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 قواعد النشر في المجمة
 

مجمة مدينة العمم عممية محكمة نصف سنوية لنشر البحوث العممية بالمغتين العربية واالنكميزية التي تتوافر 
بة مع فييا شروط البحث من حيث األصالة وأسموب البحث العممي وخطواتو، وان تكون البحوث متناس

تخصصات الكمية والتخصصات العممية األخرى القريبة منيا )ىندسة تقنيات الحاسبات ، عموم ىندسة 
البرامجيات، عموم الحاسبات، عموم الحياة، القانون( ويشترط في البحوث المقدمة أن ال تكون قد سبق 

 ة الشروط اآلتية:نشرىا وغير مقدمة او مقبولة لمنشر في مجمة أخرى، ويرجى من الباحثين مراعا
 )وجو واحد( مع قرص ليزري. A4تقديم ثالث نسخ من البحث مطبوعة عمى ورق  .1
 ينبغي أن يطبع عنوان البحث متبوعا باسم المؤلف )المؤلفين( وعنوانو عمى ورقة منفصمة. .2
 النتائج والمناقشة، الخالصة بالمغة المواد وطرق البحث، المقدمة، يرتب البحث كما يأتي: الخالصة، .3

 الثانية.
 صفحة بضمنيا األشكال والجداول إن وجدت. 20اليتجاوز عدد صفحات البحث الـ  .4
 كممة بالمغتين العربية واالنكميزية. 250يرفق مع البحث خالصة عمى ورقة منفصمة ال تزيد عن  .5
تطبع الجداول واألشكال والرسوم البيانية عمى أوراق منفصمة بمعدل جدول واحد أو شكل واحد لكل  .6

 حة.صف
تشترط المجمة عمى الباحث أن يراعي األصول العممية المنيجية في كتابة البحوث مع مراعاة كتابة  .7

 المصادر والمراجع في نياية البحث وترقم حسب ورودىا في المتن.
يتم تقويم البحوث من قبل مقومين عمميين باختصاص البحث وبدرجات عممية متقدمة وقد يطمب من  .8

 ألجراء تعديالت عميو.الباحث مراجعة بحثو 
 التعاد البحوث الى أصحابيا سواء قبمت لمنشر أم لم تقبل. .9

. يزود كل باحث بنسخة من البحث مجانا أما النسخ اإلضافية فتطمب من أمانة المجمة لقاء ثمن تحدده 10
 ىيئة التحرير.         

عارالسائدة عمى أن اليتجاوز .تعتمد المجمة مبدأ التمويل الذاتي وتحدد أجور النشر في ضوء األس11
 ألف دينار لمبحث الواحد. 50السقف الذي حددتو الوزارة ألجور البحوث العممية بـ 
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 الخالصة:

للتحري عن وجود اليورانيوم المنضب في  نميا ب يايولوجييا سانسيجا   CR-39استخدم كاشف االثر النووي 

ى تدييود اصشييخاي مبييايين عظييام  دمت تدييود اصشييخاي مبييايين ييياصمراو سييرقانيا وتمييئ ممارنييا النتييا   ميي  اخيير

ياصمراو غير سرقانيا  وتم جم  النما ب مين منياقف في  وسيق وجنيوب الديراف تدرضيئ للتليو  اليي ي  يياليورانيوم 

ييَّنصئ النتيا   كايا ا التمنييا المسيتخدما في  تحدييد تراكييا اليورانييوم في  النميا ب  .1991المنضب خالل حرب الخلي  

 ب التي  تميئ دراسيترا والدا يدا لمرضيب مبيايين يياصمراو سيرقانيا احتوا ريا عليب اليي يا. وقيد ظظريرئ جميي  النميا

تراكيا عاليا من نظا ر اليورانيوم سظكثر من الحدود المسموحات ممارنا يالمرضب المبايين يياصمراو غيير سيرقانيا. 

 ppb -66انيوم تتراوح يين سكما ظصظررئ النتا   ان االبايا يسرقان الدم ساللوكيميات تحد  تحئ تاثير تراكيا لليور

ت ان تحسس خاليا الدم ياإلِشداع 1910ppb-116ت وه  اقل من التراكيا الت  تباب يرا يميا انسجا الجسم س202

ظعلب من يميا االنسجا. وظكدئ النتا   وجود عالقيا ييين االبيايا ييااصمراو السيرقانيا والتديرو للمي ا ف المبيندا 

ْئ   وعرضئ ااصشخاي لمخاقر بحيا كثيرا. 1991خالل حرب الخلي  من مواد نوويا ظُسُتخِدمص

الكلماااال المحيا:ياااة: اليم انيااامم المن ااار  كماواااق اساااا  النااامم   اياساااال اليم انيااامم  ناااماي  ا نوااا ا  نما   

 بايملمجية  أم اض س  انية
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Abstract: 

 

Track detecting technique using CR-39 track detector has been implemented for 

determining depleted uranium concentration in biological specimens (tissues, bones, and 

blood) of patients infected with cancer diseases. Results were compared with specimens of 

patients infected with conventional diseases (noncancerous). Specimens were collected 

from middle and south of Iraq have been contaminated with depleted uranium in the Gulf 

war in 1991. Results show that this technique is efficient for determining depleted uranium 

concentration in biological specimens. It was found that all studies samples determine for 

patients infected with cancer diseases contain a high concentration of depleted uranium 

(more than the international standard) comparing with noncancerous diseases. Moreover, it 

was found that persons infected with Leukemia show more sensitive to uranium 

concentrations to induce the diseases (66-202 ppb), while (116- 1910 ppb) concentrations 

were needed for inducing cancer diseases in organs and tissues. Result confirmed the 

correlation between cancerous diseases and the munitions made of depleted uranium used 

in the Gulf war in 1991 leads to contaminate the Iraqi environment and causes a high risk 

against people in Iraq. 

 

Key words: Nuclear track detector; Induce Fission fragments; Uranium detection; 

Depleted uranium; Biological specimens; Cancerous diseases. 
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 المقدمة:
إن عنصر اليورانيوم ىو أحد المكونات الطبيعية  

جزء 1-120في التربة والمياه حيث يتراوح تركيزه من )
تقريبًا ( ويتكون من مجموعة من  ppmزء بالمميون ج

-U ،236-U ،, U-235U -238النظائر التي ىي 
نَّ --1جدول  234 ( وبنسب وزنية مختمفة في التربة واِ 

شعاعات نووية ]  [.1أغمب ىذه النظائر باعثة لجسيمات واِ 

اليورانيوم المنضب ىو ناتج عرضي لعممية تخصيب 
يعتبر أيضًا نفايات نووية ذات اليورانيوم أو إنتاج البموتونيوم و 

آثار سمبية عمى البيئة تعرض الكائنات الحية ِإلى مخاطر 
صحية. وان تسميتو جاءت نتيجة انخفاض نسبة النظير  

U-235   ( مع 0.4-0.2%ِإلى  نحو %0.72فيو )من
ِإلى  99.72من )% U-238زيادة نسبة النظير 

%99.79) [1.] 

( cm3/19.04 gmتبمغ كثافة اليورانيوم المنضب )
( من 99.79وىو ذو اختراقية عالية ويحتوي عمى نسبة )%

الباعث لجسيمات َألفا عند تحممو وتحولو   U-238النظير 
وتستمر سمسمة االنحالالت بانبعاث      Th-234ِإلى

المستقر. ومن  Pb-206ليصل ِإلى عنصر الرصاص 
بحالتو  Rn-222نواتج ىذا االنحالل عنصر الرادون 

 (γ-ray)الباعث ألشعة كاما   Bi-214ية والبزموث الغاز 
[1.] 

ان كل من اليورانيوم الطبيعي واليورانيوم المنضب 
باعثان لجسيمات َألفا من أغمب النظائر التي يحتوييا كل 

(، بحيث -2منيما وبوفرة تختمف من نظير ِإلى آخر )جدول
يمكن حساب كمية اإِلشعاع الصادرة من مايكروغرام واحد 

(1µgm)  من اليورانيوم الطبيعي والمنضب الباعث
 (.-3لجسيمات َألفا في اليوم الواحد )جدول

ان من خصائص اليورنيوم المنضب عند اصطدامو 
بجسم صمب يحترق ويتشظى مخمفًا جزيئات مجيرية بالغة 
الصغر من أكاسيد اليورانيوم. وىذه األكاسيد غير قابمة 

حجم ىذه الجزيئات صغير  [. ِإنَّ 2لمذوبان في الماء نسبيًا ]
تقريبَا مما يساعد عمى انتشارىا  µm 2.5ويقدر قطرىا بنحو 

في الجو مع امكانية انتقاليا لعدة كيمومترات، وبسبب صغر 
حجميا يسيل استنشاقيا وابتالعيا مما يشكل خطورة بالغة 
عمى صحة االنسان نظرًا لقابميتيا عمى الترسب في مناطق 

قى العديد منيا لسنوات طويمة. كما مختمفة من الجسم ويب
يمكن ليذه الجسيمات ان تمتصق بذرات الغبار والرمال 
لتنتقل في الجو بواسطة الرياح أو حركة العجالت ِإلى 
مناطق أخرى وتتسبب عند تساقطيا عمى االرض في تموث 
النباتات وتدخل ضمن السمسمة الغذائية لتصل ِإلى االنسان 

[2.] 

استخدامات مختمفة عسكرية  لميورانيوم المنضب
صناعة الذخيرة  فيومدنية، فالعسكرية منيا انو يدخل 

ورؤوس الصواريخ لزيادة فاعميتيا وتصنيع أعتدة المدافع 
والدبابات. وتكون قذائف اليورانيوم عمى نوعين من السبائك 

%  99.25[، في النوع األول تكون السبيكة متكونة من 3]
(؛ وتتكون السبيكة Tiتانيوم )% تي0.75يورانيوم منضب و 
٪ مولبيديوم 2٪ يورانيوم منضب و 98في النوع الثاني من 

. أما االستخدامات المدنية فتكون في المحافظة عمى توازن 
 الطائرات والسفن البحرية.

ان احتراق ىذه االعتدة نتيجة االستخدام يولد شظايا  
ناتجة عن دقيقة اضافة ِإلى ِإشعاعات لجسيمات َألفا وبيتا، 

، مما يؤدي ِإلى مخاطر صحية عند  U-238تحمل النظير 
استنشاقيا أو ابتالعيا مسببة َأمراض سرطانية ربما تسبب 

 [ .5,4الموت الحقًا ]

ِإنَّ الحسابات النظرية لكمية اإِلشعاع المنبعث من 
جسيمة أوكسيد اليورانيوم المنضب المستقرة في نسيج الرئة 

ِإشعاعية داخمية مقدارىا تحقق معدل تعرض لجرعة 
(Rem/y170 ن الوكالة الدولية لموقاية من اإِلشعاع ( وا 
(ICRR قد حددت الجرعة القصوى المسموح التعرض ليا )

( 5Rem/yلأَلشخاص والعاممين في حقل اإِلشعاع بحدود )
لعموم الجسم ولأَلشخاص الغير عاممين في حقل اإِلشعاع 

ان الجرعة المستممة [، وىذا يعني 6( ]0.5Rem/yبحدود )
( مرة لمجرعة 34من جزيئة اليورانيوم المنضب تعادل )

 القصوى المسموح بيا مما يقود ِإلى مخاطر صحية كثيرة.
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يمكن تقسيم اآلثار الصحية التي تتركيا اإِلشعاعات 
عمى الكائنات الحية ِإلى مجموعتين رئيسيتين: األِولى ىي 

التعرض بوقت  مجموعة اآلثار التي تظير أعراضيا بعد
(، أما Acute effectsقصير وىذا ما يعرف باآلثار الحادة )

المجموعة الثانية من اآلثار فتظير أعراضيا بعد فترات 
طويمة قد تمتد ِإلى سنوات عديدة وىذا ما يعرف باالحداث 

( وتتمثل بالطفرات الوراثية Delayed effects) او الالحقة
[. وان الموكيميا ىي 7]وأضرار بالجنين وحدوث السرطانات 

أخطر اأَلمراض المتسببة عن التعرض لإِلشعاع خصوصًا 
 [.9لدى األطفال ]

تيدف الدراسة ِإلى ايجاد عالقة بين اأَلمراض 
السرطانية والزيادة في نسبة حدوثيا والتعرض ِإلى ِإشعاعات 
اليورانيوم المنضب نتيجة استخدام ذخائر الطائرات والدبابات 

 ليورانيوم المنضب.المصنعة من ا

 المواد وطرق العمل:
 

 تحديد اليورانيوم المنضب في النماذج البيولوجية: .1
استخدمت تقنية آثار االنشطار النووي 

(  لتحديد Induced fission tracksالمستحث )
تراكيز اليورانيوم المنضب في النماذج البايولوجية 

 )الدم، االنسجة، العظام، ...الخ(.

