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  عالمًيا

  

  تتابع لجينوم ا�رز للجمھور في يوم العالمي لمكافحة الجوع ٣٠٠٠ إتاحه

تتHHHابع جينHHHى لJHHرز وھHHHو تعHHHاون مشHHHترك بHHين ا�كاديميHHHة الصHHHينية للعلHHHوم الزراعيHHHة  ٣٠٠٠نشHHر مشHHHروع ال 

)CAAS(  وث ا�رزHHدولي لبحHHد الHHوالمعھ)IRRS( ىHHل الجينHHين التسلسHHي بكHHوم فHHد الجينHHن  ٣٠٠٠ل  ومعھHHم

 Gigaس":ت ا�رز جنباً إلي جنب مع نشر ھذا الكHم مHن البيانHات فHي شHكل يمكHن الوصHول إليHه عبHر دوريHة 

science  وعبر قواعد البيانات المقتومةGiga DB ٠  

ويتزامن نشر ھذه المجموعة من البيانات والتHى تبلHغ أربعHة أضHعاف الحجHم الحHالي للبيانHات المتاحHة عHن ا�رز 

وذلك بھHدف تسHليط الضHوء علHى الجھHود المبذولHة  )٢٠١٤مايو  ٢٨(ور مع اليوم العالمي لمكافحة الجوع للجمھ

لتطوير الموارد التى من المتوقع أن تساعد على تحسين ا�من الغذائي العالمى وبخاصة في المناطق ا�كثHر فقHداً 

  ٠في العالم 

من بيانات تسلسل جينوم ا�رز  ٣٠٠٠ ن الوصول إليالدكتور روبرت زيجلر " ا – IRRIوقال المدير العام ل 

يسرع بشكل كبير من قHدرة بHرامج التربيHة للتغلHب علHى العقبHات الرئيسHية التHى مHن المتوقHع أن يواجھھHا الجHنس 

وأضاف إن ھذا المشHروع سيضHيف كميHة ھائلHة مHن المعرفHة لعلHم وراثHة ا�رز  ٠البشري في المستقبل القريب "

انية الحصول علي تحليل مفصل من قبل المجتمHع العلمHي لكHي يسHتفيد فHي النھايHة المزارعHون كما يساعد في امك

  ا�كثر فقداً والذين يداومون على زراعة ا�رز تحت أقسي الظروف 

   يرجى قراءة البيان الصحفي عبر الرابط –لمزيد من المعلومات 

http://www.genomics.cn/en/news/show_news?nid=100006   

  .Giga science 7-3-217X-http://dx.doi.org/10.1186/2047إلي الرابط المفتوح لدورية الوصول 
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  أفريقيا

  التكنولوجيا الحيوية الزراعية تفيد مصر :وزير الزراعة واستص+ح ا�راضي المصري 

يمكHن عبHر اعتمHاد التكنولوجيHا الحيويHة الزراعيHة أن تسHHتفيد مصHر : سHيما فHي مواجھHة تحHديات المنHاخ الحاليHHة 

وزيHر الزر:اعHة  –حديHد صرح بذلك الدكتور ايمن أبHو  ٠والمستقبلية وكذلك لمواجھة التغيرات البيئية المتوقعة 

مصHHر فHHي لقHHاء جمHHع سHHيادته وعHHدد مHHن الخبHHراء ا�مHHريكين يمثلHHون مؤسسHHة مجلHHس  -واستصHH"ح ا�راضHHي  



مHHدير مركHHز  –وقHHد ضHHمت الزيHHارة أيضHHاً ا�سHHتاذ الHHدكتور/ نجHH"ء عبHHدIFIC( –  X(معلومHHات الغHHذاء الدوليHHة 

  ٠الزراعي الدكتور /أحمد والي والخبير  )ايبيك(مصر  –معلومات التكنولوجيا الحيوية 

أكد الدكتور /أبو حديد على آرائه بشأن التكنولوجيا الحيوية الزراعية في مصر وأوضح كيف أن الحكومة تھHدف 

كمHا أوضHح أنHه  –إلى التغلب على تعليق زراعة مجموعHة مHن الHذرة والسHابق اعتمادھHا كمحصHول تكنHو حيHوى 

عديHHد مHHن النباتHHات المعدلHHة وراثيHHاً والواعHHدة مثHHل القمHHح والقطHHن  –فHHي انتظHHار الموافقHHة  –يقHHف فHHى الطHHابور 

  ٠والطماطم والبطاطس وبنجر السكر 

كما أوضح حرص سيادته على أھمية العمل على تطوير محاصيل تحمل صفات مقاومة الجفاف وتحمل درجHات 

كمHHا أكHHد أھميHHة تطHHوير  ٠مختلفHHة مHHن التغيHHرات فHHي مسHHتويات الميHHاه والملوحHHة وكHHذلك محاصHHيل تقHHاوم ا=فHHات 

محاصيل تعمل على التقليل من ا:عتماد على المبيدات والتHى اصHبح العديHد منھHا يسHتخدم بطHرق غيHر مشHروعه 

  ٠حتى ولن لم يتم الموافقة عليه 

وكان فريHق مؤسسHة مجلHس معلومHات الغHذاء الدوليHة قHد نظHم فHي وقHت سHابق ورشHتى عمHل طHول التواصHل فHي 

اعربHHت أسHHتاذ  IFICوفHHي مقابلHHة مسHHجلة مHHع مؤسسHHة  ٠يHHة وذلHHك بالتعHHاون مHHع ايبيHHك مجHHال التكنولوجيHHا الحيو

  ٠لدكتور/ نج"ء عبدX عن وجھة نظرھا حول ورشتى العمل وبرامج التوعية 

  



 IFIC  :-and-ific-www.foodinsight.org/about://http برجاء زيHارة موقHع  –لمزيد من التفاصيل 

safety.aspx-food    

 برجاء زيارة قناة يوتيوب  – IFICوعرض  –لمشاھدة المقابلة كاملة 

hannel/UCM2eUNyRkPDj0Ga9lR8QEUghttps://www.youtube.com/c.  
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  ى استراتيجية النمو ا�خضررواندا تتبن

