  العلماء

علي  القمح نباتات ساعدمن المتوقع ان ي والذي اً جديد اً جين والصين ا:مريكية، المتحدة الو?يات أستراليا، من علماءأكتشف 
 قمح من قريب وھو ، البري Aegilops tauschii من Sr33في كلونة الجين  الفريقنجح . صدأ الساق المميت مرض مقاومة

 .عاديال الخبز

 و Sr33 ينالجين كل من أنفي  مليملؤنا ا:"  ديفيس، في كاليفورنيا جامعة في القمح وراثة علم أستاذ دفوراك، يانصرح 

SR35، قوي قمح أصناف ?ستنباطتتجمع معاً  أن يمكن ،ھمعزلفي  ديفيس في كاليفورنيا جامعة في زم>ئناساھم  نالذيو 

 " . القمح ساق مرض صدأل ومقاومة

حيث ان العزلة الحديثة  العالمي، الغذائي :منلضمان ا اً ماھأكتشافاً  القمح ساق صدأ لمرض مقاومة جينات اكتشافيعتبر 
 Sr33 الجين على الدراسة نتائج تظھر.  لقمحل ةالعالمي نتاجوتمثل تھديداً علي ا  العدوانية شديدة من الفطر للمرض المسبب

لمرض صدأ  المقاوم الجين حول يحث آخرل مصاحب كجزء العلمية، ساينسدورية  من أغسطس ١٦ المنشور بتاريخ العدد في
 . SR35 القمح

 من لمزيد.  h�p://www.sciencemag.org/content/341/6147/786: عبر الرابط التالي  في مقاليتاح قراءة 

: التالي ا?لكتروني العنوان على الصحفي البيان يمكنك قراءة ، المعلومات
ws.ucdavis.edu/search/news_detail.lassohttp://ne5؟id=1065 . 
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  أفريقيا

 أخرى قطاعات وتبنوا العلوم الجديدة في ، الحيوية التكنولوجيا مجال في استثمروا:  جوما كاليستوس البروفيسور

الي ضرورة  ةفريقالقادة ا: كينيدي ھارفارد كلية من جوما كاليستوس البروفيسور، دعا مؤخراً  همع CNN ھا تأجر مقابلة في

عتماداً إ تعتمد سوف الحالية نموھانسبة  على لحفاظا في أفريقيا قدرة أنب ذلكبرر و. لفرصةا? الحيوية التكنولوجياإعطاء 
 لھياكلالي ا ا:ساسية للسلع التقليدية ا:سواق على ا?عتماد من التحول على قادرة تكون سوف التي السرعة مدى على اً كبير

 . الحديثة التكنولوجيا تطويرحركھا ا عتماد علي ت التي الحديثة ا?قتصادية

 المعدلة المحاصيل اعتمدت قد ) والسودان ومصر فاسو وبوركينا أفريقيا جنوب( فقط أفريقية فإن اربعة دول  اcن، حتى
 .وراثياً 

بر الرابط التالي : ع متاحة مقابلة في العالم بقية بركب واللحاق للنھوضالقارة وماج ا:ستاذدعا 
-voices-african-onal/2013/08/05/spch�p://edi#on.cnn.com/video/data/2.0/video/interna#

b.cnn.html-juma-calestous. 
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 الحيوية التكنولوجيا حول اغانب والمسؤولين الحكوميين المزارعينتوعية 



 ٢٠١٣ أغسطس ١٦ ىف عمل  ورشة غانا فرع)  OFAB(  الزراعية الحيوية التكنولوجيا حول المفتوح المنتدىأقام 

 شارك. غانا في للزراعة المحتملة فوائدھا و الزراعية الحيوية التكنولوجيا تطبيقات حول الحكوميين والمسؤولين للمزارعين
 حي ُھو.  في ، فولتا منطقةل يالوسط الجنوبيجزء ال من اءا:غذو الزراعة وزارة من ومسؤولين مزارعين العمل ورشة في

 الزراعية الحيوية التكنولوجيامنظومة  أن إلى أشار الذيو غانا جامعة من أوسيا ديفي ي الدكتور كان المتحدثين بين منكان 
 تبذلھا التي الجھودان الدليل الواضح علي ذلك ھو  وأضافت. غانا في الغذائي ا:من تحقيق في كبيرة مساھمةيمكنھا تقديم 

 تعزيزالعمل  علي  وكذلك ،) ٨٣١(  ا:حيائية الس>مة قانون مثل للنظام والقانونية المؤسسية ا:طر لوضع ةغانيفا: ةالحكوم
 .الب>د في الزراعية الحيوية لتكنولوجيافي مجال ا البشرية القدرات

