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 الممخص:

يعد التموث االشعاعي من أخطر أنواع المموثات التي تصيب البيئة الطبيعية ، لذا اقتضت الضرورة 
العممية تناول الباحث ليذه اآلفة الصحية والبيئية والبيولوجية وبيان مخاطرىا عمى الموجودات الحياتية 

عمل عمى درء تمك المختمفة من انسان وحيوان ونبات وىواء وماء وتربة في محافظة البصرة ثم ال
المخاطر باألساليب العممية والتثقيفية المجتمعية لمحد من انتشارىا والحفاظ عمى مجتمع آمن سميم 

 .واقتصاداتو اآلنية والمستقبمية معافى من الظواىر البيئية الخطيرة التي تريد النيل من حياتو

Environmental awareness of the dangers of 

radioactive pollution in Basra province 

Khadija Mohdur Hassan 

Directorate General of Education of Basra Province. 

Abstract:                                                                                 

Radiation pollution is one of the most dangerous types of pollutants affecting 

the natural environment, so it was              necessary scientifically to address 

the researcher for this health, environmental and biological scourge Risks to 

the   

various life assets of human, animal, plant, water and soil in Basra province 

and then work to prevent these risks by scientific and educational methods 

community to reduce their spread and maintain a safe and healthy society 

free from serious environmental phenomena that want to harm his life and his 

economies now and future   
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 المقدمة .

تعد العموم الفيزيائية أحد أىم العموم الطبيعية التي تختص في دراسة كل من  
المجاالت البحثية الفريدة والممتعة، وليا أصول وأساسات وقواعد، شأنيا شأن سائر 

تقانيا. يعني  عمم الفيزياء العموم، كما يوجد العديد من األساليب والطرق لدراستيا وا 
بدراسة الكثير من القضايا التي تسعى إلى تفسيرىا وتحميميا وربطيا معًا. إن عمم 
الفيزياء يعتبر من أكثر العموم أىمية عمى مستوى العالم؛ إذ أنو يختص بدراسة المادة 
وتحركاتيا وكل ما يتعمق بيا؛ حيث تيتم العموم الفيزيائية في البحث في الظواىر 

ن كانت مختمفة، والبحث في عوامل حدوثيا ومسبباتيا، وتأثيرىا وتأثرىا،  الطبيعية وا 
وكذلك صياغة الروابط الرياضية القادرة عمى التنبؤ بسموكياتيا في محاولة لمسيطرة 

 عمييا.

بدراسة اآلثار البيئية  لمخاطر االشعاع عمى االنسان والحيوان  ييتم عمم الفيزياءو 
أثر ذلك يساىم في التوصل إلى حيثياٍت دقيقٍة في دراسة بما والنبات عمى حد السواء . 

. لقد أسيم التقدم في العموم الفيزيائية في التقدم الفيزيائية والبيئية  الظواىرعمى مختمف 
 المدني،  لتطوٍر عمى المستوى الحضاريوا

 أىمية الدراسة .

مخاطر االشعاع عمى مختمف المستويات الصحية والبيئية تنبع األىمية من خالل درء 
واالجتماعية . والعمل عمى كشف مستويات االشعاع المنبعثة من مصادرىا المختمفة 

 وطرق معالجتيا والقضاء عمييا .

 فرضية الدراسة .

االشعاع عند سكان تقوم فرضية الدراسة عمى تباين مستوى الوعي البيئي بمخاطر 
 البصرة ، فالوعي داخل المدن الحضرية أعمى منو في القرى األرياف .
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 مشكمة الدراسة .

ال توجد دراسات مختصة سواء بالوعي البيئي أو قياس مستويات االشعاع  
ىوائيات  النابعة من مصادر متعددة ، ومنيا الغازات المصاحبة الستخراج النفط أو

 أبراج اليواتف المحمولة وغيرىا .

