
  ٢٠١٣ ديسمبر ١٨                في ھذا العدد

 مجال في العالمية التطورات لتبادل جھودنا من جزء ملكونھبالمجلة ن مشتركييتقدم فريق كروب بيوتك أبديت بخالص الشكر لل
  .٢٠١٤ ينايرفي الثامن من  النشر ستكملن وسوف ٢٠١٣عام ل ا(خير العدد ھو ھذا. الزراعية الحيوية التكنولوجيا

  

  عالمًيا

 مناقشة إنشاء قرى ذكية مناخياً   •

 

  أفريقيا

  مھرجان ا9ع8م للشباب فى مصر •

   إط8ق مشروع 9نقاذ الموز ا(ثيوبى من مرض بكتريا الزبول •

  

  ا�مريكتين

  العالية لوجيةيوببب الكتلة الللجفاف بسدراسة توضح ا@نتاجية العالية وكفاءة استخدام المياه للقمح المتحمل  •

  حول الكائنات المعدلة وراثياً  IRTلCمراض تعلق على تقرير  CELIAC مؤسسة سيلياك •

  س8لة جديدة من البكتريا التى تسبب اخضرار الموالح قد يساعد فى ايجاد ع8ج للمرضل DNAالـ  جينوم •

• DOW ـراءة إختراع لذرة الللعلوم الزراعية تتلقى الموافقة امريكية على ب ENLIST   

  

  آسيا والمحيط الھادئ

  الھند تعلن نتائج استبيان شامل حول القطن المعدل وراثياً  •

ً ي ول وراثياً حالم Btستبيان: زراعة القطن تقرير ا9 •   جذب المزارعين ا(صغر سنا

  عشب نموذجصنف فريق علمى ي •

  

  أوروبا

   ٢٠١٤روسيا تسمح بزراعة المحاصيل المعدلة وراثياً فى  •

 ورا فى البطاطسثعلماء يقترحون نھجاً فريداً لمكافحة الفيتوف •

  البروتينات تساعد النباتات على " الضبط الدقيق " لKستجابة المناعية لمسببات ا(مراض •

  

  البحث العلمي

     ا(رز المعدل وراثياً ليس له تأثير ضار على فئران ويستار •

  

  ما وراء كروب بيو تك

 للكشف عن طفيل الم8ريا ةحتملمعف ضتكشف نقطة دراسات    •

    توضح أن الخوف يمكن أن يورث ات علي القوارضدراس •



  عالمًيا

  شة إنشاء قرى ذكية مناخياً مناق

إجتمعت مجموعة من الباحثين وخبراء تغير المناخ وغيرھما من الشركاء فى بانكوك، تاي8ند لمناقشة مكان إنشPاء قPرى ذكيPه 

 . (CCAFS)دعم من المجموعة ا@ستشارية لبرنامج البحوث المتعلقة بتغير المناخ والزراعة وا(مPن الغPذائى بمناخياً وذلك 

  ش ا9جتماع أيضاً ا@بحاث الجارية فى مجال تغير المناخ.كما ناق

جزء من المبادرة العالمية الرامية إلى مواجھة آثار تغير المناخ من خ8ل الزراعة  CCAFSتعتبر الخطة التى سوف تشكلھا 

PPائج ا@جتماعPP8غ نتPPتم ابPPوف يPPة. سPPة المرنPPة الزراعيPPة با(نظمPPورة المتعلقPPر المشPPاً وعبPPة مناخيPPانكوكالذكيPPى بPPة  ات فPPالخاص

بقيادة المركز الدولى للزراعة ا@ستوائية لتحويل النظم الزراعية وجعلھا أكثر مرونPة فPى مواجھPة  CCAFS ـإل باستراتيجية

  التغيرات المناخية.

need-markets-http://ccafs.cgiar.org/blog/why-لمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع ا9ليكترونى 

1ztJQKSo-solution#.Uq-smart-climate-part-be. 
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  أفريقيا

  مھرجان ا3ع2م للشباب فى مصر

فى إقامة حدث بعنوان "نحو مصر أفضل : مھرجPان ا9ع8Pم  (EBIC)وجيا الحيوية فى مصر شارك مركز معلومات التكنول

في وأقيم بأحد الفنادق الكبرى فى القاھرة  (MSA)الحديثة  والفنون للشباب". شارك فى المھرجان ط8ب جامعة مصر للعلوم

وزير التعليم العالى ونائب  –حسام عيسى  شرف المھرجان بحضور عدد من السادة الوزراء منھم الدكتور .٢٠١٣ديسمبر  ٥

  .والسيد ھشام زعزوع وزير السياحة رئيس مجلس الوزراء، محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم

على أھمية خلق مصر أفضل وقالت :" إن السعادة  MSAجامعة  شددت الدكتورة نوال الدجوى، مؤسسة ورئيسة مجلس المناء

، ولكن السعادة تتمثل فى ا@ستخدام ا(فضل لCدوات التى تملكھا". وأضافت دكتورة نج8ء عبدZ ليست مجرد أن تحب ماتفعل

