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 االخبار
 
 

  العالمية
 

 .اكاديييا  اوطنيي  االييياكي  ياايي  اوكاكيطوطجيا اوايطي  ييي ااي  صيا  االياا  طاوصية اال ايجاد
 
 
 (GE) cropsGenetically engineered     طاوياايي conventionally bred   ال يطجد اخكالف ي

كجايب  :اوياايي  اويعدو  طياثيا ططفقا ولكقييي environment ,ايث كاصب اويخاني اوكى كهدد يا  االياا 
طياكيد اوكقييي اوى يكاةج دياا  يطاع  ع  نييق ااكثي ي  .االاكاديييا  اوطنيي  ولعلطم طاوهيدا  طاونب ع  طكطقعا 

 .1996اليه ياكادث  فى عام  biotech crops اصااث 900طكشي  اودياا  صيايا  ي   .عاويا ويد  عايي  50

 :اويقان اويةياي  فى اوكقييي يا يلى

   يصاث يع اوايطايا  طاوصاث ع  اوكياكيص  اواكييياةي  طااليذيGE  اال  فى االاطاق كاكشف ع  طجطد
 .اويظياء GEخالفا  على كطين ااكصي خني على يا  االياا  طااليكه ي  االاك  طعدم 

 ااكخدام insect resistant اط herbicide tolerant   اوياايي  وم يخفض كيطع اويصاكا  ايا
 طاايايا اوياايي  اويقاطي  ولجفاف اواشيا  قد اديا اوى زياد  اوكيطع اواشيا  ,اواشيا  فى اويزايع

  Commercially available  اوياايي  اويعدو  طياثيا اكاي  اويكاةج االقكيادي  اويطاكي  وليزايعي
 .اوذي  كصيطا هذه اوياايي 

  طقد اواشيا  اوياايي  اويقاطي  ولجفاف فطاةد ويا  االياا  صكقلي  ااال  اوكايم صاويصيدا  اواشيي. 

   عد  يااييGE  اكايطكي  وليااعد  فى ييع االياص   -يث  االيز يع زياد  ياكطى اوصيكا  ,فى اوكييي  كييى اوى كفيد اويا  اوصشيي
 .صاوعيى طاويط  صاصب يقص فيكايي  اوف طيقص فى صعض اودط  اويايي 

 .ياكي  اوجيهطي ي  يعيف  اويزيد ي  اوكفايي  فى اوكقييي طكقديم اوكعليقا  ع  اويكاةجوك website طايشا  وجي  اوصاث

صدعم  ,طزاي  اوزياع  االييياكي  ,يطي ييدطق اويشاييع اوجديد  Bettyييدطق صطيطز طييدطق طيلاكطم جطيدط  يؤاا  طييف   طيطو  اوصاث
 .ااافى ي  االاكادييي  اوطنيي  ولعلطم

  National Academies of Sciences, Engineering and Medicine.اقيا اوصيا  اويافى
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 ولاينا  يااصصا  فيياليفطا ياكط اوياكي  ا   ييي ي  اوفاطييظي  اويا  اوعاويي   وجي كقييي  يقط 
 
 ييظي  االيم اويكاد  واليذي  عقب االجكياع اويشكيك صي  ,2016يايط /اياي 16يلخص اوكقييي يدي فى  
 فييق اوخصياء على صقايا اويصيدا  اواشيي  فى االيذي  طاوصية  طييظي  اويا  اوعاويي  فييق (اوفاط)طاوزياع   
 كقييم ااااي  على صقايا اويصيدا  اواشيي  اوكى عقد  فى يقي ييظي  اويا  اوعاويي  فى جييف صاطيايا فى 
فى االجكياع اويشكيك صي  ييظي  االيذي  طاوزياع  طييظي  اويا   .2016  يايط /اياي 12اوى  9اوفكي  ي   

 طي  ييي اوياكي  ا  يشاك  خنيا على طياد  اوغاليفطا  خلص JMPR)اوعاويي  على صقايا اويصيدا  اواشيي  
طقد كم اخكصايها صشاك  ياكثف  ياد  اوغاليفطا  طيذاكي اوكقييي ا  .ايا  اوصشي اويايني  ي  اوكعيض فى اوداي  

