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  الصفحة  المحتويات

 ب  اآلية

 ج  اإلهــــــداء

 د  الشـكر والتقـدير

 هـ  فـهرس المحتويات

 ل   فــهرس الجداول

 ر  فــهرس األشكال

 خ   المـلخص

  الفصل األول                             

  نة وتطورهايتاريخية عن نشأة المد ذهنب: أوالً

  اإلطار النظري: ثانياً 

  الصفحة  العنوان

 2  المقـــــدمة

   نة وتطورهايتاريخية عن نشأة المد ذهنب: أوالً 

 3  التسميةالتسمية    

  55  نشأة وتطور منطقة بني وليد عبر العصورنشأة وتطور منطقة بني وليد عبر العصور    

  88  طرق القوافل   

   اإلطار النظري: ثانياً 

 10  مشكلة الدراسة
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 10  فرضياتها

 10   اأهدافه

 11  أهميتها

 11  أسباب اختيار الموضوع

 11  تحديد منطقة الدراسة

 13  المنهجية واألدوات المتبعة

 13  الدراسات السابقة

 15  أهم المفاهيم والمصطلحات

  

  الفصل الثاني

  في النقل ةالمؤثر الطبيعية والبشرية روفظال               

  22  المقدمة

  :العوامل الطبيعية :  أوال     

 23  الموضع–أ 

 24  الجغرافيالموقع الفلكي و –ب 

 28  التركيب الجيولوجي- ج 

 30  التضاريس–د 

 32  المناخ- هـ 

 32  الحرارة -:أوال 

 33 الرياح - :ثانيا
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 34 مصادر المياه    -و

 35  مياه األمطار-أوال 

  38  الرطوبة النسبية  –ثانيا 

 38  مياه جوفية -ثالثا 

 39  التربة - ز 

 41  الغطاء النباتي -ح

 42  الحيوانيةالحياة  -ط

  العوامل البشرية المؤثرة في النقل -:ثانيا 

 43 السكان-:أوال

  44  توزيع السكان-

  46  الكثافة السكانية -

  49  نمو السكان -

  51  مكونات التغير السكاني

  51  الزيادة الطبيعية  -:أ

  51  المواليد-

  53  الوفيات -

  54  الهجرة-: ب 

  54  الهجرة الداخلية  -1

  55  الهجرة الخارجية -2
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  57  التركيب السكاني

  57  التركيب العمري -أ 

  58  التركيب النوعي  -ب

  59  الجانب االجتماعي-ثانياً

  62  الجانب االقتصادي-ثالثاً 

  62  الصناعة   -أ 

  66  الزراعة   –ب  

  73  الخدمات  -ج

  77  المراكز العمرانية-:رابعاً

  79  تطوير الطرق في الشعبية سياسة الدولة اتجاه-: خامساً

  79  راس المال-:سادساَ

          

  الفصل الثالث 

  الحركة على الطرق بالشعبية ومجاوراتها و مشكالت النقل

  81  المقدمة 

    شبكة الطرق -:أوال 

  83  شبكة الطرق في شعبية بني وليد 

  84  الطرق الداخلية    - 1 

  92  الطرق الزراعية  -2
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  94  الترابيةالطرق   -3

  95  الطرق الخارجية  -4

  97  مرافق النقل: ثانياً

  97  الوصالت الداخلية -أ

  98  ترقيم الطرق   -ب

  98  تصميم الطريق-ج

  98  جزر الدوران -د

  99  الجسور  -هـ

  100  المركبات  فمحطات وقو-و

  104  اإلنارة-ز

  105  محطات الوقود -ح

  106   ةالصيان-ط 

  108  محطات صيانة المركبات -ي

  109  المركبات-: ثالثاً

  112  نقل الركاب في شعبية بني وليد -1

  113  تشاركيات نقل الركاب -2

  114  سيارات األجرة -3

  114  حركة المرور أوالسير:  ◌ً رابعا

  115  ةحركة السير بالسيارات الخاص  -أ

  116  حركة السير بسيارات نقل البضائع الشاحنات - ب 
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  118  حركة سير الحافالت –ج 

  119  واقع حركة المرور أوالسير-:خامساً 

  119  واقع الحركة على الطرق الداخلية- :أ 

  123  واقع الحركة على الطرق الزراعية-:ب 

  124  الحركة على الطرق الخارجية-:ج 

  

  الفصل الرابع

  تحليل البيانات المجمعة من الدراسة الميدانية                

  الصفحة  العنوان

  129  المقدمة 

  129  استبيان المواطنينتحليل بيانات الدراسة الميدانية الخاصة ب -:أوالً

 130 تأثير العوامل الطبيعية -أ 

 130 المركبات -ب 

 137 الحركة اليومية - ج

 139 ووسائل النقلاآلثار السلبية للطرق -د

 146  النقل والعمران- هـ 

 148  الطرق ومرافقها -و

 160  تحليل بيانات الدراسة الميدانية الخاصة بسائقي الحافالت: ثانياً

  170  بسائقي الشاحنات الخاصة تحليل بيانات الدراسة الميدانية - : ثالثاً

  179  سيارات األجرةبسائقي  تحليل بيانات الدراسة الميدانية الخاصة - :رابعاً 
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  الفصل الخامس

استعمال األرض و تقييم المخطط الشامل  والمعايير التخطيطية الخاصة بالنقل و المشاريع 

  المستقبلية، ومشكالت النقل 

  190  المقدمة

  191  استعمال األراضي  -: أوال

  191  1980استعمال األراضي القائم  في عام  -أ

  193     2000استعمال األرض الحضرية عام  -ب

  195  التخطيط-: ثانياَ

  197  النقل وشبكة الطرق  -:أوالً

  201  المرافق المساعدة للنقل على الطرق  -:ثانياً

  204  النقل  العام - :ثالثاً

  204  نقل البضائع  - :رابعاً

  204  مراحل تطوير النقل  - :خامساْ 

  205  ةاإلنار - : سادساَ

  207  المعايير التخطيطية الخاصة بالنقل- : ثالثاً

  208  الطرق ومرافق المواصالت  - أ

  208  شبكة الطرق الرابطة بين المستوطنات -:أوالً

  209  شبكة الطرق الحضرية داخل المدن  -:ثانياً

  210  أماكن وقوف السيارات -:ب

  211   تمحطات الوقود وخدمات السيارا- :ج 

  212  العام للركابمحطات النقل  - :د
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  213  المشاريع  المستقبلية- :رابعا

  األسباب التي ساهمت الطرق و وسائل النقل في حدوثها والمشكالت التي -:خامساً

  تعرقل تطور الطرق و وسائل النقل

218  

  218  االزدحام -1

  222  الحوادث   -2

  229  مشكلة االنتظار  -3

  230  مشكلة عبور المشاة  -4

  230  األضرار والتكاليف المادية -5

  230  التلوث -6

  234  المظهر السيئ للمدينة  -7

  235  خفض ورفع قيمة األرض  -8

  236  المشكالت الطبيعية -9

  237  النتائج

  242  التوصيات

  247  الخاتمة

  250  المراجع

  262  المالحق
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  فــهرس الجداول

  الصفحة  العنوان  م  –ر

 35 1992  – 1983توزيع األمطار على أشهر السنة  1

                   36  2003-1998المجموع الشهري لكمية األمطار سنة  2

 36  2003- 1998عدد األيام الممطرة  3

 37  2003- 1998أكبر كمية مطر هطلت في اليوم  4

 45    2001، 1995، 1984توزيع السكان في كل محلة من محالت الشعبية  5

 49  مقارنة بين الكثافة السكانية وكثافة الطرق بالشعبية 6

 50  2001-1983عدد السكان ومقدار الزيادة ومعدل النمو السنوي لسكان الشعبية  7

 50   2010– 2000تطور أعداد السكان بالشعبية خالل الفترة  8

 52 2001 – 1983المواليد  و الوفيات الخام حسب عدد السكان  9

 55   1999– 1983معدل الهجرة للمنطقة   10

 56   1999 - 1983عدد المهاجرين  إلى عدد السكان  11

 58  نسبة النوع  في شعبية بني وليد  12

 67  2000مساحة األراضي الزراعية المستصلحة بالشعبية سنة   13

 71  2000الحيوانات وتوزيعها حسب النوع عدد   14

 91  الطرق الموجودة داخل الشعبية وأطوالها وسنة التنفيذ  15

 93  الطرق الزراعية   16

 93    2000-1975أطوال الطرق الزراعية المنفذة خالل   17

 96  الطرق الخارجية وأطوالها بالكيلومترات  18

 100  الجسور الموجودة بالشعبية  19

 101  المحطات الموجودة بالشعبيةبعض   20
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 105  محطات الوقود الموجودة بالشعبية  21

 106  موقع المحطات بالشعبية  وعدد المضخات ونوع الوقود  22

 110  2003-1983وأنواعها  أعداد السيارات بالشعبية   23

 120  الساعة /مركبة –الحركة الرئيسية داخل الشعبية خالل ساعات الذروة   24

 121  الساعة /مركبة  - داخل المدينة خالل ساعات الذروة الحركة الرئيسية  25

 122  الساعة /مركبة  مساءاً 8:00صباحاً وحني  8:00الحركة على طريق الظهرة من الساعة   26

 124    الساعة/ مساءا مركبة 4–صباحا 9 الساعةالقلعة  خالل –الحركة على طرق سوف الجين   27

  125  الساعة/ مركبة- خالل  ساعات الذروة  الطرق الخارجية  الحركة على  28

 2الساعة خالل زليتن يوم العطلة –مصراته –الحركة على الطرق الخارجية طريق بني وليد  29

  الساعة /مركبة  - مساءا   3 -  ظهراََ

127 

 130  مدى تأثير العوامل الطبيعية من أمطار ورياح على النقل  30

 131  في الفترة األخيرة امتالك المركبات  31

 131  عدد السيارات الخاصة لكل  أسرة  32

 132  سبب الزيادة في عدد المركبات بالشعبية  33

 132  تملكها األسرة نوع السيارة التي  34

 133  مقدار تكلفة السيارة الخاصة من حيث  الصيانة وتوفير مستلزماتها  35

 133  المنزلنوع الوسيلة المفضلة لقضاء مستلزمات   36

 134  نوع الركوبة المفضل   37

 135  اإلمكانيات المادية وعالقتها بتغيير نوع السيارة  38

 135  نوع الركوبة التي يجب أن توفرها الدولة  39

 135  استخدام الركوبة العامة  40

 135  الرضا عن أسعار الركوبة  41
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 136  الركوبة في الركوبة العامة شهرياًتكلفة   42

 136  الصعوبات التي ساهمت وسائل النقل في حلها  43

 137  األسباب وراء زيادة عدد السيارات بالفترة األخيرة  44

 138  الحركة األسبوعية داخل الشعبية  45

 139  أكثر الساعات كثافة   46

 139  أكثر الشعبيات التي يزورها السكان    47

 140  إصابات حوادث الطرق ألفراد العينة  48

 140  السبب وراء ارتفاع عدد الحوادث بالشعبية  49

 141  نتائج الحوادث التي تعرض لها أفراد العينة  50

 142  أكثر السنوات حوادث ألفراد العينة  51

 142  أكثر الطرق ازدحاماَ داخل الشعبية  52

 143  أكثر الطرق حوادث داخل الشعبية   53

 144  السيارة شراء إلي  دافعال  54

 145  تلبية عدد السيارات الخاصة لحاجة المواطنينمدى   55

 146  سبب عدم استخدام الركوبة العامة  56

 146  السكن الحالي ألفراد العينة  57

 146  بالقرب من الطريق سكنال  58

 147  تأثير الطرق على التركز العمراني  59

 147  ن على جانبي الطريقوالمشاكل التي يعاني منها الساكن  60

 148  في عدد المركبات المخاطر الناجمة عن الزيادة  61

 149  نتيجة مد الطرق االجتماعية المشاكل  62

 150  الجوانب التي ساهمت الطرق في تنشيطها  63
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 151  طرق في إطار الشعبية أفضل  64

 151  وظيفتها األحياء السكنيةبالوصالت والطرق الداخلية مدى تأدية   65

 152  األحياء السكنية لداخسبب عدم مد  الطرق   66

 153  عام 20حالة الطرق خالل  67

 153  إنشاء جسور للمشاة إلىمناطق بحاجة  68

 154  محطات وقوف الركاب إلىمناطق بحاجة  69

 154  محطات وقوف مركبات إلىمناطق بحاجة  70

 155  جزر دوران إلىمناطق بحاجة   71

 156  مرور وعالمات  إشارات طرق بحاجة الي 72

 156  فيها شرطي مرورأماكن من  الضروري توفر  73

 157  تناسب الطرق مع عدد المركبات والكثافة السكانية والنمو االقتصادي 74

 157  شعبية الالنقل في  جودة الطرق و وسائلسبب عدم  75

 157  مدى تلبية النقل للتطور الذي تشهده المنطقة 76

 159  كيفية المحافظة على الطرق و وسائل النقل من  التدهور بالشعبية  77

 160  النقل جودة الطرق و وسائلمشكلة عدم  أنسب الحلول لمواجهة  78

 161  الجهة التي وفرت الحافلة 79

 161  ملكية الحافلة 80

 162  أفراد يعملون عمالَ آخر بجانب قيادة الحافلة 81

 162  العاملينتوفق السائقين في  82

 162  أكثر السنوات حيازة للحافالت 83

 163  عدد الرحالت اليومية لسائقي الحافالت 84

 164  الرحالت التي تقوم بها الحافالت 85
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 164  خطوط الطرق التي يعمل عليها سائقو الحافالت 86

 165  الرحالت إلى الشعبيات المجاورة 87

 166  أسعار الركوبة بالحافالت 88

 166  نوعية الحافالت الموجودة داخل الشعبية   89

 167  المهنة السابقة لسائقي الحافالت 90

 167  سبب اختيار مهنة قيادة الحافلة 91

 168  المادية تالحافلة في حل مشكالمساهمة  92

 168  أفضل األوقات للقيادة الحافلة في اليوم 93

 169  المشاكل التي يواجهها سائقو الحافالت 94

 169  األشياء التي تزعج سائقي الحافالت 95

 170  متطلبات من الضروري تواجدها بالشعبية 96

 170  المهنة السابقة لسائق الشاحنة  97

 171  الوظيفة التي تؤذيها الشاحنة  98

 171  عدد الرحالت األسبوعية لشاحنات  99

 172  ا لمنطقة لسائقي الشاحناتداخل  ية عدد الرحالت األسبوع  100

 172  داخل الجماهيرية ية لشهرا  عدد الرحالت  101

 173  المسافة التي يقطعها سائقو الشاحنات شهرياً داخل الجماهيرية    102

 173  أكثر الشعبيات والمناطق التي تنقل الحمولة  منها و إليها  103

 173  لسائقي الشاحنات خارج الجماهيرية ية عدد الرحالت الشهر  104

 174  أسعار الحمولة  الرضا عن    105

 175  نةشاحالالعمل على  األوقات فضلأ  106

 175  في قيادة الشاحنةوجود مساعد   107
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 175  الجهة التي وفرت الشاحنة 108

 176  لشاحنة وقطع الغيار صيانةة التكلف 109

 176  الشاحنة امتالكالسبب وراء  110

 177  قيادة الشاحنةخر إلى جانب آ عمالًسائقون يملكون   111

 177  مدى توفيق  السائقين بين أعمالهم األساسية و قيادة الشاحنة  112

 177  الصور السلبية التي  تزعج سائقي الشاحنات 113

 178  لسائقي الشاحنات   المادية المشاكل الشاحنة في حل ةساهمم 114

 178  إليها سائقو الشاحنات تعرضالتي ي مشاكلال 115

 179  إليها سائقو الشاحنات تعرضالمشاكل التي ي أغلب 116

 179  مجموعة من االقتراحات التي أقترحها سائقو الشاحنات 117

 180  زياد ة عدد سيارات األجرة في الفترة األخيرة 118

 180  العمل السابق لسائقي سيارات األجرة 119

 180  نقل الركاب بسيارات األجرة إلى داخل وخارج الشعبية 120

 181  خط الحركة داخل الشعبية 121

 181  عدد الرحالت اليومية لسيارات األجرة داخل الشعبية 122

 182  األسبوعية  خارج الشعبية عدد الرحالت 123

 182  الشعبيات والمناطق المجاورة يأكثر الرحالت إل 124

 183  سيارات أجرة تقوم رحالت خارج الجماهيرية 125

 184  رحالت إليها بالتي تذهالدول المجاورة  126

 184  األوقات للعمل لدى سائقي سيارات األجرة فضلا 127

 184  عمل على سيارة األجرةالسبب وراء  128

 185  التفرغ لهذه المهنة 129
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 186  أسعار الركوبةالرضا عن   130

 186  سيارة األجرةيتعرض لها سائق التي  مشاكل ال 131

 186  لسائقي سيارات األجرة مشاكل الماديةالفي حل  سيارة األجرة ةساهمم 132

 187  اآلثار السلبية التي تثير اهتمام سائقي سيارات األجرة 133

 188  بعض األشياء التي يرى سائقو السيارات من األفضل توفرها 134

 191  داخل منطقة المخطط الشامل 1980استخدامات األرض القائمة  135

 193  2000الحضرية لعام استعماالت األرض  136

 199  الخصائص الفنية و الوظيفية لشبكة الطرق  137

 202  مرافق النقل المخططة  138

 205  المخصصة لنقل 2000- 1981تقدير تكاليف التنفيذ   139

 208  الطرق الرابطة بين التجمعات السكنية  140

 209  تصنيف شبكة الطرق داخل المدن  141

 210  الحضرية حسب تصنيفهامعايير الطرق   142

 211  معايير متطلبات مواقف السيارات لبعض االستعماالت  143

 212  أنواع محطات الوقود  144

 212  أنواع محطات النقل العام للركاب  145

 213  الطرق الخارجية المراد إنشاؤها لربط الشعبية بالشعبيات المجاورة  146

 213  تنفيذها بالشعبيةالطرق الداخلية والجسور المراد   147

 217  المشاريع المتعاقد عليها مع تشاركيات محلية  148

 227  بالشعبية 2003- 1986إحصائيات الحوادث لسنة  149

 228  لطريق بني وليد المردوم 2003 -  1980إحصائية للحوادث   150

 234  االتبعاثات الرئيسية الناتجة عن حركة المرور في الغالف الجوي 151
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  فهرس األشكال                                     

 الصفحة العنوان م -ر

 6 قلعة بني وليد التي بناها العثمانيون 1

 7  جامع بن تليس  2

 12 الموقع الفلكي والجغرافي لمنطقة الدراسة 3

 23 قلعة بني وليد  4

 26 موقع المنطقة بالنسبة لألودية المجاورة 5

 29 ليبيا نالجيولوجي للمنطقة الشمالية الغربية مالتركيب  6

 33 األقاليم المناخية في شمال غرب ليبيا 7

 40 أنواع الترب  8

 46 2000توزيع الكثافة السكانية بالمؤتمرات في منطقة بني وليد لسنة  9

 48 2000توزيع كثافة شبكة الطرق بالمؤتمرات في المنطقة بني وليد لسنة  10

 61 القبائل في منطقة بني وليد توزيع 11

 63 توزيع المنشآت الصناعية  12

 71 توزيع المشاريع الزراعية في المنطقة 13

 74 توزيع المؤسسات التعليمية والمستشفيات والدوائر العامة بالشعبية  14

 75  مسالت وادي المردوم    15

 86 الطرق  المحلية  بالشعبية 16

  88 الثانية بمركز المدينةجزيرة الدوران   17

 89 طريق أبو سدرة 18

 89 طريق المطار 19

  94  الطرق الزراعية   20
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  97  الطرق التي تربط  الشعبية بالشعبيات األخرى 21

 98 جزيرة الدوران األولي بمركز المدينة 22

 99 الجسر الموجود عند مدخل المدينة الشمالي 23

 102 المدينةمحطة وقوف السيارات بمركز  24

 103 مرافق النقل الموجودة بالشعبية 25

 105 إنارة الطرق الرئيسية بمركز المدينة 26

 106 إحدى محطات الوقود تحت التنفيذ بمؤتمر النهر الصناعي 27

 107 إحدى الطرق بمركز المدينة تحت الصيانة 28

 108 الظهرة قإحدى محطات صيانة المركبات بطري 29

 117 للشاحنات خارج مركز المدينةموقف  30

 118 إحدى تشاركيات نقل الركاب بالشعبية 31

 120 الساعة/ مركبة -الحركة الرئيسية داخل الشعبية خالل ساعات الذروة   32

 123 الساعة/ مساءاً مركبة  8:00 -صباحاً 8:00الحركة على طريق الظهرة من الساعة  33

 125 الساعة/ مركبة -خالل ساعات الذروة الحركة على الطرق الخارجية  34

 126 الساعة/ مركبة  -الحركة على الطرق الخارجية خالل ساعات الذروة  35

 138 الحركة األسبوعية داخل الشعبية 36

 141 نتائج الحوادث التي تعرض لها أفراد العينة 37

 143 أكثر الطرق حوادث داخل الشعبية 38

 145 السيارات الخاصة لحاجة المواطنينمدى تلبية عدد  39

 149 نتيجة مد الطرق االجتماعية المشاكل 40

 152 األحياء السكنية لسبب عدم مد  الطرق داخ 41

 158 مدى تلبية النقل للتطور الذي تشهده المنطقة 42
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 159 كيفية المحافظة على الطرق و وسائل النقل  من التدهور بالشعبية 43

 163 الرحالت اليومية لسائقي الحافالتعدد  44

  164  نوع الركاب الذين يستخدمون الحافالت  45

  165  الرحالت الي الشعبيات المجاورة    46

  168  أفضل األوقات لقيادة الحافلة في اليوم   47

  174  الرضا عن أسعار الحمولة   48

  181  عدد الرحالت اليومية لسيارات األجرة داخل الشعبية  49

  183  أكثر الرحالت الي الشعبيات والمناطق المجاورة   50

  187  اآلثار  السلبية التي تثير اهتمام سائقي سيارات األجرة  51

  188  بعض األشياء التي يرى سائقو سيارات  األجرة من األفضل توفرها   52

 194 1980استعمال األراضي سنة  53

 194  2000استعمال األرض الحضرية  54

 196 المخطط العام في مدينة بنى وليد مراحل  55

 200 شبكة الطرق في المخطط الشامل 56

 203 2000مرافق النقل المخطط لها لسنة  57

 206 النقل العام  58

  214  الطرق المنفذة و الطرق المراد تنفيذها بالشعبية 59

  220  أحد المباني  الموجودة على حافة الطريق بمؤتمر الظهرة  أ60

  224  طريق متضرر نتيجة مد أنابيب المياه من قبل المواطنين بمؤتمر الظهرة  61

  225  أحد الطرق المهمة بمركز المدينة والخالية من إشارات المرور  62

 235 نفايات على جانبي الطريق بمنطقة طريق المطار  63

 236 القلعة  –إبل تعبر الطريق على طريق سوف الجين  64
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جاءت هذه الدراسة نتيجة لعدم وجود اهتمام بدراسة النقل و وسائله، وما يعانيه هـذا    

إضافة إلى أهمية هذا القطاع في التنميـة حيـث يعـد    . القطاع ، وما يسببه من مشاكل 

الشريان الرئيسي لهذه التنمية ، والقصور في تنفيذ المخطط الذي أثر بصـورة واضـحة   

  .على هذا القطاع 

، ثـم   تاريخية عن نشأة المدينـة وتطورهـا   ذهنب تناولت الدراسة في الفصل األول   

  .طرق القوافل وتطور منطقة بني وليد عبر العصور و وتطور منطقة بني وليد عبر العصور و ،   التسمية والنشأة

اإلطار النظري ، الذي يشتمل على المقدمة و مشكلة الدراسـة   تحتوي الدراسة علي    

المتبعـة و األدوات   ةفرضـيات والمنــهجي  وأهميتها وأهـدافها و مــجاالتها ، و ال 

  .المـستخدمة و المفاهيم و المصطلحات  و الدراسات السابقة 

والفصل الثاني أستعرض الظروف البشرية لشعبية بنىوليد ؛ المتمثلة في  دراسـة      

السكان من تأثير العوامل الطبيعية على الطرق ، ووسائل النقل  بشكل سلبي، و إيجـابي  

ت هذه العوامل موضعاً أو موقعاً أو تضاريس أو تركيباً جـيولوجياَ أو مناخـاً  سواء أكان

ومياه جوفيه وتربـة ، والغطـاء النبـاتي والحيـاة     . من  حرارة و رياح ومياه  أمطار

  .الحيوانية ، والدور الذي تلعبه في تطور أو تدهور هذا القطاع 

هذا  القطاع ؛ من سكان  ومـا     كما  ناقشت  العوامل  البشرية و دورها المهم  في  

كــذلك  . من  نمو و كثافة  و مواليد  ووفيات  وتركيب  عمـري  و نـوعي     هتشمل

عالوة   . الجانب االجتماعي  للسكان من  تقسيم القبائل  وتوزيعهما  وتأثيره  على النقل  

ل  الصناعة االقتصادي ؛ الذي  يمثل  النقل  فيه  الدور  األساسي  و يشم  بعلى  الجان

كذلك المراكز العمرانية وتأثيرها  وتأثرها بالنقـل ، وسياسـة   .  و الزراعة  والخدمات 

  .الدولة أتجاه هذا  القطاع  ورأس المال المخصص لهذا القطاع 
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 الفرعيـة  و الرئيسية  الطرقتناولت  الدراسة  بشكل   موسع  توزيع  شبكة النقل ، و 

بأنواعها  وجميـع مرافـق  النقـل       والمحطاتأطوالها  وو الطرق الزراعية والترابية  

الموجودة   بالشعبية، والمركبات وعددها و أنواعهـا  وملكيتهـا، وتطورهــا ومـدى     

كذلك عدد المركبات وعدد السكان و واقع  الحركة  . االرتباط بين عدد المركبات والدخل 

ة  وكثافة  الحركـة  علـي    على الطرق الداخلية  والطرق  الزراعية و الطرق  الخارجي

  . هذه الطرق 

كما  كـان  للدراسة الميدانيـة مجال في  هذه  الدراسـة  فكانـت  هنـاك  أربعـة      

أنواع  من االستبيانات  أحدها يخص المواطنين، و االستبيان  الثاني لسائقي الحـافالت ،  

  .و الثالث ، لسائقي الشـاحنات واألخير لسائقي سيارات األجرة  

المواطن والسائقين بصفة خاصة ، كـذلك مـالكي الحـافالت     صمنت  كل ما يختض

  .والشاحنات وسيارات األجرة ، وما يعانوه من مشكالت وما هم بحاجة إليه 

استخدمت  في  الدراسـة  أساليب  الدراسـة الميدانيـة ،  والمقـابالت  الشخصيـة 

توفرة عن  السـكان  و الطـرق   و الخرائط  والمخططات إلى  جانب  اإلحصائيات  الم

  .والمركبات وغيرها من المجاالت في محاولة للوصول إلى أفضل النتائج 

النقل والمخطـط وتصـنيف   كما كان للتخطيط ودوره مجال في هذه الدراسة ؛ فدرس 

وما تضـمنه المخطـط    2000و سنة  1980الطرق و استعماالت األراضي القائم لسنة 

قل ونقل عام و إنارة طرق ، كذلك المعـايير التخطيطيـة   الشامل ، من طرق ومرافق ن

كما  درست  المشكالت  التـي  .     المستقبلية لقطاع النقل  المشاريعوالخاصة بالنقل ، 

ساهمت  الطرق و وسائل  النقل في  حدوثها ، و المشكالت  التي تعرقل تطور الطـرق   

ي يشـمل  التلوث  الضوضـائي ،   و وسائل  النقل كاالزدحام  والحوادث  والتلوث ؛ الذ

وتلوث  الهواء  بعوادم  المركبات ، و مشـكلة  االنتظـار و مشـكلة عبـور  المشـاة       

والمظهر السيئ  للمدينة  و األضرار و التكاليف  المادية  و تخفـيض وارتفـاع قيمـة    

كما تم التوصل إلى مجموعة من النتـائج والتوصـيات   . األرض  و المشكالت الطبيعية 

 .منه هذا القطاع من مشكالت وعراقيل  يتي قد تساهم في حل أو بعض ما يعانال
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  :المقدمة

النقل  هو  الشريان  الذي  من  خالله تسير الحياة االقتصادية واالجتماعية نحو التقدم والرقي ؛ حيث  

ساهم النقل بوسائله المتطورة  على تذليل العديد من الصعوبات ، وقلل الكثير من العراقيل التي تقف في 

  .وجه تحقيق طموح اإلنسان 

النقل التي عرفها اإلنسان ،  وهو أمر طبيعي حيث يعد اليابس موطن  يعد  النقل البري  أقدم أنماط  

اإلنسان  ، ومسرح الحياة البشرية والمجال الرئيسي لألنشطة االقتصادية المختلفة 
)1(

  .  

لقد شهد قطاع النقل في منطقة بني وليد منذ نشأتها تطورا ملحوظا عما كان عليه قبل الثورة ، حيـث  

  .ريق واحد ضيق ال يتجاوز عرضه مترين ونصف ومليء بالحفركان يربطها ببعضها ط

. غير  أنه  بعد قيام الثورة أصبحت هناك شبكة حديثة تربط المدينة بمجاوراتها و بالمناطق األخرى  

أما الطرق الخارجية فبلغ طولهـا  .  كيلومتراً  660حوالي  2000حتى سنة ةوبلغ طول الطرق الداخلي

كيلومترا ، إضافة  754كيلو مترا و بلغ طول الطرق الزراعية بالشعبية 1.194حوالي  2000حتى سنة

تعاني هذه الشبكة من مشاكل عديدة من تدهور وتشقق إضافة إلى أن بعضـها  . إلى الوصالت الداخلية 

  .من الطرق الترابية

ة  التي تقوم لنقل الركاب و الركوبة العامة ،  إضافة إلى التشاركيات الموجود بكما تم تأسيس مكت   

السـكان إلـى امـتالك      رأيضاَ بهذه المهمة ،  وهي  تواجه بعض الصعوبات األمر الذي اضطر أكث

  .  سيارات خاصة ، مما زاد عبئا آخر على المواطن و الدولة 

تتناول الدراسة الطرق ومدى مالءمتها للمركبات  ، كذلك مدى مواكبتها لتطور الخدمات ، حيـث إن  

كثافتهم ونموهم االقتصادي له أهمية في تحديد مقدار الحركة على الطـرق ، وتحديـد   توزيع السكان و

  .المسارات وتعدد الرحالت وتنوع أغراضها

، ثم  تاريخية عن نشأة المدينة وتطورها ذهنبيقع البحث في خمسة  فصول يتناول الفصل األول      

 يحتوي كـذلك علـى   . طرق القوافل  ذلك ذلك التسمية والنشأة  وتطور منطقة بني وليد عبر العصور ،  كالتسمية والنشأة  وتطور منطقة بني وليد عبر العصور ،  ك

اإلطار النظري ويضم المقدمة ، و مشكلة الدراسة ،  وأهميتها وأهـدافها ومــجاالتها والفرضـيات   

المتبعة واألدوات المستخدمة و المفاهيم و المصطلحات و الدراسات السابقة التي تناولتها ،    ةوالمنـهجي

بنىوليد وموضعها ، كذلك الظروف الطبيعيـة التـي هيـأت     و تلقى الدراسة الضوء على موقع شعبية

  .للشعبية أسباب النشأة 

                                                 
  .101، ص  2002، ا,سكندرية ،   3محمد خميس الزوكة ، جغرافية النقل ، دار المعرفة الجامعية  ،ط  (1)
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وفى الفصل الثاني تستعرض الظروف  البشرية لشعبية بنىوليد ، المتمثلة في دراسة السكان ؛من حيث التوزيع 

ـ  دد األسـر ،  والكثافة والتركيب العمري ،  والنوعي والوظيفي ، باإلضافة إلى الجانب االجتماعي من حيث ع

إضافة إلى الجانب االقتصادي  و المراكز العمرانية  وتأثره بالنقل و سياسة الدولـة أتجـاه   .  وتوزيع القبائل 

  .تطور الطرق ، وراس المال المخصص لهذا القطاع  

بة  أما الفصل الثالث فيختص بتوزيع شبكة النقل والمركبات ؛ من حيث توزيع الطرق الرئيسية والفرعية ، بالنس

  . و واقع الحركة عليها  اللحركة والطول ومرافق النقل ، والمركبات ؛ من حيث العدد و النوع وتطور أعداده

محاور االستبيان الـذي    صالفصل الرابع و يتناول بالتحليل البيانات المجمعة من منطقة الدراسة ، و كل ما يخ

  .يحتوي على أربعة أنواع من  االستبيانات 

.  الخامس باستعماالت األرض و المخطط الخاص  بالنقل والمعايير التخطيطية الخاصة بالنقل   يختص الفصل  

إضافة  إلى المشاريع  المستقبلية  لقطاع  النقل  بالشعبية ،  كذلك  أهم  المشاكل  التي تعاني منها أو تسـببها  

  .التوصيات والمقترحات وتنتهي الدراسة بخاتمة متضمنة النتائج وبعض . شبكة النقل و المركبات

  

  نشأة وتطور منطقة بني وليد عبر العصورنشأة وتطور منطقة بني وليد عبر العصور  نننبذة عنبذة ع  --أوالََأوالََ

  

  ::التسمية التسمية   

ثم أصبح علمـا  . كانت المنطقة المعروفة اآلن بالمنطقة الوسطي هي الموطن لقبيلة ورفلة قبل الفتح اإلسالمي 

القطعي من الحكومـة العثمانيـة    بموجب السند 1870على األرض الحالية لقبائل ورفله ، بعد أن اشترتها سنة 

أما عن التسمية بني وليد فيقص بعض السكان أسطورة ال تعتمد علـى أسـاس مـن    . 1869الصادر في سنة 

بهـذا    الوليد رضي اهللا عنه كان قد نزل مع جيش إسالمي من جيوش الفتح نالمنطق ،  خالصتها ؛ أن خالد ب

إذ المعروف أن خالـد بـن الوليـد    . ابن الوليد وهي أسطورة  الوادي ، أو مر به ، فأخذ المكان هذا االسم من

أمـا  .رضي اهللا عنه شارك في فتح العراق والشام ومات بمدينة حمص الشامية ، ولم يدخل أفريقيا في حياتـه 

األسطورة الثانية فتقول أن قوافل الحجاج الواردة من بلدان المغرب كانت تمر بوادي بني وليد ذهابـا وإيابـا ،   

وقـد  . تقيم به أليام متعددة ؛ إلراحة حيواناتهم الكثيرة لتنعم بخصبه وبكثرة أشجاره وأثماره ، وأعشابه  وكانت

الظاهر أن .تترك به بعض الحيوانات التعبة فتتوالد تلك الحيوانات بكثرة في الوادي فسمي من أجل ذلك بني وليد

طلق اسمها عليه قبيلة تحمل هذا االسم بني وليد نزلت قديما بهذا المكان فأ
))11((

.    

