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الوكالة الدولية للطاقة الذرية
تكمن مهمة الوكالة الدولية للطاقة الذرية يف منع انتشار األسلحة 

النووية ومساعدة كل البلدان، السيام يف العامل النامي، عىل االستفادة 

من استخدام العلوم والتكنولوجيا النووية استخداًما سلميًا ومأمونًا 

وآمًنا. 

ست الوكالة بصفتها منظمة مستقلة يف إطار األمم املتحدة يف  وقد تأسَّ

عام 1957، وهي املنظمة الوحيدة ضمن منظومة األمم املتحدة التي 

متلك الخربة يف مجال التكنولوجيات النووية. وتساعد مختربات الوكالة 

املتخصصة الفريدة من نوعها عىل نقل املعارف والخربات إىل الدول 

األعضاء يف الوكالة يف مجاالت مثل الصحة البرشية واألغذية واملياه 

والبيئة. 

وتقوم الوكالة كذلك بدور املنّصة العاملية لتعزيز األمن النووي. وقد 

أسست الوكالة سلسلة األمن النووي الخاصة باملنشورات اإلرشادية 

املتوافق عليها دولياً بشأن األمن النووي. كام تركّز أنشطة الوكالة 

عىل تقديم املساعدة للتقليل إىل الحد األدىن من مخاطر وقوع املواد 

النووية وغريها من املواد املشعة يف أيدي اإلرهابيـني أو خطر تعرض 

املرافق النووية ألعامل كيدية.

وتوفِّر معايري األمان الخاصة بالوكالة نظاماً ملبادئ األمان األساسية، 

د توافقاً دولياً يف اآلراء حول ما يشكِّل مستوى عالياً من األمان  وتجسِّ

لحامية الناس والبيئة من التأثريات الضارة لإلشعاعات املؤيِّنة. وقد 

ُوِضعت معايري األمان الخاصة بالوكالة لتطبيقها يف جميع أنواع املرافق 

واألنشطة النووية التي تُستَخَدم لألغراض السلمية، وكذلك لتطبيقها يف 

اإلجراءات الوقائية الرامية إىل تقليص مخاطر اإلشعاعات القامئة.

وتتحقَّق الوكالة أيًضا، من خالل نظامها التفتييش، من امتثال الدول 

األعضاء لاللتزامات التي قطعتها عىل نفسها مبوجب معاهدة عدم 

انتشار األسلحة النووية وغريها من اتفاقات عدم االنتشار، واملتمثلة يف 

عدم استخدام املواد واملرافق النووية إال لألغراض السلمية.

ولعمل الوكالة جوانب متعددة، وتشارك فيه طائفة واسعة ومتنوعة 

د برامج  من الرشكاء عىل الصعيد الوطني واإلقليمي والدويل. وتُحدَّ

الوكالة وميزانياتها من خالل مقررات جهازي تقرير سياسات الوكالة – 

أي مجلس املحافظني املؤلف من 35 عضواً واملؤمتر العام الذي يضم 

جميع الدول األعضاء.

ويوجد املقر الرئييس للوكالة يف مركز فيينا الدويل. كام توجد مكاتب 

ميدانية ومكاتب اتصال يف جنيف ونيويورك وطوكيو وتورونتو. وتدير 

الوكالة مختربات علمية يف كلٍّ من موناكو وزايربسدورف وفيينا. 

وعالوًة عىل ذلك، تدعم الوكالة مركز عبد السالم الدويل للفيزياء 

النظرية يف ترييستي بإيطاليا وتوفر له التمويل الالزم.
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ميكن استخدام مقتطفات من مواد الوكالة التي تتضمنها مجلة الوكالة 

ية، رشيطة اإلشارة إىل املصدر. وإذا كان مبيّنا أنَّ  يف مواضع أخرى ِبُحرِّ

الكاتب من غري موظفي الوكالة، فيجب الحصول منه أو من املنظمة 

املصِدرة عىل إذن بإعادة النرش، إال إذا كان ذلك ألغراض العرض.

ووجهات النظر املُعرَب عنها يف أي مقالة موقّعة واردة يف مجلة الوكالة 

ل  ال مُتثـِّل بالرضورة وجهة نظر الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وال تتحمَّ

الوكالة أي مسؤولية عنها.

الغالف:

 العلوم النووية ميكن أن تلعب دوراً هاماً 

يف التخفيف من تغريُّ املناخ والتكيُّف معه.
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تصدير

)الصور من: كونليث برادي، الوكالة الدولية للطاقة الذرية(

“ويمكن للعلوم النووية، بما 
فيها القوى النووية، أن تلعب 
دوراً هاماً سواء في التخفيف 

من آثار تغيُّر المناخ أو التكيُّف 
معه.”

 — السيد يوكيا أمانو، 

المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية 

مكافحة تغيُّر المناخ: الفرق الذي تُْحدثُه العلوم 
والتكنولوجيا النووية

املناخ هو أكرب تحٍد بيئي يف عرصنا. ويف الوقت تغريُّ 

الذي تستعد فيه الحكومات يف جميع أنحاء العامل 

املناخ خالل  بشأن  قانونياً  اتفاق عاملي ملزم  للتفاوض عىل 

مؤمتر األمم املتحدة املعني بتغريُّ املناخ الذي سيعقد يف باريس 

يف نهاية السنة، من املهم االعرتاف مبا ميكن أن تسهم به العلوم 

والتكنولوجيا النووية يف مكافحة تغريُّ املناخ.

وميكن للعلوم النووية، مبا فيها القوى النووية، أن تلعب دوراً 

هاماً سواء يف التخفيف من آثار تغريُّ املناخ أو التكيُّف معه.

التخفيف من اآلثار
تشكِّل القوى النووية جنباً إىل جنب مع قوى الرياح والقوى 

الكهرباء  لتوليد  املتاحة  التكنولوجيات  أكرث  إحدى  املائية 

انخفاضاً يف الكربون. ووفقاً آلخر إحصاءات توقعات الطاقة 

يف العامل، حال استخدام القوى النووية بالفعل دون انبعاث 

ما يقرب من 56 غيغا طن من ثاين أكسيد الكربون منذ عام 

1971، أي ما يعادل سنتني من االنبعاثات العاملية باملعدالت 

الحالية. وميثل ذلك إنجازاً بالغ األهمية ويكشف عن إمكانات 

القوى النووية يف التخفيف من آثار تغريُّ املناخ. 

القوى  بدور  العاملي  الوعي  زيادة  أجل  الوكالة من  وتعمل 

النووية املتعلق بتغريُّ املناخ، ال سيام من خالل محاولة ضامن 

االعرتاف املناسب بالدور الذي ميكن للقوى النووية أن تقوم به 

يف مساعدة البلدان عىل الحد من انبعاثاتها من غازات الدفيئة.

البلدان  الوكالة، متاشياً مع واليتها، مساعدة  وسوف تواصل 

عىل استخدام التكنولوجيا النووية عىل نحو مأمون وآمن وغري 

مرض بالبيئة. 

التكيُّف
بالرغم من تدابري التخفيف التي نُفِّذت يف عدد من البلدان، 

بات االحرتار العاملي واقعاً فعلياً ينطوي عىل عواقب وخيمة 

يف أنحاء كثرية من الكوكب. 

مجلة  اإلصدار من  الواردة يف هذا  املقاالت  يتبنيَّ من  وكام 

بدور  تقوم  أن  النووية  والتكنولوجيا  للعلوم  ميكن  الوكالة، 

حيوي يف مساعدة البلدان عىل التكيَّف مع عواقب تغريُّ املناخ. 

وما السيطرة عىل الفيضانات بشكل أفضل يف الفلبني، وتطوير 

الجفاف،  املتزايدة  كينيا  مناطق  يف  للري  جديدة  تقنيات 

القطب  املناخ يف  تغريُّ  أثر  لقياس  الجديدة  والتكنولوجيات 

الجنويب، سوى نزر يسري من املجاالت التي يحقق فيها الدعم 

م من الوكالة فرقاً حقيقياً. املقدَّ

ويعتمد التقدم العلمي اعتامداً كبرياً عىل ذكاء األفراد امللتزمني 

وِحميَة حامسهم. ونحن فخورون بعمل العلامء الذين يعكفون، 

مبساعدة من الوكالة، عىل تطوير أصناف جديدة من النباتات 

ن  بلدانهم. ويحسِّ ة يف  املتغريِّ املناخية  أكرث مالءمة للظروف 

عمل زمالء الوكالة يف أفغانستان وموريشيوس وباكستان الذين 

نسلط الضوء عليهم يف هذا العدد، حياة املزارعني الذين لوال 

ذلك لهددت آثار تغريُّ املناخ موارد رزقهم وأمنهم الغذايئ.

م العلوم والتكنولوجيا النووية  وكام تثبت هذه األمثلة، تقدِّ

إسهامات كبرية يف التنمية املستدامة يف جميع أنحاء العامل. 

ويحدوين األمل يف أن يعرتف املشاركون يف محادثات املناخ 

بباريس بقيمتها. 

بقلم يوكيا أمانو، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية
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4  القوى النووية تشكل ركيزة هامة في استراتيجيات كثير 
من البلدان للتخفيف من آثار تغيُّر المناخ

1  مكافحة تغيُّر المناخ: الفرق الذي تُحدثه العلوم والتكنولوجيا النووية 

6  التدريب على التكيُّف: باحثون من باكستان 
وموريشيوس وأفغانستان يستنبطون نباتات طافرة للتغلب 

على تغيُّر المناخ

8  تخضير األراضي الجافة في كينيا من خالل الزراعة 
الذكية مناخياً

10  التكيُّف مع تغيُّر المناخ: تعزيز إنتاج الكينوا 
باستخدام التقنيات النووية

12  ما ال يقاس ال يمكن تغييره: فهم انبعاثات غازات 
الدفيئة في كوستاريكا

14  عالم متغيِّر : استخدام التقنيات النووية لدراسة أثر 
تغيُّر المناخ على المناطق القطبية والجبلية

قصص النجاح

تصدير

تغيُّر المناخ
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22  الخيار النووي: مبررات استخدام القوى النووية لمكافحة تغيُّر المناخ
— بقلم روبرت ستون

24  هل القوى النووية تساعدنا حقاً على مكافحة تغير المناخ؟
— بقلم ميخائيل تشوداكوف

25  فتح باب تقديم الطلبات: أنشطة الوكالة البحثية المنسقة في عام 2015

 26  منغوليا والوكالة الدولية للطاقة الذرية: تعاون ناجح وتركيز متجدد على 
عالج السرطان

27  العمل في البحر: إجراء تمرين على أمن النقل قبالة ساحل السويد

28  تنبيه بصدور منشورات

29  تسخير الذرة في مجال الصناعة: بصيص أمل من أجل التنمية

18  عندما تمور البحار وتشتد األمطار: التقنيات النووية 
في إدارة الفيضانات

20  تحمض المحيطات: أثر انبعاثات ثاني أكسيد الكربون 
الذي ال يُعرف عنه الكثير

قصص النجاح

رؤية عالمية

من داخل الوكالة

أخبار الوكالة
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محطة للقوى النووية قيد 
التشييد في الصين.

)الصورة من: كونليث برادي، الوكالة 

الدولية للطاقة الذرية(

الحاجة وفقاً  فإن  الحكومية  الوكالة واملصادر  لخرباء 

إىل التخفيف من آثار تغريُّ املناخ هي من أبرز 

النظر يف  البلدان نحو  اتجاه عدد متزايد من  األسباب وراء 

األخذ بالقوى النووية ضمن مجموعاتها الوطنية للطاقة. 

والدراسات  التخطيط  قسم  رئيس  رشوبشري،  دافيد  يقول 

االقتصادية يف الوكالة ”إن املخاوف بشأن تغريُّ املناخ هي أحد 

العوامل التي تدفع البلدان إىل األخذ بالقوى النووية أو توسيع 

استخدامها”. ويضيف أن العوامل األخرى تشمل تنامي الطلب 

عىل الطاقة والرغبة يف زيادة أمن الطاقة والحد من االعتامد 

عىل تكاليف الوقود األحفوري املتقلبة.

اململكة  الجديدة  النووية  القوى  محطات  تساعد  وسوف 

املتحدة عىل الحد من انبعاثات غازات الدفيئة بنسبة تبلغ ٪80 

بحلول عام 2050، وستكفل إمداداتها من الطاقة حسب ما 

جاء يف ورقة السياسات التي أصدرتها حكومة اململكة املتحدة 

 :2015 عام  2010 حتى  عام  الحكومة من  سياسة  بعنوان 

التكنولوجيات املنخفضة الكربون. وجاء يف الورقة أن ”القوى 

النووية منخفضة الكربون وميسورة التكلفة وميكن االعتامد 

عليها ومأمونة وقادرة عىل زيادة تنويع إمدادات الطاقة”. 

وتقول وثيقة سياسة الطاقة املستدامة للحكومة الفرنسية إن 

فرنسا لديها رابع أدىن معدل النبعاثات ثاين أكسيد الكربون يف 

الناتج املحيل اإلجاميل بني البلدان األعضاء يف منظمة التعاون 

والتنمية يف امليدان االقتصادي ”بفضل أسطولها من محطات 

القوى النووية”. 

وحسب ما جاء يف آخر توقعات الطاقة يف العامل الصادرة عن 

الوكالة الدولية للطاقة، درأت القوى النووية عن العامل إطالق 

ر بنحو 56 غيغا طن من انبعاثات ثاين أكسيد الكربون  ما يقدَّ

منذ عام 1971، أي ما يقرب من عامني من االنبعاثات العاملية 

باملعدالت الحالية. وبحلول عام 2040، ستكون الطاقة النووية 

قد حالت دون انطالق ما يعادل 4 سنوات من انبعاثات ثاين 

أكسيد الكربون.

القوى النووية جزء رئييس من خطة 
الطاقة النظيفة يف الصني

ذكر السفري جينغيي تشنغ، املمثل الدائم للصني لدى األمم 

املتحدة واملنظامت الدولية األخرى يف فيينا أن زيادة القدرات 

وحصة القوى النووية يف مزيج الطاقة لدى الصني هي إحدى 

بخفض  بتعهدها  الوفاء  عىل  الصني  ستساعد  التي  الطرق 

انبعاثات غازات الدفيئة بعد عام 2030. وترى الصني، التي 

تستأثر وحدها بأكرث من ثلث مفاعالت القوى النووية التي 

ما زالت قيد التشييد يف جميع أنحاء العامل، أن القوى النووية 

مصدر نظيف للطاقة سيساعد عىل مكافحة املشاكل البيئية 

عىل الصعيدين العاملي واملحيل عىل السواء، ويف نفس الوقت 

ستساهم يف منو اقتصاد البلد.

الوكالة  لدى  الصني  سفري  منصب  يشغل  الذي  تشنغ  يقول 

الدولية للطاقة الذرية إن ”تغريُّ املناخ يشكل تحدياً مشرتكاً 

أمام كل الدول، ومن املهم أن تتضافر جهود املجتمع الدويل 

من أجل التغلب عىل هذا التحدي. وسوف تقوم الصني بدورها 

يف هذا الصدد، وتشكِّل الطاقة النووية جزءاً من الحل”.

ويضيف أن زيادة كفاءة الطاقة يف اقتصاد الصني وزيادة حصة 

الصني من مصادر الطاقة املتجددة تشكِّالن أجزاء هامة أخرى 

يف خطة الصني للتخفيف من آثار تغريُّ املناخ.

ويتابع تشنغ قائالً ”بينام ال تزال الصني تعتمد يف الوقت الراهن 

عىل مصادر الوقود األحفوري فإننا نركز أكرث عىل تطوير موارد 

دت خطة عمل االسرتاتيجية الوطنية  منخفضة الكربون”. وحدَّ

لتنمية الطاقة يف الصني املستوى املستهدف للطاقة املستمدة 

من مصادر غري أحفورية بنسبة 15٪ بحلول عام 2020، مقابل 

أقل قليالً من 10٪ يف نهاية عام 2013.

