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 التحليل املكبني للتلوث البصري يف مدينة سوق الشيوخ )دراسة بيئية(
 م وجدي حمٌد الجابري . م                                                                  د عباس زغٌر المرٌانً . م             

 جامعة ذي قار / كلٌة اآلداب                                                                 جامعة ذي قار  / كلٌة اآلداب           

 المستخلص

المدٌنة محلة عمرانٌة  ذات شكل شدٌد التعقٌد تتداخل عناصره وتتشابك فٌما بٌنها ، وادراك المشهد     

نابعة من جمالٌات العمران جنب الى البصري لها ٌكون من خالل صور بصرٌة تخضع فً تكوٌناتها لقٌم 

جنب مع القٌم الوظٌفٌة التً تإدٌها المدٌنة والتً ٌرتكز علٌها جمٌعا الفكر التخطٌطً والتصمٌم العمرانً 

 0للمدٌنة ، وعندما تفقد المدٌنة هذا المنظر الجمالً فؤن المشهد البصري لها ٌصاب بالشذوذ وعدم االنسجام

العمرانٌة للمدٌنة لتؽٌرات متالحقة نتٌجة للتطور السرٌع فً مختلؾ النواحً  وعلٌه فقد تتعرض البٌئة   

االقتصادٌة منها واالجتماعٌة وٌواكب هذا التطور السرٌع تعرض بٌئة المدٌنة لمختلؾ انواع التلوث ومنها 

 0التلوث البصري الذي ٌإدي بدوره الى الشعور بعدم الراحة النفسٌة لالنسان

ق فؤن مدٌنة سوق الشٌوخ تعانً من تدهور البٌئة المعمارٌة التً تإدي الى تفشً ظاهرة وتؤسٌسا لما سب   

التلوث البصري وعدم الترابط بٌن نسٌجها المعماري ووجود تباٌنات فً تصمٌم واجهات المبانً وعدم 

وجود ترابط تنسٌق المواقع من اثاث الشوارع والعناصر البٌئٌة االخرى المكملة للمدٌنة اضؾ الى ذلك عدم 

بٌن البناء القدٌم والحدٌث وظهور اللوحات الدعائٌة واالعالنٌة والعشوائٌات بشكل ؼٌر متناسق مما خلق 

ازمة كبٌرة فً تفاقم ظاهرة التلوث البصري فً  منطقة الدراسة والتً اخذت بالتباٌن من منطقة الى اخرى 

الذي ٌقود الى نشاز واضح فً التناؼم التصمٌمً  داخل المدٌنة تبعا لتباٌن اشكال المنشآت والمبانً االمر

 0والمنظر الجمالً لها

Abstract 

    The city is an urban locality of a very complex form whose elements overlap 

and intertwine among themselves. The visual scene is perceived through visual 

images that are subject in their composition to values stemming from urban 

aesthetics alongside the functional values of the city, on which all the planning and 

urban design of the city rests. The city loses this aesthetic view, the visual scene 

has become anomalies and inconsistencies.                                                                 

   Therefore, the urban environment of the city may be subject to successive 

changes due to the rapid development in various economic and social aspects. This 
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rapid development is accompanied by the exposure of the city environment to 

various types of pollution, including visual pollution, which in turn leads to 

psychological discomfort .                                                                                                                        

     As a result of the above, the city of Souk al-Shuyukh suffers from the 

deterioration of the architectural environment, which leads to the spread of the 

phenomenon of visual pollution and the interconnection between its architecture 

and the presence of disparities in the design of the facades of buildings and 

coordination of sites of street furniture and other environmental elements 

complementary to the city in addition to the lack of correlation between the old 

building And the emergence and the emergence of propaganda and advertising and 

random asymmetric, which creates a major crisis in the deterioration of the 

phenomenon of visual pollution in the study area took a variety of regions to 

another within the city depending on the different forms of buildings and 

buildings, which leads to a clear cacophony in the gdesign and aesthetic view of 

its.                                 

