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  تاريخ قبول النشر  تاريخ استالم البحث

١٥/٧/٢٠١٣  ١٩/٣/٢٠١٣  
 

 
يهدف هذا البحث إلى دراسة مشكلة التلوث البصري في مدينـة الموصـل             

 وهذا التلوث يحدث نتيجـة      ،ي تعاني منها المدينة     والذي يعد إحدى أهم المشاكل الت     

 ،األنشطة البشرية المختلفة والذي يؤدي إلى إضعاف المنظر الجمالي داخل المدينـة           

لذا . وان استمرار انتشارها بهذا االتجاه يهدد المستقبل العمراني في مدينة الموصل            

 المـؤثرات  يجب التصدي لهذه الظاهرة بحزم وجدية مـع إعـادة تقيـيم ودراسـة             

االجتماعية والثقافية والعلمية التي تلعب دورا فعاال في التنمية العمرانية في مدينـة             

  . الموصل 

Visual pollution in the city of Mosul 

(A study in geographic contamination)  
Assit. Lect. Nashwan M. Al Zaydee 

ABSTRACT 
                This search aims to study the problem of  visual pollution 

in mosul city. Which of the most important problems which face 

                                         
 .جامعة الموصل/ كلية التربية/ قسم الجغرافية/ مدرس مساعد *
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this city . this pollution occur as a result of a various human 

activity , which lead to distortion the aesthetic land scape with in 

city , and that the continuation of this problem in this direction will 

threaten the physical future of city . so this problem must be 

addressed firmly and seriously , whith re- evaluation and study of 

the social , cultural and scientific effects which play an active role 

in the physical development of mosul city .  

 
         يعد تلوث البيئة من أهم المشكالت التي تعاني منها المدن وخاصـة مدينـة         

وهذه البيئة تعني وحدة متجانسة من العـالم المـادي          ،الموصل في الوقت الحاضر     

ون توقف عبـر    واإلنسان الذي يعيش فيه ويغيره عن طريق العمل ويطوره يوميا بد          

  .مراحل حياته كليا 

إن تلوث البيئة يأتي نتيجة األنشطة المختلفة وهذا التلوث يؤدي إلى أثـار             

سيئة على المجتمع في المدينة ويعمل على إضعاف طاقته وقدراتـه اإلنتاجيـة فـي       

  . العمل

 
 يهدف البحث إلى دراسة التلوث البصري في مدينة الموصل وأثارها السلبية      

على المجتمع نتيجة غياب الوعي عند شرائح المجتمع وغيـاب دور الدولـة فـي                

   .  ٢٠٠٣معالجة هذه الظاهرة التي انتشرت بشكل واسع بعد احتالل العراق عام 

 
تعاني مدينة الموصل من مشكلة تلوث بصري واضح للعيان عند التجـوال            

 عدم األهتمام مـن قبـل المـواطنين         داخل أحياء المدينة وشوارعها الرئيسة نتيجة     

  . والدولة في معالجة هذه الظاهرة 

  

  )دراسة في جغرافية التلوث( التلوث البصري في مدينة الموصل 
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تنبع أهمية البحث من أن هذه المشكلة من اكبر المشكالت فـي هـذا              

العصر واستمرار انتشارها على هذا النحو يهدد المستقبل العمراني في مدينـة         

  .الموصل لذا يجب التصدي لهذه الظاهرة بجدية وحزم 

 
  : تتحدد الفروض العلمية للبحث في 

تعاني مدينة الموصل من تلوث بصري واضح للعيان أدى إلى تدهور البيئة          - ١

  .داخل مدينة الموصل 

 . هناك تباين مكاني في مناطق التلوث البصري داخل المدينة  - ٢

 
ح في دراسته مشكلة التلوث اتبع البحث المنهج التحليلي الوصفي الذي يوض 

البصري في مدينة الموصل والذي يتمثل بدراسة المصادر والمراجع التي تبحث في             

كما كان للدراسة الميدانية األثر الكبير في إثراء هذا البحث من الصور            . هذا المجال   

