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 املقدمة واالطار العام للبحث
  املقدمة

 يعج التمؾث البرخي داخل البيئة الحزخية مؽ التحجيات السعاصخة التي تؾاجو اإلندان ،وتذكل خظخا  
وزيادة الدكان بؾتيخة   ،ييجد سالمة البيئة الحزخية، السيسا في البمجان الشامية حيث االتداع السداحي لمسجن

ل ىسا اندانيا ،لحلػ واجة سكان السجن واتداع مداحاتو مسا شك   ،متدارعة صاحبو زيادة معجالت التمؾث
التي تذتخك مع  ،كشعانمجيشة  مشياو  ،(1)صعؾبات ومذكالت في عجم تشاسب الخجمات مع الديادات الحاصمة 

          السجن العخاقية في مذكمة التمؾث البرخي.

قج اترف السذيج الحزخي لسشظقة الجراسة بسجسؾعة مؽ الخرائص البرخية والتي عيخت عؽ طخيق واجيات ل
ؾن السذيج الحزخي مؽ مكؾنات فيديائية يسكؽ الديظخة عمييا ذ تك  إرضياتو وسظؾحو. أمبانيو، وشؾارعو و 

 ،ذات ترسيؼ سيء لى عيؾر مبان  إدى أا خخى مخئية ال يسكؽ الديظخة عمييا. مسأ  وتؾجيييا ببعض التراميؼ ،و 
 واخخى ذات ترسيؼ جيج.

سيئة عمى السجتسع في السجيشة  ثار  آلى إدي ؤ نذظة السختمفة وىحا التمؾث يتمؾث البيئة الحزخية يأتي نتيجة األ ن  إ
  طاقتو وقجراتو االنتاجية في العسل. ضعاف  إويعسل عمى 

حجسيا ومدتؾى تأثيخىا  مؽ خالل محاولة عخض مغاىخىا وتقجيخ تتبع مذكمة التمؾث البرخي  لحا يحاول البحث
الؾسائل العمسية  البحثسؾاء. كسا استخجم  ذ تؼ تحميل الجراسة تحميال جغخافيا وبيئيا عمى حج  إ. كشعان في مجيشة 

 و، كشعانالشتائج الستحرمة تعظي صؾرة واضحة عؽ واقع التمؾث البرخي لسجيشة  ن  إذ إلمؾصؾل نتائج صادقة، 
الحج مؽ ىحه  جل  أصحاب القخار التخظيظي والجيات البمجية في اتخاذ التجابيخ مؽ أ دراسة ىحا البحثتداعج 

 الغاىخة في السجيشة.

 

                                                           

كمية التخبة رسالة ماجدتيخ)غيخ مشذؾرة(  ،مجيشة بعقؾبةمشظقة االعسال السخكدية  التمؾث البرخي في سيخ ميجي صالح،س (1)
 .7ص.4112،جامعة ديالى ،لمعمؾم االندانية
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 مشكمة الدراسة 4 4ـوّلَ أ

ل الحزخية مسا شك   البيئةبخز السغاىخ التي خمفتيا التكشمؾجيا والتي انعكدت عمى أالتمؾث البرخي مؽ ج يع   
 يي:فا ابخز السذكالت الشاتجة م  أ .في نغخة الدكان لمسكان الجغخافي ا  واضح ا  تبايش

 في زيادة التمؾث البرخي في مشظقة الجراسة ؟ تثخ أالخرائص الجغخافية قج  ىل إن    -1
 ؟كشعانوجيو ىحا التمؾث في مجيشة أما  -4
ثار عمى صحة اآله انعكاساتو ىحثار البيئية الستختبة عمى التمؾث البرخي في مشظقة الجراسة ؟وما ما األ -3

 االندان؟
 بخز السذكالت التي تتؾزع في مشظقة الجراسة وامكانية الحمؾل الشاجحة ليحه الغاىخة.أما  -2

 

 فرضية الدراسة 4 - ثانيا 4

متجاندة داخل  خغي ا  التظؾر التكشمؾجي قج فخض مغاىخة الدخيعة عمى البيئة الحزخية مسا خمق أنساط ن  إ       
 .برؾرة عامة وحي الذخقية خاصة كشعانالسذيج الحزخي انعكذ عمى مغاىخ التمؾث البرخي داخل مجيشة 

 . مجيشة كشعانفي سيست الجؾانب الظبيعة والبذخية في زيادة مغاىخ التمؾث البرخي ألقج   -1
 و التخظيطالحزخية أو االستعساالت أتعاني السجيشة مؽ تمؾث برخي وضؾضائي عمى مدتؾى البيئات  -4

 الديئ الحي انعكذ عمى الذكل البرخي.
تبايؽ البرخي لمبشايات داخل السجيشة الصابيا التذؾه في ألقج انعكذ ىحا التمؾث عمى البيئة الحزخية مسا  -3

 فزال عؽ اآلثار الشفدية عمى سكان السجيشة..
و السغاىخ أو شبكة الذؾارع أ حجث التمؾث البرخي العجيج مؽ السذكالت سؾاء عمى الظخاز العسخانيأ -2

 التي انعكدت عمى سكان السجيشة. البيئية
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 ىدف الدراسة4 -ثالثا4

بأبعادىا واإلحاطة  كشعانفي مجيشة لتمؾث البرخي لسشظقة الجراسة لى كذف واقع مذكمة اإييجف البحث  -1
 نساطيا وتأثيخاتيا البيئية . أالسكانية الجغخافية وتحجيج 

 .كشعانالعسل عمى معخفة واقع السذكمة لمبيئة الحزخية داخل مجيشة  -4
 .كشعانثار التمؾث البرخي الستختبة عمى )االندان والبيئة ( في مجيشة آمعخفة   -3
 يقاف انتذارىا في السجيشة .إيجاد وسائل لغخض التقميل مؽ ىحه السذكمة ، ومحاولة إمحاولة  -2

  ىطية الدراسة 4أ -رابعا 4

الحزخية داخل مجيشة  البيئة  يامذكمة التمؾث البرخي مؽ السذاكل التي تعاني بكؾن ىسية الجراسة أ تكسؽ         
مثل في معالجة ألاسمؾب معخفة عشاصخ الخمل لغاىخة التمؾث البرخي تعظي نتائج حكيكية حؾل األ   ن  وإ ،كشعان

 عمى تحديؽ ىحا الؾاقع .الخمل وتحديؽ البشية الحزخية مؽ خالل الحمؾل البديظة التي تعسل 
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 حدود البحج :

 : محافظة دٌالى / مدٌنة كنعان  الحد المكانً  -1

 2222الحد الزمانً :  -2
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 منهجية البحج :

 بما ٌالئم طبٌعة البحث الحالً والدراسة المٌدانٌةاتبعت الباحثة المنهج الوصفً 

 الدراسات السابقة 

 4الدراسات السابقة

نؾع التمؾث الحي تجرسو. لكؽ  ختالف  ؽ الجراسات والبحؾث السختمفة المؾضؾع البيئة والتمؾث، تشاولتو العجيج م  
الجؾانب التخظيظية واليشجسية لمكتمة البشائية  فيالجراسات األكاديسية التي تشاولت التمؾث البرخي ،، كانت تخكد 

و الفزاءات والتقييؼ البرخي ليا في مجى التشاغؼ والتشاسق واالندجام بيؽ عشاصخ الرؾرة الجسالية بشاء وفزاء 
 ولؾنا 

 العراقية4الدراسات  -1

  (1)( 0222، لطديظة الطهصل  طالل البياتي4 بعظهان التمهث البصري في الشهارع التجاريةدراسة)   -1
ثخ التمؾث البرخي فييا, ألمبيئة و فرؾل، الفرل األول درس السفاليؼ األساسية  ةتزسشت الجراسة ثالث

ا الفرل سذيج الحزخي لمسجيشة. أم  والثاني درس اثخ الرؾرة الحىشية واليؾية والخرؾصية اإلسالمية في ال
 التمؾث البرخي في الجراسة فيركدت  وقج الثالث فقج درس الجانب السعساري و الفزاءات والكتل البشائية.

