
  ٢٠١٤أكتوبر  ١                في ھذا العدد

  ا�خبار

  عالمًيا

 في كوريا الجنوبية يفتتح وراثيا,للكائنات الحية المعدلة ا�ستخدام ا�من ل�مم المتحدة حول اجتماع  •

 المستدامة الزراعة نحو " التحول نموذج" العالمية ا�حتياجات با(مم المتحدةيتحدث عن  منظمة ا(غذية والزراعة رئيس •

 

  أفريقيا

   أفريقيا البذور بدأ في برنامج تطوير •

  

  ا�مريكتين

   Xylanفي  الرئيسية اكتشاف البروتينات •

 نيتروجينلاتثبيت و  دالعق تشكيل  أكثر كفاءة فيليصبح  فول صويا يطور عالم •

   الثروة الحيوانية تغذيةفى  الكائنات المعدلة وراثيا استخدام من التغذية أو الصحة على � يوجد اى مخاطر دراسات تثبت:  •

•   

  

  آسيا والمحيط الھادئ

  يتنامف في التكنولوجيا الحيوية تطبيقات في وسائل ا;ع:م تأثير تناولت علمية ورشة عمل •

 عن المحاصيل المعدله وراثيا الصيني الرئيس يتكلم عن اراء كتاب •

  رالى يعدل خ:يا نبات �نتاج محاصيل حبوب افضلعالم است •

  

  أوروبا

  الشتاء ذكريات محو من النباتات يتمكن  كيف العلماء اكتشف •

  

  البحث العلمي

 ه متحكم بھائتعرضه ل:فات فى بي تحت ل وراثياالمعد ا�رز عائد  مزايا تقييم •

     تتحمل الجفاف محاصيل لتحسين عوامل ا�ستنساخ •

  

  محاصيل التكنوحيوية  ما وراء

   فطر ذو قيمه طبيه على تكاثر  بنجاح عدونيساالعلماء الفيتنامين  •

  

  إع+نات

   ٢٠١٥ا�رجون  تاتامعرض نمو نب •

 

  

    



  عالمًيا

  في كوريا الجنوبية يفتتح وراثيا,للكائنات الحية المعدلة ا3ستخدام ا2من ل1مم المتحدة حول اجتماع

 في بروتوكول قرطاجنة والمشاركين ،اتفاقية التنوع البيولوجي لمؤتمرالمشاركين في السابع ا�جتماع افتتح

 شمل .بكوريا الجنوبية بيونغ تشانغ في ٢٠١٤ام ع سبتمبر ٢٩في ، (COP-MOP7) للس:مة ا(حيائية

   .والصناعة ،الحكومة والمجتمع المدني ممثلين من أيام ٥لمدة  ع الذى استمر المشاركين في ا�جتما

 لضمان القرارات المزيد من ھو اعتماد أھداف ا�جتماع أحد

 .لمعدلها واستخدام الكائنات الحية التعامل معأمان نقل و

 من خ:ل بروتوكول قرطاجنة لتقدم في تنفيذا سيتم أيضا

 ناقش . (2020-2011) لبروتوكولل الخطة ا�ستراتيجية

والموارد  التنفيذ المتصلة بآلية القضايا أيضا المندوبون

والجبر  بشأن المسؤولية البروتوكول التكميلي كوا�لمبور - ناغوياو ،بروتوكول قرطاجنةل المالية

 ا�جتماعية وا�قتصادية ا�عتبارات وإدارة المخاطر؛تقييم المخاطر وو .طاجنةفي بروتوكول قر التعويضي

   بروتوكول قرطاجنة فعالية واستعراض تقييمو ؛عدلهالمتعلقة بالكائنات الحية الم

http://www.cbd.int/doc/press/2014/pr-2014-09-29-للمزيد على الموضوع : 

en.pdf-bscopmop7.  
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 نحو  "التحول نموذج" العالمية ا3حتياجات با�مم المتحدةيتحدث عن  منظمة ا�غذية والزراعة رئيس

