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نتائج عمليات املحاكاة التي يقومون بها،
ال سيما تلك املتعلقة بالتلف اإلشعاعي يف
املواد الصلبة.
ويقول كونينغ إن الوكالة تعتزم أن تقوم
باملزيد انطالقا ً من نجاح هذا التحدي

باستحداث تطبيق حوسبة مو َّزعة يمكن أن
يقوم بتنزيله متطوعون لتشغيل عمليات
محاكاة التلف يف مواد االندماج .ومن شأن
ذلك أن يزيد كثريا ً من الرسعة التي يمكن
بها استكشاف املواد املرشحة الجديدة

ملفاعالت االندماج ،وسيزيد من تعزيز فهم
العلماء لسلوك هذه املواد يف هذه الظروف
البالغة القسوة.

— بقلم كريستيان هيل
وأليكساندرا بيفا

دورة الوكالة للتع ُّلم اإللكرتوني بشأن التنشيط النيوتروني تساعد العلماء
يف  40بلدا ً

مشاركون يف  40بلدا ً من أصل  52بلدا ً لديها
مفاعالت بحوث عاملة .وتستخدم عدة معاهد
هذه األداة لتعليم املوظفني والطالب ،بما يف
ذلك عىل املستوى الجامعي.

من املساعدة عىل حل القضايا الجنائية
التاريخية وإىل تحديد سبب اختفاء شاطئ
يف جامايكا أو مدى جودة الهواء يف صالتك
الرياضية ،يمثل التنشيط النيوتروني طريقة
راسخة ملعرفة تركيبة املواد ومنشئها .وهناك
أداة تع ُّلم إلكرتوني استحدثتها الوكالة
تساعد اآلن الباحثني يف  40بلدا ً عىل تطبيق
هذه الطريقة.
والتنشيط النيوتروني هو نوع شائع من
التحاليل يُجرى يف حوايل نصف مفاعالت
ً
البحوث العاملة البالغ عددها  238مفاعال يف
جميع أنحاء العالم ،وكذلك يف بعض املصادر
النيوترونية القائمة عىل املعجِّ الت .ويمكن
أن تكشف هذه التقنية الشديدة الحساسية
عن تركيز يبلغ ذرة واحدة يف املليون ،دون
مساس باملواد أو إتالفها .وتتيح دقة هذه
التقنية مزايا عىل األساليب التحليلية األخرى،
وهي مفيدة بصفة خاصة إلجراء التحليالت
اإلجمالية ودراسة املواد الفريدة التي يتعني
أن تبقى سليمة.
وتعمل هذه التقنية عن طريق تشعيع ذرات
مستقرة بالنيوترونات ثم القيام الحقا ً بقياس
تآكل عنارص العينة ،أي صدور اإلشعاع منها.
ويستخدم العلماء هذه التقنية ملعرفة البصمة
الكيميائية للمواد البالستيكية واملعادن الفلزية
والزجاج وجزيئات الرتبة والهواء وغري ذلك
من املواد.

يقول نونو بيسوا با َّراداس ،أخصائي
مفاعالت البحوث يف الوكالة« :املجاالت
الرئيسية لتطبيق هذا األسلوب حاليًّا هي
العلوم البيئية وعلم اآلثار والرتاث الثقايف،
وحتى االستدالل الجنائي .إال أن الباحثني
يف هذه املجاالت ال تكون لديهم بالرضورة
معرفة بالفيزياء النووية ،ومن ثم فقد
ال يكونوا قادرين عىل استخدام هذه التقنية
بكامل إمكانياتها».

