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نها  يمكن استخدام مقتطفات من مواد الوكالة التي تتضمَّ
ية، رشيطة اإلشارة إىل  مجلة الوكالة يف مواضع أخرى ِبُحرِّ

مصدرها. وإذا كان مبيَّناً أنَّ الكاتب من غري موظفي الوكالة، 
فيجب الحصول منه أو من املنظمة املصِدرة عىل إذن بإعادة 

النرش، ما لم يكن ذلك ألغراض العرض.

 ووجهات النظر امُلعَرب عنها يف أيِّ مقالة موقَّعة واردة 
 يف مجلة الوكالة ال تُمثِّل بالرضورة وجهة نظر 

ل الوكالة  ية، وال تتحمَّ  الوكالة الدولية للطاقة الذرِّ
أيَّ مسؤولية عنها.

الغالف: آنا شلوسمان، الوكالة الدولية للطاقة الذرية

 تابعونا عىل

ية يف منع انتشار األسلحة  تكمن مهمة الوكالة الدولية للطاقة الذرِّ

النووية ومساعدة كلِّ البلدان، ال سيَّما يف العالم النامي، عىل االستفادة من 

استخدام العلوم والتكنولوجيا النووية استخداماً سلميًّا ومأموناً وآمناً.

ست الوكالُة بصفتها منظمًة مستقلًَّة يف إطار األمم املتحدة يف  وقد تأسَّ

عام 1957، وهي املنظمة الوحيدة ضمن منظومة األمم املتحدة التي 

تملك الخربة يف مجال التكنولوجيات النووية. وتساعد مخترباُت الوكالة 

صة الفريدة من نوعها عىل نقل املعارف والخربات إىل الدول  املتخصِّ

األعضاء يف الوكالة يف مجاالت مثل الصحة البرشية واألغذية واملياە 

والصناعة والبيئة.

ة العاملية لتعزيز األمن النووي. وقد  وتقوم الوكالُة كذلك بدور املنصَّ

ست الوكالُة سلسلَة األمن النووي الخاصة باملنشورات اإلرشادية  أسَّ

املتوافق عليها دوليًّا بشأن األمن النووي. كما تركِّز أنشطُة الوكالة عىل 

تقديم املساعدة للتقليل إىل الحدِّ األدنى من مخاطر وقوع املواد النووية 

ة يف أيدي اإلرهابيني واملجرمني، أو خطر تعرُّض  وغريها من املواد املشعَّ

املرافق النووية ألعمال كيدية.

ر معايرُي األمان الصادرة عن الوكالة نظاماً ملبادئ األمان األساسية،  وتوفِّ

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

ة لإلشعاعات املؤيِّنة. وقد  لحماية الناس والبيئة من التأثريات الضارَّ

ُوِضعت معايرُي األمان الخاصة بالوكالة لتطبيقها يف جميع أنواع املرافق 

واألنشطة النووية التي تُستخَدم لألغراض السلمية، وكذلك لتطبيقها 

يف اإلجراءات الوقائية الرامية إىل تقليص املخاطر اإلشعاعية القائمة.

ق الوكالُة أيضاً، من خالل نظامها التفتييش، من امتثال الدول  وتتحقَّ

األعضاء لاللتزامات التي قطعتها عىل نفسها بموجب معاهدة عدم 

انتشار األسلحة النووية وغريها من اتفاقات عدم االنتشار، واملتمثِّلة 

يف عدم استخدام املواد واملرافق النووية إالَّ لألغراض السلمية.

عة   ولعمل الوكالة جوانب  متعدِّدة، وتشارك فيه طائفة واسعة ومتنوِّ

 من الرشكاء عىل الصعيد الوطني واإلقليمي والدويل. وتُحدَّد برامُج 

رات جهاَزْي تقرير سياسات  الوكالة وميزانياتها من خالل مقرَّ

الوكالة — أْي مجلس املحافظني املؤلَّف من 35 عضواً واملؤتمر العام 

الذي يضمُّ جميع الدول األعضاء.

ويوجد املقرُّ الرئييس للوكالة يف مركز فيينا الدويل. كما توجد مكاتب 

ميدانية ومكاتب اتصال يف جنيف ونيويورك وطوكيو وتورونتو. وتدير 

الوكالُة مخترباٍت علميًة يف كلٍّ من موناكو وزايربسدورف وفيينا. وعالوًة 

عىل ذلك، تدعم الوكالُة مركز عبد السالم الدويل للفيزياء النظرية يف 

ر له التمويَل الالزم. ترييستي بإيطاليا وتوفِّ
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تصـديـر

“إنَّ الوكالة الدولية للطاقة 
الذرية ملتزمة بمساعدة 

البلدان عىل تحقيق االستفادة 
املثىل من العلوم والتكنولوجيا 

النووية من أجل حماية 
البيئة واملساهمة يف مكافحة 

 تغريُّ املناخ.”
 — يوكيا أمانو،

 المدير العام للوكالة الدولية 
ية   للطاقة الذرِّ

 التصدِّي لتغريُّ املناخ باالستعانة 
بالعلوم النووية

بقلم يوكيا أمانو، املدير العام، الوكالة الدولية للطاقة الذرِّية

تغريُّ املناخ هو أخطر التحديات البيئية التي إنَّ 
نواجهها يف عرصنا، وهناك عدد متزايد من البلدان 
التي تستخدم التكنولوجيا النووية ملكافحته. وتَُعدُّ القوى 
ا للطاقة النظيفة املنخفضة الكربون،  النووية مصدراً مهمًّ
وهي اآلن مستخدمة بالفعل يف نحو 3٠ بلداً يف حني يفكِّر 

يف األخذ بها عدٌد مماثل تقريباً. وال ريب يف أنَّها سوف يكون 
لها دور كبري يف الحدِّ من انبعاثات غازات الدفيئة. غري أنَّه 
يتعنيَّ أيضاً التصدِّي لألرضار التي لحقت بالبيئة بالفعل 

بسبب تغريُّ املناخ، وللخطر الذي يشكِّله تغريُّ املناخ عىل 
سبل عيش مجتمعات بأرسها.

وبالفعل فإنَّ تطبيقات العلوم والتكنولوجيا النووية يف 
املجاالت غري املتصلة بالقوى تقدِّم مساهمة مهمة يف هذا 

الصدد. وبغية إبراز هذه املساهمة، وكذلك إبراز استخدام 
الطاقة النووية، فقد ُكرِّس املحفل العلمي للوكالة لعام 

٢٠18 ملوضوع »تسخري التكنولوجيا النووية من أجل املناخ: 
ة تغريُّ املناخ ورصده والتكيُّف معه«. التخفيف من حدَّ

التخفيف من حدَّة تغريُّ املناخ

ة  إنَّ تحقيق الهدف النهائي املتمثِّل يف التخفيف من حدَّ
تغريُّ املناخ سوف يتطلَّب تنفيذ سياسات ونُُهج 

وتكنولوجيات تهدف إىل خفض تركيز غازات الدفيئة يف 
الغالف الجوي. وتقدِّم الوكالة دعماً نشطاً لدولها األعضاء 

البالغ عددها 17٠ دولًة بغية الوقوف عىل الفوائد التي 
يمكن أن تستقيها تلك الدول من التكنولوجيا النووية يف 

سياق سعيها لتحقيق هذا الهدف.

ويف الصفحة 8 من هذا العدد، نتناول الخطط التي 
وضعتها فنلندا من أجل زيادة حصة الطاقة النووية 
يف إنتاج الطاقة اإلجمايل لديها من الثلث إىل النصف 

بحلول عام ٢٠3٠، وهو ما يهدف يف جزء منه إىل تحقيق 
التزاماتها املتعلقة بتغريُّ املناخ.

وتعترب الزراعة أيضاً مصدراً رئيسيًّا من مصادر غازات 
الدفيئة، بما يف ذلك من خالل إنتاج األسمدة الكيميائية 

واستخدامها. واألرجنتني والربازيل وكينيا من بني البلدان 
التي تدعمها الوكالة، بالتعاون مع منظمة األغذية والزراعة 

لألمم املتحدة )الفاو(، يف تطبيق التقنيات النظريية من 
أجل مساعدة املزارعني عىل خفض استخدامهم لألسمدة 

االصطناعية بنسبة تصل إىل 9٠% )ص. 1٠(.

رصد تغريُّ املناخ

م العلوم النووية بيانات قيِّمة تساعد العلماء عىل تكوين  تقدِّ
فهم أفضل لتغريُّ املناخ. وتكفل هذه البيانات ملقرِّري 

السياسات قدرة أفضل عىل اعتماد السياسات املناسبة 

لحماية البيئة، وعىل رصد آثار هذه السياسات باستخدام 
التقنيات النووية والنظريية.

وتهدِّد حاالت تكاثر الطحالب الضارة، والسموم التي 
تنتجها، النظم البيئية وسبل عيش املجتمعات التي تعتمد 

يف كسب رزقها عىل املحيطات. ولم تكن هذه الطحالب 
موجودة يف السابق إال يف املناطق املدارية وشبه املدارية، 

بيد أنَّها صارت تظهر بصورة متزايدة يف املناطق ذات 
املناخ املعتدل. وتعمل مختربات البيئة التابعة للوكالة مع 

العديد من البلدان من أجل تحديد خصائص حاالت تكاثر 
الطحالب الضارة ورصدها )ص. 1٢(.

وتستخدم كوستاريكا الهيدرولوجيا النظريية يف دراسة 
أنماط هطول األمطار وإدارة موارد املياه الجوفية بطريقة 

مستدامة يف مواجهة مناخ متغريِّ )ص. 14(. والتفاعل 
بني النيوترونات الرسيعة الحركة وجزيئات املاء يتيح 

للعلماء قياس املحتوى املائي يف الرتبة عىل امتداد مساحات 
شاسعة. ويساعد هذا األمر املزارعني عىل إدارة مواردهم 

املائية ويمكِّن مقرِّري السياسات من وضع تدابري مالئمة 
للمحافظة عىل املياه )ص. 1٦(.

التكيُّف مع تغريُّ املناخ

ة تغريُّ املناخ،  ريثما يتواصل العمل عىل التخفيف من حدَّ
يحتاج العالم إىل التكيُّف مع تبعاته التي صارت ملموسة 

بالفعل. وتشمل هذه التبعات الزيادة يف ندرة املياه ويف 
وترية وقوع الكوارث الطبيعية وارتفاع درجات الحرارة إىل 
ع  د التنوُّ ما يتجاوز الحدود املعقولة، وجميعها عوامل تهدِّ

البيولوجي ويمكن أن تؤدِّي إىل تراجع كبري يف اإلنتاجية 
الزراعية. ويف هذا الصدد، هناك ممارسات زراعية جديدة 

يمكن أن تكون مفيدة للغاية.

ففي الفلبني، عىل سبيل املثال، استخدم العلماء اإلشعاعات 
من أجل استحداث نوع جديد من مواد حثِّ النمو يمكن 
ل  أن يجعل محصول األرز أكثر قوة لكي يتمكَّن من تحمُّ
رياح األعاصري العاتية )الصفحة 18(. وتمكَّن املزارعون 

يف زمبابوي من التكيُّف مع زيادة جفاف الطقس، وهو ما 
يرجع الفضل فيه جزئيًّا إىل صنف جديد من محصول اللوبيا 

استُنبط يف مختربات تديرها الوكالة والفاو )الصفحة ٢٠(. 
ويمكن زيادة فعالية الري بالتنقيط، وهو تقنية تُستخدم يف 
شتَّى أنحاء العالم من أجل املحافظة عىل املياه، عن طريق 

استخدام إحدى التقنيات النظريية )الصفحة ٢٢(.

إنَّ الوكالة الدولية للطاقة الذرية ملتزمة بمساعدة 
البلدان عىل تحقيق االستفادة املثىل من العلوم والتكنولوجيا 

النووية من أجل حماية البيئة واملساهمة يف مكافحة 
تغريُّ املناخ.
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األوروبي بشأن السمنة

ة املهملة ف يف املصادر املشعَّ 29  الوكالة تتيح إرشاداتها بشأن الترصُّ

لة للقوى النووية تناقش توفري  30  يف اجتماع نظَّمته الوكالة، الدول األعضاء املستجدَّة واملشغِّ
ف يف النفايات واإلخراج من الخدمة التمويل للترصُّ

32  املنشورات
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الوكالة وتغريُّ املناخ: التكيُّف معه ورصده 
والتخفيف من حدَّته

بقلم نَُوا مايهيو

يات البيئية الجسيمة إنَّ  تغريُّ املناخ واحٌد من التحدِّ
ا  التي تؤثِّر يف اإلنسانية يف الوقت الحايل، ممَّ

يؤدِّي إىل ارتفاع خطري يف مستوى البحر وإرباك للدورة 

املائية ويؤدِّي إىل زيادة يف وترية حاالت األحوال الجوية 

القاسية. وتساعد الوكالة الدول األعضاء عىل مكافحة 

التغريُّ املناخي عىل جبهات متعدِّدة: التخفيف من 

ة إنتاج وإفراز غازات الدفيئة ورصد آثاره السلبية  حدَّ

والتكيُّف معها. 

فلقد كانت مستويات غازات الدفيئة يف الغالف الجوي 

متقلِّبة عىل مدى مليارات السنني، وذلك أساساً بسبب 

األنشطة املدارية والشمسية والربكانية الطبيعية. ومنذ 

أواسط القرن الثامن عرش، زادت العوامل البرشية املنشأ 

أكثر فأكثر من تركيز ثاني أكسيد الكربون يف الغالف 

الجوي للكرة األرضية، من ٢78 جزءاً يف املليون تقريباً 

إىل أكثر من 4٠٠ جزء يف املليون اعتباراً من عام ٢٠1٦، 

وفقاً التفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغريُّ املناخ. 

هذا باإلضافة إىل زيادات كبرية يف تركيز غازات دفيئة 

أخرى أقوى، بما يف ذلك امليثان وأكسيد النيرتوز. 

وقال السيد مارتن كراوزي، وهو مدير يف قسم 

التعاون التقني بالوكالة: »إنَّ التعامل مع آثار تغري 

املناخ ليس مشكلة دولة واحدة فقط — وإنَّما مشكلة 

ته«. »وهذا ما يدفع الوكالة إىل دعم  الكوكب بُرمَّ

الدول األعضاء يف تعزيز فهم الكيفية التي تستطيع 

بها العلوم والتكنولوجيا النووية أن تواجه تداعيات 

تغريُّ املناخ«. 

التكيُّف

ة االرتفاع  ات املناخية حدَّ من بني أكثر تأثريات التغريُّ

العاملي يف معدَّالت نُدرة املياه ونقص األغذية، وفقدان 

ع الحيوي وزيادة وترية الكوارث الطبيعية الناجمة  التنوُّ

عن تغريُّ املناخ. ويساهم ارتفاع درجات الحرارة غري 

املعتاد يف الشتاء والربيع، والطقس الذي ال يمكن التنبُّؤ 

به وفصول األمطار القصرية للغاية يف نُدرة املياه يف 

العديد من املناطق. ويؤثِّر ذلك بدوره تأثرياً كبرياً يف 

النُُّظم الزراعية، والسالسل الغذائية الدولية، ال سيَّما يف 

صغار املزارعني وُمربِّي املوايش. 

وملساعدة املجتمعات والبلدان عىل التكيُّف مع ذلك، تدعم 

ف يف  الوكالة أنشطة يف مجال استيالد النباتات، والترصُّ

الرتبة واملحاصيل، وإنتاج الثروة الحيوانية ومكافحة 

اآلفات الحرشية. فعىل سبيل املثال، تستفيد السودان من 

مها الوكالة لتقديم  العلوم النووية ومن املساعدة التي تقدِّ

يد العون ألكثر من 35 مليون شخص حتى يواجهوا تغريُّ 

املناخ. وتشمل األنشطة استيالد أنواع جديدة من النباتات 

املقاومة للجفاف والحرارة؛ وإنشاء نُظم ريٍّ واالستفادة 

منها أفضل استفادة من أجل توفري املياه والسماد فضالً 

عن تحسني غلَّة املحاصيل؛ ومكافحة الحرشات الناقلة 

“التعامل مع آثار تغريُّ املناخ 
ليس مشكلة بلد واحد — 

ته.  وإنَّما مشكلة الكوكب برمَّ
وهذا ما يدفع الوكالة إىل دعم 
الدول األعضاء يف تعزيز فهم 
الكيفية التي تستطيع بها 

العلوم والتكنولوجيا النووية 
أن تواجه بعض تداعيات 

 تغريُّ املناخ.”
 — مارتن كراوزي، مدير 

 في إدارة التعاون التقني، الوكالة 

 ساعدت الوكالة السودان 
عىل استخدام التكنولوجيات 
النووية ملكافحة تغريُّ املناخ.   
 )الصورة من: نيكول جاويرت/
الوكالة الدولية للطاقة الذرية(
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لألمراض استعانةً بطريقة تستخدم املواد النووية يف 

مكافحة اآلفات الحرشية.

الرصد

بما أنَّ املجتمع الدويل يعمل من أجل إيجاد حلول طويلة 

ل  األمد لتداعيات تغريُّ املناخ، فإنَّ البيانات التي يُعوَّ

عليها بشأن الكيفية التي تؤدِّي فيها غازات الدفيئة إىل 

ات يف األرض ويف املحيطات وحول الغالف  إحداث تغريُّ

الجوي هي بيانات ذات أهمية حاسمة. وتستخدم الوكالة 

مجموعة متنوِّعة من التقنيات النووية، هي تقنيات نظريية 

باألساس، لتحديد ورصد املخاطر والتهديدات املرتبطة 

بانبعاثات غازات الدفيئة، وتتقاسم بعدئذ تلك البيانات مع 

الدول األعضاء بغية تقديم املساعدة عىل مواصلة البحوث 

وصوغ سياسات مناخية مستدامة. فعىل سبيل املثال، 

عملت كوستاريكا مع الوكالة عىل قياس كميات احتجاز 

الكربون ورصد غازات الدفيئة املنبعثة من القطاع الفالحي 

ل البيانات التي يحصل عليها علماء  وقطاع األلبان. وتسهِّ

كوستاريكا من أجهزة تحليل النظائر املستقرَّة، والتي 

تساعد عىل قياس كميات انبعاثات الكربون، الجهود الرامية 

إىل جعل الزراعة تتخلَّص من الكربون.  

التخفيف من حدَّة تغريُّ املناخ

ة تغريُّ املناخ هو الهدف الطويل  إنَّ التخفيف من حدَّ

األمد، الذي يحتاج إىل نُُهج وتكنولوجيا ستُقلِّص من 

ر الوكالة الدعم للدول  انبعاثات غازات الدفيئة. وتوفِّ

األعضاء لتقييم تطور نظم الطاقة لديها وتساعدها 

عىل دراسة الكيفية التي تستطيع بها الطاقة 

النووية أن تُسهم يف توليد الطاقة. ومن املهم إيجاد 

مجموعة من املهنيني عىل درجة عالية من املعرفة 

واالستنارة لوضع سياسات وطنية للطاقة املستدامة 

واملحافظة عليها.  

