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كيف تساعد التكنولوجيا النووية السودانيات على
تحقيق أفضل استفادة من أراضيهن

بقلم نيكول جاويرث

يف

أطراف السودان ،وتحت الشمس املحرقة ،ترثثر نساء
ملتحفات من الرأس إىل القدمني بأثواب زاهية األلوان
وهن يجنني خرضوات خرضاء مزدهرة إلطعام أرسهن وجريانهن
وكسب املال .فحقولهن تزدهر وسط مسافات شاسعة من
األرايض العطىش ألن العلوم النووية ساعدتهن عىل تحقيق
أفضل استفادة من إمدادات املياه املحدودة وعىل االستخدام
األمثل لألسمدة.

“كنا ال منلك شيئا .ومل يكن لدينا سوى القليل من الطعام ،وكان
يتعني علينا أن نشرتيه من السوق .بل مل نكن نعرف كيف
تزرع الخرضوات” ،هكذا قالت فاطمة إسامعيل ،وهي مزارعة
من قرية صغرية يف رشق السودان ينفذ فيها منذ عام 2015
مرشوع ري بالتنقيط تدعمه الوكالة.
كانت هؤالء املئات من النساء يعشن حياة مقيدة ال يوجد
فيها سوى القليل من فرص التغيري .وكانت لدى أرسهن،
والعديد منها من الالجئني أو النازحني ،موارد غذائية محدودة،
وكن يعتمدن عىل دخول أزواجهن الشحيحة .ومل يكن متاحا
لهؤالء النساء خيار زراعة غذائهن بأنفسهن أو مغادرة بيوتهن
للعمل وكسب املعيشة.
واآلن ،من خالل مزارع صغرية وبساتني منزلية تزرع عىل
الوجه األمثل باستخدام العلوم والتكنولوجيا النووية،

تستفيد النساء وأرسهن وقرى بأرسها من الحصول عىل
شتى أصناف الخرضوات ،من البصل والباذنجان إىل البامية
والخرضوات الورقية.
“قبل ذلك ،كان طفيل يعاين من سوء التغذية ،وكان عىل أن
آخذه كثريا إىل الطبيب” ،قالت حليمة عيل فرج ،وهي مزارعة
تشارك يف املرشوع“ .أما اآلن ،ومع توافر املزيد من الغذاء
واملزيد من التغذية من الخرضوات ،مل يذهب إىل الطبيب
منذ أشهر”.
وكان العلم نقطة البداية لتغيري جديد لهؤالء النساء .فقد تم
تدريب علميني محليني من هيئة البحوث الزراعية وتزويدهم
بدعم تقني من خرباء من الوكالة ،يف رشاكة مع منظمة
األغذية والزراعة لألمم املتحدة (الفاو) .وتعلَّم هؤالء العلميون
استخدام تقنية املسرب النيوتروين لقياس رطوبة الرتبة ،من
أجل قياس وتحديد مستويات الرطوبة يف الرتبة يف محطة
بحوث كسال ،بغية تحديد كمية املاء التي تحتاجها املحاصيل
واستخدام السامد النرتوجيني عىل الوجه األمثل (انظر اإلطار
الخاص بال ِعلم) .ثم شكلت هذه الدراسات األساس لتحديد
كمية املاء والسامد التي ينبغي توفريها عن طريق نظام ري
يسمى الري بالتنقيط.

العلوم النووية تساعد
السودانيات على تحويل
األراضي الجافة إلى حقول
خضروات.

(الصورة من :نيكول جاويرث ،الوكالة
الدولية للطاقة الذرية)

“تستطيع المرأة ،إذا تم
تمكينها ،أن تشارك في
اتخاذ القرارات في األسرة
والمجتمع .ويساعد ذلك
على الحد من الفقر،
ويجعل التخطيط في
المستقبل أكثر فعالية.
وعند تمكين المرأة ،يصبح
المجتمع أكثر تمكينا”.
— رشيد سر الختم ،المنسق
بمنظمة تالويت للتنمية،
السودان
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يجري العلميون دراسات
بشأن الذرات الموجودة
في التربة والمياه واألسمدة
والمحاصيل لتحديد أفضل
طريقة لزراعة المحاصيل
وإدارة موارد التربة والمياه.
(الصورة من :نيكول جاويرث ،الوكالة
الدولية للطاقة الذرية)