وذلك من خ"ل اعتمHاد اسHتراتيجية النمHو  ٢٠٥٠تأمل رواندا أن تتحول الى احدي دول العالم النامي بحلول عام 

وزيHر المHوارد الطبيعيHة بروانHدا خH"ل مHؤتمر مصHرف  –صHرح بHذلك السHيد ستانيسH"س كامHانزي  ٠ا�خضر 

وأضHاف أن الحكومHة تأمHل أن يكHون  –فHي كيغHالي مHايو  ٢٣ – ١٩التنمية ا�فريقي والHذي عقHد فHي الفتHرة مHن 

قطاع الخدمات قوياً حيث يكون للصناعة والزراعة تأثير ضئيل على البيئة كما يأمHل فHي تحسHين كفHاءة اسHتخدام 

  ٠الموارد والعمل بطريقة مستدامة 

تصادية التى تعزز التغييHر البيئHى ا�نشطة ا:ق وأوضح كامانزي أن استراتيجية النمو ا�خضر تنحاز إلي اختبار

  ٠من أجل التنمية ا:جتماعية وفى الوقت نفسه : تسبب ضرراً للبيئة أو للبشر 

  ٠وقHHد وضHHعت ھHHذه ا:سHHتراتيجية مHHن اجHHل التغلHHب علHHى الصHHعوبات الرئيسHHية والتHHى تواجHHه التنميHHة المسHHتدامة 

ھHو جHزء مHن اسHتراتيجية البنHك ا�فريقHي للتنميHة والجدير بالذكر ان التحول الHى النمHو ا�خضHر والنمHو الشHامل 

٠ ٢٠٢٢-٢٠١٣  

   http://allafrica.com/stories/201405261805.htmlبرجاء مطالعة الرابط  –لقراءة المزيد 
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  في زيمبابوي Btقادة المزارعين يدعوون الى اجراء التجارب الحقلية للقطن المعدل وراثياً 

لتكنولوجيHا الحيويHة يجب على زيمبابوي إجراء التجارب الحقلية الخاصHة بھHا لدراسHة مزايHا وعيHوب محاصHيل ا

مونيكHا  –صHرح بHذلك رئHيس ا:تحHاد الHوطنى للمHزارعين فHي زيمبHابوى  ٠استناداً إلى ا�وضاع المحليHة للHب"د 

  ٠تشينا ماسا 



الدراسية في محطHة شHيتا: الزراعيHة فHي مHا:وي حيHث يHتم اجHراء التجHارب وقد انضمت تشينا ماسا إلى الجولة 

  ٠ Btالحقلية للقطن المعدل وراثياً 

ونحHن كمHزارعين نبحHث عHن  ٠الحقليHة التHى تHتم ھنHا فHي مHا:ويانا معجبة جHداً بتجHارب القطHن المعHدل وراثيHاً 

ن عوائد المزرعة وأيضاً تلك المحاصيل التى تظھHر مقاومHة ا:بتكارات التكنولوجية الجديدة والتى يمكن ان تحس

علينا ا: نقاوم التكنولوجيات الجديدة التى لديھا لJمراض وتخفض التكاليف وتحسين ا�رباح " واضافت " يجب 

تشHمل الجولHة الدراسHية أيضHاً القدرة على تحويل سبل العيش وا:قتصاد لHدينا بمHا يتماشHى مHع أجنHدة زيمبHابوى "

اتحHاد مزارعHي  –ممثلHين مHن ا:تحHاد التجHارى لمزارعHى زيمبHابوي  –السادة ممثلى المزارعين فHي زيمبHابوي 

  ٠ (NBA)يضاً ممثلين عن السلطة الوطنية للتكنولوجيا الحيوية في زيمبابوي وأ –زيمبابوي 

  tories/201406020407.htmlhttp://allafrica.com/s.برجاء مطالعة الرابط  –لمزيد من التفاصيل 
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  ا�مريكتين

  

  استبيان يوضح معارضة متزايدة لتعليم ا�غذية المعدلة وراثياً 

فة ما إذا كHانو يوافقHون من البالغين لمعر ١٠٠٠دراسة شملة (IFIC)   أجري المجلس الدولى لمعلومات ا�غذية

  ٠ا�غذية والعقاقير ا�مريكية لوضع ع"مات على ا�غذية المعدلة وراثياً على سياسة إدارة 

ھذه النتيجة ثابته  ٠في المائة من البالغين في الو:يات المتحدة يوافقون على ھذه السياسة  ٦٣أظھرت النتائج أن 

أيضHاً أن المعارضHة لھHذه السياسHة تتزايHد أيضHاً  IFICيعتHرف  ،ومHع ذلHك  ٠على مدي السنوات السHت السHابقة 

فHي المائHة يعارضHون ھHذه السياسHة وذلHك ارتفاعHاً  ١٩على مر السنين حيث أظھرت نتائج الدراسة ھذا العHام أن 

  ٠ ٢٠٠٨في المائة في عام  ١٣و  ٢٠١٢في المائة في عام  ١٤من 

لصHHحية والزراعيHHة لمحاصHHيل اراد علHHى علHHم مHHن الفوائHHد أنHHه عنHHدما يكHHون ا�فHH ،أظھHHر ا:سHHتبيان باسHHتمرار "

مشHHيراً إلHHى أن اعطHHاء معلومHHات دقيقHHة حHHول  ،فHHإن معظHHم ا�مHHريكيين يتقبلHHون ا�مHHر  ،التكنولوجيHHا الحيويHHة 

والتHى تقHوم بإسHتط"ع  IFICالتكنولوجيا الحيوية ھو أمر ھام لتعزيز الخيارات الغذائية  المتاحة " وذلك وفقHاً ل 

  ٠ ١٩٩٨ستھلكين حول محاصيل التكنولوجيا الحيوية منذ عام راي الم

  لمزيد من المعلومات برجاء مطالعة الرابط

 http://www.candyusa.com/CST/CSTDetail.cfm?ItemNumber=10134   
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  باحثون يكتشفون ما يمكنه ان يقاوم لفحة ا�رز