مدير مركز معلومات التكنولوجيا الحيوية أن " من المھم أن ندعم الجيل الجديد من الشباب وبخاصة أولئPك الPذين حملPوا علPى 

  ."عن محاصيل التكنولوجيا الحيوية عاتقھم تحمل مسئولية نشر المعلومات للناس مثل المعلومات

صPحيفة  ٢٠مشاركاً وتمت تغطيه إع8مياً من قبل أكثPر مPن عشPرة قنPوات تلفيزيونيPة و ٤٥٠حضر ھذا المھرجان مايزيد عن 

  .وطنية ودولية با9ضافة إلى ذلك حضر الرعاه من الشركات الكبرى وعدد من أشھر الفنانين 



  

موقع ا9ليكترونى لمزيد من التفاصيل برجاء زيارة ال

http://v1.washwasha.org/News.aspx?id=16669#sthash.z8seOKjd.dpuf  أو ا@تصال

-nabdallah@eعبر البريد ا9ليكترونى  مصر –بالدكتورة نج8ء عبدZ مدير مركز معلومات التكنولوجيا الحيوية 

bic.net  
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  إط2ق مشروع 3نقاذ الموز ا�ثيوبى من مرض بكتريا الزبول

مشروعاً جديداً لتطوير أصناف  (IITA)والمعھد الدولى للزراعة ا@ستوائية  (EIAR)أطلق المعھد ا(ثيوبى للبحوث الزراعية 

  إنست مقاومة لCمراض بإستخدام تقنيات التكنولوجيا الحيوية.

 (Ensete ventricosum)ويسعى إلى تطوير أصناف من ا9نست أو الموز ا(ثيوبى  ٢٠١٣ديسمبر  ١٦بدأ المشروع فى 

. ١٩٦٨كترى قاتل منذ عام ا، والذى تأثر بمرض بمليون شخص فى أثيوبي ١٥،  والذى يعد مصدر الغذاء الرئيسى (كثر من 

، فإن ھذا المرض قد بات يھدد بالقضاء على زراعات الموز فى شرق ووسط أفريقيا والتى تتضمن أوغندا،  وجمھورية وحالياً 

ر صPالح ويتسبب ھذا المرض فى إنتPاج " مPوز كPاذب" وھPو مPوز غيP ،بوروندى، كينيا، تنزانياالكونغو الديمقراطية، رواندا، 

. فشل العلماء فى العثور على أى جينات مقاومة لمرض الذبول البكتيرى فى الموز شبه تماماً ثمرة الموز التقليديةلCكل ولكنه ي

  . عاماً من البحث ٣٠من  ا(ثيوبى أو أقاربة البرية بعد أكثر

تقديره  (EIAR)ثيوبى للبحوث الزراعية نائب مدير المعھد ا_ –اكجيرا و، اع8ن د. أديوجنا صاحب إط8ق المشروع رسمياً 

" ان . لتوقيت بدء المشروع نظراً (ھمية الموز بالنسبة لصغار المزارعين فى أثيوبيا والذى يستخدمونه كغذاء وعلف وكألياف

تى فى وقت التى استخدمناھا للسيطرة على المرض حتى ا_ن لم تتعد كونھا تدابيراً صحية. ولھذا فإن ھذا المشروع يأ دابيرالت

مناسب تماماً وبصلة وثيقة بھذا البلد، حيث أنه قPد بPات لزامPاً علينPا أن نسPتخدم التقنيPات الحديثPة با9ضPافة الPى طPرق التربيPه 

  .مشكلة "، قال د. واكيراالتقليدية من أجل حل ھذه ال



ھذا المشروع " لقد قطعنPا شPوطاً كبيPراً والتى سوف تقود  IITAفى مجال التكنولوجيا الحيوية فى  ةوقالت لينا تريباثى  العالم

فى مجال النقل الوراثى للموز بھدف تطوير أصناف مقاومة لھذا المرض بإستخدام جينات مPن الفلفPل الحلPو ونحPن حريصPون 

  ".يتوافق مع طلب العلماء الوطنيين على توسيع نطاق استخدام ھذه الجينات لتشمل نبات الموز ا(ثيوبى وبما

، فإن ھذا المشروع، والذي سوف يستمر لمدة أربع سنوات، يھPدف إلPى بنPاء القPدرات جيتس اندسة بيل وميليوبتمويل من مؤس

ية التحتية فى اثيوبيا فى مجال إجراء بحوث التكنولوجيا الحيوية. كما أنه سوف يساعد متخذى القرار فPى وضPع نالبشرية والب

  .ياسات ال8زمة لتنفيذ ھذه البحوثالس

asset/-feature-ttp://www.iita.org/newsh- كPPPPPPPPPPPام8ً برجPPPPPPPPPPPاء مطالعPPPPPPPPPPPة الPPPPPPPPPPPربط لقPPPPPPPPPPPراءة المقPPPPPPPPPPPال

-false-ancient-s-ethiopia-enset-save-to-/asset_publisher/B3Bm/content/project

starts?redirect=%2Fnews#.Uq_3ibSfaUw-disease-wilt-bacterial-deadly-from-banana.  
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  ا�مريكتين

