
  ٢٠١٢ سبتمبر 26                في ھذا العدد

  ا�خبار

  عالمياً 

 الغذائي ا�منيتعاونان لتحقيق  فرنساالفاو و •

 نظمةلمالخطط المستقبلية ل حوليتحدث  CGIARبمجموعة  التنفيذيالمدير  •

 

  أفريقيا

 الزراعة لتحسين IITAمعھد  مع الكاميرونشراكة  •

 ةالتجارب الحقلي وإدارة البذور إنتاج على يةتدريبيجريان دورة  IITAومعھد  CIMMYTمركز  •

  

  ا�مريكتين

 عوائق الموجودة بالتربةال بواسطة تسببي النباتات جذور التواءيكتشفون أن  الباحثون •

 ة كما ھو معتقدجيد دائماً  ستلي Bacillus subtilisالعلماء يكشفون: بكتيريا  •

 البنزويك حمضل نباتاتتخليق ال يةكيفيفسرون  العلماء •

 تكنولوجيا التعديل الوراثي دعم عيدت الرابطة الطبية ا�مريكية •

  

  آسيا والمحيط الھادئ

 ةالجامعي الصحافة مسابقة في الحيويةالتكنولوجيا  محاصيل ضموني الفلبينالصحفيون ب بط8ال •

 الفلبينب الحيوية التكنولوجيا العالمية حول GAINشبكة  تقرير •

 يينا>ندونيسعلى المزارعين  الحيوية التكنولوجيا لمحاصيل العالمي ا�ثرستعرض ي بروكسجراھام  •

 الھادئ والمحيط آسيافي منطقة  والدرنات يةالجذرُيّمول برنامج بحوث وتطوير المحاصيل  الزراعية للتنمية الدولي الصندوق •

 ھانوي في الغذائي ا�من مناقشة •

  

  أوروبا

 التربةب DNAالحمض النووي  تحليلو تسلسلقراءة ل ةحاولجرون مسي العلماء •

 التاسع عشر القرن بطاطس على الحديثةالحمض النووي  تكنولوجياتطبيق  •

  

  البحث العلمي

 الجزيئية النبات بيولوجيا بحوث لتعزيز Nicotiana benthamianaالنبات العشبي  جينوم تسلسلمشروع  •

  

  إع&نات

 والعشرونالحادي الدولي  والحيواني النباتي الجينوم مؤتمر •

 الجزيئية النباتبيولوجيا  حولالعاشر  الدولي المؤتمر تستضيف كوريا •

  

  رسائل تذكيرية

 وبنغ8ديش وماليزيا تاي8ندفي  الحيوية التكنولوجيا معلومات ونقل التواصل فصول •



  عالمياً 

  الغذائي يتعاونان لتحقيق ا�من الفاو وفرنسا

 

 الغذائي �منا إطار اتفاق الطرفينبتعزيز الع8قات بينھم حيث جدد  فرنسا وجمھورية) الفاو( والزراعة ا�غذية منظمةقامت ك8ً من 

 تعزيزو الضعيفةالمجتمعات  مرونة وزيادة العالم في الغذائية المواد نظام استدامة على خاصة بصفةاIتفاق  إطارويركز . الخاص بھما

 ا�من لتحقيقالجھات المعنية  جميع مشاركة لزيادة اIستمراريةقديم وت القطري المستوى إلى جلبھا يمكن التي العالمية معاييرعمل تحديد ال

 .الغذائي

 

. ا�غذية أسواقيسير الصعوبات التي تحكم لتبشكل أساسي  المعلومات تبادل وزيادة الدولي التنسيق تحسينضرورة  على الطرفان اتفقكما 

  .على كل شخص أن يكون حذراً  ولكن ئيةغذا أزمة حالة في ليس العالم أننفسھا في موضع  الفاو ومنظمة فرنسا من ك8ً تضع  ذلك، ومع

  

  ./h�p://www.fao.org/news/story/en/item/156553/icodeشاھد البيان الصحفي للفاو على 
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  الخطط المستقبلية للمنظمة يتحدث حول CGIARبمجموعة  المدير التنفيذي

  

 خطةفيه  نقل رسمي بيان، ريجسبرمان ، فرانك)CGIAR( الدولية الزراعيةللبحوث  اIستشارية مجموعةتحاد الI التنفيذي الرئيسأصدر 

ً و .المستقبل في الزراعة على للحفاظ المنظمة  طويلة حلول >يجاد العلمي الدعم توفير على CGIARمجموعة  ستركز لريجسبرمان، وفقا

ومتوقع على  موثوقتمويل  توفير إلى يھدفالخاص بالمنظمة  الجديداIعتماد المالي  أن وأضاف. الحالية العالمية الغذاء أزمة بشأن ا�جل
 المانحة الجھات بين عليھا المتفق ا�ولويات أساس على الموارد وتخصيص الطويل المدى على البحوث تخطيط لتمكين سنواتمدى عدة 
 .البحثي والمجتمع

