
 5102 أكتوبر 7        العدد هذا في

 األخبار

 عالميًا

 الفقر على للقضاء ةجديد ةعالمي اأهداف   تتبني المتحدة األمم 

 

 أفريقيا

 الحيوية التكنولوجياب التوعية لدعم الحكومة ندعوي غانا مزارعي 

 

 األمريكتين

 الفيضانات خالل األرز بذور بقاءل حيوي جين اكتشاف 

 لإلجهاد النبات استجابة في تحكمت جينات حددت نمذجة أداة 

 مجلس منشور CAST األغذية تصنيع ملصقات وسلبيات إيجابيات ستعرضي 

 

 الهادئ والمحيط آسيا

 وراثي ا المحور للباذنجان المزارعين دعم رق  ي   الفلبينية الزراعة وزارة وكيل 

 5102 بيكآ منتدى في الزراعية الحيوية التكنولوجيا مناقشة 

 آسيا في الزراعية الحيوية التكنولوجيا عتمادال تواصل استراتيجيات تطوير 

 

 العلمي البحث

 النسخ عامل جين تعبير خالل من حلىأ مذاق ذات طماطم إنتاج 

 جين OsAlaAT1 األرز إندوسبيرم في نشاال تخزين تنظيم في ودوره 

 جين تعبير فرط AtVIT1 كاسافاال في الحديد تراكم يزيد 

 

 النباتية الحيوية التكنولوجيا وراء ما

 جين تعبير يحسن المقاوم باألرز التغذي OoDAD1 ويسياآل األرز حشرة في 

 

 تذكيرية رسائل

 الدولة ملف :الفلبين في المحورة الذرة 

 

 الحيوية التكنولوجيا معلومات مراكز من مقتطفات

 الـ قطن مزارعي شباب Bt األفريقية لوفودبا يلتقون الهندب 

 ـال لقطن نيشهدو ةالكيني الزراعية اللجنة مسؤولي Bt  



 عالميًا

 الفقر على للقضاء جديدة عالمية أهداًفا تتبني المتحدة األمم

 

 مع جنب إلى اجنب   ،رسمي ا المستدامة للتنمية 5111عام  أعمال جدول اعضو   091من  المكونة المتحدة لألمم العامة الجمعية اعتمدت

-كي بان المتحدة لألمم العام األمينأشاد  .5102 سبتمبر 52 في المستدامة للتنمية المتحدة األمم قمةمؤتمر  في الجديدة، العالمية األهداف

 .أفضل عالم أجل من يةليوتحو ومتكاملة ملةاش باعتبارها رؤية الجديدة العالمية األهدافب مون

 

 الفقر على للقضاء محدد هدف 069وغاية  01 من ألفيتو "المستدامة للتنمية 5111عام  أعمال جدول: تحويل عالمنا" الجديد اإلطاريسمى 

 وتحقيق الجوع على لقضاءتهدف إحدى الغايات إلى ا .المقبلة خمسة عشرال السنوات في المناخ تغيرل والتصدي المساواة عدم ومكافحة

 .التاريخية لأللفية اإلنمائية هدافاأل استكمالى لإ األهداف سعىوت .المستدامة الزراعة وتعزيز التغذية وتحسين الغذائي األمن

 

 إنه .مكان كل في الناسكل ل من ق بل القادة ده  ع  ت   هو الجديد األعمال جدول"التالي التصريح  القمة لمؤتمر خالل افتتاحه بان السيد أعلنوقد 

 ."المشترك بيتنا للكوكب، أعمال جدول – أشكاله جميعب الفقر على للقضاء ،بولشعلجدول أعمال 

 

 
 (وان إيفري مشروع مع بالتعاون المتحدة األمم :المصدر)

 

 للتنمية المتحدة األمم موقع على ةمتاح اإلطار وثيقة .المتحدة األمم أنباء مركز موقع على صحفيال المقال اقرأ التفاصيل، من لمزيد

 .العالمية األهداف موقع على متاحة جديدةال هدافباأل المتعلقة معلوماتال .المستدامة

 

 ] ةالمقال هذه تقييم | صديق إلى إرسال [

  

http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=51968#.VhNdoOyqqko http://www.globalgoals.org/
http://www.globalgoals.org/


 أفريقيا

 الحيوية بالتكنولوجيا التوعية لدعم الحكومة يدعون غانا مزارعي

 

 سالمةبشأن  مخاوفال تبديدل لحاالمص أصحاب من وغيرهم المزارعين مع التواصل لتكثيف علمائهمو حكومتهم اغان مزارعي قادة تحدى

