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تونس/ 43. ع.د/ 7. ت.م.ق(لعربية للطاقة الذرية رقم ة اعلى قرارات المجلس التنفيذي للهيئ بناء  :
. ت.م.ق(ورقم ) 19/12/2009ـ  16: روت بي/  44. ع.د/ 5رقم . ت.م.ق(ورقم ) 30/7/2009ـ  27

/ 21. ع.د /16رقم . ع.م.ق(وقرارا المؤتمر العام رقم  30/7/2010ـ  27: تونس /  45. ع. د/  6رقم 
، بشأن الموافقة )2/8/2010ـ  1: تونس /  22. ع. د/  6رقم . ع.م.ق(ورقم ) 2/8/2009ـ  1: تونس 

 لعربي العاشر لالستخدامات السلمية للطاقة الذرية في مدينة أربيل بجمهورية العراقعلى تنفيذ المؤتمر ا
  . 2010خالل النصف األخير من سنة 

بتنظيم مشترك بين الهيئة العربية تم عقد المؤتمر العربي العاشر لالستخدامات السلمية للطاقة الذرية 
ربيل أفي مدينة حكومة إقليم كوردستان العراق للطاقة الذرية ووزارة العلوم والتكنولوجيا العراقية و

، ستان العراقكوردربيل الدولي بإقليم أفي فندق  16/12/2010ـ  12جمهورية العراق خالل الفترة من ب
  .المالكي  كامل وذلك تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء العراقي األستاذ نوري

  
א א

بقاعة  12/12/2010المؤتمر في تمام الساعة العاشرة صباحاً من يوم األحد الموافق أعمال  أفتتحت
رائد جاهد فهمي ممثل دولة رئيس  معالي الوزير األستاذربيل الدولي بحضور فندق أاالجتماعات في 

من  ردستان وبعضوالوزراء العراقي األستاذ نوري كامل المالكي والدكتور برهم صالح رئيس وزراء إقليم ك
جمهورية العراق وممثلي الدول األعضاء للمجلس التنفيذي للهيئة  لدىالسادة الوزراء والسفراء العرب 

العربية للطاقة الذرية ونائب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية ورئيس المؤتمر وكيل وزارة العلوم 
والوفد المكون من رؤساء األقسام  ة للطاقة الذريةوالتكنولوجيا بجمهورية العراق والمدير العام للهيئة العربي

  . باإلضافة إلى كوكبة من الباحثين والعلماء العرب بإدارة الشؤون العلمية في الهيئة،
واألستاذ الدكتور فؤاد كاظم الموسوي  الدكتور برهم صالح واألستاذ األستاذ رائد جاهد فهميألقى 

مجيد المحجوب مدير عام الهيئة العربية للطاقة الذرية كلمات ترحيبية رئيس المؤتمر و األستاذ الدكتور عبد ال
من خالل تالقي العلماء والخبراء بالمشاركين في المؤتمر متمنين نجاح هذا المؤتمر وبلوغه أهدافه المرجوة 

لسالمة والمتخصصين العرب وتحقيق التواصل فيما بينهم وتبادل الخبرات مع التمنيات بطيب اإلقامة والعودة ا
  . إلى بلدانهم

  
א א

حد أن بحثاً موزعة على تسع جلسات متضمنة يحدى عشرة محاضرة عامة وواحد وسبعإالمؤتمر تناول 
العراق و مصر : ، وبمشاركة تسعة محاضرين وخمسة وسبعين باحثاً من ست دول عربية هيعشر محوراً

  .وتونس وسوريا واليمن ولبنان 
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   2010/ 12/ 12األحد : اليوم األول 

  الجلسة الصباحية 

نائب المدير العام  للوكالة الدولية للطاقة الذرية  Warner Burkartبعد الكلمات الترحيبية ألقى الدكتور 
مدير  ثم ألقى  الدكتور ضو سعد مصباح. "تنمية أهداف األلفية الثانية في مجال توليد الطاقة"محاضرة حول 

