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  عالمًيا

  ٢٠٠٩ عام منذ قيمة �دنى الغذاء أسعار مؤشر انخفاض

  

ھو و ،٢٠١٥ يوليو في مستوى أدنى الى تصلو قد الرئيسية الغذائية السلع أسعار أن )الفاو( والزراعة لOغذية المتحدة ا�مم منظمة ذكرت
 ا�لبان منتجاتفي  Oسعارل الكبير نخفاضاV ولوحظ .مضت سنوات ٦ حواليأي منذ  ،٢٠٠٩ سبتمبر في مرة آخرته حظما تم م<
  .النباتية والزيوت

  

 ؛ا�لبان منتجاتو ؛اللحوم؛ والحبوب التي تشمل الرئيسية الغذائية السلعمن  مجموعات لخمس الدولية ا�سواق أسعارالفاو  منظمةتتابع 
 انخفاض إلىذلك  ويرجع السابق، الشھرب مقارنة يوليو في %٧٫٤ بنسبة ا�لبان منتجاتانخفض مؤشر سعر  .السكرو ؛النباتية والزيوت

شھر  أسعار مؤشر نع %٥٫٥ بنسبة اانخفاضً  النباتية الزيوتوسجلت  .أفريقيا وشمال ا�وسط والشرق الصين من الواردات على الطلب
 في بما العوامل، بعض سببب النخيللزيت  العالمية سعارا� انخفاض إلى ذلك ويرجع .٢٠٠٩ يوليو منذ قيمة أدنى لتصل بذلك إلى يونيو،

 مداداتاV زيادة بسبب الصوياأسعار زيت  وانخفاض ؛ماليزيا منتحديًدا  ،الصادرات وتباطؤ ؛آسيا شرق جنوب في ا?نتاج زيادة ذلك
  .الجنوبية أمريكا في للتصدير

  

  .مستقرة اللحوم أسعار وبقيت الحبوب السكرأسعار ارتفعت مؤشرات  أخرى، ناحية من

  

  .الفاو منظمةموقع  من التفاصيل من المزيد اقرأ

 

  ] ةالمقال ھذه تقييم | صديق إلى إرسال [

 

  أفريقيا

  زامبيا في القطن محصول لزيادة ضروري Bt الـ قطن: القطن تنمية صندوق مدير

  

 تنمية في فعال بشكل سھميوس المزارعين مخاوف تقليل على ساعدسي حشراتلل مقاومعلى أن القطن ال (CDT) القطن تنمية صندوقأكد 

 تكلفة وارتفاع ا?نتاجيةفي  اانخفاضً  ونيواجھ المزارعين صغارفإن  ،لويسيا سيلويمبا ،القطن تنمية صندوق لمديرووفًقا  .زامبيا في القطن
  .المزارعين صغار لمساعدة حلول إيجادى لإ حاجة ھناك وبالتالي، .الب<د في القطن صناعة على اسلبً  يؤثر مما ا?نتاج،

  

 البذورإن عوائد القطن ذات ...النمو على يؤثر وھذا التحديات، مختلف مواجھةفي  القطن قطاع"لو استمر سيلويمبا  وصرح السيد
 ھو الوحيد والحل...التنافسية قدرتھا من حدتو القطنصغار مزارعي  قطاع في الدخل نمو تعيق وھي aنتاج،ل تكلفة أكبر ھي منخفضةال

 من لمزارعينا أرباح زيادة تحقيق على Btـ ال لقطنالمنخفضة  ا?نتاج تكاليففسوف تساعد  عام، بشكل وراثًيا المحور Btـ ال القطن اعتماد

 بيئة سيوفر وكذلكالحاليين  المزارعين إنتاج زيادة خ<ل من ا?نتاجية زيادة إلى يؤدي وسوف .الربح ھوامش وتحسين ا?يرادات حيث
  ."الصناعة ھذه ھمدخول المحتمل ا8خرين للمزارعين بةاجذ

  

على القطن  البحوث ?جراءالوطنية إلى ھيئة ا�مان الحيوي  ٢٠١٣ عام في " خطاب الطلبCDT" القطن تنمية صندوقت منظمة قدم