نية عمى قصف المادة تعتمد ىذه التق
البايولوجية المحتوية عمى اليورانيوم المنضب 
بالنيوترونات مما يؤدي ِإلى انتاج زوج من شظايا 
االنشطار وىي نظائر العناصر التي تقع في وسط 
الجدول الدوري وتحرير نيوترونات مع كمية كبيرة 
من الطاقة، حيث تكون شظايا االنشطار 

(Fission fragmentsفي حا ) لة تييج وبيذا
تمر بحالة انحالل مطمقة لجسيمات بيتا السالبة مع 
 انبعاث أشعة كاما ِإلى ان تصل لحالة االستقرار.

تنشطر   U-235ِإنَّ ذرات نظير اليورانيوم  
بالنيوترونات البطيئة، واحتمالية انشطارىا 
بالنيوترونات البطيئة تكون أعمى من احتمالية 

سريعة، أما نظير انشطارىا بالنيوترونات ال

فينشطر بالنيوترونات السريعة  U-238اليورانيوم 
 0.7MeV [8,7.]التي تزيد طاقتيا عن 

 جمع وتحضير النماذج: .2
جمعت النماذج البيولوجية )أنسجة، عظام، 
دم( أَلشخاص مصابين بالسرطان من سكنة 
المناطق الجنوبية، إضافة ِإلى نماذج أَلشخاص 

كنة بغداد )في بداية غير مصابين بالسرطان من س
 البحث( من المواقع اآلتية:

 مستشفى الخيال األىمي 
 مستشفى مدينة الطب 
 مستشفى الكندي 
 الطب العدلي 
 مركز اإِلشعاع والطب الذري 
 المختبرات األىمية الخاصة 

تمَّ غسل النماذج )باستثناء نماذج الدم( بالماء 
( Cᵒ 80المقطر ثمَّ جففت في الفرن بدرجة حرارة )

لمدة َأربع ساعات. بعد ذلك نقمت النماذج ِإلى 
بوادق من السميكا وأحرقت داخل فرن كيربائي 

( لمدة ثمانية ساعات ِإلى َأن 525Cᵒبدرجة حرارة )
(. تمت مجانسة الرماد ثمَّ Ashتحولت ِإلى رماد )

 ُكبس ِبَشكل َأقراص اسطوانية.

 تحضير النماذج القياسية: .3
حاوية عمى تراكيز  ُأخذت نماذج معيارية  

معمومة من اليورانيوم تمَّ تجييزىا من قبل الوكالة 
 International( IAEAالدولية لمطاقة الذرية )

Atomic Energy Agency  من َأصل ياباني
مكبوسة بشكل َأقراص اسطوانية بنفس قياسات 
النماذج المجيولة التراكيز وتمَّ إعطائيا الرموز 

 JF-1, JA-3, JG-a, JR-1, JG-2التالية: 
نَّ محتواىا من اليورانيوم مبين في الجدول )  (.4واِ 

 تشعيع النماذج: .4
ُحظَِّرْت نماذج ِمن كاشف اأَلثر النووي  

CR-39 ( 0.5بمساحة تقريبية cm2 ووضعت )
عمييا النماذج المجيولة التركيز والنماذج المعيارية 
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بصورة متالصقة، ووضعت قطع الكواشف 
ديق صغيرة من الكادميوم والنماذج داخل صنا

وُرصَّت حوَل المصدر النيوتروني النظائري 
241Am-Be حول المنطقة الفعالة من المصدر

والتي تمَّ حساب الفيض النيوتروني السريع المنبعث 
 .(n.cm-2.s-1 106×1.6)منيا بمقدار 

ُعرَِّضت النماذج لمفيض النيوتروني السريع 
(NeutronFluxلمدة خمسة َأيام لت ) تعرض لسيل

 (n.m-2.s-1 1011×6.80)من النيوترونات مقداره 
. 

بعد انتياء عممية التشعيع بالمصدر 
، تمَّ رفع  241Am-Beالنيوتروني النظائري 

النماذج وُأجريت ليا عممية القشط الكيميائي 
( NaOHباستخدام محمول ىيدروكسيد الصوديوم )

(  لمدة cᵒ 70( تحت َدرجة حرارة )6Nبعيارية )
 دقيقة. 30

تمَّ غسل قطع الكواشف وجففت وفحصت 
باستخدام المجير الضوئي المرتبط من إحدى 
جيتيو بآلة تصوير رقمية ومن الجية االخرى 

 بجياز كمبيوتر.

 

باالضافة ِإلى  CR-39ُأستخدم المجير الضوئي لحساب آثار شظايا االنشطار عمى سطح كاشف اأَلثر النووي 
 ستعانة بالمعادلة اآلتية:احتساب كثافة اآلثار باال

 
 
 

 تداخالت المواد االنشطارية:
 اليورانيوم الطبيعي:  -أوالً 

يستند تحديد تركيز اليورانيوم بصورة عامة 
ِإلى ضرورة وجود نماذج قياسية لغرض المقارنة 
)المعايرة(، ولعدم وجود نماذج قياسية تخص 
اليورانيوم المنضب فقد تم استخدام نماذج قياسية 

ن اليورانيوم الطبيعي بعد مراعاة الفارق بينيما م
عمى أساس الوفرة النظائرية لكل منيما والمتمثمة 

:Is/Ixبالعامل )  ( حيث ِإنَّ
Isنسبة وفرة النظير : U-238  ِإلى النظيرU-

في النماذج القياسية )اليورانيوم   235
 الطبيعي(.

Ixنسبة وفرة النظير : U-238ِإلى النظيرU-
ماذج المدروسة )اليورانيوم في الن 235

 المنضب(.
 

 
تداخل الثوريوم مع اليورانيوم في النماذج  -ثانياً 

 القياسية:
واليورانيوم  Th-232ِإنَّ كل من الثوريوم  

الطبيعي يتواجدان في مختمف النماذج البيئية، 
ويتميزان بكون صفاتيما النووية متقاربة بما فييا 

السريعة التي تكون  إمكانية انشطارىما بالنيوترونات
)عند مقاطع عرضية 1MeV طاقتيا َأعمى من 

متقاربة(. وبذلك فِإنَّ جميع النماذج القياسية 
)المعيارية( تحتوي عمى تراكيز لمثوريوم باالضافة 
ِإلى اليورانيوم مما يتسبب في تداخل اآلثار الناتجة 

. ولغرض انشطارىما بالنيوترونات السريعة من
آثار ناتجة من انشطار  الحصول عمى كثافة

اليورانيوم فقط كداللة لتركيزه في النماذج فقد تمَّ 
فصل كثافة آثار الثوريوم المتداخمة.
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 النتائج والمناقشة:

لحساب الفيض النيوتروني الحراري والسريع 
والفصل بينيما ُأستخدمت رقائق األلمنيوم النقي 
اد لمكشف عن النيوترونات البطيئة والسريعة باعتم

 28Al (n,γ)27Al ،Al27(n,p) 27Mgالتفاعالت
عمى التوالي.كما تمَّ حساب تداخالت اليورانيوم 
الطبيعي مع اليورانيوم المنضب في النماذج 

لميورانيوم الطبيعي  Isالمدروسة حيث ِإنَّ حساب 
 يساوي:

 
 

نَّ    لميورانيوم المنضب يساوي:   Ixواِ 
 

 
 (.0.278وية ِإلى )َتكون مساIs/Ixليذا فِإنَّ نسبة 

لمتحقق من صحة النتائج المستحصل عمييا 
من ىذه التقنية تمَّ رسم منحنى المعايرة 

(Calibration curve الذي يمثل العالقة بين )
كثافة آثار شظايا انشطار اليورانيوم والتراكيز 
المعمومة في النماذج القياسية وحساب ميل الخط 

 البياني.
ليورانيوم المنضب في وقد تمَّ حساب تراكيز ا

نماذج األنسجة والعظام بداللة كثافة اآلثار وفق 
 العالقة اآلتية:

 
 

 (ppm = تركيز اليورانيوم في النماذج المدروسة ) 
= تركيز اليورانيوم في النماذج القياسية  

(ppm  ) 

المدروسة  = كثافة آثار شظايا االنشطار لمنماذج  
(Tracks.cm-2       ) 

= كثافة آثار شظايا االنشطارلمنماذج القياسية   
(Tracks.cm-2    ) 

في  U235و   U238= الوفرة النظائرية لمنظيرين 
 النماذج المدروسة الحاوية عمى اليورانيوم المنضب

في  U235وU238 = الوفرة النظائرية لمنظيرين   
 النماذج القياسية الحاوية عمى اليورانيوم   الطبيعي

= معدل مدى شظيا االنشطار في كل من 
النماذج القياسية والمدروسة عمى التوالي وىي متساوية 

 ./تقريبًا وليذا فِإنَّ عامل التصحيح يكون

ن بَينت نتائج الدراسة الحالية ِإنَّ أفضل زم
قشط آثار شظايا االنشطار الناتجة عمى سطح 

دقييقة  30ىو  CR-39كاشف اأَلثر النووي 
لييدروكسيد  6Nوبتركيز   70cᵒبدرجة حرارة 

نَّ طبقة من الكادميوم بسمك  الصوديوم، واِ 
0.5mm .كافية إِليقاف تأثير النيوترونات الحرارية 

كما بيَّنت النتائج التي ُأجريت عمى نماذج 
مصابين بمرض السرطان ِإنَّ تراكيز َأشخاص 

اليورانيوم المنضب في النماذج البيولوجية 
ِإلى    ppb 110المدروسة تراوحت بين 

ppb1940 نَّ ىذا التركيز يزيد -5)جدول ( واِ 
 بكثير عن الحالة الطبيعية. 

َأعمى التراكيز كانت في الرئة المصابة 
، 1940ppb بمرض السرطان حيث كان التركيز

لمرتبة الثانية كانت الكمى المصابة بالسرطان وفي ا
ِإلى  ppb 650حيث تراوحت نسبة التركيز ما بين 

1770 ppb بينما كان سرطان الثدي في المرتبة ،
 الثالثة وكان الكبد مصاحبًا لألقل تركيزًا.

من االصابات كانت في   77ِإنَّ نسبة %
المناطق الجنوبية من العراق )البصرة و ذي 

تعرضت لمقصف بالقذائف المصنعة من  قار(التي
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%من المصابين 33اليورانيوم المنضب، و ِإنَّ  
كانوا من العسكرين الذين تعرضوا ِإلى استنشاق 
اليواء الناجم عن انفجارات القذائف المصنعة من 
اليورانيوم المنضب. في حين كان تركيز اليورانيوم 

-nonالمنضب َأقل ِمن كفاءة الجياز لمقياس 
detection limit (NDL)   في النماذج المصابة

 (.6 باأَلمراض غير السرطانية )جدول

ِإنَّ خاليا الدم َأكثر حساسية لإِلشعاع 
والتعرض لإِلصابات السرطانية من بقية َأنسجة 
وَأعضاء الجسم البشري، فقد َأظيرت نتائج 
القياسات لنماذج دم اأَلشخاص المصابين بمرض 

م( ِإنَّ تراكيز اليورانيوم فييا الموكيميا )ابيضاض الد
نَّ جميع    202ppbِإلى 66ppb تراوحت بين واِ 

النماذج المدروسة كانت من المنطقة الجنوبية من 
نَّ نسبة االصابة  العراق ولمختمف الفئات العمرية واِ 
في الذكور أعمى منيا في االناث حيث شّكل 

من مجموع االصابات  77.5الذكور نسبة %
نالحظ أيضًا ِإنَّ مرض ابيضاض (، و -7)جدول 

الدم )الموكيميا( ىو اأَلكثر إنتشارًا خاصة بين 

األطفال مقارنًة بين بقية َأنواع اأَلمراض السرطانية  
األخرى كنتيجة لمتعرض ِإلى اإِلشعاعات الصادرة 

 عن شظايا اليورانيوم المنضب.

حدد ِإنَّ َأدبيات الوكالة الدولية لمطاقة الذرية وتعميماتيا ت
كحد أِعمى مسموح بو من تركيز اليورانيوم في  1ppbجرعة 

خاليا الجسم، وقَد بيَّنت الدراسات ِإنَّ الجرعة في المناطق 
الجنوبية التي تعرضت لمقصف النووي في اليابان تتراوح ما 

، في حين تَُبين الدراسة الحالية ِإنَّ ppb 1.70-0.15بين 
ير المسموح بو في نسبة الزيادة في التعرض لإِلشعاع غَ 

المناطق العراقية التي تعرضت لمقصف بَأسمحة مصنعة من 
مرة مما يعكس حجم  1000اليورانيوم المنضب بَمغت حوالي 

الكارثة البيئية التي يتعرض ليا العراق فضاًل عن المخاطر 
الصحية الجسيمة التي ظيرت والتي سوف تظير في 

ِإزالة التموث المستقبل مالم يوضع برنامج وطني يعنى ب
يجاد مراكز طبية متقدمة تعنى  اإِلشعاعي لممناطق المموثة واِ 
بالكشف المبكر عن اإِلصابة باأَلمراض السرطانية ومتابعة 

 حاالت االصابة المتقدمة.

