العلوم والتكنولوجيا اإلشعاعية

نظرة على العلوم والتكنولوجيا اإلشعاعية
بقلم نيكول جاويرث

ُيمكن جعل األسالك والكوابل أقوى
وأكثر مقاومة للمواد الكيميائية القاسية
ولدرجات الحرارة القصوى ،مثل درجة
حرارة النار  ،من خالل االستعانة
بالتكنولوجيا اإلشعاعية.
(الصورة من :لويز بوترتون/الوكالة الدولية للطاقة الذرية)

الهواتف
“

يمكن للتكنولوجيات اإلشعاعية
َّ
أن تساعد على التخفيف من حدة
التحديات البيئية الناشئة ،وأن
تساعدنا على ضمان مستقبل
مستدام ،ال سيما في البلدان
المنخفضة والمتوسطة الدخل.
ومع تواصل ِّ
نمو وتطور هذه
ُ
األدوات ،ستتاح إمكانيات جديدة
َّ
فيما يتعلق بالكيفية اليت يمكن لنا

بها استخدامها”.

— خ واو أوسو ،مدير شعبة منتجات
النظائر املش ّعة والتكنولوجيا اإلشعاعية،
الوكالة الدولية للطاقة الذرية

الذكية وإطارات السيارات
والضامدات :ما هي إال غيض من
فيض منتجات نستخدمها يوميًّا وت ُج َع ُل أكرث أمانًا أو
أكرث موثوقية أو أكرث فعالية باستخدام التكنولوجيا
اإلشعاعية .وباإلضافة إىل استخدام هذه التكنولوجيا يف
هذه املنتجات ،فهذه التكنولوجيا تع ُّد أيضً ا أداة للقيام
بجملة من األنشطة منها عمليات التحقُّق من األمان،
وتطهري املياه وتنظيف مل ِّوثات الهواء ،وحتى تحسني
اإلنتاج الغذايئ وحفظ األغذية .ومن خالل ما يتم
إحرازه من تق ُّدم يف مجال البحوث واالبتكار يف مجال
العلوم اإلشعاعية ،يتواصل ازدياد التأثري العاملي لهذه
التكنولوجيا يف الحياة اليومية والتنمية املستدامة.

وقد قال خواو أوسو ،مدير شعبة منتجات النظائر
املشعة والتكنولوجيا اإلشعاعية يف الوكالة الدولية
للطاقة الذرية“ :انظروا إىل املزارعني يف الهند
وأذرعهم مليئة بالخرضوات بفضل األسمدة املصنوعة
من حأمة مياه املجاري املش ّععة .أو أمعنوا النظر بكل
إعجاب يف آالف القطع الفن َّية الجميلة واآلثار الثقافية
يف الربازيل التي تم إنقاذها من تهديد الحرشات
والعفن بفضل اإلشعاع .إ َّن الفوائد املحتملة لإلشعاع
ال تعد وال تحىص”.
وقد عكف العلامء منذ عقود عىل دراسة اإلشعاع
(انظر مربع العلوم) وتأثرياته الكيميائية .وأ َّدت
هذه الدراسات إىل استحداث مجموعة من األدوات
واألساليب التي تستفيد من هذه التأثريات وتطبقها يف
طائفة من املجاالت ،بد ًءا بالزراعة والصناعة ومرو ًرا
بحامية البيئة وانتها ًء باألمان واألمن .وباملقارنة
بالعديد من األساليب التقليدية فإ َّن التقنيات التي
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تنطوي عىل اإلشعاعات غال ًبا ما تكون أرسع وأكرث
فعالية من حيث التكلفة وأكرث صداقة للبيئة.
فاالختبار غري املتلف ،عىل سبيل املثال ،هو أحد
أساليب مراقبة الجودة املستخدمة يف مجال الصناعة
رسب والتشققات وغريها
للكشف عن حاالت الت ُّ
من حاالت عدم االتساق الهيكلية يف املنتجات
وهياكل املباين واآلالت .وهو يعمل عن طريق مترير
اإلشعاعات ،مثل األشعة السينية ،عرب املواد مام ُيكِّن
متخصصة .وتن ِتج هذه
من كشفها باستخدام أجهزة ِّ
األجهزة صو ًرا ملا يحدثُ داخل هذه املواد .وميكن
االطالع عىل املزيد يف هذا الشأن يف الصفحتني  6و.12
واملقتفيات اإلشعاعية طائفة أخرى من األدوات التي
يشيع استخدامها لتحسني اإلنتاجية يف قطاعات مثل
معالجة املعادن وصناعة استخراج املعادن .ويقوم
األخصائيون بحقن النظائر املشعة الرئيسية يف مائع أو
يف مزيج يحتوى عىل مادة ،حيث ترتبط هذه الذ َّرات
بجزيئات هذه املا َّدة .ومن ث َّم ميكن لألخصائيني،
باستخدام آالت املسح ،تتبُّع هذه النظائر املش َّعة ألخذ
القياسات وتحديد مختلف خصائص هذه املادة وفهم
الكيفية التي تتحرك بها داخل نظام ما .وميكن االطالع
عىل املزيد يف هذا الشأن يف الصفحة .14