لكل قطرة أثرها
نظام الري بالتنقيط منخفض التكلفة وسهل الرتكيب
واالستعامل .فهو يشتمل عىل حوض مياه ضخم مرتفع يتم
ِ
يستخدم  -عند
التحكم فيه بواسطة صامم فتح وإغالق،
تشغيله  -الجاذبية األرضية لسحب املياه املمزوجة بالسامد
إىل األسفل لتدخل يف سلسلة من األنابيب موضوعة عند قاعدة
النباتات مبارشة .ويسمى استخدام هذه الطريقة التي ميزج
فيها املاء بالسامد عن طريق الري بالتنقيط ’الري املس َّمد‘.

وقالت السيدة يل هنغ ،رئيسة قسم إدارة الرتبة واملياه وتغذية
املحاصيل التابع للشعبة املشرتكة بني الفاو والوكالة الستخدام
التقنيات النووية يف األغذية والزراعة إنه “عىل الرغم من أن
الري بالتنقيط ليس تكنولوجيا جديدة يف حد ذاته فإنه ال
حقائق سريعة:
ميكن أن يكون فعاال وأن ال يضيع سوى القليل جدا
من املاء إال عندما يقام بطريقة صحيحة ويتم
يستخدم الري بالتنقيط ماء
تحسينه إىل املستوى األمثل باستخدام البيانات
أقل بنسبة  ٪60من الماء الذي
العلمية ”.وتروج الفاو طريقة الري املس َّمد
يستخدمه الري السطحي .كما
هذه لدى البلدان واملناطق التي تكون فيها
أنه يحسن غلة محصول البصل
املياه شحيحة وذات قيمة عالية.

بنحو  8 000كلغ/هكتار .ويسفر
ذلك عن دخل إضافي قدره أكثر
من  3700دوالر للهكتار الواحد
من المحصول.

وقال رشيد رس الختم ،املنسق يف منظمة
تالويت للتنمية ،إن “ما يجعل هذا النظام
الخاص بالري بالتنقيط جديدا وابتكاريا هو ما
صدر من هيئة البحوث الزراعية” .فقد أجريت
دراسات رائدة يف حقول حول والية كسال ،عىل الحدود
مع أريرتيا .وتزود هيئة البحوث الزراعية منظامت غري
حكومية ،مثل منظمة تالويت ،بحزمة تقنية كاملة إلقامة
محسنة إىل املستوى األمثل
واستخدام الري بالتنقيط والسامدَّ ،
عن طريق العمل العلمي الذي تم بدعم من الوكالة .وكثريا
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ما تسمى هذه املنطقة ’سلة غذاء‘ السودان ،ألن الرتبة غنية
باملغذيات ،وعند اجتامع هذه الرتبة مع املياه الكافية ،اتضح
أنها بيئة ممتازة لزراعة األغذية .بيد أن إمدادات املياه تتالىش
بدرجة متزايدة بسبب تصاعد درجات الحرارة وتغري املناخ.
وقال الصادق سليامن محمد ،املدير العام لهيئة البحوث
الزراعية“ :املاء والرتبة ودرجة الحرارة :هذه كلها حزمة كاملة”.
“فمن دون نظام سليم للري ،ال ميكنك تحقيق الغلة القصوى،
ولكن من الناحية األخرى ال ميكن أن تحقق الرتبة إمكانياتها
الكاملة من دون استخدام السامد استخداما صحيحا .ولذلك
يتعني علينا أن ننظر إىل الحزمة الكاملة”.
وقد لفت نجاح مرشوع الوكالة التجريبي يف خفض استخدام
املياه بأكرث من  ٪60مع زيادة غلة األغذية بأكرث من  ٪40انتباه
منظامت أخرى ،مثل جمعية الهالل األحمر السوداين ومنظمة
تالويت .وعملت هذه املنظامت بتعاون وثيق مع علميني
من هيئة البحوث الزراعية دربتهم الوكالة إلنشاء وإدارة أكرث
من  50من املزارع الصغرية والبساتني املنزلية لفائدة أكرث من
 400امرأة .وعقب نجاح هذه املشاريع ،تعمل اآلن هيئة
البحوث الزراعية ومنظمة تالويت وجمعية الهالل األحمر
السوداين مع الرشكاء عىل إقامة أكرث من  40نظاما جديدا للري
بالتنقيط لفائدة أكرث من ألف امرأة.