 

 .[1] وظائر اليىراويىم المىضب والطبيعي ووفرتهما .1ل جذو

 

 وفشج انُظائش

 رّسج %
U-238 U236 U-235 U234 

Isotopic Abundance 

Atom % 

 Depleted Uranium 0.0008 0.2015 0.0030 99.7947 انُىساَُىو انًُعة

 Natural Uranium 0.0055 0.7211 0.0000 99.7247 انُىساَُىو انطثُؼٍ

 

 .[1] وفرة جسيماث أَلفا المىجىدة في وظائر اليىراويىم المىضب والطبيعي.  2جذول 

وفشج خغًُاخ أَنفا 

 انًىخىدج %
U-238 U236 U-235 U234 

Alpha Particles Percent 

Abundance % 

 Depleted Uranium 12.43 1.11 0.50 85.96 انُىساَُىو انًُعة

 Natural Uranium 48.99 2.24 0.00 84.77 انُىساَُىو انطثُؼٍ
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 .[1] كميت جسيماث أَلفا المىبعثت مه  مه اليىراويىم المىضب والطبيعي .3 جذول

 

 َثؼاز خغًُاخإ

 أَنفا/َىو
U-238 U236 U-235 U234 Alpha Particles Emitted/day 

 Depleted Uranium 155 13.9 6.20 1072 انُىساَُىو انًُعة

 Natural Uranium 1072 49.1 0.00 1067 انُىساَُىو انطثُؼٍ

 

 .الطبيعي التركيز الكلي وكثافت اآلثار الكليت للىمارج القياسيت لليىراويىم .4 جذول

 

 كثافح اِثاس انكهُح

(u  ) 

 انرشكُض انكهٍ نهُىساَُىو

(ppm) 

سيض انًُىرج انمُاعٍ 

 نهُىساَُىو

119.07 0.33 JF-1 

289.38 1.4 JA-3 

350.23 2.35 JG-a 

1096.76 6.42 JR-1 

1226.76 8.92 JG-2 

 

في البحث )أوسجت وعظام( ألَشخاص تركيز اليىراويىم المىضب في الىمارج البيىلىجيت المستخذمت . 5جذول 

 .مصابيه بمرض السرطان

 

No. 
 النسي 

Tissue 

 الجنس

sex 

 الدمر

Age (yr.) 

 Density كثافا اآلثار

ρ 103track .cm2 

 تركيا اليورانيوم 

ppb  المنضب  

 المالحظائ

notes 

 كليا 1
Kidne

y 

  كر

Male 
7 0.84±0.04 1770 

قال/محافظا 

 اليبرا

 Bones عظام 2
  كر

Male 
31 0.91±0.07 1910 

جندي/محافظا  

 ميسان

 Breast ثدي 3

ظنثب 

Femal

e 

38 0.08±0.01 170 
إمرظا/ محافظا 

 واسق

 Lung ر ا 4
  كر

Male 
53 0.93±0.09 1940 

جندي/محافظا 

 اليبرا
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 Breast ثدي 5

ظنثب 

Femal

e 

49 0.06±0.02 130 
إمرظا/محافظا 

 يغداد

 كليا 6
Kidne

y 

  كر

Male 
54 0.31±0.06 650 

فالح/محاظا 

 يغداد

 كليا 7
Kidne

y 

ظنثب 

Femal

e 

12 0.86±0.09 1800 
قالا/محافظا 

 اليبرا

 Liver كيد 8

Femal

e 

 ظنثب

35 0.05±0.03 110 
إمرظا/محافظا 

  ي قار

 Bones عظام 9
  كر

Male 
45 0.90±0.08 1890 

جندي/محافظا 

 اليبرا

 

 

 

 .ج المقاروت المأخىرة مه أَشخاص مصابيىبأَمراض غير سرطاويتتركيز اليىراويىم المىضب في ومار .6ل جذو

 

 

No. 
 انُغُح
Tissue 

 اندُظ 
Sex 

 انؼًش 
Age (yr.) 

  Density كثافح اِثاس

P*10
3
 track .cm

2 
ذشكُض انُىساَُىو 

 ppb انًُعة 
 انًالزظاخ
The notes 

 ركش Kidney كهُح 1
Male 

48 ............ ............ 
ح تغذادفالذ/يسافظ  

 ركش Bones ػظاو 2
Male 

52 ............ ............ 
 سخم/يسافظح  تغذاد

 ............ ............ Female 35أَثً Breast ثذٌ 3
 إيشأج/ يسافظح انًثًُ
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 تَركيز اليىراويىم المىضب في ومارج الذم المأخىرة ِمه أَشخاص مصابيه .7جذول 

 .سرطان الذم(بَمرض اللىكيميا ) 

 

 انًسافظح
 انؼًش

Age (yr.) 
 اندُظ
Sex 

ρ DU=(ρ – ρ B.G) 

t/cm
2
 

ρ t/cm
2
 U.C(ppb) 

 Male 97 116 ± 5.80 202ركش 37 انًثًُ

 Male 89 108 ± 4.86 185ركش 12 انًثًُ

 Female 82 101 ± 4.04 171أَثً 32 رٌ لاس

 Male 63 82 ± 3.28 131ركش 28 رٌ لاس

 Male 36 55 ± 2.75 75ركش 46 رٌ لاس

 Male 66 85 ± 3.31 137ركش 29 انثصشج

 Male 50 69 ± 3.10 104ركش 63 انثصشج

 Male 48 67 ± 3.08 100ركش 15 واعػ

 Female 32 51 ± 2.47 66أَثً 44 واعػ
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 Cellulomonas بكتيرياو  Trichoderma spp الفطر بسالالت المعاممة ةالذر  كوالح تحميل

 الخمية احادي بروتين وانتاج بسيطة سكريات الى

 

 ىدب عالء ومروىي  المعاضيد فرحان جبار

 الحياة عموم قسم/ الجامعة العمم مدينة كمية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الخالصة:

يتجمع في العراقسنويًا آالف األطنان من كوالح الذرة الصفراء ذات المحتوى العالي من المواد السـميموزية والتـي  

وتين احـادي باالمكان استخداميا النتاج كميات كبيرة من السكريات االحاديةوالثنائية واستخداميا لتنمية الخميرة وانتاج بـر 

ـــــة ) ـــــزيم الســـــميميز، ســـــالالت الفطـــــرSCPالخمي ـــــاء منتجـــــة الن و بكتريـــــا  Trichoderma spp.(. اســـــتخدمت احي

Cellulomonas تم تقدير فعاليتيا االنزيميـة والتركيـز المناسـب مـن الكـوالح المطحونـة النتـاج اعمـى تركيـز مـن السـكر .

احـادي الخميـة.بينت النتـائج ان الفطريـات اكثـر كفـاءة مـن البكتريـا  وامكانية استخدامو فـي تنميـة الخمـائر وانتـاج البـروتين

فــي تحميــل كــوالح الــذرة وانتــاج الســكريات البســيطة خــالل فتــرة حضــانة اقصــاىا تســعة ايــام مــن نمــو الفطــر فــي المــزارع 

اتج بتــاثير الحــث طحية اال انيــا لــم تكــن ذات كفــاءة باســتخدام المخمر.االنــزيم المفــروز مــن قبــل البكتريــا نــســالغاطســة وال

 وكـــــان تصـــــاعديًا .تـــــم اســـــتيالك الســـــكر مـــــن قبـــــل الخميــــــرة فـــــي تجـــــارب المخمـــــر وانتـــــاج بروتينـــــات احـــــادي الخميــــــة

((SCP ــــى ــــاف مــــن14.3والحصــــول عم ــــروتين وخفــــض نســــبة االلي ــــى 41.7٪ ب ٪ وجعميــــا مناســــبة لتغذيــــة 10.9٪ ال

 المجترات واالسماك.
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Abstract: 
 Thousand tons of corn cobs were accumulated yearly in Iraq, which are rich in 

cellulose and poor in protein. The sacchrification of corn cobs can be used for cultivation 

of yeast and production of single cell protein (SCP). Two microorganisms producing 

cellulases were used for conducting experiments, Trichoderma spp. and Cellulomonas. 

The most productive strain of Trichoderma spp. was chosen after assaying all isolates. 

Results revealed that fungal isolates was more efficient in producing sugar from corn 

cobs than bacteria. Maximum concentration of sugar was produced by fungal culture 

after nine days of incubation time in surface and submerged culture, while it was not 

efficient in fermenter. Cellulases were induced to release from bacterial cells and 

increased with incubation period. Fermenter experiment showed the ability of yeast to 

utilize sugar produced from corn cob leading to increase protein content to 14.3٪ and 

fibers was reduced from 41.7٪ to 10.9٪ which became more suitable for feeding 

ruminants and fish. 

Keywords: Corncobs, Cellulases, Cellulomonas, Trichoderma spp. 
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 المقدمة

ـــــة  دتعـــــ  ـــــة الســـــميموزية مصـــــادر اولي ـــــات الزراعي المخمف
البايولوجيــة باســتخدام التقنيــات االحيائيــة لمكثيــر مــن العمميــات 

الحديثــة، حيــث يمكــن تحويميــا الــى مركبــات ومــواد ذات قيمــة 
 اقتصادية في القطاعين الزراعي والصناعي.

تتراكم في العراق سنويَا آالف االطنان من كوالح الذرة  
الصـــفراء ذات المحتـــوى العـــالي مـــن الموادالســـميموزية ينحصـــر 

ـــــة اســـــتخداميا فـــــي الوقـــــت  الحاضـــــر كمـــــواد مالئـــــة فـــــي عميق
الحيوانات المجترة وكبـديل عـن نشـارة الخشـب المسـتخدمة فـي 
فــــــرش ارضــــــيات قاعــــــات تربيــــــة الــــــدواجن .ان طبيعــــــة ىــــــذه 
االســـتخدامات تعتبـــر ىـــدرًا لمـــواد اوليـــة ذات قيمـــة اقتصـــادية 
عاليــة.ان التحمــيالت االوليــة لكــوالح الــذرة الصــفراء بينــت انيــا 

، ممــا [1]موزية وفقيــرة بــالمحتوى البروتينــي غنيــة بــالمواد الســمي
يتطمـــــب معالجتيـــــا امـــــا كيميائيـــــا او بايولوجيـــــًا لتقميـــــل نســـــبة 
االليــاف وزيــادة نســبة البــروتين لغــرض جعميــا صــالحة لتغذيــة 
المواشـي واالســماك والـدواجن.ان معاممــة كـوالح الــذرة الصــفراء 

وبايولوجيًا يـؤدي  NAOH (1 Nعمى مرحمتين كيميائية مع )
ـــــض االليـــــاف بنســـــبة  ـــــى خف ٪ وزيـــــادة نســـــبة المحتـــــوى 82ال

. ان اســـتخدام كـــوالح [2] ٪16.3الـــى  ٪2.4البروتينـــي مـــن 
الذرة المعاممة كيميائيَا وبايولوجيًا في عميقة الحمالن العواسـي 

٪ بــدياًل عــن الشــعير حقــق زيــادة معنويــة فــي 10 و5 بنســبة
لصــفات الــوزن الكمــي والنمــو اليــومي ولــم يكــن لــو تــاثير عمــى ا

، كمـــــا حققـــــت زيـــــادة معنويـــــة فـــــي [3]البايوكيميائيـــــة والدميـــــة 
محــيط كــيس الصــفن وطــول وقطرالحصــى ولــم يكــن ليــا تــاثير 

. ان التخمـــرات اليوائيـــة [[4معنـــوي عمـــى اليرمونـــات الجنســـية
الصــمبة لمســـحوق الكــوالح حققـــت زيــادة معنويـــة فــي البـــروتين 

ــــة زيــــادة  ــــي نســــبة الخــــام، بينمــــا حققــــت التخمــــرات الالىوائي ف
. وباالمكـــــان اســـــتخدام كـــــوالح الـــــذرة [5]الســـــكريات البســـــيطة 

كمصدر لسكر الكموكوز في عمميات التخمر التي تيدف الـى 
انتـــــاج مـــــواد ذات قيمــــــة اقتصـــــادية مثــــــل حـــــامض الالكتيــــــك 

.  Lactobacillus delbrukii [6]بواســـطة البكتيريـــا
ييـدف البحـث الــى توظيـف االحيــاء المجيريـة المنتجــة  
م الســـميميز فـــي تحميـــل المحتـــوى الســـميموزي لكـــوالح الـــذرة النـــزي

وتحويميـــا الـــى مركبـــات ســـكرية بســـيطة يمكـــن اســـتخدميا مـــن 
 (.SCPقبل الخميرة النتاج بروتين احادي الخمية )

 المواد وطرق العمل

 السالالت المايكروية: -
اســــــتخدم فــــــي ىــــــذه الدراســــــة نــــــوعين مــــــن االحيــــــاء   

 يز :المجيرية المنتجة النزيم السميم
عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزالت محميـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن  . أ

عزليـــــا مـــــن تـــــم Trichodermasppالفطـــــر
ـــــــاطق مختمفـــــــة مـــــــن العـــــــراق ثـــــــم نقيـــــــت  من
ــــى الوســــط الزرعــــي  وشخصــــت وحفظــــت عم

PDA . 
تــم الحصــول عمييــا  Cellulomonasبكتريــا . ب

مــــن البنــــك االمريكــــي لمســــالالت المايكرويــــة 
(ATCC). 

