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  استجابةً لطلبات الدول األعضاء، تُصدر األمانة استعراضاً شامالً يتناول التكنولوجيا النووية في كّلِ عام.

تعراض التكنولوجيا النووية لعام  لِّط اس وء على التطورات ٢٠١٩ويس هدها العالم في عام  البارزة الض التي ش
الت ٢٠١٨ ات المعّجِ ة، وتطبيق ة والنووي ذري ات ال ان ات القوى، والبي ة: تطبيق الي ارة الت االت المخت ، في المج
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  موجز جامع

يا من  ٤٥٠، حققت مفاعالت القوى النووية العاملة البالغ عددها ٢٠١٨في نهاية عام   -١ مفاعالً رقماً قياس
لت تلك القدرة إلى  غيغاواط (كهربائي)، بزيادة قدرها  ٣٩٦٫٤حيث القدرة العالمية على توليد الكهرباء، إذ وص

بكة الكهربائية ٢٠١٨. وخالل عام ٢٠١٧عام مقارنة بغيغاواط (كهربائي)  ٥ لت بالش عة، ُوّصِ مفاعالت،  تس
بعةوأُغلقت  ييدمفاعالت على نحو دائم، وبدأت أعمال  س ة تش مفاعالت. ومازالت آفاق النمو في األجلين  خمس
يا، حيث يوجد  والبعيدالقريب  ل  ٣٥تتركَّز في آس ييد، وكذلك  ٥٥من أص ل  ٥٨مفاعالً قيد التش  ٦٨من أص

لت بالشبكة الكهربائية منذ عام   .٢٠٠٥مفاعالً ُوّصِ

اء الت  -٢  ٣٠ي لديها محطات قوى نووية عاملة في الوقت الراهن، والبالغ عددها ومن بين الدول األعض
واً، هناك  واً  ١٤دولة عض ابق. دولة عض ييد ُعلِّقت في وقت س اريع تش تكمل مش يِّد مفاعالت جديدة أو تس ا تش إمَّ

ط لذلك ٢٨وثمَّ  من مزيج الطاقة الخاص بها أو تخّطِ ر في األخذ بالقوى النووية ض أو تتَّخذ خطوات  بلداً آخر تفّكِ
ييد أول محطة للقوى النووية لديها، وعدَّة بلدان  تجدَّة تعمل على تش دد. وهناك أربعة بلدان مس فعلية في هذا الص

مة من عملية إعداد البنية األساسية الالزمة  .أخرى بلغت مراحل متقّدِ

شير التوقُّعات التي وضعتها الوكالة في عام   -٣ شأن القدرة العال ٢٠١٨وت مية على توليد القوى النووية في ب
بة  تويات الحالية بحلول عام  ⁒٣٠الحالة المرتفعة إلى زيادة تلك القدرة بنس وزيادتها إلى  ٢٠٣٠مقارنة بالمس

عف تقريباً بحلول عام  تمر في القدرة ٢٠٥٠الض ة إلى تراجع مس ير التوقعات في الحالة المنخفض ، في حين تش
تويات عام لفترة تمتدُّ زهاء عقد واحد ق ع ٢٠٥٠بحلول عام  ٢٠٣٠بل أن تعود إلى مس . وهناك حاجة إلى التوسُّ

ارات االنبعاثات  اهمة القوى النووية في التخفيف من حدَّة تغير المناخ، وهو ما يتبيَّن من مس كثيراً في مس
 .)IPCC( المعروضة في تقرير خاص صادر عن الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ

من "الكتاب األحمر"، وهو تقرير مرجعي عالمي ذو حجية يصدر  والعشرونوكما تبيِّن الطبعة السادسة   -٤
كلَّ سنتين، فإنَّ اإلمدادات العالمية من اليورانيوم أكثر من كافية لتلبية االحتياجات المتوقَّعة في المستقبل المنظور، 

وف تؤديه الطاقة النوو رف النظر عن الدور الذي س وب تلبية الطلب على الكهرباء بص ية في نهاية المطاف ص
ركات على  واألهداف المناخية العالمية عار اليورانيوم ال يزال يحدُّ من قدرة الش تقبل. بيد أنَّ انخفاض أس في المس

اريع الجديدة. والقدرات العالمية في مجاالت  ييد المش ات الجدوى وتش اف وإجراء دراس تكش تثمار في االس االس
نع الوقودالتح ة  ويل واإلثراء وُص د في كلتا الحالتين المرتفعة والمنخفض أكثر من كافية لتلبية الطلب كما يتجسَّ

 . للتوقُّعات بشأن القدرة المنشأة على توليد القوى النووية

ين حيِّز   -٥ عيف اإلثراء، دخل اتفاق العبور المبرم مع الص رف الوكالة لليورانيوم الض وفيما يتعلق بمص
باط/فبراير الن تان ٢٠١٨فاذ في ش ي وكازاخس تين من االتحاد الروس ض ، وُوقِّعت عقود النقل مع المنظمتين المفوَّ

رين الثاني/نوفمبر  بتمبر وتش ركة ٢٠١٨في أيلول/س  Kazatomprom، على التوالي. ووقَّعت الوكالة عقوداً مع ش
 .إلثراءلشراء اليورانيوم الضعيف ا Orano Cycleالذرية الوطنية وشركة 

ة تبلغ   -٦ بة وحتى اليوم، تمَّ تفريغ كمي ية  ٤٠٠ ٠٠٠قرا ة من محطات القوى النوو طن من الفلزات الثقيل
بة  ها قرا ع من تهَلك، يخض ا في أحواض  ⁒٢٥كوقود نووي مس مَّ ية إ إلعادة المعالجة. وتُخزن الكمية المتبق

تهَلك بعيداً ع  ٢٧مرفقاً في  ١٥١ن المفاعالت والبالغ عددها المفاعالت أو في مرافق خزن الوقود النووي المس
 .بلداً 



٢  

 

ل   -٧ نوات المقبلة بالكثير من العمل في ميدان اإلخراج من الخدمة، وما يتص طالع في الس ويُتوقع االض
الح، فيما يخص مفاعالت القوى تص طة االس والمرافق األخرى المعنية بدورة  ،ومفاعالت البحوث ،بذلك من أنش

الت ،الحرجة والمجمعات ،الوقود تمرة تتحقَّق في هذه المجاالت  ،والمعّجِ ينات مس عيع. وهناك تحس ومرافق التش
 .باالستعانة بتكنولوجيات مثبتة وجديدة على حد سواء

أن التخلُّص الجيولوجي العميق من النفايات   -٨ طلع بها بش اريع التي تض وأحرزت عدَّة بلدان تقدماً في المش
تهلَك المعلن عنه باعتباره من النفايات. وفي غانا وماليزيا، بلغ التقدُّم مراحل  عاع و/أو الوقود المس القوية اإلش

روعين رائدين في مجال التخلُّص داخل حف مهمة عة المختومة المهملة. في إطار مش ادر المش بر من المص ر الس
 األخرى. وتوجد حول العالم مرافق عاملة معنية بالتخلُّص من سائر فئات النفايات المشعة

واستمر إحراز التقدُّم في مجال تعزيز األمان وتحسينه في محطات القوى النووية ومفاعالت البحوث في   -٩
ة العديد من بعثات استعراض النظراء والخدمات االستشارية في جميع مجاالت مختلف أنحاء العالم، ونفَّذت الوكال

اعدة من الوكالة في مجاالت مثل إدارة التقادم، وإدارة األخطار  اء التماس المس لت الدول األعض األمان. وواص
ع اإلطار الرقاب غيلية، ووض تفادة من الخبرات التش ي الالزم لبرامج الداخلية والخارجية، ومراقبة التلوث، واالس

رف  الً عن اإلخراج من الخدمة والتص طة الحجم أو النمطية، فض غيرة والمتوس القوى النووية، والمفاعالت الص
 .في النفايات المشعة

درت في عام   -١٠ طة  ٢٠١٨وص رورية لجميع أنش عدَّة مكتبات للبيانات النووية، وتُعدُّ هذه المكتبات ض
أ طلع بها بش لة البحث والتطوير المض واء في مجال القوى أو في المجاالت غير المتص ن التطبيقات النووية، س

بكة الدولية المعنية بتقييم البيانات النووية لتحفيز التقدُّم في تقييمات النويدات  (INDEN) بالقوى. وأُطلقت الش
 .كنولوجيات النوويةترونية، ولهذه التقييمات أهمية خاصة فيما يتعلق بالتوباستخدام المقاطع المستعرضة الني

الت والُحزم األيونية أحرزت   -١١ تخدام المعّجِ وأُفيد بأنَّ التكنولوجيات واألجهزة المبتكرة المنطوية على اس
ث الهواء، والتخفيف من  عة في مجاالت مثل االتصاالت اآلمنة، ومحاكاة األضرار المادية، ورصد تلوُّ نتائج مشّجِ

ث السطحي.حدَّة تأثير أكسيدات النيتروجين   وأكسيدات الكبريت في تغيُّر المناخ، وقياس التلوُّ

بالغ عددها   -١٢ ي دوراً مهما في دعم  ٥٥مفاعالً في  ٢٥٢وال تزال مفاعالت البحوث العاملة، ال لداً، تؤّدِ ب
، في بلدان سبعةقطاعات الطب والصناعة والتعليم والقوى النووية. وهناك مفاعالت بحوث جديدة قيد التشييد في 

ر في ذلك. وحتى اليوم، هناك  ييد مفاعالت بحوث جديدة أو تفّكِ مفاعل  ٩٩حين تخطط عدَّة بلدان أخرى لتش
ديد اإلثراء إلى اليورانيوم  ٤بحوث و تخدام اليورانيوم الش ا تم تحويلها من اس مرافق إلنتاج النظائر الطبية إمَّ

عيف اإلثراء أو  دري النيوتروني ٢٠١٨عام أنَّها في حالة إغالق. وفي  تأكيدالض ، تم تحويل المفاعل المص
عيف اإلثراء، وأُعيد  ديد اإلثراء إلى وقود اليورانيوم الض تخدام وقود اليورانيوم الش غَّر في نيجيريا من اس المص

ين.  عَّع إلى الص ديد اإلثراء المش ركة والوقود النووي الش ركة تقِدّم الحلول في مجال Curiumانتهت ش ، وهي ش
عيف اإلثراء، ما الطب  تخدام اليورانيوم الض ر على اس تهدفة لتقتص نع المواد المس النووي، من تحويل عملية ُص

ديد  ٩٩-من الموليبدينوم ⁒٧٥جعل قرابة  تخدام اليورانيوم الش . ورغم اإلثراءالمباع في العالم اليوم يُنتج دون اس
عيد العالمي فترات انقطاع وجيزة  ٢٠١٨أنَّ عام  هد على الص عيع ومعالجة المواد ش في بعض مرافق تش

نوعة من الموليبدينوم تهدفة المص عيد ٩٩-المس فر عن وقوع بعض حاالت النقص في اإلمدادات على الص ، ما أس
ون في القطاع  اإلقليمي، فقد ُعّوِض جانب من التقلبات في اإلنتاج عن طريق جهود بذلها المنتجون والممارس

 .الصحي
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سية الموجودة في الطبيعة في   -١٣ ستخدم اإلشعاعات األسا شئة ت والتصوير اإلشعاعي بالميونات هو تقنية نا
ينية  عة الس توى من الطاقة يفوق األش عة الكونية على مس عة الكونية. وتنطوي ميونات األش كل ميونات األش ش

عها أن تخترق الهياكل، حتى  ١٠ ٠٠٠النمطية بنحو  عف، ومن ثمَّ يكون بوس الكبيرة الحجم منها، دون أن ض
وير  تخدام تقنيات التص ية الطبيعية. ويمكن اس اس عاعات األس تويات اإلش عاعية تتجاوز مس تخلِّف جرعة إش
اإلشعاعي بالميونات كأداة غير متِلفة لدراسة سالمة هياكل مدنية بأكملها، مثل المباني والجسور واألنفاق. ويمكن 

يات في مج هذه التقن اً تطبيق  يدان وعلمالي علوم األرض أيض لك في م  األمان واألمن النوويين ياآلثار، وكذ
 والتصرف في النفايات المشعة.

وتخضع ماليين النساء كلَّ عام للفحص الطبي للكشف عن سرطان الثدي عن طريق التصوير اإلشعاعي   -١٤
رعة ممكنة مع ضمان أفضل ج للثدي باستخدام جرعة منخفضة من األشعة السينية. ومن الضروري إعطاء أقلّ 

ورة  توى ممكن من جودة الص تخدم لجميع أنواع األثداء وعلى اختالف تركيبتهامس . ومن أجل تحقيق ذلك، تس
الوحدات الحديثة التي توفِّر التصوير اإلشعاعي للثدي طائفة واسعة من طاقات الُحزم. وتساعد مختبرات المعايير 

فيات ع تش تندة إلى المعايير الدولية الثانوية لقياس الجرعات المس مان أن تكون الجرعات التي تعطيها مس لى ض
المتفق عليها. وتحتاج معدات قياس الجرعات إلى المعايرة بانتظام. وبغية قياس الجرعات بدقة، يوصى باستخدام 

 .العيادات في على نطاق طاقات الُحزم المختلفة الموجودةغرف تأيُّن عالية الجودة تحافظ على ثبات استجابتها 

عة   -١٥ هة باألش رطانات فيما يخصّ وتنطوي الجراحة الموجَّ تويات  الس ائية على إمكانية تقليل مس النس
االعتالل في األجلين القصير والطويل بالمقارنة باستئصال العقد اللمفاوية بالكامل. وتؤدي العقد اللمفاوية الخافرة 

، ومن ثمَّ فإنَّ تحديد أماكنها وأخذ (النقائل السرطانية) دوراً أساسيا في عملية انتقال السرطان من عضو إلى آخر
رطان. ال أخذ الخزعات من العقد اللمفاوية  ويُعدُّ خزعات منها من الجوانب المحورية في العديد من عالجات الس

لوب الوحيد الموثوق لفحص العقد اللمفاوية في مرحلة  رطانية المجهريةالخافرة األس . والتطور األهم النقائل الس
عة فيما يتعلق بعالج السفي مجال الجراحة الموجَّ  ائية هو بدء العمل في غرف العمليات هة باألش رطانات النس

 .بأجهزة مثل كاميرات أشعة غاما المحمولة

من خلوّ  -١٦ عيع األغذية جزءاً مهما من مرحلة ما بعد اإلنتاج، إذ تض ل عملية تش ّكِ األغذية من  وتش
م الغذائي مُّ ّبِب التس عمر فة لألغذية، ومن ثمَّ تُطيل أو الكائنات الدقيقة المتلِ  ،أو اآلفات ،الميكروبات التي تس

الحية تخزينها لة كبيرة الحجم، ص عيع األغذية كثيراً ما يُعهد به إلى مرافق منفص . وقد جرت العادة على أنَّ تش
د الطريق أمام اتِّباع نهج جديد.  لة يمّهِ عيع جديدة وتكنولوجيات ذات ص تحداث أجهزة تش وتقلّص غير أنَّ اس

ير التطورات األخيرة في مجال  حجم األجهزة التكنولوجيا ينية، وتش عة الس التي تولِّد ُحزم اإللكترونات واألش
هولة  عيع في خطوط تعبئة األغذية بس تقبل تركيب وحدات التش ادر اآللية إلى أنَّه قد يمكن في المس عيع بالمص التش

 . أكبر

تيالد ابتكارية من   -١٧ تحداث خطوط اس اء تغيُّر المناخ اس يل من جرَّ ائر الكبيرة في المحاص وتتطلَّب الخس
ِكّل مزيج التقنيات الذي يجمع بين  مان األمن الغذائي العالمي. ويش تيالد الطفري للنباتات كل من أجل ض االس

اليب الغزيرة اإلنتاجية في تحدي مات واألس اعدة الواس فةً ناجعة لتحقيق واالنتقاء بمس د األنماط الظاهرية وص
عمليات إلدارة تسلسل سير العمل بما يكفل الفعالية من حيث ب ويتمُّ األخذالتكيُّف السريع للنباتات مع تغيُّر المناخ. 

تحثة التي تُنتج أنماطاً ظاهرية بعينها، وهذه التكنولوجيات والمنهجيات تتدفق  التكلفة في تحديد الطفرات المس
 .رة متزايدة إلى الدول األعضاءبصو

 



٤  

 

بة أن يرتفع ومن المتوقع   -١٨ أ الحيواني بنس بحلول عام  ⁒٧٠-٦٠الطلب العالمي على األغذية ذات المنش
وف تحتاج إلى تكثيف ما لديها من نظم ٢٠٥٠ ناعة الثروة الحيوانية من تلبية هذا الطلب، س . وحتى تتمكَّن ص

وسيتعيَّن مضاعفة إمكانية الوصول إلى إمدادات العلف والكأل والمراعي الجيدة. اإلنتاج باالستعانة بالتكنولوجيا. 
اهمة في تكوين مجموعة بيانات عن  ويمكن عن طريق تطبيق التكنولوجيا النظيرية والنووية تطبيقاً ابتكاريا المس

ل عليه الحيوانات من العلف والنظم الغذائية التي تختارها وم ائش مقدار الغذاء الذي تحص قدار المغذيات في الحش
ي على العلف  تراتيجيات مالئمة إلدارة التغذِّ ع اس د بهذه البيانات في وض ترش التي تتغذى عليها، بحيث يُس
الت الغذائية من المعادن الالزمة  والرعي. ويمكن للدراسات بشأن المغذيات الدقيقة أن توفِّر األساس لتحديد المكّمِ

 . صحة الحيوانات وإنتاجياتهالتحقيق أفضل مستوى ممكن من 



١  

 

 ٢٠١٩استعراض التكنولوجيا النووية لعام 

 التقرير الرئيسي
 

 تطبيقات القوى  -ألف

 القوى النووية اليوم  -١-ألف

مفاعالً،  ٤٥٠، كان عدد مفاعالت القوى النووية العاملة حول العالم ٢٠١٨كانون األول/ديسمبر  ٣١في   -١
)، وهو أعلى رقم ١-(انظر الجدول ألف ١)غيغاواط (كهربائي ٣٩٦٫٤ بلغتبقدرة إجمالية على توليد الكهرباء 

ل ذلك زيادة قدرها نحو  في القدرة اإلجمالية، مقارنةً بأرقام عام غيغاواط (كهربائي)  ٥يتحقَّق حتى اآلن. ويمّثِ
غيل منها ٢٠١٧ دة بالماء الخفيف؛  ⁒٨٢٫٢. والمفاعالت قيد التش ٪ مفاعالت مهدَّأة ١٠٫٩ومفاعالت مهدَّأة ومبرَّ

دة بالماء الثقيل؛  دة بالماء الخفيف ومهدَّأة بالغرافيت؛ ٣٫١وومبرَّ دة بالغاز. ٣٫١و٪ مفاعالت مبرَّ ٪ مفاعالت مبرَّ
ائل. وأنتج وهن دة بفلز س ريعة مبرَّ من الكهرباء المولَّدة  ⁒٨٩مفاعل ماء خفيف قرابة  ٣٧٦اك ثالثة مفاعالت س

 ً   .نوويا

بكة الكهربائية ٢٠١٨وفي عام   -٢ لت بالش عة، ُوّصِ غوط: منها  تس بعةمفاعالت جديدة تعمل بالماء المض  س
)، واثنان في ٥-، ويانغ جيانغ٤-، وتيانوان١-، وتايشان٢-، وسانمن١-، وسانمن٢-، وهايانغ١-في الصين (هايانغ

في  ١-). وخضعت سبعة مفاعالت لإلغالق الدائم، وهي: تشينشان٤-وروستوف ١-٢االتحاد الروسي (لينينغراد 
ين؛ وإيكاتا ي؛  ١-في اليابان؛ ولينينغراد ١-وأوناغاوا ٢-وأوهي ١-وأوهي ٢-تايوان، الص في االتحاد الروس

  وأويستر كريك في الواليات المتحدة األمريكية).

  عدد المفاعالت قيد التشييد حسب المنطقة.  -١-ألف-الشكل                            
  )http://www.iaea.org/pris(المصدر: نظام المعلومات عن مفاعالت القوى التابع للوكالة 

                                                            
  الغيغاواط (الكهربائي) الواحد هو مقدار من القوى الكهربائية يعادل ألف مليون واط.  ١

٢٠٠٣ ٢٠٠٤٢٠٠٥٢٠٠٦٢٠٠٧٢٠٠٨٢٠٠٩ ٢٠١٠٢٠١١٢٠١٢٢٠١٣٢٠١٤٢٠١٥ ٢٠١٦٢٠١٧٢٠١٨

٢ ٢ ٢ ٢ ٢ ٢ ٢ ٢ ٢ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١  

٢ ٢ ٤ ٥  ٥ ٥ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ٠ ٠ ٠ ٠  

٢٠ ٢٦ ٢٨ ٣٢ ٣٥ ٣٨ ٣٧ ٣٥ ٣٨ ٣٠ ٢١ ١٣ ٩ ٧ ٩ ١٠  

١٥ ١٤ ١٢ ١٣ ١١ ١٠ ١٠ ٩ ٨ ٧ ٨ ٨ ٩ ١٠ ١٠ ٩  
١٣ ١٣ ١٣ ١٤ ١٥ ١٥ ١٤ ١٦ ١٧ ١٦ ١٢ ١٠ ٨ ٧ ٧ ١٠  
٣ ٢ ٢ ٢ ٢ ٢ ٢ ٢ ٢ ٢ ٢ ٢ ١ ١ ٠ ٠  

الالتينية –أمريكا 

الشمالية –أمريكا 

الشرق األقصى -آسيا 

الشرق األوسط وجنوب آسيا -آسيا 

الوسطى والشرقية -أوروبا 

الغربية -أوروبا 

٨٠  

٧٠  

٦٠  

٥٠  

٤٠  

٣٠  

٢٠  

١٠  

٠ 
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مبر  ٣١وفي   -٣ ييد في  ٥٥، كان هناك ٢٠١٨كانون األول/ديس ييد. وبدأت أعمال التش مفاعالً قيد التش
ك  ١-المفاعالت أكويو ي)، وروبور ١-٢(تركيا)، وكورس ين ٢-(االتحاد الروس  ٦-كوري-(بنغالديش)، وش

ع، وكذلك آفاق النمو في  ١-(جمهورية كوريا)، وهينكلي بوينت ج (المملكة المتحدة). وال تزال حاالت التوسُّ
كل ألفوالبعيداألجلين القريب  يا (الش يا  ٣٥)، حيث يوجد ١-، تتركَّز في آس ييد. ويوجد في آس مفاعالً قيد التش

لت بالشبكة الكهربائية منذ عام مفاعالً جدي ٦٨من أصل  ٥٨أيضاً    .٢٠٠٥داً ُوّصِ

  
 )أ() ٢٠١٨كانون األول/ديسمبر  ٣١مفاعالت القوى النووية قيد التشغيل وقيد التشييد في العالم (حتى  -١-الجدول ألف

  البلد

 المفاعالت قيد التشييد المفاعالت قيد التشغيل

إمدادات الكهرباء 

النووية في عام 

٢٠١٨  

إجمالي الخبرة 

التشغيلية حتى نهاية 

  ٢٠١٨عام 

 

 

عدد 

الوحدات

مجموع 

ميغاواط 

  (كهربائي)

عدد 

الوحدات

مجموع 

ميغاواط 

 (كهربائي)

-تيراواط

  ساعة

من  ٪

المجموع
  األشهر  األعوام

 

 

                        

  ٦  ١ ٢٩٨  ١٧٫٩  ١٩١٫٣  ٤٥٧٣  ٦  ٢٧ ٢٥٢  ٣٦  االتحاد الروسي

   ٢  ٨٥  ٤٫٧  ٦٫٥  ٢٥  ١  ١ ٦٣٣  ٣  األرجنتين

  ٨  ٤٤  ٢٥٫٦  ١٫٩      ٣٧٥  ١  أرمينيا

  ١  ٣٣٦  ٢٠٫٤  ٥٣٫٤      ٧ ١٢١  ٧  إسبانيا

  ٧  ٨٣٩  ١١٫٧  ٧١٫٩      ٩ ٥١٥  ٧  ألمانيا

      ٥ ٣٨٠  ٤    العربية المتحدة اإلمارات

  ٦  ٥٠٣  ٥٣٫٠  ٧٩٫٥  ٢ ٠٧٠  ٢  ١٣ ١٠٧  ١٥  أوكرانيا

  ٤  ٧  ٢٫١  ٦٫٣    ٩١٥  ١  )اإلسالمية-جمهورية(إيران 

  ٥  ٧٧  ٦٫٨  ٩٫٣  ٢ ٠٢٨  ٢  ١ ٣١٨  ٥  باكستان

  ٣  ٥٥  ٢٫٧  ١٤٫٨  ١ ٣٤٠  ١  ١ ٨٨٤  ٢  البرازيل

  ٧  ٢٩٦  ٣٩٫٠  ٢٧٫٣      ٥ ٩١٨  ٧  بلجيكا

  ٣  ١٦٥  ٣٤٫٧  ١٥٫٤    ١ ٩٦٦  ٢  بلغاريا

      ٢١٦٠  ٢    بنغالديش

      ٢ ٢٢٠  ٢    بيالروس

      ١ ١١٤  ١    تركيا

  ١٠  ١٦٤  ٣٤٫٥  ٢٨٫٣    ٣ ٩٣٢  ٦  الجمهورية التشيكية

  ٥  ٥٤٧  ٢٣٫٧  ١٢٧٫١  ٦٧٠٠  ٥  ٢٢ ٤٤٤  ٢٤  جمهورية كوريا

  ٣  ٦٨  ٤٫٧  ١٠٫٦      ١ ٨٦٠  ٢  جنوب أفريقيا

  ١١  ٣٣  ١٧٫٢  ١٠٫٥    ١ ٣٠٠  ٢  رومانيا

  ٧  ١٦٨  ٥٥٫٠  ١٣٫٨  ٨٨٠  ٢  ١ ٨١٤  ٤  سلوفاكيا

  ٣  ٣٧  ٣٥٫٩  ٥٫٥      ٦٨٨  ١  سلوفينيا

  ٠  ٤٥٩  ٤٠٫٣  ٦٥٫٩      ٨ ٦١٣  ٨  السويد

  ١١  ٢١٩  ٣٧٫٧  ٢٤٫٥      ٣ ٣٣٣  ٥  سويسرا

  ١١  ٣٢٢  ٤٫٢  ٢٧٧٫١  ١٠٩٨٢  ١١  ٤٢٨٥٨  ٤٦  الصين

  ٤  ٢ ٢٢٢  ٧١٫٧  ٣٩٥٫٩  ١ ٦٣٠  ١  ٦٣ ١٣٠  ٥٨  فرنسا
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  ٢٠١٨عام 

 

 

عدد 
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مجموع 

ميغاواط 
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عدد 

الوحدات
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  ٤  ١٥٩  ٣٢٫٤  ٢١٫٩  ١ ٦٠٠  ١  ٢ ٧٨٤  ٤  فنلندا

  ٦  ٧٥٠  ١٤٫٩  ٩٤٫٤      ١٣ ٥٥٤  ١٩  كندا

  ١١  ٥٣  ٥٫٣  ١٣٫٢      ١ ٥٥٢  ٢  المكسيك

  ٧  ١ ٦٠٤  ١٧٫٧  ٥٩٫١   ١ ٦٣٠  ١  ٨ ٩٢٣  ١٥  المملكة المتحدة

  ١١  ٥٠٤  ٣٫١  ٣٥٫٤   ٤ ٨٢٤  ٧  ٦ ٢٥٥  ٢٢  الهند

  ٢  ١٣٤  ٥٠٫٦  ١٤٫٩      ١ ٩٠٢  ٤  هنغاريا

  ٠  ٧٤  ٣٫١  ٣٫٣      ٤٨٢  ١  هولندا

  ٦  ٤ ٤٠٨  ١٩٫٣  ٨٠٨٫٠  ٢ ٢٣٤  ٢  ٩٩ ٠٦١  ٩٨  الواليات المتحدة األمريكية

  ٢  ١ ٨٦٣  ٦٫٢  ٤٩٫٣  ٢ ٦٥٣  ٢   ٣٦ ٤٧٦  ٣٨  اليابان

  ٤٥٠  (ب)، (ج)المجموع 
٤١٣ 

٣٩٦    
٨٨٠   ٢٥٦٣٫٠  ٥٦ ٦٤٣  ٥٥ 

١٧  
١١  

 .)http://www.iaea.org/prisاستُِقيت البيانات من نظام المعلومات عن مفاعالت القوى التابع للوكالة، المتاح على الموقع الشبكي ( -أ

مل األرقام اإلجمالية البيانات  -ب ين: مالحظة:  تش غيل؛ ووحدتان،  ٤٤٤٨وحدات،  ٥التالية المتعلقة بتايوان، الص ميغاواط (كهربائي) قيد التش
  من إجمالي الكهرباء المولدة. ٪١١٫٤ساعة من الكهرباء المولدة نوويا، بما يمثل –تيراواط ٢٦٫٧ميغاواط (كهربائي) قيد التشييد؛ و ٢٦٠٠

اً محطا -ج غيلية أيض مل إجمالي الخبرة التش تان ( ٨عاماً و ٨٠ت مغلقة في إيطاليا (يش هر)؛ وكازاخس هر)؛ وليتوانيا  ١٠عاماً و ٢٥أش أش
  أعوام وشهر واحد). ٢٢٤أشهر)؛ والمحطات المغلقة والعاملة في تايوان، الصين ( ٦عاماً و ٤٣(

 
  
 

لة  -١-١-ألف   البلدان المشغِّ

بالغ عددها  مفاعالت، ومن بين ٢٠١٨في نهاية عام   -٤ عالم ال ، مفاعالً  ٤٥٠القوى النووية العاملة في ال
بة  غيل منذ مدة  قيد ⁒٦٦كانت نس غيل الطويل األجل  ٣٠ تزيد علىالتش عاماً. ويجري تنفيذ برامج معنية بالتش

  .وبإدارة التقادم فيما يخص عدداً متزايداً من محطات القوى النووية

غيلي لمفاعالتها. ووافقت هيئة الطاقة الذرية   -٥ ارفت هنغاريا على االنتهاء من تمديد العمر التش وش
غيل  ها  ٢٠وحدات في محطة باكس للقوى النووية لمدة  أربعالهنغارية على تش افية بعد فترة ترخيص نة إض س

لية البالغة  نة. ومن المقرر أن  ٣٠األص هد عام يس ييد وحدتي ٢٠٢٠ش افيتين في محطة باكس البدء في تش ن إض
م باكس وهوللقوى النووية ( ار إليه باس روع يش غيل التجاري في عامي ٢-مش  ٢٠٢٦)، ويُتوقَّع أن يبدأ التش

 . ٢٠٢٧و

ييد الوحدة ٢٠١٨وفي أيار/مايو   -٦ المية أعمال تثبيت التربة في موقع تش تهلَّت جمهورية إيران اإلس ، اس
هر ميغاواط (كهربائي)، وهي واحدة من بين وحدتين مخطط لهما. ويُتوقع  ١٠٥٠المقرر أن تعمل بقدرة  ٢-بوش

 .، على التوالي٢٠٢٧و ٢٠٢٦بالشبكة الكهربائية في عامي  ٣-وبوشهر ٢-توصيل الوحدتين بوشهر
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في محطة دارلينغتون للقوى النووية. وتهدف أعمال التجديد  ٢وفي كندا، بدأت أعمال التجديد في الوحدة   -٧
طلع به تمرار المض ا في جميع وحدات المحطة، وهي أربع وحدات من طراز كاندو، إلى تمكين المحطة من االس

غيل حتى عام  طس . ٢٠٢٦، ومن المقرر االنتهاء من هذه األعمال بحلول عام ٢٠٥٥قيد التش وفي آب/أغس
م٢٠١٨ نوات، بما يش ر س غيل لمدَّة عش ة تش ل ثالث مراحل: ، ُمنحت محطة بيكيرنغ لتوليد القوى النووية رخص

غيل التجاري حتى عام  تمرار التش تقرار، مثل عمليات تفريغ الوقود وتفريغ ٢٠٢٤اس طة تحقيق االس ؛ وتنفيذ أنش
 المياه بعد اإلغالق؛ والخزن المأمون تحت المراقبة.

