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األغذية والزراعة 

صحيفة الوقائع الخاصة بالوكالة

ماذا ينبغي أن أعرف؟

أصبحت األمراض الحيوانية تشكِّل أكثر فأكثر مشكلًة عامليًة 

ياً لألمن الغذائي. فلهذه األمراض قدرة عىل  ياً جدِّ وتثري تحدِّ

االنتشار عرب الحدود )األمراض العابرة للحدود( أو من 

الحيوان إىل اإلنسان )األمراض الحيوانية املصدر( وثمة 

أمراض تشكِّل تهديداً بيولوجيًّا ال يقترص عىل قتل الحيوانات 

والتأثري يف إنتاجيتها فحسب، بل لها أيضاً عواقب خطرية عىل 

الصحة العامة.

فضعُف علم الوراثة الحيواني وندرة األعالف يف املناطق 

املدارية من بني األسباب الرئيسية التي تحدُّ من إنتاجية 

الحيوان )جودة وكمية الحليب أو اللحوم(. ويتسبَّب التغريُّ 

املناخي العاملي وتزايد حركة الحيوانات واإلنسان يف إيجاد 

الظروف املالئمة لظهور وإعادة ظهور األمراض الحيوانية 

العابرة للحدود، ال سيما األمراض التي من املمكن أن تنتقل إىل 

اإلنسان وتشكِّل تهديداً للبرش.

وباإلضافة إىل ذلك، أدَّت التحديات املتعلقة بمقاومة األمراض 

ات الطقس إىل تفاقم املشكلة. أو تغريُّ

ة من  وتَُعدُّ التقنيات املناعية والجزيئية، النووية واملستمدَّ

املجال النووي، أدوات أساسية يف التشخيص املبكر والرسيع 

والدقيق لألمراض ومكافحتها، وتُستخدم يف تحديد 

الخصائص الوراثية، وتحسني األداء التناسلي، وتحسني موارد 

األعالف املتاحة محليًّا من أجل تحسني اإلنتاجية الحيوانية.

بناء القدرات

تدعم الوكالة، بالرشاكة مع منظمة األغذية والزراعة لألمم 

املتحدة )الفاو( ومن خالل الشعبة املشرتكة بني الفاو والوكالة 

الستخدام التقنيات النووية يف األغذية والزراعة )الشعبة 

املشرتكة(، استخداَم التكنولوجيات النووية والتكنولوجيات 

ذات الصلة، باالقرتان بالتقنيات التقليدية، التي تسهم بشكل 

كبري يف تحسني إنتاج املاشية والصحة الحيوانية.

ويشمل بناء القدرات ما يلي:

 1-  دعم البحث والتطوير، ونقل التكنولوجيا، وبناء 

القدرات يف مجال استخدام التقنيات النووية والتقنيات 

ة من املجال النووي للحصول عىل تشخيص  املستمدَّ

Joint FAO/IAEA Programme 
Nuclear Techniques in Food and Agriculture

تحسني اإلنتاج الحيواني وصحة الحيوان
كيف يمكن للتقنيات النووية أن تساعدنا

أبقار هجينة يف مزرعة لأللبان يف أنغوال.  )الصورة من: م. غارسيا بوديستا/الوكالة الدولية للطاقة الذرية(
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  دقيق لألمراض الحيوانية واألمراض الحيوانية املصدر 

وتعزيز اإلنتاجية الحيوانية؛

2-  تحسني التقنيات التشخيصية املناعية والجزيئية 

باستخدام الوسم النظريي القتفاء ورصد وتوصيف 

األمراض الحيوانية واألمراض الحيوانية املصدر؛

3-  استخدام التشعيع إلضعاف أو تعطيل مسبِّبات األمراض 

لتطوير لقاحات ضد األمراض الحيوانية واألمراض 

الحيوانية املصدر؛

4-  استخدام التقنيات النظريية للتحقق من ُطرق الطيور 

املهاجرة للمساعدة عىل فهم املخاطر املحتملة النتشار 

األمراض الحيوانية العابرة للحدود واألمراض الحيوانية 

املصدر؛

5-  تطوير عمليات القياس املناعي اإلشعاعي لقياس واقتفاء 

الهرمونات التي تتحكَّم يف الدورة التناسلية، ومن ثم 

تعزيز التلقيح االصطناعي ونقل األجنة، واسرتاتيجيات 

تربية السالالت الحيوانية؛

6-  استخدام التقنيات النظريية من أجل تقدير كمية الغذاء 

التي تحصل عليه حيوانات الرعي وانتقاء نظامها 

الغذائي، مما يتيح اإلدارة املناسبة للمراعي واألرايض 

العشبية وأرايض املزارع، وبما يساعد عىل الحدِّ من 

التدهور البيئي؛

7-  توفري بناء القدرات الفردية والجماعية من خالل الدورات 

التدريبية وحلقات العمل؛

8-  نقل التكنولوجيات واملعرفة من خالل الزيارات العلمية 

وخدمات الخرباء، وتزويد الدول األعضاء باملعدات 

ومجموعة األدوات التشخيصية للطوارئ، وما لذلك من 

تأثري مبارش يف حياة املزارعني وُسبل معيشتهم.

