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بالشعاع  المسح  صندوق 
يمكن  حيث  اإللكتروني 
الصحي  الصرف  مياه  تشعيع 
اإللكترونية  األشعة  عن طريق 

ذات الطاقة العالية. 
الطاقة  تكنولوجيا  معهد  من:  )الصورة 

النووية ومصادر الطاقة الجديدة/ داشنغ(  

الصني الستخدام تكنولوجيا اإلشعاع كجزء من تسعى 

طرق معالجة مياه الرصف الصحي فيها من 

أجل تعزيز الجهود املبذولة إلدارة النفايات الصناعية بطريقة 

صديقة للبيئة. 

"إن معالجة املياه الناتجة من صناعاتنا أمر بالغ األهمية، لذلك 

فإننا نفعل ذلك منذ فرتة طويلة. واآلن نريد أن تصبح أقدر عىل 

جعل مياهنا أنظف،" كام قال جيانلونغ وانغ، نائب رئيس معهد 

بجامعة  الجديدة  الطاقة  النووية ومصادر  الطاقة  تكنولوجيا 

تسينغهوا يف بيجني. "ونحن نتلقى الكثري من الدعم من الوكالة 

الستخدام التكنولوجيات القامئة عىل األشعة اإللكرتونية من أجل 

مساعدتنا يف التخلص من ملوثات املياه املختلفة مبا ال تستطيع 

األساليب األخرى أن تفعله من تلقاء نفسها."

ومعجالت األشعة اإللكرتونية هي آالت تنتج حزماً من الشعاع 

اإللكرتوين ميكن استخدامها لتنظيف مياه الرصف الصحي، من 

الصحي هي  اإلطار(. ومياه الرصف  )أنظر  أشياء أخرى  بني 

مياه تأثرت سلباً من استخدامها يف أنشطة برشية، كاألغراض 

الصناعية أو الزراعية مثالً. 

وميكن أن تحتوي مياه الرصف الصناعي عىل مجموعة متنوعة 

من املواد الكيميائية، مبا يف ذلك مبيدات اآلفات واملواد العضوية 

واملواد الكيميائية واألصباغ. وميكن أن تكون هذه املواد ضارة، 

ويف بعض الحاالت، سامة جداً. وقبل إطالق هذه املياه أو إعادة 

استعاملها، يجب معالجتها لتقليل كمية هذه امللوثات من أجل 

منعها من االنتشار إىل موارد املياه السطحية والجوفية. 

وعىل مدى عقود، كانت الصني تنظف مياه الرصف الصحي 

عىل  تنطوي  التي  التقليدية  املعالجة  طرق  باستخدام  فيها 

عمليات فيزيائية ومواد كيميائية. ولتلبية سياساتها التقييدية 

بشأن توفري الطاقة والحفاظ عىل البيئة، تعمل الصني حالياً 

عىل التوسع يف استخدام تكنولوجيا اإلشعاع إلزالة امللوثات 

الضارة من مواد مثل السيانيد والزيوت والشحوم واألصباغ 

وغريها من املاء املتبقي، كام قال شيجون هي، األستاذ املشارك 

يف معهد تكنولوجيا الطاقة النووية ومصادر الطاقة الجديدة. 

وأضاف سونيل سابهاروال، أخصايئ معالجة اإلشعاع يف الوكالة، 

قائالً إن العمليات التقليدية صعبة وغري فعالة ومكلفة عند 

استخدامها وحدها.

وقال سابهاروال "ميكن أن تكون معجالت الحزم اإلشعاعية 

التكلفة  حيث  من  وفعالة  الكفاءة  بالغة  وسيلة  اإلكرتونية 

ملعالجة مياه الرصف الصحي." وأوضح قائالً إن أنواعاً مختلفة 

من امللوثات بحاجة إىل طرق معالجة مختلفة، والجمع بني 

يقيض عىل  أن  أخرى ميكن  أساليب  مع  اإلشعاع  تكنولوجيا 

العضوية  املواد  يفكك  وأن  امللوثات  من  متنوعة  مجموعة 

ثانوي ويتطلب  تلوث  بينام ال يرتك أي  أكرث فعالية،  بشكل 

القليل جداً من املواد الكيميائية اإلضافية أو ال يقتيض أياً منها. 

التعاون عرب القطاعات
"إن الصني تتخذ نهجاً متعدد الجوانب ملعالجة مياه الرصف 

من  الرشكاء  من  متنوعة  مجموعة  مع  وتتعاون  الصحي، 

القطاعني الخاص والعام، مبا يف ذلك الوكالة، لتطوير الدراية 

األساليب  مع  جنب  إىل  جنباً  اإلشعاع  تكنولوجيا  مجال  يف 

األخرى،" كام قال كينيث هسياو، رئيس رشكة جيانغسو داشنغ  

املحدودة ألجهزة معجالت اإلكرتونات يف جيانغسو بالصني. 

