
  ٢٠١٣ كتوبرأ ٢٣                في ھذا العدد

  ا�خبار

  عالمًيا

 يةحاتتفمربى النباتات رونى كوفمان يحصل على جائزة الزراعة العالمية ا�  •

  ا#مم المتحدة تحتفل باليوم الدولى للقضاء على الفقر •

• ISAAA معلومات مصورة عن الغذاء والتكنولوجيا الحيوية الزراعية تطلق برنامج 

•  

  أفريقيا

  على الزراعة فى أفريقياملموس لون : للذرة المتحملة للجفاف تأثير محل •

•    

  

  ا�مريكتين

  الجينات الرئيسية لزيادة نسبة الزيت فى أوراق النبات ونحددالعلماء ي •

  المفاجآت التى كشف عنھا فك شفرة جينوم لفاكھة الكيوى •

  علماء لصحة النبات يكررون دعمھم لتطبيقات التكنولوجيا الحيوية  •

  تصاعد حدة المعارضة لتعليم المنتجات المعدلة وراثياً فى واشنطن •

    لمبيدات الحشائش Waterhempإكتشاف آلية مقاومة عشب  •

  

  آسيا والمحيط الھادئ

  وتنوع الخيار     تدجين دراسة تقدم فكرة عن ا#سس الجينية ل •

  ل=جھاد تحملةبنج>ديش تبدأ حصاداً وفيراً من أصناف ا#رز الم •

  ينجحون فى تطوير أصناف قمح معدلة وراثياً  FCC ء من كلية فورمانعلما •

  فى فيتنام تنظمان ندوة حول محاصيل التكنولوجيا الحيوية الزراعية اتحاد المزارعيين فى فيتنام وللتكنولوجيا الحيوية •

  فالبارد"إلى قبو البذور العالمى "س ICRISATالمصادر الوراثية من مجموعة دفعة جديدة لمكررات إرسال  •

•   

  

  أوروبا

 المحاصيل البرية ا#كثر قرباحصر اولويات  •

  فان مونتاجو : مقاومة تطبيقات الكائنات المعدلة وراثياً فى أوروبا عاطفيه بحته •

•   

  

  البحث العلمي

  من إنتاجية ھجن ا#رز العشبية دون إستخدام المبيدات الحشرية  يزيدمن ا#رز  EPSPSلجين الھندسة الوراثية  •

  الكربون والحرارة  فى ثانى أكسيد عالمفرد والھرمى على استجابة حشرات النطاطات ل>رتفا Btتأثير ا#رز المعدل وراثياً  •

  

    



  عالمًيا

  ية حاتتفمربى النباتات رونى كوفمان يحصل على جائزة الزراعة العالمية ا%

تقديراً لجھوده  ،لمربى النباتات وا#ستاذ بجامعة كورنيل رونى كوفمان ٢٠١٣منحت الجائزة الزراعية العالمية ا�فتتاحية عام 

ية والقدرات القيادية فى بناء القدرات القيادية فى الرجال والسيدات العاملين فى تحسين المحاصيل.  فى تعزيز الشراكات العالم

مKن قبKل اMتحKاد العKالمى  ٢٠١٣أكتKوبر  ٢٠تم منح ھذه الجائزة للدكتور كوفمان فى جامعة نانجينغ الزراعية فKى الصKين فKى 

  جامعة حول العالم. ٦٠٠، وھى المنظمة التى تمثل أكثر من (GCHERA)لرابطة التعليم العالى للعلوم الزراعية والحياة 

فإن الدكتور رونى كوفمان قد لعب دوراً عالمياً فKى ا#وسKاط  ،عاماً  ٤٠"Mكثر من  GCHERAنائب رئيس  –قال ايان ماو 

راعKة العالميKة بجھKوده العلمية التى تسعى للوصول إلى أغذية سليمة وآمنه، وMسKتخدام المKوارد المتجKددة.  تعتKرف جKائزة الز

  الملحوظة فى تحقيق أھداف جامعاتنا فى مجال التعليم والبحث، ولنقل المعرفه لصالح المجتمع ".

وفى كلمته لقبول المنصب، قال الدكتور كوفمان أن التكنولوجيا الجديدة، بما فى ذلك التكنولوجيا الحيوية،  يجب أن تكKون فKى 

بحيث يمكن وضع البذور عالية القيمKة الغذائيKة والتKى تسKتطيع أن تتكيKف بشKكل جيKد نحKو  متناول جميع المزارعيين فى العالم

تغير المناخ فى أيدى المزارعين ذوى الموارد المحدودة . Mيمانه أن النساء ھن ا#قل حظاً عندما يتعلق ا#مر بتKدريس العلKوم 

دوMراً أمريكKى قيمKة جKائزة  ٥٠ر٠٠٠علKن أن يتبKرع بمبلKغ والتكنولوجيا التى تھتم بمكافحة الجوع ، فإن دكتور كوفمKان قKد أ

الزراعة فKى العKالم لبرنKامج جامعKة كورنيKل والKذى يسKتھدف النھKوض بKالمرأة فKى مجKال الزراعKة مKن خK>ل البحKوث التعلKيم 

(AWARE) .  

ج الدوليKة فKى كليKة ويشKغل منصKب مKدير البKرام ١٩٨١ويعمل الدكتور كوفمان فى ھيئة التدريس فى جامعة كورنيل منKذ عKام 

  (CALS-IP)كورنيل للعلوم الزراعية والحياة 

برجKKKاء مطالعKKKة الKKKرابط  GCHERAلمزيKKKد مKKKن التفاصKKKيل حKKKول جKKKائزة الKKKدكتور كوفمKKKان ، ولقKKKراءة البيKKKان الصKKKحفى لKKKـ 

-s-u-to-prize-agriculture-world-awards-http://www.gchera.com/2013/10/gchera

coffman/-ronnie-breeder-plant .  