ويشمل الدعم اآلخر املنشورات ومواءمة الربوتوكوالت 

دة يف هذا املجال. وإجراءات العمل املوحَّ

دعم املختربات

يساعد مخترب اإلنتاج الحيواني والصحة الحيوانية الذي تديره 

الشعبة املشرتكة بني الفاو والوكالة يف زايربسدورف، النمسا، 

البلدان عىل تطوير ونقل األساليب الجزيئية وأساليب القياس 

املناعي لتشخيص ومكافحة األمراض الحيوانية العابرة 

للحدود واألمراض الحيوانية املصدر. ويساعد الدول األعضاء 

ة والتكنولوجيات ذات الصلة يف  عىل استخدام النظائر املشعَّ

وضع خريطة للجينات املتعلقة بزيادة مردود اإلنتاج )اللحوم 

والحليب والصوف واأللياف( وتحديد الواسمات الجينية 

لزيادة اإلنتاجية والقدرة عىل التكيُّف ومقاَومة األمراض.

شبكة مختربات التشخيص البيطري 
)فيتالب(

تُعدُّ شبكة مخترب التشخيص البيطري )فيتالب( التابعة للشعبة 

ة للنقل املستدام للتكنولوجيات بهدف  املشرتكة بمثابة منصَّ

تعزيز القدرات املختربية، الوطنية واإلقليمية، وكذلك كفاءة 

العاملني من أجل التشخيص املبكر والرسيع لألمراض 

الحيوانية واألمراض الحيوانية املصدر، ودعم التوافق مع 

املعايري املعرتف بها دوليًّا مثل معيار ISO 17025، وتباُدل 

املعارف والخربات، وتحسني قدرات التصدِّي للطوارئ يف 

الدول األعضاء للسيطرة عىل تفشِّ األمراض الحيوانية 

واألمراض الحيوانية املصدر.

ة املعلومات iVETNet التي  وثمة دعم مهم آخر يتمثَّل يف منصَّ

تُستخدم لتيسري تخزين البيانات وتقاُسم املعلومات.

كيف تساعدنا التقنيات النووية والتقنيات 
املستمدَّة من املجال النووي؟

ر لنا رسم الخرائط الهجينة اإلشعاعية تقنيًة متقدِّمة  يوفِّ

ا يف مجال علم الجينوم. وتحدِّد هذه الخريطة بدقة  ودقيقة جدًّ

األماكن التي توجد فيها سمات بعينها يف كروموسومات 

ى بواسمات الحمض النووي، وتكون لها  الحيوان، وهو ما يُسمَّ

أهمية يف إنتاج األلبان أو اللحوم أو البيض عىل سبيل املثال.

ة واسمات حمض نووي  وتمكِّن هذه التقنية من رسم عدَّ

تُستخدم لتوليد الخريطة الجينومية الكاملة للحيوان؛ وبمجرد 

رسمها، تُجمع عرشات اآلالف من هذه الواسمات عىل ُرقاقة 

حمض نووي يمكن استخدامها بعدئذ لتحديد إمكانات 

استيالد الحيوان.

تان من املجال النووي وكثرياً ما  وتوجد تقنيتان أخريان مستمدَّ

تُستخدمان هما القياس املناعي اإلنزيمي )ELISA( والتفاعل 

البوليمريي املتسلسل )PCR(. وتوفر هذه التكنولوجيات 

الحساسية والدقة العاليتني الالزمتني لتحديد مسبِّبات األمراض. 

كما يُعدُّ القياس املناعي اإلنزيمي أداة رائعة لتحليل الهرمونات 

التناسلية، والتفاعل البوليمريي املتسلسل للدراسات الجينية.

تحسني اإلنتاج الحيواني وصحة الحيوان: كيف يمكن للتقنيات النووية أن تساعدنا
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ويتَّسم القياس املناعي اإلنزيمي بسهولة إعداده وفعاليته يف 

تحديد األمراض وتعزيز إنتاجية املاشية. ففي عينة مصل 

فة، يُضاف الجسم املضاد والطبقة التحتية واإلنزيم،  مخفَّ

وباالعتماد عىل تغريُّ اللون، يتم تأكيد اإلصابة بمرض ما أو 

الهرمون املستهَدف. والتفاعل البوليمريي املتسلسل بالغ 

الحساسية والدقة، مما يجعله مناسباً تماماً لتحديد السالالت 

الفريوسية والبكترييا، وتوصيف املوارد الجينية الحيوانية. 

