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إىل جانب خدمات تشعيع األغذية ،التعقيم
اإلشعاعي للمنتجات الطبية واملواد الغذائية
املبسرتة ،ويسوِّق تجاريًّا منتجاته الناتجة عن
البحث والتطوير ،مثل مواد حماية النباتات

تحديث�ات الوكالة :األخبار

املستخدمة يف الزراعة ُ
وهالمات الذهب والفضة
النانوية املستخدمة يف الطب.
كما يضطلع مركز  VINAGAMMAبالبحث
والتطوير ويقدّم التدريب يف مجال التكنولوجيا

الوكالة تطوِّر أسلوبا ً جديدا ً لتتبُّع مصادر تلوُّث املياه

اإلشعاعية .ويعمل املركز مع رشكاء دوليني
للتوصل إىل طرق ملواصلة تحسني التكنولوجيا
اإلشعاعية.

— بقلم إستل مارياس

سبيل املثال ،يمكن استخدام النظائر لتحديد
املصدر.
وقال فاسينار« :األدوات النظريية قوية للغاية
يف قياس املغذيات يف املاء ،لكن تاريخيًّا كان
استخدامها بالغ الصعوبة ،حيث أعاقت ذلك
التكلفة وإمكانية الوصول إليها .والتقنية الجديدة
تسمح للعلماء اختبار املزيد من العينات ،وبتكلفة
أق ّل بكثري ،إلجراء دراسات واسعة النطاق.
وأعتقد أن هذه التقنية ِّ
تحقق ُّ
تغيا ً فارقا ً تماماً».

النرتات املفرطة يف البحريات والبحار واألنهار يمكن أن تزيد من نمو الطحالب التي
يمكن أن تؤدي تكاثر الطحالب الزرقاء-الخرضاء السامة .ط َّورت الوكالة ،بالتعاون
مع جامعة ماساتشوستس يف دارتموث ،أسلوبا ً مبتكرا ً لتتبُّع أصل التل ُّوث بالنرتات
يف املياه.
(الصورة من :ليونارد فاسينار/الوكالة الدولية للطاقة الذرية)

طوَّرت الوكالة ،بالتعاون مع جامعة
ماساتشوستس ،أسلوبا ً مبتكرا ً لتتبُّع أصل
التلوُّث بالنيرتوجني يف البحريات والبحار
واألنهار.
وتوفر األداة التحليلية املشتقة من املجال النووي
طريقة أرخص ثمنا ً وأكثر أمانا ً وأرسع لتحديد
ما إذا كانت مركبات النيرتوجني املفرطة يف املاء
نابعة من الزراعة أو شبكات الرصف الصحي أو
الصناعة ،ما يساعد يف جهود الوقاية والعالج.
ويُع ُّد النيرتوجني ،وهو أحد العنارص األساسية
والوفرية عىل وجه األرض ،أحد األسمدة املهمَّ ة
املستخدَمة عىل نطاق واسع يف الزراعة منذ
منتصف القرن العرشين .وقال ليونارد فاسينار،
رئيس قسم الهيدرولوجيا النظريية يف الوكالة:
«أحد أبرز املشكالت العاملية من حيث جودة املياه
أننا نفرط يف تسميد مناظرنا الطبيعية منذ عقود،
إما باألسمدة العضوية أو األسمدة االصطناعية.
وكل هذه املغذِّيات ،وخاصة أشكال النيرتوجني
تترسب إىل املياه الجوفية وتجد
مثل النرتات،
َّ
طريقها يف نهاية األمر إىل األنهار والبحريات
والجداول».

وتزيد مستويات النرتات املفرطة ِمن نمو
الطحالب التي يمكن أن تؤدي إىل تكاثر الطحالب
تترسب
السامَّ ة عىل سطح البحريات .ويمكن أن َّ
هذه املياه أيضا ً إىل قعر البحريات ،وهو ما يغذِّي
ويوجد ما يُعرف باسم «املناطق امليتة».
البكترييا
ِ
ويف هذا السياق قال فاسينار« :نشاهد اليوم
املزيد من حوادث نُفوق األسماك ،حيث تطفو
آالف األسماك إىل السطح ألن األكسجني يف قعر
البحرية ،موطنها املعتاد ،قد نضب بسبب هذا
املطر املنهمر من املواد العضوية».
َّ
وإن إزالة النرتات من املاء أمر صعب ومكلف
للغاية ،لذلك ثمة حاجة إىل أدوات لفهم مصادر
النيرتوجني ومساراته من أجل توجيه جهود
حماية املياه واستصالحها بشكل أفضل.
ويقيس األسلوب الجديد ،الذي نُرش عنه يف
الدورية Rapid Communications in Mass
 ،Spectrometryكمية ونسبة نظائر النرتات
املستقرة يف املاء .ويحتوي النيرتوجني عىل
نظريَيْن مستق َّريْن ،أو أشكال من ذراته ،بأوزان
مختلفة .وألن هذا االختالف يف الوزن ليس هو
نفسه يف الفضالت البرشية أو األسمدة ،عىل

ويستخدم األسلوب الجديد شكالً من أشكال
كلوريد التيتانيوم ،وهو ملح ،لتحويل النرتات يف
عينة ماء إىل غاز أكسيد النيرتوز .ومن هذا الغاز،
يمكن تحليل النظائر باستخدام معدات مثل
املِطياف الكتيل أو الليزر .وتستخدم األساليب
الراهنة البكترييا املعدَّلة وراثيًّا أو معدن
الكادميوم عايل ُّ
السمية لتحويل أكسيد النيرتوز،
َّ
ما يجعلهما خيا َريْن شاقني ومُكلفني ،وليقترص
استخدامهما عىل عدد قليل من املختربات
ِّ
املتخصصة للغاية.
وقال مارك ألتابت ،أستاذ علوم مصبَّات األنهار
واملحيطات يف كلية علوم وتكنولوجيا البحار
بجامعة ماساتشوستس يف دارتموث« :هذا
األسلوب بسيط نسبيًّا بعد أن كانت عملية معقدة
ومكلفة للغاية» .وتكلفة تحليل العينة خمس
إىل عرش مرات أق ّل مما كان عليه يف السابق،
ويستغرق األمر دقائق فقط إلعداد العينات.
ويخطط ألتابت الستخدام هذا األسلوب لدراسة
تأثري تدابري التحكم يف التلوث يف لونغ آيالند
ساوند ،وهو مصبٌّ عىل الساحل الرشقي
للواليات املتحدة ،والذي تأثَّر بشدَّة بالنرتات
املفرطة يف املايض.
وتشجِّ ع الوكالة عىل تطبيق التقنيات النووية
والنظريية لتحديد مصدر املياه وعمرها وجودتها
واستدامتها ،من أجل مساعدة البلدان عىل إدارة
هذا املورد الحيوي بشكل أفضل.

— بقلم لوتشيانا فيغاس
ِّ
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