
 5102 أكتوبر 14        العدد هذا في

 األخبار

 عالميًا

 ةعالمي بذور بيانات قاعدة في الوراثية األرز موارد وضع 

 النووي الحمض إصالح علماء إلى ذهبت لكيمياءا في 5102 لعام نوبل جائزة 

 

 األمريكتين

 ةيالزراع اآلفات فهم في رئيسي رابط ونكتشفي علماءال 

 القمح لتحسين جديدة وراثية واسمات اكتشاف 

 آبائهم من كفاءة أكثر ةنيهجال األصناف جعلت التي الوراثية لياتاآل 

 لإلجهاد المقاوم الصويا لفول ةالنهائي ةالتنظيمي الموافقة تمنح األرجنتين 

 

 الهادئ والمحيط آسيا

 الصين في وراثيًا الُمَهنَدَسة واألغذية لمحاصيلا من العامة موقف دراسة 

 زوكيفاصولياء األ جينوم تسلسلمخطط  يطلقون الصين علماء 

 

 العلمي البحث

 جين  تثبيطRhAG الورد في بتالتال عدد يزيد 

 ي صينيزهرنبات في  الذاتي التعارضالمرتبطة ب تملةالمح الجينات تحديد 

 

 النباتية الحيوية التكنولوجيا وراء ما

  لفك قدراتهم الكامنة الخميرة سالالتقراءة تسلسل 

 

 تذكيرية رسائل

 يحقلال لوالمحص ينمو كيف شاهد 

 

 الحيوية التكنولوجيا معلومات مراكز من مقتطفات

  مركزUBIC الوطنية الثالثة الحيوية التكنولوجيامسابقة مقاالت  جوائز توزيع حفلعقد ي 

 مركز SABC التلقيح مفتوحة األصناف من أكثر الهجينة األصناف تكلف لماذا يفسر  



 عالميًا

 عالمية قاعدة بيانات بذور في الوراثية األرز وضع موارد

 

 لألغذية النباتية الوراثية الموارد بشأن الدولية المعاهدة بموجبصنف  0111 من أكثر جينوم تسلسل األرز لبحوث الدولي المعهد وضع

 هيئةلل سادسةال الدورة خالل ذلكأُعِلَن  .الوراثية المحاصيل لموارد عالمي بيانات تبادل نظام تشكيل نحو كخطوة( ITPGRFA) والزراعة

 هذا روما في تدَ قِ عُ التي  (والزراعة لألغذية المتحدة األمم منظمة)الفاو  المستندة إلى منظمة عضودولة  001النبات لـ  معاهدةل داريةاإل

 .الشهر

 

 الموارد معرفةومكان حفظ البيانات  ةعرفم العلماء على الصعب من ،وراثيةال الموارد لبيانات واحدة بوابةوجود  بدونف الفاو، لمنظمة وفقًا

 عالمي معلومات نظام إنشاء خالل من االطراف متعدد الحالي النظام تحسين خطوات االجتماع خاللنوقش  .البذور في موجودةال الوراثية

 الجيناتبنوك  من البذورعينات والوراثية  المواد على الحصول كيفيةتشمل  معلومات على نظامال اهذيحتوي  .الوراثية يةالنبات لمواردل

 .الفاو منظمةعليه من قَِبل  واإلشرافالقائمة، وسيجري تطويره 

 

 .فاوال منظمة موقع من المزيد اقرأ

 

 

 ] ةالمقال هذه تقييم | صديق إلى إرسال [

 

 النووي الحمض إصالح علماء إلى تذهب في الكيمياء 5102لعام  نوبل جائزة

 
 دراسة في حيوية مساهمات قدموا علماء ثالثةل العام هذا الكيمياء في نوبل جائزةُمنَِحت 

 توماس .د .الجينومسالمة  على والحفاظ" DNA" النووي لحمضل خالياال إصالح كيفية

 المسار ،االستئصال قاعدةإصالح  في اكتشافاتله  كان كريك فرانسيس معهد من ليندال
ْلَكلَة األَ  من الخلية دورة خالل النووي الحمض من األكبر الجزء استعادة لِك  شَ يُ  الذي
 فيتقديًرا لجهوده  ديوك جامعة منمودريتش  بول .دُوِجهَ الشكر لـ و .واالكسدة مثيلةوال

