
 موضوع تعبير عن البيئة والمحافظة عليها

مقدمة موضوع تعبير عن البيئة والمحافظة عليها   

عندما يتعلق األمر بالبيئة يطول الحديث في ذلك نظًرا ألن البيئة هي  

حياة، والمحافظة عليها من األمور الالزمة لحماية اإلنسان أساس ال

الفيضانات والزالزل والبراكين  من المخاطر البيئة المتمثلة في 

واالنهيارات الجليدية والمجاعات وغير ذلك من الكوارث التي قد 

تحدث نتيجة التدهور البيئي، لذا يجب على اإلنسان أن يدرك ماهية  

البيئة وكيف يمكنه الحفاظ عليها حيث أن غياب وعي البشر، وعدم  

إلى العديد من   إدراكهم بأهمية البيئة على مر العصور السابقة، أدى

المشاكل البيئية التي يعاني منها اإلنسان إلى اآلن، لذلك نحتاج إلى  

اتخاذ قرارات وخطوات منظمة واستباقية نحو المحافظة على البيئة  

 .وحماية مواردها

 موضوع تعبير عن البيئة والمحافظة عليها بالعناصر 

ثر بها وتؤثر البيئة باعتبارها الوسط الذي يحيى فيه الكائن الحي ويتأ

هذا األساس تأثير البيئة على اإلنسان راجعًا لتأثير  به، يصبح على 

اإلنسان عليها، فعندما يحافظ اإلنسان على البيئة تمده بجميع وسائل  

الحياة الالزمة للتعايش، وعكس ذلك من استهالك اإلنسان للبيئة  

بشكل سيء وتدمير خواصها مما يؤدي إلى استنزاف مواردها، مما  

يعود بأثر رجعي على اإلنسان، وتدهور البيئة وتلوثها ويمكن  

تعريفه على أنه خلل غير مرغوب فيه يحدث في النظام البيئي،  

ويحدث نتيجة نضوب الموارد الطبيعية في البيئة، ويحدث التدهور  

البيئي نتيجة عدة أسباب منها زيادة عدد السكان والتوسع في 

نولوجيا وتطورها، حيث أن جميع هذه  االستثمار وزيادة استخدام التك

األمور قد تسبب استنفاذ األصول، وتعتمد استراتيجيات الدول  

المتقدمة للحد من التدهور البيئي على تقليل االعتماد على األرض  

 .في تلبية الحاجات اإلنسانية

 أنواع التدهور البيئي



ألنواع  ولتدهور البيئة أنواع عديدة نظرا لتعدد مكوناتها، ومن هذه ا

 :ما يلي

ويحدث تدهور التربة نتيجة   :تدهور األراضي والتربة •

زراعتها بشكل متكرر بمحاصيل مجهدة، واإلفراط في 

استخدام المبيدات الكيماوية، والممارسات الزراعية الخاطئة  

 .التي تسبب هالك التربة واستنزاف العناصر الغذائية بها

ور البيئي نتيجة  ويحدث هذا النوع من التده  :تدهور المياه •

إلقاء النفايات والحيوانات النافقة في المياه، واإلسراف في 

 .استخدامها

ويتمثل في حدوث اختالل في طبقات   :تدهور الغالف الجوي  •

الهواء الجوي، وأكبر مثال على ما نعانيه بسبب تلوث الهواء  

 .الجوي هو ثقب األوزون

 أسباب التدهور البيئي 

تعددة من شأنها القضاء على الحياة على  للتدهور البيئي أسباب م 

سطح األرض وهالك الكائنات الحية أو انقراض بعض األنواع  

 :نتيجة حدوث خلل في النظام البيئي، ومن هذه األسباب ما يلي

قد يؤدي اإلهمال في األراضي   :اضطراب األراضي الزراعية •

الزراعية إلى حدوث خلل في النظام البيئي، حيث يمكن أن  

العديد من أنواع النباتات والحشائش الغريبة في  تنمو 

م صيانتها وزراعتها بشكل سليم، ثم تتولى  األراضي التي ال يت

هذه النباتات التي ال تمثل أهمية لإلنسان السيطرة على  

 .األرض الزراعية وتحول بين استفادة اإلنسان منها

التلوث بجميع أشكاله يسبب آثار سيئة على اإلنسان  :التلوث •

وعلى الصحة العامة له، سواء كان تلوث الهاء الذي يتنفسه  

اإلنسان مما يضر بجهازه التنفسي، أو تلوث المياه الذي  

يستخدمها اإلنسان في كافة نواحي الحياة، أو تلوث التربة التي  

 .يعيش عليها الكائن الحي



والتي تسبب زيادة الطلب على الموارد   :الزيادة السكانية •

الطبيعية مما يتسبب في نفاذها، فكلما زاد عدد السكان زاد  

الزحف العمراني والقضاء على المسطحات الخضراء وزيادة  

 .التلوث والضوضاء

تعد مدافن النفايات من أكثر الملوثات البيئية   :مدافن النفايات •

التي تشكل خطرا على حياة اإلنسان، حيث أنها تسبب تشوه  

الطبيعية، باإلضافة إلى الروائح السامة التي تخرج المناظر 

نتيجة كمرها لوقت طويل مما يسبب تدهور صحة األفراد  

