
تغيُّر المناخ

حقل يحتوي على سالالت 
طافرة من الكينوا

الصورة من: )ل. غوميز-باندو، الجامعة 

الزراعية الوطنية في المولينا، بيرو(.

املعركة الهادفة ملساعدة البلدان النامية يف التغلب عىل يف 

التهديدات الناتجة من تراجع إنتاج األغذية جراء تغيُّ 

املناخ، اسرتعى نوع من املحاصيل الشبيهة بالحبوب الصالحة 

لألكل االهتامم الدويل نظراً ملا له من قيمة تغذوية فريدة. 

وسوف تُتاح للمزارعني يف شكل طفرات متكيِّفة مع البيئات 

الصعبة يف بوليفيا وبيو أصناف جديدة ومحسنة من الكينوا 

التي كانت تزرع عىل مر التاريخ يف مرتفعات أمريكا الجنوبية.

تقول ل. غوميز-باندو، أستاذة ورئيسة برنامج بحوث الحبوب 

والغالل املحلية يف الجامعة الزراعية الوطنية يف المولينا، بيو، 

إن زيادة التنوع الجيني هو نتاج استخدام التقنيات النووية 

الذرية  للطاقة  الدولية  الوكالة  مع  بالتعاون  اإلطار(  )أنظر 

وتضيف  )الفاو(.  املتحدة  لألمم  والزراعة  األغذية  ومنظمة 

عىل  اختيت  التي  الكينوا  من  طافرة  ساللة   64 ”هناك  أن 

أساس غالتها املحتملة وجودتها للسوق. وسوف تخضع هذه 

السالالت الطافرة ملزيد من التقييم وسيُطلَق أفضلها كأصناف 

جديدة يف الفرتة 2016-2015“.

وتوضح غوميز-باندو أن استخدام أصناف جديدة وعالية الغلة 

من الكينوا سيتيح للمزارعني رفع مستوى دخلهم وزيادة كمية 

ما يتناولونه من بروتني. وسوف توفِّر األصناف الجديدة بذوراً 

بأسعار ميسورة لألشخاص املعرضني لخطر سوء التغذية، خاصة 

األطفال دون الخامسة من العمر.

والوكالة  الفاو  بني  املشرتكة  الُشعبة  ليانغ، مدير  كو  ويقول 

الستخدام التقنيات النووية يف األغذية والزراعة ”نظراً للقيمة 

التغذوية والزراعية واالقتصادية الكبية للكينوا، من املتوقع أن 

تصبح غذاًء رئيسياً لألجيال املقبلة ومحصوالً بديالً هاماً يف ظل 

التحديات الناجمة عن تغيُّ املناخ“. والكينوا رضورية حالياً 

لجهود معالجة الجوع وسوء التغذية والفقر. 

حامية إنتاج الكينوا وتعزيزه 
باستخدام التقنيات النووية

الُشعبة املشرتكة تقنيات نووية متقدمة لتمكني  استخدمت 

املزارعني يف أمريكا الالتينية ويف غيها من املناطق من زيادة 

حفز  خالل  من  ذلك  وتحقق  الكينوا.  بإنتاج  قُدماً  الدفع 

نة للكينوا، وهو ما  الطفرات واكتشاف األمناط الجينية املحسَّ

أسفر عن استنباط أصناف جديدة من الكينوا.

وتتميَّز الكينوا برتكيبها التغذوي االستثنايئ، فهي تحتوي عىل 

بروتني أكرث من األرز البني والشعي والدخن. وهي، باإلضافة 

الغذائية  لأللياف  ممتاز  مصدر  الغلوتني،  من  خلوها  إىل 

واملغنسيوم  الفسفور  من  عالية  مستويات  عىل  وتحتوي 

والحديد والكالسيوم. كام أنها غنية بالفيتامينات. 

بقلم آبها ديكسيت

التكيُّف مع تغيُّر المناخ: تعزيز إنتاج الكينوا باستخدام 
التقنيات النووية
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تغيُّر المناخ

نباتات الكينوا الطافرة 
الجديدة في بيرو. 