  .أفريقيامركز أخبار موقع  من يةخبارا? ةالمقال اقرأ .موافقةانتظار الفي وV تزال المنظمة  .زامبيا فيالمعدل وراثًيا 

 

  ] ةالمقال ھذه تقييم | صديق إلى إرسال [

   



  وراثًيا المعدلة المحاصيل زراعة على القدرة لديھا كينيا: البرلمانيين

  

زيارة  بعد ھذاوقد صرحوا ب .الحيوية التكنولوجيابخصوص بحوث  لعلماءالمجلس دعمھم ل لجانمختلف  من الكيني البرلمان أعضاءأكد 
التابع  أفريسنتر مركز نظمھا التي نيروبي في الحيوية التكنولوجيا عمل ورشة خ<ل الزراعية الحيوية لتكنولوجيال البحثيةمرافق ال مختلف
 الحيوانية والثروة الزراعية للبحوث كينيا منظمة مع جنب إلى اجنبً  )AATF( ا�فريقية الزراعية التكنولوجيا ومؤسسة ؛ISAAAلھيئة 

)KALRO( بتكار والتكنولوجيا للعلوم الوطنية واللجنةVوا )NACOSTI( ا8خرين. شركاءوال  

  

 الزراعية للبحوث كينيا منظمةو ،)BecA-ILRI( أفريقيا ووسط شرقالحيوية ب العلومومركز  كينياتا جامعة جولةفي  مشرعي القوانينذھب 

 العلماء مع تفاعلوا حيث الزراعية، الحيوية التكنولوجياببحوث  تقوم التيا�خرى  المؤسسات وبعض ،)KALRO( الحيوانية والثروة

  .وراثًيا المعدلة المحاصيل مع لتعامللال<زمة  القدرة لديھا الب<د أن واواعترف

  

 طويً<  اشوطً  قطع وشكعلى  العلماء أبحاث أن إلى امشيرً  ؛الثناءھم الجدير بلعمل العلماءأوتيشيلو ب روويلب ھون بقيادةأشاد مشرعي القوانين 
 منو ."ال<زمة القدرة لديھا الب<د أن شكب<  مقتنعون نحن"وصرح قائً<  .الحوليحفار الساق المتمثل في  المزارعينتھديد  معالجة في

بأنھا مثيرة للدھشة، وقالت  اإياھ ةواصف الدراسية، الجولة لمنظمي ھاشكرعن  شيجي، سابينا البرلمان،ب التعليم لجنة ةرئيسأعربت  جانبھا،
 ةممتن أنا .وراثًيا المعدلة الكائنات عن الصحيحة المعلومات على والحصول العلماء من عدد أكبر مع للتفاعل ھذه مثل فرصة لدي يكن لم"

 ھذاال<زمة ل المعلوماتب التشريعيةالھيئات  لتجھيز ا�حداث ھذه مثل من المزيد تنظيم إلى العلماء ودعت ."الحدث ھذا فيعتباري Vللغاية 
 .البرلمانيين موزم<ئھ لناخبيھم الصحيحة المعلومات نشر في المساعدة عن فضً<  مستنيرة قرارات اتخاذ من ملتمكينھ الموضوع

 

على البريد ا?لكتروني  NACOSTIبلجنة  العلومسكرتيرة  ،إدواردينا .ديرجى التواصل مع  الزيارة، حول المعلومات من لمزيد

com.edwardinao�eno2014@gmail.  
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  ا�مريكتين

  النبات رائحة إفراز في تتحكم وحدھا، الفيزيائية وليست البيولوجية، اCليات أن تكشف دراسة

  



 من المركبات وطعم رائحةتنقل  – النشطة البيولوجية لياتا8 - المتطايرة المواد أن إلى بوردو جامعةب أُجِرَيتيشير أحد البحوث التي 
 طريق عن فقط حدثت كعمليةالمتطايرة  Vنبعاثاتالذي يصف ا المدرسي النموذج يقلب قد اكتشاف وھو الجوي، الغ<فإلى  النباتية الخ<يا

  .اVنتشار

  

