
عمل الوكالة في سبيل املساعدة على فهم محيطاتنا إن 
وحمايتها في نهاية املطاف يعتمد على أدوات بحثية 

نووية تسمى ‘املقتفيات اإلشعاعية’. واملقتفيات اإلشعاعية هي 
مركبات كيميائية حتتوي على نظائر مشعة فريدة من نوعها. 

ونظائر أي عنصر حتتوي جميعًا على ذات عدد البروتونات 
املوجودة في النواة، ولكنها حتوي أعداداً متفاوتة من النيوترونات. 

وبالتالي فإن النظائر هي أشكال لعنصر واحد ذي كتلة مختلفة. 
وعندما ال يتغير تكوين النواة مبضي الوقت، ُتعتَبر مبثابة نظير 

مستقر. والنظائر غير املستقرة، أو املشعة، ‘تضمحل’ مبرور 
الزمن. وبعبارة أخرى، فإنها تتحول إلى عنصر آخر، أو حالة طاقة 
أخرى، من خالل عملية ُتعرف باسم التحويل، وفيها تنبعث من 

الُنِوّى الذرية )البروتونات والنيوترونات( جسيمات مشحونة 
ومؤيِّنة نشطة للغاية، و/أو موجات كهرمغنطيسية نشطة للغاية، 

وهو ما ُيدعى انبعاث أشعة غاما.

ويقوم علماء اإليكولوجيا اإلشعاعية بشكل روتيني بإدخال 
كميات صغيرة من ‘املقتفيات اإلشعاعية’، أي نظير مشع، إلى 
نظام بيولوجي معقد، على سبيل املثال، ليكونوا قادرين على 
مراقبة كيفية عمل اخلاليا أو األنسجة. وميكن للعلماء حتديد 
املقتفيات اإلشعاعية من بني سائر املرّكبات الطبيعية واملتطابقة 

تقريبًا. وتنتج ‘البصمة النظائرية’ الفريدة للمقتفيات اإلشعاعية 
أثراً واضحا للعيان في غضون اقتفائها للمغذيات، أو الطاقة، 

أو امللوثات عبر كائن حي أو شبكة غذائية أو نظام إيكولوجي. 
ومن السهل اكتشاف املقتفيات اإلشعاعية بكميات دقيقة، 
ولذلك ميكن إجراء دراسات دون تسميم الكائنات احلية أو 

النظم اإليكولوجية أو التأثير على كيمياء النظام أو ديناميات 
السوائل به. وتطبق الوكالة املقتفيات اإلشعاعية في كلٍّ من 

التجهيزات املختبرية والعمل امليداني، ولكلٍّ منهما نقاط قوته. 
وتتسم التجارب املختبرية مبيزة إيجاد نظم إيكولوجية مبسطة 

واصطناعية ميكن من خاللها دراسة العمليات والتفاعالت 
الطبيعية دون انقطاع. وتعالج الدراسات امليدانية األنظمة 

املعقدة في العالم احلقيقي، وهي ذات قدرة على اإلجابة على 
األسئلة املتعلقة مبصير املرّكبات، والديناميات بني األنواع 

املختلفة، وكيفية التصاق املرّكبات بالرواسب و/أو انتشارها 
كملوثات في البيئة.

وخالل الدراسات امليدانية التي ُترى على نطاق أوسع، ُتستخَدم 
املقتفيات اإلشعاعية في املقام األول للكشف عن عمليات 

انتقال وانتشار واستقرار املواد الكيميائية في البيئة الطبيعية. 
وتطبَّق هذه الدراسات على البيئات الساحلية حيث جرى تقييم 

 المقتفيات اإلشعاعية:
أدوات نووية ضرورية لفهم المحيطات

 ميكن تطبيق دراسات املقتفيات اإلشعاعية في الهياكل العائمة أو التي تسكن قاع البحر وُتعرف باسم ميزوكوزم. 
وهذه األداة التجريبية القيِّمة تسمح بدراسة البيئات الطبيعية حتت ظروف خاضعة للرقابة، وتمع بني فوائد العمل في 

املختبر والعمل امليداني. 
)الصورة من: نيك كوبينغ(.
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ومتحيص مدى تأثير عمليات التخلص من مياه الصرف الصحي 
والنفايات السائلة األخرى. وفي السبعينات من القرن املاضي، 

كشفت سلسلة من الدراسات التجريبية التي ُأجريت على نظم 
البحيرات الكندية، باستخدام مقتفيات إشعاعية للمعادن الثقيلة 
)الكادميوم-109، والزنك-65، والزئبق-203، واحلديد-59، 

والكوبالت-60، والسيزيوم-134، والسيلينيوم-75( 
ومقتفيات إشعاعية للمغذيات )الكربون-14(، عن الكيفية 

التي يتم بها امتصاص املقتفيات في الرواسب واملغذيات. 
وأظهرت أيضًا كيفية انتقال امللوثات من املياه والرواسب إلى 
الكائنات احلية. ومن هناك تدخل هذه امللوثات وتتحرك عبر 
السلسلة الغذائية. وفي اآلونة األخيرة، أثيرت مخاوف بشأن 