 

 مليار ١٫٦ إلى ٢٠١٠ عام في دوIر مليون ٦٧٣ من لبحوثل المنظمة تمويل ةعفاضم من أكثر الى تتطلع CGIARفإن  بذلك، للقيامو

 التنميةالجھات المعنية ب جميع بين والتعاون البحثية CGIAR جھود لدعم الدولي المجتمع ريجسبرمانوبھذا يدعو . ٢٠٢٥ عام بحلول دوIر

ً غذائي منآ مستقبللتحقيق  الزراعية   .ا
  

research-global-news/cgiar-http://www.cgiar.org/consortium- على ريجسبرمانشاھد النسخة الكاملة لبيان 

future/-secure-food-a-for-partnership . والنسخة الفرنسية متاحة على
h�p://www.lale�rediploma)que.fr/contribu)on.php?choixlang=1&id=50&idrub=236.  
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  فريقياأ

  الزراعة لتحسين IITAمعھد  مع شراكة الكاميرون

  

 الشاسعة الزراعيةقنيات والت ا بتكارات من ل$ستفادة) IITA( ا ستوائية للزراعة الدولي المعھد مع وثيق تعاون الكاميرون حكومةستقيم 

الدولة بواسطة إسيمي  قرار تأكيد ةداعقد تمت إو. فريقياأ بوسط الواقعة الدولة في ا5نتاجية وتحسينغلة المحصول  فجوات تقليصبھدف 
  .نتيرانيا سانجينجا. د ،IITAدولة المدير العام لمعھد  في أيام أربعة تستمرا التي الزيارة خ$ل ،الكاميرون زراعة وزيرمينيي 

  

 القيمة جھود نوأضف إلى ذلك أ ب$ده،منھا  تستفيد أن يمكن التي ا بتكارات بنفسه ليرى نيجيرياب إيبادان فيالمعھد  مقرسيزور مينيي 

 مبكر وقتفي  للكاميرون IITAمعھد الشامل الذي قدمه  دعمال تتبع يمكنو. نيجيريا فيحازت على إعجابه بالمعھد  سافااالكلنبات  المضافة

 المحسنةالكاسافا  أصنافمعھد بتوزيع القام  ،واستجابة لھذا اUمر. المحاصيل من كثيرال إنتاجيةقصور  الب$د شھدت عندما ٢٠٠٠ عام من

 ورد حسبما طن م$يين ٣ إلى طن مليون ١٫٩ من ا نتاج زيادةعلى  البلده ساعدوكان ھذا من شأنه م .٢٠١٠ عام حتى الكاميرون لمزارعي

 ).الفاو( والزراعة اUغذية منظمة تقرير في

  

es/releas-press-http://www.iita.org/2012-على  ITTAشاھد البيان الصحفي لمعھد 

-of-fortunes-the-improve-to-efforts-up-step-to-iita-and-/asset_publisher/CxA7/content/cameroon

releases#.UGFmhrLiaf5-press-farmers?redirect=%2F2012.  
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  التجارب الحقلية وإدارة البذور إنتاج على يجريان دورة تدريبية IITAومعھد  CIMMYTمركز 

  

 التجارب إدارةعلى  تدريبية دورة) IITA( اIستوائية للزراعة الدولي والمعھد) CIMMYT( والقمح الذرة لتحسين الدولي المركز أجرى

 المقاومة الذرةمشروع  دعمل نشاط التدريب ھذاويعد . المفتوح التلقيحالھجينة وذرة  الذرة صناف� البذور وإنتاجوالمشاتل الزراعية  الحقلية

 لتطوير التقليدية التربية باستخدام الذرة زراعة مخاطرلتأمين  IITAمعھد و CIMMYTبواسطة مركز  نسقالم) DTMA( أفريقيا في للجفاف

 .ا�مطارضعف ھطول في ظل ظروف  Iئق حصاد توفر أن يمكن التي ا�صناف ونشر

 

تجارب ا�صناف و الذرة مشاتل وإدارةالخطط اIختبار المتطورة وللتجارب  جيدةال دارةا> أھمية خاص بشكل التدريبية الدورة تناولت
ً  التدريب وتضمن. البذور >نتاج الرئيسية والجوانب الم8ئمة خطط اIختبار  نوالمشارك طبقالتجارب حيث حقل في  عملية دورات أيضا

والحفاظ  الذرةتحسين وتربية  في المستخدمةالمختلفة  التلقيح تقنياتكما قاموا بتجربة . حقلية تجربةتصميم  كيفية واتعلمو الحقول لمختلف
 .المزروع على الصنف

  

  .http://blog.cimmyt.org/?p=9147لمزيد من المعلومات، قم بزيارة 
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  ا�مريكتين

  العوائق الموجودة بالتربة بواسطة تسببيالنباتات  جذور الباحثون يكتشفون أن التواء

  