 تد  ق  ع   التياألمان الحيوي و الحيوية التكنولوجياالتوعية ب عمل رشةخالل و .الحيوي األمانمن قضايا  وغيرها وراثي ا المعدلة المحاصيل

 يحمل لن" الشعبي، المستوى على مماثلة عمل ورش تنظيم تمأنه إذا  ينمزارع، أوضح قادة السبتمبرشهر  في غانا وسطتيشيمان ب في

 ."منها واستفيدي أن يمكن التي التكنولوجياويتظاهروا على  الفتات نوالمزارع

 

 األمان نظم وبرنامج "ISAAA"للهيئة الدولية لتطبيقات التكنولوجيا الحيوية التابع  أفريسنتر مركزبواسطة  التي العمل ورشةت مظ   ن  

 للتكنولوجيا العالميو واإلقليمي الوطني الوضعوسعت مداركهم بشأن و الوراثية الهندسة أساسيات على المزارعينوأطلعت  ،الحيوي

ا المزارعون تدرب أقرانهم، مع مان الحيويواأل الحيوية التكنولوجيا قضايا عن التعبير في ثقتهم بناءول .مان الحيويواأل الحيوية على  أيض 

 .مصداقيةال ذات معلوماتتعرفوا على مصادر الحصول على الوالتواصل  علوم مبادئ

 

 شبكةو ؛الزراعيين للمنتجين غانا اتحاد موه المنتدى، في ةل  ثَّ م  الم   الرئيسية ربعاأل المزارعين منظمات رؤساءوقَّع  العمل، ورشة نهاية في

 اعتماد لتسهيل الحكومة ودعي على بيان ،مزارعي وصيادي غانا الوطنية والرابطة ؛أبيكس مزارعين ومنظمة ؛غانا في المزارعين منظمة

 .البالد في الحيوي األمان إطار عن ي اكاف اتعليم   تلقواحيث  وراثي ا المعدلة المحاصيل

 

ا  الحكومة وناشد المزارعين، مع معالقته تعزيز أجل من لعملل العلماء البيان ناشدكما  مساحة " والتكنولوجيا العلم إلعطاء كذلكأيض 

 ."الغذائي اإلنتاج واستدامة همفيلاتك تحمل على القدرةم وإليه الوصول وسهولة الجودة لتحسين

 

 org.mkarembu@isaaa اإللكتروني البريد على التواصل يرجى العمل، ورشة حول المعلومات من لمزيد

 

 ] ةالمقال هذه تقييم | صديق إلى إرسال [

 

 األمريكتين

 الفيضانات خالل األرز بذور لبقاء حيوي جين اكتشاف

 
 أمام الصمود على األرزالذي يكمن وراء قدرة بذور  سرال األرز لبحوث الدولي والمعهد ريفرسايد كاليفورنيا جامعةب علماءال اكتشف

 .نيتشر بالنتسبمجلة  الدراسة نتائج تر  ش  ون   .الفيضانات
 

 جديد جينبواسطة  عمليةتلك ال ت ن ظَّم .المياهب غمرال ظروف خالل اوخصوص   ،ناميةال ةالبذر شطء في السكر توافر نظمي جين الباحثون حدد

"AG1" الجينتلك المنظمة بواسطة  من نقيضوهي على ال SUB1A، عن الناجم الكامل رمالغ تحملمن  النبات تمكينب امعروف   كان الذي 

 السكر من المزيدوالتي تخدع البذرة بجعلها تعتقد أنه يجب تقديم  لنجاةل "شيء ال أو كلال" آلية AG1يستخدم جين  .الموسمية الفيضانات

mailto:mkarembu@isaaa.org


 ةعازرتفعيلها بمجرد  ويمكن سم، 01قدره  مياه لعمق للتطبيق قابلة ليةاآلهذه  .الماء سطح غبل  وت   تحت الماء بسرعة ةالبذرللشطء حتى تنمو 

 .الماء تحت بذرةال
 

 .ريفرسايد كاليفورنيا جامعة موقع على المزيد اقرأ
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http://ucrtoday.ucr.edu/31472


 لإلجهاد النبات استجابة في تتحكم جينات تحدد نمذجة أداة

 

 ديتحديستطيع حسابي  ذجونم ديفيس كاليفورنيا وجامعةالشمالية  كارولينا والية جامعةب الباحثين من االختصاصات متعدد فريقطور 

 البيئية والضغوط المرتفعة الحرارة ودرجات للجفاف تهماستجاب ذلك في بما النباتات، في محددة بيولوجية وظائفب المرتبطة الجينات

