َّ
تسخير الذرة من أجل السالم والتنمية

التقنيات النووية تساعد الجمهورية الدومينيكية
على القضاء على اآلفات الحشرية واستئناف
صادرات الفواكه والخضروات
بقلم لوتشيانا فيغاس ولورا غيل

تشهد ذبابة الفاكهة المتوسطية
اليت ُ
جمعت من الحقل عمليات
تحديد للتأكد من كونها عقيمة.
َّأدى التشعيع الذي ُ
استخدم
لتعقيم هذه الحشرات
في الجمهورية الدومينيكية
إلى القضاء على هذه اآلفة
في تموز/يوليه .2017
(الصورة من :لورا غيل/الوكالة الدولية
للطاقة الذرية)

َّ
عام  ،2017ختلصت اجلمهورية الدومينيكية من آفة
زراعية كربى ،وهي الذبابة املتوسطية ،مبساعدة تقنية
نووية وبدعم من الوكالة ومنظمة األغذية والزراعة لألمم
املتحدة (الفاو) .فقد أعلن هذا البلد يف متوز/يوليه ،2017
بعد عامني من ِّ
تفش هذه اآلفة اليت َّ
تسببت يف رضر كبري
خال من هذه احلرشة.
لقطاعه الزراعي ،أنه ٍ

يف
“أصبح ذلك بالنسبة إلينا
ُ
ُ
صدمة .فقد أصبحت أخلد
ِّ
إلى النوم وأنا أفكر في الذبابة،
بل أحلم بالذبابة ،وأصحو في
الصباح والذبابة ال تفارق ذهين”.
— أنغيل إيستيفيس ،وزير الزراعة
يف اجلمهورية الدومينيكية

واستخدمت السلطات تقنية احلرشة العقيمة للقضاء عىل
احلرشة (انظر َّ
مربع العلوم).
ُوأعلن عن ِّ
تفش ذبابة الفاكهة املتوسطية يف اجلمهورية

الدومينيكية أول مرة يف آذار/مارس 2015قرب املدينة
السياحية املحبوبة بونتا كاناَّ ،ثم رسعان ما انترشت عىل
امتداد  2000كيلومرت َّ
َّ
وبمجرد أن
مربع رشيق البالد.
أعلنت احلكومة عن وجود هذه اآلفة ،حظرت الواليات
ً
املتحدة األمريكية استرياد  18نوعا من الفواكه واخلضار
القادمة من اجلمهورية الدومينيكية ،ما َّأثر َّ
بشدة يف
صادرات البلد الزراعية.
ِّ
ومتثل الفواكه واخلرضوات  %30من الصادرات الغذائية
ً
ِّ
تقريبا ،ما حيقق للجمهورية الدومينيكية قرابة  610مليون
دوالر أمريكي كل عام ،حسب البنك املركزي يف البلد.
ُ
وقد نتج عن احلظر خسارة ق ِّدرت بنحو  42مليون دوالر
أمريكي من صادرات الفواكه واخلرضوات يف عام 2015
فقط ،ما جعل اآلالف من الوظائف عرضة للخطر.
وبفضل اجلهود الناجحة يف القضاء عىل هذه اآلفة ُرفع
احلظر اآلن بالكامل.
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وقال السيد ألدو ماالفازي ،نائب املدير العام لشؤون
َّ
العلوم والتطبيقات النووية يف الوكالة« :إن ذبابة الفاكهة
ً
املتوسطية واحدة من أكرث اآلفات الزراعية فتكا يف
ً
ً
العالم» .وأضاف قائال« :وهتاجم هذه احلرشة أنواعا كثرية
من الفواكه واخلرضوات وتنترش برسعة عالية».
ويمكن أن تضع أنىث الذبابة ما يصل إىل  400بيضة طوال
حياهتا ،ويف مدة ِبق َص ستة أشهر ميكن ألعداد هائلة مهنا أن
ِّ
توطن نفسها يف بلد حبجم اجلمهورية الدومينيكية.
«لقد كان [احلظر] ًّ
كارثيا» ،هذا ما قاله بابلو رودريغزي،
املدير املايل لرشكة أوكوا أفوكادو ،وهي إحدى الرشكات
ً
ِّ
املصدرة لألفوكادو األخرض .وأضاف قائال:
الرئيسية
ً
َّ
«إن كل ما نقوم به تقريبا هو تصدير منتجاتنا ،وعليه
َّ
ميكن ُّ
تصور حجم خسارتنا .إذ كنا قد أعددنا منتجاتنا
للتصدير حبلول آذار/مارس ،عندما بدأ احلظر .عندها
ً
َّ
خرسنا كل ذلك وخرسنا أيضا دورة إنتاجنا التالية
ً
ُِّ
أيضا ».وقدرت خسارة رشكة أوكوا أفوكادو بنحو
 8ماليني دوالر أمريكي.

ورغم مشاهدة معظم الذباب يف أشجار اللوز غري
التجارية عىل طول الساحل ،فقد كان هناك خوف من
أن هيجم الذباب كذلك عىل مزارع اخلضار والفواكه
التجاريةُّ .
وأي ظهور لهذه الذبابة ُيرى عىل أنه خطر كبري
ويف أغلب األحيان يدفع الدول اخلالية من هذه اآلفة
إىل احلد من إيراداهتا للفواكه واخلرضوات َّ
املعرضة
لهجوم الذبابة.