اكتشاف ) D time-lapse imaging-3الزمني ث8ثي ا�بعاد ( التصوير خ8ل منعلماء الطبيعة وا�حياء النباتية بجامعة كورنيل استطاع 

في التربة  عائقما تصطدم بعند حلزونيةتشكل أشكال زنبرك  جذوربعض ال أن يالبحث فريقال اكتشف. النباتات جذور التواء في سببما يت
ً  اIكتشافيوضح و. متحجر يترابمعدنية أو تجمع  ةمثل قطع  والتواء ضغطفي  النمو سببتي ،عوائقالخ8ل  جذورجري الت عندما أنه أيضا

شكل ھندسي  جذورال لتعطيالمؤثرات  ھذهوتتجمع . الجذر قمة التواءمن خ8ل له  ويستجيبھذا المعوق  الجذرويستشعر . نھايةال فيالجذر 
 .حلزوني

 

 من ا>عداد يتكونو. النباتات جذور نمو لتسجيل يالبحث فريقطورھا ال التيث8ثي ا�بعاد  ليزرتصوير ال تقنية بمساعدة الدراسةاكتملت 

 من سلسلة الكاميرا تلتقطو .جذورلل" تربةال" بدور قومي شفافو كثيفبجيل ء ملي شفاف صندوق داخلبشكل منبسط  تضيء ليزرصفحة 

 .ة للمحتوياتفعال مسحقوم بعملية يوھذا  ليزر،صفحة ال خ8ل من مربعفي الوقت الذي يتحرك فيه ال الصور

 

 يمكن البحث نتائج أن النباتية، للبحوث طومسون بويس معھدإتش كروكر ب وليام كروكرمركز بحوث  ةرئيس ،ھاريسون ماريا توأوضح

 تعسير إلى الزراعة في ا>فراط أو المناخ تغيرأدى فيھا  التي المناطق في للنموم8ئمة  تيةنبا محاصيل تربية في نھايةال في تساعد أن

 .التربة ظروف

 

. لمزيد من h�p://www.news.cornell.edu/stories/Sept12/plantRoots.htmlشاھد البيان الصحفي لجامعة كورنيل على 

  .h�p://cohengroup.ccmr.cornell.edu/research.php?project=10015المعلومات، يرجى زيارة 
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ً  ليست Bacillus subtilisالعلماء يكشفون: بكتيريا    معتقدجيدة كما ھو  دائما

  

تزعم  كما جيدة تكون Iقد  لنباتاتوخصوصاً ل مفيدةبأنھا بكتيريا  العلماء قبل منالتي غالباً ما توصف  Bacillus subtilis التربة بكتيريا
على  صراعھناك أن  دي8وير وIية جامعةب) DBI( الحيوية لتكنولوجيال دي8وير معھد أجراھا حديثة دراسة كشفت. العلميةالكتابات  معظم

 Bacillusذلك عندما تنتج بكتيريا  يحدثو. لنباتي باالمناع نظامسيتحكم في ال من على' جيدةال'السلطة حيث يتنافس النبات والبكتيريا 

subtilis لميكروباتل مضاد بروتين Iةلحظالدفاعية في أي  ستجابةيقوم بتثبيط ا. 

 



 .B' ةمفيدال'بكتيريا التربة  رتبطت عندما وجيزة فترة في أنه دي8وير، جامعةالمساعد ب والتربة النبات علوم أستاذھارش بيس  وأوضح

subtilis من  البكتيريا ھذهستتمكن  إلى متى بعد واحددي لم ھمأن كذلكبيس  وأوضح. للنبات المناعيعلى الجھاز  البكتيرياتستولى  النبات،ب
  .ا�رض تحت جداً  قوية حرب ھناك أنون بدركم يلكنھو ،للنبات المناعية اIستجابةتثبيط 

  
  .h�p://www.dbi.udel.edu/newsitems2012/21Sep2012soilBacteria.htmlعلى  DBIاعرض البيان الصحفي لـ 

  

  ] ةرسال لصديق | تقييم ھذه المقالإ [

  

  البنزويك لحمض تخليق النباتات يفسرون كيفية العلماء

  

 حمضبواسطة النباتات لتخليق  المستخدمالكامل  المساررسم خريطة  دوداريفا ناتاليا بروفيسور بقيادة بوردوطاع العلماء بجامعة تاس

 النمو، مينظمركبات تو الدفاعية المركبات مثل" المفيدة العناصر"تخليق ل البنزويك حمض ستخدمت النباتات أن دوداريفات د. وقال. البنزويك

لطريقة كسر  مشابھة بطريقةالسيناميك  لحمض الكيميائي التركيب تعديل طريق عن البنزويك حمض النباتاتتنتج . الملقحات لجذب وأيضا
 المستقبل في العلماء تساعدتھم سدراس نتائج فإن ،دوداريفابروفيسور ل وفقاً و. الحية الكائناتالتي تقوم بھا العديد  الدھنية ا�حماض العديد

