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  ٢٠١٣ أغسطس ٢٨                في ھذا العدد

  ا�خبار

  عالمًيا

 الحيوية للكتلة ا�ولية المواد إنتاج تعزز أن يمكن نباتي إنزيم تحديد علماء ينجحون في  •

 معاً لتصميم محصولية المستقبل يعم"ن وبريطانيا المتحدة الو�يات علماء من •

 

  أفريقيا

  ضج تطلق اثنين من ھجن الذرة مبكرة الن نيجيريا •

 علي الطرق الحديثة للنمط الجيني  أفارقة تدريب علماء •

•    

  

  ا�مريكتين

 جينات المركز الدولي للبطاطس لبنك الوراثية لدعم جمع ا�صول CIP إستخدام أنظمة •

  "جينات قفز" ذات فائدة يكشفون باحثون •

  الوراثية تلقي الضوء علي منشأ الشفرة دراسة •

 اب" ل"وراقيكتشف "ينبوع الشب علماء كورنيل  •

  الخاصة بھا ا�سمدةنباتات يمكنھا ان تصنع  يطورون العلماء •

  

  آسيا والمحيط الھادئ

  الغذائي ل=من وراثيا المعدلة المحاصيل و يعزز الھند في الزراعة وزير •

 أجل التواصل العلمي الخاص بالكائنات المعدلة وراثياً  من الشأن يضغطون أصحاب •

 ماليزيا في رةالحرا يتحمل تطوير نبات أرز •

  الي ا�عشاب وراثياً تنقل الفوائد المعدلة المحاصيل •

 بانكوك البيئية في المخاطر تقييم عمل حول  ورشة •

•   

  

  أوروبا

  البيئة المبيدات الحشرية دراسة حول كيفية تغيير •

 نظرة جديدة حول تنشيط التزھير في محاصيل الحبوب •

  البكتيريا من ا�بعاد إنشاء نموذج ث"ثي •

  

  ث العلميالبح

   حبوب اللقاح حساسية مأكولة لمقاومة لقاحات والذي يعبر عن وراثياً  المعدل ا�رز لجينوم كامل تحليل •

  

  ما وراء كروب بيو تك

   الحشرية اDفات مكافحة أجل من اCنجابية ABILITY تثبيط القدرة اغ"ق •

  

  إع-نات

  المؤتمر الدولي السادس لتغير المناخ : لندن •
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  االميً ع

 الحيوية لكتلةل ا�ولية المواد إنتاج تعزز أن يمكن نباتي نزيمإ تحديد ينجحون في علماء

 في غنت جامعة و)  VIB(  الحيوية للتكنولوجيا ف"ندرز معھد ؛ اسكتلندا في دندي نجح علماء من معھد جيمس ھوتون وجامعة

ذي ال) caffeoyl shikimate )CSE استريز جديد انزيم ففي تعري ا�مريكية المتحدة الو�يات في ويسكونسن وجامعةبلجيكا 

 ةماد من رامج كل في اللجنين من٪  ٣٦ فقد في CSE الـ جينحزف  أدى. الحيويھاماً في عملية تكوين اللجنين  دوريلعب 

التي  اتللنبات يمكن. لنباتل اً ثبات عطيت فانھا وبالتالي السكر، جزيئاتُتجمع  التي تيةا�سمنت المادة من نوع اللجنينيعتبر. ساقال
 والب"ستيك الحيوي الوقودنتاج � حقيقية فائدة ذات تكون أن هكسر سھلي لجنين نوع مع أو اللجنين من أقل كميةتتميز بوجود 

 .الحيوي

 العشب انواع أو التبن ، الكينا و الحور مثل الطاقة محاصيلل الطبيعيةالتجمعات  لفحص ستخدمت ان جديدةلھذه الرؤي ال يمكن
Dالـ جين من حيث وجود خرىا CSE جين الـ تعبيرھندسة مستوي  يمكن ،وبالمثل. الفعال غير CSE  ً  محاصيل في وراثيا

   .الطاقة

http://www.hutton.ac.uk/news/gene- كما يمكنك متابعة المقال الكامل لمعھد حيمس ھوتون غبر الرابط التالي :

biofuels-possibilities-new-opens-discovery  

المقالة كام"ً عبرالرابط التالي : كما يمكنك 
p://www.sciencemag.org/content/early/2013/08/14/science.1241602htt.  

  ] ةرسال لصديق | تقييم ھذه المقالإ [

 

   المستقبل محصوليةمعاً لتصميم  نعم-ي وبريطانيا المتحدة الو4يات من علماء

 نع الحالية ف"حةال طرق لتغيير ردو� مليون ١٢ من أكثر المتحدة والمملكة المتحدة الو�يات من ةبحثي فرق أربعة تم منح
 .لوثةالمو المكلفة الصناعية ا�سمدة استخدام دونب تزدھر ان يمكنھا محاصيل تصميمطريق 

 بالمملكة البيولوجية والعلوم الحيوية التكنولوجيا ومركز بحوث المتحدة الو�يات في) NSF( الوطنية العلوم مؤسسة قدمت

 التي يقدمھا حول إبتكار وسائل جديدة للتعامل مع التحديات تركز’ افكار معملية’راح المنحة بعد إقت) BBSRC( المتحدة

 ١٩٠٫٤ من أكثر لوجود حاجة ھناك تكون سوف ، فإنه٢٠١٥ عام بحلول. الغذاء على المتنامي العالمي الطلب النيتروجين مع
 من النيتروجين كبيرة كميات على عالمياً  المزارعتعتمد . العالم في الغذائية المواد لضمان توريد النيتروجين من مليون طن

الممارسات � تاتي  ھذه ولكن الزراعية، المحاصيل لضمان الخصول علي بالنيتروجين وذلك الغنية وا�سمدة صناعيا، المنتج
 التربة في تحللتساھم  بيئية، تخلق مشاكل أنھا كما. ا�حفوري الوقود من كبيرة وتستھلك كميات بدون مقابل حيث انھا مكلفة

 .الساحلية والمناطق العذبة المياه تلوث وتتسبب بوصولھا الي مجاري اDنھار عبر الصرف، في

عملية تم  يھالتي تولدھا  الضارة البيئية اDثارمع الغذائية، المحاصيل Cنتاج الصناعية النيتروجينية ا�سمدة علي ا�عتماد إن"
ولحسن الحظ، فإن ھناك علماء يولون ا�ھتمام بالطرق المناسبة التي يمكن من خ"لھا  التقليل من شانھا في كثير من ا�وجه.

