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Arab Atomic Energy Agency 
           

 الذرة في خدمة اإلنسان
 

 تقرير عن ورشة عمل في مجال 
 " إستخدام النظائر المشعة في الزراعة والري ومكافحة آثار التغير المناخي"

 41/61/0604-41عن ُبعد: 

نظمت الهيئة العربية لمطاقة الذرية، ورشة عمل حول إستخدام النظائر المشعة في الزراعة والري ومكافحة آثار 
مشاركًا من  33. وقد شارك في هذه الورشة حوالي 34/04/0003-32 التغير المناخي عن ُبعد خالل الفترة

 مراكز البحوث والجامعات والمعاهد الزراعية من الدول العربية.
هدفت هذه الورشة إلى إتاحة الفرصة لعدد من الكوادر العممية والفنية العاممة في مجال الفحوصات البيئية 

وبة التربة بإستخدام النويدات المشعة وتقنيات النظائر المستقرة لتقييم والزراعية والتحسين الوراثي في النبات وخص
تدهور األراضي الزراعية ومكافحة إنجراف التربة الزراعية بإستخدام التقنيات النووية. كما هدفت أيضًا إلى إتباع 

 حاور العممية اآلتية:اإلدارة المتكاممة في إعادة خصوبة التربة وزيادة إنتاجية المحاصيل. تناولت الورشة الم
  .واقع التغير المناخي الحالي والمستقبمي وتأثيره عمى الزراعة والموارد المائية في المنطقة العربية 

  .مقدمة عن النظائر المشعة والمستقرة والتقنيات النووية ودورها العممي في دراسة المكونات البيئية 

  خواص التربة. إستخدام التقنيات النووية واإلشعاعية في تحسين 

  ة والتحكم في إنتشارها.يمموثات البيئالعن  إستخدام التقنيات النووية في الكشف 

  ستخدام النظائر المشعة المستقرة في تقييم ومكافحة تآكل التربة.إ 

  تحسين الوراثي وزيادة إنتاجية المحاصيل.الفي  النووية إستخدام التطبيقات 

   النباتية في تحسين األمن الغذائي وتقميل أثر التغير المناخي.أهمية إستحداث الطفرات الوراثية 

  .مكافحة التغير المناخي وحماية البيئة بإستخدام التقنيات النووية 

  .التحديات الزراعية ودور التقنيات النووية 

  .التصحر وتدهور األراضي الزراعية ودورها في التغيرات المناخية 

  .التموث البيئي اإلشعاعي 

   ستهالك المياه.دور  التقنيات النووية لمنظائر المشعة والمستقرة في مراقبة وتقييم نوعية وا 

   .تجربة أراسيا في إستنباط أصناف نباتية ذات إنتاجية عالية ومتحممة لمجفاف بإتباع التطبيقات النووية 
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وقد شارك في هذه الورشة أربعة خبراء من الدول العربية وخبير من الوكالة الدولية لمطاقة الذرية حيث قاموا 
متواصمة.  ساعات خالل فترة إنعقاد الورشة والتي إستمرت لمدة ثالثة أيام 7بتقديم المحاضرات العممية بواقع 

التطبيقات العممية عمى أرض الواقع وتضمنت المحاضرات شرح نظري موسع لممفاهيم األساسية وطرق 
لى أحد المراجع  ثواإلستشهاد بقصص النجاح المتحققة في العديد من الدول المتقدمة وبعض الدول العربية وا 

 العممية ذات الصمة.
تميز الحضور لهذه الورشة بالتفاعل اإليجابي والبناء من خالل النقاشات والمداخالت الموسعة والتي دلت عمى 

والفهم الجيد لمواضيع ومحاور الورشة واإلطالع عمى أحدث التقنيات النووية في مجال الزراعة والري  التعريف
 والتغير المناخي، مأكدين عمى ضرورة وأهمية إستمرار عقد مثل هذه الورشات والدورات التدريبية في المستقبل.

 وكان من ضمن أهم التوصيات:
 يقية في مجال إستخدام التقنيات النووية والممارسات الزراعية عمل برنامج ودورات تدريبية نظرية وتطب

 الذكية المتكيفة مع التغير المناخي حال اإلنتهاء من جائحة كورونا.

 .عقد ورشة عمل حول التموث البيئي اإلشعاعي وأثره عمى صحة اإلنسان والمحاصيل الزراعية 

  تحسين الوراثي من حيث زيادة اإلنتاجية العقد دورات تدريبية في مجال دور التقنيات النووية في
 والتحمل لظروف الجفاف والحرارة.

 .التبادل العممي والمعرفي بين الباحثين والخبراء 
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