
  ٢٠١٢ سبتمبر ١٩                في ھذا العدد

  ا�خبار

  عالمياً 

 ھا للعامةوبيانات ھامعلوماتتفتح  CGIARمجموعة  •

 

 أفريقيا

 موزامبيق في SIMLESAمشروع  تعزيز •

 إثيوبيا في المجاعةحالة  فاقمي الجفاف •

 الغذائي ا&من لتعزيزكاسافا محسنة  أصنافتطلق  الكاميرون •

 التآزر لتبادل المعلومات إلى سعيت كينيا في الحيويةالتكنولوجيا  محاصيل بحوثمشاريع  •

 الوراثية الھندسةتتبنى  تنزانيا •

  

  ا�مريكتين

 ا&رجنتينزيادة صادرات الذرة في  •

  الحيوية لطاقةالسورغم كمحصول ل ذرةدراسة تقترح استخدام  •

  

  آسيا والمحيط الھادئ

 CLCVالقطن  فيروس القطن ورقة علىيتعاونون لحل مشكلة فيروس  المتحدة الو7ياتو باكستانعلماء  •

 الذھبي ا&رز الحالةحول  IRRIمعھد  تحديثات •

 وراثياً  المعدلة المحاصيلالمزيد من  زراعةب رئيس اللجنة البرلمانية الزراعية ينادي •

   اءالخضر الزراعة يدعم فيتنامرئيس وزراء  •

  

  أوروبا

 غا7باغوس طماطم في البيضاء الذبابة مقاومة جينالعثور على  •

  الحبوب محاصيل إنتاجيھدد  جديدخطر يكشفون  العلماء •

  
  البحث العلمي

 الحشرات ھجوم استشعار عند المساعدةطلب  آلية ھاديل النباتاتبحث يزعم أن  •

  حشراتالضد  نباتاتال مقاومةلتحسين  يؤدي أن يمكن جديد جين •

   

  ما وراء كروب بيو تك

  الكلى مرضتمنع و السكري مرضالثاني من  النوع مكافحة في ساعدقد ت الذرة في ةا&رجواني يانينسنثوصبغة ا& •

  
  إع*نات

 الدولية السادسة حول التغذية المناعية عملال ورشة •

  ٢٠١٢لسنوي ا EFFOSTع اجتما •

  

  رسائل تذكيرية

    ناخ المعتدلالم أرز بحوثحول  كتاب طلقي IRRIمعھد  •



  عالمياً 

  معلوماتھا وبياناتھا للعامةتفتح  CGIARمجموعة 

 

 الوصول وتسريع لتحسين عمل إطار إعدادب المنظمةحيث قامت  كبيرةنقلة  على الدولية الزراعية للبحوث ا7ستشارية المجموعةتعمل اFن 

 اتحادصدق  عندماقد تم اتخاذ ھذه الخطوة و. وشركائه CGIAR 7تحاد أفضل خدمة تقديملومنھم؛  وا7ستفادة المعرفية معلوماتھاو ھابياناتل

CGIAR  المجموعة ا7ستشارية  مبادئعلىMالفكرية ا&صول دارة. 

 

 لمراكز توجيھيةال مبادئال ميقدتلو وسيلة أفضلب ھالتطبيق وأمان بحرية معرفةنقل ال على للمساعدة واضحعمل  إطارقد تطلب ا&مر و

 .إليھا الحاجة أشد فيلمن ھم  الفكرية ا&صول وصول لضمانم شراكاتھ بناء عندا7تحاد  اءعضأ

 

 إدارة وتحديداً  المشتركة، المبادئ من ومجموعة واضحةال رؤيةال من كPً  أن ،CGIAR ة التواصل باتحادمدير ،بوركاري نريكاإ توقال

  .CGIARمجموعة  تأثير احتمالقوة  من وتزيد لتنتقل أبحاثھم أجل من مطلوبةھي أمور  ،المعلوماتو البيانات

  

open-towards-cgiar-news/moving-http://www.cgiar.org/consortium-لمزيد من المعلومات، قم بزيارة الرابط التالي 

access/ مبادئ . للدخول على وثيقةARCGI دارة ا&صول الفكريةM  بصيغةpdf اضغط الرابط التالي ،

ments/PDF/fc7_cgiar_ia_principles_inclusion_COhttp://www.cgiarfund.org/sites/cgiarfund.org/files/Docu

F_Feb16_2012.pdf.  
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  فريقياأ

  موزامبيق في SIMLESAتعزيز مشروع 

  