  المستدامة الزراعة

 (UN-FAO) حدة ل�غذية والمت ل�مم منظمة ا(غذية والزراعةل المدير العام سيلفا دا غرازيانو خوسيه

 افتتاح الدورة في سيلفا دا ،دعا  و .ا(من الغذائي العالمي لتحقيق القائمة على العلم دعم الخيارات على حث

 أنه فقط من خ:ل ، مضيفامن الزراعة العالمية في المواقف "نقلة نوعية"ل في روما الزراعة للجنة  24

أكثر  مسار نحو القطاع يمكن أن يتحرك ، والمواد الكيميائية همثل الميا ،المدخ:ت الزراعية كميات خفض

  .على المدى الطويل إنتاجيةو استدامة



، ا;يكولوجيا الزراعية الخيارات بما في ذلك وقال ان

 واستخدام ، والتكنولوجيا الحيويةالذكية مناخيا والزراعة

ب الطل تلبية من شأنه أن يساعد المعدلة وراثيا، الكائنات الحية

 تسعة ملياراتالمتوقع زياده اعدادھم لل لسكان العالم المتوقع

 .٢٠٥٠بحلول عام 

 السابقه الحلول أظھرت كما .بعد ا�ن � يمكن أن يستخدم المدخ:ت كثيف السابق ، النموذجسيلفا داوفقا ل

، وليس وا(دلة على العلم شامل يقوم باستخدام نھج ھذه البدائل �ستكشاف نحن بحاجة"   واضاف حدودھا

  ."ا(يديولوجيات على

  ./http://www.fao.org/news/story/en/item/250148/icode للمزيد على الموضوع :
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  أفريقيا

  أفريقيا البذور بدأ في برنامج تطوير

في  متنوعة الموجه نحو سوق حيوية قطاع البذور دعم نھوضفي كينيا ل ير البذورتطو برنامج تم إط:ق

نوعية  الوصول إلى لمواجھة تحديات خطوه  ،بأفريقيا (ISSD) المتكاملة بذورال تطوير قطاع ان .أفريقيا

 .صغار المزارعين بين الصمودوالدخل و الزراعية في ا;نتاجية ، مما يؤثربذور جيده 

 الحالية المبادرات مع تعمل يدا بيد أفريقيا ISSD ، فإنبرنامج مدته خمس سنوات ولى منالمرحلة ا( في

على  البذور تتكامل يمكن أن كيف �ستكشاف بلدا أفريقيا ١٠إلى  ٨ المقررتنفيذھا في البذور لتطوير

 وربط ،الخبراءشبكة من  ھو بناء من البرنامج النتائج المتوقعة واحدة من .والوطنية المستويات المحلية

 .البعض بعضھم التعاون معللتعلم و القطاع العاملين في وتشجيع المنظمات ذات الصلة،البرنامج و

 ا(فريقية البذور برنامج تكوير كجزء من (AU) ا�تحاد ا(فريقي تأييد ھو أفريقيا   ISSDنھج لجنه 

 ويدعم .(CAADP) زراعية في أفريقياتنمية اللبرنامج الشامل للالتابع ل التكنولوجيا الحيوية وبرنامج

ISSD  الھولندية والحكومة غيتس ميليندامؤسسة بيل و أفريقيا من خ:ل.  

  لقراءه المزيد عن البرنامج : 



-boost-to-programme-new-https://www.wageningenur.nl/en/newsarticle/A

Nairobi.htm-in-launched-Africa-in-sector-seed-the.  
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  ا�مريكتين

  Xylanفي  الرئيسية اكتشاف البروتينات

جدار  في السكر الموجود ، وھو Xylan  في تركيب الھامة البروتينات جامعة جورجيا باحثون من اكتشف

 وجود أن عدم الدراسات السابقة تكشف .الحبوبو العلففي الخشب و عنصرا رئيسياو الخلية النباتية

Xylan لنقلا نسيج الخشب عدم قدرة بسبب النباتات عادة نمو فشل إلى يؤدى جدار الخلية النباتية في 