 ؛النبات تلقيح عملية في ارئيسيً  ادورً  ة بذلكعبV ،لنباتل ةالخارجي بشرةال مسام خ<ل من تنتشرالمواد المتطايرة  أن اسابقً  دقَ عتَ يُ  كان
المواد المتطايرة المرصودة  إط<ق معدVت بين اخت<فاتدوداريفا وجود  ناتاليا بقيادة يالبحث فريقاكتشف ال .تواصلوال ؛والدفاع تكاثر؛وال

 الوحيدة العمل آليةھو  ھاراشتنا كان إذا النباتية الخ<يا أغشية في المتطايرة سامةالمواد ال كمياتتتراكم  .رھااشتنا نموذج ورياضيات
 الھندسة أستاذ ان،جمور جون وقال .المتطايرة المواد نقلتشارك في  أيًضا البيولوجية ا8ليات ه من المؤكد أنأن الفريق ويقترح .?ط<قھم
 اتبَ كg رَ المُ  إط<ق طريقةحدد ت والتي ،ئيةالفيزياا8ليات  من أكثر تشملالمواد المتطايرة  انبعاثاتان  ه من المؤكدأن، الباحثين وأحد الكيميائية
  .بشكل عام

  

  .بوردو جامعة موقعب ةصحفيال ةالمقال اقرأ التفاصيل، من لمزيد
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  الذري المستوى على الدفاعية النبات أسرار تكشف جديدة دراسة

  

عن  ندلأ فان بحوث ومعھد انجميشي وVية جامعة بقيادةدراسة جديدة  تكشف
 على الدراسة تركز .الذري المستوى على النباتات دفاع ليات8 جزيئية أسرار

ھم؛  رئيسية نباتية بروتينات ث<ثة مع اوتفاعلھ النباتيةت االجاسمون ھرمونات
MYC  وJAZ  وMED25 .دفاعاتال تنظيم في احاسمً  ادورً الجاسمونات  لعبت 

 اقدرً تستھلك  اولكنھ ا�مراض، مسببات أو ا8فات لھجمات النباتاتتعرض  عند
  .النبات نموعلى  بشدة يؤثر مما الطاقة من اكبيرً 

  

 لحفاظل النباتاتالمعقدة التي تستخدمھا  طرقال العلماء درس الماضي، العقد في
 عاتومجمتكوين  كشف خ<ل من .النمو على قدرتھا حماية مع ادفاعاتھ على

كيف يمكن �حد  �ول مرة الدراسة رظھِ تُ  .الحاسم الھرمونمسار ھذا تنظيم  يةكيفرؤية  ا8ن نولباحثستطيع اي ،الجاسموناتتأشير 
 JAZمثبط بروتين  يصبح ،الجاسموناتفي وجود  .جينھما دوران رئيسيان وأساسيان في تعبير الو ،العمل بمثابة ُمَثبhط وُمسَتقِبل اتالبروتين

تثبيط و تفعيل آVت معالجاسمونات  في مةخدَ ستَ المُ  MYC بروتيناتوتعمل  .شكله تغيير طريق عنالجاسمونات <ت قبِ ستَ مُ ركب م من مكون

  .البشر في أيًضاالموجودة  ةالكبير البروتين

  

  .انجميشي وVية جامعة موقع على صحفيال بيانال اقرأ الدراسة، ھذه حول التفاصيل من لمزيد

  

  ] ةالمقال ھذه تقييم | صديق إلى إرسال [

  

  الحشرات لمكافحة جينات لتحديد الحاسوبية التكنولوجيا يستخدمون الباحثون

  

 فيمحتملة  جينات ?يجاد دراستھم من ا�ولى المرحلةإيفوجين من  ت شركةانتھ
 مقاومةمنح المحاصيل الھامة صفة ل استخدامھا يمكن الدقيقة الحية الكائنات

وتحديًدا  الحسابية، لتكنولوجياساسية لا� البنية البحث فريق استخدم .الحشرات
 تسمى ةصَ صg خَ مُ  تحليل ومنصة ميكروباتال علىقائمة  بيانات قاعدة

BiomeMiner.  