 المركزالخاص ب) SIMLESA( أفريقيا وجنوب شرق في الغذائي  منتحقيق ال البقولياتو الذرة نظمليھدف مشروع التقوية المستدامة 

لخسارة المحصول  المتوقعالخطر  وخفض %٣٠ بنسبة والبقوليات الذرةإنتاجية  تحسين إلى) CIMMYT( والقمح الذرة لتحسين الدولي
 برنامجال في المحورية الدولأحد  موزمبيقوتعد . سنوات عشرخDل  وأستراليا أفريقيا في ةرعنصف مليون مز حوالي على % ٣٠ بنسبة

  .يالبحث

  

انخفاض القدرة  بسبب وذلك) ھكتار/طن ٠٫٧٣( الذرةنتاجية منخفض O متوسطذات  أفريقياأحد دول جنوب  موزامبيقومع ذلك، I تزال 
. العوائدو الغذائي ا من من كDً في  يؤثر مما ،)%١٠<(بنسبة  المحسنة الذرة أصنافبسبب و) %٤<(بنسبة  ةسمدا  امتصاصعلى 

 أغسطس ٢٠ في موزمبيقب شيمويو في الحكومية غير والمنظمات الرئيسيين الخاص القطاع لحامص أصحاباجتمع  القضايا، ھذه لمعالجةو

 في المزارعينصغار  بين SIMLESAمشروع  أنشطة من مزيدال لنشر الشراكات منصاتو اIبتكار لتعزيز السبل أفضل لمناقشة ٢٠١٢

 .البDد

  

  .http://blog.cimmyt.org/?p=9005شاھد المقالة ا&صلية على 
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  إثيوبيا في حالة المجاعة يفاقم الجفاف

  

 شھري بين الغذائيةالمعونة  وخاصةً  اMنساني الدعم حتاج إلىسي مواطنيھاشخص من  مليون ٣٫٧ أن إثيوبياب الوطنية الحكومة أعلنت

 مطارا&ضعف  بسبب الغذاء على الطلب زيادةجاء  وقد. ينايرشھر  فيشخص  مليون ٣٫٢ من بزيادة العام، ھذا من وديسمبر أغسطس

 محاصيلال لدورة مھمةالبيلج  مطارأوتعد . ومايو فبراير شھري بين عادة قعي البPد في المطر موسم من صغير جزء يوھ ،"لجبيال"

 الحبوبمحاصيل  ودورة يونيو أو يوليو؛ في حصادھا يتم التيوھي المحاصيل  والبقول يفيالتأعشاب و والقمح الشعير مثل قصيرةال

 .والدخن سورغموال الذرة مثلالطويلة 

 

ً س ثرالبيلج أ مطاروضعف أ تأخر أن إثيوبيا في العالمي ا&غذية برنامجل اMنسانية غذيةا& منسق جدين عبده وقال  الزراعي اMنتاج على لبا

 ا&مطار سقوط عدميرجع و. الشرقية وأمھرة أوروميا ووسطية الجنوب دولللالو7يات المحلية  فيالوسطى وتحديداً  المرتفعات مناطق في

 .الطبيعية الموسمية التغييرات واختPل ةنتظمغير م أمطار أنماط إلى يؤديأن ھذا  خبراءويقول ال ،يةالمناخ اتتغيرإلى ال



  

in-ethiopians-of-number-boosts-rainfall-http://www.trust.org/alertnet/news/changing-شاھد المقالة ا&صلية على 

aid/-food-of-need.  
  
  ] ةصديق | تقييم ھذه المقالرسال لإ [

  

  الغذائي ا�من كاسافا محسنة لتعزيز تطلق أصناف الكاميرون

  

أما عن . البPد في الناس لمPيين الغذائي ا&من تحسين في للمساعدة جديدةأصناف كاسافا محسنة  خمسة الكاميرون حكومة أصدرت
 أنماطفھي ُتعرف ب ةكيشرمنظمات الوال) IITA( ا7ستوائية للزراعة الدولي المعھدبواسطة  التقليدية التربية خPل من تورطُ  التي ا&صناف

IITA وھي كالتالي:  الجينيةTMS 92/0326  وTMS 96/0023  وTMS 92/0057  وTMS 92/0067. 

