َّ
تسخير الذرة من أجل السالم والتنمية

محاربة ُّ
تغير المناخ :إحدى سالالت األرز
َّ
المطورة باستخدام التقنيات النووية آخذة
ُّ
بالتوسع في إندونيسيا
بقلم ميكلوس غاسبر
لنا أن يكون لدينا سالالت تالئم الظروف املناخية األكرث
ُّ
تقل ًبا اجلديدة السائدة والنامجة عن ُّ
تغي املناخ».
ويستطيع املزارعون هنا زراعة األرز ثالث مرات يف السنة
الواحدة ،مرة يف املوسم اجلاف ومرتني يف موسم األمطار.
ً َّ
وأوضح قائال إن طول املواسم قد تفاوت أكرث من املعتاد
ً
يف السنوات األخرية ،ما أسفر عن طقس عام أكرث جفافا
وانتشار آفات وأمراض جديدة .ونتيجة لذلك ،شهد
ُ َّ
َ
املستخدمة يف السابق
تراجع غلت السالالت
املزارعون
إىل ما دون  5أطنان للهكتار الواحد.

عمال في الوكالة الوطنية للطاقة
النووية (باتان) يزرعون سالالت أرز
ُ
استحدثت باستخدام اإلشعاع.
(الصورة من :يوستانتيانا/الوكالة الوطنية
للطاقة النووية)

“من المهم بشكل خاص بالنسبة
لنا أن يكون لدينا سالالت تالئم
ُّ ً
الظروف المناخية األكثر تقلبا
الجديدة السائدة والناجمة عن
ُّ
تغير المناخ”.
— عبد الرسيد أفندي ،مزارع أرز،
جاوة الشرقية ،إندونيسيا

ومتامسكة ورسيع النضج — هكذا ُّ
حيب
املزارعون اإلندونيسيون َّ
حبات أرزهم ،وهذا
َّ
بالضبط ما َّقدمته لهم العلوم النووية .وفوق كل هذا حققت
لهم مداخيل أعىل.

