
يستخدم العلماء التقنيات 
النظريية لدراسة عمر وأصل املياه 
من الينابيع يف شمال املغرب.
ي للطاقة والعلوم   )الصورة من: المركز الوط�ن
والتقنيات النووية(

إدارة املياه إدارة األموال يف حسابك تشبه 

املرصيف: تحتاج إىل أن تعرف بدقة مقدار 

ُد إىل حسابك، ومقدار ما يمكنك أن تسحب من  ما سرَيِ

حسابك، وما قد يتسبب يف تغيري ذلك. وقد ترتتب عىل 

التقدير الخاطئ عواقب وخيمة ربما يطول أمدها. 

ويف عالم املياه، قد يعني هذا حاالت نقص يف املياه أو 

تلوث املوارد املائية وعدم صالحيتها لالستخدام.

وأحد العوامل األساسية إلعداد ميزانية مائية موثوقة 

هو معرفة العمر الدقيق للمياه. فبالنسبة للمياه 

الصغرية العمر، التي يرجح تأثرها بالظروف املناخية 

الحالية والتلوث، يستخدم العلماء تقنية الرتيتيوم/

الهليوم-3. ويعمل علماء من ٢3 بلداً، باستخدام 

هذه التقنية وغريها، مع الوكالة لجمع بيانات بشأن 

املوارد املائية.

وقال السيد حميد مراح، مدير الدراسات واألبحاث 

العلمية يف املركز الوطني للطاقة والعلوم والتقنيات 

النووية باملغرب: "ينبئك عمر املياه عىل األرجح 

باملصدر الذي وردت منه، ومدى رسعة تجددها، 

ومدى احتمال تعرضها للتلوث." وأضاف: 

"وباستخدام تقنية الرتيتيوم/الهليوم-3، يمكننا 

القول إن عمر املياه يبلغ عاماً أو 5 أعوام أو ٢5 عاماً 

بدالً من القول بأنها صغرية أو كبرية العمر أو 

كالهما."

وقد يرتاوح عمر املياه من بضعة أشهر إىل ماليني 

السنني. وإذا كان عمر املياه عاماً واحداً مثالً، فهذا 

يعني أنها ستستغرق عاماً واحداً لتتجدد ويزيد 

احتمال تأثرها بالظروف املناخية الحالية وامللّوثات. 

وإذا كان عمرها ٠٠٠ 5٠ عاماً، ستستغرق ٠٠٠ 5٠ 

عاماً لتتجدد ويقل احتمال تلوثها أو تأثرها بالتغريات 

املوجودة يف املناخ الحايل.

وتوجد تقريباً جميع إمدادات املياه العذبة املتوفرة يف 

العالم يف مستودعات املياه الجوفية، وهي الطبقات 

املسامية من الصخور النفاذية املوجودة تحت 

سطح األرض. ويُطلق عىل املياه التي تحتويها املياه 

الجوفية. ومع إعادة امتالء أو تجدد املياه الجوفية، 

تتدفق يف النهاية إىل البحر أو إىل الخارج نحو سطح 

األرض بصورة طبيعية كأنهار وينابيع وبحريات.

 وقال السيد مراح: "إن الطلب املتزايد عىل املياه 

الجوفية، مقرتناً بتأثري الزراعة وتغري املناخ والنشاط 

البرشي يجعل االستدامة أمراً أكثر أهمية." واستطرد 

قائالً: "عندما نستخرج قدراً كبرياً من املياه من 

مستودع مياه جوفية، ينخفض منسوب املياه وقد 

يكون ذلك كارثيًّا. فنحن ال نتحدث عن 1٠ إىل 

٢٠ عاماً من اآلن: فأثر ذلك يدوم ألجيال."

وتقنية الرتيتيوم/الهليوم-3 هي إحدى التقنيات 

األكثر شيوعاً املستخدمة لدراسة املياه الصغرية 

العمر، وهي املياه التي يقل عمرها عن ٦٠ عاماً 

)انظر مربع العلوم(. ويمكن للبيانات املستقاة من 

هذه الدراسات أن تساعد متخذي القرارات يف وضع 

اسرتاتيجيات وسياسات ذات أهداف أكثر تحديداً 

واستدامة إلدارة املوارد املائية.

وقال ريكاردو سانشيز موريلو، اختصايص 

الهيدرولوجيا النظريية واألستاذ املشارك  بالجامعة 

الوطنية يف كوستاريكا: "استخدام التقنيات النووية 

يف دراسات املوارد املائية هو خروج عن النماذج 

املتبعة ويَُغريِّ فهمنا التقليدي للمحركات الرئيسية 

التي تحكم العمليات الهيدرولوجية." وأضاف: "ففي 

كوستاريكا، عىل سبيل املثال، تشق النتائج املستقاة 

من استخدام التقنيات النظريية طريقها نحو خطط 

إدارة املياه واتخاذ القرارات، مما يساعد البلد عىل 

تحقيق الهدف ٦ من أهداف األمم املتحدة للتنمية 

املستدامة املتعلق باملياه بحلول عام ٢٠3٠."

إدارة ميزانية املياه لديك بمساعدة تقنية 
الرتيتيوم/الهليوم-3

بقلم نيكول جاويرث
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ميزانية أكثر دقة

أصبحت تقنية الرتيتيوم/
الهليوم-3 تقنية ذات أهمية 

متزايدة خالل العقد املايض ألن 
األساليب السابقة التي تستخدم 

الرتيتيوم فقط أضحت أقل جدوى.