 .األخرى

 

 تقنياتبحسابي  نموذجاليرتقي هذا " قائال   ،بوالية كارولينا الشمالية حاسوبيةوال الكهربائية الهندسة أستاذ وليامز، هذا وقد صرح كارنوس

 ".معينة بيولوجية استجابة فيالمشاركة  الفردية الجيناتيقدم قدرة أكبر على فهم و البيولوجية، النمذجة

 

 الباحثون وجد .همنشاط مدىما كان و نشطة،كانت  الجينات أي لمعرفة األرابيدوبسيس نباتات من عينات الفريقأخذ  نموذج،ال عملإلنشاء 

النموذج  ولكن ختبار،لال اجد   اكبير   عددال كانلقد  .المستهدف الجين / النسخعالقة محتملة بين عامل  910 قدمواو جين، 5111 في انشاط  

 سبعةال الجينات من أربعة أن الباحثون ووجد .المستهدفة والجينات النسخ عوامل بيناحتمال  مؤثرة ةعالق 15العدد إلى  قيضالحسابي 

 .دقيقةكانت  –% 21 أي بنسبة – 15 بين من مؤثرةعالقة  01 أن واوجدكما  .صلة ذات النسخ عوامل كانت ةتوقعالم

 

 .الشمالية كارولينا والية جامعة موقع على الصحفي البيان اقرأ ،تفاصيلال من لمزيد
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 األغذية تصنيع ملصقات وسلبيات إيجابيات يستعرض CAST مجلس منشور

 

ا ( CAST) الزراعية والتكنولوجيا لعلوما مجلس أصدر  والمستهلكين المنتجين بين اإلعالمية الفجوةوسوم التصنيع يمكنها سد  بعنوانمنشور 

 .والزراعة األغذية قطاع على وتأثيرها الحاليةلوسوم تصنيع األغذية  منهجية مراجعةيعرض  ،بفعالية

 

 ضعتو دراية أكثر واليكون المستهلكين، حيث تساعد وسوم التصنيع جيدة فكرةب ليس وسمال حظرفإن  ،منشورلل اوفق  

 مووس بخصوص التالية ةالسياس توصياتويقترح مؤلفي المنشور  .السوق في المنتجات جودة حول واقعية توقعات

 :التصنيع

 

 وسوم التصنيع على حظرال فرضعدم  الحكومات علىنبغي ي. 

  ضار المنتج أن العلم على القائمة الحقائق تثبت عندما فقطينبغي توقيع الوسم اإلجباري. 

 اعلمي  يمكن التحقق منها و صحيحة كانت إذاوسوم التصنيع االختيارية  تشجيع ينبغي. 

  مبتكرةال طرقالو جديدةمع دمج التكنولوجيا ال "شيء ال أو شيء كل متالزمة" تجنبالجيل القادم ينبغي أن توسوم تصنيع 

 .بوضوح المستهلكين عالمإل

 

 .CAST مجلس موقع من المنشور من نسخة حمل
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 الهادئ والمحيط آسيا

 وراثيًا المحور للباذنجان المزارعين دعم يُِقر الفلبينية الزراعة وزارة وكيل
 
 التجارية لزراعةا دعمبيانات  ،سيرانو سيجفريدوالسيد  واللوائح، والتطوير والبحث والتخطيط للسياسة يةالفلبين الزراعةوكيل وزارة  ىتلق

 ،بارالومان دوينإالمحورة وراثي ا،  الذرةمزارعي  واسطة قائدبالبيانات  نسخ تسليم تم .الساق حفارحشرة المقاوم ل Btباذنجان الـ و لفاكهةل

وتعايش  الظهور المنخفض، مستوى نموذج سياسة( GAABT)الزراعية  الحيوية التكنولوجيا لتجارة العالمي التحالف منتدى خالل
 .لويلوإ مدينةب لويلوإ مؤتمرات مركز في 5102 سبتمبر 11 في د  ق  ع   الذي العضوية والزراعة وراثي االمحاصيل المعدلة 

 

 وباتانجاس الجوناو بانجاسينان من الزراعية لحاالمص أصحاب من وغيرهم الفلبين علماءمن مزارعي و 111 من ق ب لالبيانات  تع  ق   و  

 المحتملة والفوائد والسالمة العلممعرفة  بعد مينداناو فياألخرى  والمحافظات أورو دي كاجايانو يزابيالوإ سور وكامارينز وكويزون

اأتمنى " وقال لح،االمص أصحابو المزارعينآراء  سيرانوأدرك  .الفلبين بانوس لوس جامعة من Btباذنجان الـ ل  ال الذي اليوم يأتي أن أيض 

