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صنف طافر جديد من محصول اللوبيا
يساعد املزارعني يف زمبابوي يف املناطق
املع َّرضة للجفاف
بقلم آبها ديكسيت وسفيتلومري سالفتشيف

صنف جديد من محصول
اللوبيا –  – CBC5استُحدث يف
زمبابوي باستخدام االستيالد
الطفري باإلشعاع.
ي ن
تحس�
(الصورة من :برنس م .ماتوفا/معهد
محاصيل السالالت النباتية بزمبابوي)

“نكافح ُّ
تغي املناخ باستخدام
تكنولوجيا متقدِّمة أدَّت
إىل إنتاج محصول لوبيا
يتحمَّ ل الجفاف”.
— تافيرنيكا جومبوموندا،
مزارع ،زمبابوي

املزارعون يف زمبابوي زيادة غ َّلة محصول
اللوبيا بنسبة ترتاوح بني  10و ٪20بفضل
استخدام ساللة جديدة مطوَّرة باستخدام التقنيات
النووية .و ُك ِشف عن الساللة الجديدة التي ُ
طوِّرت بدعم
من الوكالة ومنظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة
(الفاو) يف ترشين الثاني/نوفمرب  .2017وقد أظهرت
الساللة زيادة القدرة عىل تحمُّ ل الجفاف ومقاومة
الحرشات ،األمر الذي مَ َّكن املزارعني من التعامل
بشكل أفضل مع آثار ُّ
تغي املناخ ،ال سيَّما يف املناطق
املع َّرضة للجفاف.

شهد

وقال املزارع تافرينيكا جومبومونداَّ :
«إن ُّ
تغي املناخ
والجفاف واآلفات الحرشية واألمراض وضعف خصوبة
الرتبة يؤثِّر فينا نحن الفقراء .ولقد اعتدنا سابقا ً عىل
زراعة محصول الذرة باألساس ،لكننا استكملنا اآلن
س َّلة غذائنا باللوبيا ».وأضاف قائالً «إنَّنا نكافح ُّ
تغي
املناخ باستخدام تكنولوجيا متقدِّمة أدَّت إىل إنتاج
محصول لوبيا يتحمَّ ل الجفاف».
واستُحدثت ساللة اللوبيا الجديدة – املسمَّ اة – CBC5
باستخدام اإلشعاع ،وهي عملية تُستخدم يف الكثري
من األحيان إلنتاج سمات جديدة ومفيدة يف املحاصيل
(انظر مربَّع العلوم).
ِّ
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ُ
ساللة جديدة من اللوبيا تتحمَّ ل الجفاف
تُعَ ُّد اللوبيا من بني البقوليات األربعة األكثر أهمية التي
تُنتج وتُستهلك يف زمبابوي  -وتؤدِّي دورا ً رئيسيًّا يف
املساهمة يف اإلمدادات الغذائية للبالد .وذكر برنس
ماتوفا ،وهو عالِم مُختص يف تحسني السالالت النباتية
يف معهد تحسني محاصيل السالالت النباتية التابع
لوزارة الزراعة بزمبابويَّ ،
أن اللوبيا ،كمحصول
للكفاف ،تُزرع باألساس من طرف املزارعني الذين
يفتقرون إىل املوارد .وأضاف« :عىل عكس املحاصيل
األخرى ،تتط َّلب اللوبيا كميات أقل من املياه وتتناسب
بشكل أفضل مع الرتبة الضعيفة الخصوبة واملناخات
األكثر جفافاً .وتهدف األبحاث الجارية إىل جعل
هذا املحصول أكثر تحمُّ الً للجفاف وغنيًّا باملغذِّيات
وأكثر تقبُّالً لدى املزارعني واملستهلكني ».وتُعترب
اللوبيا مصدرا ً طبيعيًّا غنيًّا بالربوتني والزنك والحديد
والفيتامينات.
وأشار ماتوفا إىل َّ
أن محصوال ً مناسبا ً ينمو يف املناطق
األكثر جفافا يف زمبابوي وأجزاء أخرى من أفريقيا جنوب
ِّ
متوسط معدَّل هطول
الصحراء الكربى حيث يرتاوح
األمطار سنويًّا بني  250و 300ملم ،وأضاف «إنه دواعي
القلق أن يتأثَّر إنتاج املحاصيل بتداعيات ُّ
تغي املناخ».
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وقالَّ :
«إن املزارعني يفقدون مواشيهم أيضا بسبب
الجوع حيث يكاد وجود العشب إلطعام املاشية يكون
منعدما ً يف معظم هذه املناطق وال سيَّما خالل املواسم
األكثر جفافا ».ويمكن استخدام أوراق شجر اللوبيا
كعلف للماشية ،لتكمِّ ل مخزون التغذية بعد انتهاء
موسم الرعي عندما تكون املراعي جافة .وأضاف
ُ
الساللة الطافر الجديد من اللوبيا غ َّلةَ
ماتوفا« :تُنتج
ٍ
علف كثرية ،يمكن أن يستخدمها املزارعون لدعم نُظم
إنتاج املحاصيل الزراعية وتربية الثروة الحيوانية».
وقال املزارع جومبوموندا َّ
إن اللوبيا تو ِّفر الغذاء
لألرسة ،وتُساعد املبالغ ا ُمل َّ
حصلة من بيعه يف دفع
الرسوم املدرسية.

