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 المستخلص 
 

أصبح التلوث البصري ظاهرة تضر بالمجتمع وبالمظهر الجمالي للمدينة من خالل المشاكل التي تحدث 
بسبب هذه الظاهرة وتعد من أخطر المشاكل البيئية التي ال يشعر بها اإلنسان بشكل مباشر ويعتاد عليها 

الكاظمية، وتحديد    وتصبح جزءاً حياته. وتضمن البحث، تحليل مظهر التلوث البصري البيئي في مدينة
اسباب التلوث البصري والكشف عن التباينات المكانية لمظاهر التلوث ضمن االحياء السكنية لمنطقة 
إذ اليكاد يخلو أي حي من   الكاظمية  في مدينة  البصري  للتلوث  تباين مكاني  أن هناك  البحث. وظهر 

حث على أن االسباب التي أدت إلى  األحياء السكنية من مظهر معين من مظاهر التلوث البصري وأكد الب
المجتمع   كافة شرائح  على  والقوانين  لألنظمة  تطبيق  هي عدم وجود  البصري  التلوث  مشكلة  ظهور 
وتفعيل مبدأ الغرامات على المخالفين المتسببين بمشكلة التلوث الذي يعد من أفضل الحلول لمواجهة 

 المشكلة والحد من تأثيرها. 
 , مكاني, تلوث بصري الكلمات المفتاحية: تحليل

 
 

Abstract 
Visual pollution has become a phenomenon that harms society and the beauty 

of the city through the problems that occur due to this phenomenon.  The 

current study included analyzing the appearance of environmental visual 

pollution in the city of Kadhimiya, determining the causes of visual pollution 

and revealing the spatial variations of pollution manifestations within the 

residential neighborhoods of the study area.  The study showed that there is a 

spatial variation of visual pollution in the city of Kadhimiya, as hardly any 

residential neighborhood is devoid of a certain aspect of visual pollution.  Fines 

for violators who cause the pollution problem, which is one of the best solutions 

to confront the problem and limit its impact. 

Keywords: Analysis, Spatial and Visual Pollution   
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 :المقدمة
ُيعد التلوث البيئي من التحديات المعاصرررررررررراج التي روا،  الانرررررررررران    رعا ي م  ا المد  
العااقي  بصرررررررو ج اام  مما ينررررررر ا ر دةدال غمن البيئ  العيااوي  شالةبي ي   الانررررررران    
 ظ ا مف وم حدةث  غيا رقليدي للتلوث الذي يصررررررررريا البيئ  الحاررررررررران    و التلوث 

لسرر ا  بنرر ا  ررانس  اارسرراي المسرراحي  التيييا العماا ي  الاصرراي   كلل لتياةد داداا ا
للمدة   صررررررراحاُ  ا رفاي تي معدات التلوث الاصررررررراي  لذلل ةوا،  السررررررر ا  الحارررررررا  
صرررررررررعوعات بسررررررررربا ادم روات  الادمات تي مدة   الساظمي  مس ال مو السررررررررر ا ي   ما  

احث إلى ا ا ر  رعا ي المدة    ييا ا من المد  العااقي  من التلوث الاصراي  ة د  ال
منرر ل  التلوث الاصرراي تي مدة   الساظمي   رحليا التااةن الم ا ي لتلل الملو ات  لقد 

حيث رد و ت البيئ     2003دصرررال التلوث الاصررراي  رررادعال تي مد  ا عاصررر  بعد اام  
الحارران   رياال بسرربا التيياات تي د ماح الحياج  التييا تي د ماح اا ررت فت  ا فتا   

الاا ،ي   رحسرين مسرتونات الم ينر   دنااج د نرة  الب اع العنروادي   راا م   الى العالم
الارررراارررر  المتعولين الى الةان    الةااد المعمررررا ي الماتل    ال فررررايررررات  ا تنرررررررررررررررررا  
 التحوناات تي الماا ي  التااةن تي ا رفاا ا  ا ررررررررررررفت الس اعاع المتنرررررررررررراب   للمولدات 

ي  بنررررررررر ا انررررررررروادي  ا كلل دا  إلى دنااج اغ لي     ذلل ا تنرررررررررا  اللوحات ا اف 
مظا ا التلوث الاصرررررراي  تالاحث تي  ذا المعاؤ  و مق ررررررا لتقييم اغ واي البيئي  تي 
رحاررررررررررا المد  تي ظا ييات التنررررررررررانعات القا و ي    ررررررررررع  التاةي  الحارررررررررراي 
 العماا ي  د عدام الذ ق العام  قصرررو  الواي من عفؤ الع ات الماتصررر   المسرررا م   

القاا ات التاةيةي   العماا ي  للمدة     السرررررررر ا  الذةن ةتعاملو  مس  يئت م  تي صرررررررر س  
تي المدة   من عفؤ رعيني الع اصرررررررررررا العمالي  للمدة    إك اصررررررررررراح  ظا اج التلوث 
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الاصررررراي من المنرررررا ا السرررررانع  اا تنرررررا   ااتياا اغلا السررررر ا  الى مظا ا اغلوا   
 دا   ا  المدة   الماتلف  مما دا  إلى رلوث بصاي عةيا ة 

 :مشكلة البحث -1
؟  ما  ي  صررررررررررراي البيئي تي مدة   الساظمي  ا ا   ات رااةن م ا ي لمظ ا التلوث ال

 د ااب ؟
 :فرضية البحث -2

 راتل   ذه     ات رااةن م ا ي لمظ ا التلوث الاصررررررررراي البيئي تي مدة   الساظمي   
 المظا ا بأعتف  السبا المقاي ل ذا التلوث  

 :هدف البحث -3
رحليرررا التاررراةن الم رررا ي لمظ ا التلوث الاصرررررررررررررراي البيئي لمررردة ررر   ة رررد  الاحرررث إلى  

 تنرا    أالساظمي    معات  ا رااب    صر  الواقس  م اقنر  اا سرعام  التوات  تي البيئ   
  لمولدات  اللوحات ا اف ي ال فايات تي الم ةق    ا تنا  ا فت ا

 همية البحث:أ -4

مردة      ررأري من د مير بيئي لمردة ر  السراظمير  د  ا ا ررررررررررررررت را لمظ ا التلوث الاصرررررررررررررراي ال
م ةق  ،ذت  رررررررر ا ي من  احي  اا ررررررررتعماؤ الدة ي  اغ ررررررررتعماؤ   د الساظمي  لسو  ا رع

 التعا ي التي يعا ا  رتميي  اؤن  بصان  ،ميل  للمدة   الحاان  
 الحدود المكانية والزمانية للبحث: -5

رقس   رنررررررررتما الحد ا الم ا ي  للد ا رررررررر  بالحد ا ا ا اي  لبلدي  الساظمي    التي
   إك رقس م ةق  الد ا ررررر  تي ،ا ا السا   1ة ش   ما مو رررررل تي عانتي مدة   بيداا 

   عين       ررررررماال 33,°8' -  33,°28'شنررررررمالي الياعي   ين ااداري اا  تي العيع ال
  يحد م ةق  الد ا ر  من النرماؤ قاراع      راقال 44, °21'  -  44,°  23'ش عةي طوؤ
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الم صرو    من  التا،ي   من النراق   ا ا،ل   من ،   الع وت قاراع السا   علدي   
    تا   من مسرراح  مدة    02 1513،   اليات  لدي  النررعل   رنرريا مسرراح  ربل  ش

   21  دحياع  ررررر  ي   ش5    تا    رتسو  م ةق  الد ا ررررر  منش89054بيداا الاالي  ش
   2محل     ي  مودا  الى دحياع م ةق  الد ا     ما مو ل تي عانة ش

