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التقنيات النووية تساعد البلدان األوروبية
على فهم التراث الثقافي والحفاظ عليه
بقلم جيريم لي

قبل

َّ
تم في إطار
برنامج التعاون التقين
تقديم الدعم إلتاحة  3زيارات
علمية ومنح دراسية في هذا
المجال في بلغاريا،
و 5زيارات علمية ومنح
دراسية في كرواتيا.
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عرض قطعة من
املصنوعات اليدوية
الرتاثية العتيقة يف املعارض،
يتعي عىل الخرباء تحديد أصولها
َّ
وإخضاعها ألعامل الرتميم الالزمة.
أي خطوة من
أي خطأ أو هفوة يف ِّ
ومن شأن ارتكاب ِّ
الخطوات العديدة التي تنطوي عليها أعامل الرتميم
أن يلحق أرضا ًرا باملصنوعات اليدوية الرتاثية ال ميكن
إصالحها .وبفضل مختلف التقنيات النووية والدعم
امل ُق َّدم من الوكالة ،اكتسبت عدة بلدان يف أوروبا
ما تحتاجه من املهارات ملعالجة مصنوعاتها اليدوية
الرتاثية الثقافية وترميمها عىل نحو كفء ومأمون.
وقد استُخدمت مثل هذه التقنيات عىل
يجسد
أبوكسيومينوس — وهو متثال برونزي عتيق ِّ
ظل قاب ًعا  45مرتًا
رياضيًّا شابًّا — يف كرواتيا .وبعد أن َّ
تحت سطح املاء لحوايل  20قرنًا ،قام علامء آثار يف
عام  1999بإخراجه من قاع البحر بالقرب من جزيرة
صغرية يف البحر األدرياتييك .وعندما اكتُشف التمثال
ألول مرة ،كان مش َّو ًها لدرجة تعذَّر معها التع ُّرف
عليه .وبفضل عدة تقنيات ت ُستخدم فيها اإلشعاعات
املؤيِّنة ،مت َّك َن الخرباء من تحليل ُعمر التمثال ونوع
املعادن التي استُخدمت يف صناعته ،ومن ترميمه.
وقال ستيبكو فازينيتش ،مستشار البحوث مبعهد رودر
“يتعي عىل املر ِّممني أن يح ِّددوا
بوكوفيتش يف كرواتياَّ :
أوالً خصائص املصنوعة اليدوية — أي جمع قدر كاف
من املعلومات عنها — ليك يعرفوا بدقة الطريقة التي
ميكن استخدامها ليك تتكلَّل عملية الرتميم بالنجاح”.
وتابع قائالً“ :وميكن أن يؤ ِّدي تحديد الخصائص عىل
نحو غري كاف إىل إلحاق أرضار كبرية باملصنوعات
اليدوية ألنَّك قد تط ِّبق التقنية الخاطئة لرتميمها.
واإلشعاعات املؤيِّنة ميكنها أن تساعدنا عىل تقليل هذا
الخطر إىل أدىن ح ٍّد”.
ومن أجل الرتويج الستخدام التقنيات النووية لحفظ
الرتاث الثقايف ،ما فتئت الوكالة تساعد كرواتيا منذ عام
 1993فيام يتعلَّق بتقديم التدريب وتوفري املعدات،
وذلك من خالل سلسلة من مشاريع التعاون التقني.
ويف إطار أحد تلك املشاريع ،وفَّرت الوكالة لكرواتيا
معدات لقياس الطيف القائم عىل تألق األشعة
مم ساعد العلامء عىل
السينية (انظر مربَّع “العلوم”)َّ ،
تحليل أكرث من  1 000ع ِّينة من املصنوعات اليدوية
العتيقة خالل السنة األوىل من املرشوع .وأضاف
فازينيتش قائالً “أصبحنا اليوم قادرين عىل تحديد
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عمر أكرث من  170ع ِّينة أثرية كل سنة وذلك باستخدام
التقنيات النووية”.