 انحاللو .وبيان مصادره وطرق األول : مفيوم التموث االشعاعي  المطمب

استيالال بدراسة التموث االشعاعي ال بد من تعريف معنى التموث االشعاعي تعريف 
. غير المباشر الذي يطرأ عمى الخصائص الفيزيائية أو المباشر أو التموث : ىو التغيير

الكيمياوية أو الحياتية أو االشعاعية في أي جزء من أجزاء البيئة وذلك من جراي 
 (1).ر تؤثر عمى البيئة تأثيرا ضاراتصريف أة انبعاث أو ترسب فضالت أو مواد بمقادي

ترسب أو وجود مواد مشعة التموث اإلشعاعي، الذي يسمى أيًضا التموث الُمشع، ىو 
عمى األسطح أو داخل المواد الصمبة أو السوائل أو الغازات )بما في ذلك جسم 

(الموسوعة الحرة 2)  .مقصود أو غير مرغوب بواإلنسان(، حيث يكون وجودىا غير 
 ويكيبيديا ) تموث اشعاعي (

ذي تنتج بسبب اضمحالل النشاط اإلشعاعي لممموثات، والالتموث االشعاعي  يحصلو 
عنو تأثيرات ضارة مثل اإلشعاعات المؤينة )أي أشعة ألفا وبيتا وغاما( والنيوترونات 
الحرة. ُتحّدد درجة الخطر من خالل تركيز المموثات، وطاقة اإلشعاع المنبعث، ونوع 
اإلشعاع، وقرب التموث من أعضاء الجسم. من الميم أن يكون واضًحا أن التموث 

 . يؤدي إلى خطر اإلشعاع

يمكن تصنيف مصادر التموث اإلشعاعي إلى مجموعتين: طبيعية وأخرى من صنع و 
أو خرق احتواء المفاعل النووي،  الغالف الجوياإلنسان. بعد تفريغ االحتواء النووي في 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%81_%D8%AC%D9%88%D9%8A
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يتموث كل من اليواء والتربة واألشخاص والنباتات والحيوانات في المنطقة المجاورة س
بالوقود النووي ونواتج االنشطار النووي. إن قارورة منسكبة من المواد المشعة مثل 
نترات أورانيل، تموث األرض وأي قطع ُمستخدمة لمسح ىذا التسرب. تشمل حاالت 

، كولورادوحمقية بيكيني، ومصنع روكي فالتس في التموث اإلشعاعي واسعة االنتشار 
الحرة ، تموث ( الموسوعة 3)  .  تشيرنوبيلوكارثة النووية،  وكارثة فوكوشيما دايتشي

 اشعاعي .

وتتم عممية االنحالل بطرائق متعددة ـ حيث تنبعث خالليا الجسيمات من النواة األصمية 
بينما تنبعث الفوتونات من نواة النوية الوليدة والتي غالبا ما تكون في وضع طاقي غير 

 مستقر . ولتوضيح العممية االنحاللية لمنشاط االشعاعي ببساطة 

 ي :نشير الى ما يم

 . Alpha Decayألفا أشعة أوال : انحالل 

تقوم جسيمات  ألفا مجتمعة  في عممية االنحالل بمغادرة بروتونان ونيوترونان من نواة 
وسميت  4الذرة . حيث يرى عمماء الفيزياء أن جسيمات ألفا ىي عبارة عن نواة ىميوم ــ 

كذلك يعود الى عصر اكتشاف االشعاع الذي لم تكن نواة اليميوم معروفة بيذا االسم ، 
بل كانت معروفة عمى انيا نوع من االشعاع ذي شحنة موجبة مزدوجة ، وعند اكتشافيا 
كان ىذا النوع من االشعاع يسمى أشعة ألفا ) ويسمى اآلخران أشعة بيتا وكاما ( وىذه 

 (4) مأخوذة من من الحروف الثالثة األولى اليونانية . العبارات الثالثة

وتكم خطورة ىذا االشعاع في طاقتو المنبعثة المتالكو شحنة موجبة مزدوجة الني عند 
تفاعميا مع المادة الحية يسبب افناء أساسي لمجزيئات التي يالقييا فتبطنو فيجذب 

 (5الكترونين فيصيح ذرة ىميوم متعادلة . )

   Beta Decry الل بيتا :ثانيا : انح

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%88%D9%84%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%A7%D8%B1%D8%AB%D8%A9_%D9%81%D9%88%D9%83%D9%88%D8%B4%D9%8A%D9%85%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%A7%D8%B1%D8%AB%D8%A9_%D9%81%D9%88%D9%83%D9%88%D8%B4%D9%8A%D9%85%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%A7%D8%B1%D8%AB%D8%A9_%D8%AA%D8%B4%D9%8A%D8%B1%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%84
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جسيمات بيتا عبارة عن الكترونات موجبة أو سالبة الشحنة تنبعث من النوى غير 
مات ألفا من ناحية شدة يالمستقرة بسرعة تقارب سرعة الضوء .وىي أقل تأثيرا من جس