 .البنزويك حمض إنتاج زيادة مع المحاصيل تربية على

 

. SciencesProceedings of the National Academy of  (doi:10.1073/pnas.1211001109)اقرأ نتائج ھذه الدراسة على 

steps-last-uncover-3/scien)stsh�p://www.purdue.edu/newsroom/releases/2012/Q-البيان الصحفي متاح على 

plants.html-in-creation-acid-benzoic-for.  
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  تكنولوجيا التعديل الوراثي دعم تعيد الرابطة الطبية ا�مريكية

  

ً  المعدلة المحاصيل من اموقفھيعيد  بيان) AMA( ا�مريكية الطبية الجمعية أصدرت  البيضاء الورقةبنتائج  تعترفالرابطة  تزال I. وراثيا

انتقال  في أو rDNA تقنيات ستخداماستثنائية I مخاطروجود  على دليل ھناك ليس) أ(تنص على  التي ١٩٨٧ عام الوطنيةالعلوم  كاديمية�
نوع تلك المخاطر  نفس ھي rDNAبـ  حورةالم الكائناتب المرتبطة المخاطر) ب(غير المرتبطة بالعملية؛  الحية الكائنات بين الجينات

 rDNA بـ ةمحورال الكائنات إدخال مخاطر تقييم يستند أن ينبغي) ج( ؛أخرى بطرق ةحورم كائناتو ةحورمغير  كائنات بإدخال المرتبطة

 .بھا نتجأُ  التي الطريقة على وليس والبيئة الكائن طبيعة على البيئة في

 

 زراعةنشاط  وقف دعمت Iاً بيولوجيمحورة ال وا�طعمة المحاصيل تقدمھا التي المحتملة الفوائد من العديد" أنالجمعية الطبية إلى  توأشار
 الحكومةھي شجعت ف وبالتالي .ئيةالغذا الحيوية التكنولوجيا مجال فيالبحوث الجارية  تطورات وتشجعاً بيولوجيمحورة ال المحاصيل
العادلة (غير المتحيزة)  معلوماتال توافر وتحسين الجمھور لتثقيف والطبية العلمية ا�وساطو المستھلكينوجماعات دعوة  والصناعة
ً بيولوجي ةالمحور ا�غذية على البحثية وا�نشطة   ."ا

  
h�ps://ssl3.ama-للحصول على بيان الرابطة الطبية ا�مريكية، ادخل على 

-assn.org/apps/ecomm/PolicyFinderForm.pl?site=www.ama

480.958.HTM-g&uri=%2fresources%2fdoc%2fPolicyFinder%2fpolicyfiles%2fHnE%2fHassn.or  
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  الھادئ والمحيط آسيا

  الجامعية الصحافة مسابقة في التكنولوجيا الحيوية الصحفيون بالفلبين يضمون محاصيل الط&ب

  
المنظمة بواسطة جمعية  الحيوية للتكنولوجيا الجامعية الصحافة مسابقة إلى ل8نضمام الفلبين في ينتباوالك نيالصحفي ط8بتمت دعوة ال

 جنوبمركز و )ISAAA( الزراعية الحيوية التكنولوجيا تطبيقاتل الدوليةالھيئة و AGHAM) واتحاد PSciJourn( يينالعلم الصحافيين

 ).SEARCA BIC( الزراعية الحيوية التكنولوجيا معلومات مركزب العلمي والبحث العليا للدراسات ا>قليمي آسيا شرق

 

 التكنولوجيا ومختبرات الراديوا>ع8م والصحف  مكاتبب يومين لمدة دراسية جولةل ل8نضمام النھائيين والمرشحين الفائزينيتم تأھيل وس
قدرات و فوائد" موضوععن  مقال تقديم المشاركين على يجبو). UPLB( الفلبين بانوس لوس جامعةحقلية بال والتجارب الحيوية

 .٢٠١٢ أكتوبر ٣١تاريخ  قبلفي/" الفلبين في المحاصيلعلى  الحديثة الحيوية التكنولوجيا



 

 ةالمتزايديين حول ا>مكانات الواعدة الصحف ط8بال معرفة تعزيز إلى تھدفو والجامعاتالثانوية  المدارس مستوياتل المسابقةتنقسم 
  العلماء ومقابلة الموضوع ھذا في البحث على تشجيعھم خ8ل من الب8د في الزراعية واIستدامة الغذائي ا�منلتحقيق  الحيوية للتكنولوجيا

 كل من متسابقين عشرة اختيار سيتم. الحيوية التكنولوجيا محاصيلأيضاً العاملين على تنظيم والمعدلة وراثياً  الذرة مزارعيين والفلبيني
 ٧٠٠٠و  ١٠٠٠٠و  ١٥٠٠٠تقدر بـ  النقدية جوائزين على مستويال ك8 في والثالث والثاني ا�ول بالمركز نوالفائز يحصلسو مستوى