 .الذؾارع التجارية لسجيشة السؾصل
قامت . (4)(0223خهلو كهثر، التمهث البصري وتأثيره عمى الطشيد الحضري لمطديظة العراقيةــ) دراسة -4

 فيالحزخي لمسجيشة. وركدت  ثخ التمؾث البرخي في السذيجأولت الجراسة عمى خسدة فرؾل، تشاىحه 
لفزاءات  الجؾانب اليشجسية مؽ خالل الجانب السعساري ، والكتل البشائية والفخاغات وتراميؼ الجور وا

  عيار مكؾنات السجيشة .إالحزخية ، وتشاسقيا في 

                                                           
معيج التخظيط الحزخي  ، رسالة ماجدتيخ،في مجيشة السؾصل الذؾارع التجاريةتمؾث البرخي في ، الطالل عباس إبخاليؼ البياتي(1)

  م .4111واإلقميسي، جامعة بغجاد،
ي خؾلو كخيؼ كؾثخ، التمؾث البرخي وتأثيخه عمى السذيج الحزخي لمسجيشة العخاقية، رسالة ماجدتيخ، معيج التخظيط الحزخ (4)

 .م 4119واإلقميسي، جامعة بغجاد،
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دست الجراسة عمى خسدة .  ق(3)(0211) في مديظة البصرة ـشكري الحسن التمهث البيئي ) دراسة  -3
التشافخ  فيفرؾل، خرص الفرل الخامذ مشيا لجراسة التمؾث البرخي في مجيشة البرخة، وركده الجراسة 

المؾني والعسخاني وبيان إسياماتيا في تقميل الؾعيفة الحزارية لمسجيشة. كحلػ تشاولت بعض التأثيخات 
 يشة.الرحية في سكان السج

 (1)( 0210عمي الصبيح، مظاىر التمهث البصري في مديظة البصرة ــدراسة )  -2
فرؾل، تزسؽ الفرل األول مجخال نغخيا تشاول تعخيف التمؾث البرخي  ةقدست الجراسة عمى أربع

ومفاليسو ومغاىخة وبعض السعاييخ الخاصة بو. اما الفرل الثاني فقج خرص لجراسة الخرائص 
الجغخافية لسجيشة البرخة وعالقتيا نذؾء عاىخة التمؾث البرخي، التي تذسل العؾامل الظبيعية والعؾامل 

ا الفرل الخابع فقج تشاول الفرل الثالث مغاىخ التمؾث البرخي في مجيشة البرخة، أم  البذخية. و تشاول 
 التؾزيع السكاني لسغاىخ التمؾث البرخي وتأثيخاتو في مجيشة البرخة.

تشاولت  .(4)(0212دراسة سطير الهيس، التمهث البصري في مظطقة األعطال الطركزية لطديظة بعقهبة ،) -5
ىؼ التغيخات االيكؾلؾجي ليا أ قاتو بالبيئة العسخاني لمسجيشة و برخي ومعايخه وعالىحه الجراسة  التمؾث ال

وخرائريا السكانية والدمانية كحلػ مالمح التمؾث البرخي نتيجة االستعسال التجاري والخجمات 
 السجتسعية ، وكحلػ التحميل اإلحرائي والسكاني لسغاىخ التمؾث. 

التباين الطكاني لطظاىر التمهث البصري في رائد الجبهري بعظهان تحميل دراسة )  -6
ي االندان، الت خظخ السذاكل البيئية التي ال يذعخ بياأتشاولت الجراسة واحجة مؽ  .(3)(0212مديظةكركهك،

أثخ  بخازأيعات السشغسة لعسمية البشاء، مع مشي وغياب القانؾن والتذخ بدبب الؾضع األ 4113تزاعفت بعج 
ؽ التمؾث البرخي التمؾث عمى صحة االندان ، واستخجام الجراسة السيجانية والتحميل االحرائي لتذخيص اماك

 في مجيشة كخكؾك.
 

                                                           
(3)

 م.     4111التمؾث البيئي في مجيشة البرخة، أطخوحة دكتؾراه، كمية اآلداب، جامعة البرخة، اليؼ الحدؽ،شكخي إبخ  

(1)
 م.4114عمي مرظفى ميؾس الربيح، مغاىخ التمؾث البرخي في مجيشة البرخة، رسالة ماجدتيخ كمية اآلداب ،جامعة البرخة  
 
(2)

مشظقة األعسال السخكدية لسجيشة بعقؾبة، رسالة ماجدتيخ )غيخ مشذؾرة(،كمية سسيخ ميجي صالح الؾيذ، التمؾث البرخي في  
 .4112التخبية لمعمؾم اإلندانية ،جامعة ديالى،

(3)
رائج احسج يؾسف عباس الجبؾري، تحميل التبايؽ السكاني لسغاىخ التمؾث البرخي في مجيشة كخكؾك، اطخوحة دكتؾراه ، كمية  

 .4118معة تكخيت ،التخبية لمعمؾم االندانية ،جا
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  الدراسات العربية0-4

دراسة تحميمية لسغاىخ التمؾث وأسبابو في السجيشة السرخية  (1)(Zbadi1331دراسة )زبادي ــ  -1
الجؾانب اليشجسية والتخظيظية وعمى الخرائص السعسارية لمسجيشة  فيالسعاصخة. ركدت ىحه الجراسة 

لى غياب قؾاعج إدارية تتعمق بالبشاء والتشغيؼ، و إالسعاصخة، وراجعت أسباب التمؾث البرخي إلى العؾامل 
 لى أسباب سمؾكية عمى مدتؾى اإلفخاد والسؤسدات الحكؾمية غيخ الستؾازن.إلتخظيط اليشجسة السعسارية، و 

 واكتسمت الجراسة بإجخاء بحث عؽ التمؾث البرخي في مجيشة أسيؾط مثاال لمسجن السرخية السعاصخة.
ركدت   .(4)( 1332أسس التصطيم الحضري لمشهارع التجارية بالطديظة الطصرية  إبراهيم، دمحم)دراسة  -4

 .وىي دراسة تخظيظية ـفشية الجؾانب الجسالية والفشية لمذؾارع التجارية في مجيشة )السشيا ـ مرخ( فيالجراسة 
 رصجت مغاىخ التمؾث البرخي الحاصل في الذؾارع التجارية وتغيخه الحالي نحؾ األفزل .

عبد الفتاح الكم، تطهير وتحسـين العظاصـر البصـرية والجطاليـة فـي الطظطقـة الطركزيـة لطديظـة )  دراسة  -3
تقيــيؼ الجؾانــب  عمـى تحميــل وركــدت  خسدــة فرــؾل، عمـىىــحه الجراســة قدــست  .(3)( 0223طــهل كــرم ـ 

الجسالية والعشاصخ البرخية والترسيؼ الحزخي. وىي دراسة تخظيظيـة أكثـخ مشيـا دراسـة لسغـاىخ التمـؾث 
 البرخي.

