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    ٢٠١٥/١٦لعام  أوغندا جمال ملكةلمشاركات في مسابقة ل يزراعتدريب  معسكر •



  أفريقيا

  الزراعة في الحيوية التكنولوجيا اعتماد يؤيد للزراعة تنزانيا وزير نائب

 

 التكنولوجيا فوائد تجاھل ستطيعت 1 تنزانيا أن ،ةالتعاوني لشؤوناو الغذائي وا$من لزراعةل المساعد تنزانيا وزير، زامبي جودفري السيد قال
الوضع  :٤٩رقم  ISAAAھيئة  موجز إط<ق خ<ل ذلك جاء. الزراعةقطاع  وخاصةية ا1قتصاد قطاعاتال مختلف تطوير في الحيوية

 يونيو ١٦ ا$ربعاء يوم الس<م دار في ٢٠١٤لعام  الحيوية التكنولوجياللمحاصيل التجارية المعدلة وراثًيا/المحاصيل الُمنَتجة ب العالمي
٢٠١٥.  

  

 على القدرة لديھا الب<د أن من للتأكد المعنية الجھات من غيرھا مع ةكاشرال ھي الحكومة مسؤولية أنب المشاركينزامبي  ھونوأبلغ 
 عن الناس شكوك تشتيت ة علىساعدالم شأنه من ھذا أن الوزير نائب وقال. لتكنولوجيا الحيوية الزراعيةل والتدريجي ا?من ا1ستخدام
 والصناعات ية؛الحيوان صحةال وتحسين المحسنة؛ التغذية مثل الزراعية الحيوية التكنولوجيا فوائدنائب الوزير استعرض وقد . التكنولوجيا
  .البيئة على الحفاظو ؛التنافسية

  

 تعزيز بھدف ٢٠١٠ عام في بدأت التيو الزراعية الحيوية التكنولوجيا تنظيم مناضل الحكومة وضعتھا التي التدابير مختلف وزيرال ناقش
 ٢٠١٣لعام  الزراعةبشأن  الوطنية الحكومة سياسة أنزامبي على ھون  وشدد. وراثًيا المعدلة المحاصيل لتبني سعيھا في الب<د قدرات
 إلى بالنظر الوعي زيادة إلى تھدف سياسةال نأ لىبا0ضافة إ <عتماد،ل ارئيسيً  اعائقً  باعتبارھا الحيوية للتكنولوجيا منخفض عام فھم تحدد
  .التنزاني مقطاع ھا الزراعي القطاع أن

  

 التي الرئيسية المشكلةن أ جتماع، في اCOSTECH(1( والتكنولوجيا للعلوم تنزانيا لجنةب الزراعيين الباحثين كبير ،إيمارولد منيني د. وقال

 نحو كبيرة دعم توجيه تمحيث  أمثلةك وكينيا أوغنداضارًبا  البحوث، 0جراء الكافية المالية الموارد قلة ھي تنزانيا في الباحثين تواجه
  .وراثًيا ينمعدلال كاسافاوال القطنو الذرة على الناجحة البحوث

  

  

  

 والتكنولوجيا للعلوم تنزانيا لجنةب المعرفة إدارة مدير نائب ي،جنيان نيكو1س د.يرجى التواصل مع  الحدث، ھذا حول المعلومات من لمزيد
)COSTECH (على البريد ا0لكتروني nyange@costech.or.tz.  
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  ا�مريكتين

  النباتات لغزو ا�مراض مسببات تستخدمھا جديدة وسيلة يكتشفون العلماء

  

 البحوثھيئة و تومسون بويس معھدب لباحثينل وفًقاو. النباتية لخليةغزوھا ل عند ھاكشف لتجنب الحيل من متنوعة مجموعة البكتيريالدى 
يثبط  – AvrPtoBيسمى  – Pseudomonas syringaeمن بكتيريا  من بروتينفإن ھناك  ،بوزارة الزراعة ا$مريكية الزراعية
 على البكتيريا يساعد مما ،"HopAD1" خرا? البكتيري بروتينال كشف من النباتھذا البروتين  يمنع. لنباتاتفي ا المناعية ا1ستجابة
  .كشفھا دون التكاثر

