عاما :المساهمة في التنمية
ً 60

تضاعف إنتاجها من األرز ثالث
بنغالديش
ِ
مرات باالستعانة بالعلوم النووية
بقلم نيكول جاويرث

ساعدت

أصناف األرز
الجديدة التي
ت َّم تطويرها باستخدام التقنيات
النووية بنغالديش عىل زيادة
إنتاجها من األرز بثالثة أضعاف
خالل العقود القليلة املاضية ،رغم تفاقُم قساوة
الظروف املناخية .وقد مكَّن ذلك هذا البلد من ضامن
إمدادات آمنة ومطَّردة من األرز ،ويف الوقت ذاته
استباق خُطى النمو الرسيع لسكانها.
َّ
قدم برنامج الوكالة
للتعاون التقين على مدى
السنوات العشر الماضية الدعم
إلى  40من الحاصلين على منح دراسية
والزائرين العلميين من بنغالديش
في مجال األغذية والزراعة.
ًّ
َّ
حاليا ثالثة مشاريع وطنية
وثم ة
ِّ
متعلقة بمجال الزراعة
قيد التنفيذ.

وقال رسوج عيل ،وهو مزارع من قرية غرياباشا
الواقعة بالقرب من الحدود البنغالديشية الهندية
ويزرع نو ًعا جدي ًدا من نبات األرز يُعرف باسم
“ :Binadhan-7لدي قدر أكرب من األرز أُلبِّي
به احتياجات أرسيت ،ومقارنة مبا كان عليه الحال
يف املايض ،تضا َعف دخيل تقري ًبا اليوم بفضل
ما أزرعه من بذور األرز والخردل .كام أنَّني أ َّدخر
رش القدر نفسه من
لست بحاجة إىل ِّ
املال ألين ُ
مبيدات الحرشات”.
وصنف األرز  Binadhan-7هو واحد من عدة أصناف
ُ
أرز ط َّورها علامء من معهد بنغالديش للزراعة النووية
بدعم من الوكالة ومن منظمة األغذية والزراعة لألمم
املتحدة (الفاو) .وطُ ِّور هذا الصنف من خالل عملية
تستخدم اإلشعاعات ت ُعرف باسم االستيالد الطفري
للنباتات (انظر مربَّع “العلوم”) ،وبات أحد أصناف األرز
الرائجة يف الجزء الشاميل من بنغالديش ،وهو يساعد
املزارعني والعاملني عىل ضامن استقرار دخلهم والحصول
عىل فرص للعمل عىل مدار السنة.

صنف األرز  ،Binadhan-7الذي َّ
تم
تطويره من قبل علماء في معهد
بنغالديش للزراعة النووية،
ميمنسينغ  ،بنغالديش.
(الصورة من :ن .جاويرت ،الوكالة الدولية للطاقة الذرية)
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وعىل الصعيد العاملي ،ت َّم باستخدام تقنيات االستيالد
الطفري للنباتات لتطوير وإطالق أكرث من  3 000صنف
من أصناف النباتات .ونظ ًرا إىل أ َّن عدد سكان العامل
يزداد برسعة وإىل أ َّن الظروف املناخية تنطوي عىل
املزيد من التح ِّديات ،ستستمر هذه األصناف
يف االضطالع بدور رئييس فيام يتعلَّق بتلبية الطلب
عىل الغذاء يف العامل.
وقال السيد ليوبتشو يانكولوسيك ،رئيس قسم تحسني
السالالت النباتية وصفاتها الوراثية باإلنابة التابع
للشعبة املشرتكة بني الفاو والوكالة الستخدام التقنيات
النووية يف األغذية والزراعة“ :يوفِّر االستيالد الطفري
للنباتات الوقت واملال للباحثني ،ويتيح استيالد
أنواع النباتات التي يحتاجها املزارعون لتوفري الغذاء
واملال ألرسهم بشكل ف َّعال .وبالنسبة إىل العديد
من املزارعني ،أحدثت هذه األصناف من النباتات
نقلة فارقة”.

