
  ٢٠١٢اغسطس   3                في ھذا العدد

  ا�خبار

  عالمياً 

 مكافحة الجوعل ينكاديميا�يدعو  فاولمدير العام للا •

 ا%نتاجية بشكل ملحوظالتي تحسن توضح التقنيات  IFPRIنموذجية بمعھد دراسة  •

  أفريقيا

 في نيجيريا A فيتامينيطلق ذرة غنية بالمعھد الدولي للزراعة ا'ستوائية  •

 قوانين ا�مان الحيوي تنسيقتقرير البنك الدولي يحث الدول ا�فريقية على  •

 على تصريح رسمي من وزارة الزراعةحصل تجنوب أفريقيا ب وراثياً الذرة المعدلة  •

 من بذور الذرة المخصصة للمناطق الجافةيستفيدون  امزارعي كيني •

    

  ا�مريكتين

 الذرة المقاومة للجفاف ُتظھر نتائج واعدة •

 في كنداألف دو'ر  ٤٧٥قدرھا الشتاء دفعة باستثمارات بحوث قمح  إعطاء •

 عناءالزيت والتربة والفي القطن توفر الحراثة على ظ احفال •

 لوقود الحيويكمصدر محتمل لالصفصاف شجيرات على تمول دراسة الو'يات المتحدة حكومة  •

 وراثياً  ةالمعدلمحاصيل إدارة الفي المقاومة المتكاملة  إدارةمساھمة برامج  •

  

 آسيا والمحيط الھادئ

 أسترالية لزيادة محصول القمحبحوث شراكة  •

 وراثياً لقطن المعدل ل يالبيئ طBقيناقش إجازة ا% الجينات تكنولوجيا تنظيم مكتب •

 ٢٠١٧ - ٢٠١٢ة استراتيجيخطة خمسية تطلق  الحبوب وتنمية بحوث مؤسسة •

 ذوقوتت شعرتويمكنھا أن ترى وتشم  أن النباتاتيزعم تل أبيب بباحث  •

 Bديشجفي بنلجينات قومي لنك ب •

 

  

  أوروبا

 للّفحةمقاومة س المعدلة وراثياً الا�ثر البيئي للبطاطتبحث  TEAGASCھيئة  •

 ' تشكل خطراً المعدلة وراثياً غذية ا�: لوفرج •

 للخنازيرمBئمة  Btالـ ذرة تبين أن  وراثياً  مزروعات المعدلةعلى ال دراسات التغذية •

 ية الشرھةالحشراLفات خداع ساعد على تتكنولوجيا الجينات  •

  

  البحث العلمي

 GOX المعدل جينالالمعدل وراثياً من خBل الكانو' مقاومة الجBي فوسيت في نبات  •

 الصينفي  وراثياً القطن المعدل عن طريق  وراثياً المعدل غير القطن على دودة اللوز القرنفلية غزو قمع  •

  

  ما وراء كروب بيو تك

 دجامعة ستانفورمن لكائن حي كامل  حوسبيأول نموذج إطBق  •
  

  إع+نات

 وتغير المناخ على الزراعة وا�من الغذائيالثاني  المؤتمر العالمي •

  

  رسائل تذكيرية

 ؟المخاطر الفعليةعلى " فترضالمُ  المزارع"يتغلب كيف  •

 اLن متاح CCAFSلمبادرة  التقرير السنوي •

 لرصد صدأ القمحعالمي  موقع •

 المزارعةنظم ا'بتكار الزراعي وا�سرة تقرير موجز  •

 المحاصيل مكافحة آفات وأمراضعلى لمساعدة المزارعين أونBين  معارفبنك  •

    



  عالمياً 

 مكافحة الجوعل ينكاديميا�يدعو  فاولمدير العام للا

 

ة الريفيفي المناطق ث الفقر وا�كاديميين في بح رازيانو دا سيلفا لمشاركةجخوسيه (الفاو)  �غذية والزراعةدعا المدير العام لمنظمة ا
في المؤتمر العالمي لعلم ا'جتماع الريفي خطابه في . وصرح دا سيلفا ة مع التركيز على صغار المنتجينيالزراعا�عمال وقطاع ا�غذية و

في جميع أنحاء  يةالريفالمجتمعات تخدام المعرفة ا�كاديمية لفھم وتحسين حياة اس ياليوم ھالتي نواجھا  ىالتحديات الكبر"أحد  في لشبونة
 ."الجامعةجدران واقع خارج إلى اللنظر لنحن بحاجة ، ذلكلقيام بل. والعالم

 

تشمل ھي و. السياساتواضعي درج في المقترحات المقدمة من ا�كاديميين وذكر بعض ا'ستراتيجيات البحثية التي ينبغي أن تُ كما 
ودمج صغار  الموثوقة؛إجراء بحوث في مبادئ ا'ستثمارات الزراعية للجامعات حيث يمكن  على نطاق واسعفي الزراعة  ا'ستثمار

  .لمنافععادل لوكيفية تحقيق توزيع  ؛قضية الحكم في قطاع ا�غذية والزراعةوسBسل الزراعية والغذائية؛ الالمزارعين في 

  

  ./http://www.fao.org/news/story/en/item/153887/icodeيمكن عرض المقال ا�صلي على 
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 ا8نتاجية بشكل ملحوظالتي تحسن توضح التقنيات  IFPRIنموذجية بمعھد دراسة 

  

أصناف  استخدامالجمع بين إلى أن دراسة نموذجية تمھيدية تشير ) IFPRI( لبحوث السياسات الغذائية الدوليالمعھد  من يفريق بحثقدم 
ً ا%نتاجية  في اتنيتحس كبر) يوفر أISFM( خصوبة التربةل المتكاملةا%دارة الحرارة ولجفاف ول ةتحملالمالمحاصيل  بحلول عام  عالميا
 .المناخظروف تغير  وتحت ٢٠٥٠

 
أن  توقعويُ . ا�سمدةو كB من المخصبات واستخدام مخلفات المحاصيلب وا'حتفاظتقليل الحراثة  خصوبة التربةل المتكاملةا%دارة تتضمن 
 الجوع تقلل من خطر أن أيضاً الفريق  يأمل، ذلكلوبا%ضافة . القمحوا�رز و للذرة بشكل كبير ارتفاع ا�سعار منالحد على  ااعتمادھيعمل 

 .أفريقيا جنوب الصحراء وجنوب آسيافي مجتمعات دول 
 

  .الزراعة في طويلة ا�جل ستثمارات وا'ستراتيجياتا' لتسھيلمنافع التقنيات العديدة مخاطر وحول معلومات التقديم  وتھدف الدراسة إلى
  

investments-term-long-http://www.ifpri.org/blog/facilitating-لمعرفة تفاصيل المقال، راجع الرابط التالي 
technology-agricultural.  
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  أفريقيا

