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  عالمًيا

  لعالميةا الغذائية الفجوة ليسد تقرير جديد يقدم حلو)ً 

ة تقرير جديد يقدم حلو�ً مقترحة لتلبية ا�حتياجات الغذائية المتزايدة في العالم مع دفع عجلة التنمية ا�قتصادية وا�ستدامة البيئي

 ٩٫٦ % وذلFك AطعFام أكثFر مFن٧٠في نفس الوقت. يتوقع التحليل أن يحتاج العالم إلي زيادة في اAنتاجية الغذائية تقدر بنحFو 

FFار شFول مليFFك بحلFFالمي  .٢٠٥٠خص وذلFوارد العFFد المFFل معھFFن قبFر مFFذا التقريFFاج ھFFم إنتFت(WRI) دةFFم المتحFFامج ا2مFFوبرن ،

ا2من الغذائي وتغير وتم عرض التقرير خ6ل المؤتمر العالمي الثالث للزراعة، ا2غذية  ،، والبنك الدولي(UNDP)اAنمائي 

  .٢٠١٣ديسمبر  ١٣في المناخ والذي عقد في جوھانسبرج ، جنوب أفريقيا 

ويلخص التقرير إلي أن تعزيز إنتاجية المحاصيل والثروة الحيوانية باستخدام ا2راضي الزراعية الموجودة بالفعل ھو أمر بالغ 

ولكن ليس من المرجح أن يقوم اAنسان بسد الفجFوة الغذائيFة مFن  ،ا2ھمية Aنقاذ الغابات والحد من ظاھرة ا�حتباس الحراري

على مFدي  ،%٣٢ويرى التقرير أن المحاصيل الزراعية في حاجة إلي أن تزيد بنسبة  .ادة إنتاجية المحاصيل وحدھال زيخ6

العقود ا2ربعة المقبلة أكبر مما كانت عليه في العقود ا2ربع السابقة وذلك لتجنب المزيد من تبوير ا2راضFي . يمكFن تلخFيص 

  لى إغ6ق الفجوة الغذائية في :التوصيات الواردة في التقرير والتي تھدف إ

  تحسين إدارة التربة والمياه. •

 .تحسين إنتاجية المراعي •

  .ھورةداستخدام ا2راضي المت •

 ا2راضي الزراعية من مكان إلى آخر ركتجنب تح •

 عدم ترك المزارعين بدون اھتمام •

برجاء مطالعة الرابط لمزيد من التفاصيل حول تقرير معھد الموارد العالمية ، ولقراءة البيان الصحفي 

http://www.wri.org/sites/default/files/WRR_Interim_Findings_Release.pdf . 
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 أفريقيا

  في جنوب أفريقيا حشائشد استعمال الذرة التي تتحمل مبيدات التوفير العمالة عن

والموفرة للعمالة   (HT) حشائشأجريت دراسة من قبل الباحثين بجامعة و�ية كانساس حول نبات الذرة التي تتحمل مبيدات ال

قطعFة أرض  ٢١٢مFالي أسFرة وبإج ١٨٤من  ٢٠١٠ - ٢٠٠٩ الذرة في في جنوب أفريقيا. تم جمع البيانات خ6ل موسم إنتاج

في منطقتين من جنوب أفريقيا. استخدم الباحثون نھج دالة التكFاليف الغيFر مقيFدة لتقيFيم ا�خت6فFات فFي تكFاليف إنتFاج أصFناف 

وذلك بافتراض أن ا2سر تستخدم مخصصات مختلفة لتقليل النفقات حتى تنتج نفس المخرجات. واستخدام نموذج لتأثير  ،الذرة

الحد من معامل ا�نحياز في ا�ختيار الذي أظھر أن معظم التوفير في الFدخل يمكFن أن يرجFع إلFى تقنيFة تحمFل المعاملة بھدف 

 قFلتمبيدات الحشائش. كشف النموذج أيضاً أن منتجي الذرة المتحملة لمبيدات الحشائش قد كان تكاليف التشغيل في مFزارعھم 

. وبالتالي فإنFه يمكFن أن تعFزي ميFزة تقليFل التكلفFة اAجماليFة أرض%) لكل قطعة ٣٠أو ما يوازى دو�ر أمريكي ( ١٠٢٫٤٤

ت الحشFائش علFى التكلفFة وأكثر من ذلFك إلFى الFذرة المتحملFة لمبيFدات الحشFائش وذلFك بعFد عFزل تFأثير الFذرة المتحملFة لمبيFدا



ئش مFن تلFك المتحملFة بالمزرعFة ، عن طريق إزالFة التكلفFة ا2قFل والتFي تعFود إلFى النباتFات المتحملFة لمبيFدات الحشFااAجمالية

  والخصائص الزراعية.

