
  ٢٠١٤سبتمبر  ٣                في ھذا العدد

  ا�خبار

  عالمًيا

 للتكنولوجيا الحيوية الزراعية  العلميه  ل�تصا�ت مبادرة العالمية تطلق كورنيل  •

 

  أفريقيا

   المحاصيل المعدله بالتكنولوجيا الحيوية تقبل على المزارعين يشجع سوازي�ند وزير •

  

  ا�مريكتين

    للجفاف محاصيل مقاومة بساعد على تطوير يمكن أن " المياه ترموستات  جين •

  

  آسيا والمحيط الھادئ

  ثورة خضراء ثانية لتحقيق التكنولوجيا الحيويةب المعدله  محاصيللا يراھن على  ي الھندف ةالزراع وزير •

  اثيامعدلة ور ذرة أصناف ربعةتراخيص 1 فيتنام منحت •

  

  أوروبا

  المحاصيل المعدله وراثيا مخاوفھا من تكنولوجيا تضع جانبا يجب أن أوروبا :يقول FSAI  الـ رئيس •

  

  البحث العلمي

 مقاومة اكثر ل� مراض يمكن أن يوفر  UZU شعير  فيالمطفر   BRI1الـ •

  لمقاومه مرض التبقع فى ورقه الذره الرماديه QTLsصفات كمية روابط لل عدهل خريطة ضعون الباحثون ي •

  Hvtلسم العناكب تعبر عن مقاومه للحشرات  اتتاالعلماء يقيمون نب •

  

  محاصيل التكنوحيوية  ما وراء

   نحل العسل لجينوم تسلسل يصدرون أوبسا� باحثون جامعة •

 استخدم الباحثون نباتات التبغ لمكافحة تفشي ا�يبو� •

  
  إع,نات

  المؤتمر العالمى لجذور ودرنات المحاصيل •

 تحسين المحاصيل دورةل  التسلسل القادم من تقنيات  الجيل •

 

  

    



  عالمًيا

  للتكنولوجيا الحيوية الزراعية  العلميه  ل,تصا0ت مبادرة العالمية تطلق كورنيل

 التكنولوجى الحيوي في الحوار العلم صوت إلى تكثيف جديدة تھدف مبادرة كورنيل أطلقت جامعة

 المبادرة التى وصفتھا ب ، والتحالف مديره ،ايفانجا  سارة .للعلوم كورنيل مبادرة تحالف ويطلق .الزراعي

التعامل  التى � يمكن العالمي المجتمع التي يواجھھا للتحديات نظرا ذات أھمية عالمية "الجذري بالتعاون"

 مواجھةل  جذري تعاون تشكيل استراتيجية على ينبغي أن تركز ،وبالتالي .والمؤسسات ا1فراد معھا من قبل

   .المعدلة وراثيا ت الكائنا سياسات ليس على مواجھه الجوع و

 التدريب وتنفيذ برامج والمستھلكين لصناع القرار الوسائط المتعددة تنمية موارد أنشطة المشروع وتشمل

 سيقوم فريق المشروع .الزراعي الحيوي التكنولوجي التواصل على

 حول بناءة أكثر سياسات تعزيز مع الشركاء المحتملين بالمشاركه

في  التحديات الرئيسية لمعالجة تبارھا أداة مفيدةباع التكنولوجيا الحيوية

  .مجال الزراعة

 Fجراء غيتس ميليندامؤسسة بيل و على منحة من التحالف حصل

من بين أنشطة  ،التكنولوجيا الحيوية  في  الفصل الدراسي شھادة نامجوبر الدورات القصيرة،المؤتمرات و

  .أخرى

cornell-http://www.news.cornell.edu/stories/2014/08/new- لمزيد من المعلومات :

grant-million-56-gets-science-alliance 

.collaboration-radical-http://allianceforscience.cornell.edu/blog/call   
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  أفريقيا

  المحاصيل المعدله بالتكنولوجيا الحيوية تقبل على المزارعين يشجع سوازي,ند وزير

 لزراعة محاصيل المحليين  ، المزارعينمابوزا جابو�ني ، بسوازي�ند شئون البيئةالسياحة و وزير تحدى