والتي  غانافي  OFAB الزراعية الحيوية التكنولوجيا حول المفتوح المنتدىمديرة  ،ت ايضاً د. مارجريت آوتا اتيكبوتحدثكما 

 إمكانيات لنا توفرالحيوية  التكنولوجيا إن. " الزراعية الحيوية للتكنولوجيا توقعةالم فوائدبالنسب لل لمزارعينحة لقدمت النصي
 كما تعمل علي رفع نسبة للجفافتحملة الم البذور مزرعة،ا نتاج في ال تكاليف ضيخفكما تعمل علي ت ،نتاجيةا  لزيادة كبيرة

وقت المتاح ال وزيادة ،تذكر ? الحصاد تكاد بعد ما خسائرالوصول ب عن فض>ً  للحاص>تالزراعية  والخصائص ا:رباح
 حول المفتوح المنتدى قبل من لتوعيةا من أجل  عملال ورشة تنظيم تمأضافت مارجريت، ". لتخزين المحاصيل قبل بيعھا

(  والصناعية العلمية البحوث ومجلس ا?فريقية الزراعية التكنولوجيا مؤسسة رعاية تحت يغانال الزراعية الحيوية التكنولوجيا
CSIR.( 

لمتابعة الخبر يمكنك زرارة المقع ا:لكتروني التالي:  
rtal/news/index.php?op=getNews&news_cat_id=1&id=1887http://www.businessghana.com/po

 .magatik@yahoo.co.uk: او المراسلة علي البريد ا?لكتروني   ,11
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  معا نعم,ب (IITA) والمعھد الدولي للزراعة ا�ستوائية  ،) FARA( في أفريقيا  الزراعية البحوث منتدى

 الع>قة لتعميقبالعمل معاً )  IITA(  ا?ستوائية للزراعة الدولي والمعھد)  FARA(  أفريقيا في الزراعية البحوث منتدى تعھد

 . المزارع مستوى على إيجابي اً تأثير خلقلو علمية ا?بتكارات توليد على للعمل المؤسسية

قد قامت بزيارة   أكيٮباميو ييمي .د ،أفريقيا في الزراعية البحوث منتدىل التنفيذيفإن المدير  الجديد،وبناء علي ھذا ا لتزام 
 تعزيز إلىوالتي تھدف  يبحثلا ابادان معھدا?بحاث الجارية في  ن خ>لم التعاون من مزيد إلى للدعوة للزراعة الدولي المعھد
ابدت إلتزامھا بالنيابة  قد ،د. نتيرانيا سانجينجا  FARAللـ  العام المديروعلي الجانب اcخر، فإن .  رةالقا في الزراعة قطاع

ة لزيادة ا:بحاث الزراعية التي من شأنھا ان كاشرال ھذه لصالحالي العمل من خ>ل ا?ستوائية  للزراعة الدولي والمعھدممثلة 
 . الغذائي ا نتاج على إيجابية تأثيراتتعطي 

 research-agric-h�p://www.afriquejet.com/news/10460-الرابط التالي : زيارة يرجى المعلومات، من لمزيد

.research.html-agric-on-laborationcol-pledge-iita-fara 
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  ا�مريكتين

  

  علماء مجموعة ساسكاتشوان ينجحون في فك جينوم الكاميلينا

 شھير  محصول وھو ) تسلسل ا?حماض النووية لنبات الكاميلينا،المرج( البراري لجينوم ساسكاتشوان مجموعة من علماءنشر 
 . لصناعةية الھامه لالزيتآحد المحاصيل ك به ا?عتراف ويتزايد الزيت ه عليبذوريستخد للحصول من أوروبا  في



عتبر يالكاميلينا  جينومفك شفرة  من ا?نتھاءإن "  نبات البراري  جينوممجموعة ل التنفيذيمدير ال ،بونتارولو رينوقد صرح و
 القيمة ذات الصناعية الحيوية المنتجات تطوير مجال في ابتكارا أكثر لتكون المحلية الشركاتان يحفو  شأنه منحجر اساس 

 ." والتي تعتمد علي نبات الكاميلينا المضافة

 نباتلجينات المماثلة لھا في  من أكبر مرات ث>ث تقريبا أن يبدو نبات الكاميلينا جينات أنأشار العلماء الي صفه مھمة ، وھي 
 نطاق على ستخدما?قرب له من حيث التقسيم وفي نفس الوقت فإنه ي ھوو ، Arabidopsis thaliana ا:رابيدوبسيس

