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األغذية والزراعة
تعزيز األمن الغذائي باستخدام التقنيات النووية
والتقنيات ذات الصلة باملجال النووي
موجز

مقدِّمة

	-1للضغوط االجتماعية واالقتصادية والبيئية تبعات عىل
اإلنتاج املستدام للطعام وتوافر قدر كاف وآمن ومُغذٍّ منه،
ومن ث َّم تأثري عىل األمن الغذائي العاملي.

عىل الصعيد العاملي ،يعاني أكثر من  800مليون شخص من
الجوع؛ ومع ذلك فعدد سكان العالم م َّ
ُرشح لالرتفاع بمليارين
إضافيني مع حلول  .2050وإلنهاء الفقر والجوع يف كل مكان،
عىل النحو املعرب عنه يف خطة األمم املتحدة للتنمية املستدامة
لعام  ،2030واإلنتاج العاملي للغذاء يف حاجة ألن يرتفع
بقدر .%50

	-2خالل العقود القادمة ،يجب زيادة إنتاج الغذاء بما يقارب
 %50يف األرايض الزراعية املحدودة أصالً يف مساحتها أو
املهمَّ شة بسبب التدهور أو الظواهر املناخية الشديدة ،بُغية
تلبية احتياجات العدد املتزايد من سكان العالم.
	-3تُستخدم التقنيات النووية والتقنيات ذات الصلة باملجال
النووي لتطوير املمارسات الزراعية الذكية مناخيًّا ،والتي
من شأنها تعزيز كفاءة استخدام املوارد ،وزيادة املحاصيل
وإنتاجية املاشية بشكل مستدام ،واملساعدة عىل تقليص
تكاليف الزراعة.
	-4تساعد الوكالة ،بالرشاكة مع منظمة األغذية والزراعة
لألمم املتحدة ،وتروِّج لالستخدام اآلمن والكفؤ للتقنيات
النووية والتقنيات ذات الصلة باملجال النووي يف مجال
األغذية والزراعة ،بهدف املساهمة يف تحقيق األمن الغذائي
العاملي والتنمية الزراعية املستدامة.

وهذا التحدي لم يكن قط أكرب مما هو عليه اليوم :إن إمدادات
املياه العذبة يف تناقص ،واألرايض الصالحة للزراعة آخذة يف
التضاؤل ،وما ينشأ أو يعاود الظهور من األمراض الحيوانية أو
النباتية العابرة للحدود ،واملوارد تُستغل بإفراط وبشكل
تدريجي ،والظروف املناخية التي صارت أكثر قسوة وتق ُّلبا ً
تُع ِّرض مخرجات الغذاء إىل الخطر .فكل هذه العوامل لها آثار
ضارة عىل األمن الغذائي العاملي.
والوكالة ،بالرشاكة مع منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة،
تساعد الدول األعضاء عىل تنفيذ املمارسات الزراعية املستدامة
والذكية مناخيًّا من أجل تحسني األمن الغذائي .وأ ُ ِّسست هذه
الرشاكة يف عام  1964مع تأسيس الشعبة املشرتكة بني الفاو
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والوكالة الستخدام التقنيات النووية يف األغذية والزراعة
(الشعبة املشرتكة).
والشعبة املشرتكة ِّ
توفر املساعدة للدول األعضاء ،عرب مشاريع
التعاون التقني والبحوث املنسقة ،بشأن تنفيذ التقنيات النووية،
والتكنولوجيات الحيوية ذات الصلة واملمارسات وال ُ
طرق
التقليدية التي يمكن استخدامها لتحسني اإلنتاج الزراعي ،وجودة
الغذاء واستدامته ويف الوقت نفسه حماية البيئة.

