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 :مقدمــــــة 

 
أدى التطور الصناعي المستمر إلى إنبعاث العديد من الغازات و الملوثات  البيئية, سواء كانت عضوية او غير 
عضوية , مما ادى الى إحداث تغيرات مناخية ملموسة على المستوى العالمي  بشكل عام و المنطقة العربية بشكل 

يئية والنظم الزراعية والتي ادت الى زيادة في انجراف الترب الزراعية خاص. االمر الذي انعكس سلبا على  النظم الب
وتراجع في مستويات خصوبتها من حيث المادة العضوية و العناصر االساسية الضروربة لتغذبة النبات مما ادى الى 

 تناقص في المساحات الزراعية و تراجع في االنتاج.
استخدامات الطاقة النووية في  مجال ثون و الخبراء المختصون فيالباح اجل مواجهة هذة التهديدات , توصلومن 

واعادة خصوبتها بشكل مستدام.   هاالى حزم متكاملة في ادارة الترب الزراعية من حيث الحد من انجراف الدول المتقدمة 
ة وتقييم تراجع و وفي اطار االستخدامات السلمية للطاقة الذرية, تم التوصل الى ادخال تقنات نووية حديثة لمراقب

. القيمةانجراف الترب  على المستوى المتوسط و الطويل ووضع البرامج المناسبة للمحافظة على هذة الموارد الطبيعية 
حيث تستخدم طرق القياسات االشعاعية والنووية في قياس النويدات المشعة المتساقطة بدقة كبيرة كما و نوعا , مما 

 731-لتربة نتيجة التغيرات المناخية. كما تستخدم تقنيات النظائر المشعة مثل السيزيوم تقييم مراحل تآكل ا يساعد في
  و غيرها لتتبع ديناميكية النظم البيئية  لمكونات مياه الري والترب الزراعية . 71-والنيتروجين 701-، الرصاص

التقنات النووية الحديثة المستخدمة في  , فهنالك العديد منالمحاصيل اما في مجال التحسين الوراثي و زيادة انتاجية
ستخدم حاليًا تكنولوجيا حيث ت .Cobalt-60 اهمها مجال استحداث الطفرات الوراثية باستخدام تقنيات النظائر المشعة

تعمل الدول دولة على مستوى العالم حيث  701 عن مايزيدفيما  جاما مثل اشعة ستحداث الطفرات باألشعة المؤينةا
تتميز بصفات  مطفرصنف  0000أكثر من  باط وتسجيلنوعًا نباتيًا وتم است 700ما يزيد عن جال على في هذا الم

 .ئي في الوطن العربيلغذاا تحقيق األمن و  تحسين يسهم في ة ممامرتفع ةاقتصاديجدوى وذات  مرغوبة
 

 االهداف 
امله  في مجال الفحوصات البيئية والزراعية و هذه الورشة هو إتاحة الفرصة لعدد من الكوادر العلمية والفنية الع تهدف

التحسين الوراثي في النبات و خصوبة التربة بإستخدام النويدات المشعة وتقنيات النظائر المستقرة لتقييم تدهور 
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عادة التقانات النووية. كما تهدف الى اتباع االدارة المتكاملة في ا  االراضي الزراعية و مكافحة انجراف  التربة باستخدام
 خصوية التربة و زيادة انتاجية المحاصيل .

 
 المحاور

يتناول البرنامج العلمي للورشة كافة الجوانب النظرية وبعض التطبيقات في مجال إستخدام التقنيات النووية و النظائر 
رب وفق المحاور الزراعية  حيث يقوم باعطائها  عدد من الخبراء الع االراضي أنجراف المستقرة لتقييم تدهور و المشعة
 التالية :
 .استخدام التقنيات النووية واإلشعاعية في تحسين خواص التربة 

 

 .استخدام التقنيات النووية في الكشف عن الملوثات البيئية والتحكم في انتشارها 
 .استخدام النظائر المشعة المستقرة في تقييم ومكافحة تآكل التربة 
 ي و زيادة انتاجية المحاصيل في ظل التغير المناخيالتطبيقات النووية في التحسين الوراث 

 : المستهدفين في الورشة
عاملون في المراكز البحثية والطالب الجامعيين و المهتمين في و مساعدي البحث ال تستهدف الورشة الباحثين العلميين

 تطبيقات العلوم النووية 
 

 


