َّ
تسخير الذرة من أجل السالم والتنمية

ناميبيا تلتمس من الوكالة مساعدتها
في دراسة نظامها اإليكولوجي البحري
لدعم مصايد األسماك الرئيسية
بقلم لوكاس سمول وميكلوس غاسبار

باحثون يجمعون الرواسب الجوفية
على طول الساحل النامييب.
(الصورة من :دي .سي .لو/وزارة الثروة السمكية
واملوارد البحرية ،ناميبيا)

الدراسة الشاملة األوىل عىل اإلطالق بشأن
تركزي النويدات َّ
املشعة والعنارص الزنرة
َّ
َّ
يف املياه الساحلية يف ناميبيا أنه يف حني أن مستويات
النويدات َّ
املشعة منخفضة للغاية ،فهناك ِّ
مؤش عىل
زيادة تركزي عنارص نزرة َّ
معينة عن الرتكزي املعتاد .وهناك
حاجة إىل مواصلة الدراسة لتحديد ما إذا كانت هذه
الزيادة بسبب النشاط البرشي عىل طول الساحل أم
ً
بسبب الرتكيب اجليولويج األسايس لباطن الرتبة ،وفقا
لتقرير عليم َّقدمته الوكالة إىل حكومة ناميبيا يف أواخر عام
ً
 ،2017استنادا إىل أحباث أجريت بطلب من احلكومة.

كشفت

“من الواجب استخدام الموارد
البحرية على نحو مستدام
حيث إنها تساهم بشكل كبير
في تنميتنا الوطنية”.
— أكسل تيبينيان ،مدير الهيئة
الوطنية للوقاية من اإلشعاعات،
ناميبيا

وقال أكسل تيبينيان ،مدير الهيئة الوطنية للوقاية من
ِّ
اإلشعاعات يف ناميبيا« :يوفر تقرير الوكالة معلومات
ممتازة عن احلالة الراهنة ويمكن استخدامه كأساس
ألنشطة الرصد يف املستقبل ».وأضاف« :من الواجب
استخدام املوارد البحرية عىل حنو مستدام حيث إهنا
تساهم بشكل كبري يف تنميتنا الوطنية .وسيساعدنا التقرير
عىل القيام بذلك».
وستواصل الوكالة ،بعد هذا البحث األويل ،تقديم الدعم
للحكومة لتكتسب رؤية أفضل عن املستويات املرتفعة
للعنارص الزنرة.
وباإلضافة إىل الزيادة السكانية يف البالد ،يزداد
ً
استخراج اليورانيوم والذهب واملاس ،فضال عن النشاط
الصناعي ،وهناك اهتامم مزتايد بالتعدين يف قاع البحار
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الستخراج الفوسفات .وناميبيا واحدة من أكرب مخسة
منتجني لليورانيوم يف العالم .ولتقييم ِّ
أي تأثري عىل البيئة
َّ
لهذا املستوى املزتايد من النشاط البرشي ،يتعي وضع
َّ
ألن بعض هذه األنشطة قد ِّ
يؤدي إىل زيادة
خط أساس،
َّ
مستويات النويدات املشعة والعنارص الزنرة .ويمكن
ِّ
للبيانات الواردة يف التقرير أن توفر خط األساس هذا.
وقال ديون لو ،العالم البحري املسؤول عن الدراسة يف وزارة
الرثوة السمكية واملوارد البحرية الناميبية« :هذا املرشوع
َّ
هو األول من نوعه ووفر معلومات جديدة عن اجلرف
النامييب ».وأردف« :حنن حباجة إىل هذه املعرفة لرصد
نظامنا اإليكولويج البحري ومحايته حيث يستمر النشاط
البرشي يف الزيادة».
َّ
ُ
وتزايد األنشطة الساحلية يعين أن هناك حاجة إىل لواحئ
جديدة لرصد وإدارة النويدات َّ
املشعة والعنارص الزنرة
الطبيعية مهنا واليت َّ
تسبب فهيا اإلنسان (أو الناشئة عن
ِّ
النشاط البرشي) اليت قد تلوث النظام اإليكولويج
البحري ،مع احتامل تأثريها يف األغذية البحرية والسكان
املحليني واالقتصاد.
ُّ ً
بيولوجيا ًّ
ًّ
غنيا
تنوعا
واملياه الساحلية الناميبية تدعم
ُّ
ومتتد عىل طول تيار بنغويال املضطرب يف جنوب املحيط
األطليس ألكرث من  1500كيلومرت .وجزء كبري من
الساحل منطقة حممية حبرية ،ويعترب غري ُّ
ملوث .وهو جزء
من النظام اإليكولويج البحري الكبري يف شامل بنغويال —

S
واحد من أكرث النظم اإليكولوجية الساحلية إنتاجية يف
العالم — ويدعم الصناعات ِّ
القيمة يف جمال صيد األسامك
وتربية األحياء البحرية .وهي بيئة ديناميكية للغاية:
رياح قوية ،وتيارات هاجئة ،وانفجارات كربيتية حتت
املاء حتيط مبخزون غين من األسامك والعوالق وغريها من
األحياء البحرية ،مبا يف ذلك أكرب بكترييا يف العالم مرئية
للعني َّ
املجردة.
ِّ
وعىل الرغم من كل هذا النشاط ،فإنه لم يكن ُيعرف
َّ
إل القليل عن مستويات النشاط اإلشعاعي البحري
والعنارص الزنرة يف ناميبيا حىت اآلن.

