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الكثري من املحاصيل يف جميع أنحاء العامل، يتعرض 

يف  الطامطم  إىل  باكستان  يف  القطن  من 

موريشيوس والقمح يف أفغانستان، للدمار بسبب األمطار غري 

املنتظمة، وموجات الجفاف، واألمراض، والحرارة الشديدة التي 

يفاقمها تغريرُّ املناخ. ويف ظل استمرار املساعي العاملية نحو 

إيجاد حلول لتحديات املناخ، يستخدم ثالثة باحثني تدريبهم 

والوكالة  والزراعة  األغذية  املشرتكة بني منظمة  الُشعبة  مع 

أجل  من  والزراعة  األغذية  يف  النووية  التقنيات  الستخدام 

استحداث سالالت نباتية جديدة تستطيع تحمل هذه الظروف 

املعاكسة واملساعدة عىل تقوية منو املحاصيل يف بلدانهم.

القطن يف باكستان
مخترب  فريق  ورئيس  العلامء  كبري  الرحامن،  محبوب  يقول 

املعهد  للسالالت يف  الجزيئي  النباتية والتحسني  الجينومات 

التابع  الوراثية  والهندسة  البيولوجية  للتكنولوجيا  الوطني 

لهيئة الطاقة الذرية الباكستانية ”إن تغريرُّ املناخ يسبب أرضاراً 

كبرية للمحاصيل يف باكستان، 

جسيامً  سلبياً  تأثرياً  ويؤثر 

لقطن  ا تات  نبا منو  عىل 

وعىل  وإنتاجيتها  ونضجها 

حياة املزارعني“. ويوضح قائالً 

”أستخدم تدريبي يف مشاريع 

نباتية  أنواع  لتطوير  مختلفة 

مجموعات  فيها  مبا  جديدة، 

والقمح  القطن  من  طافرة 

رة  لحرا ا درجات  تتحمل 

أكرب  قدرة  ولديها  املرتفعة 

ر  عىل مقاومة األمراض. وطوَّ

سبعة  اآلن  حتى  فريقي 

أصناف من القطن“. والقطن هو أحد أهم املحاصيل النقدية 

يف باكستان ومصدر رئييس للعملة األجنبية، وهو أيضاً مصدر 

هام لرزق كثري من السكان الذين يعيش أكرث من 70 يف املائة 

منهم يف املناطق الريفية.

النباتية  السالالت  تحسني  مخترب  يف  مرتني  رحامن  وتدرَّب 

وصفاتها الوراثية، وهو أحد املختربات الخمسة التي تتألف 

بني  املشرتكة  الحيوية  والتكنولوجيا  الزراعة  مختربات  منها 

بالنمسا، وكانت أول مرة يف  الفاو والوكالة يف زايربسدورف 

حزيران/يونيه 2012 ثم يف شباط/فرباير 2013. وتََعلََّم كيفية 

استحداث أصناف نباتية جديدة باستخدام االستيالد الطفري 

خرباء  مع  كثب  عن  وعمل   )13 الصفحة  يف  اإلطار  )أنظر 

الوكالة والعلامء من جميع أنحاء العامل. 

يقول رحامن ”قبل تدريبي، مل يسبق يل االحتكاك مبثل هذا 

النوع من العمل البحثي، وتبنيَّ يل أنه أروع طريقة الستحداث 

ويُبنينّ  زمنية محدودة.  نباتية جديدة يف غضون مدة  أنواع 

مقارنة  أفضل  بشكل  تعمل  أن  ميكن  األداة  هذه  أن  ذلك 

بأدوات االستيالد التقليدية“.

ويعمل رحامن حالياً مع فريق يف املعهد من خالل مرشوع 

استحداث  يف  مهاراته  ويُطبِّق  للوكالة،  تابع  تقني  تعاون 

أصناف نباتية جديدة من القطن والقمح مقاومة لإلجهادات 

وهو   – القطن  ورق  تجعد  مرض  مثل  واألمراض،  البيئية 

غلة  من  كثرياً  ويقلل  النبات  منو  يوقف  أن  ميكن  فريوس 

محصول القطن. 

القطن  ”أستنبط كل سنة سالالت طافرة من  يقول رحامن 

من  ملزيد  الطافرة  السالالت  تلك  تخضع  وحاملا  والقمح. 

االختبار، سيُختار أفضلها إلكثاره وسيوزَّع بعد املوافقة عليه 

الطافرة  السالالت  تتاح  أن  املتوقع  ومن  املزارعني“.  عىل 

أو 2017 الختبارها يف عدة مزارع،  الجديدة يف عام 2016 

الظروف  ن  الغالت وستحسِّ الحفاظ عىل  تساعد يف  وسوف 

االجتامعية-االقتصادية للمجتمع الريفي. 

التدريب على التكيُّف: باحثون من باكستان 
وموريشيوس وأفغانستان يستنبطون نباتات طافرة 

للتغلب على تغيُّر المناخ 
بقلم نيكول جاويرث
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سارايي بانوماتي، كبيرة علماء 
البحوث في معهد البحث 

واإلرشاد في ميدان األغذية 
والزراعة، موريشيوس. 