في إدماجه في  الكاميلينا جينومإنتشاراً وا?ھم بالنسبة لكشف  ستخدامسوف يتمثل ا?.  معمليةال التجارب في كنموذج واسع
 .والمستقبلية الحالية تربيةال برامح

ھو متاح لعملية و لجينومل عرض شكل في www.camelinadb.caعلي الرابط  متوفرة لھا تفسيرهو الكاميلينا جينوم تسلسل

:  علي الرابط التالي متوفرة البحث ھذا حول التفاصيل من مزيدول. والمحاذاة البحث
genome-camelina-sequence-first-team-http://www.genomeprairie.ca/news/prairie  
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 تفتيش لل خاضعة غيرالالصويا  فولل FG72تقييم الحدث في  المتحدة الوFياتب APHIS وكالة التفتيش علي صحة الحيوان

 فولل FG72المتحدة إجراءات تقييم الحدث في  الو?ياتب)  APHIS( الحيواناستعرضت وكالة تفتيش علي صحة النبات و

والذي انتجته  ،جاك صنف FG72 (Glycine max) وراثيا المعدل الصويا فول نبات يعتبرو. والغير خاضع للرقابةالصويا 

 ،الحشائش مبيداتل النبات تحمل تضفي التي البروتينات من اثنينعن طريق إضافة تعبير  ساينس كروب بايرشركة 
2mEPSPS الذرة من (Zea mays) ھيدروكسي فينيل بيروفيت دي اوكسي جينيز- ٤و (HPPD)  من 

Pseudomonas fluorescens   الس�لةA32 .  

حشائش ال مبيداتعند التعرض ل النبات ،الصويا فول فيوالذي ُيغبر عنھما  HPPD و ٢mEPSPS يحمي كل منالبروتينين

 . التوالي على ،) (isoxaflutole & IFTجليفوسيت وايزوسكفيتول 

 مخاطر المعدل وراثياً عليالصويا  فول نبات شكلي أنحتمل الم غير من فإن FG72 حدثل APHIS ، BCSطبقاً لزكالة و

 وخصائص ،خال المادة الوراثيةإناتجة عن  النباتية اcفات مخاطر:  التالية الخصائص غياب إلى ذلك ويرجع. النباتية اcفات
 ريآثالت ،حقلال في النباتية اcفات أو ضامر>ل نمطيةال غير وا?ستجابات ، FG72 الصويا فولل BCS للـالنباتات العشبية 

 .لجيناتل ا:فقي لاقتنا?و الزراعي،بيئي ال ظماالن في النافعةالغير مستھدفة و الكائنات على ضارال

  علي الوقع ا?لكتروني التالي : ا:صلية المقالةيمكنك مطالعة 

.h�p://www.aphis.usda.gov/brs/aphisdocs/09_32801p_fpra.pdf  

  

  

  ] ةرسال لصديق | تقييم ھذه المقالإ [

  

 القمح بحوث لتعزيزمليون دوFر تموي,ً  ١٫٥تحصل علي  كندية جامعة

ببرنامج  القمح بحوثادمة في القعوام العشر ا? في دو?ر مليون ١٫٥ استثمار ،لوراثةأف بي ل الكندية البذور شركةتعتزم 
 تيبرن ،وراثةاف بي لل إدارة مجلس رئيسد صرح وق) .  CDC(  ساسكاتشوانتربية القمح بمركز تنمية المحاصيل في 

 CDC بـ نالباحثي مع المعتمدة البذور صناعة نع مباشرة معرفتھا تبادلان ت لوراثةلاف بي  سمحت سوفھذه المنحة  أن مكارثي

 .محاصيلفي محال ال ا?ستثمارات تعظيم علي المنتجين ساعدي أن لھذا التعاون يمكن و

طور مركز تنمية . المحاصيل المعھد الرائد في المنطقة الذي يھتم بتربية ،ساسكاتشوانبجامعة  المحاصيل تنمية مركزيعتبر 
 القطاع شركات و الزراعية والمنظمات ،للزراعة ساسكاتشوان، وھو ممول من الشراكة مع ساسكاتشوان المحاصيل ب



 الكتان، الشوفان، الشعير، ، الكناري وبذور القاسي، القمح الربيعي، القمح من أصنافالعديد من المحاصيل مثل  ، الخاص
 .ساسكاتشوانب الصناعة الزراعية و للمزارعين ا?قتصادية ةلحصملوذلك ل الجاف الفولو ،الحمص العدس، الباز?ء،