  

مكافحة  في فعالة حةشg رَ المُ  الجينات أن من التحقق يھ الدراسة في التالية الخطوة
 يتم أن عقg وَ تَ المُ  ومن. القطن لوزة دودةو الذرةدودة جذور  مثل المستھدفة الحشرات

  .ميسوري بوVية لويس سانت في العام خ<ل اVنتھاء من ھذا التحقيق

  

  .إيفوجينموقع شركة  من الصحفي البيان اقرأ

  

  ] ةالمقال ھذه تقييم | صديق إلى إرسال [



 

  الھادئ والمحيط آسيا

  باكستان في زراعية مصانع Fنشاء تسعى بي,روسيا

  

 مصانع بناءب الكبير ھماھتمامعن  (PARC) يباكستانال الزراعية البحوث مجلس وازار نالذي) البيضاء روسيادولة بي<روسيا ( علماء أعرب
 ٣٠ في، الذي ُعقَِد بوسان خان تياسكياندار ھة، الوطنيوالبحوث  الغذائي لOمن اVتحادي الوزيراVجتماع  ترأس .باكستان فيآلية  زراعية

 تعزيز علىالدولتين  بين التعاونسيركز  .الباكستاني الزراعية البحوثمجلس  من علماءو يابي<روس من وفد بحضور ،٢٠١٥ يوليو
  .الزراعيةالميكنة و ؛الحيوانية الثروةو ؛المحاصيل إنتاجية؛ والحيوية التكنولوجيا

  

، روسيابي< في (NAS) للعلوم الوطنية �كاديميةالحيوية با العلوم قسمل كاديميا� ا�مين نيكيفوروف، ميخائيل قال ،التقديمي عرضهخ<ل 
 مجلس البحوث رئيس أعربو .باكستان في الزراعة قطاع لتحسين استخدامھا يمكن التي المحاصيل تقنيات من العديدقد طورت  ب<ده نإ

 من واVستفادة روسيابي< مع الزراعي التعاون تعزيز فرصةعلى  باكستانحصول  في أمله ن، عأحمد افتخار .د ،الباكستاني الزراعية
  ."الب<د في الزراعة قطاع على إيجابي أثر لهيكون  أنھذا من شأنه "قد صرح قائً< و .الب<د ھاأنتجت التي التقنيات أحدث

  

 .PARCمجلس  موقعا?خبارية من  ةالمقال اقرأ التفاصيل، من لمزيد
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  المناخ ذكية لزراعة أساسية الوراثي التعديل تكنولوجيا

  

 وجھات ،الھند في الخضراء الثورة وأب سواميناثان،مانكومبو سامباسيفان السيد  الشھيرتبادل عالم الزراعة والوراثة  حصرية، مقابلة في
 امشددً سواميناثان  بروفيسور وقال .الھند في للزراعة الحالي والسيناريو وراثًيا المعدلة لمحاصيلل فةوالموق ةحقليال التجارب حول هنظر
تشمل  الخضراء الثورةو ،امناخيً  ذكية أصناف إنتاج على وراثيال ليعدالت تكنولوجيا تساعدنا" وراثًيا المعدلة لمحاصيلحاجة الب<د ل على

  ."الجديدة النباتية الھندسة استخدام

  

 في الزراعية المحاصيلب مقارنةً  منخفضة المحاصيل معظم فيا?نتاجية  متوسط أن إلى امشيرً  الھند، في الغذائي ا�من تحديات ناقش كما
 التكنولوجيا إمكاناتاستغ<ل  خ<لمن  ھامن اVستفادة يمكن التي ةلg غَ ستَ المُ  غير العائداحتياطات  من اكبيرً  اعددً  الھندتضم  .خرىالدول ا�

للمحاصيل  ةحقليال التجارب بمسألة يتعلق وفيما .العامة والسياسات والخدمات
 المناسب الوقت إنه" سواميناثان البروفيسور قال الب<د، في وراثًياالمعدلة 

 نيالمربي تجميع خط في وراثًيا المعدلة ا�صناف من كبير عدد علىللحصول 
 ."عيوبالو مزاياال نعرف لن ،حقليال اVختبار بدون. حقلالمستوى  علىالمختبر 

