أخبار الوكالة

تحسن إنتاجية
التقنيات المستمدة من المجال النووي ِّ
األبقار وجودة الحليب في الكاميرون
بقلم آبها ديكسيت

زيادة

اإلنتاجية الزراعية وتحسني جودة
الحليب واللحم عنرصان رئيسيان
يف مكافحة الفقر وزيادة األمن الغذايئ يف أفريقيا.
ويتزايد لجوء بلدان مثل الكامريون إىل التقنيات
االبتكارية والنووية واملستمدة من املجال النووي
ملكافحة األمراض بني املاشية والوقاية منها
ولزيادة إنتاجية األبقار وإنتاج الحليب.

وقال السيد أبيل وادي ،رئيس املخترب البيطري
الوطني يف الكامريون إنَّ "التقنيات النووية
أدوات هامة يف جميع ميادين العلوم الحيوانية
تقري ًبا عندما تكون الغاية املنشودة هي زيادة
إنتاجية وصحة الحيوانات املنزلية ذات األهمية
االقتصادية الحيوية ".و"سيواجه بلدنا أزمة يف
مجال إمدادات املنتجات الحيوانية مل يسبق
لها مثيل إذا مل نستخدم جميع األدوات العلمية
املتاحة لضامن االستيالد الجيد وزيادة عدد
األبقار السليمة ".واألبقار هي أهم ماشية يف
الكامريون :فالبلد يضم  5.8ماليني من األبقار،
مقارنة بـ 4.6ماليني من املاعز و 4ماليني من
الضأن .كام يُنظر إىل األبقار عىل أنَّها رمز للرثاء.
ومنذ أوائل تسعينات القرن املايض ،تق ِّدم الوكالة
الدعم للكامريون من خالل برنامجها للتعاون
التقني الستخدام إجراءات نووية وأخرى مستمدة
من املجال النووي ،مثل القياس املناعي اإلشعاعي،
والقياس املناعي اإلنزميي ،والتشخيص الجزيئي،
والفحص الورايث يف التناسل واالستيالد ،والتلقيح
االصطناعي ،وبرامج مكافحة أمراض املاشية.
وقد أُخذ يف الكامريون بالتقنيات النووية للتلقيح
االصطناعي منذ مثاين سنوات مضت .وقال السيد
وادي "إذا مل تكن لدينا أبقار سليمة فلن تكون
لدينا لحوم جيدة نأكلها أو حليب مغذ نرشبه".

الرتكيز عىل اإلنتاجية
بالتعاون مع الوكالة ومنظمة األغذية والزراعة
لألمم املتحدة (الفاو) ،يقوم املخترب البيطري
الوطني ومعهد البحوث الزراعية ألغراض التنمية

يف البلد بتدريب األطباء البيطريني ومقدمي
خدمات اإلرشاد البيطري واملختصني يف االستيالد
عىل مكافحة األمراض وعىل التلقيح االصطناعي
من أجل تحسني إنتاجية املاشية وإدارة التناسل
ومراقبة الصحة الحيوانية .وقال السيد ماريو
غارسيا بوديستا ،الذي يعمل يف الشعبة املشرتكة
بني الفاو والوكالة الستخدام التقنيات النووية
يف األغذية والزراعة ،إنَّ التلقيح االصطناعي
يسمح للعلامء بتحسني الرتكيبة الوراثية للنسل،
مبا يؤدي إىل زيادة إنتاج البقرة الواحدة من
الحليب مبعدل يصل إىل خمسة أضعاف.
وتساعد هذه املنهجية املوظفني التقنيني عىل
تحسني اإلدارة التناسلية يف مزارع املاشية وعىل
الحصول عىل املزيد من العجول واللحوم والحليب
مقارنة باإلدارة التقليدية للمزارع .ويساعد قياس
الربوجستريون باستخدام القياس املناعي اإلشعاعي
يف التلقيح االصطناعي عىل زيادة تحديد األبقار
لالستيالد بنسبة  %20إىل  %40أكرث من األساليب
التقليدية املشتملة عىل مراقبة املؤرشات السلوكية.
وقال السيد غارسيا بوديستا إ َّن ذلك القياس
يستطيع الحقا زيادة معدل الحمل بنسبة ترتاوح
بني  %5و %50تبعا لفعالية األسلوب واإلدارة
التقليديني املستخدمني سابقًا.
وينطوي تحسني املاشية كذلك عىل تعقب
ومكافحة أمراض مثل االلتهاب الرئوي الحيواين
املعدي وداء الربوسيالت والسل وطاعون
الحيوانات املجرتة الصغرية وحمى الخنازير
األفريقية .وأوضح السيد وادي أنَّ املخترب
البيطري الوطني يتوىل املراقبة من أجل الكشف
عن األمراض املعدية يف شامل الكامريون ،الذي
يثري فيه الحراك املوسمي للناس مع ماشيتهم
بني مراعي الصيف ومراعي الشتاء مخاطر إصابة
املاشية باألمراض .كام أ َّن املختربات املتنقلة التي
تستخدم التقنيات النظريية والنووية واملستمدة
من املجال النووي تساعد عىل تحديد هذه
املخاطر يف وقت مبكِّر وبرسعة ،مبا يفيض إىل
التصدي لتلك املخاطر بفعالية.

أبقار هجينة في مزرعة لأللبان في الكاميرون.

(الصورة من :م .غارسيا بوديستا/الوكالة)

الوصول إىل املستفيدين

لزيادة الوعي مبزايا التلقيح االصطناعي لدى
املزارعني الريفيني ،الذين يعتمدون عىل األساليب
التقليدية يف تربية املاشية ،يعمل املركز اإلقليمي
التابع للمعهد يف بامبوي مع هؤالء املزارعني
مبارشة عىل فهم الرسالة ،ويتيح إمكانية الوصول
إىل األدوات الالزمة للتلقيح االصطناعي .وقالت
السيدة فيكتورين نسونغكا ،رئيسة قسم اإلنتاج
الحيواين والصحة الحيوانية مبعهد البحوث
الزراعية ألغراض التنمية يف بامبوي ،إ َّن "الجهود
االستباقية التي يقوم بها املعهد من أجل النجاح
يف إقناع مزارعينا سوف تساعد عىل تلبية الطلب
املتزايد عىل إنتاج اللحوم والحليب".

وقالت السيدة نسونغكا إ َّن هناك مرشو ًعا ذا صلة،
هو حال ًيا يف مرحلته التحضريية ،سوف يؤدي إىل
التلقيح االصطناعي لـ 70 000بقرة خالل السنوات
الست املقبلة يف الشامل الرشقي للكامريون.
وأضافت أ َّن هذه املبادرة ،التي مي ِّولها البنك
اإلسالمي للتنمية ،سوف تستخدم كذلك التقنيات
التي تدعمها الوكالة ،وسوف تفيض إىل إنشاء شبكة
للتلقيح االصطناعي والتناسل يف املنطقة.
وتقوم حكومة الكامريون بالوصول إىل املستفيدين
من أجل توسيع الدعم إىل مراكز االستيالد يف بنن
وبوركينا فاسو وجمهورية أفريقيا الوسطى وتشاد
من أجل زيادة عدد الحيوانات الحلوب من خالل
التلقيح االصطناعي باستخدام السائل املنوي الناتج
عن الحيوانات املتفوقة وراث ًيا.

مجلة الوكالة الدولية للطاقة الذرية ،حزيران  /يونيه 31 | 2016

