
 مقال عن االهمية االقتصاديه والغذائيه والبيئيه لشجر الزيتون 

لقد خلَق هللا تعالى لإلنسان جميع األمور التي تضمن له الحياة الكريمة، من مكان وغذاء ونباتات وحيوانات، وجعَل تلك 

من له الّسير في االتّجاه الّصحيح، وفي ذلك  األمور طوع أمره، وبنانه، على أن يكون اإلنسان ذو نشاط عقلي وحكمة تض

 نطرح اآلتي: 

 مقدمة مقال عن اهمية شجر الزيتون

تُعتبر أشجار الّزيتون من األشجار الُمباركة التي تعود على الُمسلم بكثير من الخيرات، وهي من األشجار القليلة التي وردَ  

ذكرها في القرآن الكريم، وبارك هللا بها من فوق الّسموات الّسموات الّسبع، وجعَل فيها آيات عظيمة وشفاًء لإلنسان من 

وةً عن األهميّة البيئيّة واالقتصاديّة التي تعود بها على ال إلنسان البيئة والمكان، حيث سّخر كثير من األمراض والِعلل، عال

هللا لإلنسان جميع ما في هذه األرض ليصل بها إلى هللا، وليتعّرف بها على آيات هللا العظيمة، إّن أحسن اغتنام هذه الخيرات  

 عات الُمباركة.بما يُرضي هللا، وإّن أحسن إلى نفسه في تلك المزرو

 موضوع مقال عن اهمية شجر الزيتون 

إّن شجر الّزيتون هو أحد أبرز األشجار التي تقوم على طرح عدد من الخدمات الواسعة للُمزارع، حيث يُعتبر من األشجار 

حّت النّاتج عن  الحراجيّة دائمة الُخضرة، فهي من األشجار التي تضمن للتربة الكثير من األمور، بما فيها حمايتها من ال

تعّرضها للهواء، باإلضافة إلى حمايتها من الحّت الدّاخلي، حيث تمتّد جذور الزيتون إلى مسافات شاسعة، وتُساهم في زيادة 

تماسك التربة، وتُساعد في زيادة ُخصوبتها من أجل المزروعات األخرى، عالوةً عن االستخدام الكبيرة االخرى لشجر 

طب الّزيتون النّاتج عن التحطيب أحد أفضل وأجود أنواع الحطب الُمستخدم في التّدفئة، ويتم الّزيتون، حيث يُعتبر ح

االستناد عليه في كثير من الدّول كوقود للتدفئة، واالستخدامات االخرى، ويعتبر الزيتون من األغذية ذات القيمة الغذائيّة  

ت دراسات أهمية أن يتناول كّل شخص يوميا ما ال يقل عن العالية والتي يمكن الُحصول عليها بأسعار رخيصة، وقد بيّن

 ثمانية حبات من الّزيتون. 

 خاتمة مقال عن اهمية شجر الزيتون

ان، وقد بارك هللا كثيرة هي النعم التي منَّ هللا بها على اإلنسان، وكثيرة هي أصناف األشجار التي أتاحت ثمارها لإلنس

بالّزيتون في كتابه الحكيم، وبارك بثمارها ، وقد كانت تلك الّشجرة حاضرة لتقديم خدماتها، حيث أثبتت الدّراسات العلميّة 

أّن ثمار الزيتون من الثّمار مرتفعة القيمة الغذائيّة، وأّن تناولها بشكل يومي يمنح اإلنسان الّطاقة الالزمة ألداء مهامه، كما  

عتبر زويت الّزيتون من الّزيوت الصحية التي تعود بالنّفع على الجسم بشكل عام، وهي من المواد التي يُمكن الوصول يُ 

إليها بسهولة، ويُعتبر رخيص نسبيا قياسا على بقيّة المواد الغذائيّة المصنّعة في المعامل، وفي الختام نحمد هللا على توفيقه، 

 الم عليكم ورحمة هللا وبركاته. ونشكره على تمام النِعم، والسّ 