 

ً  محسنةال صنافا& قطPتم إو  ةوزير تمثل يتال ريبيكاإبيلي إيتام  والسيدةإيسيمي مينيي  السيد الكاميرونيالزراعة  وزير قبل من رسميا
فقد حسنت ا&صناف المحسنة الجودة الغذائية كما  لھكتار،في ا طن ٣٠و  ٢٠ما بين  يقدر عائدمتوسط  معو. العلمية ا7بتكاراتو البحوث
 .والزنك الحديدو بالكاروتينويد غنيةأنھا 

  

  g.atser@cgiar.orgلمزيد من المعلومات، تواصل مع جودوين آستر على 
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  التآزر لتبادل المعلومات إلى تسعي كينيا في التكنولوجيا الحيوية محاصيل مشاريع بحوث

  

 فيللتواصل وتبادل المعلومات  المشتركة التآزر مبادراتإلى  الحيوية التكنولوجيا محاصيلبحثية جارية على  مشاريع ستة يممثل دعا

 الحيوية التكنولوجيا مشاريعل جديدة مشتركة مبادرات واستكشاف والتحديات الخبرات لتبادل اجتماع خPل الدعوة ھذه وجاءت. كينيا

الرابع عشر من في ) VIRCA( لفيروساتل مقاومةنباتات الكاسافا ال مشروعبالتواصل  فريق قبل من ا7جتماع تنظيم تم. البPد في الجارية

ً ا7جتماع  دعاو ،نيروبي في سبتمبر   .الجارية البحثية المشاريع بين مشتركة أنشطةإقامة  إلى أيضا

 

مشروع  مثل البDد فيفي الفترة الحالية  الجارية المشاريع مختلف منوتضمنت مشاركين  كينيا في انوعھ من ىا ولورشة العمل  تكان
 الذرةو ؛)SASHA( أفريقيا في والصحةالغذائي  ا منلزيادة  االبطاطومبادرة  ؛)WEMA(  فريقياللمياه  ذرةكفاءة استخدام محاصيل ال

على  ISAAAالمركز ا&فريقي لھيئة ويعمل . لجفافالمقاومة ل الذرةمشروع و ؛Btالـ  قطن مشروع؛ و)IMAS( أفريقياتربة ل المحسنة
 الحيوية لتكنولوجياا محاصيل مشاريع جميعل اjراء قيتوف دوروتم تكليفه ب كينيا في حالياً  VIRCA لمشروعالتواصل  استراتيجيةتنسيق 

 .اھب المشاريعتشارك  أن يمكن التي الممكنة المشتركة ا نشطة من العديد لتفعيل

  

  j.odhong@isaaa.orgعلى  ISAAAللمزيد حول ھذا الخبر، تواصل مع جوناثان أودونج من المركز ا&فريقي لھيئة 
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  الوراثية تتبنى الھندسة تنزانيا

  

 جاء. المحاصيل نموتثبط  التي ا&مراض ومكافحة البذور لتعديل الوراثية الھندسة استخدامالجھات التعاونية و تنزانياب الزراعة وزارة بدأت

 علماءال دراساتتقدم يوماً بعد يوم و. تنزانيافي  السPم دارمدينة ب صحفي مؤتمر فيمويا  محمد وزارةأمين ال قبل من نعPاMھذا 

 ..بالفعلالتكنولوجيا  تستخدم التيالدول  في المحاصيلإنتاجية  زيادة إلى تأد الوراثية الھندسة أن علىمتزايدة  أدلة المختلفة والمؤسسات

 

 مثل المناخ تغير عن الناجمة الزراعية التحديات مكافحة في ساعدي أن يمكن الوراثية الھندسة استخدام أن وزارةتعتقد ال"وصرح محمد مويا 

 ..."لمكافحتھا الحشرية المبيدات إلى تحتاج أخرى أمور بين من الضارةالحشرات وواMصابة با&مراض  الجفاف

 

 ا&مين عترفأو. الوراثية الھندسة لتوظيف الجديدة التكنولوجيا من المزيد واعتماد البحوث تحسين في وزارةال خPل من الحكومةوستستمر 

 الجانبية اFثاروفيما يتعلق ب" تخمينية مجردة مفاھيم ا&حيانفي بعض وومضللة  خاطئة معلومات" تعبيره حد على ھناك أنمحمد مويا 

  .توعيةإعPم و حملةبالقيام  في الحكومةالمعلنة، ستشرع  لحقيقةاو للتكنولوجيا

  



 - Checkbiotech.comھذا الخبر مقتبس من 

http://greenbio.checkbiotech.org/news/tanzania_embracing_genetic_engineering.  
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  ا�مريكتين

  ا�رجنتينزيادة صادرات الذرة في 

  

 موسمل ھالومحص من الذرة من إضافي طن مليون ٢٫٧٥ ستصدر البPد نأيوھار  نوربيرتو ا&رجنتيني الزراعة وزير أعلن