يمكنك قراءة الورقة البحثية عبر الرابط 

/Gregory%20K.%20Regier,%20Tihttp://ageconsearch.umn.edu/bitstream/160521/2

mothy%20J.%20Dalton.pdf   
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  نيجيريا يجب أن تتبنى التكنولوجيا الحيوية : NABDAالمدير العام لـ 

ه علFى نيجيريFا أن أن (NABDA)المدير العام للوكالة الوطنية لتنمية التكنولوجيا الحيوية  –قال البروفيسور باميديلى سليمان 

تستفيد من اAمكانيات الكبيرة للتكنولوجيا الحيوية. جFاء ذلFك مFن خ6Fل المنتFدى المفتFوح حFول التكنولوجيFا الحيويFة الزراعيFة 

(OFAB)  ات ٢٠١٣خ6ل شھر نوفمبرFي تقنيFي تبنFدء فFاوفھم والبFن مخFي عFيھم التخلFب علFريين يجFاً أن النيجيFال أيضFوق .

ما فيھا من خير لcجيال في المستقبل. ووصف سليمان التكنولوجيا الحيوية بالقطار الFذي يتحFرك سFريعاً لالتكنولوجيا الحيوية 

الوجھة التي تسود فيھا الزراعFة وتزدھFر، وجھFة "، وھي ترغب فيھا الب6د والذي يجب أن يستخدم للوصول إلى الوجھة التي

مان الفوائد التي تعود مFن اسFتخدام التكنولوجيFا الحيويFة والخبFرات كما ذكر سلي ".للزراعة ةدوعورض الما2ا2مل والخير .. 

  المكتسبة في الب6د التي اعتمدت ھذه التقنية .

must-http://www.thepharmaletter.com/news/nigeria-لقراءة المزيد برجاء مطالعة الرابط 

com-spyghana-nabda-biotechnology-from-benefit 

 potentials-great-benefit-yet-om.ng/article/nigeriahttp://www.dailytimes.c-الرابط و

nabda-biotechnology.  
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  اكتشاف مرض يصيب الموز فى موزمبيق 

جاء في بيان مشترك صادر عن وزارة الزراعة بموزمبيق والشركة الزراعية ماتانوسكا، والمعھد الدولي للزراعة ا�سFتوائية 

(IITA) رضFن مFدمرة مF6لة مFاف سFجامعة ستيلينبوش في جنوب أفريقيا، ومنظمة التنوع البيولوجي الدولية أنه قد تم اكتش ،

شFكFoc TR4  ً6يعتبر ھذا المرض والمعروف على نطاق واسع باسم  .ى نبات الموز كافنديش في موزمبيقذبول الموز عل

 الس6لة ا�ستوائية Fusarium oxysporum f. sp. cubenseفطر من أشكال فيوزاريوم الذبول أو مرض بنما ويسببه 

، وقد تسببت ھذه الفطريات في تدمير مزارع الموز في آسيا على مدى العقدين الماضيين. تم اكتشاف ھذه الس6لة ا2فريقيFة ٤

تھFFا جامعFFة فFFي وقFFت سFFابق مFFن خ6FFل دراسFFة رصFFد دعم 2٢٠١٣ول مFFرة فFFي مزرعFFة تجاريFFة فFFي شFFمال موزمبيFFق فFFي عFFام 

  .وشأدواردو موندلين في مابوتو. تم تعريف الفطريات المسئولة في وقت �حق في جامعة ستيلينب

http://www.iita.org/2013 at-يمكنFFك متابعFFة البيFFان الصFFحفي للمعھFFد الFFدولي للزراعFFة ا�سFFتوائية عبFFر الFFرابط 

-found-africa-to-disease-banana-/asset_publisher/CxA7/content/new-releases/-press

-press-mozambique?redirect=%2F2013-ni

releases&utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter#.Upv_QdJQKSo .  



لمزيFFد مFFن المعلومFFات برجFFاء ا�تصFFال بفFFين بيFFد ، خبيFFر باثولوجيFFا النبFFات بالمعھFFد الFFدولي للزراعFFة ا�سFFتوائية عبFFر البريFFد 

  . f.beed@cgiar.orgاAليكتروني 
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  راعة وا�غذية للز ا)ول مصر تستضيف المؤتمر الدولي

بالتعFاون مFع  (NRC)جديدة " وذلك في المركز القومي للبحFوث  إتجاھاتتم عقد المؤتمر الدولي ا2ول " الغذاء والزراعة : 

. عقد المؤتمر تحت رعاية الدكتور رمزى استينو ٢٠١٣ديسمبر  ٤ – ٢اAتحاد العربي للتنمية المستدامة والبيئة في الفترة من 

الدولFة لشFئون  ةواستص6ح ا2راضي والدكتورة ليلى رشيد وزير ةمي والدكتور أيمن أبو حديد وزير الزراعوزير البحث العل

   .شع6ن رئيس المركز القومي للبحوثالبيئة والدكتور أشرف 

ور رئيس ا�تحاد العربي للتنمية المستدامة والبيئة، الدكتور أشFرف منصF –وحضر المؤتمر كل من الدكتور على عبدالرحمن 

والتFي  ٢٠٣٠ا2مين العام لeتحاد العربي. عرض وزير الزراعة اAستراتيجية الوطنية للتنمية الزراعية في مصFر حتFى عFام 

شارك في وضعھا عدد من أساتذة الجامعات والباحثين من مراكز البحوث المختلفة. تضمنت اAستراتيجية المواضFيع التاليFة : 

2رض والميFاه ،  تحسFين مسFتوى المعيشFة وتشFجيع الصFناعات الصFغيرة، تطFوير قواعFد الحفاظ على المFوارد الطبيعيFة مFن ا

التشريعات الزراعية بما يتناسب مع الظFروف المناخيFة المسFتجدة، تبنFى الFنظم الحديثFة فFي البحFوث الزراعيFة، زيFادة إنتاجيFة 

  المحاصيل والرد على المشاكل الناجمة عن تغير المناخ .

  

  



ل برجاء زيارة الموقع اAليكتروني لمزيد من التفاصي

http://www.youtube.com/watch?v=ZoFX7BQ06AY.  

أو ا�تصال بالدكتورة نج6ء عبدf مدير مركز معلومات التكنولوجيا الحيوية المصري عبر البريد اAليكتروني 
nabdallah@e-bic.net  
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  مكافحة مرض الذرة القاتل في شرق أفريقياجھود ل

 للسFيطرة علFى مFرض نخFر الFذرة القاتFل عاونيFةالجھFود البحثيFة الت (CIMMYT) يقود المركز الFدولي لتحسFين القمFح والFذرة

(MLN) ا وتنزانيا وأوغندا، أكتشف المرض 2ول مرة في حقول المزارعين في شرق ندذي يدمر المحاصيل في كينيا ورواوال

ينشFأ المFرض عFن طريFق أثنFين مFن الفيروسFات النباتيFة ويمكFن أن يتسFبب فFي خسFارة قFد تصFل إلFي  ،٢٠١١أفريقيا فFي عFام 

  % من المحصول.١٠٠

ووضFع إسFتراتيجية �حتوائFه مFن خ6Fل دراسFة  MLNصادر المقاومة لمرض الجھود الرامية إلى تحديد م CIMMYTيقود 

في معھد البحوث الزراعية في كينيا ووحFدة  MLN. تم أيضاً افتتاح وحدة لعمل فحص لمرض التي تساھم في انتشاره ا5فات

  للمساعدة في سرعة تطوير أصناف الذرة مقاومة للمرض.لمضاعفة الكروموسمومات ا�حادية أخرى 

  . http://blog.cimmyt.org/?p=11610 مزيد من المعلومات برجاء زيارة الموقع اAليكترونيل
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 ا�مريكتين

  محاولة فھم حركة المواد السكرية في النباتات

، جامعة ميسورى أداة من كليFة الطFب لكشFف كيفيFة (CAFNR)زراعة وا2غذية والموارد الطبيعية استعار علماء من كلية ال

حصة السكريات للحماية  وتشارك استطاعة النباتات محاربة ھجمات ا5فات. أستطاع العلماء معرفة كيف تقوم النباتات بتقسيم

  . (PET)التصوير المقطعي باAشعاع البوزيترونى باستخداممن المھاجمين 

استخدم فريق بحثي بقيادة جاك شولتز والبيجيل فيرارى نبات ا2رابيدوبسيس للتحقيق كيفية حركFة السFكريات عنFدما تتعFرض 

ى ا2وراق القديمFة للنبFات. ثFم قFام فيFرارى عندئFذ بجFرح ا2وراق شFع فFا2وراق الحديثة للھجوم من ا5فات. تم حقن السكر الم

جاسمونات على مكان الجرح لكي ترسل إشارات إلى أجزاء النبات ا2خرى أن ھجوماً ال ميثيل الحديثة بعجلة ميكانيكية ووضع

وجFد أن معظFم السFكريات قFد . لمتابعFة كيفيFة حركFة ھFذه السFكريات PETمسFح باسFتخدام  عمFلثم قام الفريق البحثي ب يحدث.

. وبعFد ث6Fث سFاعات أظھFرت نباتFات المصFابةال تحركت إلى الجذور وا2وراق في خط مستقيم أعلى أو أسفل مFنھم وذلFك فFي

أن السكر المشع قد تحرك إلي ا2وراق المصابة بغض النظر عما إذا كFانوا فFي نفFس الصFف علFى جFذع النبFات.   PETأشعة 

عFن ا2وراق. دفاع ، وھFى مركبFات تسFاعد علFى الFلسكريات لعمل جليكوسFيدات الفينFولاستخدمت ا2وراق المصابة بعد ذلك ا

الفريق البحثي معرفة أن السكريات قد تم إرسالھا إلى الجذور وفيرارى م مواد مشعة ذات نصف عمر أطول، استطاع باستخدا

  ساعة، فإن ا2وراق المصابة قد بدأت في تلقي المزيد من السكر. ٢٤في خ6ل دقائق من إصابة أوراق قريبة، وفى خ6ل 



ا دوريFFFFFة فسFFFFFيولوجيا النبFFFFFات برجFFFFFاء مطالعFFFFFة الFFFFFرابط لقFFFFFراءة المزيFFFFFد عFFFFFن ھFFFFFذا البحFFFFFث فFFFFFي الورقFFFFFة التFFFFFي نشFFFFFرتھ

http://www.plantphysiol.org/content/161/2/692.short.  

sweet-http://cafnrnews.com/2013/12/thet-عبFر الFرابط  CAFNRكما يمكن متابعFة البيFان الصFحفي لFـ 

path/ .  
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  كشف اAلية التي يمكن أن تزيد امتصاص النبات للمواد الغذائية

البروتينFFات النباتيFFة التFFي تFFنظم التفاعFFل بFFين ، جامعFة كورنيFFل (BTI)حFدد علمFFاء مFFن معھFFد بFFويس تومسFFون 2بحFFاث النباتFFات 

الفطريات النافعة وجذور النباتات وھي العملية التي تساعد النباتات في أن تزدھر خ6Fل ظFروف التغذيFة السFيئة. ھFذه العمليFة 

  . م ا2سمدة ا�صطناعية في الزراعةيمكن أن تقلل من استخدا

فFإن الفطFر يطFور ھياكFل كثيفFة التشFعب   arbuscular mycorrhizal (AM)في ھذا التفاعل الذي يشار إليه باسFم تكافFل 

في خ6يا  ،وتعنى " الشجرة الصغيرة ") arbusculum(وھى مشتقه من الكلمة ال6تينية  arbuscularسمى يشجرة ال يشبة

ينFFات تسFFمى AثبFFات أن بروت Medicgo truncatulaحلFFل الفريFFق البحثFFي س�6FFت طFFافرة مFFن النبFFات البقFFولي  .الجFFذور

DELLA كوين الـضرورية لت arbusculeريلين فإنه يتم تثبيط نشاط بروتينات ب، عند ارتفاع مستوى الجDELLA  وFوينم

  .النبات

لطFافرة ل الحاملFة وأنFه فFي النباتFات arbusculeريلين يمنFع تشFكيل بFمن خ6ل سلسFلة مFن التجFارب، اثبFت البFاحثون  أن الج

من خ6ل مجموعة ثانية  arbusculeلم يحدث لھا تثبيط. وأنھا قد استمرت في تعزيز تكوين  DELLAالسائدة فإن بروتينات 

  .والتي تسيطر على عملية التكافل من البروتينات

regulate-proteins-http://bti.cornell.edu/della-عبFFFر الFFFرابط  BTIيمكنFFFك قFFFراءة رؤيFFFة البيFFFان الصFFFحفي 

7763-symbiosis/#more-mycorrhizal-arbuscular-in-formation-arbuscule.  
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  المفاضBت في تكيف النبات 

، السFويد، أن تكييFف النبFات ، وجامعFة أوبسFا�امعFة و�يFة ميتشFجان وزم6ؤھFم مFن جامعFة و�يFة كولFورادووجد علماء من ج

جFون ووي علFى مفاضFلة فFي ا2داء. قFاد عFالم ا2حيFاء بجامعFة و�يFة متيشFجان والعFالم دوج6Fس شFيميك طFللبيئات المختلفة ين

2رابيدوبسFيس فFي السFويد نبFات اعشFائر التFي ركFزت علFى لمFدة خمسFة سFنوات و مرتدراسة است ،أجرين من جامعة أوبسا�

  .وايطاليا

مما  ،�حظ العلماء أنه في حالة وجود منافسة مباشرة، فإن نباتات المنشأ قد تفوقت على النباتات من البيئات الزراعية ا2خرى

الذي بددته ھFذه التجربFة، أن يلFزم عديFد ، وكان الرأي السائد منذ فترة طويلةيدعم فكرة تكيف نباتات المنشأ لظروفھا المحلية. 



على الرغم من أن بيئتي السويد وايطاليا مختلفتFين إلFى حFد كبيFر، " .ر النبات في بيئات مناخية مختلفةمن الجينات لدعم ازدھا

  رك في إكساب التكييف" قال شيميك .اشتفقط من جينوم النبات موقع  ١٥فإننا قد وجدنا 

http://msutoday.msu.edu/news/2013/home-راسFFة يمكنFFك متابعFFة الFFرابط لقFFراءة المزيFFد حFFول ھFFذه الد

advantage/-the-hold-teams.  
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  الھادئ والمحيط آسيا

  

  بينيون يتمسكون بالمنتجات المعدلة وراثياً في الزراعة المزارعون الفل

مجFال  قادة المزارعين في مختلف أقاليم الفلبيين بياناً لدعم اسFتخدام التكنولوجيFا الحيويFة الحديثFة فFيالمزارعين و من ٣٦وقع 

 يFةفين " وذلك خ6Fل رحلFة تعر. تم ذلك خ6ل زيارة دراسية " التكنولوجيا الحيوية في باجساسكا: المنتدى والمزارعيالزراعة

عقFد . ٢٠١٣نFوفمبر  ٢٦، �جونFا فFي (UPLB)لعرض التكنولوجيا الحيوية الزراعية من خ6ل جامعة الفلبيين لوس بFانوس 

نوفمبر وھو جزء من ا�حتفال با2سبوع التاسع للتكنولوجيFا الحيويFة الوطنيFة. سFمح  ٢٦-٢٥منتدى المزارعين في الفترة بين 

ة التعرف أو الزيارة الدراسية للمزارعين بالتفاعل مع مختلف الخبراء في المجا�ت العلمية وفي مجا�ت س6مة المنتدى ورحل

زراعFة المحاصFيل المعدلFة  ، وكذلك مFع قFادة المFزارعين لعFرض خبFراتھم فFي مجFال اعتمFادغذية المعدلة وراثياً ومنتجاتھاا2

  .  وراثياً 

إمكانيات وقيمة محاصيل التكنولوجيا الحيوية التي يجرى تطويرھFا فFي الFب6د مثFل نبFات أكد البيان على اعتراف المزارعين ب

قل بكثيFر ا2ستخدام ا�، والذي يمكنه أن يعزز عوائدھم وذلك من خ6ل لgفات ةلمقاوم BTالباذنجان المعدل وراثياً باستخدام 

الحيوية " يمكن أن تسھم في ا2من الغذائي وأمن ا2لياف  وفي نھاية المطاف، فإن محاصيل التكنولوجيا من المبيدات الحشرية.

كما انه سيزيد اAنتاجية والدخل للتخفيف من حدة الجوع والفقر في الريف". كما أعرب قادة المزارعFون عFن ثقFتھم فFي كفFاءة 

  Aحيائية في الب6د. العلماء الفلبينيين في تنفيذ برامج البحوث والتنمية وأيضا في كفاءة النظم التنظيمية للس6مة ا

، مكتب برنFامج التكنولوجيFا الحيويFة التFابع لFوزارة الزراعFة، وزارة التعلFيم العFالي،  ISAAAتم تنظيم المنتدى بالتعاون بين 

 SEARCA)مركز جنوب شرق آسيا اAقليمي للدراسات العليFا والبحFوث الزراعيFة ومركFز معلومFات التكنولوجيFا الحيويFة 

BIC) .  

  



  

FFFFFFFFFFFFد مFFFFFFFFFFFطة لمزيFFFFFFFFFFFFول أنشFFFFFFFFFFFFات حFFFFFFFFFFFFن المعلومSEARCA BIC  يFFFFFFFFFFFFليكترونAع اFFFFFFFFFFFFارة الموقFFFFFFFFFFFFاء زيFFFFFFFFFFFFبرج

http://www.bic.searca.org/  ليكترونيAأو إرسال رسالة بريدية عبر البريد اbic@agri.searca.org .  
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  من اجل دعم البحث العلمي  IRRI رئيس ميانمار يزور المعھد الدولي لبحوث ا�رز

والذي  (IRRI)ثين سين، رئيس جمھوريه اتحاد ميانمار، المعھد الدولي لبحوث ا2رز في لوس بانوس، لبحوث ا2رز  زار يو

حول جھوده في مواجھFة تحFديات ومواكبFة تطلعFات القطFاع الزراعFي فFي  IRRI يس البدء منذ عقود طويلة. شكر السيد الرئ

Fن الFا مFيادته أيضFـ ميانمار . كما طلب سIRRI  تجيبFي تسFن ا2رز والتFنة مFناف المحسFاركه ا2صFوير ومشFى تطFل علFالعم

رطبة والتي تغمرھا الميFاه فFي كثيFر مFن مثل المناطق الجبلية والجافة في شمال الب6د، وأيضا المناطق المواتية للبيئات غير ال

  ا2حيان في الجنوب.

 عبر الموقع اAليكتروني IRRIـ أنظر البيان الصحفي لل

-http://irri.org/index.php?option=com_k2&view=item&id=12705:myanmar

ties&lang=en-research-stronger-for-push-to-irri-at-president.  
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  أوروبا

  آمال ومخاوف الطBب في بفاريا والمتعلقة بالمحاصيل المعدلة وراثياً  قياس دراسة حول

وباستخدام  ،من ط6ب الصف العاشر البافاري بشأن الھندسة الوراثية ٥٠٠تصورات حوالي  ثحلل باحثون في جامعه بايروي

ية آلب رنقاط كما كتب كل طا ٤سجل الط6ب آمالھم ومخاوفھم حول التكنولوجيا الحيوية على مقياس ليكرت من  متباين،نھج 

  . الشخصي



مال قد سجلت نقاطاً أعلى بكثير من المخاوف، مما يعني تأثير متوسط. ارتبطت ا5مال بالجوانب أظھرت نتائج ا�ستبيان أن ا5

. فFي حFين ارتبطFت المخFاوف بالمخFاطر علFى صFحة اAنسFان والبيئFة. وجFد با2من الغذائي العالميا�قتصادية والبيئية وكذلك 

  .موضوعية � تعطي مثل ھذا التأثيرلمعرفة الذاتية تؤثر كثيراً على ا5مال في حين أن المعرفة الأيضاً أن ا

لعمر: ا5مال والمخاوف تحتاج إلي معالجة خاصة حسب ا يمكن أن تساعد الدراسة المعلمين في إعداد دروس بيولوجيا مناسبة 

  .ن مسئولينطنيمن آجل تحسين الجھود التعليمية ولدعم الط6ب ليصبحوا موا

 يمكنك قراءة المزيد حول ھذه الدراسة عبر الرابط

goldschmidt_v2.pdf-http://ageconsearch.umn.edu/bitstream/161082/2/1314 .  
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  مدرسة لندن لBقتصاد: لندع محاصيل التكنولوجيا الحيوية تساعد في غذاء العالم

أصدرت مدرسة لندن ل6قتصاد تقرير " إطعام كوكب ا2رض في عالم أكثر دفئاَ " والذي يوضح كيف أن ا�بتكارات الزراعية 

ولوجيا الحيويFة، ھFي اسFتجابة ضFرورية لتحFديات متزايFدة ، بما في ذلك تطوير ونشر الجيل المقبل من محاصيل التكنمةالمتقد

حول ا2من الغذائي وتغير المناخ.  أوجز الكتاب أيضا السياسات التي ينبغي تنفيذھا عالمياً ومحلياً لدعم ا�بتكارات فFي مجFال 

ة Aطعام سكان العالم والذي تتزايد البيئة والزراعة والتي لديھا القدرة على إنتاج محاصيل باستخدام تقنيات الجيل التالي وال6زم