 الوضع العالمي ISAAA 46 في إط�ق كلمته جاء ذلك خ�ل .الدخلو العائد لزيادة التكنولوجيا الحيوية

 ٢٧يوم  سوازي�ند ،مباباني في  2013 :والكائنات المعدله وراثيا  / محاصيل البيوتكنولوجية التجاريةلل

فقط  لكن على مستوى العالم محاصيل معدلة وراثيا يزرعون بلدا ٢٧أن  مابوزا وأضاف .٢٠١٤ أغسطس



محاصيل التكنولوجيا  لمعرفة المزيد عن ه يشجعفإن ،وبالتالي .ھذه التكنولوجيا تستخدم أفريقيه دول ٣

  .بلدھم تجاريا في التكنولوجيا وتطبيق الحيوية

 في ھذه اللحظة،  .(SEA) ھيئة البيئةل  تجارب ميدانيةبطلب ل بالفعل القطن مجلس قدمت وقدوقال مابوزا " 

على  ، ولكن أنافي الب�د لحيويةمحاصيل التكنولوجيا اب يتعلق ا1مر عندما طالكثير من النشا لم يكن ھناك

 سوازي�ندب القطن من مجلس طلب ستعرضت (NBAC) الوطنية Biosaftey اللجنة ا�ستشارية علم بأن

سيتم  المواقع التي وتقييم مراجعة وضع اللمسات ا1خيرة على على وشك  اللجنة ,التجارب الميدانية Fجراء

  ".في وقت قريب من اللجنة المشورةيئه البيئه على تحصل ھ ونأمل أن .بھا اجراء التجارب إجراء

  لمزيد من المعلومات :

-minister-day/65495-the-of-http://www.observer.org.sz/news/pick

crops.html-gmo-grow-to-farmers-encourages.  
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  ا�مريكتين

 للجفاف محاصيل مقاومة بساعد على تطوير يمكن أن " المياه ترموستات  جين

يؤدى الى  الكالسيوم ارتفاع .خ�ياھم في مستويات الكالسيوم من خ�ل زيادة فقدان المياهل تستجيب النباتات

التي  اSلية الجزيئية ظلت فى النبات ، ولكن المياه  إعادة موازنة للمساعدة في فآليات التكي  اط�ق 

 .غير معروفه شارةاF ھذه Fرسال النباتات تستخدمھا

 الذى يمكن أن OSCA1 جين ،سييدو وجيمس يوان فانغ في جامعة ديوك وزم�ؤه بى مينغ تشن حدد

النبات  بأوراق  في غشاء الخلية بروتين م بترميزحيث يقو .مقاومة للجفاف محاصيل يساعد على تطوير

أنه  فريق البحث ووجد .الجفاف أثناء في الخلية الكالسيوم بزيادة تسمح القناة التي التى تعمل بمثابة الجذورو

 وعاءال في نفس من الجين معيبة  إصدارات  نباتات جنب مع جنبا إلى الطبيعية النباتات نمت عندما

 .الذبول المزيد من متحولةال النباتات ھدت، شللجفاف تعرضواو

 :متوفر في البيان الصحفي ،ا�كتشاف الجديد حول ھذا لمزيد من التفاصيل

.http://today.duke.edu/2014/08/droughttolerance 
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  الھادئ والمحيط آسيا

  ثورة خضراء ثانية لتحقيق التكنولوجيا الحيويةب المعدله  محاصيللا يراھن على  ي الھندف ةالزراع وزير

الطرق  استبدال يمكن أن تساعد في أن التكنولوجيا الحيوية سينغ موھان رادھا في الھند وزير الزراعة أكد

وخاصة  خضراء ثانية ورةث لتحقيق ھناك حاجة مشيرا إلى أن .الجودة واFنتاج لتعزيز الزراعة التقليدية في

دورا  تلعب التكنولوجيا الحيوية الزراعية وعلى ھذا النحو، فإن" :سينغ السيد قال ،الو�يات الشرقية في