كما  .النووي الحمض ضاعفت أثناء تحدث التي ألخطاءل خالياكيفية حل ال توضيح
 مسار على رائدةال تهلدراسالشمالية  كارولينا جامعة من سانجار عزيز .دبجهود  فرَ عتِ اُ 

 .النوكليوتيداتإصالح استئصال 
 
 الخاليا عمل كيفية في أساسية رؤى نوبل جائزة علىالثالثة  الحائزين اكتشافاتت مَ د  قَ 

 المحاصيل تحسين اتتطبيق وكذلك للسرطان، جديدة عالجات تطوير من يتجزأ ال جزء المعرفةوتُعَد تلك  .الجيني استقرارها على والحفاظ
 .الجديدة التربية تقنيات خالل من
 

 .نيوز جين موقعو نوبل جائزة موقع زر المعلومات، من لمزيد
 
 ] ةالمقال هذه تقييم | صديق إلى إرسال [

 

 األمريكتين

 الزراعية اآلفات فهم رئيسي في رابط يكتشفون العلماء

 
 وقدهذا  .اسنويً  لمحاصيلفي ا ملياراتال ةخسار في تسببي مما للزراعة، اكبيرً  اتهديدً  النباتية الطفيلية (النيماتودا) الخيطية الديدانتشكل 
 لمهاجمة الحيوانات هذهالتي تستخدمها  بيلاسدليل وراثي مرتبط بأحد األ أول ألمانيا في بون وجامعة ميسوري والية جامعةب العلماء وجد

 .نباتال من تغذيةال على لمساعدتهم سايتوكينينال هرمون تستخدم الصغيرة الديدان هذه أنالعلماء  أثبت .النباتات
 

استجابة لإلصابة  سايتوكينينال لمسار المختلفة المكونات تفعيل ،ميسوري جامعة ميتشوم من ميليسا ةاألستاذ بقيادة ،يالبحث فريقفحص ال
 الديدانب لإلصابة عرضة أقل تكان النباتات هذه معظم أن اووجدو الهرمونات إلى تفتقر التي النباتات كما قاموا بتقييم .الخيطية الديدانب

األمر  فعلت أيًضا هاولكن ،طور فحسبوالت للنمو الهام نباتيال الهرموني مسارال من أجزاء تستخدم ال النيماتودا بأن يوحي مما الخيطية،
 .نباتال بإمراض اله تسمح بطريقة

 

http://www.fao.org/news/story/en/item/335405/icode/
http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/chemistry/laureates/2015/
http://www.genengnews.com/gen-news-highlights/nobel-prize-in-chemistry-awarded-to-dna-repair-researchers/81251830/


 إفراز خالل منو النباتي، سايتوكينينالمن  اتها الخاصةتكوينج نتِ تُ  الخيطية الديدانأن  الفريق اكتشف ،متقدمةال جينيةالوسائل ال باستخدام
نتنج  كيف النتائج هذه وضحت .تطورها لدعم مثالية تغذية مواقع إنتاج إلى يؤدي مما الخلية دورةتتحكم بفعالية في  النبات، في هرمونال

 .الطويل المدى على تََطفُّلتأسيس ل وظيفي ينبات هرمونوتفرز الديدان الخيطية 
 

 .ميسوري جامعة أخبار مكتب موقع من الصحفي البيان اقرأ المعلومات، من لمزيد
 

 ] ةالمقال هذه تقييم | صديق إلى إرسال [

 

 القمح لتحسين جديدة واسمات وراثية اكتشاف

 

 استكشاف فيعلميًا  ااختراقً وهو ما يُعَد  ،الثالثيةالجينات  تجميعةلكروموسوم في  األولى تهمدراس كنساس والية جامعةب القمح علماءانتهي 

 أصناف على تطوير القمح يمربية ساعدمالثالثي  الجين تكوينل كاملال فهممن شأن ال .المستقبل في المحاصيل لتحسين البرية القمحأنساب 

 .والجفاف لحرارةتحماًل ل أكثرتكون و األمراض تقاوم جديدة

 

 الجين بكيرت درسوا ثم .البري القمحنسيب  في جينوم أكبر من واحد كروموسوم لتشريح( flow sorter) يتدفق زفارِ  الباحثون استخدم