 .طنمليون  ١٦٫٤٥ إلى دالبPبواسطة  تصديرھا يتم التي الذرة كمية زيادة إلى ھذا سيؤديو. ٢٠١١/٢٠١٢

 

ً  وزيرال وأوضح  الصويا وفول الذرة اتزراعو ا&مطار ھطول توقعات أن إلى مشيراً  ا&رجنتين في المقبل لحصادالمشھد المرتقب ل أيضا

 للتصدير القمح من طن مليون ٥ و الذرة من طن مليون ١٥ بالفعل خصصت قد ا&رجنتين أن وأضاف. للغاية إيجابية كانت البPد في

 .القمح من طن ومليون الذرة من طن مليون احتياطيب تحتفظ ا&رجنتين أن إلىيوھار  أشاركما . ٢٠١٢/٢٠١٣ لموسم

 

 الثPث السنوات في الذرة من العالم صادرات من %١٥ حوالي عن ةمسؤول تكانقد و العالم فيذرة  مصدر أكبرثاني  ھي ا&رجنتين

 .الماضية

  

  ./h4p://www.fao.org/news/story/en/item/156449/icodeشاھد البيان الصحفي للفاو على 
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  الحيوية السورغم كمحصول للطاقة دراسة تقترح استخدام ذرة

  

ساتلر، عالم  سكوت وفقاً و. ا&مريكية الزراعة وزارةھذا ما اقترحته أحد الدراسات ب الحيوية، لطاقةي محصول مثالي لھالسورغم  ذرة
له  قوي يعشبمحصول من الھيئة الزراعية بالوزارة، فإن السورغم يعد  بيدرسن جيف، وا&ميركية الزراعة وزارةب  الجزيئية ا&حياء
 محتوى ذاتوية النيتروجينالمخصبات  منعدم استخدام الكثير و النمو ظروف مع التكيف على القدرةو الجفاف تحمل مثل فريدة سمات
 ا&ليافبقايا  مع حيوي، وقود إلى تحويله يمكن كرالسورغم س ذرة نتجت الصفات، ھذه جانبوب. )النباتية ةالماد( حيويةالالمادة من  عالي

 .الكھرباء لتوليد ھاحرقالتي تم  ةراعصال Pصاستخعملية  من المتبقية

 

 عام بحلول الحيوي الوقود من جالون مليار ٣٦ إلى صلما ي نتاجM ا&ميركية الزراعة وزارة تبذلھا التي الجھود من جزء الدراسةتعد و
 محاصيل &نھا المتحدة الو7يات شرق جنوب في الحيوي الوقود Mنتاجة المرشحالمحاصيل  أعلىفھم  السكر وقصب الذرةأما . ٢٠٢٢
 .الحيوي الوقود إنتاجمن شأنھا توسيع نطاق  تكميلية

  
على  أجريكلتشر ريسيرشدراسة ودراسات الطاقة الحيوية ا&خرى في عدد سبتمبر من مجلة اقرأ المزيد حول ھذه ال

ars.usda.gov/is/AR/archive/sep12/biofuels0912.htm#sorghumhttp://www..  
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  الھادئ والمحيط آسيا

  CLCVالقطن  فيروس القطن ورقة يتعاونون لحل مشكلة فيروس على المتحدة علماء باكستان والوBيات

  
 المناطق في الزراعية للبحوث الدولي والمركز والصناعة لمنسوجاتل باكستان وزارة مع بالتنسيق ن،ووالباكستاني نوا&مريكي العلماءأطلق 
 من جزء الورشة ھذهوتعد  ،باكستان في )CLCV( القطن قاورأ تجعد فيروس مشكلةل حلولال لتطوير عمل ورشة ،)ICARDA( الجافة

 .الو7يات المتحدة حكومة يةرعاتحت  القطنتحسين إنتاجية  برنامج

 

 اقتصاد من حيوي جزء وھي باكستان في الكثيرين حياة الزراعةتمس "قائPً  المتحدة الو7ياتالمستشار الزراعي ب درينان تودصرح و
ويعد ترغب الو7يات المتحدة في المساعدة لتحسين إنتاجية باكستان في القطاع الزراعي وخصوصاً مساعدة صغار المزارعين. و ،باكستان

 ."التعھد ھذا على مثال القطنلتحسين  وباكستانأمريكا  علماء بين التعاون ھذا

 



