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 جيةاالجوبة النموذ

 // 0س

 ببراز ملوثة المياه ان على وجودها يدل مجهرية احياء هي :البرازي التلوث ادلة

 .مرضية مسببات على حاوية تكون ربما وبذلك الحار الدم ذات الحيوانات او االنسان

 : منها البرازي للتلوث البكتيري الدليل بها يتصف التي الخصائص من العديد وهنالك

 .الحار الدم ذات الحيوانات او االنسان امعاء في طبيعيا   تتواجد التي االفراد احد يكون ان( 1

 .ةممرضال غيريعد من االفراد ( 2 

 .اختفائها عند ويختفي المرضية المسببات تواجد عند يوجد( 3 

 .المرضية المسببات عدد من اكبر باعداد يوجد( 4 

 .البيئة في التضاعف على قادر غير( 5 

 محطات في والمطهرات البيئية للعوامل المرضي كالمسبب االقل على سواء حد على مقاوم( 6 

 .الفضالت ومياه المياه معالجة

 .والرخيصة والسهلة السريعة الوسائل بوساطة للكشف قابل( 7 

 //7س

 اهم الطرق التي تؤدي الى ادخال المضيفات الى البيئة المائية تشمل ما يلي:

 طرح المنتجات الصناعية او مخلفاتها من خالل رميها مباشرة في البحار او بواسطة االنهار  -1
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 طرح فضالت المجاري المنزلية . -2

 التسرب من االراضي للمواد التي تستخدم في الغابات و الزراعة و نشاطات الصحة العامة  -3

 طرح الفضالت من البواخر و وسائل النقل النهرية. -4

 ثة من البواخر كحالة اعتيادية جارية حاليا .عمليات التفريغ للمواد الملو -5

تسرب المواد من خالل الحوادث التي تحدث للبواخر او لالنابيب الموجودة تحت سطح  -6

 البحر .

 من خالل عمليات استثمار قاع البحر للنفط او المعادن االخرى . -7

 ياه .سقوط المواد الملوثة من الجو الى الم -8

 التجارب و المعامل و االنفجارات الذرية . -9

 // 3س

 اثيرات السلبية للمبيدات بما يلي :يمكن ايجاز اهم الت

 التاثير على طعم المياه و رائحتها : -1

تكتسب المياه عند تلوثها بالمبيدات طعما او رائحة غير مستساغة خاصة عند استعمال 

 5..0.حاالت كثيرة يكفي ان يصل تركيز المبيدات الى هذه المياه مصدرا لمياه الشرب و في 

المستهلك الى استخدام مصادر اخرى للمياه قد ال  يضطرهذه الحالة بذلك  تظهرملغم / لتر لكي 

 تتوفر فيها الشروط الصحية مما يزيد من احتمال انتشار االمراض .

حة قد تدخل في تحضير و بما ان هذه المياه ذات االثار غير المقبولة في الطعم و الرائ

تجات و رائحتها قد تكتسب نو المياه الغازية فان طعم هذه المالكثير من الصناعات الغذائية 

صفات غير مرغوب فيها مما حدى ببعض الدول لوضع حد اقصى لتركيز هذه المبيدات في 

 مصادر المياه تبعا لنوع المبيدات الشائعة االستعمال .

 امة لالنسان :التاثير على الصحة الع -2

قد ال تسبب التراكيز الموجودة في المياه ضررا مباشرا على المستهلك و لكن االثر 

التراكمي او ازدياد تركيزها في االنسجة الدهنية و الكبد قد يؤدي الى نتائج ضارة على المدى 
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الطويل و قد اوضحت بعض الدراسات بان مادة السفين تحدث تغيرات في تشريح بعض 

 الداخلية . االنسجة

 التاثير على االحياء المائية : -3

تسبب المبيدات ضررا على الكائنات الدقيقة المائية التي تلعب دورا كبيرا في عمليات 

التنقية الذاتية  للمسطحات المائية و التي تحفظ لهذه المياه حيويتها و احتفاظها بنسب عالية من 

ت الدقيقة تتاثر بوجود المبيدات السامة و تكفي االوكسجين المذاب . و لوحظ بان هذه الكائنا

هرت بعض الخالل بالتوازن الطبيعي فمثال اظتراكيز قليلة لقتل الكثير منها و بذلك تؤثر با

بمادة دي دي تي ادت الى القضاء على بعض الكائنات الدراسات بان المياه السطحية الملوثة 

ماك في اكتسابها طعما غير مرغوب فيه و الدقيقة و لوحظ ان بعض المبيدات تؤثر على االس

 تقلل قيمتها االقتصادية .

رات في بعض التغيرات لقاتلة المادة دي دي تي بعض التغيهرت التراكيز غير او قد اظ

السلوكية لبعض االسماك مما يؤثر على كفائتها في التغذية و نشاطها في السباحة . و يعتبر 

 ا حتى  في التراكيز القليلة جدا من المبيدات .الروبيان حساسا جدا حيث يتاثر كثير

  -// أ4س

 تتضمن مصادر تلوث المياه بالنفط ما يلي :

لقد اهتم العالم باخطار هذا النوع من العمالقة في البحار و المحيطات : غرق ناقالت النفط  -1

عند ارتطامها بالصخور في ساحل  Torry Canyonكانيون  التلوث بعد غرق ناقلة النفط توري

الف طن  .12عندما اساب نصف حمولتها اي ما يعادل  1967في عام  Cornwallكورنويل 

و  1978من النفط . وقد سبقت هذه الحادثة حوادث اخرى و ان كانت بحجم اقل و في عام 

من  كيلو متراتت عدة عندما تاثر Amoco Cadizقعت حادثة اكبر في ناقلة امكو كاديز 

 سواحل شمال فرنسا حيث انساب البحر في بحر الشمال .