كما  إن  المجذوب  يعتقد نفس االعتقاد بأنه اسم إلحدى العشائر أو القبائل التي نزلت هذا الوادي منذ القـدم ،  

لكن السكان الحاليين يرجعون إلى أصول قبيلتـين و إلـى   . فأصبح يعرف بها كل من األرض ، والسكان معا 
                                                 

  .38ص ، 1977تونس ،   –محمد المرزوقي  ،  عبد النبي بلخير،  داھية السياسة وفارس الجھاد  ، الدار العربية للكتاب،ليبيا   )1(
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وفد جميعهم من موطن أصل القبيلتين،وهمـا  المطارفـة بنـو     . سلهمقبائل وأفراد صاروا جدوداً  لقبائل من ن

ثم تمازج السكان بعالقة النسب، والمصاهرة ، حتى أصبح المجتمع الحالي . مطرف ، و الزكاروة  بنو زكري 

وتدل  وثائق الشراء على أن قبائـل   .  هو مجتمع بحدود تسمية على أساس إداري أكثر منه على أساس عرقي

انت قد اشترت أرضها من الحكومة  التركية  مرتين ، دفعت في  األولى قيمة المساحة بالدونم ، وفـي  ورفله ك

ومن تواتر الروايات الموثوقة أن الدفع .  بالمرة الثانية نفس القيمة ، ولكن بدون ذكر المساحة ، وال إشارة إليها 

من نفقات حركة الجيش التركي ، وأعوانـه لقمـع    خزينة الوالية هالنقدي في المرة األخيرة كان مقابل ما تحملت

أما بني  أو بنو وليد، فقد غلبت على تسمية منطقة التجمع . تمرد قبائل ورفلة الذي تكرر على الحكومة التركية 

السكني بها من اسم الوادي المسمى وادي بني وليد  حيث كان قديماً ممراً بين الغرب والشرق حيث كانت تأتي 

أطلقت التسمية بني وليد على المنطقة كلها فـي العهـد   ثم ثم . المغرب العربي  إلى المشرق العربي القوافل من 

فـي   نالعثماني التركي وفي عهد األدراتين العسكريتين اإليطالية ، واإلنجليزية ،  تحاشيا إلثارة ورفلة المقيمـي 

نتفاضات ضد تلك اإلدارات ؛  فتـزداد  أماكن أخرى من ليبيا تحاشيا إلثارتهم بما  يحدث في وطنهم األول من ا

 متاعبها إن نسبت لورفلة  فتشملهم
)1(

يرى أن التسمية اشتقت من وادي بني وليد الـذي  يجـري   هناك  من هناك  من .   

شمال  المدينة
)2(

وتعود  أول  إشارة  إلى  تسمية بني وليد عند المؤلف الحسـن  محمـد  الـوزان الفأسـي     .  

المعروف بليون أفريقى ؛  
(*)

الذي ذكر جبل بني وليد ،  1520– 1518كتابه وصف أفريقيا فيما بين عامي  في

الذي يقع على بعد نحو مائة ميل 
(**)

من طرابلس وتسكن قبيلة شجاعة غنية تعيش حرة متحالفة مع سكان جبال 

أخرى في تخوم الصحراء
)3(

يبلغ ارتفاع هذا الجبل تابع إلقليم الريف ، وهو أحد أقاليم مملكة فاس بالمغرب و .  

متر  صعب المسالك سكانه أغنياء ؛ الن لهم كروما كثيرة ذات عنب أسود يصنعون منه الزبيب  1.602الجبل 

و أراضي مغروسة بكميات ضخمة من اللوز والزيتون ،هذا الجبل يعترف بسلطة ملك فأس ويجتبى منه سـتة  

اآللف مثقال
(***)

، ألنه يضم ستين قرية كلها غنية 
)4(

 .  

                                                 
، 1988للدراسBات التاريخيBة، ن،طBرابلس، مركBز جھBاد الليبيBي1923 ااحBتIل منطقBة تجمBع المجاھBدين ببنBي وليBد ومBا حولھB عمر محمد المجذوب الزبيBدي، (1)    

  .18-17صفحات
  .113، ص  1962، جغرافية ليبيا ، دار المطبوعات الفنية  ، ا,سكندرية،   عبد العزيز طريح شرف (2)
فريقي في عصر النھضة حيث عمل الباباوات ومنھم البابا ليون العاشر علي أحياء العلBوم واVداب والفنBون  أطلق على الحسن محمد الوزان الفاسي  بليون أ(*)

ة  فعثBر عليھBا ، لذا سر بھذا العالم العربي الشاب الذي قدم إليه ، وسرعان ما وثقت الصلة بينھما a صلة سيد بأسير ولكن صلة قريب بقريBب كBان ينشBد ضBال
التBي كانBت اللغBة القشBتالية الوثيقBة  ةارب والتجاوب ذكاء الحسن الوزان وسرعة تأقلمه مع البيئة المسيحية ، حيث فتح عينيه فBي غBر ناطBولعل من أسباب التق

قديرا موضBوعيا ، أسره ت فوa نظن الوزان إa أنه كان يتفاھم مع البابا بلغة عجمية ويقدر ظرو. منتشرة فيھا ، والكنائس منبثة في جوانبھا   ةالصلة بالIتيني
أو يوحنBا اvسBد    j.leon مBدركا أنBه a يمكBن أن يعBيش عيشBة إسIBمية فBي بBؤرة المسBيحية فتظBاھر بالتمسBح وحمBل أسBم مالكBه وحاميBه البابBا فصBار يBدعي

،  2ار المغBرب ا,سIBمي، ط، درالفاسBي ،وصBف أفريقيBا ، ترجمBة محمBد  حجBي ، محمBدا vخضB الغرناطي أو اvفريقي، للمزيد أنظر الحسن محمBد الBوزان
  .11، ص1983بيروت، 

  .متر  1.340الميل يساوي ألفي ذراع عند العرب ، وألف خطوة عند الرومان ، يساوي نحو (**)
  .107الفاسي ،  وصف أفريقيا  ، مرجع سابق ، ص الحسن محمد الوزان  (3)

  .سنتيغرام  853غرام و  3المثقال يساوي بالتقريب (***)
  .333الفأسي ،  وصف أفريقيا  ، مرجع سابق ، ص حمد الوزان الحسن م (4)
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  :   وتطور منطقة بني وليد عبر العصور نشأة 

فـوجودها على السـفوح الجبلية للـجبل الغربي ، جعلهـا  ، إن لمـوقع بني وليد أهمـية تاريخية كبيرة   

عبر التاريخ بمثابة بوابة للصحراء ؛ تمر بها القوافل التجارية في السلم ، كما تعبرها الحمالت العسـكرية فـي   

الحرب
)1(

.  

لقد دخلها الرومان فصـارت فـي   .  تراحة القوافل التي تنتقل بين الجنوب والساحل أو العكس كانت نقطة اس

وتزخر المنطقة بوجود آثار عمرانيـة  .  عصرهم إحدى مراكز الدفاع ضد غارات القبائل الليبية في تلك الفترة 

أمما كثيرة فـي   البت لخصبهقديمة ؛ منها البربري و الروماني، والعربي مما يدل على أن أودية المنطقة قد ج

السابق 
)2(

.    

أنـشأ  الرومان في هذه المدينة بعد احتالل ليبيا سلـسلة من الحصون الدفاعية ؛ التي تمتد من الشرق إلى   

والزالت هـذه . الغرب  في  أودية بني وليد الجنوبية ؛ لتكون نـقاط استـطالع أمامية لحماية المدن الساحلية

وتتعرض اإلمبـراطورية  الرومانية  للضعف لتــوالى   ، ودية  ، ويدور الزمان دورتهالحصون في بعض األ

لكن المرجح  أن اإلسالم قـد دخـل    ،  ال توجد  معلومات  دقيقة عن  فتح  مدينة  بني وليد .  قوافل  الغزاة  

. س  حملة  إلـى ودان  المدينة على يد  القائد  بشر بن أبي  أرطأة ، الذي  أرسله عمر و بن العاص على  رأ

ففي أواخـر  . نعمت البالد بفترة ازدهار حضاري خالل الحكم اإلسالمي ، لم تعكرها سوى بعض الفتن الداخلية

وتتطلع بعيون نهمة الحتالل  الشـاطي   ، القرن الخامس عشر ، بدأت أوربا تنهض من سبات العصور الوسطى

سنـة  فقط من خروج العرب 18أي  بعد   1510بعد سنة  احتل األسبان  طرابلس . الجنوبي  للبحر المتوسط 

. 1551بدأ الحكم العثماني لليبيا سـنة  . انطلقت مقاومة مشرفة من الدواخل لمقاومة هذا االحتالل . من األندلس

ألهالي بني وليد ذكريات مع هذا العهد تمتلث في نشوب بعض الثورات ؛ بسبب الضرائب الباهظة وقسوة بعض 

تجددت الثورة سنة . ، لكن درغوت باشا قمع هذه الثورة بعنف  1554كانت أولى هذه المحاوالت سنة .  الوالة 

اتفـق الـوالي    . الخضوع لمطالب أهل المدينة   ىوكانت من القوة  بحيث أجبرت السلطات العثمانية عل 1577

،حيث 1831انفجار حتى سنة حال  المدينة من هدوء إلى راستم.جعفر  باشا مع األهالي على تخفيض الضرائب 

رفع لواء الثورة ضد يوسف القرمانلي؛ الذي أرسل حملة كبيرة إلخضاع المدينة ، جرت معركة غير متكافئـة  

سقط فيها عدد كبير من الفريقين
يوضح أحد اآلثار التي خلفها العثمانيون في المنطقة  وهي  قلعة يوضح أحد اآلثار التي خلفها العثمانيون في المنطقة  وهي  قلعة : :   11الشكلالشكل    )3(

  ..بني وليد بني وليد 

  

                                                 
  .6، ص1993الدليل العام لكلية الھندسة ا,لكترونية بني وليد ، مطابع الدار الجماھيرية  ، مصر اتة ،   (1)
  . 53محمد المرزوقي ،  عبد النبي بلخير داھية السياسة وفارس الجھاد ،  مرجع سابق ، ص  (2)
  .7ام لكلية الھندسة ا,لكترونية ،  مرجع سابق  ، صالدليل الع (3)

www.geo-libya.yoo7.com منتدى جغرافية ليبيا والوطن العربي



6 
  

  (*)(*)يد التي بناها العثمانيون  يد التي بناها العثمانيون  يد التي بناها العثمانيون  يد التي بناها العثمانيون  يد التي بناها العثمانيون  يد التي بناها العثمانيون  يد التي بناها العثمانيون  يد التي بناها العثمانيون  قـلعة بني ولقـلعة بني ولقـلعة بني ولقـلعة بني ولقـلعة بني ولقـلعة بني ولقـلعة بني ولقـلعة بني ول:   :   :   :   :   :   :   :   11الشكلالشكلالشكلالشكلالشكلالشكلالشكلالشكل

 
  .  1985، التقطت الصورة سنة   1999متحف  بني وليد بيانات  ، وثائق غير منشورة ، :   المصدر(*)        

،  رتمتد منطقة بني وليد من ملتقى وادي غلبون بوادي البالد، الذي يمتد من ضريح الولي الصالح عبد اهللا مغرغ

تنتشر قرى القبائل على ضفتي الوادي المنحدر سيله نحو الشرق،وكانت . بضريح الولي الصالح الحاج جاللوينتهي 

تسمي تلك القرى قصورا 
كان  كثير من سكان  المدينة  يستوطن  المدينة في فترات جني الزيتون ، و يرحلون  . )1(

االسـتقرار األول فـي   . وجد الخصب والغذاء  البعض اآلخر يرعى قطعاناً في األودية حيثما. في مواسم الحصاد 

بها مشـيختين  يـديرون      (*)أقام  الغالبنه. تاريخ محدد لالستيطان بالمنطقة  دالمنطقة غير معروف ؛ حيث ال يوج

أعمالهم  من خاللها وهي مستقلة استقالال  تاما وغير  خاضعة وال مرتبطة  بإمارة  طرابلس،  وكانت  قاعـدتهم   

ن منها  الحكم بوادي  بني وليد ؛ حيث  استقروا ؛ ألنها منطقة تتالءم مع  طبيعة حياتهم كبـدو رحـل    التي يديرو

يحيون حياة  البداوة  ويجوبون الوديان ، وتلك  األراضي الواسعة  التي تتوفر فيها مستلزمات البدو ؛ التي تعتمـد  

ومنطقة حكمهم واسعة تشـمل  . عهم وتقيد حريتهم به الطبيعة بعيدا عن حياة المدن التي تضيق بجمو دعلى ما تجو

األودية الكبيرة والشهيرة في ليبيا التي تكثر بها اآلبار والقصور القديمة الصالحة لالسـتعمال كمقـار إلعمـالهم ،    

ومخازن ومساكن حينذاك ، واألودية كوادي سوف الجين و وادي بي الكبيـر ، و وادي زمـزم و وادي تينينـاي    

ألودية الشاسعة وهذه األودية خصبة وصالحة لتربية األغنام والماشية ، وتتوفر فيها مياه الشـرب ،  وغيرها ، من ا

وهي أفضل أماكن لالستقرار بالنسبة لهم فآثار أمالكهم التي تدل على تواجدهم بهذه المنطقة بل تؤكد علـى ذلـك   

شمال غربي منطقة ورفلـة ويبعـد عـن     وادي غلبون يقع . وادي غلبون :  مازالت تحمل أسماءهم إلى اليوم هي 

كم وهو  نسبة  إلى  ممتلكه  الشيخ غلبون بن مرزوق من بني سالم  من بني سليم   22حاضرتها  بني وليد  حوالي 

وبهذا  الوادي  توجد  آثار قصر يعرف في  ذلك الوقت ترهونة و مزدة  و سرت وقاعدة  مشيختهم بقصـر بـن   
                                                 

  .17مرجع سابق ، ص ،  1923 ااحتIل منطقة تجمع المجاھدين  ببني وليد وما حولھ،عمر محمد المجذوب  (1)
لمزيBد . ،  واسBتقروا بBه  v1052فريقBي عBام يرجع أصلھم إلى بني ھIل وبني سليم الذين ھاجروا من نجد الطائف موطنھم اvصلي وعبروا مصر إلى الشمال ا هالغIبن (*)

  .  29-28،  صفحات 1991طرابلس ،، منشورات مركز دراسة جھاد الليبيين ضد الغزو ا,يطالى،علماء الغIبنة وأثارھم العلمية ،أنظر مختار الھادي بن يونس 
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(*) غلبون و أشعاب السوالم
ويديرون أعمالهم مـن   . األولى مشيخة بني الزيان؛ وتضم بورفلة: جد بها مشيختان وتو

قصور سوف الجين التي  كانت  صالحة لإلقامة بها آنذاك، واتخذوها مقرا إلدارة الحكم منها ، وظلوا يحكمون هذه 

بة بدفع الضرائب الباهظـة   المنطقة ؛ إلى أن قامت عليهم ثورة من قبائل  ورفلة و ترهونة بسبب جورهم في المطال

وقد  أطيح بهم نهائيا ، وتوزعت بقاياهم  بجهات كثيرة، وكان آخر شيخ  يحكم من بني . التي  أثقلت  كاهل الشعب 

زيان هو الشيخ نعسان الذي قامت عليه  الثورة، وقد اختطف من قصره المقيم به بوادي سوف الجين وقتل ودفـن  

جنوب ورفلة  بوادي آدس أحد  فروع وادي زمزم
)1(

أما المشيخة الثانية فهي تسمى مشيخة بني سالم وهي تضـم  . 

كال من مصراته،و زليتن والخمس ومسالته و قاعدتهم التي  يديرون  منها أعمال مشيختهم  مصراته التى اتخـذها   

شيخ يحكمهم  هـ كان آخر 788وفي سنة . الشيخ غلبون بن مرزوق السالمي ،وضلت مشيختهم  قائمة  لمدة  طويلة

منهم هو  الشيخ  حميد بن  سنان بن عثمان ابن غلبون بن مرزوق وقد  انتهي حكمهم  باستالب  السـلطة مـنهم   

وتم توحيد منطقة  مشيخة ابن زيان مع منطقة  مشيخة ابن سالم مـن  جديـد    . نهائيا  ألسباب لم تعرف حتى اآلن 

تهم مدينة بوتليس التي بدأ في تأسيسها  الشيخ  علـى بـن   تحت حكم  مشيخة واحدة هي مشيخة بنى تليس ، وقاعد

عبداهللا  أبو تليس األول بوادي بني وليد 
)2(

  .يبين أحد آثار مشيخة بن تليس وهو جامع بن تليس  : 2و الشكل  .

        (*)(*)(*)(*)جامع بن تليس  جامع بن تليس  جامع بن تليس  جامع بن تليس  : : : : 2الشكل  الشكل  الشكل  الشكل  

 
        ....اللجنة الشعبية للسياحة شعبية بني وليد  اللجنة الشعبية للسياحة شعبية بني وليد  اللجنة الشعبية للسياحة شعبية بني وليد  اللجنة الشعبية للسياحة شعبية بني وليد  (*)(*)(*)(*)                        

قام الباشا على عشقر التركي ببناء قصر بني وليد وهو مركز اإلدارة الحكوميـة    1842 –1838م في عا
)3(  .

هاجم  اإليطاليون  ليبيا  في حملة استعمارية  تهدف إلى  تجديد  االحتالل  الروماني 1911سنة 
)4(

     . . . .        

                                                 
(*)Bوا لBعبة والسBع شBالم مأشعاب جمBي سBى بنBبة إلBد نسBي وليBوادي بنBد بBالم  توجBع سBول  جمBي الطبBين قبيلتBا بBاك وموقعھBلطة ھنBحاب السBانوا أصBذين كBال

  .26علماء الغIبنة وأثارھم العلمية، مرجع سابق ، ص ،والفقھاء ،للمزيد أنظر مختار الھادي بن يونس 
  . 28– 27صفحات ،مرجع سابق، علماء الغIبنة وأثارھم العلمية ،مختار الھادي بن يونس  (1)
  . 29-28فحات المرجع السابق ، ص (2)
  .44المرزوقي ،عبد النبي بلخير داھية السياسة وفارس الجھاد  ، مرجع  سابق ،ص محمد (3)
  . 8الدليل العام لكلية الھندسة ا,لكترونية ، مرجع  سابق ، ص (4)
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وقعت منطقة بني وليد في يد اإليطاليين  1913فبراير  6و في 
)1(

عاد زعمـاء القبائـل ليشـكلوا     1914في سنة .

حكوماتهم القبلية كل في نطاق نفوذه ، فالسويحلي في مصراته وأحمد المريض في ترهونة وعبد النبي بلخير ينتزع 

السلطة من عائلة بن قطنش في ورفلة 
)2( 

واعتبر كل زعيم من هؤالء نفسه مسؤوال عن منطقته فقط ، فطالما أنها . 

لك هو غايته ومراده خالية من اإليطاليين فذ
)3(

كان امتداد القوات اإليطالية محصورا بـين البحـر    1915في سنة .

شماال وسرت المدينة شرقا إلى مصراته ، وبني وليد و ترهونة و مزدة ونالوت غربا 
)4(

كانت بدايـة  1916سنة . 

ى مصراته ثم عادت ورفلـه  الفتنة التى انحازت خاللها ترهونة إلى صفي الدين السنوسى في حين انحازت ورفله إل

لتقارب من ترهونة والعكس 
)5(

توجه عبد النبي بلخير إلى منطقة نفوذه  لمواجه الموقف العسكري اإليطالى في سنة  .

1919-1921 
)6( 

جنـدي  وأحكـم     فهاجم  جراتزياني  بني وليد  بجيش  يصل إلى عشرة  اآل1923في سنة . 

. ات ، وتمكنوا  من  احتاللها بعد  معارك  طاحنة أشهرها معركة دينـار اإليطاليون حصار المدينة  من  ثالث جه

أما تاريخها  العلمي فمنذ دخول  اإلسالم  لهذه المنطقة كانـت  . ، وتاقرفتةاستمرت المقاومة  في معركة اإلحشادي

سيرة الثقافية التي العلماء الذين ساهموا رغم قسوة الظروف في الم نمساجدها عامرة بطلبة العلم، وبرز عدد كبير م

ساهمت في الكفاح ضد المستعمرين عند محاولتهم طمس الهوية اإلسالمية واللغة العربية لهذه المنطقة 
)7(

.  

  -: طرق القوافل 

نتيجة لموقع المدينة المتوسط بين مدن الساحل و فزان وأفريقيا ، وبين سرت وبرقة من جهة والجبل الغربي مـن  

لقوافل التجارية ، و وفود الحجاج المشرقة  و المغربة ،  والقوافل التجارية المتجهة مـن  جهة ثانية ، جعلها قبلة ا

فهي بهـذا تعتبر أكبر المراكـز والممـرات   .  طرابلس إلى فزان ،  وأفريقيا والراجعة من الجنوب إلى الشمال 

التجارية 
)8(

إلى الرنتان ومن مزدة تسير  ومن طريق وادي سوف الجين كانت تسير إلى مزدة في الشمال الغربي . 

يجوز أن تكون هناك  طريق  ثانية  قد  وجدت  بين  لبدة  وبني .  الطريق شرقا إلى السيدات  جنوب بني وليد 

كما يحتمل وجود  نوع .  وهي منطقة  غنية جدا باآلثار الرومانية. بني وليد   –لبدة  –وليد عبر  مثلث  ترهونة 

                                                 
لليبي ،تأليف مجموعة من اvساتذة والبBاحثين ، عقب صلح لوزان ،في كتاب بحوث ودراسات في التاريخ ا لعلى البوصيري علي ، التوغل ا,يطالى في الدواخ (1)

  .122،ص1998طرابلس،،2للدراسات التاريخية ،ط نإشراف صIح الدين السوري و حبيب وداعة الحسناوي ،منشورات مركز جھاد الليبيي
  .64-63،صفحات  1996طرابلس،، ريخية للدراسات التا نمنشورات مركز جھاد الليبيي،عمرو سعيد بغني، أبحاث في تاريخ ليبيا الحديث والمعاصر (2)

، تأثيرات الحرب العالمية اvولي علي حركة الجھBاد الليبBي ،فBي كتBاب بحBوث ودراسBات فBي التBاريخ الليبBي ،تBأليف مجموعBة مBن اvسBاتذة    يمصطفي علي ھو يد (3)
  طرابلس ، ، 2للدراسات التاريخية ، ط نلليبييمنشورات مركز جھاد ا، والباحثين ، إشراف صIح الدين السوري و حبيب وداعة الحسناوي

  .215، ص  1998
تذة والبBاحثين ، أحمد عطية ملل ، الموقف الوطني وأثره في عملية التقھقBر ا,يطBالى ، فBي كتBاب بحBوث ودراسBات فBي التBاريخ الليبBي ،تBأليف مجموعBة مBن اvسBا  (4)

  .170،ص1998طرابلس،،2للدراسات التاريخية،ط نت مركز جھاد الليبييإشراف صIح الدين السوري و حبيب وداعة الحسناوي، منشورا
  .66عمرو سعيد بغني، أبحاث في تاريخ ليبيا الحديث والمعاصر، مرجع سابق ،ص  (5)
اvساتذة  ، في كتاب بحوث ودراسات في التاريخ الليبي ،تأليف مجموعة من  1921– 1919عمرو سعيد بغني، حركة الجھاد الليبي خIل الفترة  (6)

  .230،ص1998طرابلس،،2للدراسات التاريخية،ط نوالباحثين، إشراف صIح الدين السوري  و حبيب  وداعة الحسناوي، منشورات مركز جھاد الليبيي
  . 8الدليل العام لكلية الھندسة ا,لكترونية ، مرجع  سابق ، ص (7)
  .   53لجھاد ، مرجع سابق ،ص محمد المرزوقي ، عبد النبي بلخيرداھية السياسة وفارس ا (8)
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وجميع هـذه الدروب .  مبط عدد  من  المزارع المحصنة مثل  ربط  جرمه  أبونجيمن المسالك أو  الدروب  لر

تكون دروبا بسيطة جدا مما جعلها غير محددة المعالم  نالثانوية المحتملة البد أ
)1(

أما بالنسـبة إلـى طريـق    .  

ترهونة ، تسـتغرق   تشاد ، فتقول المعلومات الثابتة إن الرحلة تبدأ من طرابلس إلى ورفلة عن طريق –طرابلس 

ساعات   أما مجموع عدد. ثم امتداد الطريق من ورفلة إلى مرزق  مارا بسوكنه وسبها . ساعة إجماال  36مسيرة 

ساعة  222السير فهو 
)2(

كما ثبت وجود طريق باكتشاف عدد من حجارته الذي يربط مزدة بنقطة تقـع علـى   . 

طريق الجبل في منطقة الزنتان عبر وادي  سوف الجين
)3(

كما مرت  العديد من طرق القوافـل ،  والـرحالت   . 

االستكشافية والعلمية لمناطق الجنوب ببني وليد ومن هذه الرحالت ؛ رحالت مرت ببني وليد في طريقهـا إلـى   

  -:فزان ، ومعظم الرحالت التي مرت ببني وليد كانت آخر نقطة هي مرزق وهذه الرحالت هي 

   -: الرحلة األولى-

ثم سوكنة وسبها لتصل    ممارة بغريان  وبني وليد ،  وأبونجي 1719نوفمبر  7بعثة من طرابلس فيخرجت هذه ال

تولى أمر هذه البعثة  القبطان سميث ، ووجد الدكتور جوزيف ريتشي في .   1819مايو  4أخيرا إلى مرزق في 

كية رفيقا لرحلتـه التـي بـدأت مـن     القبطان ليون الذي أناطت به الحكومة البريطانية القيام ببعض القياسات الفل

  . طرابلس ميممة شطر مرزق 

  -: الرحـلة  الثانية-

ألنه وجد الطريق  سقام الكسندر لينج برحلة من غدامس وقد سلك طريقا طويال غير مباشر بين طرابلس وغدا م 

  .المباشر غير آمن ، فمر ببني وليد ثم شمال فزان وبخاصة  وادي الشاطي

  -: الرحلة الثالثة-

في صحبة اثنين من المهندسين ؛ حيث سار من طرابلس نحـو   1852يونيو  20قام الشاب األلماني فوجل في   

  .  أغسطس5حتى وصل مرزق في  االجنوب مارا ببني وليد وأبونجيم وسوكنه وسبه

ايـر  فبر 17خرج في هذه الرحلة جوستاف ناختيجال بصحبة أحد المهندسين من طـرابلس   -: الرحلة الرابعة-

مارس 27وسوكنه وسبها ومرزق و بلغها  ممولية وجهها شطر فزان عن طريق بني وليد وأبونجي
)4(

   .  

                                                 
للدراسات التاريخية، طرابلس،   نبونو  ، تجارة طرابلس عبر الصحراء في العقد اvول من القرن العشرين ، مجلة البحوث التاريخية ، مركز جھاد الليبيي سلفاتور (1)

  . 83 -  82صفحات ،  1981
ل البري والتغير اaقتصادي واaجتماعي في الجماھيرية ،تحليل جغرافي ، المنشأة الشعبية للنشر ، الطرق والنق ةبالقاسم محمد العزابي و صالح أبو صفح (2)

  .82-  81،صفحات  1981والتوزيع و ا,عIن ، مطابع طرابلس ، 
  . 80، ص 1971، تاريخ ليبيا القديم من أقدم العصور حتى الفتح ا,سIمي ،  دار صادر ، بيروت ،    يالبرغوث عبد اللطيف محمود (3)
 23 -21 -18 – 16، صBفحات   1976، جغرافية فزان دراسة في الجغرافية المنھجية وا,قليمية ، دار ليبيا للنشBر والتوزيBع ، بنغBازي ، يجمال الدين  الدناصور (4)

        .  
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  -:مشكلة الدراسة 

ينمو قطاع ويتطور إال بوجود النقل لذا كان مهم  دساهم النقل في تطور العديد من القطاعات بل أنها ال يكا

د والدور الذي يوذيه لقطاعات األخرى ومدى معرفة وضع هذا القطاع في شعبية مثل شعبية بني ولي

  . ترابطه معها والمشاكل التي يعاني منها 

  هل   تؤثر العوامل الطبيعة والبشرية على شبكة الطرق و النقل في الشعبية ؟ – 1

  ما مدى الترابط بين النقل والتنمية  االقتصادية و السكانية والعمرانية في المنطقة ؟  – 2

  زيادة في أعداد المركبات بالمنطقة وهل هي منسجمة مع الطرق ونوع الحركة وعدد السكان ؟ما أسباب ال – 3

  إلى آي مدى ساهم النقل في ربط مدينة بنىوليد بإقليمها و بالشعبيات المجاورة ؟-4

  إلى آي مدى يؤثر عدم  تنفيذ المخطط الخاص بالنقل على النقل و تلوث البيئة بشعبية بنىوليد ؟   -5

ما هي األسباب وراء زيادة الحوادث واالزدحام والمشاكل األخرى التي تعاني منها الشعبية، والصعوبات   -6

  التي حالت دون تقدم هذا القطاع ؟

    :فرضياتھا

  .تؤثر  العوامل الطبيعة والبشرية بدرجة غير متساوية على النقل  في شعبية بني وليد – 1

  .ر على التنمية االقتصادية و العمرانية بالمنطقة المدروسةإن تطور الطرق في الشعبية له آثا – 2

هناك عالقة بين الزيادة في أعداد مركبات نقل األفراد الخاصة و نقص وسائل نقل الركاب العامـة التابعـة   – 3

  .        للشعبية في منطقة الدراسة  

  . لتزايد السكاني ومستوى الدخلهناك ارتباط ذو داللة إحصائية بين الزيادة فى أعداد المركبات وا – 4

  .تأخير عملية تنفيذ المخطط الخاص بالنقل ساهم في ضعف شبكة النقل – 5

  .يرتبط بوجود ونمو وسائل النقل وجود بعض المشاكل -6

  

  : أهدافها

  . تسليط الضوء على قطاع النقل في مدينة بنىوليد و مجاوراتها  -1

ن نوعية الطرق من جهة ونمو عدد السكان من جهـة ثانيـة   توضيح العالقة بين نمو عدد المركبات وتحسي -2

 .  والنمو االقتصادي من جهة ثالثة 

  .  التعرف على أهم المشاكل التي تواجه النقل في شعبية بني وليد  -3

والنتائج المترتبة على  ،محاولة الكشف عن أهم األسباب المؤدية إلى تدهور قطاع النقل في شعبية بني وليد  -4

  .ائل النقل زيادة وس
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  :   أهميتها 

  :أهمية البحث تنطلق من 

  .  أن التغيرات التي حصلت في منطقة الدراسة تعد الهدف األساسي للدراسة– 1

  .إبراز أهمية النقل و الدور الذي يقوم به الستثمار الموارد والمساهمة فى التنمية المختلفة بالشعبية- 2

  . مستقبال بالنظر إلى التزايد السكاني وعدد المركبات  دراسة واقع النقل حاليا وما يكون عليه-3

التعرف على المشاكل التي تعانى منها الطرق و المشاكل المترتبة على نقص مركبات النقل العـام   -4

  .وزيادة المركبات الخاصة

هذه  المساهمة في تزويد المكتبة بمعلومات عن شعبية بني وليد وقطاع النقل فيها لزيادة المعرفة عن-5

  .  الشعبية وهذا القطاع

  أسباب اختيار الموضوع 

  . لم تحظ منطقة الدراسة بدارسة واقع الخدمات فيها وخاصة فى  قطاع النقل – 1

رغبة الطالبة  في دراسة هذه الظاهرة البشرية حيث إنها تمثل الواقع الذي تعيشـة ومشـاهدة مـا     – 2

قد تساهم الدراسة في إيجاد تصور لحل أزمة النقل بمنطقة تعانيه الشعبية من مشاكل في قطاع النقل لذا ف

  .                                                   الدراسة 

يمكن اعتبار هذه الدراسة كمرجع سابق في الدراسات الالحقة لطلبة الدراسات العليـا باعتبارهـا     -3

  .ساعد على التقليل من اثر المشكلةتتوصل إلى استنتاجات ، وتضع توصيات وتحاول وضع حلول ت

في مجال جغرافية النقل ال بد من التعرف على واقع النقل ودوره في خدمـة السـكان والنشـاط     – 4

  . االقتصادي ،  والعمل على كيفية تطوره لتتالءم مع متطلبات التنمية في الشعبية 

  :تحديد منطقة الدراسة 

لغربي  من  الجماهيرية العظمى إلى الجنوب الشرقي من مدينة تقع  مدينة بني وليد في الجزء الشمالي ا

تقدر . كم عن مدينة  ترهونة   90كم عن مدينة مصراته ، و 130كم وحوالي  180طرابلس على بعد 

يوضح الموقع الفلكي لمنطقة الدراسـة  :    الشكلو    .كيلومتراً مربعاً  22.650مساحة الشعبية بحوالي 

  .بي الغربي من ليبيا وموقعها في الجزء الجنو

شرقاً وبين ْ  15وْ  13.َ 30ََالشعبية بوضعها هذا تحددها اإلحداثيات الجغرافية  بين خطى  طول 

هذا الموقع بالنسبة للشعبية ،أما مدينة بنىوليد المركز فهي تقع على . شماالَ ْ  32وْ  31دائرتي عرض 

كما  يركز البحث على دراسة العوامل . شماال ْ 31.َ 50شرقا وعلى دائرة عرض ْ 14خط طول  
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البشرية المؤثرة على شبكة النقل و واقع الحركة على الطرق بالشعبية ، وتأثير النقل على التنمية 

االقتصادية واالجتماعية في منطقة الدراسة والمشاكل التي تواجه النقل،  والى أي مدى ساهم النقل في 

  . ة  ربط المنطقة بإقليمها والمناطق المجاور

  

  (*) الموقع الفـلكي والجغرافي لمنطقة الدراسةالموقع الفـلكي والجغرافي لمنطقة الدراسةالموقع الفـلكي والجغرافي لمنطقة الدراسةالموقع الفـلكي والجغرافي لمنطقة الدراسة: : : :     3الشكلالشكلالشكلالشكل

  

  ع ، اللجنة الشعبية للتخطيط مصلحة المساحة ، األطلس  .أ.ش.ل.ع.ج:من عمل الطالبة استنادا إلى: المصدر  (*)              

  .13، ص 1978الوطني الجماهيرية ،               
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  -:المتبعة  المنهجية واألدوات
  

ـ   صوفيه تتبع ما يخ ىتتبع الطالبة في هذه الدراسة المنهج الو صف عنـه فـي     بموضوع الدراسة ومـا كت

من دراسات  أو أبحاث  إضافة  إلى معلومات عن طريق  شبكة  المعلومات  اإلنترنت  هالدوريات  وما يشاب

  . منشورة بالجامعات و بيانات جاءت في دراسات سابقة برسائل جامعية منشورة أو غير 

ثم المنهج التحليلي من خالل تحليل البيانات المجمعة من الدراسة الميدانية ، حيث قامت الطالبة بتوزيع بيانات 

  :االستبيان في منطقة الدارسة  التي تحتوي على أربعة أنواع من االستبيانات 

  .  9.322عددهامن عدد األسر البالغ %  5يخص المواطنين واستهدف :  األول النوع

اسـتمارة ، وبلـغ عـدد الحـافالت     50من االستمارات الخاصة بسائقي الحافالت وعـددها  : النوع الثاني 

  . حافلة  116الموجودة

%  5الدراسة اسـتهدفت   .  استمارة  50من االستمارات خاصة بسائقي الشاحنات وعددها  :النوع الثالث   

  . 596 من عدد الشاحنات الموجودة والبالغ عددها

  .استمارة  40فكان  يخص سائقي سيارات األجرة وبلغ عدد االستمارات   :النوع  الرابع أما  

سيارة، مستخدمه اإلشكال البيانية فـي عمليـة   385من سيارات األجرة البالغ عددها %5الدراسة استهدفت  

ة أحوال  الطرق و واقع  الحركة إلى جانب  الزيـارات  الميدانية التي  قامت بها الطالبـة لمعرف.  التحليل 

  . كذلك المقابالت الشخصية لبعض الجهات ذات العالقة بالموضوع. و أحوال المركبات الموجودة  

  -:الدراسات السابقة 

أما عن الدراسات التـي  . تعد الدراسات في مجال النقل قليلة جداَ في الجماهيرية وشبه معدومة في الشعبية  

األجواد في كتابه مدخل إلى جغرافية النقل الذي درس فيه تطور  ةي ليبيا  فكانت دراستناولت موضوع النقل ف

جغرافية النقل وطرائق  البحث في جغرافية النقل،و دوافع وأسباب النقل واآلثار السلبية التي  يخلفها النقل 
)1(

 .  