اثاي صااكخدام يجيطع  يكيطع  ي  االخكصايا  فى ناةف  طااع  ي  اواكاةيا   اايى اويؤشي اوايك طاوي على
اوييكجا  ط ييايكها جيع  عاوي  يثليا هط اواا  فى  ياليفطا  اجياوى طز  االدو  كشيي اوى ا  اداي  .اواي 

اوايك طاوياايى  ال ييكصن ,اكغم طز  اوجام يااي اوشفطي  اوكى ككي  اوكعيض اوقطكى/يلليغيام 2000
اويخاني صاوياص    ييطذجا ييااص  وكقييم ,اثاي فى اوغاوصي  اوعظيى ي  اوديااا  اوكى اجيي  فى اوثدييا  اويؤشي 

 والياا  اوايك طاوياايى اويؤشي 

Diazinonطاع  جدط  اعيا  االياي  اوعاي   طاوياالكيط  ط د  اوغاليفطا طياJMPR   صياء على كطيي
 .العاد  كقييم هذه اويياكصا  فى اطء عدد ي  اوديااا  اوجديد  اوكى ايصا  يكاا  ييذ اخي اوكقيييا  اواكايل  JMPRاودطي  االخيي  

  WHO website.ياخ  ي  اوكقييي اواكاي  يكاح ولكيزي  ي 

http://www.isaaa.org/resources/publications/pocketk/13/default.asp
http://www.isaaa.org/resources/publications/pocketk/4/default.asp
http://www.isaaa.org/resources/publications/briefs/51/default.asp
http://www.isaaa.org/resources/publications/pocketk/6/default.asp
http://www.isaaa.org/resources/publications/pocketk/10/default.asp
http://www.isaaa.org/resources/publications/briefs/51/default.asp
http://nas-sites.org/ge-crops/
http://www8.nationalacademies.org/onpinews/newsitem.aspx?RecordID=23395
http://www.isaaa.org/resources/publications/pocketk/10/default.asp
http://www.isaaa.org/resources/publications/pocketk/10/default.asp
http://www.isaaa.org/resources/publications/pocketk/10/default.asp
http://www.isaaa.org/resources/publications/pocketk/10/default.asp
http://www.who.int/foodsafety/areas_work/chemical-risks/jmpr/en/
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  افريقيا

 
 .2016جايع  اوقاهي  كاكف  صيطم اوكاكيطوطجيا اوايطي  فى عام 

 
 

يايط /اياي 7اوكاكيطوطجيا اوايطي  فى  2016ااكااف  يطم  ,اوصييايج فى اويينق  biotechnology ياةد فى صدء ,اكلي  اوزياع  صجايع  اوقاهي 
طاوفيص  ف اونالب اوجدد يع صييايج اوكاكيطوطجيا االاياةي كم كيييم هذه اوجهطد اوطيطو  ويشي اويعلطيا  ع  اوكاكيطوطجيا االاياةي  وكعيي .2016

 .طشي  اوادث صيشاياك  ي  جييع اصياةها فى يجا  اوكاكيطوطجيا االاياةي  .اوطظيفي  فى يياع  اوكاكيطوطجيا اوايطي 

اوكاكيطوطجيا االاياةي  اوى جايب ييي يعلطيا   Center-Egyptصييايج صاكاوطييطس اوكاكيطوطجيا اوايطي  طيديي  يياق ,يجالء عصد هللا االاكاذ
طفى  .اكاط  صييايج اوكاكيطوطجيا االاياةي  فى ييي طاويينق  اوعيصي  2002طقد صدا اوصييايج فى عام  .يطظفي  ي  اوصييايج ياييا صافككاح االاكفا 

اكيا طكصي  دطي اوكاكيطوطجيا فى  .اونالب على اهيي  اوكاكيطوطجياييطي انيب كييياكيا اوى اوجي  اوجديد ي  اوكاكيطوطجيا االاياةي   عصد هللا اوداككطي ,خناصها
 .اقكياد ييي االطب ايا  اوياليي  ي  اويزايعي  اوييييي 

  benefits ofاوكنصيقا  ,اوذى يشي  اوعديد ي  االيشن  يث  يقدي  يخكيي  ع  صييايج اوكاكيطوطجيا االاياةي  ,اونلص  اويصادي  فى اعداد اوصييايج
 biotechnologyاونالب اياا ياياي  وكصاين يفاهيم علم .فى هذه اوايا  فى ييي. 