 .القمح إلى ونقله الجينستخراج ال البري بينسالواسمات الوراثية في الوالمتطورة  الجينومية والموارد

 

 Aegilops القمح سلف من 5M باسميُعَرف و –ه درسوالذي  الكروموسوم، فإن للدراسة الرئيسي المؤلف تيواري، لفيجاي وفقًاو

geniculata –  لمقاومة التربية على المساعدة في مفيدة تكون سوفتحديًدا  جينات ثالثةوهناك  .الهامة الزراعية الجيناتمن  العديدبيتمتع 

 .القمح صدأ

 

 .كنساس جامعة وأخبار التواصل خدمات موقع على الصحفي البيان اقرأ المعلومات، من لمزيد

 

 ] ةالمقال هذه تقييم | صديق إلى إرسال [

 

 آبائهم أكثر كفاءة من األصناف الهجينة تجعل التي الوراثية اآلليات

 

تُظِهر فيها  عملية وهي ،يالهجين فوقبالت تسمح التيالرفيعة  الذرةفي نباتات  وراثيةال آلياتعن  يواأ والية جامعةب زراعي مهندسكشف 

 عمل لذلك ،الهجيني مفهومة بشكل جزئي العملية الوراثية الدقيقة التي تكمن وراء التفوق .األجيال األبوية من أفضلأداًء  الهجينةاألجيال 

 الذرة في النبات ارتفاع علىالتفوق الهجيني  عمل يةكيفليحددوا  زمالؤهمع  المتخصص في العلوم الزراعية يو مينغ جيانبروفيسور 

 .الرفيعة

 

المكان الذي  حتوضيلو .آخر لجين متنحي أليل مع الجينات حدأل السائد األليل بينالرابط  أو ،تدافعال مرحلةارتباط  على الدراسة ركزت

 صنافاأل بين الجمعف .اآلخر منهما كل يلغي األحيان بعض فيداخلية ال تربيةال نباتات جينات أن يو أوضح ضافي،اإل رتفاعمنه اال يأتي

 .الهجينالصنف  في المرغوبة لصفاتمما يسمح بظهور إمكانية ا بعضها، يلغت تعد لم الجينات تلكأن  يعني الصحيحة

 

 قاعدة علىتؤثر بعض الجينات  قد المثال، سبيل على .الرفيعة ذرةال نباتل جمالياإل رتفاعفي اال تحكمت متعددة جيناتهناك  نأ أيًضا وقال

 على الهجينةاألصناف  تفوقاحتمال  كيفية إلى أيًضا شيرالروابط ي تلك كل فكإن  وقال .بأكمله النباتعلى  أخرى جينات تؤثربينما  النبات،

 .كال الصنفين األبوين

 

 .أيوا والية جامعة أخبار خدمة موقعب ةصحفيال ةالمقال اقرأ ،التفاصيل من لمزيد

 

 ] ةالمقال هذه تقييم | صديق إلى إرسال [

  

http://munews.missouri.edu/news-releases/2015/0928-researchers-discover-key-link-in-understanding-billion-dollar-pests-in-agriculture/
http://www.k-state.edu/media/newsreleases/oct15/tertiary10615.html
http://www.news.iastate.edu/news/2015/10/07/heterosissorghum


 الصويا المقاوم لإلجهاد لفول النهائية التنظيمية الموافقة تمنح األرجنتين

 
على صفة  األرجنتينفي  السمكية والثروة الحيوانية والثروة زراعةال وزارة وافقت
 أركاديا المطورة بواسطة بواسطة شركة الصويا فول في "HB4" اإلجهادتحمل 

 ةحقليال التجارب من مواسم ستة بعد .شركة فيرديكا مع شراكةبيوساينسيس بال
 من سنوات ثالث ذلك في بما المتحدة، والواليات األرجنتين في قعاالمو متعددة

 العائدفي  اتحسنً  إلجهادأظهر فول الصويا المقاوم ل التنظيمية، ةحقليال التجارب

 المياه،نقص و الجفافظروف  مثل متعددة ضغوط تحت %01 إلى تصل بنسبة

 التنظيميةاكتمال العملية  مع .الصويا فول إنتاج مناطق فيمطية نالظروف ال وهي
 فول تصدير موافقة على الحصول على اآلن ونمطورال سيركز ،رجنتيناألب