  .والبيانات خالل التجوال داخل أحياء مدينة الموصل 

 
  : ى هدف البحث فانه قسم على من اجل الوصول إل

  . حدود منطقة الدراسة : أوال 

  . معنى التلوث البصري وأبعاده ومعايير الجمال : ثانيا 

  . قياس مشكلة التلوث البصري : ثالثا 

  .ابرز مسببات ومظاهر التلوث البصري في مدينة الموصل : رابعا 

  . المقترحات: خامسا 

قيقة قائمة في مدينة الموصل ولذا البد إن تفعل         وعليه فان مشكلة التلوث البصري ح     

وتنفذ التعليمات الخاصة بالبلدية من خالل تشجير الشوارع باألشجار وإيجاد محالت           

  نشوان محمود جاسم الزيدي. م.م
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نظامية لوقوف السيارات والتخفيف من االزدحام المروري وزيادة المناطق الخضراء          

  . داخل المدينة 

 
راسة بمدينة الموصل ضمن إطار حـدودها البلديـة بكافـة    تتمثل منطقة الد 

وتقع مدينـة الموصـل فـي       . أحيائها السكنية دون سواها من المجاورات األخرى        

الشمال الغربي من العراق على نهر دجلة الذي يقطع المدينة إلـى نـصفين غيـر                 

   شماال ٣٦، ٣٠ و   ه٣٦،١٧وتقع مدينة الموصل فلكيا بين دائرة عرض        ، متساويين  

  ) . ١الخارطة (  شرقا  ه٤٣، ٤٠و ه  ٤٣،١١و خط طول 

*  

  
                                                             

                                         
 .٢٠٠٧ائية لمدينة الموصل لسنة   والمرئية الفض, ARC- GIS V 9,3باالعتماد على برنامج  *

 موقع  مدينة الموصل 

 )دراسة في جغرافية التلوث( ينة الموصل التلوث البصري في مد
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في المدينة كتشوه المباني وانتشار المناطق المتخلفة                بانعدام مظاهر الجمال    

وغياب التنظيم والتنسيق بين عناصر الموقع للبيئة المحيطة بمدننا  يشكل ما يعرف             

بالتلوث البصري الذي يضعف قدرة اإلنسان عن اإلدراك ويفسد الذوق العام ويخلـق    

  .)٣(اعتياد القبح

 وينفره مـن منـاظر قبيحـة غيـر                 والتلوث البصري هو كل مايؤذي البصر     

 ،متجانسة وغير متناسقة مشوهة للشكل الجمالي للبيئة العمرانية بجميع مـستوياتها     

فالتعايش البصري لإلنسان يلعب دورا خطيرا في توجيه سلوكياته وتـنعكس هـذه              

السلوكيات نتيجة تراكمات ورواسب للبيئة المحيطة التـي تفتقـر إلـى الجماليـات              

ائها إال ما هو قبيح وغير متناسق أو متجـانس فالمحـصلة تمثـل            والتشيع في أجو  

انعكاسا سلبيا على المجتمع فانعدام الجمال يؤدي تدريجيا إلى فـساد الـذوق العـام      

وشيوعه وبالتالي تدهور الحالة النفسية للمواطن وتدميرها مما يؤثر علـى النـاتج             

   )٤(.  العام للمدينة

طلق على العناصر البصرية غيـر الجذابـة وهـي                 كما أن التلوث البصري ي    

