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 التلوث البصري يف مدينة الكوفة
 

 أ.م.د. عمي لفتة سعيد                                                 
 جامعة الكوفة / كمية االداب                                                 

 المستخمص
ة المدف الكبيرة يعد تموث البيئة الحضرية مف اىـ المشاكؿ التي تعاني منيا المدف وخاص     

والمتوسطة الحجـ وىذا ناجـ عف ازدياد عدد السكاف فييا وما يتمخض عنو ازدياد التموث 
بمختمؼ انواعو ومنيا التموث البصري . والبيئة تعني وحدة متجانسة مف العالـ المادي واالنساف 

 و كميا .الذي يعيش فيو ويغيره عف طريؽ العمؿ ويطوره يوميا بدوف توقؼ عبر مراحؿ حيات
اف تموث البيئة يأتي نتيجة لألنشطة المختمفة وىذا التموث يؤدي الى اثار سيئة عمى     

المجتمع في المدينة ويعمؿ عمى اضعاؼ طاقتو وقدراتو االنتاجية . وتعد مدينة النجؼ االشرؼ 
ردة واحده مف ىذه المدف التي تعاني مف ىذا النوع مف التموث بسبب الزيادة السكانية المضط

التي تشيدىا ىذه المدينة نتيجة لألىمية الدينية المتمثمة بوجود مرقد االماـ عمي )ع( . وتوصؿ 
البحث الى مجموعة مف االستنتاجات منيا ، يمثؿ التموث البصري انعداـ مظاىر الجماؿ في 

موقع المدينة كتشوه المباني وانتشار المناطؽ المتخمفة وغياب التنظيـ والتنسيؽ بيف عناصر ال
لمبيئة المحيطة بمدننا . يعتمد تقييـ الجماؿ في المدينة عمى:  جماؿ الجوىر: وىو جماؿ الناتج 
عف تكامؿ االداء الوظيفي . و جماؿ المظير : وىو جماؿ الناتج عف تكامؿ االداء المرئي  . 

ع التموث اف التموث البصري ال يمكف قياسو بأجيزة الكترونية دقيقة كما ىو حاصؿ مع باقي انوا
وىذه تعتبر مشكمة بحد ذاتيا عند الباحثيف في ىذا المجاؿ . ولكف اكتشؼ اخيرا اف ىذا النوع 
مف التموث يمكف قياسو بواسطة االحاسيس والمشاعر التي تتولد عند مشاىدة منظر معيف والذي 

لكوفة في يرتبط بدرجة الوعي المعماري والحس الفني . تتمثؿ اسباب التموث البصري في مدينة ا
جوانب عديدة منيا البناء العشوائي و العشوائيات السكنية و االختناقات المرورية و تراكـ النفيات 

 و التموث الناتج عف المؤسسات الصناعية .
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Summary                                                                            

         The urban environment of the most important problems of the 

cities, especially large and medium-sized cities and the pollution caused  

   by the increasing number of population in and the resulting increase in 

pollution of various kinds, including visual pollution. And the 

environment means a homogeneous unit of the physical world and the 

man who lives in it and change it by working and develops a daily non-

stop through the stages of his life entirely. 

    The pollution of the environment is a result of the various activities 

and this pollution leads to adverse effects on the community in the city 

and works to weaken his energy and abilities productivity. Najaf, the 

holy city is one of those cities that suffer from this type of pollution due 

to the steady population increase taking place in this city as a result of 

the religious importance of the existence of the shrine of Imam Ali (AS). 

The research found a set of conclusions which, represents a lack of 

visual pollution manifestations of beauty in the city Ki_oh buildings and 

the spread of underdeveloped areas and the lack of organization and 

coordination between elements of the site to the environment 

surrounding our cities. Beauty evaluated in the city: the beauty of the 

essence: the beauty resulting from the integration of functionality 

depends. Appearance and beauty: the beauty of it is caused by the 

integration of visual performance. The visual pollution can not be 

measured with an electronic accurate as is the case with other types of 

pollution, and this is considered a problem by itself when researchers in 

this field. But finally discovered that this type of pollution can be 

measured by feelings and emotions that are generated when you are 

watching a particular stock, which related to the degree of awareness of 

architectural and artistic sense. The causes of visual pollution in the city 

of Kufa, in many aspects, including indiscriminate construction and 

residential slums and traffic jams and Alnviac accumulation and 

pollution from industrial enterprises. 
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 المقدمة
يعد تموث البيئة الحضرية مف اىـ المشاكؿ التي تعاني منيا المدف وخاصة المدف الكبيرة      

والمتوسطة الحجـ وىذا ناجـ عف ازدياد عدد السكاف فييا وما يتمخض عنو ازدياد التموث 
نساف بمختمؼ انواعو ومنيا التموث البصري . والبيئة تعني وحدة متجانسة مف العالـ المادي واال
 الذي يعيش فيو ويغيره عف طريؽ العمؿ ويطوره يوميا بدوف توقؼ عبر مراحؿ حياتو كميا .

اف تموث البيئة يأتي نتيجة لألنشطة المختمفة وىذا التموث يؤدي الى اثار سيئة عمى     
المجتمع في المدينة ويعمؿ عمى اضعاؼ طاقتو وقدراتو االنتاجية . وتعد مدينة النجؼ االشرؼ 

حده مف ىذه المدف التي تعاني مف ىذا النوع مف التموث بسبب الزيادة السكانية المضطردة وا
 التي تشيدىا ىذه المدينة نتيجة لألىمية الدينية المتمثمة بوجود مرقد االماـ عمي )ع( .