 مساعد ينغفيلد،و جون قال ،"الجوي الغ"ف في الموجودة النيتروجينببالكميات الوفيرة من  ناعيةصال ا�سمدة ھذه استبدال
 .البيولوجية لعلوملمؤسسة العلوم الوطنية لشئون ا المدير

 :ھي مختبر عومشارالتي قدمھا ال ا�ربعة لية المعم أفكار

• Nitroplast  :ضوء يحركھاو للنيتروجين عضيضات صناعية مثبتة 

  =وكسجينمتحمل ل نتروجيناز •

 لمحاصيلا الي النيتروجينوراثياً ليساھم في توصيل  والبكتيريا النبات تكافلي بين تطوير التعايش •

  الضوئي التي لھا القدرة علي البناء الخ"يا في ينالنيتروجتثبيت  ھندسة القدرة علي •
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 :عبر الرابط متوفرال NSF للـ الصحفي البيانقراءة  يمكنك ، المشاريع ھذه حول التفاصيل من لمزيد

 http://www.nsf.gov/news/news_summ.jsp؟cntn_id=128878 

  ] ةرسال لصديق | تقييم ھذه المقالإ [

   

  أفريقيا

  ين من ھجن الذرة مبكرة النضج تطلق اثن نيجيريا

 وانخفاض والجفاف، الضارة، =عشابحمل لالت/ المقاومةمن ھجن الذرة مبكرة النضج والتي تحمل صفة  اثنين نيجيرياطلقت أ
 .التربةفي  النيتروجين نسبة

 IITA ھجين الـ فين باسممعرو ا�صل في ،)IITA( ا�ستوائية للزراعة الدولي المعھدذين تم تطويرھما في ال الذرة، ھجن كان

عز�ت  اختبار تم. Maizehyb -6 إيفي و Maizehyb -5 إيفي اDنتم إعادة تسميتھم و ، EEWH -26 و EEWH -21ھما 

وذلك بمساندة من ) IAR&T( والتدريب الزراعية البحوث معھد مع شراكةوذلك في  نيجيريا في واسع نطاق علىالصنفين 

 إيفي و ھكتار،/طن ٦٫٠ ھو Maizehyb -5 إيفي ـلل المحتمل العائد. )DTMA( أفريقيا في للجفاف تحملالم الذرةمشروع 

Maizehyb -6 صناففي حين ان . ھكتار/طن ٥٫٥ ھو� .ھكتار/طن ١٫٥ نحو حققت المحلية ا

اجية إنت استقرار عدم فيملحوظ  خفض فيمبكرة النضج  ھجنال منمن المتوقع ان يسھم السماح بتداول ھذين الصنفين "
 وعضو الذرة مربي ابراكو،  -بادو بافور ل فقا" أفريقيا ووسط غرب في أخرىدول  في وكذلك نيجيريا في الذرةمحصول 
 . الھجينة طور الذي الفريق

البيان الصحفي عبر الرابط التالي :  قراءة يرجى المعلومات، من لمزيد
h<p://allafrica.com/stories/201308230345.html 

  ] ةديق | تقييم ھذه المقالرسال لصإ

   

 علي الطرق الحديثة للنمط الجيني  أفارقة علماءتدريب 

الطرق  حول عمل ورشة كينيا نيروبي، في) ICRISAT(القاحلة  شبه ا�ستوائية بالمناطق المحاصيل بحوثالدولي ل معھدنظم ال

 في العمل ورشة عقدتم  .الحبوب الجينوم علم علىسية بصفة رئي يعملون الذين ا�فارقة لعلماءل الجينيالحديثة لدراسة النمط 
 تنظيمه في وشارك). BECA - ILRI( قسم العلوم البيولوجية لشرق ووسط افريقيا – الحيوانية الثروة لبحوثالمعھد الدولي 

 من شاركاً م ٣٢جذبت ورشة العمل  .ICRISAT الـو كورنيل جامعة منتسھي"ت  مع كورنيل، جامعةب يومالجين التنوع معھد

 مراكز من ك" يمثلون وزامبيا، والنيجر، إريتريا، السودان، إثيوبيا، كينيا، وأوغندا، أفريقيا وجنوب وزيمبابوي وم"وي تنزانيا
 .الوطنية والبرامج CGIARالـ 

عبر الموقع ا�لكتروني التالي :  ICRISAT للـ صحفييمكنك مطالعة البيان ال

news/happenings/happenings1585.htm # 2-oom/latesthttp://www.icrisat.org/newsr.  

  ] ةرسال لصديق | تقييم ھذه المقالإ [

  

  ا�مريكتين

 CIB المركز الدولي للبطاطس جينات لبنك الوراثية ا�صوللدعم جمع  GIS ةنظمإستخدام أ

 لبنوك الوراثية ا�صول جمع دعمل أداةك) GIS( الجغرافية المعلومات نظم استخدام) CIP( للبطاطس الدولي المركزقرر 

 .الدرنات من جديدة س"�ت وإيجاد لزراعة محتملة مواقعال استكشافب للباحثين لسماحلو لمركزل التابعة الجينات
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 من ات الزراعةفجو تحليلووحدات المصادر الوراثية التابعة له ب CIP بنك جينات GIS الجغرافية المعلوماتسوف تمد انظمة 

يعتبر تحليل الفجوات مصطلح يطلق لقياس ). ARTs( والدرنات الجذورالمحاصيل اDخري ذات و ،طاطاالب ،سالبطاط

مساحة  فيبمرور الوقت  تم التي الموادالمشروعات مع تطور  مقارنةمصادر الوراثية عن طريق ال حفظات في الفجووتعريف 
. البطاطسمحصول  يةإنتاج على المناخ اتلتغيري ابمتابعة التاثيرات المرئية عل أيضا ا�داةتسمح ھذه  وفس. كبيرة

 الخاصة بالـ المختلفة المشاريع من واسعة لمجموعة الصلة ذات ايضاً  ھي GISبإستخدام  جمعھاتم  التي الجغرافية المعلومات

CIP البطاطس ية محصولإنتاج على المناخ تغير آثار دراسةوالمتعلقة ب. 

to-secret-room/blogs/the-http://cipotato.org/press-عبر الرابط التالي :  PCI للـ صحفيال بيانيمكنك متابعة ال

mapping-potato .  