- 2021لعرام ش  مدة ر  السراظمير الواقس الحرالي ل ا رررررررررررررر  د  د ا اليما ير  تقرد رمرلر   دما الحر
2022   
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 . 2021لعام  بغدادموقع مدينة الكاظمية بالنسبة لمدينة   (1خريطة )

المصرررد م دما   بيداا  ااداج التصررراميم   ررر ا   ظم المعلومات العيااوي   التقسررريمات ا اا ن  لمدة   
  2021  لعام 50000م1بيداا  بمقياس  
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 .2021محالت مدينة الكاظمية لعام أحياء و  (2)خريطة 

   يا ات شغيا م نو ج   لعام GISميم    ا   ظم المعلومات االتص ااداجالمصد م دما   بيداا     
2021   
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 حجم عينة البحث: -6

ُرعد العي   بإ  ا معموا  ،يدي  من معتمس الد ا ر  السلي  التي رمرا المعتمس  
 اقيقال  ليا  الحصرررررروؤ الى معلومات  عيا ات  من  م د ررررررتادام ا  رمريفل صررررررحيحال  

  ي رعد  موك،ال مصرررررررررياال من المعتمس   رم رودنع ا بنررررررررر ا انررررررررروادي الى  ررررررررر ا   
 المدة   

 د  حعم العي   ةت ا ؤ ا ا ررر  التلوث الاصررراي تي مدة   الساظمي   حيث د  ا  
حسررررررررا رقدةاات  دا ج     سررررررررم   162125  دحياع   نبل  ادا السرررررررر ا  ش5رتسو  من ش
 -التالي م  1ش   ت  المعاال 2021التعا ج لعام 

 

n =                  𝑁×𝑃(1−𝑃)                     

[[𝑁−1 ×(𝑑2 ÷𝑍2)]+𝑝(1−𝑝)]
 

N= = 162125حعم المعتمس 
d = 05 0=  سا  الاةأ 
Z=  =  96 1مستو  الرق 
P =  50 0= القيم  ااحتمالي 

 إ تما ج  383ا  تما ات حسا المعاال  = إك  لي   -

 أواًل: مفاهيم البحث:

 مفهوم التلوث البصري  -أ

 عفؤ منررررررررا دج   ةقكي بصررررررررا اغ سررررررررا  من  ا ما  مصررررررررةلل يةل  الى   و
رسو  منرررررررررررررو   لنررررررررررررر ا المدة   العمالي من حيث ادم التعا    قبيح   د  الم اظا  ال

   2ش الت ا   لن ا البيئ  العام للمدة  
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 البيئة الحضرية: -ب

رع ي البيئر  المحيةر  برا  سررررررررررررررا  ااعرا المردة ر   الم را  الرذي ي ي  وير   حيرث راعةر   
  اب  منرررررررتا    نتفااا مع ا   نتأ ا  رررررررلوت اغ سرررررررا  بالع اصرررررررا البيئي  الحاررررررران   

   3شالمو،واج ااعا المدة  

 التصميم الحضري: -ج
لوق  مس اواما  يئي  غيا  يقصرررررد ب  رصرررررميم بصررررراي  ف ي اابعاا ةتعاما تي كات ا

بصررررررران   مرا التلوثس ا حسررررررراس باغما    ن و  ،يعال م مفل لعملي  التاةي  العام  
تي إاداا منرررا نس رفصررريلي  للم اط  التي ةتسو  م  ا الماة  العام للمدة   د  القان    
 ذلل ياررررس القوااد التي رقتاح ا مواقس  عاامف ر فيذي  ماصررررصرررر  التي رو،  امليات  

   4شت مي  تي الم اط  غرمام الت مي  المستدام ال

 أسباب التلوث البصري في المدينة: -د

 أسباب أقتصادية: -1
يعد العاما ااقتصرررررررررررااي م مال تي ظ و  د  دعتفاع التلوث الاصررررررررررراي للمد  بسررررررررررربا  
ااعتفتات ااقتصرررررررررررررااي  للبلدا  المتقدم   ال امي    نباد ا    ذا العاما  مسررررررررررررربا 
 ديسرررري لظا اج التلوث تي ااحياع كات اام ا يات ااقتصررررااي  المتد ي  بسرررربا الينااج 

  الدعا لد  الفاا   دا  إلى ا رفاي مق رررررررررراات تي معدات ال مو السرررررررررر ا ي  محد اي
الفقا  الاةال   اغمي    رررررع  الواي الرقاتي   اا،تمااي  د رررررتادام بع  السررررر ا   

   5شماتل  د ماح الحياج مرا راعي  الحيوا ات   ص  اغ صف  بالمواا الماتلف 

من   رتعلى  ذه اغ ررررررررررراات تي اغ رررررررررررترما ات المعتمدجأسبببببببباب ودارية وقانونية:    -2
الح وم  المحلي    ا رعي السريا رات تي المد   مما ةقاي بنر ا ماا را  غيا ماا را  
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إلى دنااج معدات التلوث الاصرراي تي البيئ  الحارران    ادم  فاعج الو اات ا اا ن   
   6ش البلديات  دصحات القاا  تي ر ظيم الم ةق 

 أسباب ثقافية: -3
الح  العمالي لحماي  البيئ   الماا ي    ن من تي الاررررررررررياي  الع ا النرررررررررردةد للواي    

 رد و  مسرتو  الذ ق  الرقات  العام    عاصر  الرقات  البيئي    ا  ب ا  بالرقات  الياعي   
 القبوؤ الساما   ا  التيليا الرقاتي  التا ي  الحاررررررا ن  بحع  اغ فتا  الى العصررررررا  

   7شلمدة    المعاصاجمما يفقد الت اغم  ين التسونن  الع اصا  ين  ون   رااث ا
 تخطيطية: أسباب -4

يعد  رررروع التاةي  المتمرا باررررع  ا ااع المعما ي   ااعج مسررررتو  التصرررراميم الف ي    
 رعا ا العواما العيااوي  عاصرررر  الم ا   إحد العواما الم م  المسرررربا    رفاي معدؤ 

ن لعواقررا التلوث الاصرررررررررررررراي  تررالابااع العرراملين تي معرراؤ ر فيررذ التاةي  غيا مررد  ي
التصررررميم المتارا  الى ادم اغرسرررراق تي د ررررتادام مواا الب اع  التع ييات المسررررتادم   
الى الوا، ات الاا ،ي   االوا   حيث ةقاي ادم الت ظيم إلى   و  الت اتا الاصاي  

   8ش تقدا  التعا    ين ماتل  الماا ي  الم نآت 
 أسباب ترتبط بمستجدات العصر: -5

التس ولو،يا الحدةر  مراش  رررادا اغرصررراؤ الماتلف  مرا مسرررتقبفت     رتمرا تي د تنرررا 
الاااةو ابا اغقما  الصر ايي   د اا   را ات ال ار  المحموؤ  معدات التدتئ   التباند  
الحردةرر      ي ،ميع را رقاي ا  ال مارا رررررررررررررراال د  غيا مارا ررررررررررررررا تي د تنرررررررررررررررا  التلوث 

   9شالاصاي 
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 المكاني لمظهر التلوث البصري البيئي في مدينتة الكاظمية.ثانيًا: تحليل التباين 

 تمهيد:

المظ ا البيئي  و دحرد العوامرا الاديسررررررررررررررير  التي  ررررررررررررررا مر  تي رفراقم التلوث 
 تنرررا  د رررفت المولدات االاصررراي تي مدة   الساظمي   الذي يأعذ د ررر اؤ ادةدج  م  ا 
لقمام    ا تنررررررررا  اللوحات الس اعادي  المتنرررررررراب     ا تنررررررررا  ال فايات   قل  صرررررررر ااة  ا

 ا اف ي    تاررفل ان التانيا الحارراي للمدة   الذي د تنررا بصررو ج  بياج تي المد  
 -  ذه اغ  اؤ  يم

 التلوث البصري بسبب قلة صناديق القمامة: -اواًل:

رعرا ي مردة ر  السراظمير  من قلر  صرررررررررررررر رااة  القمرامر   اردم  فراةت را غ ررررررررررررررتيعرات  
  ا الينااج السررررررر ا ي   ا رفاي مسرررررررتو     كلل بسرررررررب  الاحث  فايات الم تنررررررراج تي م ةقال

التحارا  ادا السر ا  المتع ين الي ا ةوميال للعما د  للتسروق  القد ج اغ رت ف ي  للفاا 
من رد ي مسررررررررتو  عدمات   االواحد  ا ةوم  ررررررررا م تي دداياا  ذه المنرررررررر ل   ما ةااتق 

ام  غيا  اوي  غ رررررررتيعات  د  صررررررر ااة  القم    3    عانة ش1البلدي    نظ ا ،د ؤ ش
 مي  ال فايات التي رامى ةوميال   د  دالى  سررررررررررا  لعدم  فاي  صرررررررررر ااة  القمام   لي  

منررررررررررررررلسر  التلوث   حيرث دات  ذه المنرررررررررررررر لر  إلى ظ و     تي حي الفعا%957 86ش
لفا غ   د ماؤ البلدي  ل ا   نلي  حي  الاصرررراي بسرررربا د تنررررا  ال فايات تي المسرررراحات ا

   %750 63   ةلي  حي السفم   سا  ش%69شالي ااع   سا 
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 ( 1جدول)

 .2021لعام  قلة أعداد صناديق القمامة في أحياء مدينة الكاظميةنسبة  

 معموي ال سا  %  ف %  عم  د م الحي  ت
 100 185 62 74 815 37 45 الساظمي  1
 100 69 69 31 31 الي ااع 2
 100 750 63 51 250 36 29 السفم  3
 100 957 86 20 043 13 3 الفعا 4
 100 508 29 18 492 70 43 العةيفي  5
 100 574 60 232 426 39 151 المعموي 6
 المصد م باااتماا الى ا تما ج اا تبيا    

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 



 

 1909   | مجلة مداد اآلداب 

 تحليل التباين المكاني لمظهر التلوث البصري  البيئي في  مدينة الكاظمية

 

 

 

 

 

 

نسبة قلة أعداد صناديق القمامة في أحياء مدينة الكاظمية لعام  (3خريطة)

2021 . 
    1المصد م باااتماا ،د ؤ ش 

   حيث ا  قل  ااداا الصررررر اةدة  رسررررربب  تي %185 62ش ،اع حي الساظمي    سرررررا   
رسدس ال فايات تي اغحياع الس  ي   تي الةاق العام  النوا ي التعا ن    بب  ا اا ال  
صررررحي  للسرررر ا   و  ا مصررررد ال لعذت العدةد من الحيوا ات السررررادا   رعمس الحنرررراات 

وا   التي رعمرا الى بعراج ال فرايرات  ا تنررررررررررررررا  را تي اا   م  را قةس السرا رو   الق
 الق ا ي البف ررررتي ي  الم تنرررراج الى ا صررررف  النرررروا ي بسرررربا رفاني ا من قبا دصررررحات 
المحفت التعا ن   مما يسررررررربا رلوث بصررررررراي   رسررررررربا دداا،ال للما ج  رنررررررروه صرررررررو ج  

   حيث  % 508 29ةيفي   لي  شالمدة   الحاررررررررررررران    دقا  سرررررررررررررا   ا   تي حي الع
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ي الحي  توتيا الصرر ااة  الفدم   ما ا  قل  ادا  رر ا     و   حيال   فحظ دا تمام ت
  ا يعتمد الى العذت السرررررررررررياحي   ذا ما  رررررررررررا م تي قل  د تنرررررررررررا  ال فايات تي الحي

  المحاتظ  الى البيئ  من الملو ات الاصان  

 أنتشار النفايات في المنطقة:التلوث البصري بسبب  -ثانيًا :

ال فايات  ي ياا ج ان دي مااج ةامي ا اي  رررررررررررررا  لعدم الحا،  الي ا  ادم  
 فع ررا  دي إ  ررا لم رعررد مفيرردج لرر  تي كلررل الم ررا   تي كلررل الوقرر    غم د  ررا قررد ةتم  

   دصررررراح  ال فايات من د را مظا ا التلوث  10شاغ رررررتفااج م  ا تي م ا    ق   عا
   د  م ةق   4    عانة ش2 تي مدة   الساظمي    نظ ا ،د ؤ شالاصررررررررررررراي  ررررررررررررريواال 

الفعا  ةلي     تي حي  % 652 95رعا ي من رلوث بصررررررراي  دالى  سرررررررا   لي ش الاحث 
رعا ي من رسدس ال فايات   الاحث    حيث ا  م ةق   % 750 83ش  حي السررررررررفم   سررررررررا 

قمام  حيث ةفحظ   كلل لينااج داداا السررر ا  السبياج  دنااج التحارررا   قل  صررر ااة  ال
 ذا التاا م الى د صرررف  النررروا ي د  اغ رررواق  تي المسررراحات المفتوح  مما ة تف ا  ا  
م ظا غيا اد    ادح   ان    د تنرررررا  الحنررررراات  القوا    اغماا  التي رسررررربب ا   
  ذلل   ات م اط  رو،د تي ا حا نات  لسن  عد د  راا م ال فايات بالقات م  ا  لي   

ط  السررررررررر  ي   ندؤ كلل الى قل   اصررررررررر  تي اغ رررررررررواق التعا ن   قات الم داعل ا  عا
الواي البيئي  ين  رررررر ا  المدة    تاررررررفل ان  ررررررع  قوا ين البلدي  تي الحد من  ذه  
الظا اج   ذلل ا د قيام م بعملي   قا ال فايات الى الم اات  وا ررررررة  السرررررريا ات رسو   

ي    ذلل ي  رسررررربا تي رلوث النررررروا  ا   د   ريةيت ا مما ةقاي إلى رةاةا ا تي النرررررو 
ا  ادم  تس ال فايات بصرو ج ةومي   د مال ا من قبا دصرحات البلدي   را م تي رسد ر ا  

مل  الى حد ث بصرررررررو ج  بياج    ذه الم اظا رسررررررربا د ياا  السررررررر ا   الما ج التي ا
اةن تي د رررررررر اؤ بصررررررررو ج  بياج  نومي    ذلل التا  التلوث الاصرررررررراي الذي بات م تنرررررررراال 

دة ر   الوا  را الييا  لمظ ا المرا نرات  احعرام را تسريا م  را قرديمر    غيا م را ررررررررررررررار  الحر



 

 1911   | مجلة مداد اآلداب 

 تحليل التباين المكاني لمظهر التلوث البصري  البيئي في  مدينة الكاظمية

 

 

 

 

 

 

تي رلوث بصراي تي البيئ    ريا من الفو رى الاصران   مما رسربا ا رات  الس  متنرا   
تي حي العةيفي  حيث  لي    تسا        دما اقا  سررررررررررررا 1العماا ي    ما تي صررررررررررررو ج ش

 رفاي مسررررررررتو  الواي لد  دغلا     كلل  تيع  صرررررررريا مسرررررررراح  الحي  د%787 32ش
المواقس الماصررصرر  ل ا مما يسرر ا الى   تي رر ا  الحي  تاررفل ان د تنررا  ال فايات  

البلردير   تع را  التال  م  را بسرررررررررررررر ولر   الحرد من ظرا اج ا تنررررررررررررررا  را للتقليرا من ظرا اج  
 التلوث الاصاي 

 ( 2جدول)
 . 2021انتشار النفايات في احياء مدينة الكاظمية لعام نسبة  

 المصد م باااتماا الى ا تما ج اا تبيا   
  

معموي   %  ف %  عم  د م الحي  ت
 ال سا

 100 210 25 30 790 74 89 الساظمي  1

 100 24 24 76 76 الي ااع 2

 100 250 16 13 750 83 67 السفم  3

 100 348 4 1 652 95 22 الفعا 4

 100 213 67 41 787 32 20 العةيفي  5

 100 460 28 109 540 71 274 المعموي 6



 

 التاسع والعشرون العدد  |  1912

 الباحثة. شيرين ثامر جسام & حسن الجبوري حاتم حموديد. . أ

 ( 4خريطة )
 . 2021انتشار النفايات في احياء مدينة الكاظمية لعام  نسبة

   2المصد م من اما الااحر  باااتماا الى ،د ؤ ش   

 

 



 

 1913   | مجلة مداد اآلداب 

 تحليل التباين المكاني لمظهر التلوث البصري  البيئي في  مدينة الكاظمية

 

 

 

 

 

 
 

 ( 1صورة)

 أنتشار النفايات في مدينة الكاظمية.

  2022/ 3/ 13 تا نخ المصد م الد ا   الميدا ي  التقة  

 نتشار أسالك المولدات الكهربائية وعالقتها بالتلوث البصري:ا -ثالثًا:

د  اعا الم ظومات الس اعادي  الوط ي  ان  رررررررررررررد حا،  المسرررررررررررررت لسين من الم ظوم   
 ا قةراا را لسرررررررررررررراارات طونلر  ممرا دعرذ الاحرث ان  ردادرا دعا  لتعون  ا قةراي التيرا   

ا الحا   اغرعاه إلى المولدات الااصرررررر  لسررررررد الس اعادي  عاصرررررر  تي تصررررررا الصرررررري
احتيا،ات السر ا    ر تنرا المولدات الى اغ صرف   النرو اي السر  ي   التعا ن   لذا د   

 فت الس اعادي   ا تنا  المولدات اغ لي   ا م تي رنون  النوا ي من عفؤ د تنا  اغ
 من عفؤ الد ا ررررررر  الميدا ي    الاحث التي اصررررررراح  م تنررررررراج تي  ا حي من م ةق   

 ،د ا  الم ةق  رعا ي من رنررررررابل د ررررررفت المولدات الس اعادي   رعةي  ؤن  بصرررررران   
غيا     د  معموا  من العي    5    عانة ش3 ررررررررريئ  لنررررررررر ا المدة     نظ ا ،د ؤ ش

تي حي     %95لعدم الا ررا ش   ا ررين الى د تنررا  المولدات اغ لي   علي  دالى  سررا 
  اغ تنرررررا  الوا رررررس للمولدات   رات  اغ رررررفت الس اعادي  التي اصرررررحب   بسررررربا   الي ااع
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 ادم د سرررررررعام ا  ادم راريب ا   ع   اا  رررررررا  تي  ررررررروا ي حي الي ااعلتعمس اارا   م ا ال 
 اردم اغ تمرام برالمولردات بمرا رالفر  من مالفرات من اغاع ر  التي  ررررررررررررررببر  رلو رال  يئيرال  

حارررررا ي ةلي  بمظ ا المدة    تارررررفل ان   رلو ال بصرررررانال حيث لم ر ظم  ت  ا رررررلوت 
 ررررا م تي دداياا المولدات اغ لي    ذلل  ،وا المولدات قد ا تظاظ الم ةق  بالسرررر ا  

التي  رررررو   الصرررررو ج العمالي     الح ومي  التي لم ةتم ر ظيم ا ديارررررال بنررررر ا م ا رررررا   
 للمدة   الحاان  

 ( 3جدول )

 . 2021أنتشار اسالك المولدات الكهربائية في احياء مدينة الكاظمية لعام  نسبة

 المصد م باااتماا الى ا تما ج اا تبيا   

رسرا     كلل لسو   حيال    %118 94ي المارا  الرا ي  ،اع حي الساظمي    سرررررررررا  شدما ت 
ا الدادمي تاات التي رحتا  إلى التو تي ا المعمعات الةبي   المحفت التعا ن   الصرررر ا

غ  ا رحتا  إلى   الاحث للس اعاع مما  رررررررررررا م تي ا تنرررررررررررا  المولدات  ع راج تي م ةق   
  حي  طاق    اعادي  االي  لأل رتادام الةبي  غيا ا ت فحظ ا تنرا  ا بصرو ج  بياج  ةلي

    دقا  سررررا   % 250 86ةلي  حي السررررفم   سررررا  ش    م  % 164 90العةيفي    سررررا  ش

معموي   %  ف %  عم  د م الحي  ت
 ال سا

 100 882 5 7 118 94 112 الساظمي  1
 100 5 5 95 95 الي ااع 2
 100 750 13 11 250 86 69 السفم  3
 100 783 34 8 217 65 15 الفعا 4
 100 836 9 6 164 90 55 العةيفي  5
 100 661 9 37 339 90 346 المعموي 6



 

 1915   | مجلة مداد اآلداب 

 تحليل التباين المكاني لمظهر التلوث البصري  البيئي في  مدينة الكاظمية

 

 

 

 

 

 

 فحظ حعم التلوث الاصررررررررراي الذي رعا ي م         %217 65 علي  شي حي الفعا ت
تنرا  اا رفت الى اامدج الس اعاع الوط ي  بصرو ج انروادي   عصرو ج  الاحث  أ م ةق   

من   كلل  با السريا من المنا ا    مما  3   صو جش2غيا حاا ن    ما تي صو جش
  صررررررو ر ا  تاررررررفل ان  عفؤ رأ يا ا السررررررلبي الى ا ح اع ااامدج  رسسررررررا ا  رنررررررون

ت مما  ااعةا  التي قد رحصرررا ا د ا قةاي السرررلل لسو   دقا  رررما   من بقي  اغ رررف
حد ث التما ررررررات   اعادي  عةياج   ما ةتسرررررربا تيةتسررررررا تي  ةول  إلى اا     و  

الحااد  السبياج  التي ايم ن السرررررررررريةاج الي ا بسرررررررررر ول   تاررررررررررفل ان    التي ة تف ا  ا
سررربا  دداا،ال للسررر ا  القانبين م  ا  ن  سررربا ي ة تف ا  ا مما يالارررو رررادي الذ  التلوث 

التورا   ررذلررل راا م الميرراه بررالقات م  ررا ال ررارعرر  ان ربانررد محا ررات المولرردات السبياج  
 الحعم  ت ي  ذلل رعةي من د بصاي  يع لم ظا المدة   
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احياء مدينة الكاظمية لعام نسبة أنتشار اسالك المولدات الكهربائية في  (5خريطة )

2021 . 
   3المصد م باااتماا الى ،د ؤ ش   

 

 



 

 1917   | مجلة مداد اآلداب 

 تحليل التباين المكاني لمظهر التلوث البصري  البيئي في  مدينة الكاظمية

 

 

 

 

 

 
 

 ( 3(                                           صورة )2صورة )

 تشابك اسالك المولدات في المناطق السكنية    تشابك اسالك المولدات الكهربائية في األسواق التجارية 