   ".ھذه الدول في جودة اFنتاج في زيادة ھاما

عام  أغسطس ٢٥في  جھارخاند في الزراعية تكنولوجيا الحيويةالھندي لل معھدلل وضع حجر ا1ساس

 قد تأثرت الزراعةدرجة الحرارة،  التقلبات فيالمناخية و للتغيرات أنه نظرا وزير الزراعة كرذ .٢٠١٤

تسليط  حيث يجب  .المحاصيل ايضا  نوعية تأثر  اFنتاج ولكن خفض إلى ليس فقط ھذا وقد أدى . سلبا

يمكن معالجته  تاجاFن  انخفاضو ،المناخ مرنه للتعامل مع تقلبات     معدله  محاصيل فوائد الضوء على

تزايد عدد و محدودية الموارد الطبيعية ظل في وأضاف أنه .محاصيل التكنولوجيا الحيوية باستخدام  ايضا 

   .الزراعة الطرق التقليدية في لتغيير حاجة ملحة السكان، ھناك

، ا الحيويةالتكنولوجي في مجال البحوث ا1ساسية،  و متابعه  الجاريه  البحوث ھى تعزيز المعھد مھمةو

  .لموارد البشريةابناء قدرات  وكذلك

  http://pib.nic.in/newsite/PrintRelease.aspx?relid=109053 لمزيد من المعلومات :
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   اثيامعدلة ور ذرة أصناف ربعةتراخيص � فيتنام منحت

 معدلة وراثيا ذره  أصناف ربعةتراخيص 1 (MARD) التنمية الريفيةزراعة ولل فيتنام وزارة منحت

(GM)  حيوانيعلف ك ا�دمى  ل�ستھ�ك �ستخدامھا.  

أنھا  فيتنام أعلنت سنوات عندما منذ أربع ھذه العملية وبدأت

دلة المع من الذرة ا1ربعة ھذه ا1صنافل تجارب ميدانية ستبدأ

منذ  تقييم واسع النطاقو ات اختبارب مرت الذره وقد  .وراثيا

المعدلة  س�مة ا1غذيةل  فيتنام مجلس  ادھاعتم و، ذلك الحين

   .الحيوانية ا1ع�فو  وراثيا



 

 فيتنام سينجينتا مطورين بوساطه شركه ال Bt 11 , MIR162 تضم ،أربعة المعدلة وراثيا الذرة أصناف

وقال مؤسسه  ، فيتنام ديكالب مونسانتو شركة بواسطة  NK603و 89034 اثنين نفض� ع المحدودة،

 الترخيص ويعتبر .الضارة الصحية  الجانبيهاSثار  خاليه من  المنتجات  منح التوكي�ت لبدء المشروع  ان 

 ق ھذهتطبي في تسرع  الفيتنامية والحكومة ،غذية المعدلة وراثيال�  ى إطار قانون في خلق خطوة أولى

  .٢٠٢٠حتى عام  المستدامة لزراعةا  تحقيق  خطة مع يتماشى مما   .الزراعة التقنيات في

four-racyproject.org/2014/08/19/firsthttp://www.geneticlite- لمزيد من المعلومات :

vietnam/-in-approved-varieties-corn-gm   

-genetically-four-eslicens-grants-http://grains.org/news/20140828/vietnam

varieties-corn-modified  
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  أوروبا

   المحاصيل المعدله وراثيا  مخاوفھا من تكنولوجيا تضع جانبا يجب أن أوروبا :يقول FSAI  الـ رئيس

 لوضع أن الوقت قد حان رايلي آ�ن ، (FSAI) ايرلندا ا1غذية في الرئيس التنفيذي لھيئة س�مة قال

 .في كل مكان المستھلكين مصلحة في تقنيات جديدة واستخدام  غير العلميةجانبا و عق�نيةالغير  المخاوف

 � تزال المخاوف بشأن س�مة ا1غذية  ھل - التحوير الوراثي بعنوان FSAI نشرة في مقاله ذلك في ذكر

