األمن الغذائي
في العالم والنهار السرمدي

د .قاسم زكي
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يزداد عدد سكان كوكب األرض عاما
بعد آخ��ر ،و ت��زداد معهم حاجتهم
إلى الغذاء والكساء والدواء وشؤون
حياتهم األخرى .وأهم مطلب للبشر
هو الغذاء ،لكن ثمة مشكلة عاملية في
موضوع األمن الغذائي السيما في
الدول النامية ألسباب عديدة.

ولكي يكون شعب ما آمنا غذائيا
يجب أن يكون الغذاء متاحا له في
جميع األوقات ،ويسهل احلصول
عليه سواء من ناحية األسعار أو
األس ��واق ،ويتضمن كل املكونات
الصحية التي يتطلبها اجلسم
البشري.

❋ أستاذ الوراثة في كلية الزراعة بجامعة املنيا( ،مصر)

ابتكرت مجموعة من
الباحثين النباتيين
طريقة جديدة لإلسراع
من وتيرة نمو النباتات
في عدة أجيال متعاقبة
خ�لال ال��ع��ام الواحد
أسموها التربية السريعة
مكونات طيف الضوء املستخدم ملصابيح ( )LEDبالتربية السريعة

األمن الغذائي في العالم

في سبتمبر  2017أظهر تقرير نشرته
األمم املتحدة عن األمن الغذائي والتغذية في
العالم أن 815مليون نسمة (بنسبة )%11
من سكان العالم يعانون اجلوع (أي نحو
شخص من كل تسعة أشخاص في العالم) ،وأن
معدل اجلوع في العالم بدأ باالرتفاع مجدد ًا
بسبب النزاعات والتغير املناخي ،بعد أن شهد
انخفاض ًا مطرد ًا خالل العقد املاضي .لذا
فإن العالم يسعى إلى خفض معدل اجلوع
والفقر وعدد اجلوعى والفقراء ،وذلك بتبني
أجندة أهداف التنمية املستدامة  2030التي
تستهدف القضاء على اجلوع وجميع أشكال
سوء التغذية بحلول ذلك العام ،ووضع ذلك
في أولويات السياسات العاملية.
وال يتوقف تأثير اجلوع في الدول النامية
على صحة البشر وزيادة معدالت الوفيات،
بل يتعداه إل��ى انخفاض معدل ممارسة

ويحاول العلماء البحث عن
وس��ائ��ل م�لائ�م��ة ل��زي��ادة اإلنتاج
الغذائي في العالم .وهنا نستعرض
إحدى التجارب الرائدة لإلسراع في
إنتاج أصناف نباتية ذات محصول
وفير يلبي حاجة البشر املتزايدة
إلى الغذاء.

النشاطات املتنوعة ،فالطالب اجلوعى يقل
معدل حتصيلهم ال��دراس��ي ع��ن أقرانهم،
وك��ذا تقل ق��درة العمال على اإلن�ت��اج ،أما
ثالثة األثافي ،فالدول التي تعاني بسبب
هذه املشكالت حتتاج إلى مساعدات غذائية
خارجية غالبا ما تستعمل للضغط على
سياستها اخلارجية ،ومن ثم التأثير في
سيادتها واستقرارها.
السرعة سمة عالم اليوم

يتوقع الباحثون بلوغ عدد سكان العالم
في عام  2050نحو  9باليني نسمة .ولتلبية
طلباتهم من الغذاء البد من زيادة اإلنتاج
مبعدل  %70عن املعدل احلالي .وقد جنحت
تقنيات عديدة في اإلسراع من وتيرة التطور،
فها هي البيوت السابقة التجهيز وناطحات
السحاب تتعالى في العمران ،واملواصالت
واالتصاالت والعالج في تقدم مذهل .وتتسابق
األمم في تسجيل األرقام القياسية في زيادة
معدل السرعة ،فها هنا أسرع قطار في العالم
وهناك أسرع سيارة أو غواصة أو طائرة وهكذا.
لكن حني النظر إلى الكائنات احلية (ومنها
النباتات) يصعب كثيرا دفعها إلى اإلسراع
في معدل منوها ملجابهة متطلبات البشر.
ويعتمد غذاء أهل الكوكب في أكثر من %90
من حاجاته حاليا على النباتات ،والتي
قدر املولى أن يكون منوها محكوما بعوامل
وراثية داخل خالياها التي ترسم مراحل
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ال��ت��رب��ي��ة السريعة
للنباتات تقنية ُط ِّورت
استرشادا بتجارب أجرتها
وكالة (ناسا) أدامت
فيها تسليط الضوء
على القمح من أجل
زراعته في الفضاء مما
أدى إلى تبكير إكثاره
نباتا شعير (ف��ي اليمني " )"bوآخ��ران للقمح (ف��ي اليسار " )"aينموان حتت
ظ��روف التربية السريعة (النبات األمي��ن) وف��ي البيوت الزجاجية (النبات
االيسر) في كليهما ،حيث ال فروق بينهم.

