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 داءــاإله
 أساتذتي................……الذين اضاؤوا لي طريق ا نافعا    إلى . 

  والدي….امدني بمشعل طريق العلم  وحبب الي مسلكه  الى الذي 

والدتي…. ............................…من سهرت عينها لراحتي    إلى 

 اخي  واخواتي…. ......................……من اشد بهم ازري    إلى 

   اعزائي جميعا  …. ............……الى من التحلوا الحياة بدونهم 

   ا البحثانجاز هذالى كل من ساهم في 
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 وعزفان شكز
**الحمد اهلل**تمام حمده**والصالة والسالم على من ربني 

بعده**)محمد(حبيب اهلل** الذي خصه بالفضل على سائر خلقة**وعلى اله 

 األطهار**وسلم تسليما كثيرا**

له على سائر *الحمد اهلل الذي شرف اإلنسان باألصغرين القلب وللسان وفض

 مخلوقاته بنعمتي ))المنطق والبيان((

**والهج بالحمد والشكر اهلل **على نعائمه**الصبر والعزيمة المقدرة إلتمام 

 عملي هذا**مستعينا بلطفه وتوفيقه**إما بعد

من دواعي الوفاء **وواجب العرفان بالجميل**ان أتقدم بالشكر والجزيل 

                       ةالدكتور ةف على بحثي هذا األستاذواالمتنان العميق**االستاذي المشر

 (( هادي علي خلود. د. أ   ))

ني تالعلمية ومنح امن رعايته اني بهتباإلشراف والمتابعة **وما أحاط التكرم    

 ربي خير الجزاء... اوجزاه امن ثقة عالية وإيمان بعملي هذا أطال اهلل بعمره
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 المستخلص

لخصةئص  البصةرية المميةلة لة  يتصف المشهد الحضري في المدينة بمجموعةة مةا ا 
، والتةةةةي تعهةةةةر عةةةةا مريةةةة، واجهةةةةئت مبئنيةةةة  ، و شةةةةوارع  وارضةةةةيئت  و ةةةةموح    إ  يت ةةةةوا 
المشةةةةهد الحضةةةةري مةةةةا م ونةةةةةئت فيليئصيةةةةة ة عئبتةةةةة ا يم ةةةةا ال ةةةةةيمرة ع يهةةةةئ شةةةة  يئ بةةةةةب   
المحددات التصميمية والتنعيميةة ، و أنشةمة مرصيةة ة متحر ةة ا ك يم ةا ال ةيمرة ع يهةئ بة  

عهئر ةةةئ تو  جيههةةةئ   واا شخصةةةية المشةةةهد الحضةةةري ت تمةةةد ع ةةةا تنعةةةيه ت ةةة  الم ونةةةئت ، وا 
بش   موحد ومتجئنس يبت د عا الرتئبةة ، فة ي خ ة  فةي  ة ال ال الةئت الشة  ية  ةيؤدي إلةا 
حةةدوث ت ةةوث بصةةري ل مشةةهد الحضةةري ل مدينةةة   فوجةةود مبنةةي  و تصةةميه  ةةي  بةةيا مبةةئني 

ئ مةةا اكمت ةةئ  ، ويحةةس النةةئعر بحئلةةة مةةا النشةةئل  ات التصةةميه الجيةةد يشةة   ل  ةةيا نوعةة
مهمةةئ  ةةئا تةةدني درجةةة الةةوعي ال مرانةةي والم مةةئري لديةة  ، حيةةث يشةة    لةة  المبنةةا ال ةةي  

 مؤشرا   بيئ لمنعر ت   المبئني وبئلتئلي الصورة ال ئمة ل مدينة  
تضما البحث عاعة مبئحث يتنئو  المبحث اكو  من  اكمئر النعري ما حيث 

ومفئ يه البحث  ، امئ حدود البحث ا مية البحث و مش  ة البحث والفرضية عه دمة و المق
تشخي  المعئ ر  المبحث العئني فقد تنئو  الت وث البصري وا بئب الت وث البصري و

  امئ المبحث العئلث ليئس الت وث البصري الم وعة بصريئ وم ئيير الت وث البصري   ل 
 بئإلضئفةالوجيهية ما  ئفة جوانبهئ ،  مدينة في البصري ثالت و  معئ رفقد  رس لدرا ة 

 الا اك تنتئجئت والتوصيئت والمصئدر 
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 احملتويات ثبت     
 الصفحة الموضوع
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  5 - 1 النعري واكمئر المقدمة  -األو : المبحث
 2 المقدمة 

 3 ل بحث النعري اإلمئر
 3 مش  ة البحث-1
 3 فرضية البحث-2
 3 وأ داف  البحث أ مية - 3
 4 - 3 البحث حدود - 4
 4 منهجية البحث-5
 5 - 4 البحث مفئ يه -6

 11 – 6 البصري الت وث:  العئني المبحث

 8 - 7 البصري الت وث ا بئب
 9 - 8 بصريئ الم وعة المعئ ر تشخي 



 

  

و

 

 9 البصري الت وث م ئيير
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  19  – 11  الوجيهية مدينة في البصري الت وث معئ ر:  العئلث المبحث
 21 - 19 الصحي الصرف عا النئتج الت وث
 22 – 21  الوجيهية مدينة في البصري ل ت وث الصحي الت عير

 25 - 23 التوصيئتاك تنتئجئت و 
 24 اك تنتئجئت 

 25 التوصيئت

 28 – 26    المصئدر 

 
 اجلداول ثبت

 الصفحة  عنوان الجدول  الرقم  

 9 م ئيير الم تمدة لقيئس عئ رة الت وث البصري 1

 اخلرائط ثبت
 الصفحة طةيعنوان الخر  الرقم
  5 الوجيهية مدينة 1
 22 الوجيهية مدينةالت وث البصري في  2

 



1 
 

 
 
 
 
 
 

 المبحث االول

 المقدمة واالطار النظري

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2 
 

 المقدمة 
 لو المميزة البصرية الخصائص مف بمجموعة المدينة في الحضري المشيد يتصؼ   
 يتكوف إذ.  وسطوحو وارضياتو شوارعو و ، مبانيو واجيات طريؽ عف تظير والتي ،

 بعض شكميا عمييا السيطرة يمكف(  ثابتة)  فيزيائية مكونات مف الحضري المشيد
 عمييا السيطرة يمكف ال متحركة)  مرئية أنشطة و ، والتنظيمية التصميمية المحددات

 ، المكونات تمؾ تنظيـ عمى تعتمد الحضري المشيد شخصية واف.  توجيييا بؿ
ظيارىا  العالقات ىذه في خمؿ فأي ، الرتابة عف يبتعد ومتجانس موحد بشكؿ وا 
 ذو مبنی فوجود.  لممدينة الحضري لممشيد بصري تموث حدوث إلى سيؤدي الشكمية
 ، االمتعاض مف نوعا لمعيف يشكؿ الجيد التصميـ ذات مباني بيف سيئ تصميـ
 والمعماري العمراني الوعي درجة تدني كاف ميما النشاز مف بحالة الناظر ويحس
 وبالتالي المباني تمؾ لمنظر سمبية مؤشرة السيئ المبنى ذلؾ يشكؿ حيث لديو،

 . لممدينة العامة الصورة
 إطار في الوجييية مدينة في البصري التموث مشكمة دراسة البحث يحاوؿ لذا  

 ميمة مؤشر المجاؿ ىذا في الدراسة تعد حيث. وتأثيراتيا وأسبابيا مظاىرىا تحميؿ
 . المدينة - الحضرية البيئة نوعية لتقييـ