وتستخدم هذه التقنية أنزيماً لتكرار أو تضخيم منطقة جينية 

محدَّدة من مسبِّب املرض أو الحمض النووي للحيوان بعامل 

يزيد عىل املليار خالل نصف ساعة ال أكثر.

ويظلُّ القياس املناعي اإلشعاعي املعيار الرئييس إلجراء تحليل 

دقيق للّسمات الهرمونية عند إناث الحيوانات لتقديم معلومات 

عن حالة الحمل لديها، مما يساعد عىل التحكم يف الدورة 

التناسلية وتطبيق التلقيح االصطناعي، عىل سبيل املثال، ونقل 

األجنة من أجل زيادة عدد املواليد يف قطيع ما. ويضيُف العلماء 

عينة من الدم أو الحليب أو البول أو سوائل الجسم األخرى من 

حيوان إىل أنبوب اختبار مع جسم مضاد محدَّد ضد الهرمون 

والهرمون املوسوم باليود-125 لتقييم املستويات الهرمونية.

د محتوى النظائر املستقرة يف األنسجة الحيوانية  ويجسِّ

د يف حالة الحيوانات والطيور  والنباتية أصولها، فيما يُجسِّ

أنماط هجرتها. ويكتشف العلماء النظائر املستقرة باستخدام 

 ُطرق قياس الطيف الكتلي ويقارنون كمياتها أو ِنسبها 

بقاعدة بيانات تديرها الوكالة لتحديد املواقع الجغرافية التي 

نشأت منها الحيوانات أو تلك التي هاجرت إليها. وإىل جانب 

ذلك، يساعد محتوى النظائر املستقرة للنباتات املستهلكة 

العلماء عىل تقدير كمية الغذاء التي تحصل عليها حيوانات 

الرعي وانتقاء نظامها الغذائي.

ملحة موجزة عن اإلنجازات

ق عدد من النجاحات يف مجال اإلنتاج الحيواني والصحة  تحقَّ

الحيوانية شملت استئصال مرض الطاعون البقري بالكامل يف 

العالم يف عام 2011، وهو مرض مميت يصيب املاشية وتسبَّب 

بخسائر اقتصادية بلغت مليارات الدوالرات. وقدَّمت الوكالة 

والفاو، واملنظمة العاملية لصحة الحيوان، مساهمات تقنية مهمة يف 

هذا اإلنجاز عرب تطوير أطقم القياس املناعي اإلنزيمي وتقييمها 

ق منها وتوزيعها ألغراض تشخيص املرض ومكافحته. والتحقُّ
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)الرسم املعلوماتي: الوكالة الدولية للطاقة الذرية(

 تكنولوجيات للتشخيص
المبكر والسريع لألمراض 

واليوم تتألف شبكة مختبر 
التشخيص البيطري من 
 مختبرات بيطرية وطنية 

 في 44 بلداً في أفريقيا 
 و19 بلداً في آسيا 

 شبكة مختبر التشخيص
البيطري )فيتالب(

لقاحات لمكافحة األمراض

تتّبُع هجرة طيور الماء البرية 
لرصد حاالت انتقال فيروس 
انفلونزا الطيور 

 تناسل أفضل إلنتاج كمية 
أكبر من الحليب واللحوم

خرائط جينية إشعاعية 
وأدوات جينومية لتحسين 

اإلنتاجية

تحسين العلف من أجل 
زيادة اإلنتاج وحماية البيئة
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وثمة مرض آخر يشّكل عبئاً عىل أكثر من 300 مليون 

شخص يف جميع أنحاء العالم، وهو طاعون الحيوانات 

املجرتة الصغرية، وهذا املرض الشديد العدوى ينترش عىل 

نطاق واسع ويفتك بآالف األغنام واملاعز سنويًّا متسبِّباً 

بخسائر اقتصادية سنوية تُقدر بأكثر من 1.4 مليار دوالر 

أمريكي. وتُبذل حاليًّا جهود دولية للقضاء عىل طاعون 

الحيوانات املجرتة الصغرية بحلول عام 2030 باستخدام 

التقنيات النووية من خالل اسرتاتيجية عاملية ملكافحة املرض 

والقضاء عليه )االسرتاتيجية العاملية(. واالسرتاتيجية العاملية 

مة عىل نمط الربنامج العاملي الناجح للقضاء عىل  مصمَّ

الطاعون البقري، وهو فريوس مرتبط ارتباطاً وثيقاً 

بفريوس طاعون الحيوانات املجرتة الصغرية. وستعمل الفاو 

والوكالة ورشكاؤهما معاً من أجل استئصال طاعون 

الحيوانات املجرتَّة الصغرية، وتحسني ُسبل معيشة الناس 

ن يعتمدون عىل األغنام واملاعز يف أفريقيا  واالقتصادات ممَّ

ز األمن الغذائي يف  والرشق األوسط وآسيا، مما يعزِّ

هذه العملية.