كيف يمكن للتقنيات النووية أن تساعدنا
تُشجِّ ع الشعبة املشرتكة الدول األعضاء عىل بناء القدرات ،وإقامة
الشبكات ،وخلق الرشاكات بهدف التطبيق السلمي للعلوم
والتكنولوجيا النووية يف مجال الغذاء والزراعة.
حماية األغذية والبيئةِّ :
يوفر تشعيع األغذية طريقة آمنة
ومراعية للبيئة للتحكم يف األمراض املنقولة عن طريق األغذية
والسيطرة عىل اآلفات الحرشية واملحافظة عىل جودة األغذية عىل
مستوى ما بعد الحصاد .وتُستخدم التقنيات النووية التحليلية
ّ
لتعقب املنتجات الغذائية وتوثيقها ومكافحة الغش يف الغذاء.
وتُستخدَم التقنيات النووية والتقنيات ذات الصلة أيضا ً للكشف
عن وجود املخ َّلفات الكيميائية وملوِّثات أخرى يف الغذاء والبيئة
ُّ
وتعقبها وتحديد مصريها بغية التأ ُّكد من أن املواد
ورصدها
الكيميائية الزراعية واألدوية البيطرية يمكن استخدامها بفعالية
إلنتاج أغذية عالية الجودة وللحفاظ عىل سالمة األغذية.
إدارة الرتبة واملياه وتغذية املحاصيل :تُستخدَم األساليب
النووية واألساليب ذات الصلة لقياس ورصد املغذِّيات واملياه يف
نظام الرتبة-املحاصيل ونظام الرتبة-املحاصيل-املاشية ،وبهذا
تُستخدم كأساس لوضع االسرتاتيجيات وممارسات إدارة
الرتبة-املياه-املغذيات الذكية مناخيًّا .فعلى سبيل املثال ،يمكن أن
تساعد بصمة األكسجني عىل تحديد كمية املياه التي تضيع بسبب
ُّ
تبخر الرتبة ونتح النباتات يف أماكن مختلفة ،وهو ما يساعد
بدوره عىل تحسني كفاءة استخدام املياه وتع ِّزز قدرة النبات عىل
الصمود .وتُستخدم تقنيات النظائر أيضا ً لتحديد مصادر
انبعاثات غاز الدفيئة وهكذا تدعم تبنِّي الخيارات املناسبة
للتخفيف من حدَّة تغري املناخ ،عالوة عىل املساعدة يف الح ِّد من
تصحُّ ر الرتبة ،وضمان املحافظة عىل املوارد الطبيعية إىل أقىص
حدّ ،وتعزيز الزراعة املستدامة مع قدرة أكرب عىل الصمود وعىل
التأقلم مع تغيُّ املناخ و تق ُّلبه .وعىل سبيل املثال ،تُم ِّكن النويدات
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املشعَّ ة املتساقطة وبصمات الكربون 13-يف الرتبة من تحديد قدر
تصحُّ ر الرتبة وتآكلها ،فضالً عن الكشف عن أسباب تدهور
األرايض يف املناطق الزراعية ،حتى تُتَّخذ اإلجراءات املناسبة
ملكافحة تآكل الرتبة وتعزيز قدرتها عىل الصمود.
تحسني السالالت النباتية وصفاتها الوراثية :تُستخدَم
ِّ
للحث عىل التباين الوراثي (وهكذا تُنتج
التقنيات اإلشعاعية
السمات املنشودة يف املحاصيل) ،وللترسيع يف استحداث أنواع
تتَّسم بارتفاع الغ َّلة ،ويف تحسني مقاومة األمراض وتحمل
الضغوط البيئية مثل الجفاف ودرجة امللوحة العالية .وتنطوي
هذه التقنيات عىل استخدام أشعة غاما ،واألشعة السينية،
والنيوترونات الرسيعة أو الحُ زم األيونية لتشعيع البذور،
وأعضاء النبات وأنسجتها ،مع ِّززة بذلك تباينها الوراثي.
ُّ
مختصو تحسني السالالت النباتية العديد من أجيال
ويفحص
نسل النباتات الطافرة بحثا ً عن السمات املنشودة .ويمكن
للتكنولوجيات الحيوية ،بما يف ذلك التقنيات الجزيئية واملختربية
أن تساعد عىل الترسيع يف هذه العملية .ومتى ما وقع عليها
االختيار وتع َّرضت للفحص الدقيق ألدائها الزراعي ،تُسجَّ ل
رسميًّا كنوعية جديدة وتو ّزع عىل املزارعني .وبفضل هذه
التكنولوجيا ،اآلالف من األصناف الطافرة ألكثر من  210أصناف
من النباتات ُو ِّزعت رسميًّا يف كافة أرجاء العالم.
اإلنتاج الحيواني والصحة :تُستخدَم تقنيات النظائر لتقييم
الكفاءة التناسلية للحيوانات الزراعية والقيمة التغذوية لألعالف
الحيوانية بغية تحسني إنتاجية الحيوانات ،فضالً عن تطوير
أدوات الكتشاف الواسمات الجينية للسمات املهمة اقتصاديًّا حتى
يتسنَّى اختيار استيالد الحيوانات املقاومة لألمراض الرئيسية
والتي لديها قدرة أفضل عىل التأقلم مع الظروف املناخية القاسية.
وهي أيضا ً تُستخدم يف اختبارات القياس املناعي واالختبارات
التشخيصية الجزيئية من أجل الكشف املب ِّكر والرسيع عن
األمراض الحيوانية العابرة للحدود واألمراض الحيوانية املصدر
ومكافحتها .ويُستخدَم التشعيع باألشعة السينية ،وأشعة غاما
والحُ زم اإللكرتونية لتحديد تقنيات تعطيل العوامل املمرضة بغية
تطوير لقاحات مكافحة لألمراض الحيوانية واألمراض الحيوانية
املصدر .واملساهمة البارزة للشعبة املشرتكة يف القضاء عىل
الطاعون البقري عىل الصعيد العاملي أم ٌر معروف تماماً .وهناك
تقنية أخرى قائمة عىل التشعيع — رسم الخرائط الهجينة
اإلشعاعية — تجعل من بناء وتمييز كامل جينوم سالالت املاشية
مثل املاعز واإلبل أمرا ً ممكناً.
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يستخدم  %40من أراضينا يف الزراعة ،وتتعرض هذه األرايض ملخاطر التصحُّ ر وامللوحة وتَبدُّد محتواها الغذائي وبالتايل تهديد األمن الغذائي ملاليني
ِّ
وتسخر الشعبة املشرتكة بني الفاو والوكالة الستخدام التقنيات النووية يف األغذية والزراعة العلوم النووية يف تتبُّع الكربون من خالل دورة
البرش.
النبات ألن الرتبة السليمة تحتوي عىل كربون أكثر وتنتج غذا ًء يحتوي عىل قيمة غذائية أكرب.
(الصورة من :م .مادسني/الوكالة)

