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إطار قانوني ورقابي فّعال وضمان تقييم 
املواقع املحتملة كما يجب قبل اختيارها 

للمنشآت النووية. 

وتوفر معايري األمان الصادرة عن الوكالة 
إرشاداٍت واضحة يف كال املجالني، ونحن 

نشّجع جميع البلدان عىل تطبيقها."

وقامت حلقة العمل بالتعريف بنهج املعالم 

املرحلية البارزة الخاص بالوكالة فيما يتعلق 

بتطوير برنامج قوى نووية جديد. وهو 

يُدرج "املوقع واملرافق الداعمة له" كواحد 

من 19 موضوعاً عن البنية األساسية النووية 

تستلزم اتخاذ إجراء بشأنها خالل تطوير 

برنامج للقوى النووية.

وتمشياً مع نهج املعالم املرحلية البارزة، 

تقّدم الوكالة خدماٍت متكاملة، بما يف ذلك 

األمان، واألمن، واألطر القانونية والرقابية، 

وتنمية املوارد البرشية، والتخطيط لحاالت 

الطوارئ، والضمانات. ويشمل ذلك 

استعراضات النظراء والبعثات االستشارية 

مثل االستعراض املتكامل للبنية األساسية 

النووية وخدمة استعراض تصميم املواقع 

واألحداث الخارجية.

— بقلم أيهان ألتينيووالر

الّصني تمثل 19٪ من سكان العالم ولكن ٪7 

فقط من أراضيه الصالحة للزراعة، لذا هي يف 

مأزق: كيفية إطعام سكانها املتزايدين والذين 

يزدادون ثراًء مع حماية مواردها الطبيعية. 

واستخدم علماء الزراعة يف البالد، بشكل متزايد، 

التقنيات النووية والنظريية يف إنتاج املحاصيل 

عىل مدار العقود املاضية. وبالتعاون مع الوكالة 

ومنظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة )الفاو(، 

يساعدون اآلن خرباء من آسيا وخارجها يف 

تطوير أصناف جديدة من املحاصيل باستخدام 

التشعيع.

وبينما يتمُّ يف العديد من البلدان إجراء البحوث 

النووية يف مجال الزراعة من جانب الوكاالت 

النووية التي تعمل بشكل مستقل عن مؤسسة 

البحوث الزراعية يف البالد، يتمُّ يف الصني دمج 

استخدام التقنيات النووية يف الزراعة يف عمل 

 )CAAS( األكاديمية الصينية للعلوم الزراعية
 وأكاديميات املقاطعات للعلوم الزراعية. 

وهذا يضمن أن توضع النتائج موضع التنفيذ 
عىل الفور.

وبالفعل، تّم تطوير ثاني أكثر صنف طافر 
من القمح استخداماً يف الصني، املعروف باسم 

Luyuan 502، من جانب معهد علوم املحاصيل 
التابع لألكاديمية الصينية للعلوم الزراعة 

(CAAS( وأكاديمية شاندونغ للعلوم الزراعية، 
باستخدام االستيالد الطفري املستحّث فضائيًّا 

)انظر مربع العلوم(. وقال لوكسيانغ ليو، نائب 
املدير العام للمعهد، إّن غلة هذا الصنف أعىل 

بنسبة 11٪ من الصنف التقليدي، كما أنه أكثر 
تحّمالً للجفاف واألمراض الرئيسية. وقد تّمت 

زراعته عىل مساحة تفوق 3.٦ مليون هكتار، 
وهذه املساحة الشاسعة تعادل تقريباً مساحة 

سويرسا. وقال ليو إّن هذا الصنف هو واحد من 
ل للملح  11 صنف قمح تم تطويرها لتحسني تحمُّ

والجفاف، وجودة الحبوب، وغلة املحصول.