  العالية بيولوجيةاAنتاجية العالية وكفاءة استخدام المياه للقمح المتحمل للجفاف بسبب الكتلة الدراسة توضح 

فPPى أمPPاريللو دراسPPة حPPدوث  A&M أكملPPت مجموعPPة مPPن العلمPPاء مPPن معھPPد أبحPPاث علPPوم الحيPPاة الزراعيPPة، جامعPPة تكسPPاس

دام المياه للقمح المتحمل للجفPاف. عرضPت الدراسPة الخصائص الفسيولوجية للنبات والتى تساھم فى ارتفاع عائد وكفاءة استخ

نتائج حقليPة اسPتمرت لمPدة عPامين واسPتخدم فيھPا عشPرة أصPناف مختلفPة مPن القمPح. تPم زراعPة أصPناف القمPح تحPت ظPروف 

  ا_راضى الجافة والمروية وذلك لدراسة إنتاجية المحصول وكفاءة استخدام المياه تحت ظروف الجفاف.

الباحث الرئيسى للدراسة أن أصناف القمح الجديدة والمتحملPة للجفPاف قPد أعطPت انتاجيPة تفPوق تلPك التPى وقال كينجوا شيويه 

وھPو شPئ متوقPع ولكPنھم أرادوا معرفPة العوامPل الحقيقيPة التPى تحPدد ا@نتاجيPة. وجPد البPاحثون أن  ،أعطتھا ا(صناف التقليدية

عن أن تكن مرتبطة بدليل الحصاد،  وتعتبر القدرة علPى بيولوجية اللة ا@نتاجية تحت ظروف الجفاف كانت أكثر ارتباطاً بالكت

عند وقت بيولوجية أعلى ھامة @نتاجية القمح تحت ظروف الجفاف.  وأظھرت الدراسة أيضاً أن الكتلة البيولوجية الإنتاج كتلة 

ارت النتPائج ا(وليPة لPدينا أن الكتلPة اضاف شيويه " أشوا9زھار مرتبطة بشكل وثيق با9نتاجية العالية تحت ظروف الجفاف. 

  "العالية لCصناف المتحملة للجفاف تعود بشكل كبير لقدرتھا على استخراج الماء من التربة بكفاءة.بيولوجية ال

لمزيد من التفاصيل ولقراءة البيان الصحفى برجاء مطالعة الرابط 

-tolerant-drought-of-efficiency-water-yield-http://today.agrilife.org/2013/12/13/high

biomass/-higher-to-due-wheat.  
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  حول الكائنات المعدلة وراثياً  IRTلCمراض تعلق على تقرير  CELIAC مؤسسة سيلياك

والPذى يPدعى أن  (IRT)التقرير الذى نشره معھد التكنولوجيا المسئولة  (CDF)لCمراض  CILIAC سيلياكتحدت مؤسسة 

ُ زيادة حدوث الحساسية للجلوتين أنما يرجع 9 س التنفيPذى لشPركة ارلين جيلPر الPرئيلمP. ووفقPأ سPتھ8ك ا(غذيPة المعدلPة وراثيPا



CDF تند إلى أدلة علمية. حيث أن القمح المعدل وراثياً لم يتم تسويقة بعد، فإن الجلوتامين الموجود فى سفإن ھذا ا9دعاء @ ي

ا(سواق يأتى من القمح التقليدى. ع8وة على ذلك ، فقد أضاف د. واين باروت ا(ستاذ بجامعة جورجيا أن ھذا ا9دعاء يسPتند 

مPن ا(بحPاث التPى آجراھPا علمPاء دوليPين  ٢٠٠٠" مPن الدراسPات دون وجPود أى مرجعيPة إلPى مPا يزيPد عPن ةبيقة معيالى "حق

  .اثياً @ تسبب أى آثار صحية ضارةمستقلين والذين وجدوا جميعاً أن الكائنات المعدلة ور

http://www.geneticliteracyproject.org/2013/12/05/jeffery-لقراءة المزيPد ، برجPاء مطالعPة الPرابط 

-disease-celiac-by-rebuked-allergies-gmogluten-rampant-of-claim-smiths

foundation/#.Uq_ic_QW2RP. 
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  س2لة جديدة من البكتريا التى تسبب اخضرار الموالح قد يساعد فى ايجاد ع2ج للمرضل DNAالـ  جينوم

فPى  (UF/FAS)نجح اختصاص علم الجراثيم النباتية دين جابريل من جامعة و@ية فلوريدا، معھPد علPوم ا(غذيPة والزراعPة 

وقال جابريل أنه مع وجود "خريطة  جديدة من اخضرار الموالح والتى تم الكشف عنھا فى البرازيل. جينوم س8لةرسم خريطة 

طريق" لجينوم لبكتيريا فإنھم سPوف يكونPون متأكPدين مPن أنPه @ توجPد مفاجPآت فPى ا(نPواع البرازليPة والتPى وجPدت ا_ن فPى 

لمرض وأيضاً فى إيجPاد جينPات قابلPة لCسPتخدام فPى ع8Pج تكساس. من المتوقع أن تقودھم الخريطة لتحسين أساليب مقاومة ا

المرض. وعلى الرغم من أنه @ يوجد حتى ا_ن ع8Pج معPروف لمPرض أخضPرار المPوالح ، فPإن ھPذه المعلومPات الجينيPة قPد 

  تساعد فى توجيه الباحثين إلى إيجاد حل. 