 مشكمة البحث:  
تموث ىؿ تعاني مناطؽ واحياء مدينة الكوفة المقدسة وشوارعيا الرئيسة مف مشكمة ال -5  

 البصري خاصة بعد التغيير الذي حصؿ في العراؽ عموما والمدينة خصوصا ؟
 ماىي االسباب التي ادت الى وجود ىذه المشكمة في المدينة ؟  -5

 فرضية البحث:  
تعاني مناطؽ واحياء مدينة الكوفة المقدسة وشوارعيا الرئيسة مف مشكمة التموث البصري  -5

 لدراسة الميدانية التي قاـ بيا الباحث .وبشكؿ واضح لمعياف مف خالؿ ا
يعد اىماؿ المواطنيف مف جية و مؤسسات الدولة المعنية مف جية اخرى مف اىـ االسباب  -5

 التي ادت الى وجود مشكمة التموث في مدينة الكوفة المقدسة.
 ىدؼ البحث:  

مبية عمى المجتمع القاء الضوء عمى مشكمة التموث في مدينة الكوفة المقدسة واالثار الس -5
 فييا.

الكشؼ عف االسباب التي ادت الى ىذه المشكمة والمتمثمة بغياب الوعي عند الكثير مف  -5
شرائح المجتمع وغياب دور الدولة في معالجة ىذه الظاىرة التي انتشرت بشكؿ واسع بعد عاـ 

 ـ.5005
 اىمية البحث:  
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بر المشكالت في ىذا العصر واستمرار تنبع اىمية البحث مف اف ىذه االىمية تعد مف اك   
انتشارىا عمى ىذا النحو ييدد المستقبؿ العمراني في مدينة الكوفة المقدسة لذا يجب التصدي 

 ليذه الظاىرة بجدية وحـز .
 ىيكمية البحث:  

 مف اجؿ الوصوؿ الى ىدؼ البحث فقد قسـ الى :  
 اوال: حدود منطقة الدراسة .
 ري وابعاده ومعايير الجماؿ .ثانيا : معنى التموث البص

 ثالثا: قياس مشكمة التموث البصري .
 رابعا: ابراز مسببات ومظاىر التموث البصري في مدينة الكوفة المقدسة.

 خامسا: االستنتاجات والمقترحات .
 أوال : حدود منطقة الدراسة :  

 - 19ئػػػرة عرض )شرقًا ودا 1(55 - 59تقع مدينة الكوفة فمكيًا عند تقاطع خط طوؿ )     
 شمااًل .  1(55

( ، 5وىي بيذا الموقع مف المدف التي تقع في الجزء الجنوبي الغربي مف العراؽ خريطة )     
تقع مدينة الكوفة في الجانب الشرقي لمحافظة النجؼ االشرؼ ، وتقع الى الجانب الغربي لشط 

لمائي الميـ فييا ، اذ تعد مركزًا الكوفة الذي ىو فرع ميـ مف نير الفرات والذي يعد المورد ا
حضريًا ميما بالنسبة لمحافظة النجؼ االشرؼ يحدىا مف الشماؿ ناحية الكفؿ )محافظة بابؿ( 

كـ( ومف الغرب مركز مدينة النجؼ ،  1كـ( ومف الشرؽ ناحية العباسية بمسافة ) 50بمسافة )
كـ( ، وعف  560نة بغداد )كـ( ، فيي تبعد عف مدي 55ومف الجنوب قضاء المناذرة بمسافة )

 ( .61كـ( وعف مدينة الديوانية ) 78كـ( وعف مدينة كربالء ) 10مدينة الحمة )
ونظرًا ألىمية المركز التاريخي والديني فييا فقد اصبحت المدينة مقصد تجمع فيض واسع     

ة ونموىا مف الزائريف ، االمر الذي منحيا اىمية موقعية اسيمت بشكؿ مباشر في تطوير المدين
 الحضري .
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 ( موقع مدينة الكوفة المقدسة من المحافظة1خريطة )

 
المصدر: وزرارة الموارد المائية ، مديرية المساحة العامة ، قسـ انتاج الخرائط ، خريطة محافظة 

 ـ.500000: 5النجؼ االدارية بمقياس 
 ثانيا : معنى التموث البصري وابعاده ومعايير الجماؿ :  

انعداـ مظاىر الجماؿ في المدينة كتشوه المباني وانتشار المناطؽ المتخمفة وغياب  يمثؿ      
التنظيـ والتنسيؽ بيف عناصر الموقع لمبيئة المحيطة بمدننا ما يعرؼ بالتموث البصري الذي 
يؤثر سمبا عمى قدرة االنساف عمى االدراؾ ويفسد الذوؽ العاـ ويخمؽ حالة مف التوعد عمى كؿ ما 

 .(5)ىو قبيح

                                                           

نشواف جاسـ محمد الزيدي ، التموث البصري في مدينة الموصؿ )دراسة في جغرافية التموث(، مجمة دراسات  (1)
.575، ص5055( ، 55موصمية ، العدد)  
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والتموث البصري ىو كؿ ما يؤذي البصر مف مناظر قبيحة غير متجانسة وغير متناسقة      
مشوىة لمشكؿ الجمالي لمبيئة العمرانية بجميع مستوياتيا ، فالتعايش البصري لإلنساف يمعب دورا 

لتي خطيرا في توجيو سموكياتو وتنعكس ىذه السموكيات نتيجة تراكمات ورواسب لمبيئة المحيطة ا
تفتقر الى الجماليات وال تشيع في اجوائيا اال ما ىو قبيح وغير متناسؽ او متجانس . وعميو 
فتكوف المحصمة النيائية انعكاسا سمبيا عمى المجتمع فانعداـ الجماؿ يؤدي تدريجيا الى فساد 

ناتج العاـ الذوؽ العاـ وشيوعو وبالتالي تدىور الحالة النفسية لممواطف وتدميرىا مما يؤثر عمى ال
 .(5)لممدينة
كما اف التموث البصري يطمؽ عمى العناصر البصرية غير الجذابة وىي المناطؽ الطبيعية       

والبشرية او أي شيء اخر يريد الشخص اف ينظر الييا وىذا يعني اف صورة أي منظر ليا تأثير 
 . (5)عمى احاسيس الناظر الييا