ق  وتعكف الوكالة حاليًّا عىل القيام بمرشوع بحثي منسَّ

مع الدول األعضاء بشأن كيفية إسهام السياسات 

املحلية بخصوص الطاقة يف التزامات الدول بموجب 

اتفاق باريس بشأن تغريُّ املناخ لعام ٢٠15. ومن خالل 

التكيُّف مع التداعيات السلبية لتغريُّ املناخ ورصد هذا 

ة انبعاثات غازات الدفيئة،  التغريُّ والتخفيف من حدَّ

تعمل الوكالة مع الدول األعضاء عىل املحافظة عىل البيئة 

وحماية نُُظم الطاقة من الكوارث واألحوال الجوية 

املرتبطة باملناخ. 

تساعد الوكالة البلدان عىل 
استخدام العلوم والتكنولوجيا 

النووية يف مكافحة تغريُّ املناخ.   
/الوكالة الدولية  ن : ريتو  ك�ي ي

 )الرسم المعلوما�ت
للطاقة الذرية(

تسخير التكنولوجيا من أجل المناخ

رات البيئية، مثل:  رصد االنبعاثات والتغّيُ

•  مصادر انبعاثات غازات الدفيئة؛

ض المحيطات؛ •  تحّمُ

ُظم البيئية. •  المخاطر التي تهّدِد الّنُ

ر المناخ، مثل:  التكّيُف مع اآلثار السلبية لتغّيُ

    •  ُندرة المياه العذبة وحاالت نقص الغذاء؛

           •  النظام البيئي/الخسائر البحرية؛

                    •  المخاطر الجوية التي تهّدِد البنى 
      األساسية للطاقة. 

ة مصادر غازات الدفيئة  التخفيف من حّدَ
المنبعثة من: 

•  مصادر الطاقة العالية الكربون؛

•  االستخدام غير المستدام لألراضي؛

•  بالوعات الكربون الطبيعية المتدهورة.

خ  
منا

ر ال
ُّ غي

ع ت
ف م

ُّ تكي
ال

ة  ف من حدَّ
التخفي

 
ر المناخ   تغيُّ

الرصد  
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الوكالة مع 1٢ دولًة عضواً عىل تعاونت 
الة للحدِّ من  وضع اسرتاتيجيات فعَّ

ق. والهدف من هذا  تغريُّ املناخ عرب مرشوع بحثي منسَّ

املرشوع هو تقديم الدعم يف التقييمات الوطنية للدور 

ة انبعاثات  امُلحتمل للقوى النووية يف التخفيف من حدَّ

غازات الدفيئة، كجزء من اإلعداد لالسرتاتيجيات 

ل إليه يف   الُقطرية بموجب اتفاق باريس، الذي توصَّ

عام ٢٠15 األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة االطارية 

بشأن تغريُّ املناخ.  

وقال السيد هال تورتن، وهو خبري اقتصادي يف الطاقة 

بالوكالة: »إنَّ األمر يتمحور حول دراسة الكيفية التي 

تستطيع بها القوى النووية، إىل جانب مصادر أخرى 

للطاقة املنخفضة الكربون، أن تساهم لعقود قادمة 

يف تحقيق األهداف التنموية وأهداف الطاقة الفريدة 

الخاصة بكل دولة عضو.«

ق عىل مبادرات  ويعتمد هذا املرشوع البحثي املنسَّ

سابقة، بما يف ذلك مرشوع الفرتة ٢٠٠٦-٢٠٠9 الذي 

يدعم الدول األعضاء التي لديها اسرتاتيجيات للحدِّ من 

انبعاثات غازات الدفيئة وخيارات للطاقة بغية تحقيق 

أهداف بروتوكول كيوتو للفرتة ٢٠٠8-٢٠1٢. 

ط درجات الحرارة يف  ويُعترب الحدُّ من ارتفاع متوسِّ

العالم إىل أقل بكثري من درجتني مئويتني فوق مستويات 

ما قبل الثورة الصناعية وإن أمكن إىل أقل من درجة 

مئوية ونصف، أحد األهداف الرئيسية التفاق باريس. 

ورغم أنه هدف صعب، فإنه ممكن من الناحية التقنية، 

بيد أنَّ السياسات الحالية الخاصة باملناخ سوف تجعل 

من درجات الحرارة العاملية يف الكوكب ترتاوح بني ٢.٦ 

و4.٠ درجات مئوية فوق مستويات ما قبل الثورة 

الصناعية بحلول عام ٢1٠٠، وفقاً للتحليل العلمي 

املستقل »Climate Action Tracker«. وحتى مع 

دات التي قدَّمها سابقاً األطراف املوقِّعون عىل اتفاق  التعهُّ

باريس، من املمكن أن ترتفع درجات الحرارة لتصل 

إىل 3.٢ درجات مئوية بحلول عام ٢1٠٠. وتعكف 

أفرقة البحث عىل املستوى الُقطري املشاِركة يف املرشوع 

ق عىل تحليل التطورات الوطنية يف قطاع  البحثي املنسَّ

“يف املايض، شاركت كرواتيا 
يف العديد من أنشطة الوكالة 
واستفادت منها وتمكَّنت من 
تحسني قدراتها عىل تخطيط 
الطاقة ونرش أدوات الوكالة 

 لتقييم نظم الطاقة.”
 — ماريو تو ، مستشار في معهد 

 الطاقة الكرواتي 

 محطة قوى نووية قيد التشييد 
يف الصني. 
/  )الصورة من: كونليث برادلي
الوكالة الدولية للطاقة الذرية(

 الوكالة تدعم الدول األعضاء يف تنفيذ 
اتفاق باريس بشأن تغريُّ املناخ

بقلم نَُوا مايهيو

ر المناخ ة تغيُّ التخفيف من حدَّ
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الطاقة وتحليل الخيارات الخاصة بالحدِّ من ارتفاع 

درجات الحرارة العاملية.  

تعزيز تبادل املعارف

يف إطار املرشوع املذكور، تدعم الوكالة تبادل املعلومات 

والخربات عرب استضافة اجتماعات تنسيقية بحثية 

لت هذه االجتماعات النقاشات املستفيضة  منتظمة. وسهَّ

بشأن صياغة اسرتاتيجيات وطنية يف ميدان الطاقة، 

فضالً عن تبادل املعلومات بني الدول األعضاء والخرباء 

من الوكالة وسائر املنظمات. 

وانعقد ثاني االجتماعات الثالثة يف فيينا يف حزيران/

يونيه ٢٠18، داللة عىل الوصول إىل نصف مرحلة 

املرشوع البحثي املنسق. وقدَّمت أفرقة البحث عروضاً 

بشأن السياسات، والتقدُّم امُلحرز يف البحوث والنتائج 

ة أفرقة عىل استخدام األدوات  األولية. وعكفت عدَّ

امُلستخَدمة يف تخطيط الطاقة، والتي استحدثتها الوكالة 

بهدف استكشاف مسارات بديلة للطاقة تتناسب 

ُج املرشوع البحثي املنسق  وظروفهم الفريدة. وسيُتوَّ

بإجراء اجتماع ثالث وآخر ختامي يف أواخر عام ٢٠19، 

لة  حيث ستعرض الدول املشاركة استنباطاتها املفصَّ

بشأن الدور امُلحتمل للطاقة النووية يف الحدِّ عىل الصعيد 

الوطني من تغريُّ املناخ عىل مدى العقود القادمة.  

ع أن تُسهم النتائج التفصيلية واألساس الذي  ومن املتوقَّ

ق يف التشكيل الجاري  يقدِّمه املرشوع البحثي املنسَّ

واالستعراض املنتظم للمساهمات امُلحدَّدة وطنيًّا 

بموجب اتفاق باريس. 

وقالت طارا كايطانو، إحدى الباحثات البارزات يف مركز 

بحوث الطاقة بجنوب أفريقيا: »إنَّ املرشوع البحثي 

املنسق عبارة عن منصة ممتازة لتسيري أنشطة البحوث 

بشأن القوى النووية يف جنوب أفريقيا والنظر يف هذه 

األنشطة.« وأضافت أن االجتماعات السنوية للمرشوع 

ا  ر منصة لتقاسم عمل الباحثني، ممَّ ق توفِّ البحثي املنسَّ

يمكِّنهم من التعلُّم من اآلخرين ومن تجارب بلدانهم.

ة  استخدام أدوات الوكالة للتخفيف من حدَّ
تغريُّ املناخ وتخطيط الطاقة

تساعد األدوات التي استحدثتها الوكالُة الدوَل األعضاَء – 

بما يف ذلك تلك الدول املشاركة يف املرشوع املذكور – عىل 

تقييم مختلف الخيارات واالسرتاتيجيات املتاحة لقطاع 

الطاقة التابع لها، بما يف ذلك الدور الذي يمكن أن 

تضطلع به القوى النووية يف املستقبل. 

وقال مايرو طوط، املستشار يف معهد الطاقة الكرواتي: 

»يف املايض، شاركت كرواتيا يف مختلف أنشطة الوكالة 

واستفادت منها وتمكَّنت من تعزيز قدراتها عىل تخطيط 

الطاقة ونرش أدوات الوكالة لتقييم نظام الطاقة«. »إنَّنا 

نتعلَّم من اآلخرين ونساهم يف إفادة اآلخرين«.

وخالل العقود األربعة السابقة، استحدثت الوكالة 

مجموعة من األدوات التحليلية التي تشتمل عىل:  

•  املنصة EBS )منصة استوديو توازن الطاقة( – 

لتيسري جمع بيانات الطاقة وترتيبها. 

•  النموذج MESSAGE )نموذج بدائل نُظم 

إمدادات الطاقة وآثارها البيئية العامة( – لتحليل 

اسرتاتيجيات إمدادات الطاقة؛ 

•  النموذج MAED )نموذج تحليل الطلب عىل 

الطاقة( – لدراسة الطلب عىل الطاقة يف املستقبل. 

•  التوليفة WASP )توليفة تخطيط النظم التلقائية 

بفيينا( – لتوسيع تخطيط قطاع الطاقة؛ 

•  نظام التحليل FINPLAN )التحليل املايل لخطط 

التوسع يف قطاع الكهرباء( – لتقييم التداعيات املالية 

ملرشوع القوى النووية. 

•  النهج SIMPACTS )النهج املبسط لتقييم التأثريات 

الناجمة عن توليد الكهرباء( – لتحليل آثار مرشوع 

القوى النووية عىل الصحة البرشية والزراعة. 

•  املؤرشات ISED )املؤرشات املتعلقة بتنمية الطاقة 

املستدامة( – لتحليل ورصد اسرتاتيجيات تنمية 

الطاقة املستدامة؛ 

 •  النموذج CLEW )املناخ واستخدام األرايض 

والطاقة واملياه( – لتحليل التفاعالت بني نُُظم 

املصادر الرئيسية. 

محطة براكة للقوى النووية، 
اإلمارات العربية املتحدة.

)الصورة من: الوكالة الدولية للطاقة الذرية(

ر المناخ ة تغيُّ التخفيف من حدَّ
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امتداد الشواطئ التي تنترش فيها أشجار عىل 
الصنوبر يف الساحل الغربي الريفي الفنلندي، 

تُرسم بصمت رؤية للطاقة النظيفة ملستقبل هذا البلد 
املنتمي لشمال أوروبا. ويف جزيرة أولكيليوتو الصغرية، 

يعكف العمال عىل وضع اللمسات األخرية عىل مفاعل 
متطور جديد يعمل باملاء املضغوط ُشيِّد لكي يلبِّي 

1٠% من احتياجات فنلندا من الكهرباء. وكما هو الحال 
بالنسبة إىل كل مفاعالت القوى النووية، فإنَّ الوحدة 
الضخمة التي تعمل بقدرة تبلغ 1٦٠٠ ميغاواط لن 
تفرز أيَّ غازات دفيئة تقريباً حتى وإن أنتجت سيالً 

منتظماً من الطاقة الكهربائية القادرة عىل تزويد 
املاليني من املنازل بالطاقة.   

وقال بايس تويوهيما، املسؤول التنفيذي يف رشكة 
Teollisuuden Voima Oyj، وهي رشكة خاصة 

ل مفاعَلني قديمني يف أولكيليوتو  فنلندية تملك وتُشغِّ
فضالً عن املفاعل الجديد العامل باملاء املضغوط: 

»مرحباً بكم يف املستقبل.« والحظ تويوهيما بطريقة 
فلسفية وهو يقف يف قاعة املفاعل يف الوحدة الجديدة، 

والذي من املقرَّر أن يبدأ تشغيلها يف أواخر عام ٢٠18: 
»كل صباح، عندما أنظر إىل نفيس يف املرآة، أجُدني أفكَّر 
بالفعل، ‘سوف أنقذ العالم — باستخدام التكنولوجيا 

النووية.’«

وما انفكَّ البلد الذي يعيش فيه 5.5 ماليني نسمة يعتمد 
منذ فرتة طويلة عىل الذرَّة لتوليد الطاقة والتدفئة 

للمنازل والصناعات التي تستخدم الطاقة بكثافة — 
وال سيَّما خالل فصول الشتاء الطويلة وامُلظلمة. واآلن، 

ويف إطار اسرتاتيجية وطنية معنية باملناخ والطاقة 
تحدِّد مساهمة فنلندا يف اتفاق باريس لعام ٢٠15 

ى الحكومة العمل بمزيج  ملكافحة االحرتار العاملي، تتوخَّ
من مصادر الطاقة املتجدِّدة والطاقة النووية كعامل 

أسايس لتحقيق هدفها األسمى: أن تصري مجتمعاً خالياً 
من الكربون بحلول منتصف هذا القرن. 

وقال ريكو هيوتيونون، املدير العام يف إدارة الطاقة يف 
وزارة التشغيل والشؤون االقتصادية: »ال يمكن ألحد 
أن يُميِّز بني سياسات املناخ وسياسات الطاقة يف هذه 

األيام، والهدف األبرز للسياسة الفنلندية يف مجال الطاقة 
هو تقليص انبعاثات غازات الدفيئة«. »واألداة األهم 

لتحقيق ذلك هو مصادر الطاقة املتجدِّدة، ولكننا وبكل 
تأكيد ينبغي أن نستخدم كل اإلمكانيات املتاحة لخفض 
ر أحد الحلول الجيِّدة يف  االنبعاثات، والطاقة النووية توفِّ

سبيل تحقيق ذلك«. 

وتعود بدايات القوى النووية يف فنلندا إىل أواخر 
سبعينات القرن العرشين، عندما بدأ تشغيل أول 

مفاعالتها األربعة القائمة للقوى النووية، وهو مفاعل 
ر ثُلث إنتاج فنلندا من الكهرباء. وبرصف النظر  يوفِّ

عن عدم وجود أنواع أصلية من الوقود األحفوري، 
قال هيوتيونن إنَّ السبب األهم وراء استحداث القوى 

النووية هو ضمان وجود ما يكفي من الطاقة لفصول 

“إنَّ كون إنتاج الطاقة 
النووية إنتاٌج خاٍل من 

الكربون، أمٌر يلقى قبوالً 
ماً جيََّدين يف املجتمع  وتفهُّ
الفنلندي، وهو ما يفيض 
بالتأكيد إىل الرتويج لهذه 

 املشاريع التشييدية الجديدة.”
 — ليزا هايكنهايمو، نائبة المدير العام 

 في إدارة الطاقة بوزارة التشغيل 
 والشؤون االقتصادية في فنلندا 

ر العامل  املفاعل الجديد املتطوِّ
باملاء املضغوط، الذي أنشأه 
 االتحاد الفرنيس األملاني يف 
ع أن  جزيرة أولكيليوتو. ومن املتوقَّ
ر 10% من الكهرباء يف فنلندا  يوفِّ
عندما يبدأ تشغيله، وسيكون ذلك 
عىل األرجح يف أواخر عام 2018. 

 )الصورة من: سفتلوم�ي سالفتشيف/ 
الوكالة الدولية للطاقة الذرية(

فنلندا تراقب القوى النووية بغية تحقيق 
األهداف املناخية 

بقلم جيفري دونوفان
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الشتاء الطويلة يف البلد، إضافة إىل صناعاتها الحرجية 
والحديدية والكيميائية. 

من أمن الطاقة إىل التخفيض من 
انبعاثات غازات الدفيئة

ل يف السنوات األخرية  بما أنَّ هدف سياسة الطاقة تحوَّ
نحو تقليص انبعاثات غازات الدفيئة، فإنَّ هناك مزايا 

أخرى يف مجال القوى النووية أصبحت محطَّ االهتمام. 
ورغم أنَّ الحكومة تصبو إىل التخلُّص تدريجيًّا من 

الفحم وزيادة استخدام مصادر الطاقة املتجدِّدة، مثل 
الطاقة الشمسية والرياح وأنواع الوقود الحيوي، بغية 

خفض االنبعاثات بنسبة تصل إىل 95% بحلول عام 
حون أيضاً بأنَّ  ٢٠3٠، فإنَّ واضعي السياسات يرُصِّ

تحقيق أمن الطاقة وأهداف املناخ لن يحدث فقط من 
خالل استخدام مصادر طاقة متقطِّعة.

وقال هيوتيونن: »ستقدِّم الشبكات الذكية يد املساعدة، 
ولكن سوف نحتاج سعة تخزينية ضخمة حتى نتمكَّن 
من تدبُّر أمورنا بالطاقة الشمسية وطاقة الرياح فقط، 

وهذه التكنولوجيات ليست متوافرة بعُد.«

وعندما يصبح املفاعالن الجديدان قيد التشغيل يف 
أولكيليوتو وهنهيكيفي، وهذا محطٌة أخرى ُخطِّط 

لتشييدها يف األعوام املقبلة، من شأن القوى النووية أن 
ر أكثر من نصف إنتاج فنلندا من الكهرباء — وكلها  توفِّ

خالية تقريباً من انبعاثات غازات الدفيئة. وباإلضافة 

إىل ذلك، فإنَّ فنلندا يف طريقها لتصبح أول بلد يستخدم 
مستودعاً جيولوجيًّا عميقاً للتخلُّص الدائم من الوقود 

النووي املستهلك. ومن املتوقَّع أن يبدأ تشغيله يف 
أواسط عام ٢٠٢٠.

وقالت ليزا هايكينهايمو، املسؤولة عن الطاقة النووية 
بصفتها نائبة املدير العام إلدارة الطاقة يف وزارة 

الشؤون االقتصادية والتشغيل: »إنَّ كون إنتاج الطاقة 
ماً  النووية إنتاٌج خاٍل من الكربون، أمٌر يلقى قبوالً وتفهُّ
جيَِّدين يف املجتمع الفنلندي، وهو ما يفيض بالتأكيد إىل 

الرتويج لهذه املشاريع التشييدية الجديدة«. »وباإلضافة 
إىل ذلك، فإنَّ الجهود املبذولة يف فنلندا إلدارة التخلُّص 

ة  من الوقود النووي املستهلك هي مسألة كانت ُمهمَّ
أيضاً لكي يتقبَّل عامة الناس القوى النووية«. 

