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ر المناختسخير التكنولوجيا من أجل المناخ ف مع تغيُّ التكيُّ

ل  باحثون يف الفلبني إىل أنَّ مستخلص توصَّ
األعشاب البحرية، عند معالجته باإلشعاع، 

يجعل النباتات مقاومة أكثر لألعاصري ويعزِّز إنتاج 
محصول األرز بنسبة ٢٠-3٠%. ويأتي املستخلص 
ى الكراجينان من الطحالب الوفرية يف البحر.  امُلسمَّ

ورغم أنَّ الكراجينان شائع االستخدام بالفعل كعامل 
تبلور وكمادة مكثِّفة يف تحضري األطعمة املصنعة، فهذه 

هي املرة األوىل التي يستخدمه الباحثون — بدعم من 
الوكالة — عىل نطاق واسع كمادة لحثِّ نمو النباتات. 

وقال إيساجاني كونسبسيون، وهو مهندس إرشايف 
ومزارع غري متفرغ يف سان مانويل يف مقاطعة 

تارالك الوسطى: »لقد نجح األمر منذ اليوم األول 
الذي استخدمته فيه.« واستُخدَم حقل األرز الذي 

يملكه كونسبسيون والبالغة مساحته أربعة هكتارات 
لالختبار. وبعد استخدام الكراجينان امُلعدَّل، الحظ 

زيادة يف اإلنتاج بنسبة 3٠%. وأضاف: »كنت أحصل عىل 
٢91 كافان، واآلن أحصل عىل 378. فحتى رشُّ جرعة 

الة بقدر استخدام السماد  صغرية فقط هو عملية فعَّ
العضوي.« والكافان هو كيس يستوعب قرابة 5٠ كج.

ة أكثر  وبدأت النباتات أيضاً يف استنبات جذور ممتدَّ
وسيقان أمتن وأغصان أكثر. وكما قال كونسبسيون، 
هذا ما جعلها قادرة عىل الصمود أكثر أمام األعاصري. 

ر إعصار الندو يف عام ٢٠15 جميع  ويف بوالكان، دمَّ
ع. بينما ظلَّت  النباتات التي لم تُعَط الكراجينان املشعَّ

ز النمو الجديد شامخة. تلك النباتات التي عولجت بُمحفِّ

ع  وبالنسبة للمزارعني يف رشق آسيا، فإنَّ املنتج املشعَّ
ا عندما تؤدِّي درجات الحرارة املرتفعة إىل  يكون هامًّ
تسخني املحيطات، وفقاً لتقديرات الهيئة الحكومية 

الدولية املعنية بتغريُّ املناخ التابعة لألمم املتحدة. ويَعي 
املزارعون أنَّ ارتفاع درجة حرارة املحيطات قد يؤدِّي إىل 

زيادة عدد ووترية األعاصري.

وقد قام باحثون زراعيون يف املركز الوطني لحماية 
املحاصيل التابع لجامعة الفلبني يف لوس بانوس 

باختبار فوائد الكراجينان كمادة لحثِّ نمو النباتات 
عىل مساحة تزيد عن 5٠٠٠ هكتار. وقدَّمت الوكالة 
أجهزة التشعيع، والتدريب عىل استخدامها، للخرباء 

املحليني. ووجد الباحثون يف دراسة أجريت يف بوليالن، 
وهي مقاطعة يف وسط بوالكان، أنَّ املناطق التي 

ت تنتج محاصيل ذات غلَّة تزيد بنسبة ٦5% عىل  ُرشَّ
مجموعة املقارنة، مع استخدام نصف جرعة السماد 

املوىص بها فقط.

 وقال جوسليتو كولدرون، وهو مزارع من بوالكان: 
»إنَّ أول فرق الحظناه هو أن تأثري التسميد استمر لفرتة 

طويلة.« »وأنَّ جزء الطرف الحامل للحبوب يف الساق 
كان ممتلئاً إىل نهايته.«

التشعيع بديل للكيماويات

تنطوي التقنية عىل إخضاع املادة لإلشعاع لخفض 
الوزن الجزيئي للكراجينان وبالتايل زيادة فعاليتها. 

 مقاومة محصول األرز 
 للظروف الجوية تزداد عند 
 تغذيته باألعشاب البحرية 
املعالجة باإلشعاع.
)الصورة من: الوكالة الدولية للطاقة الذرية(

ز نمو النبات املحتوي  “محفِّ
عىل الكراجينان هو الحل 

ملشكلة شحِّ املحاصيل. وتزيد 
هذه التكنولوجيا من غلَّة 

حصاد املحاصيل، وتزيد معها 
 سبل معيشة املزارعني.”