 .الذي يعيشون في تلك المنطقة

 كيفية المحافظة على البيئة

يحتاج البشر للمحافظة على البيئة، أن يبدأ كل إنسان بذاته، ثم نسير  

لديه الكثير من   معا بخطى متوازية، فكل فرد في هذا المجتمع

الخطوات التي يمكن أن يقوم بها للمحافظة على البيئة وتتمثل تلك  

 :الخطوات في التالي

ويتمثل ترشيد االستهالك في ثالث نقاط  :ترشيد االستهالك •

هي تقليل وإعادة االستخدام وإعادة التدوير، ويعتبر   أساسية

م  أهمها هو إعادة االستخدام فاألدوات التي نشتريها لنقو

باستخدامها مرة واحدة فقط ثم التخلص منها، تمثل خطرا  

حقيقيا على البيئة حيث أنها تزيد من معدل النفايات على  

كوكب األرض وفي الغالب يكون معظمها من مادة البالستيك  

التي يصعب تحللها وتهدد حياة الكائنات البحرية والبرية، ولن  

إنه قد يؤدي إلى تقليل  يعود هذا األمر بالنفع على البيئة فقط بل 

 .الفوضى من حولك وتوفير األموال

السماد العضوي من أكثر الوسائل المفيدة   :السماد العضوي •

للتربة بجانب محافظتها على البيئة من التلوث، فبداًل من  

التخلص من النفايات في مكب النفايات يمكن االحتفاظ بها في  

سماد عضوي  حفرة بجانب المنزل وتركها تتحلل حتى تصبح 



واالستفادة منها بعد ذلك في تسميد التربة أو بيعها والحصول  

 .على األموال من خاللها

عند الحديث على التسوق نجد القليل من   :التسوق المحلي •

الناس ما يفكرون في المسار الذي تقطعه المنتجات حتى تصل  

إليهم بالرغم من أهمية األمر، فعند التسوق من أماكن تبعد عنا 

افات نجد أنها تستهلك العديد من عبوات التغليف والوقود  مس 

لكي يتم شحنها إلينا مما يؤثر على البيئة، لذلك يكون من  

األفضل على األشخاص أن يبحثوا عن األسواق المحلية  

القريبة لهم، حتى يحصلوا على المنتجات بشكل أسرع مع  

 .ترشيد االستهالك

فراط في استخدام المواد  اإل :االبتعاد عن المواد الكيميائية •

األمور ضررا للبيئة وصحة اإلنسان،  الكيميائية يعد أكثر 

فتسبب هذه المواد آثار سلبية على الصحة العامة لألفراد على  

المدى البعيد، لذا من األفضل االبتعاد عن استخدام هذه المواد  

بكثرة واستبدالها بالمواد الطبيعية والعشبية التي ال تؤثر على  

ئةالبي . 

فكما نعلم أن الوقود في العالم من   :تقليل استهالك الوقود •

المصادر الغير متجددة بل إن اإلفراط في استهالكها قد يؤدي  

إلى نفاذها يوما ما، لذلك من الواجب ترشيد استهالك الوقود،  

 .فمثال من الممكن استخدام الدراجات أو المشي على األقدام

لم أن المياه هي مصدر الحياة  فكما نع :ترشيد استهالك المياه •

طيع العيش بدونه، فيقوم اإلنسان على سطح األرض وال نست

باستخدام المياه في طهي الطعام وشرب المياه وما إلى ذلك من  

األمور الهامة في حياة اإلنسان، فماذا إذا نفذت المياه من  

كوكب األرض، هذا ما ال يمكن للعقل تصوره، لذلك يجب 

ك حتى ال يحدث مثل هذا اآلمر الذي من شأنه ترشيد االستهال

 .هالك الحياة بأكملها

يمكن توفير الكهرباء بالعيد من   :ترشيد استهالك الكهرباء •

الطرق الممثلة في إغالق المصابيح باستمرار وعدم تركها  

تعمل دون الحاجة إلى ذلك، استخدام المصابيح المتوفرة  



المستخدمة في المنزل،  للطاقة، تقليل حجم األجهزة الكهربائية  

ن الطرق التي من شأنها توفير الطاقة مما يؤثر  وغير ذلك م

 .على البيئة بشكل إيجابي

 خاتمة موضوع تعبير عن البيئة والمحافظة عليها

يجب أن يعلم كل إنسان حق البيئة عليه كي ال يتسبب في إلحاق 

الضرر بحياته وحياة كل من يعيش على كوكب األرض، فقد يعتبر  

اإلنسان أن ممارساته الخاطئة لن تؤثر في البيئة ولكن في الحقيقة  

التدهور البيئي الذي نعاني منه اآلن هو نتاج لمجموع هذه  

الممارسات الخاطئة، والمحافظة على البيئة ليس واجب على الفرد  

فحسب بل واجب على المؤسسات أيًضا نشر الوعي بمخاطر التلوث  

لطبيعية، وتوعية األشخاص بالكوارث  البيئة واستنزاف الموارد ا 

 .التي قد تنتج عن هذا اإلهمال
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