ميكروبHاً طبيعيHاً يمكنHه أن  )(UC Davisوجامعة كاليفورنيا ديفيز  (UD)حدد علماء من جامعة و:ية دي"وير 

  ٠التى تؤدي إلى مرض لفحة ا�رز والذي يسببه الفطر ماجنا بورتى أوريزا  يمنع نمو الفطريات

فHي التربHة حHول نبHات ا�رز ويسHتحث  ١٠٥بسHود ومونHاس كلHورا فHيس أي ايHه  ،يعيش ميكروب التربHة المفيHد 

  ٠منظومة دفاعية في ا=رز لمحاربة الفطريات 

اسHتخدم  ،وفي دراستھم  ٠زراعة والمصادر الطبيعية كلية ال –قاد البحث ھارش بايس من جامعة و:ية دي"وير 

نوعاً من البكتريا التى توجد بشHكل طبيعHى والتHى تHم عزلھHا  ١١الباحثون تقنيات التسلسل الجينى الحديثة لتحديد 

تHHم اختبHHار ھHHذه البكتريHHا فHHي المعمHHل ضHHد الفطHHر  ٠مHHن النباتHHات ا=رز التHHى تنمHHو فHHي حقHHول و:يHHة كاليفورنيHHا 

أدي ھHذا الميكHروب  ٠واوضح تأثير مضاد قوي ضد مHرض لفحHة ا�رز  ١٠٥اس كلورافيس اي ايه ليسودومون

% فHي حHين منHع أيضHاً نمHو الفطريHات ٩٠الذي تم عزله من التربة الى تخفيض تكHوين الفطHر بنسHبة تقHرب مHن 

  ٠في المائة ٧٦بنسبة تصل الى 

  لصحفى عبر الرابط يرجى مطالعة البيان ا ،لمزيد من التفاصيل حول ھذا البحث 

disease-rice-article/blunting-http://www.dbi.udel.edu/news   
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  الھادئ والمحيط آسيا

  

مناقشAAة مائAAدة مسAAتديرة سياسAAية وورشAAة عمAAل حAAول كيفيAAة تنAAاول اBعAA+م للمحاصAAيل التكنAAو حيويAAة فAAي دول 

  جنوب شرق آسيا

عقدت جلستين متوازينتين ضمت واضعى السياسات والعاملين في مجHال ا:عH"م مHن كمبوديHا و:وس وميانمHار 

Hة وفيتنام والفلبHي المنطقHة فHا الحيويHيل التكنولوجيHال محاصHي مجHورات فHر التطHى آخHول علHة والحصHين لمناقش

فيتنHHام ونظمھHHا المركHHز  ،ھHHانوي  ،وذلHHك فHHي فنHHدق باوسHHون الHHدولي  ٢٠١٤مHHايو  ٢٧ -٢٦وذلHHك فHHي الفتHHرة مHHن 

Hال الزراعHي مجHى فHث العلمHا والبحHات العليHةا�قليمي لجنوب شرق آسيا للدراس(SEARCA)  زت  ٠Hد ركHوق

الطاولة المستديرة والتى عقدت تحت عنوان " مائدة السياسHات المسHتديرة الحاديHة عشHر لبنHاء القHدرات التنافسHية 

في مجال الزراعة في المرحلة ا:نتقالية لدول جنوب شرق آسيا " حول موضوع " حول موضوع " التكنولوجيHا 



تركHزت ورشHة العمHل  ٠منHاخ والتكامHل بHين دول آسHيا " الحيوية الحديثة نحو غذاء آمن في ظل سيناريو تغيHر ال

" التواصل في مجال التكنولوجيا الحيوية للوصول إلي ا�من الغذائي والزراعHة اbقليمية لممارسى ا:ع"م حول 

  ٠المستدامة "

المملكHة المتحHدة والHدكتور  ،لcقتصHاد  PGتضمنت ورش العمل عرضين من السيد جراھام بروكس من جامعة 

مHHHد ھيرمHHHان مHHHن المركHHHز ا:ندونيسHHHى للتكنولوجيHHHا الحيويHHHة الزراعيHHHة وبحHHHوث المHHHوارد الوراثيHHHة والتنميHHHة ح

(ICABIOGRAD) ا  ٠HHيل التكنولوجيHHة لمحاصHHادية والبيئيHHد ا:قتصHHول الفوائHHة حHHروكس دراسHHيد بHHدم السHHوق

عالية الجودة وا:نتاجيHة وكHذلك مضيفاً أن تقنية مقاومة الحشرات في المقام ا�ول قد أعطت محاصي"ً  ،الحيوية 

زادت من عوائد الف"حين بينما سHاعدت المحاصHيل المتحملHة لمبيHدات ا�عشHاب بشHكل كبيHر فHي خفHض تكHاليف 

وأوضHح  )غHازات الدفيئHة(كمHا سHاھمت أيضHاً فHي تخفHيض غHازات اbحتبHاس الحHرارى  )عدم الحرث(المزرعة 

كمHا أوضHح أنHه مHع ا=ثHار السHلبية  ٠تكنولوجيHا الحيويHة الحديثHةالدكتور ھيرمان الحاجHة الHى اسHتخام تطبيقHات ال

لتغير المناخ في مجال الزراعة فإن التكنولوجيا الحيوية الحديثة ھي أداة مفيدة للغاية والتHى مHن شHأنھا أن تسHاعد 

يل مثHHل اكتسHHاب بعHHض المحاصHHعلHHى معالجHHة المشHHاكل التHHى : يمكHHن معالجتھHHا مHHن خHH"ل تربيHHة النبHHات لتقليديHHة 

  ٠صفات مطلوبة محددة والتى ھي ضرورية للتكيف مع تغير المناخ 

وقد قام بإدارة المائدة المستديرة رئيس الفريق ا:ستشاري للتكنولوجي الحيوية بوزارة الزراعة بالفلبيين الHدكتور 

مHHن تركHHزت المناقشHHات حHHول أثHHار منتجHHات التكنولوجيHHا الحيويHHة علHHى الزراعHHة وا= ٠سHHاتورنينا سHHي ھHHالوس 

