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  عالمًيا

  بعض السياسات تؤثر على استخدام الموارد الوراثية النباتية 

إدراكا Dھمية تحسين الوصول الى، واستخدام التنوع الجينى للوصول الى التكيف المستدام لنظم ا;نتJاج الزراعJى والوصJول 

أجريت منظمة التنوع البيولوجى الدولية دراسة لتحليل كيفية جمع واستخدام وتوزيع الموارد  ،الى تكيف ناجح مع تغيير المناخ

البحوث الدولية من المجموعة ا�ستشJارية وكيفيJة تأثيرھJا بواسJطة السياسJات  عيالوراثية النباتية بواسطة مجلس إتحاد مراز

  الدولية والوطنية والمعاھدات وا;تفاقات.

باتيJة نك تأثير متزايد للسياسات الدولية والوطنية وا&طJر القانونيJة لحفJظ واسJتخدام المJوارد الوراثيJة الوكشفت لدراسة أن ھنا

وتوزيعھJا علJى المنظمJات البحثيJة الشJريكه  CGIAR من قبل مراكز المجموعة ا�ستشارية (PGRFA)لQغذية والزراعة 

ذا، توقعJت الدراسJة أن الوضJع قJد يكJون لJه تJأثير خطيJر علJJى .  مJع ھJيين مJن ا&صJناف النباتيJة الحديثJةوالمسJتخدمين النھJائ

  لوراثى النباتى لمواجھة التحديات الحالية والمتوقعة فى ا�نتاج الزراعى، وتغير المناخ بوجه خاص.اا�ستفادة من التنوع 

يمكنك متابعة المقال ا&صلى عبر الرابط 

http://www.bioversityinternational.org/uploads/tx_news/How_policies_affect_the_us

CGIAR_1668.pdfe_of_plant_genetic_resources_the_experience_of_the_..  
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 أفريقيا

  مجلس ا�رز ا�فريقى ينتھى إلى الدعوة الى زيادة ا2ستثمار بما يعطى فوائد 2صحاب الحيازات الصغيرة

المJزارعيين إلJى اختتم مؤتمر اتحاد ا&رز ا&فريقى الثالث وھو أكبر تجمع لخبJراء صJناعة ا&رز، صJناع السياسJات وممثلJى 

  .ى تطوير قطاع ا&رز فى أفريقيا "الدعوة إلى " تحفيز الشراكات الوطنية وا�قليمية والعالمية الى " المساعدة " ف

&فريقJJى وشJارك فJJى تنظJيم ھJذا الحJJدث مجلJس ا&رز ا ،دولJJة أفريقيJة ٣٥بلJداً ، بمJJا فJى ذلJك  ٦٥٠حضJر المJؤتمر أكثJJر مJن 

ا المؤتمر فى بيانه الختامى أيضاً إلى زيادة ا;ستثمار فى تحديث وميكنة الزراعة فJى أفريقيJا ، ودعمة ا&غذية والزراعةومنظ

  وفى تجميع ا;نتاج الزراعى، مع الحفاظ على حقوق ملكية ا&راضى لذوى الحيازات الصغيرة وتحسين سبل العيش. كما حثت

ومزيJد مJن التشJجيع لتطJوير الشJراكات بJين  ،القيمJة  منظمات المزارعين لضمان استحواذھم على حصة عادلة مJن قويةت الي

   القطاعين العام والخاص.

وقال مساعد المدير العام لمنظمة ا&غذية والزراعة رن وانغ متحدثاً فى المؤتمر، أن المنظمة تقف فJى موقJف قJوى للمسJاعدة 

ومنظمة علوم ا&رز  AfricaRiceان الشراكة بين "والتى ھى جيدة بالفعل فى أفريقيا.  –اجية ا&رز تفى تسريع معدل نمو ان

يات جديدة. وأعتقد أنه يمكن أن تعزز منظمة ا&غذية والزراعة دورھا كشريك قنالعالمية تعتبر محرك ممتاز لتشجيع إنتاجية ت

  فى ھذه ا&نشطة الھامة "، قال رن وانج .