 اختالؼ ومع ، النيضة تمؾ مظاىر أبرز مف واحدا والعمراف العمارة مجاؿ ويعد 
 والتجارية السكنية المنشآت مف متباينة وأنماط ، جديدة صور تظير والثقافات األذواؽ
 وافتقادىا ، بصرية المدينة تموث في يؤثر الذي األمر لممدينة البصرية البيئة في تؤثر

 . الجمالي لمطابع
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   لمبحث النظري اإلطار 
   البحث مشكمة -1 
 النػواحي وغيػا  الوجيييػة مدينػة فػي البصػري التمػوث مظػاىر بتفػاقـ ، المشكمة تتمثؿ 

 خمػؿ إحػداث فػي يػؤثر ممػا ، فييػا المعماري البصري المشيد ورداءة األبنيتيا الجمالية
 الوجييية. مدينة سكاف عمى البيئية تأثيراتو تنعكس الذي البيئي التوازف في
   البحث فرضية - ۲
 عمرانػػػي و معمػػػاري لطػػػابع تفتقػػػد الوجيييػػػة مدينػػػة أف عمػػػى الفرضػػػية صػػػياغة يمكػػػف 

 إلػػػى أدى ممػػػا السػػػميـ التخطػػػيط وغيػػػا  الحضػػػري النمػػػو معػػػدالت ارتفػػػاع مػػػع ، مميػػػز
 البصري التموث لوحة إلى المدينة تحويؿ

  وأىدافو البحث أىمية - 3
 الوجيييػػػػة مدينػػػة فػػػػي البصػػػري التمػػػوث مظػػػػاىر وتقيػػػيـ بتحميػػػؿ البحػػػػث أىميػػػة تتمثػػػؿ 

 وعمػى الحػالي الوقػت فػي مقمقػا بيئيا مظيرا تشكؿ كونيا ، الصحية تأثيراتيا وتشخيص
 .   البعيد المدى

 : فتتمثؿ البحث أىداؼ أما
 الوجيييػػػػة مدينػػػػة فػػػػي البصػػػػري التمػػػػوث لمظػػػػاىر المكانيػػػػة التباينػػػػات عػػػػف الكشػػػػؼ -أ 

 . عممية أسس عمى وتصنيفيا
 . الوجييية مدينة في البيئية تأثيراتيا وتقييـ المشكمة أسبا  تحديد -   
  البحث حدود - 4 
 بالحػدود المكانيػة الحػدود تمثمػت اذ ، الزمانيػة و المكانيػة بالحدود البحث حدود تتمثؿ 

 احػػػدى النػػػواحي التابعػػػة الػػػى قضػػػاء المقداديػػػة فػػػي الوجيييػػػة مدينػػػة تمثػػػؿ إذ اإلداريػػػة
الشرؽ قضػاء بمػدروز و  ومف مركز قضاء المقدادية الشماؿ مف يحدىا ديالى محافظة

 . كنعاف ناحية الجنو  ومف قضاء بعقوبة الغر  مف
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و خػط   333 535 6ًاما الموقع الفمكي لمدينة الوجيييػة فتقػع عنػد تقػاطع دائػرة عػرض  
 (.ًكما في خريطة ) شرقًا. 443 5ً5 8ًًطوؿ 

 .  2222اما الحدود الزمانية فيكوف دراسة واقع الحاؿ لسنة 
 منيجبة البحث -5

 اتبعت الباحثة المنيج الوصفي في دراسة واقع التموث البصري في مدينة الوجييية
 مفاىيم البحث -6 
 الحضػػري والتخطػػيط العمرانػػي الجمػػاؿ عنصػػر مػػع البصػػري التمػػوث مفيػػـو يتػػداخؿ  

 غطػػػاء ، تربػػػة ، نيػػػر)  طبيعيػػػة بيئػػػة أكانػػػت سػػػواء المدينػػػة البيئػػػة البصػػػرية والمشػػػاىد
 لمػػا سػػمبا أو إيجابػػا انطباعػػا تطفػػي لػػذا(  اإلنسػػاف عمػػؿ مػػف)  مشػػيدة بيئػػة أـ(  نبػػاتي
 : البحث مفاىيـ ومف.  يراه أف الناظر يريد
  البصري التموث - أ 

 -ارتيػاح بعػدـ إليػو النظػر عنػد يحػس اإلنسػاف عػيف عميػو تقػع منظر ألي تشويو      
 يحػيط ما لكؿ الجمالية لمصورة اختفاء أو الفني لمذوؽ انعداما بذلؾ يمثؿ وىو.  نفسي
 المػػؤدي الفنػػي التػػذوؽ انعػػداـ أنػػواع مػػف نػػوع وصػػفو ويمكػػف( .  مشػػوىة أشػػياء مػػف بنػػا

 .(ً)األشياء لجميع(  الجمالية الصورة الختفاء
   الحضري التصميم - ب 

 بصػػرية غيػػر بيئيػػة عوامػػؿ مػػع الوقػػت ذات فػػي يتعامػػؿ األبعػػاد ثالثػػي تصػػميـ 
 التخطػػػيط لعمميػػة مكمػػػال جػػزء يعػػد كمػػػا.  وغيرىػػا باألمػػاف اإلحسػػػاس ، التمػػوث:  مثػػؿ
 بتوجيػػػو المواقػػػع تمػػػؾ تشػػػترطيا التػػػي القواعػػػد يضػػػع أنػػػو كمػػػا ، القريػػػة أو لممدينػػػة العػػػاـ

 .(2)المستدامة التنمية إلتماـ المزمة التنفيذية البرامج

                                                           

أسامة محمود أبراىيم ، التموث البصري وأثره عمى المدينة المصرية المعاصرة ، مؤتمر األزىر الدولي  1))
 .126، ص 2007/  4/  14-12التاسع لممدة 

 .136، ص 2000،  1بدوي محمد الشيخ ، قضايا البيئة من منظور اسالمي ، الدار العربية لمنشر ، ط 2))
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    البصري التصميم – ج
 ذات كونيػػا عػػف فضػػال بكفػاءة وظيفتيػػا تػػؤدي آمنػػة صػحية بيئػػة بتػػوفير يتمثػؿ 
 شػعورا تمثػؿ كمػا ، اإلنسػاف عمؿ مف أـ الطبيعة كونتيا سواء مميزة جمالية خصائص

 .(ً) لممدينة والمعنوي المادي لممحيط المكوف البصري الحس مف ناتج نفسيا
 مدينة الوجييية( ًخريطة )

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 gis10.4.1المصدر : من عمل الباحثة باالعتماد عمى مديرية بمدية الوجييية وبرنامج 

                                                           

منطقة الدراسة  –خولة عبد الكريم ، التموث البصري وتأثيره في المشيد الحضري لممدينة العراقية  1))
شارعي باب القبمة وباب المراد ، دبموم عالي ، غ. م ، المعيد العالي لمتخطيط الحضري واالقميمي  –الكاظمية 

 .3، ص 2009، جامعة بغداد ، 
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 المبحث الثاني : التلوث البصري

 اسباب التلوث البصري -1

 تشخيص المظاهر الملوثة بصريا -2

 معايير التلوث البصري -3

 قياس التلوث البصري -4
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 اسباب التموث البصري
 : يمي ما اىميا متعددة ألسبا  البصري الغوث ظاىرة تمخيص يمكف

   تخطيطية أسباب -1
 ومبانييػػا المدينػػة عمػػارة لتصػػميـ الفنػػي المسػػتوى وثنػػائي الحضػػري التخطػػيط سػػوء     
 وقػوع الػى يػؤدي الػذي األمػر ، جػراء مػف المدينة جمالية في كبير عبث حصوؿ يمكف

