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العراق يستخدم التكنولوجيا النووية لتحسين إنتاجية المحاصيل
والتكيف مع تغير المناخ

الجديد الذي طُ ِّور من خالل تقنية تحسني
السالالت ِب َحثِّ الطفرات بإنتاجية تبلغ أربعة
أطنان لكل هكتار .وتستأثر هذه األصناف
الجديدة بقرابة  %65من القمح املنتَج يف
العراق اليوم.

(الصورة من :الوكالة الدولية للطاقة الذرية)

كام أن هذه األصناف الجديدة أكرث مقا َومة
للعواصف الغبارية  -وهي مشكلة أخرى
تواجه املزارعني عىل نحو متزايد .وهنا يقول
تهب
عبدالرزاق“ :منذ بعض األعوام ،كانت ُّ
علينا  17عاصفة غبارية يف العام الواحد”.
“وأما اآلن ،وألسباب منها املراعي غري املحمية،
تهب علينا أكرث من مئة عاصفة غبارية .ويؤثر
ُّ
ذلك يف خصوبة الرتبة ،وموارد املياه والبرش”.

هناك صنف جديد من القمح املقاوِم للجفاف
طُ ِّور بدعم من الوكالة الدولية للطاقة الذرية
ومنظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة،
وضاعف الصنف املذكور الغالت أربع مرات
يف العراق .ويستأثر هذا الصنف الطافر بقرابة
ث ُلثي جميع القمح املنتَج يف هذا البلد.
وعىل نحو متزايد يستخدم العراق التكنولوجيا
النووية لتحسني غالت محاصيله وللتغلُّب
تغي املناخ .وط َّور باحثو هذا
عىل تبعات ُّ
َ
أصناف نباتات جديدة مقاوِمة للجفاف
البلد
وحسنوا إدارة املياه والرتبة.
َّ
ويقول إبراهيم بكري عبدالرزاق ،مدير عام
دائرة البحوث الزراعية ضمن وزارة العلوم
والتكنولوجيا العراقية ،إن هذه التطورات قد
ساعدت يف تحسني إنتاج األغذية ويف التك ُّيف
مع تغري املناخ“ .ط َّورنا مجموعة تقنيات تتسم
بالكفاءة بهدف التغلب عىل أكرث املشكالت
إلحا ًحا يف مجال الزراعة”.
ومنذ مطلع األلفية الثانية تشهد مراعي
العراق ،حيث يرعى الرعاة خرافهم
وماشيتهم ،درجات حرارة أكرث دفئًا وهطول
قائل إن عدم
أمطار أقل .ويرشح عبدالرزاق ً
أقل
وجود غطاء نبايت جعل تلك املراعي ّ
خصوبة وأكرث عرضة للتآكل ،وهو ما يؤثر
يف الزراعة املسقية يف البالد ومناطق
إنتاج القمح.
26

| مجلة الوكالة الدولية للطاقة الذ ِّرية ،كانون األول/ديسمبر ٢٠١٦

ويف الفرتة من عام  2007حتى عام  2011عمل
عبدالرزاق وزمالؤه مع خرباء من الوكالة
الدولية للطاقة الذرية ومنظمة األغذية
والزراعة لألمم املتحدة للتوصل إىل حلول
لهذه التحديات من خالل تحسني السالالت
ِب َحثِّ الطفرات .وتنطوي هذه التقنية عىل
تعريض بذور النبات واالحتشاشات إىل إشعاع
الستحداث تن ّوع ورايث ومن ثم اختيار السامت
املحسنة ذات االهتامم.
الزراعية َّ
واستخدم علامء عراقيون هذه التقنية لتطوير
محسنة من املحاصيل التقليدية
أربعة أصناف َّ
التي تتح َّمل الجفاف والرتبة املالحة م ًعا  -وهذه
الظروف املعروفة عن املناطق الجافة تعوق منو
النباتات .وهذه األصناف مقاوِمة أيضً ا لل ُّرقاد
(انحناء السيقان)  -عندما تنزاح السيقان أو
الجذور عن أوضاعها الرأسية والسليمة  -وأيضً ا
مقاوِمة النتثار البذور ،وهام سببان رئيسان
لخسارة الغالل يف املحاصيل.