 كوالح عرانيص الذرة كمصدر كاربوني: -
عامـل تفـريط الـذرة تـم جمـع النمـاذج مـن م     

 Co 100 الصـفراء، قطعـت وجففـت بدرجـة حـرارة 
 1mmســـاعة وبعـــد ذلـــك ســـحقت بحجـــم  24لمـــدة 

باستخدام طاحونة كيربائية، تمت ازالة مادة المكنـين 
من محمول ىيدروكسيد   (1N)وذالك بمعاممتيا مع 
دقبقــــة و اســـــتخدم فــــي تنميـــــة  30الصــــوديوم لمـــــدة 

 البحث.االحياء المجيرية المعتمدة في 
.  

 تقدير فعالية انزيم السميميز : -
نميت السالالت الفطرية والبكتيرية عمى اوسـاط 
زرعيـة سـائمة حاويـة عمـى مـادة كاربـل مثـل ســيميموز 

(CMC)  كمصـــــــــدر كـــــــــاربوني. لقحـــــــــت االوســـــــــاط
الزرعية المعقمة وحضنت في حاضـنة ىـزازة بدرجـة 

دورة/دقيقـة. تـم  150وسـرعة تحـرك  Co 28حـرارة 
يـــوم لقيـــاس  31بصـــورة دوريـــة لمـــدة  ســـحب عينـــات

بفعــــل  CMCكميـــة الســـكر الناتجــــة مـــن تحميــــل الــــ 
 انزيم السميميز.

 تحديد التركيز االمثل من كوالح عرانيص الذرة: -
 ,1.0٪0.5حضـر عـالق كـوالح الـذرة بتراكيـز 

٪ فـي  , ٪3.5 , 3.0 ٪, 2.5 ٪, 1.5٪2.0 ,٪
الوســـــــــــــط الزرعـــــــــــــي المناســـــــــــــب لتنميـــــــــــــة الفطـــــــــــــر 

Trichoderma spp. عقمت الحواجـل الزجاجيـة .
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 ودرجــةحرارةcm2/Lb  1.5بــالحرارة الرطبــة )ضــغط
Co  121 دقيقــة( لقحــت بعــالق ســبورات  30ولمــدة

 الفطر ووضعت في الحاضنة اليزازة بدرجة حرارة 
28 Co  150وسرعة تحريك rpm اخذت عينـات .
يــوم مــن الوســط الســائل لتحديــد تركيــز   16لمــدة 

ــــــزل ا ــــــزيم ســــــكر الكموكــــــوز المخت لمتحــــــرر بفعــــــل ان
 السميميز باستخدام الطريقة المونية.

 تأثير اضافة النشاء عمى النشاط االنزيمي: -
٪ الى الوسط الزرعي 1اضيف النشاء بتركيز 

االساســي الحــاوي عمــى تركيــزين مــن مســحوق كــوالح 
ـــذرة  مـــن محمـــول   (1N)٪ المعامـــل بــــ2٪ و 1ال

NaOHوالغير معامل. لقحت الحواجل بعالق بكتريـا 
السـميميومونس ووضـعت فـي الحاضـنة اليـزازة بدرجـة 

. أخــــذت rpm 150وســـرعة تحــــرك ˚28cحـــرارة 
 7عينـــات مـــن الجـــزء الســـائل لموســـط الزرعـــي لمـــدة 

ـــــز ســـــكر الكموكـــــوز المختـــــزل  ـــــم قيـــــاس تركي ايـــــام. ت
ـــــزيم  المتحـــــرر فـــــي الوســـــط الزرعـــــي نتيجـــــة فعـــــل ان
السميميز المنتج مـن قبـل البكتريـا باسـتخدام المطيـاف 

 .µm 550ئي عمى طول موجي مقداره الضو 
 

 تحميل كوالح الذرة باستخدام المخمر:
فـــي  Keelنـــوع  L 10اســـتخدم مخمـــر ســـعة 

تنفيــذ تجــارب تحميــل كــوالح الــذرة لتحريــر الســكريات 
مــن عــالق الوســط الزرعــي  L 8البســيطة. حضــر 

٪ فـــي الوســـط 5الحـــاوي عمـــى كـــوالح الـــذرة بتركيـــز 
لوســط الزرعــي الســائل. عقمــت حاويــة المخمــر مــع ا

فــــــي الموصــــــدة. اضــــــيف عــــــالق البكتريــــــا البــــــاديء 
Cellulomonas  الــــى المخمــــر بعــــد عمميــــة تبريــــد
. اسـتخدمت لوحـة السـيطرة c25الـى الوسط الزرعـي

 ˚28cااللكترونية لممخمـر فـي تحديـد درجـة الحـرارة 
قدم/دقيقـــة والتحريـــك  12، التيويـــة PH 7.0، الــــ

150rpm ســـــاعة عمـــــى  24. اخـــــذت عينـــــات كـــــل
أيـــــــام لقيـــــــاس ســـــــكر الكموكـــــــوز المختـــــــزل  8مـــــــدى 

ــــة  ــــزيم الســــميميز باســــتخدام الطريق المتحــــرر بفعــــل ان
 المونية.
 

 :(SCP)انتاج بروتين احادي الخمية 
نــوع  L 16نفــذت التجربــة فــي مخمــر ســعة 

Keel  10. استخدمL  من عـالق كـوالح الـذرة بنسـبة
٪ الناتج من تجربة تحميل كوالح الـذرة مضـافًا اليـو 5

5g/L  + 18يوريا ml/L٪(50موالس  .)وزن جاف
غــــــم ســــــكر  7غــــــم+ 2.5اضــــــيف عــــــالق الخميــــــرة )

+500 ml  سـاعةالى  12مـاء مقطـر( المنمـى لمـدة
ســـــاعة. جـــــرى  72المخمـــــر. نميـــــت الخميـــــرة لمـــــدة 

ســاعة  24قيـاس: اســتيالك الســكر فــي المخمــر كــل 
ــــ  والفحـــص المجيـــري. فـــي  pH، التغييـــرات عمـــى ال

س نســـبة البـــروتين  وأليـــاف نيايـــة التجربـــة جـــرى قيـــا
 السميموز في المنتج الجاف.

 

 النتائج والمناقشة
 

ـــا ـــة الســـالالت المايكرويـــة )بكتري  + جـــرى اختبـــار فعالي
فطريــــات( فــــي قــــدرتيا عمــــى فــــرز انــــزيم الســــميميز وتحميــــل الـــــ 

CMC  . كمصـــدر ســـميموزي لتحديـــد الســـالالت االكثـــر فعاليـــة
ن السـالالت العائـدة ا (1)بينت النتائج الموضحة فـي الجـدول 

لمفطر تريكودرما متفاوتـة فـي فعاليتيـا االنزيميـة. بعـد فتـرة نمـو 
ــــي  24لمــــدة  ــــع العــــزالت كانــــت متســــاوية ف يــــوم وجــــد ان جمي

حيــث  3 ,8 ,9فعاليتيــا االنزيميــة باســتثناء الســالالت رقــم 
أيــام مــن النمــو وجميعيــا معزولــة  8كانــت االكثــر فعاليــة بعــد 
شــمال غــرب العــراق(. ان تمديــد فتــرة مــن منطقــة بيئيــة واحــدة )

يـــوم أدى الــى تســاوي الفعاليـــة االنزيميــة لكافـــة  31النمــو الــى 
فان  Cellulomonasالسالالت الفطرية المدروسة.أما بكتريا 

ــم تالحــظ فروقــات  48فعاليتيــا االنزيميــة كانــت بعــد  ســاعة ول
(. كانـــت 1-ســـاعة)جدول رقـــم  96معنويـــة فـــي الفعاليـــة بعـــد 

نزيميـــة لمســـالالت الفطريــة أربعـــة اضـــعاف الفعاليـــة الفعاليــة اال
االنزيميــــة لمبكتريــــا ممــــا يعطيعــــا االرجحيــــة فــــي تحميــــل المــــواد 
الســـيموزية وانتـــاج الســـكريات البســـيطة اخـــذين بنظـــر االعتبـــار 
عامل الزمن المسـتغرق لكـال النـوعين لتحريـر الكميـة المطموبـة 

ن االحــادي. مــن الســكر الــالزم لتنميــة الخمــائر وانتــاج البــروتي
لغرض الحصول عمى اعمى كمية من السكر الناتج من تحمـل 
كوالح الذرة استخدمت تراكيز مختمفة من كوالح الذرة وقد جرى 
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تحديـد التركيـز االمثـل الـذي يعطـي اعمـى كميـة مـن الســكريات 
البسيطة الالزمـة لتنميـة الخمـائر وانتـاج بـروتين احـادي الخميـة 

 Trichodermaيـز مـع الفطـر بعـد اختبـار العديـد مـن التراك
spp( ان كميــــــة 2. بينــــــت النتــــــائج الموضــــــحة فــــــي جــــــدول )

الســـكريات البســـيطة المتحـــررة تتناســـب طرديـــا مـــع الزيـــادة فـــي 
 تركيز الكوالح المستخدمةحيث كانت اعمـى كميـة مـع التركيـز

ايــام مــن النمــو لمفطــر كــان اعمــى تركيــز قــد  9٪ ، وبعــد  3
 مستخدمة، في حين كان التركيزتحقق مقارنة ببقية التراكيز ال

٪ قد حقق اعمى انتاجيـة مـن السـكريات لـنفس الفطـر بدرجـة 5
لـم تحـدث ايـة زيـادة فـي  . PH (5-6)  ،[7]و ˚32cحـرارة 

يوم وعميو فـان 16كمية السكر مع استمرار عممية التمية حتى 
ايـــــام كانـــــت االفضـــــل فـــــي تحريــــــر الســـــكريات 9فتـــــرة حضـــــن 

ســـــــــــــــيميز المنـــــــــــــــتج مـــــــــــــــن البســـــــــــــــيطة بواســـــــــــــــطة انــــــــــــــــزيم ال
ومـــن الممكـــن اعتمـــاد ىـــذه Trichoderma spp-3الفطـــر

مـــن  [8]النتيجـــة فـــي التجـــارب التطبيقيـــة الالحقـــة، وقـــد تمكـــن 
الحصول عمى اعمى تركيز مـن انـزيم السـميميز بعـد فتـرة حـض 

طريقـة  Alternaria alternata أيـام مـن الفطـر  4ن امـدىا 
 يموز.التخمير الصمبة وكوالح الذرة كمصدر لمسم

ـــم يكـــن ىنـــاك تـــاثير الضـــافة  ٪ نشـــاء الـــى الوســـط 1ل
الزرعـــــي عمـــــى النشـــــاط االنزيمـــــي لبكتريـــــا الســـــميميومونس فمـــــم 
ـــــة الســـــكر المتحـــــرر مـــــن الكـــــوالح  ـــــادة فـــــي كمي تحـــــدث أي زي
المســــــتخدمة فــــــي التجربــــــة المعاممــــــة بييدروكســــــيد الصــــــوديوم 

NaOH (1N أو الكوالح غير المعاممة.ان اسـتخدام المخمـر )
بــــة انتــــاج الســــكريات البســــيطة مــــن كــــوالح الــــذرة بعــــد فــــي تجر 

تمقيحيا بعالق بكتريا السميميومونس اوضحت ان اعمى انتاجيـة 
(، لقـــد 3ايـــام مـــن بـــدء التجربـــة )جـــدول  8لمســـكر كانـــت بعـــد 

كانـــت عمميـــة فـــرز االنـــزيم مـــن البكتريـــا بتـــاثير الحـــث كونيــــا 
كيـز ايـام( تعـزز تر 4عممية تصاعدية، فكممـا طالـت فتـرة النمـو)

االنـــزيم وحصـــمت زيـــادة فــــي الســـكريات المتحـــررة. لـــم يتحقــــق 
فــي  Trichoderma spp-3نجاحيـذكر فــي اســتخدام الفطــر

تجربة المخمـر، وىـذا يعـود الـى ان عمميـة الخمـط قـد ادت الـى 
ـــزيم نتيجـــة تقطـــع الغـــزل  ـــاج االن ـــدرة عمـــى انت ـــدان الفطـــر الق فق

الت الفطـــــري بفعـــــل المـــــراوح واالقـــــراص الـــــدوارة لممخمـــــر وحـــــا
الضــــرر التــــي تحــــدث لخاليــــاه ممــــا يــــؤدي الــــى عــــدم امكانيــــة 
اســـتخدام الفطـــر فـــي المـــزارع الغاطســـة. لقـــد اســـتخدمت كـــوالح 

ـــم  ـــاج مـــواد ميمـــة وذات قيمـــة اقتصـــادية حيـــث ت الـــذرة فـــي انت
 endoglucanaseالحصــول عمــى انتاجيــة عاليــة مــن انــزيم 

٪ مــــن 7عمــــى  .Arachinotus sppعنــــد تنميــــة الفطــــر 
 . [9]لح الذرة كمصدر سميموزي مسحوق كوا

بينـــت نتـــائج اســـتخدام الســـكر المتحـــرر مـــن كـــوالح الـــذرة فـــي 
وبكتريـــا  16Lانتـــاج بـــروتين احـــادي الخميـــة فـــي مخمـــر ســـعة 