  .  Molecular Plant- Microbe Interactionسوف يتم نشر العمل فى ورقة بحثية ستنشر فى فبراير فى مجلة 

 عبPPPPPPPPPPPPPر الPPPPPPPPPPPPPرابط UF/IFASلمزيPPPPPPPPPPPPPد مPPPPPPPPPPPPPن المعلومPPPPPPPPPPPPPات يرجPPPPPPPPPPPPPى قPPPPPPPPPPPPPراءة البيPPPPPPPPPPPPPان الصPPPPPPPPPPPPPحفى لPPPPPPPPPPPPPـ 

map/-http://news.ufl.edu/2013/12/12/greening.  
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 DOW ـللعلوم الزراعية تتلقى الموافقة امريكية على براءة إختراع لذرة ال ENLIST  

فى أمريكا. يعتمد ھPذا الحPدث علPى  D-2,4للعلوم الزراعية براءة اختراع لحدث التحمل لمبيد ا(عشاب  DOWتلقت شركة 

ومبيPدات  D-2,4، بمPا فPى ذلPك بوالعشPحشد صفات تحمل مبيدات ا(عشاب وھPو يPوفر تحم8Pً لعديPد مPن مبيPدات ا(عشPاب 

فى عام  Enlistـ ذرة الللعلوم الزراعية تتوقع أن تتطلق  DOW، فإن شركة قانونية. وفى انتظار الموافقات الFOPا@عشاب 

  فى الو@يات المتحدة ا(مريكية. ٢٠١٥

release/dow-http://newsroom.dowagro.com/press-يتPPPPPPPPPوفر البيPPPPPPPPPان الصPPPPPPPPPحفى عبPPPPPPPPPر الPPPPPPPPPرابط 

corn-enlist-patent-us-receives-agrosciences.  
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  الھادئ والمحيط آسيا

  

ً الھند تعلن نتائج استبيان شامل حول الق   طن المعدل وراثيا

أصدر السيد شاراد باوار وزير ا@تحاد فى الھند تقريراً عن استبيان "إعتماد ومسارات وتقبل زراعة القطن المعدل وراثياً فى 

. تم إط8ق التقرير والذى نشPرته الجمعيPة الھنديPة شودرى ثالھند" والذى شارك فى إعداده الدكتور سى دى ماييى و باھجيرا

فى  ٢٠١٣ديسمبر  ١٥من المزارعين خ8ل ا@حتفال باليوبيل الذھبى فى  ٢٠٠٠فى حضور  (ISCI)ن فى الھند لتحسين القط

 جا@نا ، ماھاراشترا.

ث8ث الPل وراثياً فى جميع انحاء دممن اعتمدوا زراعة القطن المع٢٤٠٠كبر وأشمل استبيان والذى شمل (ج تنايعتبر التقرير 

مزارع القطن المروية بماء  منمزارع  ١٠٠٠. شمل ا@ستبيان الھندية التى تزرع القطنلو@يات ل في مميزةالالزراعية بيئات 

مزارع فى مزارع القطن شPبه المروريPة فPى و@يPة انPدرا  ١٠٠٠رباھا فى و@ية ماھاراشترا فى وسط الھند،  يدھافالمطر فى 

 نكل كامل فى و@ية البنجاب فى منطقPة زراعPة القطPمزارع من مناطق القطن المروية بش ٤٠٠براديش فى القطاع الجنوبى، 

 الواسPع نتشPارا@ا@ستط8ع ا@تجاھات الرئيسية لزراعة القطPن فPى الھنPد وأكPد رسم فى الجزء الشمالى من الب8د.  زروعةالم

  ويلة من الزمن.المطر فقط وذلك خ8ل فترة ط ءما عتمدة عليزراعة القطن المعدل وراثياً فى كل من المناطق المروية والمل

،  والممطPرةاطق المرويPة لتفاعل مع أكبر عينة من مزارعى القطن المعدل وراثيPاً فPى المنPامشيداً بعمل جدير بالثناء من حيث 

نشPPأ ا9عتمPPاد ا(وسPPع للقطPPن المعPPدل وراثيPPاً بسPPبب الفوائPPد الھائلPPة التPPى يمنحھPPا "أكPPد وزيPPر الزراعPPة الھنPPدى السPPيد بPPاوار أن 

، وايضاً من خ8ل فوائدة للصPناعة وا(مPة مPن المزعجةدودة اللوز  اتن خ8ل تحكم أكثر نجاحاً فى مقاومة آفللمزارعين، وم

كانت أھPم النقPاط التPى القPى ا@سPتبيان الضPوء  خ8ل تعزيز الصادرات وحماية البيئة عن طريق الحد من استخدام المبيدات ".