مستلزمات بناء محطات نووية في الدول "محاضرة حول  الشؤون العلمية بالهيئة العربية للطاقة الذريةإدارة 
  . " العربية

  الجلسة المسائية
  التحاليل وتحسين المواد: المحور األول 

حول  تناول محور التحاليل وتحسين المواد موضوعات مختلفة توزعت في محاضرة عامة     
ومن . بحوث 10و بالل نصولي من هيئة الطاقة الذرية اللبنانية. د. ألقاها أ" وتطبيقاتهاالمسرعات األيونية "

وتم إلقاء  خدمة،بين البحوث المقدمة أبحاثاً ذات قيمة مضافة من ناحية التطبيقات المباشرة للتقنيات المستَ
ت وأمانها وجيولوجيا بحوث في مجال المحاكاة ومعالجة المعطيات، كما تم القاء بحوث تتعلق بالمفاعال

  :وكانت عناوين البحوث الملقاة كالتالي الخامات 
ـ تنشيط الصفائح وأنابيب االختبار البالستيكية المصنوعة من متعدد الستايرين باستخدام أشعة ألغاما  1

  .واستخدامها في تقنيات التحليل المناعي  60-كوبلت
  .ألشعة تحت الحمراء ـ إستخدام طريقة الزرع األيوني إلنتاج كواشف ا 2
العالقة بين خصائص السطح والخصائص البصرية : ـ األغشية الرقيقة ليوديد الرصاص  3

  .والكهربائية لكواشف األشعة السينية 
  .ـ دراسة نماذج من اآلثار العراقية باستخدام الحزمة األيونية والتقنيات المكملة  4
  .ءمة التربيعي غير الخطيـ تحليل طيف أشعة غاما باستخدام أسلوب المال 5
 ثابت التنثر باستخدام 158Gd (n, n’ γ)ـ قياس نسبة اإلختالط النتقال أشعة غاما من التفاعل  6

  . تربيعياإلحصائي وأقل تطابق 
ـ اإلذابة المباشرة لليورانيوم واألرضيات النادرة في تمعدنات الحمامات باستخدام ثنائي إيثيل  7

  .هكسيل حامض الفوسفوريك
  .ـ تقييم العمليات الناتجة في الوقود النووي الخاص بمفاعالت الماء المضغوط عند التشغيل  8
  .ـ حساب قيمة الحروجية لقضبان التحكم في قلب مفاعل اختبار المواد  9

  .مع التصحيح الدقيق لمركز الكتلة  12Cـ عوامل التشكّل لإلستطارة الطولية لنواة  10
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ين اهتمامهم بالموضوعات ئلة التي طرحت والحوارات التي جرت بين الباحثوقد تبين من خالل األس 
ما يجعلنا نؤكد على  عربية المشاركة في تلك الموضوعات،ووجود خبرات في معظم الدول ال المطروحة،

وجوب وأهمية التعاون والتواصل بين هؤالء الباحثين العرب من خالل مشاريع مشتركة وتبادل الخبرات 
  .تقانات وتكامل ال

  :وقد أوصى المشاركون في الجلسة بالتوصيات التالية 
  .تقليل الملوثات في خامات الفوسفات إلى الحد األدنى قبل تصنيع األسمدة وتوزيعها  – 1
م في إحدى الدول العربية ألبحاث علوم وتكنولوجيا الطاقة النووية ومقترح بناء مدينة عربية للعل – 2

  . تمولها الدول العربية
  

   13/12/2010ثنين اإل: اليوم الثاني 

  الجلسة الصباحية

  خصوبة التربة: المحور الثاني 

. ألقاها أ "ةيالزراع العلوم تطبيقات النظائر المستقرة في"اشتملت هذه الجلسة على محاضرة عامة حول 
فات العضوية تناولت استخدام المخل بحوث 9مصدق جانات من هيئة الطاقة الذرية السورية إلى جانب . د

