
 مقدمة موضوع عن االسباب المؤدية الى استخدام السموم القاتلة

تعتبر السموم بأنها مواد كيميائية غير متجانسة، كما أن المواد السامة تؤثر بشكل كبير على صحة اإلنسان والبيئة، فهي مواد  

باإلضافة إلى بعض المواد الكيميائية خطرة وموجودة في كل مكان في كل زاوية وركن من المجتمع في جميع أنحاء العالم، 

خطرة بسبب خصائصها الفيزيائية، بحيث يمكن أن تنفجر أو تحترق أو تتفاعل بسهولة مع مواد كيميائية أخرى، حيث ينبغي  

 .معرفة المواد السامة لتقليل تعرض اإلنسان لها وتقليل مخاطر اآلثار الصحية الضارة

 ام السموم القاتلةموضوع عن االسباب المؤدية الى استخد

تعتبر المواد الكيميائية بأنها موجودة في جسم الكائن الحي، بحيث أظهرت الدراسات عن وجود مواد كيميائية في الدم والبول  

ولبن الثدي، فهو يتراكم بمرور الوقت من خالل التعرض المستمر لكميات ضئيلة، ومن أكثر األمثلة الشائعة عن السموم التي  

نسان المخدرات والعقاقير المختلفة التي قد يتم استخدامها من قبل فئة الشباب، حيث أن هذه المواد التي قد يتم  يستخدمها اإل

 .استخدامها تعتبر من أخطر السموم القاتلة لإلنسان، وفيما يلي سيتم بيان موضوًعا شاماًل عن السموم القاتلة

 السموم القاتلة

الحية، حيث يتعرض لها الكائن الخي من خالل امتصاصها أو استنشاقها أو ابتالعها،  تعتبر السموم هي مواد تضر بالكائنات 

كما أن بعض السموم تجعل الكائن مريًضا والبعض اآلخر قد يتسبب في موته، كما يُعرف العلم الذي يدرس تأثير المركبات  

من قبل اإلنسان فبعضها يتم إنتاجه من قبل السامة على الصحة بعلم السموم، كما إن السموم ليست جميعها مركب بشكل يدوي 

خاليا حية، حيث هنالك مادة الديوكسينات وأنواع مبيدات الحشرات جميعها مواد سامة من صنع اإلنسان، وهنالك مواد كيميائية  

  .سامة تنتج بشكل طبيعي كالبالدونا والبوتولينوم

 األسباب المؤدية الى استخدام السموم القاتلة 

من األسباب التي يلجأ إليها الفرد والمجتمع الستخدام السموم القاتلة، فقد يتم استعمالها في المجال الطبي للقضاء هناك العديد 

  :على العديد من أنواع األمراض المختلفة، ومن أبرز هذه األسباب ما يلي

األسباب التي تؤدي حيث يتم استخدامها نتيجة الفقر والضيق والجهل وعدم الوعي، حيث من  :أسباب مجتمعية •

الستخدامها االكتئاب واالجهاد، وتدني احترام الذات، وتوفر المال بدون رقابة، باإلضافة إلى عدم االستقرار األسري  

 .والنفسي، وضعف الوازع الديني

دوية، حيث تتمثل األسباب البيئية التي قد يتم استعمال بها السموم القاتلة بالعطور، والمنظفات، واأل :أسباب بيئة •

 .والمبيدات الحشرية، ومثبطات اللهب، والمخدرات غير المشروعة، وأيًضا األجهزة والنفايات المحتوية على الزئبق

 أضرار السموم القاتلة على الفرد والمجتمع 

تعتبر السموم بأنها تهدد الحياة وتساهم في إيذاء الفرد بشكل كبير، فقد أوضح هللا أن الحياة نعمة وهبها لعباده، وال يحق للمرء   

لعديد من اآلثار واألضرار التي تحدثها  ، كما أن هناك ا أن ينهيها برغبته وإرداته، فقد قال تعالى )َواَل تُْلقُوا بِأَْيِديُكْم إِلَى التَّْهلَُكِة(

  :السموم على الفرد والمجتمع

 .انتشار الفساد وضعف اإلنتاج الفردي •
 .قلة اإلنتاج وتدهور الوضع االقتصادي للدولة •
 .اإلدمان والتأثير على خاليا المخ والجهاز العصبي •
 .بي للكائنات الحيةتأثير السموم العصبية على الجهاز العص •
 .تدمير السموم لخاليا الدم الحمراء وتسبب تلفًا عاًما لألنسجة •
 .إهدار أموال الدولة بسبب فتح العديد من المستشفيات لعالج الحاالت المدمنة •



 السموم القاتلة  طرق الحماية من أخطار

قة خاطئة أو تم إيجادها من قبل األطفال، حيث ينبغي  يمكن أن تكون الكثير من األشياء حول المنزل سامة إذا تم استخدامها بطري

  :معرفة الطرق التي تساهم في حماية اإلنسان من المخاطر، حيث يمكن المساعدة في الحفاظ على سالمته كاآلتي

 .تنمية القوة والمسؤولية والعزيمة لدى األبناء، وعدم الخضوع الى رفقاء السوء •

 .االلتحاق الى األندية الرياضية من أجل القضاء على أوقات الفراغتشجيع األبناء الى  •

 .تثقيف األبناء بالعديد من المعلومات المفيدة عن المواد المختلفة وكيفية استعمالها كالمواد السامة •

 .وضع المبيدات الحشرية في أماكن محكمة االغالق، بحيث يتم االهتمام بعدم بقائها في متناول األيدي •

 .الشباب في المجتمع وتحملهم المسؤوليات الجديدة، بحيث ال يبقي لديهم وقت لتفكير باستعمال هذه المواد انخراط •

االنتباه الى تاريخ المواد التي قد يتم استخدامها وتحتوي على مواد سامة، والتخلص منها على الفور في حال انتهاء  •

 .موعدها

 السموم القاتلةخاتمة موضوع عن االسباب المؤدية الى استخدام 

حيث يعتبر موضوع السموم أحد المواضيع المهمة التي   تعتبر السموم القاتلة هي من أبرز األخطار التي تهدد الفرد والمجتمع،

الحديث ينبغي بتوعية األفراد بها والتركيز بشكل متزايد كيفية الوقاية منها ومن أضرارها، فقد تناولنا وإيّاكم باقة ُمتكاملة من 

حول مفهوم السموم القاتلة، حيث تعتبر مواد تضر بالكائنات الحية، حيث يتعرض لها الكائن الحي من خالل طرق مختلفة، وقد  

أوضحنا في الموضوع العديد من األسباب التي تؤدي الستخدام السموم، وانتقلنا في الحديث حول طرق الحماية من أخطار 

 .السموم القاتلة

 