طرق والنقـل البـري والتغيـر    أما  أهم  الدراسات عن  الجماهيرية  في  هذا المجال  فهي رسالة بعنوان ال

االجتماعي  و االقتصادي في  الجماهيرية  تحليل  جغرافي وهي  دراسة مقدمة  لنيل درجة  اإلجازة  الدقيقة  

تناول فيها  بشكل  موسع النقل  البـرى وشـبكة  الطـرق    .  1981للعزابي ، و نشرت بتاريخ )  الدكتوراه(

والنشاطـات  االقتصـادية إلى  جانب حركة  النقل في  المستقبل  كذلك  تطور النقل  . ومواد بناء  الطرق 

واقتراحات و توصيات
)2(

  . 

                                                 
  .1996فضل إبراھيم اvجواد ، المدخل إلى جغرافية النقل   ، دار الكتب الوطنية ، بنغازي ،  (1)
العزابى  ، و صالح أبو صفحة، الطرق والنقل البري والتغيBر اaقتصBادي و اaجتمBاعي فBي الجماھيريBة ، تحليBل جغرافBي ، المنشBأة الشBعبية  مبالقاس (2)

  . 1981للنشر  والتوزيع وا,عIن  ،  مطابع طرابلس ، طرابلس  ،
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، عن النقـل  يكما خصص العزابى فصال في كتاب الجماهيرية دراسة في الجغرافيا تحرير أبو لقمة والقز ير  

ارات أجـرة  تعرض فيه إلى الطرق وتصنيفها و المركبات وتركيب المركبات من سـيارات  خاصـة و سـي   

وسيارات شعبي عام والنقل العام للركاب والنقل السريع واألجرة 
)1(

.  

عن وزارة التخطيط،تناول أنواع النقل بليبيا،وهو تقرير عام تنقصه الدقة 1965تقرير شركة دوكسيادس سنة 
)2(

 .

ـ   ة مصـراته  أما رساالت الماجستير التي  تعرضت  إلى  موضوع  النقل  فكانت رسالة  ماجستير عـن منطق

تدرس شبكات  النقل  في منطقة مصراته دراسة جغرافية  تحليلة  ألثر العوامل الطبيعية و البشرية على  أنظمة  

النقل ، أعدها بن رمضان، وتناول فيها  دراسة أثر  العوامل  الطبيعية وعوامل بشرية والمستوي االقتصـادي   

 االجتماعية والسياسية ومدى تأثيرها على أنظمة النقلللمنطقة ، و التقدم  التقني والنواحي اإلدارية و
)3(

.  

في رسالة ماجستير بعنوان تقويم مخطط  عأما الدراسة عن الشعبية فكانت الدراسة الحديثة التي قام بها أبو صا

مدينة بنى وليد درس فيه مخطط المنطقة ، وتعرض إلى قطاع النقل باعتباره أحد محتويات المخطط 
)4(

.  

راسة  األخرى الحديثة عن الشعبية فكانت دراسة القاضي، في رسالة ماجستير بعنوان التحليل المكـاني  أما الد 

األرض  تالستخدامات األرض الحضرية في مدينة بني وليد ،دراسة في جغرافية المدن ،  وقد درس استخداما

مخطط و الذي كان مـن  حسب توصيات المخطط وتقييم هذا ال 2000، و أستخدامات األرض سنة  1980لسنة 

االستخدامات قطاع النقل والمواصالت
)5(

.  

كذلك الدراسة  األخرى التي قام بها البرغوثي ، والتي درس فيها أحد المؤتمرات التابعة للشعبية وهو مـؤتمر   

 تينيناي في رسالة ماجستير بعنوان اشميخ تينيناي  العوامل الطبيعية والبشرية واالقتصادية دراسـة جغرافيـة  

تحليلة ، والذي تعرض فيها للطرق التي تمر بهذا المؤتمر ودوره في نمو النشاط االقتصادي
)6(

 .  

وارسـو    -فـادكو   –أما عن   التقرير فكان التقرير  الذي  أعده  المكتب  االستشاري  الهندسي  بولسيرفس 

وأعـد   2000امل لمدينة بني وليـد  تناول المخطط الش.بولندا تحت أشراف أمانة اللجنة الشعبية العامة للمرافق 

  .)7( يدرس التنمية بمختلف أنواعها ، بما  فيها قطاع  النقل بالشعبية.   1981سنة

                                                 
، الدار الجماھيرية للنشر  يوسعد خليل القز ير ةة دراسة في الجغرافيا  ، تحرير الھادي أبو لقمالعزابى ، النقل والمواصIت ، في كتاب الجماھيري مبالقاس (1)

  . 1995والتوزيع وا,عIن ، سرت ،  
  . 1965، 2وزارة التخطيط، شركة  دوكسيادس ، النقل في ليبيا  دراسة عامة حول وسائل المواصIت ،ج (2)
رسالة ماجسBتير غيBر   ،النقل أنظمة  vثر العوامل الطبيعية والبشرية على تحليليةدراسة جغرافية ،النقل في منطقة مصراته  شبكات ،إبراھيم محمد بن رمضان جمال (3)

  .2004– 2003،زليتن ،جامعة المرقب ،زليتن  ،كلية اVداب والعلوم ، قسم الجغرافية ،  منشورة
  .2004- 2003،وليد بني ،جامعة المرقب،بني وليد ،كلية اVداب والعلوم، ر غير منشورة، قسم الجغرافيةوليد،رسالة ماجستي بنيمخطط  تقييم، صاع محمد على أبو  (4)
تير غير منشورة ، أبو القاسم محمد مصباح القاضي، التحليل المكاني aستخدامات اvرض الحضرية في مدينة بني وليد ،دراسة في جغرافية المدن ، رسالة ماجس (5)

  .   2006– 2005رھونة ، جامعة المرقب ، ت
ورة ،جامعة المرقب ، ميIد  محمد  عمر البرغوثي ، اشميخ وتنيناى   العوامل الطبيعية والبشرية واaقتصادية دراسة جغرافية تحليلة ،رسالة ماجستير غير منش (6)

   .  2006– 2005ترھونة ، 
 وليد بنى، بولندا - وارسو، فاديكو البلديةومكتب المشاريع  الھندسية لIستشاراتبولسيرفس  ، اللجنة الشعبية للمرافق بالتعاون مع شركةع .أ .ش.ل.ع.ج   (7)

  . 57التقرير النھائي تقرير رقم  2000، المخطط الشامل
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  المفاهيم والمصطلحات  أهم

    :   Roadالطريق    

    -:إلىيعرف الطريق بأنه السبيل أو الممر الذي تمر عبره وسائل النقل وتنقسم الطرق    

غنـى   فيالغالب  فيتشييده أو إقامته كما انه  فيوهو  الطريق الذي لم يتدخل اإلنسان :  الطريق الطبيعي  -أ  

 .طرق القوافل  و المركبات الصحراوية فيعن  نفقات  أو تكاليف  اإلصالح  و الصيانة  والمتمثلة  

 فـي والمتمثلـة  يشمل هذا التعبير الطريق التي أقامها اإلنسان على سطح األرض :الطريق الصناعي المعبد -ب

  كمـا .  متعددة صور و يكون  في النقل وسائل هتمر عبر الممر الذي السبيل أو هو: الطريق و . طرق السيارات

فـي الطـرق    لهو الحاوقد تكون غير ذلك كما ،كما هو الحال في الطريق المعبد ، واضحةحدوده قد تكون   أن

 والبحرية الجوية
)1(

 .    

   : rkRoad  Netwoشبكات  الطرق  

من الطرق في صورة عقد تنظمها مجموعة من الوصالت انتظام مجموعة بأنها شبكات الطرقتعرف  
)2(

 .   

  :  Internal  Roadالطرق الداخلية

يدخل ضمن هذا النوع مـن الطـرق الشـوارع      وتستعمل هذه الطرق للوصول إلى الوحدات السكنية والخدمات 

/ كم 40-30والسرعة  متر 2-1والرصيف بعرض متر12- 8تراوح بينيالمقفلة المنتهية بساحات ويكون بعرض 

الساعة 
)3(

 .    

   :  Transportaion النقل 

يعرف مجمع اللغة العربية مصطلح النقل بأنه العملية التي يتم بها تغيير مكان السلع واألشخاص ،ولها وسائل عدة  

  .   )4( في البر والبحر والجو

    :  Driverالسائق   

السائق من العناصر األساسية للنقل ؛ الن كل وسائل النقل تحتاج إلى سائق لتسييرها وتوصيلها إلى مقاصدها ، يعد  

لقد قام اإلنسان منذ القدم بقيـادة وسـائل النقـل    . فيما عدا اإلنسان ألنه يمثل السائق ووسيلة النقل في نفس الوقت 

التقني الذي يشهده العالم في هذا العصر إلى اسـتخدام  بـديل     وأدى  التطور، المختلفة ،  والزال حتى  يومنا هذا 

استخدامه محدودا فـي منـاطق    للإلنسان في قيادة بعض وسائل النقل وتمثل البديل في اإلنسان اآللي الذي ال يزا

معينة ومحدودة  تومسافا
)5(

 .   

                                                 
  .31 ص ،مرجع سابق إلى جغرافية النقل ، مدخلالإبراھيم اvجواد ،  فضل (1)

  .28،ص 1994المصرية ، القاھرة ،  سعيد عبده ، أسس جغرافية النقل ، مكتبة اvنجلو  )2(
  .5م،ص 1329ع، اللجنة  الشعبية  العامة ل�سكان والمرافق،aئحة استعمال وتصنيف  المناطق لمخططات التطبيق، مصلحة التخطيط العمراني، سرت، .أ .ش.ل.ع.ج(3)
  .13مجمع اللغة العربية ، نقل عن سعيد عبده  ، أسس جغرافية النقل ، مرجع سابق ، ص (4)
  .46 ص ،مرجع سابق إلى جغرافية النقل ، مدخلالإبراھيم اvجواد ،  فضل (5)
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  :    Cost Transportion تكلفة النقل

أمين على السلعة والخسائر الناجمة عن النقل والشحن والتفريـغ وأجـور   تتكون من أجرة النقل بالوسيلة والت

وهي تتأثر بوسيلة النقل المتاحة ومسافة النقل وكمية وطبيعـة  . أي تشمل كل عناصر عملية التوصيل  ، العمالة

 األرض التي تجتازها الوسيلة والحدود السياسية  و طبوغرافيةالمواد المنقولة 
)1(

 .   

  : Land Transportation النقل البري

ها ومختلف أشكال وأحجام وطبيعة ييشمل النقل بالطرق ويضم الوسائل المختلفة القديمة والحديثة العاملة عل 

 المحطات التي تخدمها
) 2 (

 .  
    

   :   الداخليالنقل 

 Internal Transportation داخل المنطقة   
)3(

     .  

  : النقل الخارجي 

  External Transportationمناطق يتم بين ال       
)4( .  

   

   :  Bridgesالجسور

هي من اإلنشاءات التي أقامها اإلنسان لخدمة النقل البري وتسهيل االتصاالت البرية ، وترتبط الجسور     

ها  ربط  ارتباطاً وثيقاً بالطرق البرية وتعد من مكمالتها في كثير من المناطق السيما المناطق البرية التي يتعذر في

الطرق ببعضها البعض ،  كما هو الحال عند مرور  طريق معبد عبر أماكن تقطعها أودية أو تعترضها السالسل 

الجبلية
)5(

 .  

  : Movementلحركة ا

 يشير هذا المصطلح إلى حركة النقل بأنواعها المختلفة كاألفراد والسلع واألفكار
)6(

 .    

  : Environmental  Awarenessالوعي البيئي

الوعي البيئي هو اإلحساس بالطبيعة ،  أهميتها ، عالقتها بصحة  اإلنسان  أهمية الموارد الطبيعية واستخدامها     

المستدام والمحافظة على أسس التنمية المستدامة والعمل من أجل الحد من التلوث وتالفي كل ما يضر بالصحة
)7(

  .  

                                                 
  .29سعيد عبده  ،  أسس جغرافية النقل  ،  مرجع سابق  ، ص  (1)
  .17محمد مرسي الحريري ، دراسات في جغرافية النقل ،  دار المعرفة الجامعية ، ا,سكندرية ، د ت ،  ص (2)
  .المرجع السابق   (3)
  .المرجع السابق  (4)
  .146ص ،مرجع سابق إلى جغرافية النقل ، مدخلالإبراھيم اvجواد ،  فضل (5)
  . 29سعيد عبده ،  أسس جغرافية النقل ،  مرجع سابق  ، ص  (6)
  .37،ص 2003س ، احتيوش فرج احتيوش و عبد القادر مصطفى المحيشي ، مفاھيم ومصطلحات بيئية ، منشورات الھيئة العامة للبيئة ، طرابل  (7)
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   :  Modesوسائل النقل 

نقل النفط  و نقل الغاز " نقل التقليدي الحمالون والدواب و السيارات والنقل بخطوط األنابيبيضم ال: النقل البري 

الطبيعي ونقل الفحم ونقل المياه والسوائل و  نقل الطاقة الكهربائية 
)1(

 .  

  Terminalsالمحطات 

وزيع وتحويل خدمة النقل يقصد بها أبعد نقطة تصل إليها وحدات النقل المتحركة وتستند إليها مهمة التجميع والت

عبر الخطوط  
)2(

 . 

  : تصنيف الطرق البرية  

  : Express Waysطرق المرور السريع   - أ

هي طرق عالمية حديثة مبنية من األسمنت المسلح وكانت ألمانيا في فترة الحكم النازي أهم الدول األوربية اهتماما 

  .مختلفةببناء هذه الشبكة ، وتعرف هذه الطرق في العالم بأسماء 

 

 : Arterial High Waysالطرق الرئيسية   - ب

  .هي الطرق التي تربط قطراً أو أكثر بقطر آخر وتتميز بالمسافات الطويلة

 

   Collector High Ways :الطرق الرابطة –ج  

  

  .الرئيسية بعضها ببعض ،  والمدن الرئيسية بمـواطن اإلنـتاج واالستهالك قهي  الطرق التي تربط الطر

   : Branch Roadsرق الثانوية الط -د

  .هي الطرق الثانوية التي تكمل الطرق الرئيسية 

  :  Rural Roadsالطرق الريفية  -هـ

هي الطرق التي غالباً ما تكون إما ترابية أو طرقاً غير معبدة جيداً 
)3(

 .  

   :  Carيارةــسال

  تعتمـد ال  و الطرق ،  معدات لزراعية والمعدات ا و النارية والمقطورات الدراجات ماعدا محرك ذات  مركبة 

  ذلك  ما شابه أو   كابالت أو   قضبان  على حركتها  في 
)4( .  

                                                 
  . 29سعيد عبده ، أسس جغرافية النقل ، مرجع سابق ، ص  (1)
  .228،ص 2002،ا,سكندرية ،الجامعة الجديدة  دار،النقل  ،اقتصادياتإبراھيم  أيوب سميرة (2)
  .73أحمد حبيب رسول،  دراسات في جغرافية النقل ، دار النھضة العربية ،  بيروت ، ص (3)
دية ، ، استعمال تقنيات نظم المعلومات الجغرافية في التخطيط ,نشاء مواقف السBيارات  ، فBي كتBاب حBوادث الطBرق  وأثارھBا اaجتماعيBة واaقتصBاأحمد أبو باھيه (4)

  .372- 371تحرير أمين عبد هللا المسIتي  وآخرون، القلعة للخدمات ا,عIمية والفنية ،  الزاوية  ، صفحات 
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   :    smogضبخان

مزيج من  ضباب  ودخان مائل  إلى  الصفرة  يتشكل فوق المدينة و يسبب تلوثاً وأمراضاً رئوية في  معظم     

 والضواحي كثيفة السكانوهو  شـائع  في المناطق الصناعية . األحوال  
)1(

  . 

     :Busحافلةال

 ومزودة بما يزيد على تسعة مقاعد بما فيها مقعد السائق فراد و أمتعتهم ،ألا لحمل يارةـس
)2(

 .   
 
  

    :Lorry شاحنةال

مقطورةالبضائع ويمكنها جر   لنقل سيارة
)3(

 .   

    :Limited Speed   المحددة    السرعة

 التشغيل عند   للسيارة  بها وح ـمسمال  وىـالقص ة ـالسرع
)4(

 .
 
  

  WWeeiigghhtt  --CCaarr    MMaaxxiimmuumm: : الوزن األقصى للسيارة الوزن األقصى للسيارة 

وزن السيارة وهي محملة بأقصى وزن محدد من قبل الصانع وزن السيارة وهي محملة بأقصى وزن محدد من قبل الصانع 
)5(

 .
    

  

   :  Planning Transportaionتخطيط  النقل      

تخطيط  النقل  دراسة  استعـماالت    تشمل ما يتعلق  بنظام  النقل و المرور  و التوقعات المستقبلية ، ويتضمن

األرض  المخصصة  للطرق  و أطوالها  و عرضها وخدمات  المرور  والرحالت  وسهولة  الوصول وطرق 

وأنواع وسائط النقل المختلفة 
))66((

   . .  

 :  General Planningالمخطط الشامل

دية ، والسـكانية ، ويعـد للمنـاطق    هو المخطط التفصيلي الذي يتضمن جميع التنظيمات الهندسية ، و اإلقتصا

الحضرية ذات األهمية الرئيسية من حيث الموقع ، واإلمكانيات اإلقتصادية ، وحجم السكان ، وهذا يعني أنـه  

قانون ينظم استعماالت األرض داخل المدينة 
)7(

   . .  

                                                 
عبد القادر مصطفى المحيشي ، المصطلحات التخطيطية الشاملة في مجال علوم التخطيط الحضري وا,قليمي  ، منشورات الھيئBة العامBة احتيوش فرج احتيوش و  (1)

  . 194،ص  2003للبيئة ، طرابلس ، 
ادث الطBرق  وأثارھBا اaجتماعيBة واaقتصBادية ، أحمد أبو باھيه ، استعمال تقنيات نظم المعلومات الجغرافية في التخطيط ,نشاء مواقف السيارات  ، في كتBاب حBو (2)

  .372- 371تحرير أمين عبد هللا المسIتي  وآخرون، مرجع سابق ، صفحات
  .المرجع السابق   ( 3)
  .المرجع السابق  (4)
  .المرجع السابق  (5)
ل علوم التخطBيط الحضBري  وا,قليمBي،  مرجBع احتيوش فرج احتيوش و عبد القادر مصطفى المحيشي ، المصطلحات التخطيطية الشاملة في مجا (6)

  .  194سابق  ،ص 
 الدارالھادي مصطفى أبولقمة، سعد خليل القز يري ، سرت ،  ،تحرير الجغرافياالجماھيرية دراسة في  كتاب ،في التحضرسعد خليل القزيري ،   (7)

  .445، ص 1995الجماھيرية ،

www.geo-libya.yoo7.com منتدى جغرافية ليبيا والوطن العربي



19 
  

   :  Hinterlandالظهير 

 و تصبح مجاالً لنفوذهامنطقة تقع خلف الميناء ،أو المدينة فتتبعها ،أو تخدمها ،أ   
)1(

 .
 
  

     :Highway   طريق سريع  أو سيار

طريق عريض مهد خصيصاً لتسير .بطرق فرعية  عطريق باتجاهين منفصلين تسرع عليه السيارات وال يتقاط

يتجنب تخطيطه المستقيم اإلزدحامات قدر المستطاع وتلغى منه كل التقاطعات الفرعية.عليه السيارات بسرعة
)2(

.  

    Safety Belt:ام   األمان حز

تركيبة من شرائط  مثبته بإحكام  على  المقاعد أوفي جسم السـيارة  ومصممة  بحيث  تحمي  مسـتخدميها   تركيبة من شرائط  مثبته بإحكام  على  المقاعد أوفي جسم السـيارة  ومصممة  بحيث  تحمي  مسـتخدميها   

من  اإلصابة  في حالة وقوع الحادث أو التوقف المفاجئمن  اإلصابة  في حالة وقوع الحادث أو التوقف المفاجئ
)3(

 .  

  :    aster PlanMMالمخطط العام للمدينة  

أساسية لتوجيه وإرشاد عمليات التنمية الطبيعية التي تحـدث  بأنه وسيلة شرعية  1964عام   kentعرفه كنت

بأنه عبارة عن العبارات الرسمية للسياسة العامة في    Rodgersعرفه المخطط األمريكي. في داخل المدينة 

داخل المدينة التي ترشد وتوجه عمليات التنمية الطبيعية 
)4( .  

    : Accident الحادث

ال ينتج عنهـا إصـابة    أوالتحكم فيها وقد ينتج  يمكن ال وط لها أو مقصودة عبارة عن واقعة غير مخط هو

هما يكل أوتلف للمركبة  أوللراكب  
)5(

 .  

  :     Traffic Volumeحجم  المرور  

  .يقصد  بحركة  المرور حجم  حركة  السيارات  اليومية أو األسبوعية أو الشهرية أو السنوية 

كما يجب تحديـد  . خالل الساعة على شبكة الطرق  وبالمرور في االتجاهين باإلضافة إلى حجم المرور  اهذ

يعبر عن حجم المـرور  .  السائد   هحجم  المرور  لكل  اتجاه خالل  ساعات الذروة  وخاصة  لالتجا ةنسب

عادة بالمرور المختلط الذي يشمل جميع أنواع المركبات 
)6(

     .  

      

                                                 
نقIً عن جمال إبراھيم محمد بن رمضان ، شبكات النقل في .   129،ص 1988حديث ، ،دار العلم للمIيين  ،بيروت ، محمد زكي اvيوبي ، القاموس الجغرافي ال   (1)

يتن، ة  ، كلية اVداب والعلوم زلمدينة مصراته ، دراسة جغرافية تحليلية vثر العوامل الطبيعية والبشرية علي أنظمة النقل ، رسالة ماجستير غير منشورة ، قسم الجغرافي
  .22، ص  2004-  2003،جامعة  المرقب ، زليتن 

تماعية  واaقتصادية، أحمد أبو باھيه ، استعمال تقنيات نظم المعلومات الجغرافية في التخطيط ,نشاء مواقف السيارات  ، في كتاب حوادث الطرق  وأثارھا اaج (2) 
  .   372 - 371مرجع سابق ،  صفحات 

  .372المرجع السابق  ، ص  (3)
  .120 احتيوش فرج احتيوش و عبد القادر مصطفى المحيشي ،المصطلحات التخطيطية الشاملة في مجال علوم التخطيط الحضري وا,قليمي، مرجع سابق ،ص (4) 

أثارھBا اaجتماعيBة واaقتصBادية، تحريBر أحمد أبو باھيه ، استعمال تقنيات نظم المعلومات الجغرافية في التخطيط ,نشBاء مواقBف السBيارات  ، فBي كتBاب حBوادث الطBرق  و (5)
  .372- 371أمين عبد هللا المسIتي  وآخرون، مرجع سابق ، صفحات

  . 131،ص  1987سعدي علي غالب ، جغرافية النقل والتجارة ، دار الكتاب للطباعة والنشر، الموصل ،  (6)
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   -:   Rush Hourساعة الذروة 

عبارة عن الجمع الجبري للحركة الداخلية والخارجية خالل فترة زمنية محددة و وحدة القياس هي  هو

صباحاََ ، والذروة المسائية بين  10 – 8الساعة ، وتكون ساعة الذروة الصباحية بين الساعة /مركبة 

مساءََِ وحسب فصول السنة  7 – 5الساعة 
)1(

.  

  

  -:Traffiv  Siganالعالمات المرورية 

التي  يشار اليها برموز خاصة مرسومة على لوحات  توهي عبارة عن مجمل التوجيهات والتحذيرا

قيادة السـيارة   ابقياسات وأشكال هندسية محددة توفر لمستخدمي الطرق كافة المعلومات  التي تتطلبه

ها ها بوح وح مسسممن حدود السرعة المن حدود السرعة البطريقة أمينة ض
))22((

..  

  

  -:nalsTraffic  Sigاإلشارات الضوئية   

وهي اإلشارات التي تستخدم المصابيح  المختلفة في ألوانها و طريقة اشتغالها حسب الطريقة التـي   

تؤديها والتي تعد اإلجراءات التنظيمية المستخدمة في السيطرة على حركة السـير فـي التقاطعـات    

والساحات 
))33((

  .  

  

   : Rural Routesالدروب و المسالك 

دمت منذ القدم بدون تعبيد أو تنظيم ولعبت واسـتخدمها اإلنسـان بسـبب    وهي  الطرق  التي استخ  

سهولتها وعدم تضرسها وتفاديها  للعقبات الطبيعية كالـرمال  والمستنقعات ، وكانـت أوائـل هـذه    

الطرق هي التي مهدها الحيوانات الـبرية وتتوفر في هذه الدروب كل خصائص الطرق من خلوه من  

عدم وجود عقـبات طبيعية و ترتبط  بنقط ارتكاز محددة وثابتة تسـاعد علـى   النباتات  الطبيعية و

اتساعها عن   داهتداء ، وهي مستقيمة في الـسهول  وملتـوية كثيرة  المنحنيات في  الجبال و ال يزي

قدم أو قدمين ، وترتبط هـذه الدروب باألحوال الطبيعية حيث  يتوقف السير عليها  في وقت سقوط 

األمطار
)4(

 .  

  

 

                                                 
  . 42، ص  تاريخ بدونعمان ، ،والتوزيع والنشرطباعة لل  دار الصفاء،  تخطيط النقل الحضري مبادئزين العابدين ، ،على  (1)
  .  48المرجع السابق ، ص  (2)
  .47المرجع السابق ، ص (3)
  . 112– 106- 105محمد مرسي الحريري ، المرجع السابق ، صفحات  (4)
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 التركيب الجيولوجي  التركيب الجيولوجي  التركيب الجيولوجي  التركيب الجيولوجي  - - - - ج  ج  ج  ج  

 التضاريسالتضاريسالتضاريسالتضاريس- - - - د  د  د  د  

 المناخالمناخالمناخالمناخ- - - - هـ هـ هـ هـ 

        مصادر المياه            مصادر المياه            مصادر المياه            مصادر المياه                - - - - و  و  و  و  

 التربةالتربةالتربةالتربة- - - - ز  ز  ز  ز  

 الغطاء النباتيالغطاء النباتيالغطاء النباتيالغطاء النباتي- - - - ح  ح  ح  ح  

        الحياة الحيوانية  الحياة الحيوانية  الحياة الحيوانية  الحياة الحيوانية  - - - - ط  ط  ط  ط  

        البشريةالبشريةالبشريةالبشرية        العواملالعواملالعواملالعوامل: : : : ثانياَ ثانياَ ثانياَ ثانياَ 
 السكان  السكان  السكان  السكان  - - - - أوالََ◌ أوالََ◌ أوالََ◌ أوالََ◌ 

 الجانب االجتماعي  الجانب االجتماعي  الجانب االجتماعي  الجانب االجتماعي          ----ثانياََ◌ ثانياََ◌ ثانياََ◌ ثانياََ◌ 

 الجانب االقتصادي  الجانب االقتصادي  الجانب االقتصادي  الجانب االقتصادي  - - - - ثالثا  ثالثا  ثالثا  ثالثا  

 المراكز العمرانية  المراكز العمرانية  المراكز العمرانية  المراكز العمرانية  ----رابعا  رابعا  رابعا  رابعا  

 سياسة الدولة اتجاه تطوير الطرق في الشعبية  سياسة الدولة اتجاه تطوير الطرق في الشعبية  سياسة الدولة اتجاه تطوير الطرق في الشعبية  سياسة الدولة اتجاه تطوير الطرق في الشعبية  ----خامسا  خامسا  خامسا  خامسا  

            راس المالراس المالراس المالراس المال----سادساسادساسادساسادسا
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  المقدمة 

كان نوعھا زراعية أو صناعية؛ إ�  بنقلھا  من أم�اكن  إنتاجھ�ا إل�ى من�اطق  ا� يمكن  ا�ستفادة من المنتجات مھم

وسائل النق�ل، خاص�ة  أن الم�وارد  دعملية ا+نتاج التى � تتم  إ� بوجو لإلى ا)سواق يكم  عنقل السل. ا�ستھ$ك 

لذلك فان إمكانية شق طرق النقل وكفاءتھا تمكن من استغ$ل ھذا المورد .  ة على ا)قاليم المختلف ةالطبيعية موزع

  . على أفضل وجه ممكن 

إ� إن  الظ��روف الطبيعي��ة ت��ؤذي دوراً كبي��راً ف��ي تحدي��د  وتوزي��ع  خط��وط  النق��ل ، حي��ث تمت��د  خط��وط  الط��رق  

  المعبدة  و الحديثة ،  التي تنشأ 

لطرق على ا)راضي السھلية ؛ حيث تشق الطرق بك�ل س�ھولة ويس�ر وقل�ة علي أساس علمي وتقني عاٍل و تزداد ا

  .في التكاليف، بينما تكون في ا)ماكن المتضرسة باھظة 

من ھذه العوامل الموضع بالنسبة لمواقع المح$ت العمرانية والمح$ت التجارية والمصانع والمزارع ، والتى تھ�م 

  .تاج و مصادر الخامات ، وا)سواق كذلك بالنسبة  لمواقع ا+ن.  حياة السكان 

  .كذلك الموقع ، حيث تعتمد مدينة بني وليد علي النقل بالمركبات بشكل كامل لعدم وجود نوع آخر من النقل

يقوم التركيب الجيولوجي بدوٍر مھٍم في شق وتعبيد الطرق و يؤخد  في ا�عتب�ار عن�د م�د و إنش�اء الط�رق؛ حي�ث 

  .ية عنھا في  الطينية أو الصخرية تختلف طرق رصف المناطق الرمل

يؤثر المناخ و عناصره  تأثيرا سلبيا أو إيجابيا على النقل البري  ووسائله ؛  من حيث الحرارة و الرياح التى تؤثر 

  .كذلك للتضاريس دور واضح في تحديد اتجاھات خطوط الطرق . على الطرق 

الترابية أو المعبدة إلي غب�ار يص�عب التح�رك علي�ه ف�ي فص�ل  أما التربة فلھا تأثير كبير ، فكثيرا ما تتحول الطرق

أما الطرق المعبدة فتتع�رض لت�راكم طبق�ة م�ن الغب�ار . الجفاف والغرين يصعب اختراقه في فصل سقوط ا)مطار 

  . تعيق حركة المركبات  ،  كذلك الكثبان  الرملية قد  تعيق  أو  تمنع  إقامة الطرق 

ة ا)مطار ، و موعد سقوطھا ، و ھو يتوزع علي مختلف فصول السنة سواء ك�ان نم�وه يرتبط الغطاء النباتي بكمي

  .وھذا القطاع ليس له تأثير على النقل في المنطقة لقلة ھذا الغطاء . طبيعياً أو ناتج عن نشاط بشري 

ت مما يضع السائق يتمثل  التأثير السلبي  للحياة الحيوانية في ا+بل ؛ حيث تعبر الطرق بصورة فردية أو مجموعا

يؤثر السكان على النقل البري والعكس صحيح ؛ حيث إنه بتط�ور النق�ل . أمام خطر مفاجئ كثيرا ما يودي بحياته 

إض��افة إل��ى  الجان��ب .كم��ا س��اعد عل��ى انتش��ار الس��كان عل��ى مس��احة أوس��ع م��ن ا)رض . أص��بح ا�تص��ال س��ھ$ 

  . الوعي بين المواطنين وتحسين ظروف عيشھم  ا�جتماعي وأثره على تنمية المجتمعات النائية و نشر

تعد شبكة النقل بمختلف أنواعھا أحد الشرايين الھامة التى يتدفق من خ$لھا النشاط ا�قتصادي ؛ م�ن ص�ناعة و  

  .زراعة وخدمات مختلفة تقدم للسكان كذلك خدمة المراكز العمرانية المجاورة
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  :موضع- أ   

أن المساكن قد أقيمت على جانبي الوادي الذي كان في الماضي مصدر رزقھم الوحيد عند إلقاء نظرة على المدينة نجد 

التفكير في أسباب التمركز على جانبي الوادي مباش�رة ف�ي تل�ك اPون�ة، نج�د الس�بب ھ�و وس�يلة النق�ل حي�ث  د؛ لكن عن

م�ن أرض ال�وادي  إل�ى أم�اكن  كانت في الماضي بدائية متمثلة في الحيوانات التي يستعين بھا السكان في نقل حمولتھم

سكناھم ، سالكين دروباً بدائيًةً  في سيرھم ھ�م وحيوان�اتھم، وأحيان�اً يق�وم كثي�ر م�نھم بنق�ل حمولت�ه بنفس�ه، ب�ذلك فض�ل 

  . السكان التوطن قرب الوادي ليسھل عليھم عملية النقل والتنقل من مصدر عيشھم إلى مكان إقامتھم 

تمت�د . متر في أقص�ى ش�رقه   200متراً في أقصى غربه و 260بحر فيتراوح بين أما ارتفاع الوادي عن سطح ال   

ك��م ط��و�ً ،  6.5ك��م وح��والي  2.0 -1.5المدين��ة عل��ى الجھ��ة الجنوبي��ة لل��وادي عل��ى ش��كل ح��زام يبل��غ عرض��ه تقريب��ا 

قل�ل م�ن ا�مت�داد وامتدادھا على الجھة الجنوبية نتيجة لوج�ود ت�$ل ص�خرية تح�يط بالمنطق�ة الش�مالية م�ن ال�وادي مم�ا 

مت�ر ف�وق ق�اع  ال�وادي 30يغطي  المنطقة س�ھل حج�ري ؛  يمت�د عل�ى ط�ول ال�وادي ويرتف�ع الس�ھل ح�والي .  السكاني

متر وينحدر الس�ھل عمودي�ا م�ع وادي بن�ي ولي�د إل�ى 20.0يبلغ اخت$ف المستوى حوالي . بارتفاع شديد اتجاه الغرب  

نح�و الش�مال ، وتش�كل المنح�درات .  راف بخ�ط متع�رج يخت�رق الودي�ان تمت�د ھ�ذه ا)ج�. أجراف عميقة اتجاه الشمال 

كما يشاھد من  الطريق  المؤدية  إلى  طرابلس حيث  تتساوى في مستوى ارتفاعھا مع . ا)جزاء الرئيسية في المدينة  

المدينة القديم�ة و القلع�ة 
)1(

فع�ة و المطل�ة عل�ي يب�ين موض�ع قلع�ة بن�ي ولي�د والواقع�ة عل�ى منطق�ة مرت:  4و الش�كل .  