 بسيولة معالجتيا يمكف ال المدينة في تشوىات
    وقانونية ادارية أسباب -۲

 الجيػػاز الضػػعؼ نتيجػػة األحيػػاف مػػف كثيػػر فػػي البصػػري التمػػوث مظػػاىر تنتشػػر     
 العامػػة األمػػالؾ والتجػػاوزات المخالفػات متابعػػة فػػي والتعثػر المدينػػة تنظػػيـ ففػي اإلداري

 األمػػر مػػف زيػػديو  ، المخػػالفيف ومحاسػػبة القانونيػػة والسػػمطات البمديػػة السػػمطات قبػػؿ مػػف
 البصري التموث مسيبي المحاسبة وتشريعات قوانيف وجود عدـ سوءا

     سموكية أسباب -3
 البصػػري التمػػوث لظػػاىرة الػػرئيس المسػػب  ىػػـ االحيػػاف اغمػػ  فػػي السػػكاف يكػػوف     

 أو السػػػػكنية الوحػػػدات تصػػػػميـ فػػػي ليػػػػـ الشخصػػػية ؽااالذو  وتبػػػػايف السػػػموكيات بسػػػب 
 فػػي أو السػػمع عػػرض طريقػػة فػػي أو واالسػػوؽ والمحػػالت المبػػاني طػػالء الػػواف اختيػػار
 الضػػػارة الممارسػػػات مػػػف وغيرىػػػا النفايػػػات لرمػػػي المخصصػػػة الغيػػػر األمػػػاكف اختيػػػار
 .(ً)الحضرية بالبيئة

 اقتصادية  أسباب -4
 أو مسػكف بنػاء فػي مييػا المػدني االقتصػادي لوضػع يكػوف األحيػاف بعػض في 

 المحػاؿ أـ المسػاكف شػكؿ سػواء ، المدينػة فػي المبػاني شكؿ مع يتعارض تجاري محؿ

                                                           

ويو البصري فيي مدينية طيولكرم ، جامعية النجياح الوطنيية نيابمس ، محمد طالل جميل ، تحميل وتقييم التش 1))
 .11-10، ص 2009كمية الدراسات العميا ، دراسة حالة ، رسالة ماجستير " غير منشورة" ، 
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 بنػػاء فػػي األسػػرة ورشػػة االقتصػػادي المسػػتوى ارتفػػاع أي العكػػس يكػػوف وقػػد ، التجاريػػة
 .(ً)البصري التموث يكوف لكنو الحي في موجود ىو عما ومختمؼ ، جميؿ مسکف

  تشخيص المظاىر المموثة بصريا
أف االنطبػػاع األوؿ الػػذي تكونػػو أتجػػاه المجتمػػع الريػػؼ أو المدينػػة ىػػو انطبػػاع   

ف كػػؿ مػػا نػػراه يمػػش فػػي حقيقػػة األمػػر البيئػػة البصػػرية ، ابصػػري عمػػى وجػػو العمػػـو و 
وتتوحد معالـ الطبيعة والعمراف التي تمثؿ انعكاسػا لمتصػاميـ والعمػارة والفػف والعمميػات 

باىرة ، ويمكف تشخيص المظػاىر التاليػة لمداللػة الطبيعية لتشكؿ مع بعض لوحة فنية 
 عمى التموث البصري :

االلػػػػػوف المتضػػػػػارية المتناقضػػػػػة الصػػػػػارخة التػػػػػي تغطػػػػػي واجيػػػػػات المبػػػػػاني فػػػػػي  -ً 
 .السوؽ المركزيةاالمناطؽ السكنية والمحاؿ التجارية و 

الموحػػػػات االعالنيػػػػة والتجاريػػػػة والسياسػػػػية وغيرىػػػػا متباينػػػػة األلػػػػواف واالشػػػػكاؿ ،   -2 
المعمقػة عمػى واجيػات المتػػاجر وعمػى الجػدراف وبػدايات الشػػوارع والجسػور عمػى بعػػض 

 .العمارت السكنية
 عرض السمع والبضائع بطريقة عشوائية في األسواؽ والمراكز التجارية . -3 
بيف القديـ والحديث ضمف المنطقة الوحػدة ممػا يػؤدي الػى  تبايف الطراز العمراني -4 

 تشويو واضح في الداخمي لممنطقة المدينة بشكؿ عاـ .
 انتشار المباني العشوائية الغير منتظمة في أرجاء المدينة ، - 5
الفرشػػػات المسػػػاحية فػػػي المدينػػػة ونتشػػػار أكػػػـؤ الخػػػردة الحديػػػدة واسػػػتغالؿ بعػػػض  - 6

 النفايات وكراجات غير مرخصة لمسيارت . المساحات الداخمية لمك 
تشويو المعالـ الطبيعية بالمموثات المختمفػة السػائمة والصػمبة ، كتغييػر لػوف ميػاه  - 7 

النير وانتشار النفايات عمى ضفافو ومجراه ، وانتشار الػدخاف والغػازات الضػارة نتيجػة 
                                                           

( ، العييدد 46( مييريم خييير اف خمييت ، التمييوث البصييري فييي مدينيية الزبييير ، مجميية الخميييج العربييي ، المجمييد )1)
 .136، ص 2018( ، 3-4)
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االمػػػػػػاكف الغيػػػػػػػر بػػػػػػاكواـ القمامػػػػػػػة المتنػػػػػػاثرة فػػػػػػػي  واكتسػػػػػػاء التربػػػػػػػةحػػػػػػرؽ النفايػػػػػػػات ، 
  .   (ً)مخصصة

 معايير التموث البصري

اسػػتندت الدراسػػة الحاليػػة الػػى مجموعػػة مػػف المعػػايير لتحديػػد او تقيػػيـ مسػػتوى التمػػوث 
( ، واعتمػػد معيػػار الػػذوؽ العػػاـ فػػي ًالبصػػري فػػي مدينػػة الوجيييػػة وكمػػا فػػي الجػػدوؿ )

 تحقيقو ومف ىذه المعايير االتي : إلمكانيةالدراسة 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المصذر : من عمل الببحثت ببالعتمبد على : 

علً مصطفى مهىس الصبٍح ، مظبهر التلىث فً مذٌنت البصرة دراست جغرافٍت ، رسبلت مبجستٍر "غٍر 

 .22-01، ص 2102منشىرة" ، كلٍت االداة ، جبمعت البصرة ، 

 

                                                           

 http://top.trytop.com/thread11471.html( التموث البصري في المدينة ، 1)
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 قياس التموث البصري

يعػػد قيػػاس التمػػوث البصػػري نتاجػػا لمػػؤثر خػػارجي أو ضػػغط خػػارجي يصػػؿ إلػػى 
دمػػػاغ اإلنسػػػاف مػػػف خػػػالؿ العػػػيف البشػػػرية ، والػػػذي يتجػػػاو  بالفعػػػؿ بػػػرد فعػػػؿ معػػػيف ، 
فػػػالمنظر الجميػػػؿ يولػػػد ارتياحػػػا نفسػػػيا عنػػػد اإلنسػػػاف فػػػي حػػػيف أف المنظػػػر القبػػػيح يولػػػد 

صػري ىػي عػدـ إمكانيػة قياسػو كمػا انزعاجا نفسيا وعدـ ارتياح . أف مشػكمة التمػوث الب
تقػػػاس بقيػػػة المموثػػػات بػػػأجيزة تكنولوجيػػػة دقيقػػػة بػػػؿ يعتمػػػد عمػػػى األحاسػػػيس والمشػػػاعر 
التي تتكوف بعد مشاىدة منظر ما والػذي يػرتبط بدرجػة الػوعي المعمػاري والحػس الفنػي 
واسػػػتيعابو وىػػػذا يختمػػػؼ بػػػيف مينػػػدس معمػػػاري وأخػػػر ومخطػػػط حضػػػري وأخػػػر إال أف 

البصػػرية أصػػبحت شػػائعة عمػػى مسػػتويات مختمفػػة ) كمسػػتوى المدينػػة بعػػض المموثػػات 
أو الزقػػػاؽ أو البنايػػػة الواحػػػدة أو أجػػػزاء مػػػف البنايػػػة ( فتػػػراكـ النفايػػػات واألنقػػػاض فػػػي 
الشوارع تمثؿ حالة شائعة مف حاالت التموث البصػري عمػى مسػتوى المػدف فػي العػالـ. 