ف مواردفيه إلى  نحتاج ْست ْنز   ."ومساهمينا لمزارعينا مشروع حق هي معينة قضية دفعب رنايتذكلولتقدير موقنا  لحكومةتقديم التماس لل ةم 

https://news.ncsu.edu/2015/09/plant-gene-prediction-2015/
http://www.cast-science.org/download.cfm?PublicationID=283819&File=1e308a1ba148b200ea707e552a7f7651f596TR&utm_source=Press+Release+-+Impact+of+Labeling&utm_campaign=Impact+of+Labeling+Press+Release&utm_medium=email


 
 البالد، في Btباذنجان الـ  تطويرهوتيا،  ديزيريه .دجامعة لوس بانوس،  من الفلبين في Btمناصر باذنجان الـ و المشروع رئيس عرض

 وفي والبيئة، اإلنسان صحة وتحسين ،ةلاالعماستخدام و ،اآلفات مبيدات استخدام تقليلو ،الحفارحشرات  عن ةالناجم العائدخسارة  لمعالجة

فسوف  ذرة،الزراعة أغتني من س كنت إذا" .طويلة لفترة Btباذنجان الـ  ينتظر كان أنهبارالومان  وقال .المزارعين أرباح زيادة نهايةال

 نقللس ،Btباذنجان الـ مع و .الباذنجان حفار بسبب %91-11تلف منه  ولكن الباذنجان، زرعت ألنني .الباذنجان من زراعة أكثرأغتني 

ا  ."ةيالصحمن الناحية  جيدفهو  لذلكو الرشعمليات  أيض 
 

بشأن  المستوى رفيع السياسات حواربعنوان ( APEC)الهادئ  والمحيط آسيا لدول االقتصادي التعاون منتدىحوار   منتدىهذا السبق 

 .لمنتدىبا الغذائي األمن أسبوع من جزء  ي ع د  الذيو ،(HLPDAB) الزراعية الحيوية التكنولوجيا

 

 
 

 .BIC SEARCA مركز موقع زر الفلبين، في Bt الـ الباذنجان حول المعلومات من لمزيد
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 5102 آبيك منتدى في الزراعية الحيوية التكنولوجيا مناقشة

 

 العام هذاالفلبين  تهاستضافالذي ( APEC)الهادئ  والمحيط آسيا لدول االقتصادي التعاون منتدىالخاص ب الغذائي األمن أسبوع من كجزء

 الحيوية بشأن التكنولوجيا المستوى رفيع السياسات حوار جمع ،"ISAAA"الدولية الهيئة الدولية لتطبيقات التكنولوجيا الحيوية  مع شراكةبال

 في المنطقة في الزراعية الحيوية التكنولوجيا تطورات لمناقشة بمنتدى التعاون االقتصادي األعضاءالدول  ممثلي (HLPDAB) الزراعية

 مجال في التعاون تعزيز" موضوع على عمالاأل جدولركز  .لويلوإ مدينةب لويلوإ مؤتمرات مركز في 5102 أكتوبر 0 - سبتمبر 11الفترة 

 زراءعمل و بأهمية اعتراف"ي ع د بمثابة حوار فإن ال ،APECـ ل اوفق  و ."الغذائي واألمن الشامل النموو المرونة لتحسين الحيوية التكنولوجيا

 ".المنتجات لهذه الجمهور قبولكسب و الحيوية، التكنولوجيا لمنتجات اآلمن دخالاإل على APEC وقادة

 

 تعزيز عمل ورشة نتائج ISAAAهيئة  منهوتيا  راندي .د قدمو .سيرانوالسيد سيجفريدو الفلبينية  وكيل وزارة الزراعة العمل ورشة ترأس

 .يونيو فيع ق د ت  التي يعلمالتواصل الو اتالنبات تربية مجال في االبتكارات فوائد

 

 منخفض،الظهور ال مستوى نموذج سياسة( GAABT)الزراعية  الحيوية لتكنولوجياا لتجارة العالمي التحالف منتدى هسبق النشاطهذا 

 .كندا اليف كروب من يارو ستيفن .د يضمو الفلبين اليف كروب ته مؤسسةبدأالذي  ،العضوية والزراعة وراثي ا ةمعدلتعايش المحاصيل الو

http://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/online/www.bic.searca.org


 الذرة عتمادال كبيرال تأثيرساتيورنينا، على ال .د، الفلبينية لتكنولوجيا الحيوية بوزارة الزراعةل االستشاري فريقال ةرئيس تأكدهذا وقد 

 .التعايش عنرؤى قدمت بعض ال وكذلك ،همودخل مائدهوع زيادة من خالل الفلبينيين المزارعين حياة بين وراثي احورة الم

 

 مركز موقع رز الفلبين، في الزراعية الحيوية التكنولوجيا تطورات آخر معرفةل .بيكآ منتدى موقع زر ،حدثال حول المعلومات من لمزيد

BIC SEARCA. 