  .المجموع الخضري الجذور إلى بكفاءة من

 ھي ESK1 / TBL29و IRX 10-L و نبات ا(رابيدوبسيسب thaliana أن البروتين الدراسة وتكشف

 و أيضا ،النباتي لنموا فھملجديدة  أداة سيوفر ھذا ا�كتشاف.  Xylan في تركيب الرئيسية البروتينات

الوقود الحيوي، البناء، و في مجال مفيدةال مختلف المنتجات تطويراستخدامه فى يمكن  كيف عملية

  إنتاج الغذاءو ستحضرات الصيد�نيةوالم

  للمزيد عن الدراسه : 

-to-doors-opens-discovery-http://news.uga.edu/releases/article/uga 

.lants/p-better-building  

  

  ] ةرسال لصديق | تقييم ھذه المقالإ [

  

   نيتروجينلاتثبيت و  دالعق تشكيل  أكثر كفاءة فيليصبح  فول صويا يطور عالم

 سيحدد الجديد الذي البحث يقود (SDSU) و�ية داكوتا الجنوبية بجامعة سوبرامانيان سينسل النبات عالم

فى  سوبرامانيان يأمل ھذه المعرفة مع .فول الصوياب العقيدات تشكيل توجه وتنسق النبات الذي آليات

ا�ليات  عن طريق الت:عب في روجيناستخدام النيتو العقيدات في تشكيل أكثر كفاءة فول صويا تطوير

  .ھذه الوظائف التي تنظم الجزيئية



 .وفرته على الرغم من في الغ:ف الجوي النيتروجين استخدام نباتاتلل � يمكن سوبرامانيان وأوضح

 مالريزوبي بكتيريا متبادلة المنفعة مع تكوين ع:قات لديھا القدرة على ،نباتات فول الصويا مثل ،البقوليات

 ساعد علىيو النباتات الصغيرة فى الجذرية الخ:يا يدخل الرايزوبيوم .بالنيتروجين ل:حتفاظ في التربة

 البكتيريا ;يواء ،العقيدات تشكيل

 تعمل على إص:ح واحده - القائمة بنفسھا الجذرية من الخ:يا تتشكل - متميزة منطقتين ،العقيدات داخل .

 سوف التي المنطقة تحدد الجذرية الخ:يا في جينات معينة طريق عن .لنباتا إلى تنقله وآخرى النيتروجين

  .التمايز المسئول عن تحقيق ھذا micro-RNA تحديد تم ، ، حتى انهتعمل

  للمزيد عن ھذا البحث : 

-career-nsf-receives-scientist-http://www.sdstate.edu/news/articles/plant

award.cfm  
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 تغذيةفى  الكائنات المعدلة وراثيا استخدام من التغذية أو الصحة على 3 يوجد اى مخاطر دراسات تثبت: 

   الثروة الحيوانية

 العلمية للمادة مراجعة ويقدم " على الماشيه المھندسة وراثيا ع:فا( آثارو انتشارمقال علمى بعنوان " 

 إينينام فان أليسون ھذه الدراسة ويقود .للحيوانات علف كمكون المحاصيل المعدلة وراثيا تأثير بعنوان

 .، ديفيسكاليفورنيا من جامعة علماء الحيوان يونغ، وإيمي

 الحيوانات وصحة أداء (ع:ف فيا كأحد مكونات المستخدمة المحاصيل المعدلة وراثيا تأثير المقال يلخص

 لتغذية الماشية  دراسات النظر في أيضا وشملت الدراسة. ٢٠١٣ حتى ١٩٩٦ العام في استھ:كھا أول من

  .الحيوانات مليار ١٠٠نحو  تشملو عاما ٣٠أكثر من 

 أن � يوجد تاثير  على النتائج التي توصلوا إليھا وتشير

 الحيوانات منتجات رتوأظھ .الماشية فى الصحة وا;نتاجية

 نفس المكونات المعدلة وراثيا ا(ع:ف التي تتغذى على

غير  ا(ع:ف التي تتغذى على لمنتجات الحيوانات الغذائيه

  .المعدلة وراثيا



   http://news.ucdavis.edu/search/news_detail.lasso?id=11038لقراءه المقال كام: : 