 ( Introduction املقدمــــــــــة                                                                     )

 

ال ٌخفى على المختصٌن ان الجؽرافٌة باتت تخوض فً مجاالت جدٌدة متنوعة تتماشى والتطور العلمً    

الحدٌث معتمدة فً ذلك على التحلٌل وتوخً االسباب خاصة فً مجال البحث فً المواضٌع الحٌوٌة البكرة 

تلوث البصري من الؽٌر مطروقة التً تعد مجاالً خصباً للبحث والدراسة ، لذا فدراسة ظاهرة ال

أصبحت المسؤلة البصرٌة مسؤلة تحظى  ، وعلٌهاهمٌة كبٌرة الجؽرافٌا الموضوعات المتمٌزة التً تولها 

إرهاقاً بصرٌاً فً  وبات التلوث البصري ٌسبب، وعلماء النفس  االكادٌمٌون والمختصونخاصة لدى  بؤهمٌة

ؼائبة عن األذهان عندنا ، رؼم  لة ماتزالوٌبدو أن هذه المسؤ ،حٌن ٌعده األلمان أحد أمراض العصر 

عندما ٌؽزو المدن التراثٌة والمدن القدٌمة مثل  أهمٌتها ورؼم انعكاسات التلوث البصري السلبٌة وخاصة

لقمامة ومخلفات المبانً وهً تنتشر فً الشوارع كاالحصر  ، وعلى سبٌل الذكر ال مدٌنة سوق الشٌوخ

أصبحت األرصفة مستودعات فً  مداخل إذالاألرصفة وحول المواقع المختلفة وخاصة األثرٌة وأمام  وعلى

التجارٌة والتً تتمٌز بؤلوان كثٌرة وصور  اإلعالناتناهٌك عن  الطلق واستخدامات البٌع المختلفة ،الهواء 

لتجارٌة مثل الفتات أسماء وكذلك اإلعالنات عن األنشطة ا فً المدٌنةمفتعلة وبعضها دخٌل على المجتمع 
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ملصقات والفتات قماشٌة تترك ؼالباً فً أماكنها بعد واالنتخابٌة فً صور  الدعاٌةاضؾ الى ذلك  المحالت

المصحوبة باإلهمال فقد  هذه المظاهرووفً المدٌنة  منها بشكل ٌشوه الواجهات فً الضواحً انتهاء الؽرض

مكافحة وعلٌه فالبد للجؽرافٌا ان تكون وقفة فً ، لها  ٌاً وتسبب تلوثها بصرسوق الشٌوخ تشوه المدٌنة 

اإلجراءات العملٌة ،  التلوث البصري وذلك بالعودة إلى مسبباتها األساسٌة ومعالجتها من خالل اتخاذ ظاهرة

 0وتولٌه اهمٌة بالؽةوٌجب على اإلدارات المعنٌة أن تهتم بهذا الموضوع 

ما  -مفاده : لتتمحور فً سإال رئٌس (Problem of the Searchوعلٌه فقد جاءت مشكلة البحث )

لجوانب ؼٌر الجمالٌة والبصرٌة التً ٌمكن رصدها فً مدٌنة سوق الشٌوخ من جراء تفاقم ظاهرة التلوث 

ومن الطبٌعً ان تتفرع من المشكلة الرئٌسة جملة من المشاكل الفرعٌة ابرزها : ماهً  البصري فٌها ؟ 

ة على تفاقم ظاهرة التلوث البصري فً المدٌنة  ؟ وهل تتباٌن من منطقة الى داخل األثار البٌئٌة المترتب

 منطقة الدراسة ؟

عٛأت غ١س عّب١ٌخ ٚال ثظس٠خ ٠ّىٓ ِشب٘درٙب اْ ٕ٘بن (Hypotheses of Research ) ٠ٚفزسع اٌجحش 

٠ٓ شِبٟٔ ِٚىبٟٔ رجبٚاْ ٕ٘بن  0ِٓ رفشٟ ظب٘سح اٌزٍٛس اٌجظسٞ فٟ ِد٠ٕخ سٛق اٌش١ٛخ ِٚبٟ٘ اال ٔزبط 

ػٛاًِ ِٚزغ١ساد ذاد طٍخ ِجبشسح ثٙرا اٌزجب٠ٓ ٟٚ٘ اٌّسؤٌٚخ ػٓ رجب٠ٕٗ  ِغ عٍّخ ِٓ  0 اٌظب٘سحٌحدٚس 

 0ٚشِب١ٔب ِىب١ٔب  

ِظللب٘س اٌزٍللٛس اٌجظللسٞ ِٚسللزٜٛ اٌزجللب٠ٓ ثللبٌٛلٛب ػٍللٝ  Aim of Research)٠زّضللً ٘للدب اٌجحللش      