ً تفقد  الذي ا&مريكي التقنية فريق قبل من أيام عشرة تھامدالعمل زيارة  ورشةأكملت  . ومولتان آباد فيصل في القطن تربية تجارب أيضا
 القطن من الجديدة ا&صناف بعض أنب ةالسار راخبا& بعض فريقذكر ال، ا&مريكية الزراعة وزارة الممولة بواسطة التجارب لھذه نتيجةو

 ا7قتصادية _ثارل عرضةا&كثر ھم على وجه الخصوص  المزارعين صغارويعد ، CLCVفيروس  مقاومةعلى  أوليةتظھر عPمات 

 .الباكستانيين المزارعين لمساعدة القطن أمراض بحوثمشروع  ا&ميركية الزراعة وزارةخصصت  ھذا،لو. المرض ھذا عن الناجمة

 

تفقد ھذا الرابط لمزيد من المعلومات 
h4p://www.pabic.com.pk/Pakistan,%20US%20Scien;sts%20work%20together%20to%20Destroy%20Co4

on%20Leaf%20Curl%20Virus%20%28CLCV%29.html.  
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  الذھبي ا�رز الحالةحول  IRRIمعھد  تحديثات

  

 ً  سبتمبر شھر من اعتباراً  والتقييم التطويرفي مرحلة  يزال 7 الذھبي ا&رزفإن  ،)IRRI( ا&رز لبحوث الدولي للمعھدا&خير  للتقرير وفقا

 الوطنية التنظيمية الجھات قبل من عليه الموافقة تتمفقط في حالة ما  والمستھلكين للمزارعين واسع نطاق علىوستتم إتاحة ا&رز . ٢٠١٢

 سنوات ثPث أو سنتين ستغرقت أن المرجح من التي العملية وھي –ية المجتمعالظروف  في أ فيتامين نقصوفي حالة إثبات تقليله اMصابة ب

 .خرىأ

 

 Pديشجبنفي  ا&رز بحوث ومعھد) PhilRice( الفلبينمعھد بحوث ا&رز ب فيالمعھد أن القائمين على عملية التحسين والتربية  وأضاف

)BRRI (نتاجية  المحليين، المزارعين معروفة لدى الذھبي ا&رزأصناف حالية من  ونختبروي ونطوريMومقاومةمع ا7حتفاظ بنفس ا 

 ضاستعرسيقومون بدورھم با الذينو ةالحكوم لمنظمي السPمة معلومات جميع تقديم ھي التالية الخطوة وستكون. الحبوبنوعية و اFفات
 .الذھبي ا&رز علىالموافقة  عملية من كجزء البيانات ھذه

 

حول ا&رز الذھبي على  IRRIاعرض البيان الصحفي لمعھد 

h4p://irri.org/index.php?op;on=com_k2&view=item&id=12335&lang=en  و

h4p://irri.org/index.php?op;on=com_k2&view=item&id=12108&lang=en.  
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ً  المعدلة المزيد من المحاصيل بزراعة رئيس اللجنة البرلمانية الزراعية ينادي   وراثيا

  

 وقال. وراثياً  المعدلة المحاصيل في المزيد استثمار الى ةحاجب يرانأن إ ئيرجا عباس اMيراني ية الزراعيةالبرلماناللجنة  رئيسصرح 
ان واجھي لذانالالرئيسيان  انالتحديم ھ والماء الغذاءأن  البيطري يرانإ لمجلس الثامن ا7جتماع ھامش على يتحدث كان الذيرجائي  عباس
 تؤكد ا&زمة ھذه مثل نأ وقال والمياه، ا&راضي تجارة في اليوم حتى الدول بعضتورط  يةكيف إلي رجائيوأشار . والعشرينالواحد  القرن
 سكانتوضح عدد  التي ا&رقام إلى رجائيكما أشار . مضى وقت أي من أكثر الزراعي القطاع في جديدةتقنيات  إلى الحاجةأھمية  على
 قيد على والبقاءالطعام  لىإ يحتاجونس الناس ھؤ7ءأن  وقال لمقبلة،عشرين اال السنوات في شخص مليون ٢٥٠الذي يصل إلى  إيران
 .الحياة

 

يتم  المأھولة غير المناطق ھذه أنأضاف رجائي  إيران، في الصحراوية ا&راضي من ھكتار مليون ٤٠ وجود علىوبعد تسليط الضوء 
ً ھا استخدام  محاصيلفي زراعة  ا&راضي ھذه استخدام تم إذا نهأ قالعاد و لكنهو. ل`مة فوائد أي لھا وليس الطرق قطاع قبل من حاليا