 للحيوانات الصحة وا;نتاجية لم يؤثر علىالنباتات المحورة وراثياً أن  النتائج التي توصلوا إليھا وتشير

نفس  المعدلة وراثيا ا(ع:ف التي تتغذى على الحيوانات منتجات وأظھرتالتي تغذت عليھا.  الماشية

  .غير المعدلة وراثيا ا(ع:ف التي تتغذى على من الحيوانات والمنتجات الغذائي المكون
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  الھادئ والمحيط آسيا

  يتنامف في التكنولوجيا الحيوية تطبيقات في وسائل اEع+م تأثير تناولت علمية ورشة عمل

علمية  ورشة عمل في تنظيم الزراعة والتنمية الريفية ووزارة الصحافة وا�تصا�ت اشتركت أكاديمية 

ورشة  جمعت .في فيتنام بالمحاصيل المعدلة وراثيا تعريف الجمھور  وسائل ا;ع:م في دور وتأثير حول

وممثلين  ، والعلماء، ا(نباء كا�تو 47من العاملين في مجال ا;ع:م ، بما في ذلكمندوبا ٢٠٠نحو  العمل

 .والشركات الخاصة الوزارات الحكومية عن

 .دخل المزارعين وتحسيننتاجية ا; في زيادة المحاصيل المعدلة وراثيا فوائد الخبراء والباحثين وناقش

 أھمية لى، مشددا عواجراء المزيد من البحوث المعدلة وراثيا المحاصيل عتمادالوضع الحالي � أيضا ناقشا

 في توجيه تلعب دورا رئيسيا وسائل ا;ع:م وشددوا على أن .إلى الجمھور نقل المعلومات في الحقائق

  .بشكل خاص والمزارعين بشكل عام للجمھور المعلومات تعميم الرأي العام من خ:ل

تقديم " ،ا�تالصحافة وا�تص كاديميةالعام ل� المدير نائب ،كاي كونج نجوين ا(ستاذ الدكتور وقال

 وكا�ت ا(نباء إدارة فض: عن ،الصحفيين .ا(كثر أھمية ھو العامل ا;ع:م من وكا�ت معلومات وافية

ھذه  ، وبدون عن المحاصيل المعدلة وراثيا المعلومات الصحيحة يجب أن تكون على معرفه بكيفيه  توصيل

 ." مضللة أو قد تكون غير دقيقة للجمھور ، المعلومات المقدمةالمعرفة



 ومع. وعي المستھلك في رفع مساھمهمھم جدا لل وسائل ا;ع:م ، دوردينه لونغ الدكتور لو ل�ستاذ وفقا

باعتبارفيتنام و .المحاصيل المعدلة وراثيا المتعلقة بتكنولوجيا أفضل للقضايا فھم بحاجة إلى ا;ع:ميين ذلك،

 برنامجھا الوطني من جزء مھم لمعدلة وراثياالمحاصيل ا استخدام تطوير وتطبيق فأن ،دولة نامية

 تطوير وتطبيقرئيسي ل برنامج" من سياسة الحكومة من أجل تنفيذ .الزراعية للتكنولوجيا الحيوية

في  زياده نحو تحقيق فيتنام تعمل "،٢٠٢٠عام الريفية ل الزراعة والتنمية قطاع التكنولوجيا الحيوية في

  . المعدلة وراثيا بالمحاصيل المساحة المزروعة توسيع سيتم ٢٠٢٠بحلول عام و ٢٠١٥في عام  ا;نتاج

  

  للمزيد من المعلومات تواصل مع : 

ldlinh@gmail.comof AgBiotech Vietnam  Le Duc Linh  
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   عن المحاصيل المعدله وراثيا الصيني الرئيس يتكلم عن اراء كتاب

 للحزب 18 المؤتمر الوطني من جين بينغ الرئيس الصيني شي تصريحات يبرز اھم  كتاب قد تم نشر