  

  ] ةرسال لصديق | تقييم ھذه المقالإ [

  

  "جينات قفز" ذات فائدة  ونكشفي باحثون

 الحية الكائنات على ةبالفائد عودي  (Transposon)ترانسبوزون ) UCR( ريفرسايد كاليفورنيا، جامعة من وراثة علماء اكتشف

التي يمكنھا ان تتضاعف وتغير   DNAتعتبر وحدات من الـ  ،"قفز"جينات  سمىما ي وا الترانسبوزونات،التي تستضيفه. 

 .الحي لكائنموقعھا علي جينوم ا

 النبات أمراض مقاومة جين فيوالذي يقفز  COPIA-R7الترانسبوزون  واوجدقد و ا�رابيدوبسيس، نبات على الباحثون عمل

RPP7، قدرة الكائن المضيف المناعية ضد عدد من الكائنات الممرضة من مجموعة كبيرة من الطفيليات شبيھة  قد عزز 

 .النباتية ا�مراض من عددا تسبب الطفيليات التي التيمثل  الفطريات

 قال ،اً للنبات" مفيدي يستطيع ان يظھر إدماج الترانسبوزون الذ 'Cدماج الترانسبوزون التكيف'جديداً حول  نحن نقدم نموذجاً "
  المشارك والعالم بجامعة كاليفورنيا ريفرسيد.  إيولجيم توماس

: علي الرابط متاحة ھيو proceeding of the National Academy of Sciencesالبحث في دورية  نشرتم 

h<p://www.pnas.org/content/early/2013/08/09/1312545110.abstract  .  

  .  h<p://ucrtoday.ucr.edu/16990:  علي UCRللـ  الصحفي البيان خ"ل منمتاحة  التفاصيل من المزيد

  ] ةرسال لصديق | تقييم ھذه المقالإ [

  

  الوراثية الشفرةوء علي منشأ الضتلقي  دراسة

  

 شفرةلل التطورمزيداً من الضوء حول منشأ  قلانال ا رنـ ال على ا�مينية ا�حماض ليتحمالمتعلقة باCنزيمات علي ألقت دراسة 
 المعلومات" ءةقرا" التي ا�نزيمات ،سنسيز tRNA أمينوأسيل على) UI( إلينوي جامعة من باحثون ركز. الحديثة الوراثية

بالحامض  tRNAما يتم شحن عند. tRNAsعلي الـ  المناسب ا�مينية ا�حماضوتثبت  tRNAالوراثية تنغرس في جزئ 

 .تلو اDخر واحد أمينية حماض ،عليھا البروتينات تجميع يتم التي"  العمل مكان"  الريبوسوم،ا�ميني، فإنه بنقل الي 

 أن مفاده بسيط افتراضدومين مع  تسمىوالتي  البروتين من المختلفة للمناطق النسبية ا�عمارأمكن للفريق البحثي تحديد 
 كل في الحية الكائنات في تظھر التي وتلك ،سناً  ا�صغر ان يكون المرجح من الحية الكائنات منالدومين الموجود في عدد اقل 

 .وا�قدم استخداما ا�كثر ا�رجح على ھي الحياة شجرة من فرع

ان اكثر دومينات "  ،البحثي فريق قاد الذيو UI الحيوية والمعلوماتية المحاصيل علوم أستاذ ،انوليس كايتانو غوستافوصرح 

كانت ثنائية الببتيدات ا�قدم ھي و. انزيم السنسيز بواسطة شفرت أمينية أحماض معھي تلك الغنية بثنائية الببتيدات  اً قدم البروتين
كانت  الوراثية الشفرةنشأة  بعد ظھرت التيالدومينات  أن وأضاف".  البروتينات منا�كثر ص"بة جزاء ا� في موجودةتلك ال

 .البروتين مرونةب الوراثة علم ربطالتي تو للغاية، مرنةالمجزاء ا� في موجودةغنية في ثنائية الببتيدات وكانت 

: التالي رابطال لىع الصحفي البيان قراءةبرجاء  الدراسة، ھذه حول التفاصيل من لمزيد
Anolles.html-h<p://news.illinois.edu/news/13/0826geneCc_code_origins_GustavoCaetano.  

   

  ] ةرسال لصديق | تقييم ھذه المقالإ [
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 "ينبوع الشباب" ل-وراق كتشفي يلكورنعلماء 

  

 عملية إبطاء إلى يؤدي الذيو "الشباب من أنزيمية نافورة" غان شنغ سو البروفيسور بقيادة كورنيل بجامعة يبحث فريق حدد
 فريقال اكتشف ، Arabidopis thaliana ثايانا  ا�رابيدوبسيس نبات باستخدام التجارب مجموعة من في. ورقةا� موت

 S3Hتكون نسبة الـ  عندماالفريق البحثي انه  �حظ. ورقا� وفاة عملية على الفرامل بدور قومذي يال ، S3H ،يمينظت مفتاح

 .يؤدي الي زيادة عمر ا�وراق فإنه عالية،بنسبة  جداويت عندما هولكن ،اً مبكر ذبلفإن ا�وراق ت منخفضة