ممتلئة

يف أواخر عام  2017كان موسم الزراعة الثاين الذي
استخدم فيه حوايل  200مزارع يف جاوة الرشقية
السالسة «( Inpari Sidenukالتفاين النووي» باللغة
التحدي الذي يفرضه ُّ
ِّ
تغي املناخ،
اإلندونيسية) ملواجهة
َّ
ويف الوقت نفسه ملضاعفة مقدار غلهتم لتبلغ  9أطنان
للهكتار الواحد .والساللة املذكورة هي واحدة من أصل
 22ساللة أرز َّ
طورها علامء يف الوكالة الوطنية للطاقة
النووية ) (BATANيف إندونيسيا باستخدام اإلشعاع ،وهي
ً
العملية املستخدمة كثريا لتوليد سامت جديدة ومفيدة يف
املحاصيل (انظر مربع العلوم).
وتدعم الوكالة ،بالتعاون مع منظمة األغذية والزراعة
ممولة ًّ
لألمم املتحدة (الفاو) ،وبجهود َّ
جزئيا من خالل
ً
مبادرة االستخدامات السلمية ،الباحثني يف  70بلدا،
مهنا إندونيسيا ،يف استخدام اإلشعاع ألغراض البحوث
الزراعية .ويساعد تطوير سالالت جديدة َّ
وحمسنة يساعد
عىل زيادة إمدادات الغذاء ،وبالتايل تعزيز األمن الغذايئ.
وقال عبد الرسيد أفندي ،وهو مزارع يف مانغران َزرع
الساللة اجلديدة عىل أكرث من نصف قطعة أرضه املمتدة
عىل مساحة  2هكتار« :من املهم بشكل خاص بالنسبة
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ِّ
ولم يؤد إدخال الساللة  Inpari Sidenukإىل استعادة
ً
َّ
أيضا إىل ُ
جتاوز
مستويات الغلة السابقة فحسب ،بل
َّ
معدالت احلصاد السابقة بشكل كبري عرب حتقيق  9أطنان
للهكتار الواحد .وحيث إن النبات أقرص بكثري فإن ذلك
َّ
ً
جيعله أقل عرضة خلطر الرياح القوية اليت كانت تتلف
قرابة ُعرش املحصول.
واملشكلة الوحيدة هي عدم توافر البذور للمزارعني ،وفق
أ .صديق تانويو ،املسؤول بوزارة الزراعة يف جاوة الرشقية.
«من املهم أن َّ
يتم إنتاج املزيد من البذور لزيادة املساحة
املزروعة ،ما سيسهم يف زيادة اإلنتاجية ومداخيل
َّ
ّ
املزارعني» عىل حد قوله .وتتمثل مهمة السلطات
الزراعية يف البلد اآلن يف إنتاج املزيد من بذور الساللة
َّ
َّ
اجلديدة .ولم يعد هذا اإلنتاج املكثف يتطلب التشعيع،
وكل ما حيتاجه هو العملية التقليدية ملضاعفة البذور.
والتعاون السلس بني الوكالة الوطنية للطاقة النووية
والسلطات الزراعية مسألة يف غاية األهمية لضامن
أي ساللة جديدة عىل املزارعني ،عىل ِّ
توزيع ِّ
حد قول إيتا
دويمياين ،أخصايئ حتسني سالالت النباتات يف مركز
التطبيقات النظريية واإلشعاعية التابع للوكالة الوطنية
للطاقة النوويةَّ .
وتم تطوير الساللة  Inpari Sidenukمن
ساللة حملية يف عام َّ ،2018ثم أطلقهتا الوكالة املذكورة يف
َ َّ
بيد أن صعوبات توزيعها جعلت وصولها إىل
عام .2011
املزارعني يستغرق بضعة أعوام.
ِّ
متحمسون للغاية لهذه الساللة
وقال أفندي« :حنن
ً َّ
اجلديدة» .وأضاف قائال إن الدخل اإلضايف الذي يأمل يف
كسبه يف السنوات القادمة سيسهم يف توفري التعليم اجلامعي
ألبنائه وسيسمح له بتوفري املزيد من املال لشيخوخته.

َّ
َّ
مطورة باستخدام التقنيات النووية ألغراض اإلنتاج المكثف
إندونيسيا تختار ساللة فول صويا

اختارت وزارة الزراعة اإلندونيسية ساللة َّ
حمسنة من فول
الصويا ُ
استحدثت باستخدام التقنيات النووية كأساس
خلطهتا الوطنية لتحقيق االكتفاء الذايت الرامية إىل تعزيز
األمن الغذايئ يف البلد.
ُويَع ُّد تيميبَّ ،
املصنع من فول الصويا املختمر ،أحد األغذية
األساسية الوطنية ،ويف العادة ُّ
يتم تناوله مع األرز واملرق.

وبسبب ازدياد تعداد السكان وارتفاع مستويات املعيشة يف
العقدين األخريين ،ازداد االسهتالك بشكل كبري ،وفقدت
ًّ
تدريجيا اكتفاءها الذايت يف إنتاج تيميب.
إندونيسيا
وتستورد إندونيسيا اآلن ما يقرب من  ٪60من  2.2مليون
طن من فول الصويا املسهتلكة كل عامُّ .
وتود احلكومة زيادة
َّ
َّ
اإلنتاج املحيل بشكل كبري .غري أن ذلك يتطلب ساللة
َّ
َّ
مناسبة للمناخ املداري السائد يف البالد ،تتسم بغلت
عالية ومقاومهتا لآلفات املحلية.
وقد اختارت وزارة الزراعة اآلن ساللة َّ
طورهتا الوكالة
الوطنية للطاقة النووية يف إندونيسيا إلنتاج وتوزيع البذور
َّ
عىل حنو مكثف بني املزارعني بفضل سامهتا املؤاتية ،حسبام
َّ
قال لقامن حكيم ،املسؤول يف الوزارة املكلف باملرشوع.
ُ
وط ِّورت الساللة املعروفة باسم  Mutiara 1باستخدام
اإلشعاع ،ويشري املقطع ” “raيف اسم الساللة إىل كلمة إشعاع
باللغة اإلنكلزيية ”.“radiation
ً
وقال جاتوت جاتوت ،وهو واحد من  12مزارعا يف قلب
منطقة زراعة فول الصويا يف جاوة الرشقية ممَّن استخدموا
بالفعل الساللة اجلديدةَّ ،إن للساللة ّ Mutiara 1
عدة
مزايا مقارنة بساللة فول الصويا التقليدية  .وقال يف هذا
َّ
وتتحمل الرياح ومقاومة
السياق« :النباتات أقرص وأقوى،
َّ َّ
لألمراض »،بل واألهم من ذلك ،أن الغلة اليت تزيد عىل
 3أطنان للهكتار الواحد أعىل بنسبة  ٪25من السالالت
ً
املحلية .والبذور أكرب حجام وأفضل جودة ،حيث