  علي الرابط التالي :  ساسكاتشوان جامعةيمكنك متابعة البيان الصحفي ل

h�p://announcements.usask.ca/news/archive/2013/08/u_of_s_wheat_re.html. 
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 يكشفون جيناً يمنع عملية إنبات القمح قبل الحصاد  علماء

 كانساس و?ية جامعةبا شتراك مع ) USDA - ARS(خدمة البحوث الزراعية  –وزارة الزراعة ا:مريكية  من باحثونتمكن 

ظاھرة إنبات ما قبل الحصاد عند  حدثيمنع النبات من عملية "إنبات ما قبل الحصاد". ت PHSمن إكتشاف عن كلونة جيناً 
البذور في السنابل قبل الحصاد وينتج عنه  تانبأ مما يتسبب في عملية القمحقبل حصاد  رامطا?ھطول كميات كبيرة من 

ذات   Genetics الوراثةل. سوف تكون ھذه الدراسة، والتي نشرت في العدد ا?خير من دورية خسائر ملحوظة في المحصو
وذلك إذا ما علمنا ان الخسائر الناتجة بسبب نمو ما قبل الحصاد يمكن  ، ا:بيض القمح محصول إنتاجعظمي نحو حماية  فائدة

 .سنوياً  دو?ر مليار ١ان تصل الي 

ا دراسة ھذنامكنھم عبر نتيجة جھد الباحثيين نحو فك شفرة جينوم نبات القمح الطري بالكامل.  PHSجاء الكشف عن جين 

 .المقاومة الطبيعية المسئولة عن الجينات عن والبحثطري ال القمح جينوم شرائح من تسلسل

http://www.k-عبر الرابط التالي:  كنساس و?ية لجامعة صحفيال بيانيمكنك مطالعة ال

state.edu/media/newsreleases/aug13/wheatgene#cs82013.html.  
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  الھادئ والمحيط آسيا

  

 اFسترالية تصدر تراخيصاً لتسويق القمح والقطن المعدل وراثياً  OGTRجريدة 

  

من شركة مونسانتو أستراليا، والذي  DIR 118أصدرت ھيئة تنظيم نقل تكنولوجيا الجينات في استراليا تصريحاً ?ستخدام الـ 

اف القطن الذي تم تطويره وراثياً يسمح بالتداول التجاري لصنف القطن التجاري بيما (نوع من القطن المزروع) وھو آحد اصن
)GM لتحمل مبيدات الحشائش. سوف يدخل القطن المعدل وراثيا وكذلك المنتجات المنشقة من القطن مجال التجارة بما (

 يتضمن ذلك استخدامھا في غذاء ا نسان وكعلف الحيوان.

  

من    DIR 122قاسية تسمح بتداول القمح كما اصدرت الھيئة المنظمة تصريحاً سابقاً يسمح بإط>ق محدود تحت شروط 

 منظمة فيكتورين للصناعات ا:ساسية (قمح المعدل وراثيا بغرض تحسين ا نتاج) .

 تفاصيل ھذا التصريح يمكن متابعتھه غبر الرابط ا?لكتروني
h�p://www.ogtr.gov.au/internet/ogtr/publishing.nsf/Content/dir118  

  

  ] ةرسال لصديق | تقييم ھذه المقالإ [

 ياباني لKستيراد  ذو الصفات المجمعة يحصل علي ترخيص الذرةنبات 

 Agrisure Duracade سمحت الحكومة اليابانية بإستيراد نبات الذرة  ا?مريكي الناتج عن ھجين ذو صفات مجمعة مع
صاحبة الحق في ، سينجنتاطبقاً لدورية شركة  اليابان بغرض الغذاء وا? ستخدام كعلف وذلك في 5222و  5122



المعدلة وراثياً الذرة صفات المقاومة للجيل الجديد من نبات حتوي على يحدثي الذرة المعدلة وراثيا . كل من التكنولوجيا 
 .Agrisure duracadeر وجذالدودة لمقاومة 

وكالة حماية البيئة موافقة علي التسجيل من ) FDA(طلبات ھيئة منظمة ا?غذية والدواء تم Agrisure duracadeت اكمل
)EPAتم قبولھا بواسطة )، وUSDA  تلقت .Agrisure duracade اليابان ،استرالياوافقة علي ا ستيراد من مال، 

 زراعة في كندا.ال علي تايوان، وموافقةو ،نيوزيلندا

  عبر الموقع ا?لكتروني :مقالة يمكنك ا طالع علي ال

us.com/news_releases/news.aspx?id=176792-http://www.syngenta   
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 في الھند جنورمان بورلود. تمثال  كشف الغطاء عن