 أو النبات، شيخوخةطبقاً لجان فان و. يد من الخطوات الجزيئيةالعالية التنظيم مع عد اتعمليالضوء علي ال الدراسةتلقي 
' الحساسية شديدة' النباتات طريقة تستخدم. الجينوم فيالموجودة  الجينات من %١٠تستخدم حوالي  البيولوجية، الشيخوخة
 .بھا لمحيطةا السليمة ا�نسجة لحماية المصابة الخ"ياب التضحية طريق عن ا�مراض مسبباتمسار  لغلقوسريعة 

 شيخوخة يرجع في الحقيقة الي تاخير عملية النباتفي تحسين إنتاجية  ينمربيالتقدم الذي حققه ال ان معظم" ان،ج وقال
�تحد  الشيخوخةفإن  بالتاليو والبذور، والخضروات الفواكه إنتاج لدعم ا�مد طويلة خضراء أنسجة إلى تحتاجانت  .قاورا
 ".المحاصيل من العديدمن 

youth-h<p://www.news.cornell.edu/stories/2013/08/fountain-:  في البحث ھذا عن المزيد قراءةل

discovered-leaves   

  

  ] ةرسال لصديق | تقييم ھذه المقالإ [

  

 الخاصة بھا ا�سمدةباتات يمكنھا ان تصنع ن يطورون العلماء

  

صغيرة مثبتة أجھزة  ةھندسيھدف ل مشروعقيادة ھيماديري باكراسي علي علماء ا�حياء بجامعة واشنطن بيعمل عدد من 
علوم للالوطنية مؤسسة الالعمل من خ"ل منحة من يتم التمثيل الضوئي.  التي يمكنھا القيام بعملية داخل الخ"يابللنيتروجين 

الي الفريق  ھدف، وي""معمل ا�فكار من خ"ل مشروع المملكة المتحدةبوالتكنولوجيا الحيوية ومجلس بحوث العلوم البيولوجية 
حد اقسام البكتريا البكتريا الزرقاء (أمن انواع نظام تثبيت النيتروجين في نوع لحصول علي لضرورية  ةتطوير أدوات بيولوجي
 النيتروجين.تثبيت  يمكنھا التي �والبكتريا الزرقاء ت نقله الي نوع اخر من الطحالب)  د انواعاح الزرقاء والتي اعتبرت

تطور مرة واحدة الذي و –كامل بالالنيتروجين  تثبيت أخذ جھازنما نريد أن نفعله ھو أن فإن ، "في نھاية المطاف باكراسي قال
لوضعه في الب"ستيدات فإننا نسعي تثبيت النيتروجين، عند عملية  الطاقةاCحتياج الي بسبب .  والنباتونقلة الي  –فقط 

تحويل نھائي في الواقع الي ". ويتمثل التخزين الطاقة التي  ATP الـ إنتاج جزيئاتحيث انھا المكان الذي يتم فيه الخضراء، 
 النيتروجين.ات مثبتالي كل المحاصيل، وليس البقوليات فقط، 

: علي الرابط التالي المشروع، وقراءة البيان الصحفي متوفر ھذا حوللمزيد من التفاصيل 
http://news.wustl.edu/news/Pages/25585.aspx  .  
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  الھادئ والمحيط آسيا

دلة وراثياً يدعو Fستخدام المحاصيل المعدلة وراثياً ويسلط الضوء علي المصداقية ناشط مناھضي Fستخدام الكائنات المع 
 وراثيا المعدلة الكائنات العلمية

  

 على يناسل مارك البيئي والناشط الشھير البريطاني الكاتبسابقاً  وراثياً  المعدلة الكائناتالمناھض Cستخدام  السابق الناشط أكد
 مدينة دوسيت، فندق فيعقد  صحفي مؤتمروذلك في  الغذائي ا�من تحدياتلمواجھة  تكنوحيويةال محاصيلال استخدام أھمية

 السابق الرئيس كان يناسل مع الحيوية التكنولوجيا أھمية عنشارك في الدفاع . ٢٠١٣ اغسطس ٢٣ في الفلبين ماكاتى،
الحيوية  استخدام تقنيات التكنولوجيا أن أكد الذيو يرخافي اميل. د) NAST( والتكنولوجيا للعلوم الفلبينية الوطنية ل=كاديمية

 .العالمية الحيوية التكنولوجيا مجال في التنافسية القدرة حيث من دب"للل كبير اDثر له يكونسوف 

 المتزايد الطلب معالجة أجل من ا�رض منساحة الم نفسبإستخدام  الغذاء من مزيد إنتاج إلى حاجة ھناكفإن  يناس،لل وفقاً 
ً  الضوء سلطكما . المواطن البيئية حمايةلو المتزايد السكان لعدد الغذائية المواد على  عندما العلمية المصداقية أھمية على أيضا
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المجا�ت العلمية او الدوريات يجب ان تقدر قيمتھا اكثر من اعتبارھا مجرد  أن موضحا ،وراثياً  المحورة بالكائنات ا�مر يتعلق
ً  المعدلة المحاصيل في نظره وجھة أن يناسمزاعم. اوضح ل  أبحاثه من كجزء الحيوية التكنولوجيا درس عندما تغيرقد  وراثيا

 .٢٠١٣ يناير في أكسفوردب الزراعة مؤتمر في محاضرته خ"لالتفكير  في التغيير ھذا عنليناس  وأعرب. المناخ تغير حول

 حركة بدء على ساعدت اسف ايضاً علي انني أننيكما . وراثياً  ةالمعدل المحاصيلعدة اھاجم  سنوات تأمضٮإنني قد  أعتذر" 
 ھام تكنولوجي يارتخإ تشويه فيللكائنات المعدلو وراثياً مرة اخري في منتصف التسعينات، وانني بالتالي قد ساعدت  المناھضة

 .قال ليناس"  البيئةيفيد ل استخدامه يمكن ذيوال

 ذلك في بما العالمية القضايا عدد من تعالج التيو مبيعاً  ا�كثر الكتب من العديد تأليفب وقام المتحدة المملكة منليناس  ينحدر
 قناة يعل أيضامستقبلنا في عالم أشد حرارة" والذي عرض :  درجات ست" كتابه، عرضتم  .الحيوية والتكنولوجيا المناخ تغير

  .جيوغرافيك ناشيونال

  
عبر البريد اCلكتروني  SEARCA-BICا�تصال بجيني بانوبيو في مكتب نقل المعلومات  للحصول علي تفاصيل المؤتمر الصحفي، يرجي 

  jap@agri.searca.orgالتالي : 
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  الغذائي ل�من وراثيا المعدلة المحاصيل و يعزز الھند في الزراعة وزير

 خطوات أنواضاف  الغذائي، ا&منفاتورة  إرتفاع  من مخاوفه عن باوار شاراد السيد لزراعةل الھندي اتحادرب وزير أع
اعتبار لتعزيز  في تؤخذ أن يجب ،)GM( وراثياً  المعدلة المحاصيل تداول عدداً كبير من على الموافقة ذلك في بما جذرية،
 من لمزارعا عانيهيف ما ھو سو ا&كبر ھمه أكبر كان باوار السيد قال ، اكسبريس انديان صحيفة مع مقابلة في. الزراعي اHنتاج
 من كبيرة كميات استيراد إلى الھندقد يدفع  مما سلبية، دوامة إلى بدورهالذي يمكن ان يؤدي و. دخله ليدفع ھذه الفاتورة اقتطاع

 الى ودعا السيد باوار. اضاف ،"المزيدان ننتج  سوى خيار أي لدينافإنه ليس  الغرض، لھذا "وبالتالي فإنه  .الخارجالغذاء من 
 نباتل اصيل مستورد من انتقلت قد الھند إن وقال. وراثياً  المعدلةحقلية الخاصة بالكائنات ال التجارب Hجراءاسھل  بيئة خلق

 .المعدل وراثياً  Btالـ  قطن لزراعة نظراً  للقطن ةمصدر دولة أكبر ثاني إلى قطنال

في  نأخذ أن ويجب... وراثياً ولكن  يسمح لھم بإجراء التجارب الحقلية  المعدلة المحاصيل منطور علماؤنا عدد " اضافو
  ".الحكومية غير المنظماتمجرد قلة من  ليسو من ينتج ھذه المحاصيل  نظر وجھاتاعتبار 

gm-http://www.indianexpress.com/news/boost- برجاء زيارة الموقع كاملة المقابلة للحصول علي

 pawar/1160098/0-sharad-demand-security-food-meet-to-crops/   

  ] ةرسال لصديق | تقييم ھذه المقالإ [
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 ئنات المعدلة وراثياً العلمي الخاص بالكا واصلالت أجل من ونغطضيشأن ال أصحاب

 الصينية الجمعية استضافته الذيالخاصة بالكائنات المعدلة وراثياً و لصواالت علوم GM ممارسات حول عمل ورشةتم عقد 
لومات التكنولوجيا عمركز م وبرعاية) PSCAB( الزراعية الحيوية للتكنولوجيا صلالتوھاج علوم اومن الحيوية للتقنيات

 مثلشأن ال أصحاب بالورشة شارك. ٢٠١٣ أغسطس ٢٥ في بكين في ISAAA التابع للـ )ChinaBIC( الحيوية بالصين
في مجال الكائنات  العلمي التواصل جعل كيفية الحضور ناقشو واCع"ميين والمعلمين والصحفيين والعلماء ا�كاديميين

 .الجديد اCع"م عصر ظل في فعالية أكثرالمعدلة وراثياً 

 تكون أن يجبقد اقترح انه و. شعبية علمية مقا�ت كتابة كيفية حولجديدة  استراتيجياتزھوزي  فانغ د. العلمي الكاتب أدخل
ً  المعالم واضحة ا�مور العام  منسقال ، نغزھانج ھونجزيا البروفيسور قدم. عند مناقشة سياسة س"مة ا�غذية المعدلة وراثيا
 وقالشرحاً وفياً حول قواعد تطبيق العلوم في مجال التعليم العام.  ،ChinaBIC معلومات التكنولوجيا الحيوية بالصينمركز 

 البحوثتوعية الرآي العام حول اھمية و ،يالعلم التفكير وزراعة العلم، روح على التركيزو المعرفة نشر ه يجبأن يجب انه
 والصحفيين العلماء ChinaBIC مركز معلومات التكنولوجيا الحيوية بالصين يرمددافانج  ھوانغ الدكتور دعاو. العلمية

 .الي اCتحاد سوياً للعمل علي نشر مفھوم الھندسة الوراثية وتطبيقاتھا للعامة ا�تصال اءوعلم والمعلمين

زيانج عبر البريد ا�لكتروني بالبروفسير زانج ھونج  ا�تصاليمكنك  الصين، في الحيوية التكنولوجيا حولتفاصيل ال من لمزيد
 :.ac.cnzhanghx@mail.las  
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 ماليزيا في الحرارة تحملي أرزتطوير نبات 

يتميز  الذيو  (MRIA 1)هصنفاً جديداً من ا�رز اطلق علي )MARDI( بماليزية الزراعية لبحوثوا التنمية معھد أطلق
تم تطوير ھذا الصنف عبر . موسمه غير في زراعته يمكنالذي و المياه، من الكثير تطلبي � لحرارة،بقدرته علي تحمل ا

 مقاومة يتميز بقدرته علي يوما، ٩٠ خ"ل في MRIA 1ينضج الصنف  ا�رز، لبحوث الدولي المعھدمشترك مع  تعاون
 .ل=مراض

ذي قام بإط"ق الصنف بان ھذا الصنف واليعقوب  صبري إسماعيل سيري داتوك ماليزي الزراعةير وقد صرح معالي وز
والجدير بالذكر ان . يةالمناخ اتتغيرال مع التكيف بما يتميز به من قدرته علي ماليزيا في ا�رز إنتاج زيادة في  يساعدسوف 
  .وفيتنام ي"ندتا مثل جيرانھا من ا�رز من ا�قل على %٣٠ تستوردماليزيا 