وقال السيد مراح: "يمكن 
للرتيتيوم أن يدلنا عىل عمر املياه 
الجوفية وفيما إذا كانت تتجدد، 

وهذه معلومات مهمة للغاية، 
بيد أن الرتيتيوم وحده ال يمكنه 

أن يعطينا مستوى التفاصيل 
التي نحتاجها. ويحتاج متخذو 
القرارات إىل معرفة املزيد: ماذا 

يعني أن املياه صغرية العمر؟ 
وكيف نحكم عىل املياه الصغرية 

العمر بأنها كذلك؟". وبسبب 
االختبارات التي أجريت يف الغالف الجوي ألجهزة 

حرارية نووية يف الخمسينيات، زادت مستويات 
الرتيتيوم بشكل حاد يف الغالف الجوي يف الستينيات 
ثم انخفضت تدريجيًّا منذ ذلك الحني. وأضاف السيد 
مراح: "من الستينيات إىل التسعينيات، كان الرتيتيوم 

مادة اقتفاء جيدة، ولكنه أصبح أقل عدداً اليوم يف 
الغالف الجوي ألنه يتحلل إىل الهليوم -3، ولذلك نركز 

اآلن أكثر عىل نسبة الرتيتيوم إىل الهليوم-3، وهذا 
أكثر دقة."  

والهليوم غاز خامل، أي أنه مستقر وليس له تفاعالت 
 كيميائية مع العنارص األخرى املوجودة يف الصخور 

أو املياه. وهذا يجعله نقطة مرجعية متسقة وموثوقة. 
ويتسنى للعلماء تحديد العمر الدقيق للمياه الصغرية 

العمر من خالل معرفة تركيز الهليوم الناتج عن 
الرتيتيوم — الهليوم-3 — مقارنة بإجمايل الهليوم 

املوجود يف املياه، وكذلك تركيز الغازات الخاملة 
األخرى.  

وقال تاكويا ماتسوموتو، محلل النظائر يف الوكالة: 
"يتنامى استخدام الغازات الخاملة يف دراسات املياه 

ألن األجهزة التحليلية اآلن قد تطورت بما يكفي 

للكشف عن الكميات الضئيلة للغاية التي تَِرُد بها 

هذه الغازات". وأضاف: "وعىل الرغم من ذلك، ليس 

مجدياً من الناحية االقتصادية أو ممكناً بالنسبة لكثري 

من البلدان أن تنشئ مخترباتها الخاصة إلجراء هذه 

التحليالت. ويتيح مخترب الهيدرولوجيا النظريية 

التابع للوكالة هذه الخدمة للبلدان حتى تتمكن من 

االستفادة من هذه التقنية املتطورة."  

ومخترب الهيدرولوجيا النظريية التابع للوكالة 

هو واحد من قلة قليلة من املختربات عىل مستوى 

العالم القادرة عىل إجراء هذه التحليالت. وابتداء 

من عام ٢٠1٠، أمىض فريق من خرباء الوكالة 

وخرباء خارجيني من عرشة بلدان سَت سنوات يف 

إعداد جهاز مطياف كتلي تابع للوكالة ومعايرته 

واختباره، وكذلك النموذج الريايض لتحليل النتائج. 

كما وضعوا مبادئ توجيهية بشأن استخدام تقنية 

الرتيتيوم/الهليوم-3. ويعمل املخترب منذ ذلك الحني 

عىل مدار الساعة ويعالج ما بني 3٠٠ إىل 4٠٠ عينة 

كل عام من بلدان العالم أجمع.

العلوم
التريتيوم هو أحد النظائر الثالثة للهيدروجين. وكنظير مشع، يتحلل التريتيوم خالل فترة زمنية معينة ويتحول إلى 

الهيليوم-3، وهو نظير مستقر ال يتحلل. ويعلم العلماء أن األمر يستغرق حوالي 12 عاماً لنصف ذرات التريتيوم في الماء 
لكي تتحلل إلى الهليوم-3.

 ويستخدم العلماء جهازاً متخصصاً يسمى المطياف الكتلي لفرز النظائر حسب الوزن وتحديد تركيزاتها. ومن خالل 
ع وتحديد عمر المياه  معرفة هذه التركيزات والوقت الذي يستغرقه التريتيوم ليصبح هليوم-3، يمكن للعلماء تتّبُ

وعدد مرات تجددها.
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 التريتيوم 
3H

الهليوم-4 الكريبتون-81  الكربون-14 

يمكن استخدام النظائر املشعة 
الطبيعية املنشأ املوجودة يف املياه ، 
مثل الرتيتيوم )3H( والكربون-14 

)14C(، ونظائر الغاز الخاملة 
الذائبة يف املياه، مثل الكريبتون-81 
)81Kr(، لتقدير عمر املياه الجوفية. 

)الصورة من: الوكالة الدولية للطاقة الذرية(

 مياه جوفية صغيرة العمر 
)أقل من 100 عام(  

 مياه جوفية كبيرة العمر 
)حوالي 000 40 عام(

 مياه جوفية كبيرة العمر للغاية 
)ما يصل إلى مليون عام(