منوها وعمرها وفق خريطة دقيقة ،وحتت
ظروف بيئية مناسبة من اإلض��اءة ودرجة
احلرارة والرطوبة .بل جند بعض النباتات
تنمو في أقاليم جغرافية ومناخية محددة
حول العالم ،وبعضها رمبا يفشل متاما في
النمو في مناطق أخ��رى .وح��اول العلماء
على مر العصور التحكم في منو النبات
وحتى في تغيير مواعيدها الطبيعية ,وذلك
بزراعتها في بيوت زجاجية (البيوت النباتية
أو الصوبات  )Greenhousesتوفر لها ما
حتتاج إليه من ظروف بيئية مناسبة ،وبذا
جنحوا في التغلب على بعض الصعاب،
فمثال استطاعوا إمناء نباتات القمح في
موسم الصيف في بيوت زجاجية توفر لها
جوها الشتوي املعتاد.
إنتاج أصناف جديدة

وفى مجال برامج تربية النباتات ،تتطلب
عملية إنتاج أصناف نباتية جديدة ذات
محصول عال عدة خطوات ،منها عمليات
تهجني (تلقيح) عديدة بني تراكيب وراثية
مختلفة ،ثم احلصول على أنسالها ومقارنتها
وانتخاب أفضلها وتتبع صفات أنسالها التالية
لعدة أجيال ،والتي تطول أحيانا لتستغرق
عقودا عدة؛ ألن فترة اجليل الواحد لنباتات
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احملاصيل تستغرق شهورا عدة وأحيانا سنة
كاملة ،مما يطيل أمد برامج التربية.
وحاول علماء النبات التغلب على تلك
املشكلة ،فهداهم تفكيرهم إلى زراعة النباتات
حتت البيوت احملمية التي توفر الظروف
املطلوبة لنمو تلك النباتات .لكن كانت تلك
البيوت متنح مربي النباتات فرصة إمناء
نباتاتهم جليل أو اثنني وعلى األكثر ثالثة
في أحسن األحوال ،مما يسر لهم اختصار
زمن برامج التربية ،لكنهم ما زالوا يأملون
املزيد من األجيال خالل العام الواحد.
التربية السريعة

وكما ذهب الباحثون واملخترعون في املجاالت
احلياتية األخرى إلى تسريع مخترعاتهم،
فقد ابتكرت مجموعة من الباحثني النباتيني
طريقة جديدة أسموها التربية السريعة
( )Speed Breedingلإلسراع من وتيرة
منو النباتات في عدة أجيال متعاقبة خالل
العام الواحد ،مسجلة رقما قياسيا جديدا في
مجال التقنيات الزراعية .ونشروا جتربتهم
الرائدة في بحث مبجلة «طبيعة النباتات»
( )Nature Plantsفي يناير .2018
وتناول البحث طريقة جديدة لتسريع
عمليات منو النباتات حتت ظ��روف بيئية

طريقة حديثة استطاعت
إنماء ستة أجيال متعاقبة
من النبات في العام
الواحد تحت ظروف إنماء
في غرف محكمة الغلق
والتحكم الكامل في
اإلضاءة ودرجة الحرارة
ونسبة الرطوبة والتغذية

نظام الزراعة والنمو داخل غرف النمو محكمة الغلق والتحكم الكامل (إضاءة،
حرارة ،رطوبة) بطريقة التربية السريعة

ُمحكمة والسيما ظروف اإلض��اءة (النهار
السرمدي) .والتربية السريعة للنباتات،
تقنية ُط ِّورت استرشادا بتجارب أجرتها وكالة
(ناسا) ،أدام��ت فيها تسليط الضوء على
القمح من أجل زراعته في الفضاء ،مما أدى
إلى تبكير إكثاره ،وفق ما ذكر لي ت .هيكي
( ،)Lee T. Hickeyقائد الفريق البحثي،
ومن كبار الباحثني بجامعة كوينزالند في
أستراليا (شارك معه في البحث  34باحثا
م��ن  10جهات بحثية ف��ي ث�لاث دول هي
أستراليا واململكة املتحدة وماليزيا) .وما
مييز هذا البحث هو دراسة عدد كبير من
أهم احملاصيل االقتصادية العاملية كالقمح
والذرة والشعير واألرز واحلمص والكانوال
والبازالء.
وكما سبق أن ذك��رن��ا ،ف��إن إن�ت��اج صنف
جتاري جديد من أي محصول اقتصادي
يحتاج إلى مدة قد تبلغ عقدين من الزمان،
وهذا ميثل عائقا كبيرا في عمليات التربية.
واجلزء املهم في برامج التربية تلك يتعلق
باخلطوات األولى اخلاصة باحلصول على
سالالت نقية ( )Pure Linesذات صفات
وراثية مميزة وأصيلة ،وهو أمر يستغرق نحو
ستة أجيال متعاقبة على األقل من التلقيح