مكافحة اآلفات
ولكن ،حتى عندما يت ُّم ات ِّباع جميع خطوات عملية
الرتميم بدقة ،تظل املصنوعات اليدوية التي تستعمل
فيها مواد عضوية ُعرضة للتلف الشديد بسبب
الحرشات والبكترييا عىل سبيل املثال.
ويف هذا الصدد ،قال فازينيتش“ :املنسوجات
واملصنوعات الخشبية والورقية والجلدية ،وكذلك
املومياءات ،هي أشياء شديدة العرضة للتلف”.
والتشعيع البانورامي بأشعة غاما هو من أكرث
التقنيات استخدا ًما ألغراض التعقيم بهدف القضاء
عىل املل ِّوثات البيولوجية .وهو تقنية يت ُّم فيها
استخدام املصادر املش َّعة ،الكوبالت– 60باألساس،
للحثِّ عىل حدوث تغيريات كيميائية يف الحمض
الريبي النووي املنزوع األوكسجني (حمض د.ن.أ)
لهذه الكائنات الضارة والقضاء عليها .ويف عام
 ،2015ز َّودت الوكالة كرواتيا مبصادر الكوبالت–60
ملساعدتها يف جهودها يف هذا الشأن.
وقال فازينيتش“ :يف كل عام ،يقوم زمالؤنا من مخترب
الكيمياء اإلشعاعية وقياس الجرعات اإلشعاعية بتشعيع
حوايل  20م ًرتا مك َّع ًبا من املواد باستخدام هذه التقنية.
وعىل مدى السنوات العرشين املاضية تقري ًبا ،قاموا
بتعقيم أكرث من  5 000من املصنوعات اليدوية”.
ويُ َع ُّد معهد رودر بوكوفيتش واملعهد الكروايت لحفظ
اآلثار اثنني من النظراء الرئيسيني للوكالة يف مجال
حفظ الرتاث الثقايف .والكرواتيون من السبَّاقني
يف هذا املضامر وما فتئوا منذ عقود يستخدمون
تقنيات التحليل النووي ،وهم اليوم يتقاسمون
معارفهم من خالل تدريب علامء من بلدان أخرى،
مثل بلغاريا.

بلغاريا :زيادة استخدام تقنية التأريخ
املشع
بالكربون ّ
قال فالدميري دمييرتوف ،األستاذ يف مركز الكيمياء
النباتية التابع ملعهد الكيمياء العضوية يف األكادميية
البلغارية للعلوم“ :تعود أوىل بوادر النشاط البرشي
يف بلغاريا إىل  50 000–40 000سنة مضت .ولدينا

عاما :المساهمة في التنمية
ً 60
تاريخ زاخر ،حافل بالرتاث الثقايف ،ومث َّة قدر أكرب بكثري
من الرتاث ينتظر من يكتشفه”.
وأضاف دمييرتوف قائالً إنَّه إىل جانب الحجم الهائل
من املصنوعات اليدوية التي مل يت َّم بع ُد التنقيب
عنها ،يشكِّل االفتقار إىل التمويل وإىل املعدات إحدى
العقبات الرئيسية أمام الكشف عن مايض بلغاريا.
وقال أيضً ا “ومبا أنَّه ليس لدينا مختربنا الخاص
ليك نقوم فيه بتحاليل التأريخ ،يجب علينا ،بُغية
تحديد عمر مصنوعة يدوية ما ،إرسال عيِّنات منها
إىل بلدان أخرى ،وهو أمر مكلف ويستغرق وقتًا
طويالً” .كام أ َّن نقل الع ِّينات ميكن أن يزيد من
مخاطر إلحاق أرضار بها.
ومن بني األساليب األكرث شيو ًعا املستخدمة لتحديد
عمر االكتشافات األثرية العضوية التقني ُة التحليلي ُة
املسمة التأريخ بالكربون املش ّع (انظر مربَّع
َّ
“العلوم”) .وقال دمييرتوف “يعمل يف معهدنا أفراد
من ذوي املهارات واملعارف يف مجال تطبيق هذه
التقنية ،ولكن ،ليست لدينا بع ُد القدرة عىل تشييد
مخترب كامل”.
وسيق ِّدم مرشوع جا ٍر من مشاريع الوكالة للتعاون
التقني إىل بلغاريا الدعم الالزم ،مبا يف ذلك املعدات
الرضورية إلنشاء مخترب للتأريخ بالكربون املش ّع .ومن
املتوقَّع أن يؤ ِّدي هذا املخترب كامل مها ِّمه يف وقت
الحق من هذا العام.