  ھى :مطرة المعدل  وراثياً فى المزارع المروية، شبة المروية ، والم من مزارعى القطن ٢٤٠٠عليھا من خ8ل التفاعل مع 

قد اجتذبت عدداً من  الف8حين ا(صغر سناً لزراعة القطن  في القطن Btلمقاومة الحشرات  أن تقنية التعديل الوراثى •

  وذلك فى جميع الو@يات التى شملھا ا@ستط8ع .

للمPPزارعين ذوى الحيPPازات الصPPغيرة والكبيPPرة فPPى النطاقPPات الزراعيPPة مفيPPدة  Btأن زراعPPة القطPPن المعPPدل وراثيPPاً  •

 .مطرةالمرويه ، شبه المرويه ، والم

، وزيادة كل من إنتاجية القطن تقليل استخدام المبيدات الحشرية قد ساھم فى Btللـ  اعتماد تقنيات التكنولوجيا الحيوية •

 طأة الفقر.ودخل المزارع، كما ساھم إلى حد كبير فى التخفيف من و

السيد وزير الزراعة الوزارة بعمل استبيان على نطاق واسع فى الب8د حول القطن المعدل وراثياً وذلPك لتقيPيم تPأثير  كلفوقد 

وقال السيد باوار  .عتمد زراعة القطن المعدل وراثياً فى الو@يات التسعة التى ت Btللـ  مختلف جوانب تكنولوجيا التعديل الوراثى

النتائج المشجعه لھذا المشروع، فقد كلفت الوزارة بالفعل بعمPل اسPتبيان شPامل فPى جميPع أنحPاء الPب8د لقيPاس مPدى "بناء على 

  ادراك مفھوم ومدى ادراك مفھوم ومدى مساھمة القطن المعدل وراثياً فى الب8د".

  



  

متPوفر عبPر الPرابط:  ISAAAو  ISCI للPـ يتوفر نسخه من تقرير ا@سPتبيان فPى شPكل مPوجز تنفيPذى وأيضPاً التقريPر الكامPل

http://www.isaaa.org/programs/specialprojects/templeton/adoption/default.asp  و

saaa.org/indiahttp://www.i  تبيانPن اسPة مPكما يمكنك الحصول على نسخة مطبوعISCI  رPراء ععبPب شPل طلPم

 . b.chondhary@cgiar.orgأو  Charumayee@yahoo.comعبر البريد ا9ليكترونى  
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  جذب المزارعين ا�صغر سناً ي ول وراثياً حالم Bt: زراعة القطن ستبيانتقرير ا3

خ8فاً لKعتقاد السائد بأن المزارعين ا(صغر سناً يھجرون الزراعة النشطة، فإن استبياناً أجرته الجمعية الھندية لتحسين القطن 

(ISCI) وقد أوضح لى زراعة القطن فى الب8دين ا(صغر سناً إقد أوضح أن تقنية التعديل الوراثى للقطن قد جذبت المزارع .

% من المزارعين الذين اعتمدوا زراعة القطن المعدل وراثياً من المجموعة العمرية الوسيطة والذين ٥٠التقرير أن "أكثر من 

لتPPى تمثلھPPا سPPنه وذلPPك لجميPPع المشPPاركين فPPى الو@يPPات الPPث8ث ا ٤٢سPPنه وبمتوسPPط عمPPرى  ٤٠ – ٢١تتPPراوح أعمPPارھم بPPين 

  الدراسة".

 ثى دى مايى وباھجيراس" قد أعدة الدكتور اعتماد ومسارات تقبل زراعة القطن المعدل وراثياً فى الھند" كان تقرير ا@ستبيان

  دوا زراعة القطن المعدل وراثياً فى الھند.ممزارعاً من إعت ٢٤٠٠ويعتبر ھو ا(كبر وا(شمل حيث شمل  .شودرى

لواقع الميدانى والذى يمكن أن لأول قياس حقيقى أن ا@ستبيان " DG ICARان من بفقد اعتبر د . إس اياب  وفى مقدمة خطابه،

  يكون مفيداً للغاية فى صياغ نماذج لنقل تكنولوجيا أحدث التقنيات التى تطرق أبواب المزارعين".

% من إجمالى مساحة ا(رض المنزرعة ٩٥إجمالى أكد ا@ستبيان ا@نتشار الغير مسبوق لزراعة القطن المعدل وراثياً وذلك ب

سPنوات ا(خيPرة فPى و@يPة  ٩ – ٨والتPي تمPت زراعتھPا خ8Pل مطPرة بالقطن وذلPك فPى المنPاطق المرويPه وشPبه المرويPه والم

صPراً سنوات ا(خيرة فى و@ية البنجاب. وادراكاً (ھمية تبادل المعرفة بإعتبارھPا عن ٧ – ٦براديش ومن  اندراوماھاراشترا 



حاسماً في اعتماد التكنولوجيا ونشرھا فى المناطق الريفية فقد دعا ا@ستبيان الحكومPة المركزيPة / الو@يPات فPى الھنPد لتكثيPف 

ھPو منتبPة وتمكين المزارعين من أصحاب الحيازات الصغيرة من خ8ل إط8Pق حملPة واسPعة النطPاق بعنPوان " أن المPزارع ال