 في نيجيريا A فيتامينللزراعة ا;ستوائية يطلق ذرة غنية ب المعھد الدولي

  

مؤشر  –يحتويان على مستويات عالية من البيتا كاروتين  في نيجيرياصنفين ذرة جديدين ) ITTA( ا'ستوائية للزراعة الدولي المعھدأطلق 
  الذي يصيب مBيين الناس في البBد. Aخطر نقص فيتامين لمحاولة صد  – Aفيتامين 

  
ا نيجيريبواسطة لجنة  ٢٠١٢ الرابع من يوليوفي  Aطليعة فيتامين ب الجيل ا�ول الذرة الغنيةين اللذان يعدان الھجينإطBق الصنفين تم 

 A0905-28 ھجينةال IITAبأصناف معھد ف ييتم تعرو. Ife maizehyb 4و  Ife maizehyb 3باسم  للعفو عن المحاصيلالوطنية 
  التوالي.على  A0905-32و 
  
تربية المستھدفة العقد من الزمان من ما يقرب الھجينة ھي نتاج فإن ا�صناف ، IITAمينكر، محسن أصناف الذرة بمعھد بيبي لد. أ وفقاً و

عة من ستة إلى تسنتج توالغلة عالية  الذرة الھجينة أيضاً فإن بصرف النظر عن كونھا مغذية، وأضاف أنه  .Aطليعة الفيتامين لرفع مستوى 
طنين فقط في من قبل المزارعين المزروعة في نيجيريا أصناف الذرة المحلية ما تنتج عادة ولھكتار الواحد. في امن المحصول ان طنأ
 لھكتار الواحد.ا

  
released-maize-a-news/vitamin-http://www.cgiar.org/consortium-على  CGIARلـ  صحفيشاھد البيان ال

nigeria/.  
  



  ] رسال لصديق | تقييم ھذه المقالةإ [

 

  ا�مان الحيويقوانين  تنسيقتقرير البنك الدولي يحث الدول ا�فريقية على 

  

 المتعلقة لتقييم المخاطر المبادئ التوجيھيةتنسيق إلى  ةفريقيا%قليمية ا�التكتBت دعو ييونيو شھر  البنك الدولي تقرير جديد عنصدر 

قرطاجنة بروتوكول  منذ التصديق على ا'قتصادات النامية في قوانين ا�مان الحيويةوضع وتأثير : بعنوان تقريربا�مان الحيوية. صدر ال
 والمالية البشرية والمؤسسيةوارد الم ما يكفي من التي تفتقر إلىمساعدة الدول في وخصوصاً  مفيداً  سيكون ا%قليمينسيق التويشير إلى أن 

 .تنظيميجھاز تشغيل ل

 

 تكاليفأصبحت إذا  الناتجة المشتركةالسوق  لBستثمار في اتالمنتج مطوريجذب  إلى من شأنه أن يؤدينسيق التأن يذكر التقرير كما 

فعالة الأكثر الوسائل ن من قد يكو التنظيمين "التنسيق فإجاء في أحد فصول التقرير كما . وقادرة على المنافسة ا'متثال التنظيمي تحقيق
  "ة.متزامنالغير  الموافقات من التجارةتخفيف آثار ل

 

 دول غرب أفريقياالجماعة ا'قتصادية ل مثل التكتBت ا%قليمية ا%قليمي من خBل بشأن التنسيق الجھود الجارية يذكر التقريرو

)ECOWAS (السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا و)COMESA (يشير وبھا.  يحتذى كأمثلة ً  تنسيقالمحاولة الفاشلة ل أنإلى  أيضا

 .أفضللتباشر التنسيق بطرق  ا�فريقية تتعلم منھا الدولأن يمكن  فرصة ضائعةتعتبر  والو'يات المتحدة ا�مريكية بين كنداالقوانين 

 

 ا�خرى من جانب السلطات التنظيمية تقييم المخاطر الناشئة عن العلمية اLراءب ا'عتراف تشملأن تنظيمات ا�مان الحيوي  تنسيقل يمكن

ً في خطوة  الحكومات ا�خرى التي اتخذتھاالقرارات اعتماد  أو تقييم المخاطرھج إقليمية لنُ إنشاء أو   .أكثر طموحا

  

. لمزيد من http://bch.cbd.int/database/record.shtml?documentid=103611يمكن تنزيل نسخ التقرير المتاحة على 
المركز ا�فريقي على  ISAAAالمعلومات حول التكنولوجيا الحيوية في أفريقيا، يرجى التواصل مع مارجريت كاريبمو من 

m.karembu@isaaa.org.  
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  على تصريح رسمي من وزارة الزراعةحصل تجنوب أفريقيا بالذرة المعدلة وراثياً 

  

المعدلة للذرة  ) أنه قد تمت الموافقة على طلب تصريح رسميDAFFأكدت وزارة الزراعة والغابات ومصايد ا�سماك بجنوب أفريقيا (
 ً  .٢٠١٢مايو  فيأرجو ساينسس  دو من DAS-40278-9 وراثيا

 

ً الذرة المعدلة  تم تعديلأنه قد  DAFFصرحت ، صحفيالبيان الفي و  ثنائي كلورو فينوكسي -٤، ٢ مبيدات ا�عشابمقاومة لصبح لت وراثيا

مبيد  في D-4 ,2مركب الـ  لليح يذال الذرة في) نزيم(ا% بروتينالتعبير  خBل تم إضافة تلك الصفة منو). D-4 ,2سيتيك (حمض ا�
 ؤثر على' يمبيدات  رش نظام يمكن تطبيق، وراثياً الذرة المعدلة  إنتاجفي  هأن، وھذا يعني )DCPثنائي كلورو الفينول (-٤، ٢ا�عشاب 

 ."وراثياً الذرة المعدلة 

 

ً الذرة المعدلة ى علالمقا'ت ا%عBمية  تطلقأ كسBح  D-4 ,2لمركب الـ ا'ستخدام الظاھر  إلى إشارةً  العميلة" ةالبرتقاليالذرة اسم " وراثيا
الصفة الُمقدمة  سBمة تقييم علىشددت  المجلس التنفيذيو علميةال لجنةأقوال ال أنب DAFFصرحت ومع ذلك، . في حرب فيتنام كيميائي

 منھا. المشتقة وا�عBفا�غذية  سBمةتقييم و) D-4 ,2يحلل  الذينزيم ا%(

 

  .http://allafrica.com/stories/201207260942.htmlمتاح على  DAFFـ البيان الصحفي ل
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  من بذور الذرة المخصصة للمناطق الجافةيستفيدون  امزارعي كيني

  