 

] 
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 آسيا في الزراعية الحيوية التكنولوجيا العتماد تواصل استراتيجيات تطوير

 
 راي شيانج في دوسيت جزيرة منتجعب آسيا في الزراعية الحيوية التكنولوجيا العتماد تواصل استراتيجيات تطوير عمل ورشةع ق د ت 

حضروا ورشة  دولة 02 منبشكل أساسي  والباحثين العلماء منتألفوا  مشارك وأربعون خمسة .5102 سبتمبر 59-52في الفترة  تايالندب

 التكنولوجيا لتطبيقات الدولية الهيئةو ،(APAARI) الزراعية البحوث لمؤسسات الهادئ والمحيط آسيا رابطةالتي شارك في تنظيمها العمل 

 التكنولوجيا معلومات ومركز، (APCAOB) الزراعية الحيوية للتكنولوجيا الهادئ والمحيط آسياواتحاد  ،(ISAAA) الزراعية الحيوية

 التي التواصل استراتيجيات واقتراح الخبرات وتبادل التحديات وفهم القضايا دراسة إلى العمل ورشةتهدف  .(MABIC) الماليزي يويةالح

 .المنطقة في أسرعالتعديل الوراثي بصورة  تكنولوجيا اعتماد في تساعد أن يمكن
 

 وتبادل جديدة أفكار استكشاف أهمية على وشدد تايالند،في  الزراعة وزارةب العام المدير نائب ،كورنثونج الونجكورن .داالجتماع ترأس 
 .إلى اآلن الزراعية للتنمية الحيوية التكنولوجيا تعتمد لم التي األخرىالدول ومناشدة الدول  بين الخبرات

 
 السياسيين مثلالجهات المعنية  لمختلف التكنولوجيا الحيوية الزراعيةتواصل  واستراتيجيات تحديات لمناقشةجانبية  جلسات تد  ق  ع  
 .الخاص والقطاع والمزارعين اإلعالم ووسائل السياساتواضعي و
 

 دأكو .العلوم تجاه مختلفةال مواقفتقدم محاولة أكبر لفهم الس الجمهورتقسيم  دراسات أن، األسترالي موالعل محاوركورميك،  جكري .د قال
فت   التي المختلفة القيمب مختلفةال الجماهيرجهات التواصل عليها التفكير في  وأن واحد، "جمهور" يوجد ال أنه على  تكون أن ويجب مه  ع ر  

 .قيمهم معتماشية م التواصل استراتيجيات

 

http://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/online/www.bic.searca.org
http://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/online/www.bic.searca.org
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 العلمي البحث

 النسخ عامل جين تعبير خالل من أحلى مذاق ذات طماطم إنتاج

 
 لزيادة المستخدمة الحيوية التكنولوجيا وسائل فإن ذلك، ومع .الطعم وحالوة السكر محتوى حسينت الفواكه ومعظم الخضروات بعض تتطلب
 ثمار إلنتاج بالكامل اجديد   انهج   اليابان في توهوكو جامعة من ساجور إم إتش جي بقيادة يبحث فريق قدم .محدودة تزال ال السكر محتوى
 .النبات نمو على سلبية آثار وبدون أحلى طعم ذات طماطم

 

د   ج   2‘ النهاية اتجاه في المفتوحة اءةقرال إطارات هتوسطي الذي ،(SIRT) السكروز بواسطة المستحث الترجمة تثبيط أن البداية في و 
(uORFs)، األرابيدوبسيس جين في يحدث AtbZIP11. جينات من ثنينإ تحديد تم وقد AtbZIP11 وSlbZIP1 وSlbZIP2، على ونحتوي 

 .الطماطم في ،uORFs إطارات

 

 المعدلة الطماطم كانت .SIRT الترجمة لعملية الحساسة uORFs إطارات بدون SlbZIP2و SlbZIP1 بجين وراثي ا الطماطم نباتات تحويل ثم

 نع السكر محتوى في بكثير أعلى وراثي ا المعدلة الثمار كانت ذلك ومع .الخارجي والشكل نموال حيث من البرية لنباتاتل مشابهة وراثي ا
ا كانت ذلك، إلى باإلضافة .البرية نواعاأل  .وراثي ا المعدلة الثمار في أعلى األمينية األحماض من يدعدال مستويات أيض 
 