 

  naglaa.abdallah@agr.cu.edu.eg.يجالء عصد هللا ويزيد ي  اويعلطيا  اط  اوكاكيطوطجيا االاياةي  االاداث فى ييي صاوداككطي
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  االمريكتين
 

 جييطم اوذي  "اوياد  اويظلي "االكااد اواطفياكى اوااصق فى فييق اصااث اكطييي  ااككشاف 
 
 

ع  ييف  ياؤطو اوجييطم اوصشيى maize اكطييي  اثصك  ا  ياص  يةطي  يغيي  ي  يجيطع فييق ي  اوصااثي  ي  جايع  طالي  فلطييدا جايع 
طكياا ا   Ed اوزيالء ايلى Rodgers-Melnickفى االكااد اواطفياكى اوااصق هايك اوجهيي داييا  فييا يع جايع  اكطييي   .اويييع يف  اوكيطع
ااككشاف يعيى ا  .ع فى اوذي  قاصال ولكطييث اواي صاوية  ي  اوكيط 40 -ايه .ا .يجيع اوصيطكييا  اوييكصن  صه اودى - chromatinجزءا يغييا ي  
 chromatinاوصااثط   .ياي  اكيي  هاةل  ي  اويعلطيا  اوكى كيث  ايا  ي  قصي  اجم طشاك  طاوييدطد طاالجهاد chromatinجزءا يغييا ي  

اكيا ا  صاياكايهم وقياس يدى صاااكام وف  .ااكادثكه اوفييقاالجياء اوذى  chromatinطادد  يجاال  يفكطا  وكيظيم اوجييا  صااكخدام اوكاكلف  اوكييين 
 .االكااد اواطفياكى اوااصق اوكى ايصا  اوشكال  600اويعاد كجييعها على اكطييي  صاياا   kernelعيايي .اوايض اويططى فى اويجي  اوصشيى

طعلى اوصيايا  اااصيا  ,اجزاء يادد  ي  اوايض اويططىيطى كعياطا ايزيم كقنع  .ييصع طيكيك جيع  ثم يطى اوخاليا يعزطو  ,اياج  ي  اوجذطي
كايح ويا اصدا صكاديد قاعد  طااد  زطج اوكغييي ولكاط   اوكى كيظم اط اواياح اويصاكا  على .اويفكطا  فى اويجي  اوصشيى chromatinكاليلها وكاديد 

جايع  اكطييي  االييياكي  ططزاي  اوزياع   ,قا  ادطايد طكياا ,صييايه يااعديا على كاييق اوصاث صشاك  اك .اوكاكيف يع اوصية  اوكى يعيشط  فيها
 .يايط/اياي 16فى  فعاويا  االاكادييي  اوطنيي  ولعلطم االييياكي  اوصاث فى علم اوطياث  فى كاويف اواككاب كظهي فى

  Cornell University website.اويجا  FSU اويزيد ي  اوكفايي  فى هذا
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 كم ااككشافها يؤخيا يااي خاليا اوجذع يزيد يل  اوياايي  اوذي 
 
 

اويااي  .ااككشافا يهيا يااعد فى كفايي اكيف كيظم ايكشاي اويصاكا  ي  اوخاليا اوجذعي  Cold Spring) CSHLعلياء صيطوطجيط  فى يعي  ييياء 
اوكى كقع فى اويييع اويييا  )اوخاليا اوجذعي  اويكخيي   meristem (اويدا  primordia)اوذى كم ااككشافه اديثا قيطا  اشايا  ي  اويييع 

صكايي   .meristem زيزايا  فى اوجزء اوافلى ي  "اشايا  ي  يغادي"اوصيطفياطي ديفيد جااكاط  ا   CSHLاويكيايي اوجياع  اوكى يقطدها 
اويصاكا  اوكى  maize ديس فييق جااكاط  .FCP1طهط صيطكي  يايى كجزة   , يكفاع  يع ياكقصال اكيا ااككشف ويجايد .3ياكقصال  اويفال 

ا  ييا   .كقط  ا  جااكاط  "FCP1اذا اعيى " ,ال كعي  على االنالق اوياكقصال  فى meristem 3عيديا اويفال .عديي  اوجدطى 3اويفال 
ييا ادى اوى  ,ا  اويان  كجع  اوعديد ي  اوخاليا اوجذعي  .كيكشي اوخاليا اوجذعي  صايفعا  ,وم يكم ااكقصاوه meristem ي  يكيك FCP-1اشاي  ياهي  