كما يمكن متابعته عبر كورنيل كرونيكل عبر الرابط 

-world-inaugural-receives-http://www.news.cornell.edu/stories/2013/10/coffman

prize-agriculture .  
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  ا�مم المتحدة تحتفل باليوم الدولى للقضاء على الفقر

وتركKز ا�حتفKال ھKذا العKام علKى  .٢٠١٣أكتKوبر  ١٧م الدولى للقضاء على الفقKر مKن قبKل ا#مKم المتحKدة فKى تم اMحتفال باليو

أن مكافحة الفقKر ھKو ا#ولويKة ا#كثKر  .العمل معاً من أجل عالم خال من التمييز: بناء خبرة ومعرفة حول الناس ا#كثر فقراً""

 ١٫٢ وطبقاً ل]مم المتحدة ، فان اكثر من .٢٠١٥\جندة التنمية لما بعد يضاً وأ (MDGs)أھمية من ا#ھداف اMنمائية ل]لفية 



مدقع فKى جميKع أنحKاء العKالم. عكKف العلمKاء حKول العKالم علKى توضKيح أن التكنولوجيKا  رمليار شخص مايزالوا يعيشون فى فق

  الحيوية ھى واحدة من ا#دوات المھمة لمكافحة الجوع وأيضاً سوء التغذية.

ا#مين العام ل]مم المتحدة " اذا أردنا أن ندرك المستقبل الذى نريده للجميع  –قال بان كى مون  ،الته حول ھذا الحدثوفى رس

فإنه يجب علينا أن نستمع وأن نستجيب لنداءات المھتمين . بالنسبة للعام الماضى، فإن ا#مم المتحدة قد دأبت على القيKام بKذلك 

ويجKب أن يKؤدى إلKى  –المية غير مسبوقة حول مايريKدة النKاس . ھKذا الحKوار يجKب أن يسKتمر وذلك من خ>ل قيادة محادثة ع

معاً، يمكننا بناء  .#نھاء الفقر فى كل مكان رأونحن نرسم مسا –ادراج أنشطة ذات مغزى حول الناس الذين يعيشون فى الفقر 

  ء حياة كريمة للجميع .يمكننا بنا –عالم مستدام من ا#زدھار والس>م والعدالة واMنصاف 

اليوم العالمى للقضاء على الفقر يمكنك زيارة الموقع ا�لكترونى  لمزيد من المعلومات حول

http://www.un.org/en/events/povertyday/ .  
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ISAAA معلومات مصورة عن الغذاء والتكنولوجيا الحيوية الزراعية  تطلق برنامج  

لتكKKريم ث>ثKKة مKKن علمKKاء  ٢٠١٣أكتKKوبر  ١٩-١٦فKKى الفتKKرة مKKن  (WEP)تزامنKKاً مKKع إحتفKKال مؤسسKKة جKKائزة الغKKذاء العKKالمى 

ء والتكنولوجيKا الحيويKة الغKذاقد أطلقت خدمة معلومات مصورة جديKدة حKول  ISAAA، فإن تكنولوجيا الحيوية ا#كثر تميزاً ال

لجمھور حول تحديات أطعام عالم الغد. خدمة " المعلومات المصورة " ھى جزء من سلسلة جديدة ا. وذلك لزيادة فھم الزراعية

من المواد التى من شأنھا تسليط الضوء على أھمية التقدم فKى مجKال التكنولوجيKا الحيويKة الزراعيKة ودور ا#خيKرة فKى ضKمان 

  الغذائى لسكان العالم المستمرين فى النمو.ا#من 

، والKدكتور روبKرت تKى ، الدكتور مKارى ديKل شKيلتونأشادت مؤسسة برنامج ا#غذية العالمى بالبروفسيور مارك فإن مونتاجو

مجKال وذلKك تقKديراً MنجKازاتھم المسKتقلة ، وMنجKازتھم الغيKر مسKبوقة فKى  ٢٠١٣فرالى الحاصلين على جائزة الغذاء العKالمى 

" تحKت عنKوان " ٢٠١٣تأسيس وتطوير التكنولوجيات الحيوية الحديثة فى مجال الزراعة . تم عقد ندوة " حوار بورلوغ لعKام 

ن بوMية أيوا بالوMيKات فى دى موي ٢٠١٣أكتوبر  ١٩-١٦التكنولوجيا الحيوية، اMستدامه، تقلب المناخ " وذلك فى الفترة من 

ستقبلية إلى القرن القادم من التقدم فى مجال البحوث الزراعية وتطبيقاتھا مع التركيز على القضايا . نقلت الندوة نظرة مالمتحدة

. ودعKا العلمKاء الفKائزون العKالم إلKى ة لتغذية سكان العالم المتزايKدينالتى كان دكتور بورلوغ سوف ينظر إليھا على أنھا حاسم

تقبل محاصKيل التكنولوجيKا وذلك برغم الجدل واMنتقKادات التKى تھKدد مسK إحتضان العالم إلى البذور التى ساعدوا فى تطويرھا

  .الحيوية

؟  ٢٠٥٠مليار نسمة وذلك بحلول العام  ٩يمكنك تحميل " المعلومات المصورة " : ھل يمكن ل]رض ا#م تغذية ما يزيد عن 

عبر الرابط ال]كترونى 

http://www.isaaa.org/resources/infographics/feed9billion2050/Infographic_CanMoth

erEarthFeed.pdf  .  

 Global Status"ليكترونى " عبر الموقع ا٢٠١٢Mكما يمكنك تحميل " الوضع العالمى لتسويق النباتات التكنوحيوية لعام 

of Commercialized Biotech/GM crops 2012" .  