 .بيوتكنولوجي بالنت بمجلة ةاحمت ةلاقالم المعلومات، من لمزيد
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 األرز إندوسبيرم في النشا تخزين تنظيم في ودوره OsAlaAT1 جين

 

 فإن ،طحنال لعمليات مفيدة طبيعية صفاتب تتمتع الدقيقية الطفرات أن وحيث .دقيقي إندوسبيرم إلى األرز في التخزين مواد تغيير يؤدي

ا طفراتال تلك وتوصيف مييزت  مع بالتعاون الجنوبية كوريا في ييه جكيون جامعة من جيان جانجيل استطاع وقد هذا .نفعية قيمة ذو أمر 

 .(OsAlaAT1) جين األرز اآلسيوي في T-DNA الـ إدراج بهاب   س  ي   التي الدقيقي اإلندوسبيرم طفرة ديحدت زمالئه

 

 إلى تييروفاالب تحويل حفزيو نشطال النشاتخليق  خاللالنامية  البذور فيعلى نحو سائد  OsAlaAT1ه تم تعبير جين أن التحليل وجد

 .األكسجيننقص  ظروفيستحث بواسطة  OsAlaAT1جين  تعبير أن التحليل من امزيد   كشفكما  .النيناأل

 

جينات تخليق  تعبير انخفضكما  .بها يلوبكتينامبينما تغير تكوين األ األميلوزفي  أقلنسبة  OsAlaAT1أظهرت النباتات الطافرة بجين 

االنشا   في النشا خليقت في OsAlaAT1جين  دور إلى يشير مما ،الطافرةالنباتات  في GPases، OsSSI، OsSSIIa، OsPPDKB أيض 

 .األوكسجين تركيزاتفي ظل نقص النامية  البذور

 

 .ساينس بالنت بمجلة ةالمقال اقرأ الدراسة، عن المزيد لمعرفة
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 الكاسافا في الحديد تراكم يزيد AtVIT1 جين تعبير فرط

 

تحميض  على النباتات اعتماد سبب هو هذاو .أو المتعادلة قلويةال التربة في هذوبانانخفاض  بسبب امحدود  النباتات  في الحديد امتصاصي ع د 

د  سابق ا أن جين  .الحديد يةذوبان زيادةل( الجذورنطاق )الرايزوسفير  ج  في احتجاز  التوسط في شاركي األرابيدوبسيس نبات من AtVIT1و 

 .فجويالحديد ال

 

 .كاسافاالنبات  في AtVIT1جين  تعبير فرط دراسة في العلماءبقيادة  المتحدة الوالياتب النبات علومل دانفورث دونالد مركز من نارايانانقام 

 نواعباأل مقارنة مرات 4-1بمقدار  أعلى قيم ناضجةال كاسافاالالتخزين في  جذور في الحديد مستويات أظهرت ،الصوبة النباتية ظروف في

أظهرت األوراق  ذلك، ومع .الجذع قاعدة أنسجةوالجذوع الصغيرة  فيأعلى  حديد تركيزات وراثي ا حورةالمالنباتات  تأظهركما  .البرية

 .البرية نواعباألوراق الصغيرة في األ مقارنة   أقلبها  الحديد تركيز وكان الحديد نقص خصائصالصغيرة بالنباتات المحورة 

 

سوء التغذية الناجم عن  على القضاء في والمساعدةبيولوجي ا  المحاصيلتقوية لتعديل وراثي قابلة للتطبيق  استراتيجية على النتائجتلك  تدل

 .الدقيقة المغذيات نقص

 

 .ساينس بالنت بمجلة المقالة اقرأ الدراسة، عن المزيد لمعرفة
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 النباتية الحيوية التكنولوجيا وراء ما

 اآلسيوي األرز حشرة في OoDAD1 جين تعبير يحسن المقاوم باألرز التغذي

 

 يحدث توافق،حدث عدم  إذا .تغذيةمال اليرقاتموت  أو بقاء إلى يؤدي تفاعل( Orseolia oryzae)بناموسة األرز اآلسيوي  اإلصابةتثير 

 الهند في الحيوية والتكنولوجيا الوراثية للهندسة الدولي المركز من نهايس ديباكفي هذا الصدد، أشرف  .اليرقات داخل مبرمج يوخل موت

دفاع الكائن ل الحشرة استجابة في( DAD1)المبرمج  الخلية موتجين  ضد يةعادفأحد المركبات المشاركة  لاحتما دراسة في الباحثونعلى 