ما هو أبعد من األغذية
تعاون العراق أيضً ا مع الوكالة الدولية للطاقة
الذرية يف تطبيق التكنولوجيا النووية يف مجاالت
أخرى ،مثل الطب النووي ،والعالج اإلشعاعي،
والصناعة ،مبا يف ذلك تشييد أنابيب نفط
باستخدام أساليب االختبارات غري املتلفة.
يقل عن ذلك أهمية إخراج املجمع النووي
وال ُّ
العراقي الذي ُد ِّمر يف عام  2003من الخدمة
واستصالحه بيئ ًيا.
ومنذ عام  2006تعمل الوكالة الدولية للطاقة
الذرية مع مسؤولني عراقيني للح ِّد من املخاطر
اإلشعاعية التي يتعرض لها الجمهور والبيئة
من خالل إخراج املنشآت القدمية من الخدمة،
واستصالح املناطق بعد تطهريها من التلوث،
وأيضً ا مواقع التخلُّص.

وهنا يقول عبدالرزاق“ :جميع النتائج قُ ِّدمت
للمزارعني مبارشةً .واآلن يخربنا املزارعون أنهم
يريدون النباتات الجديدة“ ”.بل إنهم مستعدون
لدفع مبلغ أكرب ألنهم يعرفون أن القمح والشعري
مقاومان للملوحة ،ومقاومان للجفاف ،ويتسامن
بإنتاجية عالية”.

وهنا يقول إيريك هاول ،املدير العام لرشكة
تقييم املخاطر البيئية Facilia Projects
املشاركة يف هذا املرشوع“ :املرشوع مه ّمة
ال يُستهان بها“ ”.فهو ُ
يطال جميع املجاالت ذات
الصلة التي ميكن أن يفكر فيها املرء :من الدعم
ووصول إىل الترصف
ً
الرقايب ،واألمان اإلشعاعي،
يف النفايات املشعة .واضطلعت الوكالة بدور
أسايس يف تنسيق أعامل اإلخراج من الخدمة يف
هذا البلد”.

وبينام ينتج الصنف التقليدي من القمح العراقي
ط ًنا واح ًدا ال أكرث لكل هكتار ،يتميز الصنف

ويقول عبدالغني شخاشريو ،املسؤول عن إدارة
الربامج يف الوكالة الدولية للطاقة الذرية ،إن
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خرباء من العراق ومن الوكالة الدولية للطاقة
الذرية قد ناقشوا ما سبق إىل جانب مجاالت
التعاون التقني األخرى خالل اجتامع ُعقد
يف فيينا يف آب/أغسطس  2016لصوغ خطة
جديدة للتعاون املع َّزز.

ويف هذه األثناء ،يعمل علامء وباحثون مثل
عبدالرزاق ملساعدة العراق يف أن يتق َّدم
خطوة إىل األمام نحو تحقيق أهداف األمم
املتحدة للتنمية املستدامة .وهنا يقول هاول:
“أحيانًا يُنىس العراق .لكن بوجود املزيد

وبتحسن
من األطراف املعنية املنخرطة
ُّ
الوضع األمني ،ميكن دامئًا أن تتغري
هذه القصة”.
— بقلم لورا جيل

تطبيق محمول جديد يساعد األطباء في تقييم السرطان لدى النساء

وهنا تقول ديانا بايز ،رئيسة قسم الطب النووي
والتصوير التشخييص يف الوكالة الدولية للطاقة
الذرية“ :أحد أبرز التحديات التي تواجه األطباء
اإلكلينيكيني هو تحديد أكرث العالجات فعالية
بأقل مخاطرة
ملرضاهم ،وضامن ظروف ُمثىل ّ
ممكنة“ ”.وتساعد االبتكارات التكنولوجية مثل
هذا التطبيق الذي يح ّدد مراحل الرسطانات
النسائية يف التص ِّدي لهذا التح ِّدي من خالل جعل
املعلومات األساسية يف متناول الطبيب ”.وهذا
التطبيق يشمل أيضً ا اسرتاتيجيات الستقصاء
الرسطان ومكافحته تقوم عىل أفضل املامرسات
التي أق َّرها االتحاد الدويل لطب النساء والتوليد.
والرسطان أحد األسباب الرئيسة للوفيات حول
العامل ،ويناهز عدد حاالت الرسطان الجديدة
املكتشفة سنويًا  14مليون حالة وعدد الوفيات
الناجمة عن الرسطان  8ماليني حالة وفاة.
وتشمل الرسطانات النسائية مجموعة عريضة
من األورام التي تنشأ يف األعضاء التناسلية
األنثوية  -ال َف ْرج ،وامل َ ْهبِل ،و ُعنق ال َّر ِحم ،وال َّر ِحم،
وقناتا فالوب ،واملبيضان .وتشري التقديرات إىل
اكتشاف أكرث من مليون حالة وحدوث نصف
مليون حالة وفاة حول العامل سنويًا بسبب
الرسطانات النسائية.
وهنا تقول بايز“ :تتمثل العنارص املحورية
للتص ِّدي لعبء الرسطان حول العامل يف الكشف
املبكر والتشخيص الدقيق ،والتقييم الدقيق