  

 وحقن النباتية الخ<يا في ا0برة شبهي أنبوب صاقإل طريق عنوتبدأ إصابتھا  ،النباتات منمتنوعة  طائفة P. syringae تغزو بكيتريا
 يكتسببينما  جديدة ةُمسَتفِعل بروتينات البكتيريا رو̀ طَ تُ  الوقت، مرور معو. النبات دفاع تعطيلة لُمسَتفِعلالمسماة بالبروتينات ال البروتينات

  .تفاعل ضدهوال لھجوما لكشف جديدة دفاعية بروتيناتالنبات 

  

المناعة المستحثة  الثاني سمىوي ،)PTI(المناعة المستحثة بالنمط  ا$ول الدفاع خط يسمى. البكتيريادفاعيين لمكافحة  خطين النباتاتلدى 
 AvrPtoBبروتين  أن سابقةال دراساتال أظھرت وقد. المتضررة هخ<ياالنبات  يدمربالخط الثاني بأن  المطافوينتھي ). ETI( الُمسَتفِعلب

 أن الباحثون ووجد. "ETI"النظام المناعي  من المراوغةعلى  البكتيريا يساعد مما ،Fenو Ptoھم  الدفاعية النبات بروتينات من اثنينيمنع 
 أن يمكن AvrPtoBوھي أن بروتين  :اسابقً  خفيةكان  ظاھرة أيًضا اكتشفواكما . "ETIحفز نظام المناعة "ي قدالبكتيري  HopAD1بروتين 

  ."ETIفيز خط الدفاع الثاني "لتح الخلية هتحتاج التي MKK2 بروتين تعطيل من خ<ل HopAD1بروتين  كشف حجبي

  

  .معھد بويس تومسون موقع على الصحفي البيان اقرأ المعلومات، من لمزيد
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  النباتية ا�صناف حماية لنظام دولية معاھدة على تصدق الكندية الحكومة

  

 UPOV '91 معاھدة على التصديقعن  ريتز جيري لزراعةل كنداوزير  أعلن

تكملة  العمل ھذامثل يُ . الب<د في النباتية ا$صناف حماية نظام لتعزيزالدولية 
جدد  يذوال ا،مؤخرً  صدر الذي الزراعي النمو لقانون ا$ساسية 0جراءاتا

 UPOVعلى معاھدة  التصديقأخيًرا ب كنداسمح لي مما المربين، حقوق تشريعات

'91.  

  

 ١٩ في بسويسرا جنيف في العالمية التجارة منظمة إلى التصديقوثيقة تم تقديم 
  .٢٠١٥ يونيو

  

 لحماية فعال نظام وتعزيز توفير إلى – الجديدة النباتية ا$صناف لحماية الدولي ا1تحاد قانونما ُيعرف ب أو – UPOV '91تھدف معاھدة 

 تطويرل سنة ١٢-١٠ما بين  النباتات يمربييستغرق عادًة . المجتمع لصالح النباتات من جديدة أصناف تطوير لتشجيع النباتية ا$صناف
 إلى الوصول لمزارعينسيتاح لو الحماية من مزيدب ا?ن النباتات يمربييتمتع  ،UPOV '91معاھدة  على التصديق مع. جديد نباتيصنف 

  .العالمية السوق في المنافسة على تھاقدرزيادة  كندالتيح ي أيًضا وھذا. النباتية ا$صناف من وسعأ مجموعة

  

  .كندا حكومةموقع  من صحفيال اقرأ البيان
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  الھادئ والمحيط آسيا

  ا�رز في الفيروسية ا;صابة لكشف طريقة يطور ل:رز الفلبيني المعھد

  