   .٢٠١٤عام  سبتمبر ٢٥في  اللجنة المركزية من وثائق الشيوعي الصيني

 مؤتمر العمل عن حديثه خ:ل  الرئيس شي سابقا من غير منشورةال فى عدد من الوثائق الحديث وارد

بشأن  وجھات نظره تحدث عنو ،في شبابه الجوع  تجربة ، أشار إلىفي ھذا الخطاب .المركزي الريفي

 تشجيع، أو�، ضمان الس:مة، والثانيه أؤكد على نقطتين أنا"وقال  .المحاصيل المعدله جينيا مسألة

 ضعتھاالتي و اللوائح الفنيةالمعايير و يتبع بدقة يجب أن المحاصيل المعدله وراثيا  ، وتصنيعا�بتكار



� يمكن  السوق .المعدلة وراثيا الزراعية التكنولوجيا الى احت:ل مركز متقدم كقائد تحتاج الصين  .الدولة

 سلبيين  سنكون .غير مستقر � يزال ا(من الغذائي أساس ." الشركات ا(جنبية يكون محت: من قبل أن

 يجب .أيدينا في بحزم وعائنا مسك نيجب أن  .ا(من الغذائي تحدث مشاكل عندما  المدى الطويل على

  ." في أيدينا بحزم ا(من الغذائي مبادرة اغتنام

  لمشاھده الخبر : 

25754424.html-http://world.people.com.cn/n/2014/0928/c157278 
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  رالى يعدل خ+يا نبات 3نتاج محاصيل حبوب افضل عالم است

 عائد للحصول على  محاصيل الحبوب في لحبوبل التنموي مسارال يغير تاكر ماثيو الباحث بجامعة أدي:يد

كيفية  لتحديد ،النبات مع تطور الھوية على تغيير الخ:يا النباتية قدرة من يستفيد تاكر .اعلى  جودةو أفضل

  .الغلة المزيد من تنتجو ھاتناولل أصح حبوب خلق

 الطبيعية المتغيرات تحديدل ، سابحثمختلفة تصبحالخ:يا ل التي تدفع المسارات تحديد أحاول" ،تاكر وقال

محتملة  وكنتيجة ".الحبوب أنواع الخ:يا لتطوير عمدا تغييريمكن استخدامھا لل المسارات التي في ھذه

 .المصنوع من الحنطة الكاملة الطحين أو الحبوب الكاملة في (كسدةمستويات مضادات ا يمكن زيادة عمللل

 من شأنه أن يساعد ، والذيللحبوب صحي مركب القدرة على صنع لتحقيق إمكانات ھائلة أن ھناك وأضاف

  .أغذية صحية لزراعة مستدامة تطوير طريقة فى أيضا 

  للمزيد من المعلومات : 

http://www.adelaide.edu.au/news/news73542.html 
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  أوروبا

  الشتاء ذكريات محو من النباتات يتمكن  كيف العلماء اكتشف

، ان من البرد ذاكرةكيف يمكن لل الصينية للعلوم ، وا(كاديمية(JIC)  زايني جون مركز علماء من اكتشف

 بعنوان في ورقة في مجلة نيتشر ونشرت نتائج البحث .ل:زھار  وھو أمر مھمفي النباتات  كل جيل تحذف

  .ث من ا�نتقال للجيل التالى الميرا تمنع جينية إعادة برمجة

مع انخفاض درجات  الجين وببطء توقف عمل  خ:ل فصل الشتاء رصد درجات الحرارةت النباتات 

 خ:ل فصل الصيف ھذا الجين يبقى .�زھار او التزھير  لعمليه  الفرامل يعمل بمثابة الذي الحراره 

 وتسمى .بسبب البرد تتبدل طبيعى الجينات وھكذا، فإن فى عمليه ا�زھار النباتات  تستمر حتى والربيع

في  تزرعالتى  صنافا( خاصه محاصيللل يه عاليه ;نتاج وھى حيويه  vernalization ھذه العملية

  .القمح مثل اءفصل الشت

 أوضحتبينما  بفصل الشتاء، مرت النباتات انھا تذكر كيف JIC أجراھا علماء دراسة سابقة اكتشفت

