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التقنيات النووية يف املناطق القطبية تُستخَدم 

والجبلية لدراسة تغيُّ املناخ وأثره عىل 

جودة األرايض واملياه والُنظم اإليكولوجية من أجل تحسني 

صون تلك املوارد وإدارتها.

بيانات  العامل  أنحاء  جميع  من  الباحثون  يستخدم  وسوف 

مستمدة من 13 موقعاً مرجعياً الستخالص استنتاجات بشأن 

تأثيات املناخ الرسيع التغيُّ عىل املنطقة القطبية الشاملية 

الجنوبية،  القطبية  القارة  من  الغربية  واملنطقة  والجبال 

البيئيني،  واألخصائيني  املحلية،  املجتمعات  قلق  أثارت  التي 

متوز/ من  الفرتة  وخالل  السياسات.  وصانعي  والعلامء، 

يوليه 2015 حتى متوز/يوليه 2016، سيستخدمون التقنيات 

النظيية والنووية، وكذلك األساليب التحليلية الجيوكيميائية 

األخرى.  العلمية  التخصصات  من  املستمدة  والبيولوجية 

وسوف ميكِّنهم ذلك من تتبع مياه الرتبة، ورصد حركة الرتبة 

عىل  الرسمدي  الجليد  ذوبان  تأثيات  وتقييم  والرواسب، 

الغالف الجوي، وكذلك عىل األرض واملياه والُنظم اإليكولوجية 

الهشة يف املناطق الجبلية والقطبية. وتُطبِّق القياسات عدة 

 2014 الثاين/نوفمرب  أُجِريَت منذ ترشين  اختبارات موقعية 

للوصول بتقنية أخذ العينات إىل املستوى األمثل.

عدم  إىل  يؤدي  سوف  املناخ  تغيُّ  أن  من  كثيون  ويخىش 

استقرار أنواع الرتبة ونقص كميات املياه املتاحة للمجتمعات 

التي تعيش يف املناطق الجبلية. ويسود أيضاً شعور بالقلق من 

أن غازات الدفيئة املحتجزة يف تربة تلك املناطق منذ آالف 

السنوات ستنطلق اآلن يف الغالف الجوي مسببَة مزيداً من 

التغييات يف مناخ األرض.

ورشعت الوكالة يف مرشوع تعاون تقني مدته أربع سنوات 

دولية  منظامت  وست  بلداً   23 فيه  يشارك   )2017-2014(

لتقييم ما إذا كانت تلك املخاوف بشأن تغيُّ املناخ مربَّرة أم 

غي مربَّرة، ولتحديد ما ميكن عمله إن كانت مربَّرة. 

ذ يف املناطق القطبية والجبلية  وبالرغم من أن املرشوع سينفَّ

فإن نتائجه، خاصًة ما يتصل منها بالجليد الرسمدي والكربون 

يف الغالف الجوي، ستنطوي عىل آثار عاملية.

يشي غيد دركون، رئيس مخترب إدارة الرتبة واملياه وتغذية 

املحاصيل التابع للُشعبة املشرتكة بني الفاو والوكالة الستخدام 

التقنيات النووية يف األغذية والزراعة، إىل أن أثر تغيُّ املناخ يف 

املناطق الجبلية والقطبية ”غي مفهوم متاماً يف كل الحاالت. 

وهذا هو السبب وراء األهمية الكبية لهذا املرشوع. ولكن 

ذلك املرشوع مهم أيضاً بدرجة كبية يف سياق النظر إىل ما 
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الثلجي  الغطاء  أي   - الجليدي  الغالف  يتغيَّ  عندما  يحدث 

والكتل الجليدية واألنهار الجليدية والجليد الرسمدي - وما 

يحدث من حيث انبعاثات غازات الدفيئة وتوافر مياه الرتبة 

والرواسب وتوزُّعها، واستقرار املنحدرات، والتعرية الساحلية“.

النظر إىل املايض من خالل النظائر
إيفانجليستا دا سيلفا، وهي متخصصة يف علم  وفق هيتور 

يف  جانيو  دي  ريو  دو  إستادو  دو  بجامعة  القديم  املناخ 

الربازيل، يشمل أحد املكونات الرئيسية للمرشوع استخدام 

النووية لفهم السلوك املناخي يف املايض من أجل  التقنيات 

التنبؤ باملستقبل. 