  مبررة؟

 .ا1وروبي قانون الغذاء المثيرة للجدل في أكثر الجوانب من واحده  زال� ت ا1غذية المعدلة وراثيا وقال إن

 التي تغطي فترة ،مجال التكنولوجيا الحيوية في مشاريع بحثية ١٣٠من  أكثر رتسيي ھذا على الرغم من

 التعديل الوراثي وصلت الى ان التي  مستقلةابحاث  همجموع 500 شملت أكثر منو ،هسن 25 تزيد عن

  .التقليدية تربية النبات تقنيات من أكثر خطورة ليس

إلى  تحتاج ،الزراعي الغذائي في المجال حث وا�بتكارالب في طليعة أن تبقى إذا كان 1وروبا  " واضاف 

  ." ھذه التكنولوجيا الجديدة ستغ�ل� هتوجلل اSن السياسات تطوير

   لمزيد من المعلومات :



http://www.fsai.ie/uploadedFiles/News_Centre/Newsletters/Newsletters_Li

sting/FSAI_News_v16i4.pdf.  
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  العلمي البحث

  ل, مراضمقاومة  يمكن أن يوفر  UZU شعير  فيالمطفر   BRI1الـ

 ك�عب BRI1 الغشاء مستقب�ت مع  نمو النبات العديد من جوانب تنظم Brassinosteroid لھرمونات

 في ايرلندا جامعة دبلن كلية من علي .نشاھي الباحثين بقيادة قام فريق من .اFشارة تعاقب مركزي في

 فى ا�نتاج  اFيجابية لمساھمتھا معروفة BRI1 في طفرة الذي يحمل ،قزم شبه  UZU بدراسه شعير

 . lodging resistance السكن ومقاومة

 من ا�ستجابات بسبب مجموعة مسببات ا1مراض ئفة واسعة منطال كبيره  مقاومة لم يظھر الشعير و

 brassinosteroid إشارات لديه UZU جين  أن الدراسات وكشفت .المحرضه مسبقا  الدفاعية

  اثر فى معدل مقاومه المرض  BRI1 RNA وانخفاض معد�ت,..مكبوتة

محتمل ل  دور يكون راجعا إلى قد  uzu فى الشعير  مسببات ا1مراض مقاومة تشير إلى أن النتائج  ھذه

BRI1 لمكبوتةغير المباشر ل�شارات ا تأثير النبات أو مسارات دفاع في brassinosteroid.  

  لمزيد من المعلومات :

1.pdf-0227-014-ontent/pdf/s12870http://www.biomedcentral.com/c.  
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لمقاومه مرض التبقع فى ورقه الذره  QTLsصفات كمية روابط لل عدهل خريطةضعون الباحثون ي

  الرماديه 

قادر  ھجين استزراع . ذرةلل مدمر ھو مرضو  Cercospora speciesناجمة  ورقةالب رماديةال بقعةال

من الناحية  موروثة سمة ھي المقاومةلكن ،  المرض مكافحة ھذال ا1كثر فعالية السبيل ھو المقاومة على 

 زيتميو الجينيه  الخريطة الى رسم  الزراعة الصينية جامعة من شو مينغ بقيادة يھدف باحثونلذا  .الكمية

  .للمقاومة (QTLs) هالكمي سمةال مواضع



..باستخدام .5 كروموسوم من يالقسيم المركز سابقا في عنھاتم الكشف    QTL, qRgls2مقاومه كبيره 

تزاوج تبادلى حديث من خط مقاوم وخط اكثر عرضه للمرض . وتم اجراء اختبار على النسل المستمد من 

اكثر باحاطته بع�مات  qRgls2الجينيه ...ولقد ضيق نطاق  qRgls2الخليط المترابط لرسم خريطه 

G346  و DD11 .الجين أظھر qRgls2 ثار المضافةSمتعددة أجيال عبر المقاومة كبيرة في زيادةو ا. 

