
  ٢٠١٥ يوليو ٢٩                العدد ھذا في

  ا�خبار

 عالمًيا

 الحيوية التكنولوجيا ائحوول نيانوق في المرأة دور ُتبِرز ا�كاديمي للنشر رتييب� •

 

  أفريقيا

 م&وي في الحيوي ا�مانو الزراعية الحيوية التكنولوجيا مجال في التواصل حول تدريب •

  

  ا�مريكتين

 ل(رز المناعي الجھاز ينشط بكتيري بروتين •

 ™إنليست قطن عن التنظيمية القيود ترفع APHIS ھيئة •

 الدفيئة غازاتال من أقل وانبعاثات عالية إنتاجية ذو وراثًيا معدلال ا�رز •

 والدقيق ا9من غذيةا� وسم قانون ريمر ا�مريكي النواب مجلس •

  

  الھادئ والمحيط آسيا

 "٢٠٥٠ رؤية" الزراعية البحوث مجلس وثيقة ُيصِدر يالھند الوزراء رئيس •

 وراثًيا ةمعدلال للكانو� التجاري نتاجEا ترخيص طلبتلقى ي OGTR مكتب •

 وراثًيا َھنَدسالمُ  الباذنجان لزراعة متحمسون بالفلبين الثانية المنطقة مزارعي •

  

  أوروبا

 وراثًيا ةُمَھنَدس صفات خمس على يوافق التركي الحيوي ا�مان مجلس •

  

  العلمي البحث

 ا�رابيدوبسيس في ةحوالمل تحمل من يزيد ا�رز من اEجھاد بروتين تعبير فرط •

 الجبريليك حمض تأشير بواسطة الُسَنْيِبلة خصوبة على يؤثر ا�رز في EL1 المبكر التزھير أليل •

  

  تك بيو كروب وراء ما

 اEنسان في التأشير آليات حول المعلومات بعض يقدم النباتي التوبليس بروتين •

  

  تذكيرية رسائل

 حقائقالو ساطيرا� حول جديد كتيب ُتصِدر ISAAA ھيئة •

  

  الحيوية التكنولوجيا معلومات مراكز من مقتطفات

    العاج ساحل في ISAAA تقرير إط&ق •



  عالمًيا

  الحيوية التكنولوجيا ولوائح نيانوق في المرأة دور ُتبِرز ا�كاديمي للنشر 1يبيرت

 

  

 آن ماريبواسطة مؤسسة  الحيوية التكنولوجياولوائح  نيانوق في مرأةالمقالة خاصة عن  ترَ شِ نُ 
 ھذاوُيَعد . الحيوية التكنولوجيا قانونتقرير ھم الذي أصدروه بعنوان تقرير من كجزء يبرت،�

 التكنولوجياقوانين ولوائح  مجا�ت في ةً مساھم النساءالتي تسجل أھم  سلسلةفي ال ا�ولاEصدار 
  .الحيوية

  

 التنفيذي المديرالتي ترأس منصب  ،مھاليتشومي أروجانان .دمنھم  امرأة ٢٣شمل اEصدار 
وفي نفس الوقت تشغل منصب  ،)MABIC( الماليزي الحيوية التكنولوجيا معلومات لمركز

 لتكنولوجيالصحيفة  أولھي و MABIC التي ُيصدرھا مركز بيتري ديشلمجلة  العام المحرر

ع  ماليزيا، في الحيوية Vتتعامل أروجانان  .دفإن  للتقرير، اووفقً . خرىا� الدول في أيًضاكما ُتَوز
 رأسال وتنمية؛ من ناحية اللوائح خاصة نموھا لتسھيل الحيوية التكنولوجيا مجا�ت جميع مع

قبول  لضمان الدين وعلماء العلماء مع الحوارات من العديد نظمت أنھا كما. التسويقو ؛الحيوي ا�قتصادو ؛الجمھور وتوعية ؛البشري المال
  .ح&ل باعتبارھا وراثًيا َھنَدَسةالمُ  ا�غذية

