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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   وقد تأسَّ
يف 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 واملجرمني، 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.

مجلة الوكالة الدولية للطاقة الذرية
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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، ما مل يكن 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.
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)الصور من: كونليث برادي، الوكالة الدولية للطاقة الذرية(

التكنولوجيات  م  تقدِّ ما  "كثيًرا 
مالءمة  أكثر  نهًجا  اإلشعاعية 
التقليدية،  البدائل  من  للبيئة 
ويولِّد  أقل  طاقة  ويتطلَّب 

نفايات أقل."

 — يوكيا أمانو، 

المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية 

استخدام الذرة في الصناعة: التكنولوجيا اإلشعاعية 
تدعم التنمية

التكنولوجيات الصناعية املتطورة تشكِّل ركيزة لنجاح إنَّ 

االقتصادات القوية يف البلدان املتقدمة والنامية عىل 

حد سواء. وتستطيع العلوم والتكنولوجيا النووية عىل وجه 

الخصوص أن تسهم إسهاًما كبريًا يف تحقيق منو اقتصادي وقدرة 

املستدامة.  التنمية  دعم  تؤديه يف  هام  دور  ولها  تنافسية، 

النووية يف  والتكنولوجيا  العلوم  الوكالة عىل جعل  وتساعد 

املتناول لتمكني البلدان من تحقيق أهداف إمنائية عىل نطاق 

أوسع يف مجاالت تشمل الصحة البرشية والزراعة وإدارة املوارد 

الطبيعية وحامية البيئة. وتُسلِّط هذه الطبعة من مجلة الوكالة 

التكنولوجيا  فيها  تُوظَّف  التي  األساليب  بعض  عىل  الضوء 

بفعالية يف الصناعة.

فاملباين  اليومية.  حياتنا  من  اإلشعاعية جزء  والتكنولوجيات 

هي  ما  السيارات  غيار  وقطع  الطبية  واألجهزة  واألنابيب 

تُعالَج وتُجرَّب بواسطة  التي  إال بعض األنواع من املفردات 

اإلشعاعات بأسلوب مراقَب وآمن خالل فرتة التصنيع. وتؤدي 

مثل هذه اإلجراءات إىل زيادة الجودة واألمان، فيستفيد منها 

الصانع واملستهلك مًعا. ومثلام تبنيِّ املقاالت الواردة يف هذا 

م التكنولوجيات اإلشعاعية نهًجا  العدد من املجلة، كثريًا ما تقدِّ

أكرث مالءمة للبيئة من البدائل التقليدية، ويتطلَّب طاقة أقل 

ويولِّد نفايات أقل.

ومع تزايد سكان البلدان املنخفضة واملتوسطة الدخل، تحتاج 

الصناعية من  البلدان إىل إيجاد أساليب لرفع تنميتها  هذه 

أجل زيادة اإلنتاج وتلبية طلب املستهلكني بأساليب مستدامة. 

وتستطيع التكنولوجيات النووية أن تساعد عىل جعل هذه 

العمليات أكرث فعالية، وكذلك أكرث أمًنا بالنسبة للبيئة وتفيض 

إىل منتجات أفضل يستفيد منها املجتمع يف املطاف األخري.

األعضاء  الدول  متناول  يف  اإلشعاعية  التكنولوجيات  وجعل 

التكنولوجيات  هذه  استخدام  عىل  الدول  هذه  ومساعدة 

ويعمل  الوكالة.  عمل  من  هام  جزء  السلمية  لألغراض 

من  مًعا،  العامل  أنحاء  جميع  من  والخرباء  العلامء  مئات 

املنّسقة  البحثية  واألنشطة  التقني  التعاون  مشاريع  خالل 

واالجتامعات العلمية، من أجل زيادة تحسني التكنولوجيات 

القليلة  السنوات  ويف  للصناعة.  متاحة  وجعلها  اإلشعاعية 

إقامة  عىل  أيضاً  حافزًا  التقني  التعاون  هذا  كان  املاضية، 

تعاون فيام بني بلدان الجنوب داخل البلدان النامية: فامليزيا 

أما  املتلف،  االختبار غري  تقنيات  السودان يف مجال  تساعد 

فييت نام فتنقل تكنولوجيا املقتفيات اإلشعاعية إىل أنغوال، 

التي  الحاالت  الحرص من  املثال ال  وهام حالتان عىل سبيل 

يشملها هذا العدد.

هذه  بعض  السنة  لهذه  للوكالة  العلمي  املحفل  ويعرض 

التكنولوجيات ويجمع كبار الخرباء ملناقشة آخر االتجاهات 

وأفضل املامرسات. وأدعوكم إىل حضور املحفل العلمي شخصيًا 

ملتابعة وقائعه يف فيينا أو متابعتها عىل اإلنرتنت من خالل 

املوقع:

https://www.iaea.org/about/policy/gc/gc59/

scientific-forum

بقلم يوكيا أمانو، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية

https://www.iaea.org/about/policy/gc/gc59/scientific-forum
https://www.iaea.org/about/policy/gc/gc59/scientific-forum
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الحياة أصبحت  الصناعة عنرًصا ال غنى عنه يف 

فأكرث  أكرث  العامل  ل  تنقُّ ومع  العرصية. 

وعبور  تكتالت ضخمة،  نحو  املدن  وزحف  فأرسع،  وأرسع 

التجارة الحواجز القامئة، وإقامة صداقات عن طريق خيوط 

ر عامل مل متسسه  الصعب تصوُّ اإلنرتنت، من  خفية يف شبكة 

املنتجات الصناعية واألغذية املعلبة الواسعة النطاق.  

استخدامات  عىل  السنة  لهذه  العلمي  املحفل  يركِّز  وسوف 

التكنولوجيات اإلشعاعية يف الصناعة، وكيفية تطبيقها ملراقبة 

مثل  اليومية،  حياتنا  يف  نستهلكها  التي  املنتجات  جودة 

مجموعة  استمرارية  وتعزيز  والكوابل،  السيارات  إطارات 

من املواد، بل وتطهري مياه املجاري. وسيجتمع كبار الخرباء 

واألكادمييني وممثلو القطاع الصناعي يف فيينا بالنمسا يومي 

العام  املؤمتر  هامش  عىل   2015 أيلول/سبتمرب  و16   15

للوكالة الستعراض املزايا املتعددة واملتنوعة التي متنحها هذه 

التقنيات، ال سيام يف سياق التنمية املستدامة.   

ن املحفل مناقشات بني فريق رفيع املستوى حول  وسوف يتضمَّ

املواضيع التالية:

مكافحة الجراثيم

انطالقًا من القطاع الصحي، سوف يستعرض املحفل العلمي 

إتاحة  لضامن  الجراثيم  تقتل  أن  لإلشعاعات  ميكن  كيف 

أن  أو  للحياة،  املنقذة  العمليات  يف  مة  معقَّ طبية  معدات 

طعوم  تجعل  أن  أو  أكرث،  فعالة  لقاحات  إنتاج  يف  تساعد 

األنسجة آمنة لزرع األعضاء. 

ربط السالسل
سوف تستكشف هذه الجلسة كيف ميكن جعل البوليمرات، 

عدة  من  نة  مكوَّ كبرية  وطبيعية  اصطناعية  جزيئات  وهي 

وحدات فرعية متكررة، مستقرة أكرث ومقاومة للحرارة ودامئة 

عن طريق استخدام اإلشعاعات. وتوجد هذه املواد املتعددة 

سبيل  فعىل  اليومية:  املفردات  من  العديد  يف  االستعامالت 

املثال، يحتوي نحو 90 يف املائة من جميع املواد التي تُستخَدم 

لصنع السيارات والطائرات والحواسيب يف كل أنحاء العامل عىل 

بوليمرات مرتابطة. وتستفيد كذلك الصناعات الطبية وصناعات 

مستحرضات التجميل، بل وحتى القطاع الزراعي، من مثل 

استخدام الذرة في الصناعة يمكن أن يترك عالمة 
مميَّزة: المحفل العلمي للوكالة الدولية للطاقة الذرية 

بقلم لوتشيانا فيغاس
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هذه التقنيات من خالل املنتجات التي تساعد النباتات عىل 

النمو برسعة أكرب.

حلول ملشكلة التلوث 
ع املدن باطراد واتساع نطاق الصناعات إىل  ميكن أن يؤدي توسُّ

زيادة التلوث. وسوف تتناول هذه الجلسة الكيفية التي ُوظِّفت 

ثات الصناعية الثابتة  بها التقنيات اإلشعاعية بنجاح ملعالجة امللوِّ

وتحديد مسارات التلويث. وقد استخدمت عدة بلدان التقنيات 

البيئية ويف عالج مياه  العمليات  اإلشعاعية يف تقييم ودراسة 

املجاري وغازات املداخن، وسوف يربز املحفل أمثلة يف هذه 

املجاالت الواعدة.  

تتبُّع املسارات
تضطلع املقتفيات اإلشعاعية ومحددات القياس النووي بدور 

العمليات  وموثوقية  جودة  وضامن  اإلنتاجية  زيادة  يف  مهم 

الجلسة  هذه  يف  الخرباء  وسيتقاسم  اإلنتاج.  ونظم  الصناعية 

البرتوكياموية  الصناعات  استفادت  كيف  ويناقشون  خرباتهم 

والتعدينية وغريها من الصناعات من هذه التكنولوجيات.  

تدعيم األمان والجودة
تُطبَّق تقنيات االختبار غري املتلف، مبا يف ذلك التقنيات النووية، 

عىل نطاق واسع يف التصنيع والهندسة املدنية. واالختبار غري املتلف 

هو أداة ملراقبة الجودة تُستَخدم لفحص سالمة املكوِّنات واآلالت 

واملباين والهياكل من أجل ضامن أمانها وجودتها. وسوف يستكشف 

املحفل أمثلة عن تطبيق تقنيات االختبار غري املتلف ويتقاسم 

لة لالضطالع باالختبار  أفضل املامرسات يف إنشاء قوى عاملة مؤهَّ

الكثري من  الذي قد يكون حيويًا يف  املتلف بفعالية، األمر  غري 

الحاالت، وعىل سبيل املثال عندما تدعو الحاجة إىل اختبار الهياكل 

املدنية العمومية برسعة بحثًا عن تشققات وعيوب مسترتة.

بصيص أمل 
متنح التكنولوجيا اإلشعاعية فرًصا كبرية ملستقبل الصناعة، وسرتكِّز 

الجلسة األخرية للمحفل عىل التطورات الجديدة، مبا يف ذلك 

يف مجاالت هندسة النطاق النانوي والصحة واألغذية والزراعة، 

وكذلك يف مجال حامية وصون الرتاث الثقايف. 

وسيختتم املحفل جلساته بإجراء مناقشة مفتوحة حول القيمة 

املضافة للتقنيات النووية دعاًم لجهود التنمية، وسيتيح فرصة 

املزيد عن خدمات  تقاسم خرباتها ومعرفة  للبلدان من أجل 

الوكالة يف هذا املجال.   

ولالطالع عىل مزيد من املعلومات وعىل أحدث جدول لألعامل، 

انظر املوقع التايل:

https://www.iaea.org/about/policy/gc/gc59/

scientific-forum. وسيجري تحديث الصفحة بانتظام طيلة 

فرتة الحدث من أجل تقديم ملخصات للجلسات.

)الصور من: الوكالة(

https://www.iaea.org/about/policy/gc/gc59/scientific-forum
https://www.iaea.org/about/policy/gc/gc59/scientific-forum
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اعرتاف بأنَّ العدوى التي تصيب املرىض نتيجة هناك 

مة بشكل غري سليم متثِّل عائًقا  للمعدات املعقَّ

رئيسيًا أمام تقديم رعاية صحية آمنة وترتك عواقب تكون يف 

كثري من األحيان مميتة للمرىض. وتؤدي التكنولوجيا اإلشعاعية 

دوًرا رئيسيًا يف العديد من البلدان يف جعل املعدات الطبية أكرث 

أمًنا. "إنَّ استخدام التطبيقات النووية، مثل تعريض املفردات 

الطبية ألشعة غاما، يساعد غانا عىل حامية سكانها مام ميكن 

تجنبه من أمراض قد تحدث إذا مل يتم تعقيم مفردات طبية 

أبراهام  الُحقن"، هذا ما جاء عىل لسان  بشكل سليم، مثل 

معهد  يف  اإلشعاعية  التكنولوجيا  مركز  مدير  أدو-غيامفي، 

التكنولوجيا الحيوية والبحوث الزراعية النووية يف أكرا التابع 

لهيئة الطاقة الذرية يف غانا.

وأضاف أدو-غيامفي قائال: "إنَّ بلدنا اعرتف باإلمكانات الهائلة 

لتكنولوجيا املعالجة اإلشعاعية وبفائدتها يف تحقيق التنمية يف 

عدد من امليادين، مبا يف ذلك يف القطاع الطبي لتعزيز الرعاية 

الصحية. لذلك فإن غانا تطمح يف أن تكون هذه التكنولوجيا 

الجودة  نت  اإلشعاعية حسَّ التكنولوجيا  أنَّ  متاحة". وأوضح 

املفردات املصنوعة من  الطبية، ال سيام  للمفردات  الصحية 

املواد البالستيكية، التي يصعب تعقيمها بالحرارة وباألساليب 

التقليدية األخرى )انظر اإلطار(.

إنَّ التعرض لإلشعاعات لفرتة قصرية 
يقيض عىل الفريوسات والجراثيم 

وقال سونيل سابهاروال، وهو أخصايئ يف املعالجة اإلشعاعية يف 

الوكالة، إنَّ غانا تعمل، بدعم من الوكالة، عىل تحسني نظمها 

الخاصة بالرعاية الصحية عن طريق ضامن إمدادات طبية آمنة 

باستخدام العلوم والتكنولوجيا النووية العرصية. وأضاف أنَّ 

مة  أشعة غاما تؤدي دوًرا حاساًم يف توفري معدات طبية معقَّ

ومعبأة، وذلك برسعة وفعالية وبكلفة ميسورة. 

كام أنَّ التعقيم يقلِّص من وجود الكائنات العضوية املجهرية، 

مثل الفطريات والجراثيم والفريوسات وغريها من امليكروبات 

املحتملة املسببة لألمراض. وقال سابهاروال إنَّ هناك اعرتافًا 

اليوم بكون اإلشعاعات العالية الطاقة هي أكرث األساليب فعالية 

لتعقيم املفردات الطبية. فهي "عملية نظيفة وفعالة" ألنها ال 

ترتك أي مخلفات عىل الجهاز بعد العالج. وقال إنَّ أشعة غاما 

تستطيع أن تخرتق جميع أجزاء املواد بشكل متجانس، وذلك 

حتى يف املنتجات املعبأة املغلقة، مع ارتفاع ضئيل يف درجة 

الحرارة. وميكن استخدام املفردات فوراً بعد تعقيمها بدون أي 

فرتة حجر صحي.