 3طظيف  اويفال gene 3 ,اويفال  "اويصاكا  يع allelesاعيف  "ديا ييا اوفييق عي.اواكثيي ي  صذطي جديد  ا  اويييع ال كدعم صاويطايد اويكاا 
طاذا  اوكى ااكصي صاكثيي  ,ديط  اوخاليا اوجذعي ط ,كثيي زياد  يكطااع  meristem هذا اوفش  اويعكد  اشاي  اوفياي  ي  خايج .ياكقصال  طوايا فقن

فى اوياة  ي  يلكها اوصيي  ي  يطع ي   50ط ,اويعاد كجييعها kernelهذه اويفطف اذايهم ااكثي عيايي  .طاويصاكا  ي  يطع ي  اذييه فى اوايطايا 
 .اويصاكا 

 

http://www.isaaa.org/resources/publications/biotech_crop_annual_update/download/02%20Maize%202013.pdf
http://www.isaaa.org/resources/publications/pocketk/15/default.asp
http://www.isaaa.org/resources/publications/pocketk/15/default.asp
http://news.fsu.edu/More-FSU-News/FSU-Cornell-team-defines-meaningful-part-of-maize-genome
http://mediarelations.cornell.edu/2016/05/16/maize-genome-dark-matter-discovery-a-boon-for-breeders/
http://www.isaaa.org/resources/publications/biotech_crop_annual_update/download/02%20Maize%202013.pdf
http://www.isaaa.org/resources/publications/pocketk/15/default.asp


 
 Cold Springيعي  ييياء  :ييدي اويطي 

  CSHL website.اويافى فى اقيا اوصيا  ,ويزيد ي  اويعلطيا 
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  اسيا والمحيط الهادئ
 

 كقييي صيويايى يؤاكد اهيي  االصكاكاي اوزياعى فى ااكياويا
 
 

طيشيي اوكقييي  .ايديكه ااكياويا اولجي  اوداةي  ويجلس اويطاب صشا  اوزياع  طاويياع  اوكاقيق طاالصكاكايا  اوزياعي  -اياي  اوزياع   كقييي جديد
طقيي  يالةي  ولكقلي  ي  اويخاني  genetically modified (GM) crops ,اوى اهيي  االصداع فى اوزياع  طاوااج  اوى ازاو  اودطو  طقف زياع 

فى نليع  كنطيي طاعكياد كاكيطوطجيا  جديد  وليااعد  فى جيى ثياي اوكقدم فى االيكاجي   farmers طاجيى اوكاقيق وايا  ااكياويا. ككيااب االيظي 
اوكى  GM products ايخفاض ااد فى اويااي اوى اواطقطذاكي االاكعياض اوذى فياكه خلق ااو  ي  اوشك اوكى اد  اوى .طاالاكداي  طاواكفاء 

اويكعايا  اويعدو  طياثيا قد يؤدى اوى زياد  طعى اوجيهطي  طاوكاكيطوطجياجيي طذاكي  اياا ا  كى اي ا  كطفيي يعلطيا  صاولغ  .كثصن االاكثياي
 .طقصطوه

 

   websiteParliament of Australia.طهذا اوكقييي يكاح ولكايي  علىCropLife .يافى   اقيا ,ويزيد ي  اوكفايي 
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http://www.cshl.edu/news-and-features/discovery-of-new-stem-cell-pathway-indicates-route-to-much-higher-yields-in-maize-staple-crops.html
http://www.isaaa.org/resources/publications/briefs/51/default.asp
http://www.isaaa.org/resources/publications/pocketk/49/default.asp
http://www.isaaa.org/resources/publications/pocketk/2/default.asp
http://www.isaaa.org/resources/publications/pocketk/15/default.asp
http://www.isaaa.org/resources/publications/pocketk/15/default.asp
http://www.croplife.org.au/media_release/importance-of-innovation-in-agriculture-confirmed-in-parliamentary-committee-report/
http://www.croplife.org.au/media_release/importance-of-innovation-in-agriculture-confirmed-in-parliamentary-committee-report/
http://www.croplife.org.au/media_release/importance-of-innovation-in-agriculture-confirmed-in-parliamentary-committee-report/
http://www.aph.gov.au/Parliamentary_Business/Committees/House/Agriculture_and_Industry/Agricultural_innovation/Report


 فى صااكاكا  اوعي  والياثاويزيد ي  فيص  يخلق BTا قن  
 
 