تراتيجية النمو النظيف   -٨ ى اس اء قدرات نووية جديدة بمقتض وفي إطار التزام الحكومة البريطانية بإرس
شآت نووية جديدة، واقترح قطاع الصناعة ٢٠١٧التي أصدرتها في عام  شييد من ، فقد اتَّخذت إجراءات لتشجيع ت

ل قدرتها إلى  آت جديدة تص ييد منش غيغاواط (كهربائي). ويجري العمل على تجهيز الموقع  ١٧٫٨النووية تش
ص للمفاعل األول في محطة هينكلي بوينت "ج" للقوى النووية، الذ بكة في عام المخص يله بالش ي يُعتزم توص

٢٠٢٥.  

تكملت محطة كوزلودوي في بلغاريا عملية ترقية يمكن أن تؤدي إلى تمديد ٢٠١٨وفي تموز/يوليه   -٩ ، اس
 ٢٠١٢قراراً صدر في عام  الوزراء، ألغى مجلس ٢٠١٨. وفي حزيران/يونيه ٢٠٥١عمرها التشغيلي حتى عام 

  ية، ليكفل إنعاش المشروع واستئناف العمل في الموقع.بوقف تشييد محطة بيليني للقوى النوو

أة في محطة ٢٠١٨وفي عام   -١٠ ع في القدرة المنش أن التوسُّ يك بش ات جارية في المكس ، كانت هناك دراس
  الغونا فيردي للقوى النووية.

يه   -١١ غيلي للوحدة ٢٠١٨وفي تموز/يول يد العمر التش مد ها تعمل على ت يا أنَّ دت أرمين كَّ في محطة  ٢، أ
  ميتسامور للقوى النووية.

ييد الوحدتين   -١٢ لة زيادة قدرة التوليد النووي عن طريق تش ط رومانيا لمواص في محطة  ٤و ٣وتخّطِ
يار/مايو  رنافودا للقوى النووية وإدخالهما في الخدمة. وفي أ رنافودا٢٠١٨تش ر إغالق الوحدة تش  ١-، تقرَّ

  .٢٠٢٦ألغراض التجديد في عام 

طس وفي آ  -١٣ يغة من خطة الموارد المتكاملة/خطة التنمية ٢٠١٨ب/أغس درت جنوب أفريقيا آخر ص ، أص
  .٢٠٣٠الوطنية، ولم تتوقع فيها حدوث نمو في قدرتها في مجال الطاقة النووية قبل عام 

يكية ٢٠١٨وفي أيار/مايو   -١٤ ركة الكهرباء الوطنية التش ة بيَّنت عدم وجود عقبات  ČEZ، أجرت ش دراس
غيليا جوهري ائل التقنية أمام بلوغ الوحدات في محطة تيميلين للقوى النووية عمراً تش ة تتعلق باألمان أو بالمس
لت الحكومة اتِّخاذ قرار بشأن بناء وحدات نووية جديدة. ٢٠١٨سنة. وفي أيار/مايو  ٦٠مقداره    أيضاً، أجَّ

دريجي لمحطات  -١٥ اء من اإلغالق الت ا، يُعتزم االنته ام  وفي بلجيك ة بحلول ع ا ٢٠٢٥القوى النووي . وكم
تراتيجية الطاقة الجديدة التي أقرتها الحكومة في آذار/مارس  غيل المفاعل ٢٠١٨أكَّدت اس وف يتوقف تش ، فس

ائر الوحدات ٢٠٢٣بحلول عام  ٢-والمفاعل تيهانج ٢٠٢٢بحلول عام  ٣-دويل وف تُغلق س في عام المتبقية ، وس
في إسبانيا، ومن  ٢٠٣٠-٢٠٢١لخطة الوطنية المتكاملة بشأن الطاقة والمناخ للفترة ويجري حاليا إعداد ا. ٢٠٢٥

ع جدول زمني  ر دور الطاقة النووية في مزيج الطاقة في البالد، بما في ذلك وض المتوقع أن تبيِّن هذه الخطة تطوُّ
ل ألمانيا اتِّباع  إلغالق محطات القوى النووية. ة التخليوتواص ياس ويد تدريجيا ع س ن الطاقة النووية. وتبقي الس

  وسويسرا على ما لديهما من محطات القوى النووية حسب الجداول الزمنية المقررة.
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رات األمان التي   -١٦ ح من مؤش توى، وهو ما يتض غيل محطات القوى النووية عالي المس وما يزال أمان تش
كل ألف لكل له عدد حاالت اإليقاف أو اإلغالق اليدوي أو التلقائي غير المخطط  ٢-تجمعها الوكالة. ويبيِّن الش

ف غير المخطَّط له إال مؤشراً واحداً ساعة (زهاء عام) من التشغيل للوحدة الواحدة. وليست حاالت اإليقا ٧٠٠٠
  من مؤشرات أداء األمان الشائعة االستخدام.

  

متوسط معدل حاالت اإليقاف غير المخطط له: عدد حاالت اإليقاف التلقائي واليدوي غير   -٢-الشكل ألف
ساعة من التشغيل للوحدة الواحدة. (المصدر: نظام معلومات مفاعالت القوى  ٧٠٠٠المخطط له التي تقع في كل 

  )org/priswww.iaea.التابع للوكالة: 
  

عة  -٢-١-ألف  البلدان المتوّسِ

لة البالغ عددها   -١٧ غِّ اء المش واً، هناك  ٣٠من بين الدول األعض واً تتَّخذ خطوات  ١١دولة عض دولة عض
يع نطاق  افية لتوليد القوى النووية أو توس ييد وحدات إض للقوى النووية. ومن بين  برامجهافعلية من أجل تش

ييد المفاعالت الجارية البالغ عددها  اريع تش روعاً، هناك  ٥٥مش طلع بها في بلدان لديها  ٤٦مش روعاً يُض مش
 ).٦) واالتحاد الروسي (٧) والهند (١١برامج قائمة للقوى النووية، وعلى رأسها الصين (

ين   -١٨ غيل و نوويةوحدة مفاعالت  ٤٦وفي الوقت الراهن، يوجد لدى الص ييد. وحدة  ١١قيد التش قيد التش
ت إلى الشبكة الكهربائية ٢٠١٨وفي عام  ، ١-، وهايانغ١-، وتايشان٢-، وسانمين١-(سانمين سبع وحدات، انضمَّ
انغ اي انغ٢-وه انغ جي انوان٥-، وي ة ٤-، وتي ابي ة الرق ة، وهي الهيئ ة الوطني اق د إدارة الط ّدِ ). ومن المتوقع أن تح

غيغاواط (كهربائي).  ١٥٠و ١٢٠بين  ٢٠٣٠في الصين، القيمة المستهدفة للقدرة النووية في عام  المعنية بالطاقة
ط الصين أيضاً لتشييد    .٢٠٣٠مفاعالً خارج البالد بحلول عام  ٣٠وتخّطِ

ى أحدث دمفاعالت قيد التشيي ٦و قيد التشغيل مفاعل قوى نووية ٣٧ويوجد لدى االتحاد الروسي   -١٩ . ويتوخَّ
ية االتحادية المحدَّدة الهدف أن البرا  ⁒٣٠-٢٥نصيب الطاقة النووية من إمدادات الكهرباء بين  يتراوحمج الروس

بحلول نهاية القرن. وفي  ⁒٨٠-٧٠ما بين ثم  ٢٠٥٠في عام  ⁒٥٠-٤٥ما بين ، ليرتفع إلى ٢٠٣٠بحلول عام 
ان/أبريل  يا، ٢٠١٨نيس ييد محطة عائمة للقوى النووية،  انتهت روس وف من تش وهي محطة أكاديميك لومونوس

  .٢٠١٩التي يُتوقع أن تدخل في الخدمة في عام 

١ 
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غوط أولكيليوتو  -٢٠ روع المفاعل األوروبي العامل بالماء المض في فنلندا إلى مرحلة اإلدخال  ٣-وانتقل مش
غيل اخنة. ويُعتزم أن يبدأ التش التجاري في أواخر  في الخدمة، إثر االنتهاء من االختبارات الوظيفية الباردة والس

ع في برنامجها. ٢٠١٩عام  ط للتوسُّ غيل لتوليد القوى النووية، وهي تخّطِ . وتوجد لدى فنلندا أربع وحدات قيد التش
. وال يزال مشروع ٢٠٣٨، بما يكفل تشغيلهما حتى عام ٢-وأولكيليوتو ١-وتم تمديد رخصتي الوحدتين أولكيليوتو

  .٢٠١٩ويُعتزم بدء أعمال التشييد في عام قيد استعراض الترخيص،  ١-هانهيكيفي

تهدفاً بحلول عام   -٢١ توى مس تان مس للقدرة على توليد القوى  ٢٠٣٠وحدَّدت خطة أمن الطاقة في باكس
غوط  ١١٠٠ميغاواط (كهربائي)، بما في ذلك  ٨٨٠٠النووية يبلغ  ميغاواط (كهربائي) من مفاعل الماء المض

  . ٢٠٢٥وتشغيله التجاري في عام  ٢٠٢٠الذي يُتوقع أن يبدأ تشييده في عام 

ً  ٩٨لدى الواليات المتحدة األمريكية  وجدوي  -٢٢ ييد  مفاعالً نووياً تجاريا غيل. ويجري العمل على تش قيد التش
غيل في  AP1000 المفاعالت من طرازمن  ٤و ٣الوحدتين  في محطة فوغتل في والية جورجيا، ويُعتزم بدء التش

يه ٢٠٢٢و ٢٠٢١عامي  حدة ، أُعلن أنَّ مركز دواين أرنو٢٠١٨. وفي تموز/يول قائم على وحدة وا قة ال طا لد لل
وف يُغلق نهائيا في أواخر عام  الحية انتهاء ، أي قبل ٢٠٢٠والكائن في والية أيوا س غيلهص ة تش بخمس  رخص

غيلي للوحدتين  لة بطلبات لتمديد العمر التش غِّ نوات. وتقدَّمت الجهات المش في محطة توركي بوينت في  ٤و ٣س
لفانيا، والوحدتين  ٣و ٢والية فلوريدا، والوحدتين  اري  ٢و ١في محطة بيتش بوتوم في والية بنس في محطة س

عاماً. والواليات المتحدة األمريكية هي أول بلد ينظر في تمديد العمر التشغيلي  ٨٠إلى  ٦٠في والية فرجينيا، من 
لى وحدة واحدة للتقاعد محطة أويستر كريك للقوى النووية القائمة ع وتوقَّف تشغيلعاماً.  ٨٠لمحطة نووية حتى 

  عاماً من التشغيل التجاري. ٤٩بعد قرابة  ٢٠١٨في أيلول/سبتمبر 

ي لعملية   -٢٣ ع وحدة إمبالس غيلي وتجديدها. ويُعتزم إدخال المفاعل  تمديدوفي األرجنتين، تخض عمرها التش
غير كاريم غيل في عام ميغاواط (كهربائي)، في الخدمة ألغرا ٣٠، الذي تبلغ قدرته ٢٥-النمطي الص ض بدء التش

، لتسمح بتشغيله ١-، مدَّدت الهيئة النووية الرقابية رخصة تشغيل المفاعل أتوشا٢٠١٨. وفي نيسان/أبريل ٢٠٢٢
  .٢٠٢٤حتى عام 

ا، ٢٠١٨في آذار/مارس   -٢٤ ركة القوى النووية الهندية المحدودة، من الهند، وهيئة كهرباء فرنس ، وقَّعت ش
أن  ا، اتفاقاً بش تة مفاعالت من طراز المفاعالت من فرنس م س ييد محطة جايتابور للقوى النووية، التي تض تش

أن  ي اتفاقاً بش رين األول/أكتوبر، وقَّعت الهند واالتحاد الروس غوط. وفي تش األوروبية التي تعمل بالماء المض
  في موقع لم يتحدَّد بعد. VVERتشييد محطة تضم ست وحدات مفاعالت من طراز 

ط إلنشاء   -٢٥ مفاعالت جديدة  أربعةوتسعى حكومة البرازيل إلى زيادة إنتاجها من القوى النووية، حيث تخّطِ
غيلها في الفترة غوط ليبدأ تش ييد المفاعل أنغرا٢٠٣٠-٢٠٢٥ بين عامي تعمل بالماء المض ، ٣-. وكانت أعمال تش

تؤنفت في عام  ١٤٠٥الذي تبلغ قدرته  غيل ٢٠١٠ميغاواط (كهربائي)، قد اس ، وتحدَّد الموعد المبدئي لبدء التش
ركة  ⁒٦٠. ومع ذلك، فقد تعطل التقدُّم في العمل عند قرابة ٢٠١٨في عام  عى ش تكمال الوحدة، وتس من اس

روع. وفي أيار/مايو، Eletronuclearالكهرباء النووية ( تئناف المش راكة الس ) إلى اتِّباع نموذج قائم على الش
تعراض نظراء  ركة الكهرباء النووية، التي تديرها الحكومة وهي الجهة وجدت بعثة اس أوفدتها الوكالة أنَّ ش

لة للمفاعل أنغرا   ، قد أحرزت تقدُّماً في إدارة تقادم المفاعل والتأهب لتشغيله الطويل األجل.١-المشغِّ
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ا   -٢٦ غيل لتوليد القوى النووية، وهناك وحدة جديدة في  ٥٨وتوجد لدى فرنس محطة فالمانفيل وحدة قيد التش
تراتيجية التطوير ٢٠١٩للقوى النووية يُعتزم تحميلها بالوقود بحلول نهاية عام  ية، فإنَّ اس . ووفقاً للحكومة الفرنس

ة ألغراض النمو  اق ال الط ل في مج انون التحوُّ ا ق داف التي نصَّ عليه األه ة ترتبط ب ة إزاء القوى النووي المتَّبع
دة الس ف عام النظيف وبالخطة المتعّدِ ر اعتمادها في منتص روع ٢٠١٩نوات في مجال الطاقة المقرَّ . وينصُّ مش

ة الطاقة النووية من مزيج الكهرباء في البالد  ٢٠٣٥الخطة على تحديد عام  ليكون الموعد النهائي لتقليص حص
عمل الحكومة . وسوف ت٢٠٣٥مفاعالً قائماً بحلول عام  ١٤. وبغية تحقيق هذه الغاية، سوف يتم إغالق ٪٥٠إلى 

صناعة النووية لوضع خطة عمل، بحلول عام  شأن ٢٠٢١مع قطاع ال ستند إليه عند اتِّخاذ قرار ب ساً يُ سا ، تكون أ
  تشييد مفاعالت جديدة للقوى النووية.

ادرة في و  -٢٧ أن إمدادات الكهرباء والطلب عليها في األجل الطويل والص ية الثامنة بش اس وفقاً للخطة األس
سمبر كانون األول/ شييد ٢٠١٧دي قبل  APR-1400وحدات من طراز  ٥، ستواصل جمهورية كوريا العمل على ت

غيلية للمحطات ٢٠٢٣عام  ييد وحدات جديدة أخرى أو إلى تمديد األعمار التش عى إلى تش . غير أنَّ البالد لن تس
ركة كوريا للهيدر٢٠١٨وفي حزيران/يونيه القائمة.  لة، وهي ش غِّ رت الجهة المش ولوجيا والقوى النووية، ، قرَّ

ونغ ادي أُجري وفقاً لخطة ١-إغالق ثاني أقدم مفاعل نووي في البالد، أي المفاعل ُولس ، بناء على تحليل اقتص
ل في مجال الطاقة. وكان العمل في المفاعل قد توقف منذ أيار/مايو  لغرض إجراء أعمال  ٢٠١٧الحكومة للتحوُّ

  صيانة مخطط لها.

ه  -٢٨ دة ٢٠١٨ وفي تموز/يولي ل في الوح دأ العم ه من المتوقع أن يب ي  ٣، أُعلن أنَّ ة موهوفتس في محط
)Mochovce ( ٢٠١٩للقوى النووية في سلوفاكيا في الربع الثاني من عام.  

غيل الوحدة روفنو٢٠١٨وفي تموز/يوليه   -٢٩ ة تش ً عاماً  ٢٠في أوكرانيا لمدَّة  ٣-، تم تمديد رخص افيا ، إض
تمر ت غيل المحطة حتى عام بحيث يمكن أن يس تُكملت خالل عام ٢٠٣٧ش أن  ٢٠١٨. واس ة جدوي بش دراس

كي ييد الوحدتين خميلنيتس تئناف تش كي ٣-اس تراتيجية الطاقة في أوكرانيا حتى عام ٤-وخميلنيتس ى "اس . وتتوخَّ
  .٢٠٣٥بحلول عام  ⁒٥٠" أن تكون حصة القوى النووية من إنتاج الكهرباء في البالد ٢٠٣٥

ة ٢٠١٨ز/يوليه وفي تمو  -٣٠ ية، التي أكَّدت تحديد حص اس ، وافقت الحكومة اليابانية على خطة الطاقة األس
ركة طوكيو للطاقة ٢٠١٨. وفي حزيران/يونيه ٢٠٣٠بحلول عام  ⁒٢٢-٢٠الطاقة النووية بنحو  ، أعلنت ش

يما داييني للقوى الن هرالكهربائية عن خطط إلخراج جميع الوحدات من الخدمة في محطة فوكوش  ووية. وفي الش
ر أنَّه سوف يُسمح ٢٠١٨في ظل معايير رقابية جديدة. وفي عام  ٤-، استؤنف العمل في الوحدة غينكاينفسه ، تقرَّ

  .٢-وتوكاي ٤-وأوهي ٣-باستمرار عمل الوحدات أوهي

 المستجدَّةالبلدان   -٣-١-ألف

ر في األخذ بالقوى النووية   -٣١ اء التي تفّكِ من مزيج الطاقة لديها أو تخطط لذلك أو من بين الدول األعض ض
وب تحقيقه، والبالغ عددها  تهلَّت  ٢٨تتَّخذ خطوات فعلية ص ية  ١٩دولة، اس اس أن البنية األس ات بش دولة دراس

ية الالزمة، ووقعت  ٥للقوى النووية، واتَّخذت  اس  ٥دول قرارها بالفعل وهي اآلن تعمل على إعداد البنية األس
  ن تعمل على اإلعداد لبدء أعمال التشييد أو شرعت في تلك األعمال بالفعل.دول عقوداً وهي اآل

ييد في جميع المفاعالت األربعة في محطة   -٣٢ ففي اإلمارات العربية المتحدة، أُحرز تقدُّم في أعمال التش
غيل الوحدة  ، ومن ٢٠٢٠أو أوائل عام  ٢٠١٩في أواخر عام  ١براكة للطاقة النووية. ومن المتوقع أن يبدأ تش

غيل الوحدة الثانية بعد عام من ذلك. وأُوفدت في عام  إلى اإلمارات العربية المتحدة بناًء  ٢٠١٨المقرر أن يبدأ تش
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من االستعراض المتكامل للبنية األساسية النووية. وفي بيالروس، تواصلت  ٣على طلبها بعثة في إطار المرحلة 
ييد أول محطة للقوى النووية في أو ستروفيتس، ومن المقرر إدخال الوحدتين األولى والثانية في الخدمة أعمال تش

انة للوحدة الثانية في محطة روبور  ٢٠٢٠و ٢٠١٩في عامي  بُّ الخرس على الترتيب. وفي بنغالديش، بدأ ص
على التوالي. وهناك  ٢٠٢٥و ٢٠٢٤في الخدمة في عامي  ٢و ١للقوى النووية. ومن المقرر إدخال الوحدتين 

روع إل وم مش ريعاً نوويا جديداً بموجب مرس نَّت تركيا تش اً. وس اء محطة قوى نووية ثانية مخطط له أيض نش
ييد محطة أكويو للقوى النووية، ومن المتوقع إدخال أول وحدة في الخدمة في عام  قانوني. وبدأت أعمال تش

ة الموقع قيد النظر فيما يخصُّ محطة للقوى النووي٢٠٢٣ ر، كانت رخص م . وفي مص وحدات في  أربعة تض
ييد في عام  بعة. ومن المتوقع أن تبدأ أعمال التش ى إدخال ٢٠٢٠الض الوحدات في الخدمة في عام  أولى، ويُتوخَّ

ر إيفاد بعثة إليها في إطار المرحلة ٢٠٢٦ ية النووية في  ٢. وطلبت مص اس تعراض المتكامل للبنية األس من االس
  .٢٠١٩تشرين األول/أكتوبر 

غير ومحطتين تقليديتين للقوى النووية وتتوخَّ   -٣٣ ييد مفاعل نمطي ص عودية تش على ى المملكة العربية الس
ة بمحطتي القوى النووية التقليديتين. ويُتوقع بدء نحو متوازٍ  راء الخاص طالع بعملية الش . ويجري اآلن االض

شييد المفاعل النمطي في عام  شييد المحطة األولى من م٢٠٢٠أعمال ت حطتي القوى النووية الكبيرتين ، وأعمال ت
ى إدخال هذه المحطة في الخدمة في عام ٢٠٢١في عام  دد بعثة في إطار . ٢٠٢٨، ويُتوخَّ وأُوفدت في هذا الص
ية النووية في تموز/يوليه  ٢المرحلة  اس تعراض المتكامل للبنية األس . وفي األردن، يجري العمل ٢٠١٨من االس

اً على إعداد برنامج مزدوج ال مل اختيار إحدى تكنولوجيات المفاعالت النمطية أيض ار للقوى النووية، بما يش مس
غيرة بحلول عام  ميغاواط (كهربائي) رهناً بالطلب على  ٦٠٠و ٢٠٠، بقدرة إجمالية تتراوح بين ٢٠١٩الص

تبلغ  ، وتشييد مفاعل كبير يعمل بالماء الخفيف المضغوط بقدرة٢٠٢٨-٢٠٢٧الكهرباء، ليجري نشرها في الفترة 
ام  ١٠٠٠نحو  د ع ائي)، على األرجح بع اواط (كهرب رين األول/أكتوبر ٢٠٣٠ميغ ، وقَّعت ٢٠١٨.  وفي تش

مُّ هذه المحطة وحدتين  ييد أول محطة للقوى النووية في البالد، وتض ي لتش تان اتفاقاً مع االتحاد الروس أوزبكس
ل إلى يوتبلغ قدرتها اإلجمال اء  ميغاواط (كهربائي). ٢٤٠٠ة ما يص ط نيجيريا إلنش مفاعالت، بنهج  أربعةوتخّطِ

غيل أول وحدة في عام  غيل فنقل الملكية، على أن يبدأ تش ييد واالمتالك والتش . وفي ٢٠٢٧قائم على نظام التش
اء برنامج للقوى النووية، يُعتزم إدخال أول محطة للقوى النووية  ي قدماً في إنش كينيا، ورهناً باتِّخاذ قرار بالمض

رين الثاني/نوفمبر  . وأُوفدت إلى٢٠٢٧في الخدمة في عام  ميم  ٢٠١٨البالد في تش بعثة في إطار خدمة تص
تعراض المتكامل للبنية  ٢المواقع واألحداث الخارجية. وطلبت كينيا إيفاد بعثة إليها في إطار المرحلة  من االس

طس  ية النووية في آب/أغس اس ييد مفاعل بحو٢٠١٩األس ث . وأعربت كينيا مؤخراً عن اهتمامها بالعمل على تش
ى إدخال أول وحدة في الخدمة في عام  ييد محطة قوى نووية. وفي بولندا، يُتوخَّ ، إذا ما قررت ٢٠٣٠قبل تش

  الحكومة المضي قدماً في برنامج القوى النووية.

ية النووية   -٣٤ اس اء البنية األس مها الوكالة في إرس اعدة التي تقّدِ تفيد من المس اء تس وال تزال الدول األعض
تدامة في الوطنية الال اء برامج مأمونة وآمنة ومس تناداً إلى نهج المعالم المرحلية البارزة، بما يدعم إنش زمة، اس

ات النظراء وإيفاد بعثات الخبراء وعقد  تعراض طالع باس اعدة على االض مجال القوى النووية. وتنطوي هذه المس
ية  ، بما يكفل تغطية منهجيةالالزمة الدورات التدريبية وتوفير األدوات اس ائل المتعلقة بالبنية األس لجميع المس

ألة. وعقب إيفاد  ١٩النووية التي يتناولها نهج المعالم المرحلية البارزة والبالغ عددها  بعثات في إطار  خمسمس
ية النووية في عام  اس تعراض المتكامل للبنية األس عودية ٢٠١٨االس ، إلى النيجر والفلبين والمملكة العربية الس

ودان  تعراض المتكامل للبنية والس طلع بها في إطار االس ل عدد البعثات المض واإلمارات العربية المتحدة، وص
  دولة عضواً. ٢٠بعثة أُوفدت إلى  ٢٧إلى  ٢٠٠٩األساسية النووية منذ إطالق هذه الخدمة في عام 
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  التوقُّعات بشأن نمو القوى النووية  -٢-ألف

ير توقُّعات الوكالة لعام   -٣٥ كل ألف( ٢٠١٨تش اور مع الخبراء اإلقليميين بما ٣-الش )، والتي أُعدَّت بالتش
عوبة في المحافظة  واق، إلى أنَّ القوى النووية قد تجد ص ات وأحوال األس ياس أن الس د أحدث المعلومات بش يجّسِ

ة حتى عام  ل٢٠٣٠على مكانتها الحالية في مزيج الطاقة العالمي. وفي إطار التوقُّعات المنخفض ّجِ افي  ، يس ص
بة تزيد على  أة على توليد الكهرباء النووية تراجعاً بنس  ٢٠١٧مقارنةً بقيمته في نهاية عام  ⁒١٠القدرة المنش

بة  ٣٩٢البالغة  ل إلى  ⁒٣٠غيغاواط (كهربائي). وفي الحالة المرتفعة، تزيد القدرة بنس غيغاواط  ٥١١لتص
ل الق٢٠٣٠(كهربائي) بحلول عام  ة لفترة تقترب من . وفي األمد األبعد، تواص درة تراجعها في الحالة المنخفض

توياتها في عام  ٢٠٥٠عقد من الزمن قبل أن تعود في عام  يب الطاقة النووية من ٢٠٣٠إلى مس ، مع تراجع نص
وفي الحالة المرتفعة، . ⁒٥٫٧مقارنة بنصيبها الحالي البالغ  ⁒٢٫٨القدرة العالمية على توليد الكهرباء ليصل إلى 

من قدرة التوليد  ⁒٥٫٨، بما يمثِّل ٢٠٥٠غيغاواط (كهربائي) بحلول عام  ٧٤٨تصل القدرة المنشأة إلى  يُتوقع أن
  العالمية.