تحسني الجودة الصحية للمفردات 
الطبية باستخدام أشعة غاما

م هيئة الطاقة الذرية يف غانا خدمات إشعاعية لـ 15 من  تقدِّ

املستشفيات/العيادات وألربع رشكات تستخدم جهاز تشعيع 

عة ما ييل: بالكوبلت-60. وتشمل املفردات املشعَّ

• املفردات الطبية التي تُستَخدم مرة واحدة مثل الشاش 	

والُحقن والقطن املعقم والخيوط الجراحية وإِبر الُحقن؛

• القسطرات ومجموعات املرسبات والسوائل؛ 	

• الطاقم 	 وأحذية  وقبعات  )أثواب  الجراحة  مالبس 

الجراحي( واملالءات؛

• طعوم األنسجة؛	

• معدات املستشفيات التي ميكن إعادة استخدامها، مثل 	

املعدات الجراحية، ومنها املشارط واملقصات واألواين؛

• مفردات املستحرضات الصيدالنية. 	

)في  أدو-غيامفي  أبراهام 
الوسط( واألخصائيون التقنيون 
في مرفق التشعيع بأشعة غاما
اإلشعاعية  التكنولوجيا  مركز  من :  )الصورة 

في غانا(  

رعاية صحية أفضل: غانا تستخدم التكنولوجيا 
اإلشعاعية لتعقيم المفردات الطبية 

بقلم آبها ديكسيت

"إنَّ بلدنا اعترف باإلمكانات 
الهائلة لتكنولوجيا المعالجة 
في  وبفائدتها  اإلشعاعية 
عدد  في  التنمية  تحقيق 
ذلك  في  بما  الميادين،  من 
لتعزيز  الطبي  القطاع  في 
فإن  لذلك  الصحية.  الرعاية 
تكون  أن  في  تطمح  غانا 

هذه التكنولوجيا متاحة".

ــــ أبراهام أدو-غيامفي، مدير مركز 

التكنولوجيا اإلشعاعية، معهد التكنولوجيا 

الحيوية والبحوث الزراعية النووية، هيئة 

الطاقة الذرية في غانا.

مكافحة الجراثيم
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مة جاهزة لتوزيعها. مفردات معقَّ
في  اإلشعاعية  التكنولوجيا  مركز  من:  )الصورة 

غانا(

م إىل البلدان املجاورة الدعم املقدَّ
الطاقة  املوجود يف هيئة  بأشعة غاما  التشعيع  م مرفق  يقدِّ

الذرية يف غانا املساعدة كذلك إىل البلدان األخرى يف غرب 

أفريقيا، ومنها نيجرييا وكوت ديفوار والنيجر عن طريق تقديم 

خدمات التشعيع والتدريب. وقال أدو-غيامفي إنَّ البلدان 

الوعي  إذكاء  مثل  أخرى،  كثرية  مجاالت  يف  كذلك  تتعاون 

بالتكنولوجيا بني عامة الناس واملوظفني الحكوميني.

وأضاف بأنَّ هذه الجهود قد ساعدت كذلك يف إزالة املفاهيم 

الخاطئة حول استخدام التكنولوجيا النووية عىل العموم.

معرفة احتياجات البلد
استفادت غانا من املساعدة يف إطار مشاريع الوكالة منذ عام 

1970. وتلقت مرفق التشعيع بالكوبلت-60 األول والوحيد يف 

لني والتقنيني  عام 1994. ودرَّب خرباء الوكالة العلامء واملشغِّ

عىل  بالكوبلت-60  التشعيع  جهاز  استخدام  عىل  غانا  من 

نحو مأمون وآمن. وقال سابهاروال "إنَّ نقل املعارف وتقديم 

بالتحقق  الدولية فيام يتعلق  التدريب بشأن تنفيذ املعايري 

من الصالحية ومراقبة املعالجة والرصد الروتيني يف التعقيم 

خطة  كذلك  يتطلَّب  الصحية  الرعاية  ملنتجات  اإلشعاعي 

مدروسة وتلبي الطلب بشكل جيد ومالمئة ملتطلبات البلد". 

وقد جرى االرتقاء مبرفق التشعيع يف عام 2010 وخضع يف 

عام 2012 ملزيد من عمليات تنفيذ متطلبات مراقبة الجودة 

الخاصة بالوكالة. وقال أدو-غيامفي إنَّ هذه الخطوات ضمنت 

االمتثال لجميع املعايري واإلجراءات الدولية من أجل تشغيل 

املرفق بأمان.

ويعمل أدو-غيامفي وزمالؤه مع املستشفيات عىل الصعيد 

الوطني من أجل ترك عالمة مميزَّة لدى املرىض يف كل أنحاء 

البلد. "إنَّ القدرات التقنية تُبَنى عىل الصعيد الوطني بدعم 

باملعارف  امليض  هو  به  القيام  علينا  ما  ولكن  الوكالة،  من 

الصعيد  األمام ملساعدة شعبنا عىل  املكتسبة إىل  واملهارات 

املحيل."

تشري أشعة غاما إىل إشعاعات كهرومغنطيسية بذبذبات عالية 

للغاية. وأشعة غاما هي أشعة فعالة جداً يف منع منو الكائنات 

ذلك  ويتم  والجراثيم.  الفريوسات  مثل  املجهرية،  العضوية 

عن طريق القضاء عىل جزيئات حمض د.ن.أ يف خاليا هذه 

الكائنات العضوية املجهرية مام يحول دون انقسام الخاليا.

وتستطيع هذه املوجات الكهرومغنطيسية العالية الطاقة أن 

تتخلَّل بسهولة عرب العلب البالستيكية املحكمة اإلقفال التي 

تحتوي عىل معدات طبية مثل الُحقن ومجموعات املرسبات 

وما شابه ذلك من مفردات.

وتنبعث أشعة غاما بواسطة نظري مشع هو عادة الكوبلت-60 

علبة  عة يف  املشعَّ املعدات  تبقى  وطاملا  السيزيوم-137.  أو 

بالستيكية محكمة اإلقفال، فإنها تكون خالية من الفريوسات 

والجراثيم. وال ترتك املعالجة بأشعة غاما مخلفات وال تنقل 

النشاط اإلشعاعي إىل املفردات املُعالجة.

مكافحة الجراثيم

الِعلم 
تعقيم املفردات الطبية باستخدام أشعة غاما
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إصابات يستطيع  من  يعانون  الذين  املرىض 

وقرحات  جلدية  وتقرحات  بحروق 

الفراش تخفيف أملهم باستخدام مواد فريدة من نوعها شبيهة 

بالهالم، إنها الهالميات املائية التي تؤدي دوًرا حيويًا يف عملية 

النووية  التكنولوجيا  كانت  ولقد  الجروح.  الشفاء من هذه 

هاًما  تشكِّل جزًءا  التي  املائية  الهالميات  تطوير  حاسمة يف 

يف عالج الجروح يف العديد من البلدان املنخفضة واملتوسطة 

الدخل ومنها مرص. 

ورسعان ما أصبحت الضامدة الهالمية االستثنائية منترشة يف كل 

مكان من أجل 'تسكني' الجروح وتقليص اآلثار املؤملة للحروق 

مرىض  بها  يُصاب  التي  الجروح  إنَّ  اإلصابات.  من  وغريها 

السكري قد ُشفيت برسعة أكرب وبطريقة أفضل من الضامدات 

التقليدية، هذا ما قاله الدكتور السيد أحمد حجازي، األستاذ 

الفخري والرئيس السابق للمركز القومي لبحوث وتكنولوجيا 

ر  يطوِّ الذي  البلد  يف  الوحيد  املرفق  وهو  اإلشعاع يف مرص، 

الهالميات املائية. 

وأوضح قائاًل: "إنَّ للهالم املايئ تأثريًا مريًحا جًدا وهو يخفِّف 

التي تلحق باألنسجة بسبب  األمل. فهو يقلِّص حدة األرضار 

مراقبة  الطبيب  يستطيع  وبالتايل  شفاف،  أنه  كام  اإلصابة 

الجرح. وهو يقلِّص فرتة التعايف إىل النصف، ولكن أهم آثاره 

أنه يساعد عىل إعادة توليد جلد جديد يكون بدون أي ندبة". 

الهالميات املائية املستمدة من 
املجال النووي هي هالميات آمنة 

بالنسبة لإلنسان

قالت الدكتورة غادة عادل محمود، أستاذة الكيمياء اإلشعاعية 

مائية  هالميات  صنع  إىل  يفيض  الذي  العلم  إنَّ  املركز،  يف 

الهالميات  "إنَّ  د ولكنَّه مفهوم جيًدا. وقالت:  هو علم معقَّ

املائية تُصَنع باستخدام سالسل البوليمرات املرتابطة واملعقَّمة 

باستخدام أشعة غاما أو الحزم اإلشعاعية اإللكرتونية". وتُخلَط 

البوليمرات يف املاء وتوضع يف قوالب أو أنابيب وتتم تعبئتها 

طريق  عن  وتُعقَّم  ذلك  بعد  ترتابط  ثم  بإحكام  وإغالقها 

تعريضها لإلشعاعات. ويسفر ذلك عن ترابط البوليمرات لتكوِّن 

نوًعا من الهالم. ويكون الهالم املكوَّن من هذه العملية قوياً 

وليًِّنا وشفافًا. 

وأضافت أنييس سافراين، األخصائية الكيميائية يف الوكالة، قائلة 

إنَّ الهالميات املائية املستخدمة يف تضميد الجروح تحتوي عىل 

نسبة ترتاوح بني 70 و95 يف املائة من املاء وهي مالمئة حيويًا. 

يتعاىف، وهي  بالجرح وترتكه رطبًا ليك  إنها ال تدبق  وقالت 

متتص إفرازاته كام أنه يسهل تخزينها واستخدامها.

وتؤدي الهالميات املائية دوًرا حاساًم يف إيصال الدواء إىل املكان 

الصحيح يف جسم اإلنسان دون إلحاق األذى مبكان آخر. وهي 

تُستَخدم كحاجز يُطبَّق عىل األدوية التي تؤخذ عن طريق الفم 

إما لحامية الغشاء املخاطي يف املعدة من العقاقري املهيِّجة 

للمعدة أو لحامية العقاقري املتغرية حمضياً من البيئة القاسية 

للمعدة. وأوضحت الدكتورة غادة عادل محمود أنَّ البحوث ما 

زالت جارية يف هذا املجال. 

الباحثني يفكِّرون يف استخدام الهالميات  وقالت سافراين إنَّ 

املائية النانوية يف العالج الكيميايئ كذلك، ألنها تنتقل مبارشة 

عرب مجرى الدم إىل الورم دون التأثري يف باقي الجسم.

يستفيد القطاع الصحي من 
مة  التطبيقات النووية املتقدِّ

البلدان من خالل مشاريع  الدعم لعدد من  الوكالة  مت  قدَّ

وتدريب  الوعي  إذكاء  أجل  من  محددة  ألغراض  مصممة 

العلامء والتقنيني عىل تطوير الهالم املايئ باستخدام التكنولوجيا 

النووية. وقال الدكتور السيد أحمد حجازي: "إنَّ مرص تستفيد 

من مثل هذه املساعدة. ويجري حاليًا االرتقاء بوحدة للحزم 

القومي لبحوث وتكنولوجيا  اإلشعاعية اإللكرتونية يف املركز 

اإلشعاع من أجل تلبية الطلب املتزايد عىل إنتاج الهالم املايئ". 

ضمادة شبيهة بالهالم تساعد على تضميد الجروح: مصر 
عة تطوِّر هالميات مائية باستخدام البوليمرات المشعَّ

بقلم آبها ديكسيت

من  تستفيد  مصر  "إنَّ 
مها  تقدِّ التي  المساعدة 
حالًيا  ويجري  الوكالة. 
للحزم  بوحدة  االرتقاء 
في  اإللكترونية  اإلشعاعية 
لبحوث  القومي  المركز 
وتكنولوجيا اإلشعاع من أجل 
على  المتزايد  الطلب  تلبية 

إنتاج الهالم المائي."

ـــ الدكتور السيد أحمد حجازي، األستاذ 

الفخري والرئيس السابق للمركز القومي 

لبحوث وتكنولوجيا اإلشعاع في مصر

ربط السالسل

ضمادة من الهالم المائي يمكن 
استعمالها على الجروح. 
)الصورة من: س. إينريكيز، الوكالة(
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ضمادة من الهالم المائي يجري 
استعمالها لدى أحد المرضى. 

)الصورة من: س. إينريكيز، الوكالة(

النووية  التقنيات  إنَّ  محمود  عادل  غادة  الدكتورة  وقالت 

ذ منذ أكرث من 30 عاًما  املستخدمة لصنع الهالميات املائية تُنفَّ

كام أنَّ إنتاجها بسيط وفعال من حيث التكلفة.

وقّدمت الوكالة الدعم من أجل إنشاء مخترب لتقييم استخدام 

البوليمرات يف تطوير الهالميات املائية. ويشمل البحث فحص 

سامت البوليمرات، مثل قوتها ومدى انتفاخها وكمية العقاقري 

الالزمة وإطالقها عندما تُستخدم يف هالم مايئ، وكذلك السمية 

املحتملة واستقرارها عىل املدى الطويل. 

إجراء  بعد  أنه  حجازي  أحمد  السيد  الدكتور  وأضاف 

م املركز القومي لبحوث وتكنولوجيا  استقصاءات يف املخترب، قدَّ

أجل  من  عليها  رخصة وحصل  للحصول عىل  طلبًا  اإلشعاع 

إعداد الهالميات املائية كضامدات للجروح، وليك تتوىل وزارة 

الصحة املرصية توزيعها.

كام أنَّ مرص عملت عىل نقل املعارف والخربات التي اكتسبتها 

أنَّ  املنطقة. وأوضح كذلك  أخرى يف  بلدان  إىل  الوكالة  من 

الهالميات املائية ساعدت عىل إنقاذ حياة العديد من املرىض 

الذين يعانون من إصابات بحروق بالغة، وأكَّد عىل أنَّ مزيًدا 

من البلدان ينبغي أن تستخدمها. 

واملركز القومي لبحوث وتكنولوجيا اإلشعاع هو جزء من هيئة 

الطاقة الذرية املرصية، التي تعترب املؤسسة الرائدة يف البلد يف 

مجال ترويج التطبيقات السلمية للعلوم والتكنولوجيا النووية 

يف كل جوانب الحياة البرشية تقريبًا يف البلد. 

مها الوكالة، أدى تطوير املنتجات  وبفضل املساعدة التي تقدِّ

املعالَجة إشعاعيًا من البوليمرات الطبيعية مثل الكيتني )مبا 

يف  واملستخدم  الكيتني  من  املستخلَص  الكيتوزان  ذلك  يف 

تطبيقات الرعاية الصحية، انظر اإلطار يف الصفحة 11( إىل 

كبري يف  النووية بشكل  التكنولوجيا  استخدام  نطاق  توسيع 

القطاع الطبي يف مرص.