الذاتي ( ،)Self-Breedingتليها عملية
التهجني بني تلك السالالت ،ثم انتخاب
أفضلها ومتابعة أجيالها املتعاقبة ،وتلك
هي احللقة التي عمل عليها فريق البحث
احلالي.
وذك��ر مقدمو التجربة أن طريقتهم
استطاعت إمن��اء ستة أج�ي��ال متعاقبة
في العام الواحد حتت ظروف إمناء في
غرف محكمة الغلق والتحكم الكامل في
اإلضاءة ودرجة احلرارة ونسبة الرطوبة
والتغذية .وذلك بزيادة فترات اإلضاءة
مما يزيد من معدل سرعة منو النباتات،
ومن ثم تقصير فترة اجليل .واستعانوا
بنوع مميز من مصابيح ( )LEDمع إطالة
عدد ساعات اإلض��اءة (النهار السرمدي
مجازا) وتقصير فترة اإلظالم في اليوم،
( 22ساعة إضاءة وساعتا إظالم فقط ،في
حني أن الطبيعي غالبا  12ساعة إضاءة
ومثلها إظالم).
وجرى في التجربة زراعة بذور أنواع
مختلفة م��ن احمل��اص �ي��ل وم�ت��اب�ع��ة كل
الصفات احملصولية والظاهرية املهمة
كتاريخ اإلزه��ار وعدد وحجم ووزن بذور
احمل� �ص ��ول ،وح �ت��ى ت��أث��ره��ا باألمراض
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إنتاج صنف تجاري جديد
من أي محصول اقتصادي
يحتاج إلى مدة قد تبلغ
عقدين م��ن ال��زم��ان
وهذا يمثل عائقا كبيرا
في عمليات التربية

النباتية ،بل تعدى األمر ذلك إلى إعادة
زراعة البذور املنتجة بتلك التقنية مرة
أخرى ،ودراسة صفات نباتاتها أيضا ،كل
هذا مع إجراء جتارب مقارنة حتت ظروف
البيوت الزجاجية بتلك النامية بطريقة
“التربية السريعة” .وأج��رى الباحثون
أيضا عمليات تهجني ونقل جينات وزراعة
أصناف ذات صفات وراثية مميزة ،ومتابعة
كل ذلك حتت الظروف البيئية كافة .وشمل
البحث إمكانية حدوث الطفرات ،ودراسة
السلوك امليوزي لنباتات القمح النامية
(االحتادات الصبغية “الكروموسومية”)
ومدى حدوث عدم استقرار في السلوك
امل�ي��وزي للصبغيات ،إض��اف��ة إل��ى دراسة
مكونات الضوء ،واقتصاديات وتكاليف
هذا النظام اجلديد ومقارنته بالطرق
التقليدية ف��ي البيوت الزجاجية ،مع
تطوير طرق بسيطة لنظامهم اجلديد
أثبتت فعاليتها.
وأوض �ح��ت ن�ت��ائ��ج ال�ب�ح��ث أن صفات
ال�ن�ب��ات��ات النامية بالطريقة اجلديدة
(التربية السريعة) تفوقت على قريناتها
في معظم الصفات وف��ي كل احملاصيل
حتت الدراسة ،ومكنتهم من زراع��ة عدة
أجيال في العام الواحد بأكثر من الضعف
في الطرق األخرى املستعملة حاليا في
البيوت الزجاجية.
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بدايات واعدة

سبق أن نوقشت فكرة إطالة فترة اإلضاءة
(النهار السرمدي) وتأثيرها في منو النباتات
منذ ع��ام 2010م ،إذ بدأها فريق العالم
سيسوفا ( ،)M. I. Sysoevaوطبقتها فرق
بحثية أخرى ،منهم فريق الباحث أوكونور
( )D. J. O’Connorعام 2013م  ،وفريق
الباحث ستيتر ( )M. G. Stetterعام 2016م.
وأدت نتائجهم إلى تقليل فترة اجليل ألنواع
محاصيل أخرى مثل دوار الشمس والفلفل
والفجل ،والتي استجابت بصورة جيدة لتمديد
فترة اإلضاءة بتقصير فترة اجليل ،مما أدى
إلى تسريع برامج التربية .
ون��رى أن ه��ذه الطريقة  -بعد تأكيد
نتائجها من فرق بحثية أخرى  -وإشراك
باحثي فسيولوجيا النبات في الدراسة ،رمبا
تكون مفيدة جدا لإلسراع في تنفيذ برامج
تربية النباتات وإنتاج أصناف جديدة خالل
سنوات بدال من عقود ,وهذا يزيد من غلة
احملاصيل .بجانب ذلك ،فالتكاثر السريع
سيوفر حافزا قويا ملزيد من علماء النبات
إلجراء البحوث والتطبيقات التكنولوجية
احلديثة على النباتات احملصولية مباشرة،
وتطبيق عمليات دراسات اجلينوم وتسلسل
القواعد الوراثية بدال من استعمال النباتات
النموذجية ،ومن ثم زيادة البحوث لتحسني
احملاصيل> .