 يمكن استخدامه qRgls2 من المفترض أن .المعينة في المنطقة جين 15 ت الخريطه الجينيه توقع وقد

 الذرة مقاومة لتحسين على نطاق واسع

  لمزيد من المعلومات :

6.pdf-0230-014-http://www.biomedcentral.com/content/pdf/s12870  
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  Hvtلسم العناكب تعبر عن مقاومه للحشرات  اتتاالعلماء يقيمون نب

حشرات ال ضد حشريمبيد سم بخصائص ،  ω-Hexatoxin-Hv1a (Hvt) ببتيد العناكبتنتج 

الي القطن  Hvtالمسئول عن نسخ الـ  الجينتم نقل  .  Orthropteraو ،حينذوات الجنا ،الحرشفية 

�نتاج نباتات مقاومة ل�فات حرشفية ا�جنحة. ساعد باحثين من المعھد القومي للتكنولوجيا  خاندوال

في   ω -HXTX-Hv1aين الـ ج ، بباكستان ومعاونيه في تعبير(NIBGE)الحيوية والھندسة الوراثية 

حشرات حرشفبة ا�جنحة  النقي علي Hvt والـ المعدلة في النباتات السمية اثيرت، والنباتات المعدلة وراثياً 

 (Bollgard II)وحشرات اخري غير مستھدفة. واستخدم نباتات القطن المقاوة للحشرات  المستھدفة

  للمقارنة.

ولكن ليس  المعدلة وراثيادخان نباتات ال ٪ فى١٠٠بنسبة  كانت اليرقات معدل وفيات النتائج أن وأظھرت

 ملحوظ نتيجة �نخفاض التي يمكن أن تكون المعدل وراثيا القطن على

على  دراسات وأجريت. المعدل وراثيا بالقطن  Hvt تعبير الـ في

 common greenالمفترسات  يرقات مع غير المستھدفة الكائنات

lacewing (Chrysoperla carnea)  و seven-spot 

ladybird (Coccinella septempunctata), adults of  ،

، الحشرات الكاملة لشغ�ت نحل العسل  the aphid parasitoid (Aphidius colemani)  من

(Apis mellifera). حتي التركيزات العالية .  (40 µg/ml)  من الـ Hvt  علي  لم تظھر اي تاثير



 نباتات نقي منمال Cry2Ab2. كما ان بروتين الـ ا�نواع ا�ربعة من الحشرات الغير مستھدفة

Bollgard II 10 ايضاً عند تركيز  الحشرات الغير مستھدفةعلي  ظھر اي تاثيرلم ي µg/ml .  

لمزيد حرشفية ا�جنحة.  لمكافحة اSفات  اصناف نباتية لتطوير  مفيد hvt  قد يكون ھذه النتائج، بناء على

  من المعلومات :

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jen.12156/abstract;jsessionid=79

FBBA74EE54EF4B91645971516962CE.f02t01  
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  محاصيل التكنوحيوية ما وراء 

   نحل العسل لجينوم تسلسل يصدرون أوبسا0 باحثون جامعة

 نتائج البحوث أظھرت .نحل العسل في الجينوم تنوععالمي ل أول تحليل يقدمون أوبسا� باحثون من جامعة

كما  ،أفريقيا بد� من آسيا إلى نحل العسل أصول تتبعتو ،نحل العسل الوراثي في التنوع عال من مستوى

 عسلنحل  140 ـل الحمض النووي علم الوراثة في دورية الدراسة التي نشرت فحصت .كان يعتقد سابقا

  .ا1وسط والشرق أوروبا، وأفريقيا،والبرازيل، و الو�يات المتحدة،   من

لقد " أوبسا� في جامعة علم ا1حياء الدقيقةو الكيمياء الحيوية الطبية قسم الباحث في ،وبستر وقال ماثيو

ويبدو  ،المحلية ا1خرى ا1نواع على النقيض من .نحل العسل الوراثي في عالية من التنوع مستويات حددنا

  ." مختلفة من العالم أجزاء باخر من النحل  عن طريق خلط التباين الوراثي زيادة مستويات أن

تغير   ، ولكنفى النحل  قاربزواج ا1 ليست بسبب  العالمية  أن الخسائر أيضا نتائج ا1بحاث أشارت