(الصورة من :الوكالة الدولية للطاقة الذرية)

يهدف تطبيق محمول جديد إىل تقديم أفضل
رعاية رسطان ممكنة للنساء فهو مص َّمم
ملساعدة األطباء يف تقييم مدى انتشار الرسطان
يف األعضاء التناسلية األنثوية ،برسعة ودقة
أفضل ،ومن ثم اختيار العالج األنسب .ويتوافر
تطبيق FIGO Gyn Cancer Management
(التدبري العالجي للرسطان النسايئ من االتحاد
الدويل لطب النساء والتوليد) لالستخدام عىل
األجهزة التي تعمل بنظا َمي التشغيل آي أو إس
وأندرويد.
ملدى انتشار املرض ،واالختيار املالئم للمنهجية
العالجية”.

أو العالج الكيميايئ أو أي شكل آخر من العالج
هو الخيار األنسب للمريضة.

ويف حال تشخيص اإلصابة بالرسطان ميكن
لألطباء استخدام التطبيق الجديد ملتابعة
التخطيط للعالج وفق املبادئ التوجيهية
الخاصة بتحديد مراحل الرسطان والتدبري
العالجي الصادرة عن االتحاد الدويل لطب
النساء والتوليد واملعتمدة عامليًا .ومتثل
هذه املبادئ التوجيهية نظاً ًما موح ًدا يقوم
عىل توافق آراء الخرباء ويت ُّم تحديثها دوريًا
مبا يواكب املعرفة الطبية الناشئة يف مجال
الرسطانات النسائية .وهي تشكل نظا َم معايري
يعتمد عىل نطاق عريض من الفحوص الطبية
واملتغريات األساسية املتعلقة بالورم ،مبا يف
ذلك حجمه وموضعه ،وما إذا كانت الخاليا
الرسطانية قد انترشت وبلغت العقد اللمفية
أو أجزاء أخرى من جسم املريض (النقائل).

والتطبيق الجديد مفيد لطائفة من األخصائيني
الطبيني ،من بينهم أخصائيو األمراض النسائية،
وأخصائيو عالج األورام ،وأخصائيو علم
األمراض ،والجراحون.

ويُنظر يف هذه املتغريات األساسية م ًعا ،مع إيالء
اهتامم خاص ألي انتشار خارج املوقع األصيل
للورم .ويف العادة يتم التعبري عن النتائج عىل
شكل مراحل ترتاوح من املرحلة األوىل حتى
املرحلة الرابعة ،مع وجود عدة مراحل فرعية.
ثم يستعني األطباء بتلك املراحل التخاذ قرار مبا
إذا كانت الجراحة أو العالج اإلشعاعي

وهنا تقول نرييا باتال ،أخصائية األمراض
النسائية من االتحاد الدويل لطب النساء
والتوليد“ :باستطاعة األطباء إدخال أبرز
التفاصيل املتعلقة بورم املريضة يف التطبيق،
حتى عندما يكون التطبيق غري متصل بالشبكة،
وبعدها ميكنهم أن يجدوا املعلومات التي
يريدونها بطريقة تفاعلية وبالرسعة الالزمة”.
“وهذه خطوة بسيطة ،غري أنها مهمة ،ألنها
تساعد يف تقصري الفجوة أكرث فأكرث يف الوصول
إىل الرعاية الجيدة حول العامل”.
ومتثل مكافحة الرسطان أحد أهم مق ِّومات عمل
الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول العامل .وتسهم
يف مساعدة البلدان يف تحقيق أهداف األمم
املتحدة للتنمية املستدامة ،السيام هدف الح ّد من
عبء األمراض غري امل ُعدية ،مثل الرسطان ،مبقدار
الثلث ،بحلول العام .2030
— بقلم نيكول جاويرث
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