ومن خالل التعاون الوثيق مع الوكالة والفاو، 
أطلقت الصني أكثر من 1٠٠٠ صنف من 

املحاصيل الطافرة خالل الستني عاماً املاضية، 
رة يف الصني ُربع الطافرات  وتمثّل األصناف املطوَّ

املدَرجة حالياً يف قاعدة بيانات الوكالة/
الفاو الخاصة باألصناف الطافرة املنتجة يف 
جميع أنحاء العالم، وهذا ما قالته صبحانة 

استخدام التكنولوجيات النووية ُمدمج بشكل كامل يف البحوث الزراعية يف األكاديمية 
الصينية للعلوم الزراعية. نشاهد هنا فنيًّا يعّد عينات الختبار سالمة األغذية. 
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نهج املعالم املرحلية البارزة للقوى النووية هو أسلوب متدّرج وشامل ملساعدة البلدان 
التي تنظر يف تشييد محطتها األوىل للقوى النووية أو تخّطط لذلك.
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سيفاسانكار، رئيسة قسم تحسني السالالت 
النباتية وصفاتها الوراثية يف الشعبة املشرتكة 

بني الفاو والوكالة الستخدام التقنيات النووية يف 
مجال األغذية والزراعة. وأضافت قائلة إنَّ النُّهج 
الجديدة لحّث الطفرات واختيار الطفرات عالية 

اإلنتاجية التي أُنشئت يف املعهد هي بمثابة نموذج 
للباحثني من جميع أنحاء العالم.

ويستخدم املعهد معّجالت الُحزم األيونية 
الثقيلة واألشعة الكونية وأشعة غاما إىل جانب 
املواد الكيميائية لتحفيز الطفرات يف مجموعة 

واسعة من املحاصيل، بما يف ذلك القمح واألرز 
والذرة وفول الصويا والخرضوات. وقال ليو: 

"التقنيات النووية يف صميم عملنا، وهي ُمدمجة 
بالكامل يف تطوير أصناف النباتات من أجل 

تحسني األمن الغذائي.".

كما أصبح املعهد مساهماً رئيسياً يف برنامج 
الوكالة للتعاون التقني عىل مّر السنني: فقد 

شارك أكثر من 15٠ من مستولدي النباتات من 
أكثر من 3٠ بلداً يف الدورات التدريبية املنعقدة 

فيه واستفادوا من املنح الدراسية املقّدمة من 
األكاديمية الصينية للعلوم الزراعية. 

وقال توتي تجيبتوسومريات، رئيس مركز 
تطبيق تكنولوجيا النظائر واإلشعاعات التابع 

للوكالة الوطنية للطاقة النووية )باتان(، إنَّ 
باتان واألكاديمية الصينية للعلوم الزراعية 

تبحثان عن سبل للتعاون يف مجال االستيالد 
الطفري للنباتات، فيما يبحث الباحثون 

اإلندونيسيون عن ُطرق للتعلم من تجربة 
الصني. وأضاف قائالً: "إّن النرش الفّعال 

لألنشطة الصينية يف مجال االستيالد الطفري 
للنباتات والرتويج لها من شأنه أن يفيد البحوث 

الزراعية يف جميع أنحاء آسيا."

من سالمة األغذية إىل صحة هويتها

يستخدم العديد من املعاهد األخرى التابعة 
لألكاديمية الصينية للعلوم الزراعية التقنيات 

النووية والنظريية يف أعمال البحث 
والتطوير، وتشارك هذه املعاهد يف العديد 

من مشاريع التعاون التقني واملشاريع 
البحثية املنسقة التابعة للوكالة. وقد 

ر معهد معايري الجودة وتكنولوجيا  طوَّ
االختبار للمنتجات الزراعية بروتوكوالً 

الكتشاف العسل املزيف، باستخدام 
تحليل النظائر. وقال تشن جانج، الذي 

يقود األعمال البحثية باستخدام التقنيات 
النظريية يف املعهد، إنَّ كمية ضخمة مما 
يُباع يف الصني عىل أنه عسل يُعتقد أنها 

تُنتج صناعيًّا يف املختربات بدالً من النحل 
يف خاليا النحل، لذا فقد كانت هذه أداة 

مهمة يف قمع املحتالني. وأضاف قائالً إنه 
يوجد أيضاً برنامج لتتبُّع املنشأ الجغرايف 
للحوم البقرية باستخدام نظائر مستقرة.