تتميَّز ضامدات الجروح املصنوعة من الهالم املايئ والتي تنتج 

عن طريق التكنولوجيا اإلشعاعية باملزايا الطبية التالية:

• ضد 	 وكذلك  الجراثيم،  ضد  فعالة  حواجز  تشكِّل  أنها 

فقدان سوائل الجسم بإفراط؛

• أنها تسمح بوصول األكسجني إىل الجرح؛	

• أنها لينة ومرنة، ولكنها قوية من الناحية امليكانيكية؛	

• أن لها قدرة جيدة عىل االلتصاق عىل الجرح وكذلك عىل 	

الجلد السليم، ولكن دون اإلفراط يف الدبق؛

• أنها شفافة وترتك الجرح باديًا للمهنيني يف مجال الصحة؛	

• أنها متكِّن من عالج الجرح بسهولة بالعقاقري؛	

• أنها متتص السائل الذي يفرزه الجسم كرد فعل عىل تلف 	

األنسجة والسموم الجرثومية؛

• أنها ال تثري تفاعالت أرجية؛	

• أنها تخفِّف األمل وتوفِّر معالجة مثىل للجروح؛	

• مة وسهلة االستعامل.	 أنها معقَّ

)mitr.p.lodz.pl/biomat/old_site/dress.html :املصدر(

االستعماالت المتعددة لضمادات الجروح من 
الهالم المائي

ربط السالسل

http://mitr.p.lodz.pl/biomat/old_site/dress.html
http://mitr.p.lodz.pl/biomat/old_site/dress.html
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يوجد بوليمر الكيتوزان )أعاله( 
في قشور الروبيان. ويُستخَدم 
واإلضافات  الرش  مواد  لصنع 
األمراض  وتعالج  تمنع  التي 

النباتية وتعزز نمو النباتات. 
)الصورة من: س. إينريكيز، الوكالة(

يقوم بحثاً  األمراض،  عىل  والقضاء  الغلة  زيادة  عن 

املزارعون يف فييت نام اآلن بتغذية نباتاتهم مباديت 

عديد السكاريد ]O-LEE-GO-KITE-O-SAN[ واأللجينات 

النزرة ]O-LEE-GO-AL-GI-NATE[، وهي مواد مصنوعة 

من بوليمرات طبيعية مشععة. 

وهذه طريقة فعالة. 

وتُستَمّد مادتا عديد السكاريد واأللجينات النزرة من قشور 

الروبيان والطحالب البنية عىل التوايل. وتتعرض هاتان املادتان، 

ونشا  الساغو  نشا  مثل  الطبيعية  البوليمرات  من  وغريهام 

املنيهوت وزيت النخيل، لجرعات محددة من اإلشعاع يف بيئات 

يتم التحكم فيها، مام يغري هياكلها الجزيئية ويعطيها خصائص 

نة للنباتات. واملنتجات الناشئة ليست مشعة، وهي قابلة  محسِّ

للتحلل األحيايئ وغري سامة.

وقال نغوين كووك هيني، من مركز بحوث وتطوير تكنولوجيا 

اإلشعاع التابع ملعهد فييت نام للطاقة الذرية، إن مادة عديد 

السكاريد، وهي سائل أصفر براق ينتجه املعهد، قضت تقريباً 

عىل استخدام مبيدات الفطريات الضارة يف الزراعة بجميع 

بالفطريات  العدوى  من  النباتات  تحمي  "إنها  البلد.  أنحاء 

انتشار فريوس  أيضاً  تُوِقف  األمراض. كام  والبكترييا، وتكبح 

فسيفساء التبغ، وهو مرض يصيب أكرث من 350 نوعاً مختلفاً 

من النباتات، وليس التبغ فقط ". 

وقال هيني إن النباتات املعالَجة مبادة األلجينات النزرة، ذات 

اللون البني العميق لدبس السكر، تنمو بشكل أرسع وحجمها 

املائة.  النباتات غري املعالَجة بنسبة تصل إىل 56 يف  أكرب من 

وميكن أن يُستخَدم ما مقداره قطرة دموع واحدة من مادة 

عديد السكاريد السائلة املذابة يف لرت واحد من املاء للوقاية من 

األمراض يف النباتات وزيادة املعدل الذي تنمو به بدرجة كبرية.

واستخدام املنتجات غري السامة مثل مادة عديد السكاريد  عىل 

نطاق واسع، وهي ال ترتك أي مخلفات ضارة وراءها، أفضل يف 

نهاية املطاف للمستهلكني، ويفتح آفاقاً أكرب للصادرات الزراعية 

الوطنية. بل إن مادة عديد السكاريد ميكنها حتى متديد مدة 

صالحية الفواكه مثل املانجو والربتقال، وتحفظها صلبة وجذابة 

للمستهلكني لفرتات أطول. ومادة عديد السكاريد وما يرتبط 

بها من املنتجات مثل نانو الذهب ونانو الفضة، املكونة من 

ذات البوليمرات القاعدية ولكن مع إضافة جسيامت الذهب 

أو الفضة  قبل التشعيع، تُستخَدم بعدد من الطرق األخرى. 

فهي ميكن أن تضاف إىل علف األسامك املستزرعة والدجاج 

والروبيان لتحسني نظم املناعة وفرص البقاء عىل قيد الحياة 

تُستخَدم  أن  ميكن  كام  الحيوانات.  يف  الوزن  لزيادة  وامليل 

لتنظيف املياه يف مجال تربية األحياء املائية وقتل البكترييا 

حيث تكون العدوى موجودة بالفعل.

املواد الفائقة االمتصاص للمياه
نشا املنيهوت هو بوليمر طبيعي آخر يُستخَدم يف استحداث 

ن اإلنتاجية الزراعية.  وجذور املنيهوت القابلة  منتجات تحسِّ

لألكل هي املادة األساسية املستخدمة يف صناعة املواد الفائقة 

االمتصاص للمياه، التي ميكنها أن تستوعب كمية كبرية من 

النباتات  جذور  يف  الزمن  مر  عىل  ببطء  وتطلقها  الرطوبة 

املجاورة. واملواد الفائقة االمتصاص للمياه متاثل وتشبه كثرياً 

يف ملمسها بلورات السكر الكبرية، ولكنها تتمّدد عند تعرُّضها 

وامتصاصها للامء )أو للسامد السائل(: حيث تصبح ذرّة واحدة 

كبرية بحجم ظفر اإلصبع الصغري يف املتوسط. 

 محاصيل ممتازة أُنِتجت من بوليمرات طبيعية 
مشععة في فييت نام

بقلم ساشا إينريكيز

السكاريد  عديد  "مادة 
تحمي النباتات من العدوى 
البكتيريا،  و  بالفطريات 
فيروس  انتشار  وتُوِقف 

فسيفساء التبغ."

— نغوين كووك هيين، مركز بحوث 

وتطوير تكنولوجيا اإلشعاع التابع لمعهد 

فييت نام للطاقة الذرية، فييت نام

ربط السالسل
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يبيع نغوين فان دونغ المواد الفائقة االمتصاص للمياه داخل سلسلة محالت السوبر ماركت 
للمياه في  الفائقة االمتصاص  المواد  نام. كما يستخدم  أنحاء فييت  الخاصة به في جميع 

تقليل مقدار الوقت والماء الالزم لحديقته على السطح.
)الصورة من: س. إينريكيز، الوكالة(

املعالَجة بواسطة اإلشعاع  للمياه  الفائقة االمتصاص  واملواد 

مفيدة بشكل خاص للزراعة يف املناطق الجافة حيث يوجد 

مطر قليل، أو حيثام تكون هناك فرتات متكررة من الجفاف. 

االمتصاص  الفائقة  املواد  بلورات  من  كغم   1 وضع  وعند 

تستوعب  أن  ميكنها  النباتات،  من جذور  بالقرب  الرتبة  يف 

وتحتفظ مبقدار 200 لرت من املياه الناتجة من سقوط األمطار 

والري. واإلطالق البطيء للمياه و/أو السامد إىل النباتات يقلل 

من النفايات، ويحد من تلوث املجاري املائية، ويوفر  املال 

للمزارعني. وبعد تسعة أشهر، تتفكك بلورات املواد الفائقة 

االمتصاص، دون ترك أي بقايا وبال تأثريات الحقة ضارة عىل 

البيئة املحيطة.

ويف فييت نام، تُستخَدم املواد الفائقة االمتصاص التي ينتجها 

معهد فييت نام للطاقة الذرية يف مزارع املطاط والحدائق 

املنزلية، ويتم تصديرها أيضاً إىل أسرتاليا، حيث تُستخَدم يف 

واسع.  نطاق  عالية عىل  قيمة  نقدية ذات  زراعة محاصيل 

ويستخدم هؤالء املزارعون ما بني 30 إىل 60 كغ من املواد 

الفائقة االمتصاص يف الهكتار الواحد.

البوليمرات الطبيعية هي عبارة عن جزيئات كبرية تتكون من 

سالسل طويلة من كتل متكررة من الذرات. وهي موجودة 

والنشا  واألشجار،  النباتات  يف  فالسليلوز  الطبيعة:  أنحاء  يف 

الروبيان  بوليمرات؛ وقشور  والبطاطا هام  والذرة  الخبز  يف 

ورسطانات البحر والقرشيات األخرى، واألعشاب البحرية، كلها 

تحتوي عىل بوليمرات.

وهذه البوليمرات وغريها من البوليمرات الطبيعية األخرى هي 

لبنات البناء املثالية من أجل تطوير مواد جديدة منها ألنها وفرية، 

وغري مكلفة، وقابلة للتحلل األحيايئ، ومتاحة محلياً ومتجددة. 

كام أن لديها بعض الخصائص الكامنة امللحوظة. فالكيتني، عىل 

سبيل املثال، مقاوم للامء وصلب بطبيعته، لكنه مرن.

يف  الطبيعية  البوليمرات  من  املصنوعة  املنتجات  وتُستخَدم 

التجميل،  ومستحرضات  البيئة،  وحامية  والزراعة،  الطب، 

ومجموعة متنوعة من التطبيقات الصناعية.

فوائد استخدام اإلشعاع يف 
البوليمرات الطبيعية

تُستخَدم املعالجة باإلشعاع لتكسري الروابط الكيميائية وإنشاء 

روابط جديدة، مام يجعل باإلمكان إعادة تصميم البوليمرات 

الطبيعية عىل املستوى الجزيئي لخدمة غرض معني.

إىل  املستندة  الطبيعية  املواد  تتعرض  التي  العملية،  وهذه 

الخواص  تغري  أن  ميكن  املؤين،  لإلشعاع  خاللها  البوليمرات 

الكيميائية والفيزيائية والبيولوجية للامدة بال حاجة إىل معالجة 

كيميائية إضافية، ودون جعل املادة مشعة يف حد ذاتها.

الكيميائية  الطرق  تفوق  مزايا  عدة  باإلشعاع  وللمعالجة 

توضح  جديدة.  ومنتجات  مواد  وتصنيع  لتطوير  التقليدية 

أنييس سافراين، أخصائية الكيمياء اإلشعاعية يف الوكالة الدولية 

للطاقة الذرية، قائلًة إنها أبسط وأرسع، وأكرث دقة، وأنظف 

بكثري ألنها تغري الرتكيب الجزيئي للمواد دون الحاجة ملحفزات 

كيميائية أو ظروف مادية قاسية مثل درجات الحرارة العالية 

والضغوط الهائلة؛ وهي ال تستخدم مواد كيميائية سامة وال 

تولِّد أبخرة سامة.

وتعمل الوكالة مع الدول األعضاء يف جميع أنحاء العامل من 

بوليمرات غري سامة  اعتامد وتصنيع واستخدام  تعزيز  أجل 

وقابلة للتحلل األحيايئ مشتقة من النباتات والحيوانات.

الِعلم 
ما هو البوليمر الطبيعي؟

ربط السالسل
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املتوقع أن تؤدي تكنولوجيا اإلشعاع دوراً متزايداً يف من 

بولندا وبلدان أخرى يف تنظيف تلوث الهواء من أجل 

تلبية املتطلبات الرقابية وحامية البيئة. 

وقد ساعد مرشوع تدعمه الوكالة يف بولندا ذلك البلد عىل 

بناء مرفق لتعجيل األشعة اإللكرتونية عىل نطاق كامل من 

القوى  محطات  من  الناتجة  املداخن  غازات  معالجة  أجل 

املدارة بالفحم، مام أدى إىل انخفاض كبري يف انبعاثات ثاين 

أكسيد الكربيت وأكاسيد النيرتوجني والهيدروكربونات العطرية 

بالبيئة  اإلنسان وترض  تهدد صحة  التي  الحلقات،  املتعددة 

وميكن أن تؤدي إىل خسائر اقتصادية. كام ميكن للملوثات 

من خالل  أخرى  بلدان  إىل  تنجرف  أن  الهواء  يف  الحمضية 

األمطار الحمضية.

أو  املداخن،  غازات  معالجة  تحققت يف  التي  النتائج  وبعد 

غازات احرتاق العادم، التي تنتجها محطات القوى يف بولندا، 

التجربة  الوكالة لالستفادة من  بلدان أخرى اآلن مع  تعمل 

البولندية وتطوير املهارات التي تحتاجها من أجل اعتامد هذه 

األداة لتسخري اإللكرتونات واالستفادة منها. 

"إن بولندا تنتج 90٪ من احتياجاتها من الكهرباء من إحراق 

الفحم. ولذلك فإن تلوث الهواء مشكلة كبرية، وعىل بولندا 

كام  الهواء،"  تلوث  يف  بالتحكم  املتعلقة  باللوائح  تفي  أن 

قال ليش سوبولويسيك، كبري املهندسني املسؤول عن تشييد 

وتشغيل منشأة التنظيف بالحزم اإلشعاعية اإللكرتونية، التي 

بُِنيَت بدعم من الوكالة، يف محطة بومورزاين للقوى. "وهذا 

أكرث  لوائح  يستحدث  األورويب سوف  االتحاد  مهم ألن  أمر 

رصامًة يف عام 2016." 

الحد من االنبعاثات
تعاونت بولندا والوكالة عىل تطوير مرشوع منوذجي يف عام 

1992 لتقييم فعالية معجالت الحزم اإلشعاعية اإللكرتونية - 

وهي آالت تنتج حزماً من اإلشعاع اإللكرتوين - بغرض تنظيف 

غازات املداخن )أنظر اإلطار(. وبعد نجاح هذا النموذج، قامت 

بولندا والوكالة ورشكاؤها بتشييد محطة كاملة النطاق يف عام 

2002 تبلغ قدرتها 15 ضعف املحطة التجريبية. وهذا املرفق 

تصل  بكفاءة  يزيل  اإللكرتونية  اإلشعاعية  بالحزم  للمعالجة 

إىل 95٪ ثاين أكسيد الكربيت و 70٪ من أكاسيد النيرتوجني 

املوجودة يف غازات املداخن، مام يسمح ملحطة القوى التي 

تعمل بالفحم بتلبية حدود االنبعاثات. واملُنتَج الثانوي لهذه 

العملية هو سامد عايل الجودة يُستخَدم يف الزراعة. 

هي  اإلكرتونية  األشعة  معجالت  سوبولويسيك "إن  وقال 

لغريها  ميكن  وال  املتعددة؛   امللوثات  ملعالجة  تكنولوجيا 

من التكنولوجيات أن توفر نتائج مامثلة." وللتكنولوجيات 

التقليدية التي تستخدم  عمليات كيميائية وفيزيائية مختلفة 

كفاءة مامثلة يف إزالة كلٍّ من ملوثات أكاسيد النيرتوجني وثاين 

أكسيد الكربيت، ولكنها تحتاج إىل تشييد منشأتني منفصلتني؛ 

مادة حفازة  وتستخدم  املياه؛  من  كبرية  كميات  وتستهلك 

سامة مستخلصة من املعادن؛ وتنتج كمية كبرية من النفايات 

التي تحتاج إىل خزنها ومعالجتها.