الســـــــــــميميومونس فـــــــــــي المرحمـــــــــــة االولـــــــــــى وخميـــــــــــرة الخبـــــــــــز 
Saccharomyces cerevise  فــــي المرحمــــة الثانيــــة،ان

قبــل خميــرة الخبــز كميــة الســكر المتحــرر قــد تــم اســتنفاذه مــن 
وان نســـبة البـــروتين فـــي 4)جـــدول (ســـاعة مـــن النمـــو 72بعـــد 

٪ ممـا 2.4٪ مقارنـة مـع االصـل 14.3المنتج النيائي كانـت 
يعني تحقيـق زيـادة بمقـدار سـتة اضـعاف مـا كـان موجـودًا فـي 
كــوالح الــذرة الغيــر معاممــة كمــا انخفضــت نســبة االليــاف مــن 

غيــر تركيـــز االس ٪ نتيجــة المعاممــة.لم يت10.9٪ الــى 41.7
خالل فترة تنفيذ التجربة ، فقد حافظ عمى   (pH)الييدروجيني

ـــــي  (4.8)درجـــــة حموضـــــة  المناســـــبة لنمـــــو الخميرة،ممـــــا يعن
امكانية اسـتخدام كـوالح الـذرة فـي انتـاج بـروتين احـادي الخميـة 
مناســب لتغذيــة المجتــرات واالســماك نظــرًا لمــا تحتويــو الكــوالح 

ن البـروتين تفـوق النسـبة الموجـودة المعاممة من نسـبة عاليـة مـ
(. وان 3,4) في الشعير الذي ىو المادة االساس في عالئقيـا

انخفــاض محتــوى الكــوالح مــن االليــاف يجعميــا مالئمــة وغيــر 
 مضرة عند استخداميا في العميقة.
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المنماا  للا   Cellulomanas.مبكي ياا .Trichodermasppاخيبا  فعالية انزيم الساليليز لعاز ل الح ا      1.جدمل  ام
CMC  .كمصد  سليلمز  ك بمني 

 

   Incubation 
          time/day 

Micro.Strains 

Saccharide conc. (O. D. at 550 nm) 

8 16 17 24 31 

Trichoderma spp      

1 1.1 2.8 2.7 4.1 10.4 

2 0.01 2.5 2.5 3.8 9.0 

3 3.7 3.3 3.2 4.4 10.7 

4 0.6 2.0 2.1 3.2 10.8 

5 1.4 2.8 2.9 3.7 9.6 

6 2.9 4.9 4.7 5.7 9.9 

7 2.8 2.7 4.1 4.8 8.2 

8 3.1 3.3 4.5 4.7 7.4 

9 3.2 3.2 4.7 5.0 10.1 

Bacteria 2 days 4 days    

Cellulomonas 0.854 0.909    

 

لي كيز ا مال لحعالية انزيم السليلمليز اسيخدام ي اكيز مخيلحة من مس:مق كمالح ال    الصح اء لي:ديد ا . 2جدمل 
 .Trichoderma spp للح 

 

Incubaction time/day 
 
 
C.C.concent. g/100ml    

Saccharide conc. (O. D. at 550 nm) 

0 3 6 9 13 16 

0.5 0.2 0.3 0.9 0.8 0.5 0.4 

1.0 0.9 0.9 1.6 1.9 2.2 2.3 

1.5 1.3 1.4 2.5 3.1 3.7 4.3 

2.0 2.0 2.2 3.4 4.0 5.2 5.8 

2.5 2.4 2.3 3.6 6.2 6.8 7.4 

3.0 3.0 2.8 3.7 7.4 7.6 7.4 

 

 



 2102السنة          2العدد          5المجلد         مجلة كلية مدينة العلم الجامعة                         

21 
 

 

باسيخدام جهااز  Cellulomonasي:ليل الم:يمى السليلمز  لكمالح ل انيص ال    ال  سك يال بماس ة بكي يا . 3جدمل 
 .اليخمي 

Fermentation 
Time/day 

Saccrification (O.D) 

Blank Inoculated 

1 11.1 10.9 

2 11.5 11.8 

3 10.5 12.3 

4 - 13.0 

6 10.3 14.3 

7 10.6 16.5 

8 10.1 16.7 

 

 

 . من السك يال البسي ة النايجة من كمالح ال    المعاملة كيميائياً مبايملمجيا (SCP)انيا  ب ميين ا:اد  الخلية . 4جدمل 

72 hrs. 24 hrs. Zero time المداملا 

0.278 1.812 2.310 
نسيا السكر ف  الوسق 

 الارع 

4.76 4.83 4.85 PH 

 نسيا اليروتين 2.4  14.3

 نسيا االلياف 41.7  10.9
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 المسؤولية التضامنية لمسائق ومالك السيارة

 في التأمين اإللزامي
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 اخلالصة:

نخمــص ممــا تقــدم أن حــاالت الرجــوع عمــى مالــك الســيارة وســائقيا باالتضــامن وردت حصــرًا فــي القــانون وال يجــوز الزيــادة 
أو  عمييـا وىــي ال تتعـدى أكثــر مــن معاقبـة الســائق فـي قيــادة الســيارة وىـو فــي غيـر حالتــو الطبيعيــة بسـبب ســكر أو تعمــد

خطأ جسيم وعدم حممـو إجـازة سـوق أو حمولـة أكبـر أو اسـتعمال السـيارة فـي غيـر أغراضـيا أو بسـبب سـيارة مسـروقة أو 
مغتصبة وكـان يمكـن أن يسـتعاض عنيـا جميعـًا وحصـرىا بالخطـأ العمـدي والخطـأ الجسـيم مقترنـًا بـالظروف المشـدة مـارة 

أن دعــاوى المتضـرر تتقـادم بـثالث سـنوات وأنـو ال يمكـن الرجــوع الـذكر ونتـرك لمقضـاء دوره ، مـع األخـذ بنظـر االعتبـار 
عمــى الســائق فــي الخطــأ العــادي غيــر الحــاالت الســابقة ، وىــذه مــن خصــائص التــأمين اإللزامــي الــذي يعتبــر مــن العقــود 
 الغائيـة ذات األىـداف االجتماعيــة لحمتـو وســداه تعـويض المتضــررين بحـوادث السـيارات ولــو صـادف بــذلك خروجـًا عمــى

نمـا نسـبة معينـة مـن مبيعـات   القواعد العامة في المسؤولية المدنية ، كذلك ال يكمف صاحب السـيارة بـدفع قسـط التـأمين وا 
البنزين ، والتي تتجمع لدى شركة التأمين بالمميارات وال تصرف لممتضررين بحوادث السيارات إال النزر اليسير وتعيد ما 

احًا حققتو الشـركة أو تبنـي بيـا عمـارات وىـذا لـيس ىـدف المشـرع مـن التـأمين اإللزامـي تبقى إلى وزارة المالية باعتباره أرب
الــذي أخــذ نجمــو بــاألفول وعــزف عنــو المتضــررون أنفســيم واتجيــوا إلــى الفصــل العشــائري الــذي يعطــييم تعويضــًا عاليــًا 

بقاء المتضررين ( مميون دينار أو أكثر ليذا أرى إلغاء ىذا النوع من ال22يصل في بعض نواحيو إلى ) تأمين اإللزامي وا 
 عمى حاليم لدى المحاكم المدنية فيي أرحم .  
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Abstract: 

We conclude from the foregoing that the incidence of recourse against the owner of 
the vehicle and its driver Baaltdhamn received exclusively in the law may not increase it 
and do not exceed more than punish the driver in driving a car is in the non-normal 
because of the sugar or deliberate or serious error and not drive off the market or a load 
greater than or use the car is purpose or because of a stolen car or usurped and was 
able to replace all of them and confining mistake willful serious mistake coupled with the 
circumstances Almshidh passing male and leave to spend his role, taking into account 
that suits aggrieved become obsolete in three years and it can not refer to the driver in 
the normal error is previous cases, these properties of compulsory insurance, which is 
one of the contracts absent with social objectives forand stamen compensate those 
affected incidents of cars even encountered thus a departure from the general rules of 
civil liability, as well as does not cost the car owner to pay a premium, but a certain 
percentage of gasoline sales, which collects insurance company billions do not act for 
those affected by incidents of cars, but the bare minimum and restore what is left to the 
Ministry of Finance as the profits made by the company or build your buildings and this is 
not the goal of the legislator of compulsory insurance, which take Starand played it 
affected themselves and turned to the chapter clan, which gives them the compensation 
high up in some respects to the (25) million or more for this I cancel this type of 
compulsory insurance and to keep the affected their experience in the civil courts are 
merciful 

Keywards: insurance compulsory – compensation – liability of the owner the driver 
car. 
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 : المقدمة

المســـــؤولية المدنيـــــة بوجـــــو عـــــام حالـــــة الشـــــخص الـــــذي 

ـــة أو  يرتكـــب أمـــرًا يســـتوجب المؤاخـــذة عميـــو ، وىـــي إمـــا عقدي

ضـرار بـالغير تقصيرية ، واألخيرة تمثل التزامًا قانونيًا بعـدم اإل

كمــــا ىــــو الحــــال فــــي الوفــــاة أو  (1)وبخالفــــو يجــــب التعــــويض

األضـــرار الجســــمية الناشـــئة عــــن حـــوادث الســــيارات المتزايــــدة 

والتي تؤدي بأرواح الناس يوميًا بل الماليين فـي العـالم كمـو ، 

ونقـــف عنـــد الحالـــة األخيـــرة مـــدار بحثنـــا اآلن حيـــث أصـــبحت 

ًا لمصـمحة المتضــررين فــي كافـة الســيارات مؤمنـة تأمينــًا إلزاميــ

ـــــانون رقـــــم   1980لســـــنة  52حـــــوادث الســـــيارات بموجـــــب الق

المعدل ، ومنعـت المحـاكم مـن سـماع الـدعاوى وألزمـت شـركة 

التـــــأمين الوطنيـــــة بـــــالتعويض المباشـــــر لممتضـــــررين بصـــــرف 

، ولكـن لـئال  ( 2) النظر عن خطأ السائق حتى لو كـان عمـدياً 

يصــبح التـــأمين مـــدعاة يفمــت الفاعـــل مــن المســـاءلة والعقـــاب و 

ـــــى مالـــــك الســـــيارة وســـــائقيا  لإلىمـــــال فقـــــد تقـــــرر الرجـــــوع عم

بالتضــامن فــي التعــويض المــدفوع لممتضــررين ولكــن لــيس فــي 

نما فقط فـي الحـاالت التـي نصـت عمييـا المـادة  كل األحوال وا 

الثامنــة مــن القــانون المـــذكور ، وىــي الســياقة بحالــة ســـكر أو 

ــــر أغراضــــيا ــــة الخطــــأ  اســــتعمال الســــيارة فــــي غي أو فــــي حال

الجسيم أو عدم حيـازة إجـازة السـوق أو حمولـة أكبـر أو ركـاب 

أكثـــــر أو فـــــي حالـــــة العمـــــد أو وقـــــوع الحـــــادث بســـــبب ســـــيارة 

مســروقة أو مغتصــبة ، وســنرى ذلــك كــاًل فــي مبحــث مســتقل 

نحدد فيو مسؤولية مالك السيارة وسائقيا بالتضامن عند رجوع 

فوع مــن قبميــا لممتضــررين شــركة التــأمين عمييمــا بــالمبمغ المــد

 .في حوادث السيارات وفي األضرار الجسمية أو الوفاة فقط

 

 المبحث األول

 الرجوع في حالة السكر

إذا ارتكـــب الحـــادث والســـائق فـــي حالـــة ســـكر بـــين فيـــتم 
الرجــوع عميــو وعمــى مالــك الســيارة بالتضــامن بــالمبمغ المــدفوع 

ن فاقـــدًا لممتضــررين مــن قبــل شــركة التــأمين ألن الســائق يكــو 
لقــواه العقميــة ضــعيفًا فــي وعيــو أو ســيطرتو عمــى مقــود الســيارة 
مترنحــًا فــي مشــيو وفــي حالــة ىــذيان أو ســاىيًا لمــا يحــيط بــو 
األمر الذي يؤدي إلى فقد توازنو واإلخـالل بالميـارات الالزمـة 
لمقيـــــــادة الســـــــميمة واالســـــــتجابة الســـــــريعة لمطـــــــوارئ المفاجئـــــــة 

ل بســــــرعة منظمــــــة ، ليــــــذا والمنعطفــــــات أو اســــــتعمال الفرامــــــ
اعتبرت حالة السـكر مـن الظـروف المشـدة فـي الجـرائم أو فـي 
مـنح إجـازة السـوق ، وخولـت المحـاكم وأجيـزة المـرور باعتمــاد 
الصــور والبيانــات والقــراءات المــأخوذة بواســطة فحــص وقيــاس 
درجــة الســكر فــي الــدم واإلدرار والطعــام وذلــك لموقــوف عمــى 

، وبيـذا قضـت محكمـة التمييـز نسبة السكر في جسـم السـائق 
نمــا بتقريــر طبــي  بــأن ال تقبــل البينــة فــي إثبــات حالــة الســكر وا 