 وأسرع أفضلوسيلة  تطوير على الزراعة وزارةب برنامج التكنولوجيا الحيوية من بدعم )PhilRice( ا$رز لبحوث الفلبيني المعھديعمل 
 مسببات تشخيصفي ) LAMP(المقايسة المسماة  طريقةوقد نجح بالفعل استخدام . اتالحشر تناق<و ا$رز في اتالفيروس عن لكشفل

 الفيروسية ا$مراض عن للكشف المزارعين مساعدة بھدف النباتات علىالوسيلة  ا?ن المشروع يختبر. والبشر الحيوانات في ا$مراض
  .ا$عراض ظھور قبل حتى

  

 المقايسةتقنية  من النقيض على ھو ھذاو. التلقيحمن  واحد يومبعد ) RTBV( رزفيروس ا$ عن الكشف يمكن هأن إلى ا$ولية النتائج وتشير
"ELISAالمقايسة ا0ضافية أن وسيلة  البحوث كشفوت. $عراض" التي تتطلب ث<ثة أيام بعد التلقيح لكي تظھر ا"LAMP" أيًضا تكان 

 اكتشاف علىبالمثل  ةقادرھذه الوسيلة  أن يعني وھذا). BPH( البنينطاط النبات  في) RRSV( ا$رز فيروس عن الكشف على ةقادر
وفيروس  ؛)RTSV( ا$رزفيروس  خرىا$ الدراسة محاور تشمل. مستديم أرز محصول دونب وحتى المرضحدوث  قبل الفيروس

)RGSV( وفيروس؛ )RDV (الوقت في لمكافحة ا?فات الحصول على أنظمة يتم أن المؤمل ومن. الخاص به ا1خضرناقل نطاط النبات و 
  .ا?فات مبيداتنفقات و ا1ستخدام سوء منالناتجة  التكاليف خفضمع  ا$رز، $مراض والدقيق السريع التشخيص ھذا خ<ل من المناسب

  

على البريد ا0لكتروني تيونجكو إيمانويل  د. المشروع التواصل مع رئيس يرجى البحث، ھذا حول المعلومات من لمزيد
)ertiongco@yahoo.com،( قسم التكنولوجيا الحيوية بوزارة الزراعة على البريد ا0لكتروني  من ألفونسو أنطونيو د. أو
)biotechpiu@yahoo.com .(وآخر  البحث ھذا لتكنولوجيا الحيوية بوزارة الزراعة حولقسم ا كما يمكنك العثور على موجز معلومات

 للدراسات ا0قليمي آسيا شرق جنوب على موقع مركز معلومات التكنولوجيا الحيوية التابع لمركز الفلبين في الحيوية التكنولوجيا تطورات
 .)SEARCA BIC(والبحوث الزراعية  العليا
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  وراثًيا المعدلة الكانو> من المزيد يزرعون استراليا مزارعي

  

الحيوية بصورة متزايدة  التكنولوجيا الى ئونيلج أستراليا مزارعي ، فإنالزيتية لبذورل ا1سترالي ل<تحاد التنفيذي المدير جودارد، لنيك وفًقا
 حيث ،٢٠١٥ يونيو ٢٢ في أدي<يد في المستقبل زراعة منتدى فيوفي حديثه  .المزرعة في الضارة ومكافحة ا$عشاب المحاصيل لتحسين
 فقد ،٢٠١٠ عام فيوراثًيا  ةمعدلال الكانو1في زراعة  الغربية أستراليا بدأت منذ أنه جودارد السيد، قال وراثيالل يعدالت تقنيات مناقشة تمت
  ."الضارة ا1عشابمكافحة  وبرامج الزراعيةأنظمتھم مع جًدا  جيد بشكل ناسبأنه يت"وأضاف . ھائً<  ا0قبال كان

  

 من% ١٣ حوالي فإن أستراليا، مونسانتو لشركة وفًقاو. الغربية سترالياأو ويلز ساوث ونيو فيكتوريا في وراثًيا المعدلة المحاصيلُتزَرع 
  .أستراليا غرب في %٣٠و ويلز، ساوث نيو في %١١و، أب ريدي-إنتاج راوند كونتس العام ھذا فيكتوريا فيالمزروعة  الكانو1