وتنظر اسرتاتيجية فنلندا للطاقة واملناخ يف إمكانية 
التعويل يف نهاية املطاف عىل مصادر الطاقة املتجدِّدة 
حتى تغطي كافة احتياجات البلد من الطاقة. ولكن يف 
الوقت الحايل، يقول هيوتيونن إنَّ ذلك غري واقعي — 

وليس ذلك بالنسبة إىل فنلندا فقط. 

وقال: »إْن أردنا تحقيق أهداف اتفاق باريس بشأن تغريُّ 
املناخ — و نحن بعيدون كلَّ البعد يف الوقت الحايل عن 
تحقيق ذلك — علينا أن نستفيد من كل التكنولوجيات 
املنخفضة الكربون.« »وأن ترغب كلُّ دولة عىل حدة يف 

القيام بذلك هو قرار سيايس، ولكننا كعالم واحد نحتاج 
أيضاً للقوى النووية من أجل تحقيق أهداف املناخ«. 

محطة أولكيليوتو للقوى 
النووية يف جنوب غرب فنلندا، 

حيث من املتوّقع أن يبدأ تشغيل 
ر العامل  املفاعل الجديد املتطوِّ

باملاء املضغوط مع اقرتاب نهاية 
عام 2018. 

 )الصورة من: سفتلوم�ي سالفتشيف/ 
الوكالة الدولية للطاقة الذرية(
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استخدام املزارعني للوسائل الزراعية يزداد 
املستدامة بغية تعزيز اإلنتاجية، والتقليل 
من انبعاثات غازات الدفيئة يف الوقت ذاته. ويف سلسلة 

من مشاريع البحث التي نّسقتها الوكالة الدولية 
للطاقة الذرية بالتعاون مع منظمة األغذية والزراعة 

لألمم املتحدة )الفاو(، يجري التأكد من فعالية 
الوسائل الزراعية املراعية للبيئة من خالل تقنيات 

النظائر املستقرة.

وعادًة ما تنطوي الزراعة، وال سيما العمليات التجارية 
الواسعة النطاق، عىل الزراعة األحادية النوع إىل جانب 

استخدام كميات هائلة من األسمدة الكيميائية — 
وغالباً ما يكون ذلك عىل حساب النظم البيئية. 

والزراعة األحادية النوع ممارسة تتمثَّل يف زراعة نفس 
املحصول يف نفس القطعة من الرتاب عاماً بعد عام، 

وذلك ما يؤدِّي إىل انخفاض خصوبة الرتبة. ويعوِّض 
املزارعون هذا االنخفاض يف خصوبة الرتبة باستخدام 
كميات زائدة من األسمدة الكيميائية، وذلك ما يساهم 

يف تغريُّ املناخ من خالل إفرازها 1.٢ مليون طن من 
أكسيد النيرتوز سنويًّا عىل نطاق العالم، وأكسيد 

النيرتوز غاُز دفيئٍة أقوى من ثاني أكسيد الكربون 
بـ٢٦٠ ضعفاً.

وتنطوي املمارسات الزراعية املستدامة الكامنة يف صميم 

الة من حيث التكلفة ترمي  مشاريع البحث عىل حلول فعَّ

إىل تعزيز اإلنتاجية وتكافح يف الوقت ذاته تغريُّ املناخ.

 الربازيل: األسمدة العضوية تقلِّل 
 من التكاليف وتجعل التأثري البيئي 

ہ األدنى عند حدِّ

تمدُّ األسمدة الكيميائية األرض باملزيد من النيرتوجني 

من أجل زراعة املحاصيل. وغالباً ما يَُعدَّ استخدامها 

رضوريًّا لكي تكون الزراعة مجدية اقتصاديًّا. غري أنَّ 

االستخدام املتكرِّر أو املفرط لهذه األسمدة مكلف ويرضُّ 

بالنظام البيئي. ويف الربازيل، يلجأ املزارعون إىل تقنية 

معروفة بالسماد األخرض، وتنطوي هذه التقنية عىل 

الظاهرة الطبيعية املتمثِّلة يف عملية التثبيت البيولوجي 

للنيرتوجني.

ويغرس املزارعون أنواعاً مختلفة من املحاصيل 

البقولية، من قبيل الفاصوليا السيفية والفاصوليا 

املخملية. وتوجد جراثيم يف جذور هذه املحاصيل 

ل النيرتوجني امللتقط من الهواء إىل شكل عضوي  تحوِّ

ب  تستطيع النباتات األخرى استهالكه، وذلك ما يُخصِّ

األرض. وبعد حصاد البقوليات وترك بقايا املحاصيل، 

تُغرس املحاصيل الرئيسية من قبيل الحبوب ومحاصيل 

الحبوب يف نفس الحقل وتستفيد من النيرتوجني الذي 

أصبح متوافراً يف الرتاب، وذلك بإضافة كميات دنيا من 

األسمدة الكيميائية.

وقال سيغوندو أوركياغا، وهو باحث من الهيئة الربازيلية 

للبحوث الزراعية، »إنَّ دراسات أجريت حديثاً يف الزراعة 

الربازيلية تبنيِّ أنَّ أكثر من 7٦% من جميع النيرتوجينات 

املوجودة يف الحبوب والبقوليات املحصودة مستمدٌّ من 

التثبيت البيولوجي للنيرتوجني، وأنَّ أقلَّ من ٢٠% منها 

مستمدٌّ من أسمدة كيميائية«. وأضاف أنَّ السماد األخرض 

ر أنَّ سعر  يساعد املزارعني أيضاً عىل توفري املال، إذ يُقدَّ

السماد العضوي ال يبلغ إالَّ دوالراً أمريكيًّا واحداً لكلِّ 

كيلوغرام من النيرتوجني، وذلك ما قد يؤدِّي إىل وفورات 

تصل إىل 13 مليار دوالر سنويًّا. 

ومن خالل اعتماد السماد األخرض، تشارف الربازيل عىل 

تحقيق هدفها فيما يخص انبعاثات غازات الدفيئة — 

أي تخفيض هذه االنبعاثات بنسبة 43% بحلول عام 

٢٠3٠ مقارنًة بمستويات عام ٢٠٠5. وبما أنَّ الزراعة 

أبقار ترعى عىل حصاد حقول 
األرز املزروعة وفق النظام 
املتكامل الذي يجمع بني املحاصيل 
والثروة الحيوانية.
 )الصورة من: محمد زمان/
الوكالة الدولية للطاقة الذرية(

الحدُّ من انبعاثات غازات الدفيئة يف الزراعة 
بمساعدة التقنيات النووية

بقلم مات فيرش
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تتسبَّب يف ٢4% تقريباً من انبعاثات غازات الدفيئة 
عامليًّا، سيساعد التنفيذ املتنامي لهذه املمارسة الربازيل 

عىل تحقيق ذلك الهدف. 

 النظم الزراعية املتكاملة تساهم 
يف مكافحة تغريُّ املناخ وتعزِّز غالت 

املحاصيل

تعترب النظم املتكاملة التي تجمع بني املحاصيل والثروة 
الحيوانية ممارسة زراعية مستدامة أخرى تدعمها 

التقنيات النووية يف إطار مرشوع بحثي منسق تشارك فيه 
األرجنتني وإندونيسيا وأوروغواي وأوغندا والربازيل وكينيا 

والهند. وترتكز هذه املمارسات عىل مفهوم بسيط: يمكن 
تحقيق أعىل مقدار ممكن من غالت املحاصيل بإعادة 

تدوير املغذِّيات املوجودة يف السماد الحيواني ومخلَّفات 
املحاصيل. ويحدُّ ذلك من الحاجة إىل األسمدة الكيميائية 
التي تنبعث منها كميات كبرية من غازات الدفيئة، األمر 

الذي يساهم يف تغريُّ املناخ. ويف ظلِّ النظام املتكامل الذي 
يجمع بني املحاصيل والثروة الحيوانية، يمكن للماشية 

ا أن ترعى عىل املحاصيل الحقلية مبارشة أو أن تُغذَّى  إمَّ
باملحاصيل بعد الحصاد. وحينئذ يجمع املزارعون 

السماد الحيواني من املاشية ويستخدمونه كسماد، ومن 
ثمَّ إعادة الكثري من املغذِّيات إىل الرتبة.

ويتَّبع املزارعون يف الربازيل ممارسات متكاملة تجمع 
بني املحاصيل والثروة الحيوانية بغية حرث األرض عىل 

نحو أنجع. وقال السيد جيفرسون دايكو، عالم الرتبة 
من جامعة بارانا االتحادية بالربازيل: »إننا نتحرَّك يف 

اتِّجاه تنفيذ زراعة تراعي حفظ املوارد، وقد وقفنا عىل 
جدوى هذا النَّهج املشتمل عىل النُُّظم املتكاملة التي 

تجمع بني املحاصيل والثروة الحيوانية«. ونتيجة لذلك، 
انخفضت انبعاثات غازات الدفيئة من البول والروث 

بنسبة 89%. وقال خوان كروز كوالزو، وهو عالم يف 
املعهد الوطني األرجنتيني للتكنولوجيا الزراعية، إنَّ 

األرجنتني تمكَّنت من زراعة املحاصيل األكثر مقاومًة 
آلثار تغريُّ املناخ. وقال »لقد استفدنا من هذا املرشوع 
من خالل تحسني أراضينا الزراعية من خالل تناوب 

املحاصيل«. وأضاف: »لقد الحظنا ارتفاعاً بنسبة %5٠ 
ا يعزِّز قدرة  يف محتوى الكربون العضوي يف الرتبة، ممَّ

ات املناخية  نظام زراعة املحاصيل عىل التكيف مع التغريُّ
التي قد تعوق، لوال ذلك، غالّت املحاصيل«.

/الوكالة الدولية للطاقة الذرية( ن : ريتو  ك�ي ي
)الرسم المعلوما�ت

العلوم
القافيات النظيرية

لقياس أثر الممارسات المتكاملة التي تجمع بين المحاصيل والثروة الحيوانية وأثر السماد األخضر، يستخدم العلماء 
النظائر المستقرة التي ال تنبعث منها إشعاعات من قبيل النيتروجين-15 والكربون-13 في قطع أراض تجريبية صغيرة. 

ب وتحليل مدى كفاءة استهالك المحاصيل للنيتروجين، ومدى تراكم الكربون أو تخزينه في التربة. ويتيح ذلك لهم تعّقُ

ته النباتات من هذه النظائر، خالل فترة  ومن خالل تقنية النيتروجين-15 يستطيع العلماء مراقبة القدر الذي امتّصَ
نهم ذلك من تقديم المشورة للمزارعين بشأن الكمية الدقيقة للسماد الحيواني و/أو سماد  ة. ويمّكِ زمنية تمتّدُ ألشهر عّدَ

النيتروجين الكيميائي الواجب استخدامها فيما يخّصُ محاصيلهم.

ب التربة بوضع السماد الحيواني ومخّلَفات المحاصيل،  وُيستخدم الكربون-13 لتقييم جودة التربة. وعندما ُتخّصَ
ن العلماء من تحديد استقرار الكربون  ب نظير الكربون-13، يتمّكَ يزداد محتواها من الكربون العضوي. وبتعّقُ

ومصادره في التربة ومن َثّمَ حالة خصوبة التربة، وهو أمر ضروري لضمان التطبيق األمثل لتلك الممارسات 
الزراعية المستدامة.

كيفية عمل نظام متكامل يجمع بين احملاصيل والثروة احليوانية

 يجمع املزارعون السماد

بًا  ويستخدمونه يف احلقول بصفته ُمخصِّ

 (إضافًة إىل مقدار منخفض

من السماد االصطناعي)

ترعى املاشية على احملاصيل/

ا مباشرًة  املراعي احلقلية إمَّ

ا بعد احلصاد وإمَّ

ن هذا السماد الطبيعي صحة التربة وجودتها، وذلك ما يزيد  يحسِّ

 من غالت احملاصيل، يف حين يقلِّل من انبعاثات غازات الدفيئة

بما أنه تلزم كمية أقل من السماد االصطناعي
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ر  المناختسخير التكنولوجيا من أجل المناخ رصد تغيُّ

ض المحيطات تحّمُ
ض المحيطات، وهو مجال مهم من مجاالت البحوث في الوكالة . ر المناخ في المحيطات يتمّثَل في تحّمُ ة أثر آخر لتغّيُ ثّمَ

فزيادة كمية ثاني أكسيد الكربون في الغالف الجوي تؤّدِي إلى زيادة ثاني أكسيد الكربون في المحيطات، ما يجعل 
المحيطات أكثر حمضية وهو ما يهّدِد الموائل المحيطية. وتعمل الوكالة مع الدول األعضاء على استخدام التقنيات 

ا يتيح بدوره لواضعي السياسات اتخاذ تدابير لمكافحة ذلك. ض المحيطات، مّمَ النووية لقياس تحّمُ

ق من  ض المحيطات وقد أسهمت على نحو كبير في التحّقُ إّنَ التقنيات النووية والنظيرية أدوات قوية لدراسة تحّمُ
رات السابقة في حموضة المحيطات واآلثار المحتملة في الكائنات البحرية. ويستخدم باحثون في مختبرات البيئة  التغّيُ
الت النمو في الكائنات المتكلسة، مثل الشعاب المرجانية، أو بلح البحر  ق من معّدَ التابعة للوكالة الكالسيوم-45 للتحّقُ
والرخويات األخرى، التي تتكّوَن هياكلها العظمية وأصدافها من كربونات الكالسيوم. ويمكن استخدام القافيات أيضاً 
ض المحيطات في فيسيولوجية سائر الكائنات البحرية وأثر مجموعة من الضغوطات مثل  لتحديد كيفية تأثير تحّمُ

ض المحيطات وارتفاع درجات الحرارة والملّوِثات. تحّمُ

باحثون يف الوكالة يأخذون عيِّنات 
من تحليل املواد السامة باستخدام 
تقنية اختبار ارتباط اللجينات 
املوسومة إشعاعيًّا باملستقبالت.
)الصورة من: الوكالة الدولية للطاقة الذرية(

“تأثري األمراض املنتقلة 
عن طريق األغذية يماثل يف 
ضخامته تأثري أمراض مثل 
ة حاجة  ل. وثمَّ املالريا والسُّ

إىل بذل املزيد من العمل لجمع 
البيانات ووضع املنهجيات 
الالزمة لتتمكَّن الدول من 

 معالجة هذه القضية.”
قة، إدارة سالمة  — أنجيليكا تريتشر، منسِّ

األغذية واألمراض الحيوانية المصدر، 
 منظمة الصحة العالمية
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العقد املنرصم، اتَّسعت الرقعة الجغرافية خالل 

لتكاثُر الطحالب الضاّرة وزادت كثافته، 

وارتبط هذا التغريُّ باالحرتار العاملي. ويلجأ عدٌد متزايد 

من البلدان إىل العلوم النووية من أجل تحديد وقياس 

حاالت تكاثُر الطحالب الضارَّة والسموم الحيوية التي 

تنتجها، ومن ثمَّ فإنَّ هذه البلدان تصوغ السياسات 

وتضع التدابري املضادة املناسبة ملكافحة تأثريها بفعالية 

أكرب باالستعانة بالبيانات املتاحة لديها. 

ويف كلِّ عام، يتسبَّب تكاثُر الطحالب الضارَّة يف تسميم 

آالف البرش عىل نطاق العالم بسبب استهالك األغذية 

البحرية امللوَّثة واستنشاق سموم يف الهواء. وقالت 

ماري ياسمني درشاوي بوتّاين، الباحثة العلمية يف 

مختربات البيئة يف موناكو التابعة للوكالة: »يف مواجهة 

الزيادة الظاهرة يف وترية هذا التكاثر، وتوزيعه 
الجغرايف وكثافته، صارت مكافحته عىل نطاق عاملي 

ا«. أمراً ملحًّ

ر الطحالب املجهرية املصنَّفة يف أسفل السلسلة  وتوفِّ
الغذائية البحرية املغذِّيات للكائنات البحرية، وهي 

مسؤولة عن إنتاج ما يزيد عىل نصف إمدادات األكسجني 
عىل كوكب األرض. لكن يمكن أن تؤدِّي عوامل مثل درجة 
حرارة املياه السطحية، أو حركة الرياح واملياه، أو الحركة 

الطبيعية للمياه الغنية باملغذِّيات نحو السطح أو تراكم 
الرصف الزراعي نحو البحر إىل تكاثر الطحالب، والتي 

ة. يمكن أن تشمل يف بعض األحيان أنواعاً سامَّ

وعىل الرغم من أنَّ اسرتاتيجيات التحكُّم يف أثر العوالق 
السامة التي تطفو عىل املاء واضحة املعالم، فإنَّ الفهم 

تكاثر الطحالب الضارَّة: التقنيات النووية 
 تساعد عىل الحدِّ من سميَّتها والوقاية 

من تأثريها يف الصحة
بقلم سارة جونز كوتور وميكلوس غاسرب



تسخير التكنولوجيا من أجل المناخ ر  المناخ رصد تغيُّ

العلوم
قياس السموم الحيوية في المأكوالت البحرية

تعمل الوكالة مع خبراء في الدول األعضاء لتنمية القدرة على اكتشاف وقياس السموم الحيوية في المأكوالت البحرية. 
لها من كائن  فباستخدام التقنيات النووية والنظيرية، يمكن للباحثين قياس السموم الحيوية بدقة ودراسة كيفية تنّقُ

حي إلى كائن حي آخر، وهي ترتقي درجات السلسلة الغذائية مع احتمال وصولها إلى أطباقنا.

ا بالمستقبالت )RBA( أحد التقنيات النووية المستخدمة في  وُيَعّدُ اختبار قياس ارتباط اللجينات الموسومة إشعاعّيً
هذا الشأن. وهو يعتمد على التفاعل النوعي بين السموم والمستقبالت التي تربطها )األهداف الدوائية(، حيث تتنافس 

مية في العّيِنة قيد التحليل،  ا على عدد محدود من مواقع ربط المستقباِلت مع المادة الّسُ ة موسومة إشعاعّيً مادة ساّمَ
مية في العّيِنة. وهذا ما يتيح تقدير كمية الّسُ

العلمي لهذه الكائنات يف قاع املحيط، املعروفة 
باألنواع القاعيَّة، ال تزال تشوبه بعض الثغرات. وقالت 

كليمنس جاتي، عاملة البحوث يف معهد لوي ماالرديه 
ات البيئية املرتبطة  يف بولينيزيا الفرنسية، إنَّ التغريُّ

بتغريُّ املناخ يمكن أن تزيد األمور سوءاً يف املناطق 
املدارية، حيث تشكِّل الشعاب املرجانية امليِّتة موائل 

جيِّدة للطحالب الكبرية. ومع تزايد عدد الشعاب 
ح انتشار تكاثُر  املرجانية التي تموت، من املرجَّ

الطحالب الضارَّة القاعية واملخاطر الصحية املرتبطة 
بذلك. وباملثل، ومع ارتفاع درجات الحرارة عامليًّا، 

عة من  مية االستوائية يف مساحة موسَّ تزدهر األنواع السُّ
املناطق شبه االستوائية والبحار واملحيطات املعتدلة.