الدراسة
ً
بناء عىل طلب وزارة الرثوة السمكية واملوارد البحرية،
ِّ
بدأت الوكالة يف عام  2014يف مجع جمموعة متنوعة
العينات البحرية قبالة الساحلُ .
من ِّ
وجع أكرث من
ِّ 500
عينة ،مبا يف ذلك رواسب ومياه حبر وأسامك وبلح حبر
وأعشاب حبرية .وأجريت آالف عديدة من القياسات عىل
ً
ِّ
العينات .وشارك يف املرشوع البحيث أكرث من  40باحثا
ً
من  11مؤسسة يف ستة بلدان.
ويمكن للنويدات َّ
املشعة والنظائر املعدنية الزنرة،
باإلضافة إىل توفري قياسات أساسية للتقييم املستمر
للتلوث وتنظيمه ،أن تكون مبثابة أدوات لفهم العمليات
األوقيانوغرافية وعمليات ُّ
التلوث بشكل أفضل(انظر
َّ
مربع العلوم) .فعىل سبيل املثال ،ميكن أن تساعد دراسة
ً
نظائر الرصاص عىل تقييم ما إذا كان الرصاص موجودا

بشكل طبيعي أو كنتيجة لألنشطة البرشية .كام ميكن
ِّ
أن توفر البصمة النظريية للرصاص معلومات عن
مصادر ِّ
امللوثات.
وقالت مارتينا روزماريك ،إخصائية البحوث العلمية يف
خمتربات البيئة التابعة للوكالة« :ال يساعد هذا البحث
ً
ناميبيا فحسب ،بل سيواصل أيضا إضافة قيمة علمية
دولية من خالل حتسني املعارف باألنامط العاملية
ُّ
للتلوث البحري ».وأضافت« :عند دراسة وجود
النويدات َّ
املشعة الطبيعية والبرشية املنشأ والعنارص
الزنرة ،مثل الرصاص والزئبق والنحاس والكادميوم،
َّ
فإننا ُّ
نسد فجوة معرفية مهمة عىل
قبالة سواحل ناميبيا،
خريطة العالم».

ساحل ناميبيا موطن ألنواع محمية
مثل طيور البطريق األفريقية
في جزيرة ميركوري.
(الصورة من :دي .سي .لو/وزارة الثروة السمكية
واملوارد البحرية ،ناميبيا)

العلوم
دراسة المحيطات من خالل النظائر

من الصعب قياس تركزي النويدات َّ
املشعة (الطبيعية والبرشية املنشأ) والعنارص الزنرة وعنارص األتربة النادرة .ولكن قياس
مستويات هذه املواد ُّ
وتتبعها حىت مصادرها أمر أسايس لفهم حالة البيئة البحرية.
ويمكن اكتشاف العديد من النويدات َّ
املشعة البرشية املنشأ عند مستويات منخفضة للغاية؛ ويمكن استخدام بعضها ،مثل

نظري اليود  I-129ونظري اليورانيوم  ،U-236كمقتفيات إشعاعية لدراسة العمليات األوقيانوغرافية مثل حركة الكتل املائية أو
ً
ُّ
وتتمي هذه النويدات َّ
التشتت البحريَّ .
ِّ
املشعة ببصمة فريدة ،متاما مثل الصبغة
امللوثات يف املحيطات ،ولتحسني دقة نامذج
ُ
امللونة اليت ميكن مالحظهتا يف كتلة مائية ملعرفة إىل أين تتجه ،يكن للباحثني ُّ
َّ
تتبعها لدراسة التيارات املختلفة ومعرفة مدى
رسعة انتقالها من جزء من الكرة األرضية إىل جزء آخر.
وتضمحل هذه النظائر ببطء ،ممَّا جيعلها أداة ُّ
تتبع موثوقة للعمليات الطبيعية ،مثل دوران وخلط الكتل املائية .ولكن
تركزيات نظري اليورانيوم  U-236يف املحيطات منخفضة للغاية ويمكن قياسها فقط باستخدام قياس الطيف الكتيل
باستخدام ِّ
املعجالت الشديدة احلساسية ،والذي يتيح رصد النسب بني نظري اليورانيوم  U-236ونظري اليورانيوم ،U-238
وهو نظري طبيعي أكرث وفرة .ويف املرشوع النامييب ،أجريت هذه القياسات يف مركز تعاوين تابع للوكالة ،وهو املركز الوطين
ِّ
للمعجالت يف إشبيلية ،بإسبانيا.
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