ية والزراعة عبر الرابط لمزيد من المعلومات ، يمكنك قراءة البيان الصحفى لمنظمة ا&غذ

http://www.fao.org/news/story/en/item/203574/icode/.  
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  ا�مريكتين

  المسارات التى تتحكم فى نمو النباتعلماء يدرسون 

مختبر النظم الزراعية المستدامة ومجلس البحوث الكندى على ب (USDA ARS)لماء من وزارة الزراعة ا&مريكية عيعكف 

دراسة وتحليل اDلية الخلوية التى تتحكم فى معدل النمو، وطول العمر، وامتصاص العناصر الغذائية والتمثيل الغذائى لنباتات 

ھJو جھJاز استشJعار للتغذيJة والطاقJة  )ستھداف الراباميسيني(  TOR". مسار الـ  TOR signaling"  مسارالتجارب عبر 

 وھو يلعب دوراً رئيسياً كوسيط ;شارات التى تحكم نمو، وتنمية، وعمر الخميرة، والحيوانات والبشر.

أظھرت دراسات سابقة أنه فى الخميرة، والفئران والبشر فإن الراباميسJين ينشJط عJن طريJق ارتباطJة ببJروتين معJروف باسJم 

FKBP12 )FK 506  روتينJه البJزمEاءة ١٢متJرتبط بكفJي �ه Jات ب) ولكنJـبروتينJلة للJذات الص FKBP12  وذجJى النمJف

د يكون ذلك بسبب ا�ختEفات فى تركيب البروتين.  قام الفريق البحثى بعد النباتى ارابيدوبيسيس أو فى غيره من النباتات ،  وق

ار خطJJوط معينJJه يJJوتJJم اخت EKBP12ذلJJك بتطJJوير نباتJJات أرابيدوبسJJيس معدلJJة وراثيJJاً �نتJJاج نسJJخه الخميJJرة مJJن بJJروتين 

  والتعبير الجينى . ،لتمثيل الغذائىوا ، التطور،ومستويات النمو من حيثبالراباسيسين وذلك لرصد ردود فعل النباتات ملتھا لمعا

 وإنتاج جذور وسيقان أقصر ،نمو أكثر بطئاً ال عن طريق لراباميسينل ،FRBP12إستجابت النباتات التى تحمل جين الخميرة 

ولكنھا عاشت أطول من نظرائھJا العJاديين. كمJا �حJظ الفريJق البحثJى أيضJاً أن العEجJات بالراباميسJين قJد أثJرت أيضJاً علJى 

" للجينJات المرتبطJة بالبنJاء الضJوئى ونمJو الخEيJا. Down regulationتنظJيم تنJازلى "التعبيJر الجينJى وقامJت بإيقJاف أو 

والتى تم معاملتھا بالراباميسين قد فشلت فى ا;ستجابة إلJى زيJادة كميJة الضJوء وأظھJرت لمعدلة وراثياً اوبالتالى فإن النباتات 

  درجات نمو أبطأ بعشرة مرات عن مثيلتھا التقليدية عند زيادة نسبة ا;ضاءة .

راعية فى دورية البحوث الز ٢٠١٣لمزيد من البيانات حول ھذا البحث يمكنك قراءة المقال البحثى المنشور فى عدد أكتوبر 

(Agricultural Research)  عبر الموقع ا;ليكترونى

http://www.ars.usda.gov/is/AR/archive/oct13/plants1013.htm.  
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   من النساء علم النبات ية فيرسادمنح ع بقيمة الجائزة لربرنامج ا�غذية العالمى يتبالحائز على جائزة 

ونائب الJرئيس التنفيJذى لشJركة مونسJانتو دكتJور روبJرت فرالJى خEJل حفJل منحJة  ٢٠١٣اعلن الحائز على ا&غذية العالمية 

ى يدرسJون تربيJة النباتJات والتكنولوجيJا الحيويJة فJى الجائزة أنه سيتبرع بقيمة الجائزة النقدية لتمويل مJنح دراسJية للنسJاء الJذ

بورلJوغ الدراسJية فJى علJوم النبJات والتJى سJوف يخصJص لھJا  –جامعة إلينوى. سوف تكون الدراسات جزءاً من منح فرالى 

 دو�ر أمريكى تبرعاً من فرالى ومونسانتو. ٢٥٠ر٠٠٠منحه أولية بقيمة 

المحاصJJيل  إنتاجيJJة الزراعيJJة لتحسJJين محاصJJيل، والتكنولوجيJا الحيويJJة والفJJى مجJJال تربيJJة النباتJJات اجJJري" أن التقJدم الJJذى 

يورموج  –مر من خEل صندوق فرارلى ثولكن عملنا لم يكتمل بعد " قال زارلى ." نحن نست -الزراعية ھو تقدم مدھش حقاً  

