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 "  للتعرية  اآلثار البيئية ورقة تحليلية "

 ما مسببات تلوث المياه الجوفية ؟ :1س

من المياه العادمة  أو. مشتقات النفط نتيجة حوادث 3. الملوثات الثقيلة في مكبات النفايات . 2.المبيدات واألسمدة المستعملة في الزراعة . 1 

 من محطات التنقية .

 ثاتها في التربة والطبقات الصخرية ؟ . كيف تتخلص المياه العادمة من ملو2س

.فإذا تتخلص من ملوثاتها حسب نوع الصخور التي تتخللها وسمكها وحسب نوع الملوثات  فأنهاعندما تتخلل المياه العادمة الطبقات الصخرية 

م فأنها تنقي المياه  09تقل عن  كانت الصخور ذات نفاذية ليست كبيرة كالرمل الحاوي على كمية من الطين والدوبال وكانت ذات سماكات ال

المياه الملوثة  العادمة لكنها ال تنقي المواد البترولية الخفيفة وال المبيدات السامة األخرى .أما إذا كانت الصخور ذات نفاذية عالية فأنها ال تنقي

 حتى لو كانت الصخور التي تنفذ منها المياه ذات سماكات كبيرة جدا .

 زان الجوفي ملوث ملحيا . . فسر كيف يصبح الخ3س

يحدث ذلك إذا كانت هذه الخزانات بالقرب من الشواطئ أو إذا كانت مالصقة لخزانات مياه جوفية مالحة واستنزفت هذه الخزانات الجوفية 

 نتيجة الضخ الجائر. 

 بيئة من البيئات الطبيعية .للتربة في أي  اإلنتاجية. عبارة عن هدم القدرة " Desertification" . ما المقصود بالتصحر  4س

عوامل طبيعية وليس  إلى. ما الفرق بين المناطق الصحراوية والتصحر ؟ المناطق الصحراوية هي مناطق شديدة الجفاف يعود تشكيلها 5س

 فلم تكن صحاري من قبل بل كانت مناطق منتجة وذات غطاء نباتي .المناطق المتصحرة  أمادور في ذلك  لإلنسان

 . ما العوامل الطبيعية للتصحر ؟ 6س

  .ارتفاع نسبة الملوحة . 5. ارتفاع نسبة التبخر 4. انخفاض منسوب الماء الجوفي 3.زحف الكثبان الرملية 2.نقص كمية األمطار 1

 . ما العوامل البشرية للتصحر ؟7س

 .استنزاف المياه الجوفية .4الحرجية  األشجارالغابات وقطع  إزالة.3.الرعي الجائر 2.سوء استثمار واستغالل العناصر البيئية الطبيعية . 1

 العربية المتحدة في مكافحة التصحر ؟  اإلماراتدولة  دور. ما 8س

السمو الشيخ زايد لقد قطعت دولة اإلمارات خطوات واسعة لحماية البيئة ومكافحة التلوث وقهر الصحراء بفضل الرؤية الحكيمة لصاحب 

الحماية الغابية لما لها من اثر كبير في تحسين الظروف الطبيعية  وأحزمةزراعة الغابات ومن هذه الرؤى رحمه هللا بن سلطان آل نهيان 

 والمناخية والحد من تأثير المد الصحراوي .

 التي اتبعتها دولة اإلمارات في استصالح األراضي في الدولة . العلمية. ما الطرق 0س 

 الكثبان الرملية وزراعة الغابات ومصدات الرياح . وإزالةوتمهيدها  األرضبار وتسوية الري وحفر اآلاستخدام احدث طرق 

األكبر من األشجار وبلغت األراضي المزروعة بالغابات دونم يشكل النخيل الجزء  ألف 769من  أكثرالمزروعة  األراضيحيث بلغت نسبة 

 آالف هكتار .  219أكثر من 

 

 

 