) CIMMYT( والقمح الذرة لتحسين الدولي المركز، قام العلماء بظروف الجفاف وتغير المناخكوسيلة لدعم صغار المزارعين لمواجھة 
  .التربةفي رطوبة أدنى حد مع ذات إنتاجية جيدة أصناف بذور ذرة بتطوير ) KARI( كينيالبحوث الزراعية الومعھد 

  



 أفريقيا في الخضراء الثورة تحالفبواسطة  تنفيذهالذي يجري و )PASSلبذور (ا�فريقية للنظم ابرنامج باسم  المعروف المشروع
)AGRA ،( يعمل أيضاً على ً   .داخل الظروف المحلية تدريب المزارعين على إنتاج البذور النقية والمعالجة باستخدام الموارد المتاحة محليا

  
ً المطورة صناف وھو أحد ا�، KDVأعطي صنف  ، المزارعين الكينيين لكينيةا�راضي الجافة صنف اباسم  للمشروع ويعرف أيضا

ھجينة مقاومة غير صنف ذرة ھو  KDVصنف . القليلة الرطوبةذات الفرصة لجني الحبوب على الرغم من زراعتھا في ا�راضي الجافة 
  الناس في نفس المنطقة.من قبل ده ا، ويجري اعتمتحديداً  كينيابالشرقية ا%قليم في ه ضاعفتتجربته ومو لجفاف تم تطويرهل

  
في الصنف وتطوير  ةتجربالتي أمضوھا في فترة الفي  مأنھ ،PASSلبرنامج  قدم ا�امج نبرال، موظف بيريجواجورج . وأوضح د
منطقة الفي خصوصاً aراضي الجافة، ولالمناخية على الظروف بالكامل معتاد  KDV صنف شاھدوا بالفعل د'ئل على أن ،المنطقة

 .شرق كينيابا%يكولوجية 
 

blog/customising-alumni-http://www.trust.org/trustmedia/blogs/trustmedia-شاھد المقال ا�صلي على 
adaptation/-climate-for-conditions-dryland-to-seed.  
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  ا�مريكتين

 الذرة المقاومة للجفاف ُتظھر نتائج واعدة

  
ً تحسن صفة مقاومة مع المعدلة وراثياً خطوط الذرة تخضع  الذرة الھجين  ةعازرتمت . عدة مناطقختبار في لB الجفاف حاليا

DroughtGard قاحل طقس التي تمر بالكبرى الغربية فدان عبر السھول مئة ألف ية ا�ولية التي تغطي حقلھذا الربيع في التجارب ال
ً نتائج مبشرة لتجارب الوصفية لحتى اLن، فإن النتائج وھذا العام. شديد    .لباحثي مونسانتو وفقا

  
الذرة الذين تطوعوا أحد مزارعي وھو  كBي سكوتجاء ھذا على لسان  "ا�راضيبعض الفائزون الحقيقيون في نحن على وشك رؤية "

وأضاف لمرصد جفاف الو'يات المتحدة.  وفقاً  وجد جفاف شديد استثنائييالغربية حيث  كنساسفي و'ية الواقع أرضه لBختبار لتخضع 
  الذرة.لھا" يقصد "انا متحمس كBي 

  
تم . النباتي التحسينفي  المتقدمةتقنيات ال، الذي تم تطويره من خBل أكيوماكس ت بايونيردوبونالذرة المقاومة للجفاف ھو من آخر صنف 

 الھجينة التقليدية.با�صناف  في البيئات المجھدة مقارنةً % ٧بنسبة  من ا%نتاجية داز هأنُذكر و العام الماضي أكيوماكسق طBإ
  

اقرأ المزيد من ا�خبار حول الذرة المقاومة للجفاف على 
-early-positive-show-trials-ncor-tolerant-http://www.scientificamerican.com/article.cfm?id=drought

results.  
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  في كنداألف دو;ر  ٤٧٥قدرھا الشتاء دفعة باستثمارات بحوث قمح  إعطاء

  

 Bayerو  Ducks Unlimited Canadaبين مؤسستي ستدامة الحبوب الشتوية ھو مبادرة مشتركة 'كندا عمل برنامج 
CropScience  ت با%ضافة إلى مزارعي القمح إنتاجية أعلى لبالفعل قد قدمت ، و٢٠٠٩عام تأسستBزيادة كفاءة استخدام مدخ

ألف دو'ر لبرنامج بحوث قمح الشتاء الخاص بوزارة  ٤٧٥الشريكين  ع عملية تطوير أصناف قمح الشتاء، استثمريسرولتالمحاصيل. 
  كندا.بلزراعة وا�غذية الزراعية ا

  
الواسمات لشراء المعدات الBزمة لزيادة قدرات المختبرات %جراء فحص  AAFC يثبريدجلبحوث مركز في سيتم استخدام التمويل 

 لتحديد التعبير الجيني والصفات المرغوبةمرحلة النضوج حتى ا'ختبار نباتات يكون ھناك حاجة إلى نمو على ھذا النحو، لن و. ةالجزيئي
  رد في تربية ا�صناف.الوقت والمواتقليل و

  
لتسويق في غرب لمع التغييرات ا�خيرة ف "ھذه أخبار جيدة لمزارعي القمح. DUCبمؤسسة  ا%قليميعالم الزراعة بول ثوروجود، ويقول 
يساعد و الفدان.تھم لكل تحسين إنتاجيل مثل القمح الشتوي المرتفعةا%نتاجية ذات القمح أكثر وأكثر لفئات يتطلعون ن والمزارعأصبح كندا، 

 .الطلب تزايدمع العلم مواكبة ھذا ا'ستثمار على ضمان 
 

cereals-company/news/winter-http://www.bayercropscience.ca/our-على  صحفييمكن عرض البيان ال
scie/-in-investment-475000-a-with-boost-a-wheat-winter-gives-action-in-sustainability.  
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 عناءالزيت والتربة والفي القطن توفر  *الموارد حفظحراثة 

  

سان  في وادي لقطنلتحسين ا الموارد حفظ حراثةنظم " دراسة بعنوان نتائج و'ية كاليفورنيا جامعةب زراعة كاليفورنيا صحيفة نشرت
 تحقيق قادر علىا�قل  ريأثتالذات  الموارد حفظ حراثةباستخدام  الطماطم مع التناوببزرع يُ الذي  أن القطنوكشفت الدراسة " جواكين

 .بتكلفة أقلالقياسية  زراعةال مماثلة لطرق عوائد

 

تم ، في مقاطعة فايف بوينتجامعة كاليفورنيا الجانب الغربي ببحوث وإرشاد  في مركز اً تحديدو ٢٠١١ - ٢٠٠٠في الفترة بين عامي 
تم و. الموارد حفظ حرثمع  ١٣إلى  ةالقياسي ةلجاعمالفي  ٢٠من  الطماطمو القطنتناوب على  مرالتي ت الجرارات الزراعيةعدد خفض 
. وذكرت الموارد حفظ حرثا�راضي التي تستخدم  في تين لكل فدانساعبنسبة خفض العمالة و الونج ١٢بنسبة  استخدام الوقودخفض 
  .٢٠١١في فدان  تقريباً لكل دو'ر ٧٠أم ھذا من شأنه توفير  الصحيفة