  

  .موقع مجلة ستوكعلى  ا0خبارية ةلاقالم اقرأ المعلومات، من لمزيد
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  الخشخاش في المورفين بإنتاج المرتبط الجين اكتشاف

  

 دراسة أستراليا ك<ين سميث ج<كسو وشركة نيويورك جامعةب باحثونال أجرى
 المورفين. المورفين نتاج0 الخشخاش نباتات في ضروري جين اكتشاف إلى أدت
  .م1?ا اتمسكنفي  ستخدميو الخشخاش نبات في موجود طبيعي مركب ھو

  

وتطور مع المورفينانس  ينتج" ھو الذي STORR" الجين ھذا أن الباحثون اكتشف
 عندما ھذا تحديد تم. المورفين إنتاج إلى تؤدي التي ا$خرى الجينات من اثنين
 إنتاج على قادرة غير كانت التي الخشخاش نبات أصناف الباحثون فحص

 حاجزتعمل ك STORR جين في طفرات النباتات ھذهتحمل . الكوديين أو المورفين
  .الخشخاش نباتات في المورفين إنتاج مسار في

  

 مضاد مركب إنتاج تستھدف الخشخاش نباتات من أصناف تطوير في ةساعدالم الخشخاشنبات في  STORRمن شأن اكتشاف جين 
  .الميكروبات في اوراثيً  المورفينإنتاج  ھندسة في والمساعدة نوسكابينال مثل للسرطان

  



 .يورك جامعةموقع على  لدراستھم ةالكاملمقالة الأ قرا
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  أوروبا

  وراثًيا المعدل للقمح الحقلية التجارب نتائج تنشر روثامستيد بحوث محطة

  

 على القمحروثامستيد  بحوثمحطة  أجرتھاالتجارب الحقلية التي  تائجتبين ن
التي وراثًيا  ةمعدلال القمحمحاصيل  أن ٢٠١٣- ٢٠١٢الفترة  فيمعدل وراثًيا ال

 تم نشرو. من الحقلالَمن  آفات تستطع طرد لمالتحذيري الَمن  *مونوريفُتنتج 
  .ساينتفِك ريبورتس مجلةب دراستھم نتائج

  

 الفيروسات نقلوتعمل على  للقمح المدمرة ا?فاتمن  الَمن أن المعروف من
 للتصدي الحشرية المبيدات إلىيلجؤون  المزارعين ، مما يجعلخفض ا0نتاجيةو
 نتجيُ  معدل وراثًيا قمحروثامستيد بمحطة بحوث  لعلماءاطور  ،من َثمg و. نالمَ غزو ل
 وأظھرت. )Eβfيسين (نيسمى إي بيتا فار نالمَ تحذيري خاص بآفات  مونوريف

 ، إ1 أنهالمفتوحة ةحقليال الظروف في مونوريفبالمعدل وراثًيا  القمح العلماء اختبر ثم. نالمَ الفيرومون نجح في طرد  أن عمليةالم الدراسات
  .الصنف التقليديو معدل وراثًياالقمح الفي  نالمَ غزو بين كبيرة  فروقم توجد ل

  

لطرد تجمعات  أنه ا?ن نعلم نحنف ،رائعة نتائج ككل بحثيال مشروعال لنا قدم"قائً<  ،بيكيت جون بروفيسور، الدراسةَعدي وقد صرح أحد مُ 
إفراز التي تمثل و، بإشارة الَمن وثيق بشكل ھالتقليد نباتال من التحذير إشارة إفراز توقيت تغييرى لإ نحتاج قد ،من الحقل ةالطبيعي نالمَ 

 أيًضاو النباتات، منالتحذيري  مونوريفال زفراإ معد1ت تغيير يتطلب قد ھذاو...ةمستمرإشارة بد1ً من كونھا  لتھديدمفاجئ كاستجابة ل
  .فقط المن وصول عند مونوريففراز ال0 القمح ھندسة

  