وأعطت الدراسة الدقيقة النحالل بيتا لمفيزيائيين معمومة مفادىا 0 التأين وطول المدى .
 تحول النيوترون الى بروتون يشمل عمى أكثر من انبعاث لجسم بيتا ) لإللكترون( أن

الذي يخضع انبعاث بيتا الى قانون حفظ الشحنة حيث النيوترون المتعادل ينتج بروتونا 
موجبا واحدا مع أنو ال يبدو خاضعا تماما لقانوني حفظ الطاقة وحفظ الزخم . 

 ( 6فالقياسات تظير بأن أغمب االلكترونات المنبعثة ال تمتمك الطاقة المتوقعة . ) 

  gamma decayثالثا : انحالل كاما : 

تنبعث في ىذه العممية طاقة من نواة غير مستقرة عمى شكل اشعاع كيرومغناطيسي 
. فمو أخذنا طاقات االشعاع الكيرومغناطيسي   Eوطاقتو  Fالذي يوصف تردده 

لوجدنا أن اقل طاقة اشعاع ىي الموجات الراديوية ، تمييا األشعة تحت الحمراء بزيادة 
بعدىا  أكبر . حتى األشعة فوق البنفسجي طاقةطاقة طفيفة ثم الضوء المرئي ب

 (7ذات الطاقة االكبر والتي تسمى األشعة السينية وأشعة كاما . )االشعاعات 

 المطمب الثاني : الوعي البيئي بمخاطر التموث االشعاعي . 

 .االشعاعي التموث في الحد من  البيئي أىمية  الوعي اوال : 

فرد لمختمف الظواىر المحيطة بو ، بحيث تشكل ان مفيوم الوعي ىو درجة ادراك ال
ة يرات الطارئة عمى بيئتو . والبيئو بالمحصمة النيائية ثقافة عامة ترصد كل المتغيلد

الطبيعية تشمل كل ما يحيط باإلنسان من موجودات حية وغير حية ، كالحيوان والنبات 
ئة الطبيعية وأوجدىا ضمن والماء واليواء والتربة . ولقد خمق اهلل سبحانو وتعالى البي

قانون التوازن الدقيق بين عناصرىا المختمفة ، التي اتسمت مكوناتيا بمقادير موزونة 
وبخصائص وصفات معينة تكاممت جميعيا لتكفل لمحياة االنسانية سبل العيش المالئمة 

ة بيئة صالحليا ولمكائنات الحية األخرى ، فسبحان اهلل المبدع الذي كفل لجميع خمقو 
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لمجميع مع ما بين مخموقاتو من فروقات حياتية كبيرة . وخير مصداق لذلك قولو تعالى 
ن من شيء إال عندنا خزائنو وما ننزلو إال بمقدار ( )  (.8) وا 

يساىم التثقيف البيئي في سن مبّكرة عمى غرس القيم البيئّية التصحيحّية في األجيال و 
المستقبل، ومدى تأثير وعييم البيئي عمى تحسين القادمة، التي سترث األرض في 

نوعّية الحياة عمى كوكب األرض، وأّن احتراميم لمبيئة ومواردىا، وعناصرىا، يعني حياة 
أفضل ليم وألبنائيم في المستقبل، مما يدفعيم إلى ترشيد استيالك المياه والكيرباء، 

ة، وطرق إدارة الّنفايات والّتعامل وتجّنب أذّية الحيوانات، واالىتمام بالّزراعة المنزليّ 
معيا، من خالل إيمانيم أّنيم جزء من الحل لمكثير من المشاكل البيئّية الحالّية، وأّن 

 .االىتمام بأحيائيم ومناطقيم كفيمة بأن تعكس أثًرا إيجابًيا عمى المحيط األكبر

ل جعميا أّن الوعي البيئي يشتمل عمى غرس قيم إحترام اإلنسان لمبيئة، من خال
ممارسات روتينّية يومّية من قبل الوالدين واألىل، والمدرسة، والثّقافة المجتمعّية ككل، 

فالثقافة ىي  لتترّسخ في عقول األجيال الّناشئة وتكون جزًءا من ثقافتيم وأسموب حياتيم،
أساس قوام أي أّمة في العالم فمن غيرىا تكون دولة ال معالَم ليا عمى الخريطة وتكون 