وتتيح التقنيات النظيية والنووية للعلامء قراءة تاريخ األرض 

املحفوظ يف السجالت الخاصة بالطبيعة. وهذه السجالت هي 

الجليد املوجود يف األنهار الجليدية أو األغطية الجليدية القطبية. 

وهي الرتبة والرواسب املوجودة يف البحيات واملحيطات، واملادة 

العضوية يف األرض أو يف األشجار. والنظائر هي أشكال مختلفة 

لنفس العنرص ولكنها مختلفة يف عدد نيوترونات كلٍّ منها.

طبقات  يف  والنسب  النظيي  الرتكيب  قياس  طريق  وعن 

املناخ  تاريخ  بناء  إعادة  املمكن  من  والجليد،  الرواسب 

ات التي طرأت عىل تركيزات غازات الدفيئة عىل امتداد  والتغيُّ

فرتات زمنية طويلة للغاية. وميكن تطبيق نفس التقنيات عىل 

يف  املناخ  تغيُّ  تأثي  كيفية  عن  معلومات  الستخالص  الرتبة 

املناطق القطبية والجبلية عىل حركة الرتبة ونوعيتها، وعىل 

إنتاج غازات الدفيئة. 

وميثِّل فهم أحداث تغيُّ املناخ يف املايض وكيفية استجابة البيئة 

لتلك التغييات طريقة ممتازة لفهم التغييات الراهنة واملقبلة 

يف املناخ وإعداد ما يناسبها من استجابات.

التكيُّف – السؤال األكرب
ستعقد الوكالة يف متوز/يوليه 2015 دورة تدريبية يف سفالبارد، 

بالرنويج، لنحو 20 من الحاصلني عىل ِمنح دراسية من مختلف 

املواقع املرجعية لتعليمهم كيفية استخدام أساليب االختبار 

املطلوبة. كام سُيَسل الخرباء الحقاً إىل مختلف األماكن لتوفي 

تعليامت املتابعة، حسب ما تقتضيه الحاجة.

باحثون يف طريقهم لجمع عينات من 

الرتبة يف جزيرة امللك جورج باملنطقة 

القطبية الجنوبية.

علامء يشقون طريقهم عرب كهف 

جليدي للوصول إىل أفضل أماكن 

أخذ العينات.
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َه إلى جزيرة الملك جورج في  أعضاء فريق البحث العلمي الذي تََوجَّ
المنطقة القطبية الجنوبية.

)الصور من: غيرد دركون/الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وبيالت مافليودوف/األكاديمية الروسية للعلوم(

العينات  أخذ  عمليات  تحليل  النهج  هذا  يكفل  وسوف 

املرشوع  معيارياً، وهو عنرص هام يف هذا  النتائج  ومقارنة 

املتعدد البلدان.

وسيجري جمع العينات وتحليل البيانات يف الفرتة من متوز/

يوليه 2015 حتى متوز/يوليه 2016. ويقول دركون ”إذا مضت 

إىل  ننطلق  يرام فسوف  ما  املرشوع عىل  من  املرحلة  هذه 

مرحلة أخرى نتناول فيها الطريقة التي ميكن أن نتكيَّف بها مع 

تغيُّ املناخ. فتقييم األثر ليس سوى جانب واحد، أما السؤال 

األكرب فهو الطريقة التي ميكن أن نستخدم بها تلك املعلومات 

ملساعدة املجتمعات املحلية يف املناطق الجبلية عىل التكيَّف“.

التعاون وتغيري السياسات
ق املرشوع األقاليمي وخبي  يقول بوالت مافليودوف، وهو منسِّ

يف علم الجليد من معهد الجغرافيا التابع لألكادميية الروسية 

للعلوم ”أعتقد أن نجاح هذا املرشوع سيكون حافزاً للتعاون 

بني البلدان من القارات كافة وبني التخصصات العلمية، وهو 

ما سيساعدنا عىل دراسة تغيُّ املناخ وفهمه بصورة أفضل يف 

النتائج  الجبال واملناطق القطبية. وسوف يستفاد جيداً من 

يف صياغة توصيات بشأن سياسة التكيَّف مع تغيُّ املناخ التي 

الهيئة الحكومية الدولية املعنية بتغيُّ  تعكف عىل دراستها 

املناخ“.

العضوية  املادة  عمر  تحليل 

أن  ميكن  الرتبة  يف  ونوعيتها 

يكشف للعلامء الكثري عن تغريُّ 

املناخ يف املستقبل.

نهر صغري يجرف كميات كبرية من 

الرواسب من املرتفعات العليا.
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