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المقتفيات  تقنيات  تستطيع 
على  تساعد  أن  اإلشعاعية 
االقتصاد في عمليات التجريف 
التي تترك المرافئ عميقة بما 
السفن  الستيعاب  الكفاية  فيه 
لة بشحنات أكبر.  الكبرى المحمَّ

 )الصورة من: أ. هارداكري

.)Flickr.com/CC BY 2.0/

رشيط ساحيل يبلغ أكرث من 8500 كيلومرت، بوجود 

صادرات  مجموع  من  املائة  يف   90 فإنَّ 

الربازيل ووارداتها متر عرب موانئها.

وقد ُشيِّد العديد من املوانئ واملرافئ الرئيسية يف البلد منذ 

الشحن مفتوحة  وإبقاء ممرات  100 سنة مضت.  أكرث من 

لة بشحنات  ومتكني هذه املوانئ من استيعاب سفن أكرب محمَّ

أكرب وأكرب مسألة تتطلب عمليات تجريف متواصلة وبتكاليف 

عالية يف الكثري من األحيان.

وقال جيفريسون فيانا بانديريا، كبري الباحثني يف إدارة البيئة التابعة 

للهيئة الوطنية للطاقة النووية يف الربازيل، إنَّ استخدام التقنيات 

واملرافئ  املوانئ  ونقلها عرب  الرواسب  تراكم  لدراسة  النووية 

الرئيسية )انظر اإلطار( قد أدى، عىل مر السنني، إىل متكني الربازيل 

من تحقيق وفورات مباليني الدوالرات يف تكاليف التجريف.  

مها الوكالة، دأب بانديريا وفريق  وبفضل املساعدة التي تقدِّ

من العلامء عىل استخدام مقتفيات إشعاعية لرسم خريطة 

الربازيل  الرئيسية يف  التي تؤثِّر يف املوانئ  الرواسب  تنقالت 

منذ الستينات. 

وقد كان الرتكيز الرئييس يف البداية عىل تقييم سلوك الرواسب 

املرفأ يف ميناء سانتوس بعد تفريغها.  املجروفة من منطقة 

وميناء سانتوس املوجود بالقرب من ساو باولو هو أحد أكرب 

حالياً  م  يقدِّ وهو  ازدحاًما،  وأكرثها  الالتينية  أمريكا  موانئ 

خدمات للكثري من الواليات الربازيلية ويعالج 28 يف املائة من 

التجارة الخارجية للبلد. 

ولقد نُِقل موقع إلقاء الرواسب مرات عديدة من أجل التقليل 

إىل الحد األدىن من عودة تدفق الرواسب يف نظام الخليج. 

ومتكَّن مهندسو امليناء بفضل استخدام املقتفيات اإلشعاعية من 

إيجاد أماكن مثىل قريبة من امليناء بقدر اإلمكان.

السبعينات  يف  أُجريت  التي  الدراسات  "يف  بانديريا  وقال 

مرفأ  لتشييد  جانريو  دي  ريو  والية  يف  سيبيتيبا  خليج  يف 

 إيلها دا ماديريا، من املرجح أن نكون قد 'اقتصدنا' أكرث من 

000 100 كيلومرت من مسافة مسار التجريف."  وأضاف أن 

ذلك أسفر عن تحقيق وفورات تبلغ ماليني الدوالرات لسلطات 

املوانئ الربازيلية. 

 من امليناء إىل البحر: 
منذجة الرواسب وتنقل املياه 

باستخدام املقتفيات اإلشعاعية

بعد سنوات من االستقصاءات باملقتفيات اإلشعاعية يف ميناء 

سانتوس وغريه من املوانئ يف الربازيل، اكتسب فريق بانديريا 

خربة واسعة يف مجال ديناميكيات نقل الرواسب ومناذج تنقلها 

الفريق  استطاع  العملية،  املتغرية. وخالل هذه  الظروف  يف 

استخدام مناذج رياضية ومجموعات من البيانات الدقيقة عن 

نقل الرواسب ومناذج تدفقها، ويجري باستمرار استخدامها يف 

أنشطة الهندسة الساحلية. 

وقال بانديريا وهو يصف العمل الذي يقوم به هو وزمالؤه 

"إننا كالجراحني واألخصائيني". وأضاف "فمثلام يستطيع جراح 

القلب أن يستكشف األوعية الدموية الرئيسية أو يستطيع 

أخصايئ التصوير اإلشعاعي أن يتتبَّع الوظائف العضوية لأليض 

البرشي باستخدام املقتفيات الطبية، فإنَّ املقتفيات اإلشعاعية 

تسمح لنا بتقييم السلوك الهريودينامييك واملسارات الرئيسية 

لتنقل الرواسب يف املناطق الساحلية."

وقد وظِّفت هذه املعارف الدقيقة خري توظيف عدة مرات. 

بشأن  أجريت  التي  الدراسات  أثبتت  املثال،  سبيل  وعىل 

الرواسب عىل طول الشاطئ الساحيل، الذي أصبح يعرف مبيناء 

سوايب، أنَّ الوسم باملقتفيات اإلشعاعية كشف عن انخفاض 

وكذلك  الصيف  فصل  يف  القاعية  الرواسب  نقل  معدالت 

فصل الشتاء. ولقد كانت هذه املعلومات أساسية يف تحديد 

الحفاظ على موانئ يسهل الوصول إليها: البرازيل توفِّر 
"الماليين" في تكاليف التجريف بفضل التقنيات النووية

بقلم رودولفو كويفنكو

جراح  يستطيع  "مثلما 
القلب أن يستكشف األوعية 
الدموية الرئيسية أو يستطيع 
اإلشعاعي  التصوير  أخصائي 
أن يتتبَّع الوظائف العضوية 
باستخدام  البشري  لأليض 
فإنَّ  الطبية،  المقتفيات 
اإلشعاعية  المقتفيات 
السلوك  بتقييم  لنا  تسمح 
والمسارات  الهيروديناميكي 
الرئيسية لتنقل الرواسب في 

المناطق الساحلية."