 
تمؼ فيو الحكـ مف شخص آلخر ولكف الجماؿ يتطمب اف الشعور بالجماؿ امر نسبي يخ     

استيفاء شروط خاصة خاضعة لقوانيف الطبيعة ، فنظرية الجماؿ تختص بما يمكف ادراكو وما 
يثير االعجاب او االستياء وادراؾ الجماؿ قد يصؿ االنساف بواسطة الشعور وىو ما يسمى 

لشيء ومعانيو وما يرتبط بو مف ذكريات بالجماؿ العاطفي الذي تكمف ادواتو المعنوية في قيمة ا
ورموز ومشاعر وقد يصؿ االنساف بالفكر والمنطؽ وىو ما يبقى خالدا ولو اثار كبيرة وىو ما 
يسمى بالجماؿ الفكري الذي يكوف وظيفيا وبناًء عمى ما تقدـ يمكف القوؿ باف الجماؿ الذي نراه 

ا الحواس وتبعث الشعور بالتوافؽ وعدـ التنافر لمبيئة العمرانية انما ىي صفو لمقيـ التي تتمتع بي
 .  (5)بيف التشكيؿ المعماري والبيئة المحيطة بيا

                                                           

شبكة المعمومات الدولية ،  (2) www.yahoo.com دوف عنواف او ناشر ، مركز المعمومات ، بحث  
 واالحصاءات الدولية ، دوف سنة طبع .

اسامة محمود ابراىيـ ، التموث البصري واثره عمى المدينة المصرية المعاصرة، مؤتمر االزىر اليندسي  (3)
 الدولي التاسع ، مجمة االزىر اليندسية ،  دوف وجود صفحة .
 

موث البصري في مدينة الموصؿ )دراسة في جغرافية التموث(، مصدر سابؽ ( نشواف جاسـ محمد الزيدي ، الت5)
.575، ص   

http://www.yahoo.com/
http://www.yahoo.com/
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 معايير تقييـ  الجماؿ :  
تعتمد حقيقة االشياء عمى الصورة المرئية والبصرية لألشكاؿ أي ما تدركو العيف دوف     

في تحديد وتكويف الصورة البصرية  االلتفات الى ابعادىا المختمفة حيث يمعب االدراؾ دورا كبيرا
ليا وقد وجد انو عمى الرغـ مف التبايف بيف الناس في ميوليـ واتجاىاتيـ واذواقيـ اال انو امكف 
الوصوؿ لقواعد عامة لتقييـ الجماؿ تعتمد عمى الدراسات المتعمقة بتحميؿ انفعاالت االنساف في 

 : (1)نور وىي تتألؼ مف عامميفمواجية الشكؿ والتكويف والمممس والموف والظؿ وال
 جماؿ الجوىر: وىو جماؿ الناتج عف تكامؿ االداء الوظيفي . -5
 جماؿ المظير : وىو جماؿ الناتج عف تكامؿ االداء المرئي  . -5
 ثالثا : قياس التموث البصري  :    

طريؽ  يعد التموث البصري نتاجا لمؤثرات وضغوط خارجية تصؿ الى دماغ االنساف عف       
العيف البشرية المبصرة . والذي ينتج عنو ردة فعؿ مقابؿ الفعؿ الحاصؿ أي بعبارة اخرى اف 
المنظر الجميؿ عندما ينظر اليو االنساف سوؼ يشعر براحة نفسية عمى العكس مف المنظر 

 القبيح الذي يولد انزعاجا وعدـ ارتياح في النفس .
زة الكترونية دقيقة كما ىو حاصؿ مع باقي انواع اف التموث البصري ال يمكف قياسو بأجي    

التموث وىذه تعتبر مشكمة بحد ذاتيا عند الباحثيف في ىذا المجاؿ . ولكف اكتشؼ اخيرا اف ىذا 
النوع مف التموث يمكف قياسو بواسطة االحاسيس والمشاعر التي تتولد عند مشاىدة منظر معيف 

لفني واستيعابو وىذا يختمؼ مف ميندس معماري والذي يرتبط بدرجة الوعي المعماري والحس ا
واخر ومخطط حضري واخر اال اف بعض المموثات البصرية اصبحت مشاعة عمى عدة 
مستويات ) كمستوى المدينة أو الزقاؽ او عمى مستوى البناية الواحدة او عمى اجزاء مف البناية( 

عمى  (6) ف حاالت التموث البصريفيعد تراكـ النفيات واالنقاض في الشوارع تمثؿ حالة شائعة م
                                                           

( محمد فتحي شاكر الطائي ، اثار مستويات التموث البيئي لمعمؿ اسمنت كركوؾ وتوقعاتو المستقبمية ، 5)
.15، ص5007رسالة ماجستير ) غير منشورة ( ، جامعة الموصؿ ، كمية االدارة واالقتصاد،   

 
د الجميؿ ضاري عطا اهلل ، مشاكؿ التموث البيئي في مدينة الكوت ، رسالة ماجستير )غير منشورة( ، ( عب5)

.5009معيد التخطيط الحضري واالقميمي، جامعة بغداد ،  
 ( المصدر نفسو .5)
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مستوى المدف في العالـ . كما يعد عدـ التنسيؽ في توزيع الحدائؽ والمتنزىات في المدينة صورة 
اخرى مف صور التموث البصري . واف وجود بعض المصانع بيف االبنية السكنية يزعج الناظر 

ساحات يمثؿ حالة سمبية ال ويثير احاسيسو . كما اف طوابير السيارات في الشوارع وبعض ال
تتالءـ مع الصور المعمارية الجميمة ، فالسيارة اتت عمى كؿ شيء جميؿ في المدينة وشوىت 
مناظرىا ولوثت ىوائيا وازعجت ساكنييا واف منظر تكدس السيارات في الشوارع والدرجات النارية 

ث البصري اثارا سمبية عمى والعربات التي تجرىا الحيوانات اىـ مثاؿ عمى ذلؾ . لذا فاف لمتمو 
االنساف ونفسيتو ومف ثـ عمى عممة و انتاجيتو التي تنعكس عمى دوره  في مؤسستو التي يعمؿ 

 . (7)بيا وعمى االقتصاد الوطني
فضال عف تأثيرىا مف الناحية االعالمية والسياحية عمى المدينة فالسياح والزوار يفضموف زيارة   

لتي تمتاز بالتموث البصري العالي ال يرغب بزيارتيا السياح مما المدف الجميمة بينما المدف ا
 .  (8) يؤدى الى تعرض ىذا النوع مف المدف الى خسائر مادية كبيرة
 رابعا : اسباب ومظاىر التموث البصري في مدينة الكوفة  :  

اعرىـ لمتموث البصري انواع واسباب عديدة منيا ما يؤثر كثيرا عمى نفسية السكاف ومش     
وذلؾ لسعة انتشاره في ارجاء المدف واالرياؼ  ومنيا ما يكوف تأثيرىا محدود . ومف تمؾ 

 االسباب: 
 : التموث البصري بسبب البناء الفوضوي  :   5

وىو مف اكثر االنواع انتشارا في المدف اذ يتمثؿ باألبنية والشوارع والفضاءات المنتشرة في     
في المدينة . وفي مدينة النجؼ نجد التموث البصري في اغمب االحياء والمحالت السكنية 

المحالت السكنية والشوارع بسبب طبيعة االبنية وذوؽ وقدرة ساكنييا حيث اف الكثير مف االبنية 
السكنية والتجارية تفتقر الى التنظيـ والتنسيؽ والجمالية كما اف انعداـ المتابعة مف قبؿ اجيزة 

ى اصحاب المحالت بعدـ االلتزاـ بجمالية محالتيـ ومنظرىا الخارجي او البمدية اعطى الحرية ال

                                                                                                                                                                      

( نشواف جاسـ محمد الزيدي ، التموث البصري في مدينة الموصؿ )دراسة في جغرافية التموث(، مصدر سابؽ 5)
 .575ص  ،
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االىتماـ بموف الطالء مما جعؿ ىناؾ فوضى بصرية في شوارع المدينة ادى الى عدـ االنسجاـ 
بيف االبنية والوحدات السكنية ، باإلضافة الى اف الشوارع تعاني مف انعداـ التنظيـ وعدـ تناسؽ 

عتو و االبنية المطمة عميو ،  كذلؾ فاف الفضاءات الحضرية وسط المدينة اثاث الشارع مع طبي
 (5ومحالتيا الحضرية فقد وضعت بطريقة غير مدروسة.  )صورة 

 
 

 ( التموث البصري بسبب البناء الفوضوي في حي الصيراي 1صورة )          

 
 .5056/ 51/5المصدر: صورة التقطت بتاريخ         

 ي بواسطة الحركة المرورية  :  التموث البصر  -5
 5005ازداد اعداد المركبات في مدينة الكوفة المقدسة بصورة كبيرة فبعد اف كاف عددىا في عاـ 

. اف ىذه الزيادة الكبيرة ادت  (9)( مركبة70716الى ) 5055( مركبة ارتفع في عاـ 59115)
                                                           

( عدناف حميد جاسـ ، اتجاىات حركة العمؿ اليومية واثرىا في االختناقات المرورية في مدينة النجؼ 5)
.505، ص5055االشرؼ، رسالة ماجستير )غير منشورة( ، كمية اآلداب ، جامعة الكوفة ،   
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ميمة مثؿ شوارع  )الرواف ، الى ازدحاـ شوارع المدينة بالسيارات خاصة في بعض الشوارع ال
كوفة ، االماـ عمي )ع( . وتسبب ىذه الحركة الكبيرة الكثير مف الضوضاء والمموثات  -النجؼ

الغازية ازعاج الركاب والمارة بيذه الشوارع ، اضافة الى دخوؿ سيارات المرور العابر الى المدينة 
 –مدينة النجؼ بمدينة ابو صخير  ثـ التوجو الى المدف االخرى مثؿ الطريؽ الحولي الذي يربط

بغداد شماال . مما يسبب ازدحاما اضافيا في شوارع  –حمة  –الديوانية جنوبا ومدينة النجؼ 
 (. 5المدينة خاصة في اوقات الزيارات )صورة 

 
 كوفة  -( تموث بصري بواسطة الحركة المرورية  في شارع السكة2صورة )          

 
 5056/ 55/5اريخ المصدر: صورة التقطت بت

 
 التموث البصري االعالنات والالفتات   :   -5

وتتمثؿ في الفتات االطباء والمحاميف والمحالت التجارية المختمفة وىي تتركز في مركز     
المدينة القديمة اذ تغطي واجيات المدينة والمباني والمحالت التجارية وتظير في شوارع 
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كوفة وشارع االطباء في حي  –بديف )ع( وشارع نجؼ الصادؽ)ع( والرسوؿ )ص( وزيف العا
االسكاف وشارع مستشفى االمير االىمي في حي المثنى . اضافة الى الالفتات والصور التي 
تستخدـ في الدعاية االنتخابية والتي تغطي الكثير مف الجدراف واالماكف وبدوف تنظيـ اذ لـ تحدد 

رة وتزداد ىذه الظاىرة وضوحا في اوقات االنتخابات البمدية اماكف المصؽ ليذه الالفتات والصو 
 ( 5فايف ما يدير االنساف بناظره يجد صورة الحد المرشحيف .)صورة 

 
  شارع السكة( تموث بصري بواسطة االعالنات والالفتات في شارع االطباء الكائن في 3صورة )