القوى النووية تشكل ركيزة هامة في استراتيجيات 
كثير من البلدان للتخفيف من آثار تغيُّر المناخ

بقلم ميكلوس غاسبر 

تغيُّر المناخ
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ويوجد لدى الصني 23 مفاعالً للقوى النووية قيد التشغيل، 

و27 قيد التشييد، وعدة مفاعالت أخرى سيبدأ تشييدها عام 

قريب. ويتوقع أن توفِّر املفاعالت اإلضافية، مبا فيها بعض أكرث 

املفاعالت تقدماً يف العامل، زيادة مبقدار أكرث من ثالثة أضعاف 

يف القدرة النووية لتصل إىل 58 غيغاواط بحلول عام 2020. 

التي ما زالت قيد  عة للمفاعالت  وسوف تبلغ القدرة املجمَّ

التشييد 30 غيغاواط. 

ويوضح تشنغ أن الصني تواجه أوضاعاً إيكولوجية خطرية وأنها 

تتخذ خطوات للتغلب عىل تغريُّ املناخ. وتشمل خطتها الوطنية 

بشأن تغريُّ املناخ إرساء سوق لتداول انبعاثات الكربون، وكذلك 

تعميق التعاون الدويل بشأن الحد من انبعاثات غازات الدفيئة 

وفقاً ملبدأ ’املسؤوليات مشرتكة ولكنها متفاوتة‘. ويركز البلد 

يف خططه لتوسيع الطاقة النووية عىل تشييد مفاعالت املاء 

املضغوط الكبرية وتطوير املفاعالت املرتفعة الحرارة املربَّرة 

بالغاز واملفاعالت الرسيعة وتجريبها. 

واآلمن  املأمون  التشغيل  يف  الصني  سجل  إن  تشنغ  ويقول 

ملحطاتها الخاصة بالقوى النووية وتجريب تصميمها الجديد 

للجيل الثالث من املفاعالت يضعها يف مصاف العنارص الفاعلة 

العاملية يف مجال التكنولوجيا النووية. "ونحن عىل استعداد 

لتقاسم خربتنا وتكنولوجيتنا مع البلدان املستجدة يف مجال 

ع برامجها القامئة ولتقديم  القوى النووية والبلدان التي توسِّ

الدعم املايل إليها”.

شاركت أيضاً جويل سادلري يف إعداد هذه املقالة. 

ما هو تغيُّ املناخ؟

تغريُّ املناخ موضوع يتحدث عنه الجميع، ولكن ما هو تغريُّ 

املناخ وملاذا يحدث اآلن؟

وأن  ؛  التغريُّ دائم  األرض  مناخ  أن  أن نالحظ  أوالً  املهم  من 

متوسط درجات الحرارة وأمناط الطقس العاملية تتقلب سنوياً، 

ولكن ميكن للعلامء تحديد االتجاهات املناخية ودراستها عىل 

التغيريات يف  كانت  املايض،  ويف  زمنية طويلة.  مدد  امتداد 

املناخ تنسب إىل النشاط الشميس والتشكل الصخري للصفائح 

القارية، والنشاط الربكاين، بل وحتى العمليات الحيوية. غري 

أن التغريُّ املناخي الحايل الذي تشري إليه وسائط اإلعالم ليس 

مرتبطاً بهذه العمليات الطبيعية. وما يحدث هو ’تغريُّ مناخي 

برشي املنشأ‘، أو تغريُّ مناخي بفعل البرش، وهو ظاهرة تحدث 
منذ بداية الثورة الصناعية.1

ع العوامل املسببة للتغريُّ املناخي البرشي املنشأ، ولكن  وتتنوَّ

أهم جهة رسمية معنية بهذا املوضوع يف العامل، وهي هيئة 

األمم املتحدة الحكومية الدولية املعنية بتغريُّ املناخ، أشارت إىل 

أن غازات الدفيئة، ال سيام ثاين أكسيد الكربون، هي السبب 

مركب  غاز  الكربون  أكسيد  ثاين  وغاز  ذلك.  وراء  الرئييس 

مثل  األحفوري،  الوقود  أنواع  تُحَرق  عندما  ينطلق  كيميايئ 

الفحم والنفط والغاز الطبيعي. ومتتص النباتات ثاين أكسيد 

الكربون أثناء التمثيل الضويئ، ولكن املعدل الحايل لالنبعاثات 

عىل إزالة ثاين 
2
يتخطى قدرة النباتات وسائر ’بالوعات الكربون‘

أكسيد الكربون من الغالف الجوي.

العاملية  الحرارة  درجات  متوسط  ارتفع   ،1900 عام  ومنذ 

بنسبة 0.7 درجات مئوية، وبدأت تحدث بالفعل تأثريات تغريُّ 

املناخ. وبعض اآلثار املتوقعة وامللحوظة النبعاثات ثاين أكسيد 

الكربون وتغريُّ املناخ تشمل: تغريُّ أمناط هطول املطر؛ وانكامش 

األنهار الجليدية؛ وفقدان كتلة الغطاء الجليدي يف غرينالند 

والقطب الجنويب؛ وتقلص امتداد الجليد البحري يف القطب 

الشاميل؛ وذوبان الجليد الرسمدي؛ والكوارث الطبيعية مثل 

موجات الحرارة، والجفاف، والفيضانات، واألعاصري، والحرائق 

الربية؛ وتحمض املحيطات

1 الهيئة الحكومية الدولية املعنية بتغريرُّ املناخ، 2014. تغريرُّ املناخ 2014: 

http://www.ipcc.ch/  ،التقرير التجميعي، ملخص ملقرري السياسات

pdf/assessmentreport/ar5/syr/AR5_SYR_FINAL_SPM.pdf  

2 بالوعات الكربون هي خزانات ترتاكم وتخزَّن فيها املركبات الكيميائية 

املحتوية عىل الكربون ألجل غري مسمى، وتشمل املحيطات والغابات والرتبة..

املصدر: انبعاثات ثاين أكسيد الكربون من حرق الوقود: املعامل البارزة )طبعة 2014(، الوكالة الدولية للطاقة.

انبعاثات ثاين أكسيد الكربون يف العامل حسب القطاع يف عام 2012

استأثر قطاع التدفئة والكهرباء وقطاع النقل معاً مبا يقرب من ثلثي 

االنبعاثات العاملية يف عام 2012.

التدفئة والكهرباء 

%42

النقل

%23

الصناعة

% 20

القطاع السكني

% 6

قطاعات أخرى 

% 9

الصناعة ٪18

القطاع السكني ٪11

النقل ٪1

قطاعات أخرى* ٪12

مالحظة: يبني أيضاً توزيع التدفئة والكهرباء عىل قطاعات املستعملني النهائيني.

تغيُّر المناخ

تشمل الخدمات التجارية/العامة؛
والزراعة/الغابات؛
وصيد األسامك؛ 

وصناعات الطاقة 
ما عدا التدفئة والكهرباء؛

واالنبعاثات األخرى 
دة يف مواضع أخرى. غري املحدَّ
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محبوب الرحمان، كبير 
العلماء في هيئة الطاقة 
الذرية الباكستانية )إلى 

اليسار(، وبرادلي تيل، مسؤول 
تقني في مختبر تحسين 

السالالت النباتية وصفاتها 
الوراثية المشترك بين الفاو 

والوكالة )إلى اليمين(. 
)الصورة من: أ. قيصر خان، هيئة الطاقة 

الذرية الباكستانية(

الكثري من املحاصيل يف جميع أنحاء العامل، يتعرض 

يف  الطامطم  إىل  باكستان  يف  القطن  من 

موريشيوس والقمح يف أفغانستان، للدمار بسبب األمطار غري 

املنتظمة، وموجات الجفاف، واألمراض، والحرارة الشديدة التي 

يفاقمها تغريُّ املناخ. ويف ظل استمرار املساعي العاملية نحو 

إيجاد حلول لتحديات املناخ، يستخدم ثالثة باحثني تدريبهم 

والوكالة  والزراعة  األغذية  املشرتكة بني منظمة  الُشعبة  مع 

أجل  من  والزراعة  األغذية  يف  النووية  التقنيات  الستخدام 

استحداث سالالت نباتية جديدة تستطيع تحمل هذه الظروف 

املعاكسة واملساعدة عىل تقوية منو املحاصيل يف بلدانهم.

القطن يف باكستان
مخترب  فريق  ورئيس  العلامء  كبري  الرحامن،  محبوب  يقول 

املعهد  للسالالت يف  الجزيئي  النباتية والتحسني  الجينومات 

التابع  الوراثية  والهندسة  البيولوجية  للتكنولوجيا  الوطني 

لهيئة الطاقة الذرية الباكستانية ”إن تغريُّ املناخ يسبب أرضاراً 

كبرية للمحاصيل يف باكستان، 

جسيامً  سلبياً  تأثرياً  ويؤثر 

لقطن  ا تات  نبا منو  عىل 

وعىل  وإنتاجيتها  ونضجها 

حياة املزارعني”. ويوضح قائالً 

”أستخدم تدريبي يف مشاريع 

نباتية  أنواع  لتطوير  مختلفة 

مجموعات  فيها  مبا  جديدة، 

والقمح  القطن  من  طافرة 

رة  لحرا ا درجات  تتحمل 

أكرب  قدرة  ولديها  املرتفعة 

ر  عىل مقاومة األمراض. وطوَّ

سبعة  اآلن  حتى  فريقي 

أصناف من القطن”. والقطن هو أحد أهم املحاصيل النقدية 

يف باكستان ومصدر رئييس للعملة األجنبية، وهو أيضاً مصدر 

هام لرزق كثري من السكان الذين يعيش أكرث من 70 يف املائة 

منهم يف املناطق الريفية.

النباتية  السالالت  تحسني  مخترب  يف  مرتني  رحامن  وتدرَّب 

وصفاتها الوراثية، وهو أحد املختربات الخمسة التي تتألف 

بني  املشرتكة  الحيوية  والتكنولوجيا  الزراعة  مختربات  منها 

بالنمسا، وكانت أول مرة يف  الفاو والوكالة يف زايربسدورف 

حزيران/يونيه 2012 ثم يف شباط/فرباير 2013. وتََعلََّم كيفية 

استحداث أصناف نباتية جديدة باستخدام االستيالد الطفري 

خرباء  مع  كثب  عن  وعمل   )13 الصفحة  يف  اإلطار  )أنظر 

الوكالة والعلامء من جميع أنحاء العامل. 

يقول رحامن ”قبل تدريبي، مل يسبق يل االحتكاك مبثل هذا 

النوع من العمل البحثي، وتبنيَّ يل أنه أروع طريقة الستحداث 

ويُبنّي  زمنية محدودة.  نباتية جديدة يف غضون مدة  أنواع 

مقارنة  أفضل  بشكل  تعمل  أن  ميكن  األداة  هذه  أن  ذلك 

بأدوات االستيالد التقليدية”.

ويعمل رحامن حالياً مع فريق يف املعهد من خالل مرشوع 

استحداث  يف  مهاراته  ويُطبِّق  للوكالة،  تابع  تقني  تعاون 

أصناف نباتية جديدة من القطن والقمح مقاومة لإلجهادات 

وهو   – القطن  ورق  تجعد  مرض  مثل  واألمراض،  البيئية 

غلة  من  كثرياً  ويقلل  النبات  منو  يوقف  أن  ميكن  فريوس 

محصول القطن. 

القطن  ”أستنبط كل سنة سالالت طافرة من  يقول رحامن 

من  ملزيد  الطافرة  السالالت  تلك  تخضع  وحاملا  والقمح. 

االختبار، سيُختار أفضلها إلكثاره وسيوزَّع بعد املوافقة عليه 

الطافرة  السالالت  تتاح  أن  املتوقع  ومن  املزارعني”.  عىل 

أو 2017 الختبارها يف عدة مزارع،  الجديدة يف عام 2016 

الظروف  ن  الغالت وستحسِّ الحفاظ عىل  تساعد يف  وسوف 

االجتامعية-االقتصادية للمجتمع الريفي. 

التدريب على التكيُّف: باحثون من باكستان 
وموريشيوس وأفغانستان يستنبطون نباتات طافرة 

للتغلب على تغيُّر المناخ 
بقلم نيكول جاويرث

تغيُّر المناخ
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سارايي بانوماتي، كبيرة علماء 
البحوث في معهد البحث 

واإلرشاد في ميدان األغذية 
والزراعة، موريشيوس. 

)الصورة من: د. نديايي فاتو( 

سكندر حسيني، رئيس مركز 
بحوث الكيمياء والبيولوجيا 

والزراعة في أكاديمية العلوم 
األفغانية

)الصورة من: الفاو/الوكالة(

الطامطم يف موريشيوس 
معهد  يف  البحوث  علامء  كبرية  بانومايت،  سارايي  تقول 

والزراعة  األغذية  ميدان  يف  واإلرشاد  للبحث  موريشيوس 

االجتامعية- األنشطة  بعض  الغزيرة  األمطار  ”تُعطِّل 

عىل  وتؤثر  السياحية،  والصناعات  واملدارس،  االقتصادية، 

ارتفاع  مبزارع كثرية. ويؤثر  الزراعي، وتلحق أرضاراً  القطاع 

الحرارة عىل أمناط زراعة بعض محاصيل الخرضوات  درجة 

مبارشاً عىل  تأثرياً  وإنتاجيتها. وأثر ذلك  والفاكهة وإزهارها 

الزهرة، مام يؤدي  الطامطم، ويَُسبُِّب سقوط  مرحلة إزهار 

إىل تناقص إنتاج الثامر وانخفاض الغالت يف نهاية املطاف”. 

وتضيف أن ”برنامج االستيالد الطفري للطامطم يعالج مشكلة 

املناخ عن طريق استنباط ساللة من الطامطم تتحمل الحرارة، 

ويؤمل أن تتكيَّف مع درجات الحرارة اآلخذة يف االرتفاع”.

عليه  حصلت  الذي  التدريب  تستخدم  إنها  بانومايت  تقول 

الفاو والوكالة يف عام 2011 ويف  يف املختربات املشرتكة بني 

بأبحاثها يف  امليُض قدماً  2014-2015 ملساعدتها عىل  الفرتة 

عتا  وسَّ التدريبيتني  الدورتني  ”كلتا  أن  وتوضح  موريشيوس. 

عىل  اعتامداً  الطفرات  استيالد  استخدام  مجال  يف  معرفتي 

التقنيات النووية وغريها من أجل تحسني املحاصيل. وعالوة 

عىل ذلك، متكَّْنُت من فهم التكنولوجيا البيولوجية واالستفادة 

منها يف اكتشاف الطافرات. وساعدين التدريب الذي تلقيته 

يف  هنا  البحوث  إجراء  عىل  قدرايت  تحسني  يف  الوكالة  من 

وطني”. 

وتذكر بانومايت أن نباتات الطامطم الطافرة الجديدة ما زالت 

قيد التقييم والتطوير من خالل مرشوع ممول من الوكالة، 

ولكن النتائج األوَّلية تكشف عن أن بعض السالالت الطافرة 

تتميَّز بقدرتها عىل تحمل اإلجهاد الناجم عن الحرارة. ومن 

املتوقع إطالق هذا الصنف لتوزيعه بحلول أواخر عام 2016 

وسوف ”يساعد عىل تحسني إنتاج الطامطم محلياً وسيزيد 

من إيرادات صغار املنتجني”. 

القمح يف أفغانستان
يقول سكندر حسيني، رئيس مركز بحوث الكيمياء والبيولوجيا 

والزراعة يف أكادميية العلوم األفغانية ”ميتلك املزارع العادي 

يف أفغانستان هكتاراً واحداً من األرايض، ويبلغ متوسط عدد 

أفراد األرسة األفغانية سبعة أفراد، ولذلك استفاد 000 350 

شخص من زيادة غالت النباتات وقدرتها عىل مقاومة األمراض 

أصناف  باستخدام  األرايض  من  50 هكتار   000 زراعة  بعد 

بذور القمح الجديدة التي استنبطتها بعد تدريبي يف الوكالة،. 

