اليورانيوم :من االستكشاف إلى االستصالح

الوكالة تزيح الستار عن خريطة فريدة
لليورانيوم في العالم
بقلم فلورينسيا كاروسو
ِّ
“تقدم هذه الخريطة األخيرة
لمحة موجزة للمعارف الحالية
كاملة ،بما في ذلك حزمة من
المعلومات وعرض لبيانات
مستمدة من وثائق تقنية
مختلفة بطريقة بصريةُّ ،
وكل
َّ
ملخص في مكان واحد”.
ذلك
— مارتن فيركالف ،أخصائي إنتاج
اليورانيوم ،الوكالة الدولية
للطاقة الذرية

أطلقت

الوكالة الدولية للطاقة الذرية خريطة
رقمية تفاعلية شاملة ومتكاملة
ُ
ُّ
على اإلنرتنت تظهر توزع اليورانيوم ومستودعاته
ِّ
يف العالم .وتمثل هذه اخلريطة اإلصدار الثاين من
ُّ
«قاعدة بي�انات توزع مستودعات اليورانيوم يف العالم»
( ،)World Distribution of Uranium Depositsوقد
ُأ َّ
عدت بإسهامات من كل من هيئ�ة املسح اجليولويج
يف ساسكاتشوان ،وهيئ�ة املسح اجليولويج يف جنوب
أسرتاليا ،وهيئ�ة املسح اجليولويج األمريكية.
َّ
واملعلومات مصنفة يف هذا اإلصدار حسب نوع
َّ
تتضمن
املستودع ،وتنفرد اخلريطة من حيث كونها
ِّ
كمية هائلة من املعلومات واملعارف اجلديدة ،فهي توحد

البي�انات املستمدة من مئات املصادر املتاحة للعلن.
ويمكن للجميع االطالع على هذه اخلريطة عرب اإلنرتنت
وهي تتيح ملستخدميها أدوات تفاعلية ِّ
متقدمة.
وقال مارتن فريكالف ،أخصايئ إنت�اج اليورانيوم يف الوكالة
الدولية للطاقة الذرية والذي شارك يف إعداد اخلريطة:
َّ
َّ
ُ َّ
«كان الهدف أن ن ِعد خريطة معقدة لكنها تتسم
بالسهولة البالغة يف االستخدام».
وقد ُأ َّ
عدت اخلريطة ألغراض إدارة موارد اليورانيوم
ومخزوناته ،وحبوث علوم األرض ،والرتويج الكتشاف
ً
اليورانيوم واستخدامهِّ .
وتقدم اخلريطة أيضا بي�انات
تتعلق بتنفيذ برامج القوى النووية حول العالم.

وتستن�د اخلريطة إىل بي�انات مستمدة من «قاعدة
ُّ
بي�انات توزع مستودعات اليورانيوم يف العالم»
( )UDEPOاليت َّ
تتعهدها الوكالة ،واليت ترد تفاصيل
أكرث بشأنها يف الوثيقة املعنونة «التصنيف اجليولويج
ملستودعات اليورانيوم ووصف أمثلة مختارة»
(Geological Classification of Uranium deposits
 )and Description of Selected Examplesوالوثيقة
ُّ
الصادرة عن الوكالة بعنوان «توزع مستودعات
اليورانيوم — طبعة .)UDEPO 2016 edition( »2016
ويجري حتديث قاعدة البي�انات املذكورة باستمرار ،وهي
تتضمن معلومات تقني�ة ومعلومات جغرافية َّ
َّ
مفصلة
عن املناطق واألقاليم ومستودعات اليورانيوم .ويمكن
ُ
تنزيل الوثيقتني عرب شبكة اإلنرتنت ،وهما تعتربان
ِّ
مكملتني للخريطة.
ومنذ نشر اإلصدار األول من اخلريطة يف عام ،1995
شهد العالم زيادة هائلة يف كمية املواد ُّ
وتنوع املعلومات
املتاحة ،باالقرتان مع حتقيق أوجه ُّ
تقدم يف فهم
مستودعات اليورانيوم .وكان اإلصدار األول من
ِّ
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َّ
يتضمن  582مستودع يورانيوم حول العالم؛
اخلريطة
ً
َّ
يف حني يتضمن اإلصدار األخري  2831مستودعا.
وقال فريكالوفِّ :
«تقدم هذه اخلريطة األخرية ملحة موجزة
للمعارف احلالية كاملة بما يف ذلك حزمة من املعلومات
وعرض لبي�انات مستمدة من وثائق تقني�ة مختلفة
بطريقة بصريةُّ ،
وكل ذلك ملخص يف مكان واحد».

وتنفرد اخلريطة من حيث طريقة عرضها لهذه الكمية
ِّ
الهائلة من املعلومات .وتصنف اخلريطة مستودعات
ً
ً
اليورانيوم إىل  15نوعا مختلفا ،تن�درج حتتها أنواع فرعية.
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يِّ
وختتلف الرموز اليت تب املستودعات على اخلريطة
باختالف هذه األنواع ،ويتن�اسب حجم هذه الرموز
ً
ِّ
أيضا مع حجم املستودعات اليت تمثلها .وعلى سبي�ل
َّ
ُّ
يتصل
املثال ،تمثل برمز النجمة جميع املستودعات اليت
منشؤها بالنشاط الربكاين ،وخيتلف لون النجمة باختالف
النوع الفرعي للمستودع املعين ،كما خيتلف حجمها
حبسب حجم املستودع بأطنان اليورانيوم .فالنجمة
ً ُ
َّ
اخلضراء مثال تشري إىل أن النوع الفرعي الذي ينتيم إليه
املستودع هو املستودعات الرسوبي�ة الربكاني�ة .وكلما زاد
حجم املستودع ،يزيد حجم النجمة اخلضراء.
َّ
وتتضمن اخلريطة سمات خاصة تتيح ملستخدميها
تنظيم جميع هذه البي�انات وختصيص طريقة عرضها.
وبإمكان املستخدمني تفعيل أو تعطيل الطبقات ،من
أجل إظهارها أو إخفائها .وعلى سبي�ل املثال ،يمكنهم
اختي�ار إظهار نوع واحد من مستودعات اليورانيوم
وإخفاء األنواع األربعة عشر األخرىَّ ،ثم طباعة اخلريطة

يف صيغة تتضمن البي�انات اليت َّ
حددوها بالضبط يف
ً
َّ
حبثهم .وتتمثل الفائدة املتحققة من ذلك يف أن منتجا
ً
واحدا ،وهو اخلريطة ،ينطوي على كمية هائلة من
َّ
ِّ
املعلومات املصنفة بطريقة هيكلية تمكن مستخدميها
من إنت�اج وثيقة حتتوي على ما يبحثون عنه بدقة
وبالسرعة الالزمة.
وللخريطة مزية فريدة أخرى تتمثل يف تمكني املستخدمني
من النظر يف فرادى املستودعات بالنقر عليها لرؤية
معلومات يف صيغة نصية تتعلق باملستودع املعين.
ً
َّ
وتتضمن اخلريطة أيضا خلفية تضاريس مظللة ملحاكاة
عناصر التضاريس املختلفة وحتسني إيضاح الصالت
بني اجليولوجيا واملستودعات.
ويمكن االطالع على اخلريطة هنا:

https://www-pub.iaea.org/books/
IAEABooks/12314/World-Distribution-ofUranium-Deposits-Second-Edition

ُّ
نظرة عامة على خريطة توزع
مستودعات اليورانيوم في العالم،
اإلصدار الثاني.2018 ،
(الصورة من :الوكالة الدولية للطاقة الذرية)
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