يستمرون فى دفع عجلة ا�بتكار فى إنتاج أغذية سليمة ومستدامة. الذين سالنساء فى المستقبل �طEق الجيل القادم من العلماء 



ذوى الحيJازات ا&غلبيJة مJن المJزارعيين  تشJكل أيضJا ولكنھJا اليJوم، العلميJة ا&وسJاط ھJذه فJي الممثلJة بموجJب ھي المرأةإن 

  علوم النبات " .،  وتقف النساء لكسب أكبر قدر من ا�بتكارات الحالية والمستقبلية فى  ،الصغيرة حول العالم

رف الJدكتور نورمJان بورلJوغ بأنJه والJد الثJورة الخضJراء بسJبب إسJھاماته ُعJ حينما ،خريج جامعة إلينو وھو Fraleyفرالى 

القيمة فى مجال تحسين إنتاجية القمح ، وھو ا&مر الذى أنقذ أكثر من مليار شخص . يمكنك قراءة المقال ا&صلى عبر الرابط 

-fraley-robert-dr-laureate-prize-food-http://news.aces.illinois.edu/news/world

science-plant-women-advancement-support-award-donate.  
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  الھادئ والمحيط آسيا

  والطب المھندسة وراثياً موقف الماليزين من ا�غذية 

المعدلJة  زيJت النخيJلوفJول الصJويا المعدلJة وراثيJاً (QغذيJة المعدلJة وراثيJاً لأجريت دراسة على مدى القبول العام للماليزيين 

. وشJملت الدراسJة أيضJاً ، ماليزيJا) من قبل الباحثين مJن جامعJة كبانغسJانالمعدل وراثياً ا&نسولين (نتجات الطبية ) والموراثياً 

. أظھرت نتائج الدراسة أن كافة المشاركين فى ا�ستطEع كانوا على دراية بالمنتجJات مشاركاً من منطقة وادى كEنج ١٠١٧

مJن المخJاطر  مJا حJد إلJى كJانوا قلقJين –نوا إلى حد ما مقتنعJين بفوائJد ھJذه التقنيJة ولكJنھم فJى نفJس الوقJت المعدلة وراثياً وكا

ً المحتملة واDثار ا& ومن الجدير بالذكر أن مواقف المشاركين فى ا�ستطEع لم يكن يعتمد على . خEقية للمنتجات المعدلة وراثيا

الجJين المسJتخدم فJى ونJوع سJلوكية اء على العEقات المعقدة بين العوامJل الراثياً ولكنه كان بنونوع تطبيقات الكائنات المعدلة 

  .النقل الوراثى

ن المقال البحثى عبر الرابط يمكنك تحميل نسخه م

indawi.com/jourhttp://scholar.google.com/scholar_url?hl=en&q=http://downloads.h

nals/tswj/aip/516742.pdf&sa=X&scisig= 

AAGBfm05bzKHBcwyUWHQe9AgQGZFu24E9Q&oi=scholaralrt.  
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  يحتاج المزارعون الى استخدام أحدث التقنيات لزيادة انتاجية المحاصيل  

يحتاج المزارعون الى تطبيJق وتعزيJز أحJدث التقنيJات فJى مجJال الزراعJة بمJا فJى ذلJك تطبيقJات التكنولوجيJا الحيويJة لزيJادة 

ر جا. أبJرز ذلJك سJكرتير ا&مJJن الغJذائى السJيد سJيرة أصJJا;نتاجيJة وتلبيJة متطلبJات زيJJادة السJكان ونضJوب المJوارد الطبيعيJJة

والتى نظمتھا جامعة فيصل  ين�تفاقية المزارع اس لومبكين فى الحفل الختامىدكتور توم (CIMMYT)سيميت لوالمدير العام 

ب نعمل جنباً إلى جتواستطرد دكتور لومبكين قائEً أن سيميت  .٢٠١٣أكتوبر  ٢٧ – ٢٤فى الفترة من  (UAF)آباد الزراعية 

 تضJاعفسJاعد علJى ي هأنJ ى مJن شJأنهذالJمع باكستان فى السنوات الخمسJين ا&خيJرة واDن ھJم يعملJون علJى القمJح الھجJين و

ر أن العالم يعانى من نقص المواد الغذائية وذلك نتيجJة لتغيJر المنJاخ ، لJذلك جا. وقال السيد أصا;نتاجية من القمح عدة مرات