عىل  أفغانستان  سكان  من  املائة  يف   70 من  أكرث  ويعتمد 

اختيار  فإن  بها، ولذلك  املرتبطة  التجارية  الزراعة واألعامل 

الطفرات التي تناسب املناخ، واستخدام األصناف الجديدة، 

هام بدرجة كبرية ألفغانستان ولُسبل معيشة املزارعني”.

النووية يف استيالد  التقنيات  وتدرَّب حسيني عىل استخدام 

والوكالة  الفاو  بني  املشرتكة  املختربات  يف  النباتية  الطفرات 

”ساعدين  حسيني  ويقول   .2012 عام  ويف   1992 عام  يف 

تحسني  يف  اإلشعاعية  التقنيات  تعلم  عىل  التدريب  هذا 

السالالت النباتية وتحديد أفضل أصناف القمح املناسبة ملناخ 

أفغانستان وتربتها”. والكثري من أصناف البذور التي استنبطها 

حسيني استخدمت بنجاح يف عدة مقاطعات أفغانية. ونال 

مجاالت  يف  األعامل  من  وغريه  العمل  هذا  بفضل  حسيني 

تحسني السالالت النباتية األخرى جائزة اإلنجاز املشرتكة بني 

الفاو والوكالة يف استيالد الطفرات النباتية لعام 2014 ورُشح 

للجائزة العاملية للغذاء يف الفرتة 2014-2012. 

وهو يعمل اآلن عىل سلسلة جديدة من بذور القمح التي 

نتائج طيبة.  التوصل إىل  يتوقع  التقييم، ولكنه  تزال قيد  ال 

من  أفضل  ألنها  اختريت  تجريبية  أصناف  ”ستة  إن  ويقول 

غريها وألن غالتها تزيد مبقدار أكرث من الضعف عىل غالت 

األصناف األصلية، كام أنها أكرث مقاومة لألمراض. ونعكف اآلن 

عىل دراسة وبحث الجيل املقبل من هذه البذور من أجل 

املستقبل”. 

تغيُّر المناخ
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ممارسات الزراعة الذكية 
مناخياً يمكن أن تساعد على 
تحويل األراضي الحدية إلى 

حقول منتجة. 
)الصورة من: د. كالما، الوكالة الدولية 

للطاقة الذرية(

األرايض القاحلة وشبه القاحلة ما يقرب من تشكِّل 

كينيا،  األرايض يف  املائة من مساحة  80 يف 

د تغريُّ املناخ هذا النظام اإليكولوجي الهش. ويهدِّ

من  األقل  الزراعية  املامرسات  بالفعل  فيه  تؤدي  بلد  ويف 

املستوى األمثل إىل ضعف منو املحاصيل وتدين الغطاء النبايت، 

املحاصيل، وتدهور خطري يف األرايض، يشيع  وانخفاض غلة 

الجفاف وندرة املياه بسبب الظروف الجوية الناجمة عن تغريُّ 

املناخ وتقلبه.

وباستخدام التقنيات النووية، تساعد الوكالة كينيا عىل تحسني 

األخذ  من  كجزء  املياه  إدارة  وتكنولوجيات  الرتبة  خصوبة 

باإلدارة املتكاملة لخصوبة الرتبة )أنظر اإلطار(، التي ميكن أن 

تساعد يف الحفاظ عىل التوازن السليم بني املياه واملغذيات 

والكربون وتحقق أقىص قدر من التكيُّف مع تغريُّ املناخ يف 

الُنظم الزراعية. 

إيجاد التوازن السليم
يف إطار مرشوع جاٍر مدته خمس سنوات، تعمل الوكالة مع 

املختربات والعلامء عىل املستوى املحيل لتحديد مدى فقدان 

الكربون من الرتبة وتأثريات الجفاف عىل النباتات وموارد املياه 

يف املناطق القاحلة وشبه القاحلة من كينيا. ويساعد املرشوع 

أيضاً عىل قياس كمية األسمدة التي تدخل الرتبة واستخدام 

املياه وكذلك معدل التبخر. وسوف تصب البيانات املستمدة 

من التجارب امليدانية يف مناذج مختلفة لتوليد توصيات بشأن 

نُظم الزراعة التي من املناسب إدخالها يف املناطق املترضرة. 

وعىل سبيل املثال، تم تدريب أكرث من 300 مزارع عىل تقنيات 

واملياه  الرتبة  للحفاظ عىل  تستخدم  التي  املدرجات  زراعة 

ولتحسني اإلنتاجية، كام يقول إسايا سيجايل، رئيس الباحثني 

العلميني ومنسق إدارة الري والرصف وأنواع الرتبة التي تعاين 

مشكالت يف املنظمة الكينية للبحوث الزراعية وبحوث الرثوة 

الحيوانية. ويستطيع كثريون اآلن جني أكرث من 10 أطنان من 

العلف يف الهكتار من األرايض التي كانت جرداء قبل استهالل 

املرشوع. 

وتوفِّر الوكالة أيضاً املعدات والخرباء لدعم املرشوع. وتيسرياً 

لنقل املعرفة إىل النظراء املحليني، أتاحت عدة ِمنح دراسية 

وزيارات علمية وكذلك تدريباً للحاصلني عىل املِنح الدراسية. 

يقول سيجايل إن أحد األهداف الرئيسية هو مكافحة تدهور 

األرايض الناجم عن الرعي الجائر وسوء مامرسات إدارة الرتبة. 

ويهدف املرشوع أيضاً إىل تعزيز اإلنتاجية الزراعية.

تخضير األراضي الجافة في كينيا من خالل الزراعة 
الذكية مناخياً

بقلم رودولفو كويفنكو

تغيُّر المناخ
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تشكِّل األراضي القاحلة وشبه 
القاحلة 80 في المائة تقريباً 

من مساحة األراضي في كينيا 
)الصورة من: رودولفو كويفنكو، الوكالة 

الدولية للطاقة الذرية(

من  للتحقق  النووية  التقنيات  إن”استخدام  قائالً  ويتابع 

تكنولوجيات إدارة املياه واملغذيات رضوري لكينيا من أجل 

وحيواين حديث  زراعي  قطاع  تطوير  بشأن  رؤيتها  تحقيق 

ومنتج”.

ويضيف سيجايل أن ”التكنولوجيات ستساعدنا عىل تحقيق 

العالية  اإلمكانات  ذات  األرايض  من  القصوى  االستفادة 

القاحلة  القاحلة وشبه  املناطق  تنمية  واملتوسطة ومواصلة 

تساعدنا  وسوف  السواء.  عىل  والحيواين  الزراعي  لإلنتاج 

لتلك  استخدامنا  تكييف  عىل رسعة  أيضاً  النووية  التقنيات 

األرايض من أجل التعامل بشكل أفضل مع آثار تغريُّ املناخ”.

التعاون بني عدة وكاالت
تعاون أيضاً يف املرشوع املعهد الدويل لتحليل الُنظم التطبيقية 

نظرائهم  مع  املعهد  من  خرباء  ويعمل  بالنمسا.  فيينا،  يف 

يف  للمحاصيل  املائية  البصمة  لتقييم  الوكالة  ويف  كينيا  يف 

املقاطعات الوسطى والرشقية والوادي املتصدِّع )وادي ريفت(. 

ومن املتوقع أن يسفر ذلك عن بيانات قيِّمة عن مدى ارتباط 

املياه  بتوفر  ارتباطه  ومدى  األمطار  بهطول  املياه  استهالك 

السطحية أو الجوفية.

وسوف تفيض تقييامت توافر املياه – بشأن وفرتها والحاجة 

إليها و/أو ندرتها – بدورها إىل تحسني فهم أثر الجفاف عىل 

املوارد القامئة وعىل املجتمعات املحلية يف تلك املناطق.

ومن التمديدات امللحوظة يف املرشوع اعتزام تطوير تكنولوجيا 

قامئة عىل الهواتف النقالة لتقاسم املعلومات مع املزارعني. 

وحاملا تُطبَّق هذه التكنولوجيا، ميكن إرسال معلومات عملية، 

مثل كمية األسمدة الواجب استخدامها وتوقيت استخدامها 

وعدد مرات الري، إىل املزارعني مبارشة من الهواتف النقالة. 

الزراعة الذكية مناخياً 

العبارة الشائعة املستخدمة يف األغلب لوصف هذا النموذج 

الزراعي التكيَّفي املتكامل هي ’الزراعة الذكية مناخياً‘.

يقول سيجايل ”رمبا ال نستطيع أن نوقف متاماً آثار الجفاف 

الذي يجتاحنا، ولكن بإمكاننا التقليل إىل أدىن حد من تلك 

تناسب  التي  الزراعية  األساليب  استخدام  اآلثار عن طريق 

الظروف املناخية املتغرية وتدفع بعجلة اإلنتاجية وتحافظ يف 

الوقت نفسه عىل استدامة املوارد الطبيعية”. 

”وعن طريق دعم املزارعني ومتكينهم من استخدام املامرسات 

املستدامة إلدارة األرايض، فإننا نساعدهم عىل املساهمة يف 

بناء نظام إيكولوجي إيجايب والحفاظ عىل التوازن املناسب 

بني املياه واملغذيات والكربون وبالتايل تحسني جودة الحياة 

للجميع”.

أُجِريَت تجارب ميدانية يف مختلف أنحاء كينيا لتحديد أفضل 

املامرسات املتكاملة التي تجمع بني مبادئ اإلدارة املتكاملة 

وإدارة  املوارد،  تحافظ عىل  التي  والزراعة  الرتبة،  لخصوبة 

املياه. وكشفت النتائج عن أن مجموعات التكنولوجيا التي 

تشمل استخدام األخاديد املرتابطة للحفاظ عىل املياه، وتحسني 

والجرعات  العضوي  السامد  واستخدام  املحاصيل،  أصناف 

الدقيقة وغريها من تكنولوجيات اإلدارة املستدامة للرتبة يف 

األنحاء الرشقية القاحلة وشبه القاحلة من كينيا، كانت قادرة 

عىل زيادة غالت الذرة من أقل من 500 كيلوغرام للهكتار إىل 

ما متوسطه 1.2 طن للهكتار.

العلوم
اإلدارة املتكاملة لخصوبة الرتبة 

تغيُّر المناخ
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تغيُّر المناخ

حقل يحتوي على سالالت 
طافرة من الكينوا

الصورة من: )ل. غوميز-باندو، الجامعة 

الزراعية الوطنية في المولينا، بيرو(.

املعركة الهادفة ملساعدة البلدان النامية يف التغلب عىل يف 

التهديدات الناتجة من تراجع إنتاج األغذية جراء تغريُّ 

املناخ، اسرتعى نوع من املحاصيل الشبيهة بالحبوب الصالحة 

لألكل االهتامم الدويل نظراً ملا له من قيمة تغذوية فريدة. 

وسوف تُتاح للمزارعني يف شكل طفرات متكيِّفة مع البيئات 

الصعبة يف بوليفيا وبريو أصناف جديدة ومحسنة من الكينوا 

التي كانت تزرع عىل مر التاريخ يف مرتفعات أمريكا الجنوبية.

تقول ل. غوميز-باندو، أستاذة ورئيسة برنامج بحوث الحبوب 

والغالل املحلية يف الجامعة الزراعية الوطنية يف المولينا، بريو، 

إن زيادة التنوع الجيني هو نتاج استخدام التقنيات النووية 

الذرية  للطاقة  الدولية  الوكالة  مع  بالتعاون  اإلطار(  )أنظر 

وتضيف  )الفاو(.  املتحدة  لألمم  والزراعة  األغذية  ومنظمة 

عىل  اختريت  التي  الكينوا  من  طافرة  ساللة   64 ”هناك  أن 

أساس غالتها املحتملة وجودتها للسوق. وسوف تخضع هذه 

السالالت الطافرة ملزيد من التقييم وسيُطلَق أفضلها كأصناف 

جديدة يف الفرتة 2016-2015”.

وتوضح غوميز-باندو أن استخدام أصناف جديدة وعالية الغلة 

من الكينوا سيتيح للمزارعني رفع مستوى دخلهم وزيادة كمية 

ما يتناولونه من بروتني. وسوف توفِّر األصناف الجديدة بذوراً 

بأسعار ميسورة لألشخاص املعرضني لخطر سوء التغذية، خاصة 

األطفال دون الخامسة من العمر.

والوكالة  الفاو  بني  املشرتكة  الُشعبة  ليانغ، مدير  كو  ويقول 

الستخدام التقنيات النووية يف األغذية والزراعة ”نظراً للقيمة 

التغذوية والزراعية واالقتصادية الكبرية للكينوا، من املتوقع أن 

تصبح غذاًء رئيسياً لألجيال املقبلة ومحصوالً بديالً هاماً يف ظل 

التحديات الناجمة عن تغريُّ املناخ”. والكينوا رضورية حالياً 

لجهود معالجة الجوع وسوء التغذية والفقر. 

حامية إنتاج الكينوا وتعزيزه 
باستخدام التقنيات النووية

الُشعبة املشرتكة تقنيات نووية متقدمة لتمكني  استخدمت 

املزارعني يف أمريكا الالتينية ويف غريها من املناطق من زيادة 

حفز  خالل  من  ذلك  وتحقق  الكينوا.  بإنتاج  قُدماً  الدفع 

نة للكينوا، وهو ما  الطفرات واكتشاف األمناط الجينية املحسَّ

أسفر عن استنباط أصناف جديدة من الكينوا.

وتتميَّز الكينوا برتكيبها التغذوي االستثنايئ، فهي تحتوي عىل 

بروتني أكرث من األرز البني والشعري والدخن. وهي، باإلضافة 

الغذائية  لأللياف  ممتاز  مصدر  الغلوتني،  من  خلوها  إىل 

واملغنسيوم  الفسفور  من  عالية  مستويات  عىل  وتحتوي 

والحديد والكالسيوم. كام أنها غنية بالفيتامينات. 

بقلم آبها ديكسيت

التكيُّف مع تغيُّر المناخ: تعزيز إنتاج الكينوا باستخدام 
التقنيات النووية
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تغيُّر المناخ

نباتات الكينوا الطافرة 
الجديدة في بيرو. 

الصورة من: )ل. غوميز-باندو، الجامعة 

الزراعية الوطنية في المولينا، بيرو(

االهتامم العاملي بزراعة الكينوا
تُزرع الكينوا يف منطقة األنديز، من كولومبيا يف الشامل إىل 

األرجنتني وشييل يف الجنوب. وتنمو الكينوا أساساً عىل ارتفاع 

يرتاوح بني 3000 و4000 مرت حيث الظروف املناخية املعادية 

تعوق منو املحاصيل األخرى. ومن أهم الدول املنتجة للكينوا 

الواليات  املزارعون يف  أيضاً  بوليفيا، وبريو، وإكوادور. وبدأ 

والدامنرك،  والسويد،  وإنكلرتا،  وفرنسا،  األمريكية،  املتحدة 

وهولندا، وإيطاليا، وكذلك يف املغرب، ومرص، وكينيا، واألنحاء 

الشاملية من الهند، بزراعة املحصول بنجاح متزايد.

وأدى االعرتاف بقيمة الكينوا إىل تحولها من محصول مهَمل 

إىل محصول يزداد الطلب الدويل عليه. وطُوِّرت عدة أصناف 

من الكينوا القادرة عىل تحمل امللوحة أو الجفاف أو الصقيع، 

وأثارت تلك الصفات اهتامماً عاملياً أوسع بزراعتها. وتوجد 

تقنيات  باستخدام  الحصول عليها  قيِّمة ميكن  موارد وراثية 

االستيالد الطفري لتحسني إنتاجية الكينوا ونوعيتها. ويقول 

لجوبتشو جانكولوسيك، وهو أخصايئ يف علم الوراثة يف الُشعبة 

املشرتكة بني الفاو والوكالة، ”باستخدام التقنيات النووية ميكن 

الحد من أثر الصفات السلبية”. واستحدث العلامء اآلن أصنافاً 

أقرص تُحصد بسهولة أكرب ولها دورة منو أقرص، وتحتوي عىل 

كمية أقل من الصابونني، وهو منظف ينمو بصورة طبيعية 

ويعطي الحبة مذاقاً مراً. وسوف تسهم األصناف الجديدة التي 

من املتوقع إطالقها يف أواخر هذه السنة يف زيادة إنتاج الكينوا 

وتحسني ُسبل معيشة املزارعني.