ومخلفات المجاري والتلقيح البكتيري في الزراعة إلى جانب أهمية جدولة الري والري التسميدي مع معدالت 
التسميد األزوتي والفوسفات وحركية الفوسفات وتداخله مع بعض المغذيات األخرى وأثر ذلك على معدل 

وكانت  .ية المكون الميكروبي لعنصر اآلزوتاالستفادة من المغذيات بواسطة النبات وكذلك التنويه إلى أهم
  :عناوين البحوث الملقاة كالتالي 

  .ـ تأثير مخلفات المجاري المعالجة باإلشعاع في إنتاجية الذرة الصفراء وبعض خواص التربة  1
ـ تأثير حمية المياه على إنتاجية الكوسة وامتصاص النتروجين تحت نظام الري بالتنقيط وظروف  2

  .ملية األرض الر
 10ـ تأثير الري والتسميد على صفات المحصول ومكوناته لصنفان جديدان من القرطم أنشاص  3

  . 11وأنشاص 
ـ تثبيت اآلزوت الجوي لمحصول فول الصويا الملقح على دفعات والمزروع تحت نظام الري  4

  . 15-التسميدي الحيوي باستخدام تقنية اآلزوت
لغاز واآلزوت الميكروبي والكتلة الحيوية الميكروبية المتكونة في ـ دراسة العالقات بين إنتاج ا 5

  . 15Nالزجاج لبعض النباتات الرعوية باإلستعانة باآلزوت المعلم 
ـ تأثير معدل التسميد اآلزوتي في تركيز اآلزوت وكثافة اليخضور في أوراق القطن المروي  6

  .بالتنقيط 
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خلفات العضوية لمحصول الحنطة والذي يزرع في التربة ـ توفير بعض العناصر الغذائية من الم 7
  .15Nالرملية باستخدام تقنية 

  .رسيم النامي في التربة الرملية باستخدام تقانة اقتفاء األثر بـ التداخل بين الفوسفور والزنك تحت ال 8
  .ـ دراسة حركة ادمصاص نوعيات الفوسفات واأليونات األخرى على التربة الرملية  9

  : أوصى المشاركون في الجلسة بالتوصيات التالية وقد 
تغذية (خصوبة التربة واألسمدة والتسميد  ضرورة اعتماد الطرق واألساليب النووية في تقييمـ  1

 . )النبات

إلى جانب األسمدة الحيوية إلنتاج ) نباتية وعضوية(يه إلى استغالل مخلفات المزارع التنوـ  2
 . )تقليل التلوث البيئي(البعد البيئي  لنظيفة مع مراعاةالزراعة ا

التأكيد على ضرورة استنباط سالالت نباتية ذات كفاءة عالية في امتصاص المغذيات خاصة تحت ـ  3
 . ظروف الفقر الخصوبي لألراضي العربية

  الجلسة المسائية

  إدارة الموارد المائية: المحور الثالث 

ألقاها الدكتور علي محمد " الموارد المائية في العراق إدارة"إشتمل المحور على محاضرة عامة حول 
بحوث من تونس حول استخدام النظائر  4لى عدد جواد من وزارة الموارد المائية بالعراق، باإلضافة إ

وكانت عناوين البحوث  .في مناطق الوسط والجنوب التونسي المستقرة في تقدير خزانات المياه الجوفية
  :الملقاة كالتالي

دراسة الخصائص الكيميائية والنظائرية للمائدة السطحية للنفزاوة وعالقتها بالمكون النهائي ـ  1
  ) .الجنوب التونسي(

ـ دراسة العالقة الهيدروديناميكية بين الطبقة المائية العميقة بصفاقس وسهل الجفارة بقابس عن  2
  .طريق استخدام التقنيات الكيميائية والنظائرية

ة عمليات الشحن اإلصطناعي لسد سيدي سعد في تغذية المائدة المائية بحوض ـ دراسة مساهم 3
  . (18O, 2H)باإلعتماد على التقنيات الجيوكيميائية والنظائرية ) تونس الوسطى(زرود 