 كلل AGHAMاتحاد  ميداليةكما سيتم منح . بيسو فلبيني ٢٠٠٠على  النھائيالدور في الناجحون بينما سيحصل  التوالي، علىبيسو فلبيني 

آIف بيسو فلبيني  ٥قدرھا  نقدية جائزةالمستويين على  ك8 في ا�ول بالمركز نافائزال مدرستيستحصل  ذلك، على وع8وة. ناجح/فائز
 .المقبل الثامن الوطنية الحيوية التكنولوجيا أسبوع في ھم الجوائزومنحتكريمھم  سيتمو. مدرسة لكل

 

، أو يرجى ا>رسال SEARCA BIC http://www.bic.searca.orgللدخول على المسابقة وتفاصيل اIشتراك فيھا، يرجى زيارة موقع 
من خ8ل إرسال بريد إلى  AGHAM. يمكن إرسال التساؤIت أيضاً إلى قائمة فريق bic@agri.searca.orgعلى ھذا البريد 

ambmateo@gmail.com.  
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  بالفلبين الحيوية التكنولوجيا العالمية حول GAINشبكة  تقرير

  

المرتقبة  حالةالويفيد تقرير . لفلبينل العالمية الزراعة معلومات شبكةتقرير ا�مريكية  الزراعة وزارةب الخارجية زراعةھيئة ال أصدرت
 .خرىا� ناميةللدول ال يالسياسالمشھد  قدمتو ا>قليمية الحيوية التكنولوجيا مجال في رائدة تزال I دالب8 بأن الحيوية لتكنولوجيال

 

ألف  ٣٠٠ نحووقام . للتربية أوعلف  أو كغذاء ةمباشر ھماستخدامليتم  مكدسةصفة  ٢٨صنف و  ٣٢ مجموعه ما على الموافقة وتمت
ً  المعدلة الذرةبزراعة  مزارع خ8ل  أخرى مرة المزارعين وعدد المزروعةالذرة  مساحةويتوقع زيادة . ھكتار ٦٨٥مساحة  على وراثيا

 .٢٠١٢ عام

 

ً  المعدلة الكائناتتوسيم  لزامية>المبذولة  الجھود ذلك في بما الحيوية لتكنولوجيال المضادةالجماعات  أنشطةزيادة  لوحظ  تسويقمنع و وراثيا

 .المعدIن وراثياً  الذھبي ا�رزو الباذنجان

 

على  الكاملقم بتنزيل التقرير 
usda.gov/Recent%20GAIN%20Publica)ons/Agricultural%20Biotechnology%20Annual_Manhttp://gain.fas.

2012.pdf-24-ila_Philippines_7  
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  على المزارعين اAندونيسيين الحيوية التكنولوجيا لمحاصيل العالمي يستعرض ا�ثر جراھام بروكس

  

ً اقتصادي الھامة لمحاصيلفي تقديم ا الحيوية التكنولوجيااستمرت  عام، ١٥ مدى على ً وإنتاج ا الحد من و الدخل تحسينعملت على و يا
 PGشركة  مدير بروكسصرح بھذا جراھام . العالم أنحاء جميع فيوراثياً  المعدلة المحاصيليزرعون  يذال للمزارعين راخطا�

Economics  ريجشان فندق في ٢٠١٢ سبتمبرالسابع عشر من  في ا>فطار لقاء خ8لبالمملكة المتحدة-I  جاكرتافي. 

 

ذكر  ذلك،ل وبا>ضافة. ٢٠١٠- ١٩٩٦ والبيئية اIقتصادية التأثيرات: الحيوية التكنولوجيا لمحاصيل العالمي التأثير عن تقريراً  بروكسقدم 
من خ8ل  أو ا�عشاب مبيداتالمعتدل ل امستخدالمزارعين من خ8ل اIُتفيد  التي تزرع محاصيل التكنولوجيا الحيوية لدوال في البيئة أن

ً  المعدلة المحاصيلباcفات  مبيدات استخدام استبدال نظم الزراعة بدون  إلى والتحول المبيدات رشتقليل كما نتج . لdفات المقاومة وراثيا
ً  النامية البلدان في الفوائد ھذه معظم تجدكما وُ . الدفيئة غازاتال انبعاثات خفض فيحرث   .أيضا

 

 من مشارك ١٨ نحووحضر اIجتماع  الزراعيةبجامعة بوجور  ا�عمال إدارة. عير عارف داريانتو من كلية د اIجتماع ھذاعلى  شرفأ
 العلمي البحث ووزارة الزراعة وزارةو البيئة وزارةو التجارة وزارة من مسؤولونو ا>ندونيسيةوجمعية الدواجن  إندونيسيا Iيف كروب