ويستخدم املعهد التقنيات النظريية 
الختبار سالمة الحليب ومنتجات األلبان 

ق من هويتها — وهذا العمل هو محّصلة  والتحقُّ
مشاريع بحثية منّسقة ومشاريع تعاون تقني 

للوكالة استمرت من عام ٢٠13 إىل عام ٢٠18. 
وتابع قائالً: "بعد أعوام معدودة من الدعم، نحن 

اليوم مكتفون ذاتيًّا تماماً."

تحسني كفاءة التغذية

تستخدم معاهد األكاديمية الصينية للعلوم 
الزراعية املختلفة نظائر مستقرة لدراسة 

امتصاص املغّذيات يف الحيوانات وانتقالها 
وعملية األيض الخاصة بها. وتُستخدم النتائج 

لتحقيق املستوى األمثل من تركيبة األعالف 
وجداول التغذية. وقال دينغبان بو، األستاذ يف 
معهد علوم الحيوان، إنَّ اقتفاء النظائر يحقق 
مستوى حساسية أفضل من الطرق التحليلية 

التقليدية، وهذا مفيد بشكل خاص عند دراسة 
امتصاص املغذيات الدقيقة والفيتامينات 

والهرمونات والعقاقري الدوائية. 

ويف الوقت الذي أتقنت فيه الصني استخدام 
العديد من التقنيات النووية، فإنها تتطلع يف 

العديد من املجاالت إىل الوكالة والفاو للحصول 
عىل الدعم الالزم: صناعة األلبان يف هذا البلد 

تعاني من انخفاض معدل امتصاص الربوتني 
يف األبقار الحلوب. فاملجرتات تستخدم أقّل من 

نصف الربوتني يف علف الحيوان، فيما ينتهي 
الباقي يف األسمدة والبول. وقال بو: "هذا تبديد 

بالنسبة للمزارعني كما أن املحتوى النيرتوجيني 
العايل يف السماد يرض البيئة." واستخدام النظائر 

لتتبُّع النيرتوجني أثناء انتقاله من األعالف عرب 
جسم الحيوان من شأنه أن يساعد عىل تحسني 
كفاءة النيرتوجني عن طريق إجراء التعديالت 
ا  الالزمة عىل تركيبة العلف. وسيكون هذا مهمًّ

بشكل خاص مع استمرار ارتفاع استهالك 
األلبان يف الصني، والذي يمثل حالياً ثلث املتوسط 

للفرد الواحد عىل الصعيد العاملي. "نبحث 
عن خربات دولية من خالل الوكالة والفاو، 

ملساعدتنا عىل معالجة هذه املشكلة." 

— بقلم ميكلوس غاسرب

 يتطلع العلماء الصينيون إىل استخدام التقنيات 
النووية لتتبُّع عملية أيض املاشية بشكل أفضل، مثل 

هذه املاشية يف مزرعة بالقرب من بيجني، وزيادة كمية 
النيرتوجني التي تستخدمها األبقار من األعالف.
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العلوم
االستيالد الطفري املستحّث فضائيًّا

رات جينية عشوائية، وهو ما يسفر عن نباتات طافرة ذات سمات جديدة ومفيدة. وال ينطوي االستيالد الطفري  التشعيع يسّبب الطفرات، ما يسّبب تغيُّ
على تحّول في الجينات، ولكنه يستخدم بدالً من ذلك المكونات الوراثية الخاصة بالنبات ويحاكي العملية الطبيعية للطفر التلقائي، الذي يمّثل محرك 

التطور. وباستخدام اإلشعاعات، يمكن للعلماء أن يقّللوا بشكل كبير من الوقت الذي يتطلبه استيالد سالالت جديدة ومحّسنة من النباتات.

واالستيالد الطفري المستحّث فضائياً، ما ُيسمى أيضاً الطفرات الفضائية، ينطوي على نقل البذور إلى الفضاء، حيث تكون األشعة الكونية أشّد، وتستخدم 
هذه األشعة لتحفيز الطفرات. وُتستخدم األقمار الصناعية، والمكوكات الفضائية، والمناطيد عالية االرتفاع إلجراء التجارب. ومن مزايا هذه الطريقة أن 

خطر إتالف النباتات أقّل مقارنة باستخدام أشعة غاما على األرض.