    .الوادي وعلى الجسر و الطريق المتفرع منه عدة طرق يمتد أحدھا نحو  الشمال ليصل إلى ترھونة 

        (*)(*)(*)(*)قـلعة بني وليد  قـلعة بني وليد  قـلعة بني وليد  قـلعة بني وليد  : : : :     4الشكل  الشكل  الشكل  الشكل                      

 
  . 14/12/2000التقطت الصورة بتاريخ  (*)   

                                                 
، بولن3دا -وارس3و، ف3اديكو  البلدي3ةومكتب المش3اريع  الھندسية  ل/ستشارات، اللجنة الشعبية للمرافق بالتعاون مع شركة بولسيرفس ع.أ .ش.ل.ع.ج )1(

 .20 -17، صفحات   57التقرير النھائي تقرير رقم ،  2000المخطط الشامل  وليد بنى
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حيط�ة تتك�ون المب�اني الم. لمدينة و �س�يما  الج�زء  الق�ديم  منھ�اتشكل القلعة القديمة النقطة المحلية المبنية التى تسود ا   

ومكات�ب ومح�$ت تس�ويقية ، تحت�ل المراف�ق التس�ويقية ف�ي ھ�ذا الج�زء م�ن المدين�ة ، س�كنية  بالقلعة في الجنوب من مبانٍ 

وير المدين�ة عل�ي ط�ول يستعمل حاليا كمجمع جدي�د للمح�$ت التس�ويقية،  وس�وق  ي�تم تط�. المباني القديمة المؤھلة للھدم 

ترتبط  شبكة  الطرق . الطرق الرئيسية وتتجمع ھذه الطرق في مركز المدينة و يصنف أحدھا  على  أنه  طريق  مجمع 

بنغازي –الحضرية في المدينة بطريق العبور طرابلس
)1(

. 
 

  

في اتجاه الش�مال يق�ع وادي دين�ار و بالنظر إلى الحدود الطبيعية للمدينة نجد أن المدينة محاطة بمجموعة من ا)ودية  ؛ ف

جعلھ�ا  ذل�ك  الموق�ع الفلك�ي  تق�ع . تماسلة ، و إلى الجنوب وادي ميمون ومنطقة أشميخ ، و إلى الشرق  وادي الم�ردوم 

إ� أن متاخمة المدينة للصحراء جعل مناخھا قارياً وشبه صحراوي ؛ لع�دم وص�ول ،  ضمن  العروض  المعتدلة الدفيئة 

تقع المدينة على حافة الحمادة الحمراء وساعد موقعھا على الوادي الخصيب ، وعل�ى . بحرية  الملطفة  إليھا المؤثرات ال

وتعد بني وليد من أكب�ر م�دن .  طريق النقل الذي يربطھا بالمناطق الحضرية في الشمال بمثابة العامل الرئيسي لتطورھا

فرعيو ثالث أكبر مدن إقليم مصراته ال، مناطق سوف الجين 
(*)
 ةو ت�أتي بع�د مص�رات، في مجال النشاطات ا�قتصادية  

و زليتن
)2(   .  

  :الموقع الفلكي والجغرافي -ب

وع�دم وج�ود س�كك ، تعتمد المدينة على النقل البري والمركبات بش�كل كام�ل ذل�ك لموقعھ�ا البعي�د ع�ن البح�ر م�ن جھ�ة   

في انتخاب واختيار واس�طة النق�ل أو المس�ار النقل�ي حي�ث للموقع الجغرافي أھمية كبيرة خاصة . حديدية من جھة أخرى 

أن الموقع مسئول عن إعطاء نوعٍ  من التخصص النقلي 
)3(

ش�رقاً وب�ين   15ْو  13  30 تقع المنطقة بين خط�ى ط�ول .

شما�َ  32 و ْ 31دائرتي عرض
)4(

احة وسط بالنظر إلى التقسيمات ا+دارية لمدن ليبيا نجد أن مدينة بني وليد تشغل مس. 

ت�دخل ض�من إقل�يم القبل�ة. كيلو مترا مربعا 22.650الجزء الغربي للب$د تقدر بحوالي 
(**)

؛ أي المنطق�ة ا�نتقالي�ة الواقع�ة 

بين مرتفعات الجبل الغربي من الشمال والصحراء من الجنوب
)5(

  .  

                                                 
  .22– 21،مرجع سابق ،صفحات  2000المخطط الشامل  وليد بنىل التقرير النھائي ،بولسيرفس  لجنة الشعبية للمرافق بالتعاون مع شركة، الع.أ .ش.ل.ع.ج (1)
 ولي3د بن3ىل ھ3ائيالتقري3ر الن ،شركة بولس3يرفس للمزيد أنظر . كم مربع  71,450ويغطي مسافة قدرھا ،وسوف الحين ،زليتن ،يتكون إقليم مصر اتة الفرعي من مصراتة   (*)

  . 35،مرجع سابق ، ص   2000المخطط الشامل 
    .11مرجع السابق ، ص ال (2)
  .97-96،صفحات  ق، مرجع ساب دفضل إبراھيم اWجوا (3)
  . 5، ص 1988ع،بني وليد علي طريق التنمية ، التنفيذ والطبع دار أفريقيا للطبع والنشر و التوزيع الفني، د م  ، .أ.ش.ل.ع.ج (4)
للمزي3د .  وھي تشمل القسم اWكبر من أحواض الوديان الث/ثة التي تنتھي في سبخة تاورغاء وھي وادي سوف الجين ووادي زمزم    و وادي البى الكبي3ر:  مناطق القبلة  (**)

  .129، ص 1995بنغازي ،   أنظر  خالد رمضان بن محمود  ، الترب الليبية ، تصنيفھا ،خواصھا ،إمكانياتھا الزراعية ، دار الكتب الوطنية ،
غير منشورة ،  طرابلس ،  عمران منصور السائح ،بني وليد دراسة في الجغرافية اiجتماعية و اiقتصادية ، كلية العلوم اiجتماعية جامعة الفاتح ، رسالة ماجستير (5)

  . 11،  ص1999
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مس�$ته وم�ن –ش�عبية ترھون�ة تقع شعبية بني وليد ف�ي الج�زء الش�مالي الغرب�ي للجماھيري�ة حي�ث يح�دھا م�ن الش�مال  

الشرق شعبيتي مصراته  وسرت  ومن الغرب شعبيتي مزدة وغريان ومن الجنوب شعبيتي مزدة وسرت  
)1(

الموقع .  

البعيد عن البحر جعل ا لمدينة تعتمد على النقل البري و تعتبر منطقة بني وليد إحدى مدن الجماھيرية  المھمة ،  نظرا  

لذي جعلھا حلقة وصل بين مختلف المن�اطق الوس�طي بالجماھيري�ة م�ن جھ�ة و لوجودھ�ا وس�ط لموقعھا  ا�ستراتيجي ا

مجموعة من ا)ودية الكبيرة من جھة أخرى
 )2(

  .  

بالنسبة للمراكز العمرانية من حيث القرب والبعد لھا  تأثير  كبير في تط�ور النق�ل الب�ري فكلم�ا ك�ان الموق�ع قريب�اً م�ن 

ركة ا�تصال معه ،  بالتالي تزداد شبكات النقل فيهالمراكز العمرانية زادت ح
 )3(

يـ$حظ  ھذا  بصورة  واض�حة ف�ي  . 

والم�دن المج�اورة  ك�ـمدينة مص�راتة  ومدين�ة  ترھون�ة و  ،  الحركة علي  الطرق  التي  تربط  بن�ي ولي�د  بض�واحيھا 

و الت�رابط  ا�جتم�اعي ، ل  ا�قتص�ادي و دائمة بسبب  التب�اد، حيث  الحركة عليھا كثيفة ، طرابلس  وسرت وغيرھا 

والعك�س  ص�حيح ف�ان  ھ�ذه  ا)م�ور  تق�ل و  تض�طرد  قلتھ�ا  عكس�يا  م�ع  . وغيرھا من المدن ، بين مدينة  بني وليد 

ازديـاد  البعد  أو  المسافة
 )4(

  .  

لغرب�ي م�ن ليبي�ا  و� من ا+ط$ع على  ا)طلس الوطني للجماھيرية  يتض�ح إن المدين�ة تش�غل وس�ط الج�زء الش�مالي ا

يح�د المنطق�ة   قالمدينة ضمن نطاق ا+قليم الصحراوي  وبالنس�بة للح�دود الطبيعي�ة نج�د أن وادي  ميم�ون  ُدرا  لتدخ

تسير الحدود الطبيعية شما� مع ھذا الوادي حت�ي  رأس�ه  ال�ذي يفص�له ع�ن . من الجھة ا لشرقية  و الشمالية  الشرقية 

الخط  الحدودي ، و يتجه غربا عند  الحدود الجنوبية  لوادي وشتاته الذي يفص�ل ب�ين بن�ي  مدينة زليتن ، ثم  ينحرف 

ھ�ذه الح�واف تس�مي باس�م  . تستمر الحدود متجھة غرب�ا حت�ي  الح�واف العلي�ا الجنوبي�ة للجب�ل الغرب�ي . وليد وترھونة 

تبدأ  من . بني وليد  و منطقة غـريان  وتدخل  ضمن مناطق  قمـاطة و الجعافرة التى تفصل -أي ذروة الجبل   -الذرا 

ھذه  السلسلة  مجموعة من  أودية  بني وليد  التى  تتجه  باتجاه  الجنوب  الشرقي ،  ومن اشھرھا وادي  بني وليد  و 

 يو تينينا رالقرجومة  و غرغا
)5(

 يبين  ا)ودية المنتشرة في الشعبية حيث  يـوجد بالشـعبية العديد م�ن:   5و الشكل . 

مثال  ذلك  الحركة على طريق  القريات و زليتن ، حيث حرك�ة . التي تستغل في الزراعية الموسمية والرعي  ةا)ودي

كلما كانت الظروف الطبيعية المتعلقة با+قليم مناسبة سھلت من اتصاله ب�راً . النقل عليھا  قليلة  بالنسبة  للمدن السابقة 

 زيادة كثافة الطرق وكثافة النقل وا�نتقال  با)قاليم ا)خرى و بالتالي تؤدي إلى
)1(

 .  

                                                 
، مركز البحوث الصناعية ، عن بيانات اللجنة الشعبية للشعبية ، تقرير غير  2002- 2001د ،ع، دراسة التنمية المكانية الصناعية لشعبية بني ولي.أ.ش.ل.ع.ج    (1)

  .  6، ص . منشور
  .5ع ،بني وليد علي طريق التنمية ، مرجع سابق ،  ص .أ.ش.ل.ع.ج  (2)
  .96اWجواد  ، المدخل إلي جغرافية النقل ،مرجع سابق ،ص  فضل إبراھيم  (3)

  . 97ص المرجع السابق ،   (4)
، نق/ عن عمران منص3ور الس3ائح ،بن3ي ولي3د دراس3ة ف3ي  2000-1996ع ،رابطة خبراء بني وليد،الخطة اlنمائية لمنطقة سوف الجين ، .أ.ش.ل.ع.ج (5)

  .  11الجغرافية اiجتماعية و اiقتصادية ، مرجع سابق،  ص 
  .  96سابق،ص   فضل إبراھيم اWجواد ،المدخل ألي جغرافية النقل ،مرجع     (1)   
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 موقع المنطقة بالنسبة لألودية المجاورةموقع المنطقة بالنسبة لألودية المجاورةموقع المنطقة بالنسبة لألودية المجاورةموقع المنطقة بالنسبة لألودية المجاورة: : : : 5الشكلالشكلالشكلالشكل

(*)  

  اللجنة  الشعبية للتخطيط  مصلحة المساحة ، األطلس الوطني: من عمل الطالبة  استنادا إلى:المصدر(*) 

  .33، ص   1978الجماهيرية ،  
  
وليد علي الطريق الذي يمتد باتجاه الجنوب من ترھونة ،  وقد تم حديثا إنشاؤه و يربط بن�ي ولي�د  م�ع  تقع  مدينة  بني 

تعتمد  شبكة  الطرق  الحضرية على طريق  مجمع وبعض الطرق المغذية التي ت�ربط . مصراتة وبالطريق  الساحلي 

دينةكم من الم10مركز المدينة مع بعض التجمعات التي تقع على بعد حوالي 
)2(

.  

أما  عند الشمال  الغربي فإن خط الحدود ا+دارية ينحرف قلي$ نح�و الجن�وب ليص�بح اتجاھھ�ا نح�و وادي عنت�ر    

تأخذ  الحدود في السير نحو الجنوب لتفصل بني وليد من جھة . كم غربا  10الذي يبعد عن وادي  تينيناي حوالي 

وادي س�وف الج�ين لتقطع�ه عرض�ا وتم�ر بمنطق�ة الس�رير  ثم  تنحدر ص�وب . مزدة من جھة أخرى  -،  و نسمة 

غرب المدينة ومنطقة الخريقة في زم�زم جن�وب غربھ�ا ، يمت�د خ�ط الح�دود ا+داري�ة حت�ى منطق�ة  ق�ـرزة و وادي 
                                                 

  .29، مرجع سابق ، ص   2000الشامل   ططـالمخ وليد بنىل النھائي  التقرير ،للمرافق بالتعاون مع شركة بولسيرفس   عبيةـ، اللجنة الشع.أ .ش.ل.ع.ج (2)   
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عند  ھذه  المنطقة  التى تفصل بني وليد عن . زازمت  ،  ويستمر  با�تجاه صوب الجنوب حتى وادي بي الكبير 

، تنحرف شرقا مع الوادي الذي يسير صوب الشرق  حت�ي منطق�ة  اب�ونجيم  الت�ى تفص�ل منطق�ة  منطقة الشويرف

 ةف�ي ش�رق ھ�ذه المنطق�ة ينح�رف الخ�ط الح�دودي ش�ما�  ليم�ر بمنطق�. الدراسة شما�َ ع�ن منطق�ة الجف�رة  جنوب�ا 

ارية للمنطق�ة ب�وادي  زرزر كم تقريبا ، تمر الحدود ا+د20القداحية بزمزم  ، ويسير موازيا للساحل بمسافة تصل 

الش�مال  هو سھول وادي سوف الجين التى تفصل المنطقة عن تاورغ�اء  ومص�راتة م�ن ناحي�ة الش�رق ويم�ر باتج�ا

ا  gقوالشمال الشرقي ليلتقي بنقطة البداية بوادي ميمون ْدر
 )1(

 .  

و ، وم�ـد خط�وط التنمي�ة لقد مدت عدة خطوط طرق إلى ھذه ا)ودية لتسھيل عملية تسويق المنتج�ات الزراعي�ة 

التقدم  إلى تلك ا)جزاء حيث  أن  ھناك  كثي�را  منھ�ا  ت�أخر اس�تغ$ل مواردھ�ا لموقعھ�ا الجغراف�ي غي�ر الجي�د أو 

الداخلي أو البعيد عن خطوط النقل التى تقلل من ا)رباح من ناحي�ة ، و تزي�د س�عر الس�لعة  م�ن ناحي�ة أخ�رى مم�ا 

، ا)خرى  المشابھة لھا التى تنتج في أقاليم تتمتع مواردھا بالموقع الجغراف�ي الجي�د يقلل من إمكانية منافستھا للسلع

وسھولة النقل منھا واليھا 
)2(

.  

م�د ت العدي�د م��ن الط�رق الزراعي��ة إل�ى ا)ودي�ة الموج��ودة بالمنطق�ة الت��ى أعط�ت الم�زارع س��ھولة  الوص�ول إل��ي 

أما أودية المنطق�ة الش�مالية فنج�دھا كثي�رة منھ�ا . التسويق ا)سواق في الوقت المناسب، وقللت من تكاليف و أعباء 

وادي  دينار  و تماسلة  اللذان  يتجھان من الغرب  إلي الشرق ، و يصبان  في  وادي  بني ولي�د عن�د بداي�ة وادي  

 وھ�و عب�ارة ع�ن وادي قلي�ل ا�تس�اع تكث�ر في�ه، كما يوجد وادي منصور الذي يبدأ من منطق�ة ترھون�ة.  المردوم 

ا)ش��جار الص��حراوية ، وتح��يط ب��ه ال��ت$ل عل��ى ط��ول مج��راه وتتف��رع من��ه العدي��د م��ن ا)ودي��ة مث��ل  وادي  تج��اج  

كم�ا أَنش�ئ عل�ي . وتويب وغيرھا  من ا)ودية؛ التي  يعتمد عليھ�ا بع�ض الس�كان ف�ي مزاول�ة  الزراع�ة و الرع�ي 

اظ على ھذه الثروة المائية من الضياع مصب الوادي سد لتجميع مياه السيول الناجمة عن سقوط ا)مطار للحف
)3(

.  

سھل الموقع الجيد  لھذه ا)ودية عملية ا�تصال ، و التواصل ا�جتماعي ،  والتطور  ا�قتص�ادي بالمنطق�ة و 

ب��ل ف��ي درج��ة اتص��اله ،للموق��ع أھمي��ة كب��رى ل��يس لتاريخ��ه ولتط��وره ا�قتص��ادي . المن��اطق القريب��ة والمج��اورة 

تتغير أھمية الموقع الجغرافي عبر الزمن نتيجة .  الجماھيرية  عبر شبكات النقل المختلفة  بالمناطق ا)خرى داخل

لعوامل كثيرة أھمھ�ا تط�ور وس�ائل النق�ل  المختلف�ة  ، وأن ت�وافر ش�بكات النق�ل وتطورھ�ا يزي�د م�ن أھمي�ة الموق�ع 

الجغرافي 
)1(

ا تمت�از بموق�ع مھ�م وحلق�ة وص�ل زاد من أھمية المدينة وجود شبكة م�ن الط�رق المعب�دة مم�ا جعلھ�.  

  . تربط مناطق الجماھيرية ببعضھا مما ساعد على نمو المدينة

  :التركيب الجيولوجي -ج
                                                 

ور الس3ائح ،بن3ي ولي3د دراس3ة ف3ي الجغرافي3ة ، نق/ عن عمران منص3 33ع ،أمانة التخطيط ،مصلحة المساحة اWطلس  الوطني،مرجع سابق، ص.أ.ش.ل.ع.ج    (1)
  .13-12اiجتماعية و اiقتصادية ، مرجع سابق،  صفحات 

  .28محمد خميس الزوكة  ،جغرافية النقل ، مرجع سابق، ص (2)
  . 14 -13عمران منصور السائح ،بني وليد دراسة في الجغرافية اiجتماعية و اiقتصادية ، صفحات  (3)

  .132 -  131س جغرافية النقل ، مرجع سابق ، صفحات سعيد عبده ، أس (1)
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للتركي��ب الجيول��وجي دور مھ��م ف��ي ش��ق وتعبي��د الط��رق ، ل��ذلك عل��ى المھتم��ين والمھندس��ين والمخطط��ين أخ��ذ 

ط�رق رص�ف المن�اطق الرملي�ة عنھ�ا ف�ي   التركيب الجيولوجي في ا�عتبار عند م�د و إنش�اء الط�رق حي�ث تختل�ف

كما أن المواد المستخدمة تختلف حسب طبيعة وبنية كل منطقة بحيث تت$ءم حمولة الوسيلة .  الطينية أو الصخرية 

. يقع الجزء الرئيسي م�ن مدين�ة بن�ي ولي�د ف�ي أعل�ي موق�ع ش�ديد ا�نح�دار ،وھ�و وادي بن�ي ولي�د . والوسيلة نفسھا

أم�ا . أحجار الم�رل ط�ين غن�ي بيكربون�ات الكالس�يوم  يلوجي من أحجار علوية متنوعة، وھيتكون  ا)ساس الجيو

تكون��ت رواس��ب ال��وادي الح��الي خ��$ل فص��ول الفيض��انات ، .   التجمع��ات ف��ي الجن��وب فيغطيھ��ا البازل��ت بغ��زارة 

الص�خور  و يغط�ي س�طح ھ�ذه. وتتكون في معظمھا من الطمي والرمل الناعم والطفل الرمل�ي وقلي�ل م�ن الحص�ى

أي�ة عوائ�ق تتعل�ق  دبالطمي أو بالترسبات النھرية مثل الطمي والرمل الناعم و الراسب الطفالي والحصى و� توج�

بظروف البناء فيما عدا المنحدرات الشديدة
)2(

.  

ض مختلفتين ھما؛  حو نتنتمي المنطقة من وجھة النظر الجيولوجية إلى منطقة انتقالية ، تمتد بين وحدتين تركيبيتي

تقع ضمن منطقة انكسار طبقي إقليمي تتجه من الجنوب الشرقي إلى الش�مال الغرب�ي ، . سرت و الحمادة الحمراء 

يشق المنطقة وادي بني وليد ممتدا م�ن الش�مال  الغرب�ي إل�ى الجن�وب الش�رقي م�ارا .  متأثر بفالق ھون التركيبي  

تغرن�ة  بينم�ا معظ�م –التكوينات  الطباش�يرية  العلي�ا  ومكونات مجرى وادي بني وليد ترجع إلى. بمدينة بني وليد 

حي�ث تس�ود ھ�ذه  التكوين�ات  س�طح المنطق�ة بأكمل�ه ع�دا ، السھول المرتفعة المج�اورة ترج�ع إل�ى تك�وين مع�زوزا 

لقد ظھر تكوين تغرنة . المناطق المغطاة بترسيبات العصر الرابع كما في بطن الوادي أو بصخور البازلت النارية 

يوجد تحت ھذه التكوينات مباش�رة قط�اع .  ا)قدم ، بعد أن تعرض للتعرية بفعل تدفق مياه وادي بني وليد  ، وھو 

كامل من التكوينات الطباشيرية العليا والحجر الجيري ، و  لتكوين مارل يف�رن   وحج�ر جي�ري ودولومي�ت حي�ث 

تكوينات ككلة تمثل ھذه التكوينات القارية يوجد تحت تكوينات العصر الطباشيري العلوي مباشرة طبقات قارية من 

الس��فلي  يظ��اھرة ع��دم التواف��ق ب��ين طبق��ات العص��ر الطباش��يري العل��وي وطبق��ات العص��ر الجوراس��
)3(

تغط��ي  .  

المنطقة  جزءا من الحافة الشمالية لحوض الحمادة الحمراء حيث غطي البحر معظم شمال غرب ليبي�ا ف�ي العص�ر 

نتج عن ذلك حركات قاري�ة المنش�أ ترعرع�ت . المنطقة في نھاية عصر الباليوسين الكربوني ثم أنحسر البحر عن 

ف��ي عص��ر ا�يوس��ين و الباليوس��ين عل��ى امت��داد جب��ل نفوس��ة وبانتھ��اء عص��ر الميوس��ين  ا)وس��ط تكون��ت ترس��بات 

صخور تكوين البشيمة
)1(

.  

                                                 
  .17سابق ،ص  ، مرجع2000المخطط الشامل  وليد بنىل التقرير النھائي ،، اللجنة الشعبية للمرافق بالتعاون مع شركة بولسيرفس ع.أ .ش.ل.ع.ج (2)
  .3ص ،1976، 234رقم ، تقرير غير منشور ،د ظروف المياه الجوفية في منطقة بني ولي، ع ، الھيئة العامة للمياه .أ.ش.ل.ع.ج (3)
  .7– 6– 5،صفحات 1977زيفانوفيش ، الكتيب التفسيري لخريطة بني وليد الجيولوجية ، مركز البحوث الصناعية ، طرابلس ، (1)
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زء الشرقي من  وادي  س�وف  الج�ين و إلي الج قكما  بدأ   البحر في  تقدمه من جديد في وادي ميمون ْدرا       

وادي زرزر وظھرت دورة بسيطة من الحركات القارية المنشأ في نھاية عصر الميوسين مكونة ترسبات مختلط�ة 

وأصبحت ا)رض يابسة بعد نھاية العصر ا)وسط 
)2(

 .  

(*)    ليبياليبياليبياليبيا        ننننالتركيب الجيولوجي للمنطقة الشمالية الغربية مالتركيب الجيولوجي للمنطقة الشمالية الغربية مالتركيب الجيولوجي للمنطقة الشمالية الغربية مالتركيب الجيولوجي للمنطقة الشمالية الغربية م: : : :     6الشكل  الشكل  الشكل  الشكل  
   

  

  الترب الليبية ، تصنيفها ،خواصها ، خالد رمضان بن محمود  ،  ،من عمل الطالبة استنادا إلي  : المصدر (*)         

  .133، ص 1995إمكانياتها  الزراعية ، دار الكتب الوطنية ، بنغازي ،             

  
.   توج�د بھ�ا بع�ض الص�خور البركاني�ة يتضح أن المنطقة تقع ضمن ال�زمن الجيول�وجي الراب�ع ، كم�ا  6من الشكل 

الت�ى تش�مل  عيمكن اعتبار المنطقة جزءا من تركيب عريض منحدر إل�ي  الجن�وب الش�رقي ، تتخلل�ه بع�ض الص�د و

تمتد ھذه الصدوع في اتجاه الشمال الغربي إلى الجنوب الشرقي . منطقة وادي الصياح ونفد  غرب القريات  عصد و

الكت�ل  المتص�دعة ف�ي  وادي الص�ياح  ووادي س�ريويل  ووادي القطاي�ا ، و منطق�ة   حيث ھناك إزاحة  بسيطة  بين

كما يوجد اتجاه صدعي يميل مي$ قلي$ًً◌ عن الجنوب الغربي في منطقة القريات ؛ حيث تظھر .  اتساع وادي زمزم 

مت�ر بفع�ل  100مھ�ا ح�والي كما تكونت العديد من الطي�ات التركيبي�ة بالمنطق�ة الت�ى يبل�غ حج. مراكز اندفاع البازلت 

الترامي المتفاوت لرس�وبيات عض�و مع�زوزة ف�ي منطق�ة بن�ي ولي�د 
)1(

فعل�ي  ال�رغم  م�ن  الغ�رض  ا)ساس�ي م�ن  .  

الت�ى ، إنشاء  طرق  السيارات ھو الرب�ـط  ب�ين  مراك�ز  ع�ـمرانية أو ص�ناعية مختلف�ة إ� أن خط�وط الط�رق نفس�ھا

ا حسب اختـ$ف التركيب الصخري في المنطقة ودرجة تضرسھا ، وأشكال تصل بين ھذه المراكز ،  يرتبط امتدادھ

                                                 
  10– 9– 8المرجع  السابق، صفحات  (2

  .13–-11ق ،صفحاتزيفانوفيش ، الكتيب التفسيري لخريطة بني وليد الجيولوجية ، مرجع  ساب (1)

www.geo-libya.yoo7.com منتدى جغرافية ليبيا والوطن العربي



  
  
  

30 
 

إن لكل نوع من ا)راضي خص�ائص معين�ة تح�تم اس�تخدام ط�رق  إنش�ائية : يمكن القول . سطحھا وطبيعة انحدارھا 

في ا�عتبار عن�د م�د ط�رق  الس�يارات ف�وق س�طح ا)رض ةخاصة و وضع بعض ا�حتياطات و الوقاية  ال$زم
)2(

  .

 4.0طبقاَ لتقسيم الجماھيرية إلى مناطق زلزالية فإن بني وليد تقع في المنطقة الثالثة التي تبلغ فيھا ق�وة ال�ز�زل إل�ى 

درجة وفق مقياس ريختر
)3(

.  

  : التضاريس -د 

تعد ا)راضي السھلية من أفضل ا)راضي لمد الطرق خاصة وان معظم النشاطات ا�قتصادية تنش�أ عل�ي ا)راض�ي 

كم�ا أن م�د الط�رق فيھ�ا يكل�ف . ة  عكس المرتفعات حيث ينفر السكان من ا+قامة بھا ومزاولة نشاطاتھم فيھ�ا السھلي

تعتب�ر التض�اريس م�ن العوائ�ق الطبيعي�ة الت�ى ت�ؤثر ف�ي . النق�ل نفس�ه  ةمبالغ طائلة كم�ا ت�ؤثر المرتفع�ات عل�ي وس�يل

ا�تج��اه والتوس��ع والش��كل ال��ذي تأخ��ذه المدين��ة 
)4(

و ذل��ك ، التض��اريس ف��ي النق��ل داخ��ل المنطق��ة المأھول��ةلق��د أث��رت . 

تقع المدينة ضمن منطقة سھلية حي�ث يخت�رق المنطق�ة العدي�د م�ن ا)ودي�ة الس�يلية .لصعوبة الوصول إليھا من الوادي

شمالي وجنوبي نالجافة التى تجري فيھا المياه عقب سقوط ا)مطار ويقطع وادي بني وليد إلى جزأي
)5(

 .  

ھذه النطاقات القليلة الوعورة مد  الطرق المختلفة التى تعمل على ربط السكان وتسھل انتقال ا)ف�راد يسھل في مثل  

والسلع المختلفة
)6(

 .  

عند سقوط ا)مطار الغزيرة على المنطقة والمنطقة الغربية كالجبل الغربي ؛ تتدفق المي�اه الغزي�رة عل�ى ش�كل س�يول 

رق وا)ض�رار بالجس�ور الت�ى ت�ربط ب�ين جھت�ي ال�وادي كم�ا ح�دث ف�ي من الغرب إلى الشرق ، مم�ا ي�ؤثر عل�ى الط�

  -:تنقسم تضاريس المنطقة إلى . السنوات القليلة الماضية 

    -: مرتفع الحجر الجيري بالمنطقة-1

يب�دو ف�ي ش�كله العل�وي عل�ى ھيئ�ة س�طح . يمتد من أقصى الطرف الشمالي للمنطقة حت�ى وادي س�وف الج�ين جنوب�ا 

ظھر به بعض التموجات البسيطة في عضو معزوزة الجيري ، وتتخلل�ه ا)ودي�ة العميق�ة ف�ي  بع�ض مسـتوٍ  منبسط ت

يتناقـص ا�رتف�اع كلم�ا اتجھن�ا نح�و الش�رق  والجن�وب الش�رقي حي�ث .  الجھات خصـوصا الجھة المحـيطة بالمدينة 

ى يص�ل إل�ى نقط�ة الص�فر ف�ي يتناق�ـص ت�دريجيا حت�. متراًً◌ 220  ريصل ا�رتفاع في منطقة سوف الجـين إلى أكث

م�ن  ا)ودي�ة الت�ى . متر فوق مستوى س�طح البح�ر 300-200ساحل مصـراتة ، وتقع بنـي وليد بين ارتـفاعين ھما  

مت��ر  ف��وق  م��ـستوى س��طح  البح��ر ،  وادي  مع��زوف  و وادي القرجوم��ة باتج��اه الغ��رب ،   300تق��ـع عل��ى ارتف��اع

                                                 
  .91سعدي علي غالب ، جغرافية النقل والتجارة ، مرجع  سابق ،ص (2)
  .23، مرجع  سابق ،ص2000المخطط الشامل  وليد بنىل التقرير النھائي ،للمرافق بالتعاون مع شركة بولسيرفس  عبيةـ، اللجنة الشع.أ .ش.ل.ع.ج (3)
  .78،ص1990تخطيط ، منشاة المعارف ، اlسكندرية ، ص/ح الدين علي الشامي، الجغرافيا دعامة ال (4)
  .3، ،ص 2003ع ، اللجنة الشعبية للمرافق و اlسكان بني وليد ،  مشروع طريق بني وليد غريان،  .أ.ش.ل.ع.ج (5)
  .192 ،ص1989محمد خميس الزوكة ،جغرافية العالم العربي، منشاة المعارف ،اlسكندرية ،  (6)
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مت�ر 200أھم الوديان الت�ى تق�ع عل�ى ارتف�اع . اه  الشمال و الشمال الغربي بالنسبة للمدينة يوجد وادي غلبون في اتج

وادي ميمون في الجنوب الشرقي من بني وليد  و وادي المردوم في الشرق والشمال الشرقي من المدينة
)1(

.    

    : حوض وادي سوف الجين-2

ي س�وف الج�ين إل�ي ش�بكة ا)ودي�ة ترجـع تـضاريس ا)راضـي الشاسـعة ف�ي جن�ـوب منطق�ة الدراس�ة وجن�وب واد  

كم��ا ت��ـكونت ت��$ل متباين��ة خ��$ل العص��رين  الباليوس��ين  و . الت��ى  تك��ون نظ��ام التص��ريف الم��ائي بھ��ذا ال��ـوادي 

كم��ا  توج��د أن�واع  مختلف��ة م��ن الص��خور ف��ي جن��وب . م��ن ا)م��اكن  العدي�د  ف��يالب$يستوس�ين بفع��ل عوام��ل التعري��ة 

 . المنطقة

  :دينة مصراتهالسھل الممتد جنوب م-3

 ةويتك�ون  م�ن ص�خور الحق�ب الثال�ث الت�ي تعلوھ�ا رس�وبيات ريحي�، يعـتبر ھذا السـھل جزءا من حـوض سرت  

  .وقشرة كلسية 

     : الحمادة الحمراء  -4

.  مترا  50و ينتھي شما� بواجھة مرتفعة يصل ارتفاعھا محليا إلى حوالي ، يوجد  في أقصى جنوب المنطقة  

يتس�ع  س�طحه  ف�ي  اتج�اه الجن�وب و عل�ى .  رتفع من  طبقات حج�ر جي�ري و يمي�ل م�ي$ بس�يطا يتكون ھذا الم

امتداد المرتفع ينتشر عدد كبير م�ن الھض�اب وال�ت$ل مس�طحة القم�م
)2(

أم�ا بالنس�بة للس�ھول  فتع�د  أص�لح م�ن .  

ق الجبلي�ة قليل�ة ا+نت�اج المناطق الجبلي�ة بالنس�بة للتمرك�ز الس�كاني والنش�اط ا�قتص�ادي حي�ث نج�د معظ�م المن�اط

، توجد بھا العديد من المدن ومراكز ا�ستقرار لذا تنشط بھا عمليات النقل. والسكان بينما السھول وفيرة ا+نتاج  

وتتعدد وسائله وطرقه
)3(

 .  

ھ�ذه  . من أھم  المظاھر  التضاريسية  التى توجد في  المن�اطق  الجاف�ة  الكثب�ان  الرملي�ة  الثابت�ة و المتحرك�ة 

كثيرا م�ا تزح�ف  ةا)خيرة  أكثر  خطورة ؛ )ن ا+نسان باستطاعته  تفادي الكثبان الثابتة ، لكن الكثبان المتحرك

   -:على شبكات الطرق وتكون سببا مباشرا في ا)ضرار التالية 

  .قطع ا�تصا�ت بين الكثير من المناطق نتيجة ھذه الكثبان -1

 .مصراتة –بان على الطرق المعبدة ي$حظ على طريق  بني وليد وقوع الحوادث بسبب تراكم الكث -2

كم�ا أن ا)ودي�ة  الموس�مية ت�ؤثر بدرج�ة كبي�رة ف�ي النق�ل الب�ري ، . زيادة تكاليف صيانة الطرق ومراقبتھ�ا -3

  إن دراسة ھذه ا)ودية مھمة جدا عند.  كثافة شبكة الطرق حيث إن عملية اختراقھا تحتاج إلى تكاليف إضافية 

                                                 
  .2ب التفسيري لخريطة بني وليد الجيولوجية ،مرجع سابق ، ص زيفانوفيش ، الكتي (1)
  .3زيفانوفيش ، الكتيب التفسيري لخريطة بني وليد الجيولوجية ،مرجع سابق ، ص (2)
  . 57الحريري ،دراسات في جغرافية النقل ، مرجع سابق ،ص مرسي محمد  (3)
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ناء و تصميم الجسر من حيث ا�رتفاع والطول و المواد التى يبني منھا الجسر ب 
)1(

 .     

