
 إيجاد حلول: سري النكا تثبت أن النشاط اإلشعاعي 
ال يمثل مشكلة في مياهها الساحلية

أكرث من مليون رسيالنيك عىل البحر كمصدر يعتمد 

لدخلهم، ويأيت حوايل نصف مقدار الربوتني 

الحيواين الذي يتناوله سكان الجزيرة من األسامك. ويزود البحر 

سكان البلد بسبل العيش، أو بالتغذية اليومية، أو بكليهام.  

للقوى  فوكوشيام  محطة  حادث  بعد  املخاوف  أبرزت  وقد 

النووية يف 11 آذار/مارس 2011 أهمية رصد املواد املشعة يف 

املحيطات، ولكن رسي النكا ليست لديها املعدات وال الدراية 

الالزمة لقياس مستويات النشاط اإلشعاعي يف مياهها.

ويشعر الرسيالنكيون بقلق خاص إزاء نوعية األسامك التي 

الحياة  علوم  شعبة  مدير  وادوغي،  فاجريا  يقول  يأكلونها. 

نرصد  أن  علينا  “كان  الذرية يف رسي النكا:  الطاقة  مبجلس 

النشاط اإلشعاعي لعينات األسامك التي يتم جمعها من الصيد 

املحيل، ومن األسامك املجمدة املستوردة، ومن األسامك املعلبة 

املستوردة من بلدان أخرى.” 

وقد أطلقت الوكالة الدولية للطاقة الذرية مرشوعاً ملساعدة 

النشاط  ملستويات  معايري  وضع  عىل  املنطقة  يف  بلداً   24

اإلشعاعي، الطبيعي وكذلك االصطناعي، يف مياهها الساحلية 

)أنظر اإلطار(. 

واكتشف وادوغي و فريقه السيزيوم-137 يف عينات األسامك 

املعلبة املستوردة، ولكن فقط مبستويات ضئيلة. ويتم دامئاً 

اكتشاف مستويات منخفضة من السيزيوم يف املياه والرواسب 

عن  الناشئ  النووي  الغبار  نتيجة  فقط  ولكن  الرسيالنكية، 

اختبارات األسلحة النووية يف الخمسينات والستينات. ويضيف 

بأن  الجمهور  الرسالة إىل  إيصال  للمساعدة يف  أنه  وادوغي 

املأكوالت البحرية لديهم مأمونة، أُطلِقت حملة إعالنية عرب 

واملستوردين  األسامك  صيد  صناعة  بواسطة  توعية  برامج 

ومجلس الطاقة الذرية. 

الحصول عىل األدوات
قبل بدء املرشوع، كانت لدى مجلس الطاقة الذرية القدرات 

األساسية لتحليل قياس طيف أشعة غاما، ولكن مل يكن ميكنه 

القيام بأي تحليل للعينات البحرية، وهو أمر رضوري إلنشاء 

قاعدة بيانات عن النشاط اإلشعاعي البحري.

ومن خالل حلقات العمل والتدريب بواسطة الوكالة الدولية 

الذرية منهجيات ألخذ  الطاقة  أنشأ مجلس  الذرية،  للطاقة 

العينات وإجراءات تحليلية – مام سمح له برصد مستويات 

النشاط اإلشعاعي املوجودة يف رواسب قاع البحر ومياه البحار 

واألسامك البحرية واألعشاب البحرية.

من  أموال  تأمني  الذرية  الطاقة  مجلس  استطاع  والحقاً، 

مّكن  مام   – تطوراً  أكرث  جديدة  معدات  لرشاء  الحكومة 

موظفيه من التقاط آثار طفيفة جداً من النويدات املشعة 

وإنشاء بيانات مرجعية. يقول وادوغي: “لقد ساعدت هذه 

األداة مساعدًة كبرية يف تحليل العينات بسبب قدرتها العالية”. 

ويضيف أن التعاون مع هيئة حامية البيئة البحرية كان أحد 

النقاط الرئيسية يف نجاح املرشوع يف رسي النكا.

ويضيف وادوغي أنه يف كانون األول/ديسمرب املايض استطاع 

لتحليل  معدات  عىل  الحصول  أيضاً  الذرية  الطاقة  مجلس 

يسحبون  سري النكا  في  علماء 
لرصد  البحر  من  عينات 

مستويات النشاط اإلشعاعي. 
)الصورة من: مجلس الطاقة الذرية(

نرصد  أن  علينا  “كان 
لعينات  اإلشعاعي  النشاط 

األسماك”. 