م بسمكة سيغاتريا،  وأحد أكثر األمراض شيوعاً هو التسمُّ
م غري بكتريي للمأكوالت البحرية ناجم عن  وهو تسمُّ

تناول أسماك ملوَّثة بسموم سيغاتريا من تكاثر الطحالب 
الضارَّة القاعية. وأصبحت سيغاتريا، التي كانت تقترص 

يف السابق عىل املناطق االستوائية وشبه االستوائية، 
تنترش اآلن يف املياه الساحلية األوروبية.

د، واليزال غري مفهوم  وقالت غاتي: »إنه مرض معقَّ
بشكل جيِّد«. »ويمكن أن يظهر املرض من خالل 175 

من األعراض املختلفة التي يمكن أن تستمر ألشهر أو 
ا يجعل تشخيص املرض ومكافحته  ربما لعقود، ممَّ

يات أمام األطباء«. يشكِّل أحد التحدِّ

وتعمل الوكالة مع علماء من جميع أنحاء العالم لتنمية 
القدرة عىل الكشف الدقيق عن السموم يف البيئة واملأكوالت 

البحرية، حتى يتمكَّنوا من تنفيذ تدابري مضادَّة مثل 
إغالق املصايد وحظر تناول املأكوالت البحرية عندما 
م )انظر مربَّع العلوم(. يكون ثمة خطر متفاقم للتسمُّ

قة يف إدارة سالمة  وأكَّدت أنجيليكا تريترش، املنسِّ
األغذية واألمراض الحيوانية املصدر التابعة ملنظمة 

الصحة العاملية إنَّ »تأثري األمراض املنقولة عن طريق 
ل«.  الغذاء هو يعادل تأثري أمراض مثل املالريا والسُّ

وأضافت قائلة: »هنالك حاجة إىل املزيد من العمل 
لجمع البيانات ووضع منهجيات حتى يتسنَّى للدول 

معالجة هذه املسألة«.

وستواصل الوكالة العمل مع وكاالت أخرى تابعة 
لألمم املتحدة ملعالجة األخطار الناشئة التي سبَّبها 
تكاثُر الطحالب الضاّرة. وقالت درشاوي بوتّاين: 

»إنَّ تحسني تقييم املخاطر املرتبطة بتكاثر الطحالب 
الضارَّة سيساعد عىل تقليص تأثريها يف صحة اإلنسان 
واالقتصاد واملجتمع ككل«. »وسيساهم ذلك يف تحقيق 

أهداف التنمية املستدامة«.

 تغيرات متوقعة يف موسم تكاثر الطحالب الضارة

يف مناخ أكثر دفئًا يف املستقبل

الوقت احلاضر

عشرينيات القرن احلايل

أربعينيات القرن احلايل
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موسم التكاثر
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ر  المناختسخير التكنولوجيا من أجل المناخ رصد تغيُّ

كوستاريكا عىل الرشيط الرفيع من اليابسة تقع 
الذي يفصل بني املحيط الهادئ والبحر 

الكاريبي، وقد شهدت البالد يف السنوات األخرية ارتفاع 
درجات الحرارة يف املحيط فوق املستوى املتوسط كما 
ل يف تاريخ البلد. وبمساعدة  ل إعصار يُسجَّ شهدت أوَّ

الوكالة، بدأ العلماء يف كوستاريكا يتجهون اآلن إىل 
التقنيات النظريية من أجل رصد هذه األحداث الجوية 
املتطرفة وتوفري الحماية للمياه والسكان يف البالد، يف 

منطقة ُحدِّدت باعتبارها من املناطق التي يمكن أن 
ر بوجه خاص من تغريُّ املناخ.  تترضَّ

ق فريق  وقال السيد ريكاردو سانشيز موريلو، منسِّ
البحوث املعني بالنظائر املستقرة، الجامعة الوطنية يف 
كوستاريكا يف هرييديا: »إنَّ املاء له ذاكرة. وباالستعانة 
ل هذه الذاكرة وأن نستخدم  بالنظائر، يمكنِّنا أن نسجِّ

املعلومات الراهنة التي نجمعها من مياه األمطار من أجل 
فهم األحداث املناخية التي وقعت يف املايض وتحسني 

الخطط التي تعدُّها كوستاريكا من أجل مواجهة األحداث 
الجوية التي ستقع يف املستقبل، بما يف ذلك األعاصري.« ويف 

عام ٢٠15، وبعد فرتة من الجفاف الشديد، شهدت منطقة 
أمريكا الوسطى واحدة من أشدِّ حاالت ظاهرة إلنينيو 

للتذبذب الجنوبي — وهي ارتفاع يف درجة حرارة سطح 
املحيط يحدث يف املنطقة منذ قرون. وبعد عام واحد، 

ل يف تاريخها حتى  واجهت كوستاريكا أوَّل إعصار يُسجَّ
اليوم يف املنطقة الواقعة يف أقىص جنوب أمريكا الوسطى.

وقال السيد سانشيز موريلو: »لم تكن لدينا أيُّ سجالت 
تاريخية بشأن تأثُّر كوستاريكا بأيِّ أعاصري. ولذلك فقد 

كنا معرَّضني للخطر وعانينا من العواقب، ألنَّنا لم نكن 
نعرف كيف نتصدَّى للحدث.«

وتحمل الظواهر من هذا القبيل يف طياتها مجموعات من 
البصمات النظريية يمكن للعلماء مثل السيد سانشيز 

موريلو أن يجمعوها باستخدام تقنيات خاصة مستمدة 
من املجال النووي. وفور تسجيل هذه البيانات النظريية، 

يستخدمها العلماء، باالقرتان مع النماذج املناخية 
والسجالت املناخية السابقة، لتوقُّع وترية وقوع األحداث 
تها وإبالغ  الجوية يف املستقبل وحجم تلك األحداث وشدَّ

بها. ويُطلق  السلطات حتى تعمل بدورها عىل تحسني تأهُّ
عىل العلم املستخدم يف ذلك علم الهيدرولوجيا النظريية 

)انظر املربَّع أدناه(.

وقال السيد سانشيز موريلو: »صار لدينا اآلن القافيات، 
التي تعمل وكأنَّها نظام للحراسة. حيث تتيح لنا هذه 

التقنيات القدرة عىل أن نرى ما ال تستطيع األجهزة 
التقليدية الوصول إليه. فما ال تراه األساليب التقليدية، 

تراه النظائر«.

ومن خالل االستعانة بالتقنيات النظريية من أجل دراسة 
النظم املائية غري املفهومة جيِّداً، يجد الخرباء أيضاً حلوالً 
يات املائية املتعلقة بتغريُّ املناخ والتي تؤثِّر حتى يف  للتحدِّ

املناطق التي تشهد أعىل معدَّالت لهطول األمطار، بما فيها 
كوستاريكا. وباستخدام هذه التقنيات، يمكن للعلماء أن 
يحدِّدوا كمية اإلمدادات املائية ونوعيتها. إذ يستخدمون 

النظائر الطبيعية املنشأ كقافيات بغية معرفة مصدر 
املياه الجوفية، وما إن كانت حديثة أم قديمة، وما إن 

د أو ملوَّثة، وكيفية جريانها. كانت تتجدَّ

العلماء يعدُّون عيِّنات من مياه 
الينابيع لتحليل الغازات الخاملة 
املوجودة فيها، يف هرييديا، 
كوستاريكا.
)ESPH/و )الصورة من: ل. كاس�ت

“رغم أنَّه كان لدينا دائما 
لوائح معمول بها من أجل 
 حماية ما لدينا من املياه، 
 فإنَّ الفارق اآلن هو أنَّه 

صار بوسعنا أن نكون أكثر 
ة وكفاءة.”  دقَّ

 — ريكاردو سانشيز موريلو، 
ق فريق البحوث المعني بالنظائر  منسِّ

 المستقرة، الجامعة الوطنية 
 في كوستاريكا، هيريديا  

 كيف يؤثِّر تغريُّ املناخ يف املوارد املائية 
يف كوستاريكا

بقلم لورا غيل



تسخير التكنولوجيا من أجل المناخ

العلوم
الهيدرولوجيا النظيرية

 رغم أّنَ جميع جزيئات الماء تتكّوَن من ذرات هيدروجين وأكسجين، فإَنّ هذه الجزيئات ليست جميعاً متماثلة: فبعض الذرات أخف وبعضها أثقل 
من البعض.

وقالت أخصائية الهيدرولوجيا النظيرية في الوكالة السيدة لوشيا أورتيغا: »تختلف المياه الموجودة في الطبيعة من حيث التركيب النظيري للهيدروجين 
واألكسجين. ونحن نستخدم هذا التركيب النظيري كبصمة للمياه.«

ر المياه من البحر، تميل الجزيئات ذات النظائر األخف إلى الصعود بصورة أكبر من الجزيئات ذات النظائر األثقل. وعندما يهطل المطر، تسقط  وعندما تتبّخَ
الجزيئات ذات النظائر األثقل أوالً.  وكلما أوغلت السحب في حركتها نحو عمق اليابسة، تزيد نسبة الجزيئات ذات النظائر الخفيفة في المطر.

وقالت السيدة أورتيغا إنَّه حينما ينزل المطر على األرض، فإّنَه يمأل البحيرات واألنهار ومستودعات المياه الجوفية. وأضافت قائلة »إّنَ قياس الفرق في النسب 
ننا من تقدير منشأ المياه المختلفة.« بين النظائر الخفيفة والثقيلة يمّكِ

ة الموجودة بوفرة في المياه بصورة طبيعية، مثل التريتيوم ونظائر الغازات الخاملة الذائبة في المياه، في تقدير  وباإلضافة إلى ذلك، يمكن استخدام النظائر المشّعَ
عمر المياه الجوفية — من أيام قليلة إلى ألفية واحدة. وقالت السيدة أورتيغا: »وهذا أمر رئيسي لمساعدتنا على تقييم نوعية المياه وكميتها واستدامتها.«

ى علماء  ومن خالل برنامج الوكالة للتعاون التقني، تلقَّ
الهيدرولوجيا يف كوستاريكا الدعم والتدريب من أجل 

ب عمليات هطول األمطار  إقامة شبكة للرصد تتعقَّ
واملياه الجوفية.

ويساعد فهم أنماط سقوط األمطار العلماء عىل معرفة 
د بها املياه —  األماكن واألوقات والطرق التي تتجدَّ

وهي معلومات لها أهمية بالغة يف إعداد خطط 
إدارة األرايض واملياه. وباستخدام النظائر، درس 

العلماء املياه يف الوادي املتوسط، وهو ممر بيولوجي 
بني املنحدرات الواقعة عىل املحيط الهادئ والبحر 

الكاريبي يُزوِّد قرابة ُخمس سكان كوستاريكا، أي 
نحو مليون نسمة، بمياه الرشب. واليوم، صار العلماء 

يعرفون بدقة االرتفاعات واملناطق التي تستمدُّ منها 
املستودعات املياه الجديدة.

وقال السيد سانشيز موريلو: »إنَّ فهم العوامل 
الرئيسية التي تتحكَّم يف أنماط سقوط األمطار 

د املياه الجوفية يَُعدُّ أمراً رضوريًّا حتى  وعالقتها بتجدُّ
تتمكَّن الحكومة والوكاالت البيئية من ترتيب أولوياتها 

من حيث املوارد والجهود. واآلن بعد أن رصنا نعرف 

د املياه والكيفية  املناطق ذات األهمية الحاسمة لتجدُّ
التي تنتقل بها املياه الجوفية، يمكننا أن نويل جهود 

املحافظة عىل املياه يف تلك املناطق األولوية عىل 
األنشطة التجارية.«

التأثري يف السياسات

يهدف العمل الذي يضطلع به السيد سانشيز موريلو 
وفريقه إىل تمكني الحكومة من توجيه تدابري املحافظة 

د املياه. ومن  عىل املياه إىل املناطق األكثر أهمية لتجدُّ
شأن ذلك بدوره أن يتيح للسكان املقيمني أو املزارعني أو 

املؤسسات التجارية مواصلة االضطالع باألنشطة دون 
أن يؤدِّي ذلك إىل تأثري سلبي يف مصادر املياه.

وقال السيد سانشيز موريلو: »رغم أنَّه كان لدينا دائما 
لوائح معمول بها من أجل حماية ما لدينا من املياه، 
فإنَّ الفارق اآلن هو أنَّه صار بوسعنا أن نكون أكثر 

ة وكفاءة«. »فنحن نعرف عىل وجه التحديد املناطق  دقَّ
التي تحتاج إىل اهتمام خاص، ونعرف كيف نحميها 
ونضمن إمدادات املياه الالزمة يف الوقت الحارض ويف 

العقود املقبلة.«

: فادي نصيف/الوكالة الدولية للطاقة الذرية( ي
)الرسم المعلوما�ت
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النيوترونات املندفعة من الفضاء إىل األرض إنَّ 

بواسطة األشعة الكونية، تساعد العلماء يف أكثر 

من ٢5 بلداً عىل قياس املياه يف الرتبة ومساعدة املزارعني 

عىل توفري املياه والتكيُّف مع تغري املناخ. ويتتبَّع العلماء 

هذه النيوترونات الرسيعة الحركة يف الغالف الجوي، 

باستخدام جهاز استشعار نيوترونات األشعة الكونية، 

لتحديد كمية املياه املوجودة بالفعل يف الرتبة ومعرفة 

متى يحتاج املزارع إىل الريِّ ملساعدة املحاصيل عىل 

النمو حتى يف الظروف املناخية القاسية. 

ويقول عماد الدين عيل بابكر، وهو عالم زراعي يف 

هيئة البحوث الزراعية التابعة لوزارة الزراعة والغابات 

ة دورات  السودانية، ومشارك يف دورة تدريبية من عدَّ

تدعمها الوكالة بالتعاون مع منظمة األغذية والزراعة 

لألمم املتحدة )الفاو( ومنظمات دولية أخرى: »يعاني 

بلدي من تغريُّ املناخ والجفاف«. »ولقد فتح التدريب 

عىل استخدام جهاز استشعار نيوترونات األشعة 

الكونية نافذة جديدة لنا إلدارة محتوى املاء يف الرتبة«. 

ومستشعر نيوترونات األشعة الكونية هو جهاز 

يمكنه قياس مستويات الرطوبة من خالل الكشف عن 

النيوترونات الرسيعة الحركة يف الرتبة ويف الهواء فوق 

الرتبة مبارشة )انظر مربَّع العلوم(. وهو أرسع وأكثر 

سهولة للحمل ويمكن أن يغطي مساحة أكرب بسهولة 

مقارنة باألساليب التقليدية.

ومنذ عام ٢٠13، قام علماء الشعبة املشرتكة بني الفاو 
والوكالة الستخدام التقنيات النووية يف األغذية والزراعة 

باختبار ومعايرة جهاز استشعار نيوترونات األشعة 
لة تأتي عىل شكل  الكونية، بما يف ذلك اختبار نسخة متنقِّ
حقيبة ظهر. وقال عمار وهبي، وهو عالم تربة ومياه يف 
الشعبة املشرتكة بني الفاو والوكالة: »أظهرت الدراسات 

التي أجريت عىل محاصيل مثل الذرَّة أنَّ جدولة الريِّ 
باستخدام جهاز استشعار نيوترونات األشعة الكونية 
ر ما يصل إىل 1٠٠ ملم من مياه الري يف  يمكن أن يوفِّ

كل موسم — أي ما يعادل مليون لرت من املاء للهكتار 
الواحد وتوفري كمية ضخمة يف املناطق التي تعاني من 
شحِّ املياه — وذلك عن طريق تحسني كمية املياه التي 
يحتاجها املزارع لالستخدام وتحسني وقت استخدمها، 

ويف الوقت نفسه تحسني غلة املحاصيل.«

ى أكثر من 3٠٠ عالم يف جميع أنحاء العالم التدريب  وتلقَّ
عىل استخدام تكنولوجيا استشعار النيوترونات يف 

دورات مصممة لتطوير املهارات التقنية والقدرة عىل 
ن الدورات  تطبيق املهارات الالزمة لصنع القرار. وتتضمَّ
التدريبية تعليمات حول كيفية استخدام نموذج محاكاة 
رته منظمة األغذية والزراعة  أكواكروب، وهو برنامج طوَّ

ة  ع للمحاصيل واستهالك املياه بدقَّ ملحاكاة النمو املتوقَّ
يف ظلِّ سيناريوهات مختلفة.

ويف العراق، ساعدت هذه الدورات العلماء عىل تحديد 
املحاصيل التي تتناسب مع الظروف املناخية 

يساعد جهاز استشعار نيوترونات 
األشعة الكونية املزارعني عىل 
قياس مستوى املاء يف الرتبة
)الصورة من: الوكالة الدولية للطاقة الذرية(

“إنَّ النظر يف سيناريوهات 
مختلفة مسألة تدعم اتخاذ 

القرار؛ عىل سبيل املثال، 
تحديد املحاصيل التي يجب 
زراعتها إلدارة املوارد املائية 
 الشحيحة عىل نحو أفضل.”

 — أميرة حنون عطية، عاِلمة، 
 وزارة العلوم والتكنولوجيا، العراق 

استخدام األشعة الكونية لقياس مستويات 
رطوبة الرتبة

بقلم بتينا بنزنغر ونيكول جاويرث
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العلوم
كيفية عمل جهاز استشعار نيوترونات األشعة الكونية

يكتشف جهاز استشعار نيوترونات األشعة الكونية النيوترونات ويحسب عددها في التربة وفي الهواء فوق التربة مباشرة. 
ويستخدم العلماء هذه المعلومات لتحديد مستويات الرطوبة في التربة.

وُتنتج النيوترونات عن طريق األشعة الكونية ذات الطاقة العالية )خاصة البروتونات( الواردة من خارج النظام الشمسي. 
ك هذه  وتتصادم هذه النيوترونات مع الذرات — خاصة النيتروجين واألكسجين — في الغالف الجوي العلوي لألرض. وتتفّكَ

الذّرَات إلى جسيمات دون ذرية مثل البروتونات والنيوترونات، التي تمطر عبر الغالف الجوي وتستمر في االصطدام بالذرات 
األخرى عند سقوطها.