  أعدادھم بسرعة كبيرة في ظل ارتفاع درجة حرارة ا2رض. ھذه السياسات ھي:

  زيادة ا�ستثمار العام في مجال ا�بتكارات الزراعية المتقدمة. •

 ينبغي للحكومات في جميع العالم أنحاء العالم إص6ح اللوائح المنظمة للنباتات المعدلة وراثياً. •

 اء أو تعزيز المؤسسات لتكوين بمثابة مراكز تميز وابتكار .إنش •

warming-planet-feeding-http://www2.itif.org/2013-يمكنFFFك تحميFFFل نسFFFخه مFFFن التقريFFFر عبFFFر الFFFرابط 

world.pdf.  
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 EFSA  ًتطلق قواعد توجيھية جديدة لتطبيقات المحاصيل المعدلة وراثيا  

إشFFارات جديFFدة بشFFأن تقFFديم الطلبFFات للحصFFول علFFى إذن لتطبيقFFات  (EFSA)أصFFدرت الھيئFFة ا2وروبيFFة لس6FFمة ا2غذيFFة 

طبقاً للمتطلبات المبينة في  . تم تحديث التوجيھات١٨٢٩/٢٠٠٣ا�تحاد ا2وروبي رقم  المحاصيل المعدلة وراثياً بموجب �ئحة

اً بغFرض . تغطى ھذه القواعFد المنظمFة تطبيقFات النباتFات المعدلFة وراثي٥٠٣/٢٠٠١٣Fل6تحاد ا2وروبي رقم  ال6ئحة التنفيذية

وتستثنى التطبيقات المحاصيل المعدلة وراثياً للزراعFة فFي دول ا�تحFاد ا2وروبFي. وبالتFالي، فFإن ، ا�ستخدام كغذاء أو كعلف

ـ  المواد الغذائية  س6مة تقييمو ةئييالجز الوراثة ا2جزاء ذات الصلة بتوصيفيركز على   EFSAالتحديث في قواعد التقديم لل

ولFم يFتم تغييFر ا2جFزاء التFي تتعلFق بتقيFيم  .( قائمFة ا�كتمFال المرجعيFة) (E) وا2ع6ف وذلك علFى النحFو المبFين فFي الملحFق

  .الذي تم تحديثه E، باستثناء الملحق المخاطر البيئية

وجميFFع الم6حFFق علFFى ھيئFFة نسFFخ اليكترونيFFة علFFى الموقFFع اAليكترونFFي للھيئFFة  EFSAتتFFوفر إرشFFادات تقFFديم الطلبFFات للFFـ 

http://www.efsa.europa.eu/.  



ولمزيد من المعلومات ، برجاء مراجعة البيان الصحفي للھيئة عبر الرابط 

http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/3491.htm.  
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 العلمي البحث

 HIVإلي مصنع Hنتاج مضادات للميكروب المسبب مارشمللو تحويل نبات ال

. وقFد تFم سFابقاً تحديFد المنتجFات الثانويFة كنبFات طبFي وعطFري .Althaea officinalis Lمارشمللو ، استخدم نبات اللقرون

، تFم . وبالتFالي" في النباتات المعدلة وراثيFاً باسFتخدام ا2جروبFاكتيريم ريFزوجينيس القيمة لھذا النبات في " الشعيرات الجذرية

العالم بجامعة جورج في لندن وزم6ؤه لتطوير جذور معدلة وراثياً في النبات باستخدام  –إجراء دراسة بواسطة باسكال دريك 

إنه قد تم تطوير جذور تعبر عن مضادات ميكروب نقص ، ف. باAضافة إلي جذور الخطوط البريةا2جروباكتيريم ريزوجينيس

إلFي بيئFة سFائلة وتFم  CV-NالمعFدل وراثيFاً النFوع . تم نقل جذور النوع البFري و(CV-N)ن  –، سيانوفيرين المناعة البشري

  .، وذلك في خ6ل أسبوع من الزراعة% على التوالي١٩و٤٩زيادة كتلتھا بنسبة 

 جFرام مFن الFوزن الطFازج وكFان متوسFط معFدل اAفFراز/ميكروجFرام ٢٫٤ ة الجذريFةالموجودة في ا2نسFج CV-Nكان تركيز 

المعدلة وراثيا لFيس فقFط كمصFدر مارشمللو ، فإنه يمكن استخدام جذور نباتات ال. وعلى ذلكساعة ٢٤/ مل/ميكروجرام ٠٫٠٢

