
غرس بذور التغيير: االستيالد الطفري للنباتات 
يساعد بنغالديش على إطعام األعداد المتزايدة 

من السكان بها

بنغالديش كانت  من  الشاملية  املنطقة  يف  القرى 

تصارع الفقر والجوع خالل األشهر الطويلة 

‘املونغا’، لكنها مزدهرة اآلن حيث يقوم  من فرتات موسم 

املزارعون والعامل بحصد أصناف جديدة من املحاصيل تم 

تطويرها باستخدام التقنيات النووية.

مدير  الرئييس  العلمي  املسؤول  اإلسالم،  مفاز  مريزا  يوضح 

للزراعة  بنغالديش  معهد  يف  الحيوية  التكنولوجيا  شعبة 

جوعاً’ ”.  ‘املوت  تعني  بنغالية  كلمة  “ ‘املونغا’  أن  النووية 

ويقول مفاز اإلسالم إنها تُستخَدم لوصف الفرتة بني منتصف 

أيلول/سبتمرب ومنتصف ترشين الثاين/نوفمرب ومن آذار/مارس 

إىل نيسان/أبريل، عندما “ال يوجد عمل لعامل املزارع.  إنهم 

يعانون؛ بال طعام”.

بنغالديش  معهد  عام  مدير  الرزاق،  عبد  أ.هـ.م.  ويوضح   

ما  تستغرق  التقليدية  األرز  محاصيل  أن  النووية،  للزراعة 

يقرب من 140 إىل 150 يوماً لتنضج، مام يؤدي إىل فجوات 

طويلة بني مواسم الحصاد، ويزيد من مخاطر تلف املحاصيل 

صنف  وهناك  والجفاف.  الربَد  وعواصف  األمراض  بسبب 

طافر لألرز ينتجه معهد بنغالديش للزراعة النووية بدعم من 

النووية  التقنيات  باستخدام  الذرية  للطاقة  الدولية  الوكالة 

)أنظر اإلطار( ويتميز بغالت أعىل وفرتات نضج أقرص ترتاوح 

بني 110 و 120 يوماً، مام يسمح بـ 30 إىل 35 يوماً إضافياً 

لزرع محاصيل وخرضوات أخرى. 

يقول عبد الرزاق إنه مع هذا الصنف، “يتجه املزارعون اآلن 

إىل الخرضوات الشتوية والبقول والبذور الزيتية، ثم يتجهون 

ثانيًة ملحصول أرز آخر. لذلك تحتل املحاصيل كامل الفرتة، 

مام يعزز النشاط الزراعي ويزيد كثافة الحاصالت”. ويشري 

الرزاق إىل أن ذلك أدى لزيادة دخل املزارعني، مبا يف  عبد 

ذلك النساء، وساهم أيضاً يف زيادة إنتاج بنغالديش من األرز 

بنحو 26 يف املائة منذ عام 2003.

ويف الجزء الشاميل الغريب من بنغالديش، وهو إقليم ال يتأثر 

املزارعني  جديدة  طافرة  أصناف  ساعدت  املونغا،  مبوسم 

محمد  يقول  القاسية.  البيئية  الظروف  مواجهة  عىل  أيضاً 

فريد اإلسالم، وهو مزارع من قرية إيشوردي: “لقد تغريت 

سبل عيش املزارعني بفضل األصناف ]الطافرات[ الجديدة، 

العدس”. “اآلن أستطيع  الذهبية و  اللوبيا  وخاصًة أصناف 

تلبية احتياجات عائلتي؛ وستدرس ابنتاي بالجامعة. وميكنني 

اآلن رشاء أطعمة ومالبس أفضل. ويف العام املايض، اشرتيت 

بنيت  وكذلك  مزرعتي،  حجم  لزيادة  زراعية  أرضاً  أيضاً 

بيتي الجديد. ومل تعد عائلتي تشكو بشأن احتياجاتها. إنها 

سعيدة”. 