ـــ جيفيرسون فيانا باندييرا، كبير الباحثين 

في الهيئة الوطنية للطاقة النووية في 

البرازيل
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تنقل  ديناميكيات  فهم  إنَّ 
الرواسب يمكن أن يساعد على 
لمواقع  مكان  أفضل  تحديد 
المجروفة  الرواسب  إلقاء 
غير  التلوث  تجنب  أجل  من 
الشواطئ  في  فيه  المرغوب 

المجاورة.  
الدولية  الوكالة  ر. كويفينكو،  )الصورة من: 

للطاقة الذرية(

املوقع املثايل للميناء وأشارت إىل أنه لن تكون هناك حاجة 

للقيام بأعامل صيانة كبرية يف التجريف بعيًدا عن الشاطئ. 

وأُجريت هذه الدراسات يف وقت متزامن مع إجراء القياسات 

األوقيانوغرافية قرب الشاطئ )األمواج والرياح والتيارات واملد 

ر ميناء سوايب بعد ذلك ليصبح أهم مجمع  والجزر(. وتطوَّ

موانئ يف الشامل الرشقي للربازيل.

مكافحة تآكل السواحل
إنَّ السواحل وقيعان البحر هي مناطق ديناميكية تحتوي عىل 

ب والتجمع.  رواسب مترُّ عرب فرتات من التآكل والنقل والرتسُّ

وتشمل األسباب الرئيسية لتآكل الشواطئ العواصف؛ ولكن 

األنشطة البرشية، مثل تجريف أفواه التيارات وتشييد األسوار 

الطبيعي  التدفق  كذلك  تعطِّل  املوانئ،  وأرصفة  البحرية 

للرواسب. 

الصناعية  التكنولوجيا  باتريك بريسيت، وهو خبري يف  وقال 

يف الوكالة، "إنَّ التقنيات النووية هي أكرث األساليب املفيدة 

والفعالة لتقييم التآكل وتنقل الطمي والرواسب يف املناطق 

تُستخَدم  زالت  وما  التقنيات  كانت هذه  "وقد  الساحلية". 

الساحلية، وهناك  الهندسة  البلدان ألغراض  العديد من  يف 

بلدان أكرث رشعت للتو يف استخدام التكنولوجيا لدعم خططها 

اإلمنائية."

قد  الربازيليني  العلامء  من  العديد  بأنَّ  بريسيت  وأوضح 

للتعاون  الوكالة  برنامج  خالل  من  التدريب  عىل  حصلوا 

ه العديد من خرباء الوكالة إىل  التقني. ويف الوقت ذاته، توجَّ

الربازيل إلجراء دراسات حول نقل الرواسب وتعليم مختلف 

م الخرباء الربازيليون اليوم املساعدة  األخصائيني التقنيني. ويقدِّ

والدعم أيضاً إىل الدول األعضاء األخرى، مبا يف ذلك إىل فنزويال 

وأوروغواي والنيجر، يف مشاريع تشمل تطبيقات املقتفيات 

اإلشعاعية ألغراض دراسات الرواسب. 

يعيش معظم سكان العامل عىل السواحل أو املناطق الساحلية، 

لذلك فإنَّ فهم ديناميكيات نقل الرواسب يف هذه املناطق 

مسألة ذات أهمية جوهرية بالنسبة للعديد من البلدان. 

وتقنيات املقتفيات اإلشعاعية وسيلة فعالة لدراسة ديناميكيات 

الرواسب، ألنها تستطيع تقديم تقييم آين ودقيق عن مكان 

تنقل الرواسب وكيفية وسبب تنقلها. وهناك إجراء مشرتك 

يشمل إدراج كميات صغرية من النظائر املشعة )كالذهب-198 

أو اإليريديوم-192( يف عينات الرواسب التي ستُقاس، وإلقاء 

تلك العينات يف نقاط أخذ العينات الرئيسية، ثم رصد تنقلها 

بعد ذلك باستخدام كواشف وميضية تجرُّها الزوارق.

وغالبًا ما تُستخدم تقنيات املقتفيات كذلك للتحقق من صحة 

التقنيات األخرى املستخدمة لتقييم سلوك الرواسب،  نتائج 

الرياضية  النامذج  أو  السربية  االستقصائية  الدراسات  مثل 

تجارب  تحليل  نحو  متزايد  اتجاه  أيًضا  وهناك  والفيزيائية. 

الحسابية  الديناميكيات  باستخدام  اإلشعاعية  املقتفيات 

للموائع، وهي فرع من فروع ديناميات السوائل التي تستخدم 

التحليل الرقمي والقواعد الرياضية لتحليل تدفقات السوائل. 

ويتوقَّع أن يؤدي ذلك إىل مناذج أكرث موثوقيًة وإىل التحقُّق 

بصورة أفضل من صحة النتائج.

الِعلم 
مزايا استخدام املقتفيات اإلشعاعية لدراسة نقل الرواسب

ع المسارات تتبُّ


