عاما :المساهمة في التنمية
ً 60

العلماء يستكشفون المياه الجوفية في الساحل
باستخدام التكنولوجيا النووية
بقلم لورا غيل

يف

“يحتاج الناس إلى الماء
للعيش — وإلدارة الماء
عليكم فهمه”.

— بياتريس كيتشيمن تانديا،
أخصائية يف اهليدرولوجيا ورئيسة شعبة
التعاون يف إدارة العلوم الوطنية
يف جامعة دواال بالكامريون

صحراء منطقة الساحل،
وهي إحدى أفقر املناطق
يف العامل ،توفِّر مصادر املاء
الغنية املوجودة تحت األرض
مصد ًرا للحياة .وباستخدام
التقنيات املشتقة من املجال النووي ،أجرى علامء
من  13بل ًدا أفريقيًّا أول تقييم عىل اإلطالق يشمل
املنطقة بكاملها للمياه الجوفية يف هذه املنطقة
التي تبلغ مساحتها  5ماليني كيلومرت مربَّع ،وذلك
مبساعدة من الوكالة .وج َّمعوا حتى اآلن أدلة قيِّمة،
شملت انتشا ًرا واس ًعا ملياه جوفية ذات جودة
عالية وحديثة التج ُّدد ،ومستويات من التل ُّوث،
ومناذج تدفُّق تربط بني مختلف مستودعات املياه
الجوفية واألحواض.
وقال إيريك فوتو ،رئيس مخترب الهيدرولوجيا
النظريية يف جامعة بانغي بجمهورية أفريقيا
الوسطى“ ،إ َّن هذه املعلومات مبثابة الذهب”.
“فبفضلها نستطيع أن نخرب الحكومة مبكان وجود
املياه الضحلة أو املتج ِّددة لحفر اآلبار أو من أين
يأيت التل ُّوث أو إىل متى ستظل املياه ذات
نوعية ج ِّيدة”.
وتُعترب هذه االستنتاجات حاسمة بالنسبة إىل ص َّناع
السياسات الذين يكافحون يف سبيل ضامن إتاحة مياه
آمنة صالحة للرشب يف هذه املنطقة.
ومتت ُّد منطقة الساحل من غرب أفريقيا إىل وسط
أفريقيا وشاملها وتأوي  135من السكان .ومن بني أكرب
التح ِّديات التي تواجهها املنطقة الحصول عىل املياه
النظيفة الرضورية ليس فقط للرشب وإنَّ ا أيضً ا إلنتاج
األغذية والرصف الصحي.
وقالت بياتريس كيتشيمن تانديا ،رئيسة شعبة
التعاون يف إدارة العلوم الوطنية يف جامعة دواال
بالكامريون والتي شاركت يف مشاريع بحثية تابعة
للوكالة باعتبارها أخصائية يف الهيدرولوجيا منذ مطلع
تسعينيات القرن املايض“ ،يحتاج الناس إىل املاء
للعيش — وإلدارة املاء عليكم فهمه”.
وق َّدمت الوكالة من خالل برنامج التعاون التقني
املعدات ود َّربت العلامء املحليني من  13بل ًدا،
هي :بنن وبوركينا فاسو وتشاد وتوغو والجزائر
وجمهورية أفريقيا الوسطى والسنغال وغانا
والكامريون ومايل وموريتانيا والنيجر ونيجرييا،
لدراسة خمسة نظم ملستودعات مياه جوفية تعرب
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حدود تلك البلدان ،وهي :نظام مستودعات املياه
الجوفية إيلوميدين ،ونظام ليبتاكو–غورما–فولتا
العليا ،والحوض السنغايل–املوريتاين ،وحوض بحرية
تشاد ،وحوض تاوديني.
ومن خالل املرشوع ،ت َّم بانتظام تقاسم املعلومات
املتاحة عن التق ُّدم املحرز مع املنظامت الرشيكة،
ومنها منظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم
وسلطات البحريات — ُسلطة
والثقافة (اليونسكو) ُ
وسلطة
حوض النيجر ،ولجنة حوض بحرية تشادُ ،
وسلطة التنمية املتكاملة ملنطقة
حوض نهر فولتاُ ،
ليبتاكو–غورما ،ومنظمة تنمية نهر السنغال —
وكذلك املعهد األملاين االتحادي للعلوم الجيولوجية
واملوارد الطبيعية.

الهدف :املساعدة يف الحفاظ عىل املاء

طيلة العقود القليلة املاضية ،عانت منطقة الساحل
مم أث َّر سلبًا يف الزراعة وتسبَّب يف
من جفاف حادَّ ،
انتشار الجوع .ويف غياب الكثري من األنهار الستخراج
املياه منها ،فإ َّن النظم املائية الخمسة العابرة
للحدود قيد الدراسة هنا متثِّل اإلمدادات األساسية
من املاء للسكان.
وحتى اليوم ،نرش العلامء من كل بلد االستنتاجات
الرئيسية التي تض َّمنت توصيات للحكومات برسم
خطط للحفاظ عىل املاء وحاميته من التل ُّوث.
وستكون الخطوة املقبلة إدماج هذه االستنتاجات
عىل الصعيد اإلقليمي ونرش تقرير شامل ،من املتوقَّع
أن يكون ذلك يف نهاية هذه السنة ،يح ِّدد األولويات
والتهديدات والتوصيات املشرتكة لتعزيز اإلدارة
املستدامة واالستخدام الرشيد لنظم مستودعات املياه
الجوفية املشرتكة.
وقال فوتو “إ َّن نفاد املياه ميكن أن يؤ ِّدي إىل الجوع،
والجوع ميكن أن يؤ ِّدي إىل اندالع النزاعات”“ .فكلَّام
كانت لدينا معرفة مبكِّرة مبياهنا ،استطعنا أن نديرها
يف وقت مبكِّر”.

