
معدالت يقول  يف  العادي  غري  االرتفاع  إن  العلامء 

هطول األمطار يف أنحاء كثرية من العامل ناجم 

عن تغري املناخ. وبالنظر إىل أن الهواء الدافئ ميكنه أن يحمل 

كميات أكرب من املياه فمن املنطقي أن يزيد ارتفاع درجات 

الحرارة من فرص ازدياد حاالت هطول األمطار. وعندما يقرتن 

َجيَشان البحار باشتداد األمطار فإن النتيجة شبه املؤكدة هي: 

الفيضانات.

األكرث حدوثاً، وتتعرض  الطبيعية  الكوارث  والفيضانات هي 

للفيضانات.  الخصوص  وجه  آسيا عىل  جنوب رشق  منطقة 

وتشري التوقعات إىل أن تغري املناخ وتقلباته سيُحدثان زيادات 

سطح  مستويات  ارتفاع  إىل  وسيؤديان  األعاصري  أنشطة  يف 

رشق  جنوب  يف  مواسمها  غري  يف  املوسمية  واألمطار  البحر 

آسيا ويف غريها من املناطق. وميكن أن يسبب ذلك فيضانات 

مدمرة تجتاح بلداناً مثل باكستان وتايلند والفلبني وفييت نام 

وكمبوديا والو.

والطريق إىل النهوض من ويالت الفيضانات الكبرية أمام سكان 

هذه البلدان الذين نجوا من تلك الفيضانات ميكن أن يكون 

عليهم  يتعني  الفيضانات،  مياه  انحسار  ومع  وشاقاً.  طويالً 

التعامل مع أشكال جديدة من الفيضانات: وهي فيضانات 

بناء  إعادة  كيفية  بشأن  املخاوف  وتثري  القلق  عىل  تبعث 

منازلهم واستعادة حياتهم ومدنهم. وتواجه الحكومات هي 

األخرى تحديات هائلة يف إعادة بناء الطرق واملباين العامة 

تلوثها  أو  تدمرها  التي  الطبيعية  واملوارد  األساسية  والبنية 

الفيضانات.

إعادة البناء باستخدام األدوات 
العلمية

أي  إجراء  قبل  بالفيضانات  املنكوبة  املناطق  إصالح  يجب 

املشرتكة  الشعبة  أطلقت  الغاية،  لهذه  وتحقيقاً  تنمية. 

األغذية  يف  النووية  التقنيات  الستخدام  والوكالة  الفاو  بني 

يف  النطاق  وواسعة  السنوات  متعددة  مشاريع  والزراعة 

املنطقة ملساعدة البلدان املنكوبة بالفيضانات عىل إعادة بناء 

مواردها الرئيسية واتخاذ تدابري للتخفيف من أثر الفيضانات 

يف املستقبل.

وسوف تستخدم هذه املشاريع التقنيات النووية والنظريية 

قبل  سواء  الفيضانات،  إلدارة  متكامل  حل  إىل  للتوصل 

الفيضانات الكبرية أو بعدها )أنظر اإلطار(.

يقول رميوند سوكغانغ، وهو كبري أخصائيي البحوث العلمية 

يف معهد البحوث النووية الفلبيني، ”إن استخدام التقنيات 

النووية سيمكِّننا من تحسني تتبُّع املصادر ومسارات األمراض 

املترضرة  املناطق  يف  واملياه  الرتبة  وتحركات  واملغذيات 

بالفيضانات“.

ويضيف سوكغانغ أن ”هذه املعرفة ستكون قيِّمة للغاية يف 

الفيضانات  البلدان عىل إيجاد حل متكامل إلدارة  مساعدة 

وإلعادة اإلعامر عىل أساس املعرفة العلمية السليمة“.

ويوضح سوكغانغ أن خرباء من أسرتاليا ونيوزيلندا قاموا مؤخراً 

بزيارة املناطق األشد ترضراً من إعصار هايان العايت الذي اجتاح 

الساحل الرشقي للفلبني يف ترشين الثاين/نوفمرب 2013. وأجرى 

الوكالة  من  مدعوم  مرشوع  إطار  يف  يعملون  الذين  الخرباء 

استقصاًء للمناطق املترضرة واقرتحوا تقنيات نووية الستخدامها 

يف تحديد مصادر الرواسب وكذلك يف تدريب النظراء املحليني 

عىل استخدام التقنيات النظريية وغريها.

ويرغب املسؤولون املحليون يف تقييم التغيريات التي طرأت 

مدينة  يف  ونوعيتها  ودينامياتها  الجوفية  املياه  دوران  عىل 

عملية  ديناميات  ودراسة  هايان،  اإلعصار  جراء  تاكلوبان 

االنتعاش الطبيعي للمنطقة، ومحاولة ترسيع استصالح البيئة 

املترضرة.

ويسود اعتقاد عىل نطاق واسع بأن الفيضانات الناجمة عن 

اشتداد العواصف املصاحبة رمبا تكون قد لوثت املياه الجوفية 

ونظم مستودعات املياه الجوفية يف املدينة باملواد العضوية 

املتعفنة والجثث املتحللة ومياه البحر. كام أنه رمبا مل تعد 

الحقول املحيطة باملنطقة صالحة للزراعة بسبب وجود امللح 

وامللوثات التي تنتقل عن طريق مياه الفيضانات إىل الرتبة. 

