
عام 19٦1، تشرتك الوكالة واملنظمة العاملية منذ 
لألرصاد الجوية يف إجراء دراسة استقصائية 
 )2H, 3H) عىل مستوى العالم لحالة نظريَي الهيدروجني

ونظري األكسجني )18O( يف دراسة األمطار.

واسم الشبكة املعنية برصد النظائر هو الشبكة العاملية 
 الستخدام النظائر يف دراسة األمطار، املعروفة 

اختصاراً يف اإلنكليزية باسم GNIP. وتمثّل هدفها 
األول يف االنتظام يف جمع البيانات األساسية الخاصة 
بمحتوى النظائر يف األمطار عىل نطاق عاملي لتحديد 
التقلُّبات الزمانية واملكانية للنظائر البيئية يف دراسة 
األمطار. ومن خالل هذه املعلومات، يتسنى للعلماء 

 التعرف عىل أصل املياه وحركتها وتاريخها. 
وأنشأت الوكالة مخترب الهيدرولوجيا النظريية دعماً 

لهذا العمل.

ومن خالل هذا املخترب، أصبحت بيانات النظائر األساسية 
متاحة ألغراض االستقصاءات الهيدرولوجية. وأتيحت 

هذه البيانات عىل اإلنرتنت للباحثني واملمارسني يف جميع 
أنحاء العالم منذ التسعينيات فصاعداً. وهي تُْستَْخَدم 

اآلن لدراسة املوارد املائية، وكذلك لتفسري املحفوظات 
املناخية السابقة وهجرات الحيوانات.

وتضم الشبكة العاملية الستخدام النظائر يف دراسة األمطار 
 أكثر من 35٠ موقعاً نشطاً ألخذ العينات يف أكثر من 

9٠ بلداً وإقليماً. وعىل الرغم من أن مخترب الهيدرولوجيا 
النظريية التابع للوكالة ال يزال طرفاً أساسيًّا يف تحليل 

 عينات األمطار التي تجمعها الشبكة، فإن أكثر من 
٦٠ مخترباً، أُنِْشئَ العديد منها من خالل مشاريع التعاون 
التقني التابعة للوكالة، تساهم يف هذا التحدي التحليلي.

وتتعهد الوكالة قاعدة البيانات املركزية املوجودة لدى 
الشبكة، التي تحتوي عىل أكثر من ٠٠٠ 13٠ سجل 

لنظائر األمطار مأخوذة من أكثر من ألف موقع. كما أن 
الوكالة مشاركة بفعالية يف البحث والتطوير ملساعدة 

رت  العلماء يف جمع عينات األمطار. فعىل سبيل املثال، طوَّ
الوكالة أداة أخذ عينات لألمطار مأمونة من التبخر تتسم 

باملوثوقية وسهولة االستخدام وتتطلب قدراً أقل من 
املعالجة التمهيدية يف املخترب.

وتُْستَْخَدم البيانات التاريخية والحالية املأخوذة من 
قاعدة بيانات الشبكة للتحقق من نماذج التنبؤ املناخي 

وزيادة تحسينها )انظر الصفحة ٢4(، وكذلك فيما 
يخص التطبيقات األخرى.

وملعرفة املزيد، يرجى اإلطالع عىل املوقع اإللكرتوني 
h2o.iaea.org :التالي
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باألرقام

 أكثر من ٦٠
مخترباً تحليليًّا

أكثر من ١١٠٠ موقع للرصد

 أكثر من ١٣٠٠٠٠
سجل شهري للنظائر

أكثر من ٩٠ دولًة عضواً

أكثر من ٣٥٠ موقعاً نشطاً تابعاً لشبكة النظائر
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