االلزظلبي٠خ  اٌؼٛاِلً االسلجبة ٚفضلً  ػلٓ ِؼسفلخ  اٌشل١ٛخِد٠ٕلخ سلٛق فلٟ  ٌٙلرٖ اٌظلب٘سحٚاٌصِلبٟٔ  اٌّىبٟٔ

ٚثٙلرا فبٌجحلش ٠سلؼٝ  ٌلٝ امسلٙبَ فلٟ ِؼبٌغلخ  0ذاد اٌزأص١س اٌّجبشس ػٍٝ ذٌله  اٌزجلب٠ٓ  ٚاٌج١ئ١خ ٚاالعزّبػ١خ

( ثبألثؼلبي اٌّسللزمج١ٍخ ٌٍظلب٘سح ا وّللب Predictionاٌّشلىًد اٌج١ئ١لخ ِللٓ ِٕظلٛز عغسافللٟ ا ٚثبٌزلبٌٟ اٌزٕجللؤ   

  0ِٓ ٘رٖ اٌظب٘سح اٌج١ئ١خ اٌدزاسخ وض١سا فٟ زسُ اٌس١بسبد اٌّىب١ٔخ اٌٛلبئ١خ  رسبػدٚ

 

فملد رلُ االػزّلبي ػٍلٝ اٌج١بٔلبد ٚامتظلب اد    Research Bibliography ofأِلب ِظلبيز اٌجحلش          

أِلب اٌّؼٍِٛلبد اٌزلٟ ٌلُ رزلٛفس ػٕٙلب اٌج١بٔلبد ا ِد٠س٠خ اٌدفبع اٌّدٟٔ فٟ ِحبفظخ ذٞ للبزاٌسس١ّخ اٌزٟ ٚفسرٙب 

رشلىً األخ١لسح علص ا ِّٙلب ِلٓ ِلٕٙظ اٌجحلش   ذفمد رُ اٌحظٛي ػ١ٍٙب ِٓ خًي اٌّمبثٍخ ٚاٌدزاسخ ا١ٌّدا١ٔلخ   

 اٌغغسافٟ ٚرؼد اٌغغساف١ب ِٓ أوضس اٌؼٍَٛ اسزخداِب ٌٍجحش ا١ٌّدأٟ  
 1)

.  

فملد الزضلذ اٌضلسٚزح اٌؼ١ٍّلخ رمسل١ُ اٌدزاسلخ ( Frame of  Research  ٚف١ّب ٠زؼٍك ث١ٙى١ٍلخ اٌجحلش        

ا فٟ ت١ٓ خظلض  األت١ب  اٌسى١ٕخاٌٝ ػدح ِٛاض١غ ا اشزًّ األٚي  ػٍٝ اٌزٛش٠غ اٌغغسافٟ ٌٍحسائك ثحست 

ٚأزٙللٝ اٌجحللش ثخبرّللخ . اٌّٛضللٛع اٌضللبٟٔ ٌدزاسللخ اٌّؼٍِٛللبد اٌزللٟ رزؼٍللك ثب٢صللبز اٌج١ئ١للخ ٌظللب٘سح اٌحسائللك 

 بعبد ٚاٌزٛط١بد ٚلبئّخ ثبٌّظبيز اٌزٟ رُ االػزّبي ػ١ٍٙب .رضّٕذ أُ٘ االسزٕز
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ٌٚؼّلَٛ االطًع ػٍٝ أ٠خ يزاسلخ رٕبٌٚلذ اٌّٛضلٛع اٌحلبٌٟ ثبٌٕسلجخ ٌّحبفظلخ ذٞ للبز  ١ٌُٓٚ ٠زسٓ ٌٍجبتض     

ضّٓ اٌّدح اٌص١ِٕخ اٚ تزٝ خبزط رٍه اٌّلدح ا فبٌدزاسلخ ٘لٟ األٌٚلٝ ِلٓ ٔٛػٙلب ِلٓ ت١لش اٌّٛضلٛع اٌؼساق 

 . ١ٌّٕٓٙغ١خ ٚطسق اسزًي اٌّؼٍِٛبد ثبٌٕسجخ ٌّغزّغ ِحبفظخ ذٞ لبز ػٍٝ تد ػٍُ اٌجبتضٚاٌّضّْٛ ٚا