كما يمكنك تحميل " المعلومات المصورة " عبر الرابط 

http://www.isaaa.org/resources/publications/briefs/44/infographic  .  
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  أفريقيا

  على الزراعة فى أفريقياملموس محللون : للذرة المتحملة للجفاف تأثير 

ويسعى إلى تخفيف حدة الجفاف  ٢٠٠٦الذى أطلق فى عام ، (DTMA)ذكرت تقارير مشروع الذره المتحمل للجفاف #فريقيا 

. وتشKير التحلKي>ت ا#قتصKادية يKاا�نتاجية فى المنطقة، قد حقق نتائجاً إيجابية علKى الزراعKة فKى أفريقفي وغيرھا من عوائق 

ا#فارقKة فKى مواجھKة ھKذه رعين للمشروع كذلك أنه إذا ما تم اعتماده على نطاق واسع فإنه يمكن لبذور الذره أن تسKاعد المKزا

  .المعوقات

  ومن ضمن ا#ھداف التى حققھا المشروع حتى ا\ن والتى لھا أثر قابل للقياس ما يلى : 

  ،فى أفريقيا  DTMAصنفاً جديداً من الذره المتحملة للجفاف  ١٤٠تم إط>ق  •

الوصKول إلKى أھKدافھا مKن حيKث إنتKاج  التى أشارت إلى أن العديد من الدول كانت قKادره علKىوكفاءة تاثير الدراسة  •

  ،مثل زيمبابوى وكينيا كانتا قادرين على مضاعفة ا#رقام المتوقعة لھا مسبقاً  البذور

شKركة  ١٢، شKركة إقليميKة ١٨، شركة وطنيه صKغيرة ٧٢ا#فريقية ( شركة من شركات إنتاج البذور ١١٠أعتمدت  •

 ،أصناف متحملة للجفاف جديدة للمزارعيين المحليين) إنتاج ونشر شركات دولية ٨، (SMEs)دولية متوسطة 

 مزرعة،  مليون١٫٢٣ ف الجديدة فىزرعت ھذه ا#صنا •

• Mمليون شخص من التكنولوجيا الجديدة . ٢٠ث>ثة مليون أسرة و  ة اليستفادبلغ ا 

news/partnerships-http://www.cgiar.org/consortium-لمزيKKKد مKKKن المعلومKKKات برجKKKاء زيKKKارة الموقKKKع 

africa/-for-maize-tolerant-drought-for-impacts-measurable-to-lead . 
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 ينا�مريكت

  الجينات الرئيسية لزيادة نسبة الزيت فى أوراق النبات ونحددالعلماء ي

لطاقة ا#مريكية فى تحديد الجينات ا#ساسية المسئولة عن الزيت ابروكھافن فى وزارة بنجح علماء من المختبر الوطنى للطاقة 

مكن أن يكKون لھKذه اMكتشKافات إنعكاسKات ھامKة بقيادة الكيميائى تشانغتشنغ شو، فإنه ي .راكمه فى ا#نسجة الخضرية للنباتوت

  وى.حيلزيادة محتوى الطاقة من ا#طعمة ذات ا#صل النباتى وكذلك المواد ا#ولية المتجددة للوقود ال

عادة، فإن النباتات M تخزن الكثير من الزيت فى ا#وراق وا#نسجة النباتية ا#خرى وانما يتم تخزين الزيت فى البذور،  حيث 

نيه بالطاقة لتغذية وتطوير ا#جنة النباتية. ھدفت دراسات شو إلى "اعKادة برمجKة " النباتKات لتقKوم بتخKزين غر المركبات التوف

فى ا#ماكن ا#كثر وفرة من حيث الكتلة الحيوية. استخدام العلماء تقنيات وراثية مختلفة Mختبار آثار ا#فراط فى التعبير  زيتال

تى تمكن الخ>يا من إنتاج إنزيمات معينه مرتبطة بإنتاج الزيت. وجد الباحثون أن ا#فراط فى التعبير الجينات ال تعن أو إسكا



ولكنKه عنKدما تKم تنشKيط إنتKاج ، ضKعفاً فKى إنتKاج الزيKت فKى ا#وراق ٦٠يمكن أن يؤدى إلى زيادة تقدر بـ  PDATعن الجين 

  ضعفاً . ١٣٠نتاجية الزيت فى الورق قد وصلت إلى فإن إ PDATجنباً إلى جنب مع الجين  oleosinبروتين يسمى 

بقدرتھا  )oleosinو  PDATالتى تم تحديدھا مؤخراً (للجينات قام الفريق البحثى بعد ذلك باختبار تأثير زيادة التعبير الجينى 

 ان لديھاالفريق البحثى  حظMفى اختبار النباتات التى لديھا بالفعل نسبة عالية من تكوين ا#حماض الدھنيه و علي زيادة الزيت،

% مKن ١٠ضعفاً عن تلك التى تشير إلى أن الزيKت كKان يمثKل  ١٧٠نسبة أكبر من إنتاجية الزيت وصلت إلى نسبة تراكم إلى 

  الوزن الجاف للنباتات.

طالعة الرابط لمزيد من التفاصيل حول ھذا البحث ولقراءة البيان الصحفى يرجى م

http://www.bnl.gov/newsroom/news.php?a=11582 .  
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   المفاجآت التى كشف عنھا فك شفرة جينوم لفاكھة الكيوى

كھKة لKديھا العديKد مKن أوجKه التشKابه أن ھKذه الفا ،خلصت دراسة جديدة إلى أن فKك تسلسKل الحمKض النKووى لفاكھKة الكيKوىاست

آخر من النباتات بما فى ذلك البطاطس والطماطم . كKان  انواعجينات مع ،جيناً  ٣٩٠٤٠ البالغ عددھا ،الجينى بين عدد جيناتھا

ن داخKل فاكھKة الكيKوى. كشKفت النتKائج عKن أثنKين مDNA KالKـ  النسبة العالية من التشKابه فKى ھو واحد من أبرز نتائج الدراسة

مليون سنه ،  عندما نشأ التوسع ا#فقى للجينات من  ٨٠ و ٢٧الحوادث غير العادية التى حدثت أثناء انقسام الخلية منذ حوالى 

  نسخه إضافية عن الجينوم، ت>ھا فقد واسع النطاق للجينات .