   .اندتخذ إجراءات مثل زيادة إنتاجية الفنفإننا يجب أن 



لى العالم تعزيز استخدام المحاصيل عل آباد الزراعية أنه لينبغى نائب مستشار جامعة فيص –ان خوقال البروفسير اقرار أحمد 

. وأشJJار الJJى أن المJJزارعين بحاجJJة إلJJى إسJJتخدم الجJJوع وطJJأةمJJن  تخفيJJف المعدلJJة وراثيJJاً وخاصJJة فJJى البلJJدان الناميJJة وذلJJك 

  ٣٫٥ زيت بمJا تقJدر قيمتJه. وأضاف أن البEد تستورد بقول والمحاصيل مزدوجة السمات فى الحقل للعمل على رفع ا;نتاجية

جامعة  . وأشاد بمھرجانأن المزارعين يلعبون دوراً رئيسيا فى تطوير القطاع الزراعى الظمليار دو�ر . وأكد السيد محمد أف

أيضJاً بتوزيJع بJذور  قامJت كمJا. الجميJع لصJالح خبJراتھم تدوحJو معJا والمJزارعين العلمJاء جمعJت التيفيصل آباد الزراعية 

   .المحاصيل المختلفة بين المشاركين

لقراءة المزيد يرجى مطالعة الرابط 

http://www.pabic.com.pk/Farmers%20need%20to%20utilize%20latest%20technolo

20increase%20their%20yield.htmlgies%20to%..  
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  يركز على تطبيقات التكنولوجيا الحيوية  DNAـ لل يتركيببناء الال2كتشاف  ٦٠اBحتفال بالذكر الـ 

والتى تواكب الذكرى العشرين ;نشاء الجمعية الصينية  DNAـ التركيبى لل بناءالعقدت ندوة ;حتفال بالذكرى الستين �كتشاف 

. حضJر النJدوة قJادة مJن وزارة عقدت الندوة فى قاعة العلوم والتكنولوجيا فى بكJين ٢٠١٣أكتوبر  ١٧للتكنولوجيا الحيوية فى 

،  ا&كاديميJJة الصJJينية للعلJJوم، بنJJك الصJJين للتنميJJة، عJJة،  وزارة الزرالجنJJة التنميJJة الوطنيJJة وا;صEJJح ،العلJJوم والتكنولوجيJJا

  .ماء من المعاھد ذات الصلة بالحدثوحضرھا أيضاً عل

ستين عاماً من التطور فى مجال  ،(CSBT)رئيس الجمعية الصينية للتكنولوجيا الحيوية ، استعرض ا&كاديمى أويانغ بنجكاى

 .، وتعزيز الصناعةالصينية للتكنولوجيا الحيوية من التواصل ا&كاديمى وتعميم العلومالبيولوجيا الجزيئية وما قامت به الجمعية 

 المJزدوج  الحلJزونمJن " محاضرة بعنوان ،CSBT جمعيةالرئيس الفخرى ل -قدم ا&كاديمى يانغ شنغ لى ، من ناحية أخرىو

  .إلى الصناعة الحيوية " DNAلـ ل

ية الصينية للعلوم والتكنولوجيا بما قامت به الجمعية من تعميم العلوم . وأكد نائب رئيس الجمع –أشاد الدكتور تشن تشانغ ليانغ 

ويجب أن يكون الھدف بالنسبة للجمعية الصينية للعلوم  .أن " اصبحت التكنولوجيا الحيوية مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بحياتنا اليومية

  ولوجيا الحيوية ".والتكنولوجيا إنشاء وعى شعبى قوى حول العلوم وخاصة فى جال التكن

يمكنك ا;طEع على مزيد من ا&خبار عبر الرابط 

http://www.biotechchina.org/index.php/Transgenosis/show/id/115.  .  

لمزيد من المعلومات حول التكنولوجيا الحيوية فى الصين ،  يمكنك ارسال بريد إليكترونى إلى 

zhangt@mail.las.ac.cn 
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  جامعة صينية تجرى اختبار تذوق لطعم ا�رز المعدل وراثياً 

فJى الصJين ;جJراء اختبJار تJذوق  (HAU)راعيJة فى جامعJة ھواتشJونغ الز ٢٠١٣أكتوبر  ١٩متطوعاً فى  ٢٦٠تجمع قرابة 

لكعك وعصيدة مصنوعة من ا&رز المعJدل راثيJاً ، وتھJدف ھJذه المبJادرة إلJى طمأنيJة الجمھJور حJول سEJمة ا&غذيJة المعدلJة 