الغذائي والفقر في المنطقة وأيضHاً حHول استكشHاف المجHا:ت المحتملHة للتعHاون فHي تطHوير منتجHات التكنولوجيHا 

وكان المشاركون ممثلين عن الجامعة الملكيHة  ٠  CLMVالحيوية واستراتيجية التكيف مع التغير في المناخ في 

والمجموعHة  ،ة فHي جمھوريHة :و الديمقراطيHة الشHعبية وزارة العلوم والتكنولوجيا الحيوي ،الزراعية في كمبوديا 

  ٠ومعھد علوم الوراثة الزراعية في فيتنام  ،العاملة لJمن الغذائي في ميامار 

 ٠الHدكتور رودورا  ر   ISAAAوقد تم إدارة ورشة العمل ال"ثية لوسائل ا:ع"م من قبل كبير موظفي برنامج 

وقHد مثHل مكانHاً  ٠السHيدة ماريHا سيسHيليا  )SEARCA(نولوجيHا الحيويHة ومنسHق مركHز معلومHات التك ،الديميتا 

يبيين لتبادل الخبرات حول كيفية صياغة ا�خبار في مجال التكنولوجيا الحيويHة فHي والفل CLMVلcع"مين في 

تكنولوجيHا كما أنه قد أعطي دروساً مستفادة في كيفة نقل أخبار أكثر دقة وقائمة على العلHم فHي مجHال ال ٠ب"دھم 

  ٠الحيوية 

ومعھHHد علHHم الوراثHHة  ،ايHHه جHHي بيوتHHك فيتنHHام  ،كHHروب :يHHف آسHHيا  ، ISAAAشHHارك فHHي تنظHHيم ھHHذه الفعاليHHة 

  ٠التابع :كاديمية فيتنام للعلوم الزراعية  )AGI(الزراعية 



  

برجHاء  ،ا لمزيد من المعلومات حول تحHديثات التكنولوجيHا الحيويHة فHي الفلبيHين أو فHي منطقHة جنHوب شHرق آسHي

عبHHHHHHHHHHر الHHHHHHHHHHرابط  SEARCAزيHHHHHHHHHHارة موقHHHHHHHHHHع مركHHHHHHHHHHز معلومHHHHHHHHHHات التكنولوجيHHHHHHHHHHا الحيويHHHHHHHHHHة فHHHHHHHHHHي 

http://www.bic.searca.org/  

    bic@agri.searca.org أو أرسال رسالة عبر البريد ا:ليكتروني الى
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  متحمل للجفاف mungbeanفريق بحثي من استراليا يطور 

فHHHHي اسHHHHتراليا علHHHHى انتHHHHاج أصHHHHناف مHHHHن  )QUT(يعكHHHHف فريHHHHق بحثHHHHي مHHHHن جامعHHHHة كوينز:نHHHHد للتكنولوجيHHHHا 

mungbean  افHHاد الجفHHل إجھHHى تحمHHدرة علHHبة وق"HHر صHHدري  ٠وكثHHاجادافين مونHHيور سHHح البروفسHHوأوض

 mungbeanا�ستاذ بجامعHة كHوينيز :نHد للتكنولوجيHا والباحHث مايكHل دوت �عضHاء الجمعيHة ا�سHترالية لHل 

   mungbeanأنھم يستھدفون ث"ثة عناصر أساسية لتطوير أنواع أكثر ص"بة من ال 

دودت فHHإنھم يعملHHون لتعزيHHز بنيةجHHذر النبHHات وذلHHك بھHHدف جعHHل النظHHام الجHHذري علHHى مسHHاحة أعمHHق لHHووفقHHاً 

كمHا أنھHم أيضHاً  ٠وللحصول على انتشار للجذور على مساحة أوسع للحصول على المياه والمواد المغذية الذائبة 

جية العالية فHي ظHروف ذات ا:نتا mungbeanيستخدمون برامج النمذجة الحاسوبية لتحديد أفضل أصناف ال 

  ٠النمو المختلفة 



متناميHة مHن وقال دودت " أظھر ھذا البرنامج نجاحاً كبيراً فيما يتعلق بمربى الHذرة الرفيعHة كمHا أظھHر امكانيHات 

وأيضHHاً نحHHو تطHHوير علHHم الوراثHHة وتحديHHد  ، mungbeanحيHHث القHHدرة علHHى تHHوفير فوائHHد كبيHHرة لمزارعHHي ال 

  ٠الم"ئمة لبيئة معينة " و mungbeanأفضل أنواع ال 

  عبر الرابط  UQTبرجاء مطالعة البيان الصحفي ل  ،للمزيد حول ھذا الموضوع 

id=73175-https://www.qut.edu.au/news/news?news   
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  باكستان تكثف إنتاجية القطن

أفادت دائHرة تسHجيل شHھادات البHذور ا:تحاديHة فHي باكسHتان أن وزارة صHناعة ا�نسHجة قHد سHھلت عمليHة تHوافر 

مليHون طHن متHري مHن  ١٧ر  ٧٩١ر ٢٥د صادقت بالفعل على ما يسHاوي وأنھا ق ،البذور ذات النوعيات الجيدة 

% مHن إجمHالى إحتياجHات ٤٤ر٨وقال التقرير أن ھذا يمثHل فقHط  ٠البذور وذلك لتكثيف انتاجية القطن في الب"د 

وأيضHHاً فHHإن اللجنHHة الوطنيHHة للسHH"مة ا:حيائيHHة فHHي  ٠مليHHون طHHن متHHرى  ٤٠ر٠٠٠البHHذور والبالغHHة مHHا يسHHاوي 

تان والمنبثقة عن وزارة التغيرات المناخية ومقرھHا فHي اسH"م آبHاد قHد صHادقت أيضHاً علHى السHماح بتسHويق باكس

  ٠نوعاً من بذور القطن في الب"د  ٢٨

   http://www.pabic.com.pk/news_detail.php?nid=49 برجاء مطالعة الرابط ،لمزيد من التفاصيل 
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  تشكيل جديد لھيئة التكنولوجيا الحيوية اFسيوية

رة اتحHHاد جمعيHHات آسHHيا للعHHاملين فHHي مجHHال التكنولوجيHHا الحيويHHة تHHم تعيHHين مجموعHHة جديHHدة مHHن المسHHئولين bدا

)FABA(  وھي المسئولة عن تنظيمBio Asia  ةHا الحيويHنوي للتكنولوجيHال السHال ا�عمHم  ٠وھو منتدى رجHت

حيHث تHولي البروفسHيور  ،ذلك خ"ل اجتماع الجمعية العمومية السنوي الحادي عشر والHذي عقHد فHي حيHدر آبHاد 

كما تولي الدكتور  ، FABAرئيس المؤسسة الوطنية للعلوم في سري :نكا منصب رئيس ھيئة  ،اثييا دبليو سوم

كمHا تضHمنت  ٠ا�ستاذ المساعد بمعھد نزام للعلوم الطبية في الھنHد منصHب السHكرتير العHام  –ي كومار كي فيجا

المعھHHد الھنHHدي للتكنولوجيHHا ا�سHHتاذ المتفHHرغ ب ،اللجنHHة عضHHوين جديHHدين وھمHHا البروفسHHيور كHHي فHHي راغافHHان 

  ٠مدير المعھد الوطنى للتكنولوجيا الحيوية للحيوان  ،الكيميائية والبروفسيور بي ريدانا 



دولة أسيوية بما فيھHا  ٢٠والتى يقع مقرھا الرئيسي في حيدر آباد شبكة من المقرات تمتد في  ، )FABA(تمتلك 

Hين وروسHHا والفلبيHنج"ديش وماليزيHHد وبHين والھنHازا  ،يا الصHيا وكHHران واندونيسHرائيل وايHHتان واسHتان وباكسHHخس

  ٠ونيبال واليابان وكوريا الجنوبية وسنغافورة وتاي"ند وسري"نكا وا:مارات العربية المتحدة 

 bioasia.php?page=faba-http://bioasia.in/about danءة المزيHHHHد برجHHHHHاء مطالعHHHHة الHHHHHرابط لقHHHHرا

http://biotech.einnews.com/article/207295671/5jq4d0VoUKpAqcqC?n=1&code=hJrLQrZj

9QAEpIxx  
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  أوروبا

  آلية وراثية تحمي النبات من الزنك

في البرتغال آلية وراثية جديدة لحماية النباتات المسHتويات  )IGC(يا جأكتشف باحثون من معھد غولبينكيان بجين

ايونHHات والHHذي يقHوم بنقHHل يHHنج  بروتينHاً  ZIF2أن الجHHين وجHHد البHHاحثون بقيHادة بHHو: دوكHي  ٠السHامة مHHن الزنHك 

  ٠الزنك إلي فجوات الخ"يا الجذرية وبالتالي فإنه يمنع توزيعه إلى ا�جزاء النباتية ا�خرى 

فقHد تHم مHع النباتHات  ،يقوم بحماية النبات ضد المستويات السامة مHن الزنHك  ZIF2اسة ما إذا كان البروتين ولدر

:حHظ البHاحثون أنHه عنHد المسHتويات العاليHة  ٠ ZIF2ذات المستويات العالية وكذلك تلك التى تفتقر إلي بHروتين 

قHل قHدرة علHى تحمHل المعHدن حيHث تميHزت تلHك كانHت أ ZIF2فإن النباتات التHى تفتقHر إلHي بHروتين  ،من الزنك 

 ٠وأدي ذلHك فHي النھايHة إلHي نقHص الكتلHة الحيويHة للنبHات  ،النباتات بجذور أقصر وانتاجية أقل مHن الكلوروفيHل 

كانHت قHHادرة علHى التعامHل بشHHكل أفضHل مHع المسHHتويات  ZIF2فHإن النباتHHات التHى تشHفر عHHن البHروتين  ،وعامHة 

أكHدت  ٠تدت جذورھا لمسافة أكبر وأنتجت كمية أكبر من الكلوروفيHل والكتلHة الحيويHة العالية من الزنك حيث ام

  ٠للنباتات للتعامل مع المستويات السامة من الزنك كان ھاماً بالنسبة  ZIF2ھذه النتائج أن وجود 

   برجاء مطالعة الرابط IGCلمزيد من المعلومات ولقراءة البيان الصحفي ل 

http://www.igc.gulbenkian.pt/pages/article.php/A=313___collection=pressReleases_

__year=2014. 

  ] ةرسال لصديق | تقييم ھذه المقالإ [

   



  العلمي البحث

  ادة الناتجة من الشعير المعدل وراثياً للكشفعن الحساسية لحليب اFبقارا�جسام المض

وكذلك �غراض ضHمان وتجھيز ا�غذية  ،ا�جسام المضادة والناتجة من النباتات المعدلة وراثياً ھامة لتشخيص 

لمركز الHدولي بفنلنHدا بالتعHاون مHع زم"ئھHم بHا VTTالجودة وبالتالي فقد طHور البHاحثون بمركHز البحHوث التقنيHة 

للھندسة الوراثيHة والتكنولوجيHا الحيويHة نظHام انتHاج قHائم علHى نبHات الشHعير للكشHف عHن الحساسHية ضHد الحليHب 

  ٠ D1 scFvفي ا:جسام المضادة المحددة  Eللجلوبولين المناعي  )BLG(البقري لبيتا اكتو جلوبولين 

  -  ٠ر٨ضHHل خ"يHHا شHHعير معHHدل وراثHHي كانHHت وجHHد البHHاحثون أن مسHHتوي التعبيHHر عHHن ا�جسHHام المضHHادة فHHي أف

فHي حالHة  ٠أسHابيع  ٣مجم/كجم من الوزن الطازج والتى ظلت ثابته على مHدي فتHرة الدراسHة والتHى بلغHت  ١ر٢

اسHتخدام  ) T2والتHى تHم متابعتھHا حتHى الجيHل (فإنه قد تم الحصول على أعلHي انتاجيHة مسHتقرة  ،حبوب الشعير 