مKن عمليKات  أثنKيني خضKع الKقال فاى زانجيان العالم بمعھد بKويس تومسKون فKى جامعKة كورنيKل أن جينKوم فاكھKة الكيKوى قKد 

العKائ>ت الجينيKة المسKئولة عKن  يKة فKي" سKاھمت عمليKة التضKاعف فKى إضKافة عدد ،ويضKيف فKاى  .تضاعف الجينوم مؤخراً 

التحكم فى عدد من خصائص فاكھة الكيوى الھامه مثل نسبة وجود فيتامين "جـ" فى الثمار، عملية التمثيل الغذائى للف>فونويKد 

قام العلماء بمقارنة جينوم فاكھة الكيوى بجينوم ا#نواع ا#خرى الممثلة ل]صناف النباتية مثل الطماطم وا#رز والكاروتين".  

مKن الجينKات كانKت شKائعة بKين ا#نKواع الخمسKة جميعھKا . وكشKفت  ٨٠٠٠والعنب ونبات ا#رابيدوبسيس وكشفت الدراسKة أن 

،  التمثيKل الغKذائى ، إكتمKال النضKجلجينات ذات الصKلة بعمليKة نمKو الثمKارالمقارنة ع>قات تطورية ھامه، بما فى ذلك تطور ا

  للمواد المغذية،  ومقاومة ا#مراض.

لمزيد من التفاصيل ، يرجى قراءة البيان الصحفى من جامعة كورنيل والمتاح عبر الربط 

-decoded-discovered-http://www.news.cornell.edu/stories/2013/10/surprises

genome-kiwifruit.  
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  علماء لصحة النبات يكررون دعمھم لتطبيقات التكنولوجيا الحيوية 

موقفه بشأن تطبيقات التكنولوجيا الحيوية،  وذلك بعد حصKول ث>ثKة مKن  (APS)ات ا#مريكية أكد مجلس جمعية أمراض النب

رواد التكنولوجيا الحيويى الزراعية على جائزة الغذاء العالمية لھذا العام . تعتبر جمعية أمKراض النبKات ا#مريكيKة ، المنظمKة 

دولة مختلفة. مؤكدين علKى  ٩٠عضو من  ٥٠٠٠ما يقرب من ا#كبر فى العالم من حيث عدد علماء صحة النبات والتى تضم 



الفوائد المحتمله الھائلة التى تتيحجا ھذه التكنولوجيا لمكافحة ا#مراض، فإن جمعية أمراض النبات قد أكدت دعمھا لھذه التقنيه 

  .على ا#غذية المشتقة من النباتات المعدلة وراثياً  يةارضتھا على وضع الع>مات ا�لزاممع مع

رئKKيس الجمعيKKة " تعتبKKر التكنولوجيKKا الحيويKKة اليKKوم أداه قيمKKة لتحسKKين صKKحة النبKKات، سKK>مة ا#غذيKKة  –قKKال جKKورج عبKKاوى 

وكما تم مناقشته ھذا ا#سبوع خ>ل قمة يورلKوغ وخK>ل الجKائزة  .وا#ع>ف ، ولتحقيق مكاسب مستدامة فى ا�نتاجية النباتية

وبينما تدعم   .أداة ھامه للغاية من أدوات ادارة الصحة النباتية "لتكون الحيوية سوف تستمر  العالمية للغذاء،  فإن التكنولوجيا

الجمعية وبشدة التنظيم القائم على الشفافية والعلم للمنتجات الزراعية،  فإن جمعية أمKراض النبKات ا#مريكيKة طالمKا عارضKت 

  ط على أساس تكنولوجيا معينه أستخدمت للحصول على ھذه المنتجات.عملية تنظيم ا#غذية وا#ع>ف وإنتاج ا#لياف والقائم فق

وأضاف عباوى : " تدعم ا#دلة العلمية الحالية اMستنتاج أن النباتات المعدلة وراثياً M تشكل أى خطر على الس>مة أكبKر مKن 

يكون مربكاً جداً للمستھلكين ويمكKن أن يقلKل مKن ھذه البيانات بالمعدلة وراثياً يمكن أن تعليم  ذلك الذى تمثله النباتات التقليدية.

  توافر واستخدام ھذه التكنولوجيا لمكافحة ا#مراض النباتية ".

Mللنباتات والمنتجات المشتقة من  ةلزامالبيان الكامل لموقف جمعية أمراض النبات ا#مريكية حول وضع الع>مات ا

ى التكنولوجيا الحيوية متوفر عبر الرابط ا�لكتيرون

http://www.apsnet.org/members/outreach/ppb/positionstatements/Pages/Biotechnol

ogyPositionStatement.aspx .  
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  تصاعد حدة المعارضة لتعليم المنتجات المعدلة وراثياً فى واشنطن

بخصKوص وجھKة نظKر المسKتھلكين فKى وMيKة واشKنطن حKول  MسKتط>عات الKرأى بKول أجرى استط>ع للرأى مKن قبKل إلKوى

المعدلة وراثياً. أجKرى اMسKتط>ع والتى تتطلب وضع ع>مات على المنتجات الزراعية  Initiative 522 (I-522)لمبادرة 

أظھKرت نتKائج  –ناخبKاً مسKج>ً فKى جKداول اMنتخابKات الخاصKة بالوMيKة  ٤١٣وتضKمن  ٢٠١٣أكتKوبر  ١٧-١٥فى الفترة من 