°( 31-31¯ 50حدٚي اٌّىب١ٔخ ٚاٌصِب١ٔخ ٌٍجحش فززّضً ثّد٠ٕخ إٌبطس٠خ اٌزٟ رمغ ث١ٓ يائسرٟ ػسع    اِب اٌ

ٔبت١خ  اٌجطحب ( ِٓ  شسلب . أِب تدٚي٘ب األياز٠خ ِغ اٌّحبفظخ فزحد٘ب°( 46-° 45 10 ¯شّبال  ٚلٛسٟ طٛي 

( وـُ  ٚرحد٘ب ٔبت١خ أٚز ِٓ عٙخ اٌغٕٛة ٚرجؼد ػٓ ِسوص اٌّد٠ٕخ 36عٙخ اٌغسة ٚرجؼد ػٕٙب تٛاٌٟ  

( وُ ا ٚ  25( وُ ا اِب ِٓ عٙخ  اٌشّبي اٌشسلٟ فزحد٘ب  ٔبت١خ س١د يخ١ً ( ٚ رجؼد ػٕٙب تٛاٌٟ   5ثحٛاٌٟ  

 ت١ب  سى١ٕب  اٌخس٠طخ 43رٕزظُ فٟ  2( و65.52ُرجٍغ   وُ ( ٚثّسبتخ 42  ٔبت١خ امطًػ ( ٚاٌزٟ  رجؼد   

( .أشزًّ اٌجحش فٟ يزاسخ اٌحسائك فٟ ِد٠ٕخ إٌبطس٠خ ٚرح١ًٍ اسجبة تدٚصٙب فضً  ػٓ اٌزٛش٠غ اٌّىبٟٔ  1 

 ٌّساوص اٌدفبع اٌّدٟٔ ٚاألضساز اٌج١ئ١خ اٌّزسرجٗ ػ١ٍٙب.

 

 (1الخريطة)

 ألدارية مىقع مذينة الناصرية من المحافظة ووحذاتها ا

 



 تطوٌر المدنفً مؤتمر الفن والتكنولوجٌا إضاءة معرفٌة                                8102نٌسان 

505 

 

ٓ ثبالػزّبي ػٍٝا ٚشازح اٌجٍد٠بدا ا١ٌٙئخ اٌؼبِخ ٌٍّسبتخا ِد٠س٠خ ثٍد٠خ إٌبطس٠خا ١اٌّظدز: ِٓ ػًّ اٌجبتض

2014. 

 مفهوم التلوث البصري المبحث االول:

يقصد بالتوث البصري ىو تشوية ألي منظر تقع عميو عين االنسان حس عند النظر اليو بعدم ارتياح نفسي 
وصفو ايضآ بأنو نوعى من أنواع  انعدام التذوق الفني, او اختفاء الصورة الجمالية لكل شي يحيط , ويمكن 

 (1)بنا من أبنية  الى طرقات او ارصفة وغيرىا

وىو تغير غير مرغوب فيو  في عناصر البيئة العمرانية من اضافات او تشوىات أو كتل بنائية غير قانونية 
او فراغات غير مصممة او اي اضافات تتنافر مع البيئة  الطبيعية او الوضيفية او القيم الدينية او 

                                                           

 .06,ص0212محمد محمود دىيبة,عمم البيئة ,عمان,(  1)
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يشكل تموث البيئة خطرا . (2)رئيتياالحضارية او الجمالية او المعمارية التي تؤدي الى النفور او االذى فور 
جسيما عمى حياة اإلنسان بصفة عامة, وخاصة إذا كان يعيش في ىذه البيئة. ومن أىم مظاىر تموث البيئة 
التي يمكن رصدىا كثرة القمامة والقاذورات في الشوارع وما يرتبط بيا من مظاىر قمة النظافة العامة, وكذلك 

م وجود أماكن خضراء, باإلضافة إلى الضوضاء التي تعتبر أيضا أحد تموث المياه, وتموث اليواء وعد
وتختمف أشكال تموث البيئة العمرانية في البيئة العمرانية الحضرية في المدن عنيا في  ,مظاىر التموث البيئي

بيا  التموث البصريالبيئة العمرانية الريفية. فباإلضافة لتموث اليواء والضوضاء الذي تعانى منو المدن فان 
يظير عمى شكل تنافر في استخدام األشكال المعمارية واأللوان ومواد البناء وتراكم المخمفات في الشوارع 