 إذا وراثًيا المعدلة المحاصيل من اVستفادةيمكنھم  المزارعين إن أيًضا وقال
 على ينبغي هأن وأضاف .العام الصالح لبحوث دعمھانطاق  الحكومةوسعت 
 أن ا�خرى الحكومية والمنظمات )ICAR( الزراعية للبحوث الھندي المجلس

 ةمعدلال الھجينةمن ا�صناف  بدVً  وراثًيا المعدلة ا�صناف إنتاج على تركز
  .وراثًيا

  

  .FNBNewsعلى موقع  سواميناثان أستاذحوار  اقرأ التفاصيل، من لمزيد
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  العلمي البحث

  الخضراء الفاصوليا في الجفاف مع وتكيفه ERECTA جين تحديد

  

  .اصوليا الخضراءالفجينوم  في الجفافجين تحمل  وجود تقييمل دراسة تينيسي وVية جامعةب الباحثين من فريق أجرى

  

 تحمل في شاركي يذالو الفاصوليا الخضراء جينومب ١رقم  كروموسومال في الموجود ERECTA جين تحديد الدراسة فياستطاع الباحثون 
 البرية الفاصولياكل من  زييتمتم  .والمزروعة البريةاصوليا الف عينات في الجين نوكليوتيدات تنوع يميقن بتووقام الباحث .الجفاف

 الفاصوليا كانت بينما والجافة الرطبة الموائل من البريةالفاصوليا  عيناتوتم جمع  .الجفاف وتحمل الجغرافي المصدرحسب  والمزروعة
  .الس<لة المحلية تنوع مثلت المزروعة



  

ھو ما قد يكون مرتبًطا و البرية،الفاصوليا الخضراء ب مقارنةً  النوكليوتيداتفي  اتنوعً  أقل المزروعةالفاصوليا الخضراء  أن النتائج وكشفت
 في مفيدة النتائج ھذهفي النھاية قد تصبح  .بيئيةال خت<فاتباV اطً ارتبا أكثرفكان  البريةالفاصوليا  في الموجود التنوعأما  .تدجينال عمليةب

  .المستقبل في الفاصوليا الخضراء تربية برامج

  

  .ب<نت ساينسالملخص المتاح على موقع مجلة  اقرأ الدراسة، عن المزيد لمعرفة
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  الغلة وزيادة المائية الضغوط تحمل صفة ا�رابيدوبسيس يمنح الشمس دوار من HAWRKY76 النسخ عامل

  

 غلةالأثر على  دون الضغوط ھذه مثلتحمل  زيادة ، وُتَعدالمحاصيل علىبشدة  تؤثر التيالبيئية  الضغوطمن  المياهُيَعد نقص المياه وزيادة 
عامل النسخ  أنمؤخًرا  ا�رجنتين في الوطنيةليتورال  جامعةب الباحثين من فريقاكتشف في ھذا الصدد،  .للباحثين ارئيسيً  اھدفً 

HaWRKY76  دونب وراثًياحورة الما�رابيدوبسيس في نباتات  رمغالو الجفافصفتي تحمل  منح على قادر الشمس دوارالموجود بنبات 

  .المحصول غلةأثر على 

  

النباتات النموذجية (الكنترول)  من السكروز ومحتوى البذور وإنتاج الحيوية الكتلةنسبة أعلى من  المحورة ا�رابيدوبسيس نباتات ظھرتأ
 أوالغلة  نفس أيًضالھا  وكان المعتدلةغمر ال أو الجفافأظھرت النباتات تحمل حاVت ضغوط  ،من ناحية أخرى .القياسية النمو ظروف في

  .الكنترول نباتاتب مقارنة ،النبات نمو ومرحلة الضغط لشدةوفًقا  ،أكثر

  

 الكربوھيدرات حفظ خ<ل من ويمكن تفسير تحمل الغمر .الثغور إغ<قحث و مستقلةال ABA آلية من خ<ل الجفاف تحملتستطيع النباتات 