  بينھا أو للتفاعل مع بعضھا البعض بصورة أو أخرى.نقل ا0شارات فيما *الفيرومون: مادة كيميائية تنتجھا الكائنات ل

  

  .موقع ساينتفِك ريبورتسالمجلة من  ةومقال روثامستيد بحوثمحطة موقع  من صحفي اقرأ البيان
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  العلمي البحث

  الباذنجانية النباتات في الدقيقي للبياض الحساسة الجينات تحديد

  

 والذي ،"الدقيقي البياض" الفطري المرض تجاه حساسيةبال) O )MLOفي عائلة جينات موضع البياض  المحددة الجيناتبعض ترتبط 
 جامعةوزم<ؤھا ب أبيانو ميشي<طورت  الدقيقي، البياض مقاومة مصدر عن للبحث. الزراعية ا$وضاع في اقتصادية خسائر يسبب

  .مختلفةنباتات  في MLOلموضع للجينات الحساسة  ا1نتقائي التثبيط علىتربية قائمة  استراتيجية فاخينينجن

  

وھي  والتبغ، سوالبطاط الباذنجان من MLOموضع  جينات لعزل )PCR( المتسلسل البوليميريز تفاعل على قائمة منھجيات تستخدماُ 
جين و StMLO1وجين  SmMLO1جين  وھيالجينات  عزل من الباحثون تمكن. الدقيقي البياض لفطريات نباتات مضيفة شائعة

NtMLO1 جين  مع مشترك سلف من تجاء الجينات ھذه أن الجينية التحلي<ت وأظھرت. التوالي على والتبغ سوالبطاط الباذنجان من
  .الدقيقي البياضنشوء مرض لھم ھامين أن اسابقً والذي اتضح  ،CaMLO2 الفلفلجين و SlMLO1 الطماطم

  

في جين  منفردة ةدييتوكلينو طفرةأدت كما . الدقيقي لبياضبكونه الجين الحساس ل NtMLO1 التبغجين  ُوِصفّ  ،من ناحية أخرى
NtMLO1 الجين ھذا وظيفة خسارة استكمال إلى.  

  

ضد  مقاومة لتطوير الجزيئية تربيةال ُنُھجلأيًضا و الباذنجانية النباتات في MLOموضع  جينات تطور فھم فيأساسية  الدراسة نتائجُتَعد 
  .يةعكسال الوراثة باستخدامالبياض الدقيقي 

  

  .ترانسجينيك ريسيرشبمجلة  المنشورة يةالبحث ةالمقالأ قرا
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  الذرة في ا�فFتوكسين يقلل المضيف بواسطة المستحث الجيني ا;سكات

  

في الوقت . السلبية الصحية ا?ثار عن فضً<  اقتصادية خسائرإلى  $ف<توكسينلمركبات االمنتجة  بالفطريات المحاصيل إصابةتؤدي 
 -ف<توكسينل التعرض سببوت أفريقيا في الصغيرة للمزارع بالنسبة فعالة ا$ف<توكسين تراكم ضد المكافحة استراتيجيات1 ُتعد  ،الحالي
 أصول لتطوير كبيرة إمكانات "المضيف بواسطة المستحث الجيني ا0سكات" المسماة اتستراتيجيا1 ىحدوتحمل إ. واسع نطاق على

  .-ف<توكسينل مقاومةنباتية  وراثية

  

 الذرةبتحويل  كينيا، في والتكنولوجيا للزراعة كينياتا جومو جامعةب ينباحثأحد ال ،إميتاتي اموسد.  بقيادةبحثي  فريقفي ھذا الصدد، قام 
 س<لةثم اُختبَرت النباتات المحورة ب. aflR -ف<توكسينالتخليق الحيوي ل نسخ عامل ستھدف) يhairpinبمركب ذو انعطاف حاد (

Aspergillus flavus.  