الزراعي العلمي  مركزمجمع ال في جنورمان بورلو د.عن تمثال الغطاء السيد شاراد باوار ،الھنديزراعة وزير الكشف 
دولية ال جبورلو، ومبادرة ICAR( ،CIMMYTالھندي للبحوث الزراعية (حفل نظمته المركز  نيودلھي، الھند في ،الوطني

)BGRI ( إلى الھند .نتاجية أصناف القمح عالي ا  جبورلوعاماً علي إستقدام  ٥٠ بمرور?حتفال ذكري افي 

الھند. وأوضح كيفية التي ھدفت  نتاج القمح في  جبورلوقد اثني علي جھود السيد باوار أثنى فإن  ،مخاطباً الجمع بھذه المناسبة
، وكيف انه كرس حياته للزراعة . وشدد على  توفير الغذاء في العالم ھاتطلباالتي يلتحديات والتعقيدات ل جبورلوواجھة م

 .في العالمالفقراء لسد إحتياجات  جبورلوإستكمال الدور الذي لعبه ضرورة 

بارودا رئيس مجلس  ج، د. ار اسنورمان بورلو د.ابنة و BGRI الـ ، رئيسةجبورلو -?وب السيدة جينيابدي ايضاً كل من 
م>حظاتھم  ج،بورلو د.سانجاي راجارام ، وھو من المقربين من  د.و  NAAS ھيئة، رئيس سينغد. ار بي  ،TAASإدارة 
 مناسبة.بھذه الالقيمة 

  

  

الرابط متوفرة  جعن تمثال نورمان بورلوكشف الغطاء  المقال الصحفي عنوزير والسيد النسخة من خطاب يمكن متابعة  [
    http://www.icar.org.in/en/node/6506:التالي 
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 يئ�من الغذاا وصوFً الي تبني المحاصيل المعدلة وراثياً ان ت الي يناس يدعو الھندمارك ل

التكنولوجيا الحيوية الي تشجيع استخدام  يناسلمارك  اً،سابقكائنات المعدلة وراثياُ لل الصحافي البريطاني والناشط المناھضدعا 
لعام  عملورشة الفي  ،العالمية جبورلومبارة في الھند. وقال متحدثا في  ج للنھوض بالزراعةإرث بورلو  ستكمال ما للنھوض



?  نحن بحاجةف، سب المعركة من أجل ا:من الغذائينكأنه إذا أردنا أن ، قال نيودلھي ، الھندبأغسطس  ٢٠يوم في  ٢٠١٣
 ن الحرية في استخدام كل أدوات العلم الحديث.يلباحثل يكون

 ونرغبي ذينفي اختيار أصناف المحاصيل ال حراً ا ونيناس أن المزارعين في جميع أنحاء العالم كله ينبغي أن يكونلوأضاف 
أن  كد. وأان تنتھي معه ثورتهل م يردثائرا غير عادي، ومؤيد قوي للتكنولوجيا الحيوية ول جإن بورلو واضاف. زراعتھافي 

لكائنات المعدلة ل من التحول من خندق ا?ستخدام البسيط أن ھناك حاجة إلى الي وغيرھمعليھم انيصروا امام المسئولين  العلماء
 إذا جر?. وقال إنه سيكون خيانة  رث بوصور العام الخاطئ للعامةالي ضرورة العمل لكسر الت أو غير المعدلة وراثياً  وراثياً 

 >ستخدام أدوات التكنولوجيا الحيوية لتعزيز ا:من الغذائي العالمي.بلعلماء اليوملم نسمح 

  متوفرة علي المقع ا?لكتروني : يناسلونسخة من الخطاب الرئيسي من قبل مارك  BGRIمزيد من المعلومات حول 

http://www.globalrust.org/traction/permalink/blog476 &  http://www.marklynas.org

/2013/08/using-the-tools-of-biotechnology-to-advance-borlaugs-legacy/ 
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  متابعة ميدانية لحقول بحوث اFأرز الذھبي علي الرغم من اعمال التخريب

عدم إنزعاجھم من إقت>ع  شت>ت )  PhilRice) ومعھد بحوث ا:رز الفلبيني (  IRRIالمعھد الدولي لبحوث ا:رز ( اعلن 
وسيلة حيث انھم يرون انھا  التكنولوجياھم في ھذه ثافي ابح ونستمرفي التجارب الحقلية واعلنوا انھم سوف ي ا:رز الذھبي