 في محتملة أداةقد يصبح  HaWRKY76عامل النسخ  أن إلى عليھا واحصل التي النتائجوتشير  .التخمر مسارات قمع يتم عن طريق يذال

  .غمروال الجفافصفات تحمل  وكذلك المحاصيل غلة تحسين

  

 .ب<نت سيل ريبورتسالمقالة بمجلة  اقرأ المعلومات، من لمزيد
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  "LABA1" اسم يحمل البري ا�رز في الشائكة بالشعيرات مرتبط جين اكتشاف

  

، النقيض علىو .وشائكةبشعيرات طويلة  ،ساتيفا وريزاا�وھو النسيب البري لصنف  ،)Oryza rufipogonالبري ( ا�رزيتميز صنف 

الشائكة الطويلة الشعيرات  من اVنتقالوُيَعد  .البذور وتخزين معالجة لسھولةعديمة ا�شواك  تصبحل ساتيفا ا�وريزا أصناف اختيار تم قدف
  .ا�رز تدجين في اھامً  احدثً غير الشائكة  قصيرةإلى الشعيرات ال

  

جين رئيسي  المتحدة الوVياتب كورنيل وجامعة الزراعية ھونان وجامعة الزراعية الصينمن الباحثين بكل من جامعة  فريقاكتشف مؤخًرا 
 نزيم? رفh شَ يُ وھو  LABA1يحمل الجين اسم  ،٤رقم  الكروموسوم علىويوجد  البري ا�رز في الشائكةيتحكم في وجود الشعيرات الطويلة 

  .الشعيرات واستطالةا�شواك  نموعلى تعزيز  يتوكينيناسال تركيز زيادةوقد عمل  .يتوكينيناسال تفعيل

  

َمْنَشم  في يتوكينيناسال تركيزخفض من  ،فريمشيفت حذف على يحتوي والذي ،المزروع ا�رز في laba1جين  أليل فإن أخرى، ناحية من

ن ا�شواك تَ  عطلمما  ،الشعيرات kجين  أليل أنوأظھرت التحاليل ا?ضافية  .الشعيرات واستطالةَكوlaba1 ت في نشأتV>أرز  س

 ا�رز تدجين في الصفة لھذه البشرانتقاء  أن إلى يشير مما ،التھجين التضميني عبر نديكاا?تجميعة جينات أرز  الى وانتقلتالجابونيكا 
  .سابًقا

  

  .تطوير الشعيرات آلية على الضوء يسلطكما  ا�رز تدجين في جديدة رؤى LABA1جين  تحديديقدم 

  

 .لب<نت سِ بمجلة  الكاملة ةالمقال اقرأ الدراسة، ھذه حول المعلومات من لمزيد
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  النباتية الحيوية التكنولوجيا وراء ما

  الوراثية ا�مراض لع,ج المتطورة الجينومية الھندسة استخدام

  

 gالجديدة الطريقة حسنت تلك .الع<جيةالمداواة  مجال في تطبيقھا يمكن ھندسة الجينوم في جديدة تقنية ألبرتا جامعة من ھوبارد لباسِ ر طو 
  .يحh صِ " DNAبحمض نووي " التالفة الوراثية الشفرةواستبدال  ،عديلھات ثم محددةمختلة  جينات استھداف على كبير بشكل الباحثين قدرة

  

 تقليلل جديدة وسيلةطوير تتم  الدراسة،ھذه  فيو .معين لكائن الوراثية لمعلوماتل المستھدفالتعديل المحدد  في الجينوم ھندسة تشارك
 ريتطومن  نيالباحث جديدةال طريقةال ھذه نكh مَ تُ  .)TALENs( الصناعية القطع إنزيماتبما يعرف ب ھدفالخارج ارتباط الحمض النووي 

  .الزمن مر على افً اواستھد اتحديدً  أكثر لجعلھا ةمستقل رةصوب البروتينات

  

كما يمكن  .صحيبحمض نووي  الوراثية الشفرةواستبدال  ،تعديلھا ثم محددةمختلة  جيناتاستھداف  ا8نبإمكانھم  الباحثين أن يعني وھذا
 ضمور مثل الوراثية Oمراضل يالمستقبل الع<ج في تطبيقھا ويمكن الجيناتلتعديل  أفضل أدواتتطوير  في كأساس ھذااستخدام  أيًضا