ولة ميممة , فجميع الدول العالم التي ينتشر فييا النظافة واإلزدىار إّنما ناتجة عن د
شعور مسؤولية أفرادىا بعدم التخريب في بالدىم والتي تكون بعدم ضرر اآلخرين , 
وىذه المسؤولية تقع عمى عاتق األسرة التي بدورىا تعمل عمى نشر ىذا الوعي وتربية 

المسؤولية تجاه بالدىم .وتستطيع أجيزة األعالم بشتى  أبنائيم عمى النظافة وتحمل
أنواعيا المرئية والمسموعة والمقروءة أن تقوم بدور مميز وفعال فى مجال حماية البيئة 
عن طريق ترجمة خدماتو الى برامج تعميمية وتثقيفية تيدف الى زيادة الوعى والمعرفة 

 عمى البيئة. اإلنسانيبتأثير النشاط 

 استغالل األنسان لمموارد الطبيعية عشوائيا وبشكل جائر ي البيئي  بمديات ويرتبط الوع
ولمكائنات األخرى  حتياجات األجيال التالية,عمى حساب التوازن البيئي ودون االىتمام ال
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لمبقاء مما ادى الى بروز ظواىر تنذر بأخطار كبيرة وتحولت اجزاء واسعة من 
 لمتعايش المجتمعي .غير صحية  الى بيئة مموثة راضياأل

ولموعي البيئي واجبات وأدوار ميمة يقتضي أداؤىا مساىمة أعصاء المجتمع المدني 
 كافة وبمختمف كل المؤسسات الحكومية والتنظيمات المدنية . ومنيا :

كانية القيام وذلك بالتنظيم والتنسيق مع األجيزة المعنية إلم : تنظيميدور أوال : 
 باألنشطة التالية :

 المعنية بحماية البيئة من التموثالتنسيق والربط بين المؤسسات الحكومية واألىمية ـ 1
 في جميع أنشطتيا وممارساتيا الميدانية  والمينية . . 

  تنشيط دور الحجر الزراعيـ  2

يقوم  التيوذلك بالتوعية والتثقيف والتوجيو لمممارسات  : وتوجييي تثقيفيدور ثانيا ــ 
 -بيا االنسان لحماية بيئتو من التموث وذلك عن طريق:

التعميم البيئي ىو نظام تعميمي ييدف إلى تطوير القدرات والميارات البيئية لألفراد و 
الميتمين بالبيئية وقضاياىا ، والذي من خاللو يحصمون عمى المعرفة العممية البيئية 

مة لمعمل بشكل فردي أو جماعي في والتوجييات الصحيحة واكتساب الميارات الالز 
حل المشكالت البيئية القائمة والعمل أيضا قدر اإلمكان لمحيمولة دون حدوث مشكالت 

 بيئية جديدة.

مساعدة األفراد والجماعات في اكتساب الوعي  ، أي  التوعية أىداف التعميم البيئيمن و 
 والحس البيئي في التعامل مع األمور والقضايا البيئية .
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مساعدة األفراد والجماعات في اكتساب الخبرات البيئية  في  المعرفةوكذلك يعد ىدف 
، من المتنوعة والحصول عمى المعمومات األساسية حول البيئية ، مفاىيميا ومشكالتيا 

 (9اىم اىداف الوحي البيئي . )
ي فمسفة يساىم الوعي البيئي في توفير متطمبات التنمية المستدامة من خالل التأثير فو 

ي استدامة البيئة، أداء المؤسسة وتوجيييا نحو االيفاء بالتزامات واجباتيا ف واستراتيجية
 مدى مالئمتيا لطبيعة وحجم المؤثرات البيئية الناشئة من األنشطةوذلك من خالل 

 .والسمع 
والحد يعد الوعي البيئي أحد الوسائل التثقيفّية الياّمة لمحفاظ عمى الموارد الّطبيعّية، و 

من إلحاق الّضرر بيا نتيجة التصّرفات والممارسات البشرّية، فالوعي البيئي يرتكز عمى 
الّتكامل بين مختمف مجاالت الحياة، فالحياة االقتصادّية ليست منفصمة عن البيئة، 

 ، والبيولوجّية.ا الحياة التكنولوجّيةومثمي
 .عمى البيئةثانيا : مخاطر التموث االشعاعي 