بناء املعارف
من أجل سد الفجوة املعرفية وتلبية الطلب
املتزايد ،قامت الوكالة ،من خالل مرشوع
التعاون التقني املعنون ‘الربط الشبكي
من أجل برامج التعليم النووي والتدريب
والتوعية يف مجال العلوم والتكنولوجيا
النووية’ ،بتصميم دورة تع ُّلم إلكرتوني حول
التحليل بالتنشيط النيوتروني .وأُطلقت
هذه األداة التعليمية يف أواخر عام ،2017
وتلبي احتياجات الوافدين الجدد واملهنيني
املتخصصني ذوي املستوى املتقدم
عىل السواء.
ويف ترشين األول/أكتوبر  ،2018حققت
الدورة التدريبية ،التي تقدَّم عرب اإلنرتنت،
هدفا ً بارزاً ،حيث انضم إليها يف أقل من عام
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تقول كاتالني غميلينغ ،من املركز الهنغاري
ألبحاث الطاقة« :نحن نواجه تغيريات متواترة
يف املوظفني ،ويستغرق تدريب املوظفني
الجدد وقتا ً طويالً جدًّا ،ال سيما يف مثل
هذا املجال املتخصص .وتو ِّفر مواد التع ُّلم
اإللكرتوني مجموعة عظيمة من املعلومات
لتدريب القادمني الجدد وتحديث معارف
املوظفني األقدم».
وقد اكتشف التنشيط النيوتروني الكيميائي
الهنغاري املولد جورج دي هيفيزي
والفيزيائية األملانية-الدانمركية هيلدي ليفي
يف عام  ،1935وأصبح يف األصل أداة مفيدة
لقياس كتلة العنارص األرضية النادرة.
وخالل العقود القليلة املاضية ،تم التوصل
إىل عدة استخدامات أخرى لهذا األسلوب،
بما يف ذلك توفري أدلة إضافية بشأن القضايا
الجنائية التاريخية .ففي عام  ،2013استُخدم
التنشيط النيوتروني عىل شعر شارب النبيل
الدانمركي تايكو براهي لدحض النظرية
القائلة بأنه ُقتل بالتسميم بالزئبق .وقد ورث
مذكراته القيِّمة مساعده ،املشتبه فيه الرئييس،
عالم الرياضيات والفلكي يوهانيس كيبلر،
الذي اكتشف قوانني حركة الكواكب.
ويف وقت أقرب ،وعقب رسقة ما يقدر بحمولة
خمسمائة شاحنة من الرمال من شاطئ كورال
سربينغز يف جامايكا ،تعاونت السلطات املحلية
مع املركز الدويل للعلوم البيئية والنووية
الستخدام التنشيط النيوتروني الختبار منشأ
الرمال يف الشواطئ املتلقية املشتبه فيها ،وقدَّم
ذلك أدلة إضافية للقضية.
وحاليًّا يُستخدم التنشيط النيوتروني أيضا ً
الختبار نوعية الهواء الداخلي وإجراء األبحاث
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حولها (عىل سبيل املثال يف املدارس ومراكز
اللياقة البدنية) من خالل املساعدة عىل تحديد
كمية ومنشأ امللوثات املوجودة يف الهواء.
وقد استُعرضت أداة التعلم اإللكرتوني بشأن
التحليل بالتنشيط النيوتروني يف حلقة عمل

عُ قدت يف أيلول/سبتمرب  2018يف مقر الوكالة
الرئييس يف فيينا.

بروتوكوالت مختربات مختلفة ومجاالت أبحاث
مختلفة ».ومن املقرر إطالق أول تنقيح لها يف
أوائل عام .2019

ويقول باراداس« :يُقصد من هذه األداة أن
تكون كتابا ً حيًّا يمكن تحديثه وتوسيعه
باستمرار مع تطور هذا املجال ،لتشمل

— بقلم لوسيانا فييغاس

مرص والسنغال تحصالن على أجهزة للكشف عن أشعة غاما للمساعدة على
مكافحة تآكل الرتبة

سيكون الخرباء يف مرص والسنغال أكثر قدرة
عىل مكافحة تآكل الرتبة بفضل أجهزة للقياس
الطيفي ألشعة غاما تم تسليمها يف ترشين
الثاني/نوفمرب  2018من خالل برنامج التعاون
التقني للوكالة .وستُستخدم أجهزة الكشف
هذه لتقييم تآكل الرتبة يف املناطق التي شهدت
تدهورا ً حادًّا يف األرايض ،وهذا التآكل هو ظاهرة
تهدد الزراعة يف العديد من مناطق العالم ،بما يف
ذلك األرايض القاحلة وشبه القاحلة يف إفريقيا.

اإلجمايل للسنغال .وتمثل الزراعة ذات
املدخالت املنخفضة يف مزارع الكفاف التي
تديرها األرس عنرصا ً هامًّ ا يف هذا القطاع .فهي
تشكل نسبة عالية من الوظائف وتوفر سبل
العيش ملزارعي الكفاف وأرسهم .وبما أن
هذا النوع من الزراعة يجري عادة يف األرايض
القاحلة وشبه القاحلة ذات اإلمكانات الزراعية
الهامشية ،مثل األرايض الجافة والجبال ،فهي
عرضة بوجه خاص لتآكل الرتبة.