باستعمال التقنيات ) الوسط التونسي(ـ تحديد مصادر التغذية للمياه الجوفية في حوض جلولة  4
  . (18O, 2H, 3H)النظائرية 

  :وقد أوصى المشاركون في الجلسة بالتوصيات التالية 
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للمياه  دارة الموارد المائية ووضع خريطةمخاطبة الدول العربية بضرورة االهتمام ببحوث إـ  1
 .الجوفية في الوطن العربي باستخدام التقانات النووية باإلضافة إلى التقنيات التقليدية 

  . ستفادة المثلى للمياه في الزراعةإلقليدية واالمصادر غير الت استغاللضرورة ـ  2
 

  14/12/2010الثالثاء : اليوم الثالث 

  الجلسة الصباحية

  الطب النووي والبيولوجيا االشعاعية: المحور الرابع 

حيث تم ) 4- 4(تضمنت الجلسة  إلقاء إثنى عشر بحثاً من قبل الباحثين المعنيين عدا البحث المرقم 
من / أحمد مصطفى إبراهيم زهران  الدكتورسامح سليمان توفيق وذلك النتقال  ورالدكتالقاؤه من قبل 

وكانت هناك دعوة من قبل رئاسة الجلسة للوقوف حداداً على  ،مهورية مصر العربية  إلى جوار ربهج
 .روحه

كبد نزيمي للنية استخدام المستخلصات النباتية في خفض مستوى النشاط اإلتناولت البحوث الملقاة إمكا
وتأكيد العالقة ما بين األكسدة الفوقية للدهون ومضادات األكسدة في مرضى قصور الغدة الدرقية و تثبيط 

إمكانية استخدام التعبير الجيني كمؤشر بيولوجي وتكون الجذور الحرة من قبل مستخلصات النباتات الطبية 
للمفاوية ودورها في الكشف عن التعرض للكشف عن التعرض لألشعة المؤينة والطفرات الجينية في الخاليا ا

  :وكانت عناوين البحوث الملقاة كالتالي  .والترقيم بالنظائر للتشخيص الصحيح للمواد المشعة والكيميائية
 .G.P.Tم على فعالية بعض أنزيمات الكبد 99- ـ دراسة تأثير القصدير الغروي المعلم بالتكنيشيوم 1

  .التانك قبل وبعد إعطاء مادة حامض  .G.S.Tو
  .الغدة الدرقية وفرط وفيتامينات الجسم وعالقتها بقصور األكسدة الفوقية للدهون دراسة ـ  2
في مايتوكوندريا كبد ودماغ الجرذان  DMHاما للـ أشعة غـ تثبيط أكسدة المبيدات المستحثة ب 3

  .باستخدام النباتات الطبية العراقية 
  .امي ناتج عن تعرض الجرذان لإلشعاع الغكسدي الـ دور نبات الريحان في كبح التلف التأ 4
  .اما قائية في الجرذان المعرضة ألشعة غـ كفاءة الفيوكيدان الو 5
الصدرية المستخدمة في طب األطفال باستخدام نظام  Xـ تخمين تأثير الجرعة اإلشعاعية ألشعة  6

  .المحاكاة مونتي كارلو 
  .يولوجي في كشف التعرض لألشعة المؤينة كمؤشر ب CDKN1Aـ إستخدام التعبير الجيني لجين  7
تراسفيريز في الخاليا اللمفاوية لدم اإلنسان  ين فوسفورايبوسيلثـ دراسة الطفرات لجين الهيبوزان 8

  . بالعراق لعينات محلية في منطقة التويثة
عالجة نوس هيدروفيال تحت ظروف مـ تكسير صبغة الكونغو الحمراء بواسطة بكتريا االيروما 9

  . باستعمال أشعة غامايولوجية ب
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ات ـ جاالت على نشاط إنزيمات تحليل بروتين 3ـ اآلثار الوظيفية لمركب االبيجالوكاتيكين ـ  10
  .اما جينية في الجرذان المعرضة ألشعة غالدعامة المعدنية والطفرات ال