  

راكمت  ،من ناحية أخرى. وراثًيا ةحورالم الذرةمستعمًرا  A. flavusس<لة  في* يحدث له تنظيم تنازل aflRعامل النسخ  أن النتائج تكشف

 وراثًياالمحورة  الذرة أظھرت ذلك، ومع. البرية نباتاتال نف<توكسين عا$مركبات  من بكثير أقل مستويات وراثًياحورة الم الذرة حبات
أصول وراثية  تطوير في المضيفبواسطة  ستحثالمُ ا0سكات الجيني  احتمالية استخدامإلى  النتائج وتشير. النواةحالة  وانخفاض تقزم

  .ل-ف<توكسين مقاومة

  

 التصاعدي التنظيم في العكس يحدث بينما الخلوية المكونات عدد بتقليل الخلية تقوم التنازلي التنظيم عملية في: والتصاعدي التنازلي التنظيم*

  http://en.wikipedia.org/wiki/Downregulation_and_upregulation التالي الرابط من العمليتين ك< عن القراءة يمكن

  

 .ب<نت سيل ريبورتسبمجلة  ةكاملال ةالمقالأ قرا الدراسة، عن المعلومات من لمزيد
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  ا�رابيدوبسيس في للجفاف ا>ستجابة في المشاركة اGلية تحديد

  

 ا$صناف ھذه وكانت ،At5g18190و At3g03940ين ھما طَ بg ثَ ين مُ جينفيھا بطفرة مزدوجة  ةينموذج أرابيدوبسيس اتنباتتم تربية 

  .الجفافمعالجة  لظروف خاضعة

  

 أظھر ذلك، إلى با0ضافة. ا1سموزي لlجھاد حساسية وفرطنباتات ا$رابيدوبسيس الطافرة أظھرت تقزم  أن ةدراسال نتائجتكشف 
الطافر  البري النوعاستجاب أرابيدوبسيس  بينما) H3T3ph( الُمَفْسَفر ھيستونال مستوياتفي  انخفاضذو الطفرة المزدوجة  ا$رابيدوبسيس

 H3K4me3ھيستون و H3T3phھيستون  مستوياتتحسن في البري  أرابيدوبسيس النوعأظھر و. ا1سموزي 0جھادتجاه ا مختلفةبصورة 

 ومع ،H3K4me3ھيستون  تراكم إلى يؤديالبري وھما ما  نوعال أرابيدوبسيس في زيكينال بروتينظھر  ماك. H3 ھيستون في وانخفاض

  .ذو الطفرة المزدوجة ا$رابيدوبسيس في زيكينال ھذا على العثور يتم لم ذلك

  

 جعلي زيكينغياب الو ھيستونال فسفرةيعمل على انخفاض  At5g18190و At3g03940غياب الجينين  أن إلى النتائج تشير

 ضد -رابيدوبسيسل الدفاعية ا?ليةتعيق الُمَثبgَطة  الجيناتتلك  أن إلى يشير وھذا. للجفافحساسية  أكثرذو الطفرة المزدوجة  ا$رابيدوبسيس
  .الجفاف ظروف

  

 .ا$مريكية المتحدة الو1ياتب الوطنية للعلوم كاديميةا$ وقائعجلة ممن  الدراسة ھذه تفاصيل قراءة يمكن
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  تك بيو كروب وراء ما

  عطرھا إخراج بمعاد البتونيا زھور معرفة طريقة يكتشفون الباحثون

  

 واشنطن بجامعة امؤخرً  نوالباحثھذا وقد اكتشف . والنباتات البشر ذلك في بما حياتھالموازنة  ةمناسب اتبتوقيتتكافح جميع الكائنات 
)UW (قائحدال زھور من عطرةال ائحورمعاد إخراج ال إلى أيًضا يمتدكفاح ال ھذا أن.  