يئة العمرانية باإلضافة وعمى أسطح البيوت وفى الشرفات وعمل إضافات وتغييرات تشوه من شكل المباني والب
إلى استخدام اليافطات التجارية والدعائية بشكل يشوه الشكل العام لممدينة. وقد تأثرت العديد من المباني 
األثرية والتاريخية بتمك الظاىرة وتراكمت عمييا االستخدامات واإلضافات والتغييرات التي تسئ وتدىور األثر 

المناطق الريفية في صورة تموث ىوائي ناتج عن أدخنة مصانع انتقمت التاريخي و يظير التموث البيئي في 
من الحضر إلى الريف أو تموث مصادر مياه نتيجة ممارسات ضارة مثل إلقاء المخمفات والصرف الصحي 

فضآل عن باإلضافة لمتموث البصري الناتج عن تنافر األشكال واأللوان ومواد البناء وتراكم مخمفات البناء. 
 (3)المباني امام المناضر الجميمة وأختفائيا مثل البحر او اي مكان توجد بو مياهاقامة 

 

 :  التلوث البصريمصادر  :المبحث الثانً

ان الصورة البصرية قد تؤثر عمى المشاىد اما باالعجاب أو الرفض عن طريق العديد من عناصر االدراك 
النفسية ودرجة ثقافتو وادراكو لمجمال ... الخ, وآخر البصري, وان منيا ما ىو خاص بالمشاىد نفسو وحالتو 

يتوقف عمى طبيعة الصورة البصرية ومدى تفاعميا وجذبيا النتباه المشاىد وتمييز شكميا العام وتوافقيا فيما 
 بينيا ومع البيئة المحيطة بيا

 على امور منها فً المدن خاصة وعلٌة تشٌر الخرٌطة الذهنٌة للمكان

نوات الحركة الرئٌسة التً التً تدرك من خاللها الموقع وقد تكون طرق رئٌسة المسارات: وهً ق -1
 او ممرات مشاة او مجاري مٌاه ...الخ.

الحدود: وهً تزود االحٌاء بحدود تمٌزها وتفصلها عن ؼٌرها وتكتسب تلك الحدود تؤكٌد وقوة  -2
 حٌنما ٌسهل تمٌٌزها او رإٌتها عن بعد.

 سار مثل  تقاطعات الطرق والمٌادٌن ونقط تجمع االنشطة.العقد:وهً نقاط هامة بطول الم -3
وهً منطقة ذات طابع متجانس والتً ٌمكن تمٌٌزها من خالل التجانس واالستمرارٌة االحٌاء: -4

 اوقراءة االجزاء جمٌعآ وكؤنها شً واحد متكامل.

                                                           

يوىانسن يحيى عيد وعمر محمد الحسيني,التموث البصري وتاثيرة عمى سموكيات االنسان واستيعابة لمفراغات (  0)
 .1جامعة عين الشمس,صالعمرانيةالعامة)بحث تحميمي مقارن القاىرة /دمشق( كمية اليندسة,

 .105,ص 0226غسان سموم,اليئة والتمنمية ,التموث البيئي جامعة دمشق  محمد(  3)

http://kenanaonline.com/users/YasserMahgoub/tags/110902/posts
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خدم ألعطاء :هً العناصر الساكنة التً ٌمكن تمٌٌزها والتعرؾ علٌها والتً تستالعالمات الممٌزة -5
 .(4)احساس بالمكان والتعرؾ علٌة من خاللها

 مظاهر ذات الوان متناقظة وصارخة -1
 مظاهر مشوهة الشكل وؼٌر متناسقة -2
 مظاهر نقٌض مظهرها الطبٌعً -3
 مواد ؼٌر موقعها االصلً -4

 )تحلل(اللونً وتقسم الى ماٌلً للتناشزتبعآ  -0
وتشمل على صور االعالنات وتتركز تلك ).التجارٌة والسٌاسٌة الوان االعالناتالتلوث بفعل  -2

الحاالت خاصة فً مراكز المدن الذي تعد مركزآ مهمآ لعٌادات االطباء والمحامٌن والصٌدلٌات 
 (.CPD (فضآل عن بإرة التجمع السكانً ومنطقة 

 
 
 
 

 
 (1صورة)

 التناشز اللونً لالعالنات التجارٌة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 )اللوان واصباغ( بفعل طالء واجهات المبانً -3