دروس يمثػػؿ تموثػػا بصػػريا مػػف واف عػػدـ توزيػػع الحػػدائؽ والمنتزىػػات بشػػكؿ متناسػػؽ ومػػ
نػػػػوع آخػػػػر ووجػػػػود المصػػػػانع بػػػػيف األبنيػػػػة السػػػػكنية يػػػػزعج النػػػػاظر ويتيػػػػر أحاسيسػػػػو ، 
فطوابير السيارات في الشوارع وبعض الساحات يمثؿ حالة شاذة ال تتالءـ مع الصػور 
المعماريػػػة الجميمػػػة فالسػػػيارات أتػػػت عمػػػى كػػػؿ النػػػواحي الجماليػػػة فػػػي المدينػػػة وشػػػوىت 

ىواءىػػػػػػا وأزعجػػػػػػت سػػػػػػاكنييا ومنظػػػػػػر الشػػػػػػارع المػػػػػػزدحـ بالسػػػػػػيارات  مناظرىػػػػػػا ولوثػػػػػػت
والدراجات الناريػة والحيوانػات السػائبة أىػـ مثػاؿ لػذلؾ عميػو نػرى لمتمػوث البصػري أثػارا 
نتاجيتػو والتػي تػنعكس بػدورىا عمػى  سمبية عمى اإلنساف ونفسػيتو ومػف ثػـ عمػى عممػو وا 

     .(ً)طنيدوره في المؤسسة التي يعمؿ بيا وعمى االقتصاد الو 
فضال عمى أثارىا اإلعالمية والسياحية عمػى المدينػة فػالزوار والسػياح يفضػموف   

يرغػ  بزيارتيػا  زيارة المدف الجميمة بينما المدف التي تمتاز بالتموث البصري العػالي ال
 . السياح مما يؤدي إلى أف المدينة تتعرض لخسائر كبيرة

                                                           
 .44، ص 2112،  ( عبذ الجلٍل ضبري عطب هللا ، مشبكل التلىث البٍئً فً مذٌنت الكىث ، رسبلت مبجستٍر ، معهذ التخطٍط الحضري واالقلٍمً ، جبمعت بغذاد0)



11 
 

 
 
 
 

 المبحث الثالث

  في البصري التلوث مظاهر

 الوجيهية مدينة
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   الوجييية مدينة في البصري التموث مظاىر تحميل
 : التالي النحو عمى الوجييية مدينة في البصري التموث تحميؿ تـ 

 ، البصػرية المموثػات مف منطقة تخموا تكاد ال اذ:  بصريا المموثة المواقع اختيار -ً 
 الغالػ  فػي المدينػة فػي البصػري التمػوث مظػاىر وتتركػز ، متفاوتػة بدرجات كانت واف
 وبعػػػض الكبيػػػرة المبػػػاني واجيػػػات وفػػػي الرئيسػػػية الشػػػوارع وفػػػي التجاريػػػة المنػػػاطؽ فػػػي

 لوجػػود اسػػبا  لعػػدة المواقػػع ىػػذه اختيػػار تػػـ وقػػد ، القػػديـ والصػػناعية الحكوميػػة الػػدوائر
 : التالي منيا ةعد معايير

 . ومتناقضة صارخة الواف ذات مظاىر -۲ 
 . متناسقة وغير الشكؿ مشوىة مظاىر -3 
 . الطبيعي مظيرىا عكس مظاىر -4 
 . المفترض موضعيا غير في مظاىر -5 
 داخؿ بصريا المموثة والمباني المواقع مف الكثير رصد تـ االربعة األسس ىذا وعمى 
 المدينػة صػنفت وقػد ۲2۲2 عػاـ خػالؿ جرت التي الدراسة فترة طواؿ الوجييية مدينة 

 : التالي النحو عمى
 : الى وتقسـ ، الموني لمتناشز تبعا -ً 
 . الجدراف عمى المعمقة والسياسية التجارية االعالنات بفعؿ البصري التموث - أ 
 . السكنية والمنازؿ المباني واجيات طالء الواف بفعؿ البصري التموث -   
 . الطبيعة الواف تشويو بفعؿ البصري التموث - ج 
 : الى ويقسـ ، العمراني التناشز -ً 
 . المدينة داخؿ المباني تناسؽ عدـ بفعؿ البصري التموث -2 
 والمحػاؿ االسػواؽ فػي والبضػائع السػمع عػرض طريػؽ عف الناتج البصري التموث -3 

 . التجارية
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 السػػػػكنية المنػػػػاطؽ داخػػػػؿ النفايػػػػات وتكػػػػديس رمػػػػي عػػػػف النػػػػاتج البصػػػػري التمػػػػوث -4 
 واالسواؽ التجارية والمناطؽ

 السػػاحات وبعػػض األرصػػفة تسػػتغؿ التػػي المولػػدات عػػف النػػاتج البصػػري التمػػوث -5 
 الكيرباء واسالؾ الفراغة

 داخؿ الفارغة األراضي تستغؿ التي المرخصة الغير الكراجات مف الناتج التموث -6 
 .(ً) السكنية األحياء

 . الصحي الصرؼ عف الناتج التموث -7 
 : يمي ما وتشمؿ الموني التناشز مظاىر تحميؿ -ً 
 : الجدران عمى المعمقة والسياسية التجارية االعالنات بفعل سري التموث - أ 
 فػي وىػي تشػيد ، النواحي التابعة الػى قضػاء المقداديػة مف الوجييية مدينة تعد  

 الػػى اضػػافة ، االنتخابيػػة االعالنػػات ونشػػر لممرشػػحيف حركػػة تشػػيد االنتخابػػات فتػػرات
 أصػػػبحت لدرجػػػة وااللػػػواف االشػػػكاؿ بمختمػػػؼ تجػػػاري مركػػػز مػػػف تمثمػػػو لمػػػا االعالنػػػات

 االنتشػػػار ىػػػذا يرجػػػع االلػػػواف امتػػػزاج لمنػػػاظر مسػػػببو اعالنيػػػة واجيػػػات المدينػػػة شػػػوارع
 سػكانيا مركػزا بوصػفيا الوجيييػة مدينة تحتميا التي الكبيرة المكانة الى والتشابؾ الموني

مركػػز  مػػف وقربيػا بأنواعيػػا ئعوالبضػا السػػمع تػػدفؽ وكػذلؾ ، تابعػا الػػى قضػاء المقداديػػة
 فػي االرتفػاع أف كمػا ، وابػي صػيدا المقدادية مدف مع وارتباطيا محافظة ديالى بعقوبة

 والمؤسسػات بػيف التجاريػة المنافسة اشتداد في كبير دور لو لمسكاف المعاشي المستوى
 . والممونة المبيرجة االعالنات عبر الزبائف لجذ  سعيا وتنوعيا وتوسعيا التجارية

 : السكنية والمنازل المباني واجيات طالء الوان بفعل البصري التموث - ب  
 فػي البصػري التمػوث مظػاىر اىػـ ضػمف مف واختيارىا االلواف مشكمة اصبحت  

 المبػػاني اصػػبحت اذ ، واضػػح بشػػكؿ وانتشػػرت الوجيييػػة مدينػػة واحيػػاء منػػاطؽ معظػػـ
                                                           