ومع ذلك، تحتاج السلطات املحلية إىل الحصول عىل معلومات 

علمية موثوقة وفعالة تضع عىل أساسها خططها وسياساتها 

وإجراءاتها واسرتاتيجياتها التخفيفية. وتعد التقنيات النووية 

عندما تمور البحار وتشتد األمطار: التقنيات النووية 
في إدارة الفيضانات

بقلم رودولف كويفنكو
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الطريق إلى االنتعاش يمكن أن 
يكون طويالً ومحفوفاً بالمشاق 

أمام سكان الفلبين الذين 
صمدوا في وجه فيضان كبير.

)الصورة من: المعهد الدولي لبحوث األرز(

أدوات قوية ميكن أن تكشف عن هذه املعلومات التي تشتد 

الحاجة إليها.

نهج إقليمي إلدارة الفيضانات
رائدة ملساعدة  تجربة  الفلبني  الجارية يف  األعامل  ستشكل 

البلدان األخرى يف املنطقة.

تقول يل خينغ هنغ رئيسة قسم إدارة الرتبة واملياه وتغذية 

الفاو والوكالة الستخدام  املشرتكة بني  الشعبة  املحاصيل يف 

التقنيات النووية يف األغذية والزراعة إن الهدف العام يتمثل 

التقنيات  استخدام  عىل  اآلسيوية  البلدان  قدرة  تحسني  يف 

النووية يف استحداث نظم زراعية قادرة عىل الصمود يف وجه 

حاالت الفيضانات والتكيف معها. وتوضح أن كفاءة استخدام 

استنباط  البلدان عىل  والنظريية ستساعد  النووية  التقنيات 

الفيضانات، وتحسني مامرسات  قادرة عىل تحمل  محاصيل 

إدارة مغذيات الرتبة واملياه من أجل إعادة اإلعامر والتكيف 

يف أعقاب الفيضانات، وتحقيق املستوى األمثل من استخدام 

موارد األعالف املحلية والتشخيص الرسيع لألمراض الحيوانية، 

التنبؤ  أجل  من  املائية  للموارد  شاملة  تقييامت  وإجراء 

بالفيضانات املحتملة، ووضع اسرتاتيجيات الستغالل إمكانات 

السهول الفيضية يف استيعاب مياه الفيضانات. 

مختربات  يف  تدريبية  دورة  عقد  املزمعة  األنشطة  وتشمل 

بيئة  يف  الحيوانية  لألمراض  املبكر  االكتشاف  حول  الوكالة 

ما بعد الفيضانات، مع الرتكيز عىل األمراض املنقولة باملياه 

واألمراض املحمولة بالنواقل؛ ودورة يف الصني للتدريب عىل 

والنظائر  املتساقطة  املشعة  النويدات  تقنيات  استخدام 

املستقرة الخاصة مبركبات معينة وغريها من التقنيات ذات 

إعادة  وجهود  الفيضانات  مخاطر  من  التخفيف  يف  الصلة 

اإلعامر يف أعقاب الفيضانات يف آسيا؛ ودورة تدريبية إقليمية 

يف تايلند عىل استخدام التطبيقات النظريية والجيوكيميائية 

يف التخفيف من مخاطر الفيضانات. وباإلضافة إىل ذلك، ميول 

مخترب أرغون الوطني يف الواليات املتحدة حلقة عمل لصانعي 

الفيضانات  إدارة  بأهمية  الوعي  تعميق  أجل  من  القرار 

والتخفيف من آثارها.

وتقول يل هنغ ”ستساعد هذه األنشطة معاً عىل تعزيز قدرات 

الدول األعضاء يف مجال استخدام التقنيات النووية باالقرتان 

الوطني واإلقليمي يف  التعاون  التقليدية، وتعزيز  النهج  مع 

إدارة الفيضانات. وسوف تكفل أيضاً توافر املعرفة العلمية 

لها من أجل التنبؤ بالوقت الذي ميكن أن تقع فيه الفيضانات 

التالية وكذلك مداها املحتمل“.

النووية  التقنيات  استخدام  خالل  من  للعلامء،  ميكن 

التقليدية، أن يدرسوا بكفاءة  النهج  والنظريية باالقرتان مع 

مستودعات  ونظم  الجوفية  املياه  عىل  الفيضانات  تأثريات 

املياه الجوفية، وتحديد املدة الزمنية التي تحتاج إليها تلك 

كانت  التي  حالتها  إىل  وتعود  نفسها  بناء  تعيد  يك  املوارد 

كبرياً  اعتامداً  العلامء  ويعتمد  الفيضان.  وقوع  قبل  عليها 

عىل التقنيات النظريية لتطوير أو تحديد املحاصيل القادرة 

الرتبة  تعرية  اتجاهات  ودراسة  الفيضانات؛  تحمل  عىل 

الفيضانات؛ وتحسني مامرسات  مياه  التلوث من  ومسارات 

أدىن  إىل  التقليل  أجل  من  واملحاصيل  واملياه  الرتبة  إدارة 

 حد من وصول الفيضانات إىل مراحل الذروة والتكيف مع 

أحداث الفيضانات.

 وتستخدم هذه التقنيات يف معظمها نظائر مستقرة ليست مشعة،

أو ذات تركيزات إشعاعية ضعيفة جداً كام يف حالة الرتيتيوم.

ويف الوقت نفسه، يساعد تطبيق تكنولوجيا النظائر لرصد خزن 

الرتبة واملياه يف نظم الري مبناطق كاملة يف تعزيز قدرة البلد 

عىل التنبؤ بالفيضانات يف املستقبل واألرضار املحتملة التي ميكن 

أن تنجم عنها.

العلوم
استخدام النظائر املستقرة يف السيطرة عىل الفيضانات وإعادة اإلعامر
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