كيف يقومون بذلك

يدرس العلامء مختلف النظائر املوجودة يف املاء
لتحديد العوامل والعمليات املتن ِّوعة ،مبا يف ذلك
مصدرها وعمرها وتدفُّق تج ُّدد املياه وجودتها (انظر
مربَّع “العلوم”).
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حوض تاوديين

نظام مستودع
إيلوميدين

حوض بحيرة تشاد

وقال نايل جارفيس ،وهو عضو يف فريق املرشوع
يف الوكالة “بينام كانت املؤسسات األفريقية تعتمد
عىل خرباء استشاريني خارجيني ،ها هي اليوم
قادرة عىل القيام بالعمل مبفردها”“ .فقد متكَّن
كل بلد بفضل املساعدة التي ق َّدمناها له من
ُّ
االضطالع بأنشطته”.
وطوال السنوات الخمس املاضية ،جمع العلامء
املحليون نحو  2 000ع ِّينة من اآلبار واألنهار واألمطار
يف أكرث املناطق اكتظاظًا بالسكان يف الساحل ،وغالبًا
ما تكون هذه املناطق عابرة للحدود .وق َّدم لهم
خرباء الوكالة املساعدة عىل تحليل هذه الع ِّينات،
باستخدام بارامرتات نظريية وأخرى كيميائية .كام
ساعدوهم يف تفسري البيانات وتدريب خرباء قادمني
من جميع أنحاء منطقة الساحل .وقد اكتسب
فهم واس ًعا للهيدرولوجيا
العلامء املحليون اليوم ً

الحوض
السنغالي-
الموريتاني

نظام ليبتاكو-غورما
وفولتا العليا

النظريية ،كام أصبح لديهم إمكانية للوصول إىل
شبكة من األخصائيني من  12بل ًدا آخر ويستطيعون
مقارنة النتائج معهم.
ومع ذلك ،ما زالت هناك تح ِّديات مطروحة .فالكثري
من أجزاء منطقة الساحل تعاين من النزاعات
والرصاعات ،مبا يف ذلك املناطق التي ينبغي جمع
ع ِّينات مائية فيها .ويف منطقة حوض بحرية تشاد
عىل سبيل املثال ،شكَّل الوضع األمني يف بعض
األحيان عائقًا.

مكان أحواض ونظم مستودعات
المياه الخمسة اليت خضعت
للدراسة في منطقة الساحل.
تبين النقاط األماكن اليت َّ
ِّ
جمع فيها
ِّ
العلماء عينات المياه.
(الصورة من :الوكالة)

وقال فوتو “يكاد العلامء يف البلدان املجاورة
ال يذهبون أب ًدا إىل املنطقة ألخذ العيِّنات بسبب
الجامعات املتم ِّردة املسلَّحة”“ .ولكن ما نقوم به
هو السفر مع زمالئنا من املنظامت غري الحكومية
واالستفادة من حاميتهم .ومييض العمل قُد ًما”.

العلوم

الهيدرولوجيا النظيرية
تحمل جزيئات املاء ‘بصامت’ فريدة تب ًعا للنسب املختلفة التي تحتوي عليها من النظائر ،التي هي
عنارص كيميائية تشتمل ذ َّراتها عىل نفس عدد الربوتونات ولكن عىل عدد مختلف من النيوترونات.
وميكن أن تكون النظائر طبيعية أو اصطناعية .والنظائر املشعة غري مستقرة وت ُطلق باستمرار،
إذ تضمحل ليك تستعيد استقرارها ،طاق ًة ت ُس َّمى النشاط اإلشعاعي .وميكن للعلامء قياس الفرتة الزمنية
التي يستغرقها اضمحالل نصف النظائر املشعة ،وت ُس َّمى هذه الفرتة العمر النصفي .ومبعرفة العمر
النصفي للنظري املشع ومحتوى النظائر يف املياه أو يف مواد أخرى ،ميكن للعلامء تحديد عمر املياه التي
تحتوي عىل تلك النظائر املشعة.
وال تتحلَّل النظائر املستقرة بل تظل ثابتة طوال فرتة وجودها يف املياه .ويستخدم العلامء املحتويات من
النظائر املختلفة يف املياه السطحية والجوفية لتحديد مختلف العوامل والعمليات ،مبا يف ذلك مصادر
وتاريخ املياه ،وظروف هطول األمطار يف املايض والحارض ،وتج ُّدد مستودعات املياه الجوفية ،واختالط
وتفاعالت األجسام املائية ،وعمليات التبخُّر ،وموارد الطاقة الحرارية األرضية ،وعمليات التل ُّوث.

أخصائية في الهيدرولوجيا النظيرية تأخذ
ِّ
عينات مائية من بئر في بانغي بجمهورية
أفريقيا الوسطى.
(الصورة من :ل .جيل/الوكالة الدولية للطاقة الذرية)

مجلة الوكالة الدولية للطاقة الذ ِّرية ،حزيران/يونيه 9 | 2017