الحرب على الذباب

َّ
وقال وزير الزراعة أجنيل إيستيفيس إن احلكومة عندما
اكتشفت ِّ
تفش اآلفة ،لم تكن لدهيا القدرة املؤسسية
ِّ
للتصدي لها« .كان لذلك وقع الصدمة
املناسبة
ِّ
ُ
ُ
بالنسبة لنا .فقد أصبحت أخلد إىل النوم وأنا أفكر يف
الذبابة ،بل أحلم بالذبابة ،وأصحو يف الصباح والذبابة
ال تفارق ذهين».
ً
وبناء عىل طلب احلكومةَّ ،قدمت الوكالة الدعم ،عرب

مرفق يف مدينة إغواي
برناجمها للتعاون التقين — لهتيئة ُ
الستضافة ذكور الذباب العقيم اليت أحرضت من
ً
وابتداء من ترشين األول/أكتوبر ،2015
ُغواتيامال.
ِّ
طلق أكرث من  4باليني مهنا يف املناطق املترضرة.
أ ِ
كذلك َّ
دربت الوكالة ،إىل جانب الفاو ووزارة الزراعة
يف الواليات املتحدة ،موظفني حمليني عىل وضع أنظمة
مراقبة عىل امتداد البلد حىت تصطاد ِّ
وحتدد الذبابة
ً
وأيضا عىل استخدام أساليب مكافحة اآلفة التكميلية
مثل تشذيب األشجار ،وتدمري الفواكه اليت من
املحتمل أن تستضيف الذباب ،واستعامل مبيدات
اآلفات عىل حنو انتقايئ.

الذباب في مواجهة الكارييب
ِّ
والتصدي َّ
املنسق
أفضت املساعدة اليت َّقدمهتا الوكالة
للطوارئ وجناح الوزارة يف احتواء انتشار اآلفة إىل حتقيق
عدد من الفوائد غري املبارشة ،ليس فقط بالنسبة للجمهورية
ً
الدومينيكية ولكن أيضا بالنسبة للمنطقة كاملة.
ً
َ
«حال املرشوع أيضا دون انتشار الذبابة يف بلدان أخرى
من منطقة الكارييب والرب الرئييس ،مبا يف ذلك املكسيك
َّ
جنبنا خسائر اقتصادية َّ
مجة» ،هذا
والواليات املتحدة ،ما
ما قاله والرث إينكريلني ،أخصايئ علم احلرشات يف الشعبة
املشرتكة بني الفاو والوكالة الستخدام التقنيات النووية يف
األغذية والزراعة.
ِّ
وقال فرانك الم ،ممثل معهد البلدان األمريكية للتعاون يف
َّ
ميدان الزراعة يف اجلمهورية الدومينيكية ،إن وزارة الزراعة
متلك اليوم القدرات التقنية والبرشية الالزمة ملعاجلة
ِّ
والتصدي حلاالت ِّ
هذا ِّ
التفش األخرى ولتبادل
التفش
ً
الدروس املستفادة والدراية الفنية .وأضاف الم قائال« :لقد
كانت جتربة ُمكلفة وأردنا تقاسمها مع غرينا لكي ال حتدث
هذه التجربة يف بلدان أخرى .فنحن ال نريد أن يواجه
اآلخرون مثل هذه احلالة دون االستعداد لها».

العلوم

مكافحة ُ
تناسل الذباب

ٌ
املؤين لتعقيم ذكور الذباب اليت ُّ
شكل من أشكال مكافحة اآلفات تستخدم اإلشعاع ِّ
يتم إنتاجها بكثافة
تقنية احلرشة العقيمة
ُ
يف مرافق تربية خاصة .ويطلق املاليني من ذكور الذباب العقيم بطريقة مهنجية من األرض أو من اجلو عىل حنو منتظم .ويزتاوج
َّ
يتولد عنه ُّ
أي نسل .ونتيجة لذلك ،ميكن لهذه التقنية يف هناية املطاف أن تقمع،
الذكور مع اإلناث الربية ولكن هذا الزتاوج ال
جتمعات أنواع عديدة من الذباب ِّ
أو يف بعض احلاالت ،أن تقيض عىل ُّ
الربي ،مثل ذباب الفاكهة وذباب تيس تيسُ .وتَع ُّد تقنية
احلرشة العقيمة من بني أكرث تقنيات مكافحة احلرشات الصديقة للبيئة املتاحة اليومُ ،وت َّ
طبق يف العادة كمرحلة أخرية من
محلة متكاملة للقضاء عىل ُّ
جتمعات احلرشات.
ً
َّ
ًّ
ميدانيا لتقنية احلرشة العقيمة ُتنفذ من خالل برنامج الوكالة للتعاون
وتدعم الشعبة املشرتكة بني الفاو والوكالة قرابة  40مرشوعا

التقين يف أجزاء من أفريقيا وآسيا وأوروبا وأمريكا الالتينية.

التربية املكثَّفة
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