  ".ينالغمزارع 

ة مPوجز تنفيPذى والتقريPر ـة القطPن لمعPدل وراثيPاً فPى الھنPد " علPى ھيئPـ" اعتماد ومسارات تقبل زراعISCI  Pيتوفر استبيان 

عبPPPر الPPPرابط  كمPPPا يتPPPوفر التقريPPPر الكامPPPل CICR  و  CIRCOT, ISAAAالكامPPPل عبPPPر الموقPPPع ا9ليكترونPPPي لPPPـ 

www.isaaa.org/india  رPراء عبPر شPع أمPكما يمكنك الحصول على نسخه مطبوعة من تقرير ا@ستبيان عن طريق وض

  .  b.choudhary@cgiar.orgأو   charumayee@yahoo.co.inالبريد ا9ليكتروني 
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  عشب نموذجصنف فريق علمى ي 

فPى  DNAتتابعPات الPـ شيد كيبشى موشيدا وزم8ؤه من مركز بكين لعلوم الموارد المستدامة فى اليابان مجموعة شاملة تضPم 

اسم . ويعتبر ھذا المورد والمعروف ب(mRNA)الرسول  ـ رن أمترجماً إلى بروتينات تشفر عن ال Brachypodiumجينوم 

النباتية على تطوير محاصPيل أكثPر قPوة @نتPاج الغPذاء أبيولوجيا ينبغى أن يساعد علماء ال ،(cDNA)المكمل  DNAـ مكتبة ال

  .والوقود الحيوى

المعروف بإمكانياته الكبيرة ھو نوع من ا(عشاب Brachypodium distachachyon  ،كاذبال ا(رجواني برومالعشب 

،  وصغر حجمه وأيضاً لصغر حجم الجينوم وسھولة عمل ر الجيلعمفترة باعتباره نباتاً نموذجياً لCبحاث وذلك نتيجة لقصر 

ھامPة زراعيPاً مثPل القمPح  ولكنھPانقياداً إا@قل . ھذه المميزات جعلت من ھذا النوع من ا(عشاب يقف بدي8ً للمحاصيل التھجين

بيولوجية فى أعشاب المناطق ھو نبات نموذج لتحليل الوظائف الوراثية والنظم ال Brachypodium"  وقال موشيد .والشعير

  المعتدلة والحبوب التى تزرع فى المواسم الباردة وكذلك للمحاصيل المخصصة @نتاج الوقود الحيوى ".

دمج الباحثون ھذه المعلومات مع البيانات المتوفرة عن تسلسل جينوم ا(نواع ا(خPرى الھامPة أقتصPادياً  فPي مPورد عPام سPمى 

عبر  POLOS Oneيمكن قراءة نتائج دراستھم فى دورية  .  FLcDNA (RBFLDB)بوديوم قاعدة بيانات بكين للبراكس

  . dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0075265 الرابط

  ] ةرسال لصديق | تقييم ھذه المقالإ [

  أوروبا

   ٢٠١٤روسيا تسمح بزراعة المحاصيل المعدلة وراثياً فى 

. ومن المزمع أن ٨٣٩وذلك وفقاً للمرسوم الحكومى رقم  ٢٠١٤ستسمح روسيا بزراعة محاصيل التكنولوجيا الحيوية فى عام 

. ومPع ذلPك فPإن تسPجيل بPذور محاصPيل التكنولوجيPا الحيويPة تجاريPاً ٢٠١٤يوليPو  ١عتباراً من يدخل ھذا القرار حيز التنفيذ إ

وذلك وفقاً  ٢٠١٧ – ٢٠١٦. ومن المتوقع أن يتم أول حصاد لفول الصويا المعدل وراثياً فى سوف يستلزم المزيد عن السنوات

  رئيس قسم ابحاث التسويق فى شركة بانج . –@وليغ سوخانوف 

http://cis-المزيد من المعلومات برجاء مطالعة الرابط  لقراءة

ent.fwx?rgn=62929legislation.com/docum



-be-to-Materials/2013/12/Russia-http://www.allaboutfeed.net/Nutrition/Rawand 

1428294W/-crops-GMO-of-ncultivatio-allowed.  
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  ورا فى البطاطسثعلماء يقترحون نھجاً فريداً لمكافحة الفيتوف

ين ومركز ا(بحاث فى ھولندا بالتحديد الوراثى وذلك للوصول إلى تحكم أكثر تحديداً لمرض جنصح باحثون من جامعة فاغينين

. كما يھدف الباحثون أيضاً إلى عمل شراكة فن المائيال رطف، وھو Phytophthora infestansالمتأخرة الناجم عن اللفحة 

ذلك . ومن المتوقع أن مع رجال الصناعة لعمل مزيد من التحليل للتباين الوراثى للمرض وربطة بتوصيات عملية يمكن تطبيقھا

لمسPبب وا(صPناف المقاومPة مPع س8Pلة ان المبيPد الفطPرى بPيإختيPارھم للمحاذاه ل8مثل عند  سطالبطا لمزارعينليسمع سوف 

  .المرض الموجودة فى مزارعھم

. توفرت معرفة كبيرة عن ا(صناف الجينية لفترة من الوقت P. infestansـ عشيرة الالجينى ل بيكرتم جمع معلومات عن الت