المناظر الطبيعية والبشرية أو أي شيء أخر يريد الشخص أن ينظر إليها وهذا يعني              

  )٥(أن صورة أي منظر لها تأثير على أحاسيس الناظر إليها 

          إن الشعور بالجمال يعد أمرا نسبيا يختلف فيه الحكم من شخص إلى أخـر              

 فنظرية الجمال   ،تطلب استيفاء شروط خاصة خاضعة لقوانين الطبيعة      ولكن الجمال ي  

تختص بما يمكن إدراكه وما يثير اإلعجاب أو األستياء وإدراك الجمـال قـد يـصل                

اإلنسان بواسطة الشعور وهو مايسمى الجمال العاطفي الذي تكمن أدواته المعنويـة            

ومـشاعر وقـد يـصل       به من ذكريات ورموز      طفي قيمة الشيء ومعانيه وما يرتب     

اإلنسان بالفكر والمنطق وهو مايبقى خالدا وله أثار كبيرة وهـو مايـسمى الجمـال       

ـ                 ةالفكري الذي يكون وظيفيا وعلى هذا يمكن القول بان الجمال الـذي نـراه للبيئ

  نشوان محمود جاسم الزيدي. م.م
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العمرانية أنما هي صفة للقيم التي تتمتع بها الحواس وتبعث الشعور بالتوافق وعدم             

  .)٦( المعماري والبيئة المحيطة لها التنافر بين التشكيل

 
تعتمد حقيقة األشياء على الصورة المرئية والبصرية لألشكال أي ماتدركه العين           

دون االلتفات إلى أبعادها المختلفة حيث يلعب اإلدراك دور كبير في تحديد وتكـوين              

ت بين الناس في اتجاهاتهم     الصورة البصرية لها وقد وجد انه على الرغم من التفاو         

وأذواقهم وميولهم االانه أمكن الوصول لقواعد عامة لتقييم الجمـال تعتمـد علـى              

دراسة وتحليل انفعاالت اإلنسان في مواجهة الشكل والتكـوين والملمـس واللـون             

  : والظل والنور وهي تتكون من خالل عاملين 

  .الوظيفي وهو الجمال الناتج عن سالمة األداء . جمال الجوهر  - ١

 . )٧(وهو الجمال الناتج عن سالمة األداء المرئي . جمال المظهر  - ٢

 
يعد قياس التلوث البصري نتاجا لمؤثر خارجي أو ضغط خارجي يصل إلـى             

دماغ اإلنسان من خالل العين البشرية،  والذي يتجاوب بالفعل بـرد فعـل معـين،                 

رتياحا نفسيا عند اإلنسان في حين أن المنظر القبـيح يولـد            فالمنظر الجميل يولد ا   

  .انزعاجا نفسيا وعدم ارتياح 

أن مشكلة التلوث البصري هي عدم إمكانية قياسه كما تقاس بقية الملوثات            

 دقيقة بل يعتمد على األحاسيس والمـشاعر التـي تتكـون بعـد            ةبأجهزة تكنولوجي 

 المعماري والحس الفنـي واسـتيعابه       مشاهدة منظر ما والذي يرتبط بدرجة الوعي      

وهذا يختلف بين مهندس معماري وأخـر ومخطـط حـضري وأخـر إال أن بعـض       

كمـستوى المدينـة أو     ( الملوثات البصرية أصبحت شائعة على مستويات مختلفـة         

فتراكم النفايـات واألنقـاض فـي       ) الزقاق أو البناية الواحدة أو أجزاء من البناية         

 على مستوى المـدن فـي    )٨(ئعة من حاالت التلوث البصري      الشوارع تمثل حالة شا   

وان عدم توزيع الحدائق والمنتزهات بشكل متناسق ومدروس يمثـل تلوثـا          . العالم  

  )دراسة في جغرافية التلوث( التلوث البصري في مدينة الموصل 
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بصريا من نوع أخر ووجود المصانع بين األبنية الـسكنية يـزعج النـاظر ويثيـر                

ال  فطوابير السيارات في الشوارع وبعض الساحات يمثـل حالـة شـاذة              ،أحاسيسه

تتالءم مع الصور المعمارية  الجميلة فالسيارات أتت على كل النواحي الجمالية فـي              

المدينة وشوهت مناظرها ولوثت هواءها وأزعجت ساكنيها ومنظر الشارع المزدحم          

بالسيارات والدراجات النارية والحيوانات السائبة أهم مثال لذلك عليه نرى للتلـوث            

ن ونفسيته ومن ثم على عملـه وإنتاجيتـه والتـي       البصري أثارا سلبية على اإلنسا    

 )٩(تنعكس بدورها على دوره في المؤسسة التي يعمل بها وعلى االقتـصاد الـوطني            

فضال على أثارها اإلعالمية والسياحية على المدينة فالزوار والسياح يفضلون زيارة           

بزيارتهـا  المدن الجميلة بينما المدن التي تمتاز بالتلوث البصري العـالي اليرغـب           

  .)١٠(السياح مما يؤدي إلى أن المدينة تتعرض لخسائر كبيرة

 
للتلوث البصري أنواع وأسباب عديدة منها مايؤثر كثيرا على نفسية السكان        

 ومشاعرهم وذلك لسعة انتشاره في أرجاء المدن واألرياف ومنها مـايكون تـأثيره            

  : محدود، ومن تلك األسباب 

 
وهو أكثر األنواع انتشارا في المدن اذ يتمثل باألبنية والشوارع والفضاءات           

وفي مدينة الموصل نجد التلـوث   ،المنتشرة في إحياء والمحالت السكنية في المدينة        

يعـة األبنيـة وذوق وقـدرة    البصري في أكثر المحالت السكنية والشوارع بسبب طب   

ساكنيها حيث أن الكثير من األبنية السكنية والتجارية تفتقر إلى التنظيم والتنـسيق             

والجمالية كما أن انعدام المتابعة من أجهزة البلدية أعطـى الحريـة إلـى أصـحاب        

المحالت بعدم االلتزام بجمالية محالتهم ومنظرها الخارجي أو االهتمام بلون الطـالء            

 مما جعل هناك فوضى بصرية في شوارع المدينة أدى لعـدم االنـسجام بـين      ولونه

األبنية والوحدات السكنية باإلضافة إلى أن الشوارع تعاني من انعدام التنظيم وقلـة             

التشجير وعدم تناسق أثاث الشارع مع طبيعته واألبنيـة المطلـة عليـه كـذلك أن                

   نشوان محمود جاسم الزيدي.م.م
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ة قـد وضـعت بطريقـة غيـر         الفضاءات الحضرية وسط المدينة ومحالتها السكني     

مثـل  ) . دون تـشجير أو عنايـة       ( مدروسة كما أن الكثير منها ترك على حالـه          

الفضاءات المتروكة  في المنطقة التجارية وسط المدينة أو فضاءات محـالت حـي              

الصحة والنهروان في الجانب األيمن ومحالت حي االنتـصار وحـي التحريـر فـي          

  .)١١(وأحياء أخرىالجانب األيسر من مدينة الموصل 

  *البناء الفوضوي في حي باب البيض) ١صورة ( 

 
    . ٣/٢٠١٣ /٥ إلى ٢ /٢٠الدراسة الميدانية من * 
 

 والتي تزيد   ٢٠٠٣وذلك نتيجة لتزايد أعداد المركبات داخل مدينة الموصل بعد عام           

أدت إلى ازدحام شوارع المدينة بـالزخم  والتي * ٢٠١٠ مركبة  عام     ١٨٠٠٠٠ عن

المروري مثل شارع النبي يونس وشارع المجموعة الثقافية وشارع حـي الوحـدة             

وشارع الفاروق وشارع سوق الشعارين وشارع المستشفى العام وشارع الموصـل           

  .الجديدة

 )دراسة في جغرافية التلوث( التلوث البصري في مدينة الموصل 
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وتسبب هذه الحركة الكثير من الضوضاء والملوثات الغازية إزعاج الركاب والمـارة          

هذه الشوارع إضافة إلى دخول سيارات المرور العابر إلى المدينة ثم التوجـه إلـى     ب

ممـا يـسبب    ،  سـوريا    – اربيل او موصـل      – دهوك أو موصل     –طريق الموصل   

في الجانب  . ا إضافيا في شوارع حي الثورة ومدخل المدينة عند ساحة بغداد            مازدحا