)الصورة من: د. نديايي فاتو( 

سكندر حسيني، رئيس مركز 
بحوث الكيمياء والبيولوجيا 

والزراعة في أكاديمية العلوم 
األفغانية

)الصورة من: الفاو/الوكالة(

الطامطم يف موريشيوس 
معهد  يف  البحوث  علامء  كبرية  بانومايت،  سارايي  تقول 

والزراعة  األغذية  ميدان  يف  واإلرشاد  للبحث  موريشيوس 

االجتامعية- األنشطة  بعض  الغزيرة  األمطار  ”تُعطِّل 

عىل  وتؤثر  السياحية،  والصناعات  واملدارس،  االقتصادية، 

ارتفاع  مبزارع كثرية. ويؤثر  الزراعي، وتلحق أرضاراً  القطاع 

الحرارة عىل أمناط زراعة بعض محاصيل الخرضوات  درجة 

مبارشاً عىل  تأثرياً  وإنتاجيتها. وأثر ذلك  والفاكهة وإزهارها 

الزهرة، مام يؤدي  الطامطم، ويَُسبُِّب سقوط  مرحلة إزهار 

إىل تناقص إنتاج الثامر وانخفاض الغالت يف نهاية املطاف“. 

وتضيف أن ”برنامج االستيالد الطفري للطامطم يعالج مشكلة 

املناخ عن طريق استنباط ساللة من الطامطم تتحمل الحرارة، 

ويؤمل أن تتكيَّف مع درجات الحرارة اآلخذة يف االرتفاع“.

عليه  حصلت  الذي  التدريب  تستخدم  إنها  بانومايت  تقول 

الفاو والوكالة يف عام 2011 ويف  يف املختربات املشرتكة بني 

بأبحاثها يف  امليُض قدماً  2014-2015 ملساعدتها عىل  الفرتة 

عتا  وسَّ التدريبيتني  الدورتني  ”كلتا  أن  وتوضح  موريشيوس. 

عىل  اعتامداً  الطفرات  استيالد  استخدام  مجال  يف  معرفتي 

التقنيات النووية وغريها من أجل تحسني املحاصيل. وعالوة 

عىل ذلك، متكَّْنُت من فهم التكنولوجيا البيولوجية واالستفادة 

منها يف اكتشاف الطافرات. وساعدين التدريب الذي تلقيته 

يف  هنا  البحوث  إجراء  عىل  قدرايت  تحسني  يف  الوكالة  من 

وطني“. 

وتذكر بانومايت أن نباتات الطامطم الطافرة الجديدة ما زالت 

قيد التقييم والتطوير من خالل مرشوع ممول من الوكالة، 

ولكن النتائج األوَّلية تكشف عن أن بعض السالالت الطافرة 

تتميَّز بقدرتها عىل تحمل اإلجهاد الناجم عن الحرارة. ومن 

املتوقع إطالق هذا الصنف لتوزيعه بحلول أواخر عام 2016 

وسوف ”يساعد عىل تحسني إنتاج الطامطم محلياً وسيزيد 

من إيرادات صغار املنتجني“. 

القمح يف أفغانستان
يقول سكندر حسيني، رئيس مركز بحوث الكيمياء والبيولوجيا 

والزراعة يف أكادميية العلوم األفغانية ”ميتلك املزارع العادي 

يف أفغانستان هكتاراً واحداً من األرايض، ويبلغ متوسط عدد 

أفراد األرسة األفغانية سبعة أفراد، ولذلك استفاد 000 350 

شخص من زيادة غالت النباتات وقدرتها عىل مقاومة األمراض 

أصناف  باستخدام  األرايض  من  50 هكتار   000 زراعة  بعد 

بذور القمح الجديدة التي استنبطتها بعد تدريبي يف الوكالة،. 

عىل  أفغانستان  سكان  من  املائة  يف   70 من  أكرث  ويعتمد 

اختيار  فإن  بها، ولذلك  املرتبطة  التجارية  الزراعة واألعامل 

الطفرات التي تناسب املناخ، واستخدام األصناف الجديدة، 

هام بدرجة كبرية ألفغانستان ولُسبل معيشة املزارعني“.

النووية يف استيالد  التقنيات  وتدرَّب حسيني عىل استخدام 

والوكالة  الفاو  بني  املشرتكة  املختربات  يف  النباتية  الطفرات 

”ساعدين  حسيني  ويقول   .2012 عام  ويف   1992 عام  يف 

تحسني  يف  اإلشعاعية  التقنيات  تعلم  عىل  التدريب  هذا 

السالالت النباتية وتحديد أفضل أصناف القمح املناسبة ملناخ 

أفغانستان وتربتها“. والكثري من أصناف البذور التي استنبطها 

حسيني استخدمت بنجاح يف عدة مقاطعات أفغانية. ونال 

مجاالت  يف  األعامل  من  وغريه  العمل  هذا  بفضل  حسيني 

تحسني السالالت النباتية األخرى جائزة اإلنجاز املشرتكة بني 

الفاو والوكالة يف استيالد الطفرات النباتية لعام 2014 ورُشح 

للجائزة العاملية للغذاء يف الفرتة 2014-2012. 

وهو يعمل اآلن عىل سلسلة جديدة من بذور القمح التي 

نتائج طيبة.  التوصل إىل  يتوقع  التقييم، ولكنه  تزال قيد  ال 

من  أفضل  ألنها  اختريت  تجريبية  أصناف  ”ستة  إن  ويقول 

غريها وألن غالتها تزيد مبقدار أكرث من الضعف عىل غالت 

األصناف األصلية، كام أنها أكرث مقاومة لألمراض. ونعكف اآلن 

عىل دراسة وبحث الجيل املقبل من هذه البذور من أجل 

املستقبل“. 
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