الصورة من: )ل. غوميز-باندو، الجامعة 

الزراعية الوطنية في المولينا، بيرو(

االهتامم العاملي بزراعة الكينوا
تُزرع الكينوا يف منطقة األنديز، من كولومبيا يف الشامل إىل 

األرجنتني وشييل يف الجنوب. وتنمو الكينوا أساساً عىل ارتفاع 

يرتاوح بني 3000 و4000 مرت حيث الظروف املناخية املعادية 

تعوق منو املحاصيل األخرى. ومن أهم الدول املنتجة للكينوا 

الواليات  املزارعون يف  أيضاً  بوليفيا، وبيو، وإكوادور. وبدأ 

والدامنرك،  والسويد،  وإنكلرتا،  وفرنسا،  األمريكية،  املتحدة 

وهولندا، وإيطاليا، وكذلك يف املغرب، ومرص، وكينيا، واألنحاء 

الشاملية من الهند، بزراعة املحصول بنجاح متزايد.

وأدى االعرتاف بقيمة الكينوا إىل تحولها من محصول مهَمل 

إىل محصول يزداد الطلب الدويل عليه. وطُوِّرت عدة أصناف 

من الكينوا القادرة عىل تحمل امللوحة أو الجفاف أو الصقيع، 

وأثارت تلك الصفات اهتامماً عاملياً أوسع بزراعتها. وتوجد 

تقنيات  باستخدام  الحصول عليها  قيِّمة ميكن  موارد وراثية 

االستيالد الطفري لتحسني إنتاجية الكينوا ونوعيتها. ويقول 

لجوبتشو جانكولوسيك، وهو أخصايئ يف علم الوراثة يف الُشعبة 

املشرتكة بني الفاو والوكالة، ”باستخدام التقنيات النووية ميكن 

الحد من أثر الصفات السلبية“. واستحدث العلامء اآلن أصنافاً 

أقرص تُحصد بسهولة أكرب ولها دورة منو أقرص، وتحتوي عىل 

كمية أقل من الصابونني، وهو منظف ينمو بصورة طبيعية 

ويعطي الحبة مذاقاً مراً. وسوف تسهم األصناف الجديدة التي 

من املتوقع إطالقها يف أواخر هذه السنة يف زيادة إنتاج الكينوا 

وتحسني ُسبل معيشة املزارعني.

واعرتافاً باملامرسات املتوارثة بني شعب األنديز الذي متكَّن عىل 

امتداد القرون من الحفاظ عىل الكينوا يف حالتها الطبيعية 

كغذاء لجيل اليوم وألجيال الغد، أعلنت الجمعية العامة لألمم 

املتحدة عام 2013 باعتباره ”السنة الدولية للكينوا“.

االستيالد الطفري للنباتات هو عملية تعريض بذور النباتات 

أو فسائلها أو أوراقها املقطعة لإلشعاعات، مثل أشعة غاما 

أو األشعة السينية، ثم غرس البذور أو زراعة املادة املشععة 

بعد  ويتم  نبيتة.  عىل  للحصول  م  معقَّ جذري  مستنبت  يف 

ويُستخَدم  خصائصها.  وفحص  الفردية  النباتات  إكثار  ذلك 

االستيالد الجزيئي باالستعانة بالواسامت الذي يشار إليه يف 

كثي من األحيان باسم االنتخاب باالستعانة بالواسامت، لترسيع 

انتقاء النباتات التي تحمل الصفات ذات االهتامم )الصفات 

املرغوبة(. ويشمل االنتخاب باالستعانة بالواسامت استخدام 

الواسامت الجزيئية النتقاء النباتات التي تحمل جينات معيَّنة 

تُعربِّ عن الصفات املرغوبة. وتستمر زراعة النباتات التي تظهر 

عليها الصفات املرغوبة.

وال ينطوي االستيالد الطفري للنباتات عىل تعديل للجينات، 

ولكنه يستخدم املادة الوراثية الخاصة بالنبات ويحايك العملية 

الطبيعية التي يحدث من خاللها الطَّفر الطبيعي، فهو محرِّك 

التطور وعملية لوال ذلك الستغرقت ماليني السنوات. وميكن 

للعلامء، باستخدام اإلشعاعات، التقصي كثياً من املدة التي 

يستغرقها حدوث تغييات مفيدة إىل مدة تصل لسنة واحدة. 

وتستهدف تقنيات الفحص صفات معيَّنة لتلبية االحتياجات 

الرئيسية، مثل تحمل مستويات امللوحة العالية يف الرتبة أو 

مقاومة أمراض وآفات معيَّنة. ومن خالل ذلك ميكن التحقق 

من األصناف الجديدة الستخدامها يف مدة زمنية قياسية.

العلوم 
االستيالد الطفري للنباتات
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