طاويعهد اودطوى وصاطث  ,يع صااثي  ي  يعهد اوجيطب وكاكيطوطجيا اويعلطيا  ,اوياييا ,جطكيصيج اوقاةم على اويك  ي  جايع  Georg-August  عاوم
طقد ااكخدم اوصااثط  صيايا  االاكقياءا  يزايع عقص   Pakistan .فى االياث Bt cotton ااالم اصاد صاجياء دياا  وكقييم اثاي اوعياو  ,اوياشي 

هذا اونلب على االيدى  .فى اوياة  55قن  اوصاككييا اوعيطي  اعكياد اونلب على اويد اوعايل  صياص    طاظهي  اويكاةج ا .يزدطج  طيياذج اوكياجع
اوكاكيطوطجيا فيص عي   Bt طهذا يعيى ايه ,يع هذه اويكاةج .اجيكها االياث ,جيى اوقن  فى صااكاكا  يدطيا Bt .اوعايل  اوى زياد  فى ايكاج اكايد

 .ااافي 

  New Biotechnology.قياء  اويكاةج
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 فى االيزاوقاصل  ولكاديد يصاكي   عالي  كاط  صاعكصايها وجي  اويصا  كقييم اداء اوعلياء اوييييط 

 
 

اخكياي  (Man)ياكخدم صطيفه عالي  ولكاديد اوجييا  فى   ) EcPMI isomerase phosphomannose (االشيياكي  اوقطوطيي  gene ي 
mannose اييي اوعليي نصيع  اوكق فى دياا  يشي  فى .على كاطي  اوييايع, PMI Chlorella   يطيثا  ي  اونااوب اويجهيي

زياعي  فى ايهطى طيقانع  ططجد اوصااثط  ي  ااكادييي  اوعلطم او.وفاص يا اذا اكا  يياك  ااكخدام هذه اوعاليا  اوكى يياك  اخكيايها rice طعزوطا
طيقاييكها يع  فى اويخكصي يزاوشياةى ي  االChlorella   isoenzymaticايشن    كقييم China ايهطى اوجايع  اوزياعي  فى

على ياط ييفي  اوى ثياةي  يصيي  اكاالا  اوقاصل  ولكاديد ي  جييا  ثم كاطيلها اوى يايس  sطيانلع اويشن  .EcPMI اداء
 PMI EcPMI sاداء اويييع  طاواالو  اليز اوهيدى اليز اوياصايى ادد  صيعد  فيها ,  كم اوعثطي على يكاةج ايجاصي  .Agrobacterium صااكخدام
طعلى اااس  .صااكخدام جييا  PMIsاالهكيام اطو  صيجاح اوى يان  يايس صايها قاصل  ولكاديد  gene فا  ,طعالط  على ذوك .يع صاويث 

 .طاوهيدا  cisgenesis اس قد يشن كيييز االيزييا  فى اويصاكا  يياك  ااكخدايها ييااب اوعيايي اوطياثي صى اويكاةج

  Nature Scientific Reports.اقيا اويفكطا  اوياد 
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 طزيي اوزياع  ياكيا شطديى يكادث ع  اوكاكيطوطجيا اوايطي  فى صيغالديش

 
 

  20th anniversary of the global commercialization of biotech"افككح ياكيا شطديى فى اوالق  اوديااي   يعاوى طزيي اوزياع 
 crop highlights in 2015" crops and biotech يايط /يايا 12يجلس اوصاطث اوزياعي  فى صيغالديش فى داكا عايي  صيجالديش فى

اكيا ذاكي  ا   .ايطي  اويصكاكيا  اوعليي  طاطجه اوكعاط  وكااي  االيكاج اوغذاةى طكخفيف اد  اوفقي فى صيغالديش  طخال  اويدط  طزيي.2016
 (اعي  صايىجهطد صيغالديش طيعهد اوصاطث اوزي .اوااكطي  ااكصاقي  فى اعكياد االصكاكايا  اوكاكيطوطجيا اوايطي  الدخا  ايياف يااي  وليزايعي  

طعلى طجه  ,طاطجه اوكعاط  يع اويؤااا  اودطوي  اشاد اياا ادا  اييا  ييافع اوكاكيطوطجيا اوايطي  وليزايعي  طاوياكهلاكي  فى صيغالديش
اويديي اوكيفيذى يياكز يعلطيا    Arujanan MahaletchumyداككطيISAAA Hauteaاويياق اوعاويى  يايدى .د Brinjal Bt. اوكاديد