و تعتبر الصناعات النفطية من الصناعات الهامة في العالم و ان احتماالت التلوث 

طن من النفط الخام  .81×8ستكون كبيرة اذا ما عرفنا بان ناقالت النفط تقوم بنقل مايقارب 

 سنويا في انحاء مختلفة من العالم .
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هذا يؤدي الى احداث  فن لفضالتها النفطية عند غسل الناقالت قبل اعادة تحميلها :طرح الس -2

اثار ملحوظة في البحار و المحيطات و كذلك االنهار و مصباتها . اذ ان عدة ماليين من 

االطنان من فضالت النفط موجودة حاليا بشكل طاف في المحيطات و غالبا ما تكون غير 

رتادها شواطئ و المناطق الساحلية التي تكبيرا عند وصولها الى المضرة و لكنها تشكل خطرا 

الطيور اثناء اصطيادها لالسماك . و منذ فترة قريبة وضعت ضوابط في عملية غسل الناقالت 

من االطنان االخرى الى  عيدا عنها و هذا ايضا يضيف ماليينبحيث تتم خارج البحار او ب

 المحيطات .

فرغم راج النفط و مشتقاته من البحار : النفطية في عمليات استختسرب الملوثات  -3

المجهودات التي تبذلها الشركات النفطية ولكن االحتماالت تبقى موجودة في هذا التسرب الى 

مياه البحار من خالل استثمار االبار النفطية في عمق البحار . و تتزايد احتماالت وقوع حوادث 

و ت انتاج النفط خالل السنوات الماضية في دول مثل المكسيك تلوث كبرى مع ارتفاع معدال

يداد و توباغو .و قد انفجرت بار بحرية استكشافية حفرتها شركة النفط الوطنية فنزويال و ترين

الف  475كم من ساحل خليج كام بيج و اندفع منها  .8على بعد  1979المكسيكية في حزيران 

م البقع النفطية في حين نوع و قد جرفت معظ .29قها بعد غالطن من النفط الخام قبل ان يتم ا

 تولت اشعة الشمس تبخير جزء منها و استقرت كميات منها في قاع البحر .

 .198تسرب النفط من االنابيب النفطية المارة في البحار: كما حدث في الخليج العربي عام  -4

 الالحقة .الف طن و تكرر ذلك في السنوات  15اذ تسرب ما مقداره 

 -// ب4س

االثراء الغذائي على النظام البيئي الذي تحدث فيه كبحيرة ما من خالل عدة امور  ظاهرةتؤثر 

 اهمها :

 قلة االنواع المختلفة لالحياء المائية و تغير في االنواع المتغلبة . -1

 زيادة في الكتلة الحيوية للنبات و الحيوان . -2

 ئي .زيادة الكدرة في الجسم الما -3

 زيادة في سرعة الترسيب و تقليل عمر البحيرة . -4

 . anoxiaقد تتكون حالة نقص االوكسجين في االنسجة  -5
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 -// أ5س

من اهم الخصائص التي تتميز بها المياه  self purificationتعتبر التنقية الذاتية 

سان و التي تعيد و تتضمن مجموعة من العمليات الطبيعية التي تحدث دون تدخل االنالطبيعية 

للمياه نقاوتها و توازنها و تنوعها الطبيعي بعد ان يحدث فيها خلل نتيجة لطرح الملوثات 

 المختلفة .

فعند تحلل المواد العضوية بواسطة البكتريا و الفطريات و كذلك بعد موت هذه االحياء 

ع في المسطح يحدث نقص في االوكسجين المذاب نتيجة لعملية التحلل و بالتالي سوف تتجم

المائي كميات من المواد غير العضوية التي تعتبر مواد مغذية للنباتات و سوف تساعدها في 

النمو و النشاط و بدورها سوف تطرح االوكسجين كاحد النواتج الرئيسية خالل عملية التركيب 

عليه يطلق  الضوئي مما يزيد مرة اخرى من مستوى االوكسجين لذلك المسطح المائي و هذا ما

 بالتنقية الذاتية للمسطح .

 -// ب5س

 يمكن تقسيم المياه حسب صالحيتها لالستعماالت البشرية المختلفة الى ثالث انواع :

 المياه النقية : و هي المياه التي تستخدم كمصدر لمياه الشرب و الزراعة و الصناعة . -1

قية : و تحتوي على القليل من الشوائب و قد تستخدم الرواء الحيوانات و تربية المياه شبه الن -2

 االسماك و ري االراضي الزراعية و بعض العمليات الصناعية كانشاء الطرق .

المياه الملوثة: و هي التي ال يصلح استخدامها لمعظم النشاطات البشرية )باستثناء حاالت  -3

 الى ضرر ما . محددة ( اذ ان استخدامها يؤدي

 

 