  )٢صورة  (يسر لمدينة الموصلاأليمن وشارع دهوك واربيل وكركوك في الجانب األ

  *تلوث بصري بواسطة الحركة المرورية )٢صورة (  

  
  ٣/٢٠١٣ /٥ إلى ٢ /٢٠الدراسة الميدانية من * 
 

وتتمثل في الفتات األطباء والمحامين والمحالت التجارية وهي تتركز داخـل         

لمدينة والمباني والمحالت التجاريـة وتظهـر فـي        وسط المدينة اذ تغطي واجهات ا     

شارع السرجخانة وشارع الرسالة وشارع خالـد بـن الوليـد ودورة المستـشفى              

الجمهوري في الجانب األيمن وشارع المجموعة الثقافية وشارع الزهور في الجانب           

ايات االنتخابيـة   األيسر من المدينة إضافة إلى الفتات والصور التي تستخدم في الدع          

 والتي تغطي   ٢٠١٣التي بدأت حمالتها الدعائية االنتخابية لمجالس المحافظات لعام         

الكثير من الجدران واألماكن وبدون تنظيم اذ لم تحدد البلدية أماكن اللـصق لهـذه               

  نشوان محمود جاسم الزيدي. م.م
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الالفتات والصور وقد ازدادت الحالة سوءا هذه األيام وذلك لكثرة المرشحين وشـدة             

    ) .  ٣صورة  . (المنافسة بينهم

  *تلوث بصري بواسطة اإلعالنات والالفتات  ) ٣صورة ( 

  
  .٣/٢٠١٣ /٥ إلى ٢ /٢٠الدراسة الميدانية من  * 
 

           إن وجود السكن العشوائي في مدينة بنيت بيوتها من الطين أو البلوك أو             

 وهذه  ٢٠٠٣صري وقد انتشرت بيوت المتجاوزين بعد       الصفيح يساهم في التلوث الب    

الدور تتميز بالفوضى في البناء وعدم االلتزام بالتعليمات البلدية عند البناء فأكثرهم            

بدون خارطة بناء وال إجازة كما تمتاز شوارع هذه المحالت بعدم االنتظـام وتـزداد           

 كما تتوسـطها مجـاٍر      ،سوءا في الشتاء عند سقوط األمطار مكونة أوحاال وأطيانا          

مفتوحة وسواقي مليئة بمياه الصرف الصحي تسبب درجـة عاليـة مـن التلـوث               

 كما وتنتشر أكوام من االزبال والنفايات الصلبة في هذه الشوارع وتتكـاثر          ،البصري

فيها الحيوانات المختلفة والتي تربى في بيوت المتجاوزين وما تسبب مـن روائـح              

هذا التلوث في أحياء المتجاوزين في معسكر الغزالنـي         كريهة ومناظر سيئة ويتمثل     

وحي رجم حديد وحي النهروان في الجانب األيمن مـن المدينـة وحـي االنتـصار                

  وكوكجلي في الجانب األيسر من المدينة  

 )دراسة في جغرافية التلوث( التلوث البصري في مدينة الموصل 



 >>  
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  *تلوث بصري بواسطة السكن العشوائي في منطقة الغزالني )٤صورة (

  

  
  .٣/٢٠١٣ /٥ إلى ٢ /٢٠الدراسة الميدانية من * 
 

وينتشرون في مدينة الموصل وشوارعها التجارية خاصة في باب الطـوب           

وشارع النبي يونس وسوق المعاش في الجانب األيمن من المدينة وأصحاب عربات            

هناك مـن الباعـة     كما أن   . الخضار في حي الزهراء والزنجيلي والموصل القديمة        

ممن يعرض بضاعته على األرصفة ويعرقل حركة المشاة هذه المخالفات في شوارع            

  .المدينة التجارية ومركز المدينة يؤدي إلى مضايقة المتسوقين وإزعاجهم

  
  
  
  