الكيمياء  ملعهد  العام  املدير  تشمييلويسيك،  أندرزيج  وقال 

التقليدية  التكنولوجيا  "إن  بولندا،  يف  النووية  والتكنولوجيا 

هي عموماً أكرث تكلفًة يف تركيبها وتشغيلها، وتتطلب أساليب 

خاصة من أجل التخلص من النفايات أو استخدام النفايات 

ألغراض أخرى." "ومعجالت الحزم اإلشعاعية اإللكرتونية هي 

تكنولوجيا خرضاء أثبتت فعاليتها. ومع ذلك، فإن املعجالت 

هي وحدات ضخمة عالية القوى، وهذا أحد التحديات. ولذلك 

نحن بحاجة إىل مواصلة العمل لتطوير وحدات أكرث موثوقيًة 

تسهل صيانتها. وميكن للوكالة أن تقوم بدور مهم يف تطوير 

مثل هذه املعدات من خالل تقدميها الدعم العلمي والتقني." 

بطيئة اإلدراك، ولكنها فعالة
إن استخدام اإللكرتونات ملعالجة غازات املداخن ليس مفهوماً 

جديداً. فقد تم تطوير هذه التكنولوجيا ألول مرة يف اليابان 

يف السبعينات، ولكن ظهورها البطيئ عىل النطاق الصناعي 

كان يعني تزويد العديد من محطات القوى األقدم التي تعمل 

بالفحم بأجهزة تنظيف أخرى أكرث تكلفًة. ومع ذلك، عىل الرغم 

من التقدم البطيء يف البداية عىل املستوى الصناعي، تواصل 

عدة بلدان اآلن هذه التكنولوجيا بفاعلية لجني فوائدها.

واملشاريع الصناعية التجريبية والكاملة النطاق يف بولندا هي 

مصدر اسرتشادي ومعريف تعتمد عليه بلدان أخرى  من خالل 

الحزم اإلشعاعية اإللكترونية تساعد صناعة القوى 
القائمة على الفحم في بولندا على تنظيف هوائها

بقلم نيكول جاويرث

"ومعجالت الحزم اإلشعاعية 
تكنولوجيا  هي  اإلكترونية 
الملوثات  لمعالجة 
المتعددة؛ وال يمكن لغيرها 
توفر  أن  التكنولوجيات  من 

نتائج مماثلة."

— ليش سوبولويسكي، كبير المهندسين، 

محطة بورموزاني للقوى، بولندا

حلول لمكافحة التلوث
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مشاريع البحوث املنسقة ومشاريع التعاون التقني واملنشورات 

والزيارات العلمية الخاصة بالوكالة. "وحتى اآلن، تم تدريب 

أكرث من 30 من الحاصلني عىل منح دراسية وشارك أكرث من 

150 شخصاً يف زيارات علمية واجتامعات تقنية. ويجري اآلن 

تطبيق الخربات املكتسبة  عىل محطات القوى الخاصة بها 

للحد من االنبعاثات وجعل محطاتها أكرث مالءمًة للبيئة،" كام 

قال سوبولويسيك. 

وقد تم تشييد محطات تجريبية يف بلغاريا وتركيا وروسيا 

أوكرانيا  تبحث  كام  وماليزيا.  الجنوبية  وكوريا  والصني 

والربازيل وشييل والفلبني أيضاً عمليات نقل التكنولوجيا، يف 

حني خضعت أنظمة احرتاق النفط الثقيل يف اململكة العربية 

السعودية والدامنرك لفحوصات مخربية أولية.

وقال سوبولويسيك "إن استحداث هذه التكنولوجيا الجديدة 

له تأثري مهم عىل صناعة القوى فيام يتعلق بكيفية تطويرها 

أن  بعد  إنه  قائالً  التلوث." وأضاف  ألنظمة رصد ومكافحة 

ثبتت فعالية الحزم اإلشعاعية اإللكرتونية للعمل يف الظروف 

الصناعية القاسية، فإن بلداناً مثل روسيا وكوريا الجنوبية تقوم 

بتطوير معجالت جديدة أكرب حجامً. "وال يزال يجري نرش هذه 

االتجاهات الستخدام املعجالت يف جميع أنحاء العامل."

قبل أن تفلت غازات املداخن - أي غازات عادم االحرتاق التي 

تنتجها محطات القوى - من خالل مدخنة محطة للقوى، يتم 

بالحزم  الجاف  الفرك  تسمى  "تنظيف"  عملية  عرب  متريرها 

اإلشعاعية اإللكرتونية.

70 درجة  الغازات إىل ما بني  يتم تربيد  العملية،  ويف هذه 

مئوية و 90 درجة مئوية  برذاذ من املاء ثم تحويلها إىل غرفة 

للتفاعالت. وهناك يتم تعريض الغازات الرطبة إلشعاع إلكرتوين  

منخفض الطاقة من معجل، يعمل بطريقة مامثلة لألنابيب 

األمونيا  تضاف  ثم  القدمية.  التلفزيون  أجهزة  يف  املوجودة 

لتحييد ثاين أكسيد الكربيت وأكاسيد النيرتوجني، مام يؤدى إىل 

تغيري شكلها الكيميايئ وتصبح هباًء جوياً صلباً. وتقوم آلة ذات 

كفاءة عالية بجمع وترشيح هذه الجسيامت اللزجة، وتحويلها 

إىل سامد عايل الجودة. وتغادر الغازات "املنظَّفة" املتبقية عرب 

املدخنة. 

وعىل الرغم من استخدام اإلشعاع ملعالجة الغازات، فإنه ال 

يتبقى أي إشعاع يف الغاز املنظَّف أو ُمنتَج السامد الثانوي. 

الِعلم 
الفرك الجاف بالحزم اإلشعاعية اإللكرتونية

حلول لمكافحة التلوث

... يمكنه إزالة ما يصل إلى 

)S02( 95٪ من ثاني أكسيد الكبريت

... )N0x( و70٪ من أكاسيد النيتروجين

 ... وينتج عنه

سماد عالي الجودة

 تنظيف غازات المداخن
باألشعة اإللكترونية...
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بالشعاع  المسح  صندوق 
يمكن  حيث  اإللكتروني 
الصحي  الصرف  مياه  تشعيع 
اإللكترونية  األشعة  عن طريق 

ذات الطاقة العالية. 
الطاقة  تكنولوجيا  معهد  من:  )الصورة 

النووية ومصادر الطاقة الجديدة/ داشنغ(  

الصني الستخدام تكنولوجيا اإلشعاع كجزء من تسعى 

طرق معالجة مياه الرصف الصحي فيها من 

أجل تعزيز الجهود املبذولة إلدارة النفايات الصناعية بطريقة 

صديقة للبيئة. 

"إن معالجة املياه الناتجة من صناعاتنا أمر بالغ األهمية، لذلك 

فإننا نفعل ذلك منذ فرتة طويلة. واآلن نريد أن تصبح أقدر عىل 

جعل مياهنا أنظف،" كام قال جيانلونغ وانغ، نائب رئيس معهد 

بجامعة  الجديدة  الطاقة  النووية ومصادر  الطاقة  تكنولوجيا 

تسينغهوا يف بيجني. "ونحن نتلقى الكثري من الدعم من الوكالة 

الستخدام التكنولوجيات القامئة عىل األشعة اإللكرتونية من أجل 

مساعدتنا يف التخلص من ملوثات املياه املختلفة مبا ال تستطيع 

األساليب األخرى أن تفعله من تلقاء نفسها."

ومعجالت األشعة اإللكرتونية هي آالت تنتج حزماً من الشعاع 

اإللكرتوين ميكن استخدامها لتنظيف مياه الرصف الصحي، من 

الصحي هي  اإلطار(. ومياه الرصف  )أنظر  أشياء أخرى  بني 

مياه تأثرت سلباً من استخدامها يف أنشطة برشية، كاألغراض 

الصناعية أو الزراعية مثالً. 

وميكن أن تحتوي مياه الرصف الصناعي عىل مجموعة متنوعة 

من املواد الكيميائية، مبا يف ذلك مبيدات اآلفات واملواد العضوية 

واملواد الكيميائية واألصباغ. وميكن أن تكون هذه املواد ضارة، 

ويف بعض الحاالت، سامة جداً. وقبل إطالق هذه املياه أو إعادة 

استعاملها، يجب معالجتها لتقليل كمية هذه امللوثات من أجل 

منعها من االنتشار إىل موارد املياه السطحية والجوفية. 

وعىل مدى عقود، كانت الصني تنظف مياه الرصف الصحي 

عىل  تنطوي  التي  التقليدية  املعالجة  طرق  باستخدام  فيها 

عمليات فيزيائية ومواد كيميائية. ولتلبية سياساتها التقييدية 

بشأن توفري الطاقة والحفاظ عىل البيئة، تعمل الصني حالياً 

عىل التوسع يف استخدام تكنولوجيا اإلشعاع إلزالة امللوثات 

الضارة من مواد مثل السيانيد والزيوت والشحوم واألصباغ 

وغريها من املاء املتبقي، كام قال شيجون هي، األستاذ املشارك 

يف معهد تكنولوجيا الطاقة النووية ومصادر الطاقة الجديدة. 

وأضاف سونيل سابهاروال، أخصايئ معالجة اإلشعاع يف الوكالة، 

قائالً إن العمليات التقليدية صعبة وغري فعالة ومكلفة عند 

استخدامها وحدها.

وقال سابهاروال "ميكن أن تكون معجالت الحزم اإلشعاعية 

التكلفة  حيث  من  وفعالة  الكفاءة  بالغة  وسيلة  اإلكرتونية 

ملعالجة مياه الرصف الصحي." وأوضح قائالً إن أنواعاً مختلفة 

من امللوثات بحاجة إىل طرق معالجة مختلفة، والجمع بني 

يقيض عىل  أن  أخرى ميكن  أساليب  مع  اإلشعاع  تكنولوجيا 

العضوية  املواد  يفكك  وأن  امللوثات  من  متنوعة  مجموعة 

ثانوي ويتطلب  تلوث  بينام ال يرتك أي  أكرث فعالية،  بشكل 

القليل جداً من املواد الكيميائية اإلضافية أو ال يقتيض أياً منها. 

التعاون عرب القطاعات
"إن الصني تتخذ نهجاً متعدد الجوانب ملعالجة مياه الرصف 

من  الرشكاء  من  متنوعة  مجموعة  مع  وتتعاون  الصحي، 

القطاعني الخاص والعام، مبا يف ذلك الوكالة، لتطوير الدراية 

األساليب  مع  جنب  إىل  جنباً  اإلشعاع  تكنولوجيا  مجال  يف 

األخرى،" كام قال كينيث هسياو، رئيس رشكة جيانغسو داشنغ  

املحدودة ألجهزة معجالت اإلكرتونات يف جيانغسو بالصني. 

وأوضح مسعود مالك، املسؤول عن إدارة الربامج يف الوكالة 

الذي يعمل مع الصني، قائالً إن الصني تركز، مع الوكالة، عىل 

سبل استخدام  التشعيع باألشعة اإللكرتونية من أجل استهداف 

األدوات  هذه  فعالية  وإثبات  امللوثات  من  معينة  أنواع 

اإلشعاعية العتامدها عىل نطاق أكرب وأوسع يف املستقبل. 

 التكنولوجيا اإلشعاعية تساعد الصناعات 
في الصين على جعل المياه أنظف

بقلم نيكول جاويرث

متعدد  نهجاً  الصين  "وتتخذ 
مياه  لمعالجة  الجوانب 
وتتعاون  الصحي،  الصرف 
من  متنوعة  مجموعة  مع 
القطاعين  من  الشركاء 
الخاص والعام، بما في ذلك 
في  الدراية  لتطوير  الوكالة، 
اإلشعاع  تكنولوجيا  مجال 
جنباً إلى جنب مع األساليب 

األخرى."

— كينيث هسياو، رئيس شركة جيانغسو 

داشنغ  المحدودة ألجهزة معجالت 

اإلكترونات في جيانغسو بالصين

حلول لمكافحة التلوث
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أثناء  الماء  قذف  يتم 
الملوثات  إلزالة  معالجته 
غير  والروائح  واأللوان  الضارة 

المرغوب فيها. 
الطاقة  تكنولوجيا  معهد  من:  )الصورة 

النووية ومصادر الطاقة الجديدة/ داشنغ(  

وقال مالك "إن الوكالة تدعم الصني يف تطوير التشعيع باألشعة 

اإللكرتونية من أجل معالجة مياه الرصف الصحي، وإزالة بعض 

امللوثات، واملساعدة عىل ضامن أن تبقى موارد املياه نظيفة 

ومأمونة."

من بلد إىل آخر
املياه ليست مقيّدة بحدود، ولذلك فإن التعاون الدويل ووضع 

طرق للمعالجة الفعالة عىل املستوى الوطني أمر رضوري، 

كام قال مالك . "وإذا وصلت مياه الرصف الصحي امللوثة إىل 

مصدر للمياه السطحية أو الجوفية، ميكن للملوثات أن تنترش 

إىل أماكن أخرى من خالل املوارد املائية املشرتكة واملطر. لذلك 

من املهم أن يتم جعل املاء نظيفاً قبل إطالقه."

أن تساعد  الصني  الوكالة يف  لدراسات مثل مشاريع  وميكن 

تبنيِّ  وأن  التكنولوجيات  هذه  وتطوير  بحث  تعزيز  عىل 

لبلدان أخرى كيف ميكنها أن تستوعبها وتستخدمها. ويف هذه 

الحالة، فإنها تزود الصناعات بالوسائل املناسبة لتنظيف نواتج 

أنشطتها وتعزز أكرث جهود حامية البيئة. 

وقال مالك "حتى اآلن هناك عدد قليل من مثل هذه املشاريع، 

لذلك فإن مرشوع الصني مع الوكالة ميكن أن يكون مصدراً 

للدراية واملعرفة يك يتسنى للبلدان والصناعات األخرى اعتامد 

هذه األدوات ألغراض استخداماتها الخاصة." "ومع قيام املزيد 

من الصناعات بصقل أساليبها ملعالجة مياه الرصف الصحي، 

تصبح تلك املياه أنظف، مام يساعدنا عىل حامية البيئة والناس 

ومواردنا املائية يف جميع أنحاء العامل." 

التي  العالية  الطاقة  ذات  اإللكرتونات  استخدام حزم  ميكن 

الرصف  مياه  ملعالجة  اإللكرتونية  األشعة  معجالت  تنتجها 

األلوان  وإزالة  الضارة  امللوثات  تقليل  طريق  عن  الصحي 

والروائح غري املرغوب فيها. 

وأثناء عملية املعالجة، يتم مترير املاء عرب غرفة تَُعرَّض إلشعاع 

يف  كيميائية  تفاعالت  إىل  ذلك  ويؤدي  ل.  املعجِّ من  مؤيِّن 

امللوثات، مام يسبِّب تحللها إىل أجزاء أكرث قابلية للترصف فيها 

وأسهل يف معالجتها. ثم يتم مترير املياه عرب معالجة للتحلل 

األحيايئ تحّل هذه املكونات أكرث قبل إطالق املياه املعالَجة أو 

إعادة استخدامها. وهذا األسلوب ال يجعل املياه مشعة أو يرتك 

أي إشعاع وراءه. 

الِعلم 
 معالجة مياه الرصف الصحي باستخدام معجالت 

األشعة اإللكرتونية

حلول لمكافحة التلوث
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منصة نفط نموذجية في بحر 
الشمال حيث يمكن استخدام 
المقتفيات اإلشعاعية من أجل 

رسم خريطة لقاع البحر.  
 )الصورة من: م. بنغتسون

)wikimedia.org/CC BY 3.0/

اكتشاف النفط ألول مرة قبالة شواطئ الرنويج يف منذ 

السبعينات، شهد اقتصاد البلد منواً هائالً. وللحفاظ 

الرنويج  استخدمت  الطويل،   املدى  يف  اإلنتاج  كفاءة  عىل 

التقنيات النووية عىل نطاق واسع.

وتُستخَدم املقتفيات النووية للمساعدة يف تحسني إنتاج النفط 

عن طريق رسم خرائط لحقول النفط تحت املاء. ووفق تور 

بيورنشتاد، كبري العلامء مبعهد تكنولوجيا الطاقة يف كجيللر 

بالرنويج، فإنه قبل استخدام املقتفيات النووية كان العلامء 

يعتمدون عىل رسم الخرائط الزلزالية، مام نتج عنه بيانات 

أقل دقًة. 

يراه،  بالضبط مبا  االقتفاء يخربك  بيورنشتاد "إن جهاز  وقال 

وبالتايل فإنه يحقق االستفادة املثىل من تلك العملية" . 

ويف الوقت الحارض، فإن املعهد يستخدم التكنولوجيا االقتفائية يف 

أكرث من 30 برئاً مختلفاً، بينام يجمع عينات من مئات اآلبار األخرى. 

فهم حقول النفط
يتم خلط كميات صغرية من املواد املشعة ضمن ما يتم ضخه 

من مياه أو غاز  أسفل آبار النفط - مبا يبلغ حوايل 5 مل يف 

املقتفيات القامئة عىل املياه. ثم تُجَمع عينات الرتبة من اآلبار 

يف املنطقة، وإذا ما تم التقاط جهاز االقتفاء بعينات متعددة، 

النفط من  اآلبار متصلة، ويُستخلَص  أن  إىل  فإن ذلك يشري 

ذات املستودع )أنظر اإلطار(. ويتم فصل اآلبار التي ال يوجد 

بها جهاز اقتفاء إشعاعي عن طريق خطوط الصدع تحت قاع 

البحر. وفهم مدى حقول النفط املختلفة أمر بالغ األهمية يف 

تحديد كيفية استخراج النفط بطريقة أكرث اقتصاداً يف التكلفة.

فتشييد برئ يكلف ما يزيد عن 500 مليون كرونة )62.5 مليون 

دوالر أمرييك(. وأوضح بيورنشتاد قائالً إنه لذلك كانت هناك 

ميزة هائلة لالستفادة من التكنولوجيا االقتفائية، وهي دقيقة 

وتسبِّب الحد األدىن من التأثري البيئي. 

تقليل التأثري البيئي
املعايري  الوطنية، فضالً عن  األمان  اللوائح ومعايري  تلبية  إن 

البيئية الدولية، هو هدف ثابت ملعهد تكنولوجيا الطاقة، كام 

بالكمية  للمحيطات مقارنًة  الهائل  والحجم  بيورنشتاد.  قال 

الضئيلة للمواد املشعة املستخدمة يف نطاق املقتفيات يضمن 

أن يكون تهديد البيئة الطبيعية أمراً ال يُذكَر.

لة: التكنولوجيا االقتفائية   وضع خطط مفصَّ
والتنقيب عن النفط

بقلم جو رولفاغن

يخبرك  االقتفاء  جهاز  "إن 
وبالتالي  يراه،  بما  بالضبط 
فإنه يحقق االستفادة المثلى 

من تلك العملية".

— تور بيورنشتاد، كبير العلماء بمعهد 

تكنولوجيا الطاقة، كجيللر، النرويج

ع المسارات تتبُّ



مجلة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أيلول/سبتمرب 2015 | 17

0

2 Km

5 10 Km

0

مبدأ طريقة الحقن االقتفايئ ألغراض التوصيالت 
املشرتكة بني اآلبار

)المصدر: تطبيق تقنيات المقتفيات اإلشعاعية في الدراسات المشتركة بين اآلبار، الوكالة الدولية للطاقة الذرية، 2012(

الناشئني عىل  النفط  منتجي  العديد من  املعهد  وقد ساعد 

توظيف هذا األسلوب. كام سهَّلت الوكالة أيضاً تقاسم تلك 

التكنولوجيا سواء بشكل مستقل أو جنباً إىل جنب مع املعهد. 

وتساعد الوكالة واملعهد سائر البلدان يف الحصول عىل املعدات 

الدورات  إعداد  عن  فضالً  التقنية،  هذه  الستخدام  الالزمة 

فرص  توفر  التي  املنسقة  البحثية  واملشاريع  واالجتامعات 

التعلم للدول األعضاء.

ففي فييت نام، عىل سبيل املثال، ساعدت الوكالة عىل بناء 

املعرفة املحلية الالزمة لتوظيف التكنولوجيات االقتفائية يف 

ذة مع الوكالة[، كانت  التنقيب عن النفط. "قبل املشاريع ]املنفَّ

التكنولوجيات االقتفائية يف حقول النفط غري متوفرة يف فييت 

نام. وكان عىل الرشكات املنتجة للنفط أن تطلب خدمات من 

بلدان أخرى،" كام قال كوانغ نغوين هيو، مدير مركز تطبيقات 

التقنيات النووية يف الصناعة.  

وفييت نام لديها حقل نفط متشقق يقع تحت األرض قبالة 

سواحلها، حيث تحدث تشققات وفواصل يف قاع البحر بسبب 

زحزحة طبقات القرشة األرضية. وتتطلب هذه الجيولوجيا 

املعقدة نهجاً مكيَّفاً وفق تلك الحاجة املعيَّنة. وقال نغوين 

بقيادة  تُجرى  التي  التدريبية  الدورات  مبساعدة  إنه  هيو 

الوكالة، متّكنت فييت نام من تعديل التكنولوجيا االقتفائية 

إنه  قائالً  وأضاف  البحر.  لقاع  املعقدة  الجيولوجيا  لتناسب 

نام تصدير خدماتها إىل  عالوًة عىل ذلك، استطاعت فييت 

بلدان مثل الكويت وأنغوال وماليزيا. 

ميكننا أن نجد التطبيقات االقتفائية يف أي مرحلة تقريباً من 

مراحل تطور حقول النفط. والتكنولوجيا االقتفائية املشرتكة بني 

اآلبار هي أداة مهمة لهندسة املستودعات بغرض استخراج النفط. 

املستودعات  يف  االختبارات  من  النوع  هذا  يُستخَدم  كام 

الحرارية األرضية من أجل الحصول عىل فهم أفضل لجيولوجيا 

املستودعات وتحقيق االستفادة املثىل من برامج اإلنتاج وإعادة 

االقتفائية  االختبارات  إجراء  من  الرئييس  والغرض  الحقن. 

املشرتكة بني اآلبار يف مستودعات النفط واملستودعات الحرارية 

األرضية هو رصد نوعية وكمية توصيالت السوائل املحقونة بني 

آبار الحقن وآبار اإلنتاج، فضالً عن رصد أوجه الشبه واالختالف 

بني اآلبار واملستودعات. 

للحقن  برئ  عرب  الحقن  سائل  داخل  االقتفاء  جهاز  ويضاف 

وتتم مالحظته يف آبار اإلنتاج املحيطة )أنظر الشكل أعاله(. 

رسم منط  االقتفاء عىل  جهاز  استجابة  كيفية  فهم  ويساعد 

التدفق من أجل توفري فهم أفضل للمستودع. وهذه املعرفة 

مهمة يف استخراج النفط بالشكل األمثل. ومعظم املعلومات 

التي يوفرها جهاز االقتفاء ال ميكن الحصول عليها من خالل 

التقنيات األخرى.

الِعلم 
االختبارات االقتفائية املشرتكة بني اآلبار

ع المسارات تتبُّ
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المقتفيات  تقنيات  تستطيع 
على  تساعد  أن  اإلشعاعية 
االقتصاد في عمليات التجريف 
التي تترك المرافئ عميقة بما 
السفن  الستيعاب  الكفاية  فيه 
لة بشحنات أكبر.  الكبرى المحمَّ

 )الصورة من: أ. هارداكري

.)Flickr.com/CC BY 2.0/

رشيط ساحيل يبلغ أكرث من 8500 كيلومرت، بوجود 

صادرات  مجموع  من  املائة  يف   90 فإنَّ 

الربازيل ووارداتها متر عرب موانئها.

وقد ُشيِّد العديد من املوانئ واملرافئ الرئيسية يف البلد منذ 

الشحن مفتوحة  وإبقاء ممرات  100 سنة مضت.  أكرث من 

لة بشحنات  ومتكني هذه املوانئ من استيعاب سفن أكرب محمَّ

أكرب وأكرب مسألة تتطلب عمليات تجريف متواصلة وبتكاليف 

عالية يف الكثري من األحيان.

وقال جيفريسون فيانا بانديريا، كبري الباحثني يف إدارة البيئة التابعة 

للهيئة الوطنية للطاقة النووية يف الربازيل، إنَّ استخدام التقنيات 

واملرافئ  املوانئ  ونقلها عرب  الرواسب  تراكم  لدراسة  النووية 

الرئيسية )انظر اإلطار( قد أدى، عىل مر السنني، إىل متكني الربازيل 

من تحقيق وفورات مباليني الدوالرات يف تكاليف التجريف.  

مها الوكالة، دأب بانديريا وفريق  وبفضل املساعدة التي تقدِّ

من العلامء عىل استخدام مقتفيات إشعاعية لرسم خريطة 

الربازيل  الرئيسية يف  التي تؤثِّر يف املوانئ  الرواسب  تنقالت 

منذ الستينات. 

وقد كان الرتكيز الرئييس يف البداية عىل تقييم سلوك الرواسب 

املرفأ يف ميناء سانتوس بعد تفريغها.  املجروفة من منطقة 

وميناء سانتوس املوجود بالقرب من ساو باولو هو أحد أكرب 

حالياً  م  يقدِّ وهو  ازدحاًما،  وأكرثها  الالتينية  أمريكا  موانئ 

خدمات للكثري من الواليات الربازيلية ويعالج 28 يف املائة من 

التجارة الخارجية للبلد. 

ولقد نُِقل موقع إلقاء الرواسب مرات عديدة من أجل التقليل 

إىل الحد األدىن من عودة تدفق الرواسب يف نظام الخليج. 

ومتكَّن مهندسو امليناء بفضل استخدام املقتفيات اإلشعاعية من 

إيجاد أماكن مثىل قريبة من امليناء بقدر اإلمكان.

السبعينات  يف  أُجريت  التي  الدراسات  "يف  بانديريا  وقال 

مرفأ  لتشييد  جانريو  دي  ريو  والية  يف  سيبيتيبا  خليج  يف 

 إيلها دا ماديريا، من املرجح أن نكون قد 'اقتصدنا' أكرث من 

000 100 كيلومرت من مسافة مسار التجريف."  وأضاف أن 

ذلك أسفر عن تحقيق وفورات تبلغ ماليني الدوالرات لسلطات 

املوانئ الربازيلية. 

 من امليناء إىل البحر: 
منذجة الرواسب وتنقل املياه 

باستخدام املقتفيات اإلشعاعية

بعد سنوات من االستقصاءات باملقتفيات اإلشعاعية يف ميناء 

سانتوس وغريه من املوانئ يف الربازيل، اكتسب فريق بانديريا 

خربة واسعة يف مجال ديناميكيات نقل الرواسب ومناذج تنقلها 

الفريق  استطاع  العملية،  املتغرية. وخالل هذه  الظروف  يف 

استخدام مناذج رياضية ومجموعات من البيانات الدقيقة عن 

نقل الرواسب ومناذج تدفقها، ويجري باستمرار استخدامها يف 

أنشطة الهندسة الساحلية. 

وقال بانديريا وهو يصف العمل الذي يقوم به هو وزمالؤه 

"إننا كالجراحني واألخصائيني". وأضاف "فمثلام يستطيع جراح 

القلب أن يستكشف األوعية الدموية الرئيسية أو يستطيع 

أخصايئ التصوير اإلشعاعي أن يتتبَّع الوظائف العضوية لأليض 

البرشي باستخدام املقتفيات الطبية، فإنَّ املقتفيات اإلشعاعية 

تسمح لنا بتقييم السلوك الهريودينامييك واملسارات الرئيسية 

لتنقل الرواسب يف املناطق الساحلية."

وقد وظِّفت هذه املعارف الدقيقة خري توظيف عدة مرات. 

بشأن  أجريت  التي  الدراسات  أثبتت  املثال،  سبيل  وعىل 

الرواسب عىل طول الشاطئ الساحيل، الذي أصبح يعرف مبيناء 

سوايب، أنَّ الوسم باملقتفيات اإلشعاعية كشف عن انخفاض 

وكذلك  الصيف  فصل  يف  القاعية  الرواسب  نقل  معدالت 

فصل الشتاء. ولقد كانت هذه املعلومات أساسية يف تحديد 

الحفاظ على موانئ يسهل الوصول إليها: البرازيل توفِّر 
"الماليين" في تكاليف التجريف بفضل التقنيات النووية

بقلم رودولفو كويفنكو

جراح  يستطيع  "مثلما 
القلب أن يستكشف األوعية 
الدموية الرئيسية أو يستطيع 
اإلشعاعي  التصوير  أخصائي 
أن يتتبَّع الوظائف العضوية 
باستخدام  البشري  لأليض 
فإنَّ  الطبية،  المقتفيات 
اإلشعاعية  المقتفيات 
السلوك  بتقييم  لنا  تسمح 
والمسارات  الهيروديناميكي 
الرئيسية لتنقل الرواسب في 

المناطق الساحلية."

ـــ جيفيرسون فيانا باندييرا، كبير الباحثين 

في الهيئة الوطنية للطاقة النووية في 

البرازيل

ع المسارات تتبُّ
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تنقل  ديناميكيات  فهم  إنَّ 
الرواسب يمكن أن يساعد على 
لمواقع  مكان  أفضل  تحديد 
المجروفة  الرواسب  إلقاء 
غير  التلوث  تجنب  أجل  من 
الشواطئ  في  فيه  المرغوب 

المجاورة.  
الدولية  الوكالة  ر. كويفينكو،  )الصورة من: 

للطاقة الذرية(

املوقع املثايل للميناء وأشارت إىل أنه لن تكون هناك حاجة 

للقيام بأعامل صيانة كبرية يف التجريف بعيًدا عن الشاطئ. 

وأُجريت هذه الدراسات يف وقت متزامن مع إجراء القياسات 

األوقيانوغرافية قرب الشاطئ )األمواج والرياح والتيارات واملد 

ر ميناء سوايب بعد ذلك ليصبح أهم مجمع  والجزر(. وتطوَّ

موانئ يف الشامل الرشقي للربازيل.

مكافحة تآكل السواحل
إنَّ السواحل وقيعان البحر هي مناطق ديناميكية تحتوي عىل 

ب والتجمع.  رواسب مترُّ عرب فرتات من التآكل والنقل والرتسُّ

وتشمل األسباب الرئيسية لتآكل الشواطئ العواصف؛ ولكن 

األنشطة البرشية، مثل تجريف أفواه التيارات وتشييد األسوار 

الطبيعي  التدفق  كذلك  تعطِّل  املوانئ،  وأرصفة  البحرية 

للرواسب. 

الصناعية  التكنولوجيا  باتريك بريسيت، وهو خبري يف  وقال 

يف الوكالة، "إنَّ التقنيات النووية هي أكرث األساليب املفيدة 

والفعالة لتقييم التآكل وتنقل الطمي والرواسب يف املناطق 

تُستخَدم  زالت  وما  التقنيات  كانت هذه  "وقد  الساحلية". 

الساحلية، وهناك  الهندسة  البلدان ألغراض  العديد من  يف 

بلدان أكرث رشعت للتو يف استخدام التكنولوجيا لدعم خططها 

اإلمنائية."

قد  الربازيليني  العلامء  من  العديد  بأنَّ  بريسيت  وأوضح 

للتعاون  الوكالة  برنامج  خالل  من  التدريب  عىل  حصلوا 

ه العديد من خرباء الوكالة إىل  التقني. ويف الوقت ذاته، توجَّ

الربازيل إلجراء دراسات حول نقل الرواسب وتعليم مختلف 

م الخرباء الربازيليون اليوم املساعدة  األخصائيني التقنيني. ويقدِّ

والدعم أيضاً إىل الدول األعضاء األخرى، مبا يف ذلك إىل فنزويال 

وأوروغواي والنيجر، يف مشاريع تشمل تطبيقات املقتفيات 

اإلشعاعية ألغراض دراسات الرواسب. 

يعيش معظم سكان العامل عىل السواحل أو املناطق الساحلية، 

لذلك فإنَّ فهم ديناميكيات نقل الرواسب يف هذه املناطق 

مسألة ذات أهمية جوهرية بالنسبة للعديد من البلدان. 

وتقنيات املقتفيات اإلشعاعية وسيلة فعالة لدراسة ديناميكيات 

الرواسب، ألنها تستطيع تقديم تقييم آين ودقيق عن مكان 

تنقل الرواسب وكيفية وسبب تنقلها. وهناك إجراء مشرتك 

يشمل إدراج كميات صغرية من النظائر املشعة )كالذهب-198 

أو اإليريديوم-192( يف عينات الرواسب التي ستُقاس، وإلقاء 

تلك العينات يف نقاط أخذ العينات الرئيسية، ثم رصد تنقلها 

بعد ذلك باستخدام كواشف وميضية تجرُّها الزوارق.

وغالبًا ما تُستخدم تقنيات املقتفيات كذلك للتحقق من صحة 

التقنيات األخرى املستخدمة لتقييم سلوك الرواسب،  نتائج 

الرياضية  النامذج  أو  السربية  االستقصائية  الدراسات  مثل 

تجارب  تحليل  نحو  متزايد  اتجاه  أيًضا  وهناك  والفيزيائية. 

الحسابية  الديناميكيات  باستخدام  اإلشعاعية  املقتفيات 

للموائع، وهي فرع من فروع ديناميات السوائل التي تستخدم 

التحليل الرقمي والقواعد الرياضية لتحليل تدفقات السوائل. 

ويتوقَّع أن يؤدي ذلك إىل مناذج أكرث موثوقيًة وإىل التحقُّق 

بصورة أفضل من صحة النتائج.

الِعلم 
مزايا استخدام املقتفيات اإلشعاعية لدراسة نقل الرواسب

ع المسارات تتبُّ
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أنبوبًا  يفتشان  تقنيان  خبيران 
بيتروناس  النفط  شركة  في 
االختبار  أساليب  باستخدام 
اختبار  أجل  من  المتلف  غير 

جودة خط األنابيب  
إبراهيم/مركز  الناصر  عبد  من:  )الصورة 

ماداني للتدريب على االختبار غير المتلف(

الجهات الفاعلة يف القطاع الصناعي إنَّ االختبار قالت 

قد  النووية  التكنولوجيا  باستخدام  الصناعي 

ساهم يف قدرة قطاع التصنيع يف ماليزيا عىل املنافسة. كام أنَّ 

البلد قد حقَّق لنفسه مكانة يف التصدير يف جنوب رشق آسيا، 

فأصبح يعرض خدمات االختبار غري املتلف باستخدام أجهزة 

نووية عىل املصنِّعني يف البلدان املجاورة.

وقال زمان الدين عيل، كبري املهندسني يف رشكة النفط بيرتوناس 

االختبار غري  الحصول عىل خدمات  قادرين عىل  كوننا  "إنَّ 

املتلف بجودة جيدة وبسعر معقول جًدا يسمح لنا بإنفاق 

عىل  قدرتنا  تحسني  وبالتايل  التفتيش،  عىل  املال  من  مزيد 

املنافسة وكذلك تحسني مستوى أمان محطتنا". وأوضح بأنَّه 

وتطوير  املتلف  غري  لالختبار  املحلية  الصناعة  تطوير  قبل 

نظام اعتامد خدمات االختبار، كانت رشكة بيرتوناس وغريها 

من الرشكات يف ماليزيا مضطرة لالعتامد عىل مورِّدين أجانب 

لني  لالختبار غري املتلف أو عىل رشكات محلية تتعاقد مع مشغِّ

معتمدين يف الخارج.

النووية  التقنيات  باستخدام  املتلف  غري  االختبار  ويشمل 

استخدام اإلشعاعات املؤينة الختبار جودة املنتجات النهائية. 

وهو يعتمد عىل املبدأ نفسه كاألشعة السينية املستخدمة يف 

التي يجري  املنتجات  اإلطار(. ومن بني  )انظر  املستشفيات 

اختبار جودتها باستخدام هذه التقنية أنابيب النفط والغاليات 

وأوعية الضغط ومعدات الطائرات والسفن.

وقد أدت الوكالة دوًرا هاًما يف مساعدة ماليزيا عىل إنشاء 

الرتويج  وعىل  لالعتامد،  ونظام  للتدريب  معتمدة  وكاالت 

التصوير  اختبار  مثل  املتلف  غري  االختبار  لتكنولوجيات 

من  أكرث  هناك  العريقة،  الرشاكة  لهذه  ونتيجة   اإلشعاعي. 

50 رشكة يف ماليزيا توظِّف أكرث من 2000 من التقنيني حاصلة 

عىل اعتامد إلجراء االختبار غري املتلف. 

بناء الخربات املحلية
بدأ كل يشء يف الثامنينات، عندما حرض عبد النارص إبراهيم، 

وهو موظف مبتدئ لدى هيئة الطاقة النووية املاليزية آنذاك، 

مها الوكالة  ألول مرة سلسلة من الدورات التدريبية التي تقدِّ

حول االختبار غري املتلف. وبدعم من حكومة بلده ومساعدة 

من الوكالة، ساعد عىل إنشاء الهيئة الوطنية العتامد االختبار 

غري املتلف، التي تقاعد عن العمل فيها يف العام املايض. ويدير 

األشعة السينية في خدمة الصناعة: االختبار غير 
المتلف يساعد ماليزيا على القدرة على المنافسة

بقلم براين بلونسكي

أنَّ  الماليزي  المثال  "يبيِّن 
نظام  إنشاء  الممكن  من 
اختبار معترف به دولًيا من 

الصفر."

ـــ باتريك بريسيت، خبير في التكنولوجيا 

الصناعية في الوكالة الدولية للطاقة الذرية

تدعيم األمان والجودة
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عبد النارص إبراهيم حاليا مركز ماداين للتدريب عىل االختبار 

غري املتلف الكائن قرب كواالملبور.

وأوضح عبد النارص إبراهيم أن الرشكات يف قطاع النفط والغاز 

متثِّل نحو 70 يف املائة من جميع عمليات تفتيش االختبار غري 

املتلف يف ماليزيا. وتعترب محطات القوى وترسانات السفن 

املستفيدين  اآلخرين  الهامني  العمالء  من  الطريان  وصناعة 

التفتيش  عمليات  تكلفة  إنَّ  وقال  التكنولوجيا.  هذه  من 

املحلية تبلغ نحو خمس تكلفة توظيف مفتشني واستخدام 

التكنولوجيا املستوردة من الخارج.

وأوضح باتريك بريسيت، وهو خبري يف التكنولوجيا الصناعية 

يف الوكالة، بأنَّ الوكالة ساعدت عىل تطوير الخربة املحلية يف 

السنوات األوىل عن طريق توفري املعدات وتنظيم الدورات 

التدريبية والزيارات العلمية. وقال "إننا ندعو الخرباء املاليزيني 

إىل  ماليزيا،  تحقق يف  الذي  والنجاح  للتقدم  نظًرا  بانتظام، 

يف  واالعتامد  للتدريب  مراكز  وضع  عىل  الوكالة  مساعدة 

البلدان األخرى."  

فقد أصبح نظام التدريب واملخطط الوطني العتامد االختبار 

البلدان:  من  للعديد  مرجعية  نقطة  ماليزيا  يف  املتلف  غري 

ويجري عبد النارص إبراهيم وزمالؤه بانتظام دورات تدريبية 

يف السودان، الذي اعتمد مخطط االعتامد الخاص مباليزيا. وقال 

عبد النارص إبراهيم إنَّ مفتشني مرتقبني من الفلبني واليمن 

ورسي النكا يأتون إىل ماليزيا كذلك قصد التدريب واالعتامد.

وقال بريسيت إنَّ نجاح برنامج ماليزيا للتدريب عىل االختبار 

غري املتلف ميكن أن يكون مبثابة منوذج ومصدر إلهام للبلدان 

األخرى التي ترغب يف وضع برنامج محيل العتامد االختبار 

ح املثال املاليزي أنَّ من املمكن بناء نظام  غري املتلف. "ويوضِّ

تستطيع  الوكالة  وأنَّ  الصفر  من  دوليًا  به  معرتف  اختبار 

املساعدة يف هذه العملية."

قد يبدو أنَّ هناك قاساًم مشرتكًا قلياًل جداً بني الرتميم يف مجال 

الفنون يف لندن وتصنيع الذخائر يف األرجنتني وبناء الجسور 

يف نيويورك وصناعة النفط والغاز يف ماليزيا. ولكنَّ ما يربط 

بني جميع هذه املجاالت هو طريقة مراقبة الجودة باستخدام 

اإلشعاعات، وهو ما يُعرَف باالختبار غري املتلف. 

وأهم تقنيات االختبار غري املتلف املتاحة يف السوق واألشيع 

الذي  اإلشعاعي،  التصوير  اختبار  هي  ماليزيا  يف  استخداًما 

يعتمد عىل االمتصاص التفريقي لألشعة السينية وأشعة غاما 

املنبعثة من أجهزة األشعة السينية ومصادر التصوير اإلشعاعي، 

عىل التوايل.

ويعمل اختبار التصوير اإلشعاعي باستخدام اإلشعاعات املؤينة 

)ومنها األشعة السينية أو أشعة غاما( لتكوين صورة للهيكل 

الداخيل للمواد الصلبة والصلدة، مثل الفوالذ أو الخرسانة. ومترُّ 

األشعة عرب املادة وتعرض فيلاًم موضوًعا يف الجهة األخرى من 

هذه املادة. وتختلف عتمة الفيلم بحسب كمية اإلشعاعات 

التي  فاملواد  اختبارها:  يجري  التي  القطعة  عرب  تصله  التي 

بها مناطق أقل ُسمًكا أو أقل كثافة تسمح بعبور إشعاعات 

أكرث عربها. وميكن استخدام هذه االختالفات يف عتمة الصورة 

لتحديد كثافة أو تكوين املادة، كام أنَّها تكشف عن أي عيوب 

أو ثغرات داخل املادة.

ويؤدي اختبار التصوير اإلشعاعي دوًرا حيويًا يف إنتاج وصيانة 

ترك مخلَّفات  أو  لها  والهياكل دون إحداث أي رضر  املواد 

ويضمن  وتحسينها،  الجودة  لتحديد  يُستَخَدم  وهو  مشعة. 

عن  الكشف  دة  املحدَّ االستخدامات  وتشمل  األمان.  بالتايل 

العيوب وتقييمها، وقياس األبعاد، والكشف عن الترسبات، 

وتحديد الخصائص الهيكلية، وقياس اإلجهاد وقياس التصدي 

الدينامييك، وتحليل السالمة الهيكلية، وفرز املواد، مثل تحديد 

موصلية املواد وتكوينها الكيميايئ.

الِعلم 
االختبار غري املتلف

تدعيم األمان والجودة

الخدمات املستوردة

الخدمات 

املحلية

 االختبار 

غري املتلف

يف ماليزيا، تكلِّف خدمات االختبار غري املتلف املحلية 
ُخمس تكاليف الخدمات املستورَدة. 
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عرض جوي لمنجم كوبر بيدي 
لحجر األوبال في أستراليا. 

 )الصورة من: ج. شارب/

.)Flickr.com/CC BY 2.0

القرن خالل  من  األول  العقد  يف  الطفرة  سنوات 

التعدين  عت صناعة  الحادي والعرشين، توسَّ

البلدان  من  العديد  استثامر  مع  وذلك  برسعة،  العاملية 

زيادة  إىل  الرامية  الجهود  يف  طائلة  مالية  مبالغ  والرشكات 

اإلنتاج وإشباع االقتصاد العاملي املتنامي برسعة واملتعطِّش 

للموارد الطبيعية. واليوم، ومع انخفاض أسعار السلع األساسية 

فإنَّ  اإلنتاج،  تكاليف  وارتفاع  الخام  املواد  جودة  وتقلص 

ترك هذه املناجم مفتوحة يعني تبسيط العمليات وتحسني 

القياس  ومحددات  اإلشعاعية  املقتفيات  وتعترب  اإلنتاجية. 

النووي من بني التقنيات التي متكِّن الصناعة من تحقيق هذه 

الزيادة يف الكفاءة.

ويعي القطاع الصناعي متاًما هذه القضايا. وقال نيك كامتوري، 

مدير برنامج البحوث يف منظمة الكومنولث للبحوث العلمية 

والصناعية، وهي وكالة علمية رائدة يف أسرتاليا تحتل الصدارة 

النووية  التقنيات  تطبيق  بشأن  والتطوير  البحث  أعامل  يف 

عىل صناعة التعدين، "إنَّ التحدي الكبري الذي تواجهه صناعة 

التعدين اليوم هو أنَّ املياه أصبحت أقل وأن الطاقة أضحت 

أكرث  منخفًضا  بات  الخام  للمواد  الحايل  املستوى  وأن  أغىل 

فأكرث." "لذلك فإننا نحتاج إىل تكنولوجيا جديدة متكِّننا من 

تعدين املواد بطريقة انتقائية أكرث ودون إهدار املياه والطاقة 

يف مواد خام منخفضة الرتبة للغاية."  