نقل التكنولوجيا وإجراء البحوث
ودعم املختربات والتزويد باملوارد
أرسل معهد تحسني محاصيل السالالت النباتية بذور
اللوبيا لكي تتعرض لإلشعاعات يف مخترب تحسني
السالالت النباتية وصفاتها الوراثية التابع للشعبة
املشرتكة بني الفاو والوكالة الستخدام التقنيات النووية
يف األغذية والزراعة يف زايربسدورف بالنمسا ،ث َّم أعيدت
البذور إىل املعهد الختيار أصناف ذات سمات مالئمة من
بني العديد من الطافرات ا ُملحَ ّسنة.
وقال ماتوفا« :استُحدثت طافرات بأعداد كبرية عند ِّ
تلقي
البذور ،و ُ
َّ
املحسنة
طوِّرت النباتات املنتقاة ذات السمات
َّ
وجرى اختبار مدى تحمُّ لها للجفاف وحجم غلتها».
وقد ساعدت الوكالة من خالل برنامجها للتعاون
التقني علماء زمبابوي بتقديم التدريب وتوفري املعدات.
وقد َّ
تلقى موظفو معهد تحسني محاصيل السالالت
النباتية ورشكاؤه املتعاونون تدريبا ً عىل تقنيات تحسني
السالالت النباتية ،بما يف ذلك منهجيات اختيار أفضل
األصناف ا ُمل َّ
حسنة.

وأشار ماتوفا إىل تدريب أربعة من مربِّي النباتات عىل
استخدام أساليب رسيعة وذات كفاءة لفحص تحمُّ ل
الجفاف ومقاومة اآلفات الحرشية من خالل املنح
الدراسية .وجرى توفري تدريب يف تقنيات االنتقاء
باالستعانة بالواسمات ،وهي عملية انتقاء غري مبارشة
يت ُّم فيها اختيار السمات املهمة يف املخترب عىل أساس
الواسمات الجينية.

مزارعو اللوبيا مع حصادهم من
محصول ساللة اللوبيا الجديدة
( )CBC5يف جنوب ماتيبيليالند
بزمبابوي.
ي ن
تحس�
(الصورة من :برنس م .ماتوفا/معهد
محاصيل السالالت النباتية بزمبابوي)

وباإلضافة إىل ذلك ،شمل دعم البنية األساسية إنشاء
مخترب البيولوجيا الجزيئية يف معهد تحسني محاصيل
السالالت النباتية وثالثة مراكز فحص لتفحّ ص
مدى تحمُّ ل الجفاف ومقاومة اآلفات الحرشية .وقد
م َّكنت هذه املساعدات من ترسيع عملية تطوير
سالالت اللوبيا ،وتقييمها وانتقاء الخطوط الطافرة.
وساهم الدعم أيضا ً يف جعل تطوير أصناف السالالت
املستقبلية أكثر قوة وكفاءة.

العلوم
االستيالد الطفري للمحاصيل
تحدث عملية الطفر التلقائي للنباتات بانتظام في الطبيعة ،حيث تتك َّيف النباتات باستمرار مع البيئة المتغ ِّيرة —
ويمكن أن يستغرق ذلك آالف السنين .ويستطيع العلماء تسريع هذه العملية باستخدام التقنيات النووية.
واالستيالد الطفري هو عملية لتطوير النباتات ذات الصفات المرغوبة ،ولكنها أسرع من عملية االستيالد التقليدي.
حث التغ ُّيرات الجينية القابلة لالنتقال بالوراثة في النباتات باستخدام أشعة غاما أو األشعة السينية أو
وهو يعتمد على ِّ
مصادر اإلشعاع األخرى.
َّ
المحسنة من المحاصيل لتكون قادرة على النمو في ظروف قاسية ،أو لتحسين قيمتها الغذائية،
و ُتنتج األصناف
ّ
ولمقاومة األمراض أو اآلفات الحشرية ،وللنمو في التربة المالحة أو الستخدام المياه
والمغذِيات بشكل أكثر كفاءة.
َّ
َّ
ثم ُّ
المحسنة و ُتو َّزع على المزارعين.
تتم مضاعفة النباتات الفردية ،بعد اختيار السمات الزراعية
ِّ
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