  

 لھموھم ممن  ديفيس، كاليفورنيا جامعة من فان أليسوند. و رونالد بامي&. د الحيوية العام&ت بالتكنولوجيا ا�خريات النساء قائمةتضمنت 
  .الزراعية الحيوية التكنولوجيا مجال في كبيرة ماتاسھإ

  

  .أون&ين�يبيرت على موقع  التقرير من نسخة على حصلا
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  أفريقيا

  1ويام في الحيوي وا�مان الزراعية الحيوية التكنولوجيا مجال في التواصل حول تدريب

 

 للعلوم الوطنية اللجنة مع بالتعاون )ISAAA( الزراعية الحيوية التكنولوجيا لتطبيقات الدوليةالتابع للھيئة  أفريسنترأجرى مركز 

المعنية الجھات  لمختلفعن تواصل العلوم  تدريبية عمل ورشة )PBS( الحيوي ا�مان ةنظمأ وبرنامج )NCST( �ويام في والتكنولوجيا

 لقطن من التجارب الحقلية المحدودة الثاني ھاموسم ما�وي حصدت ،٢٠١٤عام  أكتوبرشھر  من ااعتبارً . م&وي في الحيوية التكنولوجياب
تجارب حقلية  Eجراء طلبوافقت ھيئة تنظيم ا�مان الحيوي على  ا،مؤخرً و. قعاموال متعددةتجربتھا ا�ولى  وكذلك ،وراثًيا المعدل Btالـ 

إ� أن  للتكنولوجيا، ال&زم الدعمجمعت  قد Btـ ال قطنلتجارب  واعدةال نتائجأن ال من الرغموب. وراثًياالُمَھنَدسة  اللوبياعلى محدودة 

الجھات  قدرات تعزيز العمل ورشة من الرئيسي الھدف كان وبالتالي. وراثًيا معدلةال محاصيلال س&مةالجمھور � يزال يتعامل بشك مع 
 في العملورشة  تدَ قِ عُ . وراثًيا المحورة ا�غذية فوائدو س&مة وعلىمع عمليات ا�مان الحيوي  فعال بشكل التواصلة في الرئيسيالمعنية 

  .م&ويا بليماس في ساندزسيلفر  فندق في ٢٠١٥ يوليو ١٧إلى  ١٥الفترة من 

  

 �ھميته انظرً  المناسب الوقتفي  تدريبختيارھم ال� المنظمينمشيًدا بالعمل  ورشة ،موييبا أنتوني السيد ،NCSTجنة لل العام المدير افتتح

. الخاطئة المفاھيم توضحو الثقة بنيت بطريقةبصورة فعالة و المعلوماتقديم وت الجمھورقادر على مشاركة  فريقبناء ل لم&وي بالنسبة
 غذائي محصولالتي تمثل و ،الُمَھنَدسة وراثًيا اللوبياتعمل على اختبار س م&وي أنحيث  ا9ن سيما و� ا�ھمية بالغ أمر ھذا أن إلى وأشار
  .الب&د في رئيسي

  

رضاھم بتزويدھم  عن واوأعربين، مزارعقادة الو البحوث ومعاھد والجامعات الحكومية الدوائركل من  من مشاركون العمل ورشةحضر 
 أعربواكما . لحاالمص أصحاب مختلفمع  الزراعية الحيوية التكنولوجيا قضايامع  فعالبشكل  التواصل على لمساعدتھم ال&زمة المھاراتب

 صحيحة معلوماتفقدموا  ،تضليً&  يكون أن يمكن المعلومات نقص". التضليل مواجھة في ستباقيةا� من بدً� إلى التفاعل  الحاجةقيمة  عن
  .المشاركين أحد من ةالمستفاد سوالدرمن  ھذاكان  ".المناسب الوقت وفي



  

  