وتشارك حاليًّا يف شبكة مختربات التشخيص البيطري 

)فيتالب( مختربات وطنية تشخيصية ألمراض الحيوانات من 

ع الشبكة قريباً  44 بلداً أفريقيًّا و19 بلداً آسيويًّا وستتوسَّ

نحو مناطق أخرى. وُعقدت عدة اجتماعات مع مديري 

املختربات، مثلما ُعقدت حلقات عمل ودورات تدريبية لتعزيز 

بناء القدرات وتباُدل الخربات. وتقوم نرشة شبكة مختربات 

التشخيص البيطري بإعالم الدول املشاركة واملجتمع العلمي 

بشكل عاّم عن األنشطة واألحداث القادمة للشبكة.

وبدعم تقني من الشعبة املشرتكة، استخدمت الكامريون 

بفعالية القياس املناعي اإلشعاعي، وعمليات التشخيص 

املناعي والجزيئي، والفحص الوراثي يف برامجها الخاصة 

بتناسل املاشية، وتكاثرها، وتلقيحها اصطناعيًّا، ومكافحة 

أمراضها. ومن أبرز ما أثمر عنه هذا الجهد زيادة إنتاج 

الحليب ثالثة أضعاف، ومن املمكن أن يدرَّ ذلك دخالً إضافيًّا 

للمزارعني قدره 110 ماليني دوالر أمريكي سنويًّا يف 

هذا البلد.

ات تشخيصية  واستجابت الوكالة برسعة عرب توفري معدَّ

صة ملساعدة سرياليون وليربيا وغينيا يف جهودها  متخصِّ

ملكافحة فريوس اإليبوال يف عام 2014. ومع انتهاء األزمة 

الحالية، انتقل الرتكيز اآلن إىل الوقاية عىل املدى الطويل.

ة من املجال  وأدخلت الشعبة املشرتكة تقنية جزيئية مستمدَّ

دة ملقاومة  النووي لتحديد واسمات حمض نووي محدَّ

الطفيليات املعدية املعوية والتي يمكن دمجها ضمن تقييم 

وراثي يمكِّن ُمربِّي الحيوانات واملزارعني من اتخاذ أفضل 

ق نجاح كبري يف األرجنتني  قرارات االستيالد املمكنة. وتحقَّ

وأوروغواي ويتمُّ حاليًّا نقل هذه التكنولوجيا إىل بلدان 

أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي.

وساعدت شبكة من خدمات التلقيح االصطناعي، وصناعة 

 األعالف املزدهرة، وتقديم الخدمات البيطرية بنغالديش 

عىل تحقيق زيادة بمقدار أربعة أضعاف يف إنتاج الحليب، 

وزيادة بمقدار سبعة أضعاف يف إنتاج اللحوم عىل مدى 

العقد املايض.

وساعدت الشعبة املشرتكة جامعة بنغالديش الزراعية 

)BAU( مايمنسينع، واضطلعت وزارة خدمات املاشية بدور 

مهم يف هذا التطوير. وتركِّز العمل مع جامعة بنغالديش 

 الزراعية عىل زيادة معدالت نجاح التلقيح االصطناعي، 

وتمَّ العمل من خالل منظمة للمزارعني يبلغ عدد أعضائها 

800 عضو.

مزيد من املعلومات

الشعبة املشرتكة بني الفاو والوكالة الستخدام التقنيات 
النووية يف األغذية والزراعة

www.iaea.org/topics/food-and-agriculture
www.iaea.org/topics/livestock

تحسني اإلنتاج الحيواني وصحة الحيوان: كيف يمكن للتقنيات النووية أن تساعدنا

تصدر صحائف الوقائع الخاصة بالوكالة عن مكتب اإلعالم العام واالتصاالت

املحرِّرة: آبها ديكسيت  •  التصميم: ريتو كني

  www.iaea.org للحصول على املزيد من املعلومات عن الوكالة وعملها، زوروا موقعنا الشبكي 

  
أو تابعونا على

www.iaea.org/bulletin أو طالعوا منشور الوكالة الرئييس، مجلة الوكالة، عرب الرابط التالي

IAEA, Vienna International Centre, PO Box 100, 1400 Vienna, Austria 

الربيد اإللكرتوني: info@iaea.org  •  رقم الهاتف: 0-2600 )1( 43+  •  رقم الفاكس : 2600-7 )1( 43+
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