- فاجيرا وادوغي، مدير شعبة علوم الحياة 

بمجلس الطاقة الذرية في سري النكا.

بقلم مايكل أمدي مادسن

البيئة
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عينات البيانات األولية للسرتونتيوم-90 – وهو ناتج لالنشطار 

النووي يف محطات القوى النووية ويف الغبار النووي الناشئ 

الدولية  الوكالة  إىل  النووية – ويتطلع  األسلحة  عن تجارب 

للطاقة الذرية لتقديم املساعدة والتدريب من أجل تحقيق 

أفضل استخدام للمعدات الجديدة.

ورسي النكا ليست البلد الوحيد الذي ال ميلك بيانات أولية عن 

النشاط اإلشعاعي البحري. ففي جميع أنحاء آسيا واملحيط 

الهادئ، تفتقر بلدان كثرية إىل املهارات أو املعدات أو األموال 

ولتلبية  بانتظام.  البحري  اإلشعاعي  النشاط  لقياس  الالزمة 

احتياجات هذه البلدان، أقامت الوكالة الدولية للطاقة الذرية 

مرشوعاً ملساعدة 24 بلداً عىل تطوير قدرات الرصد البحري، 

مع الرتكيز عىل الكشف عن السيزيوم. تقول يوالندا أوسفاز، 

رئيسة مخترب الوكالة للقياس اإلشعاعي: “إن مختلف البلدان 

البحري”.  اإلشعاعي  النشاط  لرصد  مختلفة  قدرات  لديها 

“وعندما بدأنا هذا املرشوع، كانت هناك بعض الدول الجزرية 

الصغرية حيث كان علينا أن نبدأ من الصفر، بينام يف حالة دول 

أخرى ساعدنا عىل تحسني قدرتها أو تنقيح أساليبها.”

الخطوة التالية
يف رسي النكا، أقنع املرشوع صناع السياسات برضورة وجود 

برنامج للرصد وأّمن األموال الكافية لتطوير البنية األساسية. 

وخّصص مجمع جديد للمختربات، سيكتمل بحلول عام 2016، 

مختربات ألغراض قياس طيف أشعة غاما وقياس طيف أشعة 

ألفا وبيتا والكيمياء اإلشعاعية.

ورسي النكا لديها اآلن قاعدة بيانات راسخة من البيانات األولية 

املتعلقة مبياهها، وهو ما تأمل يف الحفاظ عليه وتوسيعه مع 

إضافة املزيد من البيانات. يقول وادوغي: “إن الخطوة التالية 

هي توسيع خطتنا ألخذ العينات إىل املياه العميقة يف حوض 

منار إلنشاء قيم معيارية هناك.” وستضاف البيانات املعيارية 

للطاقة  الدولية  الوكالة  بيانات  قاعدة  إىل  يتم جمعها  التي 

النشاط  بيانات  وقاعدة  البحرية  املعلومات  لنظام  الذرية 

اإلشعاعي البحري آلسيا واملحيط الهادئ، بحيث ميكن للبلدان 

األخرى الوصول إليها بسهولة.

إن الكشف عن كميات ضئيلة من النويدات املشعة يف عينة 

أمر صعب ويتطلب معدات متخصصة وحساسة جداً. وليك 

إذا كان  املعنية مبراقبة اإلشعاع برسعة ما  السلطات  تعرف 

فإنها تحتاج إىل  أم ال،  املكتشف من مصدر جديد  اإلشعاع 

بيانات أولية – أي ‘معيار’.

واملعيار هو البيانات األساسية لقاعدة البيانات والتي تساعد 

عىل الرصد يف املستقبل. وإذا احتوت عينة جديدة عىل نويدة 

مشعة، ميكن مقارنتها باملعيار ملعرفة ما إذا كانت من أصل 

جديد.

ومعظم املحيطات بها مستويات منخفضة جداً من النويدات 

املشعة – عادًة من الغبار النووي الناشئ عن تجارب األسلحة 

النووية التاريخية. وعندما يتم الكشف عن نويدات مشعة، 

فإن التمكن من مقارنتها ببيانات عينات سبق أخذها ميكن أن 

يُظِهر ما إذا كان التلوث قدمياً أم جديداً.

أماكن مواقع الرصد يف 

جميع أنحاء رسي النكا

العلوم
ما هو املعيار؟

سري النكا
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