 .الجنوبية أمريكامن  الصويا لفول مستورد أكبر الصين، إلى HB4 الصويا

 
 .بيوساينسيس أركاديا شركة موقع من يعالماإل البيان اقرأ
 
 ] ةالمقال هذه تقييم | صديق إلى إرسال [

 

 الهادئ والمحيط آسيا

 الصين فيالُمَهنَدَسة وراثيًا واألغذية  المحاصيلمن  دراسة موقف العامة
 

 الصينية ألسراستطالع رأي ل شركائهمو الزراعية الصين جامعة علماءأجرى 
المحورة  محاصيلال تجاه مواقفهممعرفة ل علماءالو ؛مزارعينال أسرالمستهلكة؛ و

 .وان بلوس مجلة في البحث نتائج ترَ شِ ونُ  .وراثيًا
 

 .المنفصل خيارال نهج العلماء استخدم المستطلعين، لدى شراءال اتيفضلأ لتحديد
 على المختلفة العوامل تأثير لتحليل ينمنفصل احتمالية ةحدَ وِ  نموذجي واستخدما كما

 .المستطلعينأفضليات 
 

 تجاهبنسبة أعلى  هم إيجابيموقفكان  Bt ـال قطن مزارعي أن النتائج أظهرت

 نوالمستهلكوحظي  .زراعته من جنوهاي التي االقتصادية الفوائد بسبب لوالمحص
 المجتمع بدىأكما  .األخرى المناطق مستهلكي نمقابلها ع لدفعل ستعداداالوالُمَهنَدَسة وراثًيا  األغذية لقبولبنسبة أفضل  المتقدمة المناطقفي 

 ذلك، على عالوة .المستقبل في الصين في الحيوية التكنولوجيا تعزيز على ؤثريسمما  ،الُمَهنَدَسة وراثًيااألغذية  تجاه إيجابي موقف العلمي
 قبول تسهيل فيكانت هامة وحيوية  والعلماء اإلعالم ووسائل الحكومة بها تقوم التي الحيوية التكنولوجيا معلوماتتبين أيًضا أن حملة 

 .الحيوية التكنولوجيا محاصيل بشأن ةيالحكوم وكاالتال قرارات على التأثير في وكذلك البالد، في التكنولوجيا
 

 .وان بلوس مجلة بموقع حرال المقال اقرأ
 
 ] ةالمقال هذه تقييم | صديق إلى إرسال [

 

 فاصولياء األزوكي جينوم الصين يطلقون مخطط تسلسل علماء

 

من  محصول وهو ،األزوكي فاصوليا جينوم تسلسل من قراءة الصين علماءانتهى 

 هونالدمحتوى  انخفاضو( %25.11) النشا محتوى ارتفاعب معروف بقولياتال

 من جبين وان بروفيسور قال .البقوليات من وغيره الصويا فولمقارنة ب( 1.25%)

 جينوم تسلسلمن شأن قراءة " البحث فريق قاد الذيو للعلوم الصينية األكاديمية

 فاصوليا تحسين وتسريع الهامةزراعية ال الجينات تحديد تسهيل األزوكي فاصوليا

 ."األزوكي

 

أن  الوظيفي التحليل وكشف ،اتللبروتينمشفر  جينات 01040 مجموعه ما توقعتم 

 كانت الصويا وفول األزوكي فاصوليا بين هونوالد النشا محتوى فياالختالفات الهامة 

 .الزيت قخليوت النشاالمرتبطة ب الجينات نسخعدد  اختالفات من بدالً  خ،استناال مستوى بسبب األرجح على

 

http://www.arcadiabio.com/news/press-release/arcadia-biosciences-receives-final-regulatory-approval-stress-tolerant-soybeans
http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0139114


 قبل الصين في ،يالدهنمحتواها و الحرارية هاسعراتبسبب انخفاض  "التخسيس فاصوليا" إليها باسم شاريُ التي  ،األزوكي فاصوليادجين ت تم

 .الغذائية المنتجات من متنوعة مجموعة في مخدَ ستَ تُ و دولة 01 من أكثر في اآلن عزرَ تُ  هاولكن سنة،ألف  05

 