  
  

  

  نشوان محمود جاسم الزيدي. م.م
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  *تلوث بصري بواسطة انتشار الباعة المتجولين  )٥صورة ( 
  

  
  .٣/٢٠١٣ /٥ إلى ٢ /٢٠الدراسة الميدانية من * 
 

وهي من المناظر المنتشرة في شـوارع المدينـة ومحالتهـا إذ أن أكـوام              

أما الحاويات فقد وزعت على الشوارع الرئيسة       ، القمامة موجودة في أكثر الشوارع      

ات وتنتشر حولها الحيوانات وتتجمع عليها الحشر     ) ٦صورة  ( وقد امتألت بالنفايات    

إضافة إلى أن عملية جمعها ورفعها تتم بطرائق بدائية أحيانـا مـن قبـل أجهـزة                 

التنظيف في البلدية كما أن عملية نقلها إلى المكبات بواسطة العربات أو الـسيارات              

هـذه المنـاظر تـسبب    . وبدون أغطية تؤدي إلى تناثرها في الشوارع التي تمر بها  

اث تلوث بـصري فـي المدينـة وبـصورة     انزعاج السكان والمارة وتعمل على أحد   

 وكذلك تجول قطعان الماشية في شوارع األحياء الـسكنية وتجمعهـا     .متكررة يوميا   

  .بالقرب من أكوام النفايات بحثا عن شيء تقتات عليه

  

  

 )دراسة في جغرافية التلوث(التلوث البصري في مدينة الموصل 
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  *تلوث بصري بواسطة القمامة أو الحاويات) ٦صورة ( 
  

  
  .٣/٢٠١٣ /٥ إلى ٢ /٢٠ الدراسة الميدانية من *

  **تلوث بصري بواسطة القمامة أو الحاويات )٧ة صور(

  
    .٣/٢٠١٣ /٥ إلى ٢ /٢٠الدراسة الميدانية من ** 

  

  نشوان محمود جاسم الزيدي. م.م
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              إن وجود الشركة العامة للصناعات النسيجية في الموصـل ومعاملهـا           

 السكر والخميـرة ومعمـل األلبـان    تعمل على أحداث تلوث بصري إضافة إلى معمل 

ومعمل المشروبات الغازية ومعامل طحن الحبوب تتمثل أثارها في تـصاعد الـدخان           

منها كما أن المحالت المخصصة لحدادة األبواب والشبابيك في المنطقـة الـصناعية      

تمثل نوعا من التلوث البصري إضافة إلى المنطقتين الصناعيتين في جانبي المدينة            

لط البنزين مع الدهون والكازولين في أرضية شوارع الحي الصناعي الذي           حيث يخت 

  . إذ تتكون األوحال التي تغطي الحي الصناعي ، يزداد تلوثا عند تساقط المطر

كما أن هناك أعمال الحفر والتهديم في شوارع المدينة نتيجة للمشاريع التي تنفـذها        

  ) .  ٨( صورة. لسكنية وشوارعهاالدولة والمقاولون التي تشوه منظر األحياء ا

  

  *تلوث بصري ناجم عن أعمال الحفر )  ٨صورة (

  

  ٣/٢٠١٣ /٥ إلى ٢ /٢٠الدراسة الميدانية من .  

  
  
  

 )وث التلدراسة في جغرافية(التلوث البصري في مدينة الموصل 
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 بسبب عـدم قـدرة      ١٩٩٥إذ ينتشر في كافة أحياء المدينة وذلك بعد عام          

د المواطنين بالتيار الكهربائي فانتشرت المولدات األهلية لتعـويض         الدولة على تزوي  