 .والتكنولوجيا

  
لمزيد من المعلومات حول محاصيل التكنولوجيا الحيوية في إندونيسيا، يرجى مراسلة ديوي سورياني على 

catleyavanda@gmail.com.  
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  الھادئ والمحيط في منطقة آسيا والدرنات الزراعية ُيّمول برنامج بحوث وتطوير المحاصيل الجذرية للتنمية الدولي الصندوق

  

 يسعى. الھادي والمحيط آسيا منطقة في الزراعة وتنمية بحث برنامج لتنفيذ منحةعلى ) إيفاد( الزراعية للتنمية الدولي الصندوق وافق

 إلى الھادئ والمحيط آسيا منطقة في الغذائي �منتحقيق ل )RTCs( والدرنات يةالجذرالمحاصيل  وتطوير بحث الذي يطلق عليه البرنامج

وتعمل . والفلبين واندونيسيا والھند والصين 8ديشجبن – دول خمس في الغذائي ا�منتحقيق  في ا>قليمية التدريب مراكز مساھمة تعزيز
 والوكاIت ا>نمائية الحكومية غير والمنظمات والجامعات والتغذية الزراعة بحوث معاھد جمعبالبرنامج على  القطاعات ةمتعدد شراكةال

 .ا�عمال تطويرو لدعم الخاص القطاع من الخدمات ومقدمي؛ واIستثمار لتجارةوا الزراعي لeرشاد الحكومية

 

  .programme.html-investment-and-grant-un.blogspot.it/2012/09/ifad-http://ifadلمزيد من المعلومات، ادخل على 
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  ھانوي في الغذائي ا�من مناقشة

  

ھانوي  في المناخ وتغير الغذائي وا�من الزراعةالثاني حول  المؤتمر في دولية منظمة ٢٠ ودولة  ١٥٠ منمفوض  ٥٠٠ من أكثراجتمع 
 .الغذائي ا�منلكي تضمن  ذكية يةمناخزراعة  لتطوير الجھود من المزيد بذل إلى ودعوا ،فيتنامب

 

 ا>نتاج على المناخ تغيرالمتزايدة ل السلبية اcثار علىوأكد  اIفتتاحية العامة الجلسة فيفات  دوك اوك الريفية والتنمية الزراعة وزير تحدث

 .السلبية الطبيعية الظروف ذات المناطق في وخاصة الزراعي

 

 والفيضانات للجفاف السلبية اcثار وزيادة الطبيعية للموارد المفرط اIستغ8ل سياق في مسبوقة غير تحديات نواجهنحن " فات وقال

 سياساتالدول أن تأتي ب من يتطلب وھذا. البشر قبل من مباشرةُتسبب  التي ا�خرى البيئية والعواقب البحر سطح مستوى وارتفاع والملوحة

 ."الوطنية اIستراتيجية خطتھا في ودمجھا الزراعة تطويرل وشاملة ذكية

 

الرعي و حرثالزراعة بدون والبينية  المحاصيلسطح ا�راضي و تغطية مثل ةثبتالمُ  العملية التقنيات الذكية يةالمناخ الزراعةوتتضمن 
 . أفضلبشكل  لمياها وإدارة المحسن

 

in-discussion-under-security-tp://english.vov.vn/Home/Foodht-للدخول على المقال الكامل، اتبع الرابط 

Hanoi/20129/141704.vov.  
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  أوروبا

  التربةب DNAالحمض النووي  قراءة تسلسل وتحليلجرون محاولة لسي العلماء

  

تحليل  طريق عن التربة سرارأ كشف إنجلترا،ب نورويتش مقرھا بحثية مؤسسة ووھ ،)TGAC( الجينوم تحليل مركزب علماءيحاول الس

 البيانات عن للكشف أقل أو أسبوع غضون في ھامبشايرب فورست نيو في جمعھا تم التي التربة عيناتسيتم قراءة تسلسل . وراثية تھابصم

بمركز  العلماءثم سيحاول . وظيفتھاو التربةالموجودة ب الدقيقة الحية الكائناتبكشف  البياناتوستقوم . الموجودة بھا الميكروبات من الوراثية
TGAC الحمض النووي  تحليلDNA مختلفةال عيناتلل مختلفةال نوعياتال مقارنةو. 