بالحفاظ  يتعلَّق  فاألمر  النهائية بسيطة:  املحصلة  "إنَّ  وقال 

عىل الصخور الجيدة والتخلُّص من الصخور الرديئة قبل إهدار 

الطاقة واملياه يف معالجتها."

ويف عمليات التعدين، من الرضوري تحليل الخامات السائبة، 

تُنَقل عىل حزام  من 1000 إىل 000 10 طن للساعة، وهي 

إىل  املهندسون  يحتاج  ودقيق،  تحليل رسيع  وإلجراء  سيّار. 

التي  العنارص  تحديد  أجل  من  الخامات  يف  للنظر  طريقة 

تحتويها وقياس كمياتها. وقال كامتوري إن التقنيات النووية 

هي "األنسب بالتأكيد" لهذا النوع من التحليل.  

وأضاف قائاًل "إنَّ للنيوترونات أو األشعة السينية أو أشعة غاما 

العالية الطاقة قدرة كبرية عىل االخرتاق كام أنها قادرة عىل 

تحليل كميات كبرية من املواد بدقة تامة حيث تفشل الُنُهج 

األخرى يف ذلك".

وقال باتريك بريسيت، وهو خبري يف التكنولوجيا الصناعية يف 

الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إنَّ صناعات التعدين تستخدم 

أجل  من  النووي  القياس  دات  ومحدِّ اإلشعاعية  املقتفيات 

املنتجات وتحقيق املستوى األمثل للعمليات  تحسني جودة 

التعدين  واالقتصاد يف الطاقة واملواد. "فالعديد من رشكات 

قد اعرتفت اليوم كذلك باملزايا االقتصادية واالجتامعية الكربى 

لتكنولوجيا النظائر املشعة."

ة النووية العدسة املكربِّ
والصناعية  العلمية  للبحوث  الكومنولث  منظمة  تعترب 

القامئة  التقنيات  استخدام  تطوير  مجال  يف  رائدة  منظمة 

عىل املجال النووي للقيام بجملة أمور منها، التنقيب وفرز 

املعادن واالستشعار والتحليل يف الوقت الحقيقي. وقد طوَّرت 

املنظمة محلِّاًل جديًدا يجمع بني تألق األشعة السينية وحيود 

األشعة السينية من أجل تحديد خصائص املعادن برسعة عند 

مستويات األجزاء من املليار. وتستطيع هذه التقنية الكشف 

عن املعادن حتى مستويات تصل إىل نحو مئات األجزاء من 

املليار فيام يتعلق بالعنارص الرئيسية، فتقيس املعادن الثمينة، 

مثل الذهب، والفضة، واليورانيوم وعنارص مجموعات  البالتني، 

وامللوِّثات الهامة مثل الرصاص والزئبق والزرنيخ عند مستويات 

تصل إىل بضعة غرامات من الطن أو أقل من ذلك.

التعدين الُمرِبح بمساعدة التكنولوجيا اإلشعاعية
بقلم رودولفو كويفنكو

تكنولوجيا  إلى  نحتاج  "إننا 
تعدين  من  تمكِّننا  جديدة 
المواد بطريقة انتقائية أكثر 
ودون إهدار المياه والطاقة 
منخفضة  خام  مواد  في 

الرتبة للغاية."

— نيك كاتموري، مدير برنامج البحوث، 

منظمة الكومنولث للبحوث العلمية 

والصناعية، أستراليا

تدعيم األمان والجودة
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الذهب الخام في مصفوفة 
 )الصورة من: ج. سانت جون

 .)Flickr.com/CC BY 2.0

كام وضعت املنظمة املذكورة مؤخرًا طريقة للتحليل بالتنشيط 

بأشعة غاما، وهي طريقة تستخدم أشعة سينية عالية الطاقة 

لقياس عينات خام يف نظام تشغيل آيل دون حاجة إىل عملية 

شاقة إلعداد العينات أو الدخول إىل مفاعل نووي من أجل 

إجراء تحليل بالتنشيط النيوتروين. وتعترب هذه التقنية فعالة 

عىل وجه الخصوص يف الكشف عن محتوى الذهب يف مختلف 

أنواع العينات )انظر اإلطار(.

 التعاون مع الوكالة: 
تقاسم التكنولوجيا

يف  والصناعية  العلمية  للبحوث  الكومنولث  منظمة  تُشارك 

الذرية  للطاقة  الدولية  للوكالة  تابع  منسق  بحثي  مرشوع 

حول تطوير أساليب القياس اإلشعاعي يف استكشاف وتعدين 

التي  التكنولوجيا  املنظمة  تلك  والفلزات، وتتقاسم  املعادن 

رتها مع العلامء من جميع أنحاء العامل. طوَّ

استخدام  الوكالة بشأن  تعاون أسرتاليا مع  الواقع، يعود  ويف 

النيوترونات واألشعة السينية واملقتفيات اإلشعاعية إىل مثانينات 

القرن املايض عندما كانت هذه التكنولوجيا حديثة العهد.

وألنَّ أسرتاليا هي واحدة من البلدان الخمسة التي تحتل الصدارة 

ر العديد من مجاالت  يف مجال التعدين يف العامل، فإنَّها تتصدَّ

التطبيقات النووية التي تستخدمها الصناعة. والعديد من هذه 

التطبيقات هي تكنولوجيات عريقة جًدا كام أنَّ سجلَّها حافل 

بالنجاح يف امليدان وتُستَخدم استخداًما تجاريًا ناجًحا. 

ق  وقال كامتوري إنَّ مشاركة أسرتاليا يف املرشوع البحثي املنسَّ

التابع للوكالة هي مشاركة تركِّز باألساس عىل نقل التكنولوجيا 

إىل البلدان األخرى. 

قة الخاصة بالوكالة آلية للجمع  وتوفِّر املشاريع البحثية املنسَّ

بني باحثني قادمني من مؤسسات يف البلدان املتقدمة والنامية 

عىل حد سواء للتعاون عىل موضوع بحثي محدد، ولتبادل 

املعارف ونقلها يف مجال استخدام التقنيات النووية ألغراض 

التطبيقات السلمية املتنوعة.

وعي  عىل  األخرى  البلدان  جعل  نريد  "إننا  كامتوري  وقال 

هذه  تدرك  ليك  رناها،  طوَّ التي  واملعارف  بالتكنولوجيات 

البلدان متاًما ما هو متاح لصناعة املعادن يف هذه املجاالت." 

"ُمرادنا هو رؤية هذه التكنولوجيا تعمُّ بالفائدة عىل بعض 

الدول األعضاء األخرى التي ميكنها عىل املدى املتوسط والبعيد 

أن تستخدم هذه التكنولوجيا من أجل استغالل أفضل للموارد 

لتحقيق الرفاه االقتصادي يف تلك البلدان."

يبلغ اإلنتاج العاملي من الذهب مليارات من الدوالرات سنوياً، 

وارتفاع سعر الذهب هو يف الغالب نتيجة الرتفاع تكاليف 

الغرام لكل  تجاريًا عند مستويات  الذهب  ن  تعدينه. ويُعدَّ

طن، وهناك بضع تقنيات تحليلية تتسم بالحساسية يف قياس 

املعادن بدقة عند هذه املستويات الشديدة االنخفاض. 

ويَستخدم التحليل بالتنشيط بأشعة غاما أشعة سينية عالية 

الطاقة إلثارة عنارص محددة يف املادة الخام، مام يؤدي إىل 

تنشيط أي أثر للذهب يف العينة. وتُطبَّق هذه التقنية عىل 

استخدامها  أو فيزيايئ، وميكن  الذهب يف أي شكل كيميايئ 

أو  الطينية  أو  الصلبة  املواد  يف  الذهب  محتوى  لقياس 

الحاصلة يف مصادر  التطورات  أحدث  بني  والجمع  السائلة. 

األشعة السينية العالية الطاقة وأجهزة كشف اإلشعاع وبني 

النمذجة الحاسوبية املتقدمة ميكِّن جهاز التحليل الذي وضعته 

منظمة الكومنولث للبحوث العلمية والصناعية من الكشف 

عن الذهب عند مستويات تقلُّ بعرشة أضعاف تقريبًا عن 

املستويات املمكنة باستخدام تقنيات أخرى. كام ميكِّن ذلك 

الجمع من الكشف عن مستويات منخفضة جدا يف عينات 

صغرية للغاية.

الِعلم 
استخراج كل أوقية من الذهب

تدعيم األمان والجودة
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الهش  'العجوز  اليمين: 
الضعيف' قبل تشعيعه بأشعة 

غاما
عملية  أنقذت  اليسار: 
التمثال  اآلثار  على  المحافظة 

القديم. 
تران،  كوك-خوي  من  هدية  الصورتان: 

بالمحافظة  المعنية  اإلقليمية  الورشة 

النووية على القطع الفنية(

أعامل الحفر التي متت يف عام 2001 يف بيكان، خالل 

وهو موقع ينتمي لحضارة املايا ويوجد يف والية 

كامبييش يف جنوب رشق املكسيك، تم اكتشاف متثال خشبي 

يبلغ من العمر 2000 عاًما مام أحدث ضجة يف مجتمع اآلثار يف 

املكسيك. ولقد كان التمثال الخشبي عالًِقا يف أعامق قرب منهار. 

وكان هذا التمثال أول قطعة خشبية تُكتَشف وميكن  بثقة 

تحديد تاريخها إىل أوائل فرتة شعب املايا القديم، ولكنه كان 

متثاالً يضمحل رويًدا رويًدا وكانت عدة أجزاء منه مكسورة. 

استطاع  فرنسا،  النووية ومبساعدة من  التكنولوجيا  وبفضل 

العلامء إعادته إىل سابق عهده وإىل مجده املايض. والتمثال 

معروض اليوم يف متحف كامبييش إىل جانب قطع فنية أخرى 

تنتمي لفن شعب املايا.

وقد نُفِّذت املعالجة اإلشعاعية باستخدام أشعة غاما يف مرفق 

التشعيع التابع للمعهد الوطني للبحوث النووية قرب مدينة 

مكسيكو. وكانت هذه التكنولوجيا التي تستخدم تكنولوجيا 

اإلطار(  )انظر  أثرية  غاما عىل قطع خشبية  بأشعة  البلمرة 

املبذولة يف  املكسيك  بجهود  يتعلق  فيام  نوعها'  'األوىل من 

مجال املحافظة عىل اآلثار. وبفضل عملية املحافظة عىل هذا 

االكتشاف الفريد، اكتسبت املكسيك الخربة الالزمة يف أحدث 

التكنولوجيا التي ميكن أن تحافظ عىل قطع فنية متقدمة يف 

العمر لها أهمية تاريخية. 

وبعد دراسة متأنية، تم تحديد جنس القطعة الفنية الخشبية 

عىل أنها ذكر. وقد تآكلت عدة أماكن يف الجسم املنحوت كثريًا 

وكانت بعض القطع مفقودة. وقالت أليخاندرا ألونسو-أولفريا، 

وهي من كبار الخرباء يف الرتميم يف إدارة املحافظة عىل اآلثار 

باملعهد الوطني لألنرثوبولوجيا والتاريخ، وشاركت يف مرشوع 

ني  الرتميم، إنَّ الكاحلني والقدمني يف الشكل املنحوت كانا هشَّ

لدرجة كبرية نظرًا لشكلهام الضيق، مام جعل هذه األماكن 

ل كامل كتلة الِحمل.  ضعيفة جًدا لتحمُّ

وأضافت قائلة "عىل الرغم من حالته غري املستقرة التي تسبَّب 

والتآكل  العمر  م يف  والتقدُّ املحيطة  الظروف  فيها اضطراب 

امليكانييك واالضمحالل البيولوجي، فقد رأى الفريق املكسييك-

الفرنيس بأنَّ هناك أماًل يف أنه ميكن للتقنيات النووية املتقدمة 

إنقاذ العجوز الهش الضعيف البالغ من العمر 2000 عاًما." 

كيف كان يبدو يا ترى؟
ح خصائص متثال املايا القديم،  قالت ألونسو-أولفريا، وهي توضِّ

21.5 سم  نُِحت عىل قطعة خشبية واحدة وبلغ طوله  إنه 

وعرضه عند قاعدته 17.5 سم. وأضافت بأنَّ وجه التمثال مل 

تكن له أي مالمح كام أنَّ األجزاء السفىل من الذراعني كانت 

التمثال عن قرب اكتُِشف بأنَّ هناك  مفقودة. وبعد دراسة 

رسوًما توضيحية عىل العديد من أجزاء الجسم، وبأنَّ القاعدة 

نة.  كانت ملوَّ

باملحافظة  املعنية  اإلقليمية  بالورشة  املكسيكيون  واتصل 

النووية عىل القطع الفنية يف غرونوبل بفرنسا، وهي جزء من 

لجنة الطاقة الذرية الفرنسية، طلبًا للمساعدة العلمية والتقنية 

عىل ترميم التمثال القديم. وتشتهر الورشة املذكورة بجهودها 

وحاميتها  العتيقة  الفنية  القطع  عىل  املحافظة  يف  الرائدة 

باستخدام عمليات التشعيع بأشعة غاما. 

وقال كوك-خوي تران، وهو من كبار الخرباء يف ميدان التشعيع 

بأشعة غاما يف الورشة اإلقليمية املعنية باملحافظة النووية عىل 

مت التدريب يف أساليب املحافظة عىل  القطع الفنية، التي قدَّ

بأشعة  التشعيع  باستخدام عمليات  وترميمها  الفنية  القطع 

غاما إىل خرباء من املكسيك، "لقد كانت فرصة بحثية تعاونية 

ممتازة للمؤسستني مًعا." 

'العجوز الهش الضعيف': المكسيك وفرنسا تنقذان 
تمثااًل عمره 2000 سنة باستخدام التقنيات النووية

بقلم آبها ديكسيت

غير  حالته  من  الرغم  "على 
الفريق  رأى  فقد  المستقرة، 
بأنَّ  المكسيكي-الفرنسي 
يمكن  أنه  في  أماًل  هناك 
المتقدمة  النووية  للتقنيات 
الهش  العجوز  إنقاذ 
العمر  من  البالغ  الضعيف 

2000 عاًما."

— أليخاندرا ألونسو-أولفيرا، من كبار 

الخبراء في الترميم في إدارة المحافظة 

على اآلثار، المعهد الوطني لألنثروبولوجيا 

والتاريخ، المكسيك

بصيص أمل

بعدقبل

'العجوز الهش الضعيف'
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لتمثال  الداعم  اإلطار  إعداد 
مايا من أجل تشريبه بالراتنج.

من اليسار إلى اليمين: الفريق 
أليخاندرا  المكسيكي،  التقني 
وكوك-خوي  ألونسو-أولفيرا 

تران
)الصورة: هدية من كوك-خوي تران، الورشة 

على  النووية  بالمحافظة  المعنية  اإلقليمية 

القطع الفنية(

وأجريت املعاينات املجهرية يف البداية من خالل الفحوصات 

املختربية عىل مستوى قاعدة القطعة الفنية الحساسة فقط. 

