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 :الممخص
تبحث الدراسة مشكمة التموث البصري في مدينة الفموجة برؤية        

اكاديمية , والسعي لتحميل مظاىرىا واسبابيا وتأثيراتيا الصحية داخل 
المدينة سواء كان في المباني او االسواق او الشوارع , وتراكم القمامة 

من المتوقع ان تأخذ مشكمة التموث البصري والنفايات الصمبة فييا , اذ 
بعدا مؤثرا يزيد من عمق مشكالت البيئة الحضرية لمدينة الفموجة , كونيا 

 من المؤشرات الحديثة لتقييم البيئة الحضرية .
 

DOI 

10.37653/juah.2021.171660 

 8/4/2021 تم االستالم:
 30/6/2021 قبل لمنشر:
 8/9/0208   تم النشر:

 الكممات المفتاحية
 التموث
 البيئة

 التموث البيئي
 التموث البصري

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(3363) 
 

Visual pollution in Fallujah city 
Dr. Salah Adnan Mejawl Al.Dulaimi 

College of Arts – University of Anbar 

Submitted: 08/04/2021 

Accepted: 30/06/2021 

Published: 01/09/2021 

Abstract: 

The study examines examining the problem of visual 

pollution in the city of Fallujah with an academic vision, 

in seeking to analyze its manifestations, causes and 

health effects within the city, whether in buildings, 

markets or streets, and the accumulation of garbage and 

solid waste in it, as it is expected that the problem of 

visual pollution will take an effective dimension that 

increases the depth of problems The urban environment 

for the city of Fallujah, as it is one of the modern 

indicators for assessing the urban environment.   
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 : المقدمة
ونقاء ىوائو وسعتو , المدينة نقيضا لمريف , فاذا كان الريف يتميز بجمالة الطبيعي 

فان المدينة تتمتع ايضا بجمال تصميميا و بجماليا العمراني والطرازات العمرانية الحديثة اال 
ان جمالية المدينة باتت عرضة لمتشوية ألسباب كثيرة جدا منيا الذوق الخاص لبعض 

االرصفة اصحاب الدور او العمارات السكنية او االسواق والمحال التجارية والتجاوز عمى 
والشوارع العامة ومكبات النفايات الصمبة داخل المدينة مما افقدىا سحرىا ورونقيا واناقتيا 
تزامنا مع  تزايد وتيرة النمو الحضري الغير المسيطر عميو حتى اصبحت كل تشويو ىو تموث 

 بصري فعمي .
 مشكمة الدراسة :

ى مدينة الفموجة  تكمن مشكمة الدراسة في حجم التموث البصري الذي تظير عم
 ويمكن صياغتيا عن من خالل التساؤل التالي :

ما ىو حجم التموث البصري وماىي اشكالو في مدينة الفموجة كون ان مدينة الفموجة 
مركز جذب سكانيا واداريا واقتصاديا كبير وىذا يجعميا قطبا سكاني واقتصادي وىي بالتالي 

ان المباني السكنية والعمارات السكنية والتجاوزات تدفع ثمن ىذا التقادم من خالل اشكال والو 
 عمى الشوارع والحدائق العامة وتحويميا ؟

 فرضية الدراسة :
تبحث الدراسة الى محاولة اثبات معاناة البيئة الحضرية في مدينة الفموجة من مشكمة 

تنطمق من التموث البصري وتقييميا من وجية نظر بيئية جغرافية , لذا فان فرضية الدراسة 
كون مدينة الفموجة تعاني تموثا بيئيا بصريا نتيجة الشتراك عوامل طبيعية وبشرية تسيم في 

 تفاقم ىذه المشكمة .
 اهمية الدراسة واهميتها :

تأتي اىمية البحث في مثل ىذا الموضوع ومبرراتو , من امكانية تحول التموث 
ة الحضري وتوسعيا العمراني , فمدينة البصري الى مشكمة مؤذية تقترن بمساعي تنمية المدين

كالفموجة التي ينتظرىا افاق توسع وتطور واعدين من المتوقع ان يشكل ىذا النوع من التموث 
مشكمة كبيرة وىما متزايدا عمى سكان مدينة الفموجة وعمى الحكومة المحمية واالدارية لمدينة 
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امي ىذه الظاىرة , فيما يخص الفموجة خاصة في ظل انعدام وجود ضوابط السيطرة عمى تن
 منطقة الدراسة , يمكن حصر بعض المؤشرات الخطيرة عمى النحو التالي :

الفموجة اول مركز سكاني في محافظة االنبار وىي مدينة مكتظة , وانتشار  -1
 مظاىر التموث البصري مما يزيد من حدة اثارىا الصحية عمى سكان المدينة والزائرين .

بصري مفيوم جديد قد يصعب عمى كثير من السكان ان ظاىرة التموث ال -2
ىيا قد يجعميا مشكمة فيميا وادراكيا , لذا فان انتشار ىذه الظاىرة في المدينة دون وعي تجا

 وثقافية خطيرة تواجو السكان في الوقت الحاضر والمستقبل القريب . بيئية وصحية
 اهداف الدراسة :

الفموجة , وتصنيفيا عمى اسس تشخيص مظاىر التموث البصري في مدينة  -1
 عممية .

تحديد االسباب المؤدية الى انتشار ظاىرة التموث البصري , وتقييم تأثيرىا  -2
 عمى البيئة الحضرية .

 اقتراح طرق لحل مشكمة التموث البصري وسبل تخفيف ىذه المشكمة . -3
 حدود الدراسة :

   33.22  -  17 33.18 28) تقع مدينة الفموجة فمــــــــــــكيا  بين دائرتي عرض    
.   وىي بذلك تشغل الجزء 1(  شرقا    43  50 03 -  43.  44 45شماال وخـــط طول )  )

االوسط من العراق والجزء الشرقي من محافظة االنبار وىي المدينة االولى والمركز االداري 
فييا نير الفرات لقضاء الفموجة , ويشكل موضعيا في ىذا المكان إحدى النقاط التي يقترب 

كم(. وتبعد مدينة الفموجة عن مدينة  57من نير دجمة إذ ال تتجاوز المسافة بينيما عن )
كم( فيما تبعد مدينة الرمادي الواقعة إلى الغرب  67بغداد الواقعة إلى الشرق منيا بمسافة )

واقعة إلى كم( في حين تبمغ المسافة بين مدينة الفموجة ومدينة سامراء ال 48منيا مسافة )
 كم(. 110الشمال منيا   )

وتنحصر الحدود المكانية لمدينة الفموجة ضمن حدود بمدية مدينة الفموجة بمساحة 
( ىكتار والتي تمتد بموازاة الجانب األيسر لنير الفرات, يحدىا من الشرق خط المرور 4000)

ضي الزراعية الواقعة القائم( , ومن الغرب األرا –السريع, ومن الشمال سكة حديد )الفموجة 
في الجانب األيمن لنير الفرات , ومن الجنوب ناحية العامرية , وشغمت موضعًا من األرض 
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( وخريطة رقم 1)الخارطة رقم ) 2( مترًا فوق مستوى سطح البحر50 – 42بمغ ارتفاعو بين )
(2. ) 

 
 

 ( موقع مدينة الفموجة بالنسبة لمعراق ومحافظة االنبار8خريطة )
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 .المصدر :من عمل الباحث باالعتماد عمى وزارة الري, الييئة العامة لممساحة خارطة العراق االدارية

 ( الحدود البمدية واحياء مدينة الفموجة0خريطة )
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المصدر : من عمل الباحث باالعتماد وزارة البمديات مديرية بمدية  الفموجة , قسم تنظيم المدن جداول غير 
 2017منشورة 

 
 المصطمحات الواردة بالبحث :

ىي الوسط او الظروف التي تضم جميع االشياء  : The Environmentالبيئة : 
 . 3التي تؤثر بالكائن الحي 

ىو التغيير المباشر والغير مباشر عمى الخصائص الفيزيائية  : Pollutionالتموث : 
والكيميائية والبيولوجية او االشعاعية في اي جزء من اجزاء البيئة , وذلك نتيجة لتصريف او 
انبعاث او طرح فضالت او مموثات بحيث تؤثر عمى االستخدام النفعي لمبيئة تأثيرا ضارا . 

 . 4ان وحياتو و الكائنات الحية والنظام البيئي االمر الذي قد يؤثر عمى صحة االنس
يعرف بأنو تواجد صنف ما  : : Environmental pollutionالتموث البيئي 

بتركيز أعمى من التكيز المسموح بو في المحددات القياسية البيئية المحمية والعالمية والتي 
 . 5تسبب ضررا 

ريف معين لمتموث البيئي بل ليست ىناك تع : visual pollutionالتموث البصري 
 visual pollutionمجموعة تعاريف ومفاىيم تتفق عمى معنى واحد ىو ان ))التموث البصري 

(( , ىو مصطمح يطمق عمى العناصر البصرية الغير جذابة , سواء كانت العناصر طبيعية 
ان او اصطناعية من صنع البشر , او انو تشويو بصري ألي منظر تقع عميو عين االنس

يحس بعدم االرتياح النفسي وىو يمثل انعداما لمذوق الفني , واختفاء لمصورة الجمالية لكل ما 
. كما يمكن تعريفو عمى انو التموث الذي يؤذي العين  6يحيط باإلنسان من اشياء مشوىو 

ويؤثر في مجمل حالة الرفاىية العامة ويمكن ان يمحق الضرر بالمدينة ويجردىا من صفتيا 
. وفي تعريف اخر يرى ان التموث البصري ىو تدني نوعية الحياة في بعض  7لية الجما

 . 8المناطق ويمكن ان يؤثر عمى القيمة الجمالية لألشياء ويقمل من استمتاع الفرد 
تتفق جميع ىذه التعاريف عمى ان التموث البصري ىو المشيد الذي يراه االنسان وال 

 يا في بيئة المدينة الحضرية ويشوه صفتيا الجمالية .يرتاح لو نفسيا , ويمثل مظيرا سمب
 Landscapeيعمل التموث البصري عمى ادراك نقيضين ىما : جمالية المكان 

Aesthesics  والفوضى البصريةVisual Clutter  لممكان , االولى ىي عبارة عن امر
يا تجاه االشياء حسي وعاطفي بالفطرة متأصل من الذات البشرية وطبيعتيا ميما تبدلت رؤيت
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وتدنى تحسسيا تجاه المحيط الذي يحتوييا وال يمكن لمعين البشرية ان تالمس الجمال اال حين 
يحيطيا مكان ما , ولممكان شروط معينو لكي يكون جميال ىي ان يكون متناغما في تصميمو 

احة ومتناسقا في خطوطو ومتجانسا في الوانو بحيث يكون من الناحية البصرية باعثا لمر 
 . 9النفسية 

اما الثانية فيي عدم التناسق والتناغم وعدم االنسجام في محتويات المكان وتناقضا 
في تصميم اشيائو لذا الفوضى ىي ىدم الجمالية  , والفوضى البصرية ىي قد تتمثل في 
ازدحام احتشاد االشياء واحتجاب الرؤية الطبيعية وتدني االدراك الحسي لترتيب االشياء 

  . 10وبة في فرز اجزاء المشيد بما ال يريح العين والصع
 التناشز الموني والتناشز العمراني :

ان المنظر المشوه بصريا ىو المنظر الذي يمكن تسميتو بالتناشز العمراني 
Physical Chaos  عد التناسق وعدم االنسجام في تصميم المباني وشكميا او في طريقة

عرض السمع في االسواق او نتيجة لتشويو المنظر الطبيعي بفعل انتشار النفايات وغيرىا عمى 
الشوارع واالرصفة , كما ان المنظر المشوىة بصريا ىو المنظر الذي يتسم بما يمكن وصفو 

, والمقصود بو صبغ واجيات مباني المدينة بالوان  Color Disharmonyبالتناشز الموني 
متناقضة وصارخة غير مريحة لمعين وكثرة االعالنات المبيرجة االلوان , المشوشة لمنظر 
ويمكن عد المدينة مموثو بصريا حين يطغى التناشز العمراني والتناشز الموني عمى التناسق 

ىذين االساسين , يسيل من عممية  . ان تصنيف المدينة عمى اساس 11والتناغم فييا 
تشخيص المعالم المموثة بصريا فييا ويقمل من االعتماد عمى الذاتية ويزيد من الموضوعية في 
تحميل المشكمة وايجاد المعالجات ليا ووضع قوانين تحول دون تنامي ىذه المشكمة في 

 المستقبل .
 اسباب التموث البصري :

 ألسباب متعددة اىميا ما يمي : يمكن تمخيص ظاىرة التموث البصري
اسباب تخطيطية : سوء التخطيط الحضري وتدني المستوى الفني لتصميم عمارة المدينة  -1

ومبانييا يمكن حصول عبث كبير في جمالية المدينة من جراء , االمر الذي يؤدي الى 
 مدينة ال يمكن معالجتيا بسيولة .وقوع تشوىات في ال
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تنتشر مظاىر التموث البصري في كثير من االحيان نتيجة اسباب ادارية وقانونية :  -2
لضعف الجياز االداري فقي تنظيم المدينة والتعثر في متابعة المخالفات والتجاوزات عمى 
االمالك العامة من قبل السمطات البمدية والسمطات القانونية ومحاسبة المخالفين , ويزيد 

 حاسبة مسببي التموث البصري .من االمر سوءا عدم وجود قوانين وتشريعات لم
اسباب سموكية : يكون السكان في اغمب االحيان ىم المسبب الرئيس لظاىرة التموث  -3

البصري بسبب السموكيات وتباين االذواق الشخصية ليم في تصميم الوحدات السكنية او 
ر اختيار الوان طالء المباني والمحالت واالسواق او في طريقة عرض السمع او في اختيا

لممارسات الضارة بالبيئة االماكن الغير المخصصة لرمي النفايات وغيرىا من ا
 12الحضرية

اسباب اقتصادية في بعض األحيان يكون الوضع االقتصادي المتدني سببا في  بناء  -4
مسكن أو محل تجاري يتعارض مع شكل المباني في المدينة , سواء شكل المساكن أم 

لعكس أي ارتفاع المستوى االقتصادي ورغبة األسرة في بناء المحال التجارية , وقد يكون ا
 .13مسكن جميل , ومختمف عما ىو موجود في الحي لكنو يكون مسببا لمتموث البصري 

 تشخيص المظاهر المموثة بصريا :
ان االنطباع االول الذي نكونو أتجاه المجتمع الريف او المدينة ىو انطباع بصري 

نراه يمثل في حقيقة االمر البيئة البصرية , وتتوحد معالم الطبيعة  عمى وجو العموم وان كل ما
والعمران التي تمثل انعكاسا لمتصاميم والعمارة والفن والعمميات الطبيعية لتشكل مع بعض  

 لوحة فنية باىرة , ويمكن تشخيص المظاىر التالية لمداللة عمى التموث البصري :
رخة التي تغطي واجيات المباني في المناطق السكنية االلوان المتضاربة المتناقضة الصا -

 والمحال التجارية واالسواق المركزية .
الموحات االعالنية والتجارية والسياسية وغيرىا متباينة االلوان واالشكال , المعمقة عمى  -

 لجسور عمى بعض العمارات السكنيةواجيات المتاجر وعمى الجدران وبدايات الشوارع  وا
 لسمع والبضائع بطريقة عشوائية في االسواق والمراكز التجارية .عرض ا -
تباين الطراز العمراني بين القديم والحديث ضمن المنطقة الواحدة مما يؤدي الى تشويو  -

 واضح في التصميم الداخمي لممنطقة والمدينة بشكل عام .
 انتشار المباني العشوائية الغير منتظمة في ارجاء المدينة . -
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لفراغات المساحية في المدينة وانتشار اكوام الخردة الحديدة واستغالل بعض الساحات ا -
 الداخمية لمكب لمنفايات وكراجات غير مرخصة  لمسيارات .

تشويو المعالم الطبيعية بالمموثات المختمفة السائمة والصمبة , كتغيير لون مياه النير  -
ار الدخان والغازات الضارة نتيجة حرق النفايات وانتشار النفايات عمى ضفافو ومجراه , وانتش

 .14, واكتساء التربة باكوام القمامة المتناثرة في االماكن الغير مخصصة 
 تحميل مظاهر التموث البصري في مدينة الفموجة :

 تم تحميل التموث البصري في مدينة الفموجة عمى النحو التالي :
تكاد تخموا منطقة من المموثات البصرية , وان اختيار المواقع المموثة بصريا : اذ ال  -1

كانت بدرجات متفاوتة , وتتركز مظاىر التموث البصري في المدينة في الغالب في 
المناطق التجارية وفي الشوارع الرئيسية وفي واجيات المباني الكبيرة وبعض الدوائر 

اب لوجود معايير عده الحكومية والصناعية القديم , وقد تم اختيار ىذه المواقع لعدة اسب
 منيا التالي :

 مظاىر ذات الوان صارخة ومتناقضة . -2
 مظاىر مشوىة الشكل وغير متناسقة . -3
 مظاىر عكس مظيرىا الطبيعي . -4
 مظاىر في غير موضعيا المفترض . -5

وعمى ىذا االسس االربعة تم رصد الكثير من المواقع والمباني المموثة بصريا داخل 
رغم فترات الحظر الصحي في  2020الدراسة التي جرت خالل عام  مدينة الفموجة طوال فترة

مدن محافظة االنبار في ظل انتشار جائحة كورونا مستغال فترات رفع الحظر الجزئي , وقد 
 صنفت المدينة عمى النحو التالي :

 تبعا لمتناشز الموني , وتقسم الى : -1
 المعمقة عمى الجدران .التموث البصري بفعل االعالنات التجارية والسياسية  –أ 

 التموث البصري بفعل الوان طالء  واجيات المباني والمنازل السكنية . –ب 
 التموث البصري بفعل تشويو الوان الطبيعة . –ج 

 التناشز العمراني , ويقسم الى : -1
 التموث البصري بفعل عدم تناسق المباني داخل المدينة . -2
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 ع والبضائع في االسواق والمحال التجارية .التموث البصري الناتج عن طريق عرض السم -3
التموث البصري الناتج عن رمي وتكديس النفايات داخل المناطق السكنية والمناطق التجارية  -4

 واالسواق .
التموث البصري الناتج عن المولدات التي تستغل االرصفة وبعض الساحات الفراغة واسالك  -5

 الكيرباء .
ر المرخصة التي تستغل االراضي الفارغة داخل االحياء التموث الناتج من الكراجات الغي -6

 .16السكنية 
 التموث الناتج عن الصرف الصحي . -7
 تحميل مظاهر التناشز الموني وتشمل ما يمي : -8

 التموث البصري بفعل االعالنات التجارية والسياسية المعمقة عمى الجدران : –أ 
االنبار اداريا واقتصاديا ىي مركز تعد مدينة الفموجة من المدن الميمة في محافظة 

تجمع سكاني ميم في محافظة االنبار , لذلك نشاىد في فترات االنتخابات تشيد حركة 
لممرشحين ونشر االعالنات االنتخابية , اضافة الى االعالنات لما تمثمو من مركز تجاري 

سببو لمناظر نية مبمختمف االشكال وااللوان لدرجة اصبحت شوارع المدينة واجيات اعال
 امتزاج االلوان

يرجع ىذا االنتشار الموني والتشابك الى المكانة الكبيرة التي تحتميا مدينة الفموجة 
بوصفيا مركزا سكانيا واقتصاديا كبير بين مدن محافظة االنبار , وكذلك تدفق السمع والبضائع 

مرية والكرمة والخالدية , بأنواعيا وقربيا من العاصمة بغداد وارتباطيا مع مدن الرمادي والعا
كما ان االرتفاع في المستوى المعاشي لمسكان لو دور كبير في اشتداد المنافسة التجارية بين 

 .عبر االعالنات المبيرجة والممونةوالمؤسسات التجارية وتوسعيا وتنوعيا سعيا لجذب الزبائن 
سياسية لمناخبين وفي مدينة الفموجة ال توجد ضوابط بمدية تحدد نشر االعالنات ال

واالعالنات التجارية المشوىة لمعالم المدينة والمؤذية لمبصر , حيث نرى في فترات 
االنتخابات تصبح مدينة الفموجة مصدر اقبال لممرشحين لمترويج لحمالتيم خاصة بعد تبني 

اضحت الحمالت االنتخابية  2003النيج الديمقراطي في تداول السمطة عبر االنتخابات بعد 
اىرة معتادة ومؤذية لمبصر في نفس الوقت وفي ظل ىذه المنافسة السياسية لممرشحين ظ

واالحزاب السياسية يؤدي الى نشر االعالنات والشعارات والممصقات وصور المرشحين 
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لإلعالن عن انفسيم وعن برامجيم السياسية , كل ىذه االعالنات تؤدي الى تموث بصري 
 مفو تمك الدعايات االعالنية .كبير داخل المدينة يمكن ان تخ

 التموث البصري بفعل الوان طالء  واجهات المباني والمنازل السكنية : –ب 
اصبحت مشكمة االلوان واختيارىا من ضمن اىم مظاىر التموث البصري في معظم 
مناطق واحياء مدينة الفموجة وانتشرت بشكل واضح , اذ اصبحت المباني السكنية والعمارات 

تطمى من الداخل والخارج بالوان نشاز وصارخو وفييا الكثير من البيرجة , وفي  السكنية
بعض األحيان تكون الواجية مطمية بأكثر من لون وىذه األلوان تدل عمى قمة الذوق الفني 
لدى مستخدميا , مما يؤدي بالتالي الى حدوث تموث بصري , يؤثر في شكل الحي, وبالتالي 

كمميا وىذه األلوان منافية لمذوق العام , وىي ال تتالءم مع مناخ يؤثر في شكل المدينة بأ
المنطقة المعروف بالمناخ الصحراوي, لذا يجب استخدام األلوان الفاتحة في الطالء الخارجي 
لكونو يقمل من امتصاص االشعاع الشمسي , كما إن العديد من الدراسات أثبتت أن استخدام 

ي لممسكن يؤدي إلى خفض درجة الحرارة في الداخل بمعدل المون األبيض في الطالء الخارج
درجة مئوية وعمى العكس من ذلك يالحظ استخدام األلوان الحارة االلوان القاتمة االسود 
واالزرق وغيرىا في الدول الباردة لكي يساعد ذلك عمى رفع حرارة المسكن لكن نالحظ 

ثير سمبي عمى السكان بشكل عام , وىذا استخدام األلوان الحارة في المدينة مما كان لو تأ
يتطمب استخدام أجيزة التكييف وبوفرة من أجل خفض درجة الحرارة وفي السنوات األخيرة 
ظيرت مشكمة أخرى وىي ألوان الطالء في داخل المسكن اذ يفضل استخدام األلوان اليادئة 

األخضر الفاتح واألزرق التي تساعد االنسان عمى الراحة واالسترخاء ومنيا المون األبيض و 
الفاتح واالبتعاد عن استعمال األلوان الصارخة مثل األحمر والبرتقالي واألصفر لكونيا ألوان 

 .16تؤدي إلى العصبية والتوتر 
 التموث البصري بفعل تشويه الوان الطبيعة : –ج 

ر نتيجة لتموث البيئة الطبيعية بفعل النشاطات االنسانية المختمفة , قد يحدث تغي
وتبدل الوانيا الطبيعة خاصة ان الطبيعة تتمتع بالوان مألوفة في صميميا تكوينيا الكوني , 
وقد يكون ىذا التغير والتبديل وقي حتى زوال المسبب وقد يكون دائمي , وكشفت الدراسة 
الميدانية في مدينة الفموجة عن وجود ىذه المظاىر والتغيرات والتبدالت اذ اختمفت الوان 
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ة سوآءا كانت ماء او تربة او نبات او سماء بفعل العوامل التموث البيئي , االمر الذي الطبيع
 يمكن عده تشوىا بصريا . 

قد يكون لمبعض رأيو في ان االلوان تعطي رونقا وجماال اكثر من المون الطبيعي وىو 
المدينة  راي محق بمجدر ان تتعاد النفس البشرية عمى شيء حتى تتعاده ويروق ليا , كما ان

بال الوان بال حياة لكن يجب اختيار المون المناسب لجميع االذواق او اغمبيا وان يكون 
استثمار المون مراعيا لمراحة النفسية ومتناسقا ومتجانسا مع البيئة الطبيعية لممدينة وموحدا 
ومنسجم مع االحساس بالجمال , ال ان يكون االختيار بشكل عشوائي مبالغ فيو ومشوىا 

 مدعاة لمفوضى البصرية .و 
 التناشز العمراني , ويقسم الى : -8

 التموث البصري بفعل عدم تناسق المباني داخل المدينة : - أ
يعد عدم انسجام ارتفاع الدور والمباني والعمارات السكنية من المؤشرات التي تدل عمى 

يوجد خط سماء موحد التشويو الحاصل في السياق العام لممباني , ونتيجة ليذا التشوية ال 
الفق المدينة  اذ يبدو خط المدينة في االفق متكسر وغير واضح وىو ما يؤثر عمى ادراك 
مشيد االفق  ,كما إن وجود االختالف في ارتفاع األبنية أدى إلى عدم تماسك مشيد المدينة 
 وتواصمو , وأوجد حالة من التشويش البصري لدى المشاىد ألن غياب الطابع العمراني
والطابع المعماري المميز لممدينة , يؤدي إلى فقدان اإلحساس بالوحدة وبالقيم المشتركة بين 
المباني , إذ إن الطابع ىو حصيمة مالمح التشكيل الخارجي السائد في مكان ما بحيث يعطي 
لو شخصية موحدة تميزه عن غيره من المباني , وتدعم قدرة المشاىد عمى إدراكو ومعرفة 

ميزاتو , وكذلك من المؤشرات التي تدل عمى التموث البصري عدم تشابو وتناسق مصدره وم
األبنية من حيث )الطول والعرض( . أي أن المساكن تكون مختمفة في مساحتيا فالبعض 

م(, والبعض االخر يكون  30م ( وىي ذات واجيو تصل إلى ) 800يصل إلى)
ختالف في المساحة قرب بعضيا م( فقط , ىذا اال 9م ( وذات واجيو ) 200بمساحة)

البعض أدى إلى نوع من التشتت في الرؤيا مما خمق تشوىا لمبيئة , وىذا النوع من التموث 
ينتشر في الكثير من أحياء مدينة الفموجة  ومن مظاىر التموث األخرى وجود المساحات 

سبة لمناظر وخمق الفارغة بين المساكن أو المباني , مما جعل المظير العام فيو انقطاع بالن
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حياء , الجديدة في مدينة عدم انسجام في األحياء وىذا ما يالحظ بشكل واضح في األ
 .الفموجة

التموث البصري الناتج عن طريق عرض السمع والبضائع في االسواق والمحال  - ب
 التجارية :

بعرض  يقوم الكثير من أصحاب المحال التجارية سواء في داخل األحياء أو في األسواق ,
البضائع والسمع عمى أرصفة الشارع , تعميقيا عمى االسيجة الحديدية لمشوارع الرئيسية , أو 
عمى شكل تكديس البضائع وغيرىا من طرق العرض رغبة منيم في جمب اكبر عدد ممكن 
من الزبائن او ىي عممية منافسة مع   المحال األخرى , لذا اصبحت ىذه الظاىرة مموثا 

لألسواق وشوارع المدينة وتنتشر ىذه الظاىرة في سوق المنطقة التجارية لممظير العام 
المركزية في مدينة الفموجة  , والشارع الرئيس في سوق الفموجة القديم وقرب مطعم حجي كريم 

 وقرب المحكمة , وبالقرب من مأكوالت احمد ياسين .
طق السكنية والمناطق التموث البصري الناتج عن رمي وتكديس النفايات داخل المنا - ت

 التجارية واالسواق :
أصبحت النفايات من أكثر مظاىر التموث انتشارا في مدينة الفموجة , إذ يالحظ تراكم 
ىذه النفايات وبكميات كبيرة في كل احياء المدينة تقريبا وقد يكون ىذا التراكم عمى الرصيف 

ما خمق شكال غير الئق بعيدا عن أو في الشارع أو في األسواق أو في الساحات الفارغة , م
الحضرية  فضال عن الرائحة الكريية والغازات الضارة نتيجة تكدس النفايات  , وانتشار 
الحشرات والقوارض وما تسببو من أمراض , وفي الكثير من الحاالت تنتشر النفايات بالقرب 

المدينة , ويرجع  من الحاوية وليس بداخميا وىذا دليل عمى قمة الوعي البيئي لمسكان في
النفايات إلى قمة المالكات البمدية المسؤولة عن عمميات التنظيف والتوسع الكبير  انتشار

النفايات  وحدىا  انتشارألحياء مدينة الفموجة , وعدم االخالص بالعمل , وال تعد مشكمة 
في حيث مظاىر التموث , و انما أشكال الحاويات وأحجاميا المختمفة وسوء توزيعيا الجغرا

انيا توجد في مناطق ومناطق اخرى تفتقر ليا , فضال عن قدم الكثير من الحاويات وتيرئيا 
أعطت شكال غير الئق لممدينة , اضف الى ذلك اختالف ألوان الحاويات ما بين األحمر 
واألصفر والفضي , مما زاد من النشوز البصري في المدينة , أضاف مشكمة بصرية تضاف 

 الى مشاكميا .
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التموث البصري الناتج عن المولدات التي تستغل االرصفة وبعض الساحات الفراغة   - ث
 واسالك الكهرباء :

نتيجة لمتدىور الحاصل في الطاقة الكيربائية في العراق بشكل عام و مدينة الفموجة 
والضغط اليائل عمى شبكة الكيرباء التي ىي باألصل  2003وتوسع احياء المدينة ما بعد 

مة , انتشرت المولدات األىمية الكبيرة الحجم , لكن أسالك ىذه المولدات وانتشارىا قدي
وتشابكيا أصبح ظاىرة تموث المدينة , فكثرة األسالك وتشابكيا خمق صورة غير مريحة 

 لمناظر . 
التموث الناتج من الكراجات الغير المرخصة التي تستغل االراضي الفارغة داخل  - ج

 : االحياء السكنية
من مظاىر التموث البصري داخل مدينة الفموجة ىو الكراجات الغير منتظمة وغير 
مرخص داخل بعض االحياء السكنية واالسواق بسبب كثرة الساحات الفارغة بسبب تيديم 
بعض البيوت والدور السكنية او العمارات والمحالت التجارية جراء االحداث العسكرية 

اثر بشكل كبير عمى نسيجيا  2016الى  2003دينة لما بعد واالرىابية التي مرت بيا الم
الحضري والعمراني , ومن مظاىر التموث البصري األخرى كثرة مواقع االنتظار بالنسبة 
لمسيارات عمى جانبي الطريق , وذلك يرجع إلى عدم وجود أماكن مخصصة لوقوف السيارات 

ارع وىو ما أدى إلى خمق اختناقات , اضافة الى  تجاوز الباعة المتجولين عمى ىذه الشو 
مرورية ,  وتعاني المدينة أيضا من األنشطة التجارية في مركزىا , مما سبب اختناقا مروريا 

 في مركزىا .
 التموث الناتج عن الصرف الصحي . - ح

تعد خدمات الصرف الصحي المعيار الذي تقاس بموجبيا كفاءة خدمات الحي 
لتي يضميا وجود شبكة مجاري منظمة وصحية ومتكافئة مع السكني , والوحدات السكنية ا

زيادة عدد السكان في المدينة , وزيادة نشاطاتيم وفعالياتيم الحياتية المختمفة , وتقسم أنظمة 
الصرف الصحي في المدينة إلى نوعين من الصرف ,األول مجرى خاص لممياه الثقيمة , و 

ستقل والنوع االخر يكون مشترك او موحدا اخر لصرف مياه االمطار قد يكون منفصل او م
لمياه االمطار والمياه الثقيمة . ظير من المسح الميداني عدم توفر شبكة مجاري رئيسة 
لصرف المياه الثقيمة ومياه األمطار, وفي كثير من األحيان يحدث انسداد في أنابيب الصرف 
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يئية كبيرة , كانتشار الصحي  مما يسبب تسريب في الشبكة , وظيور مشاكل و أضرار ب
. اضافة الى المنظر غير المقبول الذي يشكل أحد مظاىر التموث 17األمراض واألوبئة 

البصري في المدينة والروائح الكريية التي تحدثيا في ضمن بيئة المدينة واألحياء السكنية 
أدى إلى انتشار فيـــــــــيا , و تالحظ ىذه المشكمة بشكل واسع في حي الجوالن والجغيفي , مما 

         برك المياه اآلسنة بشكل الفت لألنظار حول فتحات التصريف .
 التأثير الصحي لمتموث البصري في مدينة الفموجة :

لمتموث البصري تأثيرات صحية محتممة ولو تأثير ايضا عمى الرفاىية العامة لمسكان 
التموث البصري تكمن في فقدان , اذ تشير الكثير من الدراسات الطبية والنفسية ان خطورة 

االنسان االحساس بالجمال وانييار االعتبارات الجمالية لدرجة تضطر االنسان في نياية 
االمر الى قبول كل التشوىات والمناظر الضارة بالذوق العام ويرضى بشيوعيا ,  ومن ثم 

لبصري يمكن ان تصبح بالمقياس المرئي عرفا قائما بذاتو . وترى دراسات اخرى ان التموث ا
يكون لو تأثيرات عمى الصحة العقمية لإلنسان وعمى عموم السموك االجتماعي , وقد تكون ليا 

 اثار تراكمية عمى صحتنا والتي يمكن ان تزداد بمرور الزمن .
ىناك العديد من االثار السمبية لمتموث البصري ومنيا األثر النفسي  ,إذ لمبيئة اثرا 

الجسدية و النفسية والسموكية لإلنسان , وعندما ال يوجد تناغم أو كبيرا عمى  الفعاليات 
انسجام في البيئة المحيطة سيؤدي ذلك إلى أضرار نفسية جسيمة , وقد أكدت الكثير من 
الدراسات تأثير التموث البصري بالسموك االجتماعي لإلنسان وقد يكون لو آثار تراكمية صحية  

. والحظت  18ري ومرض قرحة المعدة والقولون العصبي مثل ارتفاع ضغط الدم  ومرض السك
بعض الدراسات أن الكثير من الناس تفضل االلوان اليادئة )االخضر االرزق البحري الوردي( 
اكثر من األلوان المتوىجة )األحمر والبرتقالي( نتيجة لقياميم بالعديد من التجارب النفسية 

رون باليدوء والسكينة عند النظر إلى األلوان عمى عينة من السكان , تبين أن األشخاص يشع
اليادئة  بينما يشعرون بالتوتر والعصبية عند النظر إلى األلوان المتوىجة )الحارة( لمدة طويمة 
, وىذا األمر يفسر األثر النفسي الكبير لمتموث البصري  , إذ إن الشخص إذا كان دائم 

متوىجة واالشكال الغير متناسقة حتما سيؤدي المشاىدة لممناظر غير المريحة  , واأللوان ال
 .19الى مشاكل نفسية كبيرة 
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 سبل عالج ظاهرة التموث البصري :
ان ظاىرة التموث البصري ىي ظاىرة صعب التخمص منيا في ظل توسع المدن 
وتنامي السكان والمجتمعات مع ما يرافقيا من مظاىر مموثو بصريا , لكن يمكن القيام ببعض 

التي من شانيا ان التخفيف من مظاىر التموث البصري ويمكن تطبيق ذلك عمى االجراءات 
 مستويين ىما :

عمى المستوى التخطيطي : من خالل تضمين مخططات المدينة قيما حسية ومادية ,  -1
 تنظم االنماط الحضرية والعمرانية عند تخطيط المدينة .

مستدام يعتمد عميو عمى المستوى المعماري :وذلك من خالل وضع جياز سيطرة  -2
المخطط المعماري في معالجة التغيرات البصرية التي تطرأ عمى النسيج الحضري 
لممدينة , سواء كانت تغيرات تفصيمية عمى مستوى المباني المنفردة او اجمالية تشمل 

 كل الفضاءات المفتوحة .
 : االجهزة والمعدات التي استخدمت في الدراسة الميدانية

عدة معدات لتوثيق الدراسة وحجم التموث البصري في مدينة الفموجة و وكانت تم استخدام 
( , تبمغ دقة  D7100 Nikonالوسيمة االساسية لمتصوير الفوتوغرافي ىي كاميرا نيكون )

انش وبدقة  3.2ميكا بكسل تحتوي عمى شاشة عرض خمفية بحجم  24.1التصوير فييا 
 10iالالسمكي , واالخرى ىي كاميرا موبايل ىونر مميون بكسل وتتميز بخاصية االتصال 1.2

 ميكا بكسل . 32تبمغ دقة التصوير  
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 طريقة القياس والتقييم لظاهرة التموث البصري في مدينة الفموجة :
تم االعتماد في الدراسة الميدانية عمى طريقة سميث بمعيار االستجابة لتحديد المموثة 

 في مدينة الفموجة وذلك وفق التالي :Psychological    Response Guidelineبصريا 
يقوم معيار االستجابة النفسية عمى رصد االحساس النفسي االرتدادي الذي يمكن ان ينتاب 
المرء عند النظر الى مشيد يشتبو بتموثو بصريا , ولتطبيق ىذا المعيار تم اجراء فحوصات ل 

وبمستويات ثقافية متباينة وذلك عن طريق شخص من كال الجنسين وبأعمار مختمفة  113
عرض صور مختمفة االشكال وااللوان لظواىر يشتبو بتموثيا بصريا من الصور التي التقطت 
في الدراسة الميدانية , وفي كل صور يتم عرضيا يالحظ ويتم تسجيل ردود االفعال تجاه 

مبية وشعور بعدم الصور المعروضة دون عمميم , وبمجرد ان يتم تسجيل اي ردة فعل س
االرتياح تجاه صورة من الصور المعروضة , يتم تسجيميا عمى انيا مموثو بصريا , ويتم 
اعتبارىا مموثو بعد حصر اكثر من نصف العينة التي خضعت لمتجربة , ويمكن زيادة حجم 

 العينة وتقميصو حسب عدد الصور المعروضة ويجب ان يكون عدد العينة فرديا دائما .
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( التوزيع الجغرافي لمسكان حسب األحياء السكنية والمساحة/ هكتار في 8جدول رقم )
 0202مدينة الفموجة عام 

مساحة الحي  عدد السكان  الحي ت
 /ىيكتار

 38.3 6521 الرصافي 1
 35.9 10586 المعتصم 2
 144.6 27353 الجوالن 3
 59.3 12099 األندلس 4
 41 13480 الجميورية 5
 126.1 14481 المعممين 6
 123.6 17693 الضباط 7
 58.4 11784 الوحدة 8
 116.1 19475 الشرطة 9