ويف هذا الصدد ،قال دمييرتوف“ :مبج َّرد أن يت َّم تشغيل
املخترب ،نتوقَّع أن ينخفض مقدار األموال التي ننفقها
لتحديد عمر املصنوعات اليدوية العتيقة بنسبة
ترتاوح بني  20و .٪30وسنكون قادرين بالتايل عىل
أقل”.
إنجاز املزيد مبوارد ّ

رأس تمثال أبوكسيومينوس
الذي َّ
تم العثور عليه في البحر
األدرياتيكي ،بعد معالجته.
(الصورة من :معهد رودر بوكوفيتش)

العلوم

قياس الطيف القائم على تألق األشعة السينية
قياس الطيف القائم عىل تألُّق األشعة السينية هو أسلوب ميكِّن من كشف وقياس تركيز العنارص يف جميع أنواع
املواد تقري ًبا .ويف العادة ،يستخدم العلامء مطيافًا قامئًا عىل تألُّق األشعة السينية يكون صغ ًريا ومحموالً لتعريض
ع ِّينة من مادة االختبار إىل وابلٍ من ُحزم األشعة السينية العالية الطاقة .وتتفاعل ال ُحزم مع الذرات املوجودة
مم يؤ ِّدي إىل إزاحة اإللكرتونات املوجودة يف القرشة الداخلية لهذه الذرات .وعندما تت ُّم إزاحة
يف العيِّنةَّ ،
إلكرتون ما ،فإ َّن هذا اإللكرتون يرتك وراءه ح ِّي ًزا شاغ ًرا سيملؤه إلكرتون قادم من املدار األعىل .وعندما ينتقل
إلكرتون ما من املدار األعىل إىل املدار األدىن ،يت ُّم فقدان كمية مع َّينة من الطاقة .ويكشف املطياف عن فقدان
الطاقة هذا ويت ُّم استخدامه لتحديد العنرص الذي نشأ منه هذا الفقدان .ويتَّسم هذا األسلوب بالدقة أل َّن
مقدار فقدان الطاقة فريد بالنسبة إىل كل عنرص من العنارص.

ّ
المشع
أسلوب التأريخ بالكربون
ُيكِّن أسلوب التأريخ بالكربون املش ّع من قياس كمية الكربون املشع (الكربون– )14يف املواد العضوية — مثل
الجلود والخشب — بُغية تحديد عمرها .والكربون– 14هو أحد نظائر الكربون التي تتشكَّل باستمرار يف
متتصه جميع الكائنات الحية برسعة .وعندما متوت الكائنات الح َّية ،تتوقَّف
الغالف الجوي الطبيعي .وهو نظري ّ
عن امتصاص الكربون– 14وتبدأ يف االضمحالل عىل الفور .ومبا أ َّن للكربون– 14عمر نصفي طويل ج ًّدا ( 5 730سنة)،
ميكن تحديد ُعمر عيِّنة ما عن طريق قياس مستوى نشاطها اإلشعاعي.

غري أ َّن هذا األسلوب ال ميكن أن يح ِّدد إالَّ عم ًرا تقريب ًّيا للع ِّينة ،عادة ما ميت ُّد لسنوات معدودات.
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