  ٠لبذور بادئ محدد للجلوتامين في ا

وأيضاً فان الخطوط  ٠بشكل كبير من تراكم ا�جسام المضادة المؤتلفة  ERعززت ا:شارات الناتجة عن اتحاد 

اسHفرت التجريبيHة عHن  ٠ T2في حبوب الجيل  D1 scFقد فقدت القدرة على تراكم  ERالتى افتقدت اشارات 

أظھHرت التحلHي"ت  ٠اوة عاليHة الجHودة بدرجHة نقH )كيلو دالتون  ٣١( D1 scFمجم من  ٠ر٤٧عائد يصل إلي 

وتشير النتائج إلي أن النظام القائم على التعبير  ٠في المائة من البروتين المتقي كان بكامل قدرته  ٢٩ال"حقة أن 

عHHن البHHروتين فHHي الشHHعير المعHHدل وراثيHHاً يمكHHن اسHHتخدامه فHHي عمليHHة تجھيHHز منتجHHات ألبHHان الحليHHب وكHHذلك فHHي 

  ٠مسببه للحساسية من ا�طعمة والتى قد تكون مختلطة بالحليب البقري الكشف من المواد ال

http://link.springer.com/article/10.1007/s11248-لقHHراءة الملخHHص البحثHHي برجHHاء مطالعHHة الHHرابط 

2-9783-014  
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المعدل وراثياً على النبات والحيوانات التى تتغذي  BTدراسة ث+ثية المستويات الغذائية لتوضيح تأثير القطن 

  عليه 

 BTمHHن القطHHن  CryيHHة تسHHتھدف التحقيHHق مHHن نقHHل بروتينHHات أجHHري العHHالم ريHHش كومHHار وزمHH"ءه دراسHHة ث"ث

حشرة   ،والحيوانات المفترسة التى تتغذي عليه  )تربس تاباسي(المعدل وراثياً إلي نباتات تربس البصل العشيبة 

 ٠كمHا ھHدفت الدراسHة إلHي معرفHة تHأثير ھHذه البروتينHات علHى تطHور بقHاء  ٠ )أوريوس اندسHيديوس(بق الذھور 

نHانو جHرام مHن   ٤٣٫٦٣٧ و   ١٫٢٥٦ كان متوسط البروتين في أوراق القطن المعدل وراثيHاً لمفترسات وتكاثر ا



Cry1Ac    وCry2Ab   ازجHHوزن الطHHن الHHرام مHHل جHHوالي لكHHى التHHجة ا�وراق علHHتوي  �٠نسHHى المسHHوعل

 ٤ – ٢عدل وراثيHاً لمHدة الغذائي الثاني والذي تمثلة يرقات تربس البصل والتى تم تربيتھا عللى نباتات القطن الم

وعلHHى  ٠علHHى التHHوالي   Cry2Abو    Cry1AcمHHن   ٢٫١ ،  ٢٢٫١ أيHHام فHHإن نسHHبة وجHHود البHHروتين كانHHت

بلغHت    ،والHذي تمثلHة حشHرة بHق الزھHور والتHى تتغHذي علHى يرقHات تHربس البصHل   ،المستوي الغذائي الثالHث 

على التوالي والتى تHم التعبيHر عنھHا فHي   Cry2Abو    Cry1Ac% من مستوي البروتين  ٠٫٣ ، ٤٫٤ النسبة

  ٠ BTنباتات 

وفترات    ،وزن البالغين   ،والوقت ال"زم لنمو الحوريات   ،أظھرت النتائج أن بقاء المفترسات علي قيد الحياه 

وطHHول عمHHر الحشHHرات البالغHHة لHHم تتHHأثر بشHHكل كبيHHر نتيجHHة التغذيHHة   ،الخصHHوبة   ،مHHا بعHHد ومHHا قبHHل التبHHويض 

لم تتضرر من القطن المعHدل    ،بعد الزھور   ،كما تشير النتائج إلى أن المفترسات  ٠بروتينات المعدلة وراثياً بال

  ٠وراثياً عندما تناولته من خ"ل الفريسه 

وبالتالي فإنه يمكن لحشرات البق أن تستمر في أن تلعب دوراً ھاماً في المكافحة البيولوجية والتى تعتبرھامة فHي 

  ٠في مكافحة آفات الليبيدوبترا ا�ولية  BTظام البيئى للقطن وذلك عند استخدام القطن المعدل وراثياً مجال الن

 لقراءة المقال البحثي 

http://www.ingentaconnect.com/content/esa/jee/2014/00000107/00000003/art00006  
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   Cisgenesisمقاومة مرض اللفحة المتأخرة في البطاطا بإستخدام نھج 

متHه يبقي مرض اللفحة المتأخرة في البطاطا واحداً من ا�مHراض ا�كثHر تHدميراً :نتاجيHة البطHاطس وتحتHل مقاو

إدخال جينات بريه من المعHين الجينHى   ، Cisgenesisتعتبر ال  ٠ا�ولوية القصوي في مجال تربية البطاطا 

للنباتات باستخدام تقنية التعديل الوراثي وبالتالي فإنه يتم ا:حتفاظ بالخصائص المرغوبة للنبات وبھذا فھي تمثHل 

  ٠ اة لنبات البطاطنھجاً جديداً واعداً في مجال التربية لنقل المقاوم

و  RP1-sto1   ، لتقHHديم اثنHHين مHHن جينHHات مقاومHHة مHHرض اللفحHHة المتHHأخرة  CisgenesisتHHم اسHHتخدام ال 

RP1-vnt1.1  وريHHو:نم فينتHوع سHع النHHتولونيفيرم مHو:نم سHوع سHHين النHر تھجHك عبHع   ،وذلHHوالي مHى التHعل

عHة تHم تطويرھHا مHن النباتHات ا:علHى مجموعHة لHم تحتHوي أول مجمو ٠ث"ثة أنواع مختلفة من أصHناف البطاطHا 

إحتوت المجموعة الثانية من النباتات المعدلة وراثيHاً علHى كHل مHن جينيHى المقاومHة  ٠واحدة من جينات المقاومة 

