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 املستخهص
 أطروحة. سهامة غفوري علي.النتاج الفكري العراقي لليورانيوم المنضب: دراسة تحليلية

 . إشراف األستاذ الدكتور: نزار محمد علي قاسم.بغداد: الجامعة المستنصرية -.دكتوراه

 

ومعرفة الجوانب  ،التعرٌف بالنتاج الفكري العراقً للٌورانٌوم المنضب إلىالدراسة  تهدف

فضال عن  األخرى، لموضوعاتعالقة الٌورانٌوم المنضب با تظهر وعٌة المختلفة التًالموض

التعرف على ووالمناطق الملوثة به  ،التعرف على التاثٌرات المختلفة واالمراض الناتجة عنه

والجوانب ذات العالقة به والمنظمات الدولٌة المتخصصة  ،مراكز المعلومات المتخصصة به

 دولٌا وعربٌا ومحلٌا.كافة  األصعدةوعلى  ،ٌورانٌوم المنضب ثانٌاباالشعاع اوال وال

  تم تصمٌم قاعدة بٌانات باستخدام و بحثا فً مجال الٌورانٌوم المنضب. 271بلغ عدد البحوث 

Access   وبلغة Visual Basic  اختبار  استخدم رئٌسة.ملفات  5تضمنت القاعدة  z إلٌجاد 

كما تم استخدام النسبة  ،لمعرفة تطور الحالة المعٌنة ؛بٌانات زمنٌااذ وزعت ال ،الفرق بٌن سنتٌن

 المئوٌة.

اظهرت النتائج تعدد االمراض الناتجة عن الٌورانٌوم المنضب مابٌن االورام وامراض اجهزة 

  األورامشكلت  اذ ..الخوالتناسلً.منها الهضمً والتنفسً اللٌمفاوي والمناعً  ،الجسم المختلفة

 %.87...7بلغت   األمراضبٌن  لىاألعالنسبة 

الصحً للٌورانٌوم المنضب االكثر اشارة الٌه مقارنة باالنواع االخرى من  التأثٌر أنكما تبٌن 

 إشارة. .1   إلٌه اإلشاراتبلغ عدد  ،التأثٌرات

وتحدٌدا فً ،% 27..77وبنسبة  ،اتضح وجود تلوث عال فً المنطقة الجنوبٌة من العراق

 منطقة البصرة.

بلغت األطفال إذ كشفت الدراسة عن تعرض االنسان البالغ للٌورانٌوم المنضب وبنسبة اعلى من 

 %.57.891النسبة 

 %. ......حصلت عناصر البٌئة غٌر الحٌة على اعلى نسبة من التلوث شكلت نسبة 



التخصصات الموضوعٌة انتشارا كان تخصص الهندسة البٌئٌة هو البارز وبنسبة  أكثرمن بٌن و

7...87% 

من حٌث الجهات المنتجة  األولىتبٌن ان وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً احتلت المرتبة 

 بحثا. 75للبحوث اذ بلغ عدد البحوث التً نشرتها 

الدراسة بضرورة التنسٌق بٌن وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً ووزارتً الصحة  أوصت

طان االعلى فً وزارة الصحة العراقٌة ومنظمة الصحة والبٌئة وكذلك التنسٌق بٌن مجلس السر

 العالمٌة.

للتأكد من خلوها من اٌة اثار لمواد  ؛القٌام بعملٌة مسح لمنطقة الجنوببالدراسة  أوصتكما  

 ذات نشاط اشعاعً.

 على مقربة من ساحة العملٌات. إنهم ك؛ ذلاالهتمام بسكان جنوب العراق تحدٌداو

ات ـز المعلومـمراك – ةـالمعلومات النووٌ تحلٌل -المنضب ورانٌوم الكلمات المفتاحٌة: الٌ

النتاج الفكري  - نظم المعلومات النووٌة-قواعد البٌانات النووٌة - المنظمات الدولٌة - النووٌة

 العراقً

 