 وبحلول الوقت الذي تصل فيه النيوترونات إلى سطح األرض، فإنها تتحّرَك بسرعة كبيرة. وُتمَتّصُ الطاقة من خالل الذّرَات 
في البيئة، حيث تمتّصُ ذّرَات الهيدروجين معظم هذه الطاقة. ويبطئ هذا االمتصاص سرعة النيوترونات.

وبما أّنَ معظم الهيدروجين الموجود في البيئة البرية موجود في الماء في التربة، يمكن للعلماء حساب عدد النيوترونات السريعة 
في التربة وحولها لتحديد كمية المياه الموجودة. وتحتوي التربة األكثر جفافاً على نيوترونات سريعة الحركة، في حين تحتوي 

التربة الرطبة على نسبة أقل بسبب وجود المزيد من الهيدروجين من الماء الذي يمتّصُ الطاقة.

للبلد، حيث تقول أمرية حنون عطية، وهي عاملة من 
وزارة العلوم والتكنولوجيا العراقية: »إنَّ النظر يف 

سيناريوهات مختلفة مسألة تدعم اتخاذ القرار؛ عىل 
سبيل املثال، تحديد املحاصيل التي يجب زراعتها إلدارة 

املوارد املائية الشحيحة عىل نحو أفضل.«

فاألساليب التقليدية تستقي املعلومات من منطقة 
ال تتجاوز بضعة سنتيمرتات فقط حول املسرب، األمر الذي 
يجعل عمليات املسح عىل نطاق واسع تتطلَّب وقتاً طويالً 

وجهداً مكثَّفاً. ويف املقابل، فإنَّ جهاز استشعار نيوترونات 
ر نتائج فورية ملنطقة مساحتها  األشعة الكونية يوفِّ

٢٠ هكتاراً دون العبث بالرتبة ودون إزعاج شبكة واسعة 
من الكائنات املرتابطة والبنية التي تحتويها الرتبة.

وأوضح ترينتون فرانز، وهو عالم هيدروجيوفيزيائي 
من جامعة نرباسكا-لينكولن وخبري مشارك يف دورات 

تدريبية مشرتكة بني الفاو والوكالة قائالً: »إنَّ األساليب 
ة عيِّنات من الرتبة وتجفيفها  التقليدية تشمل أخذ عدَّ

يف الفرن ملدة 48 ساعة وقياس فرق الوزن بني العينات 
األصلية واملجففة.«

واعتباراً من عام ٢٠18، ُخطِّط ألكثر من عرشة مشاريع 
بحثية وتقنية تتعلق بأجهزة استشعار نيوترونات 

األشعة الكونية عىل املستوى الوطني واإلقليمي أو يجري 
تنفيذها يف 15 بلداً. ومن خالل هذه املشاريع، استلم 

الخرباء أو سيستلمون أجهزتهم لتطبيق ما يتعلَّمونه من 
خالل الدورات التدريبية.
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/الوكالة الدولية للطاقة الذرية( ن : ريتو ك�ي ي
)الرسم المعلوما�ت

الهيدروجين

الهيدروجين

النيتروجين

األكسجين

األشعة الكونية من 

الفضاء اخلارجي
يكتشف جهاز استشعار 

 نيوترونات األشعة 

الكونية عدد النيوترونات 

فوق التربة

املاء والتربة، عدد 

قليل من النيوترونات 

ما زال مل ُيكتشف

الهيدروجين

الهيدروجين
 ذرات الهيدروجين 

 في التربة الرطبة 

 تمتص نيوترونات 

كونية أكثر
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ل  باحثون يف الفلبني إىل أنَّ مستخلص توصَّ
األعشاب البحرية، عند معالجته باإلشعاع، 

يجعل النباتات مقاومة أكثر لألعاصري ويعزِّز إنتاج 
محصول األرز بنسبة ٢٠-3٠%. ويأتي املستخلص 
ى الكراجينان من الطحالب الوفرية يف البحر.  امُلسمَّ

ورغم أنَّ الكراجينان شائع االستخدام بالفعل كعامل 
تبلور وكمادة مكثِّفة يف تحضري األطعمة املصنعة، فهذه 

هي املرة األوىل التي يستخدمه الباحثون — بدعم من 
الوكالة — عىل نطاق واسع كمادة لحثِّ نمو النباتات. 

وقال إيساجاني كونسبسيون، وهو مهندس إرشايف 
ومزارع غري متفرغ يف سان مانويل يف مقاطعة 

تارالك الوسطى: »لقد نجح األمر منذ اليوم األول 
الذي استخدمته فيه.« واستُخدَم حقل األرز الذي 

يملكه كونسبسيون والبالغة مساحته أربعة هكتارات 
لالختبار. وبعد استخدام الكراجينان امُلعدَّل، الحظ 

زيادة يف اإلنتاج بنسبة 3٠%. وأضاف: »كنت أحصل عىل 
٢91 كافان، واآلن أحصل عىل 378. فحتى رشُّ جرعة 

الة بقدر استخدام السماد  صغرية فقط هو عملية فعَّ
العضوي.« والكافان هو كيس يستوعب قرابة 5٠ كج.

ة أكثر  وبدأت النباتات أيضاً يف استنبات جذور ممتدَّ
وسيقان أمتن وأغصان أكثر. وكما قال كونسبسيون، 
هذا ما جعلها قادرة عىل الصمود أكثر أمام األعاصري. 

ر إعصار الندو يف عام ٢٠15 جميع  ويف بوالكان، دمَّ
ع. بينما ظلَّت  النباتات التي لم تُعَط الكراجينان املشعَّ

ز النمو الجديد شامخة. تلك النباتات التي عولجت بُمحفِّ

ع  وبالنسبة للمزارعني يف رشق آسيا، فإنَّ املنتج املشعَّ
ا عندما تؤدِّي درجات الحرارة املرتفعة إىل  يكون هامًّ
تسخني املحيطات، وفقاً لتقديرات الهيئة الحكومية 

الدولية املعنية بتغريُّ املناخ التابعة لألمم املتحدة. ويَعي 
املزارعون أنَّ ارتفاع درجة حرارة املحيطات قد يؤدِّي إىل 

زيادة عدد ووترية األعاصري.

وقد قام باحثون زراعيون يف املركز الوطني لحماية 
املحاصيل التابع لجامعة الفلبني يف لوس بانوس 

باختبار فوائد الكراجينان كمادة لحثِّ نمو النباتات 
عىل مساحة تزيد عن 5٠٠٠ هكتار. وقدَّمت الوكالة 
أجهزة التشعيع، والتدريب عىل استخدامها، للخرباء 

املحليني. ووجد الباحثون يف دراسة أجريت يف بوليالن، 
وهي مقاطعة يف وسط بوالكان، أنَّ املناطق التي 

ت تنتج محاصيل ذات غلَّة تزيد بنسبة ٦5% عىل  ُرشَّ
مجموعة املقارنة، مع استخدام نصف جرعة السماد 

املوىص بها فقط.

 وقال جوسليتو كولدرون، وهو مزارع من بوالكان: 
»إنَّ أول فرق الحظناه هو أن تأثري التسميد استمر لفرتة 

طويلة.« »وأنَّ جزء الطرف الحامل للحبوب يف الساق 
كان ممتلئاً إىل نهايته.«

التشعيع بديل للكيماويات

تنطوي التقنية عىل إخضاع املادة لإلشعاع لخفض 
الوزن الجزيئي للكراجينان وبالتايل زيادة فعاليتها. 

 مقاومة محصول األرز 
 للظروف الجوية تزداد عند 
 تغذيته باألعشاب البحرية 
املعالجة باإلشعاع.
)الصورة من: الوكالة الدولية للطاقة الذرية(

ز نمو النبات املحتوي  “محفِّ
عىل الكراجينان هو الحل 

ملشكلة شحِّ املحاصيل. وتزيد 
هذه التكنولوجيا من غلَّة 

حصاد املحاصيل، وتزيد معها 
 سبل معيشة املزارعني.”

 — لوسيلي أباد، مديرة شعبة 
 البحوث الذرية، معهد البحوث 

 النووية الفلبيني 

 الفلبني: استخدام األعشاب البحرية 
 املعالجة باإلشعاع لزيادة مقاومة 

محصول األرز لألعاصري
بقلم لورا غيل

أثر الكراجينان املعالج باإلشعاع



تسخير التكنولوجيا من أجل المناخ

+ + +

ر المناخ ف مع تغيُّ التكيُّ

وأوضح السيد سونيل سابهاروال، وهو أخصائي 

يف املعالجة اإلشعاعية يف الوكالة، أن الكراجينان هو 

خليط من البوليمرات الطبيعية املشتقة من األعشاب 

ذات الوزن الجزيئي العايل. ويؤدِّي التشعيع بأشعة 

غاما إىل تحلُّل الكراجينان الطبيعي إىل أوليغومرات 

أصغر بوزن جزيئي منخفض نسبيًّا، املعروفة 

بتحفيزها لنمو النبات.

وقال لوسيل أباد، مدير شعبة البحوث الذرية بمعهد 

البحوث النووية الفلبيني )PNRI( التابع لوزارة 

العلوم والتكنولوجيا: »نعمل باإلشعاع ما يعمله 

اآلخرون باستخدام الكيماويات، ولكن استخدام 

الكيماويات ينتج يف كثري من األحيان مخلَّفات ترُضُّ 

بالناس والبيئة«.

وأدرك املزارعون أنَّ النباتات عند تعريضها للكراجينان 

املعالج باإلشعاع قد كانت صامدة أمام الحرشات 

واملفصليات مثل دويبة أم أربع وأربعني. ويف الوقت 

نفسه، زاد عدد العناكب التي تقتل بدورها الحرشة 

النطاطة الخرضاء الناقلة للفريوسات. وقال كولدورون: 

»لم نكن بحاجة إىل استخدام املبيدات الحرشية ألننا 

أدركنا وجود حرشات أكثر مالءمة لطرد اآلفات. ولقد 

ساعدت هذه الحرشات عىل تقليل عدد اآلفات، وبالتايل 

فنا عن استخدام املبيدات الحرشية.« توقَّ

ل  وتؤثِّر التكنولوجيا أيضاً عىل الوزن. حيث سجَّ

املزارعون زيادة بنحو 9% لكل كيس. وتؤثِّر الزيادة 

نبلة التي  يف وزن الحبوب عىل ساق األرز وطول السُّ

نت وفقاً للمالحظات الواردة عند مقارنة النباتات  تحسَّ

امُلغذَّاة بالكراجينان بالزراعة التقليدية.

ز نمو النبات املحتوي عىل الكراجينان  وقال أباد: »إنَّ محفِّ

هو الحلُّ لشحِّ املحاصيل. وتزيد هذه التكنولوجيا 

من غلَّة حصاد املحاصيل، وتزيد معها سبل معيشة 

املزارعني.«

التطبيقات الصناعية للتكنولوجيا 
اإلشعاعية

ل  أجريت البحوث األولية عىل الكراجينان املعدَّ

باإلشعاع يف معهد البحوث النووية الفلبيني. وهناك 

مرفقان — وهما منشأة تشعيع شبه آلية ألشعة غاما 

ومرفق للحزم اإللكرتونية أنشئ بمساعدة الوكالة — 

يستخدمهما الباحثون يف املعهد لتلبية احتياجات 

العمالء يف قطاع الصناعة واألوساط األكاديمية 

والبحوث.

وقال لفيمينا النوزا، رئيس خدمات التشعيع يف معهد 

البحوث النووية الفلبيني: »نقوم بتشعيع الغذاء للحد 

من العبء الجرثومي ألغراض سالمة األغذية.« »ويشمل 

هذا التوابل، واملنتجات العشبية، والخرضوات املجففة، 

ومواد التجميل الخام ومستحرضاتها.«

وأوضحت النوزا أنَّ لإلشعاع العديد من الفوائد 

مقارنة باألساليب الكيميائية األخرى. فعىل سبيل 

املثال، يعترب التشعيع عملية باردة تُمكِّن من تعديل 

املواد البالستيكية دون ذوبانها. وأشعة غاما قادرة 

ا يعني أنه يمكن أن  عىل االخرتاق بصورة كبرية، ممَّ

تشعع املنتجات الغذائية يف شكلها املعبَّأ النهائي. ففي 

عام ٢٠17 فقط، قام موظفو معهد البحوث النووية 

ب من املنتجات  الفلبيني بتشعيع 14٠٠ مرت مكعَّ

الغذائية وغري الغذائية.

ع زيادة هذا الرقم بحلول العام  وقالت النوزا: »نتوقَّ

املقبل.« وجار العمل عىل االرتقاء بمرفق تشعيع غاما 

من نظام شبه آيل إىل نظام آيل بالكامل من خالل أحد 

مشاريع الوكالة للتعاون التقني. وأضافت: »نأمل 

مها لتلبية  أن نتمكَّن من تحسني الخدمات التي نقدِّ

احتياجات الصناعة الطبية، باإلضافة إىل تعقيم 

األجهزة الطبية.«
/الوكالة الدولية للطاقة الذرية( ن : ريتو ك�ي ي

)الرسم المعلوما�ت

ية، أيلول/ سبتمبر  2018    |    19 مجلة الوكالة الدولية للطاقة الذرِّ

مقاومة األعاصير
 جذور أعمق 

وسيقان أكثر 

متانًة

 زيادة منتوجأغصان أكثر

حمصول األرز

أثر الكراجينان املعالج باإلشعاع

األرز والكراجينان
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املزارعون يف زمبابوي زيادة غلَّة محصول شهد 
اللوبيا بنسبة ترتاوح بني 1٠ و٢٠% بفضل 

رة باستخدام التقنيات  استخدام ساللة جديدة مطوَّ
النووية. وُكِشف عن الساللة الجديدة التي ُطوِّرت بدعم 

من الوكالة ومنظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة 
)الفاو( يف ترشين الثاني/نوفمرب ٢٠17. وقد أظهرت 

ل الجفاف ومقاومة  الساللة زيادة القدرة عىل تحمُّ
الحرشات، األمر الذي َمكَّن املزارعني من التعامل 

بشكل أفضل مع آثار تغريُّ املناخ، ال سيَّما يف املناطق 
املعرَّضة للجفاف. 

وقال املزارع تافرينيكا جومبوموندا: »إنَّ تغريُّ املناخ 

والجفاف واآلفات الحرشية واألمراض وضعف خصوبة 

الرتبة يؤثِّر فينا نحن الفقراء. ولقد اعتدنا سابقاً عىل 

زراعة محصول الذرة باألساس، لكننا استكملنا اآلن 

سلَّة غذائنا باللوبيا.« وأضاف قائالً »إنَّنا نكافح تغريُّ 

املناخ باستخدام تكنولوجيا متقدِّمة أدَّت إىل إنتاج 

ل الجفاف.« محصول لوبيا يتحمَّ

 – CBC5 اة واستُحدثت ساللة اللوبيا الجديدة – املسمَّ

باستخدام اإلشعاع، وهي عملية تُستخدم يف الكثري 

من األحيان إلنتاج سمات جديدة ومفيدة يف املحاصيل 

)انظر مربَّع العلوم(.

ل الجفاف ُساللة جديدة من اللوبيا تتحمَّ

تَُعدُّ اللوبيا من بني البقوليات األربعة األكثر أهمية التي 
تُنتج وتُستهلك يف زمبابوي - وتؤدِّي دوراً رئيسيًّا يف 

املساهمة يف اإلمدادات الغذائية للبالد. وذكر برنس 
ماتوفا، وهو عاِلم ُمختص يف تحسني السالالت النباتية 

يف معهد تحسني محاصيل السالالت النباتية التابع 
لوزارة الزراعة بزمبابوي، أنَّ اللوبيا، كمحصول 

للكفاف، تُزرع باألساس من طرف املزارعني الذين 
يفتقرون إىل املوارد. وأضاف: »عىل عكس املحاصيل 

األخرى، تتطلَّب اللوبيا كميات أقل من املياه وتتناسب 
بشكل أفضل مع الرتبة الضعيفة الخصوبة واملناخات 

األكثر جفافاً. وتهدف األبحاث الجارية إىل جعل 
الً للجفاف وغنيًّا باملغذِّيات  هذا املحصول أكثر تحمُّ

وأكثر تقبُّالً لدى املزارعني واملستهلكني.« وتُعترب 
اللوبيا مصدراً طبيعيًّا غنيًّا بالربوتني والزنك والحديد 

والفيتامينات.

وأشار ماتوفا إىل أنَّ محصوالً مناسباً ينمو يف املناطق 
األكثر جفافا يف زمبابوي وأجزاء أخرى من أفريقيا جنوب 

ط معدَّل هطول  الصحراء الكربى حيث يرتاوح متوسِّ
األمطار سنويًّا بني ٢5٠ و3٠٠ ملم، وأضاف »إنه دواعي 

القلق أن يتأثَّر إنتاج املحاصيل بتداعيات تغريُّ املناخ.«

 صنف جديد من محصول 
اللوبيا – CBC5 – استُحدث يف 
زمبابوي باستخدام االستيالد 
الطفري باإلشعاع.
ن    )الصورة من: برنس م. ماتوفا/معهد تحس�ي
محاصيل السالالت النباتية بزمبابوي(

“نكافح تغريُّ املناخ باستخدام 
 تكنولوجيا متقدِّمة أدَّت 
إىل إنتاج محصول لوبيا 

ل الجفاف.”  يتحمَّ
 — تافيرنيكا جومبوموندا، 

 مزارع، زمبابوي

 صنف طافر جديد من محصول اللوبيا 
يساعد املزارعني يف زمبابوي يف املناطق 

املعرَّضة للجفاف
بقلم آبها ديكسيت وسفيتلومري سالفتشيف
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العلوم
االستيالد الطفري للمحاصيل

تحدث عملية الطفر التلقائي للنباتات بانتظام في الطبيعة، حيث تتكّيَف النباتات باستمرار مع البيئة المتغّيِرة — 
ويمكن أن يستغرق ذلك آالف السنين. ويستطيع العلماء تسريع هذه العملية باستخدام التقنيات النووية.

واالستيالد الطفري هو عملية لتطوير النباتات ذات الصفات المرغوبة، ولكنها أسرع من عملية االستيالد التقليدي. 
رات الجينية القابلة لالنتقال بالوراثة في النباتات باستخدام أشعة غاما أو األشعة السينية أو  وهو يعتمد على حّثِ التغّيُ

مصادر اإلشعاع األخرى.

نة من المحاصيل لتكون قادرة على النمو في ظروف قاسية، أو لتحسين قيمتها الغذائية،  وُتنتج األصناف المحّسَ
 ولمقاومة األمراض أو اآلفات الحشرية، وللنمو في التربة المالحة أو الستخدام المياه والمغّذِيات بشكل أكثر كفاءة. 

