َّ
تسخير الذرة من أجل السالم والتنمية

كيفية االنتصار في المعركة ضد تآكل التربة:
الحفاظ على األراضي الخصبة والمحافظة
على جودة المياه باالستعانة بالتقنيات النووية
بقلم نيكول جاويرث وميكلوس غاسبار
ً
ِّ
هتديدا إلنتاج األغذية ودخل املزارعني عىل ٍّ
حد سواء .والطبقة العليا
تآكل الرتبة األرايض اخلصبة مبا يشكل
ً
من الرتبة هي أول الطبقات اليت يودي هبا التآكل وهي الطبقة األكرث تغذية للمحاصيل .وكثريا ما ينهتي احلال
ِّ
املغذية يف األهنار والبحريات حيث ِّ
يؤدي وجودها إىل تشجيع نمو الطحالب ،وهو ما َّ
يتسبب يف اخنفاض مقدار
هبذه الرتبة
األكسجني يف املياهِّ .
ويؤدي هذا بدوره إىل تقويض جودة املياه واإلرضار ُّ
بتجمعات األسامك.

يلهتم

ويمكن للتقنيات النووية أن تساعد العلامء واملزارعني يف العثور عىل البؤر النشطة لتآكل الرتبة والوقوف عىل التقنية املناسبة
حلفظ الرتبة من أجل احلفاظ عىل األريض اخلصبة ومصادر املياه العذبة عىل السواء (انظر َّ
مربع العلوم يف الصفحة .)17
ً
ِّ
وتقدم الوكالة ،بالتعاون مع منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة (الفاو) ،الدعم إىل  70بلدا بشأن البحوث املعنية بتآكل
ِّ
ِّ
الرتبة .ويقدم هذا املقال ملحة عامة عن بلدين من هذه البلدان ،أال وهام :املغرب ،الذي يركز عىل احلفاظ عىل األرايض
الزراعية ،وميانامر ،اليت تعمل عىل مكافحة تكاثر الطحالب يف ثاين أكرب حبرية يف البالد.

الحفاظ على األراضي الزراعية في المغرب

ابن المزارع الحاج عبد السالم
َّ ً
جرارا للمساعدة في أعمال
يقود
المزرعة في حين يأخذ العلماء
ِّ
عينات من التربة من الحقول.
(الصورة من :رشيد مصدق/املعهد الوطني
للبحث الزراعي)

أمىض املزارع احلاج عبد السالم ومساعدوه الثالثة َّ
عدة
سنوات يف مكافحة تآكل الرتبة الذي استنفد أرضهم
ً
اخلصبة اليت يزرعوهنا باملحاصيل مهدرا معها مداخلهيم.
وقال احلاج عبد السالم ،الذي ميلك مزرعة مساحهتا مخسة
هكتارات يزرعها باحلمص وحماصيل احلبوب ،وهي مصدر
دخله الوحيد الذي تقتات منه عائلته املكونة من سبعة
ً
أفراد« :كانت جودة أريض تسوء عاما تلو آخر بسبب تآكل
الرتبة ،وقد َّأدى ذلك إىل خفض إنتاجية مزرعيت .ومنذ
أن ساعدين العلامء يف احلفاظ عىل تربيت ،زاد َّ
معدل إنتاج
ّ
مزرعيت بنسبة  20إىل  %30مبدخالت أقل وارتفع دخيل».
ِّ
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واستخدم العلامء النويدات َّ
املشعة املتساقطة وتقنيات
َّ
معينة (انظر َّ
مبركبات َّ
مربع
النظائر املستقرة اخلاصة
َّ
العلوم يف الصفحة  )17من أجل حتديد املناطق املعرضة
للتآكل وتقييم فعالية طائفة ِّ
متنوعة من أساليب احلفظ.
ُ
ِّ
واستحدثت هذه التقنية بغية التصدي لفقدان املغرب
أكرث من  100مليون طن من الرتبة كل عام.
وقال السيد منصف بن منصور ،رئيس شعبة املياه والرتبة
واملناخ يف املركز الوطين للطاقة والعلوم والتقنيات النووية:
ُّ ً
ترضرا من التآكل ،اختربنا
«فور معرفتنا بالنقاط األكرث
َّ
عدة طرق حلفظ الرتبة باستخدام التقنيات النووية لرنى

S
َّ

شدة االنحدار ()%

%15

في ِّ
ظل انحدار بنسبة  ،%15تحتاج
التربة إلى أن تصمد في مواجهة
ً
مصدر أقوى كثيرا للجاذبية.

