
 مقدمة البحث

                                                                                                                    في مقدمة الحديث عن التلوث البيئي يمكن القول إن  البيئة هي الجو أو المكان الذي يحيط باإلنسان بما فيه من مواد حية وغير 

                                                                                                ذلك، لذلك لكي تستمر  حياة اإلنسان باستقرارها التام، يجب على اإلنسان أن يحافظ على المكان الذي يعيش حية وكائنات وغير 

                                                                                                                   فيه ويمارس فيه أساليب حياته المختلفة، أي أن ه على اإلنسان أن يحافظ على البيئة بما فيها من غابات وصحار  وأشجار وبحار 

                                                                         حماية البيئة إن ما هو في النهاية سعي وراء استمرار الحياة البشرية على هذه  وبحيرات وأنهار وغير ذلك، وهذا السعي وراء

 .األرض

 صلب البحث

                                                                                                                 ي عر ف التلوث البيئي على أن ه إدخال أي نوع من أنواع الملوثات إلى البيئة، مما يسبب للبيئة الضرر ويؤدي إلى االضطراب 

ات البيئية قد تكون مواد صناعية دخيلة على البيئة وقد تكون مواد طبيعية من                                                 الواضح في النظام البيئي، وجدير بالقول إن  الملوث

                                                                                                                        البيئة نفسها، ولكن ها زادت عن حد ها المقبول فأصبحت سبب ا من أسباب التلوث الطبيعي للبيئي، وجدير بالقول إن  التلوث البيئي 

شكال الطاقة، مثل التلوث بالصوت أو الحرارة أو الضوء، وغير                                                            ال يكون بفعل المواد الكيميائية فقط، بل قد يكون التلوث بكل  أ

 .ذلك من أنواع التلوث البيئي المختلفة

                                                                                                                        وثم  أنواع كثيرة للتلوث البيئي، كأن يتلوث الهواء أو تتلوث المياه أو تتلو ث التربة، ومخاطر تلوث الهواء كبيرة ال يمكن لعقل 

لها تفشي األمراض التنفس ية التي ستؤدي دون شك إلى الكثير من األوبئة والمخاطر الصحية على حياة البشرية                                      أن يتصورها، أو 

                                                                                                     بشكل عام، كما أن  من أكثر مخاطر تلوث الهواء انخفاض متوسط أعمار البشر في األرض، وهذا بحسب دراسات علمية 

ائنات المائية وبالتالي سيؤدي إلى خلل في                                                                             حديثة، أم ا تلوث الماء فقد يؤدي إلى فساد كبير في المحاصيل ويؤدي إلى فناء الك

                                                                                                                       السلسلة الغذائية، كما أن تلوث التربة ي عد  من أخطر أنواع التلوث بسبب ما يؤدي إليه من مشاكل للمحاصيل الزراعية وللكائنات 

ا، لذلك يجب على اإلنسان أن ينتبه إلى مدى خطورة التلوث البيئي وأن يسع                    ى جاهد ا إلى إيجاد                                                                                                الحية، من حيوانات وبشر، أيض 

 .الحلول الواقعية لهذه الظاهرة الخطيرة

ا من أن يقد م                                                                                                                      وال بد  لإلنسان من أن يكون أكثر وعي ا وأن يبحث بشكل علمي منطقي في ظاهرة التلوث البيئي وال بد  لإلنسان أيض 

                                          ون سبب ا في إنقاذ البيئة من كل  تلوث ينال الحلول الالزمة للحد من مشكلة التلوث البيئي، وفيما يأتي بعض الحلول التي قد تك

 :منها

  إن  من أنجع الحلول للحد من التلوث البيئي استخدام وسائل النقل العامة أو استخدام الدراجات الهوائية ألن ها توفر من                                                                                                               

 .احتراق الوقود الذي هو سبب رئيس من أسباب تلوث الهواء في البيئة

  االهتمام باقتناء اآلالت التي تعمل على الطاقة الكهربائية، وذلك ألن  هذه اآلالت صديقة للبيئة أي أن ها ال تسبب أي                                                                                                        

 .تلوث بيئي متوقع

  زيادة االهتمام باستخدام الطاقة الشمسية والمحركات الهوائية والعنفات المائية لتوليد الطاقة الكهربائية والحد من

 .التي تعمل على الوقود إلنتاج الكهرباءاستخدام المحركات 

  إصدار القوانين الصارمة وسن العقوبات القاسية بحق من يكون سبب ا في تلويث البيئة وخاصة من يقومون برمي                                                                                                   

 .المخلفات والفضالت في البيئة، وذلك لضمان عدم تلوث البيئة بما ينتج عن اإلنسان من مواد صناعية تلوث البيئة

 خاتمة البحث

                                                                                                           موضوع التلوث البيئي يحتاج إلى األفعال إلى جانب األقوال، ألن التلوث قد يؤدي إلى كارثة طبيعية ال ت حمد عقباها في      إن  

                                                                                                                 المستقبل، لذلك ينبغي على اإلنسان أن يكون أكثر وعي ا في هذا األمر، وأن يت خذ خطوات جادة في سبيل الحد من تلوث البيئة 

 .                                                                   على المحيط الذي يعيش فيه وال يكون سبب ا في فناء نفسه في نهاية المطاف                            هواء  وماء وتربة، لكي يحافظ

 المراجع
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