  : المناخ -ھـ

  : الحرارة -:أو3 

يت��أثر ارتف��اع الح��رارة . كم��ا تعم��ل الري��اح المحلي��ة عل��ى رف��ع درج��ات الح��رارة ف��ي ا)ي��ام الت��ى تھ��ب فيھ��ا 

والص�حراء جنوب�ا وإن ك�ان ت�أثير البح�ر � يظھ��ر  وج�ود البح�ر ش�ما� -:وانخفاض�ھا ف�ي المنطق�ة بع�املين ھم�ا 

و بالنس��بة للص��حراء يب��دو أثرھ��ا واض��حاً عن��د ھب��وب الري��اح  القادم��ة م��ن  . بص��ورة واض��حة نتيج��ة للبع��د عن��ه 

وانخف�اض ، غالبا مصحوبة بالغبار وا)تربة ، ت�ؤدي إل�ى ارتف�اع درج�ة الح�رارة ، وھي حارة  جافة ، الجنوب 

م وذلك 13ْلنظر إلى خريطة درجات الحرارة المتساوية نجد إن الخط المار ببني وليد ھو وعند ا. الرطوبة صيفا

ت��ؤثر الح��رارة م��ن حي��ث .  م 30ْأم��ا ف��ي ش��ھر أغس��طس ف��ان خ��ط درج��ة الح��رارة المتس��اوية .  ف��ي ش��ھر ين��اير 

من�اخ .  لتربةارتفاعھا وانخفاضھا على تماسك التربة  حيث إن أكتاف الطرق تتصدع بسھولة  بفقدان جزء من ا

ا�بتعاد عن الساحل و وقوعھا  ضمن  -:المدينة ومجاوراتھا مناخ شبه صحراوي ،  تؤثر فيه عدة عوامل أھمھا 

ويبدو  مما يظھر عل�ى  الط�رق  الترابي�ة م�ن أترب�ة . منطقة شبه صحراوية مما يؤثر على سـ$مة حركات النقل

على مثل ھ�ذه الط�رق ش�اقة إل�ى جان�ب م�ا يس�ببه تس�لل وتكون الحركة ، وغبار و حفر عميقة  تصعب صيانتھا 

كما أن اشتداد الحرارة يؤثر عل�ى  المس�افرين ف�ي  بع�ض فص�ول  الس�نة  . الغبار من استھ$ك وعطل للسيارات 

حيث  تؤجل  رح$ت  أو تلغى في  ا)يام  الحارة  حيث � يقدم الن�اس عل�ى ا)س�فار الطويل�ة لش�دة الح�ر إ� إذا 

مرا �بد منه ، وكثيرا ما تكون ا)يام الحارة مصحوبة برياح رملية ش�ديدة ت�ؤثر عل�ى الرؤي�ا فتك�ون كان السفر أ

وغي�ر ذل�ك م�ن المش�اكل ، القيادة غير مرغوبة في مثل ھ�ذه الظ�روف لم�ا يص�يب محرك�ات المركب�ات م�ن تل�ف

الميكانيكية 
)2(

  .  

        

        

        

        

        

        

        

        

        

                                                 
  . 99سابق ،صاWجواد ، المدخل إلي جغرافية النقل ،مرجع  فضل إبراھيم (1)
  .43صالجماھيرية ،مرجع سابق،   ي، الطرق والنقل البري والتغير اiجتماعي واiقتصادي ف أبو صفحة محمد صالحمحمد العزابى،و  مبالقاس (2)
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   (*)(*)(*)(*)األقـاليم المناخية في شمال غرب ليبيا  األقـاليم المناخية في شمال غرب ليبيا  األقـاليم المناخية في شمال غرب ليبيا  األقـاليم المناخية في شمال غرب ليبيا  : : : :     7الشكلالشكلالشكلالشكل

              
  الترب الليبية ، تصنيفها ،خواصها ،خالد رمضان بن محمد ،  من عمل الطالبة استنادا إلي ،: المصدر  (*)     

  . 75، ص 1995إمكانياتها الزراعية ،  دار الكتب الوطنية ، بنغازي ،          

  
. لص�حراوي مرتف�ع الح�رارة، وم�نخفض ا)مط�اريتبين أن المنطقة تق�ع ض�من المن�اخ الش�به ا 7من الشكل       

يؤثر  ارتفاع درجة الحرارة  تأثيرا سلبيا على إطارات السيارة ، مما يؤدي إلى تمدد الھواء  داخل ا+ط�ارات و 

تكون سببا في انفجار ا+طارات
)1(

في كثير من ا)حيان إلي انق$ب السيارة ، وما يترتب على ذلك من  يمما يود.

و بشريةخسائر مادية 
)2(

.  

  :الرياح -:ثانيا

تؤثر الرياح تأثيراً سيئاً على النقل البري ذلك لما تثيره من أتربة تحد من عملية الرؤي�ا با+ض�افة إل�ي الرم�ال    

المتنقلة التي تتجمع على الطرق ؛ و تؤدي إلى حوادث خطيرة ، و خسائر بشرية كبيرة ، ومبالغ طائلة  لمعالجة 

تزداد نسبة الرياح الشرقية والجنوبية الشرقية وتقل الرياح الغربية في فص�لي الربي�ع  و . قلة مشكلة الكثبان المتن

الخريف ويحدث تناقص بسيط في درجات الح�رارة م�ع عب�ور كتل�ة ھوائي�ة ب�اردة تح�دث انخفاض�ا  ف�ي درج�ات  

الجو الحرارة ، ويتغير  اتجاه  الرياح  من  شمالية  وشمالية  غربية  ويصاحبھا صفاء في
 )3(

   .  

كما تھب على المنطقة رياح القبلي حيث تقوم ھذه الرياح بـدوٍرٍ◌ كبيٍر في التأثير على النقل البري خاصة وأن   

وھي تھب في فصل الربيع وأوائل الصيف ، وھما يمث$ن الموسم . منطقة بني وليد ذات طبيعة جافة وشبه جافة 

إن ع�دد ا)ي�ام . صحراوية ، التى تصاحبھا ري�اح القبل�ي المزعج�ة الذي تتعرض فيه ليبيا لمرور ا�نخفاضات ال

                                                 
  .99سعدي غالب ،جغرافية النقل والتجارة ، مر جع سابق ،ص  (1)
  .140سعيد عبده ، أسس جغرافية النقل ، مر جع سابق ،ص  (2)
  .188 -186، مر جع سابق ، صفحات  ي، وسعد خليل  القز ير  ةمحمد عياد مقيلي ،المناخ ، في  كتاب الجماھيرية دراسة في الجغرافيا ، تحرير الھادي أبو لقم (3)

www.geo-libya.yoo7.com منتدى جغرافية ليبيا والوطن العربي



  
  
  

34 
 

التي تظھر فيھا ھذه الرياح تزداد في فصل الربيع ، وأوائل الصيف ، ويقل عددھا في أواخر الصيف والشتاء
)1(

. 

إل�ى من  مؤشرات  قرب  انتھاء  موجات الح�ر المص�احبة لري�اح  القبل�ي ،  تغي�ر اتج�اه  الري�اح  م�ن  جنوبي�ة  

م��ع عب��ور الجبھ��ة الھوائي��ة الب��اردة ، يح��دث  انخف��اض . غ��ـربية ، وح��دوث تن��اقص بس��يط ف��ي درج��ات الح��رارة 

جذري في درجة الحرارة ، ويتغير اتج�اه  الري�اح  إل�ي ش�مالية وش�مالية  غربي�ة
)2(

تس�بب ري�اح الق�ـبلي مش�كلة . 

غ كبيرة من الم�ال لم�ـعالجة ھ�ذه الط�رق الرمال ؛  وھي  من المـشاكل التي تواجـه صيانة الطرق فتخصص مبال

تتكون الرمال . فيه ا�ستفادة من ھذا المال في  تطوير مرافق النقل ، أو بناء طرق جديدة  نفي  الوقت الذي يمك

طبقة رملية كبيرة ،  لالمتنقلة في عدة أشكال ، فقد تتجمع على شكل  الكثبان الرملية على طول الطريق وقد تشك

كم�ا تس�بب العواص�ف الرملي�ة أخط�ارا . رة خصوصا أن الرم�ال تت�راكم أثن�اء س�اعات قليل�ة تسبب حوادث خطي

حقيقية بالنسبة لسائقي السيارات ، ذلك �ن الغبار الذي يثيره الھواء يحد م�ن الق�درة عل�ى الرؤي�ة مم�ا ي�نجم عن�ه 

مت��ر200-150ث��ر م��نخس��ارة ف��ي ا)رواح و الممتلك��ات ، فف��ي العاص��فة الرملي��ة � يتج��اوز م��دى الرؤي��ة أك
)3(

 . 

ت$حظ ھذه الظاھرة في طريق الظھرة ، والطرق الداخلية ، أما الطرق الخارجية فيمكن رؤيتھا على طريق بني 

وبم��ا أن المنطق��ة جاف��ة ف��ان الغب��ار يك��ون كثيف��اً وي��زعج الس��ائقين ، . زلي��تن  -مص��راته وطري��ق بن��ي ولي��د -ولي��د

ويعرقل الحركة و يسبب الحوادث 
)4(

.   
  

  :مصادر المياه : و

  
  :  ا7مطار -:أو3 

بالنسبة )مطار منطق�ة الدراس�ة فموق�ع المنطق�ة ف�ي ظ�ل الجب�ل الغرب�ي م�ن الش�مال والش�مال الغرب�ي جع�ل ھ�ذه 

من ا)مطار ھي . منھا إ� نسبة ضئيلة  لالمرتفعات تستأثر  بمعظم ا)مطار التي تحملھا الرياح الغربية ، و� يص

والش�مالية الش�رقية القادم�ة م�ن ، ھر أكتوبر حتى شھر مارس بفعل الرياح الشمالية الغربيةأمطار شتوية تبدأ من ش

البحر المتوسط إلى المنطقة  ، ھي رياح دافئة نسبيا بالنسبة لما عليه  الحال ف�ي الس�احل نتيج�ة �نخف�اض درج�ات 

تق�ع منطق�ة الدراس�ة .  ا)مط�ار ين�تج عن�ه س�قوط  يالحرارة على اليـابس مما يساعد على تك�اثف بخ�ـار الم�اء ال�ذ

ومن�اطق ، ضمن إقليم انتقالي بين الجبل والص�حراء  ويض�م ھ�ذا ا+قل�يم المن�اخي المن�اطق الجنوبي�ة للجب�ل الغرب�ي

 110-100يزي�د مع�دل المط�ر الس�نوي ع�ن  �. القبلة التى تفصلھا عن الحمادة الحمراء ، وأماكن أخرى من ليبيا 

وتمثلھ��ا ف��ي الغ��رب محط��ة ، مل��م ھ��و أقص��ى امت��داد لھ��ا م��ن ناحي��ة الجن��وب  25ر يمك��ن اعتب��ار خ��ط المط��. مل��م  

                                                 
  .63المھدوي ،جغرافية ليبيا البشرية ،مرجع  سابق ، ص  محمد المبروك (1)
  .  54،مرجع سابق،صرق والنقل البري والتغير اiقتصادي واiجتماعي في الجماھيرية ، تحليل  جغرافي ،الطةبالقاسم محمد العزابي و صالح أبو صفح (2)
  . 126– 125عبد العزيز طريح شرف ،جغرافية ليبيا، مرجع   سابق ،صفحات   (3)
  . 188مرجع سابق ، ص . ييرزھادي مصطفى أبو لقمة، سعد خليل القالعزابي ،النقل والمواص/ت،في كتاب  الجماھيرية دراسة في الجغرافيا  ،تحرير ال دمحم بالقاسم (4)
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مل�م59ومعدل مطرھ�ا ، ا)رصاد 
)1(

– 1983ي$ح�ظ توزي�ع ا)مط�ار عل�ى أش�ھر الس�نة للفت�رة   1م�ن الج�دول .  

ا ملم في ش�ھر أكت�وبر بينم� 91.5وبلغت  1984والذي يتضح  منه أن أعلي كمية لkمطار كانت في سنة    1995

أما أكثر الشھور أمطارا فھما  شھري . 1995 -94 -93-91-90-89كانت في سنوات أخرى منعدمة كما في سنة 

يب�دأ س�قوط ا)مط�ار م�ن ش�ھر . يوني�و ويولي�و وأغس�طس رأما التى تنعدم فيھا ا)مط�ار فھ�ي ش�ھ. ديسمبر ويناير 

ر  م�ارس ال�ذي يب�دأ بع�ده فص�ل الص�يف تتن�اقص  م�ع بداي�ة ش�ھ مأكتوبر ، ويصل قمته في شھر ديسمبر ويناير ت�

ى إل�تختلف كمية ا)مطار من شھر Pخر كما تختل�ف م�ن ع�ام . الجاف ؛ حيث ينذر سقوط ا)مطار في شھر مايو 

قد تسقط أمطار غزيرة فجائية على المنطقة ، تسبب ف�ي  س�ي$ن  ا)ودي�ة  الجاف�ة  بالمي�اه ت�ؤدي إل�ى عرقل�ة . آخر

ودية وادي  سوف الجين و وادي زمزم ، التى تنحدر مع ا�نحدار العام  لس�طح  القبل�ة  ومن ھذه ا). حركة  النقل 

  . نحو خليج سرت

        (*)(*)(*)(*)    1995        ––––    1983توزيع األمطار على أشهر السنة  توزيع األمطار على أشهر السنة  توزيع األمطار على أشهر السنة  توزيع األمطار على أشهر السنة  :  :  :  :      1الجدول  الجدول  الجدول  الجدول  

  مجموع  ديسمبر  نوفمبر  أكتوبر  سبتمبر  أغسطس  يوليو  يونيو  مايو  أبريل  مارس  فبراير  يناير السنة

1983  -  -  -  -  -  -  -  -  -  12.0  8.1  0.2  20.3  

1984  0.0  22.6  9.3  2.2  0.0  0.0   - - - -   - - - -  1.3  91.5  -  -  125.6  

1985  15.0  0.0  14.9  0.0  0.0  0.0  0.0  -  -  -  -  55  74.9  

1986  1.5  0.0  25.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  5.0  6.0  28.8  11.5  77.8  

1987  0.0  0.0  11.4  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  34.1  20.2  55.7  

1988  41.0  0.1  -  -  0.0  0.0  0.0  -  43.0  0.0  17.0  0.0  101.1  

1989  -  -  13.0  -  -  -  -  -  -  -  -  -  13.0  

1990  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

1991  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

1992  -  10.0  -  0.0  -  -  -  -  -  -  -  -  10.0  

1993  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

1994  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

1995  3.8  3.5  2.5  -  31.0  -  -  -  8.5  -  3.8  3.5  56.6  

ع ،  الهيئة العامة للطيران المدني ، قسم المناخ والبحوث ،بيانات غير منشورة ،خاصة بمحطة األرصاد الجوي بني  .أ.ش.ل.ع.ج: المصدر(*)    

  . 3، ص   2003وليد، عن تقرير غير منشور، سنة  

  .غير مبين  (*) 

        

        

        

                                                 
  . 126– 125عبد العزيز طريح شرف ، جغرافية ليبيا ، مرجع سابق ، صفحات  (1)
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2003- - - - 1998المجموع الشهري لكمية األمطار سنة  المجموع الشهري لكمية األمطار سنة  المجموع الشهري لكمية األمطار سنة  المجموع الشهري لكمية األمطار سنة  : : : :     2الجدول  الجدول  الجدول  الجدول  
    (*)(*)(*)(*)        

  الشھر

 السنة

ير
ينا

ير  
را

فب
س  

ار
م

  

يل
بر

أ
  

يو
ما

يو  
ون

ي
  

يو
ول

ي
س  

سط
غ

أ
  

بر
تم

سب
  

بر
تو

 ك
أ

  

بر
فم

نو
بر  

سم
دي

  

وع
جم

م
  

1998 7.0 10.1 19.0 0.0 5.5 3.0 0.0  - - - - 0.0 0.1  - - - - 0.0        44.7        

1999 2.0 64.5 5.0 20.0 0.0 0.0 0.0 0.4 0.3 1.2 0.0 0.3        93.7        

2000 4.0 16.8 0.0 0.0 4.2 0.0 0.0 0.0 0.0 71.0 0.0 0.0        96....        

2001 1.0 10.0 5.0 1.8 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0        18.8        
2002 0.2 8.0 1.0 7.4 5.0 0.0 0.0 0.0 7.0 10.1 5.2 0.0        43.9        
2003 13.4 0.0 6.3 10.5 0.0 4.0 0.0 0.0 1.0 6.8 11.0 7.8        60.8        

ع ، ، الهيئة العامة للطيران المدني ، قسم المناخ والبحوث ،بيانات غير منشورة ،خاصة بمحطة األرصاد الجوي  .أ.ش.ل.ع.ج: درالمص(*) 

  .1، ص   2003بني وليد، عن تقرير غير منشور، سنة  

  .غير مبين  (*) 

 19.0إل�ى في شھر مارس ؛ حيث وص�لت  1998ن$حظ أن أعلى كمية لkمطار كانت في سنة  2من الجدول 

ملم ، وھطلت بھذه السنة أكبر كمية  64.5فكانت أعلى كمية في شھر فبراير وصلت إلى  1999أما سنة . ملم 

 رملم في شھر أكتوب 71.0حوالي   2000كانت أعلى كمية ا)مطار سنة . من ا)مطار بالنسبة لباقي السنوات 

كانت أعلى كمي�ة أمط�ار ف�ي ش�ھر  2002نة في س. ملم في شھر فبراير  10.0حوالي  2001كانت في سنة.  

كان�ت أعل�ي كمي�ة لkمط�ار ف�ي ش�ھر ين�اير الت�ى وص�لت إل�ى  2003أم�ا س�نة . مل�م   7.0سبتمبر حيث بلغت 

ملم ف�ي   93.7حيث بلغت  1999ومن بيانات الجدول يتضح أن أعلي كمية أمطار كانت في سنة .  ملم  13.4

أم�ا ع�دد . مل�م  17.8حيث كان معدل ا)مطار في ذل�ك الع�ام  2001 كانت أقل نسبة في كمية سنة. تلك السنة 

  .ا)يام الممطرة فتختلف من سنة إلى أخرى ومن شھر إلى آخر 

2003- - - - 1998عدد األيام الممطرة  عدد األيام الممطرة  عدد األيام الممطرة  عدد األيام الممطرة  : : : :     3الجدول  الجدول  الجدول  الجدول  
        

(*)(*)(*)(*)        

  الشھر     
 السنة

  ديسمبر  نوفمبر  أكتوبر  سبتمبر  طسأغس  يوليو  يونيو  مايو  أبريل  مارس  فبراير  يناير

1998 1 5 2 0 2 1 0  - - - - 0 1  - - - - 0 

1999 1 3 2 1 0 0 0 1 1 2 0 4 
2000 2 5 0 0 2 0 0 0 0 5 0 0 
2001 1 3 4 3 0 0 0 0 1 0 0 0 
2002 1 2 1 5 2 0 0 0 3 5 3 0 
2003 1 0 3 3 0 1 0 0 1 1 1 4 
        8        4        14        6        1        0        2        6        12        12        18        7        المجموع

للطيران المدني ، قسم المناخ والبحوث ،بيانات غير منشورة ،    خاصة بمحطة األرصاد الجوي    ع ، ، الهيئة العامة.أ.ش.ل.ع.ج: المصدر(*)  

  .4، ص 2003بني وليد، عن تقرير غير منشور، سنة  

  .غير مبين) _(
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كما  أن .  يتبين أن أكثر ا)يام الممطرة تتمثل في شھر فبراير ويليھا شھر أكتوبر ثم مارس فأبريل   4من الجدول

وا)يام الممطرة . شھورا تنعدم فيھا ا)مطار مثل شھر يوليو ويندر سقوطھا كما في شھر يونيو وأغسطس   ھناك

وباخت$ف ا)يام الماطرة حسب الشھور وا)يام . � تتعدى خمسة أيام في الشھر في مختلف السنوات السابقة 

  .تختلف كمية ا)مطار من سنة إلى أخرى ومن شھر إلى آخر 

        (*)(*)(*)(*)2003- - - - 1998أكبر كمية مطر هطلت في اليوم  أكبر كمية مطر هطلت في اليوم  أكبر كمية مطر هطلت في اليوم  أكبر كمية مطر هطلت في اليوم          ::::    4الجدولالجدولالجدولالجدول

  الشھر
ير السنة

ينا
ير  

را
فب

  

س
ار

م
  

يل
بر

أ
  

يو
ما

يو  
ون

ي
  

يو
ول

ي
  

س
غ

أ
س

ط
  

بر
تم

سب
  

بر
تو

أك
بر  

فم
نو

بر  
سم

دي
ع   

مو
مج

ال
  

1998 7.0 4.0 16.00.0 4.0 3.0 0.0 - 0.0 0.1 - 0.0 34.1  

1999 2.0 60.03.0 20.00.0 0.0 0.0 0.4 0.3 0.7 0.0 8.2 94.6  
2000 3.0 10.00.0 0.0 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 50.0 0.0 0.0 67  
2001 1.0 8.0 2.0 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 12.8  
2002 0.2 7.0 1.0 3.1 4.0 0.0 0.0 0.0 10.0 10.1 3.0 0.0 38.4  
2003 13.40.0 4.0 7.0 0.0 4.0 0.0 0.0 1.0 6.8 11.0 5.2 52.4  

ع ، ، الهيئة العامة للطيران المدني ، قسم المناخ والبحوث ،بيانات غير منشورة ،خاصة بمحطة األرصاد الجوي  .أ.ش.ل.ع.ج: المصدر(*): 

  .2، ص  2003بني وليد، عن تقرير غير منشور، سنة  

  .غير مبين  ) _(
  

لغ�ت ف�ي ش�ھر م�ارس حي�ث ب 1998من تحليل البيانات السابقة ي$ح�ظ أن أكب�ر كمي�ة )مط�ار كان�ت ف�ي س�نة 

فكان�ت أكب�ر  2000أما في س�نة . ملم   60.0في شھر فبراير حيث بلغت  1999وكانت في سنة . ملم   16.0

 8.0حوالي  2001بلغت كمية ا)مطار الھاطلة في سنة . ملم  50.0نسبة لkمطار في شھر أكتوبر حيث بلغت 

ملم  10.1وبر حيث بلغت حوالي كانت أعلى كمية أمطار في شھر أكت 2002ملم في شھر فبراير ،  وفي سنة 

 1999ملم في شھر يناير وبذلك تكون أكبر كمية سقطت في سنة 13.4بلغت كمية ا)مطار  2003وفي سنة . 

أن ا)مطار الغزيرة تؤثر على الطرق خاصة عندما تكون المنطق�ة ض�يقة .ملم  60.0في شھر فبراير و بلغت 

تص��دع والجس��ور تتع��رض للخ��راب  خاص��ة إذا ل��م توج��د ف��ان ت��دفق ا)مط��ار يك��ون ل��ه أث��ر م��دمر ف��الطرق ت

ھ�ذا م�ا . وت�ؤدي إل�ي توق�ف  الحرك�ة ، مياه ا)مطار فان المياه قد تكتس�ح الطري�ق  فمصارف واسعة لتصري

وتعرقل حركة السير ،  ي$حظ في منطقة الدراسة في شارع الفاتح  ، وفي جزيرة الدوران  حيث تتجمع المياه 

كما أن ا)مطار تؤثر على النقل بازدھار الزراعة  التى تحتاج إلى طرق تصل إلى .  ، وتؤثر على السيارات 

المناطق الزراعية وإل�ى مركب�ات لنق�ل المحص�ول والمس�تلزمات الزراعي�ة وم�ن ث�م  ازدھ�ار الص�ناعة وب�اقي 

  . ا)نشطة
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   -:الرطوبة النسبية  -:ثانيا 

الصيف ويرجع ذلك الي انخفاض درج�ة الح�رارة ف�ي يرتفع معدل الرطوبة النسبية في فصل الشتاء عن فصل 

فصل الشتاء وبانخفاض درجة الحرارة تقل معد�ت التبخر وت�زداد الرطوب�ة ف�ي الج�و ك�ذلك ف�أن ھب�وب الري�اح 

الشمالية والشمالية الغربية المحملة بكميات كبيرة من بخار الم�اء دور كبي�ر ف�ي زي�ادة مع�د�ت الرطوب�ة النس�بية 

، أما ف�ي فص�ل الص�يف ف�درجات الح�رارة تك�ون ف�ي ھ�ذا الفص�ل  2003ب تسجي$ت سنةحس% 65لتصل الي 

مرتفعة وھذا المعدل مرتفع نسبيا ، وبما أن الرطوب�ة النس�بية ت�زداد بانخف�اض درج�ات الح�رارة ، ف�أن الرطوب�ة 

، وإنم�ا النسبية على المنطقة لن  تكون ناتجة عن انخفاض درجات الح�رارة أو وج�ود مس�طحات مائي�ة مج�اورة 

السبب الرئيسي ھو الرياح الشمالية والشمالية الشرقية في ھذا الفصل من السنة التي تكون محملة بنسبة من بخار 

الماء ،  وبالتالي يكون معدل الرطوبة  النسبية في أشھر  الصيف منخفض حيث لم يتجاوز ھ�ذا المع�دل الفص�لي 

 2003سنة % 57
)1(

في تأثيره على السائق وم�ا تس�ببه الرطوب�ة م�ن إزع�اج  وتأثير الرطوبة على النقل يكون. 

أثناء القـيادة أما الطـرق فتأثيرھا م�نخفض نتيج�ة �خ�ت$ف النس�بة م�ن ش�ھر ال�ي آخ�ر والت�ي ت�نخفض بدرج�ة � 

تـؤثر على الطرق أما المركبات فتؤثر عليھ�ا م�ن حي�ث التآك�ل وھ�ذه الظ�اھرة منخفض�ة نتيج�ة �نخف�اض مع�دل 

  .الرطوبة 

  : المياه الجوفية -:  ثالثا

إن قلة ا)مطار في منطقة الدراسة وعدم كفايتھا جعلھا تعتمد اعتماداً شبه كلي على المياه الجوفي�ة ، لض�مان 

استمرارية نموھا وتوسعھا ، حيث يتم  تأمين احتياجات السكان من مياه الش�رب ومي�اه ا�س�تخدامات المختلف�ة و 

ت�زداد أھمي�ة المي�اه الجوفي�ة لع�دم وج�ود نھ�ر دائ�م الجري�ان ، أو . ه الجوفي�ة يتم تامين ھذه ا�حتياج�ات م�ن المي�ا

نج�د أن المنطق�ة تتب�ع ح�وض الحم�ادة الحم�راء وح�وض س�وف الج�ين الج�وفي وم�ن . مسطحات عذبه بالمنطق�ة 

مياه تتراوح  أعماق ال. لتر / غرام 2إلى  1خصائص ھذا الحوض أن نسبة ا)م$ح الذائبة في المياه تتراوح من 

متر كمتوسط عام 900إلى 400في المنطقة من 
)2(

حيث توجد عدة مستويات الخزانات المياه الجوفية في منطقة . 

بني وليد ،وتقتصر الزراعة على بطون ا�ودية خصوصا الكبيرة منھا مثل بني وليد، الم�ردوم ،ميم�ون ، س�وف 

أم��ا ا�ب��ار القديم��ة المحف��ورة ف��ي بط��ون ھ��ذه   .الج�ين وزم��زم الت��ي تس��تعمل المي��اه الجوفي��ة القريب��ة م��ن الس��طح 

متر ، و يعتبر تكوين قص�ر تغرن�ة مص�در   120 - 45ا�ودية ،  فتستعمل مياه من خزانات يتراوح عمقھا بين 

للمياه الجوفية في أودية بني وليد ووادي  دينار و وادي المردوم ووادي ميمون
)3(

  .  
  

                                                 
   .43 مي/د  محمد عمر البرغوثي ،  اشميخ  وتنينيناى  العوامل الطبيعية والبشرية واiقتصادية دراسة جغرافية  تحليلة ، مرجع سابق ، ص  (1)

  .3، ص 1991،ع، الھيئة العامة للمياه ،  لجنة الموارد المائية ،  دراسة حول السياسة المائية بالجماھيرية العظمى ،  طرابلس  .أ.ش.ل.ع.ج (2)
  .15زيفانوفيش ، الكتيب التفسيري لخريطة بني وليد الجيولوجية، مرجع سابق ، ص  (3) 
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يع��رض منس��وب ھ��ذه المي��اه إل��ي ا�ن��ـخفاض ؛ مم��ا س��ـيؤثر عل��ى  ھ��ذا ا�عتم��اد الكبي��ر عل��ى المي��اه الجوفي��ة

 1997و ف�ي ع�ام   حفـرت ع�ـلى جانب�ـي ال�ـوادي 1980آبار في سنة  8مـخزون المياه الجوفية  ، حيث وجدت 

يت�راوح .  الس�اعة  /مت�ر مكع�ب300بئرا يصل إنتاجھ�ا مجتمع�ة إل�ى ح�والي  18وصل عدد اPبـار العمـيقة إلى 

م مكعب في الساعة ، ثم  تسكب  المياه  في  خزانات أرضية يصل عددھا إلى  60 -45ر الواحد من إنتاجية البئ

كما يوجد عدد من اPبار التى تروى بھا ا)راضي الزراعية الموج�ودة .  خزاناً علويا  22خزاناً  أرضياً  و  11

،  قبئراً في مشروع وادي درا  12ي وبئراً في  مشروع  المردوم الزراع 11في ا)ودية بالمنطقة ، بلغ عددھا 

بئراً ف�ي  18وبئر واحد في مشروع الھيشة الجديدة و ، آبار في مشروع بي الكبير  5آبار في سوف الجين و5و 

آبار في مشروع نفذ  الزراعي  وبئرين في  مشروع  تيـنيناي  3وبئرين في مشروع قرزة و ، ميمون و زرزر 

يصل بذلك عدد اPبار التى تروي .  يـوفية  القليلة  الموجودة في غرغار و العزومبا+ضافة  إلي  اPبار الجـ.  

يص�بح ع�دد  يبئراً ، بإضافة مشاريع وادي غرغار ، والعزوم� 58ا)راضي الزراعية والماشية في ا)ودية إلى 

بئراً  60اPبار 
 )1(

البحر،  بينما يصل  متر فوق  مستوى سطح  200يصل ارتفاع سطح المياه في بني وليد إلى  . 

ھذا يشير إلي إن مسار المياه الجوفية يتجه من الجنوب إلى . متراً فوق مستوى سطح البحر  80في  ترھونة الي

تقريباً  750الى 1الشمال والشمال الشرقي بمعدل ھبوط نسبى مقداره 
)2(

أما تأثير الضـباب والندى على النقل و .  

وم فقليل ما تكـون ھناك أيـام بھا ضباب  وقلي$ ما تح�دث ح�وادث بس�بب وسائله فھو منخفض بل يكاد يكون معد

الضباب وفي ا)يام القليلة التي يحدث فيھا الضـباب تكون ف�ي الص�باح ال�ـباكر وس�رعان م�ا يختف�ي بع�د ش�ـروق 

 ي�ؤثر الشمـس ،  كذلك الحال بالنسبة للندى والذي ن$حظه في أيام فص�ل الش�تاء ويك�ون موج�ود بنس�بة قليل�ة و�

  .على النقل 

  :التربة -ز 

ھي  رواسب  تتكون  من مجموعة من الحبيبات تكون في حالة من التماس�ك و ا�نض�غاط تبع�ا لتك�وين حبيباتھ�ا ، 

 0,05– 2مم و الرمل 2الحصى : يمكن تقسيم تكوينات التربة إلى المجموعات التالية . وأشكالھا ،وعوامل تكوينھا

ل الم�اء  والھ�واء المس�ام ف�ي الترب�ة،  و�م�ت$ء المس�ام أو بعض�ھا أھمي�ة ف�ي ثب�ات م�م ويتخل�0، 005مم و الط�ين 

التربة واستقرارھا تحت ا)حمال التى تتعرض لھا 
)3(

  .  

                                                 
،  أمانة اللجنة الشعبية للزراعة ،سوف الجين ،تقرير تقييم المشاريع إدارة المتابعة والتخطيط ،  تقرير  2003ع،منطقة الوديان الوسطي،.أ.ش.ل.ع.ج  (1)

  . 2غير منشور، ص 
(2) M.J. Salem   and  M .T. Busrewil,The Geology  of  Libya  ,Volume  2  ,1980 , Al F ateh  University , Tripoli ,                        

       Socialist  People`s Libyan Arab Jamahiriya  ,P753                                                                                                                           
   

  .68الحريري ،دراسات في جغرافية النقل ، مرجع سابق ،ص محمد مرسي (3)
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               (*)(*)(*)(*)أنواع الترب  أنواع الترب  أنواع الترب  أنواع الترب  : : : : 8الشكلالشكلالشكلالشكل

                      

  ع ، اللجنة الشعبية للتخطيط مصلحة المساحة ، .أ.ش.ل.ع.ج:من عمل الطالبة استنادا إلى: المصدر    (*)         

  .49، ص   1978ا ألطلس الوطني الجماهيرية ،                  

  

نجد أن أكثر أنواع الـتربة انتشاراًً◌ للتربة يتمثل في الـتربة الجافة أو ش�به الجاف�ة ، والت�ى تترك�ز  8من الشكل  

ترب�ة ترس�بت بواس�طة المي�اه ، و يوج�د ص�خور م�ن الحج�ر الجي�ري عل�ى في شمال المدينة ، ثم التربة التى تليھ�ا 

سطحھا، والنوع الثالث من التربة تتركز في الجنوب وھي تربة صحراوية تتركز ف�ـيھا طبق�ة م�ن الحج�ر الجي�ري 

ح  وتتميز  والتربة الـموجودة في الشعبية عـبارة عن تربة  الوديـان  الرسوبية  والمنقولة  بالمياه  والريا.  والجبس

بق��درتھا الخص��وبية العالي��ة حي��ث يمك��ن استص��$حھا و زراعتھ��ا ب��الحبوب وا)ش��جار المثم��رة وھ��ذه الترب��ة تفتق��ر 

لـبعض  المواد العض�وية وتح�ـتوي عل�ى كمي�ات م�ن ال�ـبوتاسيوم والفس�فور ال�ـصالح لنم�و النبات�ات وا)ش�جار 
)1(

 .

م خصائصھا احتوائھا على نسبة ضئيلة من المواد العض�وية  وتصنف التربة بمنطقة الدراسة إلى تربة شبه جافة أھ

كما تتأثر بالصخور الجيرية الواسعة ا�نتشار ف�ي المنطق�ة با+ض�افة ال�ي بس�اطة تط�ور قطاعھ�ا بوص�فھا حديث�ة . 

                                                 
  . 7، مركز البحوث الصناعية، عن بيانات اللجنة الشعبية للشعبية ،مرجع سابق ، ،ص 2002- 2001ع، دراسة التنمية المكانية الصناعية لشعبية بني وليد،.أ.ش.ل.ع.ج   (1)
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 التكوين رغم احتوائھا  على  تركيزات  عالية  م�ن  ا)م�$ح  القابل�ة  لل�ذوبان  وتتمي�ز ھ�ذه الت�رب بوج�ود  ا)ف�ق

ينتشر ھذا النوع على ضفاف الوادي وخاصة في . الجيري و باحتوائھا على نسب مرتفعة من كربونات الكالسيوم 

جنوب وغرب المدينة أما عن التربة التي تنتشر في الوادي فھي طينية تغطيھا أحيانا  قطع صخرية وزلـط مختلف 

زه لكميات كبيرة من مياه ا)مطاركبيرة نتيجة لجريان الوادي وحج تحيث تعرضت التربة �نجرا فا
)2(

 .  