( شكري ابراىيم حسن ، التموث البيئي في مدينة البصرة ، جامعة البصرة ، كمية االداب ، اطروحة دكتوراه " 1)
 .182، ص  2011غير منشورة " ، 
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 وفييػػا وصػػارخو نشػػاز بػػالواف والخػػارج الػػداخؿ مػػف تطمػػي السػػكنية والعمػػارات السػػكنية
 وىػػذه لػػوف مػف بػػأكثر مطميػة الواجيػػة تكػوف األحيػػاف بعػض وفػػي ، البيرجػة مػػف الكثيػر
 حػػدوث إلػػى بالتػػالي يػػؤدي ممػػا ، مسػػتخدميا لػػدى الفنػػي الػػذوؽ قمػػة عمػػى تػػدؿ األلػػواف
 وىػػذه بأكمميػا المدينػة شػػكؿ فػي يػؤثر وبالتػػالي ، الحػي شػكؿ فػػي يػؤثر ، بصػري تمػوث

 بالمنػػػاخ المعػػػروؼ المنطقػػػة منػػػاخ مػػػع تػػػتالءـ ال وىػػػي ، العػػػاـ لمػػػذوؽ منافيػػػة األلػػػواف
 مػػف يقمػػؿ لكونػػو الخػػارجي الطػػالء فػػي الفاتحػػة األلػػواف اسػػتخداـ يجػػ  لػػذا ، الصػػحراوي
 المػوف اسػتخداـ أف أثبتػت الدراسػات مػف العديػد إف كمػا ، الشمسػي االشعاع امتصاص
 الػػػداخؿ فػػػي الحػػػرارة درجػػة خفػػػض إلػػػى يػػػؤدي لممسػػكف الخػػػارجي الطػػػالء فػػػي األبػػيض
 االلػػػواف الحػػػارة األلػػػواف اسػػػتخداـ يالحػػػظ ذلػػػؾ مػػػف العكػػػس وعمػػػى مئويػػػة درجػػػة بمعػػػدؿ
 حػػرارة رفػػع عمػػى ذلػػؾ يسػػاعد لكػػي البػػاردة الػػدوؿ فػػي وغيرىػػا واالزرؽ االسػػود القائمػػة
 عمػى سػمبي تػأثير لػو كػاف ممػا المدينػة في الحارة األلواف استخداـ نالحظ لكف المسكف
 خفػػض أجػػؿ مػػف وبػػوفرة التكييػػؼ أجيػػزة اسػػتخداـ يتطمػػ  وىػػذا ، عػػاـ بشػػكؿ السػػكاف
 داخػؿ فػي الطػالء ألػواف وىي أخرى مشكمة ظيرت األخيرة السنوات وفي الحرارة درجة

 الراحػػػػػة عمػػػػػى االنسػػػػػاف تسػػػػػاعد التػػػػػي اليادئػػػػػة األلػػػػػواف اسػػػػػتخداـ يفضػػػػػؿ اذ المسػػػػػكف
 عػػػػف واالبتعػػػػاد الفػػػػاتح واألزرؽ الفػػػػاتح واألخضػػػػر األبػػػػيض المػػػػوف ومنيػػػػا واالسػػػػترخاء
 إلػػى تػػؤدي ألػػواف لكونيػػا واألصػػفر والبرتقػػالي األحمػػر مثػػؿ الصػػارخة األلػػواف اسػػتعماؿ
 .  (ً)والتوتر العصبية

 : الطبيعة الوان تشويو بفعل البصري التموث - ج 
 يحػػدث قػػد ، المختمفػػة االنسػػانية النشػػاطات بفعػػؿ الطبيعيػػة البيئػػة لتمػػوث نتيجػػة 

 صػػػميميا فػػػي مألوفػػػة بػػػالواف تتمتػػػع الطبيعػػػة أف خاصػػػة الطبيعػػػة الوانيػػػا وتبػػػدؿ تغيػػػر
 يكػػوف وقػػد المسػػب  زواؿ حتػػى وقػػي والتبػػديؿ التغيػػر ىػػذا يكػػوف وقػػد ، الكػػوني تكوينيػػا

                                                           

 .136، صمصدر سابق ( مريم خير اف خمت ، 1)
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 المظػػػػػاىر ىػػػػػذه وجػػػػػود عػػػػػف الوجيييػػػػػة مدينػػػػػة فػػػػػي الميدانيػػػػػة الدراسػػػػػة وكشػػػػػفت دائمػػػػػي
 او نبػػات او تربػػة او مػػاء كانػػت سػػواءا الطبيعػػة الػػواف اختمفػػت از والتبػػدالت والتغيػػرات

 يكػػوف قػػد بصػػريا تشػػوىا عػػده يمكػػف الػػذي األمػػر ، البيئػػي التمػػوث العوامػػؿ بفعػػؿ سػػماء
 راي وىػػو الطبيعػػي المػػوف مػػف اكثػػر وجمػػاال رونقػػا تعطػػي األلػػواف أف فػػي رأيػػو لمػػبعض
 أف كمػػا ، ليػػا ويػػروؽ تتعػػاده حتػػى شػػيء عمػػى البشػػرية الػػنفس تتعػػاد أف بمجػػدر محػػؽ
 اغمبيػا او االذواؽ لجميػع المناسػ  المػوف اختيػار يجػ  لكف حياة بال الواف بال المدينة

 الطبيعيػة البيئػة مػع ومتجانسػا ومتناسقا النفسية لمراحة مراعيا الموف استثمار يكوف واف
 بشػػػػػكؿ االختيػػػػػار يكػػػػػوف أف ال ، بالجمػػػػػاؿ االحسػػػػػاس مػػػػػع ومنسػػػػػجـ وموحػػػػػدا لممدينػػػػػة
 . البصرية لمفوضى ومدعاة ومشوىا فيو مبالغ عشوائي

 : الى ويقسم ، العمراني التناشز -1 
 : المدينة داخل المباني تناسق عدم بفعل البصري التموث:  أ 
 التػي المؤشػرات مػف السػكنية والعمػارات والمبػاني الدور ارتفاع انسجاـ عدـ يعد  

 يوجػػد ال التشػػوية ليػذا ونتيجػػة ، لممبػاني العػػاـ السػػياؽ فػي الحاصػػؿ التشػويو عمػػى تػدؿ
 واضػػح وغيػػر متكسػػر األفػػؽ فػػي المدينػػة خػػط يبػػدو اذ المدينػػة االفػػؽ موحػػد سػػماء خػػط
 األبنيػػة ارتفػػاع فػػي االخػػتالؼ وجػػود إف كمػػا ، االفػػؽ مشػػيد ادراؾ عمػػى يػػؤثر مػػا وىػػو
 البصػػري التشػػويش مػػف حالػػة وأوجػػد ، وتواصػػمو المدينػػة مشػػيد تماسػػؾ عػػدـ إلػػى أدى
 يػػؤدي ، لممدينػػة المميػػز المعمػػاري والطػػابع العمرانػػي الطػػابع غيػػا  ألف المشػػاىد لػػدى
 ىػػػػو الطػػػػابع إف إذ ، المبػػػػاني بػػػػيف المشػػػػتركة وبػػػػالقيـ بالوحػػػػدة اإلحسػػػػاس فقػػػػداف إلػػػػى

 شخصػػػية لػػػو يعطػػػي بحيػػػث مػػػا مكػػػاف فػػػي السػػػائد الخػػػارجي التشػػػكيؿ مالمػػػح حصػػػيمة
 مصػدره ومعرفػة إدراكػو عمػى المشاىد قدرة وتدعـ ، المباني مف غيره عف تميزه موحدة