تم تقيHيم ھHاتين المجمHوعتين مHن  ٠وھو جين المقاومة للمضاد الحيوى الكاناميسين    ، NPT IIولكن دون حين 



والمقاومHة لمHرض اللفحHة     ، Avrا:ستجابة لجينHات    ،وراثياً بإستخدام التقييم المورفولوجي  النباتات المعدلة

عHHن المجموعHHة مقاومHHة لمHHرض اللفحHHة    CisgenesisأظھHHرت ثمانيHHة مHHن النباتHHات الناتجHHة عHHن  ٠المتHأخرة 

  ٠المتأخرة والذي يرجع إلي نشاط كل من الجينين معاً 

HHالي مHHام الخHHذا النظHHر ھHHل يعتبHHع الناقHHل مHHه للتكامHHل عرضHHنف وأقHHى الصHHاداً علHHل اعتمHHة أقHHات الوراثيHHن المعلم

  ،وبالتالي  ٠بالمقارنة مع النقل الوراثي القائم على الواسمات 

فإنHHه يHHوفر أداة ھامHHة لتطHHوير جينHHات للمقاومHHة فHHي قطHHاع الزراعHHة كمHHا يسHHاھم فHHي انتHHاج بطاطHHا ذات تحمHHل دائHHم 

  ٠لمرض اللفحة المتأخرة 

  من المعلومات حول ھذه التقنية الجديدة برجاء مطالعة الرابط لمزيد

 6750/14/50/abstract-http://www.biomedcentral.com/1472   

  ] ةرسال لصديق | تقييم ھذه المقالإ [

  قصب سكر معدل وراثياً يمكنه النمو في ظروف نقص البوتاسيوم

وجHد أن أثنHين مHن الجينHات  ٠تمثل مشكلة عدم توفر البوتاسيوم المتاح عقبHة رئيسHية أمHام منتجHي قصHب السHكر 

CIPK23  وCBL9  ينHHل الجHHن تفعيHHئولة عHHى المسHHھAKT1  يHHتحكم فHHذي يHHو الHHيوم وھHHاة البوتاسHHي  ،قنHHوھ

  ٠المسئولة عن امتصاص البوتاسيوم في الجذور 

   ، AtCBL9 ،  AtCIPK23 ،فHHHإن ث"ثHHHة مHHHن عناصHHHر مسHHHار اbشHHHارات  ،بنHHHاء علHHHى الدراسHHHات السHHHابقة 

AtAKT1 Hات القصHي نبHا فHر عنھHادة التعبيHن زيHاكارم (ب  والموجودة في نبات ارابيدوبسيس ثالثانا قد أمكHس( 

% فHHي محتHHوي البوتاسHHيوم فHHي النباتHHات المعدلHHة وراثيHHاً عنHHد إجھHHاد نقHHص ٣١وقHHد أظھHHر ذلHHك زيHHادة تصHHل إلHHي 

% فHي محتHوي البوتاسHيوم ٣٥تم التقييم أيضاً في ظل بيئة مائيه والتى أدت أيضاً إلي زيادة قHدرھا  ٠البوتاسيوم 

  ٠معدلة وراثياً مقارنة بالنباتات غير المعدلة في النباتات المعدلة وراثياً مقارنة بالنباتات ال

ارتفHHاع أعلHHي  ،كانHHت للخطHHوط المعدلHHة وراثيHHاً جHHذور أطHHول  ،فHHي ظHHل ظHHروف انخفHHاض مسHHتوي البوتاسHHيوم 

مما يشير إلHي نمHو أفضHل للخطHوط المعدلHة وراثيHاً  ،وزن جاف أكثر من الخطوط غير المعدلة وراثياً  ،للنباتات 

يمكن أن تزيHد  AtCBL9 ،  AtCIPK23 ،   AtAKT1أن اbفراط في التعبير عن وأظھرت ھذه الدراسة  ٠

 ٠بشكل كبير مHن قHدرة نبHات قصHب السHكر علHى إمتصHاص البوتاسHيوم وبالتHالي تحمHل إجھHاد نقHص البوتاسHيوم 

نHدر يمكن لھذه النتائج أن يكون لھا آثار كبيرة نحHو تطHوير نباتHات قصHب سHكر يمكنھHا النمHو فHي المنHاطق التHى ت

  ٠فيھا امدادات البوتاسيوم 



  http://www.pomics.com/qi_7_3_2014_188_194.pdf برجاء مطالعة الرابط ،لمزيد من المعلومات 
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  محاصيل التكنوحيوية ما وراء 

  نباتات الجذور يمكن أن تطور بذور أكبر حجماً 

 ٠كشفت دراسة نشرت في دورية الجمعية الملكيHة أن النباتHات العالقHة علHى الجHزر يمكHن أن تطHور بHذوراً أكبHر 

نوعHاً مHن نباتHات الجHزر مHن  ٤٠رس باتريك كافانا وكيفن بيرنز من جامعة فيكتوريا في ويلنغتون في نيوزلندا د

أربع مجموعات خارج جزيرة نيوزلندا وقاموا بقياس أحجام نسلھم ومقارنته مع ا�حجام التHى سHبق تسHجيلھا فHي 

  ٠س البذور في نيوزلندا أطل

 ،علHى سHبيل المثHال  ٠وجودة في الجزر كانت أكبر من مثيلتھHا فHي نيوزلنHدا أظھرت النتائج أن بذور ا�نواع الم

% مHHن تلHHك التHHى وجHHدت للنHHوع ٢٠بHHذورھا أكبHHر حHHوالي شHHجيرة كوبروسHHما بروبينكHHوا صHHنف ماركينHHاي كانHHت 

بلغت بHذور شHجرة أوليريHا شاشHاميكا أكبHر بحHوالي الثلHث عHن  ٠بروبينكوا والتى توجد في البرالرنيس لينوزلندا 

وجHد البHاحثون أن ا:خت"فHات ليسHت كبيHرة جHداً ولكHن اتفقHت  ٠بليروفيلللم سHرينيفيرم  ،مثيلتھا في البرالرئيسي 