ونتيجة لكثرة المولدات في اآلونـة األخيـرة   . النقص الحاصل في الكهرباء الوطنية   

 فأنها تعطي منظرا غير الئق للنظر بـسبب تـراكم األسـالك علـى أعمـدة        ٢٠١٣

المنطقة عنـصر الجمـال   الكهرباء وخصوصا األعمدة القريبة من المولدة  مما يفقد    

عند النظر إليها لكون هذه األسالك تفتقر إلى التنظيم والتنسيق باإلضافة إلـى عـدم    

متابعة لجنة المولدات بعدم االلتزام بجمالية ومنظر مولداتهم وضرورة إلزام أصحاب           

  ).٩الصورة (المولدات بتنظيم أسالك مولداتهم التي يغلب عليها الطابع العشوائي 

  *تلوث بصري بواسطة أسالك المولدات الكهربائية األهلية )٩صورة (

  
  ٣/٢٠١٣ /٥ إلى ٢ /٢٠الدراسة الميدانية من.  

  
  
  

  نشوان محمود جاسم الزيدي. م.م
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 وذلـك بـسبب   ٢٠٠٣         انتشرت هذه الظاهرة بعد أحداث احتالل العراق عام         

قر الذي عاشته مدن العراق عامة ومدينة الموصل خاصـة     الوضع األمني غير المست   

 اذ أن منظر هذه السواتر والمصدات يفقد        ٢٠١٣طوال العشر سنوات األخيرة لغاية      

المدينة جمالها ويعطيها منظرا غير مقبول وسببت هذه الظاهرة غلق الطرق الرئيسة         

كرنـا سـابقا    داخل المدينة مما سبب اختناقات مرورية في شوارع المدينـة كمـا ذ            

  )١٠الصورة (

  *تلوث بصري بواسطة السواتر الترابية والمصدات الكونكريتية )١٠الصورة (

  
  .٣/٢٠١٣ /٥ إلى ٢ /٢٠الدراسة الميدانية من   * 

  
  
  
  
  

 )دراسة في جغرافية التلوث(التلوث البصري في مدينة الموصل 
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  *تلوث بصري بواسطة السواتر الترابية والمصدات الكونكريتية )١١الصورة (

  
  ٣/٢٠١٣ /٥ إلى ٢ /٢٠الدراسة الميدانية من  * 

 
  : لالرتقاء بمستوى مدينة الموصل العمراني يجب اتخاذ مايأتي

البحث في إعادة تقويم القوانين والتشريعات الخاصـة بـالتخطيط العمرانـي      - ١

وتقسيم األراضي واإلسكان وتنظيم المباني بحيـث يـضمن سـد الثغـرات             

يـق االحتياجـات    الموجودة حاليا وإلغاء االسـتثناءات باإلضـافة إلـى تحق         

الضرورية للعمران على كافة المستويات الوظيفيـة واإلنـشائية والجماليـة           

 القيم الجماليـة    ةمع مراعا ، والبيئية واالجتماعية واالقتصادية بشكل متوازن    

  .والحفاظ على أصول عناصر التشكيل البصري والبيئي 

ينـة تعـرض   تشكيل لجان عليا للتخطيط والعمارة والفنون الجميلة في كل مد     - ٢

عليها المشروعات التصميمية وذلك علـى مـستوى الـساحات والميـادين            

والطرق الرئيسة وفي األحياء ذات الطابع المميز وفي المنـاطق التاريخيـة            

والتراثية مع االهتمام باإلعالن عن المسابقات الفنية والمعمارية مـن قبـل             

  نشوان محمود جاسم الزيدي. م.م
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تنفيذ التصميمات  المؤسسات والهيئات لتكون حافزا للمتميزين مع تشجيعهم ب       

 . المتميزة لهم

الحد من إلقاء النفايات وتشديد العقوبات على إلقاء المهمالت والمخلفات في            - ٣

الطرق والفراغات العامة والخاصة مع سن القوانين التـي تجـرم عمليـات             

التشويه والتلوث البصري المتعمد مع تكليف جهاز رقـابي يقـوم بمراقبـة             

وتوقيع الجزاءات الفورية حفاظا على المظهر العام   المخالفات وتنفيذ االزاالت    

 .للمدينة 

تطوير برامج التعليم بحيث تتضمن مواد التذوق الفني ضمن المواد الدراسية            - ٤