جتلب ما بني  6500و  7000روبية ( 44-40سنت يورو)
للكيلوغرام الواحد ،مقارنة بـ  6000روبية للساللة املحلية.
من بني  200مزارع يف هذه القريةُّ ،
يود معظمهم زرع
الساللة  ،Mutiara 1لكن يف الوقت احلارض ال توجد بذور
كافية لتوزيعها علهيم ،كام قال أ .صديق تانيويو ،مسؤول
َّ
«سيتغي هذا اآلن نتيجة لقرار
وزارة الزراعة يف املنطقة.
احلكومة األخري».

ساللة فول الصويا اليت يزرعها
ُ
المزارع اإلندونييس جاتوت جاتوت
ُ
استحدثت باستخدام اإلشعاع.
اختارتها وزارة الزراعة ألغراض
مضاعفة البذور
كجزء من خطتها
ٍ
لألمن الغذائي.
(الصورة من :ميكلوس غاسبر/الوكالة الدولية
للطاقة الذرية)

ويف غضون ذلك ،سيستمر علامء الوكالة الوطنية للطاقة
النووية يف تطوير سالالت جديدة ،من أجل زيادة
حتسني سامهتا .وقال أزري كوسوما ديوي ،أخصايئ
حتسني سالالت النباتات يف مركز التطبيقات النظريية
َّ
واإلشعاعية التابع للوكالة الوطنية للطاقة النووية ،إن
ً
الساللة  Mutiara 1أقل مثالية يف موسم األمطار ،عندما
ً
ً
تكتسب بذورها الكبرية لونا ضاربا إىل السمرة وتكون
أقل قدرة عىل البقاء« .حنن حباجة إىل العمل عىل زيادة
ِّ
حتسني الساللة  Mutiara 1عن طريق حث الطفرات
واستيالد ساللة جديدة ملوسم األمطار».

العلوم
استيالد سالالت جديدة باستخدام تقنيات نووية

قام علامء الوكالة الوطنية للطاقة النووية بتطوير اثنتني وعرشين ساللة أرز من خالل عملية ُتعرف باسم االستيالد الطفري.
طبق هذه العملية منذ ثالثينيات القرن العرشين ُبغية ترسيع استحداث السامت الزراعية اجلديدة ِّ
ُوت َّ
والقيمة وانتقاهئا ،ويستخدم
االستيالد الطفري الرتكيبة الوراثية للنبات نفسه ،يف حماكاة لعملية الطفر التلقايئ الطبيعية .وتنتج عن عملية الطفر ُّ
تغيات
جينية عشوائية ،ما يسفر عن نباتات طافرة ذات سامت جديدة ومفيدة.
ِّ
ويستخدم علامء الوكالة الوطنية للطاقة النووية التشعيع َّ
بأشعة غاما حلث الطفرات يف البذور وترسيع عملية الطفر الطبيعية بشكل
كبري .وبعد تشعيع البذور ،خيترب العلامء نباتات طافرة جديدة للسامت املختلفة ويختارون تلك اليت ُتظهر سامت مفيدة ملزيد من
االستيالد ومن َّثم توزيعها عىل املزارعني.
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