ويقول عبد الرزاق إن املزارعني الساحليني يواجهون مشكلة 

تتأثر  األرايض  من  هكتار  مليون  من  فأكرث  متاماً.  مختلفة 

للزراعة  املالحة والتدهور وهي غري صالحة  الرتبة  بظروف 

باستخدام املحاصيل التقليدية. ويوضح عبد الرزاق أن هناك 

اآلن صنفني طبيعيني أكرث تحمالً للملوحة، وباالستعاضة عن 

بنغالديش  ينتجها معهد  التي  باألصناف  التقليدية  األصناف 

للزراعة النووية، ميكن زراعة 40 إىل 50 يف املائة من هذه 

األرايض البور. ويؤكد: “لكننا بحاجة إىل مزيد من األصناف 

مزروعة عىل  األرايض  إبقاء  أجل  امللوحة من  تتحمل  التي 

مدار السنة.” 

اإلعداد لتغري املناخ
األوضاع  تفاقم  من  يزيد  املناخ  تغري  إن  الرزاق  عبد  يقول 

البيئية يف البلد، فهو يتسبب يف دخول مياه مالحة أكرث إىل 

الرتبة العادية وسقوط األمطار يف غري أوانها مام يؤدي إىل 

فيضانات وعدد متزايد من املناطق ذات الجفاف الشديد .

النباتات  أصناف  ساعدت 
التي  الجديدة  الطافرة 
التقنيات  فيها  اسُتخِدمت 
فريد  محمد  المزارع  النووية 
غالت  زيادة  على  اإلسالم 
المحاصيل وتحسين معيشته. 

)الصورة من: أ. خليل/معهد بنغالديش 

للزراعة النووية

تلبية  أستطيع  “اآلن 
احتياجات عائلتي؛ وستدرس 
ويمكنني  بالجامعة.  ابنتاي 
ومالبس  أطعمة  شراء  اآلن 

أفضل.”

- محمد فريد اإلسالم، مزارع، إيشوردي

بقلم نيكول جاويرث

األغذية والزراعةاألغذية والزراعة
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ويقول مفاز اإلسالم: “إن الحكومة تدفعنا القتناء أصناف طافرة 

جيدة ومستدامة ملواجهة قضايا تغري املناخ املقبلة.” “وهذا 

هو السبب يف أننا ندرك متاماً أهمية التكنولوجيا النووية يف 

تطوير هذه األصناف بحيث نكون مستعدين ملكافحة آثار تغري 

املناخ عىل التنمية الزراعية”.

ومع دعم الوكالة من خالل التدريب واملنح الدراسية وزيارات 

الخرباء وتطوير املوارد البرشية واملختربات، وتوفري املعدات 

النووية  للزراعة  بنغالديش  معهد  استطاع   ،1971 عام  منذ 

تطوير أصناف محاصيل طافرة جديدة. فقد طور املعهد أكرث 

من 59 صنفاً باستخدام التكنولوجيا النووية، و 23 صنفاً من 

12 من أنواع املحاصيل املختلفة باستخدام تقنيات االستعانة 

بالواسامت وغريها من تقنيات االستيالد األخرى. يقول مفاز 

احتياجات  الكثرية “ميكننا معالجة  األصناف  إنه مع  اإلسالم 

ومشاكل املزارعني، واآلن نأمل يف تلبية الطلب املتزايد.” 

املسألة  تنتقل  معدتك،  ملء  “مبجرد  الرزاق:  عبد  يضيف 

إىل النوعية.”  ويقول إن املطالب ترتفع حيث أصبح هناك 

اهتامم من املزارعني والحكومة بالنوعيات املختلفة وبأصناف 

املحاصيل املغذية أكرث، واملدعمة بالزنك والحديد. “إن لدينا 

الزنك  مشاكل صحية خطرية يف بنغالديش مع حاالت نقص 

والحديد، وخاصًة بالنسبة لألمهات املرضعات واألطفال الصغار. 