 المحاصيل زراعة أنعلى  أيضاً احتج و. البلد في الناس من المPيينذلك في إطعام  يساعدفقد  محاصيل المشاتل وإنتاج الحيوية التكنولوجيا
 بشأن خPفاتھما لتسوية والبيئة والصحة الزراعة وزارات دعا أخيراً و. البPد في الراھن الوقت في جداً  بطيئة بوتيرة تحرك وراثياً  المعدلة
ً  المعدلة المحاصيل استخدام  .أولوية القضية ھذه وجعل وراثيا

  
تم ترجمة الخبر بواسطة شيفا بخيتاري من مركز معلومات التكنولوجيا الحيوية اMيراني من الرابط 

h4p://khabarfarsi.com/ext/3335434. 
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   الزراعة الخضراء يدعم رئيس وزراء فيتنام

  

. ھانوي في مؤخراً  عقد الذي المناخ وتغير الغذائي ا&منالزراعة و حول الثاني العالمي المؤتمر دونج تان نجوين فيتنام وزراء رئيس افتتح

 لتطوير فعالةالو مناسبةال ستراتيجياتا7 حول العملية والمناقشات" Hunger for Action" المؤتمر موضوعب رئيس الوزراء وأشاد

 .مستدامأخضر و نمو وتعزيز للبيئة صديقة زراعة

 

 لتحقيق الزراعي القطاع ھيكلة فيتنامتعيد  ،البحرسطح  مستوى وارتفاع المناخ لتغير خطير بشكل المعرضةالدول  من واحدة باعتبارھاو

 جذبو اMنتاج؛ تنظيم إعادةو ا&راضي؛ تخصيص سياسات تجديدو العلمية؛ التطبيقات تسريعمن  البلدومزايا  إمكانيات من الكاملة ا7ستفادة

 وتعاون لدعمعن شكره  الوزراء رئيسوأعرب . والريفية الزراعية التنمية في للمشاركة وا&جنبية المحلية الشركات وتشجيع ؛ا7ستثمار

 .الزراعة وتطوير المناخ لتغير ا7ستجابةفي  فيتنام لمساعدة الدوليين صدقاءوا& ا7خرى الدول

 

backs-h4p://english.vietnamnet.vn/fms/government/43674/vietnam-لمزيد من التفاصيل حول ھذا الخبر، شاھد 

pm.html--agriculture-green ويمكن عرض ا&خبار ا&خرى المتعلقة بالمؤتمر في فيتنام على .

9.html-4-brief-in-h4p://english.vietnamnet.vn/fms/business/26496/business.  
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  أوروبا

  غاBباغوس طماطم في البيضاء الذبابة مقاومة العثور على جين

  

 الطماطمنسيبة  البريةا&صناف  في البيضاء لذبابةل المقاومة الجيناتم شركائھ مع بالتعاون ھولندا في ينجنينخفا جامعةب علماءال حدد

 .النباتي الفيروس لنشر ھام ناقل عتبرتو هراوثمالنبات  لھذا كبيراً  ضرراً  البيضاء الذبابةتسبب . غا7باغوس طماطم باسم المعروفة

 

. البيضاء لذبابةل مقاومتھااموا بتقدير وق المختلفة الجينات بنوك منالقابلة للتھجين  الطماطمبعض أصناف  من مختلفة بذور العلماء اختبر

 صنفالتالية عن  عمليةكشفت الو. أيام خمسة ةمدل ھميلع تضعه الذي البيض عددوتم رصد  البيضاء ذبابةلaصابة بال فصن ٣٠ خضع

ً  مقاومقابل للتھجين  واحد  الجيناتبعد ذلك  العلماءثم حدد . غا7باغوس جزر من البرية الطماطموھو أحد أصناف  – البيضاء للذبابة تماما

 .DNAالحمض النووي  بحث باستخدام البرية الطماطممن  اثنينفي  المقاومة

 

في  مقاومة طماطموتقديم  المزروعة الطماطمفي أصناف  الجينات ھذه إدخال ياتالتحسين النب اتشركتأمل أحد  ا7كتشاف، ھذا معو
 .عامينا&سواق خPل 

 

  .http://www.wur.nl/UK/newsagenda/news/gal%C3%A1pagostomato12092012.htm شاھد المقال ا&صلي على
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  الحبوب محاصيل يھدد إنتاج يكشفون خطر جديد العلماء

  