طم�ي عديم�ة البن�اء معرض�ة   يخش�ن ، أو رمل� يتتميز تربة المنطقة بأن طبقاتھا السطحية تعتبر ذات قوام رمل

ويحتوي على حبيبات الطين الناعمة ، للتعرية ،  وقطاعھا في بعض ا)ماكن غير ناضج
)3(

   .  

لتربة  فالتربة  الملحية  تحت�اج  إل�ى  تك�اليف  أثن�اء ا+نش�اء والص�يانة  يكون  أثر  الترب  مختلفاً  حسب  نوع  ا

أما  الت�رب  الطيني�ة  فكثي�را . حيث  تعمل  ا)م$ح  علي  إت$ف  الطرق  والجسور  و �سيما الجسور  المعدنية 

غ��رين يص��عب م��ا  تتح��ول  الط��رق  الترابي��ة أو المعب��دة إل��ى غب��ار يص��عب التح��رك علي��ه ف��ي فص��ل الجف��اف ، وال

أما الط�رق المعب�دة فتتع�رض لت�راكم طبق�ة خفيف�ة م�ن الغب�ار يتح�ول إل�ي م�ادة . اختراقه في فصل سقوط ا)مطار 

تحتاج الطرق التى تق�ام عل�ى التكوين�ات الرملي�ة إل�ى تك�اليف كبي�رة ، . لزجة تؤدي إلى انز�ق عج$ت السيارات 

المنطق�ة واس�تبدالھا بكمي�ات مماثل�ة م�ن الط�ين لتك�ون دعام�ة �ن العمل يتطلب إزالة كميات كبيرة من الرم�ال ف�ي 

فإن  كمية  الرمال  إذا  كان  حجم الكثبان الرملية كبي�را ، ق�د  يعي�ق  أو  يمن�ع    كإضافة  إلى  ذل.   قوية للطرق 

ؤدي إلى كما تؤثر ھذه الترب على الحركة خاصة عندما تھب الرياح و ت. إقامة الطرق  في  ھذه  المناطق  أص$ 

والمناطق  المجاورة، تراكمھا على الطرق مما تمنع عملية ا�تصال بين المنطقة
)3(

.   

  :الغطاء النباتي -ح

يقصد  بالغطاء  النباتي  النباتات  الطـبيعية  المنتشرة  على سـطح ا)رض  التى تتـدرج  م�ن  غاب�ات  تتب�اين    

ا حت�ى تص�ـل  إل�ى  النبات�ات الص�حراوية الفقي�رة كثافتھا  إلى  حش�ائش ، تختل�ف  ف�ي أطوالھ�ا  وغناھ�
)4(

ي�رتبط . 

الغطاء النباتي بكمية ا)مطار ، و موعد سقوطھا ، ويتوزع الغطاء النب�اتي عل�ى مختل�ف فص�ول الس�نة س�واء ك�ان 

 .و يصبح الغطاء النباتي في فصل الشتاء والربيع أكثر  خضرة  وازدھاراً .نموه طبيعياً أو ناتج عن نشاط بشري 

أما النبات�ات الطبيعي�ة البري�ة الت�ى توج�د  ف�ي المنطق�ة فھ�ي عب�ارة ع�ن بع�ض ا)ش�جار والش�جيرات ؛ مث�ل الس�در 

والنخيل و الحلفا ، و الفلية و ا)عشاب ؛ مثل الشيح و الرتم وغيرھا من الش�جيرات الت�ى تتحم�ل الجف�اف
)1(

ھ�ذا  .  

زرعھ�ا الس�كان  فتتمث�ل ف�ي أشج�ـار الزيت�ون و الحمض�يات و بالنسبة  للنباتات  الطبيعية ،   آما  ا)ش�جار الت�ى  ي

                                                 
  . 2، ص 2001يد ، الھيئة العامة للمياه ،المختار الفيتوري راضي و آخرون ، التقرير الفني حول الزيارة الميدانية لوادي الب/د  بني وليد بشعبية بني ول   (2)

  .25ص ،1988ع، اlدارة العامة للغابات والمراعي  ،  الحصر التصنيفي للتربة بمشروع وادي زمزم الزراعي ، تقرير غير منشور.أ.ش.ل.ع.ج (3)   
  . 101- 100فضل إبراھيم اWجواد ،المدخل إلي جغرافية النقل ،مرجع سابق ،صفحات  (3)   

  .41محمد خميس الزوكة،جغرافية النقل ، مرجع سابق، ص   (4)
  

   
  .36-35عمران منصور السائح ،بني وليد دراسة في الجغرافية اiجتماعية و اiقتصادية ،مرجع سابق ،  صفحات (1)
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و يساعد تنوع الحياة النباتية علي قيام نوع .التى تزرع  حسب الموسم  تاللوزيات و الرمان إلي جانب الخضراوا

ھن�اك أن�واع م�ن الغط�اء . وا�س�تھ$ك جب�ين مرك�ز ا+نت�ا لمن التبادل التجاري يعتمد أساسا علي توفر وسائل النق

النباتي تكون عقبة في سبيل مد الطرق
)2(

كون ا+نتاج الزراعي ف�ي ا)ودي�ة البعي�دة ع�ن المدين�ة ل�ذا وج�ب رب�ط .  

والفواك�ه ؛ مث�ل طري�ق الحميم�ة وطري�ق وادي  تالمدينة بھ�ذه ا)ودي�ة ؛  لت�وفير متطلب�ات المدين�ة م�ن الخض�راوا

أم�ا الغط�اء .    انش�ئت ل�ربط المدين�ة بظھيرھ�ق�رزة وغيرھ�ا م�ن الط�رق الت�ى أ–ميمون الزراع�ي وطري�ق القلع�ة 

النباتي الطبيعي الذي يمكن أن يكون عقبة في طريق مد الطرق في المنطقة كما سبق ا+شارة إليھا  ذات مناخ شبه 

صحراوي أي الغطاء النباتي عبارة عن حشائش وشجيرات تزدھر في موسم ا)مطار وتموت ف�ي مواس�م الجف�اف 

ت التى تتحايل على الجفاف بطرق متعددة ھذه النباتات � تقف في طريق مد وشق الطرق بل باستثناء بعض النباتا

  .يسھل إنشاء الطرق في ا)راضي التى تنمو فيھا ھذه النباتات 

  :الحياة الحيوانية-ط 

نجحت  بعض  فصائل  الحيوان  الطبيعي  بحكم  ثق�ل  وزنھ�ا ف�ي تمھي�د بع�ض الط�رق الت�ي رس�متھا لنفس�ھا خ�$ل 

ل�ذا يع�د الحي�وان الب�ري ف�ي مث�ل ھ�ذه ،جاء ا+نسان بعد ذلك ؛ ليستخدم نفس الطرق بعد تجھيزھ�ا. تنق$تھا  المختلفة 

الحا�ت المخطط والمھندس ا)ساسي الذي حدد ھذه الطرق
)3(

تتمـثل الحيوانات البرية في المنطقة  ف�ي الغ�ز�ن و .  

الحيوان��ات الت��ي يربيھ��ا الس��كان فھ��ي الم��اعز وا)غن��ام و ا+ب��ل  أم��ا. ال��ذئاب والثعال��ب والزواح��ف وھ��ي قليل��ة ج��داَ 

وبالنسبة لkثر السلبي الذي تشكله الحيوانات  بصورة خطيرة ا+بل حيث تعبر الطرق  بص�ورة  فردي�ة أو ، وا)بقار

  . مجموعات مما يضع السائق إمام خطر مفاجئ كثيرا ما يودي الي كوارث 

ف�ي الط�رق الت�ي ت�ربط المنطق�ة با)ودي�ة  والمش�اريع الزراعي�ة ، حي�ث ترع�ي ھ�ذه و تكثر الحوادث من ھذا النوع  

  . الحيوانات

أما ا�ستفادة من الحيوانات في النقل والتنقل فقد قل بصورة كبيرة بل يكاد يك�ون مع�دوماً ف�ي مدين�ة بن�ي ولي�د ، و�  

  .  ة في مناطق  ا)ودية ، خاصة الوعرة ،  و)غراض محدود هإ� قل هيستخدم

                                                 
  .65محمد مرسي الحريري ، دراسات في جغرافية النقل،مرجع سابق ،ص  (2)
  .43، مرجع سابق، ص جغرافية النقل،محمد خميس الزوكة  (3)
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  -:العوامل البشرية المؤثرة في النقل  -:ثانيا 

   :السكان-:أو� 

يؤثر السكان على النقل البري والعكس صحيح حيث إنه بتطور النقل أصبح ا�تصـال سھ
 ومي�ـسورا     

يب�دو واض�حا ف�ي ت�ـركز الس�كان ح�ول  . كما ساعد على انتـشار السكان على مس�احة أوس�ع م�ن ا)رض  .  

عل�ى ذل�ك ب�ل س�اھم النق�ل ف�ي الھج�رة م�ن  رالت�ي ت�ربط مراك�ز الس�كان ببعض�ھا و� يقتص� خطوط النق�ل ؛ 

الريف إلى المدينة  وھذا ن
حظه في الشعبية حيث ساھم النقل في تركز السكان في أودية وأماكن لم يكن من 

الكث�ـافة الس�كانية كما أن ھناك ع
قة كبي�رة  ب�ين . المكن ا�ستقرار بھا إ� بوجود طرق و وسائل نقل جيدة 

فكلم�ا ارتفع�ت الكثاف�ة الس�كانية ازدادت ش�بكات النق�ل .  شبكات ط�رق النق�ل الب�ري وتن�وع وس�ائله  توكثافا

 البري كثافة والعكس 
)1(

  .  

  -:مر سكان شعبية بني وليد كبقية المدن الليبية بمراحل متعددة وھي 

  : فترة الجمود والتناقص السكاني -1

   
ل اGيطالى حتى الحرب العالمية الثاني�ة ، و س�بب ھ�ذا ا�نخف�اض الح�رب م�ع المس�تعمر بدأت مع ا�حت

اGيطالى ،  حيث تراجع عددھم إلى النصف با�ستشھاد في ساحات الحرب، وبالھجرة إلى خارج ال�وطن ، أو 

 النزوح إلى المدن طلبا للعيش
)2(

 .  

  :   فترة النمو البسيط أو البطيء - 2

في الفـترة %  2.3مقـارنة بمعدل %  1.9حيث بلغـت الزيادة نحو  1954 -1936ين عامي تشمل الفترة ماب

يرجع ذلك إلى ظروف الح�رب العالمي�ة الثاني�ة ، الت�ي كان�ت ليبي�ا مي�داناً لھ�ا، والحال�ة .  1936 -1931مابين 

 . 1949، 1948، 1947ا�قتصادية السيئة التي عاشتھا الب
د ، بسبب سنوات الجفاف التي تتابعت في أعوام

  :فترة الزيادة السريعة  -3

يعتق�د .   ، حيث شھدت ليبيا خ
ل ھذه الفت�رة نم�وا  كبي�را  ف�ي الس�كان 1984 -1954امتدت مابين عامي  

 29.579ح�والي   1970حي�ث بل�غ ع�دد الس�كان ف�ي الش�عبية لس�نة . بأن ھذا النمو قد بدأ مع بداي�ة الس�بعينات 

، ذل�ك نتيج�ة حرك�ة الن�زوح إل�ى % 5.0نسمة بمعدل نمو   50.484لى حوالي إ 1984نسمة وصلت في سنة 

المدينة من المناطق والمدن المجاورة، وتحسن ا)وضاع المعيشية والھجرة 
)1(

  . 

  :فترة  متوسطة النمو -4

                                                 
  .                    107فضل إبراھيم ا(جواد ، المدخل إلى جغرافية النقل ، مرجع سابق ، ص (1)
  .48د ،مرجع سابق ،ص محمد المرزوقي ، عبد النبي بلخير داھية السياسة وفارس الجھا (2)

  .119المھدوي ، جغرافية ليبيا البشرية ، مرجع سابق ، ص كمحمد المبرو  (1)
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إذ ك�ان .  نس�مة   52.457حيث بلغ عدد س�كان الش�عبية 1995إلى عام  1985ھي الفترة الممتدة من عام 

حي�ث ب�دأ ع�دد الس�كان ف�ي ا�نخف�اض %  3.2نس�مة  بمع�دل نم�و  69.385ح�والي  1995م ف�ي س�نة عددھ

كنوع من ا�تجاه نحو ا)سر الصغيرة ، وزيادة الوعي والتعليم حيث تأخر سن الزواج عن السنوات الس�ابقة 

بسبب رغبة الكثيرين في إكمال مسيرتھم العلمية 
)2(

.   

  :توزيع السكان -

التمركز ف�ي المن�اطق الس�ھلية،وينفرون م�ن ا)م�اكن ال�وعرة ، حي�ث تت�وفر ف�ي الس�ھول  يفضل السكان   

ي
حظ في المنطقة أن الس�كان ، يتمرك�زون  .  ا)نشطة ا�قتصادية المتنوعة من زراعة وصناعة و خدمات 

السكان يتركز . وبشكل  واضح ،في المناطق السھلية حيث تمتد خطوط النقل وبشكل كثيف في ھذه المناطق 

حول ھذه الخطوط  ذلك لما توفره خط�وط النق�ل م�ن س�ھولة ف�ي ا�تص�ال م�ن جھ�ة ، و فائ�دة تجاري�ة حي�ث 

ي
ح�ظ .  تنتشر المح
ت التجارية والخدمية من مدارس ومعاھد ومراكز صحية  عل�ى ط�ول ھ�ذه الخط�وط 

تزايد أحجام  لأبرز عواميعد النقل من . ذلك بوضوح في طريق الظھرة ،وحول جزيرة الدوران في المدينة 

ف�ي  ةالمدن حيث تمتد رقعة المدينة متبع�ة ط�رق النق�ل المؤدي�ة إل�ى المدينة،وتب�دو ف�ي ش�كل أش�رطة عمراني�

 اتجاھات طرق النقل
)3(

  .  

كم�ا لعب�ت  . وفي  المنطقة  خطوط  النقل  كثيفة  تترك�ز ف�ي مرك�ز  المدين�ة ، ك�ذلك  الكثاف�ة  الس�كانية    

ة  وا�جتماعية  دوراَ  كبيراَ  في  التركز  السكاني  في الماضي  حيث تجمعت كل قـبيلة الظروف  التاريخي

وض�اقت  ا)رض  بالس�كان  نتيج�ة  ھ�ذه  الزي�ادة  فأنتش�روا  ،  على  حدة  ؛  وبع�د  أن  ازدادت  أع�ـدادھم 

توزيع السكان بالش�كل الح�الي ونتيجة الترابط بين أفراد القبيلة الواحدة جاء . في أماكن متفرقة داخل المدينة 

.  

ك�م  تقريب�ا عل�ى  ھيئ�ة  تجمع�ات  س�كنية ،  37ينتشر  السكان  على  جانبي  وادي  بني ولي�د  بمس�افة    

 ضمحلة عمرانية   بعضھا داخل المخطط الع�ام للمدين�ة وال�بع 15تجمعا أي  قبيلة مقسمة على    53عددھا 

    -:عن التجمعات السكنية في كل من اTخر يقع خارج نطاق المخطط العام ناھيك 

تينين�اي ، تجم�ع  تينين�اي    –كم  على امتداد  طريق  بن�ي ولي�د   40أشمـيخ  الذي  يبعد عن  بني وليد   -

 .كم 35نسمة ، تجمع  المردوم  ويبعد عن  بني وليد  –على  امتداد  طريق  بني وليد ، كم  60

ك�م عل�ى امت�داد  75، تجمع قرارة القطف يبع�د ع�ن بن�ي ولي�د كم  120تجمع قرزة ويبعد عن بني وليد  - 

  .الطريق الساحلي

                                                 
،  1999-1969ع، مصلحة ا(حوال المدنية بني وليد ،مكتب السجل المدني ،من واقع اMحصائيات الخاصة  بالمكتDب سDنة .أ.ش.ل.ع.ج  (2)

حسين بالحاج ، أثر التغير اSجتماعي على العRقات  اSجتماعية  واSقتصادية  ، نقR عن أعويدات 1،ص2000بيانات غير منشور،سنة 
  . 267،ص2000 -1999في مدينة بني وليد ، كلية ا(دب جامعة الفاتح  طرابلس ، رسالة ماجستير غير منشورة ، 

  .110، ص 2000درية ،فتحي محمد أبو عيانه ، جغرافية السكان أسس وتطبيقات، دار المعرفة الجامعية ،اSسكن (3)
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        (*)(*)(*)(*)        2001، ، ، ، 1995، ، ، ، 1984توزيع السكان في كل محلة من محالت الشعبية  توزيع السكان في كل محلة من محالت الشعبية  توزيع السكان في كل محلة من محالت الشعبية  توزيع السكان في كل محلة من محالت الشعبية  : : : :     5الجدول  الجدول  الجدول  الجدول  

1984سنة  المحلة
))))1((((  1995 

))))2((((
  2001 

))))3((((
  

  المجموع  إناث  ذكور  المجموع  إناث  ذكور  المجموع  إناث  ذكور

        3177        1.608        1.569        2.280        1.149        1.131        1.680        805        875        المربوعةالمربوعةالمربوعةالمربوعة

        5.401        2.711                    2.690        3.642        1.811        1.831        2.831        1.173        1.658        ييييأبو راو أبو راو أبو راو أبو راو 

        3.855        1.965        1.890        2.818        1.399                1.419        1.926        941        985        الوحدةالوحدةالوحدةالوحدة

        3.549        1.800        1.749            3.215        2.127        1.088        1.841        787        1.054        ددددأبو عمو أبو عمو أبو عمو أبو عمو 

        3.921        1.956        1.965        1.200        604        596        1.245        586        659        السندالسندالسندالسند

        3.522        1.764        1.758        1.953        974        979        1.568        686        882        ميمونميمونميمونميمون

        6.489        3.251        3.238        4.349        2.133        2.216        3.146        1.521        1.625        الخرمانيالخرمانيالخرمانيالخرماني

        5.596        2.787        2.809        5.078        2.471        2.607        4.405        1.830        2.575        ههههأبو نجر أبو نجر أبو نجر أبو نجر 

        1.160.160.160.160        554        606        2.165        1.026        1.139        1.563        742        821        سسسسأبو راأبو راأبو راأبو را

        2.881        1.445        1.436        1.164        037        1.127        1.481        717        764        ننننسوف الجيسوف الجيسوف الجيسوف الجي

        4.988        2.793        2.195        7.386        3.657        3.729        7.361        2.332        5.029        البلديةالبلديةالبلديةالبلدية

        4.412        2.307        2.105        5.054        2.495        2.559        2.794        1.299        1.495        أشميخأشميخأشميخأشميخ

        8.004        4.003        4.001        6.325        3.153        3.172        4.131        1.937        2.194        الثنية البيضاءالثنية البيضاءالثنية البيضاءالثنية البيضاء

        6.780        3.340        2.440        6.486        3.247        3.239        4.619        2.168        2.451        الظهرةالظهرةالظهرةالظهرة

        5.577        2.870        2.707        3.790        1.882        1.908        3.006        1.455        1.551        تينينايتينينايتينينايتينيناي

        68312        35154        33158        56905            28165                28740                        43597        18979                    24618        المجموعالمجموعالمجموعالمجموع

  

  .1984و النتائج األولية للتعداد العام لسكان سنة  ، صاء والتعدادع،  أمانة التخطيط ومصلحة اإلح.أ.ش.ل.ع.ج    -1:المصدر  (*)

  .1995و النتائج األولية للتعداد العام لسكان سنة  ، ع، أمانة التخطيط ومصلحة اإلحصاء والتعداد.أ.ش.ل.ع.ج    -2

  اصة بالمكتب ،بياناتع، مصلحة األحوال المدنية بني وليد ،مكتب السجل المدني ،من واقع اإلحصائيات الخ.أ.ش.ل.ع.ج  -3 

  .2،ص 2002غير  منشور ، 
  

تبين أن  أكثر المح
ت عددا في  السكان محلة  البلدي�ة ف�ي ع�دد ال�ذكور أو اGن�اث  ، تليھ�ا   5من الجدول

فكانت أكثر المح
ت ع�دداَ ف�ي الس�كان محل�ة البلدي�ة و   1995أما في سنة .  1984محلة  الظھرة في سنة  

كان��ت  أكث��ر المح��
ت  محل��ة الثني��ة  البيض��اء الت��ي  بل��غ  ع��دد س��كانھا   2001س��نة وف��ي .  الظھ��رة  ك��ذلك 

كان�ت  أق�ل  المح�
ت . نس�مة   6.780نسمة،  ومحلة  الظھرة  بالمرتبة  الثانية و بلغ عدد سكانھا   8.004

ق�ل ع�دداَ فكان�ت  أ 1995أما ف�ي س�نة .  1984نسمة  في  سنة  1.245عدداَ محلة السند  وبلغ عدد سكانھا  

 1.160أق�ل  المح�
ت ع��دداًً◌  ف�ي  الس�كان  و بل��غ   سكان�ت  محل�ة أب��و را  2001محل�ة الس�ند  وف�ي س��نة

  . نسمة
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  : الكثافة السكانية -

، إن ع
قة خطوط النقل الحديث بتوزيع السكان أوضح م�ا تك�ون ف�ي المس�احات الشاس�عة الن�ادرة الس�كان   

السكنية بل إنه داخل الدولة الواحدة أو اGقليم الواح�د ق�د يت�دنى ش�أن فھنا يجذب الطريق البري أغلب المح
ت 

مدينة قديمة لم يمر بھا قطار أو سيارة وتنمو وتكبر قرية متواضعة وقعت مصادفة على الطريق الحديث
)1(

.   

2000توزيع الكثافة السكانية بالمؤتمرات في منطقة بني وليد لسنة  توزيع الكثافة السكانية بالمؤتمرات في منطقة بني وليد لسنة  توزيع الكثافة السكانية بالمؤتمرات في منطقة بني وليد لسنة  توزيع الكثافة السكانية بالمؤتمرات في منطقة بني وليد لسنة  :  :  :  :      9الشكل  الشكل  الشكل  الشكل  
(*)(*)(*)(*)

        

  
  ع، اللجنة الشعبية للشعبية،تقسيم المؤتمرات.أ.ش.ل.ع.من عمل الطالبة استناداَ إلى ج  :المصدر  (*)(*)(*)(*)                                                                

  .                                                                                         3،ص   2001         وليد ،  يببن                                                            

كثافة ھي في مؤتمر النھر ال�ذي يمت�د بھ�ا ج�زء م�ن مرك�ز المدين�ة والج�زء اTخ�ر بم�ؤتمر أعلى  9من الشكل 

ومنطق�ة بن�ي . الظھرة  الذي ترتفع كثافته ولكن أقل من الكثافة السابقة ومؤتمر تينيناي ھو أقل المؤتمرات كثافة 

. كيل�ومتر المرب�ع / نس�مة  3بح�وإلى 1995وليد من المناطق ذات الكثافة السكانية المنخفضة ؛ حيث قدرت سنة 

ومنخفضة في محلة ، متر مربع و كانت الكثافة عالية في محلة البلدية  كيلو/ نسمة 4.1فكانت 2000أما في سنة 

  :أما كثافة السكان فھي تختلف من مؤتمر إلى أخر وكذلك كثافة الطرق بالمؤتمرات فكانت كاTتي. السند

                                                 
  .  63- 62،صفحات  1979عبد الفتاح محمد وھببه ،في جغرافية السكان ، دار النھضة العربية، بيروت،   (1)
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و كثافة الطرق بالشعبيةو كثافة الطرق بالشعبيةو كثافة الطرق بالشعبيةو كثافة الطرق بالشعبية        مقـارنة بين الكثافة السكانيةمقـارنة بين الكثافة السكانيةمقـارنة بين الكثافة السكانيةمقـارنة بين الكثافة السكانية: : : :     6الجدولالجدولالجدولالجدول
(*)(*)(*)(*)

        

        الكثافة السكانيةالكثافة السكانيةالكثافة السكانيةالكثافة السكانية نننن////عدد السكانعدد السكانعدد السكانعدد السكان 2المساحة المؤتمر كمالمساحة المؤتمر كمالمساحة المؤتمر كمالمساحة المؤتمر كم المؤتمرالمؤتمرالمؤتمرالمؤتمر

2كمكمكمكم////ن  ن  ن  ن  
(**)(**)(**)(**)
 

كثافة الطرقكثافة الطرقكثافة الطرقكثافة الطرق
(***)(***)(***)(***)
 

 0.08 12.5 29.974 2.400 النھر الصناعي

 0.03 8.3 39.757 4800 الظھرة

 0.005 0.6 5.430 9.600 تينيناي

 0.01 3.1 18.300 5.850 المردوم

  

، مركـــز البحـــوث الصـــناعية ،، عـــن   2002– 2001ع، دراســـة التنميـــة المكانيـــة الصـــناعية لشـــعبية بنـــي وليـــد ،.أ.ش.ل.ع.ج: المصـــدر  (*)

  . 6بيانات اللجنة الشعبية للشعبية ، تقرير غير منشور ، ص

  

  :الكثافة السكنية استخراج بواسطة المعادلة اآلتية  (**)

  

عمتر مرب    الكيلو/ نسمة=   عدد السكان في منطقة ماجملة    =      كثافة السكان                    
  )1(

.  

  المساحة الكلية لهذه المنطقة                                                               

  

  : الكثافة الطرق استخراج بواسطة المعادلة اآلتية  (***)

  

 2كم/كم  =الشبكة بالمؤتمر بالكم  لأطوا  إجمالي=كثافة الشبكة                                       
)2(

.  

      2مساحة المؤتمر بالكم                                                                                  

  

  

  

  

        

        

        

                                                 
  .40فتحي محمد أبو عيانه ، جغرافية السكان أسس وتطبيقات، مرجع سابق ، ص (1)
  .89سعيد عبده ،أسس جغرافية النقل ، مرجع سابق ، ص (2)
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    2000توزيع كثافة شبكة الطرق بالمؤتمرات في المنطقة لسنة  توزيع كثافة شبكة الطرق بالمؤتمرات في المنطقة لسنة  توزيع كثافة شبكة الطرق بالمؤتمرات في المنطقة لسنة  توزيع كثافة شبكة الطرق بالمؤتمرات في المنطقة لسنة  : : : :     10الشكل  الشكل  الشكل  الشكل  
(*)(*)(*)(*)

        

 
        

  . 2، ص2000تقرير غير منشور،عن  ع،اللجنة الشعبية للمواصالت،.أ.ش.ل.ع.ج:من عمل الطالبة استنادا إلى:المصدر(*)(*)(*)(*)         

  

لك�ن . تبين  أن مؤتمر النھر الصناعي أعل�ى كثاف�ة ف�ي أط�وال الط�رق الداخلي�ة  10والشكل  6من الجدول

النقل ؛ )ن ا)مر يتوقف ك�ذلك عل�ى م�دى تط�ور الكثافة العالية ليست وحدھا قادرة على زيادة كثافة شبكات 

الدولة ، وعلى مدى قوة اقتصادھا باGضافة إلى التوجه السياسي الذي تتبعه الدولة 
)1(

  .  

كم ، وفي مؤتمر النھ�ر  150يوضح أن مـؤتمر الظـھرة  11أما أطـوال الطـرق في المؤتمرات ، فالشـكل 

ك�م وھ�ذه  50ك�م ، أم�ا م�ؤتمر تينين�اي  فكان�ت  80ر الـمردوم مؤتـم يكم ، وبلغت ف 180الصناعي العظيم 

ط��رق داخلي��ة
(*)

أم��ا م��ـؤتمر النھ��ر  . ك��م 1لك��ل /ك��م 0.03تبل��غ كثاف��ة الط��رق الداخلي��ـة ف��ي م��ؤتمر الظھ��رة . 

                                                 
  .107ا(جواد ،المدخل إلى جغرافية النقل ، مرجع سابق ، ص فضل إبراھيم  (1)
  .ھذه ا(طوال تخص الطرق الداخلية دون ذكر للوصRت الداخلية الممتدة داخل بعض ا(حياء السكنية(*)
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وف�ي م�ؤتمر .  2ك�م 1لك�ل / ك�م 0.01، وكان�ت ف�ي م�ؤتمر الم�ردوم   2ك�م1لك�ل / ك�م 0.08فكانت  يالصناع

 ةبذلك كانت أعلى كثافة في م�ؤتمر النھ�ر ، وكان�ت أدن�ى كثاف�.  2كم 1لكل / كم 0.005تينيناي وصلت إلى 

حي�ث ان وج�ود الس�ـكان  : ھذا يدل عل�ى أن ارتف�اع كثاف�ة الس�كان م�رتبط بكثاف�ة الط�رق .في مؤتمر تينيناي 

الطرق من يرتبط به وجود نشاط  اقتصادي ، وخدمي عمراني و ترتبط بدورھا بالطرق وكثافتھا لما توفره  

يمك��ن مقارن��ة ذل��ك م��ن خ��
ل خ��ريطتين إح��داھما  لتوزي��ع الس��كان وا)خ��رى .  س��ھولة ف��ي التنق��ل والحرك��ة 

حيث ي
حظ وجود ع
قة وثيقة بين توزيع السكان ،  وكثافتھم ، وكثاف�ة ش�بكات النق�ل . لكثافة شبكة الطرق 

نش�اط اقتص�ادي  كثي�ف  يعتم�د  بالدرج�ة    المختلفة ، حيث إن  المناطق الكثيفة السكان  تتميز ع�ادة  بوج�ود

العك�س ص�حيح بالنس�بة للمن�اطق المخلخل�ة . ا)ولى على  توفير عامل النقل و نشاط حركة التبادل التج�اري 

السكان ،لذا فا�رتباط طردي بين كثافة السكان وكثافة شبكات النقل
)2(

.  

  :نمو السكان - 

في %. 3.6بمعدل نمو سنوي . نسمة  7.127حوالي  1988إلى 1984كان  مقدار  الزيادة  السكانية من عام

نس��مة بمع��دل 16.011ح��وإلى 1983نس��مة بمع��دل زي��ادة ع��ن س��نة  64.727بل��غ ع��دد الس��كان   1992ع��ام

 21.702بل�غ ح�والي  1983نسمة بمعدل زيادة عن س�نة70.418بلغ عدد السكان1996وفي سنة % 3.7نمو

%  . 3.6نس��مة بمع��دل نم��و  30.027ح��والي 2000ي  س��نة وبل��غ مع��دل الزي��ادة ف��% 3.4بمع��دل نم��و بل��غ 

نسمه مسجلة بذلك أعلى معد�ت نمو  48.716بلغ عدد السكان حوالي  1983يوضح أنه في عام   7الجدول 

، حي��ث  ك��ان ع��دد  1981مقارن��ة بس��نة   4.283بمق��دار  زي��ادة  بلغ��ت % 4.8للس��كان حي��ث وص��لت إل��ى  

ا ا�رتف�اع ف��ي المع�دل الس��نوي لنم�و الس��كان ، حي�ث نج��د فيم�ا ب��ين  ل��م يس�تمر ھ��ذ.  نس�مة  44.433الس�كان 

ليرتف�ع م�رة أخ�رى ، وك�ان أدن�ى  ل
نخفاضتراجعاًً◌ في معدل النمو ؛ فھو يرتفع ثم يعود   2001 -1989

يزداد معدل النمو السكاني .    وھذا يعود إلى انخفاض معدل المواليد من الجنسين  1999معدل نمو في سنة 

 1985في الفترة من %  8.5إلى % 7عن الزيادة الطبيعية وغير الطبيعية الذي يبلغ في الوقت الحإلىالناتج 

% 6.3إ� أنه من  المتوقع  أن تنخفض إلى  1990-
)1(

  .  