 وتناسػؽ تشػابو عػدـ البصػري التمػوث عمػى تػدؿ التػي المؤشػرات مػف وكذلؾ ، ومميزاتو
 مسػػػاحتيا فػػػي مختمفػػػة تكػػػوف المسػػػاكف أف أي( .  والعػػػرض الطػػػوؿ حيػػػث مػػػف األبنيػػػة

 والػػػبعض ،(  ـ 32)  إلػػػى تصػػػؿ واجيػػػو ذات وىػػػي(  ـ ۰22)  إلػػػى يصػػػؿ فػػػالبعض
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 فػػػػي االخػػػػتالؼ ىػػػػذا فقػػػػط(  ـ ۹)  واجيػػػػو وذات(  ـ ۲22)  بمسػػػػاحة يكػػػػوف االخػػػػر
 تشػػوىا خمػػؽ ممػػا الرؤيػػا فػػي التشػػتت مػػف نػػوع إلػػى أدى الػػبعض بعضػػيا قػػر  المسػػاحة
 ومػػػف الوجيييػػػة مدينػػػة أحيػػػاء مػػػف الكثيػػػر فػػػي ينتشػػػر التمػػػوث مػػػف النػػػوع وىػػػذا ، لمبيئػػػة
 جعػؿ ممػا ، المبػاني أو المسػاكف بيف الفارغة المساحات وجود األخرى التموث مظاىر
 مػػا وىػػذا األحيػػاء فػػي انسػػجاـ عػػدـ وخمػػؽ لمنػػاظر بالنسػػبة انقطػػاع فيػػو العػػاـ المظيػػر
 . (ًصورة )كما في  الوجييية مدينة في الجديدة األحياء في واضح بشكؿ يالحظ

 (ًصورة )
 التموث البصري في مدينة الوجييية

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .2/3/2022المصدر : التقطتيا الباحثة بتاريخ 
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 والمحال االسواق في والبضائع السمع عرض طريق عن الناتج البصري التموث ب 
 : التجارية 
 فػػػي أو األحيػػػاء داخػػػؿ فػػػي سػػػواء التجاريػػػة المحػػػاؿ أصػػػحا  مػػػف الكثيػػػر يقػػػـو  

 األسػػػػيجة عمػػػػى تعميقيػػػػا ، الشػػػػارع أرصػػػػفة عمػػػػى والسػػػػمع البضػػػػائع بعػػػػرض ، األسػػػػواؽ
 العػرض طػرؽ مػف وغيرىػا البضػائع تكديس شكؿ عمى أو ، الرئيسية لمشوارع الحديدية

 المحػػاؿ مػػع منافسػػة عمميػة ىػػي أو الزبػػائف مػف ممكػػف عػػدد أكبػػر جمػ  فػػي مػػنيـ رغبػة
 المدينػػػة وشػػػوارع لألسػػػواؽ العػػػاـ لممظيػػػر مموثػػػا الظػػػاىرة ىػػػذه أصػػػبحت لػػػذا ، األخػػػرى
    مدينة الوجييية. سوؽ في الظاىرة ىذه وتنتشر

 السييكنية المنياطق داخيل النفاييات وتكيديس رمييي عين النياتج البصيري التميوث - ت 
 : واالسواق التجارية والمناطق

 إذ ، الوجيييػػة مدينػػة فػػي انتشػػارا التمػػوث مظػػاىر أكثػػر مػػف النفايػػات أصػػبحت  
 ىػذا يكػوف وقػد تقريبػا المدينػة احيػاء كػؿ فػي كبيػرة وبكميػات النفايات ىذه تراکـ يالحظ
 ممػػا ، الفارغػػة السػػاحات فػػي أو األسػػواؽ فػػي أو الشػػارع فػػي أو الرصػػيؼ عمػػى التػػراكـ
 الضػارة والغازات الكريية الرائحة عف فضال الحضرية عف بعيدا الئؽ غير شكال خمؽ
 وفػػي ، أمػػراض مػػف تسػػببو ومػػا والقػػوارض الحشػػرات وانتشػػار ، النفايػػات تكػػدس نتيجػػة
 عمػى دليػؿ وىػذا بداخميا وليس الحاوية مف بالقر  النفايات تنتشر الحاالت مف الكثير
 المالكػػػات قمػػػة إلػػػى النفايػػػات انتشػػػار ويرجػػػع ، المدينػػػة فػػػي لمسػػػكاف البيئػػػي الػػػوعي قمػػػة

 ، الوجيييػػػة مدينػػػة األحيػػػاء الكبيػػػر والتوسػػػع التنظيػػػؼ عمميػػػات عػػػف المسػػػؤولة البمديػػػة
 و ، التمػوث مظػاىر وحػدىا النفايػات انتشػار مشػكمة تعػد وال ، بالعمػؿ االخالص وعدـ
 فػي توجػد انيػا حيػث الجغرافػي توزيعيػا وسوء المختمفة وأحجاميا الحاويات أشكاؿ انما

 وتيرئيػػػا الحاويػػػات مػػػف الكثيػػػر قػػػدـ عػػػف فضػػػال ، ليػػػا تفتقػػػر اخػػػرى ومنػػػاطؽ منػػػاطؽ
 بػػيف مػػا الحاويػػات ألػػواف اخػػتالؼ ذلػػؾ الػػى اضػػؼ ، لممدينػػة الئػػؽ غيػػر شػػكال أعطػػت
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 مشكمة أضاؼ ، المدينة في البصري النشوز مف زاد مما ، والفضي واألصفر األحمر
 .مشاكميا الى تضاؼ بصرية

 السياحات وبعيض األرصفة تستغل التي المولدات عن الناتج البصري التموث - ث  
 : الكيرباء واسالك الفراغة

 مدينػػة و عػاـ بشػػكؿ العػراؽ فػي الكيربائيػػة الطاقػة فػي الحاصػػؿ لمتػدىور نتيجػة  
 الكيربػػاء شػػبكة عمػػى اليائػػؿ والضػػغط ۲22۲ بعػػد مػػا المدينػػة احيػػاء وتوسػػع الوجيييػػة 

 ىػػذه أسػػالؾ لكػػف الحجػػـ الكبيػػرة األىميػػة المولػػدات انتشػػرت ، قديمػػة باألصػػؿ ىػػي التػػي
 وتشػػابكيا األسػػالؾ فكثػػرة ، المدينػػة تمػػوث ظػػاىرة أصػػبح وتشػػابكيا وانتشػػارىا المولػػدات

 .(2، كما في صورة ) لمناظر مريحة غير صورة خمؽ
 (2صورة )

 الوجيييةاسالؾ الكيرباء والمولدات في مدينة 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 .2/3/2022المصدر : التقطتيا الباحثة بتاريخ 
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 الفارغيية األراضييي تسييتغل التييي المرخصيية الغييير الكراجييات ميين النيياتج التمييوث -ج 
 : السكنية األحياء داخل

 منتظمػة الغير الكراجات ىو الوجييية مدينة داخؿ البصري التموث مظاىر مف  
 الفارغػػة السػػاحات كثػػرة بسػػب  واالسػػواؽ السػػكنية االحيػػاء بعػػض داخػػؿ مػػرخص وغيػػر
 جػػػراء التجاريػػػة والمحػػػالت العمػػػارات أو السػػػكنية والػػػدور البيػػػوت عػػػضب تيػػػديـ بسػػػب 

