كيف تساعد مختربات التطبيقات النووية يف
تعزيز التصدي للطوارئ
اإلشعاعات .وتجري هذه الطائرة قياسات عن بعد للنشاط
اإلشعاعي وتوفر صو ًرا مرئية لتوزُّع اإلشعاعات .وميكن أن
توفر برسعة بيانات دقيقة وحيوية عن مستويات اإلشعاعات
وتحد يف الوقت ذاته من تعرض البرش للنشاط اإلشعاعي
الذي ميكن أن يكون ضا ًرا.

طائرة بدون طيار ص َّممها مخترب
العلوم واألجهزة النووية لرصد
اإلشعاعات البيئية عن بُعد.

(مصدر الصورة :ستيف ثاشيت ،الوكالة
الدولية للطاقة الذرية)

يعترب

األمان أحد أهم االعتبارات عند املشاركة يف
األنشطة العلمية والتكنولوجية املتق ِّدمة للغاية.
ويف هذا الصدد ،فإ َّن استخدام إمكانيات التكنولوجيا النووية
لألغراض السلمية ينطوي أيضاً عىل بعض املخاطر ،والتقنيات
النووية بالذات قد تكون مفيدة يف تعزيز تدابري التصدي
للطوارئ املتصلة باستخدام التكنولوجيا النووية.

ويف حالة وقوع حادث نووي ،يكون القياس الرسيع ملستويات
اإلشعاع ورصدها بعد ذلك عىل رأس قامئة األولويات ،ألن
ذلك يساعد عىل تحديد درجة املخاطر التي تواجهها الجهات
املعنية بالتصدي للطوارئ ويواجهها الجمهور العام .وألجهزة
قياس النشاط اإلشعاعي عن بعد أهمية بالغة عندما تكون
هناك مخاطر محتملة عىل الصحة ترتبط بدخول مناطق
توجد فيها مستويات مرتفعة من اإلشعاعات.
ويركِّز مخترب العلوم واألجهزة النووية ،وهو واحد من
املختربات الثامنية التابعة إلدارة العلوم والتطبيقات النووية
يف زايربسدورف ،بالنمسا ،عىل تطوير مجموعة متنوعة من
األجهزة واألساليب التحليلية والتشخيصية املتخصصة ،ونقل
املعارف إىل الدول األعضاء يف الوكالة .ويشمل ذلك أجهزة
قادرة عىل إجراء القياسات عن بعد.
ومن بني هذه األجهزة التي ط َّورها مخترب العلوم واألجهزة
النووية طائرة بدون طيار (أو طائرة ُمسيرَّ ة) ميكن إرسالها
برسعة إىل مناطق يُحتمل أن تشهد مستويات مرتفعة من
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وتحتاج الدول األعضاء كذلك إىل مختربات قادرة عىل
استخدام التقنيات التحليلية النووية لرصد وقياس النشاط
اإلشعاعي يف البيئة ويف املواد العضوية وغري العضوية
امل ُحتَمل أن تتأث َّر والتي ميكن أن تؤثر يف صحة اإلنسان.
وهناك مخترب آخر من مختربات العلوم والتطبيقات النووية،
هو مخترب البيئة الربية ،يز ِّود الدول األعضاء بقياسات عالية
الدقة وكذلك مبواد مرجعية ،واختبارات للكفاءة ،وحلقات
عمل منتظمة وفعاليات تدريبية للموظفني يف مختربات تلك
الدول .ويساعد ذلك عىل ضامن أن تكون لدى الدول األعضاء
القدرات التحليلية الالزمة إلجراء تقييم دقيق وموثوق
للنشاط اإلشعاعي البيئي يف حاالت الطوارئ.
وقد تكون أكرب التأثريات الناجمة عن التعرض غري املقصود
لإلشعاعات تَلُ ُّوث اإلمدادات الغذائية املحلية .ويف حالة
وقوع حادث نووي ،تكون التقنيات النووية رضورية لتحليل
عينات املواد الغذائية بغية ضامن سالمتها للمستهلكني
وطأمنة املستهلكني حول سالمة اإلمدادات غري امل ُل َّوثة.
وتجتمع خربات مخترب البيئة الربية ومخترب حامية األغذية
والبيئة ومخترب إدارة الرتبة واملياه وتغذية املحاصيل معاً من
أجل تطوير التقنيات والربوتوكوالت النووية املص َّممة لتقييم
أثر التعرض غري املقصود لإلشعاع عىل املصادر الغذائية،
ونقلها إىل الدول األعضاء.
وهذا العمل الذي تقوم به مختربات العلوم والتطبيقات
النووية يف مجال التصدي للطوارئ يقدم الدعم للصحة
والسالمة يف الدول األعضاء ،ويدعم والية الوكالة الرامية إىل
تعزيز االستخدام املأمون والسلمي للطاقة النووية.

إدارة العلوم والتطبيقات النووية التابعة للوكالة