فى المائه ويعنى ھذا أن المعارضه قد تصاعدت بنفس ھذه النسبة .  ٢٠بنسبة  I-522اMستط>ع إنخفاض الدعم لقبول المبادرة 

يتقلصKون  I-522. أظھر استط>ع إلKوى أن أنصKار المبKادرة ٢٠١٣قارنة مع نتائج استط>ع سابق أجرى فى سبتمبر وذلك م

% لم تحدد رأيھا بعد . من الجدير بالKذكر أنKه إذا حصKلت المبKادرة ١٢% مع وجود نسبة تمثل ٤٦ – ٤٢الى نسبة تصل إلى 

، فإنھا سوف تخرج إلKى حيKز  ٢٠١٣نوفمبر  ٥والمزمع أجراؤه فى  على ما يكفى من ا#صوات فى إقتراع ا�نتخابات العامة

  .٢٠١٥يوليو  ١التنفيذ بداية من 

http://www.foodsafetynews.com/2013/10/momentum-يمكنKKك قKKراءة المقKKال ا#صKKلى عبKKر الKKرابط 

state/#.UmaL0nBmj0t-washington-in-labeling-gmo-against-turned-have-may .  

  ] ةرسال لصديق | تقييم ھذه المقالإ [

  

  

  



  لمبيدات الحشائش Waterhempإكتشاف آلية مقاومة عشب 

والتى تمكن ھذا العشب  Waterhempأثنين من ا\ليات الفريدة فى عشب  ،ن جامعة إلينوىحدد باحثون فى علم ا#عشاب م

 مقاومKة تمKنح التKيو ا#يضKية السKموم زالKة� متميKزتين آليتKين العلماء ووصفمبيدات الحشائش. في دراسة حديثة،  من تحمل

   .(Aatrex)وا#ترازين  (callisto)لميسوترايون ل

ة الجينات التى تستھدفھا مبيدات الحشائش فى النباتات، لكنھم فى وقت Mحق اثبتوا أن ھذه الجينات ليست بدأ العلماء أوMً دراس

بدMً من ذلك، أكتشف العلماء أن المقاومة كانت ناتجة عن في دراسة حديثة لھا ع>قة على مقاومة النباتات لمبيدات الحشائش.  

بالنسبة للمسو ترايون وإنزيمKات الKـ  P450اMترازين وذلك من خ>ل ا�نزيمات و زيادة عملية التمثيل الغذائى لمسيو ترايون

GST  بKى عشKرية فKدات الحشKبالنسبة ل]ترازين . تشبه عملية ا#يض لھذه المبيwaterhemp ة الطبيKذلك الميكانيكيKة لKعي

  .الموجودة ف نبات الذرة

يمكنك متابعة البيان الصحفى لجامعة إلينوى عبر الرابط 

-resistance-unique-identify-http://news.aces.illinois.edu/news/researchers

herbicides-different-thwart-uses-waterhemp-mechanism .  
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  الھادئ والمحيط آسيا

  

  وتنوع الخيار     تدجين دراسة تقدم فكرة عن ا�سس الجينية ل

التنوع خارطة عن  ،قدم بحث بقيادة علماء من ا#كاديمية الصينية للعلوم الزراعية وعدد من مراكز البحوث الزراعية فى الب>د

من التدجينات المفترضه فKى المحصKول واحKدة مKن ھKذه المنKاطق تحتKوى علKى  ١١٢ امكان لعلماءالخيار. حدد افي  يجينومال

  .في الزراعة الخيارتخدام وھى صفة أساسية Mس  -الجينات التى تشارك فى فقدان المرارة فى الثمار  

ة طبيعيKة التKى يمكKن اسKتخدامھا بKدائل جينيK واوأكتشKفزروع =خت>فات بKين الخيKار المKلوفحص العلماء أيضاً ا#ساس الجينى 

لتربية الخيار مع تعزيز القيمة الغذائية له . ومن خ>ل الكشف عن التطور الجينى للخيار فإنه يمكن توفير مKن ا#فكKار لتربيKة 

 أفضل فى المستقبل . ذو جينوم خيار

يمكنك متابعة المقال البحثى عبر الرابط 

http://www.nature.com/ng/journal/vaop/ncurrent/full/ng.2801.html  
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  لEجھاد     تحملةبنجDديش تبدأ حصاداً وفيراً من أصناف ا�رز الم

ل=جھKKاد والتKKى طورھKKا معھKKد بKKنج>ديش لبحKKوث ا#رز  تحملKKةأصKKناف ا#رز المبKKدأت بKKنج>ديش حصKKاد ا�نتKKاج الKKوفيرمن  

(BRRI)  ومعھد بنج>ديش للزراعة النووية(BINA) وث ا#رزKتم تبادل الجينات مع المعھد الدولى لبح .(IRRI) منKتتض .

 BRRI dhanرق غKال�جھKاد  تحملKةالم ،BRRI dhan 53 & 54ل=جھاد الملحKى  تحملةا#صناف المنتجة ا#صناف الم

  .�BRRIdhan 56 & 57جھاد الجفاف  تحملة، والBINA 11 & 12و  52 & 51



المساعدة ال>زمة من خ>ل المعھد  بتمديد (BMGF)ومؤسسة بيل وميليندا غيتس  (USAID)تقدم الوكالة ا#مريكية للتنمية 

تنفيذ البرنامج مشروع ا�نتاج المستدام للبذور ونظام يدعم  حقول.#كثار وزراعة ھذه البذور فى ال IRRI الدولى لبحوث ا#رز

وذلKك تحKت عبKاءة مشKروع  (CSISA)ومبادرة نظKام الحبKوب فKى جنKوب آسKيا  (SRSPDS) فى جنوب بنج>ديشالتسليم 