  .وغيرھا الكيسي والتليف العض<ت

  

  .ألبرتا جامعةعلى موقع  الدراسة عن المزيد اقرأ
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  وراثًيا المھندسة للميكروبات حيوية ُمسَتشِعَرات تطوير

  

 الخلويةفاتيح والرافعات الم عدديقتصر دورھا على زيادة  V ةجديدحيوية  اترَ شعِ ستَ مُ  تطوير ھارفارد ويسد ھبمع الباحثوناستطاع 
َمة ال المنتجاتمع  أيًضاھا تستجيب ولكن ،فحسب hتھاكفاء تقاريرتقدم  الميكروباتتجعل و المكلفة ا�دوية أو المتجددة الب<ستيكمواد  مثلَقي 

  .المنتجات ھذه صنع في الخاصة

  

عند  .وراثًيا الميكروبات الُمَھنَدَسة باستخدام المتجددة الكيميائية المواد إنتاج استراتيجيات تطوير في جديدالحيوي ال ُمسَتشِعرال تطبيق يمكن
 الكيميائية سلعةال إنتاج في كفاءتھايناظر  استشعاع مرئي تخرجل الفردية لخ<ياى الإ شارةبإمكانه ا?ف ،الُمسَتشِعر الحيوي الجديد استخدام
 المواد ?نتاج ُمَھنَدَسة بكتيريا تطوير أساس كوني أن يمكن يذال فعالية ا�كثر الميكروبي العامل على التعرف بسھولةويمكنه  .المطلوبة
 ھايمكن التيوراثًيا  الُمَھنَدَسة الميكروبات استخدام خ<ل من البيئي الرصد في هقيتطب أيًضايمكن  ذلك، على ع<وةو .المتجددة الكيميائية

  .الملوثات وجود فيتحذيرية  إشاراتإعطاء 

  

 .ويس معھد موقععلى  للدراسة الكاملة التفاصيلة قراء يمكن
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  إع,نات

  آسيا: الثالث النباتي الجينوميكس مؤتمر

  

  آسيا: الثالث النباتي الجينوميكس مؤتمر: الحدث

  

   ٢٠١٦ أبريل، ١٢-١١الفترة  :التاريخ

  

  ماليزيا ،Vمبور كواV: المكان

  

 .التفاصيل من لمزيد المؤتمر موقع رز
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  تذكيرية رسائل

  الدولة في الحيوية التكنولوجيا واتجاھات حقائق

  

. في الدولة الحيوية التكنولوجيا واتجاھات حقائقالمنقحة  السلسلة ISAAAأصدرت ھيئة 

 وھم الحيوية دول نامية متبنية للتكنولوجياا�ولى في السلسلة أعلى خمس  تشمل المجموعة
التكنولوجيا  واتجاھات حقائقسلسلة . والصين وباراجوايا�رجنتين والھند والبرازيل 

المعدلة  المحاصيل تسويق على الضوء تسلط موجزة ملخصات ھي الحيوية في الدولة
  .وراثًيا في دول محددة

  

) واVعتماد المنزرعة المساحة( وراثًيا المعدلة المحاصيل تسويق السلسلة بيانات تعرض
 وسھلة موجزة دولة بطريقة لكل المستقبلية وا8فاق والمزايا وعمليات الزراعة والموافقات

 للمحاصيل العالمي الوضع: ٤٩رقم  ISAAA على موجز المحتويات ھذه وتستند. الفھم
 تأليف ،٢٠١٤ عام في المحاصيل المنتجة بالتكنولوجيا الحيوية/التجارية المعدلة وراثًيا

  .ISAAAلھيئة  الفخري والرئيس المؤسس جيمس، ك<يف

  

  :متاحة للتنزيل من الرابط التالي في الدولة الحيوية لتكنولوجياواتجاھات ا حقائق

asp.org/resources/publications/biotech_country_facts_and_trends/default.isaaa.http://www 

 