  .mkarembu@isaaa.orgكاريمبو على البريد اEلكتروني  يرجى التواصل مع مارجريت المعلومات، من لمزيد
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  ا�مريكتين

  ل:رز المناعي الجھاز ينشط بكتيري بروتين

  

. البكتيرية اللفحة مرض ضد رزا�ستجابات المناعية ل(بدراسة كاليفورنيا  رونالد من جامعة بروفيسور بامي& بقيادةفريق من الباحثين قام 
 كبيرة خسائريجلب ھو ما و (Xoo)، وُتعَرف اختصاًرا باسم "Xanthomonas oryzae pv oryzaeھذا المرض بواسطة بكتيريا " ببV سَ يُ 

 ا�رز لنباتات الدفاعية ستجابةا� تفعيل عن المسؤول البكتيري البروتين على التعرفاستطاع الباحثون  الدراسة، خ&ل. المحاصيل فيجًدا 
  .Xoo يابكتيرضد 

  

 تفعيليعمل . "Xa21المسمى " ا�رز &تقبِ ستَ مُ  بروتين تفعيل عن ينالمسؤولأحد  ھو RaxXيسمى بكتيري  بروتينأن  الباحثون اكتشف
  .Xoo يابكتير ضد المناعية ا�رز استجابةتحفيز على  ُمسَتقِب&تال ھذه

  

  .مسَتقَبً&  مةمقاوِ ال المحاصيلمن  أصنافتطوير  في ةساعدالم ا�كتشاف ھذامن شأن 

  

  .الوطني بيركلي لورانس مختبرعلى موقع  للدراسة الكاملة التفاصيل قراءة يمكن
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  ™إنليست قطن عن التنظيمية القيود ترفع APHIS ھيئة

  

رفع القيود التنظيمية عن  على) USDA-APHISالتابعة لوزارة الزراعة ا�مريكية ( والنباتية الحيوانية بالصحة المعنية التفتيش ھيئة تعمل

 على القرار ويستند. أجروساينسيس دو شركةمطور بواسطة ال )™Enlist( ™إنليستالمسمى  ا�عشاب مبيداتلصنف القطن المتحمل 

 لزراعةعلى ا النباتية ا9فات مخاطر شكلي أن حجV رَ � يُ الُمَھنَدس وراثًيا  القطن أنأظھر  يذال )PPRA( النھائي النباتية ا9فات مخاطر تقييم

حالُمَھنَدس وراثًيا  القطن أنيشير إلى  الذي )EA( البيئي والتقييم البلد؛ فيا�خرى  والنباتات Vالبشر بيئة على سلبي تأثير له يكون أن � ُيَرج.  

  

  .تينيلوفوسلجل كامل حملوت ،تيج&يفوسالو كولين D-2,4 من مزيج وھو ،إنليست دو ا�عشاب مبيدلإنليست تحمل  قطنأظھر 

  

  .وزارة الزراعة ا�مريكيةعلى موقع  ع&ناE اقرأ
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  الدفيئة الغازات من أقل وانبعاثات عالية إنتاجية ذو وراثًيا المعدل ا�رز

  

 منفريق مع  الزراعية للعلوم السويدية الجامعةالباحث تشونزين سون من طور 
 �حتباسا اتغازأقل انبعاًثا لو عالية اEنتاجية أرز نباتات المؤسسات مختلف

  .نيتشر مجلةب دراستھم نتائج ترَ شِ نُ قد و. )الدفيئةالغازات ( الحراري

  

 أقل ميثان نتجي النبات يجعل الشعيرمن جين ب جديدال ا�رزھندسة صنف  تتم
 سنوات ث&ث أظھرت قدف ،كتور سوندل افقً وو. %٤٣إنتاجية حبوب أعلى بنسبة و
 الميثان انبعاثات في انخفاض علىأ ولوحظ. إيجابية نتائج ةحقليال التجارب من

