
 البيئة على الحفاظ أهمية

 الكوكب هذا فً أوجدها ومزاٌا نعم من به   هللا حبانا بما ونستمتع األرض هذه   على نعٌش    

ا ٌنبغً باألرض ٌُتعل ق ما وكل   الكرٌم، والعٌش للحٌاة لٌكون  أو أذى أي   من علٌه ُنحافظ أن من 

 بالضرر سٌعود الكوكب هذا فً هللا أوجده الذي والنظام التوازن فً خلل أي ألن   به إضرار

 إحداث فً الرئٌس السبب هو   المسؤول غٌر البشري   النشاط ٌكون وقد أهله، على

 .بنا الُمحٌطة البٌئة عناصر جمٌع إلى مداه ٌصل الذي والتلوث البٌئٌة االضطرابات

د وأمرا   ُمقلقة ظاهرة األخٌرة اآلونة فً التلوث أصبح     وجه على الطبٌعٌة الحٌاة ٌُهد 

ث وهذا األرض،  كالتربة األرضً الغطاء فً التلوث حٌث من ٌتعدد البٌئة ٌُصٌب الذي التلو 

ث إلى وٌصل والمزروعات والنباتات  المصانع من الُمتصاعد الدخان خالل من الهواء فً التلو 

ي الغالف فً التلوث وكذلك المركبات، وعوادم ٌ رات خالل من الجو   الغازي التكوٌن فً التغ

ي الغالف لطبقة  خاص   اهتمام للبٌئة ٌكون أن الضرورة ومن األوزون، فً حدث ما مثل الجو 

.. وٌتم ذلك .بعدنا من األرض سٌرث ومن وأبنائنا نحن فٌها ونعٌش بٌئتنا ألن ها...  بها وعناٌة

 من خالل :

 ث من المائٌة المصادر حماٌة  المٌاه على الُمحافظة خالل من ذلك وٌكون التلو 

ٌ ة بات من األرض باطن فً الموجودة الجوف  النفطٌة والمل وثات ةٌالكٌمٌائ التسر 

حات على الُمحافظة وكذلك وغٌرها،  .والُمحٌطات كالبحار السطحٌة المائٌة الُمسط 

  أي من سلٌمة نباتات وجود فمع النباتً، األخضر كالغطاء البٌئٌة العناصر استدامة 

 . البٌئً وللتنوع للحٌاة مصدر أهم   على حافظنا قد نكون تلوث

 ث عن بعٌد طبٌعً غذاء على الحصول  التأثر بسبب علٌه ٌطرأ قد الذي التلو 

ة والُمبٌدات اويٌالكٌم  . والماء التربة أصابت التً والملوثات الضار 

 ث مصادر من خالٌا   نستنشقهُ  الذي الهواء على ُنحافظ البٌئة على بالُمحافظة  التلو 

 .والسٌارات المصانع من المهوله االحتراقات عن الناجم الُدخان عن الناتج

  ث على القضاء  أكثر حٌاتنا جعل فً ٌُساهم الذي األمر الضجٌج أو السمعً التلو 

 .وُمتعة راحة وأكثر ُسهولة



  ض عن تنُجم التً األمراض من التقلٌل البٌئة على بالُمحافظة نضمن  للمشاكل التعر 

ٌ ما وال الُمتزاٌدة البٌئٌة ثات س ث والدواء الغذاء فً الكٌمٌائٌة التلو   والتلو 

ٌ ة دراسات بدون األفق ٌمأل نراه الذي الكهرومغناطٌسً مة رادعة قانون  . وُمنظ 

 ر من األرض حماٌة ثات من الحد   خالل من وذلك التصح   بشكل تعتدي التً الملو 

ً   الغطاء على ُمباشر غٌر أو ُمباشر ل النبات  إلى الٌانعة الخضراء األراضً وتحو 

 بسبب ٌتدهور والشجري النباتً الغطاء فإن   المثال سبٌل وعلى قاحلة جرداء صحراء

ٌ ة األمطار ُسقوط  بعض فً حدث   كما الحامضً الضباب وكذلك المل وثة الحامض

 .وأوروبا األمرٌكٌة المتحدة الوالٌات مناطق
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