  كان ا&رز المستخدم فى ھذا ا;ختبار ھو ا&رز الذھبى المزود بفيتامين ( أ) والذى يزرع فى الجامعة. . وراثياً 

. وقJJاموا بالموافقJJة علJJى ا�شJJتراك فJJى ھJJذا الحJJدث عبJJر برنJJامج المراسJJلة ء المتطوعJJون مJJن مختلJJف المحافظJJات والبلJJدانجJJا

من الجدير  ،&ستاذ بجامعة ھواتشونغ الزراعيةا –يان جيان بنجوفقاً لما ذكره البروفسيور و .QQا;جتماعية والمعروف باسم 

. تJم ا�ستراتيجية ا&فضل لتبديد الشكوك حول ا&غذية المعدلة وراثياً ولزيادة قبول الجمJاھير لھJابالذكر أن اختبار التذوق ھو 

  مشارك . ١٠٠٠وضمت أكثر من  ٢٠١٣مدينة منذ مايو  ٢٠عقد اختبارات تذوق مماثلة فى أكثر من 

develops-development/china-http://oryza.com/news/research-يمكنك قراءة المزيJد عبJر الJرابط 

rice-gmo-taste اً وJJJJJJJJJJJايض-pushes-http://blogs.wsj.com/chinarealtime/2013/10/23/china

draft/-food-modified-genetically .  
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طلق مشاريع لتطوير أصناف محسنة من ي (ICRISAT)المعھد الدولى لبحوث المحاصيل فى المناطق المدارية شبه القاحلة 

  البقوليات فى الھند

مليون دو�ر أمريكى لتطوير أصJناف محسJنه  ٢لمدة أربع سنوات وبتكلفة إجمالية تبلغ ، تم إطEق أثنين من المشاريع المكثفة

من البقوليات وذلك فى المعھد الدولى لبحوث المحاصيل فى المناطق المدارية شبه القاحلة لتطوير وتحديد ا&صJناف المحسJنه 

. والھدف العام ھو تعزيJز الى جنب مع تحديد أفضل الممارسات فى إنتاج المحاصيل وادارتھاواللوبيا وذلك جنباً  صمن الحم

  ا;نتاجية للمحصولين وذلك لتعظيم ا�ستفادة من الموارد للفقراء والمزارعين من أصحاب الحيازات الصغيرة فى الھند . 

مواجھJة مJرض " و "حتملJه لمبيJدات الحشJائشللحصاد الميكJانيكى وم مناسب صسمى المشروعين " تطوير أصناف من الحم

. المشJJروعين يJJتم تمJJويلھم مJJن خEJJل وزارة الزراعJJة ": خطJJر ناشJJئ يعJJوق إنتاجيJJة وانتشJJار اللوبيJJا(Phtophthia)اللفحJJة 

  . (NFSM)والتعاون ، وزارة الزراعة فى الھند تحت مظلة بعثة ا&من الغذائى الوطنى 

عھد الدولى لبحوث المحاصيل فى المناطق المدارية شبة القاحلة عبر الرابط يمكنك مطالعة البيان الصحفى للم

news/happenings/happenings1594.htm-http://www.icrisat.org/newsroom/latest.  
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 أوروبا

  أسبانيا تواصل توسعھا فى زراعة الذرة المعدلة وراثياً تقرير يوضح ان 

لJJوزارة الزراعJJة  والصJJادر عJJن الخJJدمات الزراعيJJة ا&جنبيJJة (GAIN)العالميJJة للمعلومJJات  عJJن الشJJبكة ذكJJر تقريJJر حJJديث

. ويسJلط التقريJر ا&وروبJى أن أسبانيا � تزال المنتج ا&كبر للمحاصيل المعدلة وراثياً فى دول ا;تحJاد (USDA)  ا�مريكية



 –الضوء على أن أسبانيا مستمرة فى التوسع فى المساحات المنزرعة بالذرة المعدلة وراثياً وتشكل جنبا الى جنب مع البرتغال 

فى دول ا;تحاد ا&وروبى الثمانية  MON810% من مساحة ا&راضى المزروعة بالذرة المعدلة وراثياً ٩٠مساحة تزيد على 

% مقارنة بالعJام السJابق ١٧بنسبة  ٢٠١٣ين حيث زادت المساحة المزروعة بالذرة المعدلة وراثياً فى أسبانيا فى عام والعشر