 عبر الرابط التالي : البھاسا في MARDIيمكنك مطالعة البيان الصحفي لـ 
-800a-41cb-ef3d-http://www.mardi.gov.my/documents/10138/daf551e7

cde088e32be6 .  
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  الي ا�عشاب  الفوائدتنقل  وراثياً  المعدلة المحاصيل

لديه  Oriza sativaا�رز  نوعاً معيناً من أن شنغھاي في فودان جامعة من رونغ باو لو البيئة عالم ھاقاد دراسة أظھرت
 في الشھر ھذا نشرت دراسةأظھرت . ليفوساتجال غياب في حتى اليه ليفوساتجال مقاومة ية من نقل صفةمحصولمميزات 
 EPSPوھو صنف ذو لزيادة تعبير جينات الـ  وراثياً  المعدلةبزراعة نبات ا�رز  وزم"ؤه لوقام  ، Phytologist دورية

synthase رز المحور مع صنف عشبيو ،الخاصة به� EPSPالجليفوسات عمل انزيم الـ  وقفي .قاموا بتھجينه ا

synthase النبات نمو بيطلتث . 

ماثلة التركيب الوراثي مت كانت التيو الھجن من الثاني الجيلتم الحصول علي و ،النسل الناتجة مع بعضھا البعضتم تھجين 
كميات اكبر من و اCنزيم من أعلى مستويات ذات التعبير ا�علي قد اظھرت النباتات ھذه أن النتائج وأظھرت. لبعضھا البعض

% ١٢٥-٤٨ وأنتجت ،مستوي نمو السيقان وا�وراق وكان. وراثياً  معدلة غيرمقارنة بمثيلتھا ال تربتوفانال ا�ميني الحمض
  .ليفوساتجالوالتي يتغيب عنھا  الھجينالواحد مقارنة بمثيلتھا  نباتبالنسبة لل أكثر بذور
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:  ط التاليعبر الراب المتاحةو Natureيمكنك متابعة دورية  ، البحث ھذا حول التفاصيل من لمزيد
-weeds-to-benefits-pass-crops-modified-geneticallyhttp://www.nature.com/news/

1.13517.  

  ] ةرسال لصديق | تقييم ھذه المقالإ

 بانكوك فيالبيئية  اطرالمخ تقييم حول  عمل ورشة

 تقييم حول عمل ورشة تاي"ند في الزراعة وزارة مع بالتعاون الحيوية والتكنولوجيا الوراثية للھندسة الوطني نظم المركز
ً  المعدلةللمحاصيل ) ERA( البيئية المخاطر  وترأس. ٢٠١٣ أغسطس ٦- ٥ وذلك في الفترة من بانكوك في) GM( وراثيا
 شركة من وراثيا المعدلة المحاصيل لتسجيل التنظيمية والجوانب المخاطر تقييم مجال في الخبراء من مجموعة العمل ورشة
 من ا�حيائية للس"مة الفنية اللجنة من وممثل المتحدة المملكة ،والھيدرولوجيا البيئة علم مركز المحدودة، اتراستشل" استيلي
 .تاي"ند

طلبات  لدعم )ERAs(  البيئية المخاطر تقييم ومفاھيم أساليب حول المناقشات للتسھي الفرصة إتاحةبھدف  العمل ورشة عقدت
القطاع و والصناعة، الجامعات، قطاع ونمثلفردأ ي ٣٠ العمل ورشة وحضر. تاي"ند فيتسجيل المحاصيل المعدلة وراثياً 

  .التنظيمي

 كنك ا�تصال بالبريد ا�لكتروني :للحصول علي تفاصيل ورشة العمل ووضع التكنولوجيا الحيوية في تايلند، بم

afetybio@yahoo.coms .  
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  أوروبا

  البيئة الحشرية المبيدات تغيير كيفيةحول  دراسة

 بين الصلة عن دراسة نجتوبن جامعة من ترايبسكورن وريتا كولر ھاينز ،Ecotoxicologists عالما السموم البيئية نشر
التي يمكن ان تساعد في ربط الع"قة  والتجريبية الرياضية النھجب دراستھم تاستشھد. بيئيةال نظمتغير الو الحشرية المبيدات

 .عةكثيفة الزرا المناطق في البيولوجية المجتمعات في البيئية التغيرات و ا�فراد في المبيدات آثاربين 

 تغييرات ناالباحث توقع. الحراري ا�حتباس ظاھرة و الحشرية المبيدات ت وثيقة بينايرآثان ھناك ت أيضا الدراسة وتزعم
بانه ا حرصوايضاً فإن الباحثان قد . البرية الحيوانات وخصوبة الجنسي التطور و العدوى، وانتشار ،"الطبيعي" ل"ختيار 

 حساسة تعتبر التيبرية ال النظم ما ھيو الحشرية، المبيدات آثار علي المناخفي  تغيرال يؤثر كيفيعتبر تحدياً للعلم ان ُيظھر 
 .الترابط ھذا تجاه

: عبر الرابط التالي متاحةوال Scienceدورية  في الدراسة نتائج نشرت
g.org/content/341/6147/759.fullhttp://www.sciencema  . 

http://www.uni- :عبر الرابط  الصحفي البيان قراءة يرجى ، التفاصيل من لمزيد
-die-auf-pestizide-landingpage/article/wie-en.de/en/landingpage/newsfullviewtuebing

wirken.html-umwelt-belebte.  
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 الحبوب محاصيلالتزھير في تنشيط نظرة جديدة حول 

حدث  عندما الوجود حيز الى خرجتقد  ةيالزھر النباتات أن أوروبيين علماء بواسطة الجديدة ا&بحاثأظھرت 
 بھا تنفرد التي الجينوم من أجزاء في تضاعف الـ دن أ من كبيرة أعدادا الباحثون ووجد. أسjفھم جينومتضاعف في 

