
 

 دور اإلنسان في المحافظة على البیئة ومقاومة التلوث

 

ھي كل ما یحیط باإلنسان من موجودات؛ من ماء وھواء، وكائنات حیة، وجمادات، وھي المجال الذي یمارس فیھ  البیئة:
 والبیئة السلیمة ھي البیئة التي سلم ماؤھا وھواؤھا وتربتھا من التلوث. اإلنسان حیاتھ، ونشاطاتھ المختلفة.

 

ھو اختالط الماء بمیاه المجاري أو الكیمیائیات تلوث الماء: 
 وفي مقدور ھذا، أو الفلزات أو الزیوت أو أیة مواد أخرى السامة

 التلوث أن یؤثر في المیاه السطحیة، مثل األنھار والبحیرات

مثل األنھار  والمحیطات، كما یمكن أن یؤثر في المیاه السطحیة،
المیاه التي في  والبحیرات والمحیطات، كما یمكن أن یؤثر في

وبإمكانھ أیضاً أن ، باطن األرض، والمعروفة بالمیاه الجوفیة
.  یسبب األذى ألنواع عدیدة من النباتات والحیوانات

في  ویحدث التلوث المائي عندما یلقي الناس بكمیات من المخلفات
وسع  نظام مائي ما، بحیث تصل إلى درجة ال یكون معھا في

عملیات التنقیة الطبیعیة التابعة لھ أن تؤدي وظیفتھا على الوجھ 
 .المطلوب

 

یحدث التلوث الھوائي عندما تطلق المصانع تلوث الھواء: 
تعجز   في الھواء، بشكلدخانكمیات كبیرة من الغازات وال والمركبات

وبإمكان  .معھ العملیات الطبیعیة عن الحفاظ على توازن الغالف الجوي
. النباتات والحیواناتاإلنسان وتلوث الھواء اإلضرار بصحة 

 

 

 

 ولوال التربة ،حیث ینمو معظم غذائنا، ھو التدمیر الذي یصیب طبقة التربة الرقیقة الصحیة المنتجةتلوث التربة: 
 .المزارعون إنتاج الغذاء الكافي لدعم سكان العالم الخصیبة لما استطاع

الصغیرة لتحلیل  تعتمد التربة الصحیة على البكتیریا والفطریات والحیوانات
 ،وتساعد ھذه المغذیات في نمو النباتات، التي تحتویھا، وإنتاج المغذیات المخلفات

معالجة   والمبیدات من قدرة الكائنات العضویة التي في التربة على وقد تحد األسمدة
الذین یفرطون في استخدام األسمدة   وبناء علیھ، فإن في مقدور المزارعین،المخلفات

  باإلضافة إلى أن ترك المخلفات،على تدمیر إنتاجیة التربة یعملوا والمبیدات أن

تسمم التربة وعدم  البیئیة فوق سطح التربة وقتاً طویالً دون تدویرھا یؤدي إلى
 .صالحیتھا للزراعة



 

 

كیفیة محافظة على سالمة البیئة 

للمحافظة على سالمة البیئة یجب علینا أن نحد من التلوث، وأن نوجد حلوال لبعض المشاكل التي تتعرض إلیھا بیئتنا. 
ویتمثل دور اإلنسان في المحافظة على سالمة البیئة بـ: 

 ألن النظافة أساس كل تقدم ورقي، وعنوان ،الحرص على نظافة المكان الذي یعیش فیھ، سواء أكان بیتھ أو مدینتھ -
 .الحضارة، ومظھر من مظاھر اإلیمان

الحرص على زراعة ما حولھ من فراغات بالزھور وغیرھا، وتزیین منزلھ وما حولھ باألشجار والنباتات، وتعلیم  -
األبناء المحافظة على األشجار والزھور والنباتات الموجودة في األماكن العامة والخاصة، مع توعیتھم بأھمیة 

  في حدیقة المنزل أو داخلھ؛ لیتذوقوا الجمال ویحرصوا علیھ.تھازراع

التخلص من القمامة بطریقة سلیمة؛ لمنع انتشار األمراض، ونقل العدوى، فال یجب وضعھا أمام المنزل أو خلفھ،  -
حتى ال تكون عرضة للعبث فتتناثر بصورة تتجمع علیھا الحشرات، فتشوه صورة البیت وتضر أھلھ، وكذلك 

إخراجھا في المكان المخصص  وبل وضعھا في حاویات مغطاة الحرص على عدم إلقائھا من الشرفات والنوافذ.
 لھا في مواعیدھا.

التخلص من المخلفات الصلبة؛ كاألوراق، والصنادیق، وقطع القماش القدیمة، والزجاجات الفارغة، والعلب  -
المعدنیة، وبقایا الطعام التي أصبحت من أھم مصادر التلوث؛ ألن تراكمھا وتجمع المیاه حولھا یجعلھا مرتًعا 

 للحشرات والمیكروبات ومصدًرا للرائحة الكریھة.

 الحرص في التعامل مع المیاه، وعدم اإلسراف في استخدامھا، وكذلك عدم تلویثھا بإلقاء القاذورات فیھا. -

الحذر عند استعمال المنظفات الكیماویة، والمواد السامة، والتقلیل منھا ما أمكن، ألنھا تؤثر على طبقة األوزون،  -
 التي تحمي األرض من أشعة الشمس الحارقة، واألشعة األخرى الضارة.

استخدام المرشحات التي تقي البیئة من العوادم الناجمة عن استخدام الوقود وغیر ذلك، وكذلك استخدامھا في  -
 األجھزة المنزلیة التي یترتب علیھا ظھور عوادم ضارة كمدخنة المطبخ وغیرھا.

نشر الوعي البیئي بین األبناء، لتوسیع آفاقھم ومداركھم حول حب العالم والكون بما فیھ، ومن فیھ، وكذلك نشر  -
 واألقارب وتوجیھ النصح واإلرشاد لھم، والتعاون على مواجھة ھذا الخطر، لما فیھ یرانھذا الوعي بین الج

 صالح الفرد، والمجتمع، بل والعالم أجمع.