اوالق  يؤاس طيديي يياكز جيطب اايا ولكاكيطوطجيا اوايطي  طاوصى وليطايد فى  ,كشطديى MABIC) Bhagirathاوكاكيطوطجيا اوايطي  اوياويزي  
طاكذوك اعااء اويجكيع اوعليى ي   ,طايااب اويياوح ,طكيايي كيظيم اويدط  اوكى اايها ياؤطوط  صاوزياع  G.P.Dasاوداككطي  .اوديااي 
يظيم كنصيقا  اوكاكيطوطجيا اوايطي  اوزياعي  اوايطي  اوزياعي  فى ك اودطوي  واياز  BARC)يجلس اوصاطث اوزياعي  فى صيغالديش  ,صايى .صيغالديش

 اوالق  اوديااي 

http://www.isaaa.org/resources/publications/biotech_crop_annual_update/download/03%20Cotton%202013.pdf
http://www.isaaa.org/resources/publications/biotech_country_facts_and_trends/download/Facts%20and%20Trends%20-%20Pakistan.pdf
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1871678416300218
http://www.isaaa.org/resources/publications/pocketk/15/default.asp
http://www.isaaa.org/resources/publications/pocketk/37/default.asp
http://www.isaaa.org/resources/publications/biotech_country_facts_and_trends/download/Facts%20and%20Trends%20-%20China.pdf
http://www.isaaa.org/resources/publications/biotech_country_facts_and_trends/download/Facts%20and%20Trends%20-%20China.pdf
http://www.nature.com/articles/srep25921
http://www.isaaa.org/resources/publications/briefs/51/default.asp
http://www.isaaa.org/resources/publications/briefs/51/default.asp
http://www.isaaa.org/resources/publications/pocketk/35/default.asp
http://www.isaaa.org/


 

 

 

  ces (AIS) of the Government of BangladeshAgricultural Information Servi.اقيا اويقا  على ,طوليزيد اط  هذا اوادث
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http://www.ais.gov.bd/site/news/38dbdc57-afcc-48b4-af46-2fe16c8088fc/%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%8F%E0%A6%86%E0%A6%B0%E0%A6%B8%E0%A6%BF%E0%A6%A4%E0%A7%87-Global-Commercialization-of-Biotech-Crops-and-Biotech-Crop-Highlights-in-2015-%E0%A7%A8%E0%A7%A6%E0%A7%A7%E0%A7%AB-%E0%A6%B6%E0%A7%80%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%95-%E0%A6%B8%E0%A7%87%E0%A6%AE%E0%A6%BF%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%85%E0%A6%A8%E0%A7%81%E0%A6%B7%E0%A7%8D%E0%A6%A0%E0%A6%BF%E0%A6%A4


 
 

  اوروبا
 

  وليصاكا فى اوعاومكقييي  اط  إيداي 
 
 

 ,اويصاكا  على االيضاط  كقييي ايطى ع  ااو  اويصاكا  اط خن االااس طكقييم اويعايف اوااوي  على كيطع  ,فى اواداةق اويصاكي  اويلاكي  فى اكيط 
يياكز اوييايع اويديج  فى .فاال ع  اوايااا  اويطاطع  فعاويكها فى اوكعاي  يع اوكهديدا  ,اوكهديدا  اوعاويي  اوكى يطاجهها ااويا هذه اوييايع

طاوكهديدا  اوعاويي   ,ا  اوعاومطيف يصاك :طهط ييقام اوى ثالث  اقاام ,2016اوكقييي كاكيد اوى اادث اويعلطيا  ي  جييع ايااء اوعاوم فى عام 
اوف اويصاكا  اوطعاةي   391يشييا اوى ا  هياك  ,اوقام االط  ي  اوكقييي يياكز على كيطع اويصاكا  على االيض.طايااا  اوكجاي  اودطوي  ,اويصاكا 

اوف يطع ي  اويصاكا  طثق  ااكخدام  31ا ال يق  ع  طيصاث اوكقييي اياا صيايا  كشيي اوى ا  ي .اوفا ي  اويصاكا  اويزهي  369ييها  ,اويعيطف  علييا
اوعاةال   ,طيادد اوكقييي اياا كياكيز جهطد جيع اوصيايا  ويشي  اويصاكا  ذا  االهيي  اوصاوغ  صاوياص  والي  اوغذاةى اوعاويى .االدطي  طااليذي  طاويطاد