 اثػر ۲22۹ الػى ۲22۲ بعػد لمػا المدينػة بيػا مػرت التػي واالرىابيػة العسكرية االحداث
 األخػرى البصػري التمػوث مظػاىر ومف ، والعمراني الحضري نسيجيا عمى كبير بشكؿ
 عػػدـ إلػػى يرجػػع وذلػػؾ ، الطريػػؽ جػػانبي عمػػى لمسػػيارات بالنسػػبة االنتظػػار مواقػػع كثػػرة
 عمػى المتجػوليف الباعػة تجػاوز الػى اضػافة ، السػيارات لوقػوؼ مخصصة أماكف وجود
 مػػػف أيضػػػا المدينػػػة وتعػػػاني ، مروريػػػة اختناقػػػات خمػػػؽ إلػػػى أدى مػػػا وىػػػو الشػػػوارع ىػػػذه

خريطػة حػظ ال. مركزىػا فػي مروريػا اختناقػا السب  مما ، مركزىا في التجارية األنشطة
 (.2رقـ )

 الصحي الصرت عن الناتج التموث   
 خػػػدمات كفػػػاءة بموجبيػػػا تقػػػاس الػػػذي المعيػػػار الصػػػحي الصػػػرؼ خػػػدمات تعػػػد  

 وصػحية منظمػة مجػاري شػبكة وجػود يضػميا التػي السػكنية والوحػدات ، السػكني الحي
 الحياتيػػػة وفعاليػػػاتيـ نشػػػاطاتيـ وزيػػػادة ، المدينػػػة فػػي السػػػكاف عػػػدد زيػػػادة مػػػع ومتكافئػػة
 ، الصػػػرؼ مػػػف نػػػوعيف إلػػػى المدينػػػة فػػػي الصػػػحي الصػػػرؼ أنظمػػػة وتقسػػػـ ، المختمفػػػة

 أو منفصػؿ يكػوف قػد االمطار مياه لصرؼ اخر و ، الثقيمة لممياه خاص مجرى األوؿ
 مػف ظيػر.  الثقيمة والمياه األمطار المياه موحدا او مشترؾ يكوف االخر والنوع مستقؿ
 ، األمطػار ومياه الثقيمة المياه الصرؼ رئيسة مجاري شبكة توفر عدـ الميداني المسح
 تسػري  يسػب  ممػا الصػحي الصػرؼ أنابيػ  في انسداد يحدث األحياف مف كثير وفي
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.  (ً) واألوبئػة األمػراض كانتشػار ، كبيػرة بيئيػة أضرار و مشاكؿ وظيور ، الشبكة في
 المدينػة فػي البصػري التموث مظاىر أحد يشكؿ الذي المقبوؿ غير المنظر الى اضافة
 . فييا السكنية واألحياء المدينة بيئة ضمف في تحدثيا التي الكريية والروائح

  
 : الوجييية مدينة في البصري لمتموث الصحي التأثير 

 العامػة الرفاىيػة عمػى ايضػا تأثير ولو محتممة صحية تأثيرات البصري لمتموث 
 البصػػري التمػػوث خطػػورة أف والنفسػػية الطبيػػة الدراسػػات مػػف الكثيػػر تشػػير اذ ، لمسػػكاف
 لدرجػػػػة الجماليػػػػة االعتبػػػػارات وانييػػػػار بالجمػػػػاؿ االحسػػػػاس االنسػػػػاف فقػػػػداف فػػػػي تكمػػػػف

 بالػػذوؽ الضػػارة والمنػػاظر التشػػوىات كػػؿ قبػػوؿ الػػى االمػػر نيايػػة فػػي االنسػػاف تضػػطر
 وتػػرى.  بذاتػػو قائمػػا عرفػػا المرئػػي بالمقيػػاس تصػػبح ثػػـ ومػػف 6 بشػػيوعيا ويرضػػى العػػاـ

 العقميػػة الصػػحة عمػػى تػػأثيرات لػػو يكػػوف أف يمكػػف البصػػري التمػػوث أف أخػػرى دراسػػات
 صػػحتنا عمػػى تراكميػػة آثػػار ليػػا تكػػوف وقػػد ، االجتمػػاعي السػػموؾ عمػػـو وعمػػى لإلنسػػاف
 . الزمف بمرور تزداد أف يمكف والتي

 إذ ، النفسػػػي األثػػػر ومنيػػػا البصػػػري لمتمػػػوث السػػػمبية االثػػػار مػػػف العديػػػد ىنػػػاؾ 
 ال وعنػػػدما ، لإلنسػػػاف والسػػػموكية النفسػػػية و الجسػػػدية الفعاليػػػات عمػػػى كبيػػػرا اثػػػرا لمبيئػػػة
 ، جسػػيمة نفسػػية أضػػرار إلػػى ذلػػؾ سػػيؤدي المحيطػػة البيئػػة فػػي انسػػجاـ أو تنػػاغـ يوجػػد
 لإلنسػػاف االجتمػػاعي بالسػػموؾ البصػػري التمػػوث تػػأثير الدراسػػات مػػف الكثيػػر أكػػدت وقػػد
 ومػػرض السػػكري ومػػرض الػػدـ ضػػغط ارتفػػاع مثػػؿ صػػحية تراكميػػة آثػػار لػػو يكػػوف وقػػد

 النػػػاس مػػػف الكثيػػػر أف الدراسػػػات بعػػػض والحظػػػت.  العصػػػبي والقولػػػوف المعػػػدة قرحػػػة
 األلػػػػػواف مػػػػػف اكثػػػػػر(  الػػػػػوردي البحػػػػػري ؽر األز  األخضػػػػػر)  اليادئػػػػػة االلػػػػػواف تفضػػػػػؿ

 عينػة عمى النفسية التجار  مف بالعديد لقياميـ نتيجة(  والبرتقالي األحمر)  المتوىجة
                                                           

جمعية  اسماعيل محمد المدني وزميمو ، مياه المجاري وطرق معالجتيا ، سمسمة بحوث قضايا بيئية ، 1))
 .1البيئة الكويتية ، الكويت ، بال تاريخ ، ص
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 األلػػواف إلػػى النظػػر عنػػد والسػػكينة باليػػدوء يشػػعروف األشػػخاص أف تبػػيف ، السػػكاف مػػف

(  الحػػارة)  المتوىجػة األلػواف إلػى النظػر عنػد والعصػبية بػالتوتر يشػعروف بينمػا اليادئػة
 إف إذ ، البصػػػػػري لمتمػػػػػوث الكبيػػػػػر النفسػػػػػي األثػػػػػر يفسػػػػػر األمػػػػػر وىػػػػػذا ، طويمػػػػػة لمػػػػػدة

 واالشػكاؿ المتوىجػة واأللػواف ، المريحػة غيػر لممنػاظر المشاىدة دائـ كاف إذا الشخص
    .(ً)كبيرة نفسية مشاكؿ الى سيؤدي حتما متناسقة الغير

  
  البصري التموث ظاىرة عالج سبل 

 توسػػع ظػػؿ فػػي منيػػا الػػتخمص صػػع  ظػػاىرة ىػػي البصػػري التمػػوث ظػػاىرة آف 
 لكػػف ، بصػػريا مموثػػو مظػػاىر مػػف يرافقيػػا مػػا مػػع والمجتمعػػات السػػكاف وتنػػامي المػػدف
 التمػػػػوث مظػػػػاىر مػػػػف التخفيػػػػؼ أف شػػػػأنيا مػػػػف التػػػػي االجػػػػراءات بػػػػبعض القيػػػػاـ يمكػػػػف

 : ىما مستوييف عمى ذلؾ تطبيؽ ويمكف البصري
 حسػػية قيمػػا المدينػػة مخططػػات تضػػميف خػػالؿ مػػف:  التخطيطػػي المسػػتوى عمػػى - ً

 . المدينة تخطيط عند والعمرانية الحضرية األنماط تنظـ ، ومادية
 يعتمػػػد مسػػػتداـ سػػػيطرة جيػػػاز وضػػػع خػػػالؿ مػػػف وذلػػػؾ المعمػػػاري المسػػػتوى عمػػػى -۲ 