                   

 

 التلوث البصري بواسطة لوحات اإلعالنات التجارية: -رابعًا:

ر تنرررررا تي مدة   الساظمي  لوحات  ملصرررررقات ا اف ات التعا ن  حيث رعل   
بصرررو ج انررروادي    تو رررون  ا   دي  رررواب    عأحعام  د ررر اؤ ماتلف   ا رتوات  مس  
مقياس النرا ي  مما ةقاي إلى رنرون  بصراي  ردةد  مما اتس بع  الد ؤ إلى صرياغ   

قوا ي  ا تي رحقي  السررررررررفم  الما  ن   قوا ين  د ظم  للت ظيم مرا  انةا يا  حيث را ي 
 ماراطا الةان    را ييه الى العوا را العمرالير   الحرد من التلوث الاصرررررررررررررراي  الرذي 
دصررررال  ررررليمال من ال احي  القا و ي  بسرررربا ادم   ررررا المواط ين ان تو ررررى اللوحات 

   2022/  3/  13المصد م الد ا   الميدا ي   تا نخ    2022/  3/  13الميدا ي   تا نخ المصد م الد ا   
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إلى ر اتا  رنررررررررررون  بصرررررررررراي تي   ةقايا اف ي   ا تنررررررررررا  ا الى  ةاق  ا ررررررررررس  مما  
   11شالبيئ  الحاان  ،ماليات 

 ا ةد ت معظم المعتمس رأ يا  ذا التلوث الى صررررررررررررح  ا  سررررررررررررا    يا ةق ا الى   
 فسررررررررررريت م  لذلل ا ة تم ال اس تي معتمع ا بالاؤن  السامل  للسررررررررررراح  الحاررررررررررران    ا  

 نظ ا ،د ؤ    12شة تمو  تق  باغ تفااج من التا نف غامال م  الادمات التي رفيد م
رعرا ي من ا تنررررررررررررررا  اللوحرات ا اف ير   رعةي    احرث    ا  م ةقر  ال6ش    عانةر   4ش

  تي حي  %97دالى  سررررررا  شم ظا بصرررررراي  رررررريع  عاصرررررر  تي النرررررروا ي حيث  لي   
   دمرررا تي حي السررراظميررر  تقرررد  ليررر  % 652 95الي ااع  ةليررر  حي الفعا   سرررررررررررررراررر  ش

سا    ت   % 459 52    دقا  سررا  ش%90   ةلي  حي السررفم   سررا  ش% 958 94ال سررا ش
تي حي العةيفي   حيث  عد ا  مدة   الساظمي  رتااةن تي ا تنررررررا  اللوحات ا اف ي   
 الردارادير  بنرررررررررررررر را انرررررررررررررروادي الى  ا، رات المارا ي   رذلرل الى المعمعرات الةبير   
 التعا ن   المحفت  الى دامدج ا  ا ج  رسو  بأ رر اؤ  احعام  الوا  ماتلف  مما دا  

 ي تي المدة   إلى ظ و  من ل  التلوث الاصا 

 

 

 

 



 

 1919   | مجلة مداد اآلداب 

 تحليل التباين المكاني لمظهر التلوث البصري  البيئي في  مدينة الكاظمية

 

 

 

 

 

 

 ( 4جدول )

 .2021انتشار اللوحات االعالنية في احياء مدينة الكاظمية لعام  نسبة

 المصد م باااتماا الى ا تما ج اا تبيا     

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 % كال % نعم  أسم الحي  ت
مجموع  

 النسب

 100 5.042 6 94.958 113 الكاظمية 1

 100 3 3 97 97 الزهراء  2

 100 10 8 90 72 السالم  3

 100 4.348 1 95.652 22 الفجر 4

 100 47.541 29 52.459 32 العطيفية  5

 100 12.272 47 87.728 336 المجموع  6
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 2021انتشار اللوحات اإلعالنية في احياء مدينة الكاظمية لعام  نسبة (6خريطة )

   4المصد م باااتماا الى ،د ؤ ش   

عصرررو ج عاصررر  بعد ا رفاي      عد ا تنرررا   ذه الظا اج تي مدة   الساظمي  بنررر ا  بيا  
ام  تعا ن  تي الت ات   ين ا ررررررر اؤ  دحعالقد ج النررررررراادي  مما اتس دصرررررررحات المحفت ال

   مما دا  الى ادم ا سرررررعام ا   ررررريس من  5-4اللوحات  الفتتات   ما تي صرررررو ج ش
ي  الما  ن  حيث رو ررررس تي م ح يات الةاق ،مالي  اا  ي    رررربب  ا رررراا  من ال اح

تتقاي إلى رنررررررررون  السرررررررراد   رسرررررررربا حوااث ما  ن  تي بع  ااحيا   رق ا الى  
سربا التنرون  ل   عل  ا ل  قل  التا يي  اا تااه مما يرا يي اين المنرا د حيث رسرب

 رلو ال بصانال 



 

 1921   | مجلة مداد اآلداب 

 تحليل التباين المكاني لمظهر التلوث البصري  البيئي في  مدينة الكاظمية

 

 

 

 

 

 

 ( 4صورة)
 انتشار اللوحات االعالنية في حي الزهراء.

  2021/ 11/ 10المصد م الد ا   الميدا ي  التقة   تا نخ                     
 ( اللوحات االعالنية على واجهات المحالت التجارية.5صورة )

  2021/ 11/ 10المصد م الد ا   الميدا ي  التقة   تا نخ            
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 التلوث البصري بسبب اللوحات الضوئية: -خامسًا:

مدة   الساظمي  اللوحات الاررررررررررررررودي  مرا دي مدة   دعا  بألوا   ر تنررررررررررررررا تي 
 ي معموا  من المصرا يل   ي ا التعا ي  اللوحات الارودي    ا  راعج  عاصر  تي ما 

كات الةاق  ااصرررة ايي   رتسو  من معموا  مت وا  من اغلوا   اغحعام  اا ررر اؤ  
التعا ن   النررررروا ي الاديسررررري  لتينين المدة     اااج ما رتا ي تي   ررررر  المدة    ااحياع  

 إاةاع الم اظا للمنرررررررررا د الحاررررررررران   ررررررررر فل ،ميفل  ،ذابال تي الليا  الى الاغم من  
د مي   ذه اغلوا  الارررررررودي   دامدج ا  ا ج إا إ  ا رسررررررربا رلو ال بصرررررررانال للمدة   حيث  

 لسن اما ياررع ا  دة     رروا ا ا ليفل  رحدا مصرراا  ا  رراعج ااصررة ايي   رر ا الم
تسرربا تو ررى بصرران   ت التعا ن  ا   راةي    ررواب  تدصررحات المحفت  المعمعا

من حيث الوا  ا  ا ررررر ال ا الماتلف   رسو  غيا مت ا رررررق  ويما  ي  ا لسو  ا رعتمد الى  
الذ ق النررررراصررررري للفاا  ا رسو  عا رررررع  لمعاةيا محداج من قبا السرررررلةات المحلي   

 نم ن د  رق ا ال نرراات الاررودي   مسررتونات ا  رراعج الى  للحد من ظا اج ا تنررا  ا   
ال فسي   السلو ي  تي البيئات الحاان  بن ا ماا ا الى إااع الم ام الانان    رعيني  
د  د رررررعا  قد ج النرررررا  الى  ؤن  المعالم الحاررررران   و رررررو  د  ان طان  عل   

لاصررررررررران   رق ا  ظا   غيا مانح  د  منرررررررررتت  لأل تااه  التسررررررررربا تي إااقات الاؤن  ا
   من عفؤ الد ا ر  الميدا ي  ربين   13شبنر ا ماا را ا  غيا ماا را الى إااع اا سرا 

رعا ي من ا تنررررررررا  اللوحات الاررررررررودي  بنرررررررر ا  بيا   نظ ا ،د ؤ  الاحث د  م ةق   
ظمي   تأ تنرررررا  ا    تي حي السا% 992 78   د  دالى  سرررررا   لي  ش7ش      عانة 5ش

بصررانال لسو  ا م ةق  رتمتس ب راج اا ررواق التعا ن  حيث    اداا،ال بالحي يسرربا للسرر ا  
ةقاي إلى ر ا ررررررررررررري لو ي مت اتا  غيا م سرررررررررررررعم  مس البيئ  الحاررررررررررررران   ادم االتيام  
بالارررررررررواب  التي رقلا م  ا  قل  الواي لد  بع  اصرررررررررحات المحفت التعا ن  حيث  

 رنرررررررررروه  داا   غيا مد  ين ما رسرررررررررربا  من اا  م م تمين ب يفي  التا نف غ ررررررررررواق م   



 

 1923   | مجلة مداد اآلداب 

 تحليل التباين المكاني لمظهر التلوث البصري  البيئي في  مدينة الكاظمية

 

 

 

 

 

 

  تي حي السررفم  حيث  % 250 41لمدة    دما دقا  سررا   لي  شللصررو ج الاصرران  تي 
د   ،وا اللوحات الاررودي  م ا ررا   غيا مياع  ل م من ال احي  الاصرران   يعد  رر ا    

لتعوا م الي ا   دياررررررررررال بال سررررررررررا  لاقي  اغحياع بعارررررررررر م ةا   د  ا تنررررررررررا  اللوحات 
ل م من رورا  اداا  إكا   لمدة    غيا مد  ين ما رسرررربا ميا لالاررررودي  رعةي م ظا ،
 داات ان الحد الةبيعي 

 .2021أنتشار اللوحات الضوئية في أحياء مدينة الكاظمية لعام  نسبة (5جدول )

معموي   %  ف %  عم  د م الحي  ت
 ال سا

 الساظمي  1
94 78 992 25 21 008 100 

 100 000 35 35 000 65 65 الي ااع 2

 100 750 58 47 250 41 33 السفم  3

 الفعا 4
11 47 826 12 52 174 100 

 100 869 27 17 131 72 44 العةيفي  5

 المعموي 6
247 64 491 136 35 509 100 

  المصد م باااتماا الى ا تما ج اا تبيا  
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 .2021نسبة أنتشار اللوحات الضوئية في أحياء مدينة الكاظمية لعام  (7خريطة )

   5المصد م باغاتماا الى ،د ؤ ش  

 

 

 



 

 1925   | مجلة مداد اآلداب 

 تحليل التباين المكاني لمظهر التلوث البصري  البيئي في  مدينة الكاظمية

 

 

 

 

 

 

 التلوث البصري الناتج عن رعي الحيوانات في المدن: -سادسًا:

 فحظ ا تنررررا   ذه الظا اج تي دحياع مدة   الساظمي   التي رتو ررررس تي المد  
   من د رررراات رانيا  ش* العااقي   تمدة   الساظمي  رعا ي بالفعا من التانيا الحارررراي 

مدة   الساظمي   و دداياا ال مو السررررررررر ا ي تي المدة   ش الينااج الةبي ي   تارررررررررفل ان  
حيث يعما د تقاؤ السررررررررررررر ا  من  ال عاج السررررررررررررر ا ي  الواتدج الي ا من الم اط  اغعا    

الانا إلى المدة   الى  قا العااات  السرلو يات  المعتقدات التي يما  رو  ا مع م إلى 
    ذلل دنااج السررر ن العنررروادي غيا الماة   التعا دات الى اغ ا ررري  رررواع ة  المد 

 ا   ح ومي  د  د ايي   ريييا طبيع  اغ رتعماات تي ا  تارفل ان ال نراح التعا ي  
 تظم  تيع  ادم التاةي   كلل بسرررررررربا الينااج السرررررررر ا ي   تيع  د رفاي  سررررررررا   مغيا ال

يقوا السر ا  إلى مما  ر  د نرة  رعا ن  غيا   رمي   الفقا  دداياا معدات الاةال  مما 
دما ن  يس الموا ري  حيث را يت  غيا عا رع  لاقاب  القا و  م  ا الااا  المتعولين   

 رذه اغمو   تيعر  را ي تاا العمرا ااعرا المردة ر    سررررررررررررررار  ا با من الانا  لسو  را  
الادمات تي رعتبا م ةق  ،ذت  رررر ا ي من ،ميس ال واحي مما داا من الارررري  الى  

  داات من معدؤ  14شالمدة    ييات المسرررررراحات الااررررررااع  ظ و  رعمعات انرررررروادي 
مت وارر  بمرررا تي كلررل اغغ رررام   راعى الحيوا ررات التعمعرررات الماتلفررر  من الحيوا ررات ال

بماتل  اصرررررررررررررر رات را تي المرد   رتات رتعوؤ بحانر   عرد   قيوا تي ماتل  الم راط   
    عاص  تي الم اط  العنوادي   6صف    ما تي صو ج شالس  ي   النو اي العام   اا  

التي يعتمرررد   الي رررا  مو ا مرررااي ل م  رتيرررذ  الى بقرررايرررا اغطعمررر  الماميررر  قات 
   د   8    عانة  ش6الحا نات   ذلل ال اارات الم تنراج تي الم اط    نظ ا ،د ؤ ش

ل المعراد  الييا  رعرا ي من د تنررررررررررررررا   رانار  الحيوا رات تي المردة ر    رذلر احرث م ةقر  ال
  تي حي الفعا حيث  % 261 78ش م تنراج بنر ا انروادي   دالى  سرا   لي  المعادج   

 و،وا راعي    اي الحيوا ات بن ا انوادي تي المدة    حيث  فحظ    د د   ا  الحي
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رعمع را قات رعمس د يراس ال فرايات  عقرايا اغطعمر  التي رعرد م را ال لعرذت ماتل  د واي  
ي  نال  حال   نروه م ظا اغحياع السر  ي   النروا     ،وا  ذه الظا اج يالحيوا ات  إك د

من ال فو   اغ رررررررررررررمئياد لد  الفاا المنرررررررررررررا د لسو  ا ظا اج غيا م ا رررررررررررررا  تي المد  
الحاان   تافل ان معاد  الحيوا ات التي رسو  غيا ماعص  تتسو    ات مالفات  

الى اغ   ا     رررررررررررع ا تي ا د كبح ا من العلوا  الدماع  ااحنررررررررررراع التي رامى  
دما ن ماصرررصررر  تتسررربا   ادل  ان     ذلل رلوث  يئي  ا تنرررا  اغماا   عاصررر   
ما  شالحمى ال يوي   الذي د تنررررررررررا بصررررررررررو ج  بياج بسرررررررررربا ادم  ،وا  ااي من قبا  
السرررررررلةات البلدي   الصرررررررحي  لامي المالفات تي اما ن ماصرررررررصررررررر  ل ا للحفاظ الى  

ي  صرررررحي  عصررررراي مما  ررررروه الصرررررو ج العمالي  للمدة    البيئ   مما دا  الى رلوث  يئ
   % 951 22التي رتميي بةابس حارررررررررررراي ماتل  ان الانا  دما دقا  سررررررررررررا   لي  ش

حي  قل  الم اط  العنوادي  وي  حيث  تي حي العةيفي    كلل لصيا مساح  التسا   
     ررررر ا  يمتاد   اط  كات  سرررررا  راعي  الحيوا ات تي الم اط  الحاررررران  لسو  ا م   رقا

 بمستو  دقتصااي مارفس  

 

 

 

 

 

 

 



 

 1927   | مجلة مداد اآلداب 

 تحليل التباين المكاني لمظهر التلوث البصري  البيئي في  مدينة الكاظمية

 

 

 

 

 

 

 ( 6جدول )

 .2021انتشار تربية الحيوانات في احياء مدينة الكاظمية لعام  نسبة

 المصد م باااتماا الى ا تما ج اا تبيا     

  

 مجموع النسب  %  كال %  نعم أسم الحي  ت

 100 47.899 57 52.101 62 الكاظمية  1

 100 26 26 74 74 الزهراء  2

 100 15 12 85 68 السالم  3

 100 21.739 5 78.261 18 الفجر  4

 100 77.049 47 22.951 14 العطيفية  5

 100 38.381 147 61.619 236 المجموع  6
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 .2021انتشار تربية الحيوانات في احياء مدينة الكاظمية لعام  نسبة (8خريطة )

   6المصد م باااتماا الى ،د ؤ ش   

 

 

 



 

 1929   | مجلة مداد اآلداب 

 تحليل التباين المكاني لمظهر التلوث البصري  البيئي في  مدينة الكاظمية

 

 

 

 

 

 

 في مدينة الكاظمية. بشكل عشوائي على األرصفة رعي الحيوانات  (6صورة )

  2021/ 11/ 10المصد م الد ا   الميدا ي  التقة   تا نخ       

 التلوث البصري الناجم عن الكتابة على الجدران: -سابعًا:

رعد ظا اج الستاب  الى العد ا  من الظوا ا الحدةر  التي  ررررررراا   ين غالبي   
من  السر ا   عاصر  تئ  النراات  حيث رعد من العااات السريئ  التي رظ ا الى العدةد  

،رد ا  الم رادؤ  الماتقرات العرامر   المارا ي المرد  ررررررررررررررير   عراصررررررررررررررر  من قبرا الماا قين  
 الحاتيين  إك رسو  يارا ات اارادير  د   رررررررررررررريئر    ي مارالفر  لعمرالير  المردة ر    نظ ا  

   د  الستاب  الى العد ا  رسررررررررررريع لعمالي  المدة    رسررررررررررربا  9ش     عانة 7،د ؤ ش
 ا بأ  ا ظا اج غيا ،يدج  دالى  سررا   لي  رلوث بصرراي ,ا  معموا  من السرر ا  د د 

  تي حي الي ااع  حيث رعد  ذه الظا اج  ررررررررررلبي   غيا حاررررررررررا ن  دة ما  ،دت %92ش
   لير  ي   دقرا  سررررررررررررررارالنرررررررررررررروا    ررررررررررررررواع  را ر  الى ،رد ا  اغحيراع السرررررررررررررر  ير  د  تي

ا  الستاب  الى العد ا  رعا  حياج المواطن للاةا   تي حي السررررررررفم  %750 68ش
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سرربا الحوااث تي دت ا  ن سررى د   تي  ررا ي اام مما يحيا  ت و يقوم بقااتي بع  اا
   7بع  الحاات   رنوه الم ظا العمالي للمدة     ما تي صو ج ش

نسبة التلوث الناجم عن الكتابة على الجدران في أحياء مدينة   (7جدول )
 .  2021لعام الكاظمية

معموي   %  ف %  عم  د م الحي  ت
 ال سا

 100 765 11 14 235 88 105 الساظمي  1

 100 000 8 8 000 92 92 الي ااع 2

 100 250 31 25 750 68 55 السفم  3

 100 739 21 5 261 78 18 الفعا 4

 100 475 11 7 525 88 54 العةيفي  5

 100 405 15 59 595 84 324 المعموي 6

 المصد م باااتماا الى ا تما ج اا تبيا   

 

 

 

 

 



 

 1931   | مجلة مداد اآلداب 

 تحليل التباين المكاني لمظهر التلوث البصري  البيئي في  مدينة الكاظمية

 

 

 

 

 

 

نسبة التلوث الناجم عن الكتابة على الجدران في أحياء مدينة الكاظمية   (8خريطة )
 . 2021لعام 

   7المصد ت باغاتماا الى ،د ؤ ش
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 الكتابة على الجدران (7صورة )

  2021/ 11/ 10المصد م الد ا   الميدا ي   تا نخ   

 تنظيم شبكة الصرف الصحي:  -ثامنًا:

رعد  رررا ات ر ظيم المعا ي  الصرررا  الصرررحي تي مدة   الساظمي  ،يدج  واال  
ما بال سرررررررررا  لاقي  مد  العااق   كلل لقيام دما   بيداا بالصررررررررريا   الدادم  ل ا  معالع   

   د    ات ر ظيم غ ا يا  9    عانة  ش8ا ،د ؤ شالمنرا ا لنرا ات الصرا    نظ 
  تي حي الي ااع   %71الصا  الصحي تي دحياع مدة   الساظمي   دالى  سا   لي  ش

    % 295 62    حي العةيفي    سرررررررا  ش%387 66ةلي  حي الساظمي    سرررررررا   لي  ش
 مما يظ ا ا    ات ر ظيم تي بع  الم اط  السرررررر  ي   النرررررروا ي للنررررررا ات الصررررررا 
 ععارررررر ا رعا ي من  رررررروع الادمات من قبا  لدي  الساظمي   ةلي  حي السررررررفم   سررررررا   

   حيرث رعرا ي  % 130 39    دقرا  سررررررررررررررار   را ر  تي حي الفعا  علير  ش%40 لير  ش
صررريا   حيث ا    ات  رررا ات صرررا  البع   ذه الم اط  من  ررروع الادمات  ادم  



 

 1933   | مجلة مداد اآلداب 

 تحليل التباين المكاني لمظهر التلوث البصري  البيئي في  مدينة الكاظمية

 

 

 

 

 

 

با مااطا من طفل المعا ي  التي رسرررر  من عفؤ تتحات الم  وات  تقدا  ا   م نرررروت
رلوث  يئي عةيا الى المعتمس  الصرح  العام  تارفل ان الا ادل السان     مما يسربا 

دداا،ال للسرررررررررر ا     م ال فايات بالقات م  ا مما  رررررررررربا التي رسرررررررررربب ا  عاصرررررررررر  ا د راا
 حاان   ظ و  من ل  التلوث الاصاي    عو  م بعدم اغ ريا   رنون  صو ج البيئ  ال

نسبة تباين تنظيم شبكة الصرف الصحي في أحياء مدينة الكاظمية لعام  (8جدول )
2021 . 

 مجموع النسب  % كال % نعم  أسم الحي  ت

 100 33.613 40 66.387 79 الكاظمية 1

 100 29 29 71 71 الزهراء  2

 100 60 48 40 32 السالم  3

 100 60.870 14 39.130 9 الفجر 4

 100 37.705 23 62.295 38 العطيفية  5

 100 40.209 154 59.791 229 المجموع  6

 المصد م باااتماا الى ا تما ج اا تبيا   
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نسبة تباين تنظيم شبكة الصرف الصحي في أحياء مدينة الكاظمية   (8خريطة )
 . 2021لعام 

   8المصد م باااتماا الى ،د ؤ ش 

 :االستنتاجات  

  رعا ي مدة   الساظمي  من قل  صرررررر ااة  القمام   ادم  فاةت ا غ ررررررتيعات ال فايات   -1

  حيث    تي حي الفعا% 957 86 د  دالى  سررا  لعدم  فاي  صرر ااة  القمام   لي  ش
منرررررررلس  التلوث الاصررررررراي بسررررررربا د تنرررررررا  ال فايات تي   دات  ذه المنررررررر ل  إلى ظ و 

 دقرا  سررررررررررررررار   را ر  تي حي العةيفير   لير     المسررررررررررررررراحرات الفرا غر   د مراؤ البلردير  ل را
    %508 29ش



 

 1935   | مجلة مداد اآلداب 

 تحليل التباين المكاني لمظهر التلوث البصري  البيئي في  مدينة الكاظمية

 

 

 

 

 

 

رعا ي مدة   الساظمي  من ا تنا  اللوحات ا اف ي   رعةي م ظا بصاي  يع   -2
 سا   لي    دقا   تي حي الي ااع %97 عاص  تي النوا ي  دالى  سا   لي  ش

 .    تي حي العةيفي  %459 52ش

تي مدة   الساظمي   لي  دالى    اا لي   رتااةن ا تنررررا  ا ررررفت المولدات الس اعادي   -3
 %  تي حي الفعا  217 65,  دقا  سا  ش   تي حي الي ااع%95ش سا  

رعا ي م ةق  الد ا رررررررر  من د تنررررررررا   رانا  الحيوا ات تي المدة     ذلل المعاد    -4
  تي حي الفعا  %261 78م تنراج بنر ا انروادي   دالى  سرا   لي  شالييا معادج   ال

 %  تي حي العةيفي   951 22دما اقا  سا   لي  ش

رتااةن  سرررا  ر ظيم  رررا   الصرررا  الصرررحي تي احياع مدة   الساظمي   لي  االى    -5
 %   130 39%  تي حي الي ااع دما اقا  سا  تي حي الفعا  لي  ش71 سا  ش

 المقترحات:

العما الى إدال   ات  اللوحات ا اف ي   التعا ن  تي المحفت  النررررو اي    ررررس    -1
 معاةيا محداج ر ظم  ذه اللوحات  رةبي  القوا ين للحد من إ تنا  ا 

رحسرررررررررررين الس اعاع الوط ي  ر ظيم اا رررررررررررفت من د،ا اا رررررررررررتي اع ان المولدات   -2
 بصاي الس اعادي   ا ف  ا التي رسبا رلوث 

روتيا الحا نات الماصرصر  لامي ال فايات  تا  اقوعات الى  ا  را  يقوم    -3
  امي ال فايات تي ااما ن الييا الماصص  ل ا 

العمرا الى م س  اي الحيوا رات ااعرا ااحيراع السرررررررررررررر  ير  للمردة ر  للحرد من ظرا اج    -4
 رانيا المدة   
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م  رررررا ات النررررروا ي العما الى ر ظيم  صررررريا    رررررا ات الصرررررا  الصرررررحي  ر ظي  -5
  ايل ا ان معا ي المياه الرقيل  لتع ا طفل المياه تي موا م اامةا  

العما الى دنااج الواي البيئي من عةو ج التلوث الاصررررررراي  كلل   نرررررررا حمفت   -6
رواون  من عفؤ  ال د ات  المقرماات    رررررادا ااافم  رقديم ال صرررررادل  اا  رررررااات  

المق ررررررسررررررات الح ومي  تي رةبي  القوا ين  تا  الاقاب  الصررررررا م  التي   التعا   مس 
 رسا م تي الحفاظ الى ،مالي  المد  لال  صو ج بصان  ،ميل  

 المصادر والهوامش:

1- Steven k. Thompson, 2012. Sampling Third Edition, P: 59-60. 
الئصكر،ا أررحةة ككوواا)غيير منوكوا، ا كثية شككر  أرراهيم الحسك ا الوثوا الئي ي  ي منةنة   -2

 .182ا ص2011اآلكابا جامعة الئصر،ا 

   159الي  ا رررررررررررري د و د ن   ا  سررررررررررررا   البيئ   اا  العالم ا  ررررررررررررفمي  م   الم ام   العدا  -3
  5  ا1996

  عول   انم  و ا  التلوث الاصرررراي  رأ ياه تي المنرررر د الحارررراي للمدة   العااقي  م ةق  الد ا رررر   -4
الساظمي س ا اي بات القبل   عات المااا  ا لوم  المع د العالي للتاةي  الحااي  ااقليمي  ،امع  

  2  ا2009بيداا  
ا ررااع موت   ،ا  التلوث الاصرراي تي مدة   بيدااشالسرر ن العنرروادي تي حي السررفم د موك،ال     -5

  237  ا2017  212 لي  التاعي   العامع  المست صان   معل  اآلاات  العدا
د و  صراا  محمد السف ي  التااةن الم ا ي لمظا ا التلوث الاصراي تي مدة   السرما ج  را ياار ا   -6

   2014   22الصررررحي    لي  التاعي  للعلوم ا  سررررا ي   ،امع  المر ى  معل  الاحوث العيااوي   العدا
  426ا 

اا  الد تو  للعلوم ا اا ن    حسررررررن محمد حسررررررن  التلوث الاصررررررايس ا ا رررررر  تي ،يااوي  البيئ    -7
  141  ا2014  بيداا  1 اغقتصااي   طاع 

 رررررو رررررن صررررربيل حمدا   د ا التلوث الاصررررراي تي رنرررررون  ،مالي  المد شمدة   بيداا د موك،ال     -8
  7  ا2010ما ي المست صان  للد ا ات العاعي   الد لي   العامع  المست صان   

  3مصد   ا    ا  د و  صاا  محمد السف ي -9



 

 1937   | مجلة مداد اآلداب 

 تحليل التباين المكاني لمظهر التلوث البصري  البيئي في  مدينة الكاظمية

 

 

 

 

 

 

10- David Gordan Wilson, “Hand Book of Solid Waste Managment”, 
Newyork, LittonEducational Publishing, Inc.,1977,p738. 

مظفا يااس احمد  اااؤ حارم  وا   ا   لوحات ا اف  التعا ن  تي التلوث الاصرراي للبيئ   -11
   2010   ا ر    20و   معل   ا ر  للعلوم ا  سرا ي   العدا  العماا ي  تي المد  العااقي   بحث م نر

   336ا

12-Mona M Naguib, Visual pollution caused by beanners and signage 
installed On building facades case study: Alexandria versus Moscow city, 
International Journal of scientific, Engineering research, v7, issue, 2016, 
p2 

،عفا م دي يا ررررررين تاعا  التلوث الاصرررررراي  رأ ياار  تي البيئ  الحارررررران  المعاصرررررراجشا ا رررررر    -13
   2013صررررراج     رررررال  ما،سرررررتيا   لي  ال  د ررررر   ،امع  بيداا  الا - ررررراي وتيينادي  لم ةق  العيادا

  64ا

حسرررررو  ابوا ابعو  العبو ي  ا يا  ررررر ا يااس ال عا   ظا اج التانيا الحاررررراي تي المد    -14
العااقي  شمدة   الحل  د موك،ال   بحث م نررررررررررو   معل  د   ت للعلوم ا  سررررررررررا ي   العدا الرالث  معلد  

  1874-1872  ا 2021ا  سا ي   ،امع  المر ى     لي  التاعي  للعلوم 14
ش*  التانيا الحارررايم ي ظا اج يما س تي ا الم ا،انن الانفيين ،ميس ا نرررةت م  طقو ررر م الانفي  
 كلرل لصررررررررررررررعوعر  د ردمرا، م مس الحيراج اغ،تمرايير  تي المعتمس الحارررررررررررررراي العردةرد الرذي ة تقلو  الي   

 تاا العما ل م غ اات ادج م  ا الفقا  الاةال  للاحث ان 
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