التأثير اإلشعاعي الذي رمبا تكون مثل هذه الدراسات امليدانية 
ز تقييم جرعات األحياء غير  قد خّلفته على البيئة. وقد َتركَّ

 1)ERICA البشرية )أداة تقييم اخلطر البيئي من امللوثات املؤينة
فيما يخص دراسة إحدى البحيرات على ما إذا كانت تركيزات 

املقتفيات اإلشعاعية املستخدمة مرتفعة مبا يكفي للتأثير سلبيًا 
على النظام اإليكولوجي؛ وأكدت النتائج أن اجلرعات كانت 

 أدنى من املستويات املرجعية التي حددتها اللجنة الدولية 
للوقاية من اإلشعاعات. ويشير ذلك إلى جدوى استخدام 

املقتفيات اإلشعاعية بأمان في الدراسات التي ُترى على نطاق 
النظم اإليكولوجية.

واملقتفيات اإلشعاعية، مبا لها من تأثير بيئي محدود، قابلة 
لالستخدام في مجموعة متنوعة من التطبيقات اجلديدة إليجاد 

وعي أوسع بالبيئة وبالتحديات التي تواجهها. فمن خالل 
استخدام الكربون-14 أو الفوسفور-32، ميكن دراسة ديناميات 

املغذيات واكتساب فهم أفضل لألسس التي يقوم عليها أي 
نظام إيكولوجي. وباستخدام املناِظرات القصيرة العمر لنواجت 
الصناعة النووية مثل السيزيوم-134 والسترونتيوم-85، أو 

نظائر املعادن الثقيلة، ميكن لعلماء اإليكولوجيا اإلشعاعية دراسة 
تراكم امللوثات في الكائنات احلية البحرية والتضخم األحيائي 

)أي الزيادة التراكمية لتركيز املواد في الكائنات احلية مبستويات 
أعلى بشكل مطرد في السلسلة الغذائية(. والتضخم األحيائي 

هو أحد اجلوانب املهمة للتلوث البحري ويثير القلق بصفة خاصة 
بالنسبة لألحياء األطول عمراً مثل البشر. وتشمل التطبيقات 

األخرى احملتملة للمقتفيات اإلشعاعية استخدامها على النطاق 
املجهري وفيما يخص بطاقات التعريف التي ُتلَصق على اجلزيئات 
العضوية، مثل العقاقير، لتتبع سلوكها عند تفاعل هذه اجلزيئات 

مع الكائنات احلية، بعد إفرازها من جسم اإلنسان ومرورها عبر 
أنظمة الصرف الصحي.

وعلى الرغم من إمكانية استخدام املقتفيات اإلشعاعية على نطاق 
واسع، فإنها محددة بقيود، أبرزها في املقام األول أن دراسة بعض 

العمليات تستلزم استيعاب املقتفيات وانتشارها في البيئة لعدة 
أيام أو لفترة أطول. وفي بيئات املياه املفتوحة، ميكن أن يؤدي 
ذلك إلى انتشار واسع جداً بسبب التيارات، وحركة األمواج، 

وقيام احليوانات املهاجرة بإزالة املقتفيات بعيداً عن منطقة 
الدراسة. ومع ذلك، فإن هذا اخللل ال يقف حائاًل دون دراسة 

بعض موائلنا البحرية األكثر حيوية. ومناطق التطويق الساحلي 
ومزارع تربية األحياء املائية والشعاب املرجانية والهياكل العائمة 
أو التي تسكن قاع البحر، كلها ميكن استخدامها لتقييد حركة 

الكائنات احلية واملقتفيات، مما يجعلها بيئات مواتية جداً ملثل 
هذه الدراسات باستخدام أحدث وسائل التكنولوجيا النووية.

إال أن آخر التقارير عن حالة محيطاتنا مثيرة للقلق في أحسن 
األحوال. فاستغالل املوارد احملدودة لتلك احمليطات، والزيادة 
في التلوث البحري، وتدمير ما بها من موائل ُينتَفع مبا توفره 

من خدمات، كل ذلك يضع ضغوطًا ضخمة على ما حتويه من 
كائنات حية. واملقتفيات اإلشعاعية أدوات نووية فريدة من 

نوعها ميكن استخدامها لدراسة التلوث وانتقاله في السواحل 
واحمليطات. وتسعى الوكالة وشركاؤها لتوفير هذه التقنيات 

النووية من أجل حتسني فهم صحة احمليطات، مع تشجيع البلدان 
على اتخاذ خطوات عملية ملنع حدوث املزيد من التدهور بها.

كاث هيوز، املنظمة األسترالية للعلم والتكنولوجيا النوويني

 1 اخلطر البيئي من امللّوثات املـُؤيـِّنة: التقييم والتصرف

(ERICA)- http://www.erica-tool.com 

 آخر التقارير عن حالة محيطاتنا مثيرة للقلق في 
أحسن األحوال. فاستغالل املوارد احملدودة لتلك 

احمليطات، والزيادة في التلوث البحري، وتدمير ما 
بها من موائل ُينتَفع بها، كل ذلك يضع ضغوطًا 

ضخمة على ما حتويه من كائنات حية.
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