   .(STRASA)#جل المزارعين ا#كثر فقراً فى أفريقيا وجنوب آسيا  متحمل ل=جھادإنتاج أرز 

من بذور ا#رز المقاومة على المزارعين من مختلف المناطق المعرضه ل=جھاد. ومن المتوقKع طن  ٥ر٠٠٠ حوالي تم توزيع

وقد أعرب المزارعون عن ارتياحھم #داء ا#رز  .تحملة ل=جھادمليون ھكتار من حقول ا#رز الم ١٫٣ يتم حصاد أكثر منان 

  توافرة.ل=جھاد ولنظم ا�دارة الشاملة التى تيسرھا المشاريع الم تحملالم

بKنج>ديش عبKر البريKد   -لمزيد من المعلومات رجاء اتصل بالدكتور خوندوكر نصر الدين من مركKز تكنولوجيKا المعلومKات  

  nasirbiotech@yahoo.comا�لكترونى 
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  ينجحون فى تطوير أصناف قمح معدلة وراثياً  FCC علماء من كلية فورمان

فى باكستان للسيد مخدوم حسين، مدير معھد  (FCC)تم تسليم بذور القمح المعدلة وراثياً والتى طورھا علماء من كلية فورمان 

. بذور القمح ر البذوراكثأل آباد للتحقيق ا#داء الحقلى منھا ولزيادة افى فيص (AARI)بحوث القمح من معھد أيوب الزراعى 

 تطKويرمKن قبKل قسKم علKوم ا#حيKاء فKى كليKة فورمKان تحKت عنKوان "  ٢٠١٠وراثياً ھى نتيجة مشروع بدأ فKى مKارس  المعدلة

نباتات قمح معدلة وراثياً ذات معدMت أعلى من الحديد والزنك المتوافرة بيولوجيا ". سيتم كذلك فحص البذور المعدلKة وراثيKاً 

Kروف خاضKادئ فى الحقل تحت ظKات المبKع متطلبKوافر جميKع تKة مKةعه للرقابKن  التوجيھيKرض مKان الغKة . كKمة ا�حيائي<Kللس

التKوافر البيولKوجى " والKذى يمكKن أن يكسKر إنزيمKات الفيتKايز ممKا يKؤدى زيKادة Phytaseز المشروع ھو إدخKال جKين " فيتKا

  .للحديد والزنك

Kير إلKاً تشKنج>ديش نتائجKى بKد أظھر أحدث استبيان وطنى فKامين ( أ) والحديKود، وفيتKص اليKن نقKاتج عKة نKوء تغذيKود سKى وج

والزنك وخاصة بين النساء وا#طفKال. ومKن الجKدير بKالزكر، أنKه وفقKاً لمنظمKة الصKحة العالميKة فKإن نقKص الحديKد ھKو مKرض 

  إضطراب التغذية ا#كثر شيوعاً فى العالم .

develop-scientists-http://www.fccollege.edu.pk/fcc-يمكنKKKKKك متابعKKKKKة القصKKKKKة الكاملKKKKKة عبKKKKKر الKKKKKرابط 

bioavailability-zinc-and-iron-increased-with-wheat-transgenic .  
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  فى فيتنام تنظمان ندوة حول محاصيل التكنولوجيا الحيوية الزراعية اتحاد المزارعيين فى فيتنام وللتكنولوجيا الحيوية

فيتنام نKدوة حKول " التكنولوجيKا ب Agbiotechبالتعاون مع   (VFNU)نظمت ا�دارة المركزية Mتحاد المزارعين فى فيتنام 

نKدوة معلومKات علميKة وتكنولوجيKه فKى مجKال تطبيقKات القدمت  .٢٠١٣أكتوبر  ١٧اصيل : قضايا للمناقشة " فى الحيوية للمح

التكنولوجيا الحيوية للمشاركين البالغ عددھم خمسة وث>ثين مشاركاً والذين يمثلون رؤساء ا#قسام من ا�دارة المركزية Mتحاد 

فى مدينة ھKانوى، مKزارعين مKن اتحKادات المKزارعين فKى النقابKات الفرعيKة،   ، اتحاد المزارعينVNFUالمزارعين فى فيتنام 



وممثلKين مKن شKركات مثKل مونسKانتو ،  (VISTA)ممثلين من معھد علم الوراثة الزراعية ، جمعية فيتنام للعلوم والتكنولوجيا 

  كروب Mيف ، سينجنتا وعدد من رجال ا#ع>م والصحافة.

، مدير إدارة التعاون الدولى فى ا�دارة المركزية Mتحاد المزارعين من فيتنام أن " برامج العلKوم أكد السيد نجوين شوان دينه 

والتكنولوجيKKا فKKى الدولKKة ھKKى المفتKKاح لخدمKKة أفضKKل MحتياجKKات إعKKادة الھيكلKKه الزراعيKKة، وتحسKKين الجKKودة والقKKدرة التنافسKKية 

كتKور لوھKوى ھKام  ا#سKتاذ المسKاعد والمKدير العKام لمعھKد الوراثKة للمنتجات الزراعية �ستھ>ك المحلى والتصدير". وناقش د

على المحاصيل فى العالم وفى فيتنام . وأكد أن نتائج البحوث والتجارب فى كافة بلدان  االزراعية التكنولوجيا الحيوية وتطبيقاتھ

يمكنھا أن تمثل خطراً أكبر من ذلك الذى تمثله العالم قد أظھرت أنه M يوجد أى دليل علمى Mثبات أن النباتات المعدلة وراثياً 

أنشKطة مركKز معلومKات التكنولوجيKا  ،فيتنKام – الزراعيKة لتكنولوجيا الحيويKةاالمحاصيل التقليدية . قدم السيد لى دوك لينه فى 

  فيتنام فى توفير المعلومات وتبادل المعرفة حول محاصيل التكنولوجيا الحيوية فى فيتنام . –الحيوية 

  