 الذاكره لحذف مھم ELF6 الجين أن لقد وجدوا .بين ا(جيال ھذه الذاكرة يتم حذف كيف الدراسة الجديدة

  .نبات ا(رابيدوبسيس في لكيفيه حدوث ا�مر  والوصول لفھم كامل 

 الكثير من ا�حتما�ت يفتح البيئية ھذه ا�ستجابات وراء الجينية التحول آليات فھم " العميد ا(ستاذقال 

جديدة  أصناف لتربية وھذا مھم جدا – مع البيئات المختلفة تماما النباتات تتكيف كيف  معرفهيمكننا ا�ن 

  ."لدينا غير المناخمع ت فى اعطاء انتاجيه عاليه للغله  ستستمر من المحاصيل

  لقراءه الحوار الصحفى : 

winter/-of-memories-erase-plants-https://www.jic.ac.uk/news/2014/09/how 
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  العلمي البحث

  ه متحكم بھا ئتعرضه ل+فات فى بي تحت ل وراثياالمعد ا3رز عائد  مزايا تقييم

 للتحقيق في التجارب الميدانية أجروا اخرون وشركاء الصين الزراعية في ھواتشونغ باحثون من جامعة

  مختلفه  باربعه نماذج السيطرة تحت ل:فاتالمعدل وراثيا  أصناف ا(رز مقاومةل ا(داء الميداني

  .ا�فات جميعل المكافحة الكيميائية )١

  المستھدفة؛ فاتلa مكافحة الكيميائيةعدم  )٢

٣( aالمستھدفة؛ فاتالمكافحة الكيميائية ل   

  .ا�فات لجميع المكافحة الكيميائية عدم  )٤

 BT-MH63و BT-MH63 (cry1C) أقصاھا ا�نتاجيه كانت فى  مزايا النتائج أن وأظھرت

(cry2A)   اكثر من MH63 فى نموذج المكافحة الكيميائية ٪٢٥٫٤و  ٨٫٤ نت فى حدودكا التقليدية 

aمن محصول الحبوب كان .على التوالي المستھدفة، فاتل BT-MH63 (cry1C) أقل من MH63 

وع:وة  .المستھدفة فاتلa المكافحة الكيميائيةا�فات و جميعالكيميائية ل السيطرة فى نموذجالتقليدية

 فى نموذجالتقليدية MH63 أقل من BT-MH63 (cry2A) من محصول الحبوب ، كانعلى ذلك

  .فقط المستھدفة الكيميائية لaفات السيطرة

بشكل  ارتبطتو MH63 احسن من  BT-MH63 إنتاجية أن مزايا تحليل ا�رتباط ت دراسه وأظھر

 leaffolders التي تسببھا البيضاء من ا(وراق مئوية كنسبة (MH63) ا(ضرار التي لحقت مع إيجابي

(Cnaphalocrocis medinalis Guenee). على الرغم BT-MH63 (cry1C) وBT-MH63 

(cry2A)  مقاومة كان لديھمو، ا�وراق في المعدل وراثيا البروتين محتويات في اخت:فات كبيرة واأظھر 

ا�نتاجيه اعلى من  مزايا BT-MH63 فى  ، وكاناستنادا إلى نتائج . leaffoldersـعالية ل فعالة

MH63  الغلة  انخفضت انتاجيه  ومع ذلك، .ا�فات المستھدفة ضد مبيدات أيمع عدم استخدام  التقليدي

  .ا�فات المستھدفة ضد المبيدات استخدام عند   BT-MH63 في

   لقراءه الخ:صه : 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378429013003171.  
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  تتحمل الجفاف محاصيل لتحسين عوامل ا3ستنساخ

 تحمل الجفاف في تحسين (GE) الھندسة الوراثية القائم على (TF) عامل النسخ حول تأثير أدبيه مراجعة

ومركز البحوث  في الحياة الزراعية A & M تكساسمن جامعة  بواسطه الباحثين تم اجرائھا في المحاصيل

 إمكانيات عوامل ا�ستنساخ المستنده الى  " مقال بعنوان في رابارا.راوؤل برئاسة الدكتور ا;رشادو

في  الحالية ا�ستراتيجيات استخدام كيفيه  على نص "الجفاف المحاصيل تحمل فى تحسين الوراثية الھندسة

 انتاج  تكون مفيدة في لطرق جديده  يمكن وكيف المقاومة للجفاف حاصيلالم في تحسين TFS استخدام

  .;نتاج الغذاء المحاصيل المعدلة وراثيا

المحاصيل المعدلة  الجفاف فى  مدى تحمل في تطوير يلعب دورا ھاما TFS أن تظھر دراستھم نتائج

العشر  على مدى السنوات المنشورة المقا�ت .النبات نمو وتطور في دورھا الطبيعينظرا ل مستقب:  وراثيا

تحمل  فى أفضل لمحاصيل للتنمية المستقبلية عوامل النسخ من TFS أداة محتملةك على أدلة تظھر الماضية

التي  بيولوجيا ا(نظمةو مناھج  phenotyping التطورات الحديثة في من خ:ل تحسينھا يمكن .الجفاف

  . ..الطبيعيه  قلالح تحت ظروف على المحصول TFS تأثير تظھر

  لقراءه الدراسه بالتفصيل : 

http://online.liebertpub.com/doi/full/10.1089/omi.2013.0177.  
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  محاصيل التكنوحيوية ما وراء 

  فطر ذو قيمه طبيه  على تكاثر  بنجاح عدونيساالعلماء الفيتنامين 

في  ، وقد استخدماتالحشر يرقات يصيب طفيلي كائن ، Cordyceps militaris ميليتريز كورديسيبس

 ،مانيتول ،ا(دينوساين ،Cordycepin  مثل واسعةال الدوائية مكوناتهنظرا ل الصيني التقليدي الطب

Cordypolysaccarid، فوق ا(كسيدو Dismutise.   

 قد يساعد ،الطفيلية الفطريات عائلة كبيرة من جزء من و، وھC. militaris  أن الطبية ظھرت ا(بحاثا

أعراض مرض  تخفيفدوره فى وقد تبين أيضا. الفيروسات وبعض أمراض الكلىو القلب ع:جفى 

 ل�كسدة اتمضاد أيضا لديه C. militaris أن ا(بحاث ا(ولية وقد وجدت .العجز الجنسيو السكري

  .للسرطان خصائص مضادةو



جميع و .المزعومة الطبية ثارهفيتنام � مطلوب جدا فى  الفيتنامية، في ثاو ھا ترونغ دونغ ويدعى الفطر ب 

  .بأسعار مرتفعة بيعھاو يتم استيرادھا فيتنام المتاحة في ثاو ھا ترونغ دونغ منتجات

 الذى تملكه مؤسسه التكنولوجيا الحيوية مركز نقل اسطهوتنفيذھا بو الفطريات تربية مشروع وقد تم تمويل

   .(VACNE)  والبيئة حماية الطبيعة جمعيةبرعايه   JSC العلمية والتقنية فيتنام

 ، مما يجعلھاالنشطة مكوناته التي تحتوي على وا(دويةتخفيض أسعار  فىنجاح المشروع  ومن المتوقع

العديد من  إلى الفطر لتربية التقنيات المستخدمة وقد تم تمرير .الفيتنامين كينللمستھل متاحة على نطاق أوسع

  .سبل عيش الناس ، للمساھمة فيوا(فراد المؤسسات

  لقراءه المقال ا�صلى بالفيتنامينيه : 

-scientists-it/111759/local-http://english.vietnamnet.vn/fms/science

fungus.html-medicinal-valuable-breed-successfully.  
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  إع+نات

   ٢٠١٥ا3رجون  تاتامعرض نمو نب

  ٢٠١٥ مارس ١٥-١٠ الزمان

  ، بلجيكانتغ ،غنت جامعة :المكان 

  لمزيد من التفاصيل : 

-growth-organ-plant-2/482-releases-ttp://www.psb.ugent.be/press

2015-symposium.  
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