  

        

        

                                                 
  .149سعيد عبده ، أسس جغرافية النقل ،مرجع سابق ،ص (1)
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    2001- - - - 1983عدد السكان ومقدار الزيادة ومعدل النمو السنوي لسكان الشعبية  عدد السكان ومقدار الزيادة ومعدل النمو السنوي لسكان الشعبية  عدد السكان ومقدار الزيادة ومعدل النمو السنوي لسكان الشعبية  عدد السكان ومقدار الزيادة ومعدل النمو السنوي لسكان الشعبية  ::::7الجدول  الجدول  الجدول  الجدول  
(*)(*)(*)(*)

        

  الجملة عدد   إناث  ذكور  السنوات

  لسكانا

  مقدار الزيادة    

  السكانية

  معدل النمو    

  *السنوي   

1983  23630  25086  48716  4283  4.8  
1985  25543  26914  52457  3741  3.8  
1987  27359  28512  55871  3414  3.3  
1989  29231  30345  59576  3705  3.3  
1991  31053  32155  63208  3632  3.0  
1993  32653  33919  66572  3364  2.7  
1995  34150  35235  69385  2813  2.1  
1997  35316  36363  71679  2294  1.7  
1999  36414  37486  73906  2227  1.6  
2001  38853  39957  78810  4904  3.3  

        

ت  ع، مصلحة األحوال المدنية بني وليد ،مكتب السجل المدني ،من واقع اإلحصائيات الخاصة بالمكتب ، بيانا.أ.ش.ل.ع.ج  -1:المصدر  (*)(*)(*)(*)        

أعويدات حسين بالحاج ، أثر التغير االجتماعي على العالقـات االجتماعية واالقتصادية في مدينة بني وليد ، كلية    :استنادا إلى   1،ص 2000غير منشور ،

  .267،ص2000 - 1999األدب جامعة الفـاتح  طرابلس ، رسالة ماجستير غير منشورة ،  
رسالة   ، وليد بنيمخطط    تقييم،على صاع محمد  أبو:وليد ،مكتب السجل المدني بني وليد، استنادا إلى  ع،مصلحة األحوال المدنية بني  .أ.ش.ل.ع.ج    -2

  ....    10،ص  2004–2003 جامعة المرقب بني وليد،بني وليد ،مقدمة إلى قسم الجغرافية كلية اآلداب والعلوم  ، ماجستير غير منشورة

   =x 100    P1  -P2R    :  معدل النمو استخرج بواسطة المعادلة اآلتية (**)(**)(**)(**)        
)1(

.  
P1x  N  

  .الفترة الزمنية بينهما=  N التعداد الالحق ،=P2 التعداد السابق،=P1معدل نمو السكان، = Rحيث ان  
  

    2010––––    2000تطور أعداد السكان بالشعبية خالل الفترة  تطور أعداد السكان بالشعبية خالل الفترة  تطور أعداد السكان بالشعبية خالل الفترة  تطور أعداد السكان بالشعبية خالل الفترة  : : : :     8الجدول  الجدول  الجدول  الجدول  
(*)(*)(*)(*)

        

  عدد السكان نسمة  السنة

        المجموعالمجموعالمجموعالمجموع        إناثإناثإناثإناث        ذكورذكورذكورذكور
2000        47.329        46.132        93.461        

2005        54.336        52.962        107.298        

2010        62.382        60.804        123.186        
، مركز البحوث الصناعية ، عن   2002- 2001ع، دراسة التنمية المكانية الصناعية لشعبية بني وليد ، .أ.ش.ل.ع.ج  :المصدر  (*)(*)(*)(*)    

  . 42بيانات اللجنة الشعبية للشعبية ، تقرير غير منشور،ص  

                                                 
،طرابلس  1ده  ومحدداته  وسبل تحقيقه ، الھيئة  القومية للبحث العلمي،جتحرير صالح ا(مين ا(رباح ،  ا(من الغذائي  أبعا  (1)

  . 294،ص1996،
  .24ص،،  ق، مرجع ساب 2002-  2001ع، دراسة التنمية المكانية الصناعية لشعبية بني وليد ، .أ.ش.ل.ع.ج  (2)
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ك�ان  2000عدد  السكان في الشعبية في  تزايد  مس�تمر وأن ع�دد ال�ذكور ف�ي س�نةأن  8يوضح  الجدول  

و ك�ان ف�ي س�نة . نس�مة  93.461ح�والي   2000الس�كان لس�نة  دأعلى من عدد اGن�اث ، وبل�غ  إجم�الي ع�د

نس��مة و ك��ان ع��دد ال��ذكور ف��ي ھ��ذه الس��نة   52962نس��مة ، وع��دد  اGن��اث  54.336ع��دد ال��ذكور  2005

 2010كما يتوقع أن يبلغ عدد السكان في الش�عبية لس�نة . نسمة  107.298 دك وبلغ إجمالي عدمرتفعاََ◌ كذل

ع�دد اGن�اث و ال�ذي يق�در  ننس�مة ع� 62382نسمة، ويرتف�ع ع�دد ال�ذكور وال�ذي يق�در ب�ـ 123.186حوالي 

  .نسمة 60807بحوالي 

  : يمكونات التغير السكان

لطبيعية والتي تتضمن المواليد والوفيات والت�ي ت�ؤثر عل�ى ينمو السكان ويزداد عددھم عن طريق الزيادة ا

السكان حيث بارتفاع عدد المواليد وانخفاض عدد الوفيات تكون الزيادة الطبيعية ، كذلك توجد الھجرة والتي 

تتضمن الھجرة الداخلية والھجرة الخارجية وكلما زاد معدل الھجرة الي الداخل أي زاد ع�دد المھ�اجرين ال�ي 

وق��ل ع��دد المھ��اجرين المغ��ادرين م��ن الش��عبية كلم��ا زاد ع��دد الس��كان ، ك��ذلك يوج��د تركي��ب عم��ري  الش��عبية

وتركيب نوعي لسكان  وكل ھذا يؤثر على النقل و وسائله حيث بزيادة عدد السكان تزداد الحاجة الي وسائل 

ي مش�ك
ت جدي�دة مواص
ت جديدة والي طرق جديدة تت
ءم مع زيادة عدد السـكان والتي ب�دورھا ت�ؤذي ال�

  .من ازدحام ويلوث وحوادث ،وسنتناول ھنا دراسة لھذه المكونات 

      :الزيادة الطبيعية -:أ  

يرتفع عدد السكان وينخفض عن طريق المواليد والوفيات والتي تتأثر بدورھا بعدة عوام�ل منھ�ا الحال�ة    

وغي��ر ذل�ك والت�ي ت��ؤثر عل�ى الزي��ادة  الص�حية وت�أخر س��ن ال�زواج والمس�توى التعليم��ي والحال�ة ا�قتص�ادية

  -:الطبيعية وسنتعرض لھا فيما يلي 

  :المواليد -

، أن ا�رتف��اع ف��ي متوس��ط حج��م ا)س��رة يع��ود لعوام��ل اجتماعي��ة الت��ي تحب��ذ ا)س��رة الكبي��رة وتع��دد ا)ف��راد 

jفراد إضافة إلى وعوامل اقتصادية تتمثل في تحسن المستوى المعيشي ل. والقبلي  ، واستمرار الترابط العائلي

يرجع إلى العناية الصحية العالي�ة الت�ي يحظ�ى . العامل الديموغرافي حيث انخفض معدل الوفيات بنسبة كبيرة 

إن  الزي��ادة ف��ي نص��يب الف��رد م��ن الن��اتج المحل��ي .  بھ��ا الس��كان بينم��ا مع��د�ت الموالي��د �زال��ت ف��ي زي��ادة   

ة الت��ي س��اھمت عائ��دات ال��نفط ف��ي تزاي��دھا ، وھ��ي العام��ل الزي��ادة ف��ي متوس��ط ال��دخول الفردي�� ياGجم��الي تعن��

المؤثر في تزايد الطلب ا�ستھ
كي بشكل عام ، وعلى الغذاء بشكل خاص 
)1(

ولعل أبرز ا)سباب التي أدت .  

وا�قتص��ادي ال��ذي  تش��ھده مدين��ة بن��ي ولي��د  ، إل��ى انخف��اض الموالي��د ف��ي الس��نوات ا)خي��رة التغي��ر ا�جتم��اعي

                                                 
  .294، ص1996،طرابلس،  1الھيئة القومية للبحث العلمي ، جتحرير صالح ا(مين ا(رباح ، ا(من الغذائي أبعاده ومحدداته وسبل تحقيقه ،  (1)
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وأس�باب أخ�رى ، عل�يم  وال�وعي و ا)فك�ار و ا�تجاھ�ات المتط�ورة  م�ن أتب�اع نظ�ام تحدي�د النس�ل وانتشار  الت

ومحاولة تأمين حياة كريمة لjبناء في ،  تمثلت في  تأخير سن الزواج لغرض التعليم أو ارتفاع تكاليف الزواج

  .ظروف اقتصادية مناسبة لذ لك اتجه الكثير إلى تحديد عدد ا)طفال 

        (*)(*)(*)(*)    2001    - - - -     1983المواليد و الوفيات الخام حسب عدد السكان  المواليد و الوفيات الخام حسب عدد السكان  المواليد و الوفيات الخام حسب عدد السكان  المواليد و الوفيات الخام حسب عدد السكان  ::::    9الجدول  الجدول  الجدول  الجدول  

    

ع،مصــــــلحة األحــــــوال المدنيــــــة بنــــــي وليــــــد ،مكتــــــب الســــــجل المــــــدني،من واقــــــع اإلحصــــــائيات الخاصــــــة  .أ.ش.ل.ع.ج-1:المصــــــدر(*)(*)(*)(*)    

أعويــدات حســين بالحــاج ،أثــر التغيــر االجتمــاعي علــى العالقـــات االجتماعيــة  :اســتنادا إلــى  .1،ص2000بالمكتب،بيانــات غيــر منشــور،

  .267، ص 2000-1999منشورة  ،  رالفـاتح طرابلس،رسالة ماجستير غي  واالقتصادية في مدينة بني وليد ،كلية األدب جامعة

  تقيــيم،  محمــد علـى  عأبــو صـا:وليــد ،مكتـب السـجل المــدني بنـي وليــد، اسـتنادا إلـى  يع،مصـلحة األحـوال المدنيــة بنـ.أ.ش.ل.ع.ج- 2

 ،جامعـة المرقـب بنـي وليـد،بني وليـد  ،وليد،رسالة ماجستير غير منشورة،مقدمة إلى قسم الجغرافية كلية اآلداب والعلوم    بنيمخطط  

  .10، ص   2004– 2003

1000 ×عدد المواليد األحياء في السنة   =معدل المواليد الخام  : معدل  المواليد الخام استخرج بواسطة المعادلة اآلتية-)********(
 )1(

. 
  عدد السكان في منتصف السنة                                                                                                       

  

1000×   عدد الوفيات المسجلة خ
ل السنة   =   معدل الوفيات الخام :  معدل   الوفيات الخام استخرج بواسطة المعادلة اTتية -(***)
 )2(

. 
  عدد السكان الكلي في منتصف السنة                                                                                                          

    

ب�ا)لف يع�ود إل�ى 57.6حي�ث كان�ت ح�والي 1985أن أعلى نسبة  للمواليد  كان في سنة  9يوضح الجدول   

ب�ا)لف  3.0حي�ث وص�ل إل�ى  1999ارتفاع نسبة المواليد م�ن الن�وعين ال�ذكور واGن�اث ث�م انخف�ض ف�ي س�نة 

                                                 
  .200،ص 1997 ،السكان، منشورات الجامعة المفتوحة ، طرابلس  علمأساسيات   ، الفائديمحجوب عطية   (1)
  .257المرجع سابق ،  ص  (2)

 دإجمالي عد  السنة

  السكان

 دإجمالي عد

  المواليد

  معدل المواليد الخام

  لكل ألف 

  (**)نسمة  

مجموع              

  الوفيات

معدل الوفيات الخام 

  لكل ألف 

  (***)نسمة 

1983        48716        1341        55.1        183        7.5        

1985        52457        1510        57.6        245        9.3        
1987        55871        1198        42.9        74        2.6        
1989        59576        1338        44.9        104        3.5        
1991        63208        1262        39.9        213        6.7        
1993        66572        1485        44.6        240        7.2        
1995        69385        1224        35.3        214        6.1        
1997        71679        1109        30.9        231        6.4        
1999        73906        112        1.5        93        2.5        
2001        78810        700        17.8        117        3.0        
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و كان�ت س�نة ، مول�ودا  لل�ذكور  55مول�ودة  م�ن اGن�اث و  57اض  معدل  المواليد حيث  بلغ�ت نتيجة  �نخف

ي
حظ  أن عدد المواليد في  الش�عبية  ب�دأ  ف�ي . أذني  السنوات من حيث عدد المواليد بالنسبة  للذكور  1999

السنوات العشر ا)ولي ثم  ا�نخفاض المستمر  منذ  حوالي عشرين سنة ، وأن ھذا ا�نخفاض كان تدريجيا في

  .ازداد بسرعة في العشر ا)خيرة

  :الوفيات  -

تختلف  معد�ت  الوفيات حسب ا)عمار ، أو فئات السن المختلفة حيث توجد أعلى مع�د�ت الوفي�ات  ف�ي أي�ة 

ين وفئ�ات الس�ن الكبي�رة ، وتق�ل  ب�، مجموعة سكانية بين  ا)طفال  والش�يوخ ، أي ب�ين فئ�ات الس�ن الص�غيرة 

و الوفي��ات و الموالي��د  د�ل��ة  .الش��باب  إ� ف��ي  الح��ا�ت الش��اذة مث��ل  الح��وادث و الح��روب و انتش��ار ا)وبئ��ة 

، بع�د أن  يول�د ، والمول�ود ، وعل�ى م�دى ا�ھتم�ام بالحام�ل، كبيرة  على  الحالة  الص�حية العام�ة  ف�ي  الدول�ة

وإزال�ة خط�ر ا)وبئ�ة الت�ي كان�ت ، أمراض ا)طف�الوبتقدم  الطبي ،استطاع  التغلب  والقضاء على الكثير من 

تفتك بم
يين ا)نفس
)1(

.  

. شھدت  منطقة  بني وليد  انخفاضاً  في عدد وفيا ت المواليد  نتيجة  العناية  ا لصحية ،  و التقدم الطب�ي     

لوفيات الذكور  حالة وفاة با)لف ، وادني  معدل   180وبلغ  1985إذ سجلت  أعلى معدل  وفيات  للذكور سنة

. حـالة وفاة108، وصلت إلى  1993حالة  وفاة ، أما  اGناث  فكانت  أعلى نسبة في سنة  33بلغ  1987سنة 

بلغت . حالة حيث تأخذ الوفيات نفس اتجاه المواليد و تبدأ مرتفعة  ثم تنخفض  41بلغت  1999أدناھا في سنة 

ثم استمرت ف�ي ا�نخف�اض ف�ي الس�نوات 1993في سنة  ثم انخفضت ورجعت  ل
رتفاع  1985أعلى نسبة في

ا)خيرة ، وھذا يدل على العناية الصحية وتحسن ا)وضاع المعيشية
)2(

.  

 7.5متوفى أي بنسبة  183مرتفعة ، حيث بلغت  1983يوضح أن نسبة الوفيات كانـت في سنة  9الجدول 

 ،2001، وھ�ي أعل�ى نس�بة حت�ي س�نة ب�ألف  9.3أي بنس�بة  1985مت�وفى س�نة 245بألف ثم ارتفعت لتبل�غ 

-1989بألف، وواصل ا�رتفاع في سنة  2.6بلغ ما نسبته  1987انخفض المعدل ففي سنة 1985وبعد سنة 

وبلغ 2001بألف ، وعاد إلى ا�رتفاع سنة    2.5متوفى بنسبة  93ثم انخفضت مجددا ليبلغ  1993و 1991

  . بألف 3.0

  :الھجرة - :ب

                                                 
  .301،ص 1978جلو المصرية ، القاھرة ،   محمد السيد غRب  و فتحي محمد  صبحي ، السكان ديموغرافيا وجغرافيا ، مكتبة ا(ن )1( 

ع ، مصلحة ا(حوال المدنية مكتب السجل المدني ببني وليد إحصائية بعدد سكان شعبية بني وليد  وتحركاتھم ،مرجع .أ.ش.ل.ع.ج (2)
  . 1سابق ، ص 
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ماعات من مكان Tخر بقص�د العم�ل أو اGقام�ة س�واء كان�ت اGقام�ة دائم�ة أو  بص�فة ھي انتقال ا)فراد والج

بين الدول أو داخل الدولة الواحدة  تشمل ا�نتقال م�ن الري�ف إل�ى المدين�ة أو العك�س أو ح�راك الب�دو ،مؤقتة 

وھي بصفة عامة تعني الحركة عبر المكان ، الرحل بحثا عن الماء  والكj لرعي حيواناتھم 
)1(

 .  

وھ��ي أرق��ـام ،  ب�الرغم م��ن  أھمي��ة حرك�ة الھج��رة ؛ إ� أن اGحص��ائيات الم�ـتوفرة عنھ��ا مح��دودة ج�دا     

وھذه الـبيانات تخص ا)شخاص الذين ينقلون سج
تھم من البلديات ، والفـروع ، تخص ا�نتقال و ا�كتتاب 

ت عائ
تھم إلى سج
ت عائ
تھم الجديدة وانتـقال أسـماء ا)زواج  والزوجات من سج
، التي يقـيمون فيھا 

يخ�ـص  اھ�ذ. بـعد الزواج ، إذا كان يعـيش خارج المنـطقة لذا تظـھر الھجرة في بني وليد بالمـظھر الع�ائلي 

فم��ن خ��
ل تتب��ع  نأو غي��ر الليبي��ي نأم��ا الھج��رة المؤقت��ة لpف��راد ، س��واء م��ن الليبي��ي. ھج��رة أبن��اء المنطق��ة 

)عداد المھاجرين الذين غادروا المدينة وانتقلوا إلى مناطق أخري داخ�ل ليبي�ا ؛ و إحصائيات السجل المدني 

أما خارج الحدود السياسية فتك�ون إل�ى ال�دول . من أھمھا طرابلس وبنغازي و سرت وبعض المدن ا)خرى 

ف�ي اتج�اه  أما الھـجرة الوافدة فتأخذ نفس نمط النزوح أو الھجرة الخارجية ، ولك�ن.  القريبة كتونس ومصر 

معاكس ، أي أن نھايات خطوط ا�نتقال التي استقرت فيھا ھجرة النزوح ؛ ھي نفسھا بدايات الھجرة الواف�دة 

لقد ساعد النق�ل عل�ى ظ�اھرة . ھذا يعني عودة المھاجرين الذين سبق لھم المغادرة  في  السابق . إلى المدينة 

الھجرة من الريف إلى المدن  أو من إقليم إلى آخر
)2(

  -:يمكن تقسيم الھجرة إلى. 

  :الھجرة الداخلية  -1

وا�جتم�اعي  ،   يالتي  كانت إثر النم�و ا�قتص�اد، ھي  ھجرة  ا)فراد  داخل  الجماھيرية إلى  ا لمنطقة 

وبالم�دن  ا)خ�رى ، وبعد  توفر شبكة طرق متطورة  ربطت  المدين�ة  بمجاوراتھ�ا ، الذي  شھدته  المنطقة 

ھجرات القادمة ھ�ي ھج�رات أس�رية قادم�ة لغ�رض ا�س�تقرار ف�ي الم�وطن ا)ص�لي ، بع�د أغلب ال. نجد أن 

الت��ي أغلبھ��ا م��ن ، والھ��روب م��ن ا�زدح��ام الس��كاني ف��ي تل��ك المن��اطق، ت��وفر ف��رص العم��ل المھ��اجر )جلھ��ا

 كان�ت. أما المغادرون فھم قليلون نتيج�ة ا�س�تقرار ا�قتص�ادي وا�جتم�اعي . طرابلس وبنغازي ومصراتة 

أغلب الھجرات المغادرة من المنطقة  لغرض التعليم العالي  حيث لم يكن في المنطقة  سابقاً معاھد علي�ا و� 

  . وكذلك بعض الھجرات للعمل في وظائف غير موجودة بالمنطقة ، جامعات

  

        

        

        

                                                 
  .257،  أساسيات علم السكان، مرجع سابق ،  ص   محجوب عطية الفائدي (1)
  .89،ص1999جغرافية السكان ، منشاة المعارف، اMسكندرية،  يسري ا لجوھري ، (2)
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        (*)(*)(*)(*)    1999––––    1983معدل الهجرة  للمنطقة  معدل الهجرة  للمنطقة  معدل الهجرة  للمنطقة  معدل الهجرة  للمنطقة  : : : :     10الجدول  الجدول  الجدول  الجدول  
  (*)%  مجموع  إناث  ذكور  جملة عدد السكان  السنة

1983        

1985        

1987        

1989        

1991        

1993        

1995        

1997        

1999        

        

48716  

52457  

55871  

59576  

63208  

66572  

69385  

71679  

73900  

  

453  

415  

366  

328  

323  

258  

168  

293  

12  

  

453  

375  

378  

343  

328  

234  

208  

315  

26  

  

906  

790  

744  

671  

651  

492  

376  

608  

38  

1.9  

1.5  

1.3  

1.1  

1.0  

0.7  

0.5  

0.8  

0.05  

            
ع، مصلحة األحوال المدنية بني وليـد ،مكتـب السـجل المـدني ،مـن واقـع اإلحصـائيات الخاصـة  .أ.ش.ل.ع.ج  : المصدر       (*) 

أعويــدات حســين بالحــاج ،    :، اســتنادا إلــى   1، ،ص 2000،بيانــات غيــر منشــور ،ســنة    1999-1969لســنوات    ببالمكتــ

  ،في مدينة بني وليد ، كلية اآلداب جامعة الفـاتح  طـرابلس  أثر التغير  االجتماعي على  العالقـات االجتماعية واالقتصادية

  ..267،ص2000 -1999رسالة ماجستير غير منشورة ،  

x   100 عدد المهاجرين إلى المنطقة: معدل  الهجرة الوافدة أستخرج بواسطة المعادلة اآلتية     *) (* 
)1(..  

  جملة عدد سكان المنطقة                                                                                 

  

أي  بنس�بة  906، حي�ث بلغ�ت ح�والي  1983أن أعداد الھجرة كانت مرتفع�ة ف�ي س�نة  10ي
حظ من الجدول 

أي  744وكانت  1987ثم انخفضت وبشكل  تدريجي في بعض السنوات ، ثم تعود إلى ا�رتفاع سنة %  1.9

مھاجر فقط أي  38حيث  بلغ  1999دل إلى ا�نخفاض ليكون أدنى معدل في سنة، ثم عاد المع%   1.3بنسبة 

  .با)لف  0.05بنسبة 

  :الھجرة الخارجية -2

عربي��ة و ھج��رة   رتتن��وع الھج��رة الخارجي��ة ف��ي المنطق��ة ؛ فمنھ��ا ھج��رات ا)ي��دي العامل��ة س��واء عربي��ة أو غي��

الھجرة المغادرة من المدينة و مجاوراتھا  ف�الغرض  أما. الخبرات العلمية  المختلفة، و ھي غالبا ھجرة  مؤقتة

كما  أن ھناك نسبة . منھا  الدراسة العليا ، و الدقيقة ،وأغلب المھاجرين العرب من مصر والسودان والمغرب 

                                                 
  . 281مرجع سابق ، ص  ،أسس وتطبيقات  السكان جغرافية ، عيانه أبومحمد  فتحى (1)
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وأغلب المھاجرين م�ن ذوي الش�ھادات ، ه العراق من ظروف الحربيمن المھاجرين من العراق بسبب ما تعان

وقل المھاجرون بصفة عامة على نحو كبير  ذل�ك بس�بب . وتختلف نسبتھم من سنة إلى أخرى  .العلمية العالية

حي���ث بلغ���ت  1984فكان���ت أعل���ى ھج���رة س���نة . ك���ان  مفروض���ا عل���ى الجماھيري��ة  يظ��روف الحص���ار ال���ذ

و في ما ب�ين س�نة ، مھاجراً  34إلى  1992مھاجراً وانخفضت في سنة52حوالي 1990وفي سنة ،مھاجرا177

1996مھ�اجرا س�نة  55مھاجراً ثم ارتف�ع الع�دد إل�ى 50- 40كان العدد ما بين 1993-1995
)1(

وق�د أنخف�ض . 

  .عدد المھاجرين نتيجة توقف تنفيذ خطط التنمية وانخفاض عدد العمالة الوافدة الي الجماھيرية 

1999    ––––    1983عدد المهاجرين من المنطقة  إلى عدد السكان  عدد المهاجرين من المنطقة  إلى عدد السكان  عدد المهاجرين من المنطقة  إلى عدد السكان  عدد المهاجرين من المنطقة  إلى عدد السكان  : : : :         11الجدول  الجدول  الجدول  الجدول  
(*)(*)(*)(*)

        

  %*  المھاجرين  السكان جملة عدد  السنة

1983        
1984        
1986        
1988        
1990        
1992        
1994        
1996        
1998        
1999        
        

48716        
50484        
54375        
57611        
61368        
64727        
68105        
70418        
72713        
73900        

296        
132        
106        
103        
127        
139        
323        
148        
285        
18        

0.6        
0.3        
0.2        
0.2        
0.2        
0.2        
0.5        
0.2        
0.4        
0.0        
        

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

-1969الخاصة  بالمكتب لسنوات              ع، مصلحة األحوال المدنية بني وليد ،مكتب السجل المدني ،من واقع اإلحصائيات  .أ.ش.ل.ع.ج  : المصدر  (*)(*)(*)(*)

أعويدات حسين بالحاج ، أثر التغير االجتماعي على العالقـات االجتماعية واالقتصادية    :استنادا إلى  . 1،ص2000يانات غير منشور ،سنة  ،ب  1999

  .267،ص2000 -1999في مدينة بني وليد ، كلية األدب جامعة الفـاتح  طرابلس ، رسالة ماجستير غير منشورة ،  

 x   100   عدد المهاجرين من المنطقة:  ج بواسطة المعادلة اآلتية  معدل  الهجرة المغادرة أستخر   (**) 
)2(

 .    

  جملة عدد سكان المنطقة                                                                                  
  

     

، تك�اد % 0.6مھ�اجراً أي بنس�بة  296ك�ان بھ�ا أعل�ى مع�دل ھج�رة مغ�ادرة  1983أن س�نة  11يوضح الجدول

ك�ان  أغل�ب  المھ�اجرين . مھاجراً لتك�ون النس�بة ص�فر  18حيث بلغ عدد المھاجرين 1999تكون  معدومة سنة 

من العراق، كما سبق اGشارة ومن  الدول ا)فريقية التي تعمل ف�ي الجماھيري�ة ، أم�ا الھج�رات اTس�يوية فكان�ت 

وك��ان  يعم��ل  معظ��م الھن��ود ف��ي مجم��ع ،  791ة ح��ولي نس��م 1994  -1984م��ن الھن��د وبلغ��ت فيم��ا ب��ين س��نة  

                                                 
  . 1، ص 1997مكتب الجوازات والجنسية بني وليد، عن تقرير غير منشور ، ع ، الھجرة الخارجية بمنطقة بني وليد ،.أ .ش.ل.ع.ج (1)
  . 281مرجع سابق ، ص  ،أسس وتطبيقات  السكان جغرافية ، عيانه أبومحمد  ىفتح (2)

www.geo-libya.yoo7.com منتدى جغرافية ليبيا والوطن العربي



57 
  

لق��د بل��غ ع��دد . إيطالي��ا وبلغاري��ا  يعمل��ون ف��ي مج��ال الص��حة  نوالھج��رات ا)وربي��ة م��. الص��ناعات  الص��وفية

1999- 1984مھاجرا في ما بين سنة  1677المھاجرين حوالي 
 )1(

.  

  التركيب السكاني

. ا وذل�ك م�ن حي�ث الحرك�ة والنم�و والبني�ة ا�جتماعي�ة الصفات العام�ة للمجتم�ع والت�ي يمك�ن قياس�ھ ھي تلك    

وتتمثل  صفات  السكان في معرفة تركيبھم من حيث العمر والنوع والحالة ا�جتماعية ، وعدد ا)طف�ال والمھن�ة 

، ومكان اGقامة ومكان المي
د والحالة التعليمية والطبقة ا�جتماعية وغيرھا من الصفات التي تؤثر على تركيب 

جتمعالم
)2(

      .   

  : التركيب العمري-أ

لjعمار شأن كبير في دراسة السكان ذلك )ن نمط توزيعھا في دولة من الدول يكش�ف ع�ن كثي�ر م�ن ص�ـفات   

يھتدي بھا المخططون فالنشاط الحياة ا�قتصادية يعتمد إلى ح�د م�ا عل�ى ع�دد الش�باب الق�ادرين عل�ى العم�ل 
 )3(

 .

س�نة ، وتمث�ل مرحل�ة الطفول�ة والمراھق�ة 15ا)ول�ي أق�ل م�ن :ث مجموعات عمرية تقسيم السكان إلى ث
 نويمك

وفئ�ة  كب�ار  الس�ن  أكث�ر  .  نوتمث�ل  الفئ�ة المنتج�ة الب�الغو  64-15أم�ا  الفئ�ة  الثاني�ة  م�ن . الفئة غير المنتج�ة 

سنة 65من
)4(

قيق ، وجھ�ل الكثي�ر التركيب  العمري  لمنطقة  بني وليد غير دقي�ق ؛ بس�بب غي�اب  التس�جيل ال�د. 

  :وتقسم الفئات العمرية إلى. وخاصة كبار السن )عمارھم بدقة ، وھذا يؤثر على الفئة العمرية ،  من السكان 

وھ�ي فئ�ة غي�ر منتج�ة  تت�أثر كثي�را بع�املي الموالي�د ،وتمث�ل قاع�دة الھ�رم الس�كاني :  14-0فئة ص;غار الس;ن- 1

  . والوفيات 

، وھ�ي الفئ��ة الت�ي تس��ھم ف�ي نم��و الس��كان، ھ��ي الفئ�ة المنتج��ة ف�ي المجتم��ع :  64-15فئ;ة متوس;;طي الس;ن  -2  

ھذه الفئة ھي ا)كثر قدرة على الحركة .وتعتمد عليھا الفئتان ا)خريان 
)5(

.  

ھ��ي الفئ�ة المعال�ة غي��ر ق�ادرة عل�ى اGنت��اج م�ن الرج�ال المتقاع��دين :  فم;ا ف;وق 65فئ;ة كب;ار الس;ن م;;ن  -3

ي ا�نخف��اض ف��ي مع��دل الوفي��ات  و توقع��ات الحي��اة ا)ط��ول إل��ى زي��ادة نس��بة ي��ؤد. واGن��اث كبي��رات الس��ن 

مجموعات ما فوق سن اGنتاج
 )1(

أما القوى العاملة أو ا)فراد في سن العمل بغض النظر عما إذا شاركوا في . 

ين ھم في سن العمل الفعلي أم �، ھي جزء من إجمالي عدد السكان وقوة العمل الفعلية بتحديد أعداد السكان الذ

                                                 
  . 2مكتب الجوازات والجنسية بني وليد، مرجع سابق  ، ص ع ، الھجرة الخارجية بمنطقة بني وليد ،.أ .ش.ل.ع.ج (1)
  . 129،  أساسيات علم السكان، مرجع سابق ،  ص  محجوب عطية الفائدي  (2)
  .120وھيبة ،في جغرافية السكان ،مرجع سابق  ،ص محمدعبد الفتاح  (3)
  . 218، ص 1980عباس فاضل السعدي ،دراسات في جغرافية السكان، منشاة المعارف ، اMسكندرية ،  (4)
  .  324-323، صفحات  قفتحي محمد أبو عيانه ،جغرافية السكان أسس وتطبيقات ، مرجع ساب (5)

، ق،مرجDع سDاب2000المخطDط الشDامل  وليDد بنDىل التقرير النھDائي،لمرافق بالتعاون مع شركة بولسيرفس،اللجنة الشعبية لع.أ.ش.ل.ع.ج(1) 
  .42ص
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سنة وال�ذين يمثل�ون حج�م العم�ل بالش�عبية ث�م يخص�م ع�دد الطلب�ة ف�ي ھ�ذه الفئ�ة العمري�ة 64-15العمل أي من 

  .فتحصل على قوة العمل الفعلية والمطلوبة للمساھمة في النشاط ا�قتصادي بالشعبية

  :التركيب النوعي -ب

يحص�ل  . و تع�رف بنس�بة الن�وع ، م�ن اGن�اث  100يعبر عن التركيب  النوعي للسكان بنسبة  الذكور لكل  

حيث  يتساوى ع�دد  ال�ذكور   100عليھا  بقسمة عدد  الذكور على عدد  اGناث  الكلي ، و يضرب  الناتج في 

  ةو اGناث ، تكون  نسبة  النـوع  مئة  إذا  زاد عدد الذكور عل�ى ع�دد اGن�اث  كان�ت  النس�بة  أكث�ر  م�ن  مائ�

بة عن  مئة  إذا  كان  الذكور دون اGناث عددا في  حين  تقل  النس
)1(

 .  

نسبة النوع  في شعبية بني وليدنسبة النوع  في شعبية بني وليدنسبة النوع  في شعبية بني وليدنسبة النوع  في شعبية بني وليد: : : :     12الجدول  الجدول  الجدول  الجدول  
(*)(*)(*)(*)

        

(*)%     إناث ذكور السنة
 

1983        
1985        
1987        
1989        
1991        
1993        
1995        
1997        
1999        
2001        

23.630        
25.543        
27.359        
29.231        
31.053        
32.653        
34.150        
35.316        
36.414        
38.853        

        

25.086        
26.914        
28.512        
30.345        
32.155        
33.919        
35.235        
36.363        
37.486        
39.957        

94.2        
94.9        
96        
96        
96.6        
97        
97        
97.1        
97.2        
97.2 

  ع، مصلحة األحوال المدنية بني وليد ،مكتب السجل المدني ،من واقع اإلحصائيات الخاصة.أ.ش.ل.ع.ج  : المصدر  (*)          

أعويدات حسين بالحاج ، أثر التغير االجتماعي على    :، استنادا إلى  1،ص2000،بيانات غير منشور ،سنة   1999-1969بالمكتب  

 -1999العالقـات االجتماعية واالقتصادية في مدينة بني وليد ، كلية األدب جامعة الفـاتح  طرابلس ، رسالة ماجستير غير منشورة ،  

  .267،ص2000

  x  100 عدد الذكور= النوع     نسبة: نسبة النوع أستخرج بواسطة المعادلة اآلتية    ) (** 
)3(

....  

  عدد اإلناث                                                                                       
  

حي�ث إن�ه   1995  -1984حسب  المح
ت بالمنطقة لس�نوات  ثيوضح  توزيع  الذكور واGنا  12الجدول  

أعل�ى م�ن نس�بة  1995وكان�ت نس�بة اGن�اث س�نة . م�ن ع�دد  اGن�اث  كان ع�دد  ال�ذكور أدن�ي 1985في سنة 

ن
حظ  أن  نسبة النوع  ترتفع  ت�دريجيا  فكان�ت  ،  كانت نسبة  اGناث أعلى من  الذكور   2001الذكور سنة 

                                                 
  . 212عباس فاضل السعدي ، دراسات في جغرافية السكان، مرجع سابق ، ص  (2)
  . 134،  أساسيات علم السكان، مرجع سابق ،  ص  محجوب عطية الفائدي (3)
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أم�ا  ف�ي  س�نة . 1993م�ن  نس�بة الن�وع س�نة %  97ثم ارتفعت  لتص�ل  إل�ى %  94.2حوالي   1983سنة  

  % 97.2ت نسبة النوع حوالي فبلغ  2001

  : الجانب ا�جتماعي-ثانياً 

للجانب  ا�جتماعي  تأثير  كبير على  النقل  في  المدينة  ومجاوراتھا  من جھتين ، ا)ولي  إيجابية  تتمث�ل  

ك�ان  م�ن  نت�ائج  تق�دم  . في  تقريب  المس�افة  داخ�ل  المنطق�ة  أو خارجھ�ا  و س�اھم  النق�ل  فيھ�ا ب�دور كبي�ر 

لنقل  في  القرن  العشرين  أن  أصبح  ا�تصال  بين  الجماعات  المختلفة  سھ
  وميسورا  و من  ثم انتشر ا

السكان
)1(

الجانب السلبي أن منطقة  بني وليد  ذات تجمعات قبلية  أي كل قبيلة تق�يم عل�ى رقع�ة مح�ددة تض�م . 

والمساكن تكون متقاربة بشكل كبير نتيجة البناء بدون ، ومن أجل التوسع المستقبلي للقبيلة ، أفراد القبيلة حاليا 

ھذه القبائل كثيرا ما ترفض مد الط�رق عب�ر أرض القبيل�ة لع�دة أس�باب منھ�ا  أن م�د ھ�ذه الخط�وط .  تخطيط  

واTخ��ر رف��ض القبيل��ة أن تم��ر الخط��وط عب��ر أرض��ھا للحف��اظ عل��ى ، س��يؤدي إل��ى ھ��دم الكثي��ر م��ن المب��اني

القبيل�ة  ءوالخ�وف عل�ى أبن�ا،  روح ا�نتماء القبلي المؤثر في معظ�م الس�كان ليزاخصوصية القبيلة ، حيث � 

أن اGنسان في المجتمعات التقليدي والزراعي�ة والنامي�ة ينظ�ر دائم�ا إل�ى .من الحوادث التي تخلقھا طرق النقل 

ت ، والتخط�يط ينطل�ق الماضي  والتاريخ فھو مشدود دائما إلى العادات والتقاليد بل وربما ا)س�اطير والخراف�ا

دائم��ا م��ن الحاض��ر وينظ��ر إل��ى المس��تقبل ف��
 يھم��ه الماض��ي إ� بالق��در ال��ذي يفي��ده ف��ي بن��اء ص��ورة وص��رح 

المستقبل ومن ھنا تظھر المشكلة في أن اGنسان يعتقد أن التخطيط الحضري أفسد عليه راحته ودفعه إلى عالم 

مرحل��ة م��ن الس��لبية أو ال��تھجم عل��ى المخط��ط وبرامج��ه مجھ��ول بالنس��بة إلي��ه، فيب��دأ اGنس��ان � ش��عوريا ف��ي 

وأساليبه، وتزداد ھذه الصورة تعقيدا إذا مس التخطيط حياة ھذا اGنسان ا�جتماعية والمعنوية
)2(

 .  

عشائر 5وعلى ھذا ا)ساس نجد أن المنطقة تتكون من
(*)

  -:قبيلة ھي 55وقسمت إلى. 