نة وُتوّزَع على المزارعين. ثّمَ تتّمُ مضاعفة النباتات الفردية، بعد اختيار السمات الزراعية المحّسَ

وقال: »إنَّ املزارعني يفقدون مواشيهم أيضا بسبب 
الجوع حيث يكاد وجود العشب إلطعام املاشية يكون 
منعدماً يف معظم هذه املناطق وال سيَّما خالل املواسم 

األكثر جفافا.« ويمكن استخدام أوراق شجر اللوبيا 
ل مخزون التغذية بعد انتهاء  كعلف للماشية، لتكمِّ
موسم الرعي عندما تكون املراعي جافة. وأضاف 

ماتوفا: »تُنتج الساللُة الطافر الجديد من اللوبيا غلََّة 
علٍف كثرية، يمكن أن يستخدمها املزارعون لدعم نُظم 

إنتاج املحاصيل الزراعية وتربية الثروة الحيوانية.«

ر الغذاء  وقال املزارع جومبوموندا إنَّ اللوبيا توفِّ
لة من بيعه يف دفع  لألرسة، وتُساعد املبالغ امُلحصَّ

الرسوم املدرسية.

 نقل التكنولوجيا وإجراء البحوث 
ودعم املختربات والتزويد باملوارد

أرسل معهد تحسني محاصيل السالالت النباتية بذور 
اللوبيا لكي تتعرض لإلشعاعات يف مخترب تحسني 
السالالت النباتية وصفاتها الوراثية التابع للشعبة 

املشرتكة بني الفاو والوكالة الستخدام التقنيات النووية 
يف األغذية والزراعة يف زايربسدورف بالنمسا، ثمَّ أعيدت 

البذور إىل املعهد الختيار أصناف ذات سمات مالئمة من 
بني العديد من الطافرات امُلَحّسنة.

ي  وقال ماتوفا: »استُحدثت طافرات بأعداد كبرية عند تلقِّ
نة  البذور، وُطوِّرت النباتات املنتقاة ذات السمات املحسَّ

لها للجفاف وحجم غلَّتها.« وجرى اختبار مدى تحمُّ

وقد ساعدت الوكالة من خالل برنامجها للتعاون 
التقني علماء زمبابوي بتقديم التدريب وتوفري املعدات. 

ى موظفو معهد تحسني محاصيل السالالت  وقد تلقَّ
النباتية ورشكاؤه املتعاونون تدريباً عىل تقنيات تحسني 

السالالت النباتية، بما يف ذلك منهجيات اختيار أفضل 
نة. األصناف امُلحسَّ

وأشار ماتوفا إىل تدريب أربعة من مربِّي النباتات عىل 
ل  استخدام أساليب رسيعة وذات كفاءة لفحص تحمُّ

الجفاف ومقاومة اآلفات الحرشية من خالل املنح 
الدراسية. وجرى توفري تدريب يف تقنيات االنتقاء 

باالستعانة بالواسمات، وهي عملية انتقاء غري مبارشة 
يتمُّ فيها اختيار السمات املهمة يف املخترب عىل أساس 

الواسمات الجينية.

وباإلضافة إىل ذلك، شمل دعم البنية األساسية إنشاء 
مخترب البيولوجيا الجزيئية يف معهد تحسني محاصيل 

السالالت النباتية وثالثة مراكز فحص لتفّحص 
ل الجفاف ومقاومة اآلفات الحرشية. وقد  مدى تحمُّ

مكَّنت هذه املساعدات من ترسيع عملية تطوير 
سالالت اللوبيا، وتقييمها وانتقاء الخطوط الطافرة. 

وساهم الدعم أيضاً يف جعل تطوير أصناف السالالت 
املستقبلية أكثر قوة وكفاءة.

مزارعو اللوبيا مع حصادهم من 
محصول ساللة اللوبيا الجديدة 
)CBC5( يف جنوب ماتيبيليالند 

بزمبابوي.
ن   )الصورة من: برنس م. ماتوفا/معهد تحس�ي

محاصيل السالالت النباتية بزمبابوي(
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رشُح عملية الريِّ بالتنقيط
عملية الريِّ بالتنقيط هي تقنية الستخدام املياه تهدف إىل تحسني استغالل املياه بغية زيادة غلَّة املحاصيل إىل أقىص 

بها. وتُستخدم  رها وترسُّ حدٍّ ممكن. وهي تنطوي عىل سكب املياه مبارشة وببطء عىل جذور النباتات حتى تقلِّل من تبخُّ
التقنيات النووية لتحديد الكمية الدقيقة للمياه التي تحتاجها نبتة ما وتحديد األوقات والفرتات املالئمة الستخدام املياه.

ويستخدم العلماء مسرباً نيوترونيًّا لرصد مستويات الرطوبة يف الرتبة. وخالل أخذ القياسات، يُفرز املسرب نيوترونات 
تصطدم بذرات الهيدروجني املوجودة يف املياه املوجودة يف الرتبة. إذ يُبطئُ االصطدام النيوترونات، وكلَّما كان عدد 

ذرات الهيدروجني مرتفعاً انخفضت رسعة النيوترونات. ويكشف املسرب عن هذا التغريُّ يف رسعة النيوترونات ويقدِّم 
قراءة تطابق مستوى الرطوبة يف الرتبة.

وتعتربُ املياه مصدراً بالغ األهمية يف إنتاج األغذية: إذ يُقدَّر االستخدام العاملي من املياه العذبة يف مجال الزراعة بنسبة 
ع منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة أن يزداد الطلب عىل املياه ألغراض الزراعة  7٠% والطلب عليها يف ازدياد. وتتوقَّ

بنسبة 5٠% بحلول عام ٢٠5٠ ويُعزى ذلك جزئيًّا إىل النمو السكَّاني. 

—  بقلم مارغوت دوبرتران

ر المناختسخير التكنولوجيا من أجل المناخ ف مع تغيُّ التكيُّ
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رؤية عالمية

ا دور التقنيات النووية في الزراعة الذكية مناخّيً
م الوكالة، بالتعاون مع منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة، المساعدة إلى الدول األعضاء على تطبيق التقنيات  تقِدّ

النووية والتقنيات ذات الصلة بالمجال النووي من أجل زيادة اإلنتاجية الزراعية على نحو مستدام، وتعزيز قدرة النظم 
ر المناخ والصمود في مواجهته، والحّدِ من انبعاثات غازات الدفيئة في  الزراعية ونظم األمن الغذائي على التكّيُف مع تغّيُ

الزراعة، مع مراعاة الخصوصيات واألولويات الوطنية والمحلية.

التحدِّي الذي يواجهنا حاليًّا يف مجال الزارعة إنَّ 
هو زيادة االنتاج إلطعام املجتمعات البرشية 
املتزايدة، ويف نفس الوقت إبقاء التكاليف البيئية يف 

الحدود الدنيا. وتشري عبارة »الزراعة الذكية مناخيًّا« 
إىل تلك النُُّظم الزراعية العالية اإلنتاجية والتي ترتك 
بصمات بيئية منخفضة. وتعزِّز خيارات إدارة هذه 

النُُّظم عملية نقل الكربون املوجود يف الغالف الجوي، 
أو ثاني أكسيد الكربون إىل الرتبة من أجل الخزن 

ا يحدُّ من انبعاثات الغازات الدفيئة  الطويل األجل، ممَّ
يف الغالف الجوي.  

بيد أنَّ الجزء الصعب يتمثَّل يف أنَّ إنتاجية هذه النُُّظم 
ال تقترص فقط عىل االعتماد عىل محتوى محض من 

الكربون دون سواه. فهذه اإلنتاجية تعتمُد أيضاً عىل 
نسبة الكربون مقابل كلِّ املغذِّيات األساسية األخرى 

التي تحتاجها النباتات للنمو. ولذلك، فإنَّ مفتاَح 
 الوصول إىل نُُظم مستدامة للزراعة الذكية مناخيًّا 

ف املالئم يف املغذِّيات —   يتمثَّل يف ضمان الترصُّ
ال سيَّما النيرتوجني. 

قها جيستوس  ومن خالل االكتشافات املبهرة التي حقَّ
اليبغ وغريه يف القرن 19، كان واضحاً أنَّ النباتات 

تمتصُّ النيرتوجني يف الغالب يف أشكال معدنية. وأدَّى 
هذا االكتشاف إىل وضع اسرتاتيجيات خاصة باألسمدة 

الكيميائية، ويف نهاية املطاف إىل »الثورة الخرضاء« — 
وهي مجموعة منهجيات لنقل التكنولوجيا أدَّت إىل 

زيادة اإلنتاج الزراعي عرب العالم وساعدت عىل توفري 
الطعام للسكان الذين ما ينفكُّ عددهم يتزايد، ال سيَّما 

يف الدول النامية يف ستينات القرن العرشين. 

ر كانت له أعراض جانبية. إذ بدأت  غري أنَّ هذا التطوُّ
النباتات يف امتصاص قدر أكرب من النيرتوجني، كما 

هو الحال بالنسبة للميكروبات. وهذا االمتصاص 
للنيرتوجني من طرف امليكروبات هو املسؤول الرئييس 

عىل زيادة نسبة مستويات أكسيد النيرتوز يف الغالف 
الجوي بنسبة 25%. وال يحتوي أكسيد النيرتوز فقط 

عىل إمكانية التسبُّب يف االحرتار العاملي، وإنَّما هو أيضاً 
ال يف استنفاد طبقة األوزون إذ تزيد فرتة بقائه  غاز فعَّ

يف الغالف الجوي عن املئة عام. 

ويتمثَّل التحدِّي يف نُُظم الزراعة الذكية مناخيًّا يف 
فكِّ ترابط تطبيق األسمدة االصطناعية بازدياد عدد 
السكَّان: أي إطعام الناس دون إضافة قدر أكرب من 

النيرتوجني. وأحد السبل للقيام بذلك هو تزويد النباتات 
بالنيرتوجني عرب تحويل النيتورجني غري امُلتاح وامُلخزَّن 

يف املواد العضوية يف الرتبة إىل نيرتوجني ُمتاح، عىل 
سبيل املثال، األمونيوم أو النيرتات أو الركائز العضوية 

املتاحة للنباتات. ويمكن تقييم فعالية هذا االستخدام 
للنيرتوجني يف النُُّظم الزراعية بمساعدة ما يُطَلق عليه 
كفاءة استخدام النيرتوجني: أي النسبة بني مدخالت 

النيرتوجني والنيرتوجني امُلستخلص من النبات. 

وتعزِّز نُُظم الزراعة الذكية مناخيًّا من قدرة الرتبة عىل 
ف فيها والتي  خزن املغذِّيات واملياه عرب خيارات الترصُّ

تزيد من محتوى املواد العضوية يف الرتبة، مما يجعل 
الرتبة مقاومة لتغريُّ املناخ. وهذا االرتفاع يف خصوبة الرتبة 

سوف يزيد عىل املدى البعيد من قدرة الرتبة عىل توفري 
النيرتوجني من الداخل. ومن خالل مراعاة اإلمدادات من 
النيرتوجني الذي تحمله الرتبة، يمكن تطبيق كميات أقل 

من السماد وتعزيز كفاءة استخدام النيرتوجني.

هنا يمكن للمجال النووي أن يدلو بدلوه 

ال يمكن تقييم وتحديد كميات أثر املمارسات الزراعية 
يف تخزين الكربون والديناميات الداخلية لإلمدادات من 
النيرتوجني إالَّ باالستعانة بالتقنيات النووية والنظريية 
باستخدام النيرتوجني-15 ونظائر أخرى. وباستخدام 

النيرتوجني-15، من املمكن تحديد كميات اإلمدادات من 
النيرتوجني املتأتِّية من عدة مدخالت، بما يف ذلك السماد 

 والرتبة. وتسمح هذه التقنية أيضاً للعلماء أن يحدِّدوا 
أيَّ محصول من محاصيل الفاكهة يلتقط عىل نحو 

أفضل النيرتوجني املوجود يف الغالف الجوي عرب عملية 

 دور التقنيات النووية يف الزراعة 
الذكية مناخيًّا

كريستوف مولر

كرستوف مولر بوفيسور، أستاذ 
اإليكولوجيا النباتية التجريبية في 
جامعة يوستوس ليبيغ جايسن. 

وهو أيضاً أستاذ في المركز الجامعي 
لدابلن. وتشمل مجاالت بحثه 
ر المناخ في  الرئيسية تأثير تغّيُ

العمليات اإليكولوجية، ودورات 
العناصر البيئية في الّنُُظم اإليكولوجية 
البرية وعمليات إفراز الغازات النزرة 

ذات الصلة بالمناخ. 
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رؤية عالمية

ن من خصوبة  ا يحسِّ التثبيت البيولوجي للنيرتوجني، ممَّ

الرتبة ويعزِّز جودة الرتبة وسالمتها. 

ومن املهمِّ تقييم تقنيات الزراعة الذكية مناخيًّا، هذه 

التقنيات التي تهدف للحدِّ من انبعاثات غاز الدفيئة 

من قبيل أكسيد النيرتوز. وباالستعانة بتقنيات وسم 

النيرتوجني-15 واألكسجني-18، من املمكن الوصول 

إىل املصدر الدقيق إلنتاج غاز أكسيد النيرتوز وتحديد 

كمياته. وهو ما يُمكِّن الباحثني ومستخدمي األرايض من 

اختيار اسرتاتيجيات تخفيف مناسبة لتقليص انبعاثات 

الغاز املذكور. وهنالك طريقة أخرى للحدِّ من انبعاثات 

غاز أكسيد النيرتوز تتمثَّل يف تعزيز عملية تحويل هذا 

الغاز إىل غاز نيرتوز مالئم بيئيًّا من خالل خيارات 

ف التي تستفيد من إمدادات الكربون قدر اإلمكان  الترصُّ

أو ترفع الرقم الهيدروجيني يف الرتبة. ويف كلِّ األحوال، 

من الرضوري قياس انبعاثات غاز أكسيد النيرتوز 

وغاز النيرتوز. ولتحديد قدر انبعاث غاز النيرتوز 

من الرتبة، تستند الطريقة الوحيدة املتاحة عىل وسم 

النيرتوجني-15 للنيرتات. 

وتضطلع التقنيات النووية بدور أسايس يف تقييم 

الخيارات اإلدارية املستخَدمة يف الزراعة الذكية مناخيًّا. 

وتُمكِّن األساليب العلمية األساسية املرتبطة باستخدام 

التقنيات النووية العلماَء من تحديد مدى تأثري الخيارات 

اإلدارية يف ديناميات النيرتوجني يف النُُّظم املرتبطة 

ل إىل  بالنبات والرتبة والغالف الجوي. وكثرياً ما نتوصَّ

أن تكون التقنيات النووية هي الخيار الوحيد لتقييم 

ممارسات الزراعة الذكية مناخيًّا، من حيث أثر تخزين 

الكربون يف الرتبة والعمليات املسؤولة عىل إفراز الغازات 

ذات الصلة باملناخ. 

تضطلع التقنيات النووية 
بدور أسايس يف خيارات التقييم 

املستخدمة يف الزراعة الذكية 
مناخيًّا. كرستوف مولر وهو 

يرتأس فريق خرباء من دول 
أعضاء يف الوكالة الدولية 

للطاقة الذرِّية يف تحليل محتوى 
النيرتوجني يف الرتبة يف إحدى 

الدراسات امليدانية .
)الصورة من: الوكالة الدولية للطاقة الذرية(
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رؤية عالمية

الدور املحتمل للطاقة النووية يف بلوغ غايات الحدِّ إنَّ 
من االحرتار العاملي يف إطار اتفاق باريس بشأن 

تغريُّ املناخ يعتمد أساساً عىل القدر الالزم من خفض 
االنبعاثات. وهي عملية تتألَّف من خطوتني: علينا أن نتأكَّد 
من أننا نعمل عىل بلوغ غايات واقعية قبل أن يتسنَّى لنا أن 

نُقيِّم كيف يمكن للمجال النووي أن يُساعدنا.  

غايات واقعية 
د اتفاق باريس، الذي يعترب اتفاقاً تاريخيًّا يهدف  يحدِّ

ملكافحة تغريُّ املناخ ويستنُد إىل اتفاقية األمم املتحدة 
اإلطارية بشأن تغريُّ املناخ، الغايات املتعلقة باالحرتار 

العاملي بطريقتني: 

املادة 2-1 )أ(:

اإلبقاء عىل االرتفاع يف متوسط درجة الحرارة العاملية يف 
حدود أقل بكثري من درجتني مئويتني فوق مستويات 
ما قبل الحقبة الصناعية ومواصلة الجهود الرامية إىل 

حرص ارتفاع درجة الحرارة يف حدٍّ ال يتجاوز 1.5 درجة 
مئوية فوق مستويات ما قبل الحقبة الصناعية...

املادة 1-4:

تهدف األطراف إىل ... تحقيق توازن بني االنبعاثات 
البرشية املنشأ لغازات الدفيئة من املصادر وعمليات 

إزالتها بواسطة البواليع يف النصف الثاني من القرن... 

وينصُّ االتفاق كذلك يف املادة 4-1 عىل أنَّ خفض 
 االنبعاثات ينبغي القيام به »وفقاً ألفضل املعارف 

العلمية املتاحة ...« 

وهناك بعض املشاكل فيما يخصُّ ذلك. 

أوَّلها أنَّ املادة 2-1 )أ( تقتيض االبقاء يف كل األوقات 
عىل درجة الحرارة يف حدود أقل من األرقام املستهدفة 

املحدَّدة لالحرتار. ومع أنَّ هذا ممكن من الناحية العملية، 
ا، فقد يكون أسهل بكثري السماح  وإن كان مستبعداً جدًّ

بتجاوز بعض الدرجات يف ارتفاع الحرارة حتى تعود 
هذه الدرجات يف نهاية املطاف إىل حدود األرقام املستهَدفة 

امُلعلن عنها. بيد أنَّ ذلك يطرح تساؤالً علميًّا آخر: إىل 
أيِّ مدى وإىل متى يمكن تجاوز تلك الدرجات ومع ذلك 

تحقيق الهدف األعمِّ التفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن 
ل البرشي املنشأ يف  تغريُّ املناخ واملتمثِّل يف: »تجنُّب التدخُّ

ل البرشي املنشأ« موجودة هنا  نظام املناخ«، وعبارة »التدخُّ
للداللة عىل التلوُّث الذي تتسبَّب فيه األنشطة البرشية. 

واملشكلة الثانية أنَّ الهدف يف املادة 4-1، وفقاً ألفضل 
املعارف العلمية املتاحة، هو غري متَّسق مع املادة 2-1 )أ(. 