صفر%

كيف ميكننا حتسني الوضع .وقد اقتبسنا أساليب حفظ
خمتلفة مستخدمة بالفعل يف أحناء خمتلفة من العالم
ومجعنا بيهنا ملعرفة ما هو أصلح للظروف البيئية والزراعية
يف املغرب».
ويعاين أكرث من  ٪40من إمجايل مساحة األرايض يف
املغرب من تآكل الرتبة بسبب إزالة الغابات والرعي
اجلائر للحيوانات وتقنيات الزراعة الرديئة .وتتفاقم
األوضاع بسبب الظروف املناخية القاسية مثل فرتات
اجلفاف الطويلة وهطول األمطار الغزيرة لفرتات قصرية.
َّ
كام َّأن تضاريس البالد اليت تتسم بكرثة املرتفعات الشديدة
االحندار جتعل الوضع أسوأ لألرض واملزارعني.
فمزرعة عبد السالم ،عىل سبيل املثال ،تقع عىل منحدر حاد
يرتاوح احنداره بني  %10و .%15ومقتىض ذلك َّأن سقوط
األمطار ميكن أن جيرف الرتبة بسهولة أكرب ،وال َّ
سيام الرتبة
العلوية اخلصبة (انظر الرسم املعلومايت).

(الرسم البياين :فادي نصيف/الوكالة الدولية
للطاقة الذرية)

ويجمع أسلوب احلفظ اجلديد زراعة حماصيل احلبوب
باستخدام إدارة األرايض بدون حراثة مع زراعة أشجار
الفاكهة ورشائط الشجريات .ويساعد عدم احلراثة
ً
عىل ترك الرتبة كام هي بدال مما يرتبط باحلراثة من حفر
ِّ
أو تقليب يف الرتبة .وتعمل اجلذور واألجزاء املتبقية من
النباتات املختارة مثل السيقان واألوراق عىل حتسني بنية
ً
الرتبة وصحة الرتبة عموما ،وهو ما يساعد عىل تثبيت
الرتبة يف مكاهنا عىل التالل الشديدة االحندار.
َّ
متكنا اآلن من ِّ
احلد من فقدان
وقال بن منصور« :لقد
الرتبة يف منطقة طنجة-تطوان بنسبة  ،%40وبقرابة
 %60يف منطقة الدار البيضاء-سطات .وتعكف وزارة
الزراعة واملندوبية السامية للمياه والغابات وحماربة
التصحر عىل استخدام نتاجئ املرشوع وأساليبه ُّ
للتوسع
يف جهود حفظ الرتبة حىت تشمل املزيد من املزارعني
يف مجيع أحناء البالد».

العلماء يأخذون ِّ
عينة من التربة
ُّ ً
أثناء دراسة النقاط األكثر تعرضا
للتآكل ،باستخدام التقنيات النووية.
(الصورة من :املعهد الوطني للبحث الزراعي)
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َّ
تسخير الذرة من أجل السالم والتنمية

المحافظة على بحيرة إنلي في ميانمار

في بحيرة إنلي الرائعة الجمال
في وسط ميانمار ،جودة المياه
َّ
مهددة بسبب تآكل التربة
في سفوح التالل المجاورة.
(الصورة من :ميكلوس غاسبر/الوكالة الدولية
للطاقة الذرية)

موقع التآكل في مستجمع المياه
في كاالو .ومعظم التربة اليت
ُ
فقدت من سفح التل انتهى بها
الحال في بحيرة إنلي.
(الصورة من :ميكلوس غاسبر/الوكالة الدولية
للطاقة الذرية)

ِّ
يعول عرشات اآلالف من السكان عىل حبرية إنيل الواقعة
وسط ميانامر كمصدر ملياه الرشب ولكسب الرزق،
بيد َّأن تآكل سفوح التالل املجاورة للبحرية ِّ
يؤدي إىل
ً
ِّ
تراكم الرتبة يف البحرية ،وهو ما يشكل هتديدا جلودة
املياه وللنظام اإليكولويج الهش .وقد َّ
حددت دراسة
باستخدام التقنيات النووية بدقة مصادر تآكل الرتبة يف
وادي هنر كاالو الذي ُّ
يصب يف البحرية ،وقد شهد الوادي
ً
ً
املذكور قدرا كبريا من إزالة الغابات يف العقود القليلة

َّ
املاضية .ومكنت هذه الدراسة املسؤولني املحليني عن
إدارة الغابات من توجيه جهود احلفظ اليت يبذلوهنا إىل
األماكن األكرث عرضة للتآكل.
وقال أو سني تون ،مراقب احلدائق العامة يف إدارة الغابات
َّ
يف نياونغشوي ،كربى البلدات الواقعة عىل البحرية ،إن
االستعانة بأساليب احلفظ واستخدام البيانات اجلديدة
يف تثقيف السكان املحليني بشأن عواقب أنشطة قطع
األشجار غري املرشوعة وتزايد استخدام البحرية كحديقة
عامئة لزراعة اخلرضوات سوف يساعدان عىل احلفاظ عىل
حبرية إنيل.
واضطلع بإجراء البحوث املتعلقة بالتآكل ،واليت
اكتملت يف عام  ،2017معهد حبوث الغابات يف ميانامر
بدعم من الوكالة ،وبالتعاون مع الفاوُ .وم ِّول املرشوع جزئياًّ
من خالل مبادرة االستخدامات السلمية.
واستعان البحث بتقنيتني نوويتني من أجل الوقوف عىل
الكيفية اليت ترتاكم وتتحرك هبا الرتبة  ،وكذلك لتحديد
لتدهور الرتبة (انظر َّ
ُّ
مربع العلوم).
منشهئا واملناطق املعرضة
وقالت تشو تشو وين ،مسؤولة البحوث اليت ترأست فريق
َّ َّ
َّ
الدراسة ،إن النتاجئ كشفت عن أن كل هكتار من األرض
ً
اليت فقدت غطاءها احلريج قبل  15عاما يف مستجمع
ً
ً
طنا من الرتبة ًّ
سنويا منذئذ.
مياه كاالو قد فقد أيضا 26
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S
ُ
َّأما األرض اليت أزيلت مهنا الغابات وبدأت زراعهتا قبل
ً
ً
عاما ،فقد بلغ َّ
معدل فقدان الرتبة فهيا  40طنا للهكتار
40
َّ
َّ
ًّ
الواحد سنويا .وأضافت أنه «عىل النقيض من ذلك ،فإن
املساحات املشاهبة اليت ُترك فهيا الغطاء احلريج عىل حاله
لم تشهد ُّ
أي تآكل عىل اإلطالق».
ولوحظ فقدان كميات كبرية من الرتبة يف األماكن
املرتفعة من املنحدرات وتراكم الرتبة يف األماكن
َّ
املنخفضة األقرب إىل البحرية .وقالت تشو وين إن هذا
األمر يشري إىل استمرار ترصيف كميات كبرية من الرواسب
يف البحرية.
َّ
وقال سني تون إن عكس مسار عملية التدهور البييئ اليت
ً
ً
تشهدها حبرية إنيل من َّ
جراء تآكل الرتبة ُيَع ُّد هدفا رئيسيا
ً
َّ
ال للمكتب املحيل املعين بإدارة الغابات فقط ،وإنام أيضا
للحكومة اإلقليمية لوالية شان .وقد وافق رئيس وزراء
حكومة والية شان ،لني هتوت ،عىل أن يرأس اللجنة
َّ
َّ
املكلفة بتحسني األوضاع يف البحرية .وقال تون« :إن
ِّ
البحوث اليت جتريها السيدة تشو تشو وين تشكل مساهمة
مهمة يف اجلهود اليت نبذلها».
ً
وسوف تساعد هذه اجلهود أيضا عىل محاية موئل البحرية
ِّ
املتنوع والفريد من نوعه ،والذي نال االعرتاف الدويل
يف عام  2015عندما أعلنت منظمة األمم املتحدة للرتبية

والعلم والثقافة (اليونسكو) البحرية حممية عاملية
َّ
للمحيط احليوي .وقال تون« :إن هذه التسمية تضع
عىل عاتقنا مسؤوليات إضافية :فالبحرية لم ُتعد
ً
ً
جزءا من تراثنا فحسب ،بل هي اآلن أيضا جزء من
تراث العالم».

الباحثة المعنية بالتآكل تشو تشو
وين ومسؤول محلي عن إدارة الغابات
َّ
يتفحصان مواقع التآكل في محيط
بحيرة إنلي.
(الصورة من :ميكلوس غاسبر/الوكالة الدولية
للطاقة الذرية)

العلوم

َّ
المشعة المتساقطة وتقنية النظائر المستقرة
النويدات َّ
َّ
الخاصة بمركبات معينة

النويدات َّ
املشعة املتساقطة موجودة يف الغالف اجلوي َّ
وترتسب عىل سطح الرتبة بفعل األمطار.
ً
َّ
أساسا يف الطبقة العليا من الرتبة .وتلتصق هذه النويدات َّ
وترتبط هذه النويدات َّ
املشعة َّ
بقوة جبسيامت الرتبة
املشعة مع جزيئات الرتبة وترتكز
والرتسب ،تنتقل النويدات َّ
املشعة مع جسيامت الرتبة ويمكن استخدامها ُّ
ُّ
الدقيقة وال ُّ
لتتبع إعادة
متتصها النباتات .وأثناء عمليات التآكل
ُّ
َّ
َّ
توزيع الرتبة عىل نطاق مساحات شاسعة وفرتات ممتدة من الزمن .وعندما تتآكل الطبقة العليا من الرتبة ،ينخفض تركز النويدات املشعة
أشعة غاما .ويمكن لذلك التحليل أن يساعد يف الوقوف عىل ُّ
تتبعه وقياسه باستخدام قياس طيف َّ
املتساقطة ،وهو ما ميكن للعلامء ُّ
التغيات اليت
تطرأ عىل أنامط َّ
ومعدالت إعادة توزيع الرتبة يف مناطق مستجمعات املياه الكبرية .كام ميكن للعلامء تقييم كفاءة تدابري حفظ الرتبة يف مكافحة
تآكل الرتبة .وهناك ثالثة أنواع من النويدات َّ
املشعة املتساقطة يشيع استخدامها يف تتبع تآكل الرتبة ،أال وهي السزييوم 137-والرصاص-
ً
 210والربيليوم7-؛ واألول هو أكرثها شيوعا.
َّ
َّ
مركبات عضوية َّ
مبركبات َّ
َّ
حمددة
معينة عىل قياس نظائر مستقرة مثل الكربون 13-املوجود يف
املستقرة اخلاصة
وتنطوي تقنيات النظائر
َّ
مرتبطة بالرتبة مثل األمحاض الدهنية .ويرجع منشأ األمحاض الدهنية إىل جذور النباتات والنفايات احليوانية وغريها من املخلفات اليت توجد
ً
َّ
َّ
يف النظم اإليكولوجية الطبيعية ،واليت تتحلل وتصري جزءا من املادة العضوية يف الرتبة .ولهذه املركبات بصامت نظريية مستقرة فريدة ،تكاد
َّ
َّ
تكون مثل بصامت األصابع .وحيث إن الكربون 13-يكون له تركيب فريد من نوعه يف كل مركب ،يكشف حتليل الكربون 13-عن منشأ
ُّ
الرتبة املتآكلة .وتكفل هذه التقنية ربط بصامت الكربون 13-اليت تدل عىل طبيعة استخدام األرايض بالرواسب يف مناطق ُّ
الرتسبات ،ومن
ِّ
َّثم فهي مفيدة يف حتديد مصادر الرتبة املتآكلة والوقوف عىل املناطق َّ
املعرضة لتدهور الرتبة ،وهو ما ميكن السلطات من إيالء األولوية حلفظ
ُّ ً
تعرضا للتآكل.
الرتبة يف املناطق األكرث
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