  .أن تتطور عبر السنين عشيرةالنشطة فى ھولندا وكيف أمكن لھذه ال P. infestansمن 

ين عبر جصيل ، يمكنك مطالعة البيان الصحفي لجامعة فاغينينلمزيد من التفا

-to-approach-ur/Show/Unique-ningenwage-http://www.wageningenur.nl/en/news

potatoes.htm-in-phytophthora-combat-better  
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  كواAلمبور التكميلي بشأن المسئولية والتعويض –ويا جالمجر تصدق على بروتوكول نا 

والتPابع لبروتوكPول قرطاجنPة بشPأن  التعPويضر التكميلي بشPأن المسPئولية كوا@ لمبو –ويا جصدقت المجر على بروتوكول نا

يومPاً مPن  ٩٠. يمثل ھذا منتصف الطريق نحو تنفيذ البروتوكول والذي يPتم بعPد ٢٠١٣ديسمبر  ٩الس8مة ا9حيائية وذلك يوم 

مPن جانPب ا(طPراف فPى بروتوكPول قرطاجنPة بشPأن الس8Pمة الموافقPة ، القبPول، ا@نضمام، التصديق ،٤٠الوثيقة تاريخ ايداع 

   ا9حيائية .

إلى المساھمة فى حفظ وا@ستعمال المستدام للتنوع البيولوجى من خ8ل توفير قواعد وإجراءات  تكميليويھدف البروتوكول ال

  تدابير ا@ستجابة فى حالة حدوث ضرر ناتج عن الكائنات الحية المعدلة وراثياً .تخاذ دولية @

http://www.cbd.int/doc/press/2013/pr-2013-12-17-راءة البيان الصPحفي ،  برجPاء مطالعPة الPرابط لق

en.pdf-bs. 
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  البروتينات تساعد النباتات على " الضبط الدقيق " لNستجابة المناعية لمسببات ا�مراض

حدد الباحثون من معھد ماكس ب8نك لبحوث تربية النبات فى كولونيا ومعھد الكيمياء الحيوية فى جامعة كولونيا جنباً إلى جنب 

المناعة لديھا ضد إستجابة  ضبط، مما يكشف إمكانية النباتات ركباتھمما(بعاد للبروتينات الرئيسية و الث8ثي اءالبن ،مع زم8ئھم

  .مسببات ا(مراض



وذلك باستخدام عPدة ، م من الميكروبات المسببه لCمراض، فإن النباتات تدافع عن نفسھا ضد أي ھجومثل غيرھا من الكائنات

مناعPة " ال . وأحد ھذه الخطPوط ھPوتدريجياً  استجابة المناعة لديھاوالتى تكثف  ،مراحل العدوى المختلفةخطوط من الدفاع فى 

  .ةممرضكائنات ال، حيث تتعرف مستقب8ت المناعة النباتية على عوامل مرض معين ينتجھا ال" ؤثرالمثارة نتيجة المُ 

المحتمل ظھر التركيب أن المركز الفعال . وأ EDS1-SAG101التركيب الذري للمركب للبروتينى  تحديد الباحثوناستطاع 

أظھر الفريق البحثPى أيضPاً أن نباتPات ا(رابيدوبسPيس  بيز.يلالنزيم محمى تماماً بنوع من الغطاء وأنھم لم يكتشفوا أي نشاط @

، قد أظھرت مقاومة لبعض مسببات عن طريق الطفرات PAD4, EDS1 الـ كل منلالتي تم تدمير مركز التحفيز المفترضة 

،  وأنPه @ يوجPد مركبPات مسPتقرة ،  فإنPهين شبيه الليبيزممثل النوع البرى . كما أنھا قد أظھرت أنھا بدون دو ا(مراض مثلھا

  .فإنه @ تكون ھناك استجابة مناعية heterodimerased C-terminalsبدون 

 لمزيد من التفاصيل حول ھذا البحث ولقراءة البيان الصحفي برجاء مطالعة الرابط 

-plant-snapshot-http://www.mpg.de/7654177/molecular

ilter_order=L&research_topicdefence?f.  
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 العلمي البحث

  ا�رز المعدل وراثياً ليس له تأثير ضار على فئران ويستار

فPى صPنف ا(رز CryAb) أو CryAc  ( صPنعمُ  BtعPن طريPق إدخPال جPين  Bt TT51تPم تطPوير ا(رز المعPدل وراثيPاً 

MingHui63 ول ھوى وانغ من المركز الصينى لمكافحة ا(مراض والوقاية  ر. أجرى ايPق حPار وزم8ؤه دراسة للتحقيPا_ث

. تم تغذية جيلين من ذكور وأنPاث فئPران ويسPتار الطويلة المدى لمحاصيل التكنولوجيا الحيوية على صحة ا9نسان أو الحيوان

تقدر و TT51أو أرز  ،MingHui63أرز  وأ ،% من ا(رز التقليدى٦٠حتوى على ، وتعتمد على ا(رزت ئيةغذاانظمة على 

  ا@ستجابات التشريحية المرضية وتم عمل مقاونة بين المجموعات .وكلينيكي . درس الباحثون متغيرات ا(داء ا(بالوزنذلك 