ويف حالة االفتقار  إىل هذه املغذيات الدقيقة أثناء الحمل، قد 

يَُصنب بأمراض أخرى بعد الوالدة، وقد  يولد أطفال معوقون.” 

نظرة تطلعية
يهدف معهد بنغالديش للزراعة النووية إىل مواصلة التعاون 

مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. يقول عبد الرزاق: “نحن 

حالياً،  أنه  ويوضح  الوكالة.”  مبساعدة  أنشطتنا  أفق  نوسع 

أيضاً  املعهد  للنباتات، يعمل  الطفري  باإلضافة إىل االستيالد 

مع الوكالة عىل إدارة الرتبة واملياه، ومكافحة اآلفات، ونقل 

التكنولوجيا لدعم املزارعني يف بنغالديش والبلدان املجاورة.

وال  مستمرة.  عملية  البحث  “إن  الرزاق:  عبد  ويضيف 

إلرضاء  البحثية  اسرتاتيجيتنا  “وتهدف  التوقف.”  نستطيع 

 املزارعني بنوعية أرقى وأصناف معززة تغذوياً، مع مواجهة 

تطوير  وسنواصل  واملناخ.  الحقول  يف  السائدة  التحديات 

أصناف جديدة وتكنولوجيات جديدة لتلبية طلب املزارعني 

وطلب البلد ككل.”

26,8 مليون طن

33,8 مليون طن

النبات  للنباتات هو عملية تعريض بذور  الطفري  االستيالد 

أو االحتشاشات أو أوراق النبات املقطّعة إلشعاع، مثل أشعة 

غاما، ثم غرس البذرة أو زرع املادة املشععة يف وسط تجذير 

الفردية  النباتات  مضاعفة  تتم  ثم  نبتة.  يولد  مام  معقم، 

مبساعدة  الجزيئي  االستيالد  ويُستخَدم  سامتها.  وتُفَحص 

ما يشار إليه باسم االنتقاء مبساعدة  الواسامت، الذي غالباً 

الواسامت، لترسيع انتقاء النباتات التي تحمل جينات مهمة 

)صفات مرغوبة(. وينطوي االنتقاء مبساعدة الواسامت عىل 

تحمل  التي  النباتات  النتقاء  الجزيئية  الواسامت  استخدام 

جينات معينة تعرب عن صفات مرغوبة. وتتم بعد ذلك زراعة 

تلك التي تُظِهر الصفات املرغوبة.

وال ينطوي االستيالد الطفري للنباتات عىل تعديل الجينات، 

ولكن يستخدم بدالً من ذلك املوارد الوراثية الخاصة بالنبات 

التطور،  محرك  التلقايئ،  للطفر  الطبيعية  العملية  ويحايك 

وهي عملية تستغرق بخالف ذلك مئات املاليني من السنني. 

وباستخدام اإلشعاع، ميكن للعلامء أن يقللوا بشكل كبري من 

ر  الالزم لحدوث تغريات مفيدة إىل مدة قصرية تقدَّ الوقت 

بسنة. وتستهدف تقنيات الفحص املالمئة صفات معينة لتلبية 

املستويات  تتحمل  التي  النباتات  مثل  أساسية،  احتياجات 

العالية من امللح يف الرتبة أو املقاِومة لبعض اآلفات. وميكن 

يف  الستخدامها  الجديدة  األصناف  من صحة  التحقق  بذلك 

وقت قيايس.

العلوم
االستيالد الطفري للنباتات 

إجاميل إنتاج األرز يف بنغالديش

تساهم أصناف األرز الطافرة التي ينتجها معهد بنغالديش 
للزراعة النووية في زيادة إنتاج بنغالديش من األرز

2004 – 2003

2013 – 2012

المصدر: معهد بنغالديش للزراعة النووية
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