 

. الموجودة بھا الدقيقة الحية لكائناتل النووي الحمض تسلسل اكتشاف للعلماء مكني التربة، عينة تحليل خ8ل من أنه TGACمركز  وأوضح

 الكائنات تحددسيتم  بياناتال قاعدةالوسوم ب ھذه مقارنةوعند . ةلمختلفا وظائفوال لكائناتوسوم تعريفية ل بمثابةالتسلس8ت  بعضتعمل 

 محاولة في التربة عينات Iختبار جديدة ومناھج تجريبية تحليلية نظم المتطورة التقنية ھذهستستخدم كما . ووظيفتھا التربة فيالموجودة 

 .ا�رض تحتالتي تجري  الطبيعية لعملياتاحول  الناس ميھافطوير ملت

 



soil-unearth-scientists-helps-Packham-4/68/Chrishttp://www.tgac.ac.uk/news/3-الرابط لمزيد من المعلومات، قم بزيارة 

Week/-Biology-mark-to-DNA-secret-s.  
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  التاسع عشر القرن بطاطس على الحمض النووي الحديثة تطبيق تكنولوجيا

  

بقاء  يةكيفعرض لالتاسع عشر  القرن سبطاطعلى  الحديثةالحمض النووي  تقنيات المتحدة المملكةب ھيرتفوردشاير جامعةب باحثونال طبق
 النووي الحمض خ8صاستقام الفريق ب. ١٨٤٠عام  يرلنديةاIس البطاط مجاعة بعد المحاصيل زراعة مواسم بين المتأخرة اللفحةمرض 

 الممرضفي وجود الكائن  النووي الحمض تحليلالتاسع عشر المحفوظة في محطة بحوث روثماستيد، ثم تم  القرن بطاطس عينات من

Phytophthora infestans يسبب اللفحة المتأخرة  الذي. 

 

ً  ثوبحمحطة حالياً و ھيرتفوردشاير جامعةب النبات أمراضاستاذ  ،فيت بروس وقال "لقد مكنتنا عينات البطاطس من  روثماستيد سابقا
 عيناتويعد تحليل . اليوم الغذائي ا�من على ھاوآثار أفضلبطريقة  المتأخرة البطاطس فحةل لفھمتطبيق تقنيات الحمض النووي الحديثة 

 ."انجلترا في مواسمال بين المرض ھذاكيفية نجاع  على دليل أقربالتاسع عشر  القرن بطاطس

 

 .يرلنديةاI البطاطس مجاعة عن ةمسؤول تكانالتي وھي  بسرعةس البطاطمحصول  أوراق ريدمعلى ت لبطاطسبا المتأخرة اللفحةتعمل 

 .سالبطاط انتاج في خطيرة مشكلة مثلت المتأخرة اللفحةI تزال  المناخ، وتغير الغذاء نقص مخاوف تزايد معو

 

h�p://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1365-يمكن عرض ملخص ھذا المنشور في مجلة ب8نت باثولوجي على 

3059.2012.02680.x/abstract البيان الصحفي متاح على .

h�p://www.sciencedaily.com/releases/2012/09/120919083403.htm.  
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  العلمي البحث

  الجزيئية النبات بيولوجيا بحوث لتعزيز Nicotiana benthamianaالنبات العشبي  جينوم مشروع تسلسل

  

 جينوم تسلسلمشروع  كندا في شيربروك وجامعة كورنيل جامعةالتابعة ل النباتية البحوث مؤسسة، تومسون بويس معھدب علماءال أكمل
في  واسع نطاق علىھذا المحصول  ويستخدم. تبغنسيب لمحصول ال بري محصول وھو ،Nicotiana benthamiana العشبي النبات

 .يةالنبات بيولوجياال مجاIت من وغيرھا الممرضة والكائنات النباتات بين التفاع8ت لدراسة لتجاربا

 

 %٥٠>قاعدية  اجيج ٢٫٦لـ  متدوي ،)scaffoldة (سقالألف  ١٤١~ منالتركيب الحالي  يتكونو جيجا قاعدية. ٣~ بـ  الجينوم حجمقُدر 

، ھناك أكثر من GenBankفي  unigenesفي قاعدة البيانات  N benthamiana ١٦٠٠٠~  بين منو. ألف قاعدة ٨٩ من أطول
 ا�نواع من N. benthamiana orthologs ةاعنبالم مرتبط جين ٢٤ استرجاع من التسلسل فائدةظھرت و. التركيب في % ممثل٩٠>

 .MAP kinases و Rar1و  Prfو  Ptoو  Fls2و  Crt1و  Bik1و  Bak1و  Ago7و  Ago2 ذلك في بما ا�خرى

 

 التي الجديدة الجينات اكتشافعلى  الباحثين قدرة تعزيز شأنه من الجينوم تسلسل أن جريج مارتن يالبحث فريقال وعضو لماعال وأوضح
  .المناعي النبات نظام في دوراً  تلعب

 

h�p://apsjournals.apsnet.org/doi/pdf/10.1094/MPMI-06-12-0148-يمكن الدخول على المقال الكامل من خ8ل الرابط 

TA الرابط التالي . ولمزيد من المعلومات، يرجى زيارةh�p://b).cornell.edu/index.php?page=NewsDetails&id=143. 
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  إع&نات

  النباتي والحيواني الدولي الحادي والعشرون مؤتمر الجينوم

  



