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 ٍِّ ضرِرّي مَّاء ٍّ خنيط ىن امغازات امتي تشيه امغٕف امجّي مألرض ا
جّدا مجييع امكائنات امحّية ِٔ ييكن مَا امعيش دِنُ ، فَّ يحتّي عنٓ 

. األكسيجين امذي يتنّفسُ اإلنسان ِامحيّان ِامّنبات 

: منَّاء فّائد عّدة نذكر ىنَا 

            
تحريك امّسفن امّشراعية   يساعد عنٓ أشتعال      تحريك امّسحب 

                    
تعبئة امكرة            يساعد عنٓ تحريك                 يساعد عنٓ  

. طيران امّطيّر.                                             امّطائرات امشراعية 

:  أٍّيّية امَّاء بامنسبة مإلنسان 

يستطيع اإلنسان أن يبقٓ مفترة طّينة دِن ىاء أِ غذاء ِمكّنُ ٔ يستطيع أن 
. يستغني عن امَّاء

. يحيط بنا امَّاء ىن جييع امجَات فاإلنسان ٔ يبذل جَدا منحصّل عنيُ 

 امَّاء ضرِري محياة اإلنسان ِامحيّان ِامّنبات
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: منَّاء فّائد كثيرة مإلنسان نذكر ىنَا 

 .يدفئ امجسً ِيّمد فيُ امحرارة  

ي امرئتين ِيخفي امنزٔت امشعبية  ّّ  .يق

 .يجعه امكتفين عريضين ىّيا يكسب امجسً رِنقا ِجيأ 

 .يّسع امقفص امّصدري ِيينع امّضغط عنٓ امقنب ِامّرئتين  

 .ينقي امّدو ىن امفضٕت امتي عنقت بُ ِيعيه عنٓ تجديدٌ  

امّتنّفس امينتظً يدعّ إمٓ نّع ىن راحة امّنْفس ِتزِل فيَا أضطرابات  
 .امعصبّية ِامّتّّتر 

يجعه أجَزة امجسً تقّو بعينَا عنٓ امّجُ األكيه بيا في ذمك اميعدة ،  
 .امكبد، امّطحال ، األعصاب ِامقنب 

يساعد في سرعة امَضً ِيعيه عنٓ إيصال امغذاء إمٓ امخٕيا امينَّكة  
 .فيعيد إميَا حيّّيتَا 

: أٍّيية امَّاء بامنسبة منحيّان 

 

يعتبر امَّاء امذي نتنّفسُ ىاّدة ىنّشطة 
أّىا . منحياة فَي تحيه غاز األكسيجين 

امَّاء امذي نخرجُ فَّ ىنيء بامغازات 
. امّساّىة امتي مّ مً تخرج ستتسّبب في قتننا 
 

إّن امَّاء ضرِري منحيّانات ألّنَا 
تتنّفس األكسيجين اميّجّد في امَّاء 

بّاسطة أجَزة امّتنّفس امّتي مديَا 
 .ِتختنف أجَزة امّتنّفس عند امحيّانات
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فامحيّانات امتي تعيش في امبّر تيتنك جَازا تنّفسّيا يشبُ في عينُ إمٓ ىا 
ييتنكُ اإلنسان أّىا امبرىائيات فَي تعيش في امبّر ِامياء ٍِي تيتنك رئات 

تتنّفس بَا عندىا تكّن عنٓ امبّر ِ مَا خياشيً تستعينَا ٍِي في امياء 
. كخياشيً امّسيك ، امّتي تستخنص األكسيجين ىن امياء 

ىن عجائب أجَزة امّتنّفس ىا يّجد عند بعض امديدان امتي ٔ تيتنك رئات 
.  أِ خياشيً فتراٍا عبارة عن أنابيب ىفتّحة ِذمك ىا يساعدٍا عنٓ امّتنّفس 

: أٍّيية امَّاء بامّنسبة مننبات 

 
ًّ امّظائف امتي تقّو بَا امّنباتات ٍي عينّية  " امتركيب امّضّئي " إّن ىن أٍ

ِامتي تعتيد أساسا عنٓ أخذ غاز ثاني أكسيد امكربّن ىن امَّاء ، ِأستفادة 
أِ ىا يسّيٓ بامكنّرِفيه مصنع امغذاء بيساعدة " اميادة امخضراء" ىنُ بّاسطة 

ن حنقات امسنينّز في  ّّ امياء ِضّء امّشيس ، ذمك امغذاء امذي يؤّدي إمٓ تك
امنباتات ِيكّن ناتجا عن عينّية امّتركيب امّضّئي ِاألكسيجين امذي يطنق في 

 ، ّّ امَّاء ىّرة أخرْ ، كذمك فإّن األشجار تزيد ىن نسبة األكسيجين في امج
حيث تقّو أثناء عينّية امبناء امضّئي بأخذ غاز ثاني أكسيد امكربّن ىن امَّاء 

. ِ إطٕق األكسيجين 
 

امَّاء ضرِري منّنبات ِانعداو امَّاء في 
امّتربة يؤّدي إمٓ اختناق امجذِر ِىّت 

ِيقّه األكسيجين في امّتربة بسبب . امّنبات
كيا تقّه . تنّفس امكائنات امحّية امّدقيقة 

امغازات بفعه األىطار ٍِذا ىا يستّجب 
قنب امّتربة أِ حرثَا مزيادة نسبة األكسيجين 

. ِامغازات بَا 
 