واعرتافاً باملامرسات املتوارثة بني شعب األنديز الذي متكَّن عىل 

امتداد القرون من الحفاظ عىل الكينوا يف حالتها الطبيعية 

كغذاء لجيل اليوم وألجيال الغد، أعلنت الجمعية العامة لألمم 

املتحدة عام 2013 باعتباره ”السنة الدولية للكينوا”.

االستيالد الطفري للنباتات هو عملية تعريض بذور النباتات 

أو فسائلها أو أوراقها املقطعة لإلشعاعات، مثل أشعة غاما 

أو األشعة السينية، ثم غرس البذور أو زراعة املادة املشععة 

بعد  ويتم  نبيتة.  عىل  للحصول  م  معقَّ جذري  مستنبت  يف 

ويُستخَدم  خصائصها.  وفحص  الفردية  النباتات  إكثار  ذلك 

االستيالد الجزيئي باالستعانة بالواسامت الذي يشار إليه يف 

كثري من األحيان باسم االنتخاب باالستعانة بالواسامت، لترسيع 

انتقاء النباتات التي تحمل الصفات ذات االهتامم )الصفات 

املرغوبة(. ويشمل االنتخاب باالستعانة بالواسامت استخدام 

الواسامت الجزيئية النتقاء النباتات التي تحمل جينات معيَّنة 

تُعربِّ عن الصفات املرغوبة. وتستمر زراعة النباتات التي تظهر 

عليها الصفات املرغوبة.

وال ينطوي االستيالد الطفري للنباتات عىل تعديل للجينات، 

ولكنه يستخدم املادة الوراثية الخاصة بالنبات ويحايك العملية 

الطبيعية التي يحدث من خاللها الطَّفر الطبيعي، فهو محرِّك 

التطور وعملية لوال ذلك الستغرقت ماليني السنوات. وميكن 

للعلامء، باستخدام اإلشعاعات، التقصري كثرياً من املدة التي 

يستغرقها حدوث تغيريات مفيدة إىل مدة تصل لسنة واحدة. 

وتستهدف تقنيات الفحص صفات معيَّنة لتلبية االحتياجات 

الرئيسية، مثل تحمل مستويات امللوحة العالية يف الرتبة أو 

مقاومة أمراض وآفات معيَّنة. ومن خالل ذلك ميكن التحقق 

من األصناف الجديدة الستخدامها يف مدة زمنية قياسية.

العلوم 
االستيالد الطفري للنباتات
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تغري املناخ يف كوستاريكا مصدر قلق حقيقي. يشكل 

ومن املرجح أن يؤثر ارتفاع مستوى سطح 

البحر، والتقلبات املناخية، وحاالت تفيش األمراض الناجمة عن 

تغري املناخ، عىل توافر مياه الرشب، ويهدد الربمائيات املحلية 

غازات  انبعاثات  من  بالحد  البلد  ويلتزم  البحرية.  والحياة 

الدفيئة فيه، ومييض حالياً نحو معرفة حجم غازات الدفيئة 

الزراعي من أجل  األلبان والقطاع  إنتاج  التي يسببها قطاع 

تحديد اإلجراءات التي ميكن اتخاذها للحد من أثر تغري املناخ.

باحثة يف جامعة كوستاريكا  برييز، وهي  غابرييال  آنا  تقول 

انبعاثات  لقياس  وطني  مرجعي  مخترب  تطوير  وتعمل عىل 

التدريب  إىل  االفتقار  ”يعني  البلد،  يف  الدفيئة  غازات 

واملعدات واملختربات الوطنية اعتامد كوستاريكا عىل عوامل 

االنبعاثات الدولية لتقدير انبعاثات غازات الدفيئة الناجمة 

عن الزراعة”.

من  خالية  تصبح  أن  إىل  كوستاريكا  ”تهدف  برييز،  وتقول 

غازات  انبعاثات  عوامل  ولكن   ،2021 عام  يف  الكربون 

لنا.  بالنسبة  كبرية  بدرجة  دقيقة  ليست  الدولية  الدفيئة 

التعويل  ميكن  التي  البيانات  من  مزيد  إىل  البلد  ويحتاج 

عىل  قادراً  يكون  أن  بد  وال  الخاصة،  انبعاثاته  بشأن  عليها 

جمع تلك البيانات بنفسه”. وتتمثل إحدى الطرق التي ميكن 

مختلف  من  الدفيئة  غازات  عن  بيانات  عىل  الحصول  بها 

للطاقة  الدولية  الوكالة  التشارك مع  األرايض يف  استعامالت 

الذرية لتطوير القدرات التحليلية وإمكانات األجهزة الخاصة 

بالتقنيات النووية يف كوستاريكا. 

إجابات متعلقة باملجال الذري
تتيح التقنيات النووية مزايا هائلة مقارنة بالتقنيات التقليدية 

املتبعة يف قياس أثر تغري املناخ )أنظر اإلطار(. وتوضح برييز 

أن ”أجهزة تحليل النظائر املستقرة مُتَّكُنَنا من رصد العمليات 

حجز  أمناط  قياس  لنا  تتيح  وهي  حدوثها.  وقت  الزراعية 

مُيَّكُنَنا من  الزراعية، مام  املامرسات  الكربون وانبعاثه جراء 

إيجاد ُسبُل لتحسني تلك املامرسات”.

ومن النقاط األساسية احتجاز الكربون من أجل موازنة زيادة 

ثاين أكسيد الكربون يف مجال الزراعة. واحتجاز الكربون هو 

من  حد  أدىن  إىل  للتقليل  الزراعية  املامرسات  تغيري  عملية 

من  الكربون  أكسيد  ثاين  إزالة  وللمساعدة عىل  االنبعاثات 

أكسيد  ثاين  مستودعات  تجديد  طريق  عن  الجوي  الغالف 

الكربون اآلخذة يف النضوب يف الرتبة املتدهورة — مام يؤدي 

إىل تعزيز إنتاجية الرتبة ومرونتها يف مواجهة الظروف املناخية 

القاسية.

التي  الكربون  انبعاثات ثاين أكسيد  وميكن من خالل قياس 

تنطلق من الرتبة بلورة فهم فريد للتغريات التي تحدث يف 

الدقيقة  الكائنات  تنفس  وتوازن  الكربون  تحلل  معدالت 

تغيريات يف  املقابل إلحداث  استخدامه يف  ما ميكن  – وهو 

املامرسات الزراعية املؤثرة عىل عمليات الرتبة وإطالق ثاين 

أكسيد الكربون. وتسمح دقة وقوة تكنولوجيا شعاع الليزر 

قياس  بإجراء  للتقنية  وقوتها  الحمراء  دون  لألشعة  املقارب 

دقيق لعمليات الرتبة والكربون يف األرايض الزراعية.

ما ال يقاس ال يمكن تغييره: فهم انبعاثات غازات 
الدفيئة في كوستاريكا

بقلم مايكل أمدي مادسن

غازات الدفيئة هي الغازات التي تحتبس الحرارة يف الغالف 

الجوي لألرض. وهي متتص اإلشعاعات دون الحمراء وتبتعثها، 

مسببًة ما يعرف باسم ظاهرة الدفيئة – وهي عملية مُتتَص 

فيها اإلشعاعات الحرارية املنبعثة من األرض ثم يعاد إطالقها 

بنحو  األرض  حرارة  درجة  من  يزيد  مام  األرض،  سطح   إىل 

33 درجة مئوية مقارنًة بحالة ال توجد فيها مثل تلك الغازات 

عىل اإلطالق. ويف حني أن هذه العملية رضورية للحفاظ عىل 

غازات  تراكم  ازدياد  فإن  الكوكب  معتدل عىل سطح  مناخ 

الدفيئة يفيض اآلن إىل احرتار عاملي.

وغازات الدفيئة الرئيسية املوجودة يف غالفنا الجوي هي بخار 

املاء وثاين أكسيد الكربون وامليثان وأكسيد النيرتوز واألوزون.

كيف تتسبب غازات الدفيئة يف االحرتار العاملي؟
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تحليل عينات ميدانية 
باستخدام مقياس الطيف 

الغازي المزود بآخذ عينات 
آلي رأسي.

)الصورة من: آنا غابرييال بيريز، باحثة في 

جامعة كوستاريكا(

وأكسيد النيرتوز غاز من غازات الدفيئة، وهو أقوى 298 مرة 

من حيث إمكانات االحرتار العاملي لكل وحدة كتلة مقارنًة 

بثاين أكسيد الكربون، ويُنتَج بصورة طبيعية يف أنواع الرتبة 

أثناء عمليات النرتجة الجرثومية، والفصل املشرتك للنرتوجني، 

استخدام  ”ميكننا  قائلة،  برييز  وتوضح  النرتوجني.  وفصل 

التقنيات النووية لتحديد ما إذا كان أكسيد النيرتوز ينتج عن 

النرتوجني يف األسمدة أو عن النرتوجني يف الرتبة”. وتضيف 

برييز أنه من املعروف من خالل قياسات النرتوجني-15 أنه 

من مجموع انبعاثات أكسيد النيرتوز، ميكن أن يرجع ما يرتاوح 

 بني 10 و40 يف املائة إىل األسمدة، بينام ينشأ ما يرتاوح بني

60 و90 يف املائة عن الرتبة.

 تغيي حقيقي من أجل مواجهة 
تغي املناخ

عىل  بكوستاريكا  الخاصة  الجديدة  البيانات  هذه  ستساعد 

غازات  انبعاثات  وتشكل  البلد.  سياسات  يف  تغيري  إحداث 

الدفيئة، ال سيام تأثريات األسمدة، األساس الذي تستند إليه 

التكاليف والفوائد التي ميكن استخدامها لتحديد  حسابات 

املقدار املناسب والنوع السليم من األسمدة التي تستخدم من 

أجل التحول نحو تعادل األثر الكربوين يف قطاع إنتاج األلبان.

ويساعد املرشوع عىل إحداث تغيري مبشاركة القطاع الخاص 

من خالل محارضات ودراسات ميدانية يف جامعة كوستاريكا 

ومن خالل الهيئة املشرتكة للرثوة الحيوانية التابعة لربنامج 

البحوث ونقل التكنولوجيا.

يقول محمد زمان، أحد علامء الرتبة يف الشعبة املشرتكة بني 

الفاو والوكالة الستخدام التقنيات النووية يف األغذية والزراعة، 

إن املرشوع املنفذ يف كوستاريكا هو واحد من مشاريع بحثية 

منسقة جارية كثرية تديرها الوكالة بالتعاون مع منظمة األغذية 

والزراعة لألمم املتحدة، ويركز املرشوع عىل بلورة فهم أدق 

وأكمل النبعاثات غازات الدفيئة يف جميع أنحاء العامل. ويضيف 

زمان أن املرشوع، باإلضافة إىل مساعدته لكوستاريكا، يساعد 

وإيران  وأملانيا  وإستونيا  وإسبانيا  إثيوبيا  من  العلامء  أيضاً 

وباكستان والربازيل وشييل والصني لتعزيز قدرتهم عىل قياس 

انبعاثات غازات الدفيئة بدقة أكرب وكذلك تحديد املصدر السليم 

إلنتاجها يف أنواع الرتبة من أجل تطبيق التدابري التخفيفية.

النظائر هي عنارص كيميائية )مثل الكربون أو النرتوجني( لها 

النيوترونات.  عدد  يف  مختلفة  ولكنها  الربوتونات  عدد  نفس 

بنفس الطريقة فإن  وبالرغم من أن النظائر تتفاعل كيميائياً 

أوزانها الذرية املختلفة تجعل من املمكن التمييز بينها. وعن 

طريق استخدام النظائر كمقتفيات، ميكن للعلامء تتبع كيفية 

تحرك العنارص خالل الدورات املعقدة ومعرفة كيفية اشرتاكها 

يف إنتاج جزيئات محددة، مثل تلك املوجودة يف غازات الدفيئة.

املصاوغات  تحليل  للعلامء  النيرتوز، ميكن  أكسيد  ويف حالة 

النظريية )الجزيئات التي لها نفس عدد النظائر يف كل عنرص 

ولكن مواقعها مختلفة كيميائياً( يف عمليات النرتجة وفصل 

النرتوجني والفصل املشرتك للنرتوجني داخل الرتبة من أجل 

تلك  النرتوجني يف  القامئة عىل  الجزيئات  دراسة كيفية تغري 

العمليات وتحديد العوامل الفردية التي تؤثر عىل إنتاج هذا 

الغاز الشديد التأثري.

العلوم 
استخدام النظائر لدراسة إنتاج غازات الدفيئة
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التقنيات النووية يف املناطق القطبية تُستخَدم 

والجبلية لدراسة تغريُّ املناخ وأثره عىل 

جودة األرايض واملياه والُنظم اإليكولوجية من أجل تحسني 

صون تلك املوارد وإدارتها.

بيانات  العامل  أنحاء  جميع  من  الباحثون  يستخدم  وسوف 

مستمدة من 13 موقعاً مرجعياً الستخالص استنتاجات بشأن 

تأثريات املناخ الرسيع التغريُّ عىل املنطقة القطبية الشاملية 

الجنوبية،  القطبية  القارة  من  الغربية  واملنطقة  والجبال 

البيئيني،  واألخصائيني  املحلية،  املجتمعات  قلق  أثارت  التي 

متوز/ من  الفرتة  وخالل  السياسات.  وصانعي  والعلامء، 

يوليه 2015 حتى متوز/يوليه 2016، سيستخدمون التقنيات 

النظريية والنووية، وكذلك األساليب التحليلية الجيوكيميائية 

األخرى.  العلمية  التخصصات  من  املستمدة  والبيولوجية 

وسوف ميكِّنهم ذلك من تتبع مياه الرتبة، ورصد حركة الرتبة 

عىل  الرسمدي  الجليد  ذوبان  تأثريات  وتقييم  والرواسب، 

الغالف الجوي، وكذلك عىل األرض واملياه والُنظم اإليكولوجية 

الهشة يف املناطق الجبلية والقطبية. وتُطبِّق القياسات عدة 

 2014 الثاين/نوفمرب  أُجِريَت منذ ترشين  اختبارات موقعية 

للوصول بتقنية أخذ العينات إىل املستوى األمثل.

عدم  إىل  يؤدي  سوف  املناخ  تغريُّ  أن  من  كثريون  ويخىش 

استقرار أنواع الرتبة ونقص كميات املياه املتاحة للمجتمعات 

التي تعيش يف املناطق الجبلية. ويسود أيضاً شعور بالقلق من 

أن غازات الدفيئة املحتجزة يف تربة تلك املناطق منذ آالف 

السنوات ستنطلق اآلن يف الغالف الجوي مسببَة مزيداً من 

التغيريات يف مناخ األرض.

ورشعت الوكالة يف مرشوع تعاون تقني مدته أربع سنوات 

دولية  منظامت  وست  بلداً   23 فيه  يشارك   )2017-2014(

لتقييم ما إذا كانت تلك املخاوف بشأن تغريُّ املناخ مربَّرة أم 

غري مربَّرة، ولتحديد ما ميكن عمله إن كانت مربَّرة. 

ذ يف املناطق القطبية والجبلية  وبالرغم من أن املرشوع سينفَّ

فإن نتائجه، خاصًة ما يتصل منها بالجليد الرسمدي والكربون 

يف الغالف الجوي، ستنطوي عىل آثار عاملية.

يشري غريد دركون، رئيس مخترب إدارة الرتبة واملياه وتغذية 

املحاصيل التابع للُشعبة املشرتكة بني الفاو والوكالة الستخدام 

التقنيات النووية يف األغذية والزراعة، إىل أن أثر تغريُّ املناخ يف 

املناطق الجبلية والقطبية ”غري مفهوم متاماً يف كل الحاالت. 