تبدال   -٣٦ أن اس ة والمرتفعة إلى عدم اليقين بش ويرجع التفاوت الكبير بين التوقعات في الحالتين المنخفض
ر إحالتها إلى التقاعد  يما في تقريباً وما بعده ٢٠٣٠عام  فيالعدد الكبير من المفاعالت التي من المقرَّ ، وال س

  أمريكا الشمالية وأوروبا.

  

  )اليسارالتوقعات بشأن القدرات النووية العالمية في الحالة المرتفعة (إلى   -٣-ألف-الشكل
 ).اليمينوالمنخفضة (إلى 

(التقديرات بشأن  Energy, Electricity and Nuclear Power Estimates for the Period up to 2050(المصدر: 
 من سلسلة البيانات المرجعية الصادرة عن ١)، العدد ٢٠٥٠الطاقة والكهرباء والقوى النووية للفترة حتى عام 

 ).٢٠١٨الوكالة، 
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اهمة القوى النووية في التخفيف من حدَّة تغير المناخ، وهو ما   -٣٧ ع كثيراً في مس وهناك حاجة إلى التوسُّ
عاثات المعروضة في تقرير خاص صادر عن الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ يتبيَّن من مسارات االنب

توى   C 1.5°Global Warming ofبعنوان  هد ٢)درجة مئوية" ١٫٥("الحد من االحترار العالمي عند مس . وتش
توى  قة مع الحد من تغير المناخ عند مس ارات المتس يب  ١٫٥معظم المس القوى النووية درجة مئوية زيادة نص

روع ٢٠٥٠بحلول عام  وء في مش لَّط عليها الض ارات األربعة النموذجية التي يس بيل المثال فإنَّ المس ؛ وعلى س
بة ال  ات تتوقع زيادة في توليد القوى النووية بنس ياس عي الس بحلول عام  ⁒٥٩عن  تقلُّ الموجز الخاص بواض

  .٢٠١٠، مقارنة بعام ٢٠٥٠بحلول عام  ⁒٥٠١وما يصل إلى  ٢٠٣٠

عى بلدان   -٣٨ يا، حيث تس يما في آس اً في العالم النامي، وال س وال يزال االهتمام بالقوى النووية مرتفعاً أيض
ه من  رعة، مع التقليل في الوقت نفس ين والهند إلى تلبية الطلب على الكهرباء اآلخذ في التزايد بس مثل الص

ات الدولية الجارية حول تغير المناخ في إطار اتفاقية األمم المتحدة انبعاثات غازات الدفيئ ة. ومن ثمَّ فإنَّ المفاوض
أن تغير المناخ، بما في ذلك الدورة الرابعة  روناإلطارية بش لمؤتمر الدول األطراف في تلك االتفاقية  والعش

همة لتسليط الضوء على الدور الذي يمكن في كانون األول/ديسمبر في كاتوفيتسه، بولندا، تمثِّل فرصة م المعقودة
  أن تؤديه الطاقة النووية المنخفضة الكربون في التصدي للتحديات العالمية المتصلة بالمناخ والطاقة.

  دورة الوقود  -٣-ألف

  المرحلة االستهاللية  -١-٣-ألف

  موارد اليورانيوم وإنتاجه

نتين   -٣٩ در كلَّ س ور الذي يص تراك بين وكالة الطاقة النووية التابعة لمنظمة التعاون وكما يبيِّن المنش باالش
م "الكتاب األحمر"، في  اً باس ادي والوكالة الدولية للطاقة الذرية، والمعروف أيض والتنمية في الميدان االقتص

ادرة بعنوان " رين الص ة والعش ادس  ، فإنَّ ٣": موارده وإنتاجه والطلب عليه٢٠١٨اليورانيوم في عام طبعته الس
اإلمدادات العالمية من اليورانيوم أكثر من كافية لتلبية االحتياجات المتوقَّعة في المستقبل المنظور، بصرف النظر 
عن الدور الذي سوف تؤديه الطاقة النووية في نهاية المطاف صوب تلبية الطلب على الكهرباء وتحقيق المقاصد 

تقبل. بيد أنَّ ذ لة بتغيُّر المناخ في المس تثمارات الكبيرة والخبرات الفنية المتص وء على االس لِّط الض لك التقرير يس
العريضة التي سيتطلبها ضمان دخول موارد اليورانيوم المشار إليها حيز اإلنتاج في الوقت المناسب، بما في ذلك 

  الموارد الموجودة في مناجم هي حاليا قيد الرعاية والصيانة.

تمر في عام   -٤٠ ليم الفوري لليورانيوم، حيث ظلَّت عموماً في االنخفا ٢٠١٨واس عار التس بي في أس ض النس
، مع اتِّجاه ٢٠١٧دوالراً للكيلوغرام، بزيادة طفيفة عن نطاقها خالل عام  ٥٩دوالراً للكيلوغرام و ٤٧النطاق بين 

ركات ع عار إلى التقييد كثيراً من قدرة الش اعد عموماً على مدى العام. وأدَّى انخفاض األس د األموال ص لى حش
اريع عديدة متعلقة  ييد جديدة. وظلَّت مش اريع تش ات الجدوى وتنفيذ مش اف وإجراء دراس تكش الالزمة لالس

توى منخفض من اإلنفاق. اريع التي كانت قد فُتحت أو بلغت  باليورانيوم معلَّقة أو مقيَّدة بمس وهناك بعض المش
يانة أو ُخِفّض إنتاجها. ومن ثمَّ فمن المرجح أن يكون  ييد والتي ظلَّت قيد الرعاية والص مة من التش مراحل متقّدِ

ابهاً لنظيره في عام  ٢٠١٨اإلنتاج العالمي في عام  طناً من اليورانيوم، بما يمثِّل  ٥٩ ٣٤٢، والذي بلغ ٢٠١٧مش
  .٢٠١٦من الكمية التي أُفيد بها فيما يخص عام  أقلّ كمية 

                                                            
2  IPCC, Global Warming of 1.5°C, 1 October 2018, http://www.ipcc.ch/report/sr15/ 

 في الموقع اإللكتروني التالي: ٢٠١٨نُشر في كانون األول/ديسمبر   ٣
 .pdf2018-uranium-18/741320nea.org/ndd/pubs/-https://www.oecd  
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ها قائمة أكبر منتجي اليورانيوم في العالم، ويأتي إنتاجها من اليورانيوم   -٤١ وحافظت كازاخستان على تصدرُّ
ريعة في اإلنتاج بين عامي  ، ٢٠١٦و ٢٠٠٠كلُّه تقريباً من مناجم النّضِ الموقعي الموجودة لديها. وبعد زيادة س

تاج في عام  ما يخص عام  ٢٣ ٤٠٠إلى  ٢٠١٧تراجع اإلن ثل في جيل رقم مما طن من اليورانيوم؛ ويُتوقَّع تس
٢٠١٨.  

يغار ليك قدرته اإلنتاجية الكاملة البالغة   -٤٢ طناً من  ٦٩٢٥وفي كندا، ثاني أكبر المنتجين، حقَّق منجم س
لة في ٢٠١٧اليورانيوم في عام  تاج كمية مماث تاج في منجم ٢٠١٨عام ، ويتوقَّع إن يات اإلن . غير أنَّ تعليق عمل

رين الثاني/نوفمبر  لفترة  ٢٠١٧"مكارثر ريفر" وعمليات التجهيز في مرفق "كي ليك"، الذي كان قد أُعلن في تش
د إلى أجل غير مسمى في  ١٠ بسبب استمرار انخفاض مستوى الطلب على  ٢٠١٨ كانون الثاني/ينايرأشهر، ُمّدِ

  انخفاض أسعاره.اليورانيوم و

ل خالل عام   -٤٣ ع منجم  ٢٠١٨وتواص اب" في ناميبيا، في حين ُوض ينغ" و"هوس العمل في منجمي "روس
ستمرار انخفاض أسعار  ٢٠١٨"النغر هاينريتش" لليورانيوم قيد الرعاية والصيانة في أيار/مايو  كرّدِ فعل على ا

طالع بعمل  تمر االض ات الجدوى في بعض اليورانيوم على مدى فترة طويلة. واس أن دراس محدود النطاق بش
  مستودعات اليورانيوم األخرى في ناميبيا.

تراليا، أنتج منجم "فور مايل" للنض الموقعي قرابة   -٤٤ . ٢٠١٨طن من اليورانيوم في عام  ١٥٠٠وفي أس
ر اإلنتاج على مخزونات الخام ومن المخطط أن تتوقف عمليات ال روع منجم "رينجر"، يقتص تعدين وفي مش

تودعات لليورانيوم في ٢٠٢٠والمعالجة بحلول كانون الثاني/يناير  .  وعموماً فالعمل معلَّق فيما يخص عدَّة مس
والية أستراليا الغربية، أو يجري االضطالع ببعض الدراسات اإلضافية، ولكن دون تحديد مواعيد مؤكَّدة للتشييد 

  وبدء العمل.

ات الجدوى وا  -٤٥ تمر إجراء دراس روع األتربة واس دار الموافقات فيما يخص مش تص ات البيئية واس لدراس
  النادرة والفلزات البخسة واليورانيوم في مستودع كفانفيلد في غرينلند، مملكة الدانمرك.

اف اليورانيوم وتطوير مناجمه، داخل البالد وخارجها   -٤٦ تكش ين زيادة إنفاقها في مجال اس لت الص وواص
، وافقت شركة الصين الوطنية لليورانيوم على شراء حصة قدرها ٢٠١٨األول/ديسمبر على السواء. وفي كانون 

ركة ريو تينتو، وهو أقدم منجم عامل قائم على حفرة مفتوحة في العالم،  ⁒٦٩ ينغ" المملوك لش من منجم "روس
  وقد أنتج من اليورانيوم كمية أكبر مما أنتجه أي منجم آخر. 

ل مجلس األمان النووي  -٤٧ االمانكا" لليورانيوم من  وواص روع "س بانيا عمله على تحليل وثائق مش في إس
نع ركازة اليورانيوم. وهذه الخطوة هي إحدى  ييد محطة ُص أن اإلذن بتش دار تقريره اإللزامي بش أجل إص

  الموافقات التي يلزم الحصول عليها قبل البدء في تشغيل المحطة.

ات   -٤٨ أن دراس ائل الرقابية في منجم "إنجينيو" في والية باهيا  ىالجدووهناك أعمال جارية بش والمس
  .بالقرب من منجم كاشوئيرا المستنفد مفتوحة أخرى حفرة فيما يتعلق بتشغيلبالبرازيل، 

  التحويل واإلثراء

ؤ السوق إلى   -٤٩ والقدرة الحالية على تحويل اليورانيوم وإثرائه أكثر من كافية لتلبية الطلب العالمي، مع تجزُّ
  شرائح مختلفة وتركُّز اإلنتاج في يد عدد قليل من الموردين.
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بتمبر   -٥٠ ا، محطة التحويل الجديدة التابعة ٢٠١٨وفي أيلول/س تان، فرنس ركة أورانو في تريكاس نت ش ، دشَّ
ت"،  م "فيليب كوس مت هذه المحطة، التي تحمل اس ّمِ روع محطة كومورهيكس الثانية. وقد ُص لها في إطار مش

تعان ة للغاية من المواد الكيميائية والطاقة. باالس تويات منخفض تهلك مس ة بأحدث التكنولوجيات المتقدمة، وهي تس
ل إلى  نها من إنتاج كمية تص وف تمّكِ ادس فلوريد  ١٥ ٠٠٠وتحتوي المحطة على ثالثة أفران لهب س طن من س

  ) سنويا.6UFاليورانيوم (

ية إلثراء اليورانيوم با  -٥١ اس ل النظائر والعملية األس توى الجزيئي هي عملية فص تخدام الليزر على المس س
يط بالليزر ( ادس فلوريد اليورانيوم. وفي حزيران/يونيه SILEXعن طريق التنش تخدم فيها س ، ٢٠١٨) التي يُس

) األسترالية التخلي عن حيازة حصة األغلبية في الشركة العالمية Silex Systemsقررت شركة سيليكس سيستمز (
ي )Global Laser Enrichmentاء بالليزر (لإلثر ركات جنرال إلكتريك وهيتاش ترك مع ش روع مش ، وهي مش

يليكس سيستمز بأنَّه رغم الوصول إلى مرحلة متقدمة في المفاوضات مع شركتي  حت شركة س وكاميكو. وصرَّ
ركة العالمية لإلثراء بالليزر  ي، فإنَّ الملف التجاري الخاص بالش عدد مفرط  ينطوي علىجنرال إلكتريك وهيتاش

  من المخاطر.

  نع الوقودصُ 

اير   -٥٢ اني/ين انون الث رك٢٠١٨في ك ت ش ا، أطلق دج ( ت اتومو )Lightbridgeاليتبري ك فرام  إن
)Framatome Inc. (ن تانالعاملتان األمريكي ركة إنفش ، وهي )Enfission( في مجال تكنولوجيا الوقود النووي ش

يرمي إلى استحداث مجمعات الوقود النووي ألغراض الوقود الفلزي المتقِدّم الذي  مشروع مشترك بينهما مناصفةً 
بيكة من  نع ذلك الوقود من س ويقها تجاريا. ويُص ركة اليتبريدج، وترخيص تلك المجمعات وتس نعه ش تص

بان الوقود،  ة قض ميماً فريداً من نوعه من حيث التكوين وهندس تخدم تص وتقول الزركونيوم واليورانيوم ويس
شركة إنَّ ذلك التصميم يوفِّر تحسينات على الجوانب االقتصادية والمتصلة بالكفاءة واألمان في محطات القوى  ال

  النووية في الوقت الحاضر وفي المستقبل.

ركة ٢٠١٨وفي كانون الثاني/يناير   -٥٣ تنغهاوس إلكتريك أنَّها قد وقَّعت عقداً مع الش ركة وس ، أعلنت ش
طالعها بتوريد الوقود النووي للمفاعالت من طراز  الوطنية لتوليد الطاقة النووية "إينرغوأتوم" لتمديد فترة اض

VVER  ٢٠٢٥حتى عام  ٢٠٢٠في أوكرانيا من عام.  

، أعلنت شركة وستنغهاوس والشركاء األوروبيون الثمانية المتحالفون معها عن ٢٠١٨وفي آذار/مارس   -٥٤
روع م ادر توريد الوقود النووي االنتهاء بنجاح من تنفيذ مش ل من االتحاد األوروبي يهدف إلى تنويع مص موَّ

دة والمهدَّأة بالماء الموجودة في أوروبا من طراز    الروسي التصميم. VVER-440للمفاعالت المبرَّ

في محطة إدوين إ. هاتش للقوى النووية في الواليات المتحدة  ١، بدأت الوحدة ٢٠١٨وفي آذار/مارس   -٥٥
ركة العالمية للوقود األمر نعها الش ل للحوادث التي تص تخدام مجمعات الوقود المتحّمِ يكية االختبارات األولية باس

م )GNFالنووي ( باس يد والكروم واأللومنيوم، تُعرف  حد نوعة من ال وة للوقود مص ن من كس ، والتي تتكوَّ
IronClad سم ، وقع ٢٠١٨. وفي أيار/مايو ARMOR، وكسوة للوقود مصنوعة من الزركونيوم المطلي تُعرف با

) (وهي مشروع مشترك بين شركة إينوزا GENUSAاختيار شركة المرافق السويدية فاتنفال على شركة جينوزا (
شركة العالمية للوقود النووي) لتتولى توريد الوقود الالزم لثماني عمليات إلعادة التحميل بالوقود في  اإلسبانية وال

  .٢٠٢٣وحتى عام  ٢٠٢٠لنووية من عام محطة فورسمارك للقوى ا
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ان/أبريل   -٥٦ ية ٢٠١٨وفي نيس ركة الوقود النووي الروس ركة  TVEL، وقعت ش (وهي جزء من الش
ركة إنتاج وتطوير القوى النووية  الحكومية للطاقة الذرية "روزاتوم") اتفاقات مع هيئة الطاقة الذرية اإليرانية وش

ات الوقود من طراز  دال مجمع تب ل من طراز  TVS-2Mبخراطيش وقود من طراز  )UTVS(الس اع في المف
VVER-1000  وفي آب/أغسطس،  .٢٠٢٠في محطة بوشهر للقوى النووية في جمهورية إيران اإلسالمية في عام

ركة  دت ش تخدامه في المفاعل TVSA-T.mod.2أول دفعة من الوقود النووي المعدل من طراز ( TVELورَّ ) الس
توف للقوى  VVER-1000من طراز  يكية. وفي محطة روس في محطة تيميلين للقوى النووية في الجمهورية التش

ي، تم تحميل المفاعل  بدفعة تجريبية من خراطيش الوقود من طراز  VVER-1000النووية في االتحاد الروس
TVS 2M رت في إطار مشروع "المنع التام أل عطال الوقود النووي" المزودة بمصفاة مضادة للحطام، والتي ُطّوِ

  الذي يضطلع به في ذلك البلد.

تنغهاوس إلكتريك اتفاق تعاون ٢٠١٨وفي أيار/مايو   -٥٧ ركة وس بانية وش ركة إينوزا اإلس ً ، وقعت ش  إطاريا
ل للحوادث من نوع  ويا على تطوير الوقود المتحّمِ تفيد  EnCoreللعمل س تنغهاوس. ويس ركة وس نعه ش والذي تص

نوعة من هذا الوقود من  بائك الزركونيوم المطلية بالكروم، واألغلفة المص نوعة من س مفاهيم مثل األغلفة المص
  ).2Si3Uكربيد السليكون، وأقراص الوقود المصنوعة من سيليسيد اليورانيوم (

ع في مرافق إنتاج ٢٠١٨وفي حزيران/يونيه   -٥٨ ، أعلن مجّمع الوقود النووي في الهند عن اعتزامه التوس
نات الوقود والمفاعالت في حيدر آباد وكوتا بغية تلبية الطلب المترتب على المفاعالت الجديدة المقترحة.   مكّوِ

الكندية عقد خدمات هندسية واتفاق ترخيص مع  SNC-Lavalin، وقعت شركة ٢٠١٨وفي آب/أغسطس   -٥٩
ان الثالثة للقوى النووية من أجل تنفيذ حزمة وقود معدَّل مكوَّ  عنصراً وخاصة بالمفاعالت  ٣٧نة من شركة كينش

تخدام هذا CANDU-6من طراز  تخدم فيها مكافئ اليورانيوم الطبيعي واليورانيوم الطبيعي. ومن المعتزم اس ، يُس
ينية.  ٢و ١الوقود في الوحدتين  جيانغ الص ان للقوى النووية في مقاطعة تش في المرحلة الثالثة من محطة كينش

تخدام تجاري لحزمة الوقود المعدَّل المذكورة التي يُستخدم فيها كلُّ من مكافئ اليورانيوم وسوف يمثِّل ذلك أول اس
  الطبيعي واليورانيوم الطبيعي.

سبتمبر   -٦٠ شركة فراماتوم عقداً لتوريد قضبان الوقود المطلية بالكروم وتركيبها ٢٠١٨وفي أيلول/ ، وقعت 
و نيوكليار وان ( ١في الوحدة  ركة إنترجي Arkansas Nuclear Oneفي محطة أركنس ) للقوى النووية التابعة لش

)Entergy ركة فراماتوم لتتولى توريد الوقود الالزم ٢٠١٩) في أواخر عام اً مع ش ركة فاتنفال أيض . وتعاقدت ش
نوعة في مرفقها الكائن في لينغن، ألمانيا، في الفترة بين  ر عمليات إلعادة التحميل بمجمعات الوقود المص لعش

  .٤-ورينغهالز ٣-ورينغهالز ٣-، وذلك للمفاعالت فورسمارك٢٠٢٤و ٢٠٢١ اميع

رين األول/أكتوبر   -٦١ عاراً ٢٠١٨وفي تش درت إدارة األمن النووي الوطنية في الواليات المتحدة إش ، أص
الذي يُطلق ، إلى التحالف الذي يتولى تشييد مرفق ُصنع وقود خليط األكسيدين (وقود موكس)موّجه بإنهاء التعاقد 

روع موكس"، م "مش اً اس افانا ريفر ( عليه أيض مالية. وكان Savannah Riverفي موقع س ) في والية كارولينا الش
رف في هذا المرفق الهدف من نع  ٣٤ كمية ال تقلُّ عن هو التص تخدامه في ُص طناً من البلوتونيوم الذي يمكن اس

  عالت النووية التجارية.أسلحة عن طريق تحويله إلى وقود يُستخدم في المفا

مبر   -٦٢ ناعية من وقود موكس لألغراض التجارية في ٢٠١٨وفي كانون األول/ديس ، أُنتجت أول دفعة ص
ريع من  تخدم في المفاعل النيوتروني الس ي، لتُس ك، االتحاد الروس ع التعديني والكيميائي في زيليزنوغورس المجمَّ

  .BN-800طراز 
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  ضمان اإلمدادات  -٢-٣-ألف

مبر   -٦٣ رف الوكالة لليورانيوم ٢٠١٠في كانون األول/ديس ، وافق مجلس محافظي الوكالة على إقامة مص
تان في عام  عيف اإلثراء. وانتهت الوكالة وكازاخس ي الخاص  ٢٠١٥الض اس ع اإلطار القانوني األس من وض

عيف اإلثراء في موقع محطة أولبا التعدينية في رف الوكالة لليورانيوم الض اء مص ت بإنش ك، -أوس كامينوغورس
  كازاخستان.

ين حيِّز النفاذ، وُوقِّعت عقود النقل مع المنظمتين ٢٠١٨وفي عام   -٦٤ ، دخل اتفاق العبور المبرم مع الص
ضتين من االتحاد الروسي وكازاخستان.   المفوَّ

ائل، بما في ذلك   -٦٥ طة المحددة على االكتمال، بعد أن عالجت جملة من المس كت خطة األنش ائل وأوش مس
  .الموقعمتعلقة باإلطار الرقابي في كازاخستان وبأمن وأمان 

ركة   -٦٦ ركة  Kazatompromووقَّعت الوكالة عقوداً مع ش تان وش  Orano Cycleالذرية الوطنية في كازاخس
ليم اليورانيوم إلى مرفق تخزين اليورانيوم  عيف اإلثراء، وتهدف إلى إتمام تس راء اليورانيوم الض ا لش في فرنس

  .٢٠١٩الضعيف اإلثراء الخاص بالوكالة قبل نهاية عام 

) اآلليات األخرى المعمول بها GC(56)/INF/3(الوثيقة  ٢٠١٢ويبيِّن استعراض التكنولوجيا النووية لعام   -٦٧
  ن اإلمداد.لضما

  المرحلة الختامية  -٣-٣-ألف

  التصرف في الوقود المستهلَك

طن  ٤٠٠ ٠٠٠تبلغ كمية اليورانيوم التي تم تفريغها من محطات القوى النووية حتى اليوم ما يزيد على   -٦٨
ن نحو  ا في أحواض  ⁒٧٥من الفلزات الثقيلة. وإلى اآلن، يُخزَّ غ من مفاعالت القوى التجارية إمَّ من الوقود المفرَّ

تهَلك خزناً جافاً/رطباً في مواقع بعيدة عن المفاعالت. ويوجد في  المفاعالت أو في مرافق لخزن الوقود المس
  بلداً. ٢٧موقعاً للخزن بعيداً عن المفاعالت في  ١٥١الوقت الراهن 

ائم على خزن البراميل تحت األرض في محطة القوى النووية المغلقة في واستقبل نظام الخزن الجاف الق  -٦٩
باط/فبراير  حنات نقل براميل الخزن المعبأة بالوقود في ش ان أونوفري في الواليات المتحدة األمريكية أولى ش س

د األحداث ٢٠١٨ ميم القائم على الخزن تحت األرض ألنَّه يوفِّر مقاومة ض الزلزالية . ووقع االختيار على التص
أيضاً، أعلنت الهيئة الرقابية النووية في الواليات المتحدة عن قبولها طلب  ٢٠١٨البالغة الشدَّة. وفي شباط/فبراير 
اء مرفق للخزن ٢٠١٧الترخيص المقدَّم في آذار/مارس  ع في  المؤقت إلنش يكو. مقاطعة ليا بالمجمَّ والية نيو مكس

اً  تخدم هذا المرفق أيض نظام الخزن الجاف القائم على خزن البراميل تحت األرض، ليبدأ بخزن ويُعتزم أن يس
  طناً من الفلزات الثقيلة. ٨٦٨٠كمية من الوقود المستهلَك قدرها 

، طلبت وزارة التحول اإليكولوجي اإلسبانية من مجلس األمان النووي أن يوقف ٢٠١٨وفي تموز/يوليه   -٧٠
بشأن طلب الترخيص الخاص بتشييد مرفق مقترح للخزن المركزي للنفايات القوية اإلشعاع إصدار التقرير مؤقتاً 

 المتعلقةبرنامج األنشطة على  ٢٠١٨تموز/يوليه  ٢٥والوقود النووي المستهلَك. ووافق مجلس األمان النووي في 
  . بتنفيذ الوقف المؤقَّت
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طس   -٧١ هريج الخزن من أجل إ ٢٠١٨وفي اليابان، بدأ العمل في آب/أغس تهلَك من ص زالة الوقود المس
ريع التوليد. ويجري نقل مجمعات الوقود إلى حوض  وديوم والخاص بمفاعل مونجو النموذجي الس المملوء بالص

  خزن داخل الموقع بعد إزالة الصوديوم المتبقي.

ستهلَك وُوضعت وفي محطة بورسله للقوى النووية في هولندا، تم تفريغ أول حمولة من وقود موكس الم  -٧٢
تهلَك بالمفاعل في أيار/مايو  تهلَك في الحوض ٢٠١٨في حوض الوقود المس ى تخزين وقود موكس المس . ويُتوخَّ

وف تؤدي إلى عدم تبقي أي وقود  أربعلفترة  تراتيجية إلعادة التدوير س نوات إلى حين نقله. وتتَّبع هولندا اس س
تهلَك يتطلب التخلص الجيولوجي العميق، كما  ح مس روع أوبرا ( تقريرأوض ادر ) OPERAمش في كانون الص

  .٢٠١٨الثاني/يناير 

وفي اليابان، يجري توفير مساحة في الحوض المشترك لخزن الوقود المستهلَك في فوكوشيما عن طريق   -٧٣
ذ  ت من ل في المرفق المؤق دأ العم د ب ل الموقع. وق ت داخ اف المؤق ات الوقود إلى مرفق للخزن الج ل مجمع نق

لون  برميالً  ٥٠على مساحة تتسع لخزن  يحتويوهو  ٢٠١٣ان/أبريل نيس من براميل الخزن الجاف. وتلقى المشغِّ
 ٣عد من حوض الوقود المستهلَك الخاص بالوحدة لتمكينهم من تفريغ الوقود عن بُ  ٢٠١٨التدريب العملي في عام 

  وخزنه في الحوض المشترك لخزن الوقود المستهلَك.

، سوف تُنقل ملكية مرافق الخزن الجاف في مواقع بعيدة عن المفاعالت من شركات المرافق وفي ألمانيا  -٧٤
  .٢٠١٩كانون الثاني/يناير  ١المملوكة للدولة اعتباراً من  BGZالعامة إلى شركة 

عيد   -٧٥ غ من محطات القوى النووية على الص تهَلك المفرَّ وفيما يخص الكمية المتبقية من الوقود المس
عت إلعادة المعالجة. وتبلغ القدرة العالمية  ١٠٠ ٠٠٠، والبالغة العالمي طن من الفلزات الثقيلة تقريباً، فقد خض

مستخدمة  تطن سنويا فيما يخص وقود األكسيد العادي، بيد أنَّ هذه القدرة ليس ٥٠٠٠على إعادة المعالجة قرابة 
  بالكامل في الوقت الراهن.

نوي  -٧٦ ركة أورانو، وهما المحطتان ويبلغ مجموع القدرة الس ة لمحطتي إعادة معالجة الوقود التابعتين لش
UP2-800 وUP3 ا،  الكائنتان في ال طن، في حين تبلغ الكمية التي تُعيد المحطتان معالجتها  ١٧٠٠هاغ، فرنس

ط  نويا (وقد أعادتا معالجة ما يزيد على  من الفلزات الثقيلة طن ١١٠٠-١٠٠٠فعليا في المتوس طن  ٣٤ ٠٠٠س
تهلَك منذ عام  تخلص من البلوتونيوم إلى وقود موكس في١٩٧٦من الوقود النووي المس  ): ويُعاد تدوير ما يُس

ركة أورانو في عام  محطة ميلوكس رت ش من  UP2-400عملية إخراج محطتها  ٢٠١٨موقع ماركول. وباش
  حطة إلى الجيل األول من محطات إعادة المعالجة.الخدمة، وتنتمي هذه الم

غ من المفاعالت من طراز   -٧٧ تهلَك المفرَّ والتي أُعيدت معالجتها في  VVER-1000وبلغت كمية الوقود المس
ي، ما يزيد على  RT-1في المحطة  ٢٠١٨عام  ك، االتحاد الروس ع ماياك اإلنتاجي في أوزيرس الكائنة في مجمَّ
اً عملية ٢٠١٧ت الثقيلة بعد عمليات ترقية نُفِّذت في عام طناً من الفلزا ٣٢ افة إلى ذلك، اكتملت أيض . وباإلض

ريع  غ من المفاعل الس تهلَك المفرَّ غيل BN-600إعادة المعالجة التجريبية لوقود موكس المس ة لتش . وُمنحت رخص
عادة الم كارية في مجال إ بالتكنولوجيات االبت احي معني  عديني أول مركز تجريبي إيض جة في المجمع الت عال

ك، وجرت بالفعل في عام  نويارس تهلَك واحدة  ٢٠١٨والكيميائي في كراس عملية إعادة معالجة لمجمعة وقود مس
غة من مفاعل من طراز  ييد تبلغ قدرته VVER-1000مفرَّ طناً  ٢٥٠. وهناك مركز تجريبي إيضاحي ثاٍن قيد التش

ر االنت   .٢٠٢٠هاء منه في عام من الفلزات الثقيلة ومن المقرَّ
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ييد محطة إلعادة المعالجة وإعادة ٢٠١٨وفي كانون الثاني/يناير   -٧٨ أن تش ا اتفاقاً بش ين وفرنس ، وقَّعت الص
ينية األعمال  ركة الوطنية النووية الص ركة أورانو والش ين. وفي حزيران/يونيه، أطلقت ش التدوير في الص

  طن من اليورانيوم في السنة. ٨٠٠لغ قدرتها التحضيرية المتصلة بتلك المحطة، التي ستب

مبر   -٧٩ ركة اليابانية المحدودة للوقود النووي، وهي الجهة ٢٠١٧وفي أواخر كانون األول/ديس ، أعلنت الش
و، تأخير االنتهاء من إقامة المرفق لفترة  لة لمحطة إعادة المعالجة في روكاش غِّ نوات للتمكين من  ثالثالمش س

  ابية إضافية، مثل ضمان إمكانية االحتواء والتعافي في حالة وقوع حادث عنيف. الوفاء بمتطلبات رق

رين   -٨٠ غيلي في تش يد في المملكة المتحدة عمرها التش وأكملت محطة إعادة المعالجة الحرارية لألكاس
يد مقدارها ٢٠١٨الثاني/نوفمبر  من طن  ٩٣٠٠. وعلى مدار عمرها، عالجت هذه المحطة كمية من وقود األكس

غ من المفاعالت المحلية المتقدمة المبردة بالغاز، ومن مفاعالت واقعة خارج  اليورانيوم، بما في ذلك وقود مفرَّ
  البالد تعمل بالماء المضغوط والماء المغلي، ومن المفاعالت النموذجية في المملكة المتحدة.

  المشعة اإلخراج من الخدمة واالستصالح البيئي والتصرف في النفايات  -٤-ألف

  إخراج المرافق النووية من الخدمة  -١-٤-ألف

مبر  ٣١في   -٨١ ع التي من مفاعالت القوى  ١٧٣، كان هناك ٢٠١٨كانون األول/ديس ا قد أُغلقت أو تخض إمَّ
مفاعالً انتهى إخراجها  ١٧. ومن بين هذه المفاعالت، هناك وذلك في شتي أنحاء العالم حاليا لإلخراج من الخدمة

الخدمة تماماً، في حين يقترب عدد آخر من المراحل النهائية من عملية اإلخراج من الخدمة. وهناك ما يزيد من 
ع حاليا لعملية اإلخراج من  ١٥٠على  ا أُغلقت إغالقاً دائماً أو تخض مرفقاً من مرافق دورة الوقود النووي التي إمَّ

مفاعالً من  ١٢٠مرفقاً. وهناك أكثر من  ١٣٠الخدمة من  الخدمة، ويقترب عدد المرافق التي انتهى إخراجها من
ع حاليا لعملية اإلخراج من الخدمة، ويزيد عدد مفاعالت  ا أُغلقت إغالقاً دائماً أو تخض مفاعالت البحوث التي إمَّ

  مفاعالً. ٤٤٠البحوث التي انتهى إخراجها من الخدمة تماماً على 

ر التكنولوجيات المثبتة   -٨٢ ينات ويتمخض نش طلع به في مجال البحث والتطوير عن تحس والعمل المض
وى النووية. وعلى سبيل المثال، فقد  مستمرة، وال سيما في البلدان التي لديها برامج واسعة النطاق في ميدان القـ

لنووية في أُحرز تقدُّم تقني في تنفيذ عمليات إزالة التلوث وتجزئة مكونات الدائرة األولية في عدَّة محطات للقوى ا
 ، استضافت إيطاليا بعثة٢٠١٨فرنسا. وفي حزيران/يونيه و السويدو سلوفاكياو ألمانياو سبانياإاالتحاد الروسي و

تهلَك،  أوفدتها الوكالة عة والوقود المس رف في النفايات المش تعراض المتكاملة المتعلقة بالتص في إطار خدمة االس
الح (خد تص ركة إدارة المحطات وبرامج اإلخراج من الخدمة واالس تعراض خطط ش مة "أرتميس")، بهدف اس

وجاء  ضغط المفاعلين واألجزاء الداخلية في محطتي غارليانو وترينو للقوى النووية. وعاَءيالنووية بشأن تفكيك 
بغرض استعراض  ٢٠١٧هذا االستعراض في سياق متابعة بعثة سابقة أُوفدت في إطار خدمة "أرتميس" في عام 

  اإلخراج من الخدمة الخاصة بجميع المواقع التابعة لشركة إدارة المحطات النووية.مجمل خطط 

اء والتعمير والرامية إلى   -٨٣ رف األوروبي لإلنش اريع المدعومة من المص ل إحراز التقدُّم في المش ويتواص
مل األ لوفاكيا وليتوانيا. وتش مثلة على ذلك بدء إخراج محطات قوى نووية من الخدمة في أوكرانيا وبلغاريا وس

مة في محطة  ة اإلخراج من الخد ة من عملي أتي يات المت ا بالنف يد المعني  ما الجد بالبالز بة  ل مرفق اإلذا غي تش
كوزلودوي للقوى النووية، واالنتهاء من هدم أبراج التبريد في محطة بوهونيتسه للقوى النووية، والتشغيل الكامل 

 يد بموقع تشرنوبل.في نظام االحتواء المأمون الجد ٤للوحدة 
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نات مفاعل القوى النووية شوز ألف (  -٤-ألف-الشكل  )، يساراً ، فرنسا ()Chooz Aعملية تفكيك مكّوِ
ً في أنشطة اإلخراج من الخدمة في مفاعل البحوث في ماغوريلي، رومانيا ( العمل وتقدُّم  ). يمينا

  للطاقة الذرية)(الصورتان من: هيئة كهرباء فرنسا، الوكالة الدولية 
  

لت حاليا عملية تفكيك الدرع البيولوجي   -٨٤ وفيما يتعلق بإخراج مفاعالت البحوث من الخدمة، فقد وص
ت، رومانيا،  ٢الذي تبلغ قدرته  VVR-Sالخاص بالمفاعل  ميغاواط (حراري) في ماغوريلي بالقرب من بوخارس

كل ألف ). وانتهت تماماً عملية اإلخراج من الخدمة في مفاعل البحوث ٤-إلى مراحل متقدمة من التنفيذ (الش
متاحاً لالستخدامات المتجانس "فوتون" في طشقند، أوزبكستان، حيث ُرفع التحكُّم الرقابي عن الموقع وصار اآلن 

  الصناعية البديلة.

، أصدرت شركة تيسير التعويض عن األضرار النووية واإلخراج من ٢٠١٨وفي تشرين األول/أكتوبر   -٨٥
تراتيجية التقنية لعام الخدمة في اليابان  ي للقوى النووية  ٢٠١٨الخطة االس يما داييتش أن إخراج محطة فوكوش بش

. وما زال العمل يتقدم في إخراج موقع فوكوشيما داييتشي من لكهربائية من الخدمةالتابعة لشركة طوكيو للطاقة ا
ة (الجدران المتجمدة) وأُنجزت  مح بنفاذ الماء إلى جانب اليابس اء الجدران التي ال تس الخدمة، حيث اكتمل إنش

  .٣التحضيرات إلزالة الوقود من حوض الوقود المستهلَك في الوحدة 

  االستصالح  -٢-٤-ألف

إحراز تقدُّم في مشاريع استصالح مواقع إنتاج اليورانيوم الموروثة في آسيا الوسطى.  ٢٠١٨شهد عام   -٨٦
ة  ية األوروبية والمعنون "إجراء تقييم متكامل لألثر البيئي ودراس ل من المفوض روع المموَّ  جدوىوأُنجز المش

ُطلع بعمل  تان". واض ار في طاجيكس الح موقعي إنتاج اليورانيوم الموروثين ديغماي وتابوش تص أن إدارة واس بش
أن موقع إنتاج اليورانيوم الموروث مايلو ية األوروبية بش ل من المفوض روع مماثل مموَّ و -مكثَّف في إطار مش س

تان.  د افي قيرغيزس تقلة، الذي يقوده وفي إطار البرنامج الحكومي الدولي المحّدِ لهدف الخاص برابطة الدول المس
ي من الناحية التقنية، تم تحويل موقع إلقاء المخلَّفات في كادجي تان إلى منطقة -االتحاد الروس اي في قيرغيزس س

عة النطاق في مرفقي تويوك ية واس طالع بأعمال هندس ل االض رين -آمنة بيئيا. وتواص و ودالني. وفي تش س
طة ٢٠١٨الثاني/نوفمبر  تقلة على توفير التمويل لتنفيذ أنش اء حكومات رابطة الدول المس ، وافق مجلس رؤس

طة عام  تان، ومن المقرر بدء هذه األنش الح في طاجيكس تص يق الدعم الدولي المقدَّم إلى . ٢٠٢٠اس ويتولى تنس
سيا الوسطى في استصالح مواقع إنتاج اليورانيوم الموروثة لديها فريُق التنس يق المعني بمواقع اليورانيوم بلدان آ

 القديمة، في ظّلِ قيادة مشتركة بين الوكالة والمفوضية األوروبية وممثلين من الدول المستفيدة.
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ع الغطاء المؤقت على آخر حوض مخلفات كبير في موقع كولميتش، في  ٢٠١٨واكتمل في عام   -٨٧ وض
شركة فيزموت ( ستصالح ) لالستصالح البيئي، وWismutإطار مشروع  سع النطاق يهدف إلى ا هو مشروع وا

كل ألف رق ألمانيا (الش عة (البالغ ٥-مواقع إنتاج اليورانيوم الموروثة في ش ). وبذلك، تكون جميع المخلفات المش
ع  ١٧٨حجمها  تمر األعمال الرامية إلى وض وف تس عت تحت غطاء مأمون. وس مليون متر مكعب) قد ُوض

ف هائي على حوض المخل عام الغطاء الن بدأت ٢٠٢٨ات في موقع كولميتش حتى  . وفي بعض المواقع األخرى، 
شركة فيزموت المملوكة للحكومة االتحادية تنتقل إلى تنفيذ المهام الطويلة األجل، وال سيما معالجة المياه وأعمال 

  مراقبة البنود المستصلحة وصيانتها في األجل الطويل.

 

  .٢٠١٨االستصالح في موقع كولميتش، ألمانيا، حوض المخلفات قيد   -٥-ألف-الشكل
  )Wismut GmbH ورة من: شركةـ(الص

  
ث   -٨٨ ح التلوُّ وأبلغت اليابان على نحو منتظم بالتقدُّم المحرز في إزالة التلوث خارج الموقع. وفي منطقة مس

عاعية في الهواء  ات معدل الجرعة اإلش توى أعلى من المكثَّف، وهي المنطقة التي بلغت فيها قياس  ٠٫٢٣مس
اعة (أي ما يعادل أكثر من  يفرت/س طة  ١ميكروس ؤولة من أنش نويا)، انتهت جميع البلديات المس يفرت/س ملي س

. وقد اكتمل اآلن جميع ما هو مطلوب من عمليات إزالة التلوث ٢٠١٨إزالة التلوث المخطط لها حتى آذار/مارس 
  به في المناطق "المتعذرة العودة إليها". الكاملة النطاق، فيما عدا ما يلزم االضطالع

ركة تطوير التعدين المملوكة للدولة (٢٠١٨وفي عام   -٨٩ ؤولة عن برنامج )EDM، انتهت ش ، وهي المس
الح البيئي للمناجم الموروثة التالية:  تص الح مناجم اليورانيوم القديمة في البرتغال، من أعمال االس تص اس

تيليجو، فورميغا، فالي دي ف ركة أعمال كاس ل الش ا، تواص يرفايس. وفي أورجايريس يديرا، فاليس، بوفوا دي س
رين  ئت في أربعينات القرن العش اإلخراج من الخدمة فيما يخص محطة المعالجة الكيميائية القديمة التي أُنش

ة مناجم يورانيوم ق الح البيئي في خمس تص ديمة ألغراض إنتاج ركازة اليورانيوم، وبدأت مؤخراً أعمال االس
الح  ٦٢أخرى. ومن بين مناجم اليورانيوم القديمة البالغ مجموعها  تص منجماً، وهي  ٤٠منجماً، تم حتى اآلن اس

اء بمحطات لمعالجة  دت عند االقتض تمر، وقد ُزّوِ د المس ع للرص الح وتخض تص يانة الالحقة لالس اآلن قيد الص
 المياه باألساليب اإليجابية والسلبية.
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  في النفايات المشعة التصرف  -٣-٤-ألف

  التصرف في المصادر المشعة المختومة المهملة

عة المختومة المهملة عند انتهاء   -٩٠ ادر المش رف في المص اف خيارات التص تكش تمر العمل على اس اس
عمرها، بما في ذلك التخلص المشترك منها مع نفايات أخرى في مرافق مناسبة. وزاد عدد خيارات إعادة التدوير 
بر مراحل مختلفة من التطور في عدَّة  اريع المعنية بالتخلص داخل حفر الس أ. وبلغت المش واإلعادة إلى بلد المنش
بر في ماليزيا اآلن  روع التخلص داخل حفر الس ع تنفيذ مش بلدان، بما في ذلك غانا وماليزيا والفلبين. ويخض

  .٢٠١٩في أوائل عام  لالستعراض النهائي لحالة األمان، على أن تبدأ أعمال الحفر

هد عام   -٩١ عة مختومة مهملة من مباني  ٢٠١٨وش ادر مش إجراء عدد من العمليات الناجحة إلزالة مص
ادر بة. واكتملت إزالة جميع المص اعها للتحكُّم في ظروف تخزين مناس تخدمين وإخض المتبقية من  المهملة المس

إلى الواليات المتحدة األمريكية. وفي إطار هذه العملية، في البرازيل بشحن آخر دفعة من المصادر  ٢و ١الفئتين 
رف في  اخنة المتنقلة حتى اليوم، تم التص تخدم فيها الخلية الس ادر  ٨١وهي أكبر عملية تُس دراً من المص مص

عاعي  اطها اإلش عاعي الخارجي، يبلغ مجموع نش تخدمة في العالج اإلش  ٢٩ ٥٠٠( تيرابيكريل ١٠٩٣المس
ا با ادر. وبتمويل من كوري)، إمَّ ركة تعمل في مجال إعادة تدوير المص ال إلى ش أ أو اإلرس إلعادة إلى بلد المنش

عة المختومة المهملة من الفئتين  ٢٧كندا، أُزيل  ادر المش دراً من المص  أوروغوايو من إكوادور ٢و ١مص
اً و بوليفياو باراغوايو ع إلعادة التدوير. وأُزيلت أيض اد ٣بيرو، ونُقلت لتخض عة مختومة مهملة من مص ر مش

 الشماليةمقدونيا و تونسو بوركينا فاسوو من لبنان. وفي عدَّة دول أعضاء أخرى، بما في ذلك ألبانيا ٢و ١الفئتين 
  .٢و ١نيبال، استُهلَّ العمل من أجل إزالة المصادر من الفئتين و قبرصو

الخدمة المعدُّ لالستخدام باالقتران مع نظام إدخال مرفق طقم األدوات المتنقل في  ٢٠١٨واكتمل في عام   -٩٢
  .٢٠١٩التخلص داخل حفر السبر، ويُعتزم أن يُضطلع بالتنفيذ ألول مرة في ماليزيا في أوائل عام 

سياو وأُنجزت عمليات تنطوي على تكييف مصادر مشعة مختومة مهملة في األردن  -٩٣  سري النكاو إندوني
لوفينياو يليو س هندوراس، وتلقى الموظفون المحليون في هذه البلدان و ماليزياو قبرصو فييت نامو غاناو ش

التدريب المالئم على تكييف المصادر المشعة المختومة المهملة. وبعد ذلك حازت مؤسستان في دولتين عضوين 
اعد دوالً  يس ة إلجراء عمليات التكييف، وهو ما س لطة الوطنية المختص اء على الموافقة والترخيص من الس  أعض

  أخرى على المستوى اإلقليمي في المستقبل. 

عة المختومة المهملة، وكذلك من   -٩٤ ادر المش دة الوطنية من المص ثت قوائم باألرص وأُعدَّت و/أو ُحّدِ
 دومينيكاو جزر البهاماو بليزو بربادوسو بابوا غينيا الجديدةو المصادر المختومة المستعملة، في أنتيغوا وبربودا

  غيانا.و

ع من وأُ   -٩٥ عة المختومة لمجموعة أوس ادر واألجهزة المش لدولي للمص تيح االطالع على الفهرس ا
عة المختومة  ادر المش ف على ما يُعثر عليه في الميدان من المص يراً للتعرُّ اء، تيس تخدمين من الدول األعض المس

  ادر واألجهزة.جهود تهدف إلى إضافة مزيد من التفاصيل عن المص ٢٠١٨المهملة. واستهلَّت في عام 
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  التصرف في النفايات المشعة تمهيداً للتخلص منها

باط/فبراير   -٩٦ يكاليف (٢٠١٨في ش ركة س ا عمليات معالجة Cyclife، بدأت ش ) التابعة لهيئة كهرباء فرنس
ة بمحطات ترينو  ١٨٠٠ عاعيا التي نتجت عن عمليات اإلخراج من الخدمة الخاص ثة إش طن من الفلزات الملوَّ

ركة إدارة المحطات النووية   في إيطالياوغارليانو والتينا للقوى النووية في إيطاليا، بناًء على اتفاق وقعته مع ش
  .٢٠١٧في عام 

وب   -٩٧ ائلة، في خطوة كبرى ص عة الس رنوبل للقوى النووية في معالجة النفايات المش وبدأت محطة تش
لون في نقل جانب كبير من النفايات ١٩٨٦تنظيف آثار الحادث النووي الذي وقع في عام  غِّ رع المش ، حيث ش

وف تعالج محطة مع ائلة في المرفق إلى الخزن الطويل األجل. وس ائلة في النووية الس عة الس الجة النفايات المش
رنوبل كمية قدرها  غيل المفاعالت  ٢٢ ٠٠٠موقع تش طن من المياه الملوثة الناتجة عن الحادث وكذلك عن تش

غيلها في كانون  الثالثة األخرى الكائنة في الموقع. ويتوقع أن تزيل محطة معالجة المياه الملوثة، والتي بدأ تش
عة من المياه بمعدَّل يقترب من ، الملوث٢٠١٨الثاني/يناير  نوات  ٢٠٠٠ات المش نة على مدى الس طن في الس

  العشرين المقبلة.

غيل مرفق لإلذابة بالبالزما في محطة كوزلودوي للقوى النووية في بلغاريا،   -٩٨ ر معالجة  ماوبدأ تش ييّسِ
طة اإلخراج من الخدمة. وتتيح التكنولوجيا معالجة النفايات بأقل قدر من المخاطرة  النفايات النووية دعماً ألنش
وائل، حيث تتحول من  وية والس تديماً وخالياً من المواد العض كالً نهائيا مس ع. وتتَّخذ النفايات ش بوقوع تلوث مش

عة القديمة المكيَّفة الناحية العملية إلى خبث زجاجي خ اف إلى ذلك أنَّ النفايات المش امل كيميائيا والبلوري. ويُض
انة يمكن أن تُعاد معالجتها في مرفق بالزما إلنتاج حزمة للتخلص من  فوفة من الفحم القيري أو الخرس في مص

طح األرض في مح ة بمرفق التخلص من النفايات قرب س طة كوزلودوي. النفايات تفي بمعايير القبول الخاص
وباستخدام تكنولوجيا البالزما، سوف يقلِّل المرفق كثيراً من حجم النفايات الضعيفة اإلشعاع والمتوسطة اإلشعاع 

، وعن ٢٠٠٦و ٢٠٠٢في محطة كوزلودوي، والتي أُغلقت في األعوام بين  ٤إلى  ١الناتجة عن المفاعالت من 
غيل يزاالن، اللذين ال ٦و ٥المفاعلين  اً حطام قيد التش د. ويذوب فيها أيض . وفي البالزما، تذوب الفلزات وتتأكس

  الخرسانة والرمال والحبيبات غير العضوية والمواد العازلة واألسبستوس.

ان/أبريل   -٩٩ تخدام تكنولوجيا التحقُّق من النفايات  ٢٠١٨وأُطلق في اليابان في نيس اح اس روع إليض مش
شي للق سيين. وينطوي الجزء  جزأينوى النووية، ويتألف هذا المشروع من المشعة في محطة فوكوشيما داييت رئي

األول على استحداث ودراسة صيغ لمصفوفات تكييف النفايات في شكلها المستديم. وسوف تُجرى اختبارات لهذه 
يغ على النطاق المختبري ( ناعي ( ١غرام) والتجريبي ( ١٠٠الص به الص كغ) في مختبرات  ١٠٠كغ) وش

روع فيتمثَّل في ماركول الت ا الجزء الثاني من المش ية للطاقة الذرية والطاقات البديلة. أمَّ ية الفرنس ابعة للمفوض
  إجراء دراسات للجدوى فيما يتعلق بتنفيذ العمليات اإلجرائية، ومبادئ التشغيل والصيانة، والتخلص من النفايات.

هريج   -١٠٠ عة من ص ائلة مش نفايات تحت األرض إلى مرفق "للكميات وأُنجزت أول عملية لنقل نفايات س
خمة"  تون ( ٦وحدة التخلص  —الض ولت س افانا ريفر —) Saltstoneفي موقع س التابع لوزارة  في موقع س

مت وحدات التخلُّص في موقع سولت ستون بهدف احتواء النفايات الضعيفة  الطاقة في الواليات المتحدة. وقد ُصّمِ
طينية والناتجة عن تصليد النفايات غير الخطرة الموجودة في شكل أمالح ذائبة اإلشعاع الموجودة في شكل مادة 

سطوانية إلى البعد إزالة التلوث منها في الموقع الكائن في والية كارولينا الجنوبية. وتستند الصهاريج الخرسانية ا
إنشاؤها العام الماضي، هي  ، التي اكتمل٦تصميم يُستخدم تجاريا لتخزين المياه وسوائل أخرى. ووحدة التخلص 

ائر  عاف من س رة أض مها الموقع، وهي أكبر بما يزيد على عش خمة يض أول وحدة للتخلص من الكميات الض
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متراً. ويُعتزم  ١٣متراً ويبلغ ارتفاعها زهاء  ١١٤نحو  ٦وحدات التخلص القائمة في الموقع. ويبلغ قطر الوحدة 
اء  خمة من هذا القبيل لتلبية احتياجات الموقع في مجال من وحدات التخلص من الك ٧إجماالً إنش ميات الض

  التخلص من النفايات.

  التخلص من النفايات المشعة

تثناء النفايات   -١٠١ عة، باس غيل معنية بالتخلص من جميع فئات النفايات المش توجد حول العالم مرافق قيد التش
باعتباره من النفايات). وتشمل هذه المرافق التخلص في خنادق القوية اإلشعاع و/أو الوقود المستهلَك (المعلن عنه 

بانيا بيل المثال في إس عاع جداً (على س عيفة اإلش ويدو في حالة النفايات الض ا) أو التخلص في مناطق و الس فرنس
بيل المثال في جنوب أفريقيا والواليات المتحدة األمريكي عاع (على س عيفة اإلش ة)؛ قاحلة في حالة النفايات الض

والمرافق المصممة هندسيا الواقعة قرب سطح األرض للتخلص من النفايات الضعيفة اإلشعاع (على سبيل المثال 
ي وفي  بانيااالتحاد الروس يكيةو بولنداو إس لوفاكياو الجمهورية التش ينو س او الص  الهندو المملكة المتحدةو فرنس

يا الوو هنغارياو ممة هندس من نطاق عمق معيَّن للتخلص اليابان)؛ والمرافق المص اقعة في تكوينات جيولوجية ض
بيل المثال في عاع (على س طة اإلش عيفة والمتوس ي و من النفايات الض يكيةو ألمانيااالتحاد الروس  الجمهورية التش

  هنغاريا).و فنلنداو السويدو

حل مختلفة من عملية وهناك مرافق أخرى للتخلص من النفايات الضعيفة والمتوسطة اإلشعاع بلغت مرا  -١٠٢
يل)، وبلغاريا (كوزلودوي ييد، بما في ذلك في بلجيكا (ديس راديانا)، وكندا (كينكارداين)، -الترخيص أو التش

وألمانيا (كونراد)، وجمهورية إيران اإلسالمية (طالمسيتلمسي)، وليتوانيا (ستاباتيشكيس)، ورومانيا (ساليجني)، 
  خلص من النفايات الضعيفة اإلشعاع في كندا (تشوك ريفر).، وكذلك مرفق للتوسلوفينيا (فربينا)

أ باختالف اللوائح التنظيمية الوطنية، حيث   -١٠٣ عة الطبيعية المنش وتتفاوت خيارات التخلص من المواد المش
طح األرض، كما في النرويج على  يا تحت س ممة هندس تتراوح بين مرافق للتخلص في خنادق إلى مرافق مص

  سبيل المثال.

طح األرض من   -١٠٤ ييد مرفق للتخلص قرب س عة في بلغاريا تش ة الحكومية للنفايات المش س ل المؤس وتواص
  النفايات الضعيفة اإلشعاع في موقع راديانا، بالقرب من محطة كوزلودوي للقوى النووية.

ييد مرفق   -١٠٥ ل العمل على تش المية، يتواص يوفي جمهورية إيران اإلس طح طالمس  للتخلص قرب س
  األرض، وقُبلت حاويات نفايات لتُستخدم في الخزن في الموقع رهناً ببدء عمليات التخلُّص. 

امل للنظام   -١٠٦ رف في النفايات على إجراء اختبار موقعي ش يفا المعنية بالتص ركة بوس وفي فنلندا، تعكف ش
دار  تص ترط الس ييده في أولكيليوتو، على النحو المش تودع الجاري تش تودع. الخاص بالمس غيل المس ة تش رخص

ع مجمعات الوقود النووي  تخدامه لوض ميم الكامل للنظام المطلوب اس اح التص والهدف من االختبار هو إيض
اً لغرض الخزن من خالل ُحفر للخزن محفورة  يص يَّدة خص لب في أنفاق مش المعبَّأة في براميل من النحاس والص

مل االختب يفة. ويش تض خور الغرانيتية المس ار ردم أنفاق الخزن بطمي البنتونايت وتركيب نظام الغلق في الص
تخدم في االختبار برميالن بالحجم الكامل  وف يُس لحة. وس انة المس نوع من الخرس ام مص النهائي القائم على دس

 مزودان بعناصر باعثة للحرارة لمحاكاة الحرارة المتبقية الناتجة من الوقود المستهلَك.
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ويد حُ ٢٠١٨يناير /وفي كانون الثاني  -١٠٧ لطات في الس درت الس ين لهما تأثير في عملية الترخيص مَ كْ ، أص
ويدي  ة بالمرفق الس رف في الوقود  للتخلصالخاص ويدية للتص ركة الس تهلَك الذي اقترحته الش من الوقود المس

اء مرفق التخلص النهائ عاعي إنش ويدية لألمان اإلش مارك، والنفايات النووية. حيث أيَّدت الهيئة الس ي في فورس
رف في الوقود والنفايات النووية لديها القدرات الالزمة لتنفيذ التخلص النهائي  ويدية للتص ركة الس وذكرت أنَّ الش
ويدية  ركة الس ؤون البيئية أنَّ طلب الش ي والش ادر عن محكمة األراض ريح ص على نحو مأمون. وجاء في تص

توفي ف رف في الوقود والنفايات النووية يس ي معظم جوانبه متطلبات الموافقة، لكن تظل هناك بعض أوجه للتص
ركة  ية في األجل الطويل فيما يتعلق بعمليات تآكل النحاس. وتعمل الش لة بأداء البراميل النحاس عدم اليقين المتص

  على إعداد رّدٍ على طلب المحكمة الحصول على مزيد من المعلومات في هذا الصدد.

عاع الطويلة العمر هو  والحلُّ الذي اعتُمد  -١٠٨ طة اإلش رف في النفايات القوية والمتوس ا للتص في فرنس
فوردية من تكوينات الحجر الطَّفلي.  روع التخلص الجيولوجي العميق في الطبقتين الكالوفية واألكس ويهدف مش

يجيو ( عة (وكالة "أندرا") إلى تنفيذ هذا Cigéoس رف في النفايات المش طلع به الوكالة الوطنية للتص ) الذي تض
. وتعكف وكالة "أندرا" على وضع اللمسات النهائية على مرحلة ٢٠٠٦القرار كما تجسَّد في قانون اعتُمد في عام 

سة ى األمثل. التصميم التفصيلي، وتُجري عمليات رامية إلى ضبط خط األساس عند المستو وعقب مرحلة الدرا
دة  ٢٠١٧التقنية بشأن ملف خيارات األمان، استشارت هيئة األمان النووي الفرنسية الجمهور في عام  بشأن مسوَّ

ألة.  داره في هذه المس درت هيئة األمان النووي رأيها الرأي الذي تعتزم إص اهمات الواردة، أص وبعد تحليل المس
ج التقني ٢٠١٨في كانون الثاني/يناير  توى كافياً من النض روع قد بلغ على وجه العموم مس ، قالت فيه إنَّ المش

شييد الذي تعتزم الوكالة  فيما يتعلق بمرحلة ملف خيارات األمان. ن طلب اإلذن بالت غير أنَّ الهيئة طلبت أن يتضمَّ
عة التقدُّم به في عام  رف في النفايات المش معلومات تكميلية عن  ٢٠٢٠أو أوائل عام  ٢٠١٩الوطنية للتص

احتها بما يكفل مواجهة األخطار  أة وتحديد مس ميم المنش ميم المعماري لمرفق التخلص، وتص مبررات التص
نوعة من القطران، وإدارة  د المرفق، والوقاية من احتمالية اندالع حريق في علب النفايات المص الطبيعية، ورص

  األوضاع الالحقة لوقوع الحوادث.