  .ت البكتيرية وغير البكتيرية م للتمييز بين نوعي اإللتهابا99-ـ ترقيم السلفاديميدين بالتكنشيوم 11
  .ـ تقييم عالئق المجترات المحتوية على فرشة الدواجن باستخدام التقنيات التقليدية والنووية  12

  :وقد أوصى المشاركون في الجلسة بالتوصيات التالية 
  .اإلهتمام باستخدام المستحضرات الطبيعية في العالج وتقليل العبء التأكسدي ـ ضرورة  1
ـ تدعيم استخدام الطرق الحديثة مثل التعبير الجيني كمؤشر بيولوجي للكشف عند التعرض لألشعة  2

  .المؤينة 
  الجلسة المسائية

  إنتاج النظائر المشعة: المحور الخامس 

صالح الدين . د. ألقاها أ "مفاعالت البحوث وتطبيقاتها " حولاول المحور محاضرة واحدة ـتن
  .لعربية للطاقة الذرية التكريتي من الهيئة ا

واستخداماتها وقد دارت األبحاث حول تحضير العدد الصيدالنية  هذا المحور،بحوث في  4لقاء تم إ
  :وكانت عناوين البحوث الملقاة كالتالي  .الطبية

تعلم بنظير  (HESPA)ـ تحضير عدة صيدالنية من مركب هيدروكسي أثلين فوسفونات الصوديوم  1 
  .وتستخدم لتخطيط العظام  م99-التكنيشيوم

م 99- شيومة الكبريت الغروي المعلمة بالتكنيوكيميائية لعدتكين على بعض المتغيرات الباـ تأثير الك 2
  .لتخطيط الكبد 

ـ اإلنتاج والسيطرة النوعية للصيغة الجديدة للعدة المجفدة دقائق األلبومين التي توسم بنظير  3
  .م لتخطيط الرئتين 99-التكنيشيوم

المزروعة  Ti-6Al-7nb لخليطةمطيافية الممانعة الكهروكيميائية دراسة سلوك التآكل باستخدام ـ  4
  .ون النتروجين في ظروف مشابهة للجسم البشري بأي

  تحسين اإلنتاج النباتي والحيواني  : المحور السادس

بيقات الزراعية وتحسين اما للتطحول استخدام أشعة غوقد دارت  إلقاء ثالثة بحوث في هذا المحور، تم
  :وكانت عناوين البحوث الملقاة كالتالي  .إنتاجية المحاصيل لزيادة إنتاجها ومواصفاتها

  .ـ تأثير أشعة غاما في الخصائص الوظيفية ألغشية جلوتين الحنطة وزين الذرة القابلة لألكل  1
ديوم في خارج الجسم وعمارة لملح كلوريد الصو MM106ـ تحسين صفة التحمل ألصلي التفاح  2

  . باستخدام أشعة غاما الحي
   .لطفرات من شعير ذي الصفين  GGEالبيئة  xالتركيب الوراثي + ـ تحليل التركيب الوراثي  3
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  : وقد أوصى المشاركون في الجلسة بالتوصيات التالية
 .ممكنةإرساء تعاون عربي مشترك في مجال إنتاج وتطبيق النظائر المشعة في المجاالت الـ  1
فتح مجاالت التدريب بين الدول العربية لتبادل الخبرة واالستفادة من اإلمكانات لدى الدول ـ  2

المختلفة في مجال إنتاج النظائر المشعة وأشعة جاما إضافة إلى تحسين اإلنتاج النباتي 
 .والحيواني

ولية التي تعنى بمجال أهمية تشجيع وفتح المجال للباحثين العرب للمشاركة في المؤتمرات الدـ  3
 . إنتاج النظائر المشعة وتطبيقاتها الطبية والزراعية والهندسية والتعليمية

لى حفل عشاء في المركز الثقافي امعة صالح الدين دعي المشاركون إوباستضافة كريمة من رئاسة ج
األساتذة كما حضره وعلى هامش دعوة العشاء تم عقد لقاء حضره رئيس الجامعة وبعض العمداء و. للجامعة