 Sitobion(الحبوب ن مَ  فةF متزايداً  تھديداً  إنجلترا، مقرهو المحاصيل بحوثريسيرش وھو أحد مراكز  روثماستيداكتشف العلماء بمركز 

avenae(، ف طريق عن المزارعين ئدواع ليتقلتتسبب في  أن يمكنو الحبوب محصولآفة أساسية تصيب  يوھPا&مراض ونشر ات 

 .النباتية

 

ً  ازدادحيث  البيروثرويداتالمعروفة باسم  الحشرية للمبيدات مقاومة أكثر أصبحت الحبوبَمن أن آفة   روثماستيدمركز  كشفتو  تدريجيا

 .العام ھذاية المذكورة حشرمبيدات اللل) KDR(العنيفة  مقاومةالتي تحمل آلية ال الحبوب عدد آفات َمن

 

 من للحد الممارساتالتدابير و أفضل ذلك في بما الخريف، ھذا الحبوب المنمكافحة  في المساعدة مشأنھ من ينجديد ينمنشورتم إصدار 

 .الخريفالرش في  فترة خPل مقاومةتم توقع حدوث  إذا نشرھا يمكن التي وا7ستراتيجيات المقاومة خطر

 

  .h4p://www.rothamsted.ac.uk/PressReleases.php?PRID=193لمزيد من المعلومات، قم بزيارة 
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  العلمي البحث

  الحشرات ھجوم عند استشعار طلب المساعدة آلية لديھا بحث يزعم أن النباتات

  

حالما  مساعدةطلب الل النباتات آلية حول بحثية دراسة) NIOO-KNAW( البيئة مولعل الھولندي والمعھد ينجنينخفا جامعةب العلماء أكمل
 .ا&عشاب تكPآ لھجوم ا&ولى المرحلةيعد  والذيبھا  الحشرية اFفات بيضيستقر 

 

 حاملالات فراشلا وإناث ؛كبيرةالفراشة البيضاء الو Fفة الكرنب؛ ةالطبيعي ا&عداء ،الطفيلية الدبابيراستجابة  كيفية يالبحث فريقودرس ال
بيضة  أن الدراسة وتكشف. أوراقه على البيض وضعمعينة يبعثھا عند  رائحةيصدر حالما  ،الكرنب نسيبمحصول  وھوللخردل ا&سود 

ھا ولكن فراشةال يرقات أو بيض ھاجمالتي ت المختلفة الطفيلية الدبابير تجذبالنبات  فيخاصة جداً وتركيبية  كيميائيةتغيرات  تثير فراشةال
  .البيض ةضعاومن الفراشات  تنفر

 

شاھد المقال ا&صلي المنشور على 
h4p://www.plosone.org/ar;cle/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pone.0043607 
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  ضد الحشرات النباتات يؤدي لتحسين مقاومة أن يمكن جديد جين

  

 تم. الحشرات ھجومل التصدي في استخدامھا يمكن أسيل مركبات نتجت البرية الطماطمفي النباتية أن الشعيرات  استنتج فريق من العلماء

 تحديدو اكتشاف تمو. 7ست وروبرتسكيليميلر  نتونيأ بقيادة انجميشي و7ية جامعةب العلماء من فريق بواسطة ستنتاجا7 ھذه اكتشاف

 ضد ا&ول الدفاع خطھو  لھا المصاحبةومركبات ا&سيل المفرزة الشعيرات ويصبح موقع . سيلا&مركبات  إنتاج في تشارك التي الجينات

 .الحشرات ھجوم

 

النسخة  في رونشالم كتشافا7 صفوي. للحشرات مقاومتھا خفضنت وبالتاليالشعيرات النباتية  ھذه على تحتوي المزروعة الطماطمولم تعد 
ً نشط الجينويكون . المزروعة الطماطم في واقيةال السكريات إنتاج فييشارك  جينأول  للعلوم الوطنية ا7كاديمية وقائع منا&ونPين   فقط ا

 محاصيلللو المزروعةلطماطم ل للجين الفوري والنقل ا7كتشاف ھذاومن شأن . ات النباتيةريشعال عانو&حد أ محددة واحدة خلية في

 .الحشرات مكافحة في أخرى استراتيجيةأن يقدموا  البتونياو والباذنجان والفلفل البطاطا مثلأيضاً  ا&خرى يةباذنجانال

 

يمكن تنزيل المقال بالكامل على 
-4a62-c881-h4p://www.pnas.org/content/early/2012/09/12/1207906109.full.pdf+html?sid=4b8ac70d

dddc25d4736e-b3e3شاھدة مقا7ت جديدة على . ويمكن م-to-lead-could-gene-http://news.msu.edu/story/new

plants/-resistant-bug-better.  
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  كروب بيو تكما وراء 