و  العواس�ة و  الز�ب�ة و  الض�باعة و  تش�ة و   التلم�ـاالص�يعان و الس�كبة و القطان :عشيرة السعدات -1

  .الدعكة و  المواقش  و البقاقرة

المناس�لة و الع��ورة و الج
لط�ة و الطبيق��ات وال�دروع والياق��ات والنقارط�ة وأبن��اء :  عش;يرة الجمامل;;ة  -2

  .سعد r و الدلول و الزبيدات

الفقھاء و الزمامة والحـبلة و الفشالمة و القنادي و و ةالنورة و الرزقة و المساعدي:  عشيرة السبائع  -3

  .مالتربة و التخاخة و الخواز

                                                 
  . 89السكان ،مرجع سابق  ، صيسري الجوھري ،جغرافية  (1)
  .103، ص1990على الحوات،التخطيط الحضري ،  الدار الجماھيرية للنشر والتوزيع واMعRن، مصراته،  (2)

  .تجمعات كبيرة ذات طابع تاريخي وتقليدي : العشائر (*) 
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الدوائرة و ا)فارنة و الحلمة والقوائ�ـدة والس�رارة و الحص�نة والت
لس�ة و :عشيرة الف?دنة الوسطيين  -4

  .السھول و الغزا�ت والحدادة والطبول 

عش;;يرة  الل;;وطيين  -5
(*)

و  ةو أو�د أب��ي راس والكميع��ات و ا�س��ـاحقة و اللطف�� العطي��ات و المناص��ير:  

الزي��ادات و الفطم��ان و الجمامل��ة  و البراغث��ة و الزع��رة و الب��دور
)1(

يرج��ع  أص��ل  الس��كان  الح��اليين  إل��ى  . 

قبيلتين  رئيسيتين إلى  قبائ�ل لحم�ات 
(*)

وأف�راد  ص�اروا ج�دوداً لقبائ�ل م�ن نس�لھم وق�د جمعھ�م عل�ى م�وطن   

ن ا)صليتين وھما المطارفة أصل القبيلتي
(*)

بنو  مطرف و الزكاروة
(*)

بنو زك�ري  ث�م أمت�زج الس�كان بع
ق�ة 

تنتشر قرى القبائل على ضفتي  الوادي المنحدر سيله نحو الشرق وكان�ت تس�مي الق�رى . النسب والمصاھرة

ق دائ��ري قص��وراً أم��ا اTن فق��د أص��بحت بن��ي ولي��د مدين��ة حديث��ة ف��ي ش��كل خط��ين مت��وازيين يربطھم��ا طري��

حديث
)2(

   .  

انضمت  إلى  ھذه  القبائل قبائل أخرى  اندمجت وارتبطت مع أھلھا ا)صليين بمرور ال�زمن  وأص�بحوا   

كيان��ا  واح��دا  ، وزاد  م��ن ھ��ذا  الت��رابط ع
ق��ات  المص��اھرة ب��ين ھ��ذه القبائ��ل ،  فقوي��ت  وزاد  ال��ت
حم  

تماسكة  ،تربطھم  ع
قة  ال�دم  وال�روابط ا�جتماعي�ة  ويعيش  سكان كل  قبيلة وحدة  واحدة  م.  والتصاھر

أنھا  ذات  أصل  واحد  وقبيلة  واحدة ھي  قبيلة  ورفلة    �ھذه  القبائل رغم  تعددھا  إ. والعادات  والتقاليد 

بربري��ة وھ��و  أس��م لقبيل��ة "  أرفل��ة"وكلم��ة  .  تطل��ق  عل��ى  القبيل��ة  وعل��ى  ا)رض  الت��ي تملكھ��ا "  أرفل��ة"

برية كانت تسكن ھذه المنطقة وحرفت إلى ورفلةبر
)3(

 .  

فف�ي المجتمع�ات المتخلف�ة تك�ون ، ھناك ارتباط وثي�ق م�ا ب�ين المس�توى الحض�ري للمجتم�ع وتط�ور النق�ل 

. الحاجة إلى النقل  في  أضيق  الحدود ، بينما  تزداد  الحاجة إلى النقل كما ونوع�ا ف�ي المجتمع�ات المتقدم�ة

الع
ق�ات البش�رية ب�ين ا)جن�اس ،  نتزايد حركة السكان  واخت
طھم مما أثر ف�ي كثي�ر م�كما أدى النقل إلى 

وسقطت كثير من أسوار العزلة بين الجماعات السكانية في البيئات المختلفة ، وأصبح التبادل المستمر الناتج 

عن سھولة ا�تصال سمة مميزة لھذا العصر
 )1(

.  

        

        

                                                 
  .مجري وادي بني وليد عند وادي ديناروھي  نتيجة استقرار مجموعة من سكان المنطقة فوق التRل الشرقية بنھاية -اللوطيين (*)

  .52- 51- 50،مرجع سابق ، صفحات داھية السياسة وفارس الجھاد محمد المرزوقي ، عبد النبي بلخير،  (1)
  . شعب  القبائل وأقسامھا  : لحمات   (*)
  .وتضم العطيات البراغثة واللطفة الزيادات وبعض من السبائع :المطارفة  (*)
  .م السكبه والقطانشة حالياوتض:الزكاروة   (*)

  . 18 -  17، مرجع سابق ، صفحات   1923  حولھاوليد وما  ببنيمنطقة تجمع المجاھدين   احتRلعمر محمد المجذوب الزبيدي ،  (2)
  .48، مرجع سابق ، صداھية السياسة وفارس الجھاد محمد المرزوقي ، عبد النبي بلخير،  (3)

 .23جغرافية النقل ،مرجع  سابق، ص  أحمد حبيب رسول ، دراسات في )1(
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            (*)(*)(*)(*)    توزيع القبائلتوزيع القبائلتوزيع القبائلتوزيع القبائل: : : :     11الشكل  الشكل  الشكل  الشكل  

  

، فـاديكو    البلديةومكتب المشاريع    الهندسية  لالستشاراتأ ، اللجنة الشعبية للمرافق بالتعاون مع شركة بولسيرفس  .ش.ل.ع ج، (*)(*)(*)(*)   

  .114، ص 57التقرير النهائي تقرير رقم    2000، المخطط الشامل    وليد بنى، بولندا -وارسو

  

وليد تمتد على طول وادي بن�ي ولي�د بش�كل متق�ارب ومت�داخل ، ھ�ذا  يتضح أن قبائل منطقة بني 11من الشكل

التقارب والت
حم في مكان السكن وصلة القربة مث
 عائقا كبيرا علي امتداد الطرق بين ھ�ذه القبائ�ل وف�ي ھ�ذه 

       .ا)حياء

ى تنمي�ة المجتمع�ات و يعتبر النقل من القطاعات المھمة التي لھا تأثير مباشر على الجانب ا�جتماعي ، وعل�  

يعد النقل من عناصر التنمي�ة ا�جتماعي�ة ف�
 . النائية ، و نشر الوعي بين المواطنين وتحسين ظروف عيشھم 

وجود  للتنمية  بدون  نقل ،  وان أية  دولة تتمتع  بوسائل نقل  متطورة ،  يؤدي بدون شك إلى تطور المنطقة 

خرى شھد النقل فيھا تطورا ملحوضا على خ
ف ما كان موجودا بشكل سريع و بني وليد شأنھا شأن المدن ا)

إض�افة .  حيث أصبحت ھناك شبكة من الطرق الحديثة تربطھا بمختلف المن�اطق ف�ي الجماھيري�ة، قبل الثورة 

ك�ذلك توج�د ش�بكة م�ن الط�رق الزراعي�ة الت�ي . إلى الطرق الداخلية التي تربط مركز المدينة با)حياء السكنية 

تعتبر المدينة نظاما نسيجيا من الع
قات ا�جتماعي�ة،  والثقافي�ة  ، مدينة بالوديان ا لزراعية  من حولھا تربط ال

والسياسية وا�قتصادية واGدارية المتشابكة ،  وتبقى المدينة قوية مادام النسيج محكما
)1(

رغم كثرة القبائل في . 

                                                 
  .110فتحي محمد أبوعيانة ،جغرافية السكان أسس وتطبيقات ، مرجع سابق ،ص  (1)
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موية ومقوية للبناء ا�جتماعي في ھذه المدينة وقد حافظ�ت الشعبية ، وتنوع تسميتھا ، إ� أنھا ترتبط بروابط د

قبيلة ورفلة عبر الزمن على وحدة بنائھا
)2(

.   

وقد س�اھمت ط�رق .ھذا ما يمكن م
حظته في المنطقة بوضوح عند تعرض القبيلة أو أحد أفرادھا Tي أدي 

عل��ى اس��تقرار الس��كان ف��ي  النق��ل ف��ي رب��ط الس��كان ف��ي المدين��ة بمجاوراتھ��ا ، وقص��رت المس��افات ، وس��اعدت

لتنقل من أماكنھم سعيا وراء حاجياتھم المختلفة والسكن في مناطق قريب�ة م�ن  يمناطقھم الحالية ، حيث � داع

كثي�راًُ◌ م�ا وقف�ت القبيل�ة ف�ي طري�ق م�د خط�وط النق�ل ولع�ل أث�ر الجان�ب  . أھليھم حي�ث ق�ام النق�ل بھ�ذا ال�دور 

فيذ المخطط العام الذي وقفت العديد من الصعوبات في طريق تنفي�ذه ا�جتماعي  يظھر  واضحاًُ◌  في تأخر تن

ولعله من صعوبات التخطيط  وقوف جماعة أو جماعات معين�ة ض�د ج�زء . ، كان أبرزھا الجانب ا�جتماعي 

من المخطط نظرا لتعارضه مع مصالحھا كان يقف سكان حي ما ضد مشروع طريق يمر من منتصف حييھم 

بعض مساكنھمالسكني ويتطلب ھدم 
)3(

 .  

  :الجانب ا�قتصادي - ثالثاً 

م�ن . تعد شبكة  النقل  بمختلف أنواعھا أحد الشرايين الھامة  التي  يتدفق  من خ
لھا  النشاط  ا�قتص�ادي  

وتتزاي�د أھمي�ة ، بين وسائل النقل المتعددة يمارس النقل البري دوراً بارزاً ورئيسياً في نقل البض�ائع والرك�اب 

وسائل النقل البري ؛ مثل السيارات و المركبات العامه في دول العالم كافة ربالنقل ع
  )4(

.  

  :الصناعة  -أ

تعتبر الصناعة من أھم العوامل الم�ؤثرة ف�ي ا�قتص�اد ، و بقي�ام الث�ورة  ت�م ا�ھتم�ام بالص�ناعة وق�د ت�م تنفي�ذ  

  ،نع البدل العربية والم
بس الداخليةومص ،العديد من المشروعات الصناعية ومنھا مجمع الصناعات الصوفية 

كان�ت . التي تھدف إلى تغطية متطلبات السوق  المحل�ي ، والعديد من التشاركيات  الصغيرة ، ومصنع ا)حذية

الصناعة في المنطقة بدائية وتقليدية ، تعتمد على الخامات المتوفرة محلياً ،  وھي في  الغالب تكون إلى جانب 

تط��ورت الص��ناعة بالمنطق��ة حي��ث  . وي ، متمثل��ة ف��ي الص��ناعات الجلدي��ة و الص��وفية العم��ل الزراع��ي والرع��

أقيمت مجموعة من المصانع مثل  مجمع  الصناعات الصوفية ،و مص�نع  الب�دل  العربي�ة ، و مص�نع  تكري�ر 

كم���ا أنش���ئت مجموع���ة م���ن . مي���اه  الش���رب، و مص���نع  الم
ب���س  الداخلي���ة ، والرياض���ية ومص���نع ا)حذي���ة 

وص�ناعة م�واد  ةركيات الصناعية مثل صناعة الغزل والنس�يج والص�ناعات الجلدي�ة والص�ناعات  اللدائني�التشا

البناء وصناعة ا)ع
ف والمطاحن والصناعات الھندسية والمعدنية 
)1(

.   

                                                 
  .175،ص  أعويدات حسين بالحاج ، أثر التغير اSجتماعي على العRقات اSجتماعية واSقتصادية في مدينة بني وليد ، مرجع سابق  (2)
  . 107ضري ،   مرجع سابق ، ص على الحوات ، التخطيط الح (3)
  . 225،ص قسميرة إبراھيم أيوب ،اقتصاديات النقل ، مرجع ساب (4)

  . 57ص ق، مرجع ساب 2002-  2001ع، دراسة التنمية المكانية الصناعية لشعبية بني وليد ، .أ.ش.ل.ع.ج         (1)
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ي  يشھد قطاع الصناعة اھتماماً كبيراََ◌ من قبل الشعبية ، وذلك ل
ستفادة قدر اGمكان من الموارد المتوفرة ف

الشعبية ، سواء كانت مواد خام ؛ من صوف ا)غنام أو موارد طبيعية كالتي يصنع منھا الب
ط  ، ومواد البناء 

لم يكن للنقل في المراحل ا)ولي م�ن الص�ناعة أھمي�ة ف�ي . أو تشغيل القوة البشرية المتمثلة في ا)يدي العاملة 

لمرحل�ة تق�وم عل�ى الخام�ات المحلي�ة وان المنتج�ات عملية التوطن الص�ناعي ،)ن الص�ناعة كان�ت ف�ي  ھ�ذه  ا

ولكن بتطور الصناعة زاد اGنتاج  كثيراً ، كما زاد الطلب على . كانت تسوق ضمن منطقة قريبة من المصنع 

المنتج��ات ، فظھ��رت الحاج��ة  إل��ى تحس��ين وتط��وير وس��ائل النق��ل ؛ )ج��ل ض��مان إيص��ال المص��نوعات إل��ى 

 لنقل عام
 مھما من عوامل التوطن الصناعيا)سواق البعيدة وھكذا أصبح ا
)2(

 .  

        (*)(*)(*)(*)توزيع المنشآت الصناعية  توزيع المنشآت الصناعية  توزيع المنشآت الصناعية  توزيع المنشآت الصناعية  :  :  :  :      12الشكل  الشكل  الشكل  الشكل  

  

  .2004الدراسة الميدانية    إلىمن عمل الطالبة استنادا  : المصدر  (*)                  
  

   

  

مدينة وذلك لتسھيل عملي�ة يبين تركز المنشآت الصناعية بمحاذاة الطرق وخاصة في مركز ال 12الشكل   

  :وفيما يلي شئ من التفصيل عن ھذه المصانع . الحركة 

  

                                                 
  .85أحمد حبيب رسول ، جغرافية الصناعية ، مرجع السابق ،ص  (2)
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    :  مجمع الصناعات الصوفية: أو�ً 

ملي�ون  40ھ�ذا  المجم�ع  تك�اليفبلغت . ھكتار  1 بحواليعلى مساحة من ا)رض تقدر  1979ه عام ؤتم إنشا  

،  مصنع السجاد المنسوجو ، مصنع السجاد اللباد:ي ھ؛  مصانع 5يضم بداخلة .  1983وتم افتتاحه عام  ،دينار 

م��ن أھ��م المص��انع  يع��د مجم��ع الص��ناعات الص��وفية. مص��نع الغ��زل  ، و التريك��و ،مص��نع الم
ب��س الص��وفية و 

و ساھم ويساھم وبصورة كبيرة في التنمي�ة الص�ناعية بالش�عبية بش�كل خ�اص والجماھيري�ة بش�كل ، بالجماھيرية 

ع��ام
)1(

  ف��ي أص��وافھا  م��ن  ا)غن��ام  يس��تفاد   كبي��رة م��ن ع��داد أنتيج��ة لت��وفر  الموق��ع   ي��ار ھ��ذااخت ك��ان  لق��د .  

تتواجد  مواقع  بع�ض  الص�ناعات عن�د  م�واطن  خاماتھ�ا . الصوفية   الم
بس  لصناعة ،  ا)دوية  الصناعات

مصدر خاماتھا وأسواقھا  ا)ولية ، أو في مناطق  توافر  مصادر  طاقتھا ، أو عند أسواقھا أو في مناطق تتوسط 

نابعا  من تأثير  تكلفة  النقل
)2(

يقع  المص�نع عل�ى طري�ق  بن�ي ولي�د  الس�دادة  ويع�رف  ف�ي المنطق�ة  بطري�ق  .  

لقد  تدھورت  حالة  المصنع  في  السنوات  السابقة  نتيجة  منافسة  المنتجات المستوردة م�ن حي�ث .  المصنع  

تم  وضع  برنامج  لتسويق ھذه  المنتجات و تصديرھا  إلى . تكدس المنتجات   السعر،  � الجودة  مما أدي إلى

�بد  للصناعة ان تصرف  إنتاجھا سواء أكان ھذا التصريف داخليا للمس�تھلك . الخارج في السنتين   ا)خيرتين 

المحلي، أو كان  لjسواق الخارجية عن طريق التصدير
 )3(

 .  
  

  : ية مجمع الصناعات الھندس: ثانياً 

يعد من الصناعات المھمة الت�ي ت�م توطينھ�ا ، وھ�و عب�ارة ع�ن مجموع�ة م�ن ال�ورش الص�ناعية المتكامل�ة تض�م 

آلة متطورة تكنولوجيا ، في الفترة ا)خيرة ، تم فصل وتحوير ھذه  الورش لتصبح مصانع  مستقلة  350حوالي 

 7اسطوانات الغاز، كما يوجد ف�ي الش�عبية  ھذه  المصانع  مصنع  الغسا�ت  المنزلية ، و مصنع. عن  بعضھا 

تشاركيات في  9عدد  دكما يوج.  تشاركيات لصناعة ا)حذية المختلفة  6تشاركيات لصناعة الم
بس التريكو، و

تش��اركيه  12إض��افة إل��ى . تش��اركيه لص��ناعة م��واد البن��اء  17مج��ال الص��ناعات الكيماوي��ة واللدائني��ة ، وع��دد 

أما  قطاع  ا)ثاث والورق فع�دد التش�اركيات . دنية من أبواب ونوافذ وأس
ك وغيرھا للصناعات الھندسية والمع

تش�اركيات Gنت�اج  3وف�ي قط�اع المط�احن وا)ع�
ف يوج�د بالش�عبية . تش�اركيه )عم�ال النج�ارة  21يصل إلى 

أع
ف الحيوانات
)4(

 .  

  

  
                                                 

  .58، مركز البحوث الصناعية ، مرجع سابق ،ص  2002-  2001ع، دراسة التنمية المكانية الصناعية لشعبية بني وليد ، .أ.ش.ل.ع ج (1)
  .85،ص 1985 ، بيروت ، والنشردار النھضة العربية للطباعة أحمد حبيب رسول ،جغرافية الصناعة،  (2)
  . 85، ص 1980،  اMسكندرية ،المعارف  ،منشأةم الصناعية في العال الجغرافية ،الصقار فؤاد محمد (3)
،مركز البحوث الصناعية، مرجع سابق ، صفحات  2002-  2001ع، دراسة التنمية المكانية الصناعية لشعبية بني وليد ، .أ.ش.ل.ج ع (4)
59– 61.  
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  :مصنع اBحذية : ثالثاً   

بطاق�ة   مت�راً مربع�اً  13.214مساحة من ا)رض تق�در بح�والي على  1991بدأ  اGنتاج بالمصنع في سنة 

وبل�غ ع�دد الع�املين ف�ي ع�ام . زوج من ا)حذية سنوياً لمختلف ا)عمار وا)نواع  112.500إنتاجية تقدر بـ 

يق��وم المص��نع بتس��ويق منتجات��ه إل��ى الجمعي��ات . من��ـتجا م��ن ع��املين وإداري��ين  وفن��ـيين  76ح��والي  1997

 شاركيات ، ورغم ذلك يعاني من تكدس اGنتاج نتيجة لقلة الطلبوا)فراد و الت
)1(

 .  

  :مصنع الم?بس الداخلية والرياضية : رابعا

أنشأت الدولة ھذا المصنع Gنتاج الم
بس الداخلية والرياضية ، وكان المستھدف أن تصل الطاقة اGنتاجية 

اخل المنطقة وخارجھايشتغل بالمصنع منتجون من د. قطعة سنوياً  1.000.000إلى 
)2(

.  

  :مصنع البدل العربية : خامساً 

 8ويعم��ل المص��نع بوردي��ة واح��دة بمع��دل  1984وب��دأ إنتاج��ه س��نة  1983ع��ام  يت��م تأس��يس المص��نع ف��   

بدل�ة  ھ�ذا المص�نع م�ن المش�اريع الص�غيرة حي�ث يص�ل ع�دد  300يقدر اGنتاج اليومي ب�ـ .  ساعات يومياَ  

أما حالة المصنع اTن فھي متردية بصورة كبيرة ، حي�ث يع�اني م�ن ع�دم تس�ويق  .عام
 97العمال فيه إلى 

منتجاته وتكدسھا في المخازن ، مما أدى إلى عدم دفع أجور المنتجين ، وتوقف اGنتاج وعزوف الكثير منھم 

حلييعود سبب ھذا الوضع إلى منافسة السلع المستوردة وبأسعار رخيصة مقارنة باGنتاج الم. عن العمل
 )3(

 .  

باGضافة الي ھذه المص�نع و التش�اركيات ھن�اك معام�ل ومخ�ابز لص�نع الحلوي�ات والخب�ز وأث�اث المنزل�ي 

و كان لوجود ھذه المصانع  توفير وسائل مواص
ت لھذا . تنتشر على الطرق في أنحاء مختلفة من الشعبية 

ت ھ�ذه المص�انع و التش�اركيات المتفرع�ة النوع من السلع إضافة الي المركبات التي تنقل العاملون وكذلك آذ

وھ��ذه . من��ه ال��ي تحس��ن الحال��ة ا�قتص��ادية للع��املين والت��ي س��اھمت بالت��الي ف��ي أمتل��ك مركب��ات خاص��ة 

التشاركيات تم إنشاؤھا علي الطريق العام وذلك لسھولة الوصول اليھا وسھولة تسويق منتجاتھا وھذا يس�بب 

أوق��ات ال��ذروة عن��دما يص��دف خ��روج العم��ال م��ن المص��انع  ازدح��ام وإرب��اك لعملي��ة الحرك��ة  خاص��ة ف��ي

والموظفون من مكاتبھم ، خاصة وإنه ھناك بعض المصانع التي تمتلك ح�اف
ت كبي�رة والت�ي تعرق�ل حرك�ة 

المرور،إضافة الي مركبات العاملين الخاصة والتي تخرج في نفس الوق�ت تقريب�ا والت�ي كغيرھ�ا ت�ؤدي ال�ي 

  . ازدحام وحدوث الحوادث 

  

  

                                                 
  . 198ص  بني وليد، مرجع سابق ، ثر التغير اSجتماعي على العRقات اSجتماعية واSقتصادية في مدينةأ أعويدات حسين ، (1)
  .194المرجع السابق ، ص  (2)
  .196المرجع السابق ، ص  (3)
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    -:الزراعة   -ب

ساعد وقوع المنطقة  وس�ط س�ھول مس�تغلة ف�ي إنت�اج الخض�ار والفواك�ه والحب�وب و البق�ول عل�ى ت�أمين     

كما زادت  حاجة سكان المدينة إل�ى الم�واد الغذائي�ة ، م�ع تزاي�د ع�دد الس�كان  . حاجة سكان المنطقة من الغذاء 

دراتھم  الشرائية ، وتنوع  وتعدد متطلباتھم م�ن الس�لع ومع تحسن مستوي حياتھم الذي انعكس على  ارتفاع  ق

  .إن وجود مثل ھذا الظھير يؤمن جزءاً من الحاجات الغذائية للمدينة .  المختلفة 

مع التزايد السكاني ، وتنوع الحاجات ا�ستھ
كية للسكان نتيجة �رتفاع مس�تواھم الحض�اري ، أص�بح ھ�ذا  

نظراً لوقوع المدينة . ت مدينة بني وليد ، ومجاوراتھا من المواد الغذائية الظھير عاجزاً عن تأمين كل احتياجا

في مكان بعيد عن المناطق التي تزودھا بما تحتاجه من خضار وفواك�ه وحب�وب ، مث�ل ط�رابلس ومص�راتة و 

ف تزداد ا)ھمية Gنشاء طرق حديثة لجلب المنتجات الزراعية إلى المنطقة في وقت قصير، لتفادي س�رعة  تل�

. ھذه  المنتجات ، و إن  كانت ھذه المنتجات  ذات  أسعار أكثر  ارتفاعا  مما  ھي  عليه  في مناطق  اGنتاج  

. إلى جانب ما تتعرض إليه السلع من تلف وخاصة في أشھر الصيف ،  حيث تتلف الخضار والفواكه بسرعة 

ت�زرع  .  لخصبة نسبياً ، الص�الحة  للزراع�ة إن  الظھير  الزراعي  يمثل مجموعة  من  ا)ودية  ذات التربة ا

ت�ؤمن بن�ي ولي�د حاجاتھ�ا م�ن . في  ھ�ذه  ا)ودي�ة  ا)ش�جار  المثم�رة ، ھ�ذا  باGض�افة  إل�ى  أن�واع  الحب�وب 

التمور والزيتون  والبط�يخ وبع�ض الخض�ار وم�ن الن�ادر وج�ود  ف�ائض ع�ن الحاج�ة حي�ث يس�تھلك ف�ي إط�ار 

، الذي يعصر ويستھلك في إطار العائلةالعائلة  المنتجة مثل الزيتون 
)1(

.  

تـعد الزراعة من أقـدم الحـرف التي مارسـھا اGنسان على وجه البسيطة ،  ولقد اشتعل سكان الش�عبية ف�ي   

الزراعة ، حيث كانت الحرفة ا)ساسية مع الرعي وتربية الحيوان ، مارس سكان المنطقة الزراعة في ا)ودية 


د ، حيث زرعوا أشجار الزيتون والنخيل ، وبع�ض أن�واع أش�جار الفاكھ�ة ، مث�ل  الرم�ان القريبة و وادي الب

جانب   إلىكانت تزرع ھذه المحاصيل . حد اTن بزراعة ا)ودية البعيدة بالقمح والشعير  إلىويقومون . والتين 

وبع�د المس�افة ، أنھا عنصر ضروري في غذاء أھل  المنطقة ،  فھ�ي � تتع�رض لل�ـتلف  م�ن ج�راء  الحم�ل  

أكث��ر لحص��د  أوالقم��ح أو الش��عير ف��ي ال��وادي  لم��دة  ق��د  تص��ل  ش��ھرا  جحي��ث يبق��ى ص��احب ال��زرع بع��د نض��

النق�ل  ف�ي ذل�ك  الوق�ت ، حي�ث كان�ت   ل� يمكنه  الرج�وع  ف�ي  نف�س الي�وم  لع�دم ت�وفر  وس�ائ.  المحصول 

أما اليوم فانتشرت الزراعة في ا)ودية . رابية وسائل المواص
ت بدائية جداً  تتمثل  في الحيوانات  و مسالك ت

إ� وقت�اَ قص�يرا،  وأص�بحت ا)ودي�ة الت�ي ت�زرع ف�ي الس�ابق  قيھ�ا  � يس�تغرإلالبعيدة حي�ث أص�بح الوص�ول 

وت�ؤذي ط�رق المواص�
ت  . بصورة موسمية عقب سقوط ا)مطار مزارع يتوفر فيھا مختلف أن�واع ا)ش�جار 

ترك�زت المجموع�ات . راضي  الزراعية ،  وقيام  مجتمع�ات  زراعي�ة  جدي�دة دوراً مھما  في  استص
ح  ا)

                                                 
مرجع سابق  ، ، مركز البحوث الصناعية  ،  2002-  2001دراسة  التنمية المكانية الصناعية لشعبية بني وليد ، ع ، .أ .ش.ل.ع.ج (1)
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السكانية في منطقة الدراسة منذ القدم بالقرب من اTب�ار، وعل�ى ض�فاف ال�وادي ، حي�ث كان�ت الزراع�ة بدائي�ة 

بلغ��ت نس��بة مس��احة  ا)راض��ي . بس��يطة ، ث��م  زاد ا�ھتم��ام بالزراع��ة ، و استص��لحت  العدي��د م��ن ا)راض��ي 

بلغ�ت مس�احة %. 2.80 هھكت�اراً مروي�اً أي م�ا نس�بت 829ھكت�اراً منھ�ا  29577حوالي  1995الزراعية سنة 

ھكت�ار م�روى أي م�ا  3.000ھكت�ار منھ�ا  51.000ح�والي  2000ا)راضي الزراعية المستصلحة خ
ل عام 

%5.88نسبته 
)1( 

.   

        (*)(*)(*)(*)2000    مساحة األراضي الزراعية المستصلحة بالشعبية سنةمساحة األراضي الزراعية المستصلحة بالشعبية سنةمساحة األراضي الزراعية المستصلحة بالشعبية سنةمساحة األراضي الزراعية المستصلحة بالشعبية سنة: : : :     13الجدولالجدولالجدولالجدول

قابلة للزراعة بعد     بعلي  مروي  البيان

  ا�ستص?ح

غير قابلة للزراعة    

  مراعي

  المجموع

  226.000  135.000  40.000  48.000      3.000        المساحات بالهكتارالمساحات بالهكتارالمساحات بالهكتارالمساحات بالهكتار                            

  
  

ة لشعبية بني وليد ، ،عن دراسة التنمية المكانية الصناعي1995ع، مصلحة اإلحصاء والتعداد،اإلحصاء الزراعي لسنة.أ.ش.ل.ع....ج(*)

  . 25، مركز البحوث الصناعية ، عن بيانات اللجنة الشعبية للشعبية، بني وليد ، تقرير غير منشور،ص 2002- 2001
  

ببين أن  ا)راض�ي المروي�ة وجودھ�ا م�نخفض  وذل�ك يع�ود إل�ى أن المنطق�ة ذات من�اخ ش�به   13الجدول 

زراعة والتي ھ�ي عب�ارة ع�ن مراع�ي والب�الغ مس�احتھا غير قابلة للصحراوي  وھذا ي
حظ  في ا)راضي  

ھكت��ار وتبل��غ مس��احة ا)راض��ي القابل��ة   48.000أم��ا ا)راض��ي البعلي��ة فتبل��غ مس��احتھا . ھكت��ار  135.000

.  ھكتار وھذه عن�د استص�
حھا س�يكون لھ�ا دور كبي�ر ف�ي تحس�ن الزراع�ة بالم�ـنطقة  40.000ل
ستص
ح 

لزراعي��ة و س��اعدت  ھ��ذه الط��رق  وبص��ورة كبي��رة عل��ى تنمي��ة وتط��ور كم��ا أنش��ـئت العدي��د م��ن الط��رق ا

رغم انه ليس ص�حيحا ذك�ر . ا)راضي الزراعية في الظھير ، كما سھلت عملية التسويق للمنتجات المختلفة 

ان المسافة بين ا)راضي الزراعية والسوق تع�د العام�ل الحاس�م ف�ي تفس�ير ا�خت
ف�ات المكاني�ة ف�ي زراع�ة 

� تعد أيضا العامل ا)قل أھمية في ھذا الصدد حيث تلعب المسافة الفاصلة بين ا)راضي  ا� أنھالمحاصيل إ

الزراعية من ناحية  ومساكن المزارعين وأسواق التصريف من ناحية أخرى ومدى توافر عامل النق�ل دورا 

زارع واسعة منعزلة ففي حا�ت كثيرة يعيش المزارعين في م. كبيرا في تحديد ھيكل التركيب المحصولي  

وتحيط ا)راضي الزراعية بمنازلھم وتفصلھا حتي عن الم�زارع المج�اورة  وف�ي  مث�ل ھ�ذه  الح�ا�ت  �ب�د  

وا)دوات الحديثة التي تستخدم ف�ي ،من  توافر كل من الطرق السھلة التي تربط مثل ھذه المزارع با)سواق 

حا�ت أخري تتجمع معظم مس�اكن الم�زارعين ف�ي  وفي.  الزراعة على نطاق واسع لخفض تكاليف اGنتاج

قرى سكنية رئيسية وتتباين المسافات الفاصلة بين ھذه المساكن والحزام  المزروع المح�يط بھ�ا مم�ا ي�نعكس 
                                                 

مرجع سابق  ، ، مركز البحوث الصناعية  ،  2002-  2001نية الصناعية لشعبية بني وليد ، دراسة  التنمية المكاع ، .أ .ش.ل.ع.ج (1)
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على طول الرحلة التي يقطعھا المزارع من مسكنه إلى حقله والعودة وأيضا على طول المسافة الفاصلة ب�ين 

الحقول وأسواق التصريف 
)1(

 .  

  -: لذا قامت العديد من المشاريع  الزراعية وا�ستيطانية ومن أھم المشاريع 

 قمش��روع س��وف الج��ين الزراع��ي ومش��روع الم��ردوم الزراع��ي ا�س��تيطاني ، و مش��روع ميم��ون درا  

اعتم�دت ش�عبية بن�ي ولي�د قب�ل .  اGنتاجي ومشروع نفد الزراعي ا�س�تيطاني ، ومش�روع تينين�اي الزراع�ي

عل��ى الزراع��ة و الرع��ي  بص��ورة كبي��رة ؛ لوج��ود العدي��د  م��ن ا)ودي��ة  تح��يط بالش��عبية ذات الترب��ة  الث��ورة

وكانت  المحاصيل  تتمثل غالبا في القمح ، لقد كانت  الزراعة  تعتمد  على  وسائل بدائية  تقليدية. الخصبة 

ث�م ، ة عل�ى مي�اه ا)مط�ار تعتم�د الزراع�. والزيت�ون والنخي�ل وكان�ت تس�تھلك محلي�ا توالشعير والخض�راوا

  -:أنشئت عدة مشاريع زراعية في ا)ودية المحيطة والقريبة منھا 
  

   -:مشروع سوف الجين الزراعي -1 

. ك�م   40،  يق�ع جن�وب مدين�ة بن�ي ولي�د بمس�افة ح�والي   1976شرع في تنفي�ذ ھ�ذا المش�روع ف�ي س�نة  

 200مزرع��ة م��ـروية و بعلي��ة منھ��ا   350ھكت��ار ، ويض��م ح��والي  2.500يغط��ي ھ��ذا المش��روع  مس��احة 

أھم  المحاص�يل  الت�ي ت�زرع  ب�ه الق�ـمح  والش�عير و الزيت�ون و . مزرعة بعلية    150مزرعة مروية ، و 

بح����والي أب����ار ل����ري المش����روع ق����درت كمي����ة المي����اه  6كم����ا ت����م حف����ر ع����دد . الرم����ان  والعن����ب والت����ين 

 من المياه سنوياً  امتر مكعب10.377.680
)2(

.  

  -:المردوم الزراعي  مشروع-2

وادي بن�ي ولي�د ،  ةيقع  المشروع  شرق  مدينة  بني وليد ب�وادي الم�ردوم ال�ذي يع�د مص�ب أو نھاي�    

بلغ�ت  المس�احة  المستص�لحة بھ�ذا المش�روع  .  ھكت�ار  5.000تبلغ المساحة  اGجمالية  لھ�ذا  المش�روع  

بئ�را  يس�تخرج   13كم�ا  ت�م حف�ر . كام�ل مزرع�ة  مروي�ة  بال 380ھكتار ويحتوي  عل�ى  3.000حوالي 

كما  أقيمت  العديد من السدود التعويقية الت�ي بل�غ ع�ددھا .  متر  مكعب سنويا  15.000.000منھا حوالي 

 218يوج�د ب�ه ح�والي . سدا ، لتساعد على حفظ التربة من ا�نجراف وعل�ى  ات�زان  المي�اه  ب�الوادي  14

.  دين��ار 23.000.000ت  التكلف��ة  اGجمالي��ة  للمش��روع  ح��والي وح��دة  س��كنية ، ومخ��ازن للحب��وب  وبلغ��

يع��اني المش��روع م��ن مش��كلة .  ھكت��ار م��ن ا)راض��ي الزراعي��ة  1.476يھ��دف المش��روع إل��ى استص��
ح 

التسويق نتيجة لبعد المشروع عن السوق ، وھي من المشاكل الرئيسية حيث أضطر العديد من المزارعين 

لمحاصيل الزراعية حيث سريعا ما تتعرