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Spatial Effects of Visual Pollution of 

Khalis City 

   
A B S T R A C T     

The research dealt with the effects of visual pollution on the 

city’s population and the extent of the risks of this type of pollution 

that has a clear effect on controlling human behavior towards the 

urban environment due to the lack of aesthetics and general taste 

and coexistence with inappropriate scenes prevailing among the 

city’s residents, which made them constants that do not reject and 

do not change from what was born Many psychological, health, and 

behavioral effects threaten the human being, in addition to the 

effects that the urban city environment is exposed to, which makes 

it lose its beauty. There are several effects of visual pollution on 

humans and the environment. 
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 ثار المكانية لتلوث البصري في مدينة الخالصاآل

 
 

تناول البحث اثار التلوث البصررررل  لك نرررماي الوددن  ومدر مذا ر   ا 
واضر  ي  التحم  ي  نرلواتات اسننراي ات ا    أثرالنوع من التلوث ال ل يموي له  

البيئ  الحضرررررررر   عنررررررربة انلداق اوالت  وال وي اللاق والتلايل مر الوشرررررررا د ال ير 
س تريض وس تت ير موا ولد   مالئو  النررررررائدس اين نررررررماي الوددن  موا الل ا ثواات

الكثير من اسثار النفنررررت  والصررررحت  والنررررلوات  م داس اتاي اسننرررراي اضرررراي  الك 
اسثار الت  تتلرض ل ا ايئ  الوددن  الحضررررر   موا يف د ا اوال ا و ناة  دس اثار 

 والبيئ .للتلوث البصرل  لك اسنناي  
 

 جامعة تكريتاآلداب |  كلية 2021 - 2009 © 
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 :المقدمة. 1
يشمل خطرا  لك    اللهيوثل التلوث البصرل  نصرا م وا ي  البيئ  الحضر   للودي موا  

ما ت  تداراه يأي خلو الوددن  من الونظر ال ويل  دؤال الك تدمير ال وي اللاق وخدشه   إذاالودي  
 ودا اومن غير قصد وانتشار مظا ر القب  وال بول عالصورس ال بتح  عمل تفاصيل ا وباتت ش ء  

لحتاس اسنناي ونالمته النفنت   مظا ر التلوث البصرل ت دددا    أكثروتلد من    ملتاا  لت  ي  حتاته،
 .(1) وقد تنبة امراض ال لة والنمرل  والنلوات  والصحت  والت  تزااا وتتفاق  مر مرور الزمن

 مشكلة البحث:  .2
 لك البيئ  الحضر    ما   اسثار البيئت  الوترتب   لك التلوث البصرل ي  منط   الدران  

 اسثار  لك صح  اسنناي؟   انلماناته     للوددن ؟ وما  
 فرضية البحث:  .3

ل د انلمس   ا التلوث  لك البيئ  الحضرررررررررر   موا اصررررررررراا ا التشرررررررررو  ي  تبادن البصررررررررررل 
  ن اسثار النفنت   لك نماي الوددن . الوددن . يضالللبنايات ااخل 

   هدف البحث:. 4
ي  مددن    والبيئ (التلوث البصرررررررل الوترتب   لك )اسننرررررراي    ملري  اثارد دف البحث الك 

 الذالص.
 اهمية البحث:. 5

تكون ا وت  البحث عالوقوف  لك الوشرررراكل النفنررررت  والصررررحت  وال نرررروانت  الت  تنت   ن  
 التلوث البصرل ي  مددن  الذالص.

 مبررات البحث:  .6
اللناصررررررررررررررر الت  تنرررررررررررررر   ي  اروز     الظا رس ااخل الوددن  ومحاول  اي اا  أارزتحددد 

 .الحلول ل ا
 منهجية البحث:  .7

 انررتند البحث  لك الدرانرر  الويدانت  للباحث من خالل توز ر انررتوارس اسنررتبان  الت  ال ت 
 ين  الدرانررررر   من    (%5)  ( انرررررتوارس لللين  الشررررروارع اننرررررب 126( انرررررتوارس لللين  اسحتاء و)572)

 انتذداق خر ط  التصوت  اسناس للوددن  لتوضت  انواع الولوثات البصر    لك احتاء الوددن .
 : تصميم استمارة االستبيان .8

 لك انرررررتطالع اراء النرررررماي الوقتوين ي  منط   الدرانررررر  عوا يذص مشرررررمل   ي وق البحث 
ذلك  نظر  . و ت ت ا من وا    التلوث البصرررررررل ي  مددنت   والكشررررررو  ن ح و ا، وم دار خطور 

(  572( انررررتوارس  لك م تور الدرانرررر  اواقر )698ت  توز ر ) اسنررررتبان . حيث من خالل انررررتوارس  
للونا ق الت ار   اوا ي    س( انررررررررتوار 126( و)1انررررررررتوارس الك الونط   النررررررررمنت  اوا ي  ال دول )

 .(%5ال ت ح   اللين  )  د (، وق2ال دول )
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 الحدود المكانية والزمنية: .9
ضون   البلدي   عالحدوا  تحددد ا  يومن  والت   الذالص  عوددن   الدران   منط    توثلت  ل د 

ومن ال نوب   والنال(ق، والت  يحد ا من الشوال قر ت  )الدواو   2019التصوت  األنان  ل ا للاق  
ومن الشري قر   )التحو لت (    الشط(ومن ال رب قر ت  )ال دددس ونلدي     واألنوا( قر ت  ) رب شوا   

والنندي ( ومن الشوال ال رب  قر ت  )ال يزان  ال ول    تور(ومن الشوال الشرق  قر ت  )ألكوت  وأاو  
وقد   .واشمين(ال نوب الشرق  )م ا ل  الو ر اار( ومن ال نوب ال رب  قر ت  )اللامر      ومن

 الشوال،عات ا     ( ا18لد  ن مددن  عل وب  )اينوا تب ر(  متا2469ال ت مناح  الوددن  الكلت  )
أما أ راي ا ال ربت  توتد  لك امتداا الطر ق الربط    ع داا،شوال شري اللاصو      ( ا70وحوال  )
 . اراوة( ،الذالص  ،اين )ع داا 

من اال الوقوف  لك أثار ظا رس    2019أما الحدوا الزمانت  للدرانر  ي د تحدات ي   اق  
 (.1خار   ) ار ا اخل مددن  الذالص وأضرار ا  لك نماي الوددن التلوث البصرل وانتش

 2019الخالص ( توزيع استمارات االستبيان بحسب أحياء مدينة 1جدول )

السكان في مدينة الخالص حسب   ديالى، تقديرات)*( وزارة التخطيط، الجهاز المركزي لإلحصاء، دائرة إحصاء محافظة 
 بيانات غير منشورة(. )، 2019األحياء، 

 . 572 =  5 ×  100 ÷ 67508المصدر: من عمل الباحث اعتمادا على المعادلة اآلتية  )**(
 

مساحة   اسم الحي  ت
 هكتار  الحي

عدد السكان  
 2019لعام 

عدد االسر 
 2019لعام 

عدد 
 االستمارات ** 

 65 1296 7442 179 حي الغربية 1
 87 1742 7810 483 الشرقية حي  2
 42 833 5608 29 حي عليبات  3
 28 566 3409 62 حي الخويلص  4
 3 63 415 16 حي الغريرات  5
 20 402 1759 120 حي الكوبات  6
 56 1114 7182 283 حي العصري  7
 47 943 6320 58 حي العمال 8
 2 46 202 70 حي المنطقة الصناعية  9
 4 83 273 27 حي الياخات  10
 52 1035 6041 115 حي الزهراء  11
 21 413 3602 20 حي العمارات  12
 21 433 1802 449 حي النور 13
 49 974 1920 63 حي االمير  14
 20 403 1851 56 )البيادر(  حي علي الهادي 15
 3 54 1930 263 حي جديدة االغوات 16
 52 1036 9041 176 حي الحسين 17
 572 11436 67508 2469 المجموع 
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 2019استمارات االستبيان بحسب الشوارع مدينة الخالص لعام ( توزيع 2جدول )
 عدد االستمارات  عدد ** المحالت  كم طول * الشارع/ اسم الشارع
 5 100 10.985 شر ان  
 102 2040 4.5 رئتنت  
 7 139 33.287 الثانو  
 12 240 170.679 الوحلت  
 126 2519 219.451 المجموع

 . 2019الدي  الذالص، شعب  تنظت  الودي، اتانات غير منشورس، )*( الوصدر: مددر   
ا توااا  لك  دا الوحال ي  ال شارع من اال ملري   دا اسنتوارات   22/12/2019: الدران  الويدانت  ر*( الوصد)*

 الت  نوف توزع.
 126  =  5 × 100 ÷ 2519الوصدر:  ول الباحث ا توااا  لك الولاال  

 (1الدراسة من العراق والمحافظة خريطة رقم )موقع منطقة 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 2كم 1000  /1خريطة العراق اإلدارية بمقياس رسم  للمساحة،الهيئة العامة . 1

 2كم 1000 /1خريطة محافظه ديالى اإلدارية بمقياس رسم  للمساحة،الهيئة العامة . 2
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 :والصحية للتلوث البصري المبحث االول: األثار النفسية 
 التأثير النفسي:  .1

عوا اي الدماغ  و ال زء الونررررؤول  ن الفلالتات ال نررررد النفنررررت  والنررررلوات  والحرات  ي د  
تلد النفس الوراءس الت  تلمس انفلاسته مر شرررررررررذصررررررررره أو مر من يحتط عه وبيئته. اي من تلااير  

الخ، ينالحظ  ندما اس دواد تنانرررررررق وتوايق اين  . النفس الب    والفرح وال ضرررررررة واسنز ا  و ..
ال ات ومراز ا عوذتلو تفاصررريل ا وأننررر ت ا الوتذصرررصررر  موا دولد ضررر ط نفنررر  وتوتر واسن تار  
اللصرررب  مولدس غضررربا حصررريل  اس وال و دق اس تواق الطب  لتلك الحاست موا شرررمل  ائق اماق 

رل، سي الطة يشرذص الورض اللضرول ملري  وتشرذتص     الحاست النات    ن التلوث البصر
م ولين اللامل النفنر  الك اي تظ ر ا راض ذلك الورض  لك شرمل مرض  ضرول، ننرتطتر اي 
نرر علض التأثيرات النفنرررررررت  والنرررررررلوات  اسحداث والوشررررررراارات اين اسيراا عنررررررربة تأثير الوحتط 

اي لنررررماي الودي الت  تتراك   اوا اي انذفاض مؤشرررررات الراح  واألم  (2) اللوران  والبيئ  الحضررررر  
 يي ا تلك األثار ومن ا ما يأت :

اللون : و   الوشا د الوشو  عصر ا، والت  تض   الء واا ات  ي صد عالتناشزالتشوه اللوني:   •
الوبان  ي  الوددن  عأصباغ ذات األلواي مذتلف  وصاخب  س تشلر اللين اراح   ند مشا دت ا مر  

 . (3)انتشار األلواي الوب را  ضون اللوحات اس النت  الت ار   
طائ ا  اعر مويز للتصرررررررررررروت  يأي اي األلواي اور م   ي  التأثير  لك شررررررررررررمل الوددن  وا 

انرررتذدام ا عشرررمل غير مننرررق يموي ل و اثار  منرررت   لك نفنرررت  اسننررراي ل ا انرررتذدمت األلواي 
الوتو    للال  اسشررررررررذاي ال دن يلانوي من حاست اسكتئاب واسضررررررررطراعات النفنررررررررت  عنرررررررربة  

ل و الب    والفرح احتوائ ا  لك اشرلا ات يلمنر ا ال لوي ل ا أثر صرح   لك اسننراي قد تنربة  
.  و ناة  الق  مواب  اين النصررررررررررررروع والنررررررررررررررور (4)والكر   والتأسوالراح  او دتلرض الك الحزي 

التشرررررررربر والنرررررررررور ل لك ن داي اغلة الناس يويلوي الك األلواي الناصررررررررل  اوي األلواي الداكن  او 
أللواي الحارس تشرول اللوي ال امضر  ياأللواي ال اائ  تضر  األلواي األزري واألخضرر والبنفنر   اما ا

ومن خالل   )*(األحور واألصررررفر والبرت ال  مر احتوال  تل ينا لنلواي حنررررة ال يئ  الت  تظ ر ا ا
( تبين لنرررا اي األحتررراء الت  تلررران  من التشررررررررررررررو  اللون  و   ارررل من ح  3مالحظررر  ال ررردول )

يبرررات، ال ربتررر ( وقرررد ال رررت )ال ر رات،  ل  ال ررراال، اسغوات، الز راء، اللورررارات، الذو لص،  ل
،  % 23.82،  %25،  %28.57 ،%32.69، %33.33،  %35، %66.66الننرررررررررررررربر  و لك التوال  )

( ونالحظ ذلك ي  شوارع الوددن  اشارع  الحنين وشارع اراوة وشارع الصنوبر وشارع 32.07%
تلدا  ح  الز راء وشررررررارع ح  الحنررررررين يلوا ذلك لضررررررلو اور البلدي  وتطبيق ال وانين الت  تونر  

 اسلواي ي   الء واا ات الوبان  والوحال الت ار  .
امرا اقرل األحتراء تلوثرا لون     ارل من )الكوبرات، اللورال، النور، الحنررررررررررررررين( وبننررررررررررررررة  

( اي قلرر  التلوث اللون  ي  تلررك اسحترراء  % 13.46،  %14.28،  %6.38،  %15وصررررررررررررررلررت الك )
سحتاء ي   ي   ور البناء ينالحظ وخاصرررررررررر  الكوبات سي منرررررررررراكن ا من الطراز ال دي  أما عقت  ا
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اغلة الدور غير ممتول يضرررررررال اي اصرررررررحاا ا س يولكون ا )مؤار( ل لك س د ت  عطالء الدار من 
 (.1الذار . اوا ي  الشمل )

اي لنلواي أثر ابير  لك نفنت  اسنناي، يون ا ما تكوي ل ا اثار نلبت  واخرر مواب   
وتشلرنا عالفرح واخرر عالحزي، اوا للواي اور م   ي  راح  اسنناي وشلورس ي  الراح  والب     
ق  الت  تنبب ا األلواي الكاشف   مس األلواي الداكن  الت  تتصو عال ووا والكأع ، ينالحظ انتذدا

اللوي اسخضر واسزري ي  غرف النوق وغرف اللولتات ومماي اسنتظار لن ا تضتف الك الوماي  
 .(5)ل ا اثار اي اات  ي  ان  الور ض لن ا منتودس من األلواي الطبتل     النفنت  الت ال دوء والرح   

لوددن  من خالل الوشرررررررررا دس الويدانت  ل    الظا رس نالحظ تلدا اسلواي الومون  للوشررررررررر د ا
واختالف اسلواي الت  ت   الء الوحدات النرررررمنت  ا ا موا نررررربة تلوث عصرررررر ا يضرررررال  لك واوا 

من ثالث اسلواي ي  الواا   الواحدس ا لك انررررررررررررتذداق ت لتف الوبان  عوذتلو انواع الت لتف  أكثر
  عأثار  زاا من ظا رس التلوث اللون  ي  احتاء الوددن  عنررررربة اات ااات صررررراحة البناي  غير مبال

 تلك اسلواي  لك م تور الوددن . 
 م2019البصرية التي لها تأثير نفسي وسلوكي على سكان مدينة الخالص لعام  ت( الملوثا3جدول )

مجموع   الشكلي الحجمي اللوني الضوئي المتغيرات 
 التكرارات 

مجموع  
النسبة 

 % ت % ت % ت % ت األحياء %

 100 65 35.38 23 26.17 17 32.07 15 15.38 10 ال ربت 
 100 87 34.48 30 29.88 26 20.68 18 14.96 13 الشرقت 
 100 42 35.73 15 28.57 12 23.80 10 11.90 5  ليبات
 100 28 35.71 10 28.58 8 25 7 10.71 3 الذو لص 
 100 3 0 0 0 0 66.67 2 33.33 1 ال ر رات 
 100 20 30 6 25 5 15 3 30 6 الكوبات 

 100 56 41.08 23 32.14 18 19.64 11 7.14 4 اللصرل 

 100 47 25.55 12 48.93 23 6.38 3 19.14 9 اللوال
 - - - - - - - - - - الصنا   
 100 4 50 2 25 1 25 1 0 0 التاخات
 100 52 40.38 21 21.17 11 32.69 17 5.76 3 الز راء
 100 21 47.63 10 19.04 4 28.57 6 4.56 1 اللوارات 
 100 21 61.90 13 23.82 5 14.28 3 0 0 النور
 100 49 26.53 13 38.77 19 20.42 10 14.28 7 اسمير 
 ل   
 ال اال

2 10 7 35 1 5 10 50 20 100 

 100 3 66.67 2 0 0 33.33 1 0 0 اسغوات 
 100 52 44.25 23 36.53 19 13.46 7 5.76 3 الحنين 



 (266-244الصفحات )|  2021| أيلول  الثاني( القسم 47( العدد )13| مجلة آداب الفراهيدي | المجلد )منذر مهدي عبد هللا 

251  P a g e |  

J.A.A | TU 

 المصدر: من عمل الباحث باالعتماد على الدراسة الميدانية 

 م2019( نسب الملوثات البصرية في المدينة لعام 1شكل )

 
 (3المصدر: من عمل الباحث باالعتماد على بيانات الجدول ) 

اسنارس ي  الشوارع ي صد عه التلوث الحاصل عنبة اسنتذداق الوفرط ي  وضر    التشوه الضوئي: •
والبنايات ااخل الودي وبتال  تنبة الكثير الوشاكل الصحت  والبيئت  للنماي، اي للتلوث الضوئ   
اثار نلبت  تنلمس  لك نماي الوددن  من ا التلرض الزائد لضواء اثناء الليل موا ينبة اضطراعات 

صاارس من اللوحات اس النت  وانارس الطري  ي  النوق وا لك  دق الرؤ   الليلت  للنائ ين لكثرس اسنارس ال
ومن خالل ال دول النااق تبين اي اكثر اسحتاء تلرض للتلوث الضوئ       (5)  والوحال الت ار  

 ليبات، الذو لص،  ل  ال اال(   اسمير،  ال ربت ، الشرقت ،  ،لاحتاء )ال ر رات، الكوبات، اللوا
(  لك التوال   10.71،  11.90،  14.2،  14.94،  15.38،  19.14،  30،  33.33)   وبننب  ال ت 

اسي     اسحتاء ت ر اغلب ا ضون الونط   الت ار   الوراز   و لك الشارع الرئتن  وشارع اراوة 
 ال ل يحتول  لك النشرات الضوئت  وا ودس اسنارس. 

، اسغوات،  )اللصرل، التاخات، الز راء، اللوارات، النور  اسحتاء تلوثا ضوئتا     اما اقل
سي تلك    (  لك التوال ،5.76،  %0، %0،  4.76،  5.57،   %0،  7.14الحنين( وبننب  وصلت )

اسحتاء عليدس  ن مراز الوددن  وت ر  لك ا راي ا واي اغلة انارت ا تنبة اسنز ا   ند النظر 
 الي ا عشمل مباشر عنبة تو   ا اللال  موا يلرض الناظر الك الذطر  ند قتااس الوراب .

 و اسختالف ي  شمل وح   اسازاء الومون  للبناء اللوران  موا    (:التشوه الحجمي )الكتلي •
ل و تناشزا  وا يحتط عه من اناء  وران  ياي واوا مثل    اازائه منبة   او رس وتنان ه وتناير  أي د 

حيث اسرتفاع اللاموال وال يئ  الشملت  عصورس    انائت  من    الكتل تذتلو  وا يحتط ا ا من اتل  
 . (1)  من  دق الت انس واسنت رار النفن  ش ءمذتلف  دولد 

وتا    ال من ح   األحتاء تشو ا ح   أكثر( اي  2(، والذر ط  )3ينالحظ من ال دول )
 ( ال ت  وبننة  الشرقت (  ال ربت ،  اللصرل،  الحنين،  اسمير،  ،  %38.77  ،%48.93)اللوال، 

(  لك التوال ، لن ا تلد ازء من الونط   الت ار   29.88%،  26.15%،  32.14%،  36.53%
قر ب الوراز     تلك  او  الوتويرس اضطر نماي  الوناحات  قل   وبنبة  الت ارل  الوددن    من مراز 

اسحتاء  لك البناء عشمل  اموال وانت الل الطوااق الوتلداس نتت   ارتفاع انلار اسرض ي  تلك  
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ال ر رات،  ل  ال اال، اسغوات( )    اسحتاء. اما اسحتاء الت  اانت ننة التشو  الح و  قليل  
ول     مناحات ابيرسس ن ا احتاء ادددس وذات    التوال ، وذلك  ك(  ل%0،  %5،  %0)ال ت  وبننة  

       يمتول البناء ا ا وبليدس  ن مراز الوددن  اضاي  الك قل  الذدمات ي  تلك اسحتاء.

ق 2019الملوثات البصرية التي لها تأثير نفسي وسلوكي على سكان مدينة الخالص لعام  (2خريطة )

 
 ( 1)الجول بيانات  2013المصدر: من عمل الباحث اعتمادا على خريطة التصميم االساس لمدينة الخالص لسنة 

 تشوه العالقة الشكلية والخصائص المظهرية: .2
اي تحليل اسرتبا ات الشررررررملت  والذصررررررائص الوظ ر   ي  البيئ  الحضررررررر   الت  ل ا اور 

ل لك اي ال خلل ي  ذلك النظاق نروف يموي ل و   الودي،مؤثر  لك نفنرت  ونرلوة اسشرذاي ي  
اثار نررلبت   لك الوشرر د الحضرررل، يللك نرربيل الوثال اي واوا  راز ملوارل حددث ي  اسحتاء  
ال ديو  موا ينربة اسنرت راب و دق الت انس لشرذص الوشرا د حتك واي ل  يمن ل و اراي  وملري  

الذصرررائص الشرررملت  والوظ ر   ااي ننررربته  الت  ي  ملوار  ، قد نالحظ موا نررربق اي التشرررو  ي  
  احتاء )النور، اسغوات،  ل  ال اال، التاخات، اللوارات، الحنرررررين، اللصررررررل، الز راء،  ليبات،
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 ،  % 41.07،  %  44.23%،  %47.61،  %50،  %66.66،  %61.90ال ربتررر ( وبننرررررررررررررربررر  ال رررت)
تاء قد تلرضررت الك  ولتات  ( و لك التوال ، سي اغلة تلك اسح35.38%،  35.72%،  40.38%

تحو ر الت  ت رل  لك البناي  اوا واوا الت اوزات واللشررررررروائتات ي  تلك اسحتاء يكاي التصررررررروت   
والح   والشررمل حنررة رغبت الوالك ل لك نالحظ ارتفاع التلوث الشررمل  يي ا، اما اقل ا يكانت ي  

من  راعلر  الر ف  من  را  ( وذلرك سي  ر ا الح  ع ك  لك حرالر  متذر   %0ح  ال ر رات اننررررررررررررررتر )
 وننق.

 ألثار النفسية والسلوكية للتشوه الجمالي للبيئة الحضرية:ا .3
اي تشذتص األثار النفنت  والنلوات  النات    ن التلوث البصرل ي  الودي ل و اور م   
ي  تشذتص اسثار النلبت   لك الوتل   لتلك الوناظر الولوث  ما تنببه من حاست نفنت  من ا  
الت مر واللصبت  والولل والحزي عنبة تشو  البيئ  الحضر  ، ل لك دن ن  تأثير التلوث البصرل  لك  

الفر ق اسول: الك ير  ين  التذلص منه من خالل    اسشذاي  البصرل و لول  لك  التلوث  ضد 
تح يق اكثر اوالت  للوش د الحضرل اما الفر ق الثان : الراضخ للتلوث البصرل و   اسشذاي 

 دن يموي ل   رؤ ه نلبت  ات ا  البيئ  الحضر    الوتلايشين مر الوشا د ال بتح  منببين تشو ا  ال
للوش د الحضرل مذلفين أثار نلوات  نلبت  و    النلواتات تذتلو حنة حدت التلوث البصرل 

  لك الشمل التال : ذلكوارا  الث اي  لدر ايراا الو تور وننتلرض 
الدواير ال والت  من خالل أثار ا الت  تنلمس    تشذتص وتلينننتطتر    :الجماليدافع األشباع  .  1

 لك تصريات اسشذاي الت  ي ر تحت ظروف تلرضه الك ض و ات نفنت  وذ نت  وانوت   
ال وي اللاق وتشو     وو بوط منتور نات    ن قل  الوشا دات للوناظر ال ويل  )اسشباع ال وال (  
البيئ  الحضر    اللراقت  واختالف انوا  ا واسلواي  الونظر الحضرل يدخول تصامت  اخيل   لك 

  الوذتلف  ي   الئ ا ااي ل ا أثر نلب  واض  ي  نفس ونلوة اسشذاي ااخل البيئ  الحضر   
. ونالحظ ذلك ي  احتاء الكوبات واللصرل وال ربت  والحنين وشارع اراوة وشارع ح  الز راء  (6)

شوارع ال ل ااي ل و اثار نلب  ات ير  وشارع الحنين عنبة التلوث البصرل ي  تلك اسحتاء وال
 ايكار اسيراا ونلوا   ات ا  م تول   الحضرل.     

 و احد مظا ر التلوث البصررررررررررل ال ل دالزق الفرا ي  حتاته ااخل البيئ     التعايش البصررررررري: .2
الحضررررررررر   دتأثر ا ا وتؤثر عه موا ي لل ذلك الشررررررررذص س يشررررررررلر ا  ا التلوث وس يحنرررررررره، ي ل  

ال وال  يضررررر اسيراا تحت ظروف تؤثر  لك حالت   النفنررررت  والصررررحت  موا دؤثر  لك   اسشررررباع
نررررررلوا   ااخل الو تور الحضرررررررل و لد اختالف التصررررررامت  الوبان  و ري تصرررررروتو ا وتبادن اين  
الشررررررررق  وال رب  وا لك اختالف مواا اسن اء ات لونا وشرررررررمال حتك تصرررررررب  ظا ر  دتلايل مل ا 

حتاته اليومت  موا دز د من نلواه اللدوان  ات ا  البيئ  الوحتط  واي التلوث الفرا وتصب  ازء من  
البصرررل ينررتطر  لك اتاي اسننرراي و لك تصرررياته ونررلواه و حت   لته اختتار غير منانررة اس 

اوا ل و منررراوح صرررحت  ونفنرررت  ت لله غير منرررت ر واس يحس ي  األماي   دتوايق مر ال وي اللاق،
ك يحس ي  اسغتراب للرردق واوا ايئرر   ورانترر  ذات نواح  اوررالترر  والراحرر  ااخررل الو تور لرر ألرر
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ونالحظ ذلك ي  منط   الدرانرررررررر  ي  احتاء الكوبات وادددس اسغوات والز راء وال ربت  (2)النفنررررررررت   
الخ يكاي اثر التلوث البصرررررررل  لك نررررررلوة  ...واألمير واللوارات النررررررمنت  وح  النور و اللوال 

 نلب  ات ا  الو تور الحضرل للوددن .وتفكير اسيراا 
:  و الشلور عال طتل  من قبل الفرا والبيئ  الت  يعتل يي ا، موا تولد ي و  االغتراب المكاني.  3

اين  وبين ايراا الو تور و شلر عاي واواس س قتو  له ي  البيئ  الحضر   موا تنبة له اللزل  
ال ير منن و  وس ينوا يي ا التراعط والتنانق، يتتولد  ند  اسغتراب( وتحدث ي  البيئ  الحضر    

 :  (7) الفرا ظا رس اسغتراب الومان  وحاست نفنت  شلور   تت اس عوا يأت 
 : االحال  النفنت  والظروف الوعتشت  الت  يور ا ا الفرا.اسباب خاصة •
 تور وبيئته الحضر  .: ال  رس موا يشلر الفرا علدق انتوائه الك   ا الو اسباب اجتماعية •
: ي داي اسمن ااخل الو تور والوددن  النات  من اسوضاع النتانت  الرا ن  الت   اسباب سياسية •

 يور ا ا البلد. 
: اي  دق اسنتواء الك الوماي واسحنررراس عه والتشررربر منه اار الك ي داي اسنتواء  اسررباب تاتية •

 الحضرل للوددن .
واللصرل والحنين    والكوبات تاء النور والذو لص والز راء  تبين اي اسغتراب الومان  ي  اح

ال  رس والت يرات الت  حصلت ي  الو تور الحضرل عنبة    واللوال عنبة والز راء و ليبات واسمير  
الوضر النتان  ال ل يور عه البلد والوددن  وغيرت رواعط الو تور الحضرل الت  اانت ل ا تداعتات  
ااتواعت  ونفنت   لك اسنناي سي مثل تلك البيئات س يومن التأقل  مل ا عنة اسضطراب و دق  

ناي وصحته وتلرضه الك حاست نفنت  مثل الحزي والذوف والتاس اسنت رار وتداعتاته  لك اسن 
 والض ر من الو تور. 

والحيز ال ل يعتل فته حيث له اثار   درتبط عاإلننايتبر ن من ذلك اي اسغتراب الومان  
نلبت   لك نفنت  ونلوة ايرا الو تور و رار ذألك الك الوناظر ال بتح  الت  دتلرضوي ل ا من  

البصر   ال ير اوالت  الت  تلمس اثار ا  لك ايراا الو تور الحضرل ال ل تأقل    خالل الوشا دس
مر تلك الوظا ر الولوث  عصر ا وصارت ازأ اس دت زأ من حتاته س دريض ا وس يلول  لك التذلص  
النات    ن   اساتواعت   ايئته و القته  ات ا   وت ير نلواه  نفنته  امراض  الك  تلرضه  من ا موا 

 البيئت  ونواحي ا الفاقدس لل وال. الض و ات 
س مناي من ال ول اي التلوث البصرل ااخل الوددن  ل و مشاكل   التأثير الجسماني والصحي:.  4

 لك صررررررح  اسننرررررراي النفنرررررر  وال نرررررروان ، وتلوث البيئ  دؤثر  لك نررررررلوة اسننرررررراي و لك نوو  
ك تؤثر  لك ات ا ات وميول ا ل  وتكو نه  وبنائه وشذصيته ومدر تلرضه للورض وم اومته ل و،

وايكرار اسيراا ااخرل الو تور ،ومن اارز الترداعترات النررررررررررررررلبتر  الت  يلران  من را اسشررررررررررررررذراي  نرد 
توااد   ي  البيئ  الحضرر   الولوث  عصرر ا    التشرتت و دق الترايز والتوتر الشرلور عال لق ا لك 

والصرررح  النفنرررت  امرض مزمن  خلل ي  ملال   ال  نت  للودخالت البصرررر   ومشررراكل ي  التفكير  
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مثل النررررررررررررررمرل والز ااس اقات ال لة وال لوي والت  تنت   ن ظا رس التلايل مر التلوث البصرررررررررررررررل 
 .(8) للوددن 

نالحظ انتشار النفايات الصلب  ااخل الودي و دق التذلص من ا أس ننب  س تت اوز النصو 
اا ل الوؤننات البلدي     أث لمن الكوتات الوواواس ااخل احتاء الوددن  وشوار  ا وناحات ا موا  
الشرقت ،   ال ربت ،  احتاء  الونا ق اوا ي   تلك  تراو ا ي   الك  الز راءاار  اللواراالكوبات،  ت  ، 

تداعتات صحت     النفايات ل ااسمير،  ل  ال اال، الذو لص اي واوا     الكوتات من    النمنت ،
وت لل من  ز وته    انفنهونفنت   لك اسنناي موا يلرضه الك مشاكل ي  ذاته من ا  دق الوثوي  

 .(9) وتشلر  عالذوول والضلو واساتلاا  ن البيئ  الوحتط  عه
اي من تداعتات التلوث البصرل ي  الوددن  تلرض اسشذاي الناكنين ا ا الك الكثير 
من الوشاكل النفنت  الصحت  البيئت  يانتقبال اللين الك مئات الصور الوشو   من احتاء وشوارع  

اضاي  الك واوا    واسنز ا ،الوددن  قد تؤال الك اضطراعات ي   ول الدماغ واعتاء اللين والتلة  
والبمتر ا    الكر    والحشرات ذلفات الونزلت  ما تنببه من مضار صحت  عنبة انبلاث الروائ   الو

الوت ول  حول ا ال     الوشاكل تحرق اسنناي من التوتر عالعتل ي  ايئ  حضر   ذات مناظر 
 خالع  تد وا الك الراح  النفنت  وال ندي . 

علد التطري الك األثار   في مدينة الخالص:  السلوكية(   ،النفسية  ،أثار التلوث البصري )الصحية.  5
التلوث البصرل الت  تشول التشو  اللون  والضوئ  والح و  والوظا ر الشمل والوظ ر الذارا   
ااخل اوتر األحتاء وأثر ا الصح  والنفن  والنلوا  ي  الوددن ، ولتنلتط الضوء  لك الحال   

    ندما يشا دوي منظرا مناقض لل وال البصرل ي   النفنت  للنماي مددن  الذالص وما شلور 
   الوددن ؟

لولري  أراء    رحنا النؤال التال  )ي  حال واوا منظر مناقض لل وال البصرل ما    
رات يللك( سرتباط   ا النؤال عالنلوة والوضر النفن  والصح  اسشذاي ااخل الوددن  ول  ا  

صرل الت  دتلرض ل ا نماي مددن  الذالص نتت   التلوث  التلوث الب  أثرالنؤال اور م   ي  ملري   
( ال ل يحتول اااعات اللين  اي اكثر اثار التلوث البصرل  و الشلور 4)   البصرل. تبين من ال دول

(  %33( لح  التاخات وما ننبته )%100عاسنز ا  حيث احتل الورتب  اسول وبننب  وصلت الك ) 
مشا دت   منظرا عصر ا مشو ا ومناقض لل وال ي  الوددن   لح  اسغوات يشلروي عاسنز ا   ند 

الثانت  الشلور عاسنت راب حيث ال ت ننبته ) ( لح   %0( لح  اسغوات و)%67وحتل الورتب  
ال ر رات حيث اكدوا ان   يشلروي عاسنت راب من تلك الوناظر الوشو   عصر ا، اما الورتب  الثالث   

( لح   %0( لح  النور و)%29لشلور عاأل  اب وبننب  ال ت )ي د ااي اثر التلوث البصرل    ا
اسغوات نتت   سي نماي الوددن  س يشلروي اواوا الولوثات البصر   وس ددراون ا اوا ااي لتلوث 
البصرل اثر  لك نلواتات وتصريات اسيراا موا ي لل   قاالين ي  تلك الوناظر الوشو   عصر ا  

 ا وصحت  . غير م توين عوددنت   واوال 
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ننتنت  موا نبق اي ا وال الوناظر ال ويل  ي  الوددن  وا وال نمان ا ل ا وت ليل التلوث  
البصرل يأي واوا اسشذاي النلبين ااخل الوددن  دز د من مشمل  الوظا رس الولوث  للبيئ  الحضر    

  وبتال  تالك الوظا ر  من خالل انلوب   الذطأ ات ا  الوددن  موا يليق ال  وا الوب ول  لت ليل من  
 (. 2)الشمل  دؤال الك ز ااس مظا ر التلوث البصرل ي  مددن  الذالص اوا موض  ي  

حتك صارت الوشا د الولوث  صور  درون ا ال دوق وقد ا تااوا  لي ا غير مبالين عوضار 
   تلك الوشا دس الولوث   لك صحت   النفنت  وال ندي  ونلوا  .

 ق 2019الصحية والنفسية والسلوكية للتلوث البصري في مدينة الخالص لعام  ر( األثا4)جدول 
 %  االستغراب  % االعجاب % االنزعاج اسم الحي 
 8 6 86 ال ربت 
 9 3 87 الشرقت 
 12 2 86  ليبات
 18 4 79 الذو لص 
 33 0 67 ال ر رات 
 45 0 55 الكوبات 
 25 2 73 اللصرل 
 21 2 77 اللوال
 0 0 0 الصنا   
 0 0 100 التاخات
 31 2 67 الز راء
 14 4 81 اللوارات 
 24 29 48 النور
 27 2 71 اسمير 

 50 5 45  ل  ال اال( )البتاار 
 67 0 33 اسغوات 
 27 10 63 الحنين 
 26% 4% 70% المجموع

 المصدر: من عمل الباحث اعتمادا على الدراسة الميدانية 
 م 2019اراء العينة عند وجود مناظر مناقض للجمال البصري في المدينة لعام  ل( يمث2شكل )

 
 ( 4المصدر: من عمل الباحث اعتمادا على بيانات الجدول )
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( اي شررلور نررماي الوددن   ند مشررا دت   مناظر مناقض 5) اما الشرروارع ييوضرر  ال دول
(  % 70الحنررين( اننررب  ال ت )لل وال البصرررل يكانت ا لك الننررة لالنز ا  ي  شررارع الرئتنرر  )

عنررررررربة اثرس الولوثات البصرررررررر   س انه الشرررررررارع ال ل يضررررررر  اوتر الفلالتات ي  الوددن  )الت ار   
(، فتوا ااءت ننرررررررررة %40) )كراوة( اننرررررررررب  ال ت   واقل ا ي  الشرررررررررارع الشرررررررررر ان   والصرررررررررناعت (

( %8)  ع وما ننرربته( عنرربة الوناظر الوشررو   للونظر الشررار %60)  اسنررت راب ي  الشررارع الشررر ان 
( وما %33لشررروارع اسحتاء، ي  حين ااء اس  اب اننرررة قليل  ي د ال ت الننرررب  عشررروارع اسحتاء)

 (.  3) ( لشارع الشر ان  )كراوة(، اوا ي  الشمل%0ننبته )
 م 2019اراء عينة الشوارع بنسبة للمناظر المناقضة للجمال البصري في المدينة لعام  ل( يمث5)جدول 

 % االستغراب  % االعجاب % االنزعاج اسم الشارع
 60 0 40 شر ان  
 17 14 70 رئتن  
 29 14 57 ثانول 

 8 33 58 شوارع اسحتاء
 29% 15% 56% المجموع

 الدراسة الميدانية المصدر: من عمل الباحث اعتمادا على 

 م 2019( يمثل نسب اراء العينة بنسبة للمناظر المناقضة للجمال البصري لعام 3شكل )

 
 ( 5المصدر: من عمل الباحث اعتمادا على بيانات الجدول )

 التلوث البصري في البيئة الحضرية واخفاء جمالها في مدينة الخالص:  أثر المبحث الثاني:
من الت يرات الوتولدس  ن التطور التكنلوا  ي  اوتر النواح    الحضر   عالكثيرتور البيئ   

. موا اار الك ز ااس مظا ر التلوث البصرل ي  البيئ  الحضر   ال ل يلرض نماي الوددن   الحتاس
  النفنت  والت را من محتط  الحضرل. وتذتلو الولوثات البصر   من ح   الك شلور   علدق الراح

الك اخر نتت   س اختالف الوضر الواال وارا  الو   ات ا  البيئ  الحضر   و ري الوحايظ  
 لي ا موا يف د الوددن  اواليت ا وبتال  دؤثر  لك ال انة النتاح  و صب   امل  را ل لك ال انة  

 : اآلت عو ومن توضت  ذلك 
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 التلوث البصري في البيئة الحضرية واخفاء جماليتها: أثر. 1
تذتلو اشمال التلوث البصرل ي  مددن  الذالص مر اختالف مصاار ا موا ااي ل ا اثار 
البيئ  الحضر   ونواحي ا ال والت  مر واوا الولوثات الطبتعت  والصناعت  اانت اق   نلبت  ات ا  
للوددن  وحدوث يوضك   ال والت   البصرل وتذر ة الصورس  التلوث  اللورانت ، ما زاا من مظا ر 

نبة تلدا الوشا د الوشو  عصر ا وبتال  رن  صورس مشو ه للوددن  ي  اذ اي النماي. عصر   ع
األثار الوترتب   لك تلوث البيئ    أارزموا اار الك انتزاع الصورس ال ويل  للوددن . ل لك يومن اتاي 

 الحضر   واواليت ا ي  منط   الدران  و   اوا دل : 
 الذالص.ارتفاع ملدل الفوضك البصر   ي  مددن   .1
 الننب  الوئو   الورتفل  للتلوث البصرل ي  الوددن .  .2
 الوددن .  دق اوال  .3

 ارتفاع معدل الفوضى البصرية في مدينة الخالص:  .2
من خالل الدرانرررررر  الويدانت  ونتائ  انررررررتوارس اسنررررررتبان  تبين اي مددن  الذالص تلان  من 

البصررررررل ومظا رس الونتشررررررس ي  اوتر انحاء ارتفاع ملدل الفوضرررررك البصرررررر   النات    ن التلوث 
الورددنر  يال يمراا يذلو الومراي الواحرد من الكثير من انواع التلوث البصرررررررررررررررل نررررررررررررررواء اراي للوحرات 
ا النت  او ازاحاق النرررررررررتارات اوتراك  النفايات، موا نررررررررربة ي  يوضرررررررررك عصرررررررررر   وارباة وانز ا   

 ومتلاض لدر الفرا الوشا د.
بصر   ي  منط   الدران  ت  تواته نؤس  لك  ين  الدران   ولولري  تداعتات الفوضك ال

النلبت    األثار  ملري   اال  من  حولك(  من  البصر    الفوضك  ارا   )ما  وااي  آرائ  .  لولري  
والنلواتات النات    ن مشمل  التلوث البصرل الت  تنا   ي  تد ور البيئ  الحضر   موا اثر  لك  

( تبادن منتو ات الفوض  البصر    6)  تض  من خالل ال دولمنتور اوال ا ي  مددن  الذالص، و 
( لح   ليبات اي ارا  الفوضك  %0( لح  التاخات و)%75ي  الوددن  حيث اااب ما ننبت   ) 

( لح   %13( لح  الحنين و)%48البصر   ي  مددن  الذالص شددد  ادا، اينوا اااب ما ننبت   )
( لح  التاخات اي الفوضك %0( لح  اسغوات و)%67)اللوال ان ا شدددس اينوا اكدوا ما ننبت    

قليل  اانت ننبت   لح     الفوضك البصر  البصر   ي  مددنت   اانت متونط . اما من ا ت د اي  
واض  ي  نلواتات ونفوس نماي الوددن     أثر( لح  اسغوات. موا ااي ل و  %0( و)%36اللوال )

ضر   و دق ت انن ا ل لك اانت الفوضك البصر    نتت   للتلوث الوشا د البصر   ي  البيئ  الح
متونط  وشدددس ااخل الوددن  موا   د مظ ر الوددن  نواء الطبتل  او اللوران  ال ل ينبة  دق  

 (.4الراح  وال دوء للنماي واناس اوال الوددن  اوا ي  الشمل )
ة التلوث ( اي اكثر ننررر7اما ارا  التلوث البصررررل ي  شررروارع الوددن  ييوضررر  ال دول )

( لكثرس الولوثات البصررررر   %60) )كراوة( شررررددد اننرررربه ال ت   كانت ي  الشررررارع الشررررر ان  شررررارع
( شررررررررددد ادا، اما شرررررررروارع اسحتاء ي د اانت شرررررررردس التلوث %40الت ار   والصررررررررناعت  فتوا ال ت )
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(  % 17) وبدرا  قليل  (%33) ( وبدرا  متونرررررط ال ت %50) البصررررررل ادرا  شرررررددد اننرررررب  ال ت 
 .( اي التلوث ي  شوارع الوددن  تراوح اين الشددد والشددد ادا5)الشمل ظ من خالل ينالح

 ق2019درجة الفوضى البصرية في مدينة الخالص لعام   ل( يمث6)جدول 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 المصدر: من عمل الباحث اعتمادا على الدراسة الميدانية 

 م2019درجة الفوضى البصرية في مدينة الخالص لعام  ب( نسب4)شكل 

 
 (6المصدر: من عمل الباحث باالعتماد على بيانات الجدول ) 

 م2019الفوضى البصرية في شوارع المدينة ( يمثل درجة 7)جدول 
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 % قليل % متوسط % شديد % شديد جدا اسم الحي 
 6 51 34 9 ال ربت 
 13 47 26 14 الشرقت 
 10 45 45 0  ليبات
 7 21 46 25 الذو لص 
 0 0 33 67 ال ر رات 
 10 65 20 5 الكوبات 
 34 45 21 0 اللصرل 
 36 51 13 0 اللوال
 0 0 0 0 الصنا   
 0 0 25 75 التاخات
 13 33 38 15 الز راء
 19 57 24 0 اللوارات 
 10 33 29 29 النور
 6 27 35 33 اسمير 

 0 45 40 15  ل  ال اال( )البتاار 
 0 67 33 0 اسغوات 
 2 42 48 8 الحنين 
 11% 39% 32% %18 المجموع

 % قليل % متوسط % شديد % شديد جدا اسم الشارع

 0 0 60 40 شر ان  
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 المصدر: من عمل الباحث اعتمادا على الدراسة الميدانية 

 م 2019درجة التلوث البصري في شوارع المدينة لعام   ل( يمث5شكل )                

 
 ( 7المصدر: من عمل الباحث اعتمادا على بيانات الجدول )

 :النتائج
واوا مظا ر التلوث البصرررررل وتلدا ا ي  مددن  الذالص ولد لدر النررررماي نوع من الضرررر ط  .1

 .عالراح  والوتل  ألحتاء الوددن  ونمان االنفن  انلمس  لك ارا  الشلور 
اي ارتفاع ننررب  التلوث البصرررل والفوضررك البصررر   دولد اثار نررلبت   لك البيئ  الحضررر   ي   .2

 الوددن .مددن  الذالص و شو  الصورس ال  نت  للنماي وي داي االت  
س تواق عال انة  نت ت  ن الدران  اي نماي الوددن  يلتبر ممونات الوددن  ونيل  ربحت  اوي ا  .3

 ال وال .
 :المقترحات

الونا و  ي  اللناي  عاألانت  التراثت  والتار ذت  واسنالمت  وصتانت ا عأنلوب ملاصر يحايظ   .1
 وتار ذ ا. لك اصال  الوددن  

اللول  لك وضر تصامت  اسانت  الوددن  متواي   مر اراء النماي ومر تطللات البنت  الحضر     .2
 ل ر ب  الك ان  الوددن . س ادخال اسشمال ا

اللول  لك ازال  ااي  اللوحات اس النت  والولص ات الد ائت  من الشوارع والوحال الت ار     .3
 ملين . وتطبيق قوانين تنظ      اللوحات والولص ات ويق ملادير 

الونتشرس ي    .4 الضوئت   اللوحات  وتنظت   ترتية  يومن من خالل ا  الونا و  ي  وضر ملادير 
 .والونا ق الت ار   ااي الشوارع 
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 الهوامش:
 

البصرل مرض خطر يصية    ( 1)  التلوث  نور ا،  ادنا  بد،  عمل  ناصر ا،  الرقو  2020البيئ   النورل  اس الق  موقر  م ال  لك   ،  
https://m.facebook.com . 

 .142 ل  مصطفك م وس الصبت ، مظا ر التلوث البصرل ي  مددن  البصرس، مصدر نااق، ي ( 2) 
 .182مددن  البصرس، مصدر نااق، يشمرل ااراهت  الحنن، التلوث البيئ  ي    ( 3) 

 اوا دل : لإلنناي و  وضحت الدرانات الوذتص  ي   الق  اللوي وارتبا  ا عالحاست الوزاات     )*( 
 أمن، حنوي،  اال، التف.  األزري =. 1
 يائس. قول،  حز ن،= . األنوا 2
 .مبت  ، يرح=  األصفر. 3
  دق اسنت رار، م ووق. = البرت ال  . 4
                          مب ل. اسراوان  =. 5
 اسحور =حاق، مثير.  . 6

البصرس،   اآلااب، اامل   الت   منشورس،  غير  ااتورا   ا روح   البصرس،  مددن   ي   البيئ   التلوث  الحنن،  ااراهت   ،  2011دنظر: شمرل 
 .195ي

ي  الفراغات الداخلت   لك النشاط التنوق  للوراكز الت ار  ، حال  اران  الوراكز الت ار      ي األلواتوييق  بد الرحون توييق ابر ل، أثر    (4) 
 .  68، ي2013غزس، الت  ال ندن ، قن  ال ندن  الولوار  ،  –اإلنالمت  ي  مددن  غزس، ال امل  

 . https://mawdoo3.com:  ددل تتنير شرارل، ما  و التلوث الضوئ ، م ال منشور  لك الووقر اإللكترون   ( 5) 
 .148 ل  مصطفك م وس الصبت ، مظا ر التلوث البصرل ي  مددن  البصرس، مصدر نااق، ي( 6) 
  البصرس( -  م دل يانين ضاير الفر، التلوث البصرل وتأثيراته ي  البيئ  الحضر   الولاصرس )اران  نايمو ييز ائت  لونط   ال زائر   (7) 

 .65، ي2013 اامل  ع داا، الت  ال ندن ، قن  ال ندن  الولوار  ، 
ننرراي وانررتتلاعه للفراغات اللام  )عحث تحليل   دو انس يحيك الحنررين ،  ور محود  يد، التلوث البصرررل وتأثير   لك نررلواتات اس  ( 8) 

 . 9-3، ي2006امشق،   –ال ا رس   م اري( 
عاألااء الوظتف  لللاملين ي  وزارس التربت  والتللت     و القتهدونو  بد  طت  ع ، متان  نليد محود أاو نلطاي، اسغتراب الوظتف     ( 9) 

- 82، ي2013اللدا الذامس،    –م ل  اامل  يلنطين لنعحاث والدرانات  الت  الت ارس،  –اللال  ي  قطاع غزس، ال امل  اسنالمت 
83  . 

 .www.maan-ctr.org  نورس ارزق، اتف دؤثر التلوث البصرل  لك الصح  النفنت  للفرا، ورق  عحثت  منشورس  لك الووقر اإللكترون :  ( 10) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

https://m.facebook.com/
https://mawdoo3.com/
http://www.maan-ctr.org/
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 المصادر

، م ال  لك موقر اس الق النرورل  2020ادنا  بد، التلوث البصررل مرض خطر يصرية البيئ  عمل  ناصرر ا، نرور ا،   -1
 .https://m.facebook.com: الرقو 

ت  اآلااب اامل  البصرس،  الصبت ،  ل  مصطفك م وس، مظا ر التلوث البصرل ي  مددن  البصرس، رنال  ماانتير، ال -2
2012 . 

 . 2011 البصرس،اامل   اآلااب،الحنن، شمرل ااراهت ، التلوث البيئ  ي  مددن  البصرس، ا روح  ااتورا ، الت   -3

 . 2011  اار اامل  النوااي للنشر والطبا   والتوز ر،  أحود ياضل،  اروي   و، تكنولواتا التلو ن، النوااي، الذر وق، -4

:  اإللكترون  نورس ارزق، اتف دؤثر التلوث البصرررررررررل  لك الصررررررررح  النفنررررررررت  للفرا، ورق  عحثت  منشررررررررورس  لك الووقر  -5
www.maan-ctr.org. 

  ظر   ي  ااارس النفايات الصلب  ي  الودي اران  اين الن   الذاي شاق توييق اويل، اور ال طاع    محود دونو،حاا ،   -6
 . 2012، 8اللدا اامل  عاال، مر قراءس لت ارب تطبتقت   ربت ، م ل  الت  التربت  األنانت ،  -والتطبيق

عاألااء الوظتف  لللاملين ي  وزارس    و القتهدونو  بد  طت  ع ، متان  نليد محود أاو نلطاي، اسغتراب الوظتف    -7
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 الت  التربت  للللوق اسننانت   –اامل  تكر ت  
 قن  ال  رافت   –الدرانات الللتا 

 اخت  الوحترم  .... النالق  لتم   الوحترق،اخ  
علنواي:  الودي  ا رافت   ي   ماانتير  رنال   ضون  الللو   البحث  ل رض  انتبان       
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  الة الواانتير                                                  الوشرف الللو       
 احود   بد هللار اض   .ا  أ.                                             بد هللامن ر م دل   

 قن  ال  رافت  اإلننانت ، الت  التربت  للللوق  ،اامل  تكر ت 
 .................................................................................... 

 (√ )و ناة اااعات تحتا  ي ط اشارس  والوات مالحظ :  ناة ااوب  تحتا  الك ارقاق  
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 كال     نو ا ما 
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