 ختباريا� نموذجال من أقل %١٠ ~% ٠٫٣صل إلى نسبة يل الصيف فصل خ&ل
 فصل فيبشكل مثير  وراثًيا المعدل ا�رزكما قلت انبعاثات . )نترولوالك(

  .الحرارة درجات انخفاض بسبب وذلك الخريف،

  

  .نيتشرعلى موقع مجلة  يةالبحث ةالمقال اقرأ التفاصيل من لمزيدو. MIT معھدالمراجعات التقنية لصفحة  من اEخبارية ةلاقالم اقرأ
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  والدقيق اDمن ا�غذية وسم قانون يمرر ا�مريكي النواب مجلس

  

 في ١٥٠-٢٧٥ بتصويت ٢٠١٥ا9من والدقيق لعام  ا�غذيةقانون وسم  ا�مريكي النواب مجلسأقر 
 إدارة أن على القانون ينص. القانون مشروع الشيوخ مجلس تلقى التالي، اليوم في. ٢٠١٥ يوليو ٢٣

. )GMO( ھاوصفب وراثًيا ةمعدلوسم ا�غذية ال ،تستلزم � ولكن ،ُتجيز أن يجبوا�دوية  ا�غذية
  .علمي أساس علىو منسقحر و وسم أغذيةسيكون من شأنه إنشاء معيار  القانون،ر رV مَ وقتما يُ و

  

 البذوررابطة تجارة  ذلك في بما نتيجة،على ال الزراعة في العاملة المنظمات من العديد وافقت
يسر رابطة تجارة " ASTA رابطةل التنفيذي مديرالو الرئيسقال آندي �فين، و. )ASTA( ةا�مريكي

مثنًيا  الغذائية السلسلة أجزاء جميع تمثل منظمة ٤٠٠ من أكثر بين من تكونأن  ةا�مريكي بذورال
 أضافو. "النواب مجلس قبل من والدقيق ا9من ا�غذيةوسم  قانون وإقرارسرعة مراعاة على 

  ."ا�مريكية للزراعة ھامةكوسيلة  الوراثية الھندسةيعترف ب النواب مجلس لرؤية سعداء نحن"

  

  .سييد وورلد موقعو ا�مريكي الكونجرسعلى موقع  المعلومات من المزيد اقرأ
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  الھادئ والمحيط آسيا

  "٢٠٥٠ رؤية" الزراعية البحوث مجلس وثيقة ُيصِدر الھندي الوزراء رئيس

  

 يوم خ&ل "٢٠٥٠ رؤيةبعنوان " )ICAR( الزراعية للبحوث الھندي لمجلسا وثيقة ،مودي ناريندرا السيد، الھند وزراء رئيسأصدر 
  .٢٠١٥ يوليو ٢٥ في بيھار بو�ية باتنا في الزراعية للبحوث الھندي للمجلسن يالسابع والثمان التأسيس

  

. في الھند الزراعةلقطاع  المستقبلية التحديات لمواجھة المعيشيالمستوى و التغذيةالطعام ولتأمين  طريق خارطة" ٢٠٥٠ رؤية"تمثل وثيقة 
 ةالزراع علماء بينھم من فرًدا ٨٢ إلى الجوائز وقدم ،ًيازراع المً اع ٢٥٠٠مخاطًبا  التأسيس يوم ، السيد مودي،الوزراء رئيسافتتح ھذا وقد 

 مشاريع ث&ثةأيًضا  مودي السيد افتتحو. المرموقةبورلوج  نورمان جائزة الجوائز توشمل ،الزراعةب المعنيين الصحفيينو المزارعينو
من "مفھوم  علىتأكيد لل – )اعتزازيمصدر  قريتي( ورافج ميرا ونج ميرامشروع و؛ آرياومشروع  ؛أو� نوالمزارعمشروع  – جديدة