خصيص ت تم. ٢٠١٣ ١٦-١٢الفترة  في كاليفورنيا، وجديي سانفي  ٢١المؤتمر رقم  والحيواني النباتي لجينومالدولي ل مؤتمرسينظم ال
سيحتوي . والحيواني النباتي الجينوم لمشاريع المستقبلية والخطط تطوراتقديم مناقشة حول آخر اللت والحيواني النباتي الجينوم مؤتمر

 ا�فكار لتبادل ممتازة فرصة المؤتمريعد و ،عمل وورش ومعارضودورات للملصقات واللوحات  التقنية العروضالمؤتمر على 

ً دولي الھام المشروع ھذا على والتطبيقات  .ا

 

  ./http://www.intlpag.orgلمزيد من المعلومات، يرجى زيارة 
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  الجزيئيةبيولوجيا النبات  العاشر حول الدولي تستضيف المؤتمر كوريا

  

 الدوليالمؤتمرات  مركز في ٢٠١٢أكتوبر  ٢٦-٢١ الفترة في ٢٠١٢لعام  الجزيئيةالنبات  بيولوجيا حولالعاشر  الدولي المؤتمرسُيقام 

)ICC(  الحيوية للتكنولوجيا الكورية والجمعية الوطنية جيجو جامعةالحدث ك8ً من  استضافهشارك في . الجنوبية كوريا في جيجوبجزيرة 

 ).الدولية النباتية الجزيئية البيولوجيا( IPMBھيئة  برعاية ، وجاء الحدثالنباتية ا�حياء علماءل الكورية جمعيةالو النباتية

 

 عامة محاضرات وثمانية تذكارية رئاسية محاضرات ث8ثة إلى با>ضافةتقريباً بوستر  ١٠٠٠ وتقديمي  عرض ٣٠٠ المؤتمر تضمنسي

 .مختلفة مواضيعذات  مختلفةجلسة  ٥٤و

 

ً  المعدلة للمحاصيل الوطني المركز مدير بارك، تشول سو  الريفية التنمية إدارة في التالي الجيل - ٢١بيوجرين  برنامج من) NCGC( وراثيا

الثالث  في" Biofeedstock Biotechnology"جلسة  ونوسيحضر ونالمشارك ؤساءالر مھجريسيل  وجوناثان ،الجنوبية كورياب

 فرصةالحدث بمثابة  سيكونو. سنوات ث8ث كل الحالية الدراساتو ثوالبح نتائجة تقدم دوليھيئة  يھ IPMBھيئة  . والعشرين من أكتوبر

 مجال في والمعارف البحوث نتائج أحدث مع العالم أنحاء جميع منباحث  ٢٠٠٠-١٥٠٠وأكثر من  المستوى رفيع متحدث ٣٥٠ لجمع

 .الجزيئيةالنبات  بيولوجيا

 

من الساعة الخامسة إلى الثامنة مساًء في الثاني والعشرين  الريفية التنمية إدارةالجيل التالي الُمنظم بواسطة  – ٢١سُيعقد برنامج بيوجرين 
 .التالي الجيل - ٢١بيوجرين  برنامج تدويل تعزيز إلى الحدث ھذاويھدف . للمؤتمر خاص برنامجك ديليزيا قاعة فيمن أكتوبر 

 

أو قم بالتواصل مع  IPMB 2012.org/-http://www.ipmbلمزيد من المعلومات حول ھذا الحدث، ادخل على الموقع الرسمي لـ 

  .szk0027@gmail.com) على KBICمن كيم من مركز معلومات التكنولوجيا الحيوية الكوري (-السيدة سو
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  رسائل تذكيرية

  وبنغ&ديش وماليزيا في تاي&ند الحيوية معلومات التكنولوجيا ونقل فصول التواصل

  

 تعزيز فيالب8د  تجارب على وأستراليا آسيا من حالة دراسات الحيوية التكنولوجيامحاصيل  حول لتقارباو التواصل تحدياتيقدم كتاب 

 الحيوية التكنولوجيا تطبيقاتل الدوليةالكتاب بواسطة الھيئة  نشرتم . العلمي التواصل خ8ل من التكنولوجيا وفھمبصورة أكبر  الوعي

 مبادرات على الضوء الكتابيسلط و الزراعة،مجال  في ثووالبح العليا للدراسات ا>قليمي آسيا شرق جنوبمركز و) ISAAA( الزراعية

ھيئة  منھوتي  رانديد. مارشيل نافارو ود. ك8ً من قام . لتكنولوجياتمكين ازدھار او إيجابية بيئةاIتجاه نحو  في ساھمت التي صلواالت
ISAAA ء.خبراعشرة يحتوي على مساھمات من  الذي الكتاب تحريرب 

  

يمكن تنزيل دراسات الحالة في تاي8ند وماليزيا وبنج8ديش من الرابط التالي 
allenges_and_convergence_in_crop_biohttp://www.isaaa.org/resources/publications/communication_ch

technology/ .با>ضافة إلى الجزء ا�ول من تواصل ونقل معلومات التكنولوجيا الحيوية والعلوم  

 