عمى البيئة ، البد من معرفة مخاطر التموث االشعاعي شروع في الحديث عن قبل ال  
 متمثمةالمصادر الصناعية ، ولعل من أىميا األسباب الموجبة لمتموث االشعاعي 

، وتعدين المعادن تعامل مع النفايات المشعة من مخمفات الصناعات العسكرية بال
الحوادث في محطات الطاقة النووية والتفجيرات النووية ألغراض  المشعة . ومنيا أيضا

ناىيك عن أسباب االشعاع الكوني والبيئة األرضية والمواد المشعة في الماء  التجارب .
، ألن  حيث يعد تموث اليواء أيرز صور لتموث االشعاعي والتربة والغازات المشعة .

سمسمة من االنتقاالت األخرى عبر معظم االشعاعات تنتقل عن طريق  اليواء 
 كالسمسمة الغذائية .

) االشعاع المؤين واالشعاع غير المؤين( . فاألول ىو االشعاع ومن صور االشعاع  
الذي لديو من الطاقة ما يسبب انفصال اإللكترونات عن مداراتيا حول الذرة أو تكسير 

ضررا عمى الصحة  األواصر الكيميائية التي تربط الجزيئية . كما أنو يعد أكثر
البيولوجية مقارنة باإلشعاع غير المؤين الذي عرفتو وزارة البيئة العراقية ، أنو عبارة عن 

  15( 10×3أشعة كيرومغناطيسية تقع عند ترددات الطيف المغناطيسي األقل من )



 هـ1443-م  2022. لسنة (1الثاني/ ملحق ) العدد /رابع المجلد ال / رابعةالسنة المجلة الدراسات المستدامة . . 

 

 

 

 
 

1034 

ىيرتز التي ال تمتمك الطاقة الكافية لتغيير التركيب الجزيئي لممادة الحية مثل األشعة 
 (10) .  (IR ) ( واألشعة تحت الحمراء  MW( واألشعة الدقيقة ) RFلراديوية )ا

 اآلثار البيولوجية لمتموث اإلشعاعيعمى البيئة ومن أبرز مخاطر التموث االشعاعي 
عند دخول المواد المشعة داخل الجسم عن أي طريق يتم امتصاصيا و دخوليا في ف

دورة الدموية و األساسية ووصول ىذه المواد المشعة إلى ال ةالبيو كيميائيالعمميات 
إلى جميع أنسجة الجسم طبقا لمصفات و الخصائص الكيميائية  عسوائل الجسم وتوز 

الناجمة السمبية لمعناصر والمركبات التي تكون ىذه المواد المشعة . و تتحكم في اآلثار 
 :أىميا ةعدعوامل  في داخل جسم االنسانعن التعرض اإلشعاعي 

أت عدم تجانس امتصاص الجرعة اإلشعاعية في , و أن تمك اآلثار تؤثر وتظير ببطء  
األنسجة إلى جانب الفترة الزمنية الالزمة لمتحمل اإلشعاعي لممادة المشعة لتعطي جرعة 
متراكمة عمي مدى الوقت , و كذلك درجة السمية الكيمائية لممادة المشعة ذاتيا , 

الجسدية والوراثية .  اآلثار السمبية ارة لإلشعاع في الجسم البشري بوتتمثل اآلثار الض
المخاطر أو اآلثار ي ى  Somatic effects of radiationفاآلثار الجسدية الذاتية

التي تصيب كافة أنواع الخاليا الجسمية. أي أن أعراضيا أو أثارىا تظير في الكائن 
 الحي نفسو الذي تعرض لإلشعاع.

ىى اآلثار التي تظير ف  Genetic effects of radiationثار وراثية أما اآل
أعراضيا في ذرية الكائن الحي الذي تعرض لإلشعاعات نتيجة تمف أعضائو 

 (11) التناسمية.
  

 أما العوامل التي تتحكم بآثار التموث االشعاعي فيي :
طاقة األشعة  الخواص الفيزيائية لممادة المشعة وتتضمن عمر النصف , نوع و -أ

ر إلى المنبعثة , االنتقال الخطى لمطاقة , الطاقة الممتصة من النسيج الحاوي لممصد
 النسيج المستقبل لألشعة . 