  

 تاكاتو بقيادة الفريق درس. الملقحات لجذب ھازھور روائحإخراج  موعد لتحديد النباتات ھاتستخدم رئيسية آليةي البحثالجامعة  فريق حدد
وقد اُكُتِشَف . لعطرھا بتونياإخراج ال وقت في يتحكم الذيالرئيسي  الجينوھو  ،LHYجين يسمى  واواكتشفالشائعة  بتونيازھور الإمايزومي 

  .ية*النباتالبيولوجية  الساعة من ارئيسيً جزًءا ُيّعد و النباتية ا$نواع من العديد في الجين

  

 البتونيا زھور لض̀ فَ تُ  الملقحاتكانت  إذاما  ون ا?نختبري ھمو ،الزھرية حائورال إنتاجبقمع  LHYيقوم جين  كيف أيًضا فريقال اكتشفكما 

 تلقيح كفاءة لتحسين للعلماء الطريق التجارب ھذهتمھد  قد، المناسب الوقت في. LHYجين  نشاطالمبدل فيھا  البتونيا زھور وأ طبيعيةال

  .الھامة المحاصيل أنواع ذلك في بما ا$خرى النباتات

  

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

  

  .جامعة واشنطن موقعمن  صحفيال اقرأ البيان ،لمزيدمعرفة ال
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  الحرارة درجات ارتفاع خFل السلوكية التغيرات في يتحكم جين

  

 Drosophila( الدروسوفي<المعروفة باسم  الفاكھة لذبابة البيولوجية الساعة في البيئة تأثيرتبحث  دراسة ليستر جامعةون بالباحثأجرت 

melongaster.(  

  

، الظھر بعدفي فترة  تتمتع باستجابة تحركية كبيرة الطبيعية الصيف حرارة درجات تحت البرية في الفاكھة ذبابةفإن  دراستھم، على بناءً 
إلى  الفاكھة ذبابة فيأدت إزالة ھذا الجين . TrpA1 استشعار حراري يسمى جينبواسطة  الفاكھة ذبابةل الزائد النشاط ھذا في التحكم يتمو

  .كما ھو الظھر بعدالزائد في فترة  النشاطبقاء 

  

 حساس لدرجات الحرارة يسمى جين طريق عنيتم  الحرارة درجات ارتفاع خ<ل الفاكھة ذبابة سلوك تغيرات في التحكمتشير النتائج إلى 
TrpA1.  

  

 .ليستر جامعة موقعمن  الدراسة لھذه الكاملةمقالة القراءة  يمكن
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  تذكيرية رسائل

  بذورھم؟ على المزارعون يحصل أين من: فيديو

  

 البذور نوالمزارعيختار على أي أساس كيف وعلى  بيجي فيديو ديفيس كاليفورنيا جامعةب موالعل اتسياسأصدرت مجموعة تواصل 
 .GMO Answersموقع  على الفيديو شاھد. لمزارعھم

 

   



  الحيوية التكنولوجيا معلومات مراكز من مقتطفات

  الزراعة علماء مع المشاركة زيادة يمتدحون الصحفيون

  

 حيويةال العلوم معلومات مركزواسطة بمة ظg نَ المُ ، الحيوية التكنولوجياب ا0ع<مية لتوعيةا عمل ورشة حضروا الذين الصحفيونحث 
 لتعزيز وذلك العلماءبحلقة وصل مع  لربطھا المعلومات مركزعلى زيادة الجھود المتداولة في التواصل الزراعي و ،)UBIC( يوغندا$

  .العلمية التقارير

  

 متقديرھ عن نولصحفيا أعرب ،)NaCRRI( المحاصيل موارد لبحوث قوميال المعھدب ٢٠١٥ يونيو ٢٣ يوم عقدت التي العمل ورشة خ<ل

 المشاركات من لمزيدا تھم إلىحاجعن  واأعرب ، كماالوراثية الھندسة مثل الحديثة الزراعية العمليات فھم على لمساعدتھم العلماء جھودل
 للبحوث ةالوطنيالمنظمة  ى الصحفيون علىأثن كما. المزارعين إلى محسنةال صنافا$ عن المعلومات ونشر الموضوعية التقارير لتعزيز

الورشة  ھذه مثلالعمل  ورش تنظيم خ<ل من ذلك يتمو. ا0ع<م ووسائل العلماء بين بطارتاللدعمھا  UBICمركز  تأنشأ يتال الزراعية