وأوضح مسعود مالك، املسؤول عن إدارة الربامج يف الوكالة 

الذي يعمل مع الصني، قائالً إن الصني تركز، مع الوكالة، عىل 

سبل استخدام  التشعيع باألشعة اإللكرتونية من أجل استهداف 

األدوات  هذه  فعالية  وإثبات  امللوثات  من  معينة  أنواع 

اإلشعاعية العتامدها عىل نطاق أكرب وأوسع يف املستقبل. 

 التكنولوجيا اإلشعاعية تساعد الصناعات 
في الصين على جعل المياه أنظف

بقلم نيكول جاويرث

متعدد  نهجاً  الصين  "وتتخذ 
مياه  لمعالجة  الجوانب 
وتتعاون  الصحي،  الصرف 
من  متنوعة  مجموعة  مع 
القطاعين  من  الشركاء 
الخاص والعام، بما في ذلك 
في  الدراية  لتطوير  الوكالة، 
اإلشعاع  تكنولوجيا  مجال 
جنباً إلى جنب مع األساليب 

األخرى."

— كينيث هسياو، رئيس شركة جيانغسو 

داشنغ  المحدودة ألجهزة معجالت 

اإلكترونات في جيانغسو بالصين

حلول لمكافحة التلوث
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أثناء  الماء  قذف  يتم 
الملوثات  إلزالة  معالجته 
غير  والروائح  واأللوان  الضارة 

المرغوب فيها. 
الطاقة  تكنولوجيا  معهد  من:  )الصورة 

النووية ومصادر الطاقة الجديدة/ داشنغ(  

وقال مالك "إن الوكالة تدعم الصني يف تطوير التشعيع باألشعة 

اإللكرتونية من أجل معالجة مياه الرصف الصحي، وإزالة بعض 

امللوثات، واملساعدة عىل ضامن أن تبقى موارد املياه نظيفة 

ومأمونة."

من بلد إىل آخر
املياه ليست مقيّدة بحدود، ولذلك فإن التعاون الدويل ووضع 

طرق للمعالجة الفعالة عىل املستوى الوطني أمر رضوري، 

كام قال مالك . "وإذا وصلت مياه الرصف الصحي امللوثة إىل 

مصدر للمياه السطحية أو الجوفية، ميكن للملوثات أن تنترش 

إىل أماكن أخرى من خالل املوارد املائية املشرتكة واملطر. لذلك 

من املهم أن يتم جعل املاء نظيفاً قبل إطالقه."

أن تساعد  الصني  الوكالة يف  لدراسات مثل مشاريع  وميكن 

تبنينِّ  وأن  التكنولوجيات  هذه  وتطوير  بحث  تعزيز  عىل 

لبلدان أخرى كيف ميكنها أن تستوعبها وتستخدمها. ويف هذه 

الحالة، فإنها تزود الصناعات بالوسائل املناسبة لتنظيف نواتج 

أنشطتها وتعزز أكرث جهود حامية البيئة. 

وقال مالك "حتى اآلن هناك عدد قليل من مثل هذه املشاريع، 

لذلك فإن مرشوع الصني مع الوكالة ميكن أن يكون مصدراً 

للدراية واملعرفة يك يتسنى للبلدان والصناعات األخرى اعتامد 

هذه األدوات ألغراض استخداماتها الخاصة." "ومع قيام املزيد 

من الصناعات بصقل أساليبها ملعالجة مياه الرصف الصحي، 

تصبح تلك املياه أنظف، مام يساعدنا عىل حامية البيئة والناس 

ومواردنا املائية يف جميع أنحاء العامل." 

التي  العالية  الطاقة  ذات  اإللكرتونات  استخدام حزم  ميكن 

الرصف  مياه  ملعالجة  اإللكرتونية  األشعة  معجالت  تنتجها 

األلوان  وإزالة  الضارة  امللوثات  تقليل  طريق  عن  الصحي 

والروائح غري املرغوب فيها. 

وأثناء عملية املعالجة، يتم مترير املاء عرب غرفة تَُعرَّض إلشعاع 

يف  كيميائية  تفاعالت  إىل  ذلك  ويؤدي  ل.  املعجنِّ من  مؤينِّن 

امللوثات، مام يسبنِّب تحللها إىل أجزاء أكرث قابلية للترصف فيها 

وأسهل يف معالجتها. ثم يتم مترير املياه عرب معالجة للتحلل 

األحيايئ تحّل هذه املكونات أكرث قبل إطالق املياه املعالَجة أو 

إعادة استخدامها. وهذا األسلوب ال يجعل املياه مشعة أو يرتك 

أي إشعاع وراءه. 

الِعلم 
 معالجة مياه الرصف الصحي باستخدام معجالت 

األشعة اإللكرتونية

حلول لمكافحة التلوث