الباحث قج استفاد مشيا في معخفة العؾامل السؤثخة في  ن  إالعخض الدابق لمجراسات الدابقة فمؽ خالل         
رو التي تختمف عؽ مكان خرائ بخوز عاىخة التمؾث البرخي. وبسا ان الجغخافية ىي دراسة عمؼ السكان ولكل   

رة مغايخة بعض مشظقة الجراسة قج انفخدت في عؾامل اسيست في نسؾ عاىخت التمؾث برؾ  ن  إخخ فالسكان اآل
بخاز العؾامل التي اسيست دون إالباحث لمجالة االحرائية لفيؼ و  خخى .فزال عؽ استخجامن األالذيء عؽ السج

التي تؤثخ برؾرة كبيخة عمى متقميل مؽ ىحه السذكمة .لغيخىا في عيؾر التمؾث البرخي مؽ أجل الحمؾل الشاجعة 
 البيئة الحزخية.

                                                           
(1) Zbadi. H. An AnaIyticaI  study of symptoms and causes of visuaIpoIIution in the contemporary 

Egyptan City .M.A thesis pept of Architecture  , FacIIty  of Engineering , university 1997. 
(2)

ذؾارع التجارية بالسجيشة السرخية، رسالة ماجدتيخ ،كمية اليشجسة، جامعة لم، أسذ الترسيؼ الحزخي ؾد كسال إبخاليؼدمحم محس 
 م .1998السشيا ، مرخ ، 

عبج الفتاح احسج عمي الكؼ، تظؾيخ و تحديؽ العشاصخ البرخية والجسالية في السشظقة السخكدية لسجيشة طؾل كخم ، رسالة ( 3)
 .4119ؽ، ماجدتيخ، كمية الجراسات العميا، جامعة الشجاح، فمدظي
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 4أسس التمهث البيئي مفيهم و

مؽ السذاكل التي تيجد وجؾد الحياة بسختمف أنؾاعيا السخمؾقات الحية وحياة  لقج أصبح التمؾث البيئي      
ممؾثة  الشبات وكان ذلػ بدبب التظؾر التكشؾلؾجي لمقظاع الرشاعي والحزخي لإلندان ، مسا جعل مؽ األرض

ثخ أمؽ غازات وكان لرشاعة وما تبعثو فكان بدبب استخجام السبيجات بالدراعة دمخ األرض ، (، 1)وأصابيا التذؾه 
 .(4)في ارتفاع درجة الحخارة  وتمؾث مياىيا واستشداف معادنيا 

 

و إضافة شيء مؽ غيخ مكؾناتو فيقال لؾث الذيء ن  أالمغؾية العخبية إلى التمؾث عمى أشارت السعاجؼ  -1
 .ليو  إافة شيء بإض

 .(3)ظيؽ أي لؾثيا ولؾث الساء أي كجرهثيابو بال وتزسؽ مختار الرحاح  لألمام الخازي لظخ   -4
ما تؼ خمظة وعجشتو فقج لؾثتو، كسا لؾثة  كل    وتزسؽ لدان العخب البؽ مشغؾر في مؾضؾع التمؾث أي  -3

 .(2)كجرة  :أيبعج ليو وكحلػ لؾث الجص بالخمل ولؾث الساء إالظيؽ بإضافة التبؽ 

 

 

 

 

 

                                                           

 . 4،1982رشيج الحسج ودمحم صبار يشي، البيئة ومذكالتيا عالؼ السعخفة، السجمذ الؾطشي لمثقافة والفشؾن واآلداب، الكؾيت، طبعة (1)
 .1987 ار(، العجد الدابع، القاىخة،السجن الرشاعية، مجمة السعسارية )السعس و دمحم البخ مجمي، الظبيعة(2)
 .1992، دار الكتب العمسية ،الخازي، دمحم بؽ أبي بكخ الخازي، احسج شسذ الجيؽمختار الرحاح لألمام (3)
 .1955 لدان العخب، العالمة عالء الجيؽ دمحم بؽ مشغؾر اإلفخيقي دار صادر، بيخوت،(2)
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 التمهث في اّلصطالح العمطي 4-ثانيا4

، حيث قجرة ىحا الشغام تزسحل والسشاخ لمتمؾث البيئي اء البيئةمؽ قبل عمس ولؼ يكؽ ىشاك تعخيف متفق عمي      
يادة الكسية أو الد  ن  إفكية بيؽ العشاصخ السكؾنة لمشغام، فلجرجة كبيخة تعخض لتقيج عشج وقؾع تغيخ في الحخكة التؾا

في عسل الشغام، مسا سبق بات  في تخكيب العشاصخ التي يتكؾن مشيا الشغام يدبب خمل   الشؾعية ونقرانيا
 تالي يربح ضارا  الداخل الشغام ب عسل التمؾث البيئي ىؾ دخؾل عشرخ غخيب إلى الشغام مدببا خمال   حا أن  واض

،  ٌُمصد به كل تشوٌه فً المظهر العام للشوارع والمٌادٌن والحدائك العامة :  التلوث البصريف (1)

  طبٌعة و مؤذ للعٌن، ألنه مخالف لل فالتلوث هو ما ٌجعل العٌن تشمئز وتنفر إذا ولعت علٌه

عيؽ اإلندان فيحذ بالكآبة والبؤس  و  خخيب السشغخ الجسيل الحي تقع عميو تان: بالتمهث البصري وايضا عرف 
 (3) وعجم الخاحة الشفدية

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

(1)
 ..U.S.EPAمؽ السؾقع االلكتخوني لؾكالة الؾاليات الستحجة لحساية البيئة MTBEمخاوف متعمقة ب 

(3)
يؾنذ، التخبية البيئية ومذكالت البيئة الحزخية، ورقة عسل قجمت في نجوة دور البمجيات في حساية البيئة والسجن العخبية، طالل  

 .1981الكؾيت، مشغسة السجن العخبية 
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 كنعان  مدينة/  االولاملبحج 

وسط  ديالىفي محافغة  بعقؾبةي إحجى الشؾاحي التابعة اداريا إلى قزاء كشعان ى مجيشة
بكؾنيا  مجيشةوتتسيد  4119ندسة حدب تقجيخات عام  415,859، يقجر عجد سكانيا بشحؾ العخاق

  1. السثسخةارض زراعية يكثخ فييا زراعة حبؾب القسح وتكثخ فييا الشخيل واالشجار 

العجيج مؽ الظؾائف مشيا العخب واالكخاد والتخكسان ويتؾاجج االكخاد بالتحجيج في  مجيشةيدكؽ في ىحه 
 وسارية أكثخ مؽ نيخ مشيا نيخ البجعة ونيخ إبخاليؼ مجيشةمشظقة دور مشجلي، ويسخ في ىحه 

 – 22,24)   شساال   وخظي طؾ (33,26- 33,45)جائختي عخضتحجد مشظقة البحث فمكيا   ب

الذخقي مشو ويسخ مبدل سارية  الديل الخسؾبي في حجود اسة ضسؽالجر  تقع مشظقة شخقا   .( 22,58
 . 2بيخز مجيشةليا  يفرميا عؽ  الجشؾبي عشج طخفيا الغخبي مذكال   حجا   طبيعيا

بعقؾبة ، الشؾاحي الخسذ التابعة لقزاء  كشعان ، وىي أحجى بسجيشةاسة ظقة الجر واداريا   تتحجد مش
 والتي تقع في الجدء  (خان بشي سعجالعبارة .  وتذسل )مخكد قزاء بعقؾبة ، كشعان ، بيخز ،
بيخز ومؽ الذسال  مجيشةبمجروز ومؽ الغخب  مجيشةالجشؾبي لسحافغة ديالى ، ويحجىا مؽ الذخق 

 (1)كسا مبيؽ في الخخيظة رقؼ الجشؾب محافغة بغجاد  الؾجييية ومؽ مجيشةقزاء السقجادية 

 طخيق )بعقؾبةـ  فييا يسخ كؼ اما اىؼ الظخق التي (13) بعقؾبة عؽ مخكد قزاء مجيشةيبعج مخكد 