ي العملية التب يكتسب وھ الحبوب،تزھير محاصيل  عن فكرةتقدم  الدراسةفإن  ذلك، على عjوة. المزھرة النباتات
 .الشتاء لفترة طويلة من التعرض بعدوذلك  الربيع في رازھا على القدرة نباتال فيھا

والذي وجد في نباتات آخري يتطلب المرور بفترة برودة  FLCوالذي يسمي   vernalization تنشيط التزھير جين
 وقد اصبحوا ،عامة فإن العلماءو الشتوية. الحبوب في قبل منكشف عنه ال يتم لم - حتي يصبح قادراً علي ازھار 

. FLC قد اصبحوا اكثر قدرة علي إيجاد الجينات ذات الصلة بجين الـ ،اكثر قدرة علي تحديد اين يمكنھم البحث
 .الحبوب في vernalization ظاھرة الـ  لدراسة جديد اتجاه عطىوي

http://www.wageningenur.nl/en/news-لفاجيننجت يو ار عبر الرابط التالي :  صحفيال بيانيمكنك متابعة ال
flower.htm-to-plant-prompted-DNA-in-ur/Show/Duplication-wageningen 

  ] ةرسال لصديق | تقييم ھذه المقالإ [

  البكتيريا من بعادا2 ث1ثيإنشاء نموذج 

 ـلبكتريا ال ا&بعاد ثjثي نموذج بناء في اوروبي الجزيئية ومختبر ھايدلبرغ جامعة من العلماء من فريق نجح
obscuriglobus Gemmata ھياكل بناء ھايمكن البكتيريا بعض أن فريقال اكتشف. الخلية غشاءھيكل ل ذلك في بما 

محاطة  G. obscuriglobus لبكتريا الـ الوراثية المادة تكان. اهالنو حقيقيات ھاوكأن تبدو جعلھات التيو معقد ئيةغشا
 .النوى وحقيقيات النوى بدائياتي جعلت تساؤً يطفو الي السطح حول التفريق بين الت خاصيةال يوھ ، مزدوج غشاءب
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 سوى ليست  G. obscuriglobus داخل ا&غشية أن جھايدلبر جامعة من العلماء بھا قام التي الدراسات أظھرت
 نتائجفإن  ،البحثي لفريقل وفقاً و. السيتوبjزمب ويحيط البكتيريا جميع في موجودة وانھا الداخلي الغشاء من جزء

 G. obscuriglobusلبكتريا  الخليةيعتبر تركيب وغشاء و. البكتيرية الخلية نواة وجود افتراض دحضت ةدراسال
 حقيقي أنھا على تصنف أن يمكن بالتالي فانھا و ،"الكjسيكية" البكتيريا في يهعل كانت مما تعقيداً  أكثرببساطة 

 .النواة

  : علي الرابط متوفرة الدراسة ھذه حول التفاصيل من مزيد

lresse/news2013/pm20130815_bakterium_en.htmheidelberg.de/p-http://www.uni   

  ] ةرسال لصديق | تقييم ھذه المقالإ [

  

  العلمي البحث

ً  المعدل ا�رز جينومل كامل تحليل  اللقاححبوب  حساسية مأكولة لمقاومة اتلقاح عنوالذي يعبر  وراثيا

. صفات جديدة في المحاصيلا�كثر استخداماً Cدخال اً من التقنيات واحدالوراثي  التحوليعتبر استخدام ا�جروباكتريوم في 
عامة فإنه �يزال غير و. عائلال جينوم إلىمن ب"زميد ا�جروباكتريم  DNA ءمن الـجز خالإد يتم ، التقنية ھذه خ"ل من

 لھذا التحول.  المضيف جينومواضح كيف يت"ءم 

نبات ا�رز  جينوملتسلسل  كام"ً  كاواكاتسي تحلي"ً  ييتا الباحث بقيادة البيولوجية للعلوم الوطني المعھد من باحثون أجرى
 .جينوم المستضيفوال وراثيا المعدلة لمحاصيلخت"ف الوراثي بين اا� لتقييم OSCR11العزلة المسمي وھو  المعدل وراثياً 
   اللقاح حبوب للحساسية بةالمسب المواد من اثنينمنتجة للفاكسينات ضد صالحة ل"كل عن حبوب  OSCR11 يشفر نباتات الـ

(Cry J1 & Cry J 2)  رز عئط" ضد� ومضيفه OSCR11 بين الجيني الفرقدراسة ان ال وأظھرت. الياباني ا
)A123 (بين التي تلك من بكثير أقل كانت A123 ب الرجعي  و�ية نوكليوتيد قاعدةح"ل ا وكان. Koshihikari لصنفا
تقترح الدراسة .  Somaclonal variationتباين الخ"يا الجسدية شبيھة  كانت ، A123 إلى نسبة ، OSCR11 في

في  ةماثلتم RNAالـ  جزيئاتان  التحليل من مزيد أظھركما . زراعة ا�نسجة خطوات خ"ل OSCR11 فيحدوث طفرات 
  . بينھما الجينومثبات  على حفاظمما ي ،OSCR11 و A123 كل من

  رابط التالي :عبر ال يالبحث المقال قراءةيمكنك 

 http://intl-dnaresearch.oxfordjournals.org/content/early/2013/08/15/dnares.dst036.full 

  ] ةرسال لصديق | تقييم ھذه المقالإ [

  

  وراء كروب بيو تك ما

  الحشرية اKفات مكافحة أجل من اFنجابية ABILITY اغ-قتثبيط القدرة 

 تنظيم والذي يتحكم في بارك يونسيانج بقيادة كنساس ببتيد عصبي تم اكتشافه مؤخراً بواسطة علماء الحشرات بجامعة ناتالسين،
الشبكة الوراثية للحشرات ومفصليات ا�رجل  جزء ھوالناتالسين  فإن لبارك، وفقاو. لحشراتل اCنجابية والقدرة الجنسي النشاط