مساعدة املزارعني يف شامل بنغالديش

إ َّن ما مييِّز الصنف  Binadhan-7عن أصناف األرز
املحلية هو الوقت األقرص الذي يستغرقه منوه وقدرته
عىل إنتاج قدر أكرب من األرز .فإنتاجية األصناف املحلية
تبلغ حوايل طنني اثنني من األرز املقشور لكل هكتار
وتستغرق حوايل  150يو ًما ليك تنضج وتكون جاهزة
للحصاد .فيام ترتاوح إنتاجية الصنف Binadhan-7
من  3.5إىل  4.5أطنان لكل هكتار ويستغرق حوايل
 115يو ًما ليك ينضج.

عاما :المساهمة في التنمية
ً 60
ومتثِّل هذه األسابيع اإلضافية التي تستغرقها أصناف
األرز املحلية مشكلة مبا أ َّن األرز يكون مع َّرضً ا إىل ظواهر
جوية قسوتها آخذة يف التزايد وإىل مخاطر الحرشات مبا
بتغي الفصول — وهو وضع
تتغي ُّ
أ َّن درجات الحرارة َّ
تغي املناخ يتس َّبب يف أحوال جوية
آخذ يف التفاقم أل َّن ُّ
أكرث تقلُّ ًبا وش َّدة .كام أ َّن ذلك يرتك ح ِّي ًزا محدو ًدا ج ًّدا من
مم يؤ ِّدي
تغي الفصولَّ ،
الوقت لزراعة محصول آخر قبل ُّ
إىل عدم استغالل الحقول لعدة أشهر فيام بني الفصول.
وقال عيل“ :يف املايض ،كان باستطاعتي زراعة محصولني
اثنني فقط ،ث َّم انتظر لعدة أشهر كل سنة دون تحقيق
أي مداخيل ،أ َّما اآلن وبفضل الصنف Binadhan-7
ِّ
باستطاعتي أن أزرع ثالثة محاصيل وأن أحقِّق دخالً عىل
امتداد السنة” .ويكسب عيل قوته وقوت عائلته املتك ِّونة
مم يد ّره عليهم محصول  3ف َّدانات
من خمسة أفراد َّ
من األرض يزرع فيها بذور األرز والخردل .وأضاف عيل:
“لقد استخدمت تلك األموال اإلضافية لتشييد توسعتني
جديدتني ملنزيل .وآمل أن أستطيع كسب ما يكفي من
املال إلرسال أطفايل إىل الخارج يو ًما ما”.

ومنذ إطالقه يف عام  ،2007ساعد الصنف ،Binadhan-7
وفقًا ملعهد بنغالديش للزراعة النووية ،عىل تحسني ُسبل
عيش أكرث من  %20من الشعوب القاطنة يف املنطقة
الشاملية.

ما من وجبة مكتملة دون األرز

تساعد أصناف األرز الجديدة مثل الصنف Binadhan-7
عىل تلبية الطلب عىل هذا الغذاء األسايس يف بنغالديش.

وقال محمد معني الدين عبد الله ،وهو أم ٌني بوزارة
الزراعة يف بنغالديش“ :بالنسبة إىل معظم شعب
بنغالديش ،ال تعترب الوجب ُة وجب ًة إذا مل تشمل األرز.
ومبا أنَّه من املتوقَّع أن يصل عدد السكان إىل  195مليون
نسمة بحلول عام  ،2030فإ َّن ذلك يضع ضغوطًا هائل ًة
عىل قطاع إنتاج األرز”.

