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درجة(2: اذكر اثنين من فوائد الطحالب؟                                                          )1س  

 درجة(2عملياً؟                                                         ) BOD: كيف يمكن قياس 2س

 درجة(2)                                 ؟               Thermal pollution: ماذا نقصد ب 3س

 درجة( 2)                                 : ما اسم النموذج الذي امامك؟                            4س

 

  درجة(2)                                ما اسم الجهاز الذي امامك؟                            -: أ5س

 اذكر اسم طحلب يشير وجوده الى ظاهرة االثراء الغذائي؟                        -ب      

 درجة(2)                                  : ماذا نقصد باألمواج فوق الصوتية والى ما تستخدم؟6س

 

 درجة(2) . -----------و  ----------: من الظواهر المتوقعة نتيجة االحتباس الحراري هي 7س

 

 درجة(2)                               : ما اسم الجهاز الذي امامك؟                                   8س

 

 درجة(2د اخذ عينات من ماء النهر؟                  ): كيف يمكن تحديد المقاطع العرضية عن9س

 

 درجة(2)                               : عرف الكدرة ، وما هي وحدة قياسها؟                    11س

 

 مدرس المادة                                                                               رئيس القسم  

 م.م فاطمة إبراهيم محمد                                                     ا.م.د. خديجة عبيس حمود   
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 األجوبة:

 :1س

                              السمكية                                 ع  الطحالب ذات أهمية في المزار--1

 . المزارع السمكية مثل مزارع سمك التيالبياتُستعمل الطحالب كمادة غذائية لبعض 

 

                                 الطحالب ذات أهمية في معالجة مياه الصرف الصحي                 -2

تقوم الطحالب بعملية البناء الضوئي ، والذي يتمخض عنه إطالق األكسجين . واألكسجين يُعد 

 . رف الصحي بالبكتيريامن األهمية بمكان لتحلل مكونات الص

 :2س

 Do meterباستخدام جهاز ال Do1الوكسجين المذاب ناخذ عينة من الماء ونقيس ا-1

 م  25نضع العينة في الحاضنة مدة خمسة أيام بدرجة حرارة -2

 Do2بعد ذلك نقيس ال-3

 من خالل المعادلة : BODنستخرج 

BOD=DO1-DO2 

إفساد البيئة المائية عند صب مخلفات المياه Thermal pollution :التلوث الحراري   :3س

الحارة في األنهار، أو البحيرات، أو البحار، أو أي جسم مائي آخر. تعمل هذه المخلفات المائية 

الحارة على رفع درجة حرارة الجسم المائي فوق مستواها العادي، وبذلك يمكن أن تؤذي 

الدافئة قد تعوق نمو وتكاثر األسماك، وتؤثر  الحيوانات والنباتات التي تعيش في الماء. فالمياه

على مواردها الغذائية. وفي بعض األحوال، قد تموت األسماك، بسبب االرتفاع المفاجئ والسريع 

 .في درجة الحرارة

 Spirogyra: طحلب اال 4س

 Do meter جهاز:أ:5س

 الذهبية روالطحالب الصف  Dictyosphariumب:

وهي أجهزة تعطي امواج فوق صوتية يتم بثها   (Ultrasound)االمواج فوق الصوتية :6س

عبر المياه بترددات تفوق إمكانية سمع اإلنسان لها وتقوم هذه االمواج بقتل االشنيات والطحالب 

والسيانو بكتريا في المياه والتي تسبب الكثير من االمراض لإلنسان باإلضافة إلى رائحتها 

.كما يستفاد %61بالمياه بنسبة تصل إلى أكثر من  الكريهة وبالتالي يتم الحد من استخدام الكلور

من االمواج فوق الصوتية في بحيرات ومزارع االسماك لنفس المهمة وبالتالي يبقى الماء نظيفا 

 .وخالقا بيئة صحية لتنمو باألوكسجينمليئا 
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 :7س

 حدوث كوارث زراعية وفقدان بعض المحاصيل-1

 زيادة حرائق الغابات-2

  PHmeterجهاز ال:8س

 :9س

  تحدد قدر اإلمكان مواقع المقاطع العرضية في النهركما يلي:

مقطع في أعالي مجرى النهرحيث يكون النهر عنده بدوت تلوث قدر اإلمكان.-1  

مقطع في الموقع الذي يكون فيه النهر في اسوء ظروفه حيث يكون تركيز -2  

 االوكسجين المذاب في الماء اقل ما يمكن.

مواقع تقع في المسافة بين موقع اقل تركيز -3  

في النهر وموقع استرداده.   

:11س  

وجود العوالق من الطين والغرين فضالً عن الهائمات  -: Turbidityالكدرة ) العكورة( 

)النباتية والحيوانية( يسبب عكورة المياه مما يتسبب عرقلة دخول الطاقة الضوئية الى ابعاد 

مود الماء مما يؤدي الى تثبيط عملية البناء الضوئي للهائمات النباتية وتقليل واعماق معينة من ع

 اإلنتاجية البايلوجية في ذلك المسطح المائي.

ويرمز له  Nephlometric turbidity unitsيمكن قياس الكدرة بوحدة الكدرة النفلومترية 

NTU .  كما يمكن قياس الكدرة من خالل قياس مجموع قياس الدقائق الصلبة العالقةTotal 

suspended solids   ويرمز لهTSS .في المياه 

 

 

 

 

 