 .(أ)محتملة للحد من نقص فيتامين 

جزء  يأن بحوث ا:رز الذھبي ھ ،معھد الدولي لبحوث ا:رز بروس تولنتينوبال تنائب المدير العام ل>تصا?ت والشراكاقال 
في سبب ويت -النساء و ا:طفال  (أ) والذي يؤثر في ا?غلب عليفيتامين نقص المتوقع في لمعھد للحد من اللمن العمل ا نساني 

٪ ) تتراوح  ١٥٫٢مليون طفل ( ١٫٧حوالي  علي في الفلبين، ويؤثر نقص فيتامين (أ)والموت. الي العمى، وحتى بالمرض 
 .واحد من بين كل عشر نساء الحوامل(أ) علي فيتامين يؤثر نقص في . ارھم بين ستة أشھر إلى خمس سنواتأعم

بواسطة  حقليةالتجارب البإجراء ح اسم. تم الPhilRice و IRRIيتم إجراء التجارب الحقلية ل>رز الذھبي في الفلبين بواسطة 
DA- BPI ،إثبات أن وتم إجراؤھا بعد ، السلطة التنظيمية الوطنية في الفلبين لبحوث التكنولوجيا الحيوية والتنمية للمحاصيل

 أي مخاطر على صحة ا نسان والبيئة .التجارب سوف لن تشكل لنا 

 في الرابط التالي : انظر بيان صحفي المعھد الدولي لبحوث ا:رز
-http://www.irri.org/index.php?option=com_k2&view=item&id=12638:malnutrition

continues&lang=en-research-ceri-golden-over-not-fight. 
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  معلومات التكنولوجيا الحيوية و تكنولوجيا التعليم  مؤكداً علي اھمية,ديش جالتعليم بنوزير 

جامعة بنج>ديش الزراعية (جامعة لتأسيس  ٥٣ الـنور ا س>م ناھد خ>ل افتتاحه للذكرى ي>ديش السيد جوزير التعليم بناكد 
إلى أن يكون التركيز في تحديث نظام التعليم بشكل  ،التكنولوجيا الحيوية وتكنولوجيا المعلومات وعلي اھميةالبلقاء التطبيقية) 

وانھا  بالسكان في العالم >ديش ھي البلد ا:كثر اكتظاظاً جعام ، والزراعة على وجه الخصوص في الب>د . وأشار إلى أن بن
المحاصيل . وأشار إلى أن تطوير  يةالتي تعوق إنتاجالجغرافية السلبية زيادة الكوارث الطبيعية والظروف المناخية ول تتعرض

المستوى ا:مثل . بمثل الملوحة والجفاف وا:خطار الحيوية للحفاظ على ا?نتاج بمواجھة مشاكلھم مزارعين يسمح للتكنولوجيا 
طق امنولبتي يجب ان تتحول الي ا:راضي القابلة للزراعة من ٪  ٢٠حوالي  عرضة اً وحة حزام جنوبيالفيضانات والملتمثل 

 نتاج المحاصيل المكثفة والفعالة التي ? تزال جرداء و أقل إنتاجية لزراعة المحاصيل. 

، العلوم أقسام التكنولوجيا الحيوية ھاالبلقاء التطبيقية  نشاءبجامعة رئيسية ته الفي كلملوتفول  ا:ستاذ الدكتور حسنأشاد 
 الظروف المعاكسة في قطاع الزراعة.لمواجھة وتنمية ال اً مركز الجامعة وعلوم الحاسب اcلي لجعلتكنولوجيا الحبوب ، البيئية



ا:ستاذ اقيم تحت رعاية شخص و ٢٠٠٠ا?حتفال قرابة الـ  وحضر ٢٠١٣أغسطس عام  ١٨احتفل بالذكرى السنوية يوم 
 نائب رئيس الجامعة.حمد رفيق حق، الدكتور م

خونكور نصر الدين بمركز تكنولوجيا المعلومات  ا:ستاذبتصل يمكنكم ا? لمزيد من التفاصيل،

  nasirbiotech@yahoo.com 	ديش جبنب
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  أوروبا

 ٪ ٢٠ نسبةإسبانيا بزيادة المساحة المنزرعة بنبات الذرة المعدل وراثياً في 

وبخاصة الصنف ، المعدل وراثياً الذرة  بنبات زرعت قد ھكتار ١٣٨،٥٤٣٫٠٥تقارير وزارة الزراعة في اسبانيا أن كرت \
المساحة المنزرعة عن عام زيادة في  %٢٠ما يقرب من والذي طورته شركة مونسانتو، وتمثل ھذه المساحة  ٨١٠مون 
المنزرعة  مساحةإجمالي الما يقرب من ثلث نسبة توازي المقاومة لlفات با:صناف المساحة المزرعة  كما مثلت .٢٠١٢