  

 دراسات"أظھرت  ديفيس جامعة كاليفورنيابالنبات  قسم علومب التعاوني ا%رشاد متخصص، ميتشلبي  جيفري المؤلف الرئيسيوقال 

  ."الطماطممع  القطن تناوب في القياسي الحرثنفس إنتاجية  قيحققادر على ت الموارد حفظ حرث باستمرار أنالجامعة 

  

 .على سطح التربةصول السابق مخلفات المححرث التربة مع ترك بقايا من الموارد:  حفظ حراثة*

 

  .http://www.universityofcalifornia.edu/news/article/28070يمكنك رؤية المزيد حول ھذا الخبر على 
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  الحيويلوقود كمصدر محتمل لالصفصاف شجيرات على تمول دراسة الو;يات المتحدة حكومة 

  

تحسين  دراسة بھدففي ) USDA(زارة الزراعة وو) DOE( الطاقة ا�مريكية من وزارة مليون دو'ر ٤١قدره  استثمار كجزء من
التي تم رسم الجينوم  الصفصافشجيرات  من لBستفادة مشروع بحثيسُيجرى ، المدخلةالمواد و إنتاج الوقود الحيوي وا'بتكار في الكفاءة

  .ميريBند في) JCVI( فنتر كريج جى معھدمعھد و كورنيل جامعة العلماءبواسطة  مؤخراً  الخاص بھا
 

 لدراسة JCVIمن معھد  تاونبروفيسور 'ري سمات، أستاذ البستنة المساعد بجامعة كورنيل تشارك مع بروفيسور كريستوفر دي 
 في التعبير الجيني أنماط دراسةب على وجه التحديد. وسيقوم الباحثون الصفصاف اتشجيرا�صناف الھجينة ل في قالفائ النموموروثات 
 .الصفصاف اتشجيرل الھجينة ا�نواع

 
 نيويورك فيمستغلة الغير و سيئة الصرف ا�راضي أكثر من مليون فدان من أن ھناك وا�سواق و'ية نيويوركقدرت وزارة الزراعة ب

قصب  أو الذرةخBف على وجديد.  إقليمية ل نقديوصمحتھيئة  الصفصافات شجير لزراعة يضاھذه ا�ر استخدام. ومن شأن وحدھا
كما أنھا  التغذية فعBأو الخضروات والفواكه %نتاج المستخدمة التربةمن  خصوبةً تربة أكثر  تطلبت' الصفصاف فإن شجيرات ، السكر

  نمو.لت أقل مدخBتتتطلب أسمدة و
  

  .http://www.news.cornell.edu/stories/July12/WillowGrant.htmlاعرض البيان الصحفي لجامعة كورنيل على 
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ً  ةمحاصيل المعدلإدارة الفي المقاومة المتكاملة  إدارةمساھمة برامج   وراثيا

  

 Btالـ الحشرات لمحاصيل مقاومة تصميم وتنفيذ برامج إدارة بعنوان  جي إم كروبس آند فوودمجلة المنشور ببحثي المنشور يشير ال
) وكيف ساھمت IRM( المتكاملة المقاومة إدارةبرامج نجاح استخدام  لى(المحاصيل المعدلة وراثياً ببكتيريا الباسيBس ثيرونجينيسس)، إ

  .ةالمناسبا%دارة في 
  
إدارة المقاومة ومبادئ   في القطن والذرة Bt الـ محاصيلتلخيص الوضع الراھن لتقنيات ب ھيد وجون جرينبBتراھام ج المؤلفانقام 

إدارة المقاومة برامج وتقنيات الجيل ا�ول بارتبطت قد ن أن قضايا المقاومة، إن وجدت، ا. و'حظ الباحثBt الـ محاصيلالمتكاملة ل
  ناقصة.المتكاملة غير الكاملة أو ال

  
ً  متعددةوسائل العمل الھرمية المع  تقنيات الجيل التاليوقال المؤلفان " التي إدارة المقاومة المتكاملة إلى جنب مع تنفيذ استراتيجيات  جنبا



إدارة المقاومة تعزيز برامج من زيد أن تمزارع، مثل خلطات البذور، ينبغي السلوك على أقل بشكل ر على التصنيع وبأكتعتمد بشكل 
 .Btالـ لمحاصيل المتكاملة 

  
  .http://www.landesbioscience.com/journals/gmcrops/2012GMC0001R.pdfملخص المنشور متاح على 
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  آسيا والمحيط الھادئ

  أسترالية لزيادة محصول القمحبحوث شراكة 

  
 وتنمية بحوث مؤسسة) CSIRO( والصناعية العلمية للبحوث الكومنولث منظمةو ستراليابأ المؤسسات البحثيةبين  شراكة بحثيةتم إقامة 
التي  ا�بحاث ا�وليةوجاءت نتائج . القمح على محصولكروب ساينس %جراء البحوث  شركة باير من قبل) GRDC( الحبوب محاصيل
ً المعدل  القمح في تطوير GRDC بتمويل CSIRO أجرتھا وستتم % في تجارب بيوت الصوبة. ٣٠زيادة بنسبة  عن أسفر يذال وراثيا

 .شركة باير جديدة معالشراكة ال فيإجراء المراحل القادمة من تطوير القمح 
 

زيادة حجم و الخضري هنمو زيادة مع أكثر قوة القمحنرى نحن مع ھذه التكنولوجيا، "قال  CSIROا�غذية بـ  مدير، بروس لي. دتحدث 
على  على إنتاج ا�غذية تأثير كبير سيكون لذلك ،في ا%نتاجية بالحقل ملحوظةزيادة  تحقيق ذا تمكنا من. إالبذوررؤوس الحبوب وكبر حجم 

 ."الصعيد العالمي
 

في  القمحإنتاجية  زيادة. "الحبوب مزارعيينتفع منھا س المحاصيلإنتاجية  أن تحسين GRDCالمدير ا%داري بـ ، ھارفي وقال جون
التقنية ھذه وتعد  .GRDC 'ستثمارات كبيرة انتقالية حركةھي  استراليالتي تواجه مزارعي أ المائية المحدودةذات الموارد  البيئات
ً اكتشاف   ."القمح إنتاجية تأثير كبير على ؤدي إلىيمكن أن ي اً مثير ا

 
ھذا الخبر على حول تفاصيل اليمكن عرض 

http://www.bayercropscience.com/bcsweb/cropprotection.nsf/id/EN20120730?open&l=EN&ccm=
500020.  
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ً ل يالبيئ ط+قيناقش إجازة ا8 الجينات تكنولوجيا تنظيم مكتب   لقطن المعدل وراثيا