 .ldlinh@gmail.com لمزيد من المعلومات ، يرجى ا�تصال بالسيد لى دوك لينه عبر البريد ا�لكترونى
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  لبارد"إلى قبو البذور العالمى "سفا ICRISATالمصادر الوراثية من مجموعة دفعة جديدة لمكررات إرسال 

عينKKه بKKذور مKKن بنKKك البKKذور فKKى المعھKKد الKKدولى لبحKKوث المحاصKKيل فKKى المنKKاطق   ٦٫٢٠٠ تKKم شKKحن مجموعKKة إضKKافية تمثKKل

 ٢٠٠٨إلى قبو البذور العالمى سفالبارد فى النرويج، أودع بنك الجينات فى الفترة ما بين  (ICRISAT)اMستوائية شبه القاحلة 

. وبا�ضافة ات الثقة فى قبو البذور النرويجىمن المصادر الوراثية ذ  ٩٧٫٨٠٠ تصل إلىعدداً من العينات النباتية  ٢٠١٢و 

. تم تحقيق ذلKك مKن خK>ل مبKادرة دعKم ا فى قبو البذور لمراقبة إنباتھانسخه من ھذه العينات قد تم حفظھ ٤٫٧٠٠إلى ذلك فإن 

فKKى النKKرويج والمكتKKب  (NGRC)اثيKKة الشKKمالى فKKى المانيKKا مركKKز دعKKم المKKوارد الور (GCDT)التنKKوع المحصKKولى العKKالمى 

  فى الھند . (NBPGR)الوطنى للموارد الوراثية النباتية 

 أنظرالبيKKKKKان الصKKKKKحفى للمعھKKKKKد الKKKKKدولى لبحKKKKKوث المحاصKKKKKيل فKKKKKى المنKKKKKاطق ا�سKKKKKتوائية شKKKKKبه القاحلKKKKKة عبKKKKKر الKKKKKرابط

-http://www.icrisat.org/newsroom/latest

news/happenings/happenings1593.htm?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter#6   
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  أوروبا

  رية ا�كثر قرباً المحاصيل البحصر اولويات 

. وصف المقال  "Biological Conservation"تم نشر مقال حول الع>قات البريه للمحاصيل فى دورية الحفظ البيولوجى 

. يتحدث المقال عن التاليةالبحثى المحاولة ا#ولى على نطاق عالمى لجمع المعلومات ال>زمة للمحافظة على ھوية المحاصيل 

محصوMً . ويقدم البحث تقارير عن التوزيع الجغرافى والتصKنيف لھKذه  ١٥٠اع عالمياً لتغطى أكثر من إنشاء ع>قة بين ا#نو

  البيانات وامكانية إستخدامھا فى تربية النباتات لتحسين المحاصيل ، وأيضاً سلوك تخزين البذور البريه ا#كثر قيمة .

ويمكKن البحKث  .http://www.cwrdiversity.org/checklistيمكن ا�ط>ع على كفائة ا#نKواع البريKه عبKر الKرابط 

فى ھذه القائمة عن طريق المعKين الجينKى للمحاصKيل ، عKن طريKق ا#نKواع البريKه للمحاصKيل ، عKن طريKق البلKد / المنطقKة ، 

لمزيKKKKKKد مKKKKKKن التفاصKKKKKKيل يمكنKKKKKKك مطالعKKKKKKة البيKKKKKKان الصKKKKKKحفى عبKKKKKKر  .وتقKKKKKKارير محKKKKKKاوMت اسKKKKKKتخدامه فKKKKKKى التربيKKKKKKة 

     published/-inventory-relative-wild-crop-http://www.cwrdiversity.org/prioritizedالرابط 
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  فان مونتاجو : مقاومة تطبيقات الكائنات المعدلة وراثياً فى أوروبا عاطفيه بحته

شدد الفائز بجائزة الغذاء العالمية مارك فون مونتاجو من جامعة جنت على وجھه نظرة حول التكنولوجيا الحيوية وذلك خ>ل 

لتكنولوجيا الحيوية فى أوروبا، أن أساس ھذه لمقاومة العن عندما سئل ريفيه . وقال مقابلة مع صوفيا فرانزوا من مجلة فيدا ال

وقال أيضاً  المقاومة ھو عاطفى بحت وذلك حيث أنه يتم تسجيل أى خطر من التكنولوجيا الحيوية على صحة اMنسان أو البيئة.

ه يمكKن أن يكKون بK عترافا�يا الحيوية وبالتالى فإن أن نقص المعلومات ھو أسوأ عدو ل]وروبيين إذا ماتحدثنا عن التكنولوج

  الحوار مع صانعى السياسات. عظيمفرصة لت

 (PRRI)تزامن وقت ا�ع>ن عن وقت منح الفائزين جائزة يوم الغذاء العالمى مع اط>ق مبادرة التنظيمات والبحوث العامة 

لخاصKة ؤسسات ا�تحاد ا#وروبKى حKول السياسKات واللKوائح اومختلف المنظمات للمزارعيين ا#وروبيين خطاباً مفتوحاً إلى م

. ووفقاً للرسالة، فإن السياسات ھى " استمرار تكثيف النظام التنظيمى رغم تصاعد ا\دلة العلمية على بالكائنات المعدلة وراثياً 

ة ، اسKتمرار الحظKر دون روبيKس>متھا ، تأخير صدور القرارات على الKرغم مKن ا\راء ا�يجابيKة لمنظمKة سK>مة الغKذاء ا#و

،  ودعم البحوث المشكوك فيھا فى مجال الس>مة ا�حيائية ". وبالتالى ، فانھKا تKدعو مؤسسKات ا�تحKاد ا#وروبKى مبرر علمى

  والدول ا#عضاء إلى إعادة مواءمة السياسات وا#نظمة لتحقيق أفضل انتاج زراعى للغذاء والعلف وا#لياف .