 .المضيف

 

 تغذيةاليرقات الم في OoDAD1جين  تعبير مستوياتزادت  ،مضيف األرز المعرض لإلصابة معاآلسيوي  األرزتفاعالت ناموسة  في

 2 من كثرأل مقاومالمضيف ال على يةتغذالم اليرقات فيبشدة  تعبيرارتفع ال المقابل،ب .اإلصابة بعد ساعة 96 في أضعاف 1 إلى اتدريجي  

 .لإلصابة المضيف استجابةقاومة م تهحاوللم اإلصابةمن  فقط ةساع 54 بعد أضعاف

 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0168945215300339
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0168945215300649


فَّز في ي   OoDAD1جين  تعبير أن إلى النتائج تشير  المراحل في احاسم  أنه  تبينو .المضيف مقاومة استجابةخالل  من تغذيةالم اليرقاتح 

 .االرز هاومضيف الناموسة بين للتفاعل األولية

 

 .بيولوجي بالنت سي إم بي مجلة موقع من الكاملة المقالة اقرأ الدراسة، عن المعلومات من لمزيد
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 تذكيرية رسائل

 الدولة ملف :الفلبين في المحورة الذرة

 

 أفرودة( SEARCA) الزراعية والبحوث العليا للدراسات اإلقليمي آسيا شرق جنوب مركزل التابع الحيوية التكنولوجيا معلومات مركز أصدر

 العالمي الوضع :94 رقم ISAAA هيئة موجز في بالفلبين الخاص الفصل من مستمدة ،الدولة ملف :الفلبين في المحورة الذرة بعنوان

 الزراعي الدولة ملف عن عامة لمحة األفرودة قدمت .2014 لعام الحيوية بالتكنولوجيا المنتجة المحاصيل/وراثي ا المعدلة التجارية للمحاصيل

 الحيوية التكنولوجيا مجال في والتطوير البحثو ؛البالد في الحيوي األمان لوائح عن خلفية وتشمل وراثي ا؛ المحورة الذرة على وخاصة  

 .الحيوية التكنولوجيا اعتمادب المتعلقة راءواآل المصالح أصحاب خبراتو ؛اإلنتاج بمرحلة تمر التي والمنتجات

 

 
 

 التالي الرابط من تحميللل متاحة فرودةألا

org/resources/publications/biotech_crop_profiles/biotech_corn_in_the_philippines/do.isaaa.//www:http

asp.wnload/default 

 

 

 الحيوية التكنولوجيا معلومات مراكز من مقتطفات

 األفريقية بالوفود يلتقون بالهند Bt الـ قطن مزارعي شباب

 

 أكتوبر من األول في للهند تهزيار في اإلفريقي الوفدب ماهاراشترا في ورانجابادأ منطقة من Bt ـال قطن مزارعي شباب من مجموعة التقى

 من أفريقيا وجنوب شرق من دول ست من يينواإلعالم والمستهلكين والمنظمين الحكومة مسؤولي من كل الهند زار .العام هذا من الماضي

 آسيا جنوب مركز أجراها التي "للتصديق ادعى الرؤية" الدراسية الجولة من كجزء وسوازيالند زامبياو ماالويو كينياو إثيوبياو السودان

 ومركز األمريكية، الزراعة وزارةو ،(الكوميسا) أفريقيا وجنوب لشرق المشتركة السوقو دلهي، نيو في( SABC) الحيوية لتكنولوجيال

 .ISAAA لهيئة التابع أفريسنتر

 

زارع ،ماتري مانوج السيد قابل  أنب افتخرو .Bt الـ قطن زراعة في ربهاتج شاركو االفريقية الوفود ،55 العمر من البالغ Bt الـ قطن م 

 تزرع عائلتي تزال ال" مانوج السيد وقال .الغنية السوداء التربة في يزدهر فدان 5.2 مساحتها تبلغ التي مزرعته في Bt الـ قطن محصول

http://www.biomedcentral.com/1471-2229/15/235
http://www.isaaa.org/resources/publications/biotech_crop_profiles/biotech_corn_in_the_philippines/download/default.asp
http://www.isaaa.org/resources/publications/biotech_crop_profiles/biotech_corn_in_the_philippines/download/default.asp


ا األمر وجدت وقد .سنوات ثالث ~سنتين منذ نفسيب زراعته بدأت قدو ،سنوات 01 منذ الهجين Bt الـ قطن  02-05 حصدأ حيث مالئم 