لهيئة ؤتمر ووفد الى رئيس وأعضاء اللجنة العلمية للم، باإلضافة إكمال حسين لطيف.وكيل وزارة البيئة د
دار اللقاء حول توطيد العالقات بخصوص التعاون المشترك في مجال االستخدامات . العربية للطاقة الذرية

  . لفةالسلمية للطاقة الذرية في المجاالت العلمية المخت
 

  15/12/2010األربعاء : اليوم الرابع 

  الجلسة الصباحية

  تفكيك المنشآت النووية : المحور السابع 

" تصفية المنشآت والمواقع النووية المدمرة في العراق"حول  اشتمل المحور السابع على محاضرة عامة
وثالثة بحوث تناولت الخبرة  ،ألقاها الدكتور عدنان سليم جرجيس من وزارة العلوم والتكنولوجيا بالعراق

العراقية في مجال تصميم الخطط العامة لتفكيك عدد من المنشآت العراقية المدمرة واإلجراءات اإلدارية 
  :وكانت عناوين البحوث الملقاة كالتالي . والوقائية المتخذة بهذا الخصوص

  .ـ إجراءات التصفية لموقع المنظومة الريادية  1
  .النهائي لمنشأة المسح الجيولوجي بعد التفكيك  ـ المسح اإلشعاعي 2
  .ـ خطة إدارة مشروع تصفية مختبرات إنتاج النظائر المشعة اإليطالية  3

  إدارة النفايات المشعة : المحور الثامن 

صالح الدين . د. ألقاها أ" النشاط اإلشعاعي الطبيعي"حول  اشتمل المحور على محاضرة عامة
  :عربية للطاقة الذرية وسبعة بحوث كانت ضمن األطر التالية التكريتي من الهيئة ال

المصادر المشعة الطبيعية وسبل التخلص اآلمن منها باإلضافة إلى االستراتيجية المتبعة في ـ  1
ت النووية المدمرة وطرق لنفايات المشعة السائلة في المنشآالعراق للسيطرة على خزانات ا

 . التعامل معها
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 . ساليب مختلفةباستخدام خلطات إسمنتية محسنة بأ طرق معالجة النفايات المشعةدراسات حول ـ  2
  :كانت عناوين البحوث الملقاة كالتالي 

  .ـ إختيار موقع الخزن اإلنتقالي للنفايات الملوثة بالمواد المشعة الطبيعية  1
  .ـ السيطرة على خزانات النفايات المشعة السائلة في موقع التويثة  2
  .املة النفايات المشعة في العراق ـ مع 3
  .ـ تهيئة مصادر مشعة مستهلكة بأفضل الشروط لتقليل مخاطر التعرض اإلشعاعي  4
ـ التصليد األسمنتي لنواتج عملية التحلّل الحيوي لمماثل النفايات السليلوزية المشعة بواسطة عيش  5

  .الغراب 
متانة المنتج : وى اإلشعاعي في أوساط أسمنتية ـ إحتواء النفايات العضوية ضعيفة ومتوسطة المست 6

  .النهائي الصلب تحت ظروف الصقيع 
  . NORMـ دراسة إمكانية استخدام البيتومين والخلطات األسمنتية المحسنة في تهيئة نفايات الـ  7

  :  وقد أوصى المشاركون في الجلسة بالتوصيات التالية
ة لإلستفادة من الخبرة العراقية وتبادل الخبرات في عقد ورشة عمل بكوادر من الدول العربيـ  1

 . تفكيك المنشأت النووية وإدارة النفايات المشعة الناتجة عنها
تبني مشروع ضمن الهيئة العربية يتناول طرق معالجة النفايات المشعة للوصول إلى أفضل ـ  2

 . ددة ومتخصصةاألساليب والمعطيات الناتجة عن الدراسات المطروحة وتبني توصيات مح
  الجلسة المسائية