،  البيانPات ا9نجابيPة، ، اسPتھ8ك الغPذاءأظھرت النتائج أنه @ توجد فروق ذات د@له إحصائية بين المجموعات فى وزن الجسم

، ، والطحPالمثPل المPخ والقلPب والكبPد، لم يPتم م8حظPة أي شPذوذ فPى أنسPجة وخ8يPا ا(جھPزة العامPة الجسم/نسبة وزن العضو

وبناء على ھذه النتائج فإن الباحثين  .بيض والرحم والخصية وطبقات الجلد، والمعدة وا(معاء الدقيقة والغدة النخامية والموالكلي

  قد استنتجوا أن ا(رز المعدل وراثياً @ يمثل أى ضرر على ا(داء التكاثري للفئران .

ص البحثى عبر الرابط يمكنك قراءة الملخ

13008077http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S02786915.  
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  ما وراء كروب بيو تك

  للكشف عن طفيل الم2ريا ةحتملمعف ضتكشف نقطة دراسات 



ى ينقPل مPا يمكPن أن يكPون نقطPة ضPعف محتملPة فPى الطفيPل الPذ (UCR)ريفPر سPايد ، أكتشف بPاحثون فPى جامعPة كاليفورنيPا

فى جينوم الب8زموديوم والPذى   DNA methlation دن أ الـة . حيث إكتشف الباحثون مستويات منخفضة من ميثيلالم8ريا

الباحPث  –وذلPك وفقPاً @سPتاذ علPم ا(حيPاء بجامعPة كاليفورنيPا كPارين لPوروش  ،يPاً ح لبقPاء الطفيPل ضPرورياً◌ً قPد يكPون عPام8ً 

  الرئيسى للدراسة .

ب8زموديوم يختلف عن مثيلة فى البشر مما يجعل من السھل العمل الفى الذي وجد   DNA methlation دن أ ميثلة الـ إنزيم

نPPه أن يقتPPل الطفيPPل فPPى جسPPم فإنPPه بإمكا الميثلPPة " إذا أمكPPن تطPPوير دواء يمكنPPه تثبPPيط إنPPزيمروش  . وتضPPيف لPPوافPPهقعلPPى اي

  ".المصاب

رھPا الطفيPل قPد جعلPت منPه مقاومPة (كثPر ، حيPث أن الطفPرات التPى طويحرص الباحثون على إيجاد دواء جديPد ضPد الم8ريPا

ه الكاملة روش فى النھاية إلي رسم خريطة للشبكات التنظيمية التي تسيطر على دورة الحيا تھدف لو. ا(دوية فعالية فى السوق

  " .نقطة ضعفة" نحن فى محاولة للعثور على  قالت لوروش. للطفيل

ط لبيPPان الصPPحفي لجامعPPة كاليفورنيPPا ،  ريفPPر سPPايد برجPPاء مطالعPPة الPPرابلمزيPPد مPPن التفاصPPيل حPPول ھPPذا البحPPث ولقPPراءة ا

http://ucrtoday.ucr.edu/19520.  
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  توضح أن الخوف يمكن أن يورث ات علي القوارضدراس

. عPرض بPراين ديPاس وكيPري علPى أن الخPوف يمكPن أن ينتقPل إلPى ا(جيPال التاليPة أظھرت دراسة أجريت على الفئران دلي8ً 

وأدى ذلك إلى أن  .البرتقال قبل تلقى صدمة كھربائيةريسلر من جامعة ايمورى فى اط8نتا مجموعة من الفئران لرائحة أزھار 

 كھربائيPةالصPدمة ال تتلقP التPي الفئPران مPن فPالطا(.  أظھPرت أزھPار البرتقPال شم تلقى صدمة كھربائية بعد قوارضتتوقع ال

لPم يPتم . وكذلك أحفادھم نفس ا9حساس بالخوف بعد تعرضھم لرائحة أزھار البرتقال حتPى ولPو لPم يتعرضPوا لصPدمة مPن قبPل

  .الفئران التى لم تتعرض لصدمة فى م8حظة ذلك

منطقPة الPدماغ  ع8وة على ذلك ، فإن نسل الفئران التى تعرضت للصدمة قد عززت وضع خ8يا عصبيه أكثر من المعتPاد فPى

وأظھر مزيد من الفحوص أيضاً أن . DNAـ مما يشير إلى تغير طفيف فى ال، عن الكشف على رائحة زھر البرتقالالمسئولة 

ھذا التغيير قد أثر على الجينPات التPى توجPه الذريPة إلPى إنتPاج مزيPد مPن الجزيئPات التPي تسPاعد فPي الكشPف عPن رائحPة زھPر 

 Nature. نشPر البحPث فPى دوريPة DNAـ باحثون أن خ8يا الحيوانات المنوية يمكن أن تنقل التغير فPى الPالبرتقال .  ذكر ال

Neuroscience  ديسمبر ١فى عددھا الصادر.  

 لقراءة المزيد ،  برجاء مطالعة الرابط

http://www.nature.com/neuro/journal/vaop/ncurrent/full/nn.3594.html   
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