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ة من أجل السالم والتنمية تسخير الذرَّ



د الطريق أمام الزراعة   كوستاريكا تمهِّ
ا   الذكية مناخيًّ

بقلم لورا غيل

حكومة  كوستاريكا تقنيات نووية للتوفيق تستخدم 
ق البلد احليادية  بني هدفني: أن حيقِّ

الكربونية، ويف نفس الوقت أن يبقى املنتج األول يف العالم 
لألناناس الذي حيتاج كمية كبرية من األسمدة. وبمساعدة 
الوكالة ومنظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة )الفاو(، 
يدرس اخلرباء يف كوستاريكا استخدام التكنولوجيا النووية 

ملساعدة املنتجني عىل زراعة الفواكه واملحاصيل 
األخرى مبزيد من الكفاءة وبطريقة مراعية للبيئة. ويجري 

هؤالء العلامء اختبارات حول كيف ميكن لنوع جديد من 
املواد املضافة للرتبة أن حيدَّ من استعامل املبيدات احلرشية 

واألسمدة فضاًل عن تقليص انبعاثات غازات الدفيئة.

وقالت كريستينا شنشيال، عاملة الهندسة الزراعية يف 
ث البيئة جبامعة كوستاريكا: »إنَّ أغلب  مركز حبوث تلوُّ

 من املبيدات احلرشية واألسمدة 
ً
املنتجني يستخدمون قدرا

د  يفوق ما حتتاجه زراعة األناناس، وجزء كبري مهنا يتبدَّ
ث األهنار  يف الغالف اجلوي كغازات دفيئة أو يلوِّ

واملياه اجلوفية.«

ويعمل خرباء املركز املذكور مع الوكالة والفاو عىل استخدام 
الفحم احليوي، وهو مادة غنية بالكربون ُتنتج من خملفات 

طبيعية. ويف مناطق أخرى من العالم، ثبت أنَّ الفحم 
ن خصوبة الرتبة ويف نفس الوقت يساعد عىل  احليوي حيسِّ

احلدِّ من األثر السليب للمواد الكيميائية يف البيئة. 

األناناس والفحم الحيوي

مبا أنَّ  كوستاريكا تنتج ما يزيد عىل 10 ماليني طن من 
فات األناناس كمنتج فرعي عن كل حمصول كل  خملَّ

ث البيئة جبامعة  ر فريق مركز حبوث تلوُّ ، قرَّ
ً
18 شهرا

فات إلنتاج الفحم احليوي.  كوستاريكا أن يستخدم هذه املخلَّ

ة من  ويستخدم خرباء املركز املذكور تقنيات مستمدَّ
ق من فوائد الفحم احليوي من  املجال النووي للتحقُّ

خالل أحد مشاريع الوكالة للتعاون التقين. ويقوم هؤالء 
فات نبات األناناس بغية إنتاج الفحم  اخلرباء بطحن خملَّ

احليوي حىت يستخدمه املزارعون يف تربهتم. وعندها 
يستخدمون مبيدات اآلفات املوسومة بإحدى النظائر 

ة — الكربون-14C( 14( — يف قطع أرض من الرتبة،  املشعَّ
بوا سلوك جزيئات مبيدات اآلفات.  ما يسمح لهم أن يتعقَّ

قوا ممَّا إن   أن يتحقَّ
ً
وباالستعانة هبذه التقنية ميكهنم أيضا

كان الفحم احليوي يساعد الرتبة عىل خزن قدر أكرب من 
الكربون، ما حيدُّ من انبعاثات ثاين أكسيد الكربون.

ث البيئة جبامعة   خرباء مركز حبوث تلوُّ
ً
ويستخدم أيضا

 بنظري مستقر  — 
ً
كوستاريكا مبيد آفات موسوما

ب مساره. وباستخدام   نرتوجني-15N( 15( — لتعقُّ
ط هؤالء اخلرباء ملعرفة إن كان نبات  هذه التقنية، خيطِّ

 األناناس ميتصُّ األسمدة بفعالية أكرب عندما ُيزرع 
يف تربة غنية بالفحم احليوي.   

إنتاج الفحم الحيوي

استخدام األسمدة ومبيدات اآلفاتتقنيات نظيرية لقياس

انبعاثات غازات الدفيئة

فات األناناس مخلَّ
الفحم الحيوي

من دون درجة حرارة 
مرتفعة لألكسجين 

فرن 

ياتالنباتات تمتصُّ كمية أكبر من النتروجين 
ِّ

التربة تخزن الكربون والمغذ

خارجداخل

ق الفحم الحيوي على التربة يطبَّ

لنا نحو اقتصاد  “في إطار تحوُّ
قائم على المعرفة، نحن نبذل 
جهودًا لتطوير زراعة وصناعة 

 مستدامتين عبر تطبيق
العلوم والتكنولوجيا. ”

—  كارولينا فاسكيز سوتو، وزيرة العلوم 
 والتكنولوجيا واالتصاالت ، 

كوستاريكا  
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دونالد غونزالس، منتج لألناناس 
في حقله في بيتال في شمالي 
كوستاريكا، حيث سُيجري العلماء 
اختبارًا للفحم الحيوي.   
 )الصورة من: لورا غيل/الوكالة الدولية 

للطاقة الذرية(

العلوم
احتجاز الكربون في التربة 

نات الرتبة األساسية وله أهمية بالغة لصحهتا، لكنه يف  الرتبة هي خليط من املعادن واملواد العضوية والغازات واملياه. والكربون أحد مكوِّ
شكله الغازي كثاين أكسيد الكربون هو عبارة عن غاز من غازات الدفيئة. وتلتقط النباتات الكربون يف شكل ثاين أكسيد الكربون من 

لها للظروف املناخية القاسية. ن إنتاجية الرتبة وحتمُّ له إىل مادة عضوية، األمر الذي حيسِّ الهواء، وحتوِّ

وفكرة التقاط الرتبة وخزهنا لثاين أكسيد الكربون املوجود يف الغالف اجلوي، وُتعرف أيضًا باحتجاز الكربون، ميكن أن تواِزَن زيادة غازات 
ن الباحثني من تقييم جودة الرتبة ومصادر الكربون املحتَجز  يف الرتبة. وعرب  قياس احتجاز الكربون،  الدفيئة. وحتليل نظائر كربون-14 ميكِّ

ز من خصوبة الرتبة ويساعد عىل احلدِّ من انبعاثات ثاين أكسيد الكربون.  دوا ما إن كان الفحم احليوي يعزِّ ميكن لهؤالء الباحثني أن حيدِّ

عوا  كمية النرتوجني  دة موسومة بالنظري املستقر النرتوجني-15N( 15(، ميكن للعلامء أن يتتبَّ وباملثل، باستخدام األسمدة يف قطع أراٍض حمدَّ
دوا  كيف متتصُّ املحاصيل  د يف الغالف اجلوي كغازات دفيئة أو يف املياه السطحية واجلوفية، ويمكن أن حيدِّ ها النباتات أو اليت تتبدَّ اليت متتصُّ

ال. وهذا يساعدهم عىل استخدام األسمدة يف املزارع بالشكل األمثل. األسمدة عىل حنو فعَّ
يات

ِّ
التربة تخزن الكربون والمغذ

ا. وقال  واحلدُّ من األسمدة واملبيدات احلرشية أمر جُمٍد جتاريًّ
دونالد غونسالز، منتج أناناس يف بيتال بشامل كوستاريكا: 
»إنَّ األسمدة ومبيدات اآلفات باهظة الثمن«. وأضاف 

ا أن تأكل النباتات أو أن   علينا أن خنتار: إمَّ
ً
قائاًل: »أحيانا

تأكل العائلة.«

وأرست حكومة كوستاريكا، مدفوعًة مبخاوف بيئية 
مزتايدة ولواحئ توريد أكرث رصامة، لواحئ قوية ملنتيج 

ى إىل حظر بعض املواد الكيميائية وتشجيع  األناناس، ما أدَّ
املامرسات املستدامة.   

ل إمكانية احلدِّ من استخدام األسمدة ومبيدات  ومتثِّ
اآلفات ويف اآلن نفسه متكني املزارعني من مواصلة كسب 

قوهتم وزراعة املحاصيل اليت حيتاجها العالم، التوازن الذي 
تبحث عنه كل األطراف.  

الحدُّ من انبعاثات غازات الدفيئة
تبحث كوستاريكا، يف إطار خطهتا الرامية لتحقيق 

احليادية الكربونية، عن ُسبل للحدِّ من انبعاثات غازات 
الدفيئة فهيا. ومن خالل دعم الوكالة والفاو، يستخدم 

اخلرباء تقنيات نووية لقياس حجم غازات الدفيئة املنبعثة 
من الرتبة، مبا يف ذلك الرتبة املختلطة بالفحم احليوي، 

ب املصدر الدقيق لهذه االنبعاثات.  ولتعقُّ

وقالت كارولينا فاسكزي سوتو، وزيرة العلوم والتكنولوجيا 
لنا حنو اقتصاد قائم عىل  واالتصاالت : »يف إطار حتوُّ

 لتطوير زراعة وصناعة 
ً
املعرفة، حنن نبذل جهودا

مستدامتني عرب تطبيق العلوم والتكنولوجيا.«

 للهيئة احلكومية الدولية املعنية بتغريُّ املناخ، فإنَّ 
ً
ووفقا

الزراعة والتغيريات يف املامرسات املتعلقة باستخدام 
األرض تساهم بأكرث من 24٪ من االنبعاثات العاملية 

لغازات الدفيئة، ويستمر هذا يف االرتفاع. 

قة يف املخترب املرجعي  ال برييز، املنسِّ ا غابريِّ وقالت أنَّ
الوطين لغازات الدفيئة واحتجاز الكربون التابع جلامعة 

زته الوكالة عام 2014: »إنَّ احلدَّ من  كوستاريكا واليت جهَّ
انبعاثات غازات الدفيئة ذات الصلة بالزراعة هو أمر يف 

غاية األهمية ملكافحة تغريُّ املناخ.«

ر معلومات أساسية  ويمكن للتقنيات النظريية أن توفِّ
بشأن مصادر وكمية غازات الدفيئة ذات املنشأ الزراعي، 

وفق ما قاله حممد زمان، عالم الرتبة يف الشعبة املشرتكة 
بني الفاو والوكالة الستخدام التقنيات النووية يف األغذية 

والزراعة. وأضاف قائاًل: » هذه املعلومات متدُّ صانعي 
خذوا قرارات  السياسة بقدر كاف من املعلومات حىت يتَّ

مستنرية بشأن سياسات الكربون.«