 قفزة إلى سيؤديمما  للمزارعين، جديدة تقنيات تقديم ھدفب إلى اEسراع في تطبيق ھذا المفھوم ةالزراع علماء دعا، و"ا�رض لىإ مختبرال
مرتفعة  دخل إمكانياتتحمل التي  السلع تحديد واقترح والمزارعين العلماء سھاماتE تقديره عن أعرب كما. الزراعية اEنتاجية في كبيرة
 إمكاناتب معرفتھمدمج على  الزراعة علماء وحث ثانية خضراء ثورة إلى الحاجةعلى  امجددً  وأكد. والعالمية المحلية ا�سواق من

  .ھكتارلكل  الزراعية اEنتاجية حسينلت المزارعين

  

 تقديره عن أعربقد و. ICARمجلس  إنجازاتعلى خطابه ركز في و الحدثعلى  موھان،رادھا  السيد ،ة ا�تحاديالزراع وزير أشرف
 ثورةال حلمبإدراك  الوزراء رئيس أشار علىو ،بيھار و�يةل المختلفةالزراعية  والبحوث التعليم خطط على للموافقة الوزراء رئيسخطوة 

 بھاي، موھان والسيد كومار سانجيف .د أيًضا المناسبة ھذه حضر. بيھار و�ية في ICAR مؤسسات شبكة خ&ل من ثانيةال خضراءال
  .للزراعة يينتحادا�الدولة  وزراء

  

 .ICARمجلس  موقعمن  صحفيال المقال اقرأ التفاصيل، من لمزيد
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  وراثًيا المعدلة للكانو1 التجاري Kنتاجا ترخيص طلبتلقى ي OGTR مكتب

  

 المعدلةلكانو� التجارية ل لزراعةلترخيص ا "سترالياأ يونيرب"شركة  من )DIR 139( طلب )OGTR( الجينات تكنولوجيا تنظيم مكتب تلقى

َم ھذا الطلب  .وراثًيا iنتاج التجاري لصنف الكانو� اللقُدjا�عشاب  لمبيداتالمقاوم  وراثًيا ةمعدلOptimum™ GLY .تلتمس شركة بيونير و

تحصر التي  الدولة تشريعاتل تخضعوالتي  أستراليا،في  الكانو�مناطق زراعة  جميع في وراثًيا ةمعدلال الكانو� زراعةعلى  موافقةال
 في ھماستخدام ذلك في بما العامة التجارة لودخ ومنتجاتھا وراثًيا ةمعدلال الكانو�ومن شأن . وراثًيا المعدلةأماكن زراعة المحاصيل 

  .الحيوانات فع&أوا�غذية البشرية 

  

 ومشورة العام للتعليقُتنَشر الخطة  أن توقعالمُ  ومن. تطبيقلل )RARMP( مخاطرإدارة الو تقييمخطة شاملة ل إعدادعلى  OGTRيعمل مكتب 

  .التعليقاتلتقديم متاحين  ا�قل على ايومً ث&ثين  ھناك وسيكون. ٢٠١٦ يناير في والسلطات وكا�توال الخبراء

  

  .OGTRمكتب  موقعب DIR 139صفحة  زر الترخيص، طلب وملخص وا�جوبة وا�سئلةخطار الطلب إ ذلك في بما المعلومات، من لمزيد
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  وراثًيا الُمَھنَدس الباذنجان لزراعة متحمسون بالفلبين الثانية المنطقة مزارعي

  

 الُمَھنَدس Btالـ  لباذنجان دعمھمعلى  الفلبينفي  كاجايان وادي منطقة من ةيالزراع لحاالمص وأصحاب مزارعينمن ال مائة من أكثرأكد 
التابعة لوزارة  ةاEقليمي كاجايان واديمحطة تجارب  في ٢٠١٥ يوليو ٢٢ في دَ قِ عُ  يذال Btالـ  باذنجان حول عامال حوارال خ&لوراثًيا 
  .يزابي&إ في الزراعة

  