وتعاني كل من مرص والسنغال كلتاهما من
تدهور شديد يف األرايض ،مع انخفاض إنتاجية
الرتبة يف معظم شمال رشق دلتا النيل يف مرص،
عىل سبيل املثال ،بنسبة تزيد عىل  ٪45خالل
السنوات الخمس والثالثني املاضية ،وفقا ً
للدراسات األخرية .وينتج تدهور األرايض
عن عدة عوامل ،من بينها االستغالل املفرط
لألرايض ،واملمارسات الزراعية غري املستدامة،
واألحوال الجوية القصوى ،التي حدثت عىل نحو
أكثر تواترا ً يف العقود القليلة املاضية .ويمكن
أن يؤدي تآكل الرتبة — الذي هو نوع رئييس
من أنواع تدهور األرايض الذي تسببه العوامل
البرشية والبيئية — إىل خسارة الرتبة السطحية
الخصبة بالكامل ،بما يجعل األرايض املترضرة
غري صالحة للزراعة.

وتعمل الوكالة ،بالتعاون مع منظمة األغذية
والزراعة لألمم املتحدة (الفاو) ،عىل مساعدة
البلدان منذ أكثر من  20سنة عىل مكافحة تدهور
األرايض من خالل دعم استخدام التقنيات
النظريية لتقييم تآكل الرتبة.

والزراعة قطاع اقتصادي مهم يف معظم الدول
األفريقية ،يشكل حوايل  ٪12من الناتج
املحلي اإلجمايل ملرص و ٪17من الناتج املحلي

وقد استُخدمت تدفقات النويدات املشعة
املتساقطة ،مثل السيزيوم ،137-استخداما ً
ُّ
وترسبها.
واسع النطاق يف تقييم تآكل الرتبة
وهذه النويدة املشعة موجودة يف الغالف
الجوي ،الذي تسقط منه عىل األرض يف األمطار
والثلوج الهاطلة وترتاكم يف الطبقة العليا للرتبة.
وأثناء عملية التآكل ،تنجرف الرتبة السطحية،
األمر الذي يمكن قياسه بقياس مدى انخفاض
مستويات السيزيوم .137-ويف الوقت نفسه
تشاهد يف األماكن التي تستقر فيها الرتبة املتآكلة
زيادة يف مستويات السيزيوم.137-
ويقول إميل فوالجتار ،عالم الرتبة يف الشعبة
املشرتكة بني الفاو والوكالة الستخدام التقنيات

النووية يف األغذية والزراعة ،إن تقييم التآكل
باستخدام السيزيوم 137-له مزايا عديدة
مقارنة بالطرائق التقليدية .فهذه الطريقة
تتيح معرفة معدالت متوسط التآكل عىل املدى
الطويل ،بينما توفر الطرائق التقليدية يف
معظم األحيان بيانات قصرية املدى .ولذلك
ال توجد حاجة عند استخدام هذه التقنية
النووية إىل برامج مراقبة طويلة املدة تتطلب
الكثري من املوارد ،إذ يمكن تقييم إعادة توزيع
الرتبة يف حملة واحدة ألخذ العينات .كما أنها
تساعد عىل تحديد التوزيع املكاني للتآكل ،الذي
هو مُدخل أسايس يف برامج حفظ الرتبة التي
تهدف إىل اإلدارة املستدامة لألرايض ومن ثم
تحقيق األمن الغذائي.
وتوفري مقاييس طيف أشعة غاما ،التي
تُستخدم إلجراء قياسات السيزيوم،137-
هو جزء من مبادرة مستمرة من قبل الشعبة
املشرتكة بني الفاو والوكالة ترمي إىل مساعدة
البلدان األفريقية عىل تعزيز قدرتها عىل
مكافحة تآكل الرتبة؛ ويشمل ذلك أيضا ً تدريب
العلماء عىل استخدام طريقة السيزيوم137-
وتأسيس قدرات التحليل الطيفي ألشعة غاما
عىل نطاق القارة .وقد تم بالفعل تسليم ثالثة
أجهزة مكتبية أخرى للكشف عن أشعة غاما —
ملدغشقر والجزائر وزمبابوي — وثالثة
أجهزة محمولة للكشف عن أشعة غاما —
للمغرب وتونس ومدغشقر.
ويقول محمد َّ
كساب ،املحارض يف مركز البحوث
النووية التابع لهيئة الطاقة الذرية املرصية:
«سنستخدم أجهزة الكشف عن أشعة غاما
ُّ
الرتسب يف نهر النيل بغية تتبع
لتحديد بصمة
منشأ التلوث الوارد من مصادر مختلفة ،مثل
مياه الرصف القادمة من املنشآت الصناعية
والزراعية املوجودة عىل ضفة النهر .ونعتزم
أيضا ً أن نساعد البلدان األخرى يف إفريقيا
عىل بناء القدرات يف مجال قياسات أشعة غاما
والخدمات التحليلية».

— بقلم مات فيرش
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