تحديث�ات الوكالة :األخبار

من املخترب إىل الحقل :علماء إندونيسيون يطوِّرون محاصيل جديدة للمزارعني
باستخدام العلوم النووية
الوزارات واملؤسسات الوطنية وثالث منظمات
دوليةُ ،
صمِّ م للعمل من املراحل األولية إىل
املراحل النهائية .ففي املراحل األولية ،تط ِّور
باتان بذور متفوقة؛ ثم تقوم وزارة الزراعة
بتوزيع البذور عىل مُنتجي البذور ،ويف املرحلة
التالية تقوم وزارة الصناعة بنقل هذا االبتكار
نحو الرشكات صغرية ومتوسطة الحجم أو
الرشكات الناشئة».

باحثو الوكالة الوطنية للطاقة النووية يف إندونيسيا يحتفلون بنجاح أصناف األرز
املطوَّرة باستخدام التشعيع.
(الصورة من :الوكالة الوطنية للطاقة النووية ())BATAN

خالل السنوات القليلة املاضية ،قا َم املزارعون يف
إندونيسيا بزراعة ما يكفي من األرز ألكثر من
 20مليون شخص باستخدام النباتات املطورة
من خالل برنامج االستيالد الطفري للنباتات يف
إندونيسيا .وتجذَّر الربنامج ألول مرة من خالل
التعاون مع الوكالة منظمة األغذية والزراعة
لألمم املتحدة (الفاو) يف عام  ،1997ومنذ ذلك
الحني َّ
توسع الربنامج ليصبح شبكة رشاكة
شاملة تنقل نتائج البحوث العلمية باستخدام
التقنيات النووية إىل حقول املزارعني.

وت َّم تطوير أكثر من  35صنفا ً جديدا ً من
املحاصيل ،بما يف ذلك فول الصويا واألرز،
من خالل الربنامج .ويت ُّم استيالد األصناف
الجديدة باستخدام التشعيع ويت ُّم اختيارها
ً
َّ
مقارنة باألصناف
املحسنة
بنا ًء عىل خصائصها
املحلية األخرى ،مثل الغلة األوفر ،وق َِص
فرتة الزراعة ،ومقاومة ضغوطات ُّ
تغي املناخ
واألمراض (انظر االستيالد الطفري للنباتات).
وبمجرد أن تكون جاهزة ،تت ُّم مضاعفة بذور
هذه املحاصيل الجديدة وإتاحتها للمزارعني.

ويف هذا السياق ،قال سوريانتورو ،نائب
رئيس الوكالة الوطنية للطاقة النووية (باتان)
يف إندونيسيا« :لقد استُخدمت التكنولوجيا
النووية يف إندونيسيا يف مختلف مجاالت
الحياة ،بما يف ذلك الزراعة» .وتابع قائالً:
«ومن خالل بحوث هندسة الطفر اإلشعاعي،
قامت باتان بتحسني جودة أنواع املحاصيل
املحلية بحيث يمكن للمجتمع أن يستخدم عىل
َّ
واملحسنة».
نطاق واسع البذور الجديدة

وقال أ .صديق تانويو ،مسؤول وزارة الزراعة
يف جاوة الرشقية« :من املهم إنتاج املزيد من
البذور لزيادة املساحة املزروعة .وسيسهم ذلك
يف زيادة اإلنتاجية ودخل املزارعني».

وعندما بدأ أول مرشوع للتعاون يف مجال
استيالد النباتات مع الشعبة املشرتكة بني
الفاو والوكالة الستخدام التقنيات النووية يف
األغذية والزراعة يف عام  ،1997تلقى العلماء
يف معاهد البحوث التابعة لباتان أحدث املعدات،
والتدريب املكثف عىل التكنولوجيات النووية،
والدعم من الخرباء من خالل املشاريع البحثية
َّ
املنسقة ومشاريع التعاون التقني التابعة
للوكالة .وهو ما وضع حجر األساس لربنامج
االستيالد الطفري للنباتات يف إندونيسيا.
ِّ
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وللمساعدة يف ضمان االستخدام الواسع
النطاق لهذه األصناف الجديدة من املحاصيل،
نما الربنامج ليصبح شبكة رشاكة شاملة تمهِّ د
الطريق للزراعة عىل نطاق واسع .ويعتمد
هذا النموذج عىل التعاون بني معاهد البحوث،
والوزارات ،والوكاالت الحكومية ،ورشكات
استيالد البذور ،وتعاونيات املزارعني،
واألطراف املعنية يف األسواق ،ومجموعات
التصدير .وتمت ُّد هذه الرشاكات عرب سلسلة
اإلمداد بأكملها ،بدءا ً من تطوير البذور
وتكاثُرها وحتى التوزيع والزراعة يف الحقول.
وقال توتي تجيبتوسومريات ،رئيس مركز
تطبيق تكنولوجيا النظائر واإلشعاعات التابع
لباتان« :الربنامج ،الذي يض ُّم العديد من

زراعة املزيد من األرز
يف أنحاء البالد
تت ُّم حاليًّا زراعة ثالثة أصناف جديدة من األرز،
من أصل  23صنفا ً طوَّرتها باتان ،يف مناطق
مختلفة من البالد .وت َّم اختيار نباتات األرز
الثالثة ،املعروفة باسم  BestariوInpari
 Sidenukو ،Mustabanألنها يمكن أن تنتج،
يف املتوسط ،كمية أرز إضافية تزيد عىل ٪150
ويف وقت أقرص من األصناف املحلية األخرى.
كما أنها أكثر مقاوَمة للتغريات يف املناخ ،وكذلك
لألمراض والحرشات.
وقال حميد ،الذي يقوم باستيالد البذور يف
سريانج ،مقاطعة بانتن« :يف منطقتي ،تُشاهد
حرشة َّ
قفاز النبات يف كل مكان ،وعندما رأيت
نباتات  Mustabanالجيدة النوعية ،شكرت
الله عىل أن حرشة َّ
قفاز النبات ال تؤثر فيها».
ويف مكان قريب ،يف قرية كاسيمان ،يضيف
تاتانغ ،وهو يقوم أيضا ً باستيالد البذور:
«لم َّ
يتعي علينا استخدام املبيدات الحرشية.
وبمجرد ظهور أزهار نباتات ،Mustaban
لم نشاهد لحرشة ِّ
البق ذات الرائحة الكريهة
أيَّ أثر».
ويخطط الخرباء يف باتان مواصلة البحث
والتطوير لتوسيع عدد األصناف النباتية
الجديدة واألخذ بتعقيبات املزارعني يف
الحسبان لزيادة صقل وتحسني أداء النباتات.
وسيت ُّم توجيه البحوث نحو تحسني كيفية نمو
النباتات باستخدام املمارسات الزراعية املحلية،
مثل أنظمة األسمدة ،وتحت الظروف البيئية
املختلفة ،مثل الرتبة املحلية ،والرياح العاتية،
واألمطار الغزيرة.

— بقلم إدريس هابودين