 النسػػػػيج عمػػػػى تطػػػػرأ التػػػػي البصػػػػرية التغيػػػػرات معالجػػػػة فػػػػي المعمػػػػاري المخطػػػػط عميػػػػو
 او المنفػػػردة المبػػػاني مسػػػتوى عمػػػى تفصػػػيمية تغيػػػرات كانػػػت سػػػواء ، لممدينػػػة الحضػػػري
 . المفتوحة الفضاءات كؿ تشمؿ اجمالية

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .137( مريم خير اف خمت ، مصدر سابق ، 1)
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 ( 2خريطة )

 مدينة الوجيييةالتموث البصري في 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .2022/  4 /2 بتاريخ:  من عمل الباحثة باالعتماد عمى الدراسة الميدانية لمباحثة المصدر    

 

 



23 
 

 

 

 

 

 

 االستنتاجات والتوصيات
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   االستنتاجات

افتقػػػػار منطقػػػػة الدراسػػػػػة إلػػػػى شخصػػػػػية وطػػػػابع معمػػػػاري موحػػػػػد ، لتعػػػػدد أنمػػػػػاط  - ً
 تكرار التغيرات الحاصمة فييا. و  المتسارعالتصميـ الناجمة عف تطورىا 

البصػرية نظػرا لضػعؼ المتابعػة القانونيػة و غيػا   ريةو االستمرا التجانس انعداـ -2 
 .التخطيط

إلػػػػى أف العناصػػػػر مسػػػػاىمة فػػػػي التشػػػػويو البصػػػػري فػػػػي مدينػػػػة  البحػػػػث توصػػػػؿ -3 
، ىػي أمػاكف عػرض السػمع والبضػائع ، وألػواف الواجيػات المعماريػة ، وتػراكـ  الوجييية

 وتشابؾ اسالكيا. ال عف تدلي اسالؾ المولدات االىميةالنفايات والمياه الراكدة ، فض

تسػػػببت مظػػػاىر التمػػػوث البصػػػري المختمفػػػة فػػػي مدينػػػة الوجيييػػػة بتوليػػػد نػػػوع مػػػف  -4 
الضػػػػغط الحسػػػػي واالدراكػػػػي انعكسػػػػت عمػػػػى درجػػػػة الشػػػػعور النفسػػػػي بالراحػػػػة واالمػػػػاف 

 المدينة وساكنييا. ألحياء

فػي شػكؿ المدينػة  الكبيػر التػأثيراختالؼ الػواف واجيػات المسػاكف ، الػذي كػاف لػو  -5
 وجماليا وعدـ تنسيؽ مشيد الشارع ، وعدـ انسجاـ المباني وغيرىا مف المظاىر.
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 التوصيات

عمػػى المسػػتويف المتوسػػط والبعيػػد  الوجيييػػةمتكاممػػة لتخطػػيط مدينػػة  تبنػػي سياسػػة -ً 
 .الوظيفية واالجتماعية انبيامظيرا بصريا يتناس  مع جو اعطائيا بغية 

امج التوعويػػػة والحمػػػالت اإلعالميػػػة ليػػػت الػػػوعي البيئػػػي تجػػػاه أىميػػػة تنظػػػيـ البػػػر  -2 
 وخاصة المناطؽ التراثية. الوجيييةالعناصر البصرية والجمالية لمدينة 

إصػػػػدار القػػػػوانيف والتشػػػػػريعات التػػػػي تتعامػػػػؿ مػػػػػع الجوانػػػػ  المصػػػػرية المريحػػػػػة  - 3 
يػػػد ارتفاعػػػات المدينػػػة مػػػة بتوحمثالمت الوجيييػػػةوالمتعمقػػػة بالجوانػػػ  العمرانيػػػة فػػػي مدينػػػة 

والواجيات النيائية لممباني واأللواف وتوحيػد شػكؿ واجيػات المحػالت التجاريػة ولوحػات 
 الوجييية.العناويف والمظالت الواقية مف الشمس واألمطار في شوارع مدينة 

االىتمػػػػػاـ باألرصػػػػػفة وعمػػػػػؿ مسػػػػػاط  ومظػػػػػالت موحػػػػػدة ألصػػػػػحا  األكشػػػػػاؾ  - 4 
لزاميـ بوقت مح دد لعرض سمعيـ ورفعيا عف طريؽ تنظيـ لمػاف رقابيػة والبسطات ، وا 

 مف قبؿ الحكومة المحمية ومحاسبة المخالفيف .
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 المصادر

 المصػػػػػرية المدينػػػػػة عمػػػػػى وأثػػػػػره البصػػػػػري التمػػػػػوث ، محمػػػػػود ، أسػػػػػامة أبػػػػػراىيـ -ً
 .2227/  4/  4ً-2ً لممدة التاسع الدولي األزىر مؤتمر ، المعاصرة

 http://top.trytop.com/thread11471.htmlالتموث البصري في المدينة ،  -2
محمػػػد طػػالؿ ، تحميػػػؿ وتقيػػػيـ التشػػويو البصػػػري فػػي مدينػػػة طػػػولكـر ، ،  جميػػؿ -3

جامعػػة النجػػاح الوطنيػػة نػػابمس ، كميػػة الدراسػػات العميػػا ، دراسػػة حالػػة ، رسػػالة 
 .2229ماجستير " غير منشورة" ، 

شػػكري ابػػراىيـ ، التمػػوث البيئػػي فػػي مدينػػة البصػػرة ، جامعػػة البصػػرة ، ،  حسػػف -4
 . 22ًًكمية االدا  ، اطروحة دكتوراه " غير منشورة " ، 

مػػػريـ خيػػػر ات ، التمػػػوث البصػػػري فػػػي مدينػػػة الزبيػػػر ، مجمػػػة الخمػػػيج ،  خمػػػؼ -5
 . 22ً8( ، 4-3( ، العدد )46العربي ، المجمد )

البيئة مف منظور اسالمي ، الدار العربية لمنشػر الشيخ ، بدوي محمد ، قضايا  -6
 .2222،  ً، ط

 دراسػػة البصػػرة مدينػػة فػػي التمػػوث مظػػاىر ، ميػػوس مصػػطفى عمػػي،   الصػػبيح -7
 ، البصػػػرة جامعػػػة ، االدا  كميػػػة ،" منشػػػورة غيػػػر" ماجسػػػتير رسػػػالة ، جغرافيػػػة
22ً2 . 

خولػػػة ، التمػػػوث البصػػػري وتػػػأثيره فػػػي المشػػػيد الحضػػػري لممدينػػػة عبػػػد الكػػػريـ ،  -8
شػارعي بػا  القبمػة وبػا  المػراد ، دبمػـو  –منطقة الدراسة الكاظمية  –العراقية 

عالي ، غ. ـ ، المعيد العػالي لمتخطػيط الحضػري واالقميمػي ، جامعػة بغػداد ، 
2229. 
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ينػػػة الكػػػوت ، عبػػػد الجميػػػؿ ضػػػاري ، مشػػػاكؿ التمػػػوث البيئػػػي فػػػي مد ، عطػػػا ات -9
رسػػػػػالة ماجسػػػػػتير ، معيػػػػػد التخطػػػػػيط الحضػػػػػري واالقميمػػػػػي ، جامعػػػػػة بغػػػػػداد ، 

2229. 

اسماعيؿ محمػد وزميمػو ، ميػاه المجػاري وطػرؽ معالجتيػا ، سمسػمة  ، المدني -2ً
 .بحوث قضايا بيئية ، جمعية البيئة الكويتية ، الكويت ، بال تاريخ 