 .الصينية الزراعة وزارة موقع على الصحفي البيان اقرأ المعلومات، من لمزيد

 

 ] ةالمقال هذه تقييم | صديق إلى إرسال [

 

 العلمي البحث

 الورد في البتالت عدد يزيد RhAGجين  تثبيط

 
 وقت في التحكم في ارئيسيً  ادورً  تلعب الحرارة درجة أن أيًضا المعروف ومن .المحفزات من واسعة مجموعةبواسطة  زهرةنمو ال مظ  نَيُ 
 كيف زمالئه مع الزراعية الصين جامعة من ما نان درس .مجهولة تزال ال حرارة بواسطة درجة ريزهتال متنظي آليات، إال أن ريزهتال

 .ملحوظ بشكل( Rosa hybrida)الورد  في تبتالال عددعلى زيادة  منخفضةال حرارةال اتدرجتعمل 

 

عمل  .زهرةمرتبط بتطور ال ،AGAMOUS C-function األرابيدوبسيسنديد لجين  وهو ،RhAGجين  تعبير نمط أن التحليل كشف

 إنتاج زيادةت عن طريق البتال عدد زيادةمن خالل  البتلةتطور  على المنخفضة الحرارة درجات تأثير اةحاكعلى م RhAGجين  إسكات

 .(الزهرة في المذكر العضو)البيتالويد  أسدية
 

بروموتر جين  مثيلة مستوى زيعزت شأنه من المنخفضة الحرارة درجات ةجلعام أن "DNA"الحمض النووي  لةمثيَ  مستوى تحليل وأظهر

RhAG، تعبير جين  حويرت في سهمت النووي مضحالمثيلة  أن إلى يشير هذاو .تعبيره مما يعيقRhAG. 

 

من  اجزئيً  تالبتال عدد تزيدالتي  المنخفضة الحرارة ودرجات البتلةنمو  تنظيم خالل من الوردةتزهير  في اأساسيً  ادورً  RhAGجين  يلعب

 .RhAGجين بروموتر فرط مثيلة  عبر RhAGتعبير جين  قمعخالل 

 
 .بيولوجي بالنت سي إم بي مجلة موقعب ةمقالال اقرأ الدراسة، حول التفاصيل من زيدلم
 
 ] ةالمقال هذه تقييم | صديق إلى إرسال [

 

 في نبات زهري صيني الذاتيالمرتبطة بالتعارض  المحتملة الجينات تحديد

 

 من *المتعارضة ذاتًيا عانومن األ هوو الصين، في المستخدمة الطبية عشابهو أحد األ Erigeron breviscapusالنبات الزهري الصيني 

قام كل من  أفضل،التعارض الذاتي بشكل  فهمول .مجهولة تزال الالستجابته المتعارضة ذاتيًا  الوراثيةالخصائص  ، إال أنالفصيلة النجمية

 بعد E. breviscapusترانسكريبتومي لنبات  تحليل إجراءب التوالي على هونغ وجامعة الزراعية يونان جامعة من وي جشيانو جتشان وي

 .التلقيح الذاتي والتلقيح الخلطي

 

حدث  الجيناتتلك  من العديد .التعارض الذاتيقد تكون مرتبطة باستجابات  التي الجينات افة إلىضباإل اتفاضليً  ةعربالم الجيناتتم تحديد 

 ،SLRK، MLPK، ARC1، CaM مثل ،الخلطي التلقيح نباتاتكانت بتنظيم تنازلي في  ولكن الذاتي التلقيحنباتات  في* بها تنظيم تصاعدي

Exo70A1، MAP، SF21، Nod. تعبير جين  أنالحقًا  التحليل كشففقد  ذلك، ومعSRLK بالتعارض الذاتي عالقة م يكن لهل. 