مواد جديدة ملستقبل أكرث استدامة

أ َّدت البحوث يف مجال العلوم اإلشعاعية أيضً ا إىل
اكتشاف سبل جديدة إلعادة هيكلة الجزيئات
وربطها من أجل استحداث مواد جديدة ،معظمها
أكرث استدامة وفعالية وصداقة للبيئة .وهذه املواد
الجديدة مصنوعة من ُمركَّبات وبوليمرات عضويَّة

العلوم والتكنولوجيا اإلشعاعية

ُيمكن استخدام التكنولوجيا اإلشعاعية
ِّ
َّ
الداخلية لعملية ما
المكونات
لفحص
أو إحدى المعدات دون تعطيل اإلنتاج.
(الصورة من :أ .رشاد/املركز الوطني للطاقة والعلوم
والتقنيات النووية)

مثل الربوتينات املتأتية من األلبان أو املواد املتبقية
من النباتات ،أو السيلولُوز املتأيت من املصادر الطبيعية
مثل األشجار وقشور القرشيات .ويف بعض الحاالت،
يتم الجمع بني هذه امل ُركَّبات واأللياف املتأتية من
مصادر طبيعية أخرى ،مثل الخشب ،من أجل تحسني
دميومتها .وقد أ َّدى ذلك إىل استحداث جملة أمور منها
محسنة جديدة لعالج
مواد بناء جديدة ،وهالمات َّ
الجروح ،ومواد لتغليف األغذية صديقة للبيئة .وميكن
االطالع عىل املزيد يف هذا الشأن يف الصفحتني  10و.18
وميكن للعلامء باستخدام نفس األدوات اإلشعاعية،
لكن مبستويات مختلفة من الطاقة ،تغيري سلوك الخاليا
والجزيئات بغية معالجة املل ِّوثات أو حاالت التفيش

غري املرغوب فيها .وميكن لإلشعاع ،عند مستويات
مع َّينة من الجرعات ،تغيري املك ِّونات الرئيسية صلب
الخاليا ملنع تكاثرها فَتيل ًّيا أو تفتيت الجزيئات لجعل
معالجتها أسهل .وميكن االطالع عىل املزيد يف هذا
الشأن يف الصفحتني  8و.16
وكام قال أوسو“ :ميكن لتكنولوجيات اإلشعاع أن
تساعد عىل التخفيف من ح ّدة التحديات البيئية
الناشئة ،وأن تساعدنا عىل ضامن مستقبل مستدام،
ال سيام يف البلدان املنخفضة واملتوسطة الدخل.
ومع تواصل من ِّو هذه األدوات وتطورها ،ستُتاح
إمكانيات جديدة فيام يتعلَّق بالكيفية التي ميكن لنا
بها استخدامها”.

العلوم

ما هو اإلشعاع؟
اإلشعاع هو شكل من أشكال الطاقة ،مثل الحرارة والضوء املتأتيان من الشمس .ومث َّة نوعان من اإلشعاع هام
اإلشعاع املؤيِّن واإلشعاع غري املؤيِّن .واإلشعاع املؤيِّ ُن هو ما يقصده الناس عندما يتحدثون عن اإلشعاع.
تأت اإلشعاع املؤيِّن من الذرات غري املستق َّرة التي مت ُّر مبرحلة تح ُّول ليك تصبح مستق َّرة ،وت ُسمى هذه العملية
ويَ َّ
تأت من عملية تعجيل للجسيامت بواسطة مجال كهرمغنطييس.
النشاط اإلشعاعي .كام ُيكن لإلشعاع املؤيِّن أن يَ َّ
ومث َّة ع َّدة أنواع من اإلشعاع املؤيِّن :وهي جسيامت ألفا ،وجسيامت بيتا وأشعة غاما ،فضالً عن الجسيامت
واملوجات املع َّجلة والتي ت ُسمى اإللكرتونات والربوتونات واألش َّعة السينية .ومث َّة أيضاً جسيامت دون ذرية مثل
النيوترونات واأليونات املشحونة التي تُستخدم كمصدر للتطبيقات اإلشعاعية.
خاصة لتحديد مختلف الخصائص أو املواد أو لتغيري املواد
ويكن للعلامء استخدام اإلشعاع املؤيِّن مقرتناً بأدوات َّ
ُ
عندما يُستخدم اإلشعاع املؤيِّن بجرعات عالية مبا فيه الكفاية .وعىل سبيل املثال ،ت ُستخدم كامريا خاصة للكشف عن
تبي ما يحدثُ داخل هذا الجسم.
اإلشعاعات عندما مت ُّر عرب جسم ما ،وتنتج عن هذه العملية صورة ِّ
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