فؤولها المبانً التً تمثل هٌكل وحوائط المدٌنة التً ٌجب ان تكون ذات طراز معماري ممٌز بحٌث ٌتناسب 
تصمٌمها ومواد تكسٌاتها مع البٌئة المحٌطة بها، والشوارع والمٌادٌن وممرات المشاة والمساحات المفتوحة 

الربط بٌن الكتل المبنٌة وتعتبر عنصراً بالػ األهمٌة بالنسبة والتً تمثل الحٌاة العامة للمدٌنة وتعمل على 
التً تلفت االنتباه وخاصة فً  .(2فكثٌرآ ماٌستعمل عدد صارخ من االصباغ صورة) للصورة البصرٌة

البناٌات المطلة على الشوارع او التقاطعات وحتى حاالت التؽلٌؾ الخارجً لعدد من البناٌات الحكومٌة 
 مختلفة المعة.  خاصة فهً بؤلوان

                                                           

, منطقة الجندي المجيول( رسالة ماجستسر -احمد جميل شامية,دراسة تحميمية لمتموث البصري في مدينة غزة)حالة دراسة(  4)
 . .02-02,ص0213,كمية اليندسة الجامعة االسالمية,غير منشورة
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 (2صورة)

 االلوان والزخرفة فً عدد من واجهات البٌوت

 

 

 

 )نفاٌات ماء وصلب(تشوٌه اللوان الطبٌعة  -4

تنشر عدد من الحاالت التسً تسهم فً وجود التلوث البصري وخاصة عندما تؽٌر الشكل العام لخصائص 
وتظهر هذه الحاالت عند برك المٌاه والنفاٌات البٌئة بحث تجعلها ؼٌر متوافقة للناضر وتسبب تلوثآ مزعجآ 

والكارتونات وبقاٌا الواح التؽلٌؾ التً ؼالبآ ماتترك بعد ساعات العمل فً االسواق كٌاس واالوالقاذورات و
 (.3وقرب المحالت التجارٌة صورة)
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 (3صورة)

 برك المٌاه الملوثة واكٌاس الناٌلون واالوراق

 

 

 العمرانًللتباٌن تبعآ   -8

ؼٌاب التصمٌم الحضري المتكامل للشوارع تكون االبنٌة المصممه بصورة مستقلة وعالقتها ببعض  -1
 (5)مدخالت المشهد الحضري لهذه الشوارع فاقدة للؽة المشتركة مما ٌجعلها مشهد بصري ملوث

 (.4صورة)

 (4صورة )

 التلوث البصري بسبب التباٌن العمرانً

                                                           

سبل تخفيف العمارة عند تخطيط وتصميم المدينة العراقيةالمعاصرة,بحث مقدم الى اقميم  محمود حسين مصطفى ,(  5)
 .12,ص0210كردستان 
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)صور بناء كبٌر وصؽٌر او قربة بركة ماء او مزبلة او بٌت قدٌم وبٌت جدٌد  عدم تناسق المبانً -2
 (5صورة ) بٌت حدٌث او بٌت طٌن(

 

 

 (5صورة)

 بٌن الجٌد والرديءعدم التناسق فً البناء  

 

 

 

واجهات المبانً التً ازدادت بمختلؾ الطرز العمرانٌة فهذا حدٌث واالخر زجاجً وذلك قدٌم  -3
التفاوت فً  ة من الطرز  المعمارٌة المتنافرة فضآل عنوتنافس البراز اكبر مجموعوكانها بهرجة 

 ارتفاع البناٌات التً التعترؾ بالقوانٌن وال تحترم االسس التنظٌمٌة او عرض  الشوارع المنظمة
 .(6صورة)
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 (6صورة)

 واجهات مبانً وتشكٌالت مثٌرة

 

 (7صورة) الشارع( فً) دباب ماء قماش ومطاعم،شبابٌك وابواب ، كتب عرض السلع والبضائع -4

 

 (7صورة)

 عدم التناسق فً المعروض من السلع والخدمات

 

 

 

 

 

 

فضآل مدنٌة،والطبٌة، النفاٌات وتشمل على انواع عدٌدة من ال )تكدس القمامة وتشوه المنظر الطبٌعً -5
وٌوجد من الملوثات الطارئه التً تعد  حٌوانات مٌتهسكراب،خردة،نفاٌات عن اكوام الهشٌم،سٌارات 

 وقتٌه وتسبب تلوثآ بصرٌآ مثل الشوارع الترابٌة واوقات سقوط االمطار وفترات حدوث الضباب  
 .(8صورة)
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 (8صورة)

 التلوث البصري بالنفاٌات ومواضع سقوط االمطار والشوارع الترابٌة وتكدس القامة.