 142.7 17404 القادسية 10
 98.7 20523 الرسالة 11
 119.8 19155 نزال 12
 101.4 6757 التأميم 13
 183.5 1075 الصناعي 14
 135.1 7820 الخضراء 15
 180.1 11101 اليرموك 16
 57.9 278 السالم 17
 154.5 585 األمين 18
 133.7 311 المأمون 19
 144.8 343 المنصور 20

 2195.5 218824 20المجموع 
 المصدر من عمل الباحث باالعتماد عمى : 

وزارة التجارة ,الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية , فرع االنبار , قسم الحاسبة االلكترونية ,جداول غير -1
 .2018منشورة 
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( معمومات اساسية حول العينة التي خضعت لالختبار تبعا لطريقة االستجابة 0جدول )
 النفسية

 العدد المؤشر الثانوي المؤشر الرئيس
 250 ذكور  الجنس 

 248 اناث 
 25  19 – 10 العمر 

20 – 29  30 
30 – 39  33 
40 – 49  40 
50- 59  40 
60 – 69  50 

 35 ال يقرا وال يكتب  المستوى الثقافي 
 35 ابتدائية

 40 متوسطة 
 55 اعدادية 

 55 بكالوريوس
 60 شيادات عميا 

        498العدد الكي لمعينة                                
 المصدر : الدراسة الميدانية في منطقة الدراسة .            

 : النتائج
البصري من المموثات الخطيرة عمى البيئة السكنية في مدينة الفموجة , عمى عد التموث  -8

الرغم من عدم إعطاء أىمية كبيرة ليذا النوع من المموثات سواء من الجيات المسؤولة , 
 أم من السكان انفسيم .

ضعف سمطة البمدية , وعدم وجود قوانين تردع المواطنين من االستمرار في عممية  -0
 إلى حدوث ىذا النوع من التموث في المدينة . التموث , أدت
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عدم اكتراث السكان بالجوانب الجمالية لمدينة الفموجة , اي االىتمام يكون بالجانب  -3
 الجمالي لممبنى السكني منفردا .

ىناك الكثير من األلوان  والتصاميم لممباني أو لممساكن أو لممحال التجارية ,ال تنسجم  -4
خ استخدام بعض مواد البناء الحديثة قد ال ينسجم مع منا مع مناخ المدينة , وحتى

 المنطقة مما يسبب تموثا بصريا 
اختالف ألوان واجيات المساكن , الذي كان لو التأثير الكبير في شكل المدينة وجماليا  -5

 وعدم تناسق مشيد الشارع , وعدم انسجام المباني وغيرىا من المظاىر.
 خفيف من التموث البصري في مدينة الفموجة :الحمول والتوصيات المقترحة لمت

ىنالك مجموعة من المقترحات التي يمكن ان تساعد لمحد من ظاىرة التموث البصري في 
 مدينة الفموجة وىي عمى الشكل التالي :

تعظيم دور بمدية مدينة الفموجة في وضع قوانين صارمة ورادعة لكل انواع التجاوزات ,  -1
اجل تقميل نسبة التموث البصري واجبارىم عمى اختيار تصاميم  تمزم السكان بتنفيذىا من

لواجيات معينة موحدة والوان موحدة ليا , عمى غرار سوق القمعة في اربيل , اضافة الى 
تشديد الرقابة عمى المقاولين المنفذين والمالك وضرورة التزاميم بالتعميمات والتوجييات 

 او المالك التغير اال بتوجيو من البمدية . والقوانين المفروضة , وال يحق لممقاول
 توحيد شكل الشرفات والواجيات لمتقميل من المناظر غير المتجانسة . -2
العمل عمى اطالق حمالت تشجير الشوارع والجزرات الوسطية , وعمل حاجز يحجب  -3

 المناظر المشوىة لمدينة الفموجة .
جميع احياء المدينة , وزيادة اعداد  زيادة اعداد العاممين في مجال جمع النفايات وتغطية -4

 الحاويات واحجاميا , من اجل التقميل من انتشار النفايات .
فرض غرامات كبيرة عمى كل شخص يقوم برمي النفايات في االماكن الغير مخصصة  -5

 ليا داخل االحياء السكنية وفي االسواق وعمى ارصفة الشوارع .
ياء السكنية الذي بدوره يقمل من التموث االىتمام بمشكمة الصرف الصحي داخل االح -6

 البصري .
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مراعاة العناصر المرئية القديمة  عند اي عممية تحديث في التصميم الحضري لممدينة  -7
,ومحاولة ترميميا بالشكل الذي يميق بشكل المدينة من دون المساس بشكل وتاريخ ىذه 

 المباني وشكميا .
ائي المتقطع , واصالح شبكة الكيرباء و محاولة إيجاد حمول لمشكمة التيار الكيرب -8

االسالك القديمة , وبذلك نستطيع التخمص من أسالك المولدات التي تنتشر في جميع 
 األحياء , و تنظيم أسالك المولدات الكيربائية بحيث ال تسبب  منظرا غير مالئم مشوه .

الرض اسوة العمل عمى مد اسالك الكيرباء واسالك الياتف وخطوط االنترنيت تحت ا -9
بالدول المتقدمة , والتخمص اعمدة الكيرباء والياتف القديمة التي تنتشر في المدينة 

 وتوحيد أطوال أعمدة اإلنارة لكي تكون مظيرا جماليا اكثر من كونو تشوىا بصريا .
 صور لبعض مظاىر التموث البصري في مدينة الفموجة
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                          1/10/2020المصدر : الدراسة الميدانية بتاريخ ,
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