  ٠النتائج أن البذور كانت اكبر حجماً في الجزر 

 تلك النباتات قد تكHون ٠حجماً قد تنتج شت"ت أكبر تمتلك قدرة تنافسية عالية فإن البذور ا�كبر  ،ووفقاً للباحثين 

حجماً : يمكنھHا أن تسHافر لمسHافة ولكن البذور ا�كبر  ٠لھا حتى ميزة البقاء على قيد الحياة على المدي الطويل 

  ٠كبيرة وبذلك فإنھا تكون م"ئمة لنباتات الجزر 

 life-things/island-https://www.sciencenews.org/blog/wild-لقHHراءة المزيHHد يمكنHHك مطالعHHة الربHHاط 

seeds-plant-larger-evolution-prompts  
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  عزل بكتريا يمكنھا تحليل النفط الخام في الخليج الفارسي

 ٠ة البيولوجية إستراتيجية ناجحة ل"ستفادة من ا:نشHطة البيولوجيHة للقضHاء علHى الملوثHات البيئيHة تعتبر المعالج

يHتم ا=ن  ٠تملك بعض أنواع البكتريا التجربة القدرة على تحليل الكائنات وھذه البكتريا تعتبرھامه للبيئة البحرية 

تلHوث النفطHي فHي الخلHيج الفارسHي والبيئHة البحريHة تقييم أنواع من س":ت البكتريا التHى تHم عزلھHا مHن مواقHع ال

  ٠وذلك بشأن قدرتھا على تكسير وتحليل النفط الخام  ١٩٩١الملوثة بالنفط الخام خ"ل حرب الخليج عام 



تم جمع عدد خمسة عشر من بكتريا تحليل النفط الخام من المناطق الملوثHة بHالنفط فHي الخلHيج الفارسHي فHي أقلHيم 

ھذه البكتريا من حيث اثنين من العوامل الھامه مثل معدل النمو علHى الHنفط الخHام والتحلHل  ثم فحص ٠خرمشھر 

-PGأظھرت السH"لة  ٠تم اختيار ث"ثة من ھذه الس":ت لكي يتم دراستھا :حقاً  ٠البيولوجي الھيدروكربونى 

Z  ل النيوكل ٠تحلي"ً أفضل للنفط الخام وبالتالي تم إختيارھاHد تسلسHم تحديHلة ت"Hدات لسHيوتيPG-Z  ىHا تنتمHأنھ

  ٠إلي كورينبا كتريم فاريابل 

 ٠ ONR7a% من النفط الخHام بعHد أسHبوع واحHد علHى بيئHة ٨٢اثبتت ھذه الس"لة كفاءة أدت إلي تحلل حوالي 

  ٠قدرة عالية على ا:سح"ب وعلى التحليل بين جميع العز:ت  PG-Zكان أيضاً للس"لة 

يضHHاً أن كورينيHHا أكتHHريم فاريابHHل كانHHت لھHHا القHHدرة علHHى تحلHHل عHHدد مختلHHف مHHن كمHHا أظھHHر تحليHHل الجHHي سHHي أ

  ٠ا�لكانات في النفط الخام 

لمعرفHHHHHHHHHHHHة المزيHHHHHHHHHHHHد حHHHHHHHHHHHHول البكتريHHHHHHHHHHHHا المحللHHHHHHHHHHHHه للHHHHHHHHHHHHنفط الخHHHHHHHHHHHHام برجHHHHHHHHHHHHاء زيHHHHHHHHHHHHارة الHHHHHHHHHHHHرابط 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0025326X1400157X  
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  إع+نات

IPBO حيائية في مجال التكنولوجيا الحيوBية النباتيةتعلن عن دورة للدراسات العليا حول الس+مة ا  

التHابع لجامعHة غنHت بلجيكHا دورة للدراسHات  )IPBO(ينظم معھد التوعية في مجال التكنولوجيا الحيويHة النباتيHة 

العليا حول " الس"مة ا:حيائية في مجال التكنولوجي الحيوية النباتية " مHن خH"ل الHتعلم عHن بعHد للعHام الدراسHى 

علHHيم ا:ليكترونHHي الHHى تHHدريب العلمHHاء والمتخصصHHين فHHي القHHانون وتھHHدف ھHHذه الHHدورة الدوليHHة للت ٢٠١٥-٢٠١٤

فھHHي تجمHHع بHHين مزايHHا الHHتعلم عHHن بعHHد مHHع التHHدريب فHHي الحHHرم  ،وبطبيعHHة الحHHال  ٠السHH"مة ا:حيائيHHة والتقيHHيم 

 وتوفر أساساً قويHاً للمسHاعدة فHي التشHريعات وتفسHير وتقيHيم المخHاطر المتعلقHة بالسH"مة ،الجامعى بجامعة غنت 

  ٠اbحيائية وادارة المخاطر وا:تصال وذلك بالنسبة لمتخذي القرار والجمھور 

 برجاء مطالعة الرابط  ،لمزيد من المعلومات 

n/postgraduatehttp://www.ugent.be/we/genetics/ipbo/en/educatio   

أغسHHطس  ٣١مفتHHوح حتHHى  ٢٠١٥-٢٠١٤التقHHديم للعHHام الدراسHHي  ugent.be-Ine.Pertry@vib او ا:تصHHال

٢٠١٤٠  
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  دورة حول البيولوجيا الجزيئية لغير البيولويين

  :وق أدوات ا�حياء سوف توفر الدورة المكثفة للمشاركين صند

جميع المفاھيم البيولوجية ا�ساسية الضرورية والكافيHة لخلHق الشHعور بتطبيقHات التكنولوجيHا الحيويHة فHي الوقHت 

  ٠سويسرا  ،في المركز التدريبى في رول  ٢٠١٤يوليو  ٤ – ٣ومن المقرر عقد الدورة العادية في  ٠الحالى 

  ة الرابطلتحميل ووصف المقرر التدريسي برجاء مطالع

 -/files/courses/outline/redhttp://www.loroch.ch/sites/default 

biotechnology_redbiotechcourse.pdf  
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