 كؼ  (46)وبظؾل  كؼ وطخيق )كشعان ـ معامل الظابؾق ( (35)وبظؾل  كشعان ـ بمجروز ـ مشجلي (

  بغجاد . بالعاصسة مجيشةالحي يخبط 

 

                                                           
1
 للعلوم ربٌةالت كلٌة,  أطروحة دكتوراه, العرالٌة مدٌنةلل العمرانً التخطٌط فً أثره و الحضري النمو,  عبد الخالدي مطر لاسم 

 7ص, 2213,  اإلنسانٌة
2
 133 ص, 2211,جامعة البصرة, اآلداب كلٌة,  دكتوراه أطروحة, محافظة دٌالى  فً البٌئً التلوث, الحسن إبراهٌم شكري 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D9%84%D9%89
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/2014
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حيدىا مؾضع السجيشة ىؾ السكان الحي تقؾم عمية السجيشة وتتخكد فيو رقعتيا السداحية أو    :طهضعثانيا/ ال
حيد الحزخي الحي تدتثسخه السجيشة، كالدظح ، و تجل  فكخة  السؾضع عمى الرفات الظبيعية لمالحزخي 

التخبة والسؾارد وتخكيبيا الجيؾلؾجي و  ،ار لألرض التي تقع عمييا السجيشة، ودرجة االنحجوالتزاريذ األرضية
ؾ السجيشة السائية ومشاخيا السحمي وغيخىا مؽ الرفات الجغخافية التي تخبط بيؽ الرفات السؾضؾعية مؽ جية ونس

الؾعيفية والسعسارية بخز العؾامل السؤثخة عمى البشية أ.لحا تعج الخرائص السكانية مؽ (1)وديسؾمتيا مؽ جية أخخى 
بكثيخ مؽ السسيدات جعميا في السختبة الثالثة بيؽ السخاكد  الحزخية   كشعان امتازت مجيشة لمسجيشة.( 4)التخظيظية

. فزال ج في نسؾ السجيشة وتؾسعيا الحزخي وقؾعيا ضسؽ مشظقة الديل الخسؾبي ساع ن  إ إذ في محافغة ديالى،
حاب السعامل وبعج نقل أص مجيشةلجحب الدكان مؽ  ا  جعميا مخكد  مسا عؽ قخبيا مؽ مخكد العخاق العاصسة بغجاد

حجى بؤر إأطخاف مجيشة كشعان ،لحلػ صارت  مؽ القظاع الخاص معامميؼ بعيجا عؽ العاصسة بغجاد إلى
أخخى .مع وجؾد مداحات واسعة مؽ البداتيؽ الشخيل  مجيشةالرشاعات الرغيخة في محافغة ديالى مؽ 

الف 351فزال عؽ  دونؼ   (ألف  45 -41والحسزيات قج تجاخمت مع إحيائيا القجيسة إذ بمغت مداحتيا ما بيؽ )
 .(3)ضي الدراعية ضسؽ إقميسيا اإلداري دونؼ مؽ األر 

 إذتجاىاتو إخ مباشخ عمى عسمية الشسؾ العسخاني و ث  أالتخكيب الجيؾلؾجي لو  ن  إ -:البظيو الجيهلهجية / ثالثا
العسخانية سيمة مسا يجعميا ذ كانت األرض صالحة أصبحت الخظة إمبشاء والتذييج لرض السجيشة أحجد صالحية 

لعامؾدي لمؾحجات البشاء ا أكثخ تظؾرا وذات مغيخ عسخاني مسيد، وكمسا كانت رقعة األرض صمبة ساعج عمى
مسا يديؼ في تظؾر السجيشة عسخانيا واقتراديا (2) قامو طخق الشقل وخظؾط سكػ الحجيجإالدكشية، إضافة إلى 

   واجتساعيا.

ساعج انبداط الدظح في مشظقة الجراسة عمى تؾسع السجيشة الحزخي وذلػ لديؾلة مج طخق الشقل  4السطح رابعا/
الخابط بيؽ  (4)وقؾعيا عمى الظخيق الذخياني رقؼ فزال عؽوعجم وجؾد السؾانع الظبيعية التي تسشع ىحا التؾسع 

 د ؾبو وكحلػ قخبيا مؽ العاصسة بغجاشسال ووسط العخاق وجش
                                                           

 .36م،ص4111صالح حسيج الجشابي ، جغخافية أسذ وتظبيقات ،جامعة السؾصل ،مظبعة الجامعة ،(1)
 .99، ص 4118الرشاعة، دار الشيزة العخبية، بيخوت لبشان، احسج حديب رسؾل، جغخافية (4)
 ،بيانات غيخ مشذؾرة 1987،سشة  ،قدؼ األراضي كشعانوزارة الدراعة ،الييئة العامة لمدراعة في محافغة ديالى ، دائخة الدراعة في (3)
(4)

، 4114الجغخافية لمشذخ و التؾزيع، اإلسكشجرية ،مرخ،دمحم خسيذ الدوكة، التخظيط اإلقميسي وأبعاده الجغخافية، ودار السعخفة  
 .142ص
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 )مفهىم التلىث البصري واسبابه( الثاني  املبحج
 مفهوم التلوث البصرياوال : 

التلوث البصري هو وجود أي مشهد غٌر مرغوب فٌه، ٌمكن أن ٌدمر النداء الجمالً 

كما ٌحدث التلوث عندما ال ٌستطٌع الفرد االستمتاع بالرؤٌة فً منطمة معٌنة،  .لمنطمة محددة

  .ةبسبب التغٌرات السلبٌة فً البٌئة الطبٌعٌ

واألبراج  .وٌمكن أن ٌشمل ذلن لوحات اإلعالنات، وعلب الممامة ومناطك اإلغراق التً ٌتم كشفها

وحتى السٌارات  .الهاتف التً ٌتم نصبها فً األحٌاء واألسالن الكهربائٌة، والمبانً المبٌحة

تنفر العٌن  ٌمكن التحكم فً هذا النوع من التلوث من خالل تنفٌذ الموانٌن، إن كل شًء .الممطوعة

أي إنه هو الشًء المخالف لموانٌن البٌئة والطبٌعة، سواء  .من مشاهدته ٌعتبر بمثابة تلوث بصري

 .حٌث االشمئزاز وعدم الرغبة فً مشاهدة ذلن .كان فً الشوارع والمٌادٌن أو غٌر ذلن

.  

 أسباب التلوث البصري  /  ثانٌا 

 ٌمكنمدٌنة كنعان  فً البصري التلوث مشكلة ظهور إلى أدت عدٌدة أسباب هنان 

االتً النحو على تلخٌصها
1
: 

 التً خاصة, المسكن ولون شكل تحدٌد فً مدٌنة سكان تلزم بلدٌة لوانٌن تشرٌعات وجود عدم- 1

 . الداخلٌة أو الرئٌسة الشوارع على منها تطل

 وولوع ,اإلدارٌة الجوانب فً ضعف لوجود نتٌجة البصري التلوث مظاهر من الكثٌر ٌنتشر - 2

 .البلدٌة السلطات من متابعتها ٌتم ال التً المخالفات من الكثٌر

 لل جمٌال ٌكون المبنى إن حٌث, البصري التلوث حدوث فً سببا   ٌكون لد السٌاق فً الخلل - 3

 . المبانً بمٌة مع وضع إذا العام للسٌاق ٌصبح لكنه لوحده مخالفا   أو جماال

 فً أذوالهم فالختال نتٌجة  , البصري التلوث ظاهرة حدوث فً الرئٌس السبب هم السكان - 4