. وقضـــــت أيضـــــًا  (3)ألنيـــــا مـــــن المســـــائل الفنيـــــة أو العمميـــــة 
لمشــــركة الرجـــــوع إذا كــــان ســـــائق الســــيارة واقعـــــًا تحــــت تـــــأثير 
 –المسكر وقت الحادث وأن وعيو كـان مشوشـًا نتيجـة السـكر 

ومــــــع ىــــــذا ال  4/6/1988فــــــي  3/88/م1521قــــــرار رقــــــم 
تقضـي محكمـة التمييـز إذا كانـت رائحـة الخمـر التـي تشـم مـن 
فم السائق أثناء الحـادث كانـت بدرجـة خفيفـة وأنـو كـان بكامـل 

 .  87/  إدارية /  938وعيو ساعة فحصو ، قرار رقم    

ليـــذا تـــدفع شـــركة التـــأمين وترجـــع عمـــى الســـائق ومالـــك 
انون التـأمين اإللزامـي ولـو أن مـن قـ 8/5السيارة بالتضامن م/

ىنـــاك رأيـــًا يقصـــر حالـــة الرجـــوع عمـــى الســـائق وحـــده ألنـــو ال 
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ــــك الســــيارة بمالحقــــة الســــائق ليــــل نيــــار  يمكــــن أن نكمــــف مال
ليمنعـو مــن تنــاول المســكرات إال إذا كــان عالمــًا بحالــة الســائق 
فيكـــــــون قـــــــد أخطـــــــأ فـــــــي اختيـــــــاره ويكـــــــون الرجـــــــوع عمييمـــــــا 

 . (4)بالتضامن

 ثانيالمبحث ال

 استعمال السيارة في غير أغراضيا

لقــد حــدد قــانون المــرور أنــواع الســيارات المســتعممة فــي 
العــراق واألغــراض التــي خصصــت  ليــا ، وىــي إمــا ســيارات 
خاصة أو حمل أو ساحبة أو مركبة إنشائية أو دراجة نارية ، 
ووضــع العقوبــات المشــددة عمــى كــل مــن يســتعمل الســيارة فــي 

فاظـــًا عمـــى أرواح النـــاس وممتمكـــاتيم غيـــر أغراضـــيا وذلـــك ح
وىـــــذا صـــــحح ألن كـــــل ســـــيارة صـــــممت ألغـــــراض معينـــــة ، 
فالســيارات المخصصــة لنقــل الركــاب صــممت بطريقــة خاصــة 
من حيث المقاعد واألبواب والزجاج والتبريد والتدفئة بما يؤمن 
ســــالمة وراحــــة الراكــــب بعكــــس ســــيارة الحمــــل التــــي صــــممت 

تعمال الســـيارة األولـــى لغـــرض تكـــديس وخـــزن البضـــائع ، فاســـ
لنقل البضائع أو استعمال السيارة الثانية لنقل الركـاب سـيؤدي 
حتمــًا إلــى ازديــاد الحــوادث وتفــاقم األضــرار وبالتــالي التعجيــل 

من قانون التأمين  8/7في وقوع الحادث ليذا نصت المادة م/
اإللزامــي بــالرجوع عمــى مالــك الســيارة وســائقيا بــالمبمغ المــدفوع 

استعمال السيارة في غير أغراضيا أنفة الذكر وذلك في حالة 
بصورة تضامنية . ولكن ليس لشـركة التـأمين الرجـوع إذا كـان 
اســـتعمال الســـيارة ألغـــراض المصـــمحة ولـــم يكـــن بقصـــد الـــربح 

 ( 5)المادي

نقـل أفـراد العائمـة فـي السـيارة أنـو اسـتعمال  دكذلك ال يعـ
 . ( 6)لغير أغراضيا كونو لم يثبت نقل الركاب بأجر

ومــن جيــة أخــرى لــيس لمشــركة الرجــوع بحجــة اســتعمال 
ــــوم الحــــادث  ــــر أغراضــــيا إذا كــــان مــــع الســــائق ي الســــيارة لغي

.  وأبعــد مــن ىــذا فقــد ( 7) زوجتــو وأوالده ولــم يســتعمميا تجاريــاً 

ذىبت محكمة التمييـز بأنـو إذا كـان سـائق سـيارة )البيكـب( قـد 
وامــر العســكرية نقــل الجنــود بســيارتو بــدون أجــر بنــاًء عمــى األ
 .    ( 8) فال يعتبر ذلك استعمااًل لغير أغراض السيارة

 

 المبحث الثالث

 الرجوع في حالة الخطأ الجسيم

يعــــــــرف الخطــــــــأ بأنــــــــو )اإلخــــــــالل بواجــــــــب ســــــــابق( أو 
وفــــي (  9))االنحـــراف عــــن الســـموك المــــألوف لمرجـــل العــــادي( 

البدايــة ظيــرت فكــرة تقســيم الخطــأ إلــى ثــالث درجــات ، تافــو 
ير وجســــيم ، ونقــــف عنــــد الخطــــأ الجســــيم باعتبــــاره ســــببًا ويســــ

لرجــوع شــركة التــامين عمــى ســائق الســيارة ومالكيــا بالتضــامن  
من قانون التامين اإللزامي ، وعرف أيضًا بأنو الخطأ  8/9م/

الــذي يقــع مــن شــخص قميــل الــذكاء عــديم االكتــراث والعنايــة ، 
تراض سـوء وعرف أيضًا بأنو الخطأ الذي يبمغ حـدًا يسـمح بـاف

نيــة الفاعــل حيــث ال يتــوفر دليــل عمييــا ، وعــرف أيضــًا بأنــو 
اإلخــالل بواجــب قــانوني متحقــق ال جــدال فيــو، وعــرف أيضــًا 

ـــذي يقـــرب مـــن العمـــد ويكـــاد يمحـــق بـــو ، كـــذالك ( 10)الخطـــأ ال
عرفــــو قـــــانون العقوبــــات كجريمـــــة بأنـــــو ) إخــــالل جســـــيم بمـــــا 

ـــــو   م    تفرضـــــو أصـــــول مينـــــة الجـــــاني أو وظيفتـــــو أو حرفت
وعرفو قانون النقل بأنو ) كل فعل أو امتناع عن فعـل  411/

يقع من الناقل أو تابعـو مقرونـا بعمـم مـا يـنجم عنـو مـن ضـرر  
( بل واعتبره قانون العمل حالة مـن حـاالت إنيـاء عقـد 50م /

ومع ىـذا فـأن ىـذه التعـاريف  127العقد من جانب اإلدارة م /
س يمكن االسترشـاد بيـا ليست إال أوصافًا أو ضوابط أو مقايي

من قبل المحاكم لتحديد الخطأ الجسيم عند تقدير التعويض م 
مــدني وعنــد توزيــع المســؤولية بــين الشــركاء فــي الفعــل  169/

مــدني بــل وفــي تقــدير مســؤولية األطبــاء عــن  127الضــار م/
عفــاءىم عــن الخطــأ اليســير فــي عمميــم لــئال  الخطــأ الجســيم وا 

ــًا يشــل نشــاطيم ويتــرددون فــي إجــرا ء العمميــات الجراحيــة خوف
ـــى القضـــاة تخفـــف (  11)مـــن الوقـــوع فـــي شـــبح المســـؤولية  وحت
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مســؤوليتيم لــئال تضــار المصــمحة العامــة وقصــرىا عــن الغــش 
 مرافعات .  286والخطأ الجسيم م /

ليذا اعتبر الخطأ الجسـيم حالـة مـن حـاالت الرجـوع فـي 
إلشارة التامين اإللزامي كحالة السير عكس السير أو مخالفة ا

وقضت محكمو التمييز بأن قيادة السيارة عكـس (  12) الضوئية
خط سـيرىا وبسـرعة فائقـة وعـدم االلتـزام بقواعـد المـرور يعتبـر 

 . ( 13)خطأ جسيمًا 

وقضـت أيضـًا أن سـياقة الســيارة الحكوميـة بسـرعة فائقــة 
فــي محاولــة اجتيــاز شــاحنة كبيــرة عمــى جســر ذي ممــر واحــد 

 .  (14) يعتبر خطأ جسيماً 

ـــــأن اســـــتدارة الســـــائق لمســـــيارة مســـــببة  وقضـــــت أيضـــــًا ب
 .( 15)الحادث في مكان غير معد لذلك يعتبر خطآ جسيماً 

 المبحث الرابع

 الرجوع في حالة عدم حيازة إجازة السوق

من قـانون التـأمين اإللزامـي بأحقيـة  8/4,3تنص المادة 
الشركة في الرجوع عمى السائق ومالك السيارة في حالـة وقـوع 

لحــادث والســائق ال يحمــل إجــازة ســوق نافــذة لنــوع الســيارة أو ا
إن إجازتــو ســحبت أو إن الســائق فقــد الشــروط الالزمــة لمنحــو 
إجــازة الســوق ، وقــد حــدد قــانون المــرور والتعميمــات الصــادرة 

ـــات  (16) بموجبـــو ـــواع وفئ ـــا ألن شـــروط مـــنح إجـــازة الســـوق طبق
ضــــــافة ز ( إ –و  -ىــــــ  –د  –ج  –ب  –الســـــيارات    ) أ 

إلــى اجتيــاز اختبــار كفــاءة ، وفــي ىــذا المعنــى قضــت محكمــة 
ـــو بإثبـــات حصـــولو إجـــازة  ـــو ) يكمـــف المـــدعي عمي ـــز بأن التميي
الســـوق آلن األصـــل عـــدم حصـــولو ومـــن يـــدعي خـــالف ذلـــك 

اإلثبـــات( وقضـــت أيضـــًا ) إذا لـــم يحصـــل ســـائقا  ءعميـــو عـــب
الســيارتين المتصــادمتين إجــازة ســوق فــالرجوع عمييــا مناصــفة 

ـــي س بحســـب جســـامة الخطـــأ الصـــادر مـــن كـــل منيمـــا كمـــا ول
مــدني وقضــت أيضــًا لشــركة التــأمين حــق  217تــنص المــادة 

الرجـوع عمـى ســائق السـاحبة الزراعيـة بمــا دفعتـو مـن تعــويض 

لعـــدم حيازتـــو إجـــازة ســـوق خاصـــة حتـــى ولـــو كانـــت الســـاحبة 
واقفـــــة فـــــي مكـــــان مرتفـــــع ونـــــتج عـــــن الحادثـــــة عبـــــث الطفـــــل 

حبة تحـــت ســـيطرة ومســـؤولية الســـائق المـــدعوس بيـــا ألن الســـا
، بــل ويجــب أن تكــون أجــازة الســوق معتــرف بيــا اســتنادًا ( 17)

إلى مبدأ المقابمة بالمثل مع الدولـة األجنبيـة التـي ينتمـي إلييـا 
والرجوع ىنا يتحقق لمجرد وقـوع الحـادث والسـائق (  18) السائق

ال يحمــــل إجـــــازة ســــوق لـــــنفس نــــوع الســـــيارة أو فقــــد الشـــــروط 
مة بمنحيا وال يحق لو دفع مسؤوليتو بالقوة القاىرة كخطأ الالز 

مدني ، بل وال يحق لو نفي  211الغير أو خطأ المضرور م/
الخطأ عن نفسو ، إنما يصح ذلك إذا كانت لديـو إجـازة سـوق 
نافــذة لنــوع الســيارة والقرينــة ىنــا قاطعــة ال تقبــل إثبــات العكــس 

وع ىنــا يــتم بالتضــامن اسـتنادًا إلــى قاعــدة الغــرم بـالغنم . والرجــ
عمـــى مالـــك الســـيارة وســـائقيا ولشـــركة التـــأمين الحـــق بـــالرجوع 

، ( 19) عمييمـــا مجتمعـــين أو منفـــردين حســـب أحكـــام التضـــامن
( إذا كـان السـائق يعمـل 1ومع ىذا نرى التفريق بـين حـالتين )

تحـــت إشـــراف ورقابــــة مالـــك الســــيارة ففـــي ىــــذه الحالـــة يكــــون 
ألن األخيــــر أخطــــأ فــــي اختيــــار الرجــــوع عمييمــــا مبــــدأ مقبــــواًل 
( إما إذا كان السائق مسـتقاًل 2السائق أو أىمل في رقابتو . )

بعممــو كــأن يكــون مســتعيرًا لمســيارة أو صــاحب حــق منفعــة أو 
مستأجرًا ليا بعقد أو لديو رىن حيازي فأن الرجـوع عمـى مالـك 
السيارة يكون محل نظر أو غير عادل ونرى قصر المسؤولية 

 وتعديل القانون بموجبو . بالسائق فقط 

 المبحث الخامس 

الرجوع في حالة وضع حمولة أكبر أو ركاب أكثر أو 
 استعمال السيارة

 خالفًا لشروط المتانة واآلمان   

( مـن المـادة 8وقد نصت عمى حالة الرجوع ىذه الفقـرة )
( مــــــن قــــــانون التــــــأمين اإللزامــــــي ، وذلــــــك أن كــــــل ســــــيارة 8)

ة محــدودة فــي الحمولــة أو عــدد صــممت بطاقــة اســتيعابية فنيــ
الركاب لذا فأن أيـة زيـادة فـي الحمولـة أو عـدد الركـاب سـوف 
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يؤدي إلى فقد السـيارة مرونتيـا وحريتيـا فـي المنـاورة والتحريـك 
وبالتــالي صــعوبة قيادتيــا فــي الطــرق الممتويــة أو الجبميــة ممــا 
يـــنجم تعرضـــيا بنســـبة أكبـــر إلـــى الحـــوادث واالنقـــالب ، ليـــذا 

المخالفـات فـي قـانون المـرور باإلضـافة إلـى قيـادة أخذت ىذه 
الســـــيارة دون أن تتـــــوفر فييـــــا شـــــروط المتانـــــة واآلمـــــان التـــــي 

( من قانون المـرور وىـي وجـود محـرك جيـد 2حددتيا المادة )
، عجمة استدارة ، مصابيح أمامية وخمفية ، إشارات ضوئية ، 

( 20جياز تنبيو خافت  لمصوت ، جياز موقف في منحدر )
ة ، مصــباح خــاص لقــراءة لوحــة التســجيل ، مــرآة تســاعد درجــ

الســائق عمــى الرؤيــة الخمفيــة ، حــزام أمــان ، زجــاج غيــر قابــل 
 لمكسر بشكل شضايا ، ماسحات مطرية . 