 الذرة في اسبانيا .ب

قد صرحت بانھا لن  مونسانتوفإن شركة على الرغم من أن إسبانيا تعاني من زيادة في زراعة المحاصيل بالتكنولوجيا الحيوية، 
موقف دول ا:تحاد ا?وروبي  بسبب وذلكلمحاصيل المعدلة وراثيا اصناف جديدة لزراعة تصاريح بالحصول على تحاول 

 ا:وروبي اليوم ھي بالفعل سوق السوقذكرت شركة مونسانتو "بما أن  فقد في بيان للشركة،والتكنولوجيا الحيوية. السلبي تجاه 
 من زراعة محاصيل التكنولوجيا الحيوية في أوروبا . " تدريجياً فأننا سوف نقلل دية، لبذور التقليفعالة ل

  يمكنك مراجعة المقالة كاملة علي الرابط: 

  -area-maize-gm-o.uk/articles/16/08/2013/140574/spanishhttp://www.fwi.c 
20.htm-by-increases 
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  العلمي البحث

   لمقاومة من الخوخ  RNAi مطور بإستخدام تقنية دخاننبات 

 معين. يتحقق ذلك من خ>ل إدخالاسلوباً مستخدماً لوقف تعبير جين ) أ (رن وزيتدخل الحمض النووي الريبتعتبر تقنية 
يتم  فإنه ? جزء من تسلسل الجين المستھدف، وبالتاليماثل التي تو) أ (رن وزيالحمض النووي الريبتتابعات قصيرة من 

ما إذا كان يمكن   ،ا?كاديمية الصينية للعلوم الزراعيةب ،تسنغفانرونج  الباحثين جيانجون ماو و اختبر بروتين.ته الي الترجم
  (Myzus persicae)والبطاطس  الخوخ كوسيط في النبات لمكافحة اcفات الزراعية مثل حشرة  من RNAiإستخدام 

  جميع أنحاء العالم.والتي تصيب العديد من العوائل في 

والذي يعد اساسياً لتكوين ھيكل الحشرة ودراسة ما إذا كان حذف او كبت   hunchback (hb) قام الباحثون يكلونة الجين
 قام الباحثون بتوليف ناقلالجينات، كلونة بعد  عمل الجين يمكن ان يؤدي الي تشويه او اضرار با?جيال التالية للحشرة.

RNAi النباتي وتحوير نباتات الدخان وراثياً  لتعبير الـMphb dsRNA .  شملت نباتات التبغ المعدلة وراثياً نمطاً مختلفاً من
نقل الجينات. كما اُجريت ا?ختبارات الحيوية عن طريق استخدام المن الوليد علي النباتات المعدلة وراثياً متماثلة التركيب 

اض مستوي تعبير الـ الوراثي. اظھرت النتائج ان التغذية المستمرة للحشرات علي الدخان المعدل وراثياً ادي الي انخف
Mphb mRNA  عن طريق الجينات المستھدفة في المن  ثبيط تعبيرتنجاحاً في  ، وھو ما يعنيفي حشرة المن وإعاقة التكاثر

 النبات. كوسيط في RNAiتطبيق تقنية 



http://link.springer.com/article/10.1007/s11248-علي الرابط التالي :  يقراءة المقال البحثيمكنك 

y-9739-013. 
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  ما وراء كروب بيو تك

  المعرضة للKنقراض الدردار 8نقاذ اشجار  فيسبوكلعبة 

لعبة لتطوير كمبيوتر ر شركة ا:لعاب ااستأجبسينسبري  نقاذ اشجار الدردار من ا نقراض، قام علماء من معمل 
"Fraxinusفي ذبول زموت شجرة  سببيالفيسبوك باستخدام بيانات جينية حقيقية من الفطريات الي  علي "، وھي لعبة

  نجارة . Fraxinusن الرماد المشتركة ، مايضاً شجرة الدردار البرية الرائخة، والدردار وايضاً 

الملونة والتي تمثل النيوكليوتيدات. ا:وراق  أشكال مختلفةمطابقة وإعادة ترتيب أنماط من  عملية Fraxinusتتضمن لعبة الـ 
التعرف  القدرة عليالعين البشرية حيث يعتقدون ان لدي الكمبيوتر،  اللعبة عنا:فضل في ھذا شخاص ويعتقد العلماء أن ا:

في إعطاء ادلة حول مدي ساعد الم Fraxinusيمكن للجمھور عن طريق لعبة الكمبيوتر. شكال يالشكل الذي يفوته على ا:
 المرض المدمر.المسبب للمرض وكذلك كيفية التسبب في مثل ھذا تنوع فطر السقم 

مفيد. بسيط لكنه تحليل ب ةلعبم كل حركة من الساھسوف ت، "فكرةالالذي ابتكر وسينسبري بمعمل عالم الدان ماكلين، د صرح وق
المعلومات  ة التييمكننا بھا توليدسرعالتي يمكن ان تحصل عليھا وكلما زادت ال دقة النتائج كلما زاد عدد ال>عبين كلما زاد

 رة من الوباء الحالي" .يا:راضي الشجفي تعافي  مساعدةلال>زمة ل

عبر الموقع ا?لكتروني التالي : الصحفي يمكنكم متابعة البيان ،  Fraxinusلمزيد من المعلومات حول 
back/-fight-dieback-ash-join-to-http://news.jic.ac.uk/2013/08/gamers. 
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  إع,نات

 مؤتمر الس,مة ا�حيائية جنوب آسيا

، الھند والذي ينظمه في نيودلھي ٢٠١٣سبتمبر  ١٩-١٨من يتم تنظيم مؤتمر "الس>مة ا حيائية في جنوب آسيا" في الفترة 
المحدودة  يالتكنوحيوي الھند ا?تحادواشنطن و ، وشركةلبحوثل ILSI)، مؤسسة  CERAمركز تقييم المخاطر البيئية ( 

)BCIL تحت رعاية (SABP .كأداة  اءعالمالنصف يوم حول " ، كل منھماورشتي عملتنظم  فبا ضافة إلى ذلك، سو
المختارين  للعلماءلعدد من تصميم و إعداد تأويل التقارير والبيانات "  -لتواصل العام" و"التفاھم وبروتوكو?ت ا?ختبار ل

 ١٩-١٨على مدى يومين في  ،. والغرض من ھذا المؤتمر٢٠١٣سبتمبر  ٢٠بالتزامن مع المؤتمر في عقد والذي سوف ي
 . سوفالمحاصيل المعدلة وراثياً بھو تبادل المعرفة العلمية الحالية بشأن قضايا الس>مة ا:حيائية المتعلقة  ،٢٠١٣سبتمبر 

، البرازيل ، أوروباي الو?يات المتحدة ا:مريكية، أستراليا، كنداالتنظيمية فھيئات خبراء دوليين من ال يحاضر في ھذا المؤتمر
  . القطاع العاموالبحثية من المعاھد الصناعة وايضاً من العاملين في مجال الخ ، و

http://cera- برجاء زيارة الموقع ا?لكتروني  كتيب المؤتمر واستمارة التسجيللحصول علي ل
gmc.org/index.php؟action=upcoming_meetings   الـ أھوجا منفيبرا  ا?تصال بالدكتوراو BCIL  عبر

  . h.co.invibhaahuja@biotecالبريد ا?لكتروني 
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 مجال التتكنولوجيا الحيوية النباتية  الس,مة ا�حيائية فيراسات متقدمة يشان د

" ال التكنولوجيا الحيوية النباتية"الس>مة ا:حيائية في مج عن طريق التعلم من بعد بعنوان عليادراسات دورة  IPBO الـ تنظيم
 ذوي القانونالي تدريب العلماء والمتخصصين في . وتھدف ھذه الدورة٢٠١٤- ٢٠١٣) للعام الدراسي بلجيكانت (جفي جامعة 

التعلم عن بعد مع تجمع الدورة بين على المستوى الحكومي والصناعي. و ھماالخبرة في مجال الس>مة ا:حيائية وتقييم ك>
للس>مة ا:حيائية وتقييم  معني متينا للمساعدة في التشريع وتفسير، ويوفر أساسا نتجالتدريب على الحرم الجامعي في جامعة 

  .و الجمھورصناع القرار أبوإدارة المخاطر وا?تصا?ت 

 عبر الرابط التالي:. مزيد من المعلومات ٢٠١٣أغسطس  ٣١حتى  ٢٠١٤- ٢٠١٣للعام الدراسي التقدم لھذه الدورة مفتوح 
http://www.ugent.be/we/genetics/ipbo/en/education/postgraduate.htm/overview.htm   أو

  Ine.Pertry@Ugent.be ا?تصال
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