  الكلى السكري وتمنع مرض النوع الثاني من مرض مكافحة قد تساعد في الذرة في صبغة ا�نثوسيانين ا�رجوانية

  

وسيلة  تكون قد) PCA( ا&رجواني ا&نثوسيانين ذرة أن كوريا في Hallym جامعةب الحيوية الكيمياء وقسم ا&غذية قسمب باحثوناليعتقد 

 في أجريت التي التجارب يفو. السكري مرضب المرتبطةوھو أحد ا&مراض  الكبيبات تصلب يسمى مرض لعPج لكلىل محتملة واقية

لذرة  ھاضيعرتم ت السكريب مصابة فئران باستخدام الحي الجسم فيعالي  سكر تركيز تحتمزروعة بشرية  بطانية خPياعلى  المختبر
PCA، ثار لتحديد التشخيصية المعايير تقدير تمFالمحتملة ا. 

 

 الخPيا التصاق في تؤثر التي الخلية جزيئاتتركيز  انخفض، البشرية البطانية الخPيا فيف. الكبيبات تصلب اتسمأحد  ھو الخلية التصاق

 وأظھرت). بول صبحيل الدم رشحت بالكلية النيفرون أنابيب من أجزاء( الكبيبات في خلاتدالم خليةالتصاق الوھو  PCAذرة ل تعرضھا عند

ً واعترضت  "الكبيبة مسراقتسمى " الكلى من متخصصة خPيا في توسع PCAذرة الـ ل تتعرضالتي  السكريالمصابة  الفئران  مسار أيضا



الـ  ذرةل التعرضب الكلى أمراضالتي تمنع  خرىا& اMيجابيةھذه اFثار واFثار ارتبطت . والكبيبي تصاقلا7 طورتالتي  الخلوية اMشارات
PCA.  

  

the-Press/For-aps.org/mm/hp/Audiences/Public-http://www.the-للمزيد حول وصف النتائج بعمق، تفقد الرابط التالي 

Press/releases/12/34.html  
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  إع*نات

  الدولية السادسة حول التغذية المناعية العمل ورشة

  

 .المناعية التغذية حول السادسة الدولية العمل ورشة: الحدث

 

 .٢٠١٢ أكتوبر ١٧-١٥: التاريخ

 

 .سبانياإ ،مدينة ميورقة: المكان

 

مدينة ميورقة  في أكتوبر ١٧- ١٥في الفترة  السادسة الدولية العمل ورشة وا7بتكار العلوم وزارةو اMسباني قوميال البحوث مجلسسينظم 
 .والمناعة التغذية بين التفاعلالتغذية المناعية أو بمعنى آخر  في الحديثة التطورات العمل ورشةستعرض . بإسبانيا

 

  ./http://www.immunonutritionworkshop.comلمزيد من المعلومات، قم بزيارة 
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  ٢٠١٢السنوي  EFFOSTاجتماع 

  

 .٢٠١٢لعام  )EFFoST( ا&غذية وتكنولوجيا لعلوم ا&وروبي Pتحادا7جتماع السنوي ل :الحدث

 

 .٢٠١٢ نوفمبر ٣٠-٢٠: التاريخ

 

 الغذائي وا&من الصحة حسينتل الغذاء حول والمتخصصة ةمتكاملوجھات النظر ال ربط على المؤتمرھذا  سيركز. فرنسا مونبلييه،: المكان

 .للجميع وا7ستدامة

 

  .http://www.effostconference.com/index.htmlلمزيد من المعلومات، قم بزيارة 
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  رسائل تذكيرية

  مناخ المعتدلا�رز ال حول بحوث كتاب يطلق IRRIمعھد 

  

ً ) IRRI( ا&رز لبحوث الدولي المعھدأطلق   يحتوي ،المتكيف ا&رز بحوث في التقدم عنوانوتحت . المتكيف ا&رز البحوث عنجديداً  كتابا

 استراتيجية أيضاً  الكتاب يتضمنو. ا&رز لتحسين ةرتفعموال المعتدلة المناطق في اMنتاج زيادةب ةرتبطالم التعاونية ا&بحاث على الكتاب

 .المعتدل ا&رز واستھPك وتسويق إنتاجفيھا  يتم دولة ٢٠ عضوية تعاون معبال المعتدل ا&رز بحوثائتPف  خPل منالمتناسقة  البحث

  

  .h4p://books.irri.org/9789712202896_content.pdfيمكن تنزيل النسخة اMلكترونية من الكتاب من الرابط التالي 

 