  التجارٌة المحال أو, المساكن واجهات بها تطلى التً األلوان وكذلن,  مساكنهم تصامٌم اختٌار

 من النوع هذا إلى اثرا واضحا الغربٌة للثمافة إن إذ,  سلبٌا   العرف أو الذوق عن بعٌدة كانتوان 

 بعٌدة التصامٌم هذه تكون بحٌث مدننا العربٌة غزت التً الغربٌة التصامٌم بسبب وذلن, التلوث

                                                           
1
 المبلة باب شارعً– الكاظمٌة الدراسة )منطمة العرالٌة للمدٌنة الحضري المشهد على وتأثٌره البصري التلوث ,كوثر كرٌم خولة 

 ط ص, 2223, بغداد جامعة ,واإلللٌمً  الحضري للتخطٌط العالً المعهد,  المهنً العالً الدبلوم شهادة) , المراد وباب
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النمل عملٌة إلى راجع وهذا, وتصامٌمها مدٌنة معالم عن
 (1)

 أسباب الغربٌة الدول من الحرفٌة 

 التً والتصامٌم األلوان واختٌارهم, او الصباغٌن  المصممٌن لدى الوعً مستوى إلى ترجع

 . البصري بالتلوث سببا   كانت لكنها جمٌلة نهاا ٌعتمدون

 أو مسكن بناء فً سببا   المتدنً االلتصادي الوضع ٌكون األحٌان بعض فً التصادٌة أسباب - 5

 ولد ,التجارٌة المحال أم المساكن شكل سواء, المدٌنة فً المبانً شكل مع ٌتعارض تجاري محل

 عما ومختلف جمٌل مسكن بناء فً األسرة ورغبة االلتصادي المستوى ارتفاع أي العكس ٌكون

 .بصري تلوث حدوث فً سببا   ٌكون لكنه الحً فً موجود هو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 للعلوم التربٌة كلٌة,  دكتوراه أطروحة, عرالٌةلل لمدٌنة العمرانً التخطٌط فً أثره و الحضري النمو,  عبد الخالدي مطر لاسم 1

 .7ص, 2213,  اإلنسانٌة
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 كنعان مدينة يف البصري التلىث مظاهر:  املبحج الثالج
 :ومنهاكنعان  وأحٌاء وطرلات شوارع فً مظاهرها وبعض البصري التلوث مظاهر رصد ٌمكن

 العمرانً النمط فً التشوهات - 1

 األلوان مشكلة أصبحت والمبانً المساكن واجهات طالء ألوان بفعل البصري التلوث -أ

 مدٌنةو عموما   دٌالى محافظة مدن معظم فً البصري التلوث مظاهر أهم ضمن من واختٌارها

.  البهرج من الكثٌر وفٌها صارخة بألوان الخارج من تطلى المساكن أصبحت إذ, خصوصا   كنعان

 الفنً الذوق للة على تدل األلوان وهذه لون من بأكثر مطلٌة الواجهة تكون األحٌان بعض وفً

 شكل فً ٌؤثر وبالتالً, الحً شكل فً ٌؤثر بصري تشٍوه حدوث إلى ٌؤدي مما,  مستخدمها لدى

للذوق منافٌة األلوان وهذه بأكملها المدٌنة
(1 )

 المعروف المنطمة مناخ مع تتالءم ال وهً العام 

 امتصاص من ٌملل لكونه الخارجً الطالء فً الفاتحة األلوان استخدام ٌجب لذا, وجغرافٌتها 

 الطالء فً األبٌض اللون استخدام أن أثبتت الدراسات من العدٌد إن كما,  الشمسً الشعاع

 بمعدل الداخل فً الحرارة درجة خفض إلى ٌؤدي للمسكن الخارجً
(2)

 العكس وعلى مئوٌة درجة 

 المسكن حرارة رفع على ذلن ٌساعد لكً الباردة الدول فً الحارة األلوان استخدام ٌالحظ ذلن من

 فً الساكن على سلبً تأثٌر له كان مما الحارة المدٌنة فً الحارة األلوان نستخدم األسف مع لكننا

 وفً  الحرارة درجة خفض أجل من وبوفرة التكٌٌف أجهزة استخدام ٌتطلب وهذا,  كنعان مدٌنة

 استخدام ٌفضل اذ المسكن داخل فً الطالء ألوان وهً أخرى مشكلة ظهرت األخٌرة السنوات

 واللون التبنً  األبٌض اللون ومنها واالسترخاء الراحة على األنسان تساعد التً الهادئة األلوان

 لكونها واألصفر والبرتمالً األحمر مثل الصارخة األلوان استعمال عن واالبتعاد الفاتح واألزرق

 . ٌشاهدها الذي الشخص لدى التوتر و العصبٌة إلى تؤدي ألوان

 

 

 

 

 

 

                                                           
  5/4/2222ولغاٌة  2/3/2222الدراسة المٌدانٌة للباحثة والتً كانت بتارٌخ  1
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 :  مدٌنةال مبانً تناسق عدم عن الناجم التلوث -ب

 العام السٌاق فً الحاصل التشوٌه على تدل التً المؤشرات من المبانً ارتفاعات انسجام عدم ٌعد 

 وهو منكسر بخط األفك ٌبدو إذ مدٌنةألفك  موحد سماء خط ٌوجد ال التشوٌه لهذا ونتٌجة  ,  لألبنٌة

 عدم إلى أدىوهذا  األبنٌة ارتفاع فً االختالف وجود بسبب األفك مشهد إدارن عدم فً أثر ما

 ,وتواصله مدٌنة مشهد تماسن
(1 )

 غٌابالن  المشاهد لدى البصري التشوٌش من حالة وأوجد 

 وبالمٌم بالوحدة اإلحساس فمدان إلى ٌؤدي,  مدٌنةلل الممٌز المعماري والطابع العمرانً الطابع

 ما مكان فً السائد الخارجً التشكٌل مالمح حصٌلة هو الطابع إن إذ المبانً.  بٌن المشتركة

 إدراكه على المشاهد لدرة وتدعم ,المبانً من غٌره عن تمٌزه موحدة شخصٌة له ٌعطً بحٌث

 تشابه عدم البصري التلوث على تدل التً المؤشرات من وكذلن ,وممٌزاته مصدره ومعرفة

 فالبعض مساحتها فً مختلفة تكون المساكن أن أي ,( والعرض الطول)حٌث من األبنٌة وتناسك

 (م122)بمساحة ٌكون األخر والبعض ,(م22) إلى تصل واجهه ذات وهً ( م722)إلى ٌصل

 التشتت من نوع إلى أدى البعض بعضها لرب المساحة فً االختالف هذا,  فمط (م5) واجهه وذات

 .كنعان  مدٌنة أحٌاء من الكثٌر فً ٌنتشر التلوث من النوع وهذا,  للبٌئة تشوٌها   خلك مما الرؤٌا فً

 ( 3الصورة )

 المظهر جعل مما ,المبانً أو المساكن بٌن الفارغة المساحات وجود األخرى التلوث مظاهر ومن

 بشكل ٌالحظ ما وهذا السكنٌة  األحٌاء فً إنسجام عدم وخلك للناظر بالنسبة انمطاع فٌه العام

كما مبٌن فً  العسكري وحً الخضراء حً ومنها كنعان مدٌنة فً الجدٌدة  األحٌاء فً واضح

صورال
(2) 

 دم تناسك ارتفاعات المبانً ع .