 — لوسيلي أباد، مديرة شعبة 
 البحوث الذرية، معهد البحوث 

 النووية الفلبيني 

 الفلبني: استخدام األعشاب البحرية 
 املعالجة باإلشعاع لزيادة مقاومة 

محصول األرز لألعاصري
بقلم لورا غيل

أثر الكراجينان املعالج باإلشعاع



تسخير التكنولوجيا من أجل المناخ

+ + +

ر المناخ ف مع تغيُّ التكيُّ

وأوضح السيد سونيل سابهاروال، وهو أخصائي 

يف املعالجة اإلشعاعية يف الوكالة، أن الكراجينان هو 

خليط من البوليمرات الطبيعية املشتقة من األعشاب 

ذات الوزن الجزيئي العايل. ويؤدِّي التشعيع بأشعة 

غاما إىل تحلُّل الكراجينان الطبيعي إىل أوليغومرات 

أصغر بوزن جزيئي منخفض نسبيًّا، املعروفة 

بتحفيزها لنمو النبات.

وقال لوسيل أباد، مدير شعبة البحوث الذرية بمعهد 

البحوث النووية الفلبيني )PNRI( التابع لوزارة 

العلوم والتكنولوجيا: »نعمل باإلشعاع ما يعمله 

اآلخرون باستخدام الكيماويات، ولكن استخدام 

الكيماويات ينتج يف كثري من األحيان مخلَّفات ترُضُّ 

بالناس والبيئة«.

وأدرك املزارعون أنَّ النباتات عند تعريضها للكراجينان 

املعالج باإلشعاع قد كانت صامدة أمام الحرشات 

واملفصليات مثل دويبة أم أربع وأربعني. ويف الوقت 

نفسه، زاد عدد العناكب التي تقتل بدورها الحرشة 

النطاطة الخرضاء الناقلة للفريوسات. وقال كولدورون: 

»لم نكن بحاجة إىل استخدام املبيدات الحرشية ألننا 

أدركنا وجود حرشات أكثر مالءمة لطرد اآلفات. ولقد 

ساعدت هذه الحرشات عىل تقليل عدد اآلفات، وبالتايل 

فنا عن استخدام املبيدات الحرشية.« توقَّ

ل  وتؤثِّر التكنولوجيا أيضاً عىل الوزن. حيث سجَّ

املزارعون زيادة بنحو 9% لكل كيس. وتؤثِّر الزيادة 

نبلة التي  يف وزن الحبوب عىل ساق األرز وطول السُّ

نت وفقاً للمالحظات الواردة عند مقارنة النباتات  تحسَّ

امُلغذَّاة بالكراجينان بالزراعة التقليدية.

ز نمو النبات املحتوي عىل الكراجينان  وقال أباد: »إنَّ محفِّ

هو الحلُّ لشحِّ املحاصيل. وتزيد هذه التكنولوجيا 

من غلَّة حصاد املحاصيل، وتزيد معها سبل معيشة 

املزارعني.«

التطبيقات الصناعية للتكنولوجيا 
اإلشعاعية

ل  أجريت البحوث األولية عىل الكراجينان املعدَّ

باإلشعاع يف معهد البحوث النووية الفلبيني. وهناك 

مرفقان — وهما منشأة تشعيع شبه آلية ألشعة غاما 

ومرفق للحزم اإللكرتونية أنشئ بمساعدة الوكالة — 

يستخدمهما الباحثون يف املعهد لتلبية احتياجات 

العمالء يف قطاع الصناعة واألوساط األكاديمية 

والبحوث.

وقال لفيمينا النوزا، رئيس خدمات التشعيع يف معهد 

البحوث النووية الفلبيني: »نقوم بتشعيع الغذاء للحد 

من العبء الجرثومي ألغراض سالمة األغذية.« »ويشمل 

هذا التوابل، واملنتجات العشبية، والخرضوات املجففة، 

ومواد التجميل الخام ومستحرضاتها.«

وأوضحت النوزا أنَّ لإلشعاع العديد من الفوائد 

مقارنة باألساليب الكيميائية األخرى. فعىل سبيل 

املثال، يعترب التشعيع عملية باردة تُمكِّن من تعديل 

املواد البالستيكية دون ذوبانها. وأشعة غاما قادرة 

ا يعني أنه يمكن أن  عىل االخرتاق بصورة كبرية، ممَّ

تشعع املنتجات الغذائية يف شكلها املعبَّأ النهائي. ففي 

عام ٢٠17 فقط، قام موظفو معهد البحوث النووية 

ب من املنتجات  الفلبيني بتشعيع 14٠٠ مرت مكعَّ

الغذائية وغري الغذائية.

ع زيادة هذا الرقم بحلول العام  وقالت النوزا: »نتوقَّ

املقبل.« وجار العمل عىل االرتقاء بمرفق تشعيع غاما 

من نظام شبه آيل إىل نظام آيل بالكامل من خالل أحد 

مشاريع الوكالة للتعاون التقني. وأضافت: »نأمل 

مها لتلبية  أن نتمكَّن من تحسني الخدمات التي نقدِّ

احتياجات الصناعة الطبية، باإلضافة إىل تعقيم 

األجهزة الطبية.«
/الوكالة الدولية للطاقة الذرية( ن : ريتو ك�ي ي
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مقاومة األعاصير
 جذور أعمق 

وسيقان أكثر 

متانًة

 زيادة منتوجأغصان أكثر

حمصول األرز

أثر الكراجينان املعالج باإلشعاع

األرز والكراجينان