 

 البٌئٌة هثالثآ:اثار

 عدم االرتٌاح النفسً والضجر مما ٌسبب امراض نفسٌة -1
 عدم التركٌز وفقدان جمالٌة المكان لتباٌن االلوان وتؽٌرها. -2
 ٌترك انطباع خاطئ وٌقود الى عدم مراعاة البٌئة واالهتمام بها. -3
  ٌإدي الى أخفاء سمات المدٌنة وتشوٌش صورتها المعمارٌة والهندسٌة. -4

 رابعآ: معالجاته

 مراني لبعض االبنية ومعالجة الغراغات المتروكو.التخطيط الع -1
 وضع اعمدة االنارة بأرتفاعات مناسبة تتناسب مع الشوارع. -0
 اختيار مواقع مالئمة لجمع القمامة وتحويميا خارج حدود التخطيط العمراني. -3
 التنظيم والترتيب في استخدام اصباغ المباني بشكل متناسق يبعث اليدوء والراحة. -4
 لمباني الميدمة والعمارات المتيرئو حسب الضوابط والقوانين البمدية.التخمص من ا -5
المساحات ية و ر الجميمة مثل المساقط المائظسن قانون يحد من انتشار البنايات الشاىقة امام المنا -6

 الخضراء
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 محدداته البٌئٌة:رابعآ

الجمال, كما انو ال توجد مما ال شك فيو بانو ال توجد اسس ثابتة يمكن تطبيقيا كي يكتسب الشيء صفقة 
معايير محددة لمحكم عميو وتقييمو من منظور الجمال, اال ان ىناك قواعد عامة لم تستنتج من عمم الجمال 
وفمسفتو, بل انيا استنبطت من اعمال تم تنفيذىا واقعيًا, بمعنى ان تمك االسس استنتجت من الممارسة 

ذج ابدي او قانوني قائم يتم تطبيقو لموصول الى شيء والتجربة ومما سبق فان الشيء الجميل ليس بنمو 
جميل, واذا ما سمطنا الضوء عمى خصائص الصورة البصرية والمعايير العامة لتقييميا, فان الصورة البصرية 
تتكون من عنصر واحد أو مجموعة من العناصر المرتبطة, ذات الخصائص المميزة والتي ال يمكن تقييميا 

 بصريا, بمعنى اال اذا تم ادراكيا

 

 القانونٌة -1
سن قانون ٌضبط اعداد االفتات واالعالنات التجارٌة حسب احجامها وانواعها ووالؽرض منها والمكان  - أ

 المالئم لها.
التنسٌق مع الجهات المختصة بفرض جزء من الؽرامات التً تسهم فً تشوٌه صورة المدٌنة عند ترك  - ب

 االنتهاء من العمل. اكوام البناء من الرمل والحصى واالسمنت بعد

 

 التوعوٌة -2
الوعً البٌئً بحٌث ٌفهم االشخاص االبتعاد عن التباٌن فً ارتفاع البناء والزخرفة وااللوان  -1

. 
معالجة النفاٌات بؤنواعها والتترك بالهواء الطلق النها تسهم فً رفع حاالت التلوث  -2

 البصري الى نسبة عالٌة لعدم االرتٌاح منها.
 واالبتعاد عن التداخل بٌنها. للسلع المعروضه ستخدام الٌومًفصل االسواق حسب اال -3

     

 

 
 

 
 
 

                                                           
 1)

ػجد هللا اثٓ اتّد ثٓ سؼد اٌغبِدٞ ا اٌدزاسخ ا١ٌّدا١ٔخ فٟ ِغبي اٌغغساف١ب ٚيٚز ػٍّب  اٌغغساف١خ اٌّس١ٍّٓ ف١ٙب ا سٍسٍخ ػبٌُ  

 3ا ص 2005ٌؼٍّٟ ا  اٌى٠ٛذ ا اٌّؼسفخ ا ِؤسسخ اٌى٠ٛذ ٌٍزمدَ ا