 .اوصيي  اوياايي 

  Kew Gardens website.اقيا اوصيا  اويافى فى ,ويزيد ي  اوكفايي 
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  البحوث
 

 BTا وصاككييا االايطي  صطييي نفيلى ييي اااا  اوذي  
 
 

  Macrocentrus1Acيع ييخ  maize Bt اوصااثي  صاالاكادييي  اويييي  ولعلطم طاوكاكيطوطجيا اوزياعي  ي  جايع  اوزياع  اويييي  كاقق اثاي
cingulum  اوذى على اوصيطكيparasitizes  يكاةج ييي يصاشي  كصي  ا  ااال  اوكنف   .اوذي  االايطي  صطيييbioassay   يعد  طز  اوشييق

عيا  اوذي  كم كنهييه  parasitized cingulum1Ac-borersييخ   - .م االو  كيكج اك  وليايف ايخفااا اكصييا عيديا parasitoidطعدد 
عيا  -1Acطكد  هذه اويكاةج على ا  االثاي اوااي  ااككشاف ييخ  .وم ككاثي كاثييا اكصييا cingulum .م صايايكيا  1Ac-tableاوايا كصاكى صيييا 

 .اواكصاي عيديا م يعليا  cingulum يصاشي  فايق فى ياةد  ياكديي  bioassayوليايف صطاان  ولفقياء يطعي  اويايف ي  جه  اخيى وم كصد 
اقط    فى ياكطيا  اوكياكيز كفطق كلك اوكى يطدف  فى 1Acويا  اااا  ييخ  cingulum .م هذه اويكاةج كظهي ا  .1Acصاكاء كغذيها اط دط 

 .Btاوذي  

  Insect Science.اقيا اويقا  االيلى
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 لعف وخفض اوقاصلي  فى اوكفاح ي MdMLO اوجي 
 
 

 .()اص  اوياكداي   Malusاكلي  االفككاح اويةياي  عييي يةياى فى leucotricha Podosphaera صاصب (PM)ايياف يقاطي  يااطق اوعف  
طي  صي   gene  ( O .اوعف  ياهم )ي  اعااء  MLOاوجييا  اوكى يياك  ايياد S- على قاصلي  اويقاطي  ال يياك  ا  يكاقق اال ي  خال  اودق

 .عيد يااء طاوكنعيم  upregulated طجد  MdMLOاوكى  ,MdMLO11,(18) , (19)اوجييا   - MLO MdMLO S اوييشاي  اوجييا 
 ,19 ط 11طيايف ي  MdMLO صجايع  طاخييج  طيياكز االصااث فى هطويدا ع  كدخ  اوجيش  اديطيد صدطيى ايناويا Fondazione علياء ي 

 .اويياطخ ثالثي  mlo  صشاك  يؤهلها واكشف Arabidopsis Thalianaفى  18اجيى  MdMLO صاالااف  اوى كاكاي  اويقاطي 
وم  ,MdMLO19 طادها اط صاالقكيا  يع ,11طيايف ي  MdMLO %75يةيس اوطزياء  19كخفيض ي  شد  ي  على MdMLO طيايف 

 .فى صعد اوظهي ااكثي عيا  والياص  MdMLO18 اجيى االخكصاي فى ااكصعاد دطي .يافي ع  اى خفض اط كخفيض ااافى على قاصلي 

MdMLO19 يهي  جدا وياكطى اويقاطي  458 صاوايص  اوقااي  دطيا هايا فى اص  يااء اوكعيض وها ال. 

http://www.kew.org/about/press-media/press-releases/state-worlds-plants-report-launched-sweet-potatoes-orchids
http://www.isaaa.org/resources/publications/biotech_crop_annual_update/download/02%20Maize%202013.pdf
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/1744-7917.12352/abstract
http://www.isaaa.org/resources/publications/pocketk/15/default.asp


  Plant Biotechnology Journal.اقيا اويقا  اكايال ,ويزيد ي  اويعلطيا 
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 اجم يايط  اواصطبوقياس اليز و QTL  اوصااثط   ال
 
 