متكني املرأة من أجل
التغيري املستدام

يف حني تستفيد القرية بأرسها من هذه املشاريع الزراعية،
كانت املرأة هي مجال الرتكيز الرئييس بسبب الدور الهام
الذي تؤديه يف رفاه األرسة .فاملرأة تستثمر يف تعليم أطفالها
وصحتهم قدرا من إيراداتها أكرب كثريا مام يستثمره الرجل ،أي
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 ٪90من إيراداتها مقارنة بـ ٪40-٪30بالنسبة للرجال .ويرى
البنك الدويل أن هذا االتجاه ميكن أن يكرس حلقات الفقر التي
متتد عرب األجيال.
وقال رس الختم“ :تستطيع املرأة ،إذا تم متكينها ،أن تشارك يف
اتخاذ القرارات يف األرسة واملجتمع”“ .ويساعد ذلك عىل الحد
من الفقر ،ويجعل التخطيط أكرث فعالية يف املستقبل .فعند
متكني املرأة ،يصبح املجتمع أكرث متكينا”.

ومع استمرار املرشوع ،تتطلع النساء بشغف إىل مواصلة
االستفادة من نجاحهن.
وقالت فاطمة اسامعيل“ :نريد أن نفعل املزيد .نريد أن نوسع
املساحة ونزرع أصنافا أكرث وأصنافا جديدة من الخرضوات.
نريد أن نساعد عىل تعليم أخريات كيف يفعلن هذا .ونحتاج
إىل خزان مياه آخر ،ليك يشارك كل جرياننا وكل نساء القرية.
نريد أن تتاح الفرصة للكل .ونحن عىل استعداد”.

المزارع الصغيرة والبساتين
المنزلية المزودة بنظم الري
بالتنقيط تساعد على تمكين
المرأة في السودان.
(الصورة من :نيكول جاويرث ،الوكالة
الدولية للطاقة الذرية)

العلم
ِ

املسرب النيوتروين لقياس رطوبة الرتبة وتتبع النرتوجني
يستخدم العلميون مسربا نيوترونيا لرصد مستويات الرطوبة يف الرتبة يف مزارع األبحاث .ويُصدر املسرب نيوترونات تصطدم بذرات
الهيدروجني املوجودة يف املياه املوجودة يف الرتبة .ويبطئ ذلك رسعة النيوترونات .ويكشف املسرب عن هذا التغري يف رسعة النيوترونات
ويقدم قراءة تطابق مستوى الرطوبة يف الرتبة .وكلام ازداد عدد ذرات الهيدروجني ،كلام ازداد عدد النيوترونات التي ت ُبطأ رسعتها،
ويوفِّر عدد النيوترونات البطيئة ،الذي ميكن قياسه ،مؤرشا ملستوى الرطوبة.
والنرتوجني مكون أسايس يف الرتبة واألسمدة .ولدى تفاعل ذرات النرتوجني مع الذرات املوجودة يف الرتبة والسامد واملاء ،تتغري إىل أشكال
متتصها النباتات أو تطلق يف الهواء أو متتصها الرتبة بعمق أكرب .وباستخدام أسمدة موسومة بنظائر النرتوجني 15-املستقر ( - )15Nالتي
هي ذرات ذات نيوترونات إضافية أو مفقودة  -يستطيع العلميون أن يتتبعوا النظائر لتحديد مدى فعالية استجابة املحاصيل لألسمدة
ومدى امتصاصها لألسمدة .وميكن أن يساعد ذلك عىل زيادة غلة املحصول وتحقيق االستخدام األمثل لألسمدة.

مجلة الوكالة الدولية للطاقة الذرية ،أيلول/سبتمبر 21 | 2016