 Vالـ  لباذنجان ةالتجاري لزراعةا لدعم إع&نعلى  نوالمزارع عوقBt،  الـ  باذنجان مشروعمقرين بأنBt التنظيمية البروتوكو�ت يتبع 
 أعربوقد . من بين أمور أخرى الدولية، المعاييراجتازوا  السوق في ومنتجاتھا الحديثة الحيوية التكنولوجيا وأن ،مان الحيويل( الوطنية
 التكنولوجيا يدعم إنه وقال Btالـ  باذنجان س&مةفي  يشك � أنهعن  طويل زمن منذ يزابي&،إ من الباذنجان مزارع، سبيريتوإ مانويل السيد

  .كبير بشكل دخلهبالفعل  قللتثمار الأضرار حفار الساق و أن وأكد. إخ&صب

  

 ةمسؤول، رودورا ألديميتاد.  توقدم. الفلبين في Btلباذنجان الـ  المحتملة والفوائد والس&مة العلمالمتعلقة ب القضايا العام الحوارأوضح 
 جامعة من Btباذنجان الـ وقدم قادة دراسة  .اعالميً  ھااعتمادوضع و الزراعية الحيوية التكنولوجيا عن عامة لمحة ISAAA برنامج ھيئة



 خرىا� موضوعاتتضمنت ال. وراثًيا َھنَدسلمُ ا Btالـ  باذنجان تكنولوجيانافاسيرو  ماريو السيدتايلو وس لورد .د ،الفلبين بانوس لوس
 ونظام ؛وراثًيا معدلةال محاصيلال من البيئةس&مة ا�غذية وو؛ Btالـ  لباذنجان وا�قتصادية ا�جتماعية الفوائد علىُمسَبقة  دراسة ةلاوَ نَ تَ المُ 

  .وراثًيا معدلةال محاصيلال س&مة وتقييم ا�مان الحيوي؛ تنظيمالفلبين ل

  

 الحيوية التكنولوجيا معلومات مركز عليه شرف، وأوراثًيا الُمَھنَدس باذنجان حول المزيد لمعرفة المزارعين لطلب استجابةً حدث ال ھذا مظi نُ 
الثاني التابع  اEقليميالميداني  المكتب؛ و)SEARCA BIC(الزراعية  والبحوث العليا للدراسات اEقليمي آسيا شرق جنوب مركزالتابع 

  .الثانية المنطقة )ASFARNET( اEقليمية آسيامزارعي  وشبكة ؛)RAFC 2( كاسموا� لزراعةوالمجلس اEقليمي الثاني للوزارة الزراعة؛ 

  

  

  

 .BIC SEARCAمركز  موقع زر الفلبين، فيوراثًيا  الُمَھنَدس Btالـ  باذنجان حول المعلومات من لمزيد
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  أوروبا

  وراثًيا ُمَھنَدسة صفات خمس على يوافق التركي الحيوي ا�مان مجلس

  

 ھاستخدام� وراثًيا المعدلة المحاصيل استيرادبشأن  الحيوي ا�مان مجلس قرارات ٢٠١٥ يوليو ١٦في  الرسمية تركيا جريدةنشرت 
، MON87701( الصويا فولمن  نصنفيو )MIR604، MON863، T25(، ھم الذرةعلى ث&ثة من أصناف  المجلس وافق. أع&فك

MON87701 x MON89788( فقط ا�ع&ففي أغراض  ل&ستخدام مومنتجاتھ.  