   .د�نية المعدلة وراثياً ولكن أيضاً كنظام للتعبير المتكامل للمنتجات الصي، للمركبات الثانوية الع6جية

.springer.com/article/10.1007/s11248http://link-013-يمكنFFك قFFFراءة الملخFFFص البحثFFي عبFFFر الFFFرابط 

7-9730. 
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  نباتات الذرة المعدلة وراثياً الجينات المنقولة الي  نتشارامن دمجة للتخفيف ال ا)حتواءاستيراتيجية 

ح الخلطى من مزارع النباتات المعدلة وراثياً إلى مزارع النباتات التقليدية يقيعتبر انتشار الجينات المعدلة وراثياً من خ6ل التل

، فإنFه يمكFن أيضFا للجينFات المعدلFة . وبجانFب ھFذات الرئيسية حول زراعه محاصFيل التكنولوجيFا الحيويFةواحدا من ا�ھتماما

تشFو فFي جفFي مدينFة ھان جفي دراسة أجراھFا علمFاء مFن جامعFة تشFجيان .والحصاد والتجارة ،وراثياً ا�نتشار من خ6ل البذور

. تتضFمن طريقـFـة " ا�حتFواء من ظاھرة الھFروب الجينFى فFي الFذرة الصين تم تطويـر طريقــــة " ا�حتواء المدمج" للتخفيف

وكاسFيت أخFر للتعبيFر عFن  CUP81A9لتثبيط التعبير الجينى Aنزيم إزالFة السFموم نيكوسFلفورون  RNAiكاسيت المدمج " 

  .كوسيط للنحور الوراثي وتم نقلھم إلى الذرة باستخدام ا2جروباكتيريم G10ليفوسات ججين تحمل ال

، وذلك على العكس تماماً لخصائص الذرة فوساتيلجات الذرة المعدلة وراثياً حساسية تجاه النيكوسلفورون تحم6ً للأظھرت نبات

يمكFن  CYP81A9جين . ع6وة على ذلك أظھرت التجارب الحقلية أن نباتات الذرة المعدلة وراثياً باستخدام اسكات التقليدية

جرام /ھيكتار وھي الجرعة الموصي بھا لمكافحFة الحشFائش  ٤٠رون عند تركيز التخلص منھا عن طريق الرش بالنيكوسالفو

ثياً في حقول الذرة وتشير نتائج الدراسة إلي أن استخدام أسلوب " ا�حتواء المدمج " للسيطرة على انتشار الجينات المعدلة ورا

  .ھو أسلوب فعال وسھل التنفيذ



ي يمكنك قراءة النتائج عبر الرابط ا�ليكترون
3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pone.0081645http://www.plosone.org/article/info%  
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  ما وراء كروب بيو تك

  الجينات تفسر لماذا ) تمتلك بعض الحيوانات معدة

 lungfishوا2سماك الرئوية    Ghost sharksالقرش  أسماكأمثالھا الحيوانات معدتھا مثل أثناء تطورھا فقد فقدت يعض 

. ووفقا لفليب كاسترو من يراً التغيرات الجينية التي تسببت في ھذه ا�خت6ف. وقد كشف العلماء أخPlatypuses وخلد الماء

مFرة منفصFلة  ١٥مليون سنه ولكنھا تضاءلت على ا2قل  ٤٥٠في المعدة منذ نحو ، فقد نشأت الغدد جامعة بورتو في البرتغال

لطعFام دون أحمFاض المعFدة وبالتالي فإن أكثر من ربع أنواع ا2سماك العظمية المعروفFة تھضFم ا .عبر شجرة الحياة الحيوانية

  .الحقيقية

لفقريات التي تفتقد المعدة تفتقد أيضاً جينات عالية ا2داء من الفقاريات مع وبدون معدة وتبين أن كل ا ١٤حلل الباحثون جينات 

، فFإن ھFذه الحيوانFات تفتقFد أيضFاً أو لFديھم جينFات منخفضFة . وع6وة علFى ذلFكللحفاظ على منطقة حموضة عالية في ا2معاء

   .ا2داء Aفراز إنزيمات الببتين والتي تقطع وتھضم البروتينات تحت الظروف الحمضية

عبFر  (Proceedings of the Royal Society)لتفاصFيل يمكنFك قFراءة التقريFر فFي وقFائع الجمعيFة الملكيFة لمزيد مFن ا

  .http://rspb.royalsocietypublishing.org/content/281/1775/20132669الرابط 
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