  .أوغندا في والزراعة ةالسياس خياراتعلى  تؤثر التي العلمية البحوث تفسير أھميةوسائل ا0ع<م على إدراك  مساعدةل

  

وكانت بمثابة استنارة غير  ،NAROمنظمة  بحوث محطات من اثنين في ا$مان الحيويو الحيوية التكنولوجيامرافق  نوالصحفي زارو

 فھمى لإ ا0ع<م وسائل حاجةب أيًضا وأقروا. أوغندا في الوراثي تعديلال لتكنولوجياا?من  تنظيمالو تطبيقالو تطويربال يتعلق فيمامتوقعة 
 تفاعل ضرورة إلى أشارواكما . الحديث العلم ھذا عن العامة الخرافات بعض عن الغموض إزالة في للمساعدة وذلك الحيوية التكنولوجيا

  .الزراعية التوعية أنشطةحيث يقومون ب التعديل الوراثي تكنولوجياب فھمھم لزيادة المدني المجتمع منظمات مع NAROمنظمة 

  

 أھمية تقديرتعزيز ى لإ الصحفيينمن  زم<ئه ،NBC TVبقناة  الحالية الشؤون ورئيس المشاركين أحد مويانجا، سيمون السيد دعاھذا وقد 

  .الحديثة الزراعية التقنيات تبني

  

  

  

 ubic.nacrri@gmail.comالبريد ا0لكتروني  عبر منسقمع البرجاء التواصل  المعلومات، من لمزيد

 

   



  ٢٠١٥/١٦ لعام أوغندا جمال ملكة مسابقة في للمشاركات زراعي تدريب معسكر

  

 )UBIC(ي وغندالحيوية ا$ العلوممعلومات  مركز نظم، الحديثة الزراعية التكنولوجياتب الوعي وزيادة الزراعة لتشجيع محاولة في

 المحاصيل موارد لبحوثقومي ال المعھد في ٢٠١٥ يونيو ٢٦إلى  ٢٢ منتدريبي في الفترة  معسكر أوغندا جمال ملكة مؤسسة مع بالتعاون
)NaCRRI .( ُالجمال ملكاتعريف ت إلى معسكرال ھدفيو أوغندا سكان من %٧٥ من $كثر لرزقكسب ال امَ اھ امصدرً  الزراعة دعَ ت 

  .والنساء الشباب لدى هزيعزمنھم ت عقg وَ تَ يُ  يذوال القطاع،ب

  

 الجذرية والمحاصيل والبقوليات الحبوب ذلك في بما الرئيسية المحاصيلكيفية تنظيم  على الجمال ةملكمتسابقات تعرفت  معسكر،ال خ<ل
 برنامج رئيسحث وفي ھذا الصدد . المضافة والقيمة الحيوية التكنولوجيا ذلكويشمل  المحاصيل تحسين تقنيات، كما تم تعريفھم بوالفواكه

عن  تعلموه ما بشأن مجتمعاتھم في ينإيجابي سفراء يكونواعلى أن  جمال ملكات، أليتشاي تيتوس، د. NaCRRIبمعھد  الجذرية المحاصيل

  .الحديثة الزراعية الحيوية التكنولوجيا

  

السابقة  أوغندا جمال ملكةقد قضت و. ٢٠١٥ يوليو ١٠ في ينالنھائي الفائزينوسيتم ا0ع<ن عن  فتاة ٢١ مجموعه مايشارك في المسابقة 
 ملكاتإشراك  UBICمركز  عتزمھذا وي. الحديثة الزراعية التقنيات تبني على الشبابحث معظم فترتھا ت، كا1نجوكا ليا، ٢٠١٤/١٥لعام 

  .أوغندا فيالجارية  الزراعية للبحوث توعية سفراءك ينالمقبل الجمال

  

  

  .ubic.nacrri@gmail.com ا0لكتروني البريد عبريرجى التواصل  أوغندا، في الحيوية التكنولوجيا حول المعلومات من لمزيد

 