العوامل البيولوجية لممادة المشعة و انتقال المادة داخل الجسم من عضو إلى أخر  -ب
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نية لتواجد المادة , إلى جانب استبقاء المادة المشعة في نسيج معين , و الفترة الزم
المشعة داخل الجسم ثم طرق خروج المادة المشعة من الجسم و كذلك عمر النصف 

. و يتوقف انتقال المادة المشعة السن والجنس  جي إلى جانب عوامل أخرى مثل البيولو 
عمى الدورة الدموية و سوائل الجسم وكذلك الجياز التنفسي والجياز اليضمي والتي 

 .        . ل المادة المشعةانيكية انتقاد آليات وميكتحد
 

الصحية لمتعرض اإلشعاعي ىي التحول السرطاني لبعض األنسجة  اآلثارومن  -ج 
 (12). التي تتواجد فييا المواد المشعة لفترات طويمة نسبيا 

دراكوقد ظيرت خطورة ىذا التموث بع قدر الضرر والتموث  د اكتشاف الطاقة النووية، وا 
الذي تمحقو بالبيئة، ولعل من أكبر الحوادث التي جعمت العالم يفطن لمحجم الكارثي 

اليابانيتين من  ونجازاكيالذي يسببو التموث اإلشعاعي ما حدث في مدينتي ىيروشيما 
 تموث إشعاعي دامت آثاره لعشرات السنين.

عممية من أىم مصادر التموث وتعدُّ التفجيرات النووية التي تصاحب األبحاث ال
اإلشعاعي، إضافًة إلى ما يحدث من تسريبات من المفاعالت النووية، وما يتصاعد من 
نواتج االنشطارات في حاالت االنفجار لممفاعالت النووية، مثل ما حدث في كارثة 

 (13)1986د السوفيتي السابق في عام في االتحا ل تشيرنوبيمفاعل 
م أكبر كارثة 1986إبريل من عام  26في  لتشيرنوبيوكانت كارثة انفجار مفاعل 

شخًصا مصرعيم وأصيب أكثر من  36نووية شيدىا العالم حتى يومنا ىذا؛ حيث لقي 
شخص، وبمغت الخسائر المادية أكثر من ثالثة مميار دوالر، واألخطر من ذلك  2000

اإلشعاعي أعمنت السمطات في أوكرانيا أن  أنو عقب االنفجار وخوًفا من أضرار التموث
من المناطق  ألف شخص  100تم إجالء أكثر من منطقة منكوبة، و  لتشيرنوبيمنطقة 

 (14المحيطة بالمفاعل )
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ورغم ذلك فقد تسببت الكارثة في وفاة عدد كبير في السنوات التالية متأثرين باإلشعاع 
التربة في معظم الدول المجاورة، وكذلك وخاصة أمراض سرطان الغدة الدرقية، وتموثت 

المحاصيل الزراعية، والحيوانات ومنتجاتيا، وانتقمت نواتج االنشطار إلى معظم دول 
   إفريقيا العالم، حتى بمغت جنوب

إبريل من كل عام يوًما عالميًّا  26ولعظم األمر فقد أعمنت ىيئة األمم المتحدة يوم 
 .نوويةضحايا الحوادث والكوارث ال لذكرى

 
 

 وتكمن أىمية الوعي االجتماعي البيئي لتحقيق األمن البيئي من خالل :
 النمو البشري المتكاثر وسعييم إلعطاء الغذاء في شكل غطاء عمى البيئة.ـ 1
 التصحر وكثرة المساحات الزراعية المتغيرة إلى أراضي قاحمة.ـ 2
 في الصناعة. شجار من الجبال والتالل التي يتم اسخدامياألتقطيع ات 3
 فناء الحيوانات والنباتات البرية بسبب الصيد غير المنظم والرعي الجائر.ـ 4
 نيار والبحار.ألالتموث الكبير الذي يحدث في اـ  5

 . فاتآلاالستخدام غير المنظم لممبيدات الحشرية لمقاومة اـ  6
  خاتمة البحث .