  األمن واألمان النوويين والوقاية من اإلشعاع: المحور التاسع 

ألقاها الدكتور محمد " النووي والتهديدات المستقبلية األمن"حول  إحداهما تضمنت الجلسة محاضرتين
الطوارئ اإلشعاعية  الرقابية لخططالقوانين "األخرى حول و الشرع من دائرة المراقبة الوطنية العراقية

كما . ألقاها الدكتور وليد عبد حسين من الهيئة العراقية للسيطرة على المصادر المشعة" الموقعية في العراق
ألقيت ثمانية بحوث حول المسوحات اإلشعاعية السطحية وقياسات تركيز غاز الرادون واحتساب قيمه في 

وكانت عناوين البحوث الملقاة شعاعي والتلوث اإل ات البيولوجية للتعرضو المؤشر  دول عربية مختلفة
  :كالتالي 
  .ـ المسوحات اإلشعاعية السطحية لمنطقة جبن  1
  .داخل األبنية مختلفة التصاميم  222- ـ قياسات تركيز غاز الرادون 2
  .ـ دراسة إلشعاعية مواد الغرانيت المستعملة كمواد لبناء البيوت السكنية في لبنان  3
از الرادون المتحرر من المواد اإلنشائية في إقليم كوردستان العراق باستخدام طرق ـ دراسة غ 4

  .فعالة وطويلة األمد 
  .ـ التقدير الكمي للخطورة اإلشعاعية الناجمة عن التلوث اإلشعاعي في منشأة الما  5
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ة كواشف األثر تقنيباستخدام  222Rnـ حساب التراكيز والجرع اإلشعاعية المتراكمة لغاز الرادون  6
لمنطقتي بغداد وواسط وتقدير ) تربة وهواء(النووي للحالة الصلبة في كل من نماذج البيئة 

  .المخاطر الصحية الناتجة 
ليالت الوراثية الخلوية كمؤشر حيوي لتقدير الجرع اإلشعاعية للعاملين في مشروع ـ إستخدام التح 7

  .راق تصفية المنشآت المدمرة في منطقة التويثة بالع
 .ـ دراسة التغيرات الوراثية الخلوية للمتعرضين للتلوث اإلشعاعي في منطقة التويثة  8

  : وقد أوصى المشاركون في الجلسة بالتوصيات التالية 
 . NORM ـتنشيط العمل العربي في موضوع الـ  1

 . وضع مشروع عربي لدراسة غاز الرادون المشعـ  2

 . موضوع المؤشرات البيولوجية للتعرض والتلوث اإلشعاعيتشجيع البحوث والدراسات في ـ  3
تشجيع البحوث والدراسات التي تستخدم النماذج الرياضية إليجاد القيم المستقبلية المتوقعة ـ  4

بما في ذلك أنتشار الغازات المشعة في حالة وقوع  طر اإلشعاعية على السكان والبيئة،للمخا
  . بحوث كارثة نووية لمفاعل قوى أو مفاعل

 
  16/12/2010الخميس : اليوم الخامس 

  الجلسة الصباحية

  مكافحة اآلفات : المحور العاشر 

الستئصال ذبابة الدودة  جدوى تطبيق تقنية الحشرات العقيمة" حولن هذا المحور محاضرة عامة تضم
. لعلوم والتكنولوجيا العراقيةألقاها الدكتور إياد الطويل من وزارة ا" ق األوسطالحلزونية للعالم القديم من الشر

وألقيت في هذا المحور ستة بحوث مختلفة تناولت استعمال تقنية التعقيم الجزئي للذكور وتقنية الحشرة العقيمة 
وكانت  .على جذب الذكور في الحقل الفراشوتقنية العقم المورث باإلشعاع وتأثير اإلشعاع في قدرة إناث 

  :عناوين البحوث الملقاة كالتالي 
ـ العقم المورث الحادث في نسل إناث دودة اللوز الشوكية المعرضة لإلشعاع ـ التأثير على نسبة  1