  .تاريخيا نحل العسل فى اعداد بشدة أثر قد المناخ

  لمزيد من المعلومات :

5&area=2,5,10,16&typ=artihttp://www.uu.se/en/media/news/article/?id=360

kel&na=&lang=en.  
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  استخدم الباحثون نباتات التبغ لمكافحة تفشي ا0يبو0 



إلى  مما أدى ٢٠١٣ديسمبر  منذ أفريقياب  في بعض المناطق ينتشر بسرعة النزفية الحمى  ا�يبو� فيروس

  عليه. لقضاء ل   قاحاتا1دوية والل تطوير،يسارع العلماء لذاولھ حالة وفاة. ١٠٠٠ أكثر من

الذى  ZMapp كما ھو معروف التجريبي ا�ختبار تحت  واحد من ا1دوية

 في. كاليفورنيا، دييغو سان في الصيد�نية البيولوجية ماب طورته شركه 

 فريق البحثيصف ، الوطنية للعلوم دورية ا�كاديمية في البحث المنشور

 للوقاية من ا1مراض م المضادةا1جسا مزيج من ستخداما مفھوم إثبات صحة

جميع  نجا، بعد اFصابة ساعة واحدةب عندما تعطى. القرود في الفتاكة

-MBباسم  اعطى الع�ج المعروف حتى عندما محمى من العدوى  الحيوانات ثلثي و كان  . الحيوانات

  . اFصابة ساعة من ٤٨بعد ، - 003

حيث تتعرض  . نباتات التبغ باستخدام ا1جسام المضادة فعالية تحسين تمكن  البيولوجي  كنتاكيمركز  

بشكل كبير تقلل  ھذه العملية. ثم تنتجه ويتكاثر بھا كاله نسخ  يبو�ل�صابه ببروتين محارب ل� نباتات التبغ

   التصنيع. تكلفة ويقلل من ،كميتھا ، ويزيد من ا�جسام المضاده  نتاجال�زم � الوقت  من

 موافقة  اختباربروتوكول  أن ينفذ  من المتوقعلكن و ZMappعلى  طريقة  حتى اSن لم تتم الموافقة

  . العام ھذا الدواء

 http://www.mappbio.com/ebola.html لمزيد من المعلومات :

, http://goo.gl/fXwBoQ, 

-american-to-given-http://www.kentucky.com/2014/08/04/3365612_drug

h=1victims.html?sp=/99/322/&r-ebola  
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  إع,نات

  المؤتمر العالمى لجذور ودرنات المحاصيل

 العالمية الكسافا شراكةل الثالث  المؤتمر العلمي / المؤتمر العالمى لجذور ودرنات المحاصيلماذا: 

   ا�ستوائية محاصيلجذور الل للجمعية الدولية الندوه السابعه عشر   21للقرن

  ٢٠١٥ كتوبرأ  ١٠- ٥ :  متى

  الصين ،شىجقوان ،ناننينغ  :اين



  .nanning.cn/-ttp://www.congressrtc ومات :لمزيد من المعل
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 تحسين المحاصيل دورةل  التسلسل القادم من تقنيات  الجيل

   لتحسين المحاصيل التسلسل الجيني من الجيل القادم تقنيات في ١١ ال دورة تدريبيةال تعقد 

  الھند ،حيدر أباد ،ببتانشيرو  ،القاحلة المناطق المدارية شبه في المحاصيل معھد الدولي لبحوثال  :اين

   ٢٠١٤ ،نوفمبر 28-17 :متى

 و Critical Focus Area-Molecular Breeding of ICRISATالدوره التدريبيه جزء من 

يرجى  ،مزيد من التفاصيلل .الجافة والحبوب البقوليات على ICRISAT الجماعة ا�ستشارية بحوث

 (CEG) الجينوم مركز التميز البحثي في ، مديرفيرشينى   راجيف  :ا�تصال ب

.  rkvarshney@cgiar.org مديرانو شتيكنينى  أو ، a.chitikineni@cgiar.org CEG  
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