الجميع بذل الجيد الكبير ان مخاطر االشعاع بكافة متطمباتو وتصنيفاتو يتطمب من 
لدرء مخاطره . وتبعا لذلك فقد توصل البحث إلى التأكيد عمى بعض التوصيات والنتائج 

 الت ستسيم في مكافحة ىذه اآلفة الخطيرة ، ومنيا :
ـ ضرورة تسخير كافة االمكانيات الفنية والموجستية لمتقميل من االنبعاثات االشعاعية 1

 الضارة .
التموث االشعاعي الكونية والصناعية من خالل وضع الخطط  ـ استئصال مصادر2

 العممية الكفيمة بالقضاء عمييا .
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ـ زيادة انشطة الوعي البيئي بمخاطر التموث البيئي االشعاعي ، من خالل الدراسات 3
العممية ، والزيارات الميدانية لممواقع المتضررة باإلشعاع ومعالجتيا بالطرق العممية 

 ا .والوقائية مني
ـ اجراء المسوحات الميدانية لممواقع المتضررة بالتموث االشعاعي واالستعانة بالخبرات 4

 الدولية في ىذا المضمار .
 اليوامش .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1) ) Gilpin A . Dictionary of environmental terms. Rutledge & 

Kegan Paul . London .1976. p124                                                   

 الموسوعة الحرة ويكيبيديا ) تموث اشعاعي (( 2)
 (تموث اشعاعي )( الموسوعة الحرة 3)
ـ 45النووي . األستاذ ضياء محمد دبوس . ص( مفاىيم أساسية في فيزياء الطب 4)

ـ 1439، منشورات المنتدى الوطني ألبحاث الفكر والثقافة ، الطبعة األولى ،  46
 ، النجف األشرف ، العراق (2017

 46، ص مفاىيم أساسية في فيزياء الطب النووي . األستاذ ضياء محمد دبوس(  5)
 49( المصدر السابق /6)
 58ـ 57/( المصدر السابق 7)
 .21( سورة الحجر. اآلية 8)
( أىمية الوعي البيئي في تحقيق التنمية المستدامة . د. عبدالعميم سعد سميمان . 9)

  com020.www.worldofculture.202 :مقالة منشورة عمى موقع عالم الثقافة
 2020،  26بتاريخ يوليو

 التشريعات البيئية في العراق . الجزء األول : موسوعة القوانين العراقية .( 10)

http://www.worldofculture.202/
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 70، ص2012عماد عبيد حاسب ، بغداد ـ 
، دار السالم لمطباعة والنشر  101ص عبدالرحمن جيرة ، اإلسالم والبيئة، (  11)

 م .2000والتوزيع والترجمة . 
في مجمة الفيزياء العصرية  عممي منشور( التأثير البيولوجي لإلشعاع ، مقل 12)

 ة االلكتروني :عمى موقع المجم 2015يناير 15بتاريخ 
Hazemsakeek.net. www. 

المنشور .78، ص22م، السنة الثانية، العدد 2009مجمة الدوحة، أغسطس (   13)
 www.dohamagazine.qaعمى موقع المجمة االلكتروني 

 .101والبيئة، صعبد الرحمن جيرة: اإلسالم ( 14)
 المصادر .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) ) Gilpin A . Dictionary of environmental terms. Rutledge & 

Kegan Paul . London .1976.                                                     

 ( الموسوعة الحرة ويكيبيديا ) تموث اشعاعي (2)
، منشورات ألستاذ ضياء محمد دبوس ( مفاىيم أساسية في فيزياء الطب النووي . ا3) 

، النجف 2017ـ 1439المنتدى الوطني ألبحاث الفكر والثقافة ، الطبعة األولى ، 
 األشرف ، العراق (

( أىمية الوعي البيئي في تحقيق التنمية المستدامة . د. عبدالعميم سعد سميمان . 4)
  com020.www.worldofculture.202 مقالة منشورة عمى موقع عالم الثقافة

 2020،  26بتاريخ يوليو
 البيئية في العراق . الجزء األول : موسوعة القوانين العراقية .( التشريعات 5)

 70، ص2012عماد عبيد حاسب ، بغداد ـ 

  
 
  
 

http://www.worldofculture.202/
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، دار السالم لمطباعة والنشر  101ص عبدالرحمن جيرة ، اإلسالم والبيئة، (  6)
 م .2000والتوزيع والترجمة . 

مجمة الفيزياء العصرية ( التأثير البيولوجي لإلشعاع ، مقل عممي منشور في 7)
 ة االلكتروني :عمى موقع المجم 2015يناير 15بتاريخ 

Hazemsakeek.net. www. 
المنشور .78، ص22م، السنة الثانية، العدد 2009مجمة الدوحة، أغسطس (   8)

 www.dohamagazine.qaعمى موقع المجمة االلكتروني 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
  
 