وقالت ألونسو-أولفريا "لقد كان ملس القطعة األساسية من 

التمثال صعبًا جداً بسبب حالته الهشة." وكانت هذه الدراسة 

رضورية لتقييم نوع الخشب واللون ومدى الرضر الذي أصابه 

من الكائنات البيولوجية وكذلك نسبة الرطوبة.

مكافحة الفطريات
أنَّ الخشب هو من الخشب  الفحوصات إىل  توّصلت هذه 

أصوله  وتعود  الزيريكوت،  ويسمى  الصلب،  االستوايئ 

مقاوم  الزيريكوت  بأنَّ  وأضافت  يوكاتان.  جزيرة  شبه  إىل 

طبيعي للفطريات أو لهجوم الكائنات الدقيقة األخرى التي 

بأنه لوِحظ خالل  ألونسو-أولفريا  ر الخشب. وأوضحت  تدمِّ

الفحوصات وجود خيطان، وهي شكل من أشكال الفطريات 

التي تنمو داخل خاليا الخشب.

وقرَّر علامء اآلثار إخضاع التمثال الخشبي للمعالجة بالبلمرة 

باستخدام أشعة غاما، وهي تقنية قد تقتل الفطريات وتحمي 

الطريقة أن  التمثال من أي تدهور إضايف. ومن شأن هذه 

معالِج  مثبٍِّت  استخدام  خالل  من  مستقًرا  الخشب  تجعل 

باإلشعاعات، ومتكِّن كذلك من استعادة اللون.

وقد طُبِّقت املعالجة اإلشعاعية باستخدام أشعة غاما املنبعثة 

من مصادر الكوبلت-60 مبعدالت جرعات منخفضة نسبيًا من 

أجل إبقاء درجة الحرارة داخل الخشب تحت السيطرة )عند 

حوايل 40-50 درجة مئوية( خالل عملية البلمرة. وأوضح تران 

بأنَّ معدالت جرعات أشعة غاما ينبغي أن تُرصد بعناية كل 

مرة لضامن تثبيت الخشب بطريقة سليمة. 

األخصائيني  بني  الوثيق  التعاون  إنَّ  ألونسو-أولفريا  وقالت 

املكسيكيني والفرنسيني كان حاساًم لنجاح هذا املرشوع. 

املعنية  اإلقليمية  الورشة  مع  بالتعاون  الوكالة،  م  وتقدِّ

الدول  إىل  الدعم  الفنية،  القطع  عىل  النووية  باملحافظة 

األعضاء يف استخدام تكنولوجيا التشعيع من أجل املحافظة 

يُنظَّم عدد من  ذلك،  إىل  وباإلضافة  التاريخية.  القطع  عىل 

نطاق  توسيع  أجل  من  للوكالة  التابعة  التدريبية  الدورات 

الوعي باستخدام العلوم والتقنيات النووية، وبناء القدرات 

عىل املحافظة عىل اآلثار بالتشعيع، وهي قدرات ميكن أن 

تساعد عىل إنقاذ قطع أثرية مميزة تساعد عىل فهم مجرى 

التاريخ يف بلد ما. 

إنَّ استخدام البلمرة بأشعة غاما لتثبيت القطع الفنية الخشبية 

املتدهورة يعتمد عىل مبدأ أنَّ بعض الراتنجات السائلة )مثل 

راتنجات البوليسرت أو األكريليك( ميكن بلمرتها يف املوقع إىل 

تعريضها  خالل  من  الخشب  مسام  داخل  صلبة  بوليمرات 

لإلشعاعات، مام يؤدي إىل تقوية هيكل الخشب. 

ويف الخطوة األوىل، ومن خالل تنظيف السطح بالكامل، تتم 

إزالة أي ُجسيامت صلبة تغطي القطعة الفنية باستخدام فُرش 

ناعمة. ويف الخطوة التالية، يتم بانتظام نرش راتنج سائٍل قابل 

للبلمرٍة داخل هيكل الخشب بواسطة عملية تفريغ وضغط 

تُعرف كذلك باإلرشاب بالضغط. 

وتشمل عملية اإلرشاب سد مسام الخشب مبادة ستمكِّن من 

خالل البلمرة يف املوقع بأشعة غاما من تقوية هيكل الخشب 

دون جعله يتقلًّص أو يتفكَّك. وتُصبح القطعة الفنية الخشبية 

املثبتة بالتايل أقل حساسية للتقلبات التي تحدث يف مستويات 

التشعيع، تُستخدم  الرطوبة من الخشب غري املعالَج. وبعد 

وسد  البناء  وإعادة  اإللصاق  مثل  للرتميم،  أخرى  إجراءات 

الفجوات، من أجل ترميم القطعة الفنية.

الِعلم 
املحافظة عىل القطع الفنية الخشبية املتدهورة باستخدام 

املعالجة بالبلمرة بأشعة غاما

بصيص أمل



ر  تفسِّ باسانفان  وانفيمول 
للُجسيمات  الجزيئي  التصميم 
النانوية لطالب مركز المعالجة 
البوليمرات  لتعديل  اإلشعاعية 
التابع  النانوية  والتكنولوجيا 
في  كاسيتسارت  لجامعة 
كأستاذة  تعمل  حيث  تايلند، 

مساعدة. 
)الصورة من: ت. بيرونبان(

تستخدم عرشات  الوكالة  األعضاء يف  الدول  من 

اليوم اإلشعاعات املؤيَّنة إلنتاج الُجسيامت 

النانوية الستخدامها يف الزراعة والطب ومستحرضات التجميل 

عن  أخرى  أعضاء  دول  تبحث  بينام  الصناعية،  والتطبيقات 

أدناه  م  وتقدِّ الخاصة.  وعملياتها  منتجاتها  إلنتاج  أساليب 

املعالجة  مركز  يف  املساعدة  األستاذة  باسانفان،  وانفيمول 

التابع  النانوية  والتكنولوجيا  البوليمرات  لتعديل  اإلشعاعية 

لجامعة كاسيتسارت يف تايلند، توضيًحا ألساسيات الجسيامت 

ث عن إمكانيات الحث. النانوية وتتحدَّ

إىل أي مدى يكون الُجسيم النانوي 
صغريًا؟

الُجسيامت النانوية هي هياكل صغرية جًدا من صنع اإلنسان 

 وتُقاس بالنانومرت. ويساوي واحد نانومرت واحًدا من املليار من املرت. 

أصغر  النانومرت  يعترب  يوميًا،  استخداًما  أكرث  وبعبارات 

بـ000 100 مرة من قطر شعرة واحدة. وال ميكن رؤية األشياء 

إىل  الباحثون  يحتاج  بل  املجرَّدة.  بالعني  النطاق  النانوية 

استخدام مجاهر قوية جًدا. 

والُجسيامت النانوية والهياكل النانوية ليست جديدة متاًما. 

ولكنَّ قدرة اإلنسان عىل العمل والقياس والتحكم عىل النطاق 

النانوي هي املسألة الجديدة.

ما هي استخدامات الُجسيامت 
النانوية وكيف ميكن صنعها؟

والطب  الزراعة  يف  النانوية  الُجسيامت  استخدام  مُيكن 

النانوي  والصناعة. ونظرًا لحجمها  التجميلية  واملستحرضات 

واالخرتاق  والنقل  للتخزين  ممتازة  أجهزة  فهي  النطاق، 

والتوزيع، وحمل وإيصال األدوية واألسمدة واملركّبات النشطة 

أو  الحي  الكائن  داخل  محددة  مواضع  إىل  إلخ،  بيولوجيًا 

الهيكل. 

وميكن أن تكون الُجسيامت النانوية مصنوعة من مركّبات غري 

عضوية ومن بوليمرات طبيعية واصطناعية. وبحسب الكيفية 

التي سيُستَخدم بها الُجسيم النانوي، ميكن تصنيعه يف هياكل 

وقرشة  نواة  بوليمرات  ن  تتكوَّ املثال،  سبيل  فعىل  متنوعة. 

نات: القرشة الخارجية )وهي  الُجسيامت النانوية من ثالثة مكوِّ

القرشة  ن  تكوِّ التي  الكيميائية  املواد  استقرار  بوليمر يحقِّق 

الداخلية(؛ والقرشة الداخلية )التي ميكن أن تكون مصنوعة 

من ُجسيامت مقاومة للامء(؛ والنواة املركزية، التي تحتوي عىل 

عوامل مضادة للميكروبات أو عىل عقاقري مكاِفحة للرسطان 

)انظر الشكل 1(. وميكن استخدام الُجسيامت النانوية التي لها 

مثل هذا الهيكل لتغليف الفواكه مام مينع منو الفطريات، مثل 

مرض النبات من نوع Sphaceloma ampelinum، وهو تعفن 

أحمر فاقع غالبًا ما يصيب العنب. 

ما هي التطبيقات الطبية املمكنة 
لهذه التكنولوجيا؟

م الُجسيامت النانوية فقط إلطالق محتواها يف  ميكن أن تُصمَّ

 . وقت معنيَّ )أو خالل فرتة زمنية محددة( ويف موضع معنيَّ

الجسيامت  تطوير  الباحثون عىل  يعمل  املثال،  فعىل سبيل 

النانوية التي عندما مُتزَج باملستحرضات الصيدالنية اإلشعاعية 

)أو تُصنَع من هذه املستحرضات بالذات( ال تنتقل سوى إىل 

ه إىل أي موضع آخر، والتي تكون  الخاليا الرسطانية وال تتوجَّ

قادرة عىل التغلغل داخل تلك الخاليا إلطالق األدوية الالزمة. 

وتشارك اثنتا عرشة دولة عضًوا، هي األرجنتني وإيران وإيطاليا 

وماليزيا  وسنغافورة  وتايلند  وبولندا  والربازيل  وباكستان 

مرشوع  يف  األمريكية،  املتحدة  والواليات  واملكسيك  ومرص 

الُجسيامت  استخدام  أجل  من  للوكالة  تابع  منسق  بحثي 

عندما يكون لألشياء الصغيرة جًدا أثر عظيم
اإلشعاعات المؤينة كأداة لهندسة النطاق النانوي

بقلم ساشا إينريكيز

النانوية  "الُجسيمات 
ليست  النانوية  والهياكل 
ولكنَّ  تماًما.  جديدة 
العمل  على  اإلنسان  قدرة 
على  والتحكم  والقياس 
النطاق النانوي هي المسألة 

الجديدة."

— وانفيمول باسانفان، األستاذة المساعدة 

في مركز المعالجة اإلشعاعية لتعديل 

البوليمرات والتكنولوجيا النانوية، جامعة 

كاسيتسارت، تايلند  

بصيص أمل
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بوليمرات  تتكوَّن  الشكل – 1: 
الُجسيمات  وقشرة  نواة 
نات:  مكوِّ ثالثة  من  النانوية 
)وهي  الخارجية  القشرة 
المواد  استقرار  يحقِّق  بوليمر 
القشرة  ن  تكوِّ التي  الكيميائية 
الداخلية  والقشرة  الداخلية(؛ 
)التي يمكن أن تكون مصنوعة 
للماء(؛  مقاومة  ُجسيمات  من 
التي  المركزية،  والنواة 
مضادة  عوامل  على  تحتوي 
عقاقير  على  أو  للميكروبات 

مكاِفحة للسرطان.

الشكل – 2: تحتوي بوليمرات 
الُجسيم  هذا  وقشرة   نواة 
النانوي على العوامل المضادة 
العقاقير  أو  للميكروبات 
خارج  للسرطان  المكاِفحة 
)وهي  الخارجية  القشرة 
المواد  استقرار  يحقِّق  بوليمر 
القشرة  ن  تكوِّ التي  الكيميائية 
الداخلية  والقشرة  الداخلية( 
)التي يمكن أن تكون مصنوعة 

من ُجسيمات مقاومة للماء(.

بصيص أمل

النانوية لصنع عقاقري تستهدف عالج الرسطان. وال تستطيع 

هذه املستحرضات الصيدالنية النانوية فقط اخرتاق الخاليا 

الرسطانية بسهولة أكرب من األنواع األخرى من املستحرضات 

مدة  الورمية  الكتلة  داخل  كذلك  تبقى  ولكنها  الصيدالنية، 

أطول من العقاقري األخرى. ويف حال نجاح هذا املرشوع، فإنَّه 

ميكن أن يُحِدث تغيريات جذرية يف عالج الرسطان عن طريق 

تقليل احتامل إلحاق الرضر بالخاليا السليمة، وبالتايل باملريض 

مة للقضاء عىل الخاليا الرسطانية. وميكن  بسبب العقاقري املصمَّ

تصميم هيكل هذه الُجسيامت النانوية عىل نحو مشابه ملا 

م بشكل مخالف متاًما. فعىل  ذكرته سابًقا أو ميكن أن تُصمَّ

سبيل املثال، يستخدم بعض الباحثني الُجسيامت النانوية التي 

تشبه بالُجسيم الذي يظهر يف الشكل 2.  

ما عالقة اإلشعاعات بالُجسيامت 
النانوية؟

بني لإلشعاعات املؤيِّنة يف بيئة خاضعة  إنَّ استخدام مهنيني مدرَّ

استخدامها  ميكن  وفعالة  رسيعة  أداة  هي  شديدة  لرقابة 

لتعديل و/أو مزج املواد التي ستُشكِّل ُجسيامت نانوية. وهي 

عملية نظيفة ومنخفضة الحرارة وميكن يف بعض األحيان إعداد 

وتعقيم منتوج مكوَّن من ُجسيم نانوي يف خطوة واحدة. 

وتجدر اإلشارة إىل أنَّ الُجسيامت النانوية التي يتم صنعها ال 

ة. تكون يف حد ذاتها ُجسيامت مشعَّ

)وملزيد من املعلومات عن تفاعل البوليمرات الطبيعية مع 

اإلشعاعات املؤّينة، انظر اإلطار الخاص بالِعلم يف الصفحة 11(.

كيف تُشارك الوكالة يف هذه 
العملية؟

اإلشعاعية  املعالجة  الستخدام  الرتويج  عىل  الوكالة  تعمل 

الطبيعة، مثل تلك املستخدمة لصنع ُجسيامت  للبوليمرات 

األعضاء  الدول  مساعدة  طريق  عن  جزئيا  وذلك  نانوية، 

عىل اكتساب وتطوير الخربة يف استخدام اإلشعاعات املؤينة 

الوكالة،  انفكت  والتجارية. وما  الطبية والصناعية  لألغراض 

د البلدان املهتمة بالتدريب )حلقات  طيلة 30 عاما خلت، تزوِّ

العمل وزيارات الخرباء واملنح الدراسية( يف هذا املجال، كام 

أنَّها نظَّمت مشاريع بحثية تعاونية متعددة البلدان وعملت 

يتعلق  فيام  اإلشعاعية  التكنولوجيا  حدود  استكشاف  عىل 

بالتعامل مع البوليمرات والجسيامت النانوية. 
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القرشة الخارجية

القرشة الداخلية

العوامل املضادة للميكروبات 

أو العقاقري املكافحة للرسطان

العوامل املضادة للميكروبات 

أو العقاقري املكافحة للرسطان

الُجسيم النانوي

الُجسيم النانوي
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