 ث"ثةال الحشرات في. الحشرة جسم أنحاء جميع في كيميائياً  رسائللنقل ال عصبية ناق"تك الصغيرة الببتيدات يستخدم الذيو' 
 الى ث"ثةتم التعبير عنه من خ"ل  فإن الناتالسين قد الحرير، وعث ا�حمر الطحين وخنافس الفاكھة، ذبابة: التي تم دراستھا

 . الدماغ في العصبية الخ"يا من أزواج أربعة

قليل رغبتھا في ت عن فض"ً  اCنجاب، على قدرتھا عدم إلى الحشرات ھذه أدمغة فيادي صمت التعبير الجيني للناتالسين 
والتي تتميز  الحشرية اDفاتاومة تستھدفة في تطوير طرق مق العلماءسوف يساعد إيقاف التعبير الجيني للنيرون  التزاوج.
 .البشر أو الحيوانات، النباتات علىات المستقبلية لن مبيدفإن ال الحشرات،بما ان الناتاسين يوجد فقط في . بيئياً  آمنةبانھا 
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  : ا�صلي الخبرلمطالعة 

 lstate.edu/media/newsreleases/aug13/natalisin82613.htm-http://www.k 

  ] ةل لصديق | تقييم ھذه المقالرساإ [

  

  إع-نات

  المؤتمر الدولي السادس لتغير المناخ : لندن

ان يتطرق من المتوقع . و٢٠١٣سبتمبر  ٢٩-٢٥ الفترة من فيفي لندن السادس لتغير المناخ  الدولي مؤتمرالعقد وف يتم س
محيرة لتغير المناخ: ا�دلة العلمية، بالتساؤ�ت التتعلق  والتي مجموعة من الموضوعات بالغة ا�ھميةالمؤتمر الي معالجة   

؛ ا�ستجابات الفنية والسياسية التاثير علي ا�نسان وتاثير ا�نسان علي المناخالمتباينة؛بيئية تقييم التأثيرات في النظم ال
 :عبر البريد ا�لكتروني الدكتور جيمس ھانسن بل اتصيرجي ا�تفاصيل، الوا�جتماعية. للحصول على 

  dr.jameshansen @ aol.co.uk 

  ] ةرسال لصديق | تقييم ھذه المقالإ [

  

 التكنولوجيا الحيوية النباتيةعاماً علي  ٣٠ بمناسبة مرور ندوة

لجينات Cدخال اأول تطبيق ناجح الث"ثين علي  في بلجيكا بمناسبة الذكرى ٢٠١٣نوفمبر  ١٢ فيندوة علمية  VIBتقيم منظمة 
في مجال التكنولوجيا الحيوية  نجازاتعن رأيھم حول اCكبار المتحدثين من القطاع العام والخاص  يعبر فإلى النباتات. سو

يتم عقد منتدى سوف ، التالي اليوم وفيلزراعة المستدامة. ا للوصول الي رؤيتھم حول دور علوم النبات الحديثةوعن  الزراعية
 .حاجة اليھا كثرا�حيث صغار المزارعين  ،البلدان النامية لمناقشة كيف يمكن إدخال التكنولوجيات الجديدة في

واسعة حول معلومات علمية طور ونشر  ذيالوعلوم الحياة في ف"ندرز، بلجيكا بحوث ل معھد ھو VIBومن المعروف ان الـ 
 .علي نطاق جميع جوانب التكنولوجيا الحيوية

  لتالي :برجاء زيارة الرابط اللتسجيل ومزيد من التفاصيل زيارة 

vib/30YearsGMO/Pages/Symposium.aspx-http://www.vib.be/en/about.  

  ] ةرسال لصديق | تقييم ھذه المقالإ [

   ٢٠١٣ كوريا مؤتمر بيو

 كنتكس الثاني، المعارض مركز في ٢٠١٣ سبتمبر ١١ -  ٩  منفي الفترة  ٢٠١٣ عام كوريا BIO مؤتمر بيو عقدوف يتم وس
 ةكاشرمحاضرات عن ال( ا�عمال ومنتدى معرض، المؤتمر، ھذا أنشطة تشمل سوف. الجنوبية كوريا ،مدينة سان سيتس في

تحدث، رئيس م ٣٫٥٠٠ من يقرب ما مع جلسات ٩ و مسارات ١٣يتضمن برنامج المؤتمر ). التكنولوجيا/ ا�عمالبين إدارة 
 لنقاشا وسيتضمن .ا�كاديمية وا�وساط ، البحوث معاھد الحيوية، ناعةالص ھا في مجالخارج منو الجنوبية كوريا منجلسة 

 ا�غذية،ظيفة و ، وراثيا المعدلة الكائنات الحيوية، والطاقة التجديدي، والطب ،كلينيكيةا� والتجارب اللقاحات،تشمل  اً مواضيع
 . العالمية التنافسية لقدرةل التام لتأمينل خيصاوالتر التكنولوجيا ونقل

ً  المعدلة الكائنات مؤتمر عقد تمسي ً  المعدلة للمحاصيل الوطني المركز قبل من وراثيا  لجيلوالتابع لبرنامج ") NCGC( وراثيا
 الحالة"  الفرعي العنوان تحت الجنوبية كوريا ،RDA في BIOGREEN 21 من "الثورة التكنولوجية الخضراء"  التالي
 لتقييم والمحلية العالمية لحا�تجلسة مناقشة لال ھذه تتضمن وسوف" .  كوريا في وراثيا المعدلة المحاصيل تنمية من الحالية
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 أو/و الفوائد حيث من المناخ تغير والناتجة عن الغذائية المواد إمدادات استقرار عدم لحل كوسيلة الحيوية التكنولوجيا محاصيل
 . حدودال

 : رللمؤتم الرسمي ا�لكتروني الموقع زيارة يرجى ،الحدث ھذا حول المعلومات من مزيدل
ttp://www.biokorea.orgh.  

  ]المادة ھذه أسعار|  صديق إلى إرسال[