تقنية الحرشة العقيمة :إن تقنية الحرشة العقيمة ()SIT
ِّ
توفر وسيلة صديقة للبيئة لكبح اآلفات الحرشية الرئيسية
واحتوائها ويف بعض الحاالت القضاء عليها ،من قبيل السالالت
املتعددة من ذبابة الفاكهة ،والعثة ،وذبابة تيس تيس الناقلة
للمرض ،والبعوض .و ُ
طبِّقت تقنية الحرشة العقيمة ملكافحة
اآلفات الحرشية الرئيسية عىل أساس املنطقة بالكامل ،مما يعود
بالنفع عىل صغار مزارعي الكفاف إضافة إىل إنتاج زراعي
مكثّف يهدف إىل إمداد األسواق املحلية والعاملية .وأصبحت هذه
التقنية أيضا أداة هامة الحتواء واستئصال اآلفات الحرشية
واسعة االنتشار ،والتي تفاقم خطر التعرض لها بسبب زيادة
السفر والتجارة العامليني ،فضالً عن توافر ظروف بيئية أكثر
مالءمة لنشأة اآلفات وانتشارها بفعل ُّ
تغي املناخ .ويف الوقت
ً
دولة عضوا ً مرافق قائمة للرتبية املكثفة
الحايل ،تملك 25
والتعقيم بالحرشة العقيمة ،بإجمايل قدرة إنتاج أكثر من
 3مليارات حرشة عقيمة أسبوعيًّا .وانطالقا ً من هذه املرافق،

تُشحن الحرشات العقيمة أيضا ً عرب الحدود لتدعم برامج
مكافحة اآلفات الحرشية يف دول أعضاء أخرى.

الدور الذي تضطلع به الوكالة
ومنظمة األغذية والزراعة
يساهم تطبيق التقنيات النووية والتقنيات ذات الصلة باملجال
النووي يف الجهود التي تبذلها الدول األعضاء املوجَّ هة لالستخدام
والترصف االسرتاتيجي يف املوارد لتعزيز إنتاج األغذية عىل نحو
مستدام .وتحتاج العديد من الدول إىل الدعم التقني يف مساعيها
لتحسني الزراعة املستدامة واألمن الغذائي وسالمته .والوكالة،
من خالل رشاكتها الوثيقة مع منظمة األغذية والزراعة لألمم
املتحدة ،لديها والية فريدة وقدرة خاصة عىل دعم االستخدام
اآلمن واملالئم للتقنيات النووية بهدف تطوير املجال الزراعي
واإلنتاج الغذائي.
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ُّ
تعقب امللوِّثات يف مخترب حماية األغذية والبيئة املشرتك بني الفاو والوكالة ،زايربسدورف ،النمسا( .الصورة من :الوكالة الدولية للطاقة الذرية)

وتُ َّ
نفذ أنشطة البحث والتطوير التطبيقية والتطويعية يف هذا
املجال يف مختربات الزراعة والتكنولوجيا البيولوجية املشرتكة
ِّ
وتوفر هذه
بني الفاو والوكالة يف زايربسدورف (النمسا).
املختربات الدعم للدول األعضاء يف شكل تدريب ،ونقل للتكنولوجيا،
وبناء القدرات املخربية ،والتي تُقدَّم عرب مشاريع الوكالة
للتعاون التقني.

مجاالت قد تستفيد الدول األعضاء فيها
من مساعدة الوكالة
•	تعزيز األمن الغذائي والزراعة املستدامة باستخدام التقنيات
النظريية والتقنيات النووية.

•	بناء القدرات عرب خدمات الخرباء ،والتدريب ،والبحث والتطوير،
ونقل التكنولوجيات ،والدعم املخربي وإقامة الشبكات.
•	القيام بالبحث والتطوير يف املختربات الزراعة والتكنولوجيا
البيولوجية املشرتك بني الفاو والوكالة (بإرشاف الشعبة
ُّ
والتحقق
املشرتكة) ،ما يقود إىل نتائج يمكن للدول تبنِّيها،
منها ،وتطبيقها بغية تعزيز اسرتاتيجياتها لألمن الغذائي.

مزيد من املعلومات
الشعبة املشرتكة بني الفاو والوكالة الستخدام التقنيات
النووية يف األغذية والزراعة
https://www.iaea.org/topics/food-and-agriculture
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