. وأشار التقرير أيضاً إلى أن المزارعين %١٢ة فى البرتغال والذى تقدر بـ وبذلك فھى تعوض ا�نخفاض المسجل فى الزراع

  .ملة للجفافحتاف المحاصيل لمقاومة لمبيدات ا&عشاب وتلك المأكثر إھتماماً فى الموافقة على زراعة أصن

يمكنك متابعة الرابط  GAINلمزيد من التفاصيل والتقرير 

http://gain.fas.usda.gov/Recent%20GAIN%20Publications/Iberian%20Peninsula%20

GE%20corn%20area%20increase%20driven%20by%20Spain%E2%80%99s%20hig

2013.pdf-25-her%20pla_Madrid_Spain_9 .  
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  كيفية معرفة النباتات بالوقت دراسات توضح 

. تمتلك يدرس علماء من جامعة كامبريدج قسم علوم النبات كيفية قدرة النباتات على ضبط والحفاظ على انتظام الساعة الداخلية

. ھذا المؤقت ساعة جسدية " تعمل على مدار الساعات ا&ربع والعشرين والمعروفة باسم ا;يقاع اليومىوالحيوانات "النباتات 

البيولJJوجى يسJJمح للنباتJJات بقيJJاس الوقJJت وھJJى عمليJJة أساسJJية فJJى العمليJJات الحيويJJة مثJJل ا&زھJJار وإنبعJJاث الرائحJJة وحركJJة 

  .ا&وراق

السJكريات التJى تنJتج أثنJاء عمليJة التمثيJل الضJوئى تلعJب أيضJاً دوراً فJى ايقJاع السJاعة لحديثJة أن اوقد أظھرت ھذه الدراسJة 

، لمنJع عمليJة درس الباحثون آثار ھذه السكريات من خEل رصد الشتEت فى ھواء خال من ثJانى أكسJيد الكربJون .البيولوجية

أظھJJرت النتJJائج أن  .ليJJات الحيويJJة الخاصJJة بھJJاوبواسJJطة زراعJJة النباتJJات المعدلJJة وراثيJJاُ ومEحظJJة العم ،التمثيJJل الضJJوئى

  .ساعه ٢٤السكريات تقوم بتنظيم عمل الجينات المسئولة عن ا;يقاع خEل الـ 

يظھر بحثنا أن مستوى السكريات داخل النبJات يلعJب دوراً ووفقاً للدكتور اليكس ويب ،  كبير الباحثين فى جامعة  كمبريدج "

. وكمثال على ذلك فإن تثبيط البناء الضوئى قد أدى إلى تباطأ الساعة يوم مع البيئة المحيطة بھا حيوياً فى مزامنة ايقاعات كل

  ."ساعات ٣ – ٢الداخلية على مدار الساعة بواقع 

لمزيد من المعلومات حول ھذا البحث ولقراءة البيان الصحفى يرجى مطالعة 

 tell-plants-how-pr-security/2013/131024-http://www.bbsrc.ac.uk/news/food-الرابط 

time.aspx-the .  
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  فى الشعير Leaf Blotch تبقع ا2وراق مرض انتشار كشف دور ا�عشاب البريه فى بدء

سلط علماء من معھد بحوث روزامستد فى انجلترا الضوء على دور ا&عشاب البريه كمصدر لQمراض الفطريJة مثJل دورھJا 

رتبط ارتباطاً وثيقاً . وجد الباحثون أن خمسة أنواع تحصول الشعيرمالوبائى فى  Leaf Blotch تبقع ا�وراق فى بدء مرض



 ، مما قد يسمح لھممتخصصة فى إصابة ا&عشاب البريه المختلفة وكذلك الشعير ،Rhynchosporium الفطر نوع جداً من

تشJر بواسJطة البJذور المصJابة وين بJر. ينتشر المرض إلى منJاطق جديJدة عصابة با&مراضgبعض أنواع مقاومة العائل ل فھم

. وبالتJالى فإنJه مJن الممكJن أيضJاً أن تنتشJر الجJراثيم إلJى المحاصJيل مJن زراعات الشJعير بينيرة صقلالمطر عبر المسافات ا

  خفيفة من المطر تصاحبھا رياح شديدة . ذاذفى ھوامش العشب حول الحقل وبخاصة عند وجود ر يرللشع ا&عشاب البريه

ا;لكتيرونى الماسح  يكروسكوبالم، الخارجى للجراثيم ، المظھرDNAـ ، تسلسل الوراثيةأستخدم فى البحث تقنيات البصمة ال