طعلى اوييم ي   .()يف  اكيي  اوياكايى  QTLsطيكطقف على اجم اواصطب اوكى اكا  يايني عليها ايذاك  ,طز  اواصطب اهم عييي فى ييدطد االيز
وى اوجايع  اوزياعي  فى  كشيغ شطايغ اوصااثط  صقياد  .كيظم طادد  شصاك  اوجييي  اواطاصن اجم اواصطب ياياا QTLsا  اوعديد ي  طز  اواصطب 

طييظم ايجاصيا صزياد  اوطز  اواصطب اواصطب  (GLW PLG MOD2) 2اونط  طاوعيض  يهييي  طاواصطب QTL صاصالغ االاكيااخ كالي  ,ايكشطا 
 .microRNA396cييظيها  OsmiR  (4عاي  كيظيم اوييط ) OsGRF GLW PLG MOD24يعاط  صكيييز   كالي  ا  .اونط  طاوعيض

طالاظ اوفييق اياا طياق   .ييا يؤدى اوى كعزيز ااكصي اواصطب اواصطب ,OsGRF4طكيظيم  , 396OsmiR OsGRF4اوكاط  فى ايكقاداكى
OsGIF1 (  1صاوكفاع  اوعطاي)  يكفاع  يعOsGRF4, 396طكشيي هذه اويكاةج اوى ا  ييي .طزياد  اجم اواصطب اوكعصيي طكاا  ايااc-OsGIF 

OsGRF41   دطيا هايا فى كاديد اجم اواصطب كاا  اوييدطداوكفاع. 

  Plant Biotechnology Journal.اقيا اويقا  فى ,طوليزيد اط  هذا دياا  طاعد 
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  المحاصيل المعدلة وراثيا ما وراء
 

 ياكياخ زياكا فييطس طياثيا اط  اوعلياءهيدس 
 
 

اوفييطس اوياصب  زياكا ياخ() genetically engineered جاوفياكط   UTMBفييق صاث يكعدد اوكخييا  ي  جايع  كاكااس فيع نصى 
 .اوفييطس الط  يي  االاكيااخ  طقا  اوصااثط  ا  .  صيا فى ذوك اولقااا  طاوعالج ,اوصاطث زياكا االط  ي  يطعه فى اوعاوم اوكى ي  شايها ا  كعج 

اوياطس   ثم ااكخدم .اوفييطس زياكا جييعها اواكايل  اونط  ياخزياكا خيا  اجزاء اوجييطم اوفييطاى اواكايل  اوييكد  على اد  طيياطخ  طيعاد  ك
صعطا  ايديز  فييق يجلس االاكيان اوفدياوي.زياكا ييطذج الثصا  ا  ااكيااخ فةيا  يياص  صفييطس طاعناهم اوعيصي  ولييض UTMBاويكنطي  
طهذا يؤاكد ا  اونفل   .اوفييطس ا  عدد اوصعطض اويياب زياكا "ي  ييع االياا "صفييطس ايا اوطاودي  زياكا اط   اوصعطض يع دم يلطث ايجيصكى

صاالالا   Luciferase فييطس زياكا  اويافى luciferase فييق اوصاث اياا طااكيدي  .اوصعطضايديز ايجيصكى .ايه  اوياكياخ  شديد  اوعدطى
يياك  ااكخدام  ,طصاالااف  اوى ذوك .عقاقيي اويااد  ولفييطاا ا  اوفييطس يياك  ا  كاكخدم او "يكطهج "يياا   .اواكييياةي  يعنى اواصااب كطقيعها

 .عدطى فييطس فى اوصعطض يياذج اوايطايا  اويغيي  زياكا اشاي  اويافى وككصع

  UTMB website.اقيا اوصيا  اويافى فى ,ويزيد ي  اوكفايي 
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  اعالنات
 

 SOLGENOMICSمؤتمر 
 
 

 الواليات المتحدة االميركية ,كاليفورنيا ,حيث ديفيس (التقدم الى التطبيقات :Solanaceae SolGenomicsمؤتمر 

 2016 ,16-12سبتمبر /ايلول :عندما

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/pbi.12562/full
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/pbi.12569/full#funding-information
http://www.isaaa.org/resources/publications/pocketk/17/default.asp
http://www.utmb.edu/newsroom/article11079.aspx


 .ولايط  على يزيد ي  اوكفايي  conference website زياي 
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 .اوكاكيطوطجيا اوايطي  اوزياعي  .2016عام 

http://solgenomics2016.ucdavis.edu/