وإن كان تجاوز درجات الحرارة أمراً مسموحاً به، وهو 
ما أراه رضوريًّا؛ فليس هناك ما يدعو إىل خفض انبعاثات 
ثاني أكسيد الكربون إىل الصفر قبل نهاية هذا القرن بغية 

ل إىل الرقم املستهدف املقدَّر بدرجتني مئويتني،  التوصُّ
وهي الطريقة التي غالباً ما تُفسَّ بها املادة 4-1. ومن 
ل إىل الرقم املستهدف وهو درجة ونصف  املمكن التوصُّ

مئوية مع تجاوز درجة مالئمة دون الوصول إىل املستوى 
السلبي من االنبعاثات )انظر الرسم البياني(. إالَّ أنَّ 

املستويات السلبية من االنبعاثات قد تكون رضورية إذا 
ما تسنَّى حدوث تجاوز أقل يف درجات الحرارة، اعتباراً 

من عام 2060 تقريباً، وهو ما يتَّسق مع املادة 1-4. 
وإن كان األمر كذلك، فقد تسمح يف نهاية املطاف بواليع 

ية والتي تدوم طويالً بأن  املحيطات والبواليع الربية املتبقِّ
تعود االنبعاثات إىل فوق الصفر. 

حة يف الرسم البياني، حيث استخِلصت  وتلك املسائل موضَّ
انبعاثات ثاني أكسيد الكربون أوالً عن طريق تحديد مسار 

ارتفاع درجات الحرارة — انظر الرسم العلوي حيث توجد 
ل فيهما الرقم املستهدف املقدَّر بدرجة مئوية  حالتان ُسجِّ
ونصف — ثمَّ عن طريق عرض نموذج للمناخ عىل نحو 

معكوس لتقويم االنبعاثات الالزمة لثاني أكسيد الكربون 
من الوقود األحفوري )انظر الرسم األوسط(. ويمكِّنا ذلك 

من أن نقيس مسارات تركيز ثاني أكسيد الكربون املطابقة.

الطاقة النووية؟
ما هو الدور الذي يمكن للطاقة النووية أن تضطلع به 

يف تحقيق أهداف مسار االنبعاثات امُلشار إليها يف الرسم 
األوسط من الرسم البياني؟ يمكننا أن نجيب عىل هذا 

السؤال جزئيًّا باستخدام نتائج استُخِلصت من نماذج 
تقييم متكاملة — وهي نماذج اقتصاديات الطاقة 

ع تفاصيل الطلب عىل الطاقة ونتائجها  املستخدمة لتوقُّ
يف املستقبل — وهي نماذج نرُشت يف برنامج علوم تغريُّ 

املناخ التابع للواليات املتحدة. 

وُكلِّفت ثالثة أفرقة مشهورة ومتكاملة ومعرتف بها دوليًّا 
معنية بوضع نماذج التقييم بمهمة صوغ مجموعة من 
سيناريوهات التخفيف تحرِّكها أسباب سياسية، وذلك 
 .MiniCAMو ،MERGEو ،IGSM باستخدام نماذج

قت األهداف يف تلك السيناريوهات عن طريق ما ييل:  وتحقَّ

•  خفض الطلب عىل الطاقة يف االستخدامات النهائية، 
عىل سبيل املثال من خالل أسلوب حفظ املوارد وإدخال 

تحسينات يف الكفاءة؛ 

•  رفع انتاج الطاقة من الكتلة األحيائية وغري األحيائية 
املتجددة، وذلك باألساس من مصادر الريح واملصادر 

الشمسية والنووية؛

من خالل التقاط الكربون وتخزينه.   •

وتجري عمليات الحدِّ من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون يف 
كلِّ السيناريوهات، بما يف ذلك السيناريوهات املرجعية، 

 دور الطاقة النووية يف بلوغ غايات 
اتفاق باريس بشأن تغيُّ املناخ

بقلم توم م.ل. وايغيل 

توم م.ل. وايغلي هو عالِم مناخ 
في جامعة أديالييد. وقد عمل 

سابقاً كمدير لوحدة أبحاث المناخ 
في جامعة إيست أنغليا. وتشمل 
مجاالت بحثه الرئيسية تحليل 

بيانات عن المناخ، ونمذجة المناخ، 
ومستوى سطح البحر، ودورة 

الكربون. وقد ُعّيِن عضواً في الرابطة 
األمريكية للنهوض بالعلوم نظراً 
لمساهماته في هذه المجاالت. 
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عىل نحو تلقائي — أي يف غياب سياسات تخفيف 
ذة. وهذا يعني  جديدة — وكنتيجة للسياسات امُلنفَّ
أنه حتى يف السيناريوهات املرجعية هناك ازدياد يف 

تكنولوجيات الطاقة الخالية من الكربون إىل درجة أن 
ما يرتاوح بني 19 و٢9% من إنتاج الطاقة األولية سيكون 

خالياً من الكربون بحلول عام ٢1٠٠. ولكن ما زالت هناك 
رضورة ملواصلة إجراء تخفيضات كبرية يف الطاقة األولية 

املنتجة لثاني أكسيد الكربون حتى يتسنَّى بلوغ الرقم 
املستهدف واملقدَّر بدرجتني مئويتني. 

ويعرض الجدول يف األسفل معلومات بحسب كلِّ نموذج 
عىل حدة عن املساهمات يف التخفيضات اإلجمالية يف 

الطاقة األولية بحلول عام ٢1٠٠، بالنسبة للمستويات 
املرجعية للطاقة األولية. 

ويعترب النموذج IGSM قيمة خارجة واضحة من حيث 
تخفيضات الطلب عىل الطاقة. ويعود ذلك لكون مطوِّري 

ات يف إنتاج الطاقة النووية  النموذج اعتقدوا أنَّ التغريُّ
ستكون طفيفة، وذلك باألساس بسبب إحساس مناهض 
للمجال النووي من طرف عامة الناس. وبتقليص الدور 

النووي إىل الحدِّ األدنى، ال بدَّ أن تكون معظم حاالت 
م  خفض االنبعاثات نابعة من حاالت خفض الطلب. ويقدِّ
النموذجان اآلخران معلومات تختلف نوعاً ما عن النموذج 

IGSM، ويعطيان دوراً أكرب بكثري للطاقة النووية. 

ومن أجل إعطاء تفاصيل أكثر عن النسب املئوية، فإنَّ 
قيمة الطاقة األولية النووية باإلكساجول بالنسبة إىل عام 
٢1٠٠ بحسب كل نموذج هي كاآلتي: ٢38 إكساجول يف 

النموذج MERGE )ملا مجموعه 491 إكساجول من إنتاج 
  MiniCAM الطاقة األولية(؛ و185 إكساجول يف النموذج
)بما مجموعه: 1٢88 إكساجول( و٢٠ إكساجول فقط يف 

النموذج IGSM )بما مجموعه: 1343 إكساجول(. ويف 
عام ٢٠٠٠، ولَّدت مفاعالت القوى النووية البالغة آنذاك 
451 مفاعالً والتي ما زالت حاليًّا قيد التشغيل ما يقرب 

8 إكساجول من الكهرباء، وهو ما يعادل ٢٦ إكساجول من 
ع يف الواقع حدوث  الطاقة األولية، أي أنَّ النموذج IGSM يتوقَّ

ع النموذجان  انخفاض يف انتاج الطاقة النووية. ويتوقَّ
MERGE وMiniCAM حدوث زيادات بتسعة وسبعة 

أضعاف عىل التوايل من عام ٢٠٠٠ إىل عام ٢1٠٠. 

ولكن هناك أدلَّة قوية عىل أنَّ الرتكيز عىل الطاقة النووية قد 
يرتفع بمعدَّالت أرسع بكثري، كما يتبنيَّ من النمو التاريخي 

الرسيع يف فرنسا والسويد عندما قرَّر هذان البلدان أن 
»يأخذا بالطاقة النووية«. وإن حدث ذلك، فقد يكون للطاقة  
النووية — بل ينبغي أن يكون لها — دوراً أكرب بكثري من 

الدور الذي يمكن للنماذج املبيَّنة أعاله أن تقرتحه. 

فهناك إيجابيات واضحة لألخذ بالطاقة النووية بحزم 
أكرب. أوَّالً وقبل كلِّ يشء، تَُعدُّ الطاقة النووية مصدر 

ر طاقة مستمرة )طاقة  الطاقة الوحيد الذي يمكن أن يوفِّ
حمل أساسية( خالية من الكربون، ولها بصمة كربونية 

دة. كما  أقل بكثري من تلك التي ترتكها الطاقات املتجدِّ
رة وهمية إىل حدٍّ كبري: فتقديرات  أنَّ العيوب املتصوَّ

تكاليف عمليات البناء األخرية وتوليد الكهرباء للمفاعالت 
النمطية الصغرية هي عىل األقل قادرة عىل املنافسة بنفس 

دة؛  مستوى قدرة الوقود األحفوري والتكنولوجيا املتجدِّ
ومن املحتمل أن تُحلَّ مشاكل النفايات استعانة بالجيل 
الرابع من التكنولوجيات؛ واملفاعالت الحديثة آمنة أماناً 

سلبيًّا؛ ومخاطر االنتشار ضئيلة. ويف سياق املناخ، 
وأهدافه التي يصعب تحقيقها، فإنَّ تجاهل الدور الكبري 

الذي يمكن أن تضطلع به الطاقة النووية، هو حسب 
رأيي رضٌب من الحماقة. 

إذا كان تجاوز درجات الحرارة 
املستهدفة يف اتفاق باريس أمراً 

مسموحاً به، فليس من الرضوري 
أن تصبح انبعاثات ثاني أكسيد 

الكربون سلبية. 
 Wigley, Climatic Change 147, :المصدر(

)31–45, 2018
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الطلبالنموذج
 الكتلة 

األحيائية
 املصادر 
املتجدِّدة

 املصادر 
النووية

 التقاط 
الكربون

املخلَّفات

IGSM%5٠.4%17.3%3.3%1.5%1٦.8%1٠.7

MERGE%٢7.٦%17.5%1٢.3%1٢%٦.٠1.1%5.٦

MiniCAM%18.7%17.9%13.7%14.4%٢٢.8%1٢.5

مساهمة مصادر متعدِّدة يف خفض إنتاج الطاقة األولية. املخلَّفات تشري إىل كميات إنتاج الطاقة األولية التي ال تزال تفرز ثاني أكسيد الكربون. 
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قدَّمت مؤسسات بحوث نووية من بولندا 
واملغرب والفلبني مساهمة تناهز 3٠٠٠٠ يورو 

مخّصصة ملواصلة أعمال التحديث الجارية 
ملختربات التطبيقات النووية التابعة للوكالة يف 

زايربسدورف بالنمسا.

وقال أندرزيج تشمييلويسكي، املدير العام 
ملعهد الكيمياء والتكنولوجيا النووية يف 

بولندا: »إنَّ عمل الوكالة يف مجاالت الوقاية من 
اإلشعاعات وقياس الجرعات اإلشعاعية والطب 
النووي، من بني أمور أخرى، مهمٌّ للغاية لتلبية 
م  احتياجات الدول األعضاء مثلما هو مهمٌّ لتقدُّ

العلم. ونحن نأمل، من خالل مساهمتنا، أن 
نساهم يف قدرة الوكالة عىل إجراء أعمال البحث 

والتطوير وتوفري التدريب«. 

وإىل جانب املعهد املذكور من بولندا، قدَّمت 
مؤسستان أخريان مساهمتني وهما: معهد 

البحوث النووية يف الفلبني، واملركز الوطني 
للطاقة والعلوم والتقنيات النووية يف املغرب.

وتشمل أعمال التحديث تشييد مبنينَي جديَدين 
ُهما: مخترب مكافحة اآلفات الحرشية الجديد 

واملخترب املرن القابل للتعديل، الذي سيتضمن 
مخترب اإلنتاج الحيواني والصحة الحيوانية، 

ومخترب حماية األغذية والبيئة، ومخترب إدارة 
الرتبة واملياه وتغذية املحاصيل. مثلما تشمل 

ية،  أعمال التحديث تحسني املختربات املتبقِّ
واقتناء معدَّات جديدة، وعمليات االرتقاء 

بالبنية األساسية. 

ق املختربات، وهو  وقال آندي غارنر، منسِّ
املسؤول عن مرشوع تحديث املختربات يف 

الوكالة: »نحن سعداء بهذا الدعم الكبري من 
مؤسسات تدرك أهمية ما نقوم به يف مجال 

التطبيقات النووية. وسنواصل تعزيز الرشاكات 

مع املؤسسات الوطنية وكذلك مع الرشكات 
الخاصة من أجل تعزيز قدرة الوكالة عىل تقديم 

دعم جيِّد إىل دولنا األعضاء.« 

وأضاف قائالً إنَّ الدول األعضاء تعرتف 
بالقنوات الجديدة التي يمكن من خاللها 
املساهمة يف أعمال التحديث الجارية، وأنَّ 

بل.  املؤسسات تمثِّل أحد هذه السُّ

وقد بلغت املساهمات النقدية ألعمال التحديث، 
والتي ُقدِّمت يف املقام األول كمساهمات خارجة 

عن امليزانية من الحكومات الوطنية، أكثر من 
3٢ مليون يورو منذ عام ٢٠14. 

— بقلم مات فيرش

السمنة لدى األطفال يف ازدياد يف جميع أنحاء 
ل برسعة إىل واحدة من  العالم، بل وأخذت تتحوَّ
يات الصحة العامة يف القرن الحادي  أخطر تحدِّ
والعرشين، وذلك وفقاً ملنظمة الصحة العاملية. 

ويساعد مرشوع للوكالة تمَّ تقديمه خالل 
أعمال املؤتمر األوروبي للسمنة لعام ٢٠18 
)ECO 2018( يف أيار/مايو الفائت، خرباء 

التغذية والصحة يف عرشة بلدان يف أوروبا عىل 
تقييم تركيبة الجسم باستخدام تقنيات النظائر 

عة لواضعي  املستقرة. وستتيح البيانات املجمَّ
الت للوقاية من السمنة  السياسات تصميم تدخُّ

لدى األطفال ومكافحتها. 

وعقدت الندوة املعنونة »تقييم تركيبة الجسم 
من أجل فهم أفضل للمخاطر املرتبطة بسمنة 

الة«، نظَّمتها  الت فعَّ األطفال وتصميم تدخُّ
الوكالة، كجلسة موازية خالل املؤتمر األوروبي 
للسمنة لعام ٢٠18. وُقدِّمت دراسات حالة من 
البوسنة والهرسك والتفيا عن كيفية استخدام 

تقنية تخفيف أكسيد الديوتريوم لقياس 
الدهون يف الجسم بشكل دقيق كأحد عوامل 

الخطر املشرية لإلصابة بالسمنة بني األطفال 
يف سنِّ املدرسة يف البلدين املعنيني. وستساهم 
املعلومات املستقاة من هذا املرشوع يف َصوغ 

الت للحدِّ من السمنة يف  السياسات والتدخُّ
أوروبا. والبََلدان املذكوران منخرطان بالفعل 
يف »مبادرة مراقبة السمنة لدى األطفال« التي 

تقودها منظمة الصحة العاملية.

األعباء املتفاقمة لسمنة األطفال

وفقاً ملنظمة الصحة العاملية فإن واحداً من 
بني كّل ثالثة أطفال يف سنِّ أحد عرش عاماً يف 

أوروبا وآسيا الوسطى يعاني من الوزن الزائد 
أو السمنة. وتتمثَّل األسباب الرئيسية الرتفاع 

ات التي طرأت عىل  معدالت السمنة يف التغريُّ
العادات الغذائية، وأنماط الحياة الخاملة، وقلَّة 

األنشطة البدنية.  

ح أن األطفال الذين  الت، من املرجَّ  وبدون تدخُّ
يعانون الوزن الزائد والسمنة سيظلون كذلك 
مع دخول مرحلة البلوغ، وسيكونون يف خطر 

متزايد لإلصابة بأمراض غري معدية، مثل 

السكري وأمراض القلب واألوعية الدموية، يف 
سنٍّ مبكرة. 

وقالت إينيس سيسكنا، خبرية التغذية يف معهد 
سالمة األغذية والصحة الحيوانية والبيئة 
يف التفيا: »املرشوع مرتبط ارتباطاً وثيقاً 

باسرتاتيجيات منظمة الصحة العاملية اإلقليمية 
بشأن السمنة لدى األطفال وبشأن الوقاية من 
ر املرشوع قاعدة  األمراض غري املعدية، وسيوفِّ

قرائن رضورية للغاية لصوغ السياسات 
الة.«  الت الفعَّ وتصميم التدخُّ

الرصد الدقيق للسمنة

خالل أعمال الندوة، ناقش خرباء الوكالة كيفية 
استخدام تركيبة الجسم كأداة لرصد السمنة 

بدقة، فيما ناقش ممثِّلو منظمة الصحة العاملية 
ورشكاء آخرون أهمية استخدام بيانات دقيقة، 

متأتِّية بمساعدة تقنيات النظائر املستقرَّة، يف 
وضع السياسات. 

ونوَّهت عايدة فيليبوفيتش هاجيومرياجيتش، 
معهد الصحة العامة يف البوسنة والهرسك، 

 جهات مانحة مؤسسية من ثالثة بلدان تقدِّم مساهمات لتحديث 
مختربات الوكالة

 التعامل مع سمنة األطفال يف أوروبا بمساعدة التقنيات النووية: ندوة الوكالة 
يف املؤتمر األوروبي بشأن السمنة
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نرشت الوكالة عىل موقعها اإللكرتوني وثيقة 
ة  ف يف املصادر املشعَّ »إرشادات بشأن الترصُّ
املهَملة« بعد اعتمادها خالل الدورة الحادية 

والستني ملؤتمرها العام املنعقدة يف أيلول/
سبتمرب ٢٠17. وهذه الوثيقة بمثابة إرشادات 

تكميلية ملدوَّنة قواعد السلوك بشأن أمان 
ة وأمنها، إىل جانب اإلرشادات  املصادر املشعَّ

ة وتصديرها. بشأن استرياد املصادر املشعَّ

ة املستخَدمة  ة املاليني من املصادر املشعَّ فثمَّ
حول العالم يف مجاالت الطب والصناعة 

ة  والزراعة والبحوث. وقد تظلُّ املصادر مشعَّ
لفرتة طويلة بعد نهاية عمرها النافع، لذلك 

ف فيها عىل نحو مأمون  من الرضوري الترصُّ
وحمايتها عىل نحو آمن. وتعمل مدوَّنة السلوك 

ف فيها  ووثائقها التكميلية عىل تعزيز الترصُّ
وحمايتها عرب توفري اإلرشادات بشأن إعداد 

ومواَءمة وتنفيذ السياسات والقوانني واللوائح 
الوطنية، وعرب تعزيز التعاون الدويل واإلقليمي 

فيما بني الدول األعضاء. 

وقال هيلري مانسو، رئيس قسم البنى 
األساسية الرقابية وأمان النقل يف الوكالة: 

»إنَّ اإلرشادات تعزِّز ثقافة أكثر رصامة بشأن 
األمان واألمن اإلشعاعيَّني، وسيزداد تعزيزها 

ما أن تضع الدول األعضاء توصيات اإلرشادات 
موضع التنفيذ.« 

وترشح اإلرشادات، غري امللزمة قانوناً، مجموعة 

ف يف املصادر  متنوِّعة من الخيارات للترصُّ

ح مسؤوليات  املشّعة املهَملة وحمايتها، وتوضِّ

األطراف املعنية، بما يف ذلك الهيئات الرقابية. 