 

 .Eنبات  فيات استجابات التعارض الذاتي لمنظمي تشفر والتالتفاضلي  التعبير توضح التي الجيناتتحديد  الباحثوناستطاع 

breviscapus. نبات  فيالمرتبطة بالتعارض الذاتي  الجينات من مجموعة الدراسة قدمتE. breviscapus اقيمً  امصدرً  وفرالتي تو 

 .الفصيلة النجمية في التعارض الذاتي آليات لشرح

 
 الذاتي خصاباإل تمنع ميكانيكية: ذاتيالتعارض ال*

 

 .بيولوجي بالنت سي إم بي مجلة موقعب المقالة اقرأ المعلومات، من لمزيد

 

 ] ةالمقال هذه تقييم | صديق إلى إرسال [

  

http://english.agri.gov.cn/news/dqnf/201510/t20151013_26643.htm
http://www.biomedcentral.com/1471-2229/15/237
http://www.biomedcentral.com/1471-2229/15/248


 النباتية الحيوية التكنولوجيا وراء ما

 لفك قدراتهم الكامنة الخميرة قراءة تسلسل سالالت

 

على ( TGAC) الجينوم تحليل ومركز( NCYC) ةالبكتيريلخميرة المستنبتات  ةالوطنيالمملكة المتحدة مجموعة  بين جديدة شراكة عملت

 أكثرعلى نحو  األخرى الكيميائية والمواد الحيوي الوقود إنتاجفي  إمكاناتهاستخالص ال الخميرة سالالت من مجموعة تسلسلقراءة 

 .NCYCساللة بمستنبت  1111كل سالالت الخميرة التي يصل عددهم تقريبًا  اتجينوم تسلسلعلى قراءة  الشراكة تعملس .استدامة

 

أو  التخمير وأ الخبز في سواء الخميرة،من  ساللة لكل الخاصة القدرات أنقائاًل  ،NCYCمشرف مستنبت  روبرتس، إيان .دهذا وقد صرح 

 الوراثيكشف األساس  تمكين وبالتالي ،ها الخاصجينومب تهامقارن مرة ألولو اآلن يمكن قاسية،ال ظروفال فيالبقاء  أو التكرير الحيوي

 الخميرة سالالتكامنة لتحقيق أقصى قدرة من  ينوالصناعي األكاديميين الباحثين تمكينالجديدة  الغنيةمن شأن تلك البيانات و .لقدراتها

 .أفضل خصائصوب يةعالالف شديدة سالالت وتطويرفي الوقت الحالي  المتاحة

 

 معهد موقعب صحفيال بيانال اقرأ المشروع، هذا عن التفاصيل من لمزيد .NCYC ُمستَنبَتات موقعب للتنزيل متاحة الخميرة بيانات مجموعات

 .الغذاء ثوبح

 

 ] ةالمقال هذه تقييم | صديق إلى إرسال [

 

 تذكيرية رسائل

 المحصول الحقلي ينمو كيف شاهد

 

 ."معجزة"بمفرده يُعَد نبات  كلأن  اموضحً  ،يحقلالمحصول ال ينمو كيف يعرض نيسمركز جون إ من قصير فيديو

 

 .نيسإ جون مركز موقع على المشوق الفيديو شاهد

 

 

 الحيوية التكنولوجيا معلومات مراكز من مقتطفات

 الوطنية الثالثة الحيوية التكنولوجيامسابقة مقاالت  جوائز توزيع يعقد حفل UBICمركز 

 

أكتوبر  4 في الثالثة الوطنية الحيوية التكنولوجيا مقاالت مسابقة جوائز توزيع حفل( UBIC) يوغندالحيوية األ العلوم معلومات مركز عقد

 هذا المسابقة موضوع كان .الثانويبعد  التعليم ومؤسسات ثانوية مدرسة 11 منمتقدم  511 من يقرب ما العام هذا مسابقةال جذبت .5102

 نالناتجة ع الحالية الوفيات زيادةل انظرً  المناسب الوقت في موضوعال هذاجاء  ."المناخ تغير تحديات مواجهة :الحيوية التكنولوجيا" العام

 .يةشمالال أوغندا أجزاءبعض  في خاصةً  ،الجفافالمسببة بواسطة  مجاعةالو عوالج

 

 دفاعلل شفوية اعروضً  همتقديملالثانوية  بعدو الثانوية المؤسسات فئات من كل فيتصنيفًا  طالب أعلى ثالث مع اجديدً منعطفًا  حفلاتخذ ال

 أجهزة ذلك في بما متنوعة جوائز نوالفائزاستلم  .لذلك وفقًا تقييمال وتم الجمهور من األسئلةتناول المتسابقون  .المكتوبة هممقاالت عن