  

ً المعدل  من القطن أنواع لثمانيةالمحدود والموجه طBق ا% ا�سترالي الجينات تكنولوجيا تنظيمأجاز مكتب   المحسنة ا�ليافنتاج % وراثيا

 .٢٠١٢مايو  ٢١الحقلية في تجربة ال تطبيقإلى ا%د'ء باLراء حول  مكتبال ما دعاالقرار بعد ھذا جاءالحقلية. تجربة مع إجازة ال

 

 نصف حد أقصىمساحة بفي  2015 إلى أغسطس ٢٠١٢أغسطس  منفي الفترة نيو ساوث ويلز ب ينتوى إجراء التجربة في نارابري

 الثBثة التي القطن من جينات واحد أو أكثر تعبيرتزايد من خBل  ا�ليافإنتاجية  زيادة تقييم إمكانية إلىالحقلية  التجربةوتھدف . ھكتار

 .ا�ليافتطور  تنظيم في تشارك

 

من ا�سئلة  مجموعة مع RARMPوخطة إدارة المخاطر  لمخاطرل الكاملالتقييم و الفني وجزالمو تنفيذيال موجزال يمكن الحصول على
 .الجينات تكنولوجيا تنظيممكتب  من موقعأونBين  جازةا%نسخة من القرار و على ھذا وا�جوبة

  

 .htm-http://www.ogtr.gov.au/internet/ogtr/publishing.nsf/Content/dir115notificعلى  صحفيشاھد البيان ال
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  ٢٠١٧ - ٢٠١٢ة خطة خمسية استراتيجيتطلق  الحبوب وتنمية بحوث مؤسسة

  

، )RD&E(الحبوب ث وتنمية وإرشاد وفي العالم في بح ينالمستثمرين الرائدھي أحد  )GRDC( الحبوب محاصيل وتنمية بحوث مؤسسة
ا%داري قدم المدير والحبوب ا�سترالي في ملبورن. صناعة خBل مؤتمر  ٢٠١٧-٢٠١٢لـ خطتھا الخمسية ا'ستراتيجية أطلقت المؤسسة 

  على المجا'ت البحثية التالية: ركزخطة التي تُ الجون ھارفي  GRDCـ ل
  



 تلبية متطلبات السوق؛ •

 المحاصيل؛ إنتاجيةتحسين  •

 ل؛وحماية المحص •

 ة مربحة؛ينظم زراع •

 ؛الحفاظ على قاعدة الموارد الزراعية •
 .القدراتمھارات بناء  •

  
لبحث لستراتيجية ا'خطة لاب ، الذي افتتح المؤتمر،مصايد ا�سماكو الغاباتوزير الزراعة وو جيوجو لودعضو مجلس الشيوخ رحب 
الحكومة ستستثمر "على مدى فترة ھذه الخطة، قائBً وأضاف  نھائيةالخطة بال. وأعرب عن سروره GRDC مؤسسةالخاصة ب طويروالت

توسيع لصالح المزارعين و GRDCمن خBل البحث والتطوير وا%رشاد أكثر من ثBثة أرباع مليار دو'ر في ن والمزارعيا�سترالية 
 صناعة الحبوب.

 
and-http://qcl.farmonline.com.au/news/state/agribusiness-شاھد البيان الصحفي على 

plan/2616956.aspx?src=rss-strategic-year-five-releases-general/general/grdc ًBيمكن تنزيل المستند كام .
 .pdf-http://strategicplan2012.grdc.com.au/pdf/GRDC_strategic_plan_2012.17على 
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  ذوقوتت شعرتويمكنھا أن ترى وتشم  أن النباتاتيزعم تل أبيب بباحث 

  

بدرجة أن بيولوجيا النبات والبشر متشابھين  جامعة تل أبيبالبيولوجية ب اتمانا لعلوم النبات مدير مركز، كاموفيتز دانيال البروفيسور كشف
الجينات مسؤولة  مجموعة منكاموفيتز  اكتشف ضوء،مع ال النباتاتفبينما كان يدرس طريقة تفاعل . من قبل فھمھا تمدرجة أي أكبر من 

نفس ئ بعدھا بأنھا فوج هولكن النباتمتعلقة بحياة  ھذه الجيناتفي البداية أن يعتقد . وقد الظBمأم الضوء  فيالنبات  ما إذا كان معرفة عن
 فيما اذا كانوا النبات لتقرير  ھايستخدمكاموفيتز "نفس مجموعة البروتينات التي يقول ن. ويواوالحفي ا%نسان الموجودة  الجينات مجموعة

الساعة أو ما يعرف ب *يّ َيومال َنْظمٌ كما تتحكم ھذه البروتينات في ال"، الحيواناتھي المجموعة المستخدمة بواسطة البشر و الظBمأم الضوء 
 .البشرفي  دورة الخليةو البيولوجية

 

ا'ستجابة على ھيئة لمحة  هھذ. وتأتي العناصر الغذائية الضرورية لجمع أوراقھا فتحت متىمعرفة ل سلوكية كإشارة الضوء النباتاتتستخدم 
بما في  ا%شارات الضوئية"ترى"  النباتات يشير إلى أن فھو، كاموفيتزل وفقاً ولية غير المتطورة، وة ا�ريلبصا كل من أشكالبدائية أو ش

ثمرة طلق الت – رائحةال النباتاتتميز كما تقرر ا'ستجابة التي ستصدرھا. و ھذه المعلومات دمجت ثم، الكثافة الضوئيةو هاتجوا' اللونذلك 
القدرة با%ضافة إلى  – تحذو حذوھاتقوم بإرسالھا لو ةغير ناضجثم تتعرف عليھا ثمرة أخرى  في الھواء" **النضوجمون وريف" ناضجةال

ً يوجد لدى  ،معينحد عند و. ذوقتوال على الشعور استرجاع وتخزين وشفير ت مما يتيح لھم" الذاكرة" مختلفة منھيئات  النباتات أيضا
 .المعلومات

  
  .بسلوك معين ساعة ٢٤تحدث داخل الكائن الحي على مدار : أي عملية بيولوجية )الساعة البيولوجية( َيوميّ ال َنْظمٌ ال*

  .رآخ شخص في تفاعB شمھا فيحدث للخارج تفرز مادة: يرومون**الف

 

 .university.html-aviv-tel-07-http://phys.org/news/2012المزيد من التفاصيل متاحة على 
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  +ديشجلجينات في بنقومي لنك ب

  

في  دكا، سافاربنك قومي للجينات في  تأسيسعلى  والتكنولوجيا العلوم تحت إشراف وزارةتكنولوجيا الحيوية لل قوميالمعھد اليعمل 
الميكروبات وا�سماك و للنباتات والحيواناتللعناصر ا�ساسية  مصدر مركزي إنشاء) ١قومي بالتالي ال بنك الجيناتسيقوم . Bديشجنب