وهذا هو السبب وراء األهمية الكبرية لهذا املرشوع. ولكن 

ذلك املرشوع مهم أيضاً بدرجة كبرية يف سياق النظر إىل ما 
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الثلجي  الغطاء  أي   - الجليدي  الغالف  يتغريَّ  عندما  يحدث 

والكتل الجليدية واألنهار الجليدية والجليد الرسمدي - وما 

يحدث من حيث انبعاثات غازات الدفيئة وتوافر مياه الرتبة 

والرواسب وتوزُّعها، واستقرار املنحدرات، والتعرية الساحلية”.

النظر إىل املايض من خالل النظائر
إيفانجليستا دا سيلفا، وهي متخصصة يف علم  وفق هيتور 

يف  جانريو  دي  ريو  دو  إستادو  دو  بجامعة  القديم  املناخ 

الربازيل، يشمل أحد املكونات الرئيسية للمرشوع استخدام 

النووية لفهم السلوك املناخي يف املايض من أجل  التقنيات 

التنبؤ باملستقبل. 

وتتيح التقنيات النظريية والنووية للعلامء قراءة تاريخ األرض 

املحفوظ يف السجالت الخاصة بالطبيعة. وهذه السجالت هي 

الجليد املوجود يف األنهار الجليدية أو األغطية الجليدية القطبية. 

وهي الرتبة والرواسب املوجودة يف البحريات واملحيطات، واملادة 

العضوية يف األرض أو يف األشجار. والنظائر هي أشكال مختلفة 

لنفس العنرص ولكنها مختلفة يف عدد نيوترونات كلٍّ منها.

طبقات  يف  والنسب  النظريي  الرتكيب  قياس  طريق  وعن 

املناخ  تاريخ  بناء  إعادة  املمكن  من  والجليد،  الرواسب 

ات التي طرأت عىل تركيزات غازات الدفيئة عىل امتداد  والتغريُّ

فرتات زمنية طويلة للغاية. وميكن تطبيق نفس التقنيات عىل 

يف  املناخ  تغريُّ  تأثري  كيفية  عن  معلومات  الستخالص  الرتبة 

املناطق القطبية والجبلية عىل حركة الرتبة ونوعيتها، وعىل 

إنتاج غازات الدفيئة. 

وميثِّل فهم أحداث تغريُّ املناخ يف املايض وكيفية استجابة البيئة 

لتلك التغيريات طريقة ممتازة لفهم التغيريات الراهنة واملقبلة 

يف املناخ وإعداد ما يناسبها من استجابات.

التكيُّف – السؤال األكرب
ستعقد الوكالة يف متوز/يوليه 2015 دورة تدريبية يف سفالبارد، 

بالرنويج، لنحو 20 من الحاصلني عىل ِمنح دراسية من مختلف 

املواقع املرجعية لتعليمهم كيفية استخدام أساليب االختبار 

املطلوبة. كام سرُيَسل الخرباء الحقاً إىل مختلف األماكن لتوفري 

تعليامت املتابعة، حسب ما تقتضيه الحاجة.

باحثون يف طريقهم لجمع عينات من 

الرتبة يف جزيرة امللك جورج باملنطقة 

القطبية الجنوبية.

علامء يشقون طريقهم عرب كهف 

جليدي للوصول إىل أفضل أماكن 

أخذ العينات.
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َه إلى جزيرة الملك جورج في  أعضاء فريق البحث العلمي الذي تََوجَّ
المنطقة القطبية الجنوبية.

)الصور من: غيرد دركون/الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وبيالت مافليودوف/األكاديمية الروسية للعلوم(

العينات  أخذ  عمليات  تحليل  النهج  هذا  يكفل  وسوف 

املرشوع  معيارياً، وهو عنرص هام يف هذا  النتائج  ومقارنة 

املتعدد البلدان.

وسيجري جمع العينات وتحليل البيانات يف الفرتة من متوز/

يوليه 2015 حتى متوز/يوليه 2016. ويقول دركون ”إذا مضت 

إىل  ننطلق  يرام فسوف  ما  املرشوع عىل  من  املرحلة  هذه 

مرحلة أخرى نتناول فيها الطريقة التي ميكن أن نتكيَّف بها مع 

تغريُّ املناخ. فتقييم األثر ليس سوى جانب واحد، أما السؤال 

األكرب فهو الطريقة التي ميكن أن نستخدم بها تلك املعلومات 

ملساعدة املجتمعات املحلية يف املناطق الجبلية عىل التكيَّف”.

التعاون وتغيي السياسات
ق املرشوع األقاليمي وخبري  يقول بوالت مافليودوف، وهو منسِّ

يف علم الجليد من معهد الجغرافيا التابع لألكادميية الروسية 

للعلوم ”أعتقد أن نجاح هذا املرشوع سيكون حافزاً للتعاون 

بني البلدان من القارات كافة وبني التخصصات العلمية، وهو 

ما سيساعدنا عىل دراسة تغريُّ املناخ وفهمه بصورة أفضل يف 

النتائج  الجبال واملناطق القطبية. وسوف يستفاد جيداً من 

يف صياغة توصيات بشأن سياسة التكيَّف مع تغريُّ املناخ التي 

الهيئة الحكومية الدولية املعنية بتغريُّ  تعكف عىل دراستها 

املناخ”.

العضوية  املادة  عمر  تحليل 

أن  ميكن  الرتبة  يف  ونوعيتها 

يكشف للعلامء الكثي عن تغيُّ 

املناخ يف املستقبل.

نهر صغي يجرف كميات كبية من 

الرواسب من املرتفعات العليا.

تغيُّر المناخ



معدالت يقول  يف  العادي  غري  االرتفاع  إن  العلامء 

هطول األمطار يف أنحاء كثرية من العامل ناجم 

عن تغري املناخ. وبالنظر إىل أن الهواء الدافئ ميكنه أن يحمل 

كميات أكرب من املياه فمن املنطقي أن يزيد ارتفاع درجات 

الحرارة من فرص ازدياد حاالت هطول األمطار. وعندما يقرتن 

َجيَشان البحار باشتداد األمطار فإن النتيجة شبه املؤكدة هي: 

الفيضانات.

األكرث حدوثاً، وتتعرض  الطبيعية  الكوارث  والفيضانات هي 

للفيضانات.  الخصوص  وجه  آسيا عىل  جنوب رشق  منطقة 

وتشري التوقعات إىل أن تغري املناخ وتقلباته سيُحدثان زيادات 

سطح  مستويات  ارتفاع  إىل  وسيؤديان  األعاصري  أنشطة  يف 

رشق  جنوب  يف  مواسمها  غري  يف  املوسمية  واألمطار  البحر 

آسيا ويف غريها من املناطق. وميكن أن يسبب ذلك فيضانات 

مدمرة تجتاح بلداناً مثل باكستان وتايلند والفلبني وفييت نام 

وكمبوديا والو.

والطريق إىل النهوض من ويالت الفيضانات الكبرية أمام سكان 

هذه البلدان الذين نجوا من تلك الفيضانات ميكن أن يكون 

عليهم  يتعني  الفيضانات،  مياه  انحسار  ومع  وشاقاً.  طويالً 

التعامل مع أشكال جديدة من الفيضانات: وهي فيضانات 

بناء  إعادة  كيفية  بشأن  املخاوف  وتثري  القلق  عىل  تبعث 

منازلهم واستعادة حياتهم ومدنهم. وتواجه الحكومات هي 

األخرى تحديات هائلة يف إعادة بناء الطرق واملباين العامة 

تلوثها  أو  تدمرها  التي  الطبيعية  واملوارد  األساسية  والبنية 

الفيضانات.

إعادة البناء باستخدام األدوات 
العلمية

أي  إجراء  قبل  بالفيضانات  املنكوبة  املناطق  إصالح  يجب 

املشرتكة  الشعبة  أطلقت  الغاية،  لهذه  وتحقيقاً  تنمية. 

األغذية  يف  النووية  التقنيات  الستخدام  والوكالة  الفاو  بني 

يف  النطاق  وواسعة  السنوات  متعددة  مشاريع  والزراعة 

املنطقة ملساعدة البلدان املنكوبة بالفيضانات عىل إعادة بناء 

مواردها الرئيسية واتخاذ تدابري للتخفيف من أثر الفيضانات 

يف املستقبل.

وسوف تستخدم هذه املشاريع التقنيات النووية والنظريية 

قبل  سواء  الفيضانات،  إلدارة  متكامل  حل  إىل  للتوصل 

الفيضانات الكبرية أو بعدها )أنظر اإلطار(.

يقول رميوند سوكغانغ، وهو كبري أخصائيي البحوث العلمية 

يف معهد البحوث النووية الفلبيني، ”إن استخدام التقنيات 

النووية سيمكِّننا من تحسني تتبُّع املصادر ومسارات األمراض 

املترضرة  املناطق  يف  واملياه  الرتبة  وتحركات  واملغذيات 

بالفيضانات”.

ويضيف سوكغانغ أن ”هذه املعرفة ستكون قيِّمة للغاية يف 

الفيضانات  البلدان عىل إيجاد حل متكامل إلدارة  مساعدة 

وإلعادة اإلعامر عىل أساس املعرفة العلمية السليمة”.

ويوضح سوكغانغ أن خرباء من أسرتاليا ونيوزيلندا قاموا مؤخراً 

بزيارة املناطق األشد ترضراً من إعصار هايان العايت الذي اجتاح 

الساحل الرشقي للفلبني يف ترشين الثاين/نوفمرب 2013. وأجرى 

الوكالة  من  مدعوم  مرشوع  إطار  يف  يعملون  الذين  الخرباء 

استقصاًء للمناطق املترضرة واقرتحوا تقنيات نووية الستخدامها 

يف تحديد مصادر الرواسب وكذلك يف تدريب النظراء املحليني 

عىل استخدام التقنيات النظريية وغريها.

ويرغب املسؤولون املحليون يف تقييم التغيريات التي طرأت 

مدينة  يف  ونوعيتها  ودينامياتها  الجوفية  املياه  دوران  عىل 

عملية  ديناميات  ودراسة  هايان،  اإلعصار  جراء  تاكلوبان 

االنتعاش الطبيعي للمنطقة، ومحاولة ترسيع استصالح البيئة 

املترضرة.

ويسود اعتقاد عىل نطاق واسع بأن الفيضانات الناجمة عن 

اشتداد العواصف املصاحبة رمبا تكون قد لوثت املياه الجوفية 

ونظم مستودعات املياه الجوفية يف املدينة باملواد العضوية 

املتعفنة والجثث املتحللة ومياه البحر. كام أنه رمبا مل تعد 

الحقول املحيطة باملنطقة صالحة للزراعة بسبب وجود امللح 

وامللوثات التي تنتقل عن طريق مياه الفيضانات إىل الرتبة. 

ومع ذلك، تحتاج السلطات املحلية إىل الحصول عىل معلومات 

علمية موثوقة وفعالة تضع عىل أساسها خططها وسياساتها 

وإجراءاتها واسرتاتيجياتها التخفيفية. وتعد التقنيات النووية 

عندما تمور البحار وتشتد األمطار: التقنيات النووية 
في إدارة الفيضانات

بقلم رودولف كويفنكو
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الطريق إلى االنتعاش يمكن أن 
يكون طويالً ومحفوفاً بالمشاق 

أمام سكان الفلبين الذين 
صمدوا في وجه فيضان كبير.

)الصورة من: المعهد الدولي لبحوث األرز(

أدوات قوية ميكن أن تكشف عن هذه املعلومات التي تشتد 

الحاجة إليها.

نهج إقليمي إلدارة الفيضانات
رائدة ملساعدة  تجربة  الفلبني  الجارية يف  األعامل  ستشكل 

البلدان األخرى يف املنطقة.

تقول يل خينغ هنغ رئيسة قسم إدارة الرتبة واملياه وتغذية 

الفاو والوكالة الستخدام  املشرتكة بني  الشعبة  املحاصيل يف 

التقنيات النووية يف األغذية والزراعة إن الهدف العام يتمثل 

التقنيات  استخدام  عىل  اآلسيوية  البلدان  قدرة  تحسني  يف 

النووية يف استحداث نظم زراعية قادرة عىل الصمود يف وجه 

حاالت الفيضانات والتكيف معها. وتوضح أن كفاءة استخدام 

استنباط  البلدان عىل  والنظريية ستساعد  النووية  التقنيات 

الفيضانات، وتحسني مامرسات  قادرة عىل تحمل  محاصيل 

إدارة مغذيات الرتبة واملياه من أجل إعادة اإلعامر والتكيف 

يف أعقاب الفيضانات، وتحقيق املستوى األمثل من استخدام 

موارد األعالف املحلية والتشخيص الرسيع لألمراض الحيوانية، 

التنبؤ  أجل  من  املائية  للموارد  شاملة  تقييامت  وإجراء 

بالفيضانات املحتملة، ووضع اسرتاتيجيات الستغالل إمكانات 

السهول الفيضية يف استيعاب مياه الفيضانات. 

مختربات  يف  تدريبية  دورة  عقد  املزمعة  األنشطة  وتشمل 

بيئة  يف  الحيوانية  لألمراض  املبكر  االكتشاف  حول  الوكالة 

ما بعد الفيضانات، مع الرتكيز عىل األمراض املنقولة باملياه 

واألمراض املحمولة بالنواقل؛ ودورة يف الصني للتدريب عىل 

والنظائر  املتساقطة  املشعة  النويدات  تقنيات  استخدام 

املستقرة الخاصة مبركبات معينة وغريها من التقنيات ذات 

إعادة  وجهود  الفيضانات  مخاطر  من  التخفيف  يف  الصلة 

اإلعامر يف أعقاب الفيضانات يف آسيا؛ ودورة تدريبية إقليمية 

يف تايلند عىل استخدام التطبيقات النظريية والجيوكيميائية 

يف التخفيف من مخاطر الفيضانات. وباإلضافة إىل ذلك، ميول 

مخترب أرغون الوطني يف الواليات املتحدة حلقة عمل لصانعي 

الفيضانات  إدارة  بأهمية  الوعي  تعميق  أجل  من  القرار 

والتخفيف من آثارها.

وتقول يل هنغ ”ستساعد هذه األنشطة معاً عىل تعزيز قدرات 

الدول األعضاء يف مجال استخدام التقنيات النووية باالقرتان 

الوطني واإلقليمي يف  التعاون  التقليدية، وتعزيز  النهج  مع 

إدارة الفيضانات. وسوف تكفل أيضاً توافر املعرفة العلمية 

لها من أجل التنبؤ بالوقت الذي ميكن أن تقع فيه الفيضانات 

التالية وكذلك مداها املحتمل”.

النووية  التقنيات  استخدام  خالل  من  للعلامء،  ميكن 

التقليدية، أن يدرسوا بكفاءة  النهج  والنظريية باالقرتان مع 

مستودعات  ونظم  الجوفية  املياه  عىل  الفيضانات  تأثريات 

املياه الجوفية، وتحديد املدة الزمنية التي تحتاج إليها تلك 

كانت  التي  حالتها  إىل  وتعود  نفسها  بناء  تعيد  يك  املوارد 

كبرياً  اعتامداً  العلامء  ويعتمد  الفيضان.  وقوع  قبل  عليها 

عىل التقنيات النظريية لتطوير أو تحديد املحاصيل القادرة 

الرتبة  تعرية  اتجاهات  ودراسة  الفيضانات؛  تحمل  عىل 

الفيضانات؛ وتحسني مامرسات  مياه  التلوث من  ومسارات 

أدىن  إىل  التقليل  أجل  من  واملحاصيل  واملياه  الرتبة  إدارة 

 حد من وصول الفيضانات إىل مراحل الذروة والتكيف مع 

أحداث الفيضانات.

 وتستخدم هذه التقنيات يف معظمها نظائر مستقرة ليست مشعة،

أو ذات تركيزات إشعاعية ضعيفة جداً كام يف حالة الرتيتيوم.

ويف الوقت نفسه، يساعد تطبيق تكنولوجيا النظائر لرصد خزن 

الرتبة واملياه يف نظم الري مبناطق كاملة يف تعزيز قدرة البلد 

عىل التنبؤ بالفيضانات يف املستقبل واألرضار املحتملة التي ميكن 

أن تنجم عنها.

