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 مقال يلقي الضوء على دور ابحاث القمح
 

ة      ح وآيفي اث القم ن دور ابح اًال ع ح مق ذرة والقم ين ال دولي لتحس ز ال اء المرآ ؤخرًا علم ر م نش
ذا ال   . االستفادة منها في الحصول على مكاسب آبيرة لمزارعي دول العالم النامي       د نشر ه ال  وق مق

ذرة والقمح                 دولي لتحسين ال اتيوث ينولدس   في مجلة العلوم الزراعية بواسطة خبراء المرآز ال  م
وج  المتخصص في فسيولوجيا القمح و     ذه         نورمان بورل د ه ل للسالم وتع ائزة نوب ى ج  الحاصل عل

 .المقالة جزء من سلسلة مقاالت لالحتفال بمرور مائة عام على إصدار هذه المجلة
 

ًا واال        ولقد تتبعت    ة و         بحاث هذه المقاله تاريخ تربية القمح عالمي اءة االنتاجي  التي ادت تحسين الكف
ى           . تحمل اصناف القمح للجفاف    اح الفرصة ال ا ات ذاء آم وقد ترجم ذلك الى انخفاض في سعر الغ

ى عدم استغالل اراضي                           ذه الدراسات عل ه ه ذي حافظت في توفير الغذاء لمن يريده في الوقت ال
 .لطبيعية للمحافظة على النظام البيئي وعدم تحويلها الى اراضي زراعيةالغابات ا

 
 : للحصول على مزيد من المعلومات

http://www.cimmyt.org/wps/news/2006/may/bigBangwheat.htm 
 

 تحرير التجارة
 

امىالن  الم                 ةدلزيا م دول الع   التحرير التجاري يجب ان تكون االبحاث الزراعية وتطويرها بما يالئ
ة             ر في الزراعة العالمي ى تستطيع عمل تغيي الة     . من االولويات الرئيسية حت ذه هي الرس آانت ه

 . من جامعة داآوتا الشماليةون آو و يرمي ماتسوناالساسية التي توصل اليها العالمان ج
 :وقد توصال الى النتائج التالية

ة و  .١ ة الزراعي ادة االنتاجي دول زي ى ال افس، يجب عل ين التن ه اال لتحس ن حدوث ذا ال يمك ه
 باالبحاث الزراعية

ى                           .٢ ادة الطلب عل ى زي د يرجع ال امي خاصة الصين والهن الم الن دخل في دول الع زيادة ال
 الغذاء و تغير عادات الغذاء في نفس الوقت

ا                     .٣ وت واللحوم وهو م لقد زاد استهالك الفرد في دول العالم النامي من الخضروات والزي
 العالف مثل الذرة الصفراء وعلف فول الصويازاد الطلب على محاصيل ا

ادة االراضي                .٤ ق زي اج الزراعي عن طري ادة االنت دول ال تستطيع زي ونظرًا الن معظم ال
 الزراعية فال يوجد حلول امامهم اال بتحسين المحصول

 ولقد اشار التقرير ايضًا الى زيادة الطب على الذرة نظرًا الستخدامه آوقود حيوي
ن المعل د م ارة لمزي ى زي ات يرج وم

ا http://www.ag.ndsu.nodak.edu/capts/documents/AGReport582P.pdf:لموقع



 
 

    المزارعون الكينيون يطالبون بزراعة القطن المقاوم للحشرات
    

اء االجراءات التي تسمح                   طالب ممثلون لثمانية ماليين مزارع قطن آيني الحكومة في سرعة انه
ة                Btلهم بزراعة القطن المقاوم للحشرات       ذه االصناف االن في تجارب حقلي  والتي يتم زراعة ه

لقد عبر المزارعون عن استيائهم من بطىء االجراءات التي             . في معهد البحوث الزراعية الكيني    
انون السالمة                  يتع ة بسرعة وضع ق البوا الحكوم قهم عن زراعة محاصيل التكنولوجيا الحيوية وط

 .االحيائية
 

ات لحل              مزارعى منسق جمعية    أوشواداولقد ناشد السيد     ة ان تضع اوالوي  القطن الكيني الحكوم
بالد   م مطالب   . مشاآل القطن في ال د دع ذين    ولق ان من اعضاء مجلس الشعب ال المزارعون اثن

د وعدوا                   ق ه وق ى منافع وا عل اموا بزيارة مزارع القطن المقاوم للحشرات في جنوب افريقيا وتعرف
 .المزارعون بانهم يبذلون مجهودًا آبيرًا لالنتهاء من القوانين الخاصة بتداول هذه االصناف

 
اع   ذا االجتم ي ه ارك ف د ش زارع و ٥٠ولق اد    م ي االرش ان و متخصصين ف ن البرلم اعضاء م

 .وصحفيون وعلماءالزراعي 
 

 dotunge@absfafrica.orgلمزيد من المعلومات يمكنكم االتصال بـ دانيال اوتونجا 
 
 

 
 

 البرازيل تدعم االبداع التكنولوجي
 

اعلن البنك البرازيل لالقتصاد والتطور االجتماعي عن اقامة صندوق لدعم التكنولوجيا يهدف الى             
وجي خاصة ف          داع التكنول رامج         دعم مشروعات االب از الطبيعي وب ة المتجددة والغ ي مجال الطاق

ل                ة في البرازي وًال للمشاآل الزراعي دم حل د خصص    . الكمبيوتر وآذلك البيوتكنولوجيا التي تق ولق
غ                 ٦٨٫٨البنك مبلغ    ادة المبل ى البنك بزي  مليون دوالر امريكي لهذا الصندوق وقد وعد القائمين عل

دعم االبحاث        . مدى الطويل  مليون دوالر امريكي على ال     ١٢٨٫٨الى   وسوف يقوم هذا الصندوق ب
في المعاهد الحكومية وربطها بالقطاع الخاص ومن ثم فان المعاهد الخاصة لن تستطيع الحصول                

 .على دعم من هذا الصندوق
يد  د صرح الس ذا الصندوق سوف  وق ان ه ك ب دير االداري للبن ترو الم اروس دي آاس و ب انطوني

ول     ا               يوفر الدعم اليجاد حل ات الستخدام التكنولوجي ة العقب ا المستعصية وإزال  للمشاآل التكنولوجي
ل             اعي في البرازي ى المجال االقتصادي واالجتم ذا الصندوق سوف          . وتأثيراتها عل إن ه ذلك ف وب

 .يدعم االبحاث في مراحل ما قبل التطبيق التجاري
 

    www.radiobras.gov.brلقراءة المزيد من المعلومات يرجى االطالع على 