وفرة يف املحاصيل الجديدة

عكف معهد بنغالديش للزراعة النووية منذ سبعينيات
القرن املايض عىل تطوير ثالثة عرش صنفًا جدي ًدا من
األرز باستخدام االستيالد الطفري للنباتات ،وذلك جزئيًّا
من خالل املساعدة املق َّدمة من الوكالة وبرنامجها
للتعاون التقني .وت َّم تطوير أكرث من  40صنفًا جدي ًدا
من نباتات املحاصيل يف البالد باستخدام هذه التقنية،
مبا يشمل الحمص ،والجوت ،والعدس ،وبذور الخردل،
والفول السوداين ،وبذور السمسم ،وفول الصويا،
والطامطم ،والقمح.
وتساعد هذه األصناف الجديدة املزارعني يف بنغالديش
حل املشاكل الدامئة من قبيل نقص املياه ،والجفاف
عىل ِّ
والرتبة املالحة ،وتدهور الرتبة ،وجميعها أمور تص ِّعب
بقاء املحاصيل عىل قيد الحياة وتجعل األرايض غري قابلة
لالستخدام ألغراض الزراعة.
ومثلام هو الحال يف بنغالديش ،تستخدم العديد من
البلدان يف جميع أنحاء املنطقة تقنية االستيالد الطفري
للنباتات لضامن حصول شعوبها عىل الغذاء رغم تزايُد
قساوة الظروف املناخية .ويف ترشين األول/أكتوبر
 ،2016استضافت بنغالديش دورة تدريبية نظَّمتها
الوكالة لفائدة علامء من  12بل ًدا يف املنطقة بشأن
االستيالد الطفري للنباتات لتطوير أصناف جديدة
من األرز .وتبا َدل املشاركون يف هذه الدورة الخربات
وتقاسموا املواد بغية تحسني بحوثهم وامليض بها قُد ًما.
كام ركَّز جزء من هذه الدورة التدريبية عىل مساعدة
العلامء الشبان عىل تنمية قدراتهم ومعارفهم يف مجال
التقنيات املتق ِّدمة لتحسني السالالت النباتية لضامن
استمرار هذا العمل يف بلدانهم.

“لدي قدر أكبر من األرز ُأ ِّ
لب به
احتياجات أسرتي ،ومقارنة
بما كان عليه الحال في الماضي،
َ
ً
تقريبا اليوم
تضاعف دخلي
بفضل ما أزرعه من بذور األرز
والخردل”.

— رسوج عيل ،مزارع من قرية غرياباشا،
بنغالديش

و ُعقدت هذه الدورة التدريبية يف إطار العديد من
مشاريع الوكالة للتعاون التقني واملشاريع البحثية
املنسقة املتعلقة باالستيالد الطفري للنباتات التي تت ُّم
َّ
استضافتها كل سنة يف جميع أنحاء العامل.

العلوم

االستيالد الطفري للنباتات
االستيالد الطفري للنباتات هو عملية تعريض بذور النبات أو االحتشاشات أو أوراق النبات املقطَّعة لإلشعاعات،
مم يولِّد نُبيتة .ث َّم تت ُّم
من قبيل أشعة غاما ،ث َّم غرس البذرة أو زرع املادة املشععة يف وسط تجذير معقمَّ ،
مضاعفة النباتات الفردية وت ُف َحص سامتها .ويُستخ َدم االستيالد الجزيئي مبساعدة الواسامت ،الذي غال ًبا ما يشار
إليه باسم االنتقاء مبساعدة الواسامت ،لترسيع انتقاء النباتات ذات السامت املرغوبة التي تحملها جينات
مثرية لالهتامم.
وال ينطوي االستيالد الطفري للنباتات عىل تعديل الجينات ،ولكنه يستخدم بدالً من ذلك املوارد الوراثية الخاصة
بالنبات ويحايك العملية الطبيعية للطفر التلقايئ ،الذي ميثِّل مح ِّرك التط ُّور .وباستخدام اإلشعاعات ميكن للعلامء
ومحسنة من النباتات.
أن يقلِّلوا بشكل كبري من الوقت الذي يتطلَّبه استيالد أصناف جديدة
َّ
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