 

 

 

 

 التمطت الصورة        

 2/3/2222بتارٌخ           

                                                           
, البصرة جامعة,  اآلداب كلٌة , ماجستٌر رسالة, محافظة دٌالى  فً البصري التلوث مظاهر, الصبٌح مهوس مصطفى علً 1

 .63-63 ص, 2212

2
 44ص,  نفسة المصدر 
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             :القدٌمة المبانً عن الناجم البصري التلوث -ج

  غنٌة  مدٌنة جعل التأرٌخ وهذا ,واثري  عرٌك تأرٌخ لها بأن كنعان مدٌنة تمتاز      

 بحالة منها الكثٌرالمدٌمة و  المساكن على تحتوي التً السكنٌة األحٌاء من بالعدٌدبتارٌخها و 

 وشنوبعض المبانً على  ذلن إلى باإلضافة,  مدٌنة فً كالئ غٌر وبمنظر متدهورة عمرانٌة

 أو, المساكن لهذه وتجدٌد تحوٌر بعملٌاتغٌر مرٌح للعٌن والبعض االخر ٌموم  خلك مما السموط

 تلوثا   خلك مماالحدٌثة فً وسط ابنٌة لدٌمة  العمرانٌة الطرز على بنائها وتم, بعضها بهدم المٌام

  مدٌنةواصبحت  ,والغرٌبة الجدٌدة الغربٌة التصامٌم استخدام أو,  الحدٌثة كنعان مدٌنة فً بصرٌا  

 .المدٌمة والمساكن الحدٌثة المساكن بٌن ما

 

   : البناء مواد اختالف - د

 التمنٌات فً فارق وظهور ,الواحد المولع فً والحدٌث المدٌم بٌن المساكن أشكال تباٌن

 إن حٌث,  لها التصمٌمً التناغم فً واضح نشاز إلى ٌؤدي مما, وآخر منشأ بٌن البناء ومواد

 المبانً واجهات تغطٌة فً المستخدمة المواد سٌماوال  البناء لمواد والسرٌع الهائل التطور

 فً تباٌن إلى أدى, النهائً التشطٌب مواد من ذلن وغٌر والحجر والطلس واأللمنٌوم كالزجاج

 اختالف مواد البناء .  والمساكن المبانً شكل

 

 

 

 

 

 

 

 

 2/3/2222التمطت الصورة بتارٌخ 
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 : الشارع مشهد تجانس عدم - 2

 أن للناظر ٌمكن وبالتالً,  للمشاهدة عرضة   زاء المدن والنواحًأج أكثر من الشوارع تعد 

 النسٌج عناصر أحد الشوارع أن اعتبار على ,وبسهولة بالشارع الموجود والتشوٌه التنافر ٌمٌز

 جمال من تحد التً الموجودة التشوهات تمٌٌز ٌمكن للسكان الٌومٌة وبالحركة الحضري
(1)

 وتناغم 

 مشهد تجانس أو انسجام عدم إلى أدى المدن فً المختلفة والواجهات الشرفات وجود إن كما المدٌنة

 العالم دول فً سٌماال  التام االنسجام صفة ٌمتلن شارع ٌوجد فال,  الشارع
(2) 

 ما وهذا الثالث

 فً  الظاهرة هذه وتنتشر , واالنسجام التجانس بعدم تمتاز التً كنعان مدٌنة شوارع على حظالٌ

 انتشارمن خالل  بصرٌا   كنعان تلوثا  مدٌنة شوارع على ٌالحظ كذلن  (3 صورة) مدٌنة شوارع معظم

الى كثرة المٌاه االسنة وكما هو واضح  باالضافة تلوثا   سبب مما واسع بشكل التجارٌة اإلعالنات

  . (3فً الصورة رلم )

 22/3/2222التقطت الصورة بتارٌخ 

 األهلٌة الكهربائٌة المولدات اسالنو الكهرباء اسالن -أ

 من الكهرباء النأس تحمل التً األعمدة أو اإلنارة أعمدة انتشار ظاهرة أصبحتحٌث  

 السماء إلى النظر الشخص ٌستطٌع ال إذ, كنعان مدٌنة فً بصرٌا   تلوثا   لالمؤذٌة والتً تحمالمناظر

 فبعضها, باألشكال الو باألطوال تتناسك ال التً األعمدة من العشرات بوجود ٌصطدم أن بدون

 وضوح وعدم للنظر تشوٌشا   ٌخلك مما, أمتار ( 6) ٌتجاوز ال األخر والبعضمتر  12عن  ٌزٌد

 فً الكهربائٌة الطالة فً الحاصل للتدهور ونتٌجة   ذلن عن الفض  الشارع امتداد على الرؤٌة

  فكثرة,  مدٌنة تلوث ظاهرة أصبحت المولدات هذه الحجم الكبٌرة األهلٌة المولدات انتشرت العراق

                                                           
 واإلللٌمً الحضري التخطٌط معهد, ماجستٌر رسالة,  التجارٌة الشوارع فً البصري التلوث, البٌاتً ابراهٌم عباس طالل 1

 .23, 2222, بغداد جامعة,

2
 .131 ص,  سابك مصدر, الحسن ابراهٌم شكري 
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 ارمظه للمدٌنة أضاف ثم ومن إلٌها للناظر مرٌحة غٌر صورة خلك وتشابكها األسالن

 غٌر مرٌح . بصرٌا  

 

 

 

 

 

 

 

 22/3/2222بتارٌخ التقطت الصورة 

 : األرصفة  على والسلع البضائع عرض عن الناجم البصري التلوث -ب

 بعملٌة , واقساأل فً أم األحٌاء داخل فً سواء التجارٌة المحال أصحاب من الكثٌر ٌموم

 من وغٌرها تكدٌس شكل على أو, التعلٌك عملٌة أو, الشارع أرصفة على والسلع البضائع عرض

 أصحاب مع منافسة عملٌة هً أو, الزبائن من ممكن عدد أكبر جلب فً منهم رغبة العرض طرق

 منفرا   ٌكون ولد العام للمنظر تشوٌها   ٌسبب بٌئٌا   ملوثا   الظاهرة هذه اصبحت لذا ,خرىاال المحال

للزبائن
(1)

 التجاوز على االرصفة من لبل اصحاب المحال التجارٌة                 

 

 

 

 

 

 

 12/3/2222التمطت الصورة بتارٌخ 

                                                           
1
 .231ص, 2212, بغداد,  الكتاب مطبعة,  المدن جغرافٌة, العجٌلً ربٌع صالح دمحم 
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 : الحضرٌة على مدٌنة كنعان  ةالبٌئ اثر التلوث البصري على - 3

 : هو كنعان مدٌنة فً البصري بالتلوث المرتبطة البٌئٌة المظاهر من 

 انتشارا البصري التلوث مظاهر أكثر من النفاٌات أصبحت : النفاٌات انتشار عن الناجم التلوث -أ

 النفاٌات هذه تراكم ٌالحظ إذ, كنعان بصورة خاصة  مدٌنةمحافظة دٌالى بصورة عامة و فً

 أو الشارع فً أو الرصٌف على التراكم هذا ٌكون ولد, تمرٌبا   مدٌنة أحٌاء  كل فً كبٌرة وبكمٌات

منظرا غٌر  خلك مما, الفارغة المساحات فً وانتشار, الكرٌهة الرائحة عن الفضو األسواق فً

 الحاالت من الكثٌر وفً  أمراض من تسببه وما والموارض الحشراتالى انتشار  وباإلضافة . الئك

 فً للسكان البٌئً الوعً للة على دلٌل وهذا بداخلها ولٌس الحاوٌات من بالمرب النفاٌات تنتشر

 وعدم التنظٌف عملٌات عن المسؤولة البلدٌة كاتالالم للة إلى النفاٌات انتشار وٌرجع ولراها مدٌنة

 أشكال انما ,  التلوث مظاهر من مظهرا وحدها النفاٌات نتشاروال تعد مشكلة ا بالعمل صخالإلا