 دودةو األمريكية القطن ةلوز لدودة شيء أرش وال اآلفات مبيدات رشأ بالكاد .(فدانلل جرام يلوك 0211- 0511) الواحد لفدانا في قنطار

 مرات 6-2 القطن لوز جنيوأ واحد،ال نباتال من لوزة 61-21 حوالي أحصد المتوسط، في .خرىاأل ةحفارال واآلفات ةقطنمال القطن لوزة

 .ثابت دخل مصدر عائلتنال يوفر هذاو .أشهر 6-2 في

 

 الوقت نفس فيو Bt الـ قطن زرعأ شاب أنا" :قائال Bt الـ قطن مع تهتجرب وشارك ماتري ديشججا يدعى آخر زارعم   للمجموعة انضم

 ."مشهور معهد من التجارة في ماجستيرال ةرسال على للحصول أسعى

 

 

 أو asia.bhagirath@sabc التالية اإللكتروني البريد عناوين على تواصلال يرجى الدراسية، الجولة حول المعلومات من لمزيد

asia.kadambini@sabc. 
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 Bt الـ لقطن يشهدون الكينية الزراعية اللجنة مسؤولي

 

 هذا جاء .الفرعية المنطقة في وراثي ا المحور القطن إلدخال دعمهم عن للزراعة ةالكيني مقاطعةالب التنفيذية اللجنة أعضاء من اثنين أعرب

 زيت تصنيعو البذور إنتاج ومرافق المزارعين حقولو اثبحاأل ذلك وشمل الهند في المحور للقطن الفرعية لقطاعاتل دراسية جولة بعد

ي ت .القطن بذرة  الهند تجاربب رقةااألف لحاالمص أصحاب فتعري هدفب 5102 أكتوبر 5 إلى سبتمبر 51 من الفترة في ةيالدراس جولةال أ جر 

 التنفيذيين مقاطعةال مسؤولي رئيس بقيادة .البالد في وراثي ا المحورة المحاصيل تسويقو تنظيم عمليات عن فضال   Bt الـ قطن زراعة في

 الدروس بمشاركة تعهدوا ،ةالساحلي كيليفي مقاطعة من نزام   مل   ع  والم   الغربية المنطقة من موانجي موسى .د ،41 عددهم البالغ لزراعةل

 .التكنولوجيا لنشر الهند نموذج لمحاكاة الوطنية والحكومات الخاصة تهمالمقاطع

 

 صرح .المثلى الفوائد لضمان والخاص العام القطاع شركاء من كل توفيره في ساهم الذي القوي دارةاإل برنامجب االثنين أشاد الجولة، خالل

 بممارسات والتقيد المنتج سالمة على فظاحي مما ،Bt ـال قطن عن تعلمال في بفعالية المزارعين شراكإل الهندية الحكومة أحيي" ال  ئقا موانجي

 األراضي من الكاملة واالستفادة للشباب عمل فرص إيجاد في وراثي ا المحور القطن بقدرات نزايم اعترف جانبه، من ."المناسبة اإلدارة

 كبرأ جني لمزارعينل تضمن الفاعلة القيمة سلسلة الجهات مع هنا هارأينا التي الشراكات إن" قالو .الساحلية المنطقة في السائدة الهامشية

 ."الريفية المناطق في العيش سبل وتحسين والتغذية، الطبخ زيوت في القطن بذور معالجة خالل ومن فوائدال من قدر

 

 إلى واانضمو( زامبيا سوازيالند، السودان، ماالوي، كينيا، أثيوبيا،) أفريقية دول 6 من اعضو   11 من المكون وفدال ضمن الوزيران كان

ت .تعليميةال الهند جولة  سوق مع شراكةبال الحيوية لتكنولوجيال آسيا جنوب ومركز ISAAA لهيئة التابع أفريسنتر مركز بواسطة الجولة ن ظ  م 

 و كينيا في( OFAB) أفريقيا في الزراعية الحيوية للتكنولوجيا المفتوح المنتدىو( COMESA/ACTESA) األكتيسا اتحاد/الكوميسا

Mahyco-India PBS األمريكية الزراعة وزارةو. 

 

 
 

 كاريمبو ريتجمار .د مع التواصل يرجى والهند، أفريقيا في الحيوية التكنولوجيا تطورات ومعرفة الحدث هذا حول المعلومات من لمزيد

 آسيا جنوب مركز من رياوداشت باجيراث السيد أو ،org.mkarembu@isaaa اإللكتروني البريد على أفريسنتر مركز مديرة

 asia.bhagirath@sabc اإللكتروني البريد على الحيوية لتكنولوجيال
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