 
 .5056/ 55/5المصدر: صورة التقطت بتاريخ  
 
 صري بواسطة السكف العشوائي   :  التموث الب -5

اف وجود السكف العشوائي في المدينة جاء مف خالؿ بناء بيوت مف الطيف او البموؾ او     
الصفيح واف مثؿ تمؾ الظاىرة سوؼ تساىـ في التموث البصري وقد انتشرت بيوت المتجاوزيف 

بالتعميمات البمدية في البناء  وىذه الدور تتميز بالفوضى في البناء وعدـ االلتزاـ 5005بعد عاـ 
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فأكثرىا بدوف خريطة بناء وبدوف اجازة بناء وتمتاز شوارع ىذه المناطؽ العشوائية بعدـ االنتظاـ 
وتزداد الحالة سوءا في فصؿ الشتاء عند سقوط االمطار فتتحوؿ ىذه الشوارع الى اوحاؿ واطياف 

الصحي مما يسبب درجة عالية مف  . كما تتوسطيا مجار مفتوحة وسواقي مميئة بمياه الصرؼ
التموث البصري . كما وتنتشر االزباؿ والنفيات الصمبة في شوارع ىذه المناطؽ وتتكاثر فييا 
الحيوانات المختمفة والتي تربى في بيوت المتجاوزيف وما تسبب مف روائح كريية ومناظر سيئة 

تموز في شماؿ  57ف حي وتتمثؿ ىذه التجاوزات في عدة مناطؽ ىي ) حي االثار ، جزء م
المدينة ، جزء مف حي ميساف ، جزء مف حي الكريشات ،شارع المعمؿ ،وحي الجميورية ( .تعد 
ازمة السكف الحضري ظاىرة ثابتو وىيو في اف واحد عددية ونوعية فمف ناحية العدد ىناؾ 

مـ المتحدة لمسكاف تفاوت كبير في انجاز المساكف بيف البمداف النامية والمتقدمة ويشير تقرير اال
وحدة  555اسرة يقابمو بنا  500وحده سكنية دائمة جديدة لكؿ  58اف في البمداف النامية تـ بناء 

% مف االسر الجديدة 65وىذا يعني ايضا اف  5الى  5سكنية في البمداف المتقدمة أي نسبة مف 
ناء عمى ماتقدـ فاف في العالـ النامي اضطرت لمنوـ في سكف االكواخ عمى اختالؼ انواعيا ,ب

لعشوائي ياخذ تعاريؼ عدة تنطمؽ مف تبايف ظروؼ كؿ مجتمع ومستويات مفيوـ السكف ا
المعيشة والقيـ والنظـ االجتماعية السائدة فيو فيناؾ مف يرى العشوائية تعني مناطؽ سكنية 
تنشاء غير مخططة عمرانيا ومحرومة مف الخدمات والمرافؽ العامة واالساسية بينما يرى البعض 

مناطؽ فقيرة ومزدحمة بغض النظر عف كونيا التزمت بقوانيف الدولة اف المناطؽ العشوائية ىي 
او لـ تمتـز .ويذىب كثيرا ممف تعرضوا لدراسة السكف العشوائي الى عدىا ممثمة االسكاف غير 
الرسمي الذي ينشا نتيجة االستيالء عمى اراضي الدولة واقامة مباف سكنية عمييا وىي تقع في 

ىناؾ تعريؼ اخر يشير الى اف السكف العشوائي بانيا تجمعات الغالب عمى اطراؼ المدف .و 
نشأت في اماكف غير معدة اصال لمبناء وذلؾ خروجا عمى القانوف وتعديا عمى امالؾ الدولة 
واالراضي الزراعية وفي غياب التخطيط احيانا ثـ توسعت واصبحت امرا واقعا وحقيقة قائمة 

السكف العشوائي تطمؽ عمى عممية بناء المساكف وىنا البد اف نخمص الى القوؿ اف مناطؽ 
بصورة قانونية التي جاءت منطقية لمنمو الحضري السريع لممدف بعد اف فقدت الدولة عبر 
مؤسساتيا القدرة عمى المواجية المنظمة والسريعة لمسكف ويدخؿ ضمف السكف العشوائي الذي 

مة مباني عمييا والتعدي عمى االراضي نحف بصدد تناولو وىو االستيالء عمى اراضي الدولة واقا
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الزراعية والسكف في المناطؽ الت تعرضت لمتدىور وتشكؿ ىذه العشوائيات مساحة تقدر 
 (5. )صورة ( 50)( ىكتار 5511,51بػ)

 تموث بصري بواسطة السكن العشوائي في حي االثار( 4صورة )

 
 .5056/ 55/5المصدر: صورة التقطت بتاريخ  
 
 واسطة انتشار الباعة المتجوليف واصحاب العربات   :  تموث بصري ب -1

وينتشروف في مدينة الكوفة وشوارعيا التجارية خاصة في شارع السكة والسوؽ المسقؼ      
والشارع الذي يفصؿ بيف مرقد الصحابي الجميؿ ميثـ التمار ومسمـ ابف عقيؿ وشارع الكورنيش. 

االحذية والمواد المنزلية في ساحات البيع الكبيرة. واصحاب عربات الخضار والفواكو والمالبس و 

                                                           

نة النجؼ، رسالة ضفاؼ رياض صالح ميدي العبودي ، االثار المترتبة عمى النمو الحضري في مدي( 1)
.556، ص5055ماجستير )غير منشورة( ، كمية التربية لمبنات، جامعة الكوفة ،   
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كما اف بعض الباعة ممف يعرض بضاعتو عمى االرصفة ويعرقؿ حركة المشاة ىذه المخالفات 
 في شوارع المدينة التجارية ومركز المدينة وبالشكؿ الذي يؤدي الى مضايقة المتسوقيف والزبائف .

بشكؿ خطير، األمر الذي جعؿ الكثيروف يصفوف األمر وبالرغـ مف تفاقـ أزمة الباعة الجائميف 
وكأنيا قنبمة موقوتة حتمًا ما ستنفجر في قمب المدينة إذا ما لـ تجد الحكومة حاًل سريًعا، إال أف 
ًً لعدـ توفير الدولة العمؿ المناسب ليؤالء الباعة، أو توفير  حموؿ ىذه المشكمة ال تمقى مردودًا

كأسواؽ لعرض بضائعيـ، وعمى جانب آخر يرى المسئوليف باإلدارة  األماكف البديمة الستخداميا
المحمية أف ىؤالء الباعة المتجوليف غير مرخص ليـ بمزاولة التجارة، وأنيـ أشخاص ُمخالفوف 
إلشغاليـ  الطرؽ وتسببيـ في حالة الفوضى المرورية المنتشرة وىناؾ عدة أسباب النتشار ىذه 

 الظاىرة. ومنيا
ت الدولة وعدـ قياميا بدورىا الرقابي: حيث ينتشر الباعة الجائميف واألسواؽ غياب سمطا -5

غير الرسمية في مناطؽ التجمعات والمناطؽ التجارية وخاصًة في المناطؽ التجارية والمناطؽ 
الشعبية، والتي يندر فييا تواجد موظفي الدولة العامميف باإلدارة المحمية، وفي حالة غياب التواجد 

 الُمتمثؿ في شرطة المرافؽ وغير ذلؾ مف ُمفتشي الصحة والتمويف.األمني 
عدـ تطبيؽ القانوف وضعؼ العقوبات الُمقررة وبطء إجراءات التقاضي: حيث يرجع انتشار  -5

ظاىرة الباعة الجائميف واألسواؽ العشوائية في تقصير القائميف عمى أعماؿ الضبط مف تطبيؽ 
ؤالء الُمخالفيف، ىذا باإلضافة إلى أف تمؾ الُمخالفات غالبًا ما القوانيف والموائح بكؿ حسـ ضد ى

 تكوف ُمعاقب عمييا بعقوبة الغرامة، وىو ما ال يحقؽ الردع بصورتيو الخاص والعاـ.
ارتفاع تكمفة النشاط الرسمي: حيث يعاني الشباب الراغب في الحصوؿ عمى فرصة عمؿ   -5

تراخيص قانونية وموافقات إدارية، األمر الذي مف صعوبات إدارية، تتمثؿ في الحصوؿ عمى 
يشكؿ بالنسبة ليـ صعوبات وُمعوقات مادية، مما قد يدفعيـ لمعمؿ كبائع ُمتجوؿ بدوف الحصوؿ 

 عمى مثؿ ىذه التراخيص.
العوامؿ االجتماعية والبيئية: ىناؾ العديد مف العوامؿ االجتماعية والبيئية التي تساعد في   -5

اعة الجائميف، ومف أبرز ىذه العوامؿ االجتماعية األمية والفقر وغياب احتراـ انتشار ظاىرة الب
القانوف، كما أرجعت بعض الدراسات نمو ىذا السوؽ غير الرسمي لعوامؿ أخرى مثؿ إتباع 
الحكومات لسياسات تقشفية تنفيذًا لبرامج جيات مالية دولية كصندوؽ النقد والبنؾ الدولي التي 
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الدعـ، مع فرض المزيد مف الضرائب بمختمؼ أشكاليا، وكؿ ىذا يدفع  تدعو إلى الحد مف
 باألفراد نحو السوؽ غير الرسمية تجنًبا لتمؾ القيود.

ارتفاع ُمعدالت البطالة وعدـ قدرة الدولة عمى توفير فرص عمؿ: يرجع انتشار ظاىرة الباعة  -1
كثير مف األحياف إلى لجوء بعض الجائميف كنتيجة طبيعية النتشار البطالة ، وىو ما يؤدي في 

األشخاص الحاصميف عمى مؤىالت عميا مف العمؿ في وظائؼ ال تتفؽ مع مؤىالتيـ أو لجوئيـ 
في بعض األحياف لمعمؿ كباعة جائميف بيدؼ توفير الماؿ الالـز لإلنفاؽ عمى أنفسيـ وذوييـ 

ت البطالة، ُمطالبة باتخاذ واف عدًدا كبيًرا منيـ قد انضـ إلى فئة )بائع متجوؿ( بسبب ُمعدال
 (1صورة ) إجراءات سريعة لحميا .

في مركز مدينة انتشار الباعة المتجولين واصحاب العربات    تموث بصري بواسطة( 5صورة )
 الكوفة

 
 .5056/ 55/5المصدر: صورة التقطت بتاريخ 
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 تموث بصري بواسطة القمامة والحاويات   :   -6 
المنتشرة في شوارع المدينة وحالتيا اذ اف اكواـ القمامة منتشرة في اغمب  وىي مف المناظر     

( 6شوارع المدينة ، اما الحاويات فقد وزعت عمى الشوارع الرئيسة وامتألت بالنفايات صورة )
وتنتشر حوليا الحيوانات وتتجمع حوليا الحشرات  اضافة الى اف عممية جمعيا ورفعيا تتـ 

مف قبؿ عماؿ التنظيؼ في البمدية كما اف عممية نقميا الى المكبات تكوف  بعممية بدائية احيانا
بواسطة الجرارات الزراعية المكشوفة مما يؤدي الى تطايرىا وتناثرىا في المناطؽ التي تمر بيا. 
ىذه المشاىد تسبب انزعاج لمسكاف والمارة وتعمؿ عمى احداث تموث بصري في المدينة بصورة 

ذلؾ تجواؿ قطعاف الماشية في شوارع االحياء السكنية وتجمعيا حوؿ اكواـ متكررة يوميا . وك
النفايات بحثا عف شيء تقتات عميو. وقد تؤدي ىذه النفايات مع غياب الوعي الصحي إلى 

 جانب ضعؼ نظـ جمعيا والتخمص منيا إلى األضرار الجسيمة اآلتية :
 انتشار الروائح الكريية . -
 ائؽ .اشتعاؿ النيراف والحر  -
 بيئة خصبة لظيور الحشرات مثؿ الذباب . -
 تكاثر الميكروبات والتي تسبب اإلصابة بػ: -
 االسياؿ . -5
 الكوليرا . -5
 الدوسنتريا األميبية .   -5
 االلتياب الكبدي الوبائي . -5
 التيتانوس . -1
 السؿ .  -6
 االضطرابات البصرية . -7
 انتشار أمراض جراثيـ الماشية . -8
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 تموز 17تموث بصري ناتج عن تراكم القمامة في منطقة حي ( 6رة )صو 

 
 .5056/ 55/5المصدر: صورة التقطت بتاريخ 

 
 تموث بصري بواسطة المنشآت والمحالت الصناعية :   -7

اف وجود المناطؽ الصناعية في مدينة النجؼ االشرؼ والمتمثمة بالحي الصناعي الواقع      
بتصميح السيارات يعمؿ عمى احداث تموث بصري مف خالؿ المخمفات في شماؿ المدينة الخاص 

الناتجة عف محالت الحي الصناعي اضافة الى تراكـ ىياكؿ السيارات القديمة عمى شوارع 
المحيطة بيذا الحي ، اضافة الى وجود حي صناعي اخر ىو حي الحرفييف الذي تنتشر فيو 

سبب ىو االخر تموث بصري بما يطرحو مف محالت النجارة والحدادة والسمكرة وغيرىا وي
، وكذلؾ وجود منطقة ثالثة تتمثؿ بحي عدف الذي تنتشر فيو معامؿ   (55)مخمفات صناعية

صناعة الكاشي الموزاييؾ والبموؾ والمرطبات والثمج و معامؿ الطباعة والنشر وتنتشر فييا ايضا 

                                                           

( الباحث باالعتماد عمى الدراسة الميدانية .5)  
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ية تساىـ في احداث تموث بصري مخازف االجيزة الكيربائية و تتولد عف كؿ ذلؾ مخمفات صناع
 (.7يشوه جمالية المدينة . صورة )

 ( التموث البصري بواسطة المنشآت والمحالت الصناعية7صورة)
 في الحي الصناعي في الكوفة 

 
 .5056/ 55/5المصدر: صورة التقطت بتاريخ 

 
 تموث بصري بواسطة اسالؾ  المولدات االىمية   :   -8

بسبب عدـ قدرة  (55)5991شر في كافة احياء ومناطؽ المدينة خاصة بعد عاـ اذ ينت    
الحكومة عمى تزويد المواطنيف بالتيار الكيربائي فانتشرت المولدات االىمية لتعويض النقص 

                                                           

نشواف جاسـ محمد الزيدي ، التموث البصري في مدينة الموصؿ )دراسة في جغرافية التموث(، مصدر سابؽ ( 5)
.585، ص  



لحادي عشراأشـراقـات تنمــوية ... مجـلة علــمية محكــمة ... العــدد   
 

 

189 

الحاصؿ في الطاقة الكيربائية الوطنية . ونتيجة لكثرة المولدات في اآلونة االخيرة فإنيا تعطي 
مناظر مف خالؿ تراكـ االسالؾ الكيربائية عمى اعمدة الكيرباء القريبة مف منظرا غير الئؽ ل

المولدة مما يفقد المنطقة عنصر الجماؿ عند النظر الييا لكوف ىذه االسالؾ تفتقر الى التنظيـ 
والتنسيؽ باإلضافة الى عدـ متابعة لجنة المولدات بعدـ االلتزاـ بجمالية ومنظر مولداتيـ 

حاب المولدات بتنظيـ اسالؾ مولداتيـ التي يغمب عمييا الطابع العشوائي وضرورة الزاـ اص
 ( .8صورة )

 
 ( التموث البصري بواسطة اسالك المولدات االهمية في حي السكة8صورة )

 
 .5056/ 55/5المصدر: صورة التقطت بتاريخ 

 
 ريتية    :  تموث بصري بواسطة السواتر الحديدية والمصدات الكون -9

انتشرت ىذه الظاىرة بعض سوء االوضاع االمنية في عموـ مدف العراؽ ومدينة النجؼ     
االشرؼ واحدة مف ىذه المدف التي تأثرت بيذه االوضاع وتنتشر تمؾ السواتر في بعض شوارع 
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كوفة بالقرب مف الحي الصناعي والشارع الفاصؿ بيف حي الزىراء  –المدينة مثؿ شارع نجؼ 
حي االمير وشوارع المدينة القديمة بشكؿ خاص وذلؾ لتوفير الحماية لمساكف ومكاتب المراجع و 

وكذلؾ السواتر الحديدية في بداية مركز المدينة عند نياية شارع االماـ  (55)الدينية في المدينة
عمي )ع( واف منظر تمؾ السواتر والمصدات يفقد المدينة جماليا ويعطييا منظر غير مقبوؿ . 

 (.9صورة )
 ( التموث البصري بواسطة السواتر الحديدية في شارع السكة9صورة )

 
 .5056/ 55/5المصدر: صورة التقطت بتاريخ               

 

                                                           

عمى الدراسة الميدانية . ( الباحث باالعتماد5)  
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 االستنتاجات  والمقترحات  :   -خا مسا 
 االستنتاجات:

وانتشار المناطؽ  يمثؿ التموث البصري انعداـ مظاىر الجماؿ في المدينة كتشوه المباني -5
 المتخمفة وغياب التنظيـ والتنسيؽ بيف عناصر الموقع لمبيئة المحيطة بمدننا .

يعتمد تقييـ الجماؿ في المدينة عمى:  جماؿ الجوىر: وىو جماؿ الناتج عف تكامؿ االداء  -5
 الوظيفي . و جماؿ المظير : وىو جماؿ الناتج عف تكامؿ االداء المرئي  .