غٌر  مظهرا أعطت وتهرئها الحاوٌات من الكثٌر لدم عن الفض, المختلفة وأحجامها الحاوٌات

الئك
1
 الوانا غٌر والبرتمالً واالصفر األحمر بٌن ما الحاوٌات ألوان اختالف ذلن الى فااض,  

بصرٌة مشكلة   لها أضاف و,  مدٌنة فً البصري النشوز من زاد مما مدٌنةلل الئمة غٌر
2
 

 

 مً النفاٌات داخل االحٌاء السكنٌةر

 2222/ 9/3التقطت الصورة بتارٌخ / 

 

                                                           
1
 والعمران العمارة عن ومماالت محاضرات,  العمرانٌة البٌئة فً البصري التلوث, محجوب ٌاسر 
2
 137ص,  سابك مصدر,  الحسن إبراهٌم شكري 
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 وجود , وأحٌائها للمدٌنة المشوهة المناظر من :وقراها  مدٌنة أحٌاء داخل فً الحٌوانات رعً -ب

 وفً النفاٌات حاوٌات لرب الغالب وفً,  السكنٌة األحٌاء داخل فً ترعى التً الحٌوانات لطعان

  وجمالها مدٌنة شكلمع  ٌتنافى ا  مظهر ٌسبب مما الحٌوانات تجرها عربات ترى األحٌان بعض

 رعً الحٌوانات داخل االحٌاء السكنٌة

 

 

 

 

 

 

 

 

 4/4/2222التقطت الصورة بتارٌخ 

 : تلوث البصريلل االثار النفسٌة   -4

، فإن  التلوث البصري ٌؤثر بطرٌمة سلبٌة على نفسٌة البشر، حتى لو لم ٌالحظوا هم ذلن

المحٌط له تأثٌر كبٌر على نفسٌة اإلنسان، ولذلن فإن عموبة السجن تكون فً إبماء الفرد فً غرفة 

مظلمة ولد ال ٌدخلها الهواء. فإذا كنت تسكن فً منطمة تكثر فٌها المساحات الخضراء والزروع 

ا ستختلف عما إذا كنت تسكن فً منطمة تجعل نظرن  فإن تعامالتن الٌومٌة وطرٌمة تفكٌرن حتم 

 .ٌمع ٌومٌ ا على كثٌر من الممامة والعشوائٌة والماذورات

باإلضافة إلى أن اللون األخضر وهو لون الشجر والزروع مثبت علمٌ ا أن له تأثٌر إٌجابً على 

االسترخاء والهدوء الصحة النفسٌة، ذلن أنه ٌساعد على
1. 

التلوث البصري الناتج عن تراكم الممامة بعضها فوق بعض فً الشوارع، أو تراكمها فً حول و

األنهار والبحار، هو لٌس تلوث بصري فمط وإنما هو تلوث شامل، فهو )باإلضافة لتأثٌره البصري 

النفسً( مضر أشد الضرر للصحة العامة، ألنه ٌؤدي إلى تراكم كثٌر من الحٌوانات والحشرات 

                                                           
1
 باب شارعً – الكاظمٌة الدراسة منطمة( العرالٌة للمدٌنة الحضري المشهد على وتأثٌره البصري التلوث,  كوثر كرٌم خولة 

 بغداد جامعة,  واإلللٌمً الحضري للتخطٌط العالً المعهد,  المهنً العالً الدبلوم درجة) , المراد وباب المبلة
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فٌلٌات والمٌكروبات، والتً لٌس من الصعب أن تنتشر لمناطك متعددة حول المنطمة الموجود والط

بها، وبالتالً هذا ٌعنً انتشار كثٌر من األمراض مثل الحصبة والتٌفود والحساسٌة الجلدٌة، 

والتلٌف الكبدي، والفشل الكلوي نتٌجة نمل تلن الحشرات للمٌكروبات من مراكزها إلى الطعام 

 .راب أو حتى مكونات الطعام والشراب من نباتات ومحاصٌل زراعٌةوالش

 على ارأث للبٌئة إن النفسً, إذ األثر ومنها البصري للتلوث السلبٌة اآلثار من العدٌد هنانو

 البٌئة فً انسجام أو تناغم ٌوجد ال وعندما,  لإلنسان والسلوكٌة النفسٌة و الجسدٌة الفعالٌات

 التلوث تأثٌر الدراسات من الكثٌر أكدت ولد ,جسٌمة نفسٌة أضرار إلى ذلن سٌؤدي المحٌطة

صحٌة اٌضا  آثار له ٌكون ولد , لإلنسان االجتماعً بالسلون البصري
 (1)

 ومرض, الدم ضغط 

 للتلوث الكبٌر النفسً األثر ٌفسر األمر وهذا العصبً والمولون المعدة لرحة ومرض ,السكري

 للمناظر حتما   ذلن سٌؤدي المتناسمة غٌر أللوانل المشاهدة دائم كان إذا الشخص إن إذ,  البصري

 فً أٌضا   البصري التلوث خطورة تكمن  . نفسٌة مشاكل إلى, المتوهجة واأللوان,  المرٌحة غٌر

 بالصور المبول إلى الناظر تضطر لدرجة الجمالٌة االعتبارات انهٌار و, بالجمال اإلحساس فمدان

 او الحً السكنً مدٌنة لشكل تشوٌه البصري للتلوث األخرى اآلثار ومن بشٌوعها والرضا المبٌحة

 الن  تصلح عرٌك تارٌخ لها مدٌنة كونها فرص من ولللت, انسجامها و جمالها مدٌنة فمدت وبالتالً

 . سٌاحٌة مدٌنة تكون

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .2213,  الكوٌت,  للبٌئة العامة الهٌئة,  61العدد, ,  بٌئتنا مجلة,  المدٌنة فً البصري التلوث,  الجزاف األمٌر عبد 1
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 :االستنتاجات 
 :ومنها االستنتاجات من مجموعة دراسة البحث  خالل من ظهر

 إعطاء عدم من الرغم على,  السكنٌة البٌئة على الخطٌرة الملوثات من البصري التلوث ٌعد - 1

 . أنفسهم السكان من أم, المسؤولة الجهات من سواء الملوثات من النوع لهذا كبٌرة أهمٌة

 كان,  مدٌنة كنعان فً التلوث من النوع هذا حدوث إلى أدت التً األسباب من العدٌد هنان - 2

 فً االستمرار من المواطنٌن تردع لوانٌن وجود وعدم,  البلدٌة سلطة ضعف هو أهمٌة   أكثرها

 .البصري التلوث عملٌة

 اختالف عن الناجم التلوث ومنها, كنعان  مدٌنة فً البصري التلوث مظاهر من العدٌد ظهر - 3

 مشهد تناسك وعدم وجمالها المدٌنة شكل فً الكبٌر التأثٌر له كان الذي,  المساكن واجهات ألوان

 .المظاهر من وغٌرها المبانً انسجام وعدم, الشارع

 مناخ مع تنسجم اال ,التجارٌة للمحال أو للمساكن أو للمبانً والتصامٌم األلوان من الكثٌر هنان - 4

,  وطبٌعتها  المنطمة مناخ مع ٌنسجم ال لد الحدٌثة البناء مواد بعض استخدام وحتى,  المدٌنة

 . نفسه الولت فً بصرٌا   تلوثا   وٌسبب
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 : الحلول المقترحة للتخفيف من التلوث البصري

 لد التً النماط من مجموعة هنان كنعان مدٌنة جمال ٌخدش الذي البصري التلوث من للحد  

 : ٌلً كما وهً للمدٌنة البصري التلوث من الحد فً تساعد

 أجل من بتنفٌذها المدٌنة سكان تلزم البلدٌة لبل تفعٌل الموانٌن وفرض غرامات صارمة من – 1