 تدَ قِ عُ  التي األولى المسابقة مقاالت ألفضلملخًصا  UBICقدم مركز  كما .فائزين ستةألعلى  أسبوع لمدة يةتدريبمنحة و محمولة كمبيوتر

 .القادمة المسابقات في ةالمشارك نويمن يل كمرجع الستخدامها 5102 إلى 5100 عام في

 

 وممثلي (NARO) الزراعية للبحوث الوطنية المنظمة موظفيو 5102 عاملس أوغندا ومِ  والمعلمين الطالب الجوائز توزيع حفل حضر

 .الزراعةوزارة و والتعليم التربية ةوزار ومسؤولي السياسيين والقادة يينواإلعالم UBICمركز 

 

 استخدامها يمكنالقريبة التي  علومال تقنيات عن الغموض إزالة أهمية على العالي، للتعليم الدولة وزير ستيفن، سانديالسيد  أكد هذا وقد

 والمساعدة التقنياتتلك  بعض مناقشة في الطلبةبإشراك  هالهتمام UBICبمركز  وأشاد .ومزدهر صحيجيل ل الغذائية اإلنتاجية لتحسين

 ."الوطنية التنمية ةدياقالمثقفين تكنولوجيًا القادرين على  والمواطنين العلماءمجموعة بارعة من إخراج  على

 

http://opendata.ifr.ac.uk/NCYC/
http://www.ifr.ac.uk/news/latest-news/2015/09/yeast-treasure-trove-goes-live/
http://www.ifr.ac.uk/news/latest-news/2015/09/yeast-treasure-trove-goes-live/
https://www.jic.ac.uk/news/2015/09/growing/


 

 .com.atibasaaga@gmail اإللكتروني البريد على تيباساجا أنيتا مع التواصل يرجى الحدث، حول المعلومات من لمزيد

 

 

 التلقيح ةصناف مفتوحاأل من أكثر األصناف الهجينة تكلف لماذا يفسر SABCمركز 

 

 54المكون من  فريقياأل وفدلل الهجينة القطنإنتاج بذور  وعملية مختلفةال ساليباأل( SABC) الحيوية لتكنولوجيال آسيا جنوب مركز أوضح

 األفريقي الوفدتعلم  .5102 أكتوبر 0 في الهند في ماهاراشترا واليةب جالنا منطقة في الهجينة القطن بذورأراضي إنتاج  زارالذي  اعضوً 

مقدار  تعلمواكما  .الهنود القطن مزارعي العملية بمساعدةقام الوفد بو الحقل في القطن نباتاتل اإلناث-الذكور اآلباءكيفية جش النبات وتلقيح 

 نع انسبيً  المهجنة البذورفسروا سبب غالء  نالذي الهنود المزارعين مع وتفاعلوا القطن نباتات لتهجين الالزمة المهاراتأيام العمل و

 .التلقيح مفتوحة صنافاأل

 

هي أسلوب و التلقيح؛ وطريقة التقليديةطريقة الجش اليدوية  :ةحقليال الظروف في ةالهجين القطن بذور إلنتاج طريقتين نوالمزارعوأوضح 

كما  .الهجينة القطنأصناف  إدخال خالل من القطن غلةتحسين  ه يمكنأنالوفد على فق اتوقد  .الذكور جيلعقم جديد للتهجين قائم على 

 .إنتاجها في العملتستحدث ماليين فرص  أيًضافحسب ولكن  المزارعين حقول في عوائدال ال ترفع إنتاجية ةالهجين القطن بذورالحظوا أن 

 

 وتطورات الحدث هذا عن المزيد لمعرفة .ICAR/CICR مركز 02 رقم التقنية النشرة صفحة على متاحة ةالهجين القطن بذور إنتاج تفاصيل

 اإللكتروني البريد على أفريسنتر مركز نم كاريمبو ريتجمار .د مع صلواتال يرجى والهند، أفريقيا في الحيوية التكنولوجيا

org.mkarembu@isaaa، اإللكتروني البريد على الحيوية لتكنولوجيال آسيا جنوب مركز من ودرياش باجيراث السيد أو 

asia.bhagirath@sabc. 

 

mailto:atibasaaga@gmail.com
http://www.cicr.org.in/pdf/hybrid_seed_production.pdf
mailto:mkarembu@isaaa.org
mailto:bhagirath@sabc.asia