في جميع مراحل التعليم مع تنمية وتشجيع القـدرات اإلبداعيـة واألنـشطة             

يـة  المتصلة بها مع مراعاة غرس الوعي الثقافي وتعميق الوعي والقيم الدين     

والجمالية لدى األفراد بجميع األعمار في المنازل والمدارس والمساجد ونشر          

الثقافة المعمارية والتوعية الجمالية والفنية مـن خـالل توجيـه الوسـائل             

 .اإلعالمية المقروءة والمسموعة والمرئية 

توفير أماكن انتظار السيارات الخاصة والعامة وتـوفير الكراجـات متعـددة             - ٥

 خطة متكاملة لخدمة المناطق المختلفة مـع مراعـاة الطـابع            األدوار ضمن 

 .المعماري لكل منطقة 

منع إشغال األرصفة نهائيا وتشجير الشوارع والطرقات والميادين والطرقات          - ٦

وممرات المشاة مع زيادة المساحات الخضراء وأمـاكن االنتظـار المـضللة            

قنين وضع اإلعالنات   واستكمال أعمدة اإلضاءة للمناطق واألحياء المظلمة وت      

 . في الشوارع والميادين وأعلى المباني 

العمل من قبل الدولة على إعادة التيار الكهربائي للتقليل من أعداد المولدات             - ٧

وأسالكها أو العمل على تنظيم قانون يساعد على تنـسيق وضـع األسـالك              

 .بصورة منتظمة 

 )دراسة في جغرافية التلوث(التلوث البصري في مدينة الموصل 
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نتيجة تحسن الوضـع    ضرورة رفع السواتر الترابية والمصدات الكونكريتية        - ٨

  . األمني في اآلونة األخيرة من اجل إعطاء صورة أجمل عن المدينة 

 
   . ٢٠١٠، بيانات غير منشورة ، مديرية إحصاء نينوى * 

جامعة ، رسالة ماجستير ، تلوث البيئة الحضرية والتنمية بمدينة بسكرة     ،  بوزغاية باية  )١(

  .٢٠٠٨الجزائر ، منتوري

مؤتمر ، التلوث البصري وأثره على المدينة المصرية المعاصرة، ود إبراهيم أسامة محم)٢(

  .٢٠٠٧القاهرة ، مجلة األزهر الهندسية، األزهر الهندسي الدولي التاسع

(3) Kevin  lynch , theory of good city  , from m .i. t the press                   

1984  

مركز  ، بحث دون عنوان او ناشر www. Yahoo .com، شبكة المعلومات الدولية) ٤(

  .دون سنة طبع ، المعلومات واإلحصاءات الدولية 

 . مصدر سابق  ، أسامة محمود إبراهيم) ٥(

، مشكالت تلوث البيئة الحضرية بالنفايات المنزلية بمدينة قسنطينة ، رداف لقمان ) ٦(

  . ٢٠٠٧، الجزائر ، جامعة منتوري ، رسالة ماجستير 

اثأر مستويات التلوث البيئـي لمعمـل اسـمنت كركـوك           ، محمد فتحي شاكر الطائي    )٧(

، رة واالقتـصاد  كليـة اإلدا  ، جامعة الموصل ، رسالة ماجستير ، وتوقعاتها المستقبلية 

٢٠٠٧.  

، رسالة ماجستير، مشاكل التلوث البيئي في مدينة الكوت ، عبد الجليل ضاري عطا اهللا) ٨(

   . ٢٠٠٩جامعة بغداد ، قليمي معهد التخطيط الحضري واإل

 . المصدر نفسه  ) ٩(

  .٢٠١٠، بيانات غير منشورة ، شعبة اإلحصاء ،  مديرية مرور نينوى )١٠(

   . ٢٠١٣ / ٥/٣ إلى ٢٠/٢الدراسة الميدانية من ) ١١(

  

  

  نشوان محمود جاسم الزيدي. م.م
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