العلوم
استخدام النظائر املستقرة يف السيطرة عىل الفيضانات وإعادة اإلعامر
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املحيطات، شأنه شأن االحرتار العاملي، هو تحمض 

ثاين  انبعاثات  عواقب  من  عاقبة خطرية 

أكسيد الكربون اآلخذة يف االرتفاع، وتهديد متناٍم للمجتمعات 

إىل  واالقتصاديون عىل حد سواء  العلامء  الساحلية. ويدعو 

إدراج خطط للتخفيف من تحمض املحيطات والتكيُّف معه يف 

أي اتفاق دويل يرُبم يف املستقبل بشأن تغريُّ املناخ، قائلني إن من 

شأن ذلك أن يقوي أي اتفاق من ذلك القبيل وييرس تنفيذه. 

وتستخدم الوكالة التقنيات النووية لقياس تحمض املحيطات، 

م معلومات موضوعية إىل العلامء واالقتصاديني ومقرري  وتقدِّ

السياسات التخاذ قرارات واعية.

يقول ألكسندر ماغنان من معهد التنمية املستدامة والعالقات 

الدولية يف باريس خالل حلقة عمل عقدتها الوكالة هذا العام 

”إن التسليم بأن باليني البرش يعتمدون عىل سالمة املحيطات 

من أجل رفاههم وتنميتهم االقتصادية هو الخطوة األوىل”. 

واعرتاف النص القانوين ألي اتفاق مناخي بالتهديدات التي 

املجتمعات  أمام  الباب  يفتح  أن  ميكن  املحيطات  تواجه 

من  لالستفادة  املحيطات  تحمض  من  املترضرة  الساحلية 

التمويل املتاح مبقتىض االتفاقات املعقودة بشأن تغريُّ املناخ. 

ويضيف أن من شأن ذلك أن ميكِّن من التكيُّف مع الظروف 

التغيريات  فهم  ن  ويحسِّ املتغرية،  واالقتصادية  االجتامعية 

اإليكولوجية والفيزيائية األحيائية املتوقعة، ويزيد من الضغوط 

التي تدفع الحكومات إىل اتخاذ إجراءات ملموسة.

وتكشف البيانات عن زيادة تحمض املحيطات مبا نسبته 26 يف 

املائة1 مقارنًة مبستويات ما قبل الثورة الصناعية نتيجة النطالق 

ثاين أكسيد الكربون يف الغالف الجوي، ومييض املعدل الحايل 

لتحمض املحيطات برسعة تتجاوز عرشة أضعاف ما كان عليه 

يف أي فرتة أخرى منذ 55 مليون سنة2.

األمم  اتفاقية  يف  لألطراف  الدويل  املؤمتر  أن  الخرباء  وذكر 

املتحدة بشأن تغريُّ املناخ الذي ُعِقَد يف ليام، بريو، يف كانون 

التوصل إىل  نحو  ملموساً  األول/ديسمرب 2014 حقق تقدماً 

التي تواجه  التحديات  اتفاق جديد متعدد األطراف، ولكن 

املحيطات واملجتمعات الساحلية املعتمدة عىل خدمات الُنظم 

ما زالت غائبة يف األساس عن جدول  البحرية  اإليكولوجية 

أعامل املؤمتر.

تحمض المحيطات: أثر انبعاثات ثاني أكسيد الكربون 
الذي ال يُعرف عنه الكثير

بقلم مايكل أمدي مادسن

تغيُّر المناخ

”املفاهيم  املناخ،  بتغريرُّ  املعنية  الدولية  الحكومية  1الهيئة 

واألساليب االجتامعية واالقتصادية واألخالقية“ و”الدوافع 

واالتجاهات والتخفيف“، تغريرُّ املناخ 2014: التخفيف من 

آثار تغريرُّ املناخ، الهيئة الحكومية الدولية املعنية بتغريرُّ املناخ، 

مطابع جامعة كمربدج، نيويورك )2014( الفصل 3 والفصل 5.

HÖNISCH, B., et al., The geological record 
2
 

 of ocean acidification,  

Science 335 (2012) 1058 , 1063. 
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نظام آخذ يف الرتاجع

يقول أوف هويغ-غولدبرغ من معهد التغريُّ العاملي التابع 

لجامعة كوينزالند إن بعض آثار تحمض املحيطات واالحرتار 

أن  هويغ-غولدبرغ  ويوضح  بالفعل.  واضحة  تبدو  العاملي 

حجم الرصيف املرجاين الكبري يف أسرتاليا الذي يشكِّل حاجزاً 

للحامية أثناء العواصف، ومنطقة جذب سياحي، ويَُعّد مبثابة 

مفرخة لألسامك، قد تقلص بنحو 50 يف املائة خالل السنوات 

حجم  بعد  الواضح  من  ليس  أنه  ويضيف  األخرية،  الثالثني 

املرجان الذي ميكن فقده دون حدوث عواقب أوسع.

تبني  مناذج  وضع  عىل  وزمالؤه  هويغ-غولدبرغ  ويعكف 

كيف سيؤثر تحمض املحيطات وفقدان املرجان عىل النظام 

اإليكولوجي األوسع والبرش من أجل توجيه صانعي السياسات 

نحو اتخاذ قرار يف هذا الشأن.

البيولوجية  العلوم  بقسم  باحث  وهو  ديبون،  سام  ويقول 

الحدود  أن  يرون  كثريين  إن  غوتنربغ،  جامعة  يف  والبيئية 

املقبلة لبحوث تحمض املحيطات تتمثل يف دراسة تأثريات تلك 

الظاهرة عىل الُنظم اإليكولوجية. وال يوفِّر بحث أنواع فردية 

مبعزل عن غريها معلومات كافية لتحديد مقدار ثاين أكسيد 

الكربون الذي ميكن أن متتصه املحيطات دون إحداث رضر 

كبري بنباتاتها وحيواناتها. ويضيف ديبون ”نحتاج إىل النظر يف 

اآلليات الكلية، وليس مجرد أنواع بعينها”.

دور العلوم النووية
تسهم العلوم النووية يف فهم تأثريات تغريُّ املناخ والتحمض 

املعني  الدويل  التنسيق  مركز  ويستخدم  املحيطات.  عىل 

التقنيات  التابع للوكالة، ومقره موناكو،  بتحمض املحيطات 

البيئة  يف  تحدث  التي  والتغيريات  العمليات  لفهم  النووية 

البحرية. ويتيح استخدام النظائر املشعة، مثل الكالسيوم-45 

والكربون-14 معلومات هامة عن معدل تحمض املحيطات 

وآثاره. وينفذ املركز أنشطة دولية وييرس االتصال العاملي من 

أجل تحقيق االستخدام األكرث فعالية للعلوم.

يقول ديفيد أوسبورن، مدير مختربات البيئة التابعة للوكالة، 

”تُستخَدم التقنيات النووية يف مراكز بحثية كثرية يف جميع 

األساس  تشكِّل  للغاية  دة  محدَّ بيانات  لتوفري  العامل  أنحاء 

الذي يستند إليه تعزيز فهم األوساط العلمية لشدة تحمض 

املحيطات وآثاره. وهذا أمر رضوري لتوقع اآلثار االقتصادية 

واالجتامعية”.

متتص املحيطات بعض ثاين أكسيد الكربون الذي ينطلق يف الغالف الجوي. ويتفاعل 

ثاين أكسيد الكربون مع جزيئات املاء مكوناً حمض الكربونيك. وحمض الكربونيك 

حمض ضعيف، ولكن أي تغيري، ولو طفيف، يف حموضة املحيطات، ميكن أن تكون 

له آثار هائلة عىل بعض الكائنات وميكن أن تنجم عنه آثار غري مبارشة يف كل مراحل 

سلسلة األغذية. وميكن أن تنعكس هذه اآلثار غري املبارشة عىل البرش أيضاً، مع ما 

يصحبها من تأثري عىل ُسبل املعيشة واألمن الغذايئ لباليني البرش.

ما هو تحمض املحيطات؟

تغيُّر المناخ

ثاين أكسيد الكربون يف الغالف الجوي وحموضة املحيطات
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 املالحظات املتعلقة بثاين أكسيد الكربون )أجزاء يف املليون( يف الغالف الجوي

  ودرجة حموضة مياه البحر السطحية مأخوذة من محطة ماونا لوا 

 وهاواي للسالسل الزمنية للمحيطات،

ألوها، هاواي، شامل املحيط الهادئ.

 املصدر: بترصف عن ريتشارد فرييل )اإلدارة الوطنية لدراسة املحيطات والغالف الجوي(، 

(www.esrl.noaa.gov/gmd/ccgg/trends) بيرت تانز، اإلدارة الوطنية لدراسة املحيطات والغالف الجوي/مخترب بحوث النظام األريض 
(scrippsco2.ucsd.edu) ورالف كيلينغ. مؤسسة سكريبس لعلوم البحار واملحيطات
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ح لجائزة  روبرت ستون رُشِّ
األوسكار، وهو صانع أفالم 

وثائقية معروف دولياً. 
 وآخر أفالمه هو 

 وعد باندورا 
 ،(Pandora’s Promise)

ويروي تحوُّل العديد من 
كبار األخصائيين البيئيين 

من مناهضة الخيار النووي 
إلى تأييد الطاقة النووية 
في وجه تغيُّر المناخ، وما 
يَِعُد به الجيل المقبل من 

تكنولوجيا المفاعالت. 
وشارك مؤخراً في تأسيس 
منظمة الطاقة من أجل 

البشرية التي ال تستهدف 
الربح، وهي جماعة من 
دعاة الحفاظ على البيئة 
المؤيدين للطاقة النووية، 

ومقرها لندن.

كانون األول/ديسمرب 2015، سيجتمع زعامء العامل يف باريس من أجل التوصل إىل معاهدة عاملية بهدف الحد من يف 

انبعاثات ثاين أكسيد الكربون التي تنطلق يف الغالف الجوي بسبب حرق أنواع الوقود األحفوري. وأود أن أحث كل 

مندوب عندما يدخل غرفته يف الفندق الذي سيقيم فيه، أن يتطلع من رشفة الغرفة ويتنفس بعمق وينظر إىل أضواء باريس 

التي تنريها القوى النووية، ويستلهم ما قد تبدو عليه الطاقة النظيفة يف املستقبل. وبفضل قرار فرنسا بالتوسع يف نرش القوى 

النووية قبل زهاء 30 سنة، أصبحت الشبكة الكهربائية يف البلد حالياً شبه خالية متاماً من الكربون. ولعل أكرث ما يلفت 

النظر هو أن الجانب األكرب من هذا التحول تحقق يف 11 سنة فقط )1969-1980( باستخدام أحدث التكنولوجيات التي 

 كانت معروفة آنذاك. وفرنسا اليوم شبه خالية من تلوث الهواء الناجم عن إنتاج الكهرباء، وتتمتع بأرخص أسعار للكهرباء يف 

أوروبا الغربية.

فهل سوف يعي الناشطون املناخيون واملندوبون ما حققته فرنسا وهل سينظرون إليه باعتباره متهيداً ملا ميكن أن يكون 

لية التي جرت يف ليام يف أواخر عام 2014 الطاقة النووية من جدول أعامل  ممكناً عاملياً؟ لقد استبعدت املفاوضات األوَّ

محادثات املناخ. وتفرتض الجامعات البيئية الرائدة يف العامل التي تدفع جدول األعامل إىل حد كبري، أن الطاقة النووية قد 

تشكِّل ابتعاداً غري رضوري عن الطريق نحو مستقبل تسوده الطاقة املتجددة. وهؤالء عندما يعرضون قضيتهم يدفعون بأن 

البرشية ميكن أن تقلِّص الطلب الشامل عىل الطاقة يف نفس الوقت الذي توفِّر فيه طاقة تكفي 3 باليني نسمة يعيشون 

حالياً بقليل من الكهرباء أو بدون أي كهرباء عىل اإلطالق، واالهتامم بثالثة باليني نسمة آخرين سيولدون من اآلن حتى 

عام 2050. ويرى هؤالء الناشطون أننا منيض يف االتجاه الصحيح الذي سنكون قادرين فيه عىل استبدال كل البنية األساسية 

القامئة الخاصة بالوقود األحفوري والتخيل عن الطاقة النووية متاماً، والوفاء بكل احتياجات العامل من الطاقة عن طريق 

استخدام الطاقة املتجددة وحدها. وقد بدأنا بالكاد يف التحدث عن الطاقة اإلضافية التي ستكون مطلوبة لكهربة قطاع 

النقل يف العامل ولتلبية الطلب املتزايد عىل تحلية املياه التي تتطلب استهالكاً كثيفاً للطاقة. 

ومن الرائع حقاً أن يكون بوسعنا أن نسكن عاملاً يستطيع فيه البرش كلهم الحصول عىل طاقة نظيفة غري محدودة من الرياح 

والشمس. لقد كرَّس الكثري من الناشطني البيئيني حياتهم لتحقيق هذا الحلم. ولكن املشكلة تكمن يف عدم توافر الكثري من 

األدلة التي تثبت إمكانية تحقيق أيٍّ من ذلك عملياً يف الواقع الفعيل. وقد أُجِريَت بضع دراسات أكادميية يُستشَهد بها عىل 

نطاق واسع، وتثبت هذه الدراسات أنه ميكن من خالل اإلرادة السياسة غري املحدودة واملوارد غري املحدودة باالقرتان مع 

هبوط حاد مفرتض يف الطلب عىل الطاقة العاملية، أن نريس عىل األقل أساساً نظرياً ننطلق منه يف تخيل إمكانية تحقيق ذلك. 

ويعتقد كثري من األخصائيني البيئيني أن أملانيا التي تتجه نحو التخيل عن الطاقة النووية، هي منوذج لدولة متيض قُدماً نحو 

االعتامد بصورة شبه كاملة عىل الطاقة املتجددة. والواقع أن أملانيا تحصل عىل 5٪ من الكهرباء بها من الطاقة الشمسية 

ونحو 8٪ من الرياح )أكرث من أي دولة صناعية كربى أخرى(. غري أن أملانيا ال تزال تستعني مبصادر أخرى لتلبية 87 يف املائة 

من احتياجاتها من الكهرباء – مبا يف ذلك القوى املائية والكتلة الحيوية، وإن كانت يف معظمها من أنواع الوقود األحفوري. 

كام أن أملانيا واحدة من الدول األوروبية الوحيدة التي ما زالت تبني محطات جديدة تعمل بالفحم.

وال يوجد أي ضامن يؤكد أننا سوف نتمكَّن من عكس مسار االتجاهات الراهنة التي تدفعنا نحو كارثة مناخية محتملة. إال 

أنني أعتقد أننا بطريقة غري مسؤولة نقلِّص فرص نجاحنا، بل ومن املرجح جداً أننا نقيض عليها، بإرصارنا عىل محاولة حل 

هذه املشكلة دون نرش الطاقة النووية عىل نطاق واسع. ويف عامل يضيف إىل الكوكب سنوياً طاقة تعادل برازيل أخرى، وما 

زال الفحم فيه ليس فقط أكرث مصادر الطاقة استخداماً، بل واألرسع منواً، ميكن للطاقة النووية أن تسهم بدور كبري يف نوع 

مزيج الطاقة النظيفة التي ستكون مطلوبة للعمل الجاد من أجل تقليص اعتامدنا عىل أنواع الوقود األحفوري عىل الصعيد 

العاملي. والحل النووي ليس بأي حال من األحوال هو الحل الوحيد يف كل مكان وال يف كل حالة. فالرياح والطاقة الشمسية 

والطاقة املائية وزيادة استخدام الغاز الطبيعي يف املدى القصري، ورمبا التطورات يف تكنولوجيا احتجاز الكربون وخزنه، هي 

الخيار النووي: مبررات استخدام القوى النووية 

لمكافحة تغيُّر المناخ 
بقلم روبرت ستون

تغيُّر المناخ: رؤية عالمية
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كلها مكونات لتحوُّل شامل إىل الطاقة النظيفة. ونحن 

املعادلة  من  نستبعد  عندما  كارثة  بإحداث  نجازف 

النحو  إمكانات عىل  من  النووية  الطاقة  به  تنفرد  ما 

الذي يبدو أن الناشطني املناخيني الذين سيجتمعون يف 

باريس مصممني عليه.

