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ث امبيئة  ُّّ نّث، ِيحدث تن ِىن ِاجبنا اميحافظة عنٓ امبيئة ِحيايتَا ىن امتَّ
جات إمٓ امبيئة امطبيعّية، ُِتِخّه بتّازنَا، ُِتؤّجر سنبَا عنٓ  ّّ عندىا تدخه امُين

 .حياة امكائنات امحّية
ث امبيئة عّدة أنّاع ىنَا  ّّ : متن

ث امَّاء  - 1 ّّ : تن
ث امَّاء ِاحدًا ىن أخطر أنّاع تنّث امبيئة عنٓ اإلطٕق، ِعادًة ىا  ّّ ُيعتبر تن

ينتج عن انبعاث بعض امغازات امضارة ىن دخان امسيارات ِامحافٕت 
ث امَّاء عن احتراق األِراق أِ احتراق  ّّ ِامقطارات ِاميصانع ِقد ينتج تن

األشجار في امطبيعة، األىر امذي يؤّجر بشكه ىباشر عنٓ اإلنسان ىيا يؤدي إمٓ 
اإلصابة بأىراض خطيرة جدًا تؤجر بشكه ىباشر عنٓ امجَاز امتنفسي مإلنسان، 
ر  باإلضافة إمٓ اإلصابة ببعض األىراض امخطيرة األخرْ، ِتزيد احتيامية امتأجُّ

بتنّث امَّاء مدْ األشخاص امذين يعانّن ىن أىراض امقنب ِامرئتين ، ِ كيا 
.يؤجر تنّث امَّاء عنٓ صحة اإلنسان فإنُ يؤجر عنٓ امنباتات ِامحيّانات أيضا   

 

 اميحافظة عنٓ امبيئة
ث  ّّ  ِىقاِىة امّتن

 

امبيئة  ٍي  كه ىا يحيط باإلنسان ىن 
ِعيه . ٍّاء، ِىاء ِكائنات حية، ِجياد 
ًٕ مآلخر فٕ . كه ِاحدة ىنَا ُيعتبر ىكّي

ُييكن أن نتنفس دِن ِجّد امنباتات ألّن 
اإلنسان ِامحيّان يحتاجان األكسجين 
امذي ُتطنقُ امنباتات ِفي نفس امّقت 

ينتج عن تنُفس كّه ىن اإلنسان ِامحيّان 
خرِج جاني أكسيد امكربّن ىن امجسً 

  .امُيًَ منيّ امنباتات
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ّّ امياء 2  : ٖ تن

 
 

رىي اميخنفات امكيييائية ِامبٕستك، ِتسرُّب : ىن أًٍ أسباب تنّث اميياٌ
 .امنفط ِزيادة نسبة األىطار امحيضية

ُيقصد بامياء امينّث ٍّ ِجّد ىادة غريبة أِ أكحر ىتراكية في امياء بحيخ 
ُتصبح غير صامحة مٕستَٕك، خصّصا اميياٌ امراكدة ِغير اميتحركة في بعض 
اميسّطحات اميائية فَي تتأجر بامتنّث بشكه أكبر ألن ىساحة اميياٌ امنظيفة 

 . فيَا أقه ِجريانَا أقه أيضاً 
يؤجر شرب امياء امينّث عنٓ قنب ِكنٓ اإلنسان ِ يؤدي أيضا إمٓ انتقال 

امتنّث ىن امنباتات إمٓ امحيّانات ِبامتامي إمٓ اإلنسان امذي يتناِل محّو 
.  ٍذٌ امحيّانات، باإلضافة إمٓ انتشار بعض األىراض امخطيرة 

ث امّتربة 3 ّّ  : ٖ تن

 
 

ناتَا ىيا يؤّدي  إمٓ َفقدٍا مخصّبتَا  ّّ جات بيك ِّّ ث امتربة ٍّ  اختٕط امُين ّّ تن
ّّ امنباتات، كيا  ِامقدرة عنٓ اإلنتاج ، ِامتأجير سنبّيا عنٓ امعنصر امَاو مُني