  .موت اليرقات والعذارى والنمو وكذلك النسبة الجنسية 
  .ـ تأثير أشعة غاما على التطور والتكاثر في حشرة الدودة القارضة  2
 Lepidoptera Ectomyelois : Ceratoniae Zeller)ـ برنامج المكافحة البيولوجية لعثة التمر  3

Pyralidae)  باستعمال تقنية الحشرات العقيمة في تونس.  
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 Lepidoptera : Ectomyelois)ـ إستخدام تقنية التعقيم الجزئي للذكور في مكافحة عثة التمر  4

Ceratoniae Zeller Pyralidae)  وتأثيرها في الخصائص البيولوجية للحشرات المشععة.  
على جذب  (Cydia pomonella (L.))في قدرة إناث فراشة ثمار التفاح نةيـ تأثير األشعة المؤ 5

  .الذكور في الحقل 
ـ تأثير تطعيم الصوف بحامض األكريليك وكذلك درجة حرارة التغذية على نمو يرقات األنثرينس  6

  . (Anthrenus Vorax) فوركس
  :  التاليةوقد أوصى المشاركون في الجلسة بالتوصيات 

 .  ستخدام تقنيات األشعة المؤينة ضمن برامج المكافحة المتكاملة لآلفات في الدول العربيةـ إ 1
مشاركة عدة دول عربية متجاورة في استخدام هذه التقنيات لمكافحة الحشرات الشائعة بها والتي ـ  2

 . تسبب خسائر اقتصادية فادحة في المحاصيل الزراعية والثروة الحيوانية

  معالجة األغذية باإلشعاع: المحور الحادي عشر 

دعم لتحسين خواص األغذية ون هذا المحور خمسة بحوث مختلفة تناولت المعالجة باإلشعاع تضم
  :وكانت عناوين البحوث الملقاة كالتالي  ،قيمتها الغذائية

  .ـ تأثير أشعة غاما في بعض المقاييس الكيميائية للقشدة  1
حيوي للمركبات الفينولية والفيتامينات الذائبة في الماء في نباتات الكلورانتو المنتجة ـ التخليق ال 2

  .بزراعة األنسجة المتأثرة بالجرعات المنخفضة من أشعة غاما 
  .للس نيجر لتسمين الحمالن الناميةـ تحسين مخلفات العنب المعالج إشعاعياً باستخدام فطر األسبراج 3
  .الختزال بقايا النترايت في منتوج النقانق البقرية المحلية ـ تطبيقات أشعة غاما  4
في حبوب القهوة الخضراء باستخدام الطرق الطبيعية مع تقدير ) أ(ـ إزالة السمية لالوكراتوكسين  5

  . السمية على المستوى الجيني للعينات المعاملة
  : وقد أوصى المشاركون في الجلسة بالتوصيات التالية 

 . ل العربية على إصدار مواصفات قياسية موحدة تتناول معالجة األغذية باإلشعاعحث الدوـ  1
العمل على ضرورة تطبيق تقنية معالجة األغذية باإلشعاع في الدول العربية التي تعاني عجزاً في ـ  2

الغذاء لتقليل معدالت الفاقد في األغذية ولضمان خلو هذه األغذية من الميكروبات الممرضة 
 .يل التبادل التجاري عن طريق تحقيق متطلبات الحجر الزراعي والحجر الصحيولتسه

ضرورة استمرار التعاون بين البلدان العربية وتبادل الخبرات والمعلومات في هذا المجال ـ  3
الحيوي والهام وضرورة التواصل بين العلماء والخبراء والمتخصصين العرب من خالل إقامة 

  . عات خبراء وندوات ودورات تدريبيةمشاريع مشتركة واجتما
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  الجلسة المسائية

  حفل اختتام المؤتمر

أختتم المؤتمر بجلسة تم فيها قراءة التقرير العام للمؤتمر على المشاركين وقراءة برقيتي شكر وتقدير 
د مسعو األستاذ نوري كامل المالكي المحترم وفخامة رئيس إقليم كوردستان األستاذ لدولة رئيس الوزراء

  . البرزاني المحترم
 