الحايل  التكرار  أن  إىل  النووية  الطاقة  منتقدو  ويشري 

ملفاعالت املاء الخفيف عىل نطاق واسع مقيَّد سياسياً 

ملواجهة  للتحقيق  وقابل  مستدام  كحل  واقتصادياً 

تحديات الطاقة العاملية لدينا. غري أن ما نتجاهله يف 

كثري من األحيان هو أن الكثري من تصاميم املفاعالت 

امتداد  عىل  علومها  رت  طوِّ التي  الحديثة  املتقدمة 

عقود كثرية، شبه جاهزة للتداول التجاري )وكان ميكن 

أن تكون جاهزة اآلن لو مل تسارع الجامعات املناهضة 

يف  والتطوير  البحث  متويل  بخفض  النووي  للخيار 

املقبل  الجيل  ويستطيع  سنوات(.  منذ  املجال  هذا 

من املحطات النووية أن يؤدي دوراً تحويلياً يف توفري 

طاقة نظيفة عىل نطاق واسع بالشكل الالزم لتحقيق 

األهداف املناخية الجديدة. ويؤكد استخدام النفايات 

عىل  القدرة  إىل  باإلضافة  كوقود،  الحالية  النووية 

استخراج اليورانيوم من مياه البحر أو التحول إىل دورة 

الوفري، وإمدادات تكاد ال  الثوريوم  وقود تعتمد عىل 

التي  الكهرباء  لتوفري  االنشطارية  املواد  من  تنضب 

األبد،  إىل  رمبا  الكوكب  عىل  شخص  كل  إليها  يحتاج 

والقضاء يف الوقت نفسه بالفعل عىل تراكم النفايات املشعة الطويلة العمر. وتبرش التصاميم املتقدمة ذات األمان الخامل، 

مثل مفاعالت امللح املصهور واملفاعالت النمطية الصغرية، بتحسني كبري يف اقتصاديات الطاقة النووية عن طريق التقليل إىل 

أدىن حد من الحاجة إىل أنواع نُظم األمان املكلفة واملعقَّدة التي تحتاج إليها محطات القوى النووية اليوم. وميكن إلنتاج 

د عملية اإلنتاج ويسمح برسعة  أعداد كبرية من املكونات النمطية يف خطوط التجميع بدالً من التشييد داخل املوقع أن يرشِّ

توسيع التكنولوجيا بتكلفة أقل كثرياً. وميكن لنفس تقنيات التصنيع املستخدمة اليوم يف إنتاج الطائرات النفاثة التجارية 

دة ومنطية للقوى  – وهي تكنولوجيا أكرث تعقيداً ولكنها مأمونة وموثوقة بدرجة ملحوظة – أن تنشئ قريباً محطات موحَّ

النووية يف خطى رسيعة. إنه أمر قابل للتحقيق.

إن  املشهد.  واستوِعبوا  تصلون هناك  عندما  النافذة  من  تطلّعوا  باريس:  يف  قريباً  الذين سيتجّمعون  للمندوبني  وأقول 

ذ متاماً عىل نطاق دولة كاملة ماثل   اختبار التحقق من مفهوم التحول من أنواع الوقود األحفوري إىل الطاقة النظيفة املَُنفَّ

أمام أعينكم. 

تغيُّر المناخ: رؤية عالمية
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الً ملفاعل قوى نووية. لقد رأيت إنني  أدرك جيداً إمكانات القوى النووية بحكم عميل لجزء كبري من حيايت املهنية مشغِّ

العديد من التحسينات يف التكنولوجيا وأمان التشغيل، فضالً عن الفوائد املالية والتشغيلية التي تحقَّقت نتيجًة لذلك.

ويواجه املجتمع العاملي تحدياً مزدوجاً يتمثل يف الزيادة املطردة يف عدد سكان العامل وارتفاع مستوى التنمية وبالتايل ازدياد 

الطلب عىل الطاقة؛ ويجب يف الوقت نفسه أن نفهم تغري املناخ الذي هو أثر جانبي مؤسف الزدياد استخدام الطاقة، وأن نخفف 

من آثاره ونتكيف معه.

والقوى النووية هي التكنولوجيا الوحيدة املنخفضة الكربون املتاحة اليوم التي ميكن نرشها عىل نطاق واسع وبقدرات كبرية 

للمساعدة عىل مواجهة التحدي العاملي للمناخ والطاقة. ففي املقام األول، انبعاثات غازات الدفيئة املبارشة من محطات القوى 

النووية ال تُذكَر. وثانياً، عندما ننظر يف االنبعاثات عىل امتداد كامل دورة الحياة، نجد أن توليد الكهرباء من القوى املائية والنووية 

ومن الرياح هو األقل ابتعاثاً لثاين أكسيد الكربون. ولذلك فإن الطاقة النووية هي الخيار األمثل للتخفيف من تأثريات تغري املناخ 

بأكرث الطرق فعاليًة من حيث التكاليف.

وينظر اآلن عدد متزايد من الدول األعضاء يف الوكالة التي تشعر بقلق إزاء تغري املناخ يف األخذ بالقوى النووية يف مزيجها الوطني 

من الطاقة أو توسيع استخدامها. وتوجد لدى الوكالة مجموعة شاملة من األدوات ملساعدة تلك الدول عىل فهم تحدي املناخ 

والطاقة وكذلك تحدي إطالق برنامج للقوى النووية. وتركز جهودنا عىل توفري تقييم واقعي للقوى النووية. ونحن نساعد صانعي 

القرارات عىل النظر يف كل خيارات تكنولوجيا إنتاج الطاقة. وتراعي كل أدواتنا التخطيطية املستخدمة يف 130 بلداً و20 منظمة 

إقليمية ودولية كل خيارات الطاقة. ولكننا نقدم املساعدة، إذا ومتى طلبتها دولة عضو، من أجل التنفيذ املأمون واآلمن واملستدام 

لربنامجها الخاص بالقوى النووية.

البنى  اليورانيوم بطريقة مسؤولة، واستعراض  الطاقة وتعدين  الذي نقدمه مجاالت كثرية ترتاوح بني تخطيط  الدعم  ويغطي 

األساسية الوطنية والتدريب، واألداء التشغييل ومعالجة النفايات املشعة، واإلخراج من الخدمة واالستصالح البيئي.

وتنتج القوى النووية 11٪ تقريباً من الكهرباء يف العامل. وتُظِهر توقعاتنا أن الطاقة النووية ستستمر يف أداء دور رئييس يف مزيج 

الطاقة العاملي خالل العقود املقبلة. فقد أبطأ الحادث النووي الذي وقع يف فوكوشيام داييتيش النمو يف القوى النووية، ولكنه مل 

يؤدِّ إىل تراجع ذلك النمو. ويوحي هذا النمو املتواصل بأن األسس التي تدعم مواصلة استخدام القوى النووية مل تتغري. وكلام ازداد 

أمان املفاعالت، كلام تحسن أداؤها وانخفضت انبعاثات ثاين أكسيد الكربون التي تطلقها. وتشري التقديرات إىل أنه تسنى تجنب 

2.1 غيغا طن من انبعاثات ثاين أكسيد الكربون يف عام 2011 وحده بفضل توليد الكهرباء باستخدام القوى النووية.

وأعتقد أن تصاميم املفاعالت وأنواع الوقود املتقدمة واالبتكارية ستلعب دوراً متزايداً يف مواجهة هذا التحدي العاملي. وعىل سبيل 

املثال، فإن استخدام املفاعالت املربّدة بالغاز واملفاعالت الرسيعة سيحسن استخدام الوقود وسيصل بدورات الوقود إىل مستويات 

مثىل، وسيحّد من الحاجة إىل التربيد باملاء، وسيقلل إىل أدىن حد من توليد نفايات مشعة طويلة العمر.

ومتسك إدارة الطاقة النووية بزمام قيادة جهود الوكالة لالبتكار يف مجال القوى النووية. ونحن نسعى إىل ربط التخصصات الكثرية 

النفايات ومقاومة  التشغييل والترصف يف  املوارد، واألداء  التمويل وتحسني استخدام  املتقدمة وترتاوح بني  باملفاعالت  املتصلة 

االنتشار. وما فتئت القوى النووية تشكل مصدراً موثوقاً إلمدادات الكهرباء يف العامل عىل امتداد أكرث من نصف قرن. ولذلك فإن 

إجابتي عىل السؤال الحاسم ”هل القوى النووية تساعدنا حقاً عىل مكافحة تغري املناخ”؟ هي بكل وضوح نعم. وسوف نواصل 

مساعدة الدول األعضاء يف جهودها الستخدام القوى النووية عىل نحو مأمون ومستدام.

 هل القوى النووية تساعدنا حقاً على مكافحة 
تغير المناخ؟

بقلم ميخائيل تشوداكوف 

تغيُّر المناخ: من داخل الوكالة
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املهتمة  البحثية  واملنظامت  للمعاهد  اآلن  ميكن 

البحوث  استنباطات  بيانات  قواعد  إىل  بالوصول 

البحثية  الورقات  يف  واملشاركة  الواسعة  العاملية 

املقدمة إىل املجالت الرفيعة املستوى التي تخضع 

الستعراض النظراء أن تتقدم باقرتاح عقد بحثي أو 

اتفاق للمشاركة يف أنشطة الوكالة البحثية املنسقة 

هذا العام.

بحثية  مؤسسة   1600 من  أكرث  بالفعل  وتتعاون 

من خالل أكرث من 100 من أنشطة الوكالة البحثية 

الفعلية يف طائفة واسعة من املواضيع، مبا يشمل 

القلب  تحسني تشخيص وعالج الرسطان وأمراض 

املناخ  تغري  فهم  وتحسني  الدموية،  واألوعية 

النظريية،  األدوات  باستخدام  الساحيل  والتلوث 

وتطوير تصاميم أمان املفاعالت، وزيادة الكفاءة 

الزراعية، وغريها.

عىل  التشجيع  هو  املشاريع  هذه  من  والغرض 

الجديدة  والتكنولوجيا  املعرفة  ونرش  اكتساب 

املتولدة من خالل استخدام التكنولوجيات النووية 

والتقنيات النظريية، وكذلك تكييف التكنولوجيات 

نتائج هذه  م  الوكالة. وتعمَّ األعضاء يف  الدول  يف 

العلمية  واألوساط  األعضاء  الدول  بني  املشاريع 

الدولية من خالل املنشورات. وتسفر االستنباطات 

التي تتوصل إليها مشاريع الوكالة البحثية املنسقة 

يف كثري من األحيان عن تطبيقات عملية هامة.

وتعلن الوكالة عن نحو 50 اقرتاحاً ملشاريع جديدة 

هذه السنة، وتدعو جميع املؤسسات املهتمة إىل 

تقديم اقرتاحاتها البحثية حول املواضيع املبيَّنة 

.http://cra.iaea.org/cra/info-letter.html :هنا

ماالفايس  ألدو  للوكالة،  العام  املدير  نائب  يقول 

ملعاهد  املنسقة  البحثية  املشاريع  هذه  ”تتيح 

البحوث، أياً كان حجمها أو مكانها، توسيع النطاق 

لتقاسم  عظيمة  فرصة  وهذه  إليه.  تصل  الذي 

مع  والتنسيق  عميقة،  معارف  قاعدة  وتوسيع 

اآلخرين يف بعض أهم الدراسات العلمية الجارية 

اليوم حول تطبيقات التكنولوجيا النووية الواسعة 

والسلمية واملفيدة”.

الثانوية  املعدات  تكلفة  لتغطية  متويل  ويتاح 

ولتوفري النواة املالية، عىل أن تتكفل الدول األعضاء 

بتغطية الجانب األكرب من النفقات. ويبلغ متوسط 

املنحة 6500 يورو تقريباً يف السنة.

وتدعو الوكالة جميع املهتمني إىل تقديم 

اقرتاحاتهم للمشاركة يف استكشاف حدود 

التكنولوجيا النووية والتقنيات النظريية. وميكن 

الوصول إىل عملية تقديم الطلبات يف هذا الرابط: 

.http://cra.iaea.org/cra/forms.html

— بقلم جون بريتني ونيكول جاويرث

فتح باب تقديم الطلبات: أنشطة الوكالة البحثية المنسقة 
في عام 2015

 أكثر من 1600 مؤسسة بحثية تتعاون في 
ما يتجاوز 100 نشاط بحثي بتنسيق من الوكالة.

)الصور من: الوكالة الدولية للطاقة الذرية(.

أخبار الوكالة
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إحالل  عمليات  بأن  منغوليا  يف  املسؤولون  رصح 

القامئة واعتزام تركيب  العالج اإلشعاعي  وحدات 

من  كثرياً  ستعزز  قريباً  معجلني خطيني جديدين 

منغوليا  يف  الرسطان  ملكافحة  الوطني  الربنامج 

وستقلص فرتات االنتظار للمرىض. وتقول مينجام 

مينجغي، وهي أخصائية يف طب األورام اإلشعاعي 

باملركز الوطني للرسطان يف العاصمة أوالن باتور، 

يف  زيادة  شهدت  األخرية  القليلة  السنوات  إن 

بلداً  باعتبارنا  ”ونحن،  بالرسطان  اإلصابة  حاالت 

نامياً، نحتاج إىل كل الدعم الذي ميكن أن تقدمه 

الوكالة لنا”.

عالج فعال من خالل 
التشخيص الرسيع 

يتسم الدعم املقدم من الوكالة بأهميته الحاسمة 

من  للوقاية  نظام  عىل  الحصول  يف  ملنغوليا 

إشعاعات حزم غاما ونظام ملعايرة األشعة السينية 

من أجل دعم الربنامج الوطني ملكافحة الرسطان 

وتشخيصه وعالجه. وتساعد الوكالة أيضاً منغوليا 

الحاسويب  املقطعي  للتصوير  نظام  تطوير  عىل 

الفوتوين  باالنبعاث  الحاسويب  املقطعي  والتصوير 

باتور.  أوالن  يف  األول  العام  باملستشفى  املفرد 

وباإلَضافة إىل ذلك، ُوِضعت خطط لرتكيب معجلني 

سيجري  باملستشفى  جديد  ملحق  يف  خطيني 

افتتاحه أواخر هذا العام. ويجري النظر أيضاً يف 

إمكانية تركيب مرفقني للعالج بالتشعيع الداخيل 

الثاليث األبعاد املتقدم للمرىض يف عام 2016.

وتقول مينجغي ”الوقت هو األساس عندما يتعلق 

األمر بالرسطان، وميكن للتشخيص الرسيع والعالج 

الفعال يف الوقت املناسب أن يساعد املرىض، وهذه 

األجهزة التي تُستخَدم يف العالج اإلشعاعي هي ما 

فإن  ذلك،  إىل  وباإلضافة  غايتنا”.  لبلوغ  نحتاجه 

مساعدة الوكالة عىل تعبئة املوارد ملنغوليا أسفرت 

اليابان وموناكو لتطوير  َم من  قُدِّ عن متويل كبري 

مكونات نظام تخطيط العالج اإلشعاعي وبرنامجه 

الحاسويب يف املركز الوطني ملكافحة الرسطان.

التقدم املحرز

منغوليا هي واحدة من بلدان العامل األقل كثافًة 

شامل  عالج  توفري  من  يجعل  ما  وهو  سكانية، 

للرسطان مسألة محفوفة بتحديات كبرية.

تقول مينجغي ”إن هدفنا هو متكني سكان الريف 

من الحصول عىل تشخيص الرسطان وعالجه حتى 

كبرية  أهمية  نويل  ونحن  األرواح.  إنقاذ  ميكن 

للتعاون والدعم الدوليني، مبا يف ذلك مع الوكالة، 

الرعاية والخدمات  ملساعدتنا عىل تحسني جودة 

الطبية يف عالج الرسطان”.

ومنذ عام 1995، تساعد الوكالة منغوليا عىل تعزيز 

طريق  عن  الرسطان  ملكافحة  الوطني  برنامجها 

إسداء املشورة وتقديم املعدات والتدريب التقني.