  

 عام منذ الموافقاتأولى  القرار يمثل. التلوث منع غرضب "نقلالو حفظالو حملوال التعبئة نينقوا" تعديل بشأن قرار اEع&ن تضمنكما 
  .صويا فولث&ثة أصناف وصنف ذرة  ١٦ المجلس أقر عندما ٢٠١١

  

  .لتركيا ٢٠١٥ يوليو ٢١بتاريخ  GAINشبكة تقرير  اقرأ المعلومات، من لمزيد
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  العلمي البحث

  ا�رابيدوبسيس في الملوحة تحمل من يزيد ا�رز من اKجھاد بروتين تعبير فرط

  

 جامعةمن  لازين زمري ، قامفي ھذا الصدد. النباتات في الملوحة تحملتسھم في  )SAP( اEجھاد ةالمرتبط بروتيناتالُوِجَد أن عائلة 
وُيسَتَحث بواسطة إجھاد  SAPعائلة بروتينات  اءعضأحد أوھو  ،SAP MR219بروتين  بدراسة الباحثين من فريقمع  ماليزيا سانجكيبان

  .الملوحة

  

 يؤدي الجينناتج  أن ).Oryza sativa varصنف ا�رز ( نم معزولال SAP MR219 cDNAنسيلة الحمض النووي التكميلي  تحليل كشف
أرابيدوبسيس س&�ت بذلك  امنتجً  ا�رابيدوبسيس،نبات  فيتعبيره و SAP MR219تم إدخال جين  ذلك بعد. اتالبروتين تفاع&ت عبر وظائفه
 في صوديوم، كلوريد ملي ٢٥٠ في% تقريًبا ٥٠كان معدل إنبات الس&�ت المحورة بنسبة . الملوحة ظروففي  تقييمھا تموراثًيا  ةمحور
 Eجھاد النبات استجابة في اھامً  ادورً  لعبي SAP MR219بروتين  أن إلى النتائج ھذه تشير. اEط&ق على تنمو لم البرية النباتات أن حين

  .الملوحة

  

  .بمجلة ب&نت أوميكس ةكاملال ةالمقال اقرأ التالية، الدراسة عن المعلومات من لمزيد
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  الجبريليك حمض تأشير بواسطة الُسَنْيبِلة خصوبة على يؤثر ا�رز في EL1 المبكر التزھير أليل

  

 علىالجبريليك  تأشير حمض دراسات من العديد ركزت. يةالذكرا�عضاء  وخاصة ريزھتالأعضاء  تطور على الجبريليك حمض يؤثر
 تأشير حمض تأثير الوطنية سيول جامعةب باحثونال درسھكذا، و. الحبوب نتاجإ على ليسو) التذكير عضو( تطور المتك على تأثيره

  .الحبوب إنتاج علىالجبريليك 

  

أظھرت نباتات . "el1" وظيفيال غير (ليلل أو ،"EL1" ١التزھير المبكر رقم  �ليلالزيجوت  متماثلةإنتاج س&�ت  نوالباحثاستطاع 

 خ&ل السنبي&ت في التعبير مستويات فحصوكشف . اللقاح حبوب حيوية وانخفاضتشوھات في المتك  el1(ليل لالزيجوت المتماثل 

 اللقاح حبوب حيوية انخفاض في السبب كونيقد  يذال، والجبريليك حمض منشط، وھو GAMYB جين تعبيريادة زنمو السنابل عن مرحلة 

  .المتك وتشوه

  

تأشير  من الحد على قدرتھا عدم إلىويرجع ذلك بدرجة كبيرة  عقيمة يةذكرظھرية مبأنماط  el1ل(ليل المتماثل نباتات الزيجوت اتسمت 

 إنتاج خ&ل السنيب&ت خصوبة في شاركي وبالتاليالجبريليك  تأشير حمضب فلV كَ مُ  EL1ا�ليل  أن إلى النتائج وتشير. الجبريليك حمض

  .الحبوب

  

 .رايس مجلةب كاملةال الدراسة اقرأ المعلومات، من لمزيد
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  تك بيو كروب وراء ما

  اKنسان في التأشير آليات حول المعلومات بعض يقدم النباتي التوبليس بروتين

  

 ة للضغوطستجابالتطور وا� تنظيم عن المسؤول" TPL" النباتيعلى بروتين التوبليس  دراسة )VARI( ندلأ فان بحوث معھدأجرى علماء 