 .ولaفراد والتطوير البحثمعاھد مختلف ل التي تم جمعھاالعينات والمعلومات  توفير) و٢ ؛الحيويوالتنوع 

 

. الجينات ستخدام'العامة  والمبادئ والمبادئ التوجيھية والتوعية العامة تنمية الموارد البشرية في بنك الجيناتيسھم س، وعBوة على ذلك

والحمض  الكروموسوماتا ويوالخB والحيوانات المنويةات يضووالب ةجنا�و ةائل المنويوالسو المواد الزراعيةو البذورسيحتفظ البنك ب
في لحفظ كما سيتم تأسيس مرافق ل. مختلفة لفترات والميكروباتا�سماك والحيوانات و النباتات اتبروتينو RNAو  DNA النووي
 .ديبرتالبالحفظ و المختبر



  

لمزيد من ا�خبار حول التكنولوجيا الحيوية في بنجBديش، يرجى مراسلة د. خوندور ناصر الدين من مركز معلومات بنجBديش على 
nasirbiotech@yahoo.com. 
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  أوروبا

 للّفحةمقاومة س المعدلة وراثياً الالبيئي للبطاطا�ثر تبحث  TEAGASCھيئة 

 

أيرلندا المرض المدمر، وافقت حكومة ھذا على فحة للقضاء لمرض المقاومة لالمعدلة وراثياً اللحاجة إلى ا'ستفادة من البطاطس إدراكاً ل
ً لمحاصيل المعدلة الحقلي لا'ختبار على مؤخرا  من الذي تقييم ا�ثر البيئي فھناك حاجة أيضاً إلى في أيرلندا. وبالتوازي مع ھذا،  وراثيا
ً المعدلة  سلبطاطا نمولقيم ا�ثر البيئي يشأنه أن  المعدلة وراثياً صناف ا�مع  سبب للفحةالم الممرضتفاعل في أيرلندا ورصد كيفية  وراثيا

  .Teagascالتي وكلت بھا ھيئة ا�غذية والزراعة ا�يرلندية ھذه ھي المھمة ، وفي المجال على مدى عدة مواسم
  

ً التكاليف المحتملة اعتبار الفوائد دون إلى ببساطة النظر  ا: "' يمكننمولينزوين . إيد Teagascبـ قال الباحث  دراسة نحن بحاجة ل. أيضا
ونحن بحاجة إلى قياس موجھة بعناية. طويل في ظروف على المدى الالمعدل وراثياً ھناك تأثيرات مرتبطة بھذا المحصول  في إذا كان
  في مختلف أنحاء أوروبا."تنشأ فس القضايا فن طرح في أيرلندايُ ليس مجرد سؤال ھذا و. مرض اللفحة المتأخرة نفسهاستجابة كيفية 

  
فريق كما سيقوم الفي أوك بارك، كارلو.  Teagascيبدأ البحث في مركز بحوث المحاصيل سالتنظيمية، المستندات بمجرد ا'نتھاء من و
لتسھيل إجراء مناقشة شاملة ومحايدة في القضايا التي   التجربةبداية ليتزامن مع العام والجمھور الجھات المعنية إطBق برنامج توعية مع ب

 الناس.تعني الكثير من 
  

 .26a.asp-http://www.teagasc.ie/news/2012/201207للمزيد حول ھذا الخبر، ادخل على 
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 ; تشكل خطراً المعدلة وراثياً غذية ا�: لوفرج

  

ً المحاصيل المعدلة " المفوضية ب ينالعلميين المستشار ةرئيس" جاء ھذا على لسان المحاصيل التقليدية على' تشكل أي ضرر  وراثيا
  لوفر.جسور آن يا�وروبية بروف

  
فلن على مستوى العالم،  وراثياً واستھBك ا�غذية المعدلة زراعة سنة من  ١٥[أكثر من]  ذ"إذا نظرنا إلى ا�دلة من ةجلوفر قائل تأوضحو

ً قويوھذا يعد دليBً البيئية، الصحة  الحيوان أو وأموثقة عن أي تأثير سلبي على صحة ا%نسان نجد أي حالة  كون على ثقة في سأ، وجداً  ا
ً المعدلة ا�غذية في تناول اً ھناك خطره لم يعد القول بأن ً تقليديعة والمزرا�غذية تناول عن  وراثيا أن معظم النباتات على  أيضاً ت أكدكما " .ا
لتكنولوجيا بحيث ل ئيةوقاأقل عتقد أن ھناك حاجة إلى نھج تلوفر فإن جبالتالي . وھا، وتصبح صالحة لaكل فقط بعد طبخفي ا�صل سامة

  .أقل ومياه وطاقة أراضيمساحة يمكن استخدامھا لمواجھة تحديات ا�من الغذائي مع 
  

 .المفوضية ا�وروبيةنضم إلى تفي اسكتلندا قبل أن ين العلمي ينالمستشاركانت رئيسة لوفر جدير بالذكر أن ج
 

  .http://www.euractiv.com/node/514084اقرأ المقال ا�صلي على 
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  للخنازيرم+ئمة  Btالـ ذرة تبين أن  وراثياً  على المزروعات المعدلة دراسات التغذية

  

 الخنازير فيعلى أداء نمو ' تؤثر سلبياً  Btعن أن الذرة الـ  )Teagasc(كشف الباحثون بھيئة تنمية الزراعة وا�غذية ا�يرلندية 
الدراسة في تقرير مؤتمر العناوين الرئيسية لھذه  ذكرتم و دراسات التغذية با�عBف المعدلة وراثياً على المدى القصير والمتوسط والطويل.

GMSAFOOD ؤه بوزويانو فريق بقيادة ستيفان ال. وخلص ٢٠١٢مارس  ٨- ٦الفترة  النمسا فيب مؤتمر في فييناال، وقائعBما إلى وزم
  يلي:

  

 .الخنزير مدى حياةعلى أثناء الحمل والرضاعة إلى تحسين النسل مع أداء النمو  Btالـ ذرة إناث الخنازير بتغذية ت أد •

 .ةآمنعملية  Btالـ ذرة بمن مختلف ا�عمار ولفترات طويلة من الزمن الخنازير تغذية  •



خارج المحور  cry1Abأو جين  Btسم الـ لم يتم العثور على وفي الخنازير.  Btالـ حساسية لذرة اكتشاف استجابات لم يتم  •
 ا�معاء.