برنامج  من خالل  مساعدة  أيضاً  منغوليا  وتلّقت 

فيام  الرسطان  عالج  أجل  من  الوكالة  عمل 

والرعاية  الرسطان،  مرىض  األطفال  برعاية  يتصل 

اإلشعاعي.  الطب  عىل  والتدريب  التسكينية، 

عام  يف  السياسات  مجال  يف  املساعدة  وبعد 

العامة  العمل  خطة  واعتامد  وضع  تم   ،2010

 للبلد بشأن الوقاية من الرسطان ومكافحته للفرتة 

.2021 -2011

التخطيط للمستقبل
يف  الوكالة  إىل  انضاممها  منذ  منغوليا  حصلت 

التطبيقات  عام 1973 عىل مساعدة يف استخدام 

من  العديد  يف  شعبها  حياة  لتحسني  النووية 

القطاعات، مبا يشمل تشخيص األمراض الحيوانية 

وعالجها.

الوطني  االتصال  مساعد  نيامبايار،  تامر  يقول 

السابق لدى الوكالة، ”إن الخطوات امللموسة التي 

اتُِّخذت من خالل مشاريع الوكالة لدعم منغوليا 

يف عدد من مجاالت استخدام التطبيقات السلمية 

للتقنيات النووية قد ساعدت بلدنا وشعبنا”.

الفائت من وضع  وانتهت منغوليا يف آذار/مارس 

 2021-2016 للفرتة  القطري  الربنامجي  إطارها 

الذي يجعل من تطبيق التكنولوجيا النووية جزءاً 

من خطط التنمية يف منغوليا.

— بقلم آبها ديكسيت

منغوليا والوكالة الدولية للطاقة الذرية: تعاون ناجح 
وتركيز متجدد على عالج السرطان

مينجما مينجغي، أخصائية في طب األورام 
اإلشعاعي بالمركز الوطني لمكافحة السرطان، 

أوالن باتور، منغوليا.
)الصورة من: ساشا إينريكيز، الوكالة الدولية للطاقة الذرية(

أخبار الوكالة
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السفن  هيأت  واإلثارة،  الحركة  أفالم  غرار  عىل 

الزي  يرتدون  الذين  واألشخاص  واملروحيات 

الرسمي مرسح األحداث قبالة ساحل السويد يف 

السلطات  أجرت  عندما   2015 أيار/مايو   6 يوم 

نووي  وقود  نقل  أثناء  األمن  عىل  الوطنية متريناً 

مستهلك. 

مشرتك  مرشوع  من  جزءاً  العملية  هذه  وكانت 

مع الوكالة الختبار وتقييم دليل جديد صادر عن 

الوكالة بشأن تخطيط متارين أمن النقل وإجرائها 

وتقييمها. وشكَّل موضوع االختبار ومنوذجه اإلطار 

األمني لنظام النقل النووي الوطني السويدي الذي 

ينقل بانتظام وقوداً مستخدماً من محطات القوى 

النووية عىل طول الساحل إىل املرفق املؤقت لخزن 

الوقود النووي املستهلك يف البلد.

الهيئة  من  التمرين  مدير  نلسن،  تومي  يقول 

السويدية لألمان اإلشعاعي، ”أتاح التمرين امليداين 

ليس  واقعية  أوضاع  يف  للتدريب  ممتازة  فرصة 

السواحل،  وخفر  الرقابية  للهيئة  بالنسبة  فقط 

وكذلك  بل  اإلرهاب،  مكافحة  رشطة  ووحدة 

النقل.  عمليات  عن  املسؤولة  للرشكة  بالنسبة 

وأتاح هذا التمرين أيضاً فرصة أمام السويد لزيادة 

تحسني نظام أمن النقل الوطني”.

يف  النووي  النقل  أمن  نظام  الوكالة  واستعرضت 

بشأن  مشورتها  وقدمت   2011 عام  يف  السويد 

بشأن  الوكالة  وإرشادات  الدولية  املعايري  تنفيذ 

املشعة  واملواد  النووية  للمواد  املادية  الحامية 

األخرى واملرافق املتصلة بها، مبا يف ذلك املامرسات 

وأنشطة  التحسني  بشأن  والتوصيات  السليمة 

املتابعة.

سيناريو يف البحر 
أُجري التمرين امليداين وفقاً لسيناريو كامل وشامل 

التي ترشف عىل  الوطنية  السلطات  فيه  شاركت 

لهذا  بُِنيَت  M/S Sigrid، وهي سفينة  السفينة 

الغرض تحمل شحنة من الوقود النووي املستهلَك 

أحداث  وبدأت  فورسامرك.  محطة  من  صوريّاً 

السيناريو بقيام مجموعة مسلحة مجهولة الهوية 

إىل  جنوباً  متجهة  كانت  التي  السفينة  باعرتاض 

مرفق للخزن املؤقت، وسيطرت الجامعة املسلحة 

االمتثال  عىل  طاقمها  وأجربت  السفينة  عىل 

لتعليامتها.

عىل  واعتامداً  السلطات.  تدخلت  ما  ورسعان 

والتدريب  الوثيق  والتنسيق  ة  املعدَّ خططها 

املوسع، قام العاملون من الهيئة السويدية لألمان 

اإلشعاعي وقوات الرشطة الوطنية وخفر السواحل 

النووي  الوقود  يف  للترصف  السويدية  والرشكة 

والنفايات النووية بالعمل معاً الستعادة السيطرة 

بعناية  مة  مصمَّ خططهم  وكانت  السفينة.  عىل 

عىل أساس اللوائح الوطنية والتدريب، فضالً عن 

املبادئ التوجيهية التي وضعتها الوكالة بشأن أمن 

واعتمدت  التحضريية.  والتامرين  النووي  النقل 

مترين  نتائج  عىل  النقل  أمن  اسرتاتيجية  أيضاً 

مكتبي َحرَضَه نحو 100 مشارك ومراقب أُجِرَي يف 

لهذا  2015 كجزء من االستعدادات  شباط/فرباير 

التمرين.

السويدية،  الرشطة  مفوض  كيسل،  غوران  يقول 

يكونوا  أن  للعاملني معي  الحاسمة  األهمية  ”من 

واقعية.  ظروف  إطار  يف  التمرُّن  عىل  قادرين 

من  املقدم  والدعم  السواحل  مع خفر  والتعاون 

أصحاب املصلحة اآلخرين كان أساسياً لنا من أجل 

تخطيط العملية وللنجاح يف استعادة السيطرة عىل 

السفينة يف البحر املفتوح”.

امليدان  من  آنية  تحديثات  اليوم  طوال  وأُرِسلَت 

بشأن التقدم املحرز إىل مراقبني من الوكالة و15 بلداً 

تجّمعوا يف مرفق قريب عىل الشاطئ ملتابعة التمرين 

ومناقشته. وأتيحت ألكرث من 40 مشاركاً دولياً فرصة 

للتعرف عىل تلك األنواع من التامرين. 

مكتب  مفتيش  رئيس  سكيلتون،  ستيف  يقول 

الرقابة النووية يف اململكة املتحدة ”إن أحداثاً مثل 

العمل في البحر: إجراء تمرين على أمن النقل قبالة 
ساحل السويد

مروحية ساعدت في استعادة السيطرة على السفينة أثناء التدريب الميداني.
)الصورة من: الشرطة السويدية(
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األمنية  املعايري  التمرين تساعد عىل تحسني  هذا 

ومأمون  متسق  نهج  وتسهم يف وضع  الدول  بني 

وآمن لنقل املواد النووية”.

دليل للتمرين سهل االستخدام 
وصادر يف الوقت املناسب 

يف  أقيم  الذي  الرائد  التمرين  نتائج  ستُستخَدم 

الفرتة من 5 إىل 7 أيار/مايو 2015 لتحسني دليل 

الوكالة استكامالً لنتائج التمرين املكتبي ومدخالت 

املنظامت  وسائر  أعضاء  دول  عدة  من  الخرباء 

الرشيكة.

يقول َخاّمر ُمراِبط، مدير شعبة األمن النووي يف 

الوكالة، ”إن دليل متارين أمن النقل سيكون أداة 

طلبها،  حسب  الدول  الوكالة  بها  تساعد  هامة 

وإرشاداتها  الوكالة  لتوصيات  العميل  التنفيذ  يف 

التامرين  استخدام  وينبغي  النقل.  أمن  بشأن 

أمن  خطط  الختبار  امليدانية  والتامرين  املكتبية 

من  أفضل  وليس  من صالحيتها.  والتحقق  النقل 

الخطة التي يتم التمرن عليها واختبارها. والوكالة 

مستعدة ملواصلة مساعدة الدول يف هذا االتجاه”.

— بقلم ستيغ اساكسون ونيكول جاويرث

 يتضمن تقرير تغيُّ املناخ 2014 والقوى النووية 
دراسة شاملة وتحليالً لدور القوى النووية يف التخفيف من آثار تغريُّ املناخ العاملي وكيفية إسهامها يف التغلب عىل 

التحديات اإلمنائية والبيئية األخرى. ويناقش التقرير الفوائد البيئية الستخدام الطاقة النووية يف املساعدة عىل 

الحد من تلوث الهواء محلياً وإقليمياً، وينظر يف تدابري التكيُّف مع تغريُّ املناخ، مثل تحلية مياه البحر أو التحوط 

من تقلبات القوى املائية.

ويتناول التقرير أيضاً قضايا أوسع، مثل التكلفة، واألمان، والترصف يف النفايات، وآخر تطورات التكنولوجيا. 

وباإلضافة إىل ذلك، يعرض التقرير توقعات الوكالة بشأن القوى النووية لعام 2014 ويستطلع القضايا الناشئة التي 

ستؤثر عىل العالقة بني تغريُّ املناخ والقوى النووية يف العقود املقبلة. 

 وسوف يُنرش إصدار عام 2015 يف الفصل األخري من هذا العام. 
www-pub.iaea.org/books/IAEABooks/10771/Climate-Change-and-Nuclear-Power-2014 

 استخدام املقتفيات اإلشعاعية لدراسة عمليات املياه السطحية 
هو مرجع رئييس لكل املعنيني بطريقة مبارشة أو غري مبارشة بعمليات املياه السطحية. ويتضمن املنشور 

قاعدة معرفية إلجراء دراسات املقتفيات اإلشعاعية يف البيئتني البحرية والربية. واملقتفيات املشعة أو املقتفيات 

اإلشعاعية، هي مركبات كيميائية استُعيض عن واحدة من ذراتها أو أكرث من ذرة بنظري مشع. وهذه املقتفيات 

ميكن أن تكون مفيدة بدرجة كبرية يف دراسة العمليات الطبيعية والبرشية املنشأ، مثل التغريات املناخية، التي 

تُعدل تدفق املياه ونوعيتها وتؤثر تأثرياً مبارشاً عىل حياة اإلنسان. ويتناول املنشور بالوصف املفصل تكنولوجيا 

املقتفيات اإلشعاعية، وكذلك ما يرتبط باملقتفيات اإلشعاعية من منهجيات وتصميم الدراسات وإجراء القياسات 

والتحليالت. ويعرض املنشور أيضاً إرشادات بشأن التدريب عىل استخدام املقتفيات اإلشعاعية، ويشمل تاريخ 

الحاالت البيئية من خمس دول أعضاء - هي أسرتاليا والربازيل وفرنسا وجمهورية كوريا والسويد - لتوفري 

 معلومات عن إجراء الدراسات التي تنطوي عىل استخدام مقتفيات مشعة.

 www-pub.iaea.org/books/IAEABooks/10689/Use-of-Radiotracers-to-Study-Surface-Water-Processes 

تنبيه بصدور منشورات
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Planning and Economic Studies Section
Department of Nuclear Energy
International Atomic Energy Agency
Vienna International Centre
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1400 Vienna,  Austria
Tel: +43-1-2600-22776
Fax: +43-1-2600-29598
Email: Offi cial.Mail@iaea.org

Web: www.iaea.org/OurWork/ST/NE/Pess/
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ر هذا التاريخ! َتَذكَّ

المحفل العلمي المعني

بالتطبيقات الصناعية

للتكنولوجيا اإلشعاعية

فيينا 

15-16 أيلول/سبتمبر 2015

ما هي استخدامات التكنولوجيا اإلشعاعية، وما هي فائدتها لحياتنا؟ إن الجمهور ال يعي الكثري عن 

مدى انتشار استخدام التقنيات النووية فيام هو أبعد من توليد القوى وعالج الرسطان.

سوف يعرض املحفل العلمي لهذه السنة الذي سيُعَقد يومي 15 و16 أيلول/سبتمرب 2015، عىل 

هامش الدورة التاسعة والخمسني للمؤمتر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، كيفية استخدام 

التكنولوجيات اإلشعاعية يف طائفة عريضة من الصناعات.

وتحت عنوان ’استخدام الذرة يف مجال الصناعة – التكنولوجيا اإلشعاعية لتحقيق التنمية‘، 

مامرسات  أفضل  وسيتناول  والباحثني  الصناعة  وقادة  الذي سيضم خرباء  املحفل  سيُعَقد 

الصناعة من كل أنحاء العامل وسيشكِّل منطلقاً لتبادل األفكار حول الطريقة التي ميكن بها تطبيق 

تلك التكنولوجيات لدفع جهود التنمية. 

يقول يوكيا أمانو، املدير العام للوكالة، إن ”مساعدة البلدان عىل االستفادة من االستخدامات السلمية للتكنولوجيا النووية 

مجال محوري من مجاالت عمل الوكالة. وتغطي املساعدة التي نقدمها، عىل سبيل املثال ال الحرص، مجاالت تشمل صحة 

اإلنسان والحيوان، واألمن الغذايئ، وإدارة املياه، وتوليد الكهرباء، والحامية البيئية”.

أن  التقني، ويف حني  بالتعاون  الخاص  الوكالة  برنامج  من خالل  دعم  عىل  بلداً   130 من  أكرث  2014، حصل  عام  ويف 

التكنولوجيا النووية غالباً ما تُستخَدم كمرادف للقوى النووية بني عامة الجمهور فإن 80 يف املائة من الدول األعضاء يف 

الوكالة هي يف حقيقة األمر بلدان غري حائزة للقوى النووية.

وتُستخَدم التقنيات النووية عىل نطاق واسع لتلبية احتياجات الحياة العرصية يف مجاالت ترتاوح بني السيارات والقطارات 

د أنشطتنا اليومية بالقوى، وأجهزة قياس األمان يف منازلنا. والطائرات التي يستقلها الناس يومياً، والكابالت التي تزوِّ

واإلشعاعات أداة فعالة لقتل الجراثيم والكائنات الضارة يف مجال الرعاية الصحية والصناعات الغذائية، وتشكِّل التقنيات 

اإلشعاعية املستخدمة طريقة تراعي البيئة لقياس امللوثات يف األنهار وإزالتها، واختبار وتغيري خواص املواد من أجل تحسني 

بنيتها ومرونتها.

وسوف يبحث املحفل أيضاً االستخدامات املبتكرة للتكنولوجيا اإلشعاعية، مثل الحفاظ عىل الرتاث الثقايف ومعالجة املواد 

الجديدة املراعية للبيئة، كام سيتناول كيفية مساهمة تلك التقنيات يف دفع عجلة اإلنتاجية.

ويقول السيد أمانو ”نود أن نلقي نظرة فاحصة عىل الدور الذي ميكن للتقنيات النووية أن تقوم به يف الصناعة يف البلدان 

النامية، وأن نقوم بالتعاون مع الدول األعضاء والرشكاء اآلخرين بتحديد الطريقة التي ميكن أن نساعد بها يف املجاالت 

ذات األولوية التي ميكن للتقنيات النووية أن تضيف قيمة فيها”.

ملزيد من املعلومات، يرجى زيارتنا يف هذا املوقع:

www-pub.iaea.org/iaeameetings/46532/Scientific-Forum-Atoms-in-Industry-Radiation-Technology-for-Development

— بقلم لوتشيانا فيغاس

تسخير الذرة في مجال الصناعة
بصيص أمل من أجل التنمية 

اجتماعات الوكالة
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