من . الجيناتغلق  عن مسؤولةال خرىا� جزيئاتال مع تفاعله خ&ل من يةھرمونالتأشيرات ال في شاركي TPLُوِجَد أن بروتين . النباتات في

  .التفصيلب هوتفاعل الھرمون ھذاتأشير  العلماء درس ،ھنا

  

 جزيئاتأيًضا معاد ارتباطه بالويوضح تكوينه الخاص لبروتين التوبليس  ا�بعاد ث&ثي ھيكل تحديدى لإ نوالباحث، توصل النتائجمن خ&ل 
دتأشير  مسار في المتفاعلة الجزيئات جميععلى القادمة  اتدراسال فيالمساعدة  المعلومات ھذهمن شأن . خرىا� Vُمَحد.  

  

يساعد ويمكن أن . النباتات معالتأشير  مسارات بعض في اتتشابھال بسبب البشرالھيكل في  تطويرتبني  أيًضا يمكنجدير بالذكر أنه 
  .البشر في مةاالھ البيولوجية الوظائفمعلومات عن بعض على توفير  الھيكلھذا استخدام 

  



  .VARIمعھد  موقععلى  الدراسة تفاصيل اقرأ
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  تذكيرية رسائل

  والحقائق ا�ساطير حول جديد كتيب ُتصِدر ISAAA ھيئة

  

 عشرة عن الكتيب يجيب. الزراعية الحيوية التكنولوجيا حول وحقائق أساطير ،الرابع الحيوية التكنولوجيا كتيب ISAAA ھيئة أصدرت

  .موضوع كلب المتصلة والبيانات الحقائق يقدمو الزراعية، الحيوية التكنولوجياب متعلقة أساطير

  

  

 .ISAAA ھيئة موقع على يلنزللت متاح ووھ CCEM Owl Puzzled of Rocero Regina شركة بواسطة كتيبال في البحث جِريَ أُ 

 

 

  الحيوية التكنولوجيا معلومات مراكز من مقتطفات

  العاج ساحل في ISAAA تقرير إطPق

  

 ISAAA ھيئة تقرير أفريقيا غرب �يف كروب وشركة )CNRA( العاج بساحل الزراعية البحوث معھد مع بالشراكة أفريسنتر مركز أطلق

 ٥٦حضر الحدث . العاج ساحلب أبيدجان في ٢٠١٥ يونيو ١٦ في )٤٩رقم  موجز( وراثًيا المعدلة للمحاصيل العالمي الوضع السنوي
 والتكنولوجيا والعلوم الزراعة وزارة من مسؤولينال وكذلك ينمزارعال ممثليو المدني والمجتمع صحفيينوال علماءال بينھم منكان  امشاركً 
  .والبيئة

  

 ا�مانو الحيوية التكنولوجيابحوث  وضع على نوالمشاركوأُطلَِع  ISAAAھيئة  تقريربيتا،  بريجيت، أفريسنترمسئولة برنامج مركز  تقدم

 )ABNE( ا�فريقيةا�مان الحيوي  خبرة شبكة في البيئي الحيوي ا�مان برنامج مسؤول و،جساوادو موسى .دكما قدم . الب&د في الحيوي

  .وراثًيا َھنَدسالمُ  Btالـ  قطن تسويق في فاسو بوركينا تجربة على الضوءألقى و أفريقيا فيوضع أنظمة ا�مان الحيوي  فاسو، بوركينافي 

  

 إلى المھتمين المشاركين ودعا ،العاج ساحلب الحيوية التكنولوجيا جمعية إنشاء، عن قرب المنظمة اللجنة رئيس نازير، كواسي .د أعلنو
  .لجھات المعنيةل الحيوية التكنولوجيا عنرصينة  معلوماتتقديم ل الجھود توحيد أجل من زمتھام&



  

  

 .org.mkarembu@isaaa اEلكتروني البريد على كاريمبو ريتجمار مع التواصل يرجى المعلومات، من لمزيد

 