ري عن  ، أعلن٢٠١٨رين الثاني/نوفمبر وفي تش  -١٠٩ ويس أن المرحلة الثانية  قرارهالمجلس االتحادي الس بش
تودعات الجيولوجية العميقة. وأتاح القرار للجمعية التعاونية الوطنية للتخلص من  أن المس من الخطة القطاعية بش

ز أنشطة تحديد  النفايات المشعة، وهي المنظمة المسؤولة عن التصرف في النفايات المشعة في سويسرا، أن ترّكِ
يل على المناطق الثالث المتبقية التي يمكن اختيار المواقع فيها. كما أنَّ القرار  ائص المواقع بمزيد من التفص خص
ب لترخيص مرفق للتخلص  دُّم بطل دف إلى التق ة واألخيرة التي ته الث ة الث ة المرحل ة العملي احي لُّ من الن ته يس

  .٢٠٢٤الجيولوجي بحلول عام 

مبر   -١١٠ أن العمل مع المجتمعات ٢٠١٨وفي كانون األول/ديس تها بش ياس رت حكومة المملكة المتحدة س ، نش
  المحلية، في إطار إطالق عملية وطنية قائمة على قبول الجمهور لتحديد موقع إلنشاء مرفق للتخلص الجيولوجي.
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 البيانات الذرية والنووية  -باء

طة البحث تقوم عّدة وكاالت   -١١١ بة لجميع أنش ية بالنس اس دار مكتبات البيانات النووية ذات األهمية األس بإص
افة إلى البيانات التي  واء في مجال القوى النووية أو غيره، باإلض والتطوير في مجال التطبيقات النووية، س

  على النحو المبيَّن أدناه: ٢٠١٨وكانت أهم اإلصدارات في عام  ٤.تستضيفها الوكالة

     ن مكتبة البيانات النووية مَّ درها الواليات المتحدة األمريكية، ENDF/B-VIIIإذ تتض ، التي تص
ات  دات ألغراض التطبيق أهّم النوي ا يتعلق ب ات فيم اعالت النيوترون ة لتف ي التغييرات الرئيس
جين، والهيدروجين. وقد بُذل جهد  يما أبرز نظائر اليورانيوم، والحديد، واألكس النووية، الس
طار لألكتينات، مثل أطياف نيوترونات  ات الجديدة للكميات المتعلقة باإلنش كبير في تقييم القياس
االنشطار السريع وكذلك متوسط عدد النيترونات االنشطارية. وخضعت مكتبة البيانات النووية 

ENDF/B-VIII .لعملية تحقُّق مستفيضة، خاصةً ما يتعلق بالمعايير المرجعية للَحَرجيَّة  

     وأما مكتبة البيانات النوويةJEFF-3.3 درها وكالة الطاقة النووية التابعة لمنظمة ، التي تص
تخدم في الغالب في تحليالت  ادي، فمن المتوقع أن تُس التعاون والتنمية في الميدان االقتص
اج النووي في  دم اعالت، وتحليالت دورة الوقود النووي، واالن ات المف اعالت، وبرمجي المف

  ا.أوروب

     وئية النووية الجديد ن ملف البيانات الض مَّ درته اليابان، JENDL/PD-2016ويتض ، الذي أص
بيانات عن التفاعالت النووية المستحثة بالفوتونات، مثل امتصاص الفوتون، وانشطار الفوتون، 

ية ثنائية  يمات والنويدات المتخلّفة، والمقاطع العرض ية إلنتاج الجس الفوارق والمقاطع العرض
من المكتبة بيانات عن  يمات المنبعثة. وتتض نويدة يتراوح نطاق طاقة الفوتون  ٢٦٨١للجس

  مليون الكترون فلط. ١٤٠و  ١الساقط لها بين 

     ية ألغراض إخراج المرافق النووية من الخدمة المعروف ويهدف ملف مقاطع التفعيل العرض
م  دار اليابJENDL/AD-2017باس اً من إص ان، إلى تلبية احتياجات تقييم مخزون ، وهو أيض

  المواد المشعّة خالل إخراج المرافق النووية من الخدمة.

     وجاء اإلصدار الجديدTENDL-2017  من مكتبة البيانات النووية المقيَّمة، المبنية على برمجيات
وعة . وتتضمن المجمTENDL-2015محّل اإلصدار  ٥، ليحلَّ TALYSمحاكاة التفاعالت النووية 
قة  ل إلى ENDF-6ملفات البيانات المنسَّ اقطة تص ، بما في ذلك بيانات التغايرات، وبطاقة س

في  ٢٨١٣مليون الكترون فلط، لما مجموعه  ٢٠٠ تقرة أو ذات عمر نص نظيراً (جميعها مس
لديوتيرونات،  ١أكبر من  اقطة، وكذلك الفوتونات، والبروتونات، وا ية) للنيترونات الس ثان
 وجسيمات ألفا. ٣-ت، والهليوموالتريتونا

   

                                                            
  nds.iaea.org-https://www متاح عبر الموقع  ٤
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) بمثابة إضافة مهمة لمكتبات TAGSوستكون البيانات المتعلقة بقياس طيف امتصاص أشعة غاما الكلي (  -١١٢
ادات  محالل وأطياف مض ابات حرارة االض محالل القائمة، لما قد يكون لها من تأثير في حس بيانات االض

تعراض الحالة ة متطلبات البيانات  النيوترينو. لذا من المهم اس عة غاما الكلي ومناقش الراهنة لقياس طيف أش
تقييماً مفّصالً لبيانات االضمحالل لنواتج االنشطار الرئيسية المسهمة  ٢٠١٨الجديدة. واستكملت الوكالة في عام 

ثة من جداول األولويا خة محدَّ محالل لنطاق عريض من نُظم الوقود، وهو ما قاد إلى نس ت في حرارة االض
الخاصة بقياسات طيف امتصاص أشعة غاما الكلي وطيف امتصاص أشعة غاما عالي االستبانة، وستنشر الوكالة 

  .٢٠١٩التقييم المفّصل في عام 

قت في عام   -١١٣ نات النووية ( ٢٠١٨وأُطل يا ية بتقييم الب ية المعن لدول كة ا ب قدُّم في INDENالش ) لتحفيز الت
النيترونية للنويدات وثيقة الصلة على وجه الخصوص بالتكنولوجيات النووية عمليات تقييم المقاطع المستعرضة 

). وسيقوم خبراء الفيزياء النووية بتنسيق جهودهم فيما يتعلق بالقياسات االبتكارية وعمليات محاكاة ١-(الشكل باء
ل إلى أفضل جداول بيانات تضّم التفاعالت النووية المحتملة للن ويدات الخفيفة مثل نويدات النماذج من أجل التوصُّ

الكربون والنتروجين، والمواد الهيكلية مثل الكروم والنيكل، واألكتينات المهمة مثل نظائر البلوتونيوم. وبمعزل 
رةً من  يتم التحقُّق من التحديثات في مكتبات البيانات النووية مباش ية للبيانات النووية، س اس ينات األس عن التحس

ريعة. والخبراء الذين خالل المعايير المرجعي ة للحرجيّة المتكاملة معها للطاقة الحرارية والطاقة النيوترونية الس
ين والدول األوروبية واليابان والواليات المتحدة األمريكية، بينما  همون في هذا التطور ُهم في الغالب من الص يس

 تؤّدي الوكالة دوراً تنسيقياً.

  

  

قيد الدراسة في إطار تعاون  ٢٣٥-للمقاطع االنشطارية المستعرضة لليورانيومالحالة الراهنة  ١-باء -الشكل
  الشبكة الدولية المعنية بتقييم البيانات النووية
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الت ومفاعالت البحوث  -جيم  التطبيقات الخاصة بالُمعّجِ

الت واألجهزة المرتبطة بها  -١-جيم   المعّجِ

  هندسة الُحزم األيونيةتكنولوجيات ابتكارية من خالل   -١-١-جيم

شاء عيوب نشطة بصرياً بحجم الذرات   -١١٤ الت، من الممكن إن بفضل أحدث التطورات في تكنولوجيا المعّجِ
ضمن فئة واسعة من المواد، تتراوح من أشباه الموصالت ذات فجوة نطاق واسعة (مثل الماس وكربيد السليكون 

). وتمثل هذه النظم منصة ١-مثل نيتريد البورون السداسي) (الشكل جيمونيتريد الغاليوم) إلى مواد ثنائية األبعاد (
واعدة في االنبعاث الفوتوني المفرد، وهو مجال ناشئ ذو تطبيقات في مجاالت االتصاالت اآلمنة (توزيع المفاتيح 

ر إعداد اس عار الخلوي. ويجري في الوقت الحاض تش يم/االس تراتيجيات اآلمنة مع حاالت الفوتون المفرد) والتوس
بل القريب، يمكن التنبؤ  تق لة. وفي المس بدعم من الوكا ية  ية دول عاون عّددة لَزْرع األيونات في إطار جهود ت مت

  اآلمنة والتكنولوجيا الحيوية.-بابتكارات ريادية في كّل من االتصاالت الكمية

  

تطبيق الُحزم األيونية إلنشاء ماّسات نانوية وميضية داخل خاليا عصبية حيّة في مستنبَت:   -١-جيم-الشكل
(يساراً) رسم بياني للنسق التجريبي للتصوير والتقاط اإلشارات؛ (في الوسط) خريطة مجهرية متحدة البؤرة 

انوية مكتَشف بصرياً. (الصورة تبرز ماّسات نانوية وميضية مستَوعبة؛ (يميناً) رنين مغناطيسي من الماّسات الن
مقّدمة من باولو أوليفيرو، جامعة تورينو، المعهد الوطني للفيزياء النووية في إيطاليا، والمعهد الوطني لبحوث 

  األرصاد الجوية في إيطاليا)

  

الت  -٢-١-جيم  محاكاة تلف مواد المفاعالت باالستعانة بالمعّجِ

انتقائها وتهيئتها كما يجب، أن تقوم تجريبياً بنمذجة تلف المواد الناجم بإمكان الُحزم األيونية، في حال   -١١٥
طارية أو االندماجية وبما أنه ال يوجد في  ريعة الموجودة في المفاعالت االنش عن النيوترونات الحرارية أو الس

ة ذات تدفُّق عاٍل بما يكفي لمحاكاة ظروف ال ص ادر نيوترونية اندماجية مخّص ر مص عيع ذات الوقت الحاض تش
الت الُحزم األيونية كبديل الستنساخ  الصلة بتلك التي يمرُّ بها الجدار األول في مفاعل االندماج، يتم استخدام معّجِ
لة  ات مفّص افة إلى تكوين المواد من أجل إجراء دراس أكبر قدر ممكن من التغيرات الهيكلية المجهرية باإلض

فات الهيكلية المجهرية. وعلى س تاتية، لتحديد الص الت إلكتروس بيل المثال، يمكن أن يقترن واحد إلى ثالث معّجِ
من بضع مئات الكيلوفولطات إلى بضع ميغافولطات، لتعمل ضمن تهيئة أحادية أو ثنائية أو ثالثية الُحزم إلحداث 
لة مثل الهيليوم والهيدروجين، وهي نواتج ر التحويل ذات الص تية وفي نفس الوقت زرع عناص رار بالس  أض

  التفاعل الرئيسية التي يسببها النيوترون في المواد الهيكلية.
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مقارنة بين المواد المنتفخة بفعل النيوترونات السريعة (باللون األحمر) وتشعيعات الُحزم األيونية   -٢-جيم-الشكل
دَّمة من في. (باللون األزرق)، تم تقديمها كدالٍة على جرعات التلف المختلفة (إزاحة لكل ذرة). (الصورة مق

  فوييفودين، مركز خاركوف للفيزياء والتكنولوجيا)

حد   -١١٦ ومع ذلك، وقبل أن يكون هذا النهج مؤهالً بالكامل، البدَّ من جهود وتنسيق دوليين في شكل تمرين موَّ
ات للمع ل الممارس اخ النتائج في مواقع مختلفة، والمبادئ التوجيهية ألفض تنس الت، قادر على تحديد إمكانية اس ّجِ

شعيع بالُحزم األيونية إلجراء فحص سريع للمواد الهيكلية النووية في المستقبل.  ستخدام الت وإلى أّي درجة يمكن ا
فيما  91Tلتجربة تشعيع تقابلية حول العالم لمقارنة هياكل التلف المجهرية لفوالذ  ٦وفي هذا السياق، تنّسق الوكالة

عاع للمادة ذاتها في مفاعل البحوث في  الت الُحزم األيونية وإش الت الُحزم األيونية، وكذلك بين معّجِ بين معّجِ
 في االتحاد الروسي. BOR-60مفاعل األبحاث السريع 

  رصد تلوث الهواء واسع النطاق باستخدام تقنيات تحليلية نووية  -٣-١-جيم

ث الهواء مشكلة عالمية  -١١٧ يمكن أن تؤثر في البيئة وصحة اإلنسان، وتضطلع إدارة نوعية الهواء بدور  تلوُّ
ادر التلوث التي  توى االنبعاثات. ومع ذلك، ثمة نقص في البيانات الالزمة لدعم تحديد مص مهم في خفض مس

تراتيج ارات انتقالها عبر الحدود. ومن أجل تطوير اس يح مس ية، وكذلك لتوض كان المدن الرئيس يات تؤثر في س
اء، بدعم من الوكالة، تقنيات تحليلية نووية  تخدم الدول األعض ل للتخفيف من آثار التلوث، تس وأدوات أفض

كل جيم يمات الدقيقة المحمولة جواً (الش ر الجس اليب تكميلية أخرى لتحديد تكوين عناص ). وتعمل مثل هذه ٣-وأس
ا يم المص ية للتلوث (تقس ادر الرئيس اهمتها المحدَّدة في التلوث الملحوظ المعلومات على تحديد المص در) ومس

مح بالحفاظ على العينات  ر، كونها غير متِلفة (ما يس (المخزون). وتتميز عّدة تقنيات بمزايا القدرة متعددة العناص
عنصراً كيميائياً ذات صلة بتحديد  ٢٠إلجراء مزيد من التحليل) والسرعة في الحصول على معلومات عن قرابة 

در. وم ينية الفلورية، والتحليل المص عة الس ن بين هذه التقنيات، يُعدُّ تحليل الُحزم األيونية، ومقياس الطيف باألش
  بالتنشيط النيوتروني األكثر استخداماً.

                                                            
الت والنمذجة النظرية آلثار اإلشعاعات في المواد الهيكليةئمة على مشروع بحثي منسَّق سابق للوكالة بعنوان هي قا  ٦ ، محاكاة المعّجِ

  .٢٠١٨ونُشرت النتائج في عام 
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مثال على المساهمة النسبية لمصادر التلوث (قائمة مصادر التلوث)، استناداً إلى التحليل األولي   -٣-جيم-الشكل
  (المصدر: الوكالة الدولية للطاقة الذرية)للعينات باستخدام تقنيات نووية مختلفة. 

  
وع أثناء تمرين اختبار الكفاءة الذي تجريه الوكالة   -١١٨ اً االهتمام المتزايد وأهمية الموض وانعكس أيض

ارك أكثر من  حات الهواء، حيث ش رية المحّمل في مرش تخدام عينات من غبار المناطق الحض مختبراً  ٤٠باس
مان ومراقبة الجودة دولة  ٣٣تحليلياً من  اِركة نتائجها كجزء من إجراءات ض واً، وقّدمت المختبرات المش عض

  المعمول بها لديها.

  القياسات الميدانية لتوصيف التلوث السطحي  -٤-١-جيم

ناعة مكثفة خلّفت تركة في العديد من البلدان التي لديها مواقع متأثرة   -١١٩ يُعَدُّ تعدين اليورانيوم وتجهيزه ص
ع تغالل الموارد المعدنية إش عة لرقابة تنظيمية ال تتفق مع المعايير الدولية الحالية. كذلك أدى اس اعياً خاض

عّة الموجودة في البيئة الطبيعية. وقد تلّوثت  األخرى، بما في ذلك النفط، إلى تراكم كميات كبيرة من المواد المش
الً  عاعية، فض بيل المثال، مواقع أخرى نتيجة للحوادث النووية و/أو اإلش لحة النووية. وعلى س  عن تجارب األس
تحوذ على أكثر من  تودعات المخلفات بمفردها تس خور النفايات  ٥٠فإنَّ مس موقعاً، ويزيد حجم المخلفات وص

ض  ٨٠٠على  طى وحدها. ويمكن أن تؤدي هذه المواقع من حيث المبدأ إلى تعرُّ يا الوس مليون طن في منطقة آس
  شعاعات المؤيّنة، ما يترتب عليه آثار صحية سلبية.أفراد الجمهور لإل

ة وتطوير   -١٢٠ مات الجغرافي ول إلى نُظم المعلو ية الوص لة، وحر ل من األجهزة المحمو حدث جي ويوفّر أ
ح في الموقع لمجموعة متنوعة من  ائية الحيوية خيارات متعددة لتنفيذ عمليات المس أدوات النمذجة اإلحص

سيناريوهات والمكونات  البيئية. وقد بلغت التقنيات في الموقع مستوى عالياً من األداء التحليلي وتوفر العديد من ال
اطات الملّوثات، وتحديد البؤر  ريع لتركيزات/نش المزايا مقارنة بالتقنيات األكثر تقليدية، بما في ذلك التحديد الس

للملّوثات. ومن شأن القياسات في الموقع  الساخنة، وخفض تكلفة االستقصاءات، والتحديد السريع للتوزيع المكاني
 أيضاً أن تحّسن استراتيجيات أخذ العينات لغرض إجراء تحليالت مختبرية عالية الدقة إذا ما لزم األمر.
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طة الوكالة في عام   -١٢١ ملت أنش اء، ش في هذا المجال ما يلي:  ٢٠١٨وبناء على طلب من الدول األعض
م الخ احية ميدانية لرس عاع والتكنولوجيا في عروض إيض عاعية دعماً إلطالق موقع مجمع فوتون لإلش رائط اإلش

أوزبكستان بعد التخلص من النفايات المشعّة؛ وعرض إيضاحي عن قدرات نُظم رسم الخرائط اإلشعاعية القائمة 
ات الموقع في حال حدوث طارئ نووي في البرازيل؛ ودعم دورة تدريبية  يّرة لقياس وطنية على الطائرات المس

  ).٤-بشأن القياسات اإلشعاعية، والتقنيات والمنهجيات في الموقع في المكسيك (الشكل جيم

    

  

    

  
 

مثال على نتائج تمرين قياس ميداني أُجري كجزء من دورة تدريبية وطنية في إطار مشروع   -٤-جيم-الشكل
. وتمثَّل مسارات القياسات في الخرائط، بما في ذلك استقراء معدالت الجرعة في MEX7011التعاون التقني 

 معين.المنطقة التي جرى مسحها، وكذلك تقديرات االحتماالت لتجاوز مستوى 
  (المصدر: الوكالة الدولية للطاقة الذرية)

  
 

  البحوثمفاعالت   -٢-جيم

دول جيم  -١٢٢ ذه  ١-تَِرُد في الج درة ه اعالت البحوث. ويمكن أن تتراوح ق ات األكثر تواتراً لمف التطبيق
بيل المثال، المجّمعات الحرجة أو دون الحرجة) وما يقرب من  فر (على س ميغاواط  ٢٠٠المفاعالت بين الص

غيل  اع تش اً أوض ميم مفاعالت القوى، ولها أيض ميم مفاعالت البحوث أكثر تنوعاً بكثير من تص (حراري). وتص
 مختلفة، يمكن أن تكون ثابتة أو نبضية.

 

 

 (ب)   القياسات في مساحة االهتمام  (أ)   مسارات ُمقاسة

(ج)   استقراء قيّم معدالت الجرعة 
 (نانوسيفرت/ساعة)

 نانوسيفرت/ساعة ١١٤(د)   احتمالية تجاوز 
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  .٧االستخدامات الشائعة لمفاعالت البحوث على نطاق العالم  -١-الجدول جيم

عدد مفاعالت البحوث  (أ)نوع التطبيقات 
 (ب)المشمولة 

عدد الدول األعضاء التي 
 تستضيف مثل هذه المرافق

 ٥٣ ١٦٣ التدريس/التدريب

 ٥٣ ١١٩ التحليل بالتنشيط النيوتروني

 ٤٤ ٨٤ إنتاج النظائر المشعـّة

 ٤٠ ٧٢ التصوير الشعاعي النيوتروني

 ٢٩ ٦٨ تشعيع المواد/الوقود

 ٣١ ٤٧ التشتت النيوتروني

 ٢٢ ٢٥ التقويم الجيولوجي

 ٢٠ ٢٣ التحويل (معالجة السليكون)

 ١٥ ١٩ التحويل (األحجار الكريمة)

 ١٢ ١٤ العالج النيوتروني، بصفة أساسية البحوث والتطوير
 ٣٦ ١١٩ (ج)استخدامات أخرى 

وان  ـ ة بعنـ ـ ادر عن الوكالـ ـ وث(أ)   يَِرُد وصف لهذه التطبيقات بمزيد من التفاصيل في المنشور الصـ ـ الت البحـ ـ ات مفاعـ ـ  تطبيقـ
)Applications of Research Reactors ( العدد)NP-T-5.3  ،٢٠١٤من سلسلة منشورات الطاقة النووية الصادرة عن الوكالة.(  

  ).٢٠١٨كانون األول/ديسمبر  ٣١في حالة إغالق مؤقت؛ حتى  ١٣عاملة، و ٢٢٦بحوث تمت دراستها (مفاعل  ٢٣٩(ب)   من بين 

(ج)   تشمل التطبيقات األخرى معايرة األجهزة واختبارها، وتجارب التدريع، وقياسات البيانات النووية، والزيارات العامة، والحلقات 
  الدراسية.

 

  

ييد ووفقاً لقاعدة بيانات مفاعالت   -١٢٣ بلداً، منها  ٦٧مفاعل بحوث في  ٨٤١البحوث التابعة للوكالة، تمَّ تش
شغيل في  ٢٥٢ بلداً. ولدى االتحاد الروسي أكبر عدد من مفاعالت البحوث العاملة حيث  ٥٥مفاعل بحوث قيد الت

ين (٥٠) مفاعل بحوث، تليه الواليات المتحدة األمريكية (٥٩يمتلك ( لى نطاق ). وع٩) واليابان (١٧)، والص
تويات قدرة بـ  ٦٦العالم، يعمل  ميغاواط أو أعلى، وبالتالي فإن هذه المفاعالت توفّر  ٥مفاعل بحوث عند مس

  تدفقات نيوترونية أكبر تدعم المنتجات والخدمات التي تتطلب سعة عالية.

عّة لقطاَعي الطب والص  -١٢٤ تغناء عن مفاعالت البحوث لتوفير النظائر المش ناعة، وتوفير وال يمكن االس
عيع  الُحزم النيوترونية للبحوث المتعلقة بالمواد واالختبارات غير المتِلفة، وتقديم الخدمات التحليلية وخدمات التش
لي  غِّ جع الوكالة مش ات اإلرث الثقافي والبيئة. وتش ة بدراس للقطاعين الخاص والعام، وتقديم الخدمات الخاص

ع أو تحديث خطط  نوات الثالث مفاعالت البحوث على وض تخدام مرافقهم. وفي الس تراتيجية فيما يتعلّق باس اس
مرفقاً خططه االستراتيجية إلى الوكالة للحصول على المزيد من المشورة بشأن ُسبل استخدامه  ٣٨الماضية، قدَّم 

  المستدام والُكفء.

ف مفاعالت البحوث العاملة أكثر من   -١٢٥ ً  ٤٠ويبلغ عمر نص  ٦٠دورات حياتها  . ويمكن أن تتجاوزعاما
بة فيما يتعلّق بإدارة التقاُدم والتجديد  ع برامج مناس ب وض نة، غير أنه من المهم للغاية أن يتمَّ في الوقت المناس س
ما يتعلّق  وب التخفيض في تمويل مثل هذه المرافق والتخطيط المحدود في عام ص والتحديث. ونظراً لالتجاه ال

تمثّل نُُظم اإلدارة ال غيلية، عامالً بالتعاقب، س يانة وإدارة األعمار التش غيل والص ة بالتش ليمة، والبرامج الخاص س

                                                            
  ./http://nucleus.iaea.org/RRDBباالستناد إلى بيانات من قاعدة بيانات مفاعالت البحوث التابعة للوكالة:   ٧
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تعراض  حيوياً حتى تتمّكن من أداء مهامها على نحو فعَّال من حيث التكلفة. ومن هذا المنطلق، أوفِدت بعثات اس
وبنغالديش وجمهورية  النظراء الخاصة بتقييم تشغيل وصيانة مفاعالت البحوث إلى كّل من أوزبكستان والبرتغال

واً  ٢٢مفاعل بحوث في حالة إغالق دائم في  ٥٦الكونغو الديمقراطية. ومن المتوقع أن يبدأ العديد من  دولة عض
تقبل القريب. وفي حزيران/يونيه  ير لإلخراج من الخدمة في المس ، أغلق مالكو مفاعل الماء ٢٠١٨أعمال التحض

ية لبحوث الوقود المغلي في هالدن بالنرويج المفاعل المذ فة دائمة، ما أزال أحد مرافق االختبار الرئيس كور بص
امل في كندا، وهو أحد  كل دائم مفاعل البحوث الوطنية الش اً بش هر آذار/مارس، أُغلق أيض والمواد. وفي ش

  عاماً. ٦١المنتجين الرئيسيين للنظائر المشعّة الطبية، بعد فترة تشغيل استمرت 

ييد في كّل من االتحاد الروسي واألرجنتين وأوكرانيا وجمهورية وهنالك مفاعالت ب  -١٢٦ حوث جديدة قيد التش
ييد مفاعالت جديدة،  مية لتش اء خطط رس عودية والهند. ولدى عدة دول أعض ا والمملكة العربية الس كوريا وفرنس

تكمال مفاعل أرغ تان (اس ) وفييت نام FTI-وسبما في ذلك بلجيكا وبوليفيا وبيالروس وتايلند وزامبيا وطاجيكس
اء أخرى، مثل اثيوبيا وأذربيجان وبنغالديش  ونيجيريا وهولندا والواليات المتحدة األمريكية. وتنظر دول أعض
ودان وغانا والفلبين وكينيا وماليزيا ومنغوليا  نغال والس وتونس وجمهورية تنزانيا المتحدة وجنوب أفريقيا والس

ييد مرافق جد تين بخدمة وميانمار والنيجر، في تش تعراض نظراء خاص يدة. وأوَفدت الوكالة أول بعثتَي اس
االستعراض المتكامل للبنية األساسية النووية فيما يخصُّ مفاعالت البحوث، الرامية إلى تقديم الدعم واإلرشاد إلى 

افت زام تض اريع مفاعالت بحوث جديدة، إلى فييت نام ونيجيريا. فيما اس تهلة لمش اء المس بيا بعثة الدول األعض
ة بمفاعالت البحوث. وفي  ية النووية الخاص اس تعراض المتكامل للبنية األس يرية في إطار خدمة االس تحض

ميغاواط، ُشيّد في موقع شمال ترومباي في مركز  ٢أيلول/سبتمبر، دخل مفاعل بحوث من النوع الحوضي بقدرة 
  بهابها للبحوث الذرية في الهند، حيّز التشغيل.

لت ا  -١٢٧ اء التي تخطط لبناء قدراتها النووية الوطنية أو المحافظة عليها ألغراض وواص لدول األعض
تفادة من مفاعالت  مل القوى النووية، إبداء اهتمامها بإمكانية االس ة بالعلوم والتكنولوجيا، بما يش برامجها الخاص

عت الوكالة في عام  كوكها وأدواتها األ ٢٠١٨البحوث. وبناء عليه، عّززت ووسَّ ربع وهي: مختبر المفاعالت ص
لت  اً ألغراض التعليم األكاديمي (تواص اس تخدم أس بكة اإلنترنت، وهو بمثابة أداة للتدريب عن بُعد تس على ش

ات البث في عام  ية اإلقليمية  ٢٠١٨جلس لمناطق أفريقيا وأوروبا وأمريكا الالتينية والكاريبي)؛ والدورات الدراس
أن مفاعالت البحوث، )، لتRRRSعن مفاعالت البحوث ( رقية بش ي؛ ومبادرة أوروبا الش اس قديم التدريب األس

باب ومخطط مراكز االمتياز الدولية القائمة ، لتقديم التدريب العملي المتقّدم، في المقام األول لفائدة المهنيين الش
م للمهنيي ص المتقّدِ اة من الوكالة، لتقديم التدريب المتخص مَّ باب وكبار المهنيين، على مفاعالت البحوث المس ن الش

  والذي تنفِّذه في الوقت الراهن ستة مرافق في االتحاد الروسي وبلجيكا وفرنسا والواليات المتحدة األمريكية.

دة الوسائط، بعنوان "القلب   -١٢٨ وأطلق المعهد الوطني الفرنسي للعلوم والتكنولوجيا النووية منصة جديدة متعّدِ
ز"، لتقديم التعليم والتدريب بشأن فيزياء المفاعالت وتشغيلها.     المفتوح االفتراضي المعزَّ

تهلَك الخاص بمفاعال  -١٢٩ ف في الوقود النووي المس رُّ تمرارية التص تمرارية وتمثّل اس ت البحوث وكذلك اس
بة إلى تحديد  اء، وكذلك هو الحال بالنس ادية تحّدياً للعديد من الدول األعض خزنه بطريقة مأمونة وموثوقة واقتص
اد  ة الوطنية، واالقتص ياس ار، والس الخيارات الختامية الُمجدية التي يجب أن تمتثل لمتطلبات وقيود عدم االنتش

ايا الً عن القض التقنية. وتواجه العديد من البلدان التي لديها مفاعل بحوث واحد أو أكثر أو لديها  والبيئة، فض
غيرة  كلة التخلّص النهائي من الكميات الص برنامج قوى نووية محدود أو ليس لديها أي برنامج من هذا القبيل مش

ار بشأن مستقبل مفاعالت البحوث نسبياً من الوقود النووي المستهلَك؛ حيث قد تكون هذه البلدان ُملَزمة باتخاذ قر
تهلَك  ترداد الوقود النووي المس ة باس تغرقها البرامج الدولية الخاص ة بها نظرا إلى المدة المحدودة التي تس الخاص
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ع نماذج دعم اتخاذ  يق من الوكالة لوض الخاص بمفاعالت البحوث. وتُبذل في الوقت الراهن جهوٌد جماعية بتنس
الدول األعضاء على انتقاء الخيار األكثر جدوى للسيناريو الذي تعتزم كّل منها اتباعه القرارات من أجل مساعدة 

  في هذا الشأن.

ل   -١٣٠ د تم حتى اليوم تحوي دام  ٩٩وق تخ ة من اس ائر الطبي اج النظ ة من مرافق إنت ل بحوث وأربع اع مف
ا  د أنه أكي عيف اإلثراء، أو ت د اإلثراء إلى اليورانيوم الض دي ة إغالق. وفي اليورانيوم الش ال رين في ح تش

، تم تحويل المفاعل المصدري النيوتروني المصغّر في نيجيريا من استخدام وقود اليورانيوم ٢٠١٨ الثاني/نوفمبر
في  الشديد اإلثراء إلى وقود اليورانيوم الضعيف اإلثراء، وأُعيد الوقود النووي الشديد اإلثراء المشعَّع إلى الصين

مبر ديد اإلثراء . كانون األول/ديس تُكملت في إطار البرنامج الخاص بإعادة وقود اليورانيوم الش إلى وحتى اآلن اس
ة لةاإل اتعملي الواليات المتحدة األمريكي يد على زا ا يز د مم كَّ كغ من وقود اليورانيوم  ٤٤١٥ أو التخلُّص المؤ

تُكملت في إطار البرنامج الخ تهلَك، مثلما اس ديد اإلثراء الطازج والمس در الش ي المص اص بإعادة الوقود الروس
  كغ من الوقود. ٢٢٨٠عملية إزالة حوالي 

تكملت "كوريوم"، المزّود الرائد بحلول الطب النووي، تحويل عملية ٢٠١٨وفي كانون الثاني/يناير   -١٣١ ، اس
عيف اإلثراء، ما جعل قرابة  ر على اليورانيوم الض تهَدفة لتقتص نع المواد المس  ٩٩-من الموليبدينوم ⁒٧٥ُص

ديد االثراء. وفي عام  تخدام اليورانيوم الش فرت حاالت االنقطاع ٢٠١٨المباع في العالم اليوم يُنتج دون اس ، أس
تهدفة المصنوعة من الموليبدينوم في العالم عن  ٩٩-لفترات قصيرة في بعض مرافق تشعيع ومعالجة المواد المس

لة اإلمداد والمنتجين حدوث بعض حاالت النقص في اإلمدادات ا لس ت جهود هيئات إدارة س ض إلقليمية. وقد عوَّ
حيين، بعض التقلبات في اإلنتاج.  ين الص الً عن جهود التخفيف الفعّالة من قبل الممارس يين، فض الدوليين الرئيس

ستار للنظائر المشعة الطبية في الواليات المتحدة األمريكية إنتاج الموليبدينوم ستخدام  ٩٩-وبدأت شركة نورث  با
  .٢٠١٨مستهدفات غير مصنوعة من اليورانيوم الشديد اإلثراء في عام 

رت الحكومة االتحادية في بلجيكا تقديم مساهمة مالية كبيرة (للفترة ٢٠١٨وفي تشرين األول/أكتوبر   -١٣٢ ، قرَّ
الت إلنتاج الموليب٢٠٢٠-٢٠١٩ دون استخدام  ٩٩-دينوم) من أجل استحداث تكنولوجيا ابتكارية قائمة على المعّجِ

بتمبر  اً، في أيلول/س رت الحكومة أيض ديد اإلثراء. وقرَّ ، تقديم الدعم لجهود تطوير مفاعل ٢٠١٨اليورانيوم الش
ستثمار كبير على  البحوث الهجين المتعدد األغراض الخاص بالتطبيقات التكنولوجية المتقدمة (المفاعل الهجين) با

ع (على مدى الفترة وف ٢٠٣٧-٢٠١٩ نطاق زمني واس ). والمفاعل الهجين هو نظام قائم على المعِجّالت س
ة  عة الطبية، ودراس تحداث الجيل المقبل من النظائر المش ل النووي، واس ة التحوُّ تخدم في المقام األول لدراس يُس

  المواد المتقدمة.

  تكنولوجيات جديدة في المهدئات إلنتاج نيوترونات باردة  -١-٢-جيم

تخدام مواد منتقاة بعناية في درجات حرارة خفيضة.   -١٣٣ توفر المهدئات الباردة نيوترونات متدنية الطاقة باس
اميم المبتكرة إلنتاج ُحزم  مل التص ات علوم المواد. وتش ومثل هذه النيوترونات مالئمة بوجه خاص لدراس

غيل  ية، مثل ذلك قيد التش لبة قُرص ي في  IBR-2في مفاعل البحوث النيوترونات الباردة تطوير مهدئات ص النبض
لبة، الُمعدَّة على وجه العموم من الميثان،  ترك للبحوث النووية. وفي المهدئات الباردة الص "دوبنا"/المعهد المش
عاعي للميثان غاز الهيدروجين ويمكن أن يتلف االنتفاخ الناجم وعاء المهدئ. غير أن األقراص  يولّد التحلُّل اإلش

غيرة في نظا كل جيمالص ترك للبحوث النووية (الش نَّعة من هيدروكربونات أكثر ٥-م "دوبنا"/المعهد المش ) مص
هولة في نهاية عمرها النافع، وعليِه يتم  ل إلى وعاء المهدئ، وتُزال بس كل متواص ّخ بش عاعات وتُض مقاومة لإلش

ادر ا ياً على المص مال التلف. وهذا المنهج المبتكر يُطبّق حال يل من احت مة على مفاعالت التقل قائ ية ال لنيوترون
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ق للوكالة استُكمل في عام  الت. وباإلضافة إلى ذلك، أثمر مشروع بحثي منسَّ  ٢٠١٨البحوث أو المدفوعة بالمعّجِ
اميم المبتكرة، والنماذج األولية واالختبارات حقيقية النطاق  عن عدد من النتائج المهمة األخرى المتعلقة بالتص

  المتقّدمة.لمثل هذه المهّدئات 

ائلة. وانطوى ذلك على عزل "حالة دوامة"   -١٣٤ تجد البارز اآلخر فهو تطوير مهدئات باردة س وأما المس
نووية واحدة في الهيدروجين السائل بمساعدة مواد حفازة (أي باراهيدروجين). وفي مثل هذه التصاميم، يمكن أن 

زيد من التفاعل، ما يمّكن من تشييد مهدئات باردة منخفضة تقطع النيوترونات الباردة المفيدة مسافات بعيدة دون م
  األبعاد (أصابع، رقاقة منبسطة)، وحولها يمكن رّص أجهزة التشتت النيوتروني بفعالية أكبر.

  

  

 
 صورة األقراص المصنَّعة في "دوبنا"/المعهد المشترك للبحوث النووية  -٥-جيم-الشكل

 والمستخدمة لتهدئة النيوترونات السريعة (يساراً)، والتمثيل البياني لهيكليتها الجزيئية. 
  (الصورة مقدَّمة من "دوبنا"/المعهد المشترك للبحوث النووية)

 

  

  التكنولوجيات اإلشعاعية  -دال

  التصوير المقطعي باألشعة الكونية: مسبر من النجوم  -١-دال

عاعي   -١٣٥ وير اإلش ية الموجودة في الطبيعة في التص اس عاعات األس تخدم اإلش ئة تس بالميونات هو تقنية ناش
شكل ميونات األشعة الكونية. وتنشأ ميونات األشعة الكونية األرضية عندما تتفاعل األشعة الكونية األولية عالية 

سمات ا شبه  سمات ت شطة. ولها  إللكترونات غير أن الطاقة مع الغالف الجوي لألرض، وينجم عن ذلك ميونات ن
ينية النمطية بنحو  عة الس توى من الطاقة يفوق األش عة الكونية على مس كتلتها أكبر بكثير. وتنطوي ميونات األش

عف، وتطلق طاقة في المقام األول من خالل التأيُّن. وبإمكان مثل هذه الميونات أن تخترق الهياكل  ١٠ ٠٠٠ ض
حنة و تترك من ورائها آثار تأيُّن مع فقدانها للطاقة أثناء عبورها من خالل الكبيرة جداً. وهذه الميونات ذات ش

  المادة. ويتيح ما سبق الكشف عنها في الكواشف الوميضية وكواشف التأيُّن، مثلما يتيح قياس آثارها.

ف  -١٣٦ اص الميونات، في إمكانية الكش تُّت أو امتص ية لهذه التقنية، القائمة على تش عن  وتتمثل المزية الرئيس
ليمة  االختالفات في كثافة المواد ذات العدد الذري العالي في الحجم المغلق (حتى وإن كانت مدمجة) بطريقة س
دون استخدام أي مصادر إشعاعية. ويتطلب التصوير اإلشعاعي بالميونات توافُر مستويَْين سطحيين للكاشف على 

ارات الميونات الكونية الم مح بتعريف مس فةأقل تقدير بما يس تخدمكتش تويات  ، وكثيراً ما تُس ثالثة أو أربعة مس
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تبانة والكفاءة.  ين االس طحية من أجل تحس كيل س غيرة الحجم عن طريق إعادة تش ام الص وير األجس ويمكن تص
ورة ثنائية  ا األهداف الكبيرة الحجم فيجري تكوين ص ام وبعده، أمَّ ارات الميونات قبل تفاعلها مع هذه األجس مس

رورة  عن طريق مقارنة التدفُّق بقياس مرجعي.األبعاد لها  عاعي بالميونات بالض وير اإلش ر نتائج التص وال تقتص
على الصور ثنائية األبعاد، إذ يمكن الجمع بين المعلومات المستمدة من أجهزة كشف متعددة تقوم بتصوير الحجم 

  حوله. نفسه لتشكيل صورة ثالثية األبعاد عن طريق تدوير الهدف أو أجهزة الكشف

هارة البركان على   -١٣٧ ماكة ص تهداف مجاالت تطبيقات مختلفة في جميع أنحاء العالم مثل قياس س ويتم اس
ر ١ُعمق  ابقاً لهرم في مص فة س ية في نابولي بإيطاليا ٨كم؛ وتحديد التجاويف غير المكتَش . ٩وهياكل تحت أرض

تخدام الميونات كأداةٍ جد ير هذه النتائج إلى إمكانية اس ور وتش ة الهياكل المدنية مثل المباني والجس يدة لدراس
  واألنفاق. وكانت هناك زيادة الفتة في عدد المنشورات بشأن هذا الموضوع في السنوات األخيرة.

  التطبيقات  -١-١-دال

مل العلوم الجيولوجية، واألمان واألمن   -١٣٨ وير المذكورة آخذة في التزايد وتش مجاالت تطبيقات تقنية التص
دريع،  ات تجمع بين الت د تطبيق ا أن نج ذه المجاالت، يمكنن ار. وفي ه ة، وعلم اآلث دني ة الم دس النوويين، والهن

كل دال بة لها. الش وير مناس وير المقطعي بالميونات طريقة تص تبانة، والمقاييس الزمنية والتي يُعدُّ التص  ١-واالس
  يتصور العديد من التطبيقات المختلفة.

  

  رسم معلوماتي بياني يوّضح التطبيقات المختلفة للتصوير المقطعي بالميونات  ١-دال -الشكل
  ، المملكة المتحدة)Lynkeos Technology Ltd(المصدر: شركة 

   

                                                            
8 Morishima, K. et al., Discovery of a big void in Khufu’s Pyramid by observation of cosmic-ray muons, Nature 552, 386-390 
(2017). 

9 Saracino, G. et al., Imaging of underground cavities with cosmic-ray muons from observations at Mt. Echia (Naples), 
Scientific Reports 7:1181 (2017). 
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تخدم علماء البراكين هذه   -١٣٩ وير داخل البراكين. وقد اس التطبيق األكثر نموذجية في علوم األرض هو تص
ا  بيل المثال فرنس تخدام هذه التقنية، من الممكن التنبؤ بثوران  ١٠،١١،١٢وإيطاليا واليابانالطريقة في على س وباس

يظهر أول صورة ميونية عالية  ٢-البركان ومن ثّم االستعداد المسبق له وتقليل آثار الكوارث الطبيعية. الشكل دال
  االستبانة لبركان ساكوراجيما في اليابان.

  

  الصورة الداخلية السفلى تظهر داخل بركان باستبانة قدرهاصورة ناجحة لبركان ثائر.   -٢-دال -الشكل
  ، جامعة طوكيو، اليابان)٩مليون (الصورة: أواله وآخرون ١٠ xمليون  ١٠

  

ناعية تحدياً حالياً للمجتمع   -١٤٠ وير المقطعي بالميونات ألغراض التطبيقات الص يمثل تطوير نُظم للتص
ه العلمي. إذ يمكن أن تعاني المعدات  هر واألفران الدّوارة، تآكالً داخلياً ال يمكن قياس ناعية، مثل أفران الص الص

ال  وير باإلرس تخدام التقنيات المتاحة حالياً. ومثل هذه األنواع من المرافق كبيرة بما فيه الكفاية للتص هولة باس بس
تخدام الطريقتين لقياس التآكل. لذلك، يمكن أن وير بالتناثر معاً ويمكن اس وير المقطعي  والتص اعد التص يس

ركات أكثر كفاءة من حيث توفير الطاقة  خيص، ما يجعل العمليات اإلنتاجية للش ية التش بالميونات في عمل
د المباني التاريخية، والهياكل الكبيرة من  افية رص ة المدنية اإلض مل تطبيقات الهندس ادية. وتش والتكاليف االقتص

أيضاً الهياكل الواقعة على منصات النفط. وفي أعقاب كارثة انهيار جسر  قبيل الجسور وتوربينات الرياح، وربما
 مؤخراً في جنوة بإيطاليا، قد تشهد تطبيقات الهندسة المدنية اآلن تطوراً أسرع.

  

                                                            
10 D’Alessandro, R., Volcanoes in Italy and the role of muon radiography, Phil. Trans. R. Soc. Volume 377, Issue 2137, Jan. 
2019. 
11 Oláh, L., Investigation of the limits of high-definition muography for observation of Mt. Sakurajima, Phil. Trans. R. Soc., 
Volume 377, Issue 2137, Jan. 2019. 
12 Oláh, L., Tanaka, H. K. M., Ohminato, T., and Varga, D., High-definition and low-noise muography of the Sakurajima 
volcano with gaseous tracking detectors, Scientific Reports 8 3207 (2018) 1-13. 
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عاعي بالميونات. وحقيقة أن المواد   -١٤١ وير اإلش ويوفر األمان واألمن النوويان تطبيقات مهمة أخرى للتص
عاع والنفايات  تخدام إش اً أنه ال يمكن اس عاع تعني أيض مة الحتواء اإلش مَّ عة مص ن في حاويات مدرَّ عّة تخزَّ المش

عاعي بالميونات على التمييز بين الوقود النووي والمعادن  وير اإلش وير محتوياتها. وإن قدرة التص ابه لتص مش
بة للتطبيقات في مجال األمن النو ألة بالغة األهمية بالنس ائع  ١٣،وياألخرى مس بة لفحص البض يما بالنس ال س

ً ألغراض األمن القومي،  للتطبيقات المتعلقة بالضمانات، ومنها على سبيل المثال رصد براميل الخزن  ولكن أيضا
  .١٤،١٥الجاف وتحديد خصائص النفايات المشعة الموروثة ذات الخصائص الهندسية المعقَّدة

  

ل جزئياً (يساراً) رسم  MC-1صورة لمقتفيات ميونية موضوعة على جانبي برميل الخزن   -٣-دال -الشكل المحمَّ
لة (أصفر). إشارة تجريبية (أسود) مقارنة  بياني يظهر موقع ُحزم الوقود (أعلى اليمين) المفقودة (أحمر) والمحمَّ

ل بالكامل (أزرق) وفار غ (أحمر) (أسفل اليمين). (الصورة من: كريستوفر بتوقعات مونت كارلو لبرميل محمَّ
  موريس، مختبر لوس ألموس الوطني، الواليات المتحدة األمريكية).

  
وربما كان البحث عن مواد نووية خاصة داخل حاويات الشحن أحد التطبيقات األولى المحتملة للتصوير   -١٤٢

وير المقطعي بالميونات.  مان جودة عمليات معالجة النفايات محتويات حاويات النفايويُعدُّ تص ات النووية وض
ية األخرى في مجال األمان النووي اح في موقع  .١٦النووية من بين التطبيقات الرئيس ر نظام إيض وتّم مؤخراً نش

سيالفيلد بالمملكة المتحدة. وأخيراً، يمكن أيضاً تصوير المفاعالت النووية نفسها باستخدام الميونات الكونية. وفي 
يما  وير الكوريوم في مفاعالت فوكوش ياليابان، عمل فريق من الباحثين على تص ، بدعم من عمليات داييتش

 . ١٧لى إمكانية القيام بذلكالمحاكاة التي تشير إ

وير األخرى،   -١٤٣ عاعي بالميونات تقنية تجد مكانها بين تقنيات التص وير اإلش بح التص ومن المتوقع أن يص
خاصة لما تتسم به من مزايا خاصة، فال جرعة إشعاعية تتجاوز مستويات اإلشعاعات األساسية الطبيعية؛ وقدرته 

ميكة؛ وقدرته ام الس ية لهذه  على اختراق األجس لبية الرئيس على قياس كل من الكثافة والعدد الذري. والناحية الس
ض الطويل األمد الالزم للعديد من التطبيقات.  التقنية هو التعرُّ

                                                            
13 Durham, J. M., et al., Verification of Spent Nuclear Fuel in Sealed Dry Storage Casks via Measurements of Cosmic-Ray 
Muon Scattering, Phys. Rev. Applied 9 044013 (2018). 

14  Morris, C. L., et al., Application of muon tomography to fuel cask monitoring, Phil. Trans. R. Soc., Volume 377, Issue 
2137, Jan. 2019. 

15 Yang, G., et al., Novel muon imaging techniques, Phil. Trans. R. Soc., Volume 377, Issue 2137, Jan. 2019. 

16 Mahon, D., et al., First-of-a-Kind Muography for Nuclear Waste Characterisation, Phil. Trans. R. Soc., Volume 377, Issue 
2137, Jan. 2019. 
17 Miyadera, H., et al., Imaging Fukushima Daiichi reactors with muons, AIP Advances 3 052133 (2013). 
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  الصحة البشرية  -هاء

  خدمات معايرة التصوير اإلشعاعي للثدي باألشعة السينية  -١-هاء

  الخلفية  -١-١-هاء

اإلشعاعي للثدي، ما يُعرف بالماموغراف، أشعة سينية منخفضة الجرعة بُغية الكشف يستخِدم التصوير   -١٤٤
عن سرطان الثدي وتشخيصه. ويُستخدم ضمن برامج الكشف عن سرطان الثدي بين السكان في مراحله المبكرة، 

عاع خالل هذه العملية. من المهم أن تُقاس بدقة جرع اء لإلش عاع وعليِه تتعرض أعداد كبيرة من النس ة اإلش
المستخَدمة في الفحص حتى يتسنى الحّد من المخاطر الكامنة إلى أبعد حّد ممكن وتحقيق أقصى فائدة ممكنة. وقد 
حّددت منظمة الصحة العالمية ضمان الجودة كأحد المعايير األساسية لتنفيذ صورة الماموغراف بنجاح. وبفضل 

عاعي مان الجودة، يمكن تعديل كّل من الجرعة اإلش عاعية) لنظام الماموغراف بُغية ض ة وجودتها (األطياف اإلش
  تحسين جودة الصورة، مع الحفاظ على الجرعة اإلشعاعية عند أدنى مستوى ممكن.

ياس   -١٤٥ توى األمثل. ويتعيّن معايرة معدات ق ية تحقيق المس لدقيق للجرعات دور مهم في عمل ياس ا وللق
ستند المعايرة إلى النظام الدولي الجرعات المستخَدمة في هذه القياسات في م ختبر معايرة معترف به. ويجب أن ت

سّهل بالتالي  َسة في مؤسسات مختلفة إلى معيار دولي فريد، وهو ما ي ستند جميع الجرعات المقا للوحدات بحيث ت
ؤولية أحد مختبرات المعايير الثانوية لقياس الجر طلع بهذه المس عات، الذي المقارنة فيما بينها. وفي العادة يض

  يوفر للمستشفيات معايرات يمكن إسنادها إلى ذلك المعيار.

  الّسمات اإلشعاعية  -٢-١-هاء

كان من المعتاد استخدام أنابيب األشعة السينية ذات أنود الموليبدينوم وترشيح الموليبدينوم لتصوير الثدي   -١٤٦
مة اإل تُخدمت هذه الس ة. واس اش عاعية على الش ورة الش عاعية كمعيار لعمليات قياس الجرعات بمعاينة الص ش

عاعية التي تحققت  مات اإلش ع من الّس تخدم وحدات الماموغراف الحديثة طائفة أوس والمعايرات اإلكلينيكية. وتس
وير  تخدم نُظم التص يحات واختيارات فلطية األنابيب. وغالباً ما تس من خالل توليفات مختلفة لألنودات/الترش

ورة الرقمي للثدي أنابيب األ تن. وإكلينيكياً يمّكن ذلك من تحقيق جودة ص ينية القائمة على أنود تنجس عة الس ش
  أفضل بإعطاء المريضة جرعة أقّل.

دة، وهي قائمة حالياً   -١٤٧ والسمات اإلكلينيكية المستخَدمة في مختبرات المعايير الثانوية لقياس الجرعات موحَّ
يح  عاعية على توليفة أنود الموليبدنوم/ترش مات اإلش الموليبدنوم. ويتمثّل التحدي في تغطية كامل نطاق الّس

عة  ات الدقيقة في جميع الحاالت اإلكلينيكية. والحاجة إلى أنابيب األش تخَدمة إكلينيكياً بحيث تتحقق القياس المس
حين يُستخدم أنود  السينية القائمة على أنود الموليبدنوم تقتصر على عمليات معايرة التصوير الشعاعي للثدي، في

تنجستن عادةً لنوع آخر من التصوير اإلشعاعي التشخيصي باألشعة السينية والمعايرات ذات الصلة. ويمكن أن 
عة  ادياً على مختبرات المعايير الثانوية لقياس الجرعات التي تحتاج إلى اقتناء نظام أش غطاً اقتص ّكل ذلك ض يش

 غراض معايرات التصوير اإلشعاعي للثدي.سينية قائم على أنود الموليبدنوم فقط أل

 

 

  



٣٧  

 

  مقاييس الجرعات اإلشعاعية  -٣-١-هاء

تقليدياً استُخدمت غرف التأيُّن لقياس الجرعات الطبية. وفي العادة، ال تعتمد استجابة غرفة التأيُّن اعتماداً   -١٤٨
ات لنطاق عريض تخدامها في قياس اقطة. لذا يمكن اس مات (طاقات) الُحزم  قوياً على طاقة الُحزمة الس من س

عاعية. لذلك يمكن توفير  ف كبديٍل لتحديد جودة الُحزمة اإلش تخدم طبقة قيمة النص عاعية المختلفة. وتُس اإلش
ة بالطاقات  تقاق المعاِمالت الخاص عاعية، فيما يمكن اش مات اإلش معاِمالت المعايرة لغرف التأيُّن لبعض الّس

تقراء فيما بين القيم ا ف. وبهذه الطريقة يمكن أداء القياس الدقيق للجرعات األخرى االس لمختلفة لطبقة قيمة النص
  لمجموعة كاملة من الّسمات اإلشعاعية المختلفة الخاصة بالتصوير اإلشعاعي للثدي والمتاحة في المستشفيات.

باه  -١٤٩ تخدام اإلكلينيكي لمقاييس الجرعات القائمة على أش الت، وهو  ويتزايد في اآلونة األخيرة االس الموّص
يحّل تدريجياً محّل غرف التأيُّن ألن مثل هذه المقاييس األصغر حجماً يسهل التعامل معها ويمكن استخدامها أيضاً 
ف، فلطية األنبوب) ويترتب على ذلك  بيل المثال طبقة قيمة النص لقياس العديد من الكميات األخرى (على س

ض واحد فقط. غير أن االعتماد المتأص وحاً مقارنةً بغرف التأيُّن. لذلك تعرُّ تجابتها على الطاقة أكثر وض ل الس
عاعية للتعويض عن هذا التأثير. غير أن  اليب تعويض داخلية متعددة قائمة على الجودة اإلش يطّور المصنّعون أس

فية فيما العديد من المستخدمين ال يفهمون بشكل كامل كيفية إجراء هذه التصحيحات. وهو ما يفرض تحّديات إضا
  يتعلق بقياس ومعايرة مقاييس الجرعات المستخدمة في التصوير اإلشعاعي للثدي.

  عمليات المعايرة  -٤-١-هاء

اس   -١٤٩ ة لقي انوي ايير الث ات على نحو منتظم في مختبرات المع اس الجرع دات قي ايرة مع ينبغي أن تتمَّ مع
تجابة  مقياس الجرعات بالمعايير المرجعية الوطنية التي يمكن الجرعات. وخالل إجراء المعايرة، تتمُّ مقارنة اس

تطاعة مختبرات المعايير الثانوية  تتبُّعها، مثلما يتمُّ تحديد ُمعاِمل معايرة لمقياس الجرعات. وفي العادة ليس باس
  كلينيكياً.لقياس الجرعات أن توفر المعايرات للعدد الكبير من الّسمات اإلشعاعية المحتملة والتي يتم استخدامها إ

ئيل جداً   -١٥١ بب االعتماد الض كلة بس عاعية ال يمثل مش بة لمعاير غرف التأيُّن فإن تفاُوت الجودة اإلش وبالنس
الت  باه الموّص تجابتها على الطاقة. غير أن األمر ليس كذلك فيما يخلص مقاييس الجرعات القائمة على أش الس

  حيث االعتماد على الطاقة أكثر وضوحاً.

  تطورات أخرى  -٥-١-هاء

حة العالمية لمختبرات المعايير   -١٥٢ بكة الوكالة/منظمة الص اء ش يتيح مختبر المعايرة التابع للوكالة ألعض
عاعية التي قد تكون مطلوبة  مات اإلش ول إلى المجموعة الكاملة من الس الثانوية لقياس الجرعات إمكانية الوص

دي. وتمت معايرة عّدة أنواع مقاييس في مختبر المعايرة التابع لقياس الجرعات اإلشعاعية للتصوير اإلشعاعي للث
كل هاء ) التي أُجريت في مختبر المعايرة التابع للوكالة، تبيَّن أن ١-للوكالة. وبناء على نتائج المعايرات (الش

. ويعني بعض المقاييس القائمة على أشباه الموّصالت تعّوض بشكل جيد جداً عن التغيرات في السمات اإلشعاعية
  ذلك إمكانية استخدامها للقياسات في نطاق واسع من السمات اإلشعاعية المستخَدمة إكلينيكياً.
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(مللي غراي/مللي غراي) تم قياسه في مختبر قياس الجرعات التابع للوكالة  Nعامل المعايرة   -١-هاء -الشكل
  اإلشعاعية. ) كوظيفة للجودةA-Hلثمانية مقاييس مبنية على أشباه الموّصالت (

  

رورة جميع تلك   -١٥٣ اء ال تملك بالض غير أن مختبرات المعايير الثانوية لقياس الجرعات في الدول األعض
نّعو  ّجع مص عاعي للثدي. وعليِه يُش وير اإلش تخَدمة في التص عاعية المتاحة لمعايرة المقاييس المس مات اإلش الّس

د يمكن اس دة.أشباه الموّصالت على تطوير أسلوب موحَّ   تخدامه لمعايرة هذه المقاييس ضمن ظروف موحَّ

عاعية   -١٥٤ مات اإلش ية من الّس يح الموليبدنوم إلنتاج مجموعة قياس تخدام أجهزة أنود الموليبدنوم/ترش واس
عاعي للثدي ال يمثّل االتجاه اإلكلينيكي الحالي. لذلك،  وير اإلش تخدمة في التص لمعايرة مقاييس الجرعات المس

ات إشعاعية قياسية جديدة باستخدام أنود التنجستن. وينبغي أن تشتمل المقاييس القائمة على أشباه ينبغي وضع سم
ية بطريقة يمكن معها التحقُّق  عاعية القياس مات اإلش تخدام هذه الّس عية معايرة يمكن فيها اس الت على وض الموّص

عاعية اإلكلينيكية وتأكيدها. مات اإلش أن ذلك أن يجنّب حدوث األخطاء في  من أداء المقياس في جميع الّس ومن ش
  قياس الجرعات واإلسهام في جودة التشخيص أو فحص سرطان الثدي في جميع أنحاء العالم.

هة باألشعة في السرطانات النسائية  -٢-هاء   الجراحة الموجَّ

  الخلفية  -١-٢-هاء

ية للوفيات في جميع   -١٥٥ باب الرئيس رطان من بين األس أنحاء العالم. وفي األورام الخبيثة في منطقة يُعَدُّ الس
هة باألشعة بتقليل االعتالل في األجلين  الفَْرج والغشاء المبّطن للرحم وُعنق الرحم، يرتبط استخدام الجراحة الموجَّ

  القصير والطويل مقارنة بتشريح العقد اللمفاوية بشكل كامل.

ي. لذا تُعدُّ العقد والعقدة اللمفاوية الخافرة هي أول عقدة لمفا  -١٥٦ اس وية ناحية تجفّف اللِّمف من الورم األس
م خريطة العقد اللمفاوية  ثاثية المنقولة باللّمف. وبات رس اللمفاوية الخافرة أول عقد تتلقى انبذار الخاليا االنب

هم في جعل اإلجر رطان (الثدي والجلد)، ما أس اءات الخافرة وأخذ خزعة منها تقنية روتينية في جراحة الس
 الجراحية ضمن أضيق نطاق ممكن.

0.80

0.85

0.90

0.95

1.00

1.05

1.10

1.15

1.20

1.25
C
al
ib
ra
ti
o
n
 f
ac
to
r 
N

A B C D E F G H



٣٩  

 

ويوفر الكشف عن الغدد اللمفاوية الخافرة معلومات تكهنية بشأن حالة العقد ويمكن أن يساعد على تجنُّب   -١٥٧
اف باالنبثاثات  وير قادرة على اكتش االعتالل من العالج المفرط. وعالوة على ذلك، بما أنه ال توجد طرائق تص

ة دُّ خزع ة، تُع د  المجهري دي ة وتح اوي دد اللمف ة لفحص الغ دة الموثوق ة الوحي افرة الطريق ة الخ اوي دة اللمف العق
  المجهرية في العقدة اللمفاوية الناحية. – االنبثاثات

  سرطان ُعنق الرحم  -٢-٢-هاء

ائية األكثر حدوثاً في البلدان   -١٥٨ رطان النس رطان ُعنق الرحم المرتبة الثالثة بين أمراض الس يحتل س
كل المت ّن الحمل. وبش اء في س بب األول للوفيات بين النس قّدمة، غير أنه األكثر حدوثاً في البلدان النامية بل والس

عام، ينتشر سرطان ُعنق الرحم موضعياً نحو أعضاء منطقة الحوض المجاورة، ولكن يمكن أيضاً أن ينتشر نحو 
عية، وفي بعض الحاالت من حدود المنطقة الموض ل بالُكليتين  العقد اللمفية ض وِهد انبثاث في الدم يتص النادرة، ش

ف عن العقدة اللمفاوية الرقيبة في حاالت  ة الفائدة الممكنة من الكش أو الكبد أو العظام أو الدماغ. وتمت دراس
مريضة.  ٨٣١امرأة وكذلك في استعراضات تألّفت من  ٥٠٧سرطان ُعنق الرحم في إطار دراسة موسَّعة شملت 

تخدام ال اف وباس ل إلى معدل اكتش لبية عالية (٩٦٪ و٩٣٫٥تقنية المدمجة تمَّ التوص ٪ ٩٤٪، وهي قيمة تنبؤية س
والنتيجة المهمة هي ارتفاع معدل االكتشاف والقيمة التنبؤية السلبية في األورام . ⁒٨٪) ومعّدل سلبية كاذبة ٩٧و

  ٪).٨٩٪ مقابل ٩٩٪ و٨٤مقابل  ٪٩٤سم ( ٢التي تقلُّ عن 

  سرطان بطانة الرحم  -٣-٢-هاء

لية لإلناث في البلدان المتقدمة.   -١٥٩ الك التناس يوعاً في المس رطان بطانة الرحم هو الورم الخبيث األكثر ش س
ار المرض، ويتراوح معّدل  وأ بمس ية أو العقد اللمفاوية المجاورة لألبهر بتنبؤ أس اركة العقدة الحوض ير مش وتش

نوات بي رطان بطانة الرحم ٥٢٪ و ٤٤ن البقاء على قيد الحياة لخمس س بيهة بس رطانات الش ٪. وفي حالة الس
اركة الغّدة الرحمية > ٣(درجة  وح"، مش تولوجيا األورام ) ⁒٥٠"تمايُز قليل الوض ى حيث هس أو عند المرض

عالية المخاطر (ساركومة سرطانية حليمية مصلية واضحة الخلية إزالة كل األورام واألعضاء المصابة، بما في 
رطان بطانة الرحم ذلك  ابة بس ية والمجاورة لألبهر. ولكن في حاالت اإلص ال العقدة اللمفاوية الحوض تئص اس

أن  ح بش منخفض المخاطر فإّن معدل حدوث غزو العُقد اللمفاوية منخفض للغاية وال يوجد حتى اآلن إجماع واض
يجياً وز ى يتمُّ تعديل الدرجة المتدنية نس يادتها بعد الفحوص الباثولوجية لعينة إدارة المرض. وعند بعض المرض

  الورم بأكملها. وفي هذه الحاالت، قد تكون اإلزالة المسبقة لكل األورام واألعضاء المصابة.

ويمكن أن يعّدل تشخيص غزو العُقد اللمفاوية إدارة المرض وإدخال عالج مساِعد. وباإلضافة إلى ذلك،   -١٥٩
مريضات سرطان بطانة الرحم لديهن مخاطر جراحية عالية بسبب السمنة  من المهم التأكيد على حقيقة أن غالبية

كل  ع، قد يقلل مفهوم العقدة اللمفاوية الخافرة بش احبة المرتبطة بها. وفي مثل هذا الوض وحاالت االعتالل المص
ال العقد اللمفاوية منهجي تئص اً حتى عند كبير من حالة االعتالل ما بعد الجراحة إذا كان من الممكن تجنُّب اس

ف العقدة اللمفاوية الخافرة ليس فقط إزالة  ات الالئي يعانين أوراماً عالية المخاطر. ويمكن أن يوفّر الكش المريض
ال الكامل للعُقد  تئص اعفات التي يمكن أن تنجم عن االس ابة دون زيادة عدد المض اء المص كل األورام واألعض

ية التدريج اس اً زيادة حس ، بحيث تُجرى الكيمياء المناعية على ُعقد لمفاوية محدَّدة. ورغم اللمفاوية، ولكن أيض
رطان بطانة الرحم، فإن الدالئل  ف عن العقدة اللمفاوية الخافرة في حاالت س ات في مجال الكش إجراء عّدة دراس

  العلمية للتحقُّق من صحة هذه النقطة مازالت غير كافية.
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  سرطان المبيض  -٤-٢-هاء

بة حدوث   -١٦١ ة، نس رطان المبيض منخفض رطان في مرحلة مبكرة من س ابة بالس العُقد اللمفاوية المص
ية وتلك المجاورة لألبهر على زيادة فترة ١٥٪ إلى ٥٫١وتتراوح من  ٪. وتنطوي إزالة العُقد اللمفاوية الحوض

رة في حاالت سرطان الجراحة وربما اإلصابة باالعتالل. ولكن ينبغي النظر في الكشف عن العقدة اللمفاوية الخاف
  المبيض.

  االتجاهات المستقبلية  -٥-٢-هاء

تخَدمة أثناء العملية من قبيل كاميرا   -١٦٢ ائية هو إدخال األجهزة المس رطانات النس التطور األهّم في مجال الس
ورة أثناء العملية لتحديد موقع العقد اللمفاوية الخافرة قبل  عة غاما المحمولة. ويوفر هذا الجهاز ص بدء أش

االستئصال. وبمجرد اإلزالة، يمكن لصورة إضافية للمجال الجراحي أن تؤكد نجاح عملية االستئصال عن طريق 
تغرق هذه العملية ما بين  اط. وتس رطان عنق الرحم) و ٥خلّوه من النش رطان الفرج وس دقيقة  ١٥دقائق (في س

  حية كاملة.(في سرطان بطانة الرحم)، وهذه فترة قصيرة نسبياً في عملية جرا

ع الكتل المتكررة بتوجيٍه   -١٦٣ خيص وتحديد مواض ائية يجعل التش رطانات النس ية للس لوك مفرط األيض والس
هل  ّثل المرض المتكرر، وهو س ياً. ويمكن أن يتم عاث البوزيتروني أمراً مجد باالنب وير المقطعي  من التص

وير المقطعي باالنبعاث البوزيتروني/الت خيص من خالل التص ار التش كل انتش وبي، في ش وير المقطعي الحاس ص
غيرة  كبير على امتداد جوف البطن، ويجب عالجه من خالل العالج الكيميائي؛ وقد يتمّثل في بؤرة ورمية ص
وير المقطعي باالنبعاث البوزيتروني  بار التص تخدام مس ومنعزلة. وفي مثل هذه الحاالت تحديداً، يمكن اس

جة الطبيعية أو المحمول باليد أثناء العملية ا لجراحية لتوجيه الجراحة، وتحديد الكتلة الورمية وتمييزها عن األنس
ف عن اآلفات  ةً في الكش وير المقطعي باالنبعاث البوزيتروني مفيدة خاص هة بالتص الندبية. والجراحة الموجَّ

ية ف عوبة التقنية الرئيس جة متليّفة. وتتمثل الص ة، أو اآلفات التي تغطيها أنس اص الملموس بة االمتص ي نس
الفسيولوجية العالية في األنسجة المحيطة: الكبد، والطحال، والكليتين، والمثانة، وغيرها. وهذا النشاط العالي، إلى 
تئصال الحواف.  تبانة الحيزية المتدنية لبعض األجهزة، يجعل ذلك غير مناسب كموّجه فيما يتعلق باس جانب االس

ر لموقع ومن بين فوائد هذا النوع من الجر بب التحديد المباش احة هو انخفاض االعتالل الناجم عن الجراحة، بس
ستخدام التصوير المقطعي  اآلفات من خالل المسبار وكذلك بسبب خفض حجم الشق. ويُوصى بإجراء صورة با

  باالنبعاث البوزيتروني قبل الجراحة، لتحديد موقع البؤر الورمية وللتخطيط لعملية االستئصال.

وير المقطعي باالنبعاث وع  -١٦٤ لى الرغم من الفوائد المحتملة لهذا اإلجراء، مازالت الجراحة الموجهة التص
ية فيما يلي : أ) المواقع غير محدَّدة، ألن  اكل الرئيس ع. وتتمثل المش تخَدمة على نطاق واس البوزيتروني غير مس

جة الملتهبة؛ ب) ا جة الورمية واألنس ف األنس بار يمكن أن يكتش ح أعاله، المس عوبات التقنية، كما هو موض لص
كحّد أدنى) وألن حجم المسبار ال يسمح باستخدام  ١: ١٫٥بسبب النشاط العالي في تجويف البطن (يُوصى بنسبة 

نوياً  ى س ات تحّدد حداً أقص عاع، على الرغم من أن بعض الدراس الجراحة المنظارية. ج) تعّرض الموظفين لإلش
  من الجراحة؛ د) أسباب مالية.ساعة لهذا النوع  ٢٦٠هو 

رطان عنق   -١٦٥ ةً في س ائية، وخاص وفي اآلونة األخيرة، تمَّ اختبار مقتٍف جديد مع األورام الخبيثة النس
وراً  ر هذا العامل من كاميرا فلورية متعددة األطياف توفر تص وُّ تخَدمة لتص الرحم؛ وتتألف المعدات الجديدة المس

ورها  للمقتفي أثناء الجراحة. ويتم يانين) عند بداية الجراحة ويتم تص رة اِإلْندوِس حقن المقتفيات الفلورية (ُخض
  خالل الفحص الجراحي للحوض.
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  والزراعة األغذية  -واو

والتشعيع الخاص  نموذج تشعيع األغذيةل في تشير إلى تحوُّ  جديدة تطورات  -١-واو
  بالصحة النباتية

. غاية منشودة الغذائية ةتجاريال للمنشأة التشغيل العادي في إطار المنشأةتشعيع األغذية داخل  لطالما مثَّل  -١٦٦
 ً عيع األغذية في كثير من األحيان إلى مرافق، فحاليا ون،  يُعهد تش ص لة كبيرة يديرها متعاقدون متخص غير منفص

عيعأجهزة  أن تطوير جيل جديد من جديد.  باع نهجأمام اتِّ تطبيقات يمهد الطريق الو اتوأنظمة قياس الجرع التش
تشعيع الاألشعة السينية، وتشير التطورات األخيرة في مجال و اإللكترونية الحزمحجم مولدات  تقلّصالتكنولوجيا ف
ادر اآللية إلى أنه ب نىالمص هولة أكبر  قد يتس عيع بس خطوط تعبئة األغذية أو كجزء من  فيتركيب وحدات التش

  تصنيع األغذية. مرفق

عيع وينطوي  -١٦٧ عاعحزمة من  عبر اتمريرهب األغذيةمعالجة على  التش تطيعن. المؤيِّ  اإلش  لحزمةا وتس
ينية أن  مثلما، تماماً كذلك عبر األغذيةعبر العبوة و تمرّ أن  اإلشعاعية م  تمرّ يمكن لألشعة الس ، اإلنسانعبر جس

ً ولكن  عة خالفا ينية الطبية فإن الغرض هو إيداع طاقة إلحداث بعض التغيير  لإلش دون زيادة درجة من الس
لبة و. زيادة كبيرةالحرارة  بقاً بليمكن معالجة األغذية الص بهذه الطريقة منها حتى المجمدة  واألغذية المعبأة مس

لبية إحداث مع  عملية مكلفة ال هذه . لكنلمعالجةا، بينما يحمي التغليف األغذية بعد طفيفة في األغذيةتغييرات س
تغرق و ع ولذلك وقتاً طويالً،تس عِّ تخدم هذه العملية إال. داعٍ المنتجون األغذية بال  ال يش  اً جلب تغييرتعندما  وال تُس

ين جود اً ما، إمامفيد مل األمثلة على ذلكيهالحفاظ عللأو  ةعاليالج منتَ ال ةلتحس عيع ما يلي . وتش تخدام التش : اس
، وبالتالي الدقيقة المتِلفة لألغذيةلحد من عدد الكائنات أو ا؛ البكتيريا المسبّبة لتسمم الطعاماألغذية من  لوّ خلضمان 

الزنجبيل واليام  حالة في كمادون استخدام مواد كيميائية ( التبرعملمنع أو لفترة أطول؛ طزاجةً  أكثراألغذية  إبقاء
ل والبطاطس)؛ أو  ح كمعالجةوالثوم والبص ار الكائناتمن أجل ة نباتية يص وية منع انتش الغازية (الذباب  العض

رات و وس والعث، وربما البزاقوالحش والقواقع وحتى البذور غير المرغوب فيها). والغرض األخير مهم  اتالس
 من خالل التجارة الدوليةو ،اآلفات تنتقل فيها يمكن أنلشحنات الفواكه والخضراوات الطازجة التي  ةخاص بصفة

س ر بالبيئات والزراعة المحلية.  تتأسَّ تخدام المواد الكيميائية  وفي حينفي مواقع جديدة حيث يمكن أن تض أن اس
ة و/أو البيئية فإن استخدام التشعيع ال يترك يالصحالشواغل بسبب  ةمتزايد بدرجة يخضع للتقييدلتبخير الخاصة با

  على جودة األغذية. سلبية ضئيلة آثاراً  ويسببأي مخلفات كيميائية ضارة 

ادر قوية وتلزم   -١٦٨ عاعمص حيح بطريقةإدارتها  وتتعينن، المؤيِّ  لإلش عَّ تُ و. ةص تخدام ش ع معظم األغذية باس
ــن تبلغــان ٦٠-تـالكوبالالمستمدة مــن اما غ تنبعث أشعةو. ٦٠-كوبالتالمن المستمدة أشعة غاما   ١٫١٧ بطاقَتَْي

ً لذلك يمكنها أن تخترق وكتلة صفرية، وبمليون الكترون فلط  ١٫٣٣و  كبيرة من المنتجات الضخمة (يمكن  أحجاما
ً مصدر التشعيع بمعدل واحد في المائة  ويتضاءللة بأكياس التوابل دفعة واحدة). محمَّ  منصات يعتشعمثالً   تقريبا

هر (يبلغ  فيفي الش نوات)  ٦٠-للكوبالت العمر النص ض قليالً كل يتعريجب زيادة زمن ال ولذلكحوالي خمس س
  المصدر. تجديد يتعينالوقت، وبمرور ). اإلشعاعيةجرعة النفس المقدار من الطاقة ( من أجل إيداعشهر 

ـ طاقات حزمة اإلشعاعيةكون للت ية. ويمكن أنلكتروناإل إشعاعات الحزمبعض األغذية باستخدام وتُشعَّع   -١٦٩
ل إلى  حنةٌ كل إلكترون في ول ؛مليون الكترون فلط ١٠تص البة عام الحزمة ش غيرة لكنها  ةكهربائية س وكتلة ص
ة.  غيل الـوملموس عند الحاجة وتوجيهها وتركيزها  حزم اإللكترونيةعلى الرغم من أن هذا يعني أنه يمكن تش

ية تخدام المجاالت المغناطيس ً يعني  فإنه ،باس ا هولة مع الذرات في األغذية،  أيض ادم بس نقل فتأنها تتفاعل وتتص
وهي مناسبة  كبير،عمق  تتغلغل إلىال فالحزم اإلشعاعية بمعدل مرتفع على مسافة قصيرة نسبياً: وبسرعة  الطاقة
  .نحو ذلكعدة سنتمترات أو  عمقهااألغذية التي يبلغ  عبوات لتشعيع
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ابل من أثناءه توجيه ويتم  الذياألشعة السينية، التشعيع ببكثير عن طريق  أقلّ  األغذيةمن  اتكمي وتُعالَج  -١٦٩
ينية، الحزمة اإللكترونية إلى هدف معدني  عة س  اتطاقوذلك عموماً بلتحويل الطاقة الحركية لإللكترونات إلى أش

ل في بعض البلدان إلى تلكترون فلط، ولكن إمليون  ٥ في حدود عة وتخترق لكترون فلط. إمليون  ٧٫٥ص األش
ينية  ام بنفس درجةالس عة غاما األجس فريةألن كتل ،اختراق أش ينية مفيدة ف ومن ثم، تها ص عة الس ً األش ا في  أيض
عيع ات ال تش كل  يُهدرمن الطاقة  قدراً كبيراً  بيد أنواحدة.  دفعةً  الكبيرة الحجم األغذيةمن  الكبيرةمنص في ش

  سينية.الشعة األفقط منها نسبة قليلة وتُنتِج  ،في الهدف المعدنيالحزمة اإللكترونية  حرارة عندما يتم تحويل

، ويمكن إنشاء خصائص وطاقات اآلالتباستخدام  األشعة السينيةوالحزم اإللكترونية إنتاج كل من  يتمُّ و  -١٧١
ميم.  اآلالت بارامتراتتغيير للحزم بمختلفة  ب التص غيل هذه ٦٠-الكوبالت خالفعلى وأو حس ، يمكن إيقاف تش

  لالبتكارات التكنولوجية. أن اآلالت قابلة جداً  يدل علىالتاريخ  كما أنالمصادر عند عدم الحاجة إليها. 

عيع من وجود وب  -١٧٢ عة أو التش در نويدات مش عادة في الالحالي التجاري نموذج العمل  ينطوي، آالتمص
أة على وجود  عيعمنش م  بمثابة تش عيع.  على توفير خدمة قائم بذاته يتعاقد مع اآلخرينمقّدِ ما  وكثيراً خدمات التش

آت ال توجد عيع التجاريمنش حن التي تخدم يطرق التجارالعلى  ةتش ية أو مراكز النقل، مثل محطات الش ة الرئيس
ً المرفق نفسه هو والموانئ والمطارات.  دخل األغذية غرفة وت. وسطه جهاز تشعيعفي يوجد مستودع كبير  أساسا

عَّ  عيع من القطاع غير المش ائع) التش تالم البض تودع، من اع (منطقة اس عاعية لمدة ض للحزمة عرَّ تُ ولمس اإلش
عاعية دنيا جرعة ل ولذلك تتعرض موقوتة، عَّ تمحددة، وإش ائع خرج من الغرفة إلى القطاع المش ع (منطقة البض
تودع. المعدَّة ل ال) من المس نى كهنا ويُحتفظ بهاإلرس عيعي المعالجة ها باعتبارها تلقتاعتماد إلى أن يتس  ةالتش

التي  اإلشعاعية ت التعرض المسجل والقراءات التوكيدية لمقاييس الجرعاتعن طريق التحقق من وق ة،الصحيح
ععة بالطريقةاألغذية وحالما تُعتمد خالل العملية.  ارافقته حيح باعتبارها مش حن إلى أي مكان يحدده تُ ، ةالص ش
  المالك.

لوب   -١٧٣ تمر هذا األس خومن المرجح أن يس من أن تكون ن تمكِّ ، ولكن التكنولوجيا الجديدة العملفي  الراس
عيع غَّرة وحدات التش غرة توفر على ، ومص ً الرغم من أن هذه الوحدات المص ادر  حاليا ة الطاقة حزم مص منخفض

انع، فإنها تُ  ناعة لتعقيم مواد التعبئة والتغليف والمعدات الطبية والعينات البيولوجية في المص تخدم في الص في س
نيع العادية.  إطار بح مولِّ  يمكن أنبمرور الوقت، وعملية التص ينيةوالحزم اإللكترونية دات تص عة الس  األش

غيرة أكثر قوة و عيع األغذيةأكثر فائدة لذلك الص ير و. في تش تقبل يمكن فيه مثل تش عيعهذه التطورات إلى مس  تش
نيع والتغليف، أواألغذية على خطوط التعبئة  اد ،أثناء التص قد حان ورعة. في المز األغذية طازجة أو عند حص

س تقنية متينة لدعم  ع أس عيع الالوقت لوض ينيةوبالحزم اإللكترونية تش عة الس في هذا التحول  لكي يتيح األش
شعيع جديدة في نهاية المطاف في مجال تجارية توفير فرص أعمال  النموذج شعيع الخاص بالصحة األغذية ت والت
باتية ريع البحث والتطوير لية والزراعة ألغذا. وتهدف الوكالة، بالتعاون مع منظمة الن ألمم المتحدة، إلى تس

هيل الرامي إلى  عيع عملية للتقنيات إيجاد تس ينيةوبالحزم اإللكترونية تش عة الس مكانات اإل من أجل إطالق األش
  .األغذيةتشعيع لنة جديدة ومحسَّ  لهذا التشعيع إليجاد معالجاتالمستقبلية 

طة البحثية الحالية في الواليات المتحدة األمريكية و  -١٧٤ مل األنش في محمول منخفض الطاقة بناء جهاز تش
شعيع شعاع مؤيِّ بغية  ١٨كيلو إلكترون فلط) ١٦٠سينية (الشعة باأل شكل كابينة للت المعبأة ن لمعالجة الفاكهة توليد إ

ناديق لتطهير رات كعالج من  هافي ص  آثارفي جمهورية كوريا  وتقيّم البحوث. الزراعي خاص بالَحْجرالحش

                                                            
18  Follett, P., Kirk, R., A portable cabinet X-ray machine to control insects in exported fruit 
https://www.cherrygrowers.org.au/assets/PASE_Portable_X-ray_Machine.pdf 
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ينية  عة الس ائص الاألش ة الطاقة على خص وتلك المرتبطة  الكيميائية-والفيزيائيةالميكروبيولوجية األطعمة منخفض
ألشعة لصغيرة  كبائن إيجادهو الذي يستند إليه هذا البحث والطعم والرائحة والملمس). والمفهوم  اللون(بالحواّس 
سينية  شفيات لضمان سالمةلكي تُستخدم ال  كالمرضى منقوصيلمرضى المعرضين للخطر (لغذية األ في المست

بيله اليابان والعمل التعاوني بين الباحثين في بولندا  وقد أخذ). ةالمناع عيع المنتجات إيجاد إلى س نهج جديد لتش
هذا تطبيق و. إلكترون فلط كيلو ٣٠٠ عن بطاقات تقلُّ بالتغلغل المحدود لإللكترونات  يتعلقالغذائية والزراعية 

 بالتشعيع هذه المعالجة وقد قورنتح المنتجات الغذائية. والبكتيريا والعفن والخمائر من سط يرمي إلى إزالةجديد 
األبيض، وفلفل جامايكا الفلفل  وقرون ،الفلفل األسود لقرون مليون إلكترون فلط) ١٠( بالحزم اإللكترونيةالتقليدي 

  ١٩التشعيع التقليدي في الحد من الميكروبات والقضاء عليها.فعّالة مثل المعالجة السطحية  تكانو .الكامل

اً يجري و  -١٧٥ اعدة مرافق أيض عيع التطوير أدوات لمس ين، تم تطوير ف. اآلليةدر امصبالتش نموذج في الص
ح المنتجات لمفهوم ال إلثبات ينية لمس عة س عيعية المعلبةجهاز أش تحديد ما إذا كانت من أجل  ،قبل المعالجة التش
فات  األغذية داخلةحزمة  من مواص عيع ض حيحالتش يجري تطوير مفهوم مماثل في و ٢٠.بالحزم اإللكترونية الص

تخدمولكن هنا  ،فييت نام عة غاما  تُس تمدة أش ادر الكوبالتالمس دَّدة  ٦٠-من مص غيرة لفحص المنتجات المس الص
عيعالقبل  هااختبارمن أجل  المعلبة، مرافق التجارية الفي  يهماتم تجريب الجهازين كلو. بالحزم اإللكترونية تش

ة بال عيعالخاص ً  وهما يعطيان - بالحزم اإللكترونية تش ريعا اً س مك الكتلة ( قياس ية لس  فيأحد البارامترات الرئيس
تخدمان) الحزم اإللكترونية عيعالمن  ات الناتجبتوزيع الجرع قالدقيخوارزميات مختلفة للتنبؤ  ويس بالحزم  تش

عيع اليمكن تقييم فعالية و اإللكترونية. رعة بالحزم اإللكترونيةتش تنتاجويمكن  ،بس كيل اس لمنتج عن لاألمثل  التش
ين، يجري اختبار نظام والمعالجة الفعلية. إجراء طريق المحاكاة قبل  يحاكيفي أحدث األبحاث في الص توزيع  س

  التشعيع. اتثورة في قياس الجرعات في معالجهذا النظام  ثحدِ يُ أن  ويمكنثالثة أبعاد،  علىالجرعة 

تراتيجية  Bühler بولر أقامت مجموعة ٢٠١٥في عام و  -١٧٦ راكة اس ة الغذائية ش ركة كوميت للهندس مع ش
COMET ،ابيح  التي تنتج غيرة. وقد أنتج الحزم اإللكترونيةمص ً ا تالص إلزالة التلوث الميكروبي من  ماكينة معا

تخدام  ة،األغذية المجفف ة الطاقة. حزم إلكترونيةباس من هذه األجهزة الجديدة في  عددتقييم  ويجري ٢١منخفض
آت  ركة والتوابل.  تقوم بتجهيزمختلفة منش مرافق الحزم اإللكترونية  التي توفر، Mevexميفيكس طورت ش

ينية عة الس ندوق واألش عةميفكيس لأل، "ص ينية ش ينية الس عة س غوط الحجم"، وهو نظام أش  التدريعذاتي و مض
يقالتجاري  للتجهيزلألبحاث أو  لع ذات القيمة العالية الض بما في ذلك المنتجات الغذائية والزراعية.  ،النطاق للس

غل ية  وتش عيع جهازأرض احة ومعه التدريع  التش ل إلى بويتوافر  ين تقريباً،مربع مترينمس مليون  ٢طاقات تص
مَّ  و. وهإلكتروني فلط ل ارتفاعها إلى جرعة م لتوفير معدالت مص م، على  ٤٠عالية في منتجات يص ة س منص

م.  ٤٠قطرها  دوارة يبلغ ركة نيوتيك  تعملوس د، وهي NucTechش عة والحزم اإللكترونية لمرافق  موّرِ األش
ينية ين، على ومقرها  ةكبيرال الس لة في الص ف عنتطوير أداة جديدة مواص مك للكش الكتلة، يمكن توفيرها  ُس
 ً تخدام في مرافق  تجاريا الحيت فحص المنتجات والتحقق منالحزم اإللكترونية من أجل لالس م  وربماها ص رس

نالوقت والمال  وبذلك تقتصد ،قبل التشعيعالتي تلقتها،  تاجرعخرائط ال   اإلنتاجية. وتحّسِ

                                                            
19 Gryczka, U., Migdał, W., Bułka, S., The effectiveness of the microbiological radiation decontamination process of 
agricultural products with the use of low energy electron beam, Radiation Physics and Chemistry 143 (2018) 59-62. 

20  Qin, H., et al., Concept development of X-ray mass thickness detection for irradiated items upon electron beam irradiation 
processing, Radiation Physics and Chemistry 143 (2018), 8-13. 

21  Hertwig, C., Meneses, N., Mathys, A., Cold atmospheric pressure plasma and low energy electron beam as alternative 
nonthermal decontamination technologies for dry food surfaces: A review, Trends in Food Science & Technology 77 (2018) 
131-142. 
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للمحاصيل والنظم المحصولية مع السريع  للتكيُّفالنووية  استخدام التكنولوجيات  -٢-واو
  تغير المناخ

انات ونقص المغذيات  المفرطةيؤثر الجفاف ودرجات الحرارة   -١٧٧ ميات السُّ  وجود أوفي التربة والفيض
ويؤثر النباتات ونموها،  تثبيتعلى  هذه العوامل من خالل آثار ،غالت المحاصيل في راً مباشتأثيراً  هاالمعدنية في

ورة ر عليها بص غوط  في هذه العوامل من خالل تأثير ةغير مباش دة الض مثل األمراض  األحيائية،طبيعة وش
تغير المناخ غلة سيقلّص ف مناسبة إلنتاج المحاصيل، يتدابير تكياتخاذ دون من والحشرات واألعشاب الضارة. و

يل ً  ،المحاص يا يماة، إلى انعدام األمن الغذائي وانهيار النظم الغذائي مفض النامية. كما يمكن أن  البلدانفي  ال س
  يؤدي إلى تغيرات في التوزيع الجغرافي ألنواع المحاصيل.

ائر ال وتدعو  -١٧٨ يب كارثية الخس يلالتي تص ارات إلى إيجاد المناخ نتيجة تغير المحاص ين مبتكرة  مس لتحس
كّ  في عصر ما بعدوضمان األمن الغذائي العالمي. من أجل  أنواع المحاصيل تيالد ل الجمع بين الجينوم، يش االس

م واالنتقاء ي للنباتاتالطفر اعدة الواس فة قوية للتكي ،العالي اإلنتاجية وتحديد األنماط الظاهرية، اتبمس ف يوص
سريع للنباتات  ستيالد النباتاتسعى ويتغير المناخ.  معال تحسين أداء المحاصيل في مواجهة الضغوط  عادةً إلى ا

  .من المواسم الزراعيةالالأحيائية التي يواجهها إنتاج المحاصيل خالل كل موسم و األحيائية

ً أصناف ذكية  تعجيل تطويربمساعدة الواسمات من أجل  للنباتات االستيالد الطفري  -١-٢-واو   مناخيا

تغير  معف السريع يلتكيمن أجل اجديد  جيني تباين إليجادأسرع نهج االستيالد الطفري للنباتات  ال يزال  -١٧٩
تيالد الطفري للنباتات ويمثل مزجالمناخ.  ومع العالي اإلنتاجية  تحديد األنماط الجينيةمن  التاليالجيل مع  االس
روريةالعالي اإلنتاجية لدقيق ا الظاهري التنميط يلةً ض اعد هذه العملية العلماء ويف. يهذا التكمثل  لتعجيل وس تس

سعلى فهم  تيالد الطفريالناتجة عن  الجينية يناتللتباالجزيئية  األس تخدام  يؤديبما ، االس إلى تطوير واس
مات الجزيئية التي  ناف تعّجلالواس مات  ومن ثم. النباتية عملية االختيار وتطوير األص فإن تكنولوجيات الواس

الرتباطات ل ركيزاً تكثر األتحديد ال وكذلكمستوى الجينوم، كامل على  اتالجزيئية المستندة إلى دراسات االرتباط
والتحقق من صحة  التنميط المظهري،أداء تحليل الجين مع /الساللةألليل/الجين من مسارات امحدد  لمسار الجينية

  .تحسين السالالت النباتيةعملية  تعجيل لسهِّ ي، هواستخدامهذا التحديد 

عت الوكالة اآلن، بالتعاون مع   -١٧٩ ل، المتحدة لألمم والزراعة األغذية منظمةوقد وض لس ير عمل  تس س
 التسلسلة معيّنة، وبدأت في نقل هذا ظاهريالفعّال من حيث التكلفة للطفرات المستحثّة التي تسبب أنماطاً  للتحديد

اء من خالل الزماالت  ع وتم. يةتدريبالإلى الدول األعض ويجري حالياً  ،لبيولوجيا الجزيئيةلبروتوكوالت  وض
وبية الال توفير هِّ الموارد الحاس ل هذال زمة لتحليل البيانات. ويس لس ير العمل ل التس م الخرائط الجينية  نُهجس رس

سل الجيني. التحليل  من التاليالجيل ب المدعوم سية في عام وتسل ستخدام ٢٠١٨كان أحد اإلنجازات الرئي  معايرة ا
مات مة  لمعايرة تحديداً  ذلكجزيئية ألول مرة في مختبرات الوكالة، وال بالواس مات منس عير  س  كعلفجودة الش

افة( فلى البرتقال العُص مة و). يةالس ببة لهذه الس مات معايرة وتطويرتم تحديد الطفرات المس . ويجري اآلن للواس
ينالتنميط الجيني في برنامج  معايرةاختبار  عير  أنواع لتحس مة  إدخالهدف بالش افةس فلى البرتقال العُص  في يةالس
شت الكألشعير  بمساعدة  لالنتقاء ةمفيد يوبالتالي ه اً،صحيح تنبؤاً  مظهريالنمط الب المعايرةتنبأ تو. المقلنس ويال

مات اف إلى و. الواس ة يض أن رائدةذلك، تجري دراس يرةالذرة الرفيعة  بش ج، تحاول  ةالمبكر القامة القص النض
م  مات خريطةرس ل الجينوم الكامل لعدة مئات من أفراد مجموعات منعزلة من الذرة الرفيعة،  تحليلب الس لس تس

  ).٢-واو و ١-واو النــالشك( ةــالسببي ةــالجينيع ــقاد الموــأجل تحدي من المتباينة الجينية األنماطيليه تحليل 
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 الطفرية ةماالقزوتنعزل )؛ ٢٠١٨ عام النمسا (صيفبيبرسدورف زانباتات تنمو في حقل في   -١-الشكل واو

  .F2 طول نباتات النوع البرّي والنوع الطافر والنوعتوزيعات  الصورة إلى اليسارح توّضِ و. بطريقة مندلية

  
تيالد الطفري للنباتاتفي حين أن و  -١٨١ مات الجزيئية ه المقرون االس الهدف النهائي  وبتكنولوجيا الواس

يل  تكيُّف لتعجيل تيالد الطفريتغير المناخ، فإن  معالمحاص تخدم في تطوير يُ قائم بذاته ما زال للنباتات ال االس س
تان  وقد أطلقت. المناوئةمع الظروف المناخية  ةتكيفمأنواع  تيالد من خالل نقل تكنولوجيا  مؤخراً،باكس االس

 تنتج، العاليةالحرارة درجات الذي ينجم عن من القطن متكيفة مع اإلجهاد  طافرة، ثالثة أصناف الطفري للنباتات
تدامتين وجودةاً ذات غلة ألياف نافتغطي هذه و. مس احة ال٪ من ٢٠حوالي اآلن الطافرة  األص المزروعة مس

بة إلى ب تان، ومن المتوقع أن ترتفع هذه النس نتين إلى ٤٠-٣٠القطن في باكس نوات الثالث القادمة. ال٪ في الس س
هد المزارعون في زامبيا  بة وبالمثل، ش الصينية ٪ في غلة اللوبيا ٢٠-١٠وزمبابوي في اآلونة األخيرة زيادة بنس

  لجفاف ومقاومة الحشرات.أكبر لل تحمُّ ب وتتسم االستيالد الطفري للنباتات عن طريقورت أصناف طُ  من

  
 

الذرة  كروموسوماتالصغيرة عبر  واإلنديالتاألحادية  الوحدات النوويةد أشكال توزيع تعدُّ   -٢-واو-الشكل
 .طافرةتسلسل الجينوم الكامل لستة خطوط تحليل في  الذي تم تحديدهالرفيعة على النحو 
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غير ألغراض تحديد األنماط الظاهرية السينية  الحاسوبي باألشعةالتصوير المقطعي   -٢-٢-واو
  اتلنباتل عالي اإلنتاجية االقتحامي

ألنسجة النباتية للنباتات الكاملة أو غير االقتحامي لفحص المن المعترف به أن عدم وجود مرافق إلجراء   -١٨٢
ً تحسين المحاصيل  أحد أهم العراقيل أمام يشكلإنتاجية عالية ب  النباتات ذات األداء انتقاءفي مرحلة  وتحديداً ، حاليا

ً أصبح التصوير بالرنين المغناطيسي النووي وقد فضل. األ النباتية، أي  الوعائية الوظائففهم لمتزايد  بقدر شائعا
ب ولحا وظائف يج الخش لة. العمليات ، وئهنس ً الهيدروديناميكية ذات الص ا تخدم اآلن أيض ورة وتُس  ةروتيني بص

سينية، للتطبيقات غير الطبيةالحاسوبي التصوير المقطعي  وهي تكنولوجيا نووية ذات صلة،  هابما في ،باألشعة ال
ويرالتي تُجرتقديرات كما أن الالعلوم النباتية،  تفادة من التص وبي المقطعي  ى باالس ينية الحاس عة الس التي وباألش

مات تتنبأ ريحية  بالس تخدم تُ  للنباتاتالمورفولوجية والتش للنباتات.  تحديد األنماط الظاهريةمتزايد في  بقدرس
بقاء النباتات  دراسةباألشعة السينية في علوم النباتات الحاسوبي المقطعي  بالتصويرتحليل على المثلة األتشمل و

ما اإلجهاد في ظروف تو؛ ئيال با قاطظل لل اتتقييم تحّمل الن وء؛ لل األوراق والت جذوروض يل أمراض ال  ؛تحل
ذرانظالر وتطوُّ  اعالت الو يم الج ذبين تف ا غير ور. والج ام األول من طبيعته أتي في المق ات ت ذه التقني ميزة ه

يولوجيةلعمليات لكمي لتحديد االعلى  وقدرتها االقتحامية ينات في  الفس تمر إجراء تحس في الوقت الحقيقي. ويس
ور على كل من المقياس تخدام عالي اإلنتاجية يوالمجهر العياني يناألجهزة اللتقاط الص ، في حين أن االس

سير العمل التسلسل الحالي لاستكمال  ومن شأن. تدريجيباألشعة السينية في تزايد الحاسوبي للتصوير المقطعي 
ات في الدر تيالد الطفري للنباتاتفي  ئيةالجزيو يةالجيناس الحالية لتحديد األنماط بروتوكوالت ال، ومجال االس

االستيالد الطفري  مسار تعجيلن من مكِّ ي أن، ةالعالي اإلنتاجي االقتحاميتقنيات التصوير النووي غير ب، الظاهرية
  للنباتات.

  والنووية في تغذية الحيوان النظيريةالتطبيق المبتكر للتكنولوجيات   -٣-واو

ـ، من المتوقع أن يزداد الطلب العالمي على األغذية ذات المنشأ الحيوان٢٠٥٠بحلول عام   -١٨٣ ـي بنسبـ ة ـ
يب واللحوم والبيض و ٢٢٪.٧٠-٦٠ مدادات الحل لة في زيادة إ خمة المتمث وغيرها من لتحقيق هذه المهمة الض

الحة لألكل  ون فترة زمنية محددة،  زيادةالمنتجات الحيوانية الص تدامة، في غض تحتاجمس ناعة الثروة  س ص
تناداً  يةاإلنتاج نظمهاتكثيف إلى الحيوانية  اعفة إمدادات العلف إ اس يتعين مض إمكانية و والكأللى التكنولوجيا. وس

ول إلى المراعي  بيةالوص ي العش الحة للرعي واألراض ي الص في تلبية الطلب المتوقع من أجل الجيدة  واألراض
ع تعقُّ  ر  لتغذيةاألغذية واألعالف  بين بالتنافس المتزايد داً مجال تغذية الحيوان. ويزداد الوض الحيوانات والبش

  البيئة. فيتأثير اإلنتاج الحيواني بو

تخدم ما يقرب من في الوقت الحالي، يُ و  -١٨٤ مليون طن من الحبوب (ثلث إجمالي إنتاج الحبوب) في  ٨٠٠س
ية، ومن تخدمأن  ٢٠٥٠المتوقع بحلول عام  أعالف الماش  ر، قدِّ ٢٠٠٦في عام و ٢٣ن.مليار ط ١٫١أكثر من  يُس

ية تربية الناتجة عن عمليات  ةالعالمي غازات الدفيئةانبعاثات  أن يد طن من  غيغا ٧٫١ تبلغالماش مكافئ ثاني أكس
ً الكربون  نويا ئة ٪ من مجموع انبعاثات غازات الدفيئة ١٤٫٥، وهو ما يمثل س اطالناش هناك و ٢٤ي.البشر من النش

ين وحاجة إلى البحث والتطوير المبتكر،  التغذية  نظمدمج التقنيات النووية مع التقنيات التقليدية، ليس فقط لتحس
ً  بلالرعي الحالية نظم وفي المرابط  الصالحة و األراضي العشبية ليشمل والكألمصادر العلف  نطاقلتوسيع  أيضا

                                                            
22  FAO, The future of food and agriculture: Trends and challenges (2017) FAO, Rome http://www.fao.org/3/a-i6583e.pdf 

23  Makkar, H. P. S., Review: Feed demand landscape and implications of food-not feed strategy for food security and climate 
change, Animal 12 (2018) 1744-1754. 

24  FAO, Key facts and findings, http://www.fao.org/news/story/en/item/197623/icode 



٤٧  

 

الخلية  ةاإلنتاج الضخم للطحالب أحاديونفايات األغذية، ونتجات الثانوية الصناعية، رعي غير المستخدمة، والملل
تزراعب الكألوإنتاج  اف األعالف الحيوانية األخرى المائي  االس تكش هرة وغير األالنباتي الحيواني، واس قل ش

اعد وتقليدية. ال يس تفادة منها فيالزمة على بناء مجموعة بيانات عالية الجودة وتوفير المعلومات ال ذلكس  لالس
  المستثمرين المحتملين.ولفائدة القرارات السياسية اتخاذ 

ي و  -١٨٥ بيةتغطي األراض تبعادألرض، كوكب ال المناطق البرية٪ من ٤٠أكثر من  العش رينالند غ باس
تُخدمت ووأنتاركتيكا،  تخدام األمثل إذا اس ي االس در هذه األراض تفادة منها كمص للثروة الحيوانية لألعالف لالس

ينتفع منها ية في المناطق و ٢٥العالم. على نطاقماليين المزارعين  فس الحيوانات المجترة هي أهم أنواع الماش
تند إنتاجها  كل واو المراعي الطبيعية فيلى الرعي إكبير  بقدرالمدارية، ويس تخدام التقنيات و. )٣-(الش يمكن اس

أنرية لبناء قاعدة بيانات يالنووية والنظ تهالك بش المحتويات الغذائية تحديد األغذية واختيار النظام الغذائي و اس
اب تعراض لألعش اب أنواع  واس كل غذاًء األعش القرارات مختلف . وهذا مطلوب التخاذ اتحيوانللالتي تش
ين ال مثلاإلدارية،  يصتحس مالئمة ال اتنباتالمختلفة من الحيوانات، واختيار أنواع النواع لأل الكأل األمثل لتخص

الحة للرعيالمراعي  نثر البذور فيإلعادة  ي الص تراتيجيات تكميل واألراض ميم اس بة.  يةالمتدهورة، وتص مناس
الكربون واستصالح األراضي وإنتاجية الثروة  احتجازإمكانيات لزيادة  لألراضي العشبيةاالستخدام الكفء  ويتيح

  الحيوانية.

  

لألنواع التي ترعى األعشاب واألنواع التي ترعى أطراف األشجار هو التربية المشتركة   -٣-الشكل واو
 ممارسة شائعة في األراضي العشبية الجماعية في زمبابوي

  

  التي ترعى األعشابحيوانات الوتحسين تغذية  لدراسةنووية التقنيات استخدام ال  -١-٣-واو

ي ، والتحليل المختبرالحيوانات في بيئتها الطبيعيةتجارب تغذية ب المتعلقةالتكنولوجيات التقليدية  تبيَّن أن  -١٨٦
م تخدمة في نظم التغذية  لمواد التغذية الغذائيتحليل الو للقابلية للهض ت فعالة  في المرابط،واألعالف المس في ليس

ابحيوانات الال لدىتقدير تناول األغذية الطوعي واختيار النظام الغذائي   وجه التقدموتجلب أ. تي ترعى األعش
حلوالً  ،تطبيق مزيج من التقنيات النووية والتقليدية المبتكرةمن أجل  ،الحديثة في تطوير األدوات والبروتوكوالت

تهالكوتقدير  تحليل فيها للتحديات يمكن م  اس الحيوانات التي  لدىاألغذية واختيار النظام الغذائي والقابلية للهض
 .غير متجانسة في مراعٍ ترعى 

   

                                                            
25  Suttie, J. M., Reynolds, S. G., Batello, C., Grasslands of the World (2005) Rome, FAO 
http://www.fao.org/docrep/008/y8344e/y8344e05.htm 
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 االستخدام إتاحةلحيوانات من أجل اتغذية لالوكالة تعمل مع الدول األعضاء على تطوير أدوات وقد ظلت   -١٨٧

تقرة  ١٣-متكامل لنظائر الكربونال لةالألكانات -ـ نمحددة من ال اتبمركَّ لالمس لس الطيفي  والتنظير ،طويلة الس

عة تحت الحمراء  تهالك القريبة، من أجل لألش النظام الغذائي اختيار الحيوانات المجترة ولدى غذية األتقدير اس

م.  ةقابليالو تهوتركيب اعد وللهض تهالك بلوغعلى ذلك يس  تكميلالمغذيات الحيوانية من خالل  الحد األمثل الس

  .واألراضي العشبيةمنع الرعي المفرط للمراعي ، وياألعالف أثناء الرعي

  للهضم واختيار النظام الغذائي تهااألغذية وقابلي كاستهالتقدير  علىساعد تألكانات -الـ ن  -٢-٣-واو

كل غذاًء  العلياتحتوي جميع النباتات   -١٨٨ طحها الخارجية  اتحيوانللالتي تش مع على أس على طبقة من الش

لتمييز بين األنواع من أجل اويمكن تحليل بياناتها الكمية  ،في األنواع المختلفةاختالفاً كبيراً ) تختلف ألكانات-ن(

هضم، لل اتلتقدير قابلية النبات روثية كواسماتألكانات -الـ ن ولذلك تُستخدم. اتحيوانلل النباتية التي تشكل غذاءً 

يمكن وحساب استهالك الحيوانات للعلف. من أجل  الروثيةمخرجات بيانات الستخدم مزيج من هذه البيانات مع يُ و

أ الـ ن مات روثيةألكانات -أن تنش ماتغذائي (من النظام ال كواس عن  يمكن أن يتم إعطاؤهاداخلية) أو ال الواس

بين العديد  تميِّزيمكن أن  روثية كواسماتألكانات -على الرغم من أن الـ نوالخارجية).  الواسماتطريق الفم (

شرات ال تستطيع التمييز بين جميع النباتات، ال سيما بين ع فهيالمجترة  النظم الغذائية للحيواناتمن النباتات في 

ن ــألكانات يمك-ـ ني الـفالموجـودة . غير أن إثراء نظائر الكربون غير المتجانسةمراعي الفي الموجودة النباتات 

ة. الموجودة األنواع النباتية بين أن يميز بدقة  ترك لتكنولوجيا وفي المراعي غير المتجانس قد أثبت التطبيق المش

م. ـة للهضـي والقابليـام الغذائـن النظـة وتكويـاألغذي استهالكفعاليته العالية في تقدير  ١٣-والكربونألكانات -الـ ن

ل الكروماتوغرافي ١٢-كربونال/١٣-محددة (الكربونلمركبات يتم تحليل نظائر الكربون و تخدام الفص ) باس

باالحتراق بالطيف الكتلي  تنظير/الغازي بين  بعد النظائر، لتحديد نس  .تهاوتنقي هاتخالصاسالنظائر وتص

تُخدمت بنجاح تكنولوجيا ابتكارية واعدة قائمة على الليزر، وهي تقنية قياس طيف  افة إلى ذلك، فقد اس وباإلض

محالل الرنين في التجاويف، في تحديد المحتوى من الكربون ات في فترة ١٣-اض ، وهو ما أتاح توفير القياس

  لعينات قبل القياس.زمنية أقصر وباستخدام طريقة أبسط في معالجة ا

الطيفي لألشعة تحت الحمراء القريبة  التنظير الروث باستخداملمغذيات المتبقية في اتحليل   -٣-٣-واو

  النظام الغذائيالطوعي واختيار  األغذية واستهالكيساعد على تقدير المحتويات الغذائية 

عة تحت الحمراء القريبة  التنظيرتحليل يتمثل   -١٨٩ اءة عينات من األعالف أو في الطيفي لألش  الروثإض

لعينة ل، التي يمكن القريبةألشعة تحت الحمراء من ضوء اطيف واسع (العديد من األطوال الموجية أو الترددات) ب

-٨٠٠ما تكون اإلضاءة في نطاق الطول الموجي  عادةً والهتمام امتصاصها أو نقلها أو عكسها أو تشتيتها. ا محلّ 

وء كدالة للطول الموجي قبل وبعد تفاعلتُ ونانومتر.  ٢ ٥٠٠ دة الض بمع العينة،  هقاس ش  يةنعكاسالا وتُحس

ار تت  التي هي، يةاالنتش اص والتش ببهمزيج من االمتص عة تحت الحمراء  التنظيريوفر والعينة.  تس الطيفي لألش

بة أنواع الليفيةمحتويات الالقريبة بيانات نوعية عن البروتين الخام، و المورفولوجية،  هاالنباتات ومكونات، ونس

ستهالك الطيفي لألشعة تحت الحمراء  التنظيرتحليل  وقد وفر. للهضم النظام الغذائي وقابلية ،الطوعي األغذية وا

بة  غر بنس كل من الكيمياء  من خاللمة ٪ عندما تم تحليل العينات المقسَّ ٨٥-٦٠القريبة انحرافات معيارية أص

تخدام تقنيات مزدوجة التعمية. الطيف والتنظيرالرطبة  عة تحت الحمراء القريبة باس ير وي لألش  وجودإلى ذلك يش
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تخدام أخطاء بشرية أقلّ  ً أكثر  تكونالبيانات إلى أن الطيفي لألشعة تحت الحمراء القريبة و التنظير لدى اس اقا  اتس

  ٢٦الكيمياء الرطبة التقليدية.بتحليل المن  المستمدة البياناتمن 

بحقد و  -١٩٠ تخدامات  التنظير أص عة تحت الحمراء القريبة تقنية متعددة االس إعداد  ال تحتاج إلىالطيفي لألش

  الزجاج ومواد التعبئة والتغليف. عبرالقدرة على مسح العينات تتيح التكاليف ووقت التحليل، و وتقللالعينات، 

  بدقة الكألعدني في يحدد المحتوى المالمشتِّتة للطاقة تألق األشعة السينية   -٤-٣-واو

 يتباين اهالمعادن في تركيز غير أن؛ ةمجترحيوانات الالغذائية لل النظمالجزء األكبر من  أنواع الكألشكل ت  -١٩١

تقنية  يه) EDXRF(تة للطاقة األشعة السينية المشتِّ وتقنية تألُّق . تهاأداء الحيوانات وصح في، ما يؤثر تبايناً كبيراً 

يط متِلفةغير وفية متعددة المعادن اطيم ُ تجعل تحليل المعادن وتقديرها بس ر ا ق اً ومباش ً ومتس هذه التقنية  وتنطوي. ا

العلف أو  أو القشمن مجموعة واسعة من النباتات الطازجة المستمدة  المطحونعينات العلف المجفف  على مسح

ر المطمور، ً مقترن إلكترون فلط، كيلو ٤٠-٢٠ عند األخض فاة منبالت ا فية بمص تخدام  ص األلمنيوم والمعايرة باس

وبية البرامج  بة، الحاس بيل المثالوالمناس ركة بروكر، Bruker SpectraEDX برنامج على س هامبورغ،  (من ش

ائعة في حصص و ٢٧ألمانيا). المجترات (الصوديوم والمغنيسيوم والفوسفور أغذية عند تحديد تركيز المعادن الش

 ٠٫٩٣ح معامل التحديد بين والكالسيوم والبوتاسيوم والمنغنيز والحديد والنحاس والزنك)، تراوَ والكبريت والكلور 

من نطاق مقبول (، ٠٫٩٩و  تخدام يمكن و). ٪١٤-٥بينما كان معامل التباين ض تِّ اس ينية المش عة الس تة تألُّق األش

اس ير البيانات التي توفِّ و. دنانتاج الحيواني لتحديد تركيز المعاإل نظمللطاقة في الحقل في مختلف  تم جمعها األس

  .تهاتعزيز صحة الحيوانات وإنتاجيمن أجل  لتكميل األغذية بالمعادن

بيلالتغذية هي و  -١٩٢ تدام. ل الس حوهي تإلنتاج الحيواني المربح والمس  هورفاه تهؤثر على نمو الحيوان وص

تاجي ية. ٧٠تمثل أكثر من و اته،وجودة منتج تهوإن ية للثروة الحيوان فة أي عمل تأثر التغذية بتووال ٪ من تكل فر ات

ب بلالموارد  اً لها  وحس ر على قاعدة الموارد (المراعي أيض بيةتأثير مباش ي العش تطلب وتوالبيئة).  واألراض

ين إنتاجية الثروة  الدائم التزايدتلبية الطلب  ل الحيواني تحس الحيوانية والحد من آثارها على األغذية ذات األص

ً وتطبيقها  صالحيتهالتحقيق ذلك، يمكن لجميع التقنيات الثالث المذكورة أعاله، عند التحقق من وعلى البيئة.  ، معا

أنإجابة كاملة  توفرأن  ر الغذائية المتوفرة في األعالف  بش ول إليها والكأل،العناص ا ،وإمكانية الوص تس  غةواس

ملل هاتوقابليلها، لحيوانات ا يندعم المغذيات وتحويل الطاقة بغية  ،هض حة واألداء. من أجل تحس  النمو والص

تألُّق  تقنيات دتحدِّ و، المستهلَكة منهاالكميات وهلكت النباتات التي استُ  اتألكان-الـ نو ١٣-تحِدّد تقنيات الكربونو

تِّ  ينية المش عة الس عة تحت الحمراء  التنظيرر قدِّ يللنظام الغذائي، و ةالمعدني ةتة للطاقة التركيباألش الطيفي لألش

تخدم تكنولوجيا تُ وحالياً . اتالحيوان روثالمتبقية في  تركيبات المغذياتالقريبة  عة تحت  التنظيرس الطيفي لألش

بة  غذَّ لالحمراء القري نات التي ت ية في المرابط، ى لحيوا قدير كم يةلت بة األغذ كة وتركي تهلَ غذائي  المس ظام ال الن

بة ويات الغذائية. والمحتو تخدامللحيوانات الرعويةبالنس ينية  تقنيةو ١٣-الكربون تقنية ، يمكن اس عة الس تألُّق األش

إعطاء معاً الثالث مجتمعة للتقنيات الطيفي لألشعة تحت الحمراء القريبة، ويمكن  بالتنظير مقترنة ،تة للطاقةالمشتِّ 

                                                            
26  De Ondarza, M. B., Ward, R., Accurate analysis: NIRS versus wet chemistry, Hoards Dairyman (February 2013) 129, 
http://www.foragelab.com/Media/Accurate%20analysis%20NIRS%20versus%20wet%20chemistry.pdf 

27  Berzaghi, P., Lotto, A., Mancinelli, M., Benozzo, F., Technical note: Rapid mineral determination in forages by X-ray 
fluorescence, Journal of Dairy Science 101 (2018) 9967-9970. 
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عالوة و). ٤-واو األعالف وتركيبة النظام الغذائي (الشكل كواستهالفي األعالف الموجودة تقدير شامل للمغذيات 

عة تحت الحمراء القريبة و التنظير ةتقنيفعلى ذلك  تِّ  تقنيةالطيفي لألش ينية المش عة الس كلتاهما تة للطاقة تألُّق األش

يانة،  القليل انتتطلبو، متنقلتان رية ومن الص ة معدالت األخطاء البش وال  ،بالكيمياء الرطبةمقارنة فيهما منخفض

تقبلية و أي إعداد للعينات. انتتطلب تتضمن التطورات المس ً س من أجل بين هذه التقنيات الثالث يجمع متكامالً  نهجا

 .وكميتهاالمستهلَكة األغذية تحديد جودة 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

ألكانات -ن الـ التنظير الطيفي لألشعة تحت الحمراء القريبة بواسطةوفر التحقق من تكنولوجيا ي  -٤-الشكل واو
األشعة  تقنية تألُّقفي الخوارزمية الرياضية وإدماج ألكانات -ن عن تلك الـوبيانات نظائر الكربون المستقرة 

 وتقييم تغذية الحيوان. والكألتة للطاقة لتحليل المعادن حالً متنقالً كامالً لتحليل العلف السينية المشتِّ 
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