لبصري ال يمكف قياسو بأجيزة الكترونية دقيقة كما ىو حاصؿ مع باقي انواع اف التموث ا -5
التموث وىذه تعتبر مشكمة بحد ذاتيا عند الباحثيف في ىذا المجاؿ . ولكف اكتشؼ اخيرا اف ىذا 
النوع مف التموث يمكف قياسو بواسطة االحاسيس والمشاعر التي تتولد عند مشاىدة منظر معيف 

 ة الوعي المعماري والحس الفني .والذي يرتبط بدرج
تتمثؿ اسباب التموث البصري في مدينة الكوفة في جوانب عديدة منيا البناء العشوائي و  -5

العشوائيات السكنية و االختناقات المرورية و تراكـ النفيات و التموث الناتج عف المؤسسات 
 الصناعية .
 المقترحات:

لتشريعات الخاصة بالتخطيط العمراني وتقسيـ االراضي البحث في اعادة تقويـ القوانيف وا -5
واالسكاف وتنظيـ المباني بالشكؿ الذي يكفؿ مراعاة القيـ الجمالية والحفاظ عمى اصوؿ عناصر 

 التشكيؿ البصري والبيئي .
الحد مف القاء النفايات وتشديد العقوبات عمى القاء الميمالت والمخمفات في الطرؽ ,  -5

ف القوانيف التي تجـر عمميات التشويو والتموث البصري المتعمد مع تكميؼ جياز باإلضافة الى س
 رقابي لمراقبة المخالفات وتنفيذ التجاوزات اف حصمت وذلؾ حفاضا عمى المظير العاـ لممدينة .

تطوير برامج التعميـ بحيث تتضمف مواد التذوؽ الفني ضمف المواد الدراسية في جميع  -5
مع مراعاة غرس الوعي الثقافي وتعميؽ الوعي والقيـ االخالقية والدينية والجمالية المراحؿ التعميـ 

لدى االفراد بجميع االعمار في المنازؿ والمدارس والمساجد ونشر الثقافة المعمارية والتوعية 
 الجمالية مف خالؿ الوسائؿ االعالمية المسموعة والمقروءة والمرئية .
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رات الخاصة والعامة وتوفير كراجات متعددة الطوابؽ ضمف خطة توفير اماكف انتظار السيا -5
 متكاممة تشمؿ كؿ المناطؽ في المدينة مع مراعاة الطابع المعماري لكؿ منطقة .

منع اشغاؿ االرصفة نيائيا وزيادة المساحات الخضراء في المدينة بشكؿ مدروس مع توفير  -1
وتقنيف وضع االعالنات في الشوارع والمياديف اماكف االنتظار المظممة واستكماؿ انارة الطرؽ 

 واعمى المباني.
العمؿ عمى االسراع بتوفير التيار الكيربائي الوطني لمحد مف ظاىرة المولدات االىمية  -6

 والعمؿ عمى تنظيـ قانوف يساعد عمى تنسيؽ وضع االسالؾ بصورة منتظمة .
مف اجؿ اعطاء صورة اجمؿ عف  ضرورة رفع السواتر الترابية والمصدات الكونكريتية -7

 المدينة. 
 اليوامش :

( نشواف جاسـ محمد الزيدي ، التموث البصري في مدينة الموصؿ )دراسة في جغرافية 5)
 .575، ص5055( ، 55التموث(، مجمة دراسات موصمية ، العدد)

، بحث دوف عنواف او ناشر ، مركز  www.yahoo.com( شبكة المعمومات الدولية ، 5)
 المعمومات واالحصاءات الدولية ، دوف سنة طبع .

( اسامة محمود ابراىيـ ، التموث البصري واثره عمى المدينة المصرية المعاصرة، مؤتمر 5)
 االزىر اليندسي الدولي التاسع ، مجمة االزىر اليندسية ،  دوف وجود صفحة .

، التموث البصري في مدينة الموصؿ )دراسة في جغرافية ( نشواف جاسـ محمد الزيدي 5)
 .575التموث(، مصدر سابؽ ، ص 

محمد فتحي شاكر الطائي ، اثار مستويات التموث البيئي لمعمؿ اسمنت كركوؾ وتوقعاتو ( 1)
المستقبمية ، رسالة ماجستير ) غير منشورة ( ، جامعة الموصؿ ، كمية االدارة واالقتصاد، 

 .15، ص5007
( عبد الجميؿ ضاري عطا اهلل ، مشاكؿ التموث البيئي في مدينة الكوت ، رسالة ماجستير 6)

 .5009)غير منشورة( ، معيد التخطيط الحضري واالقميمي، جامعة بغداد ،
 ( المصدر نفسو .7)

http://www.yahoo.com/
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( نشواف جاسـ محمد الزيدي ، التموث البصري في مدينة الموصؿ )دراسة في جغرافية 8)
 .575بؽ ، ص التموث(، مصدر سا

( عدناف حميد جاسـ ، اتجاىات حركة العمؿ اليومية واثرىا في االختناقات المرورية في 9)
، 5055مدينة النجؼ االشرؼ، رسالة ماجستير )غير منشورة( ، كمية اآلداب ، جامعة الكوفة ، 

 .505ص
دينة ( ضفاؼ رياض صالح ميدي العبودي ، االثار المترتبة عمى النمو الحضري في م50)

، 5055النجؼ، رسالة ماجستير )غير منشورة( ، كمية التربية لمبنات، جامعة الكوفة ، 
 .556ص

 ( الدراسة الميدانية .55)
 ( الدراسة الميدانية .55)
 ( الدراسة الميدانية .55)
( نشواف جاسـ محمد الزيدي ، التموث البصري في مدينة الموصؿ )دراسة في جغرافية 55)

 .585سابؽ ، صالتموث(، مصدر 
 ( الدراسة الميدانية .51)
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