 
لمزيد من المعلومات، قم بزيارة 

http://issuu.com/gmsafoodproject/docs/magazinegmsafood_120412_webq?mode=window&back
groundColor=%23222222. 
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 ية الشرھةاNفات الحشرخداع ساعد على تتكنولوجيا الجينات 

  

ثم تقوم تضع بيضھا على نباتات الكرنب فھي في جميع أنحاء العالم. الكرنب مزارعين مشكلة حشرية خطيرة بين  يةالماسالكرنب عثة تعد 
ضع بومن خBل السماح لھم  شرھةوسيلة لخداع الحشرات البتطوير ن جمن جامعة كوبنھاميل إمورتن قام . بتخريب المحصوليرقات ال

  من ذلك. بيضھا على نباتات التبغ بد'ً 
  

ت يكوسينولوالجليعد مركب . في عائلة الكرنب على نحو شاملالدفاع  مركبوھو ت يكوسينولوالجلالمركب العضوي وزمBؤه موتن درس 
فبالنسبة لھم تعد إشارات  ،تنجذب إلى رائحة ھذه المركباتالتي العث  يةالماسلى العثة علكن ليس التي تصيب الكرنب وLفات اً على اسام

ً الرائحة  حول كيفية بعد دراسة شاملة و. ا�خرى دون منافسة من اLفات ھميرقاتغذاء  المكان المثالي لوضع البيض، وھذا يضمن أيضا
  نباتات التبغ.الكرنب إلى من ت يكوسينولوالجلنقل الجينات المسؤولة عن إنتاج في وفريقه ، نجح موتن مركبات الدفاعإنتاج نباتات الكرنب ل

  
مشكلة اللتضع بيضھا على نباتات التبغ، وھذا أمر رائع �ن اليرقات ھي في الواقع الماس عثة خداع يمكن تجاربنا أنه تبين "موتن وقال 
 رئيسية في جميع أنحاء العالم."ال
 

  ./http://news.ku.dk/all_news/2012/2012.8/new_biotech_fools_plantsمتاح على البيان الصحفي لھذا الحدث 
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  البحث العلمي

  GOX المعدل جينالمعدل وراثياً من خ+ل الالكانو; مقاومة الج+ي فوسيت في نبات 

 

ً  فوسيت الجBي ً  ھو مبيد ا�عشاب ا�كثر استخداما  لجBيلالمحلل نزيم ا%تطبيق ويعد . البشريةو البيئةا�قل تأثيراً على  تهسميبسبب  عالميا
 فوسيت الجBيحد لمقاومة أقصى تقديم ل ةفعالتقنية  epspsإنزيم ) مع GOX(أوكسيدوريداكتيز  فوسيت الجBيمن البكتيريا مثل  فوسيت

للھندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية قومي ھادي من المعھد الفاراناك المحاصيل الھامة. وھكذا، استخدم فريق من العلماء بقيادة في 
)NIGEB (نزيم %يشفر  اصطناعي إيران جينبGOX  كودون النبات. أفضلياتمع  

  
 استنساخثم قاموا بعمل .  mRNAالحمض النووي الرسول بناء ا'صطناعي والالمعلوماتية الحيوية لتحليل ھيكل فريق أدوات استخدم ال
 ةممكنالوظائف ات على المزيد من الدراسجراء ال%ا�جروبكتيريا الكانو' من خBل له/استحالته في وتحوي الجين ا'صطناعيعلى  *فرعي
 ت،يفوس يBجتعرض لتركيزات مختلفة من الفي النباتات. وعندما  جينللتعبير حدوث أكدت التحاليل و. لرفع مقاومة الجBي فوسيتلجين ل

من المعدل وراثياً غير  النباتملم بينما لم يتمكن  ١٫٥مبيدات ا�عشاب في تركيز تمكن من تحمل  وراثياً  الكانو' المعدلنبات تبين أن 
  ملم. ٠٫٥البقاء على قيد الحياة حتى في تركيز 

 
 من المزيد إجراء بھدف ،)Destination Vector( مستھدف ناقلٍ  إلى) Parent Vector( مصدريٍ  ناقلٍ  منالمرغوب  جينال لتحريك ستخدم: تقنية تُ الفرعي ا'ستنساخ*
  .وظيفيتهعلى  دراسةال

 

  .azLuMfJ8t0M.artdl-http://journals.ut.ac.ir/page/downloadقم بتنزيل نسخة من المنشور البحثي من 
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  المعدل وراثياً في الصينالقطن عن طريق المعدل وراثياً غير القطن على دودة اللوز القرنفلية غزو قمع 

  

نجينسيس وريثللباسيBس تحسين مقاومة الحشرات المعدلة بالتكنولوجيا الحيوية لمحاصيل السابقة من الو'يات المتحدة أن التقارير الأظھرت 
)Bt ( عملت ً ً حقول المحاصيل غير المعدل لالمجاورة  حقولالحشرات في ال غزوقمع على  أيضا وان من  جبن لماالع ستخدما. وھكذا، وراثيا

ً  ١٦ا�كاديمية الصينية للعلوم الزراعية وزمBؤه  ً لتحديد ما إذا القطن المعدل حقلية المن البيانات  عاما تسبب في "تأثير الھالة" ضد  وراثيا



  تسي في الصين.جوادي نھر يانة أقاليم ب) في ستPectino gossypiellaدودة اللوز القرنفلية (
  
. ووجد الفريق أن ٢٠١٠و  ٢٠٠٩ يعام% ٩٤إلى  ٢٠٠٠ام % ع٩بالھكتار من  مزروعال Btقطن الـ نسبة زادت ، تلك ا�قاليمفي 

ً القطن المعدل  % ٩٥للبيض و % ٩١كلي نسبته انخفاض ب  وراثياً المعدل غير القطن في كثافة دودة اللوز القرنفلية  خفضعمل على  وراثيا
ً  ١١ليرقات بعد ل ً من زراعة القطن المعدل  عاما  %.٦٩ديدان اللوز بنسبة على رش المبيدات الحشرية انخفض . كما وراثيا

 

اقرأ المقال البحثي ذات الوصول المفتوح على موقع بلوس وان: 
http://www.plosone.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pone.0042004  
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  ما وراء كروب بيو تك

 

  دجامعة ستانفورمن لكائن حي كامل  حوسبيأول نموذج إط+ق 

  
(المفطورة  يكوبBزما جينيتاليومامالبكتيريا لفي العالم حوسبي كامل نموذج أول جامعة ستانفورد في قسم الھندسة الحيوية بعلماء الأكمل 

من ا�عضاء الظھارية مھدبة الالخBيا بتثبيط عادة تقوم الكائن ھو أصغر بكتيريا حية ھذا و. "Mycoplasma genitaliumالتناسلية) "
  .العليا للثدييات التناسلية والجھاز التنفسي

  
لحساب كل  علميمنشور  ٩٠٠مساعد في الھندسة الحيوية، بيانات من أكثر من الستاذ ا�، كوفيرتاركوس بقيادة م فريق البحثاستخدم 

   .جينيتاليوم يكوبBزمااحدث في دورة حياة المي تفاعل جزيئي
  
الصغير، كانت كمية البيانات  ا المقياسھذمع محور العديد من جھود الھندسة الحيوية الحديثة. وحتى كون ي نبكتيريا �الجينوم  ةبساطأدت 

تجريبي ر امعي ١٩٠٠ النموذج النھائي أكثر منواستخدم ' تزال واسعة النطاق. ة الخلية الظاھر في شفرةستانفورد بن والباحث التي أدرجھا
  محددة.