وبنــــاًء عمــــى ذلــــك فــــإذا تحقــــق أن الحــــادث بســــبب ىــــذه 
األمور فأن الشركة تدفع ثم ترجع عمـى مالـك السـيارة وسـائقيا 

قــة ســببية بــين المخالفــة والحــادث بالتضــامن شــرط وجــود عال
وذلــــك خالفــــًا لبقيــــة أنــــواع الرجــــوع األخــــرى حيــــث لــــم يشــــترط 

 . ( 20) المشرع مثل ىذه العالقة أو ىذا الشرط

ليـــــذا قضـــــت محكمـــــة التمييـــــز بأنـــــو ) لمـــــا كـــــان ســـــبب 
انقالب السيارة ىو عطل الموقف القدمي فيجب تـوفر العالقـة 

ا ال يثبـت إال عنـد حســم السـببية بـين المخالفـة والحــادث ، وىـذ
، وقضـــــت أيضـــــًا بأنـــــو لـــــيس لشـــــركة ( 21) الـــــدعوى الجزائيـــــة(

التأمين الرجوع بحجة ركوب أشخاص أكثر مـن العـدد المقـرر 
، ( 22)دون تحقــق الرابطــة الســببية بــين ىــذه المخالفــة والحــادث

وقضــــت أيضــــًا لــــيس لمشـــــركة الرجــــوع إذا كــــان البــــراد الـــــذي 
ـــم يســـتطع تح ـــد كـــون الموقـــف القـــدمي اســـتدعتو المحكمـــة ل دي

لمسيارة غير صالح قبل الحادث أو أصبح غيـر صـالح نتيجـة 
الحــادث ألن الشــك يفســر لمصــمحة المــدين فــي عقــود التــأمين 

 . ( 23)باعتبارىا من عقود اإلذعان 

 المبحث السادس 

 الرجوع في حالة العمد أو بسبب سيارة مسروقة أو مغتصبة 

 ة أو دخمت العراق بصورة غير مشروع

ـــة قـــد نشـــأت عـــن  ـــاة أو اإلصـــابة البدني إذا ثبـــت إن الوف
عمل أرتكبو سائق السيارة عن عمد فيكون الرجوع عميو وحده 
، ذلك ألن األصل باألفعـال العمديـة أنيـا مسـتبعدة مـن نطـاق 
ــــار التــــأمين مــــن العقــــود االحتماليــــة وأن  التــــأمين عمييــــا باعتب

الحتمــال ، الخطــر فيــو متــروك ولــو بقــدر معــين لممصــادفة  وا
أما إذا تحقق الخطر بمحض إرادة أحد الطـرفين عندئـذي ينتفـي 
عنــــو وصــــف االحتمــــال ويتحــــول إلــــى عقــــد محقــــق ال يصــــح 
التـأمين عميــو ، وبنــاًء عمــى ذلـك ال يجــوز التــأمين عــن الخطــأ 
العمــــدي العتبــــارات تتصــــل بطبيعــــة عقــــد التــــأمين مــــن جيــــة 

 . ( 24)وأخرى تتعمق بالنظام العام واآلداب

ىنــا فقــد شــممو المشــرع بالتــأمين اإللزامــي لمصــمحة  أمــا
المتضـــررين فـــي حـــوادث الســـيارات مـــع الرجـــوع عمـــى مرتكـــب 
الفعل الضار فقط بالتعويض المدفوع لئال يفمـت مـن المسـاءلة 
والعقــــاب مــــع االحتفــــاظ بمعاقبتــــو جزائيــــًا وفــــق أحكــــام قــــانون 

ـــــات بقوليـــــا ) تكـــــون  34المـــــرور والمـــــادة  مـــــن قـــــانون العقوب
يمة عمدية إذا تـوفر القصـد الجرمـي لـدى فاعميـا ( ولكـن الجر 

كيف يمكن استظيار قصد الجنائي في حوادث السيارات وىو 
أمر خفي ؟ أن ىـذه مسـألة وقـائع ينفـرد بيـا قاضـي الموضـوع 
فـــــي البحـــــث عـــــن األدلـــــة واالســـــتعانة بـــــالقرائن الفعميـــــة التـــــي 
و يســـتنتجيا مـــن وقـــائع معينـــة كالثـــأر الســـابق بـــين الطـــرفين أ

غسـل العـار أو االىتمـام بشـخص السـائق وبيئتـو وسـوابقو ومـا 
بـــدر منـــو قبـــل ارتكـــاب الحـــادث مـــن تيديـــد أو وعيـــد بقـــول أو 
خطـــاب أو غيـــره ، وفـــي جميـــع األحـــوال يمكـــن التريـــث لحـــين 

 إصدار الحكم الجنائي الذي يبت في الجريمة العمدية .

ـــالرجوع   أمـــا بالنســـبة لمســـيارة المســـروقة أو المغتصـــبة ف
نا يتم عمى الشـخص الـذي اغتصـب السـيارة أو قـام بسـرقتيا ى

ــــره  ــــو وردعــــًا لغي ــــًا ل وأرتكــــب الحــــادث بيــــذه الصــــفةوذلك عقاب
بصرف النظر عما إذا كان مخطئـًا فـي قيـادة السـيارة أو غيـر 

، ذلـــــك ألن ســـــائق الســـــيارة أو غاصـــــبيا  2/ 8مخطـــــ/  م / 
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ســير فــي يبــدو خائفــًا مرتبكــًا مــذعورًا فــي ســياقتو لمســيارة وىــو ي
الطرق العامة بصورة غير مشروعة وبذلك يسبب أو يزيـد فـي 
وقـــوع الحـــوادث التـــي تمـــزم شـــركة التـــأمين بـــالتعويض عنيـــا ، 
والســــــرقة يعنــــــي اخــــــتالس مـــــــال منقــــــول مممــــــوك لمغيـــــــر ... 
ـــد  واالغتصـــاب يعنـــي اســـتعمال أحـــد وســـائل اإلكـــراه أو التيدي

نمـا مجـرد لالستيالء عمى السيارة ولو لم يكن قاصدًا تممكيـا  وا 
حيازتيـــا واالنتفـــاع بيـــا كمـــا فـــي اســـتعمال الوديعـــة بـــدون أذن 
صاحبيا ، فإذا ما تحقق العمد أو االغتصـاب أو السـرقة فـأن 
الشــركة ال تســتطيع الرجــوع عمــى الفاعــل إال بعــد صــدور قــرار 

 حكم جزائي مكتسب درجة البتات يثبت أدانتو . 

راق بصورة أما في حالة وقوع الحادث من سيارة دخمت الع
غير مشروعة ، فأن دخول مثل ىذه السيارات يؤدي إلى 
ازدياد حوادث السيارات وبالتالي اشتداد الخطر التأميني 

باعتبارىا تسير خمسو في الشوارع والطرق العامة وبصورة 
مضطربة وخائفو من انكشاف أمرىا ، ليذا تدفع شركة 

امن ما لم التأمين ثم ترجع عمى مالك السيارة وسائقيا بالتض
يثبت األخير عدم عممو بدخول السيارة بصورة غير مشروعة 

، والتضامن ىنا (  25)فيكون الرجوع عمى مالك السيارة وحده 
مفروض بنص القانون سواء في ىذه الحالة أو في الحاالت 
مارة الذكر ، وتستطيع الشركة الرجوع عمى أي منيما بالمبمغ 

واردة في القانون المدني ، المدفوع طبقًا ألحكام التضامن ال
وبيذا المعنى قضت محكمة التمييز بأن ال يقدح في صحة 

رجوع الشركة عمى أحد المسؤولين عن الحادث ألنيا صاحبة 
الحق باختيار من تريد مقاضاتو ألن مسؤوليتيم تجاىيا 

ذا قضى أحدىم الدين برئت ذمة اآلخر منو أما  تضامنية ، وا 
لتقادم عمى أحد المدينين استفاد إذا انقضت دعوى الرجوع با

ذا تصالحت الشركة  المديون اآلخرون كل بقدر حصتو ، وا 
مع أحد المدينين المتضامنين استفاد منو اآلخرون ، ولكن 
إذا قضى أحدىم الدين تجاىو فمو الرجوع عمى المدينين 

 من القانون المدني . 335-321اآلخرين ، المواد من 
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 الخالصة

تاعرخذاو  2011ذى خًغ ًَارج يٍ غثاس انؼىاصف انرشاتُح وانرٍ هثد ػهً اخىاء تغذاد الشهش يخرهفح يٍ ػاو 

 يؼذَُح ذى صُؼها يسهُا وظؼد ػهً اعطر انًُاصل فٍ تؼط يُاغك تغذاد  زاوَاخ

انُشاغ اإلشؼاػٍ نًُارج انغثاس تاعرخذاو يُظىيح ذسهُم أغُاف كايا انرٍ خشي لُاط وذسهُم  )انكشش وانشصافح(.

هٍ  1332.5keV ػُذ خػ انطالح 60-وغالح فصم نُظُش انكىتهد ,% 40ذرأنف يٍ ػذاد خشياَُىو انُمٍ رٌ كفاءج 

2keV  , ويُظىيحDSA2000يح , وزاخض ولائٍ ػانٍ انكفاءج يصُىع يٍ لثم ششكح كاَثُشا األيشَكُح وتشَا

Genie  2000 انكفاءج نًُظىيح انمُاط تاعرخذاو اَداد انًرطىس وتاعرخذاو انساعىب انشخصٍ.ذًد يؼاَشج انطالح و

يصادس لُاعُح َمطُح وانًصذس انمُاعٍ يرؼذد انطالاخ انًصُىع يٍ لثم ششكح كاَثُشا األيشَكُح . اعرخذو انشكم 

اثاس نثؼط انُظائش انًشؼح انطثُؼُح  ًارج .أظهشخ انُرائح وخىدانهُذعٍ وػاء ياسَُهٍ نمُاط انُشاغ اإلشؼاػٍ فٍ انُ

انزٌ َركىٌ َرُدح انرفاػم انُىوٌ تٍُ األشؼح انكىَُح وتؼط انؼُاصشانًىخىدج فٍ  7-وانثشَهُىو 40-يثم انثىذاعُىو

انغالف اندىٌ يثم االوكغدٍُ وانُرشوخٍُ,وكزنك وخىد َظائش يشؼح ػائذج نغهغهرٍ انُىساَُىو 

. وكاٌ اػهً  137-َىيانطثُؼُح,كًا اظهشخ انمُاعاخ وخىد َظائش يشؼح صُاػُح يثم َظُش انغُضَىووانثىس

 467.7هى ) 40-تكشَم/كغى( واػهً ذشكُض نُظُش انثىذاعُىو 381.5فٍ يُطمح انشؼة هى) 7-ذشكُضنُظُشانثشَهُىو

هى  214-انثضيىزكًا َهٍ  238-ساَُىوتكشَم / كغى ( وذشاكُض تؼط انُظائش انًشؼح انطثُؼُح انؼائذج نغهغهح انُى

 232-تكشَم / كغى( وذشاكُض انُظائش انًشؼح انؼائذج نغهغهح انثىسَىو 33.6هى) 214-تكشَم/ كغى (وانشصاص 32.6)

 30.3هى) 228-تكشَم/ كغى (واالكرُُُىو 18.8هى) 212-تكشَم/ كغى ( وانشصاص 18.6هى ) 212-كًا َهُانثضيىز

تكشَم/ كغى ( وكاٌ فٍ يُطمح انشؼة  26.8انصُاػٍ هى) 137-اػهً ذشكُض نُظُشانغُضَىوتكشَم/ كغى(, تًُُا كاٌ 

اٌ انرشاكُض . فٍ انرشتح انؼشالُح أَعا وهزا انرشكُض ػانٍ َغثُا يماسَح تًغرىَاخ انرشاكُض االػرُادَح انًىخىدج

خُح ( يًكٍ اٌ ذؤثش ػهً صسح االشؼاػُح نهُظائشانًشؼح انطثُؼُح وانصُاػُح ذؼطٍ خشع اشؼاػُح )داخهُح وخاس

 .غثاس انساوٌ ػهً انُظائش انًشؼحاالَغاٌ َرُدح االعرُشاق او انرؼشض نه
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Abstract: 

sample had been collected from the powder of the dusty storms which had been moved 
over Baghdad for a different months of a year 2011 by using metal containers that had 
manufactured locally and had been mounted over the roof of houses in particular regions 
of Baghdad (Kerkh and Risafa).The radioactive concentration of dust samples had been 
measured and analyzed by using the Gamma Spectroscopy analyzing System which 
consist of high purity Germanium detector of efficiency of 40 %, resolution 2keV at 1.332 
MeV (Co-60) , DSA 2000 system which protective barrier made in Canberra Company , 
the developed Genie 2000Program and using personal computer. The measurement 
system for energy calibration and efficiency had been calibrated by using a standard 
point sources and standard source of a multi energy made by the American Canberra 
company. The Marnelli geometrical shape had been used to measure the activity of the 
samples. Results indicated the existence of the natural radioactive isotopes such as K-
40, Be-7 which has been composed of as a result of the nuclear reaction between the 
Cosmic ray and some other elements of the atmosphere like Oxygen and Nitrogen 
besides the existence of radioactive isotopes which belongs to the natural Uranium series 
and the natural Thorium series. Highest measurements indicated the existence of 
industrial radioactive isotope Cs-137.The highest value of concentration for  Be-7 was 
(381.5 Bq/kg) at Al-Shaab region, and the highest value of concentration for K-40 was  
(467.7 Bq/kg)  and some other radioactive  isotopes which belong to the series of U-
238 as follows:- Bi -214 (32.6 Bq/kg), Pb-214   (33.6 Bq/kg), and radioactive  isotopes 
which belong to the series Th-232 as follows:-  Bi-212(18.6Bq/kg), Pb-212 
(18.8Bq/kg),Ac-228 (30.3 Bq/kg),the highest value of concentration for the industrial 
Cs-137 was (26,8 Bq/kg) it was at Al-shaab region ,and this concentration is relatively 
high in comparison to the levels of normal concentration which exist in Iraqi soil. This 
concentration of radioactivity may be effect on human health due to internal and external 
exposures. 
Keywords: dusty storm, radioactive concentration, Gamma Spectroscopy analyzing 
System. 



 2102السنة          2العدد          5المجلد         مجلة كلية مدينة العلم الجامعة                         

34 
 

  المقدمة

بين الحين واآلخر باالتربة تمتم/ اجواء مدننا العراقية 
بية التي تيب عمييا من وعوالق الغبار بسبب العواصف الترا

مختمف جياتيا بل وربما من داخميا ايضًا ان قوة الرياح تثير 
االتربة والرمال االرضية فتحمميا عاليًا بأرتفاعات مختمفة 

طار واحجام قوحسب الظروف الجوية السائدة وكذلك حسب ا
االتربة والرمال المتصاعدة والتي تتزامن مع “ ذرات ” جزيئات

وعمى الصعيد ذاتو فأن االتربة   لرياحقوة دفع ورفع ا
المحمولة تعمل عمى نقل االتربة المموثة اشعاعيا الى المدن 
التي تقع في مساراتيا فتكون بذلك عاماًل مساعدًا من 

. وعند تموث اليواء يؤدي ذلك [1]لتموث االشعاعي  عوامال
إلى انتشار عام لمتموث في مناطق شاسعة إذا لعبت الرياح 

تحريك السحابة المشعة ) كما حدث في حادث  دورىا في
شيرنوبل ( . و قد ينتيي التموث اليوائي بتساقط الغبار 
المشع عمى مناطق مختمفة مما يؤدي إلى تموث األرض و 

 . [2]الماء 

إن الطريقة التي تستخدم بالتحميل تعتمد عمى قياس  
النشاط اإلشعاعي وخاصة النظائر ذات األنصاف األعمار 

 137-والسيزيوم 90-مة مثل التريتيوم  والسترونتيومالطوي
والبموتونيوم و بعض النظائر ذات األنصاف األعمار القميمة 

.باإلضافة إلى مراقبة النظائر المشعة  131-مثل اليود
 . [3]الطبيعية مثل الراديوم ونظائر اليورانيوم والثوريوم 

نتيجة النتشار مساحات واسعة في المنطقة الجنوبية 
بمواد مشعة ناتجة من المخمفات النفطية والحروب السابقة 
والتي استخدم فييا اليورانيوم المنضب وبسبب التفجيرات 
النووية السابقة في العالم لذا ىناك احتمالية عالية من انتقال 
ىذه المموثات من سطح التربة عبر العواصف وانتقاليا 

عية نتيجة الماكن اخرى مما يسبب احتمال الخطورة االشعا
 التعرض ليذا النوع من الغبار المحتمل تموثو اشعاعيا.

إن دراسة النشاط اإلشعاعي في الغبار والمتساقطات 
ضروري جدا وخاصة عندما يتعمق األمر بصحة اإلنسان 
والبيئة لغرض تقييم المخاطر اإلشعاعية الناتجة من الحوادث 

 .[4]اإلقميمية النووية او استخدام المواد المشعة في النزاعات 

-إن التركيز اإلشعاعي لباعثات أشعة كاما مثل السيزيوم 
المشع تحدد باستخدام التحميل الطيفي  131-واليود  137

ألشعة كاما وىذا يتم باستخدام عداد الجرمانبوم النقي 
وبمساعدة البرامج التحميمية .ان سبب اختيار قياس تحميل 

نماذج التي يتم قياسيا اطياف كاما في دراستنا ىذه ىي ان ال
وتحميميا بواسطة منظومة الجرمانيوم النقي يكون بشكل 
مباشر بدون الحاجة إلى أجراء الفصل والتحميل الكيماوي 
عمى النماذج وبالتالي نستطيع ان نحدد نوعية وكمية النظير 
المشعة في المتساقطات اوالغبار .اما بالنسبة لدقائق ألفا 

ولوجيا أخرى )فصل كمياوي لمنظائر وبيتا فانيا تستخدم تكن
 .[5]المشعة في النماذج ( 

 والداخمي من العواصف الترابية ان مصدر التعرض الخارجي
الشعة غاما ياتي بصورة رئيسية من النويدات المشعة 

 Th232و U238والنويدات المشعة من سمسمة  K40الطبيعية ) 
ر ونواتج تفككيا( التي يكون عمرىا النصف مقارب لعم

 6,7االرض.

 األجهزة والمعدات

حاويات جمع نماذج غبار العواصف الترابية كما مبينة * 
 (.1في الشكل رقم )

منظومة تحميل أطياف كاما والمبينة صورتيا في الشكل  *
  -:[8](  والمتكونة من2)

% 40عداد جرمانيوم عالي النقاوة ذو الكفاءة النسبية  -
  keV 1332.5عند الطاقة 2keVوطاقة الفصل 
  60 –العائدة لمكوبالت 

 . DSA 2000ومنظومة    -
وحاجز رصاصي مبطن من الداخل بصفيحة من   -

النحاس لتقميل الخمفية اإلشعاعية مصنوع من قبل 
 شركة كانبيرا االمريكية.

* حاويات مارنيممي بيكر ذات مواصفات عالمية خاصة 
 بسعة نصف لتر .

حتوي عمى * مصدر قياسي عمى شكل مارنيممي بيكر ي 
مجموعة من العناصر المشعة معمومة النشاط اإلشعاعي 

 ذات  طاقات مختمفة.
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 * مصادر قياسية نقطية معروفة النظائر المشعة 

 *  ميزان 

 2000-* برنامج جيني  

 * حاسبة  

 طريقة العمل 

عن طريق لعواصف الترابية تم جمع النماذج من غبار ا
ن مدينة بغداد خالل الحاويات الموزعة في مناطق مختمفة م

 فترة ىبوب العواصف .

باستخدام  (Energy Calibration)تم معايرة الطاقة 
    137-مصادر قياسية  نقطية معتمدة مثل نظير السيزيوم

المجيولة في (peaks) ليتسنى معرفة القمم  60-تموالكوب
.تم حساب كفاءة العداد  9,10]]الطيف اإلشعاعي

(Efficiency Calibration )  باستخدام مصدر قياسي
معتمد من الشركة المصنعة لمعداد وعمى شكل مارنيممي بيكر 

 ( . 3وشكل الكفاءة مبين بالشكل )

تم قياس النشاط اإلشعاعي لمخمفية اإلشعاعية لفترة زمنية 
محددة كما تم قياس نماذج الغبار التي تم جمعيا من 

 العواصف الترابية  لنفس الفترة.

ى بمورة عداد الجرمانيوم النقي وضعت النماذج عم
الموجود داخل حاجز رصاصي عالى  الكفاءة والنقاوة بعد 
ان حضرت وخزنت في وعاء مارنيممي ذو سعة )نصف لتر( 
وقيست لفترة زمنية معينة، حيث تم تعيين النويدة المشعة 
المختارة من خالل طاقتيا بواسطة البرنامج  وتحميميا 

 . [11]  2000-باستخدام  برنامج جيني

 

 النتائج والمناقشة

تم قياس نماذج من غبار العواصف الترابية التي ىبت عمى 
بغداد لعدة أشير، واظيرت نتائج القياسات المبينة في 

( الى وجود نظائر مشعة 4(  والشكل رقم )1الجدول رقم )
المشع الطبيعي  7-طبيعية وصناعية مثل نظير البريميوم

عل النووي بين االشعة الكونية و والذي يتولد نتيجة التفا
بعض العناصر الموجودة في الغالف الجوي مثل االوكسجين 

ىو والنتروجين وكان اعمى تركيز لو ظير في منطقة الشعب 
الطبيعي  40-بكريل/كغم ( ، ونظير البوتاسيوم 381.5)

بكريل/كغم( في منطقة  467.7وكان اعمى تركيز لو ىو )
وكما عتيادية لمتربة العراقية . الشعب وىو ضمن التركيز اال

المشع  137 –ظير وجود نظير                السيزيوم 
الصناعي بتراكيز اعمى من مستوياتيا في التربة العراقية في 
منطقتي الكرخ والرصافة  وكما يمي:  في منطقة حي الشباب 

بكريل/كغم وفي منطقة الطالبية كان  17.4كان  بتركيز 
يل/كغم  وفي منطقة الفرات كان بتركيز بكر  17.9بتركيز 
 26.8)بكريل/ كغم وفي منطقة الشعب كان بتركيز  13.6

حيث كان اعمى تركيز في منطقة الشعب  بكريل / كغم (
واقميا في منطقة الفرات  وىذا النظير المشع ناتج من 
تفجيرات نووية سابقة ومن حادثة شرنوبيل ونتيجة لتواجده في 

رض فانو ينتقل عبر الرياح وخاصة مناطق واسعة من اال
العواصف .اما تراكيز باقي النظائر المشعة والمتولدة من 

كان  232-والثوريوم  238-انحالل سمسمتي اليورانيوم 
المستويات االعتيادية لمتربة العراقية  نمستوى تراكيزىا ضم

وكما مبينة في الجدول . وان سبب الزيادة في مستوى تركيز 
ناتج من التصاق اليباء  137-والسيزيوم  7-البريميوم 
المحتوي عمى ىذه النظائر  المشع الخفيفaerosolsالجوي  

المشعة مع دقائق الغبار الثقيمة مما يؤدي الى ترسبيا عمى 
 سطح االرض  نتيجة الجاذبية واالمطار . 
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 التوصيات

ات اخرى وخاصة المحافظات الجنوبية  بسبب انتشار االستمرار بأجراء القياسات اإلشعاعية لغبار العواصف في محافظ-
عمى مساحات واسعة من االراضي لغرض بناء قاعدة معمومات لمستوى تركيز المموثات (NORM)النظائر المشعة الطبيعية 

 ة.اإلشعاعية الصناعية والطبيعية  في العواصف الترابية وتحميل المخاطر االشعاعية الناتجة من طرائق التعرض المختمف

تشجيرالمناطق السكانية لمتقميل من كثافة الغبار الواصل الى السكان وخاصة المناطق الصحراوية التي تكون تربتيا ضعيفة  -
فتؤدي الى انتقال المموثات االشعاعية الى مسافات بعيدة وانتشارىا عمى مساحات واسعة مما يؤدي الى الخطورة اإلشعاعية نتيجة 

 طرائق التعرض المختمفة .

 

 

 

 الممحق

 
 .ن حاوية جمع نماذج غبار العواصف الترابيةييب .1 شكل
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 .كاما أشعة أطيافيبين منظومة تحميل  .2شكل 

 

 

 
 .كاما أطيافأشعةيبين منحني كفاءة منظومة قياس تحميل  .3شكل 
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 .لنموذج الغبار من منطقة الشعب كاما ألشعةالتحميل الطيفييبين  .4شكل 
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 .لمنظائر المشعة الطبيعية والصناعية في غبار العواصف الترابية اإلشعاعيتركيز النشاط يبين  .1جدول 
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