واختبJJJارات عJJJدوى  العائJJJل المضJJJيف ودراسJJJة أنJJJواع ا&عشJJJاب والحبJJJوب التJJJى تصJJJاب بواسJJJطة ا&نJJJواع المختلفJJJة مJJJن 

Rhynchosporium. ـ  أكتشف الباحثون أيضاً نوع جديد من الفطرJالRhynchosporium (R. olii)  هJد أنJذى وجJوال

 تفاعل البلمرة المتسلسلللنوع بواسطة  صصتخمجديد  تشخيصتم استنباط  .ryegrass ا�عشاب البرية للشعير يصيب فقط

(PCR) لتمييز بين خمسة أنواع من الفطر مرتبطة ارتباطاً وثيقاً ل.  

يمكنك مطالعة البيان الصحفى لمعھد روزمستد للبحوث عبر الرابط 

-ectsaff-grass-wild-common-found-http://www.rothamsted.ac.uk/news/disease

crops-barley   
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   EH92-527-1ھيئة سKمة الغذاء ا�وروبية ما زالت تتحقق حول اJراء السابقة للبطاطس المعدلة وراثيا 

 EFSA GMO)لھيئة سEمة الغذاءالمفوضين ا&وروبين فإن الفريق المختص بالكائنات المعدلة وراثياً بناءاً على طلب من 

Panel)  سوف يتحقق من تقرير متابعة البطاطس المعدلة وراثياً الحدثEH92-527-1 )وذلك عن الموسم صنف أمفلورا (

، فJإن تقريJر رصJد  ٢٠١٢ا&وروبى فى عام نظراً للتوقف عن زراعة البطاطس المعدلة وراثياً فى ا�تحاد  .٢٠١٢الزراعى 

بالنسJبة لنمJو  ٢٠١٢، وعلى رأسھا نتائج دراسة رصJد محدودة من المعلومات مجموعةقد أشتمل فقط على  ٢٠١٢النمو للعام 

  .٢٠١٢بطاطس معدلة وراثياً فى عام نباتات البطاطس داخل وحول حقول الذرة المزروعة 

 فريق نباتات المعدلة وراثياً والممارسات الزراعية الشائعة فى زراعة البطاطس ، فإنولصفات ال ،وطبقاً لبيولوجيا المحصول

EFSA GMO   اءة أو ال يفقد أعتبر أنه من غير المرجح أن يكون قد حدث تغيرJات الكفJذيثبJأنه أن ي والJن شJدره غمJر قJي

أن بقاء ھذه البطاطس فى ا&رض ليس شأناً  وإذا ماوضعنا فى ا;عتبار أيضاً ، نباتات البطاطس من السنه الماضية على النمو

إلJى  أن المعلومJات المقدمJة فJى تقريJر  EFSA GMOخلص فريJق سJتي ،.  ولJذلكبيئياً أكثر من كونه قضية ادارة محاصيل

علJى البيئJة أو علJى صJحة  EH92-527-1�يشير إلى أى آثار ضارة ناتجة من تJأثير البطJاطس لحJدث  ٢٠١٢الرصد لعام 

السJابقة حJول  EFSA GMO�يبطJل اسJتنتاجات فريJق  ٢٠١٢خلص إلى أن نتJائج تقريJر الرصJد ستوي، يوانا&نسام أو الح

  . EH92-527-1البطاطس 

لمزيد من المعلومات ، يرجى زيارة الموقع 

http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/3445.htm . 
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  يالنموذجرابيدوبسيس ا�فى النبات  خللعلماء ليدز يكتشفون 

والمستخدم فى معظم ا&بحاث النباتية يفتقJر الJى  Arabidopsis thalianaان النبات النموذج  وجد باحثون فى جامعة ليدز

والJذى يلعJب  "SMG1"" أو Censorshipوھذا البروتين يسJمى " الرقJابى . بروتين ھام يوجد فى الكائنات متعددة الخEيا

الوسيط  mRNAمكمل الـ  تحليل " عبر عملية تسمىرقابىيعتقد العلماء أن النبات يقوم بدور " .دوراً ھاماً فى نمو الحيوانات

(NMD) بطريقة مختلفة حيث أنھم لم يجدوا ھذا البروتين فى ا&رابيدوبسيس. 

. وذھب العلماء أبعد مJن ماعدا ا&رابيدابيسيس SMG1أكتشف الباحثون فى ليدز ھذه الفكرة عندما أكتشفوا أن كل نبات لديه 

كيف الخطوه التالية فى البحث حول ايجاد  . وتأتىSMG1ذلك حيث أفترضوا وجود سلف مشترك بين النبات والحيوان إمتلك 

 .يعمل فى غياب البروتين انمثل الفطريات وا&رابيدوبسيس  SMG1كائن بدون يمكن ل

يمكنك قراءة البيان الصحفى عبر الرابط 

http://www.leeds.ac.uk/news/article/3448/plant_scientists_have_been_studying_wr

ong_plant .  

يمكنك قراءة المقال البحثى عبر الرابط 

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/tpj.12329/abstract . 
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  العلمي البحث

  لكائنات البحرية علي اوقياس مدى آثاره المحتملة  Cry1Acمدى تحلل 

ن تأثيرھJا علJى الكائنJات الغيJر مسJتھدفة . وھكJذا تJم أثار ا;عتماد المتزايد على المحاصيل المعدلة وراثياً مخاوف العامة بشJأ

تملJة علJى فJى التربJة والترسJيبات والميJاه ولقيJاس مJدى تأثيرتھJا المح Cry1Acإجراء دراسة لتحقيق فى اسJتمرار البJروتين 

  .الكائنات الغير مستھدفة

 وكشفت على أن النصف عمر لJه تJراوح بJين تم وصف تحليل البروتين المعدل راثياً جيداً باستخدام تقنيات من الدرجة ا&ولى

. كما وجد أن تحلل الكائنات والمياه على التوالى ،الترسيبات ،يوماً فى التربة ١٥٫٨، الي ١١٫٠و  ٧٫٦، الي ٢٫١، ٣٫٢، ٠٫٨

كJان تJأثير البJروتين أكبJر  .ھJذه العمليJةبفى ا;سJراع  تساعدة البروتين وارتفاع درجات الحرار علي تبديد أثرتالدقيقة التى 

بJرغم أن البJروتين قJد أظھJر و، amphipod (Hyalella azteca)عJن الJـ  midge (Chironomus dilutes)علJى 

فى  &ن تركيزات البروتين المسجلةعلى الكائنات البحرية غير المستھدفة التاثير غير معنوي  ا; أن ،midgeعلى ساماً  تأثير

  .تلك المطلوبة للقضاء على نصف عدد العينات على ا&قل التركيزات البيئة تعتبر أقل بكثير من

 – Journal ofفى دورية الكيمياء الزراعية والغذاء  ٢٠١٣أكتوبر  ٢٣تم نشر المقال البحثى لھذه الدراسة فى 

Agricaltural and food chemistry  الرابط عبر

http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/jf403472j.   

  ] ةالمقالرسال لصديق | تقييم ھذه إ [



   

   HTمتداخل لفحص فول الصويا التفاعل بلمرة متسلسل بناء بKزميد معيارى و

–pMD18-HTايسJJت الزراعيJJة وزمEJJءه بEزميJJد معيJJارى متعJJدد ا&غJJراض سJJمى  ثلعJJالم بجامعJJة نJJورشJJيد يJJوين تشJJيو ا

Soybean ،تصال  ويضم جزءاً من منطقة�اJunction نبات فول الصويا المعدل وراثياً حدث لA2704-12, A5547-

127, MON89788 & GTS-40-3-2  ًاJوى أيضJات  ويحJددةلجينJة المحJويا الداخليJول الصJين فJى كتJد ا&دنJان الحJك .

أكدت النتائج أنه يمكن . نسخه ٢٠ھو  pMD18-HT-soybeanھذه الجينات ا&ربعة باستخدام البEزميد عن الكمى للكشف 

يا ا&ربعJJة فJJى المنتجJJات الغذائيJJة كمعيJJار لتقJJدير حجJJم أحJJداث فJJول الصJJو DNAجينJJوم الJJـ اسJJتخدام ھJJذا البEزميJJد كبJJديل ل

المتداخل الذى تم تطويرھا يمكن أن تستخدم لتحديJد وتقJدير  PCRالـ وأشارت النتائج أيضاً إلى أن طريقة تفاعل . وا&عEف

  .ا&حداث ا&ربعة من فول الصويا ومشتقاتھا

http://link.springer.com/article/10.1007/s00217-013-يمكنJJJJك قJJJJراءة المقJJJJال البحثJJJJى عبJJJJر الJJJJرابط 

6-2079 .  
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