  
تحكم يتم المنفصلة "وحدة"  ٢٨عن  عبارةبيولوجية فردية بعمل نموذج عمليات الباحثون قام جھاز موحد، في المتباينة نقاط البيانات لدمج 

مع سلوك طابق وتتوحد لتت زمنيةبعضھا البعض بعد كل خطوة بھذه الوحدات تصل خاصة. ثم تواحدة منھم عن طريق حساباتھا الكل في 
 .إلى حد بعيدفي العالم يكوبBزما جينيتاليوم االم
 

organism-model-computer-http://news.stanford.edu/pr/2012/pr-اعرض البيان الصحفي لجامعة ستانفورد على 

071812.html.  
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  إع+نات

 وتغير المناخ وا�من الغذائيعلى الزراعة الثاني  المؤتمر العالمي

 

 مع البنك الدولي بالتعاون الوثيق وھولندا فيتنام حكومات المناخ وتغير الغذائي وا�من الزراعة على الثاني العالمي المؤتمرساھم في تنظيم 

 .فيتنامب ھانوي في ٢٠١٢سبتمبر  ٧-٣الفترة من في (الفاو) وسيعقد  المتحدة لaمممنظمة ا�غذية والزراعة و

 

 الدوحة عقد فيتي ستال لaمم المتحدة مفاوضات تغير المناخ الجولة المقبلة من في المؤتمرسيسھم ، الجوع معالعمل على وتحت عنوان 

فيذ نتائج تن ودعم التنمية المستدامة ائجنتحول  ٢٠+ريو مؤتمر لBستفادة من فرصة فريدة أيضاً  المؤتمر. ولدى ٢٠١٢ نوفمبر قطر فيب
 المؤتمر.

  

conference-global-http://ccafs.cgiar.org/events/03/sep/2012/2nd-لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة 

change-climate-and-security-odfo-agriculture ويمكن زيارة الموقع الرسمي للمؤتمر على .
http://www.afcconference.com/. 
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  رسائل تذكيرية

  ؟الفعليةالمخاطر على " فترضالمُ  "المزارعيتغلب كيف 
  

فقد في الھند.  وراثياً في إنتاج القطن المعدل ا�مان الحيوي  مقايضاتعن  نشرت جوليا فريمان من جامعة كولومبيا البريطانية في كندا مقا'ً 
 الزراعية في البBد.لتكنولوجيا الحيوية لالعامة الدراسة ندرا براديش للتعرف على القطع المفقودة في أالمزارعين من و'ية  ةقابلقامت بم

  

 .http://jpe.library.arizona.edu/volume_19/Freeman.pdfاقرأ المقالة كاملة على 

 

 

 اNن متاح CCAFSلمبادرة  التقرير السنوي

 

وقد أطلقت لتوھا التقرير ، CGIARالبحثية 'تحاد  برامجال أكبرھي أحد  )CCAFS( الغذائيالزراعة وا�من و تغير المناخمبادرة 
 بتنسيق مشترك – ا�ولى من البرنامج خBل السنةالذي جرى  عملال نجاحلاأساس الذي صدر بعنوان  المنشور. ويوثق ٢٠١١عام السنوي ل

 .ذكية يةمناخزراعة لتطوير وتعزيز  – )ESSP( ا�رض نظامعلوم  مع شراكة

  

  .http://ccafs.cgiar.org/sites/default/files/assets/docs/CCAFS_AnnRpt2011.pdfلتنزيل المنشور، اذھب إلى 

 

  

   لرصد صدأ القمحعالمي  موقع
  

لرصد  موقع جديد) DRRW( القمحالمستدام في مقاومة الصدأ مشروع وشركاء  CIMMYT المركز الدولي لتحسين الذرة والقمح طور
ً  صدأ القمح ا�مراض صدأ القمح في جميع أنحاء حول الحالية وھو يوفر المعلومات  RustTracker.orgعنوان الموقع ھو . عالميا
ً الموقع ركز يالعالم.   وصدأ ا�وراق.الصدأ المخطط شمل يس يالمستقبلالمحتوى ولكن " Ug99مجموعة سBلة "والساق على صدأ  حاليا

  جامعة آرھوس.المطور بواسطة المتعاونين بأدوات صدأ القمح بصندوق ويرتبط النظام 
  

 /:org/cimmyt.rusttracker./httpعرض الموقع على ا%نترنت 
 

  

  المزارعةنظم ا;بتكار الزراعي وا�سرة تقرير موجز 
  

 في لمزارعينسر ا� الكاملة المشاركة لضمان) FAO( والزراعة ا�غذية منظمة نظمته يذال ا%لكتروني البريد لمؤتمر الموجزة الوثيقة
للفاو حول نظم  ا'لكتروني البريدمؤتمر بعنوان  صفحةالموجزة ذات ا'ثنا عشر  وثيقةصدرت ال. اLناحة مت الزراعي ا'بتكارنظم 

 .وسيطموجز ال: ةيزراعسر الوا� الزراعي ا'بتكار
  

  .http://www.fao.org/docrep/016/ap097e/ap097e00.pdfلتنزيل المستند، اذھب إلى 
 

 
  المحاصيل مكافحة آفات وأمراضعلى لمساعدة المزارعين أون+ين رف ابنك مع

 
 ھدف إلى مساعدة العاملين في مجال ا%رشادت يةمجانأونBين ) قاعدة بيانات CABIأطلق المركز الدولي للعلوم البيولوجية الزراعية (
  .منھا والوقايةالنباتية ض امرا�واLفات وعBج النامية لتشخيص الدول والمنظمات الحكومية والباحثين والمزارعين في 

  
 من مختلف أنحاء العالمالرئيسية المعلومات الصحة النباتية  Plantwise Knowledge Bank ـأو ما يعرف ب قاعدة البياناتتجمع 
مشورات معارف البنك كما يقدم للمساعدة في تشخيص وإدارة المشاكل الصحية النباتية.  وقائع ةصحيفأداة تشخيصية مفيدة ووتشمل 
 .تنفيذ على اLفات وا�مراض ا�كثر انتشاراً وقابلة للواضحة عBجية 

 
  .http://www.plantwise.org/KnowledgeBank/home.aspxللدخول على قاعدة البيانات، اذھب إلى 

 

 