 كما محددة ألوان اختٌار أو ,معٌنة لواجهات تصامٌم اختٌار على اجبارهم و البصري التلوث تملٌل

 من الرلابة تشدٌد مع ,أجمل مدٌنة أجل من المخالفٌن على عموبات تفرض التً المتمدمة الدول فً

 بعد اعتماده تمٌ ما تغٌٌرو بالتعلٌمات االلتزام  بضرورة ن المالن أو المماولٌن على البلدٌات

 . تنفٌذه المزمع الجدٌد الممترح على أخرى موافمة ألخذ البلدٌة مراجعة

 األشجار من حواجز وضع و, للشارع جمٌل شكل إعطاء أجل من الشوارع تشجٌر على العمل- 2

 .للناظر بصرٌا   تسًء التً فٌها المرغوب غٌر المناظر تحجب

 . المتجانسة غٌر المناظر من للتملٌل والواجهات الشرفات شكل توحٌد - 3

 .السكنٌة األحٌاء فً عشوائً بشكل النفاٌات برمً ٌموم شخص كل على غرامات فرض -4

 البصري التلوث من سٌملل بالنتٌجة وهذا األحٌاء داخل فً الصحً الصرف مشكلة حل محاولة -5

 من التملٌل أجل من الحاوٌات أعداد وزٌادة, التنظٌف بعملٌات العاملٌن عدد زٌادة البلدٌة على- 6

 . النفاٌات إنتشار

 الحٌوانات من التخلص على والعمل, السكنٌة األحٌاء داخل فً الحٌوانات رعً عملٌة نعم - 7

 . الصحة وزارة مع بالتعاون (بالالك) السائبة

 الحفاظ وكٌفٌة المدٌنة جمال أهمٌة للناس توضح التً التثمٌفٌة والندوات الدورات إلامة ٌجب -8

 ..كافة أشكاله و التلوث من التملٌل أجل من علٌها

 التً المولدات اسالن من لتخلصل, المتمطع الكهربائً التٌار لمشكلة حلول إٌجاد محاولة - 9

 .  مشوها  را منظ تسبب ال بحٌث الكهربائٌة المولدات اسالن تنظٌم أو,  األحٌاء جمٌع فً تنتشر

 توحٌد أو بصرٌا   تلوثا  لكً ال ٌسبب  األرض تحت جمٌعها الكهرباء اسالن مد على العمل - 12

 جمالٌا  وتلوثا  تشوٌها  را مظه. مسببة   المدٌنة فً تنتشر التً الكهرباء أعمدة و اإلنارة أعمدة أطوال
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  :المصادر 

 99ص2228لبنان ،جغرافٌة الصناعة دار النهضة العربٌة بٌروت احمد حسٌب رسول  -١

لضاٌا بٌئٌة جمعٌة البٌئة مٌاه المجاري وطرق معالجتها ،سلسلة بحوث  اسماعٌل دمحم المدنً وزمٌله ، -2

 ص١٢الكوٌتٌة بدون سنة الطبع 

 الناحٌة بلدٌة ناحٌة كنعان خرٌطة التصمٌم األساس  -٣

 ١٣٣٣،ص ٤لمولع التلوث البصري المجلة المعمارٌة العالمٌة عدد حازم عوٌس ،عناصر التنسٌك -٤

-منطمة الدراسة الكاظمٌةالحضري للمدٌنة العرالٌة على المشهد خولة كرٌم كوثر ، التلوث البصري وتأثٌره  -٥

للتخطٌط الحضري واالللٌمً جامعة ً المهنً ،المعهد العالوباب المراد )درجة الدبلوم العالً شارعً باب المبلة 

 ٢٠٠٢ بغداد

التلوث البصري فً مدٌنة كركون اهر ظالتباٌن المكانً لمالجبوري ، تحلٌل رائد احمد ٌوسف عباس  -٦

 ٢٠١١جامعة تكرٌت دكتوره كلٌة التربٌة للعلوم اإلنسانٌة الروحة 

، الكوٌت  واآلدابوالفنون المجلس الوطنً للثمافة  عالم المعرفة  ومشكالتهاالبٌئة رشٌد الحمد ودمحم صبار ، -٧

 ٢طبعة 

)غٌر مدٌنة بعموبة ، رسالة ماجستٌر البصري فً منطمة األعمال المركزٌة سمٌر مهدي صالح ، التلوث  -١

 ٧ص ٢٠١٤جامعة دٌالى ص منشورة ( كلٌة التربٌة للعلوم اإلنسانٌة 

جامعة البصرة الروحة دكتوراه ،كلٌة اآلداب دٌالى البٌئً فً محافظة شكري ابراهٌم الحسن، التلوث  -٢

 م٢٠١١

ماجستٌر معهد التخطٌط ،رسالة فً الشوارع التجارٌة طالل عباس ابراهٌم البٌاتً ، التلوث البصري  -١٠

  م ٢٠٠٠واالللٌمً جامعة بغداد  الحضري 

دور البلدٌات فً حماٌة الت البٌئة الحضري ورلة عمل لدمت فً ندوة كومشطالل ٌونس ، التربٌة البٌئٌة  -١١

 ١٢١١منظمة المدن العربٌة  البٌئة والمدن العربٌة الكوٌت

الهٌئة العامة للبٌئة الكوٌت ٦١المدٌنة العرالً مجلة بٌتنا العدد ،  التلوث البصري فً ف عبد األمٌر الجزا -١٢

 ٣ص  ٢٠١٣

طول كرم لمدٌنة طوٌر وتحسٌن العناصر البصرٌة والمالٌة فً المنطمة المركزٌة علً ، تعبد الفتاح احمد  -١٣

 ٢٠٠٢ماجستٌر كلٌة الدراسات العلٌا جامعة النجاح فلسطٌن ، رسالة 

رسالة ماجستٌر المعهد العالً للتخطٌط واثره فً ادران البٌئة الحضري صبري ، البعد الزمنً ازرٌج علً  -١٤

 ٣ص٢٢٢٢جامعة بغداد الحضري 
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فً مدٌنة البصرة رسالة ماجستٌر كلٌة االداب الصبٌح ، مظاهر التلوث البصري مهوس علً مصطفى  -١٥

 م٢٠١٢جامعة البصر 

كلٌة  العمرانً لمدٌنة الزبٌر اطروحة دكتوراهحضري واثره فً التخطٌط مو الالنلاسم مطر عبد الخالدي  -١٦

 ٢٠١٣التربٌة للعلوم االنسانٌة 

للمدٌنة المصرٌة رسالة ماجستٌر ، اسس التصمٌم الحضري للشوارع التجارٌة د كمال ابراهٌم دمحم محمو -١٧

 ١٢٢١مصر كلٌة الهندسة جامعة المٌنا 

جامعة بغداد اطروحة دكتوراه كلٌة االداب المولى التجمع الحضري فً لضاء المائم مشعل فٌصل غضٌب  -١١

 ١٦٣-١٦٤ص ٢٢٢٦

 ٣٣١ص٢٠١٢ بغداد  الكتاب المدن مطبعة جغرافٌةدمحم صالح ربٌع العجٌلً ،  -١٢

لسم ١:٢٢٢٢٢٣اإلدارٌة بممٌاس رسم  محافظة دٌالى للمساحة، خارطة الهٌأة العامة وزارة الموارد المائٌة  -٢٠

  ٢٠١١بغداد ة أالترسٌم مطبعة الهٌ

 ٢٠١٢والعمران عن العمارة محاضرات ومماالت فً البٌئة العمرانٌة ٌاسر محجوب ، التلوث البصري  -٢١

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