د اإلرشادات عىل أنَّ التخلُّص يمثِّل خيار  وتشدِّ

ع  ف األخري باملصادر املهَملة، وتشجِّ الترصُّ

البلدان عىل وضع سياسات واسرتاتيجيات 

ة املهَملة عىل  ف يف املصادر املشعَّ وطنية للترصُّ

ن أحكاماً بشأن  نحو مأمون وآمن. كما تتضمَّ

العالقات الثنائية، بما يف ذلك تقديم املشورة 

بشأن إعادة املصادر يف الحاالت التي يتمُّ فيها 

االتفاق عىل هذه الرتتيبات. 

وأشار محمد خالق، رئيس قسم األمن النووي 

للمواد واملرافق يف الوكالة، إىل أنَّ اإلرشادات 

ستعزَّز، بمجرد تطبيقها، األمن النووي أيضاً.

وقال يف هذا الصدد: »للتحكُّم الرقابي 

ة بشكل  ف يف املصادر املشعَّ وتحكُّم الترصُّ

ال ومستمر، من املهد إىل اللحد، أهمية  فعَّ

قصوى يف درء األعمال الرشيرة ذات العواقب 

اإلشعاعية الضارَّة«.

وتعقد الدول األعضاء التزاماً سياسيًّا باملدوَّنة 
وإرشاداتها اإلضافية عرب تقديم رسالة رسمية 

ف وفق  إىل الوكالة، تؤكِّد فيها قرارها بالترصُّ
التوصيات. ومن أصل الدول األعضاء البالغ 

عددها 17٠ دولًة عضواً يف الوكالة، أعربت 
137 دولًة منها حتى اآلن عن االلتزام بمدوَّنة 

السلوك فيما أعربت 114 دولًة منها عن االلتزام 
ة  باإلرشادات بشأن استرياد املصادر املشعَّ

وتصديرها.

وتدعم الوكالة الدول األعضاء يف تنفيذ وثائق 
مدوَّنة السلوك واإلرشادات من خالل املشاريع 
وتباُدل املعلومات. ويشمل ذلك عملية رسمية 

أنشئت يف عام ٢٠٠٦. ومن املقرَّر أن يُعقد 
االجتماع الدويل األول لتباُدل الخربات فيما 

ف يف املصادر  يتعلق بتنفيذ »إرشادات الترصُّ
املشّعة املهَملة« يف عام ٢٠٢٠ يف فيينا.  

— بقلم مات فيرش

بأهمية التعاون يف تقاُسم الخربات واملعارف. 
ويف هذا الصدد، قالت: »ساعدت حلقات 

العمل والدورات التدريبية التي ُعقدت سابقاً 
بشكل كبري ممثِّلني من البوسنة والهرسك، 
كاألطباء واملمرِّضني والفنِّيني، عىل اكتساب 

املهارات والخربات الالزمة لتقييم تركيب 
الجسم باالستعانة بتقنية تخفيف الديوتريوم 
بواسطة تنظري الطيف باألشعة تحت الحمراء 
باستخدام تحويل فورييه )FTIR( واملقاومة 
الكهروحيوية، وعىل استخدام قياس التسارع 

لقياس مستويات األنشطة البدنية والسلوكيات 
الخاملة بني األطفال«.

وقد زوَّدت الوكالة السلطات يف ألبانيا والبوسنة 
ات  والهرسك والجبل األسود واليونان بمعدَّ

تنظري الطيف باألشعة تحت الحمراء باستخدام 
تحويل فورييه للمساعدة يف تحليل إثراء 

الديوتريوم يف عيِّنات اللُّعاب من جميع البلدان 
ذ املرشوع يف إطار  العرشة املشاركة. وينفَّ

برنامج الوكالة للتعاون التقني.

وقالت سيسكنا إنه يمكن أيضاً استخدام تقنية 
ق  تخفيف الديوتريوم كطريقة مرجعية للتحقُّ

ُُّهج القائمة املتَّبعة يف فحص ورصد  من الن
السمنة يف التفيا.

وتمَّ تنظيم الندوة بالتعاون مع منظمة الصحة 
العاملية-املكتب اإلقليمي األوروبي، والرابطة 
 ،N8 AgriFood األوروبية لدراسة السمنة و

صات يجري  د التخصُّ وهو برنامج بحث متعدِّ
عىل نطاق ثماني جامعات يف شمال إنكلرتا. 

والبلدان املشاِركة يف املرشوع هي: ألبانيا، 
وأوكرانيا، والربتغال، والبوسنة والهرسك، 

والجبل األسود، وجمهورية مقدونيا 

اليوغوسالفية سابقاً، والتفيا، ومولدوفا، 
وهنغاريا، واليونان. وتساعد الوكالة البلدان 

يف التنسيق العام للمرشوع ويف توفري املعدات 
والخربات والتدريب.  

— بقلم مريم أرغامانيان

ة املهملة ف يف املصادر املشعَّ الوكالة تتيح إرشاداتها بشأن الترصُّ
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من بني الرشوط املسبقة الستدامة برامج القوى 

ال ويف الوقت املناسب  ف الفعَّ النووية كفالة الترصُّ

ة الناجمني عن  يف الوقود املستهلك والنفايات املشعَّ

تشغيل محطات القوى النووية وإخراجها من 

الخدمة. ويخضع تقدير االلتزامات ذات الصلة 

وتأمني األموال الالزمة للوفاء بما سبق لقدر كبري 

من عدم اليقني: فهي عمليات من الرضوري 

إدارتها بانتظام عىل مدى فرتات زمنية طويلة 

للغاية. وخالل اجتماع تقني عقدته الوكالة 

راً، نوقشت املسائل الرئيسية، من مخططات  مؤخَّ

ف يف  التمويل إىل تقييم املخاطر تقنيًّا دعماً للترصُّ

النفايات وإخراج املرافق النووية من الخدمة.

وحرض 34 خبرياً يمثِّلون ٢1 بلداً من البلدان 

لة للقوى النووية والبلدان املستجدَّة  املشغِّ

االجتماع التقني األول للوكالة بشأن تمويل 

ف يف النفايات واإلخراج من الخدمة،   الترصُّ

الذي ُعقد يف فيينا يف الفرتة من 9 إىل 1٢ تموز/

يوليه ٢٠18.

وتبادل املشاركون وجهات نظرهم بشأن 

ُطرق معالجة قضايا التكلفة والتمويل املتعلقة 

ف يف النفايات واإلخراج من الخدمة،  بالترصُّ

وقدَّموا أمثلة ودراسات حالة ُقطرية محدَّدة.

وقال نوهي هان، مدير شعبة القوى النووية يف 

الوكالة، يف كلمته أمام املشاركني: »لكي نضمن 

عمل الحكومات والهيئات الرقابية والجهات 

لة عىل وضع سياسات ومخططات  املالكة/املشغِّ

تمويل مناسبة وموثوقة، تويص الوكالة بوضع 

خطط محَكمة يف مرحلة مبكِّرة بحيث تكون 

األموال متاحة عندما يحني وقت اإلخراج من 

ف يف النفايات.« الخدمة أو الترصُّ

ونوَّهت رئيسة االجتماع، شانتال سبينوي من 

رشكة إيليكرتابيل يف بلجيكا بأهمية إرشاك 

األطراف املعنية يف العملية برّمتها قائلة: »إنَّ 

إرشاك الجهات املعنية التي تضطلع بمسؤوليات 

مشرتكة مسألة يف غاية األهمية عند اتخاذ قرارات 

طويلة األجل تتعلق بااللتزامات املالية: فهذه هي 

الطريقة الوحيدة للتأكُّد من توافر أموال كافية 

لتغطية التكاليف املستقبلية لإلخراج من الخدمة 

ة.« »وهذا  والتخلُّص النهائي من النفايات املشعَّ

ياً بسبب القدر الكبري من عدم اليقني  يمثِّل تحدِّ

الذي يكتنف التكاليف يف العقود القادمة.« 

وركَّزت املناقشات خالل االجتماع عىل ثالثة 

مجاالت رئيسية هي: )1( املبادئ األساسية 

ملخططات التمويل وتحديد مصادر املخاطر ونُهج 

تخفيف املخاطر؛ )٢( وتقدير التكاليف للوقود 

ة وإخراج  ف يف النفايات املشعَّ املستهَلك والترصُّ

املرافق النووية من الخدمة؛ )3( والتعامل مع 

ف  املخاطر وحاالت عدم اليقني فيما يتعلق بالترصُّ

ة. يف الوقود املستهلك والنفايات املشعَّ

ا املواضيع الرئيسية التي بُحثت خالل  وأمَّ

االجتماع فهي تقدير التكاليف املرتبطة باملشاريع 

واألنشطة املتعلقة بإخراج محطات القوى النووية 

من الخدمة والتخلُّص من الوقود املستهلك، 

باإلضافة إىل تحديد عوامل التكلفة ذات الصلة 

وُطرق تسديد تلك التكاليف. واستعرض ممثِّلو 

بلدان لديها محطات قوى نووية عاملة وذات 

خربات مبارشة يف إعداد وتنفيذ سياسات لتمويل 

ف يف النفايات واإلخراج من الخدمة،  الترصُّ

يات املاثلة والدروس  وجهات نظرهم، والتحدِّ

املستفادة من خالل دراسات حالة.

وفيما يتعلَّق بمخططات التمويل، أتاح االجتماع 

للبلدان ذات الخربات أن تتقاسم أفضل املمارسات 

املتبعة لديها للتخفيف من املخاطر عند إعداد 

خطط مالية ملثل هذه املشاريع الطويلة األجل. 

وقال ريتشارد سرتوم من هيئة األمان اإلشعاعي 

السويدية: »لقد أبرز االجتماع بوضوح أهمية أن 

تستند مخططات التمويل إىل املبدأ الذي يقول 

»عىل امللوِّث أن يدفع.« وأضاف قائالً: »ويف هذا 

الصدد، تؤكِّد السويد عىل اسرتاتيجيات التخفيف 

من املخاطر مثل إنشاء صندوق منفصل لتغطية 

عة، وإعادة احتساب الرسوم  التكاليف املتوقَّ

املتضمنة بشكل مستمر، وتقديم ضمانات 

للرسوم التي لم تُدفع بعُد، وكذلك تربير التكلفة 

». عة املتجاوزة للحدِّ غري املتوقَّ

وباإلضافة إىل ذلك، أتاح االجتماع محفالً للبلدان 

ة يف املجال النووي لالستفادة من خربات  املستجدَّ

البلدان النووية الراسخة فيما يتعلَّق بسياسات 

واسرتاتيجيات اإلخراج من الخدمة، وهو ما 

يجعلها يف وضع جيِّد عندما تبدأ يف وضع النُّهج 

الخاصة بها لتقدير التكاليف، وتحديد األموال 

الالزمة، ووضع الرتتيبات لألنشطة املستقبلية 

لإلخراج من الخدمة. 

وبالنظر إىل أنَّ غانا يف الوقت الراهن يف املرحلة 

األولية من مرشوع القوى النووية لديها وبصدد 

إعداد تقرير شامل عن هذا املوضوع، أكَّد فيستس 

برو كوانسا، املحلِّل املايل يف هيئة الطاقة الذرِّية يف 

غانا، عىل أهمية حضور االجتماع وانعقاده أيضاً 

يف الوقت املناسب.

ة  وقال: »الخربات الُقطرية املتقاسمة كانت متبرصِّ

ذة لربنامج الطاقة  للغاية وستساعد املنظمة املنفَّ

ف  النووية يف غانا عىل وضع برنامج تمويل الترصُّ

يف النفايات واإلخراج من الخدمة يف املستقبل يف 

سياقه الصحيح.

»وعىل وجه الخصوص، كان من املهم للغاية 

بالنسبة لنا أن نحصل عىل أحدث املعلومات 

املتعلقة بالحاجة إىل مسار واضح للسياسات، 

ومخططات تمويل مناسبة، وإطار مؤسيس راسخ 

لتنفيذ الربنامج، وآلية رقابية واضحة لضمان 

وجود أموال كافية للربنامج«. »واآلن يمكنني 

العودة إىل غانا بأفكار جديدة سأطلع فريقي 

والحكومة عليها.«

— بقلم جانيت أوراييفا

لة للقوى النووية  يف اجتماع نظَّمته الوكالة، الدول األعضاء املستجدَّة واملشغِّ
ف يف النفايات واإلخراج من الخدمة تناقش توفري التمويل للترصُّ
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تحديث�ات الوكالة: المنشورات

القوى النووية والتنمية املستدامة
يستكشف هذا املنشور املساهمة املحتملة للطاقة النووية يف التنمية املستدامة من خالل مجموعة كبرية منتقاة من املؤرشات. 

ويستعرض املنشور سمات القوى النووية مقارنة باملصادر البديلة إلمدادات الكهرباء، وفقاً للركائز االقتصادية واالجتماعية 
والبيئية لالستدامة. وستساعد االستنباطات التي يَِرد تلخيصها يف هذا املنشور القارئ عىل التفكري، أو إعادة التفكري، يف املساهمة 

ق عرب إنشاء وتشغيل محطات القوى النووية نحو إيجاد نُظم طاقة أكثر استدامة. التي يمكن أن تتحقَّ

منشورات غري مسلسلة؛ الرقم الدويل املعياري للكتاب (ISBN): 6-107016-0-92-978؛ الطبعة اإلنكليزية؛ 45.00 يورو؛ 
2016

https://www-pub.iaea.org/books/IAEABooks/11084/Nuclear-Power-and-Sustainable-Development

التحدِّيات املطروحة والفرص املتاحة فيما يتعلق بإنتاج املحاصيل يف البيئات 
الجافة واملالحة يف الدول األعضاء يف اتفاق عراسيا

ى من هذا املنشور أن يكون بمثابة دليل مرجعي بشأن الزراعة يف البيئات الجافة واملالحة، وخاصة الواقعة منها يف الرشق  يُتوخَّ
األوسط. وتستند جميع املعلومات والتوصيات الواردة يف الدليل إىل ممارسات ناجحة وسليمة ُطبِّقت يف نظم مستدامة إلنتاج 

ر من امللح. وسوف يساعد الدليل العلماء واملزارعني عىل االختيار بني بدائل اإلدارة  املحاصيل يف أنواع من الرتبة الشديدة الترضُّ
املتاحة يف تلك البيئات يف بلدانهم. ويركِّز هذا املنشور أيضاً عىل إمكانية استخدام التقنيات النظريية يف التعامل مع ظروف امللوحة 

والجفاف التي ترضُّ بإنتاج املحاصيل.

وثيقة الوكالة التقنية TECDOC-1841؛ الرقم الدويل املعياري للكتاب (ISBN): 9-101918-0-92-978؛ الطبعة اإلنكليزية؛ 
18.00 يورو؛ 2018

https://www-pub.iaea.org/books/IAEABooks/12305/Crop-Production

مبادئ توجيهية بشأن إنتاج املنيهوت ألغراض األمن الغذائي والتكيُّف مع تغيُّ 
املناخ يف آسيا وأفريقيا

م معلومات عن أفضل املمارسات يف إدارة  يهدف هذا املنشور إىل مساعدة الدول األعضاء يف تعزيز إنتاجها من املنيهوت. وهو يقدِّ
ر املبادئ التوجيهية التي يقدِّمها  املزارع وعن دور التقنيات النووية والنظريية يف تحسني فهم عملية امتصاص النيرتوجني. وتوفِّ

املنشور خطة متكاملة وقائمة عىل احتياجات املحاصيل إلدارة املغذِّيات والحشائش واملبيدات الحرشية واألمراض يف سياق 
نة يف إدارة املحاصيل، يمكن للمزارعني تحقيق املستوى األمثل من غلة  زراعة املنيهوت. وعن طريق استخدام هذه األساليب املحسَّ

محصول املنيهوت والتقليل إىل أدنى حدٍّ من تكاليف اإلنتاج. ويف الوقت نفسه، تسهم هذه األساليب يف الحدِّ من تدهور األرايض 
اة هي تحسني جودة  بسبب تآكل الرتبة، وال سيَّما يف األرايض املنحدرة، ومن ثمَّ توفري الحماية للبيئة املحلية. والنتيجة املتوخَّ

منتجات املنيهوت وزيادة قيمتها السوقية.

وثيقة الوكالة التقنية TECDOC-1840؛ الرقم الدويل املعياري للكتاب (ISBN): 5-101718-0-92-978؛ الطبعة اإلنكليزية؛ 
18.00 يورو؛ 2018

https://www-pub.iaea.org/books/IAEABooks/12311/Cassava-Production

 للحصول عىل معلومات إضافية، أو لطلب كتاب، 
يُرجى االتصال عىل العنوان التايل :

Marketing and Sales Unit 
International Atomic Energy Agency 

Vienna International Centre
PO Box 100, A-1400 Vienna, Austria

sales.publications@iaea.org  : الربيد اإللكرتوني

ية، حزيران/ يوني�ه 2018  03996-18   32    |    مجلة الوكالة الدولية للطاقة الذرِّ ISSN 1819-1800

https://www-pub.iaea.org/books/IAEABooks/11084/Nuclear-Power-and-Sustainable-Development
https://www-pub.iaea.org/books/IAEABooks/11084/Nuclear-Power-and-Sustainable-Development
https://www-pub.iaea.org/books/IAEABooks/12305/Crop-Production
https://www-pub.iaea.org/books/IAEABooks/12305/Crop-Production
https://www-pub.iaea.org/books/IAEABooks/12311/Cassava-Production 
https://www-pub.iaea.org/books/IAEABooks/12311/Cassava-Production 


المؤتمر الدويل بشأن

 تغيُّر المناخ 
ودور الطاقة النووية
7-11 تشرين األول/أكتوبر 2018، فيينا، النمسا

من تنظيم

ية الوكالة الدولية للطاقة الذرِّ
تسخير الذرَّ ة من أجل السالم والتنمية

#Atoms4Climate ية الوكالة الدولية للطاقة الذرِّ
تسخير الذرَّ ة من أجل السالم والتنمية

IAEA

املؤتمر الدويل بشأن 

تغريُّ املناخ ودور القوى 
النووية

7-11 ترشين األول/أكتوبر 2019، فيينا، النمسا

مؤتمر تنظِّمه



املؤتمر الوزاري

 العلوم والتكنولوجيا النووية: 
 التصدي للتحديات الراهنة 
والناشئة التي تواجه التنمية

28–30 تشرين الثاني/نوفمبر 2018
فيينا، النمسا

ية الوكالة الدولية للطاقة الذرِّ
تسخير الذرَّ ة من أجل السالم والتنمية

IAEA
#Atoms4LifeCN-262

18
-0

10
36