 عن مقابلة فان مونتاجو عبر الرابط يمكنك قراءة المزيد 

http://www.vidarural.pt/content.aspx?menuid=12&eid=7470&bl=1(Portuguese)  و

http://www.europabio.org/sites/default/files/interview_prof_montagu_english30jul20

correction.pdf-13(English) .  

http://www.prri.net/prri-والمزارعين عبر الرابط  PRRIيمكنك قراءة الرسالة المفتوحة من منظمات 

regulations/-policies-gmo-eu-concerns-express-organisations-farmers . 
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  العلمي البحث

  شرية من إنتاجية ھجن ا�رز العشبية دون إستخدام المبيدات الح يزيدمن ا�رز  EPSPSلجين الھندسة الوراثية 

على أداء خطوط المحاصيل من اMرز. درس لو التعبير  epspsدرس باورونغ لو الباحث بجامعة فودان تأثير الجين ا#صلى 

 جKين الجينى، ا#داء فى الحقل، الصفات الفسيولوجية لخطوط ا#رز الناتجKة عKن التھجKين بKين ا#رز المعKدل وراثيKاً باسKتخدام

epsps (EP3) نتقال الجين من النباتات المعدلة وراثياً وأربعة أصناف من اM رز العشبى. وقام لو بتحليل النتائج المحتملة#

  الى اMقارب البريه من ا#رز عبر " الھروب الجينى".

عKن  EPSPSأظھرت النتائج أن النباتات من خطوط ا#رز العشبى المعدله وراثياً قد أظھرت ارتفاعاً فى مستويات بKروتين 

قKد  (F2)فKي الجيKل الثKاني ليديه. Mحظ لو أيضKاً أن النباتKات المعدلKة وراثيKاً والناتجKة عKن ھجKين ا#رز والحشKائش مثيلتھا لتق

وع>وة  ، وذلك حتى بدون استخدام ع>ج مع مبيدات ا#عشاب جليفوسات.عن نظيرتھا غير المعدلة وراثياً  أظھرت أداء أفضل

أعلى من التربتوفان ومKن معKدMت التمثيKل الضKوئى مقارنKة مKع النباتKات غيKر تركيزات  F2على ذلك ، كان #وراق النباتات 

 .المعدلة وراثياً 

من ا#رز تؤدى إلى مزايا كبيرة  epspsيمكننا القول أن ا#فراط فى التعبير عن الجين ا#صلي  هواستناداً إلى ھذه النتائج، فإن

مKن النباتKات المعدلKة  epspsويعنى ھذا ان انتقال الجKين  .يفوساتفى خطوط ا#رز الھجين حتى لو لم تتعرض النباتات للجل

غيKر مرغوبKة . مKن ناحيKة وسات قد يزيد كفاءتھا أيضاً مما قد يKؤدى إلKى آثKار فوراثياً إلى أقاربه البريه التى M تتعرض للجلي

لم يكن ھناك أقارب بريه فى المنطقة المجاورة  أخرى فإن ا#فراط فى التعبير الجينى قد توفر فرصاً لزيادة انتاج المحاصيل إذا

  للمحاصيل المعدلة وراثياً .

   http://www.isb.vt.edu/news/2013/Oct/Lu.pdf برجاء مطالعة الرابط ISBلقراءة المقال البحثى فى 
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  الكربون والحرارة  فى ثانى أكسيد عالمفرد والھرمى على استجابة حشرات النطاطات لDرتفا Btتأثير ا�رز المعدل وراثياً 

Kة نKأثير القام العالم جوييان وان من جامعKيم التKة لتقيKإجراء دراسKؤه ب<Kة وزمKي انجينغ الزراعيKھرم(Cry1Ab1Cry1Ac) 

 ,Nilaparvata LugensلنبKKات ا#رز المعKKدل وراثيKKاً باسKKتخدام علKKى إسKKتجابة حشKKرات المKKن  (Cry1Ab)والمفKKرد 

Laodelphax striatellus & Sogatella furcifera  كربون .ل>رتفاع فى درجات الحرارة وثانى أكسيد ال  

أظھرت النتائج أن خطوط ا#رز المعKدل وراثيKاً قKد أثKرت علKى ردود حشKرة النطاطKات لزيKادة ثKانى أكسKيد الكربKون وارتفKاع 

 N. lugens & L. striatellusوذلك مقارنة بـ  S. furciferaأدى ارتفاع ثانى أكسيد الكربون الى زيادة ظھور . الحرارة

. وعلى الجانKب ا\خKر ، فKان ثياً باستخدام خطوط أرز ھرميه عند درجات الحرارة المرتفعةوذلك عند تغذيتھا بأرز معدل ورا

التKKى تغKKذت  S. furciferaالتعKرض لنسKKبة عاليKة مKKن ثKانى أكسKKيد الكربKKون ودرجKات حKKرارة عاليKة قKKد أدى تنKاقص ظھKKور 

ھا بخطوط ا\بKاء ، فKإن خطKوط ا#رز المفKرده بإستخدام نباتات أرز معدله وراثياً ذات أرز مفرد التعديل الوراثى وعند مقارنت

التعديل الجينى ، فإن نباتات ا#رز مفرده التعديل الوراثى كان لھا تأثير أفضل على السيطرة على النطاطات غير المستھدفة من 



S. furcifera ات اKون ودرجKيد الكربKانى أكسKبة ثKاع نسKروف ارتفKد ظKوراثى عنKرارة . أكثر من مثيلتھا ھرميه التأثير الKلح

وبالتالى أوصى الباحثون بأن ا#نواع المختلفة من ا#رز المعدل وراثياً يجب أن تستخدم فى وقKت واحKد لتحقيKق ا#داء ا#مثKل 

  ضد ا\فات المختلفة فى حقول ا\رز.

 يمكن قراءة الملخص البحثى عبر الرابط

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/ps.3667/abstract.  
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