ه اميّاّد امعضّّية ُِتَعّد ظاٍرة  ب في َقْته امبكتيريا امتي ُتساًٍ في تحنُّ تتسبَّ
ي ٍذٌ  ث امتربة ىن أكبر اميشاكه امبيئّية امتي ُتّاجُ امعاَمً؛ حيخ تؤدِّ ُّّ تن

تغّطي امتربة امكحير ىن سطح األرض  ٍِي  
. ىصدرًا ىباشرًا، أِ غير ىباشر منطعاو

فامنباتات ىتجذرة في امتربة، ِامحيّانات 
تحصه اميّاد اميغذية ىن امنباتات، أِ ىن 

 .امحيّانات امتي تأكه امنباتات
 

يعتبر امياء عنصرًا أساسيًا ىن عناصر امحياة، فَّ 
يشكه جنحي ىساحة امكرة األرضية، ِنتيجة زيادة 

عدد امسكان أصبح ٍناك ضغطًا ىتزايدًا عنٓ 
ىصادر امياء اميختنفة، بسبب امزيادة في 

أستَٕك اميّىي مُ، األىر امذي أّدْ أيضًا إمٓ 
زيادة تنّث ٍذٌ اميصادر نتيجة بعض امييارسات 

 .امبشرية امخاطئة
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رر بامكائنات امحّية، ِامنباتات، ِاألنشطة امَبَشرّية  امظاٍرة إمٓ إمحاق امضَّ
  .امُيختِنفة

 : كيفّية حياية امبيئة ىن امّتنّث
عدو رىي األِساخ عنٓ األرض، ِييكن امقياو بعيه حيٕت تّعية ِتحقيف ٖ 

تجنُّب حرق امقياىة؛ ألّنَا  ِ.منحفاظ عنٓ امبيئة نظيفة ِخامية ىن امنفايات
تحتّي عنٓ ىّاد كيييائية ِبٕستيكية  ِ حرقَا  يؤّجر بشكه كبير عنٓ امغٕف 

 . امجّي ِامَّاء
إعادة امتدِير؛ فَذٌ امّصناعة أصبحت  ىن أفضه امّسائه ٔستغٕل ٖ 

 .امُيخّنفات ِإعادة صنعَا ىرة أخرْ
 زراعة األشجار ِ امنباتات ميا تّفرٌ ىن تنظيف منَّاء ِتجييه منيحيط، ٖ

. باإلضافة متّفير األكسجين
.  تجنُّب استخداو امغاز امبترِمي ِامتعّيض عنُ ببدائه صديقة منبيئة كامفحًٖ 

تجنُّب تشغيه األجَزة امكَربائية غير اميستخدىة؛ ميا مذمك دِر في تّفير 
. امطاقة

 .تقنيه استخداو اميبيدات ِاألسيدة في األنشطة امزراعيةٖ  
 فأعقاب امسجائر امتّقف عن امتدخين، تعتبر امسجائر ُىضرة منشخص ِمنبيئةٖ 

ًّ رىيَا   تحتّي عنٓ ىّاد كيياِية ساىة منغاية ِغير قابنة منتحنه امتي يت
.  امبيّمّجي

. امحفاظ عنٓ امسيارة في حامة جيدة متفادي أنبعاجات امضارةٖ 
.  استخداو امحافٕت ِامسيارات امتي تستخدو بنزين أقهٖ  

.  استخداو ىّاد بناء دائية أِ ُىعاد تدِيرٍاٖ 
. صنع امسياد ىن بقايا امطعاو ِأِراق األشجارٖ 
طاقة : استبدال امطاقة امكَربائية أِ امغاز بامطاقة امغير ضارة بامبيئة ىحهٖ  

. امرياح، أِ امطاقة امشيسية
.  امحفاظ عنٓ اميياٌ ِعدو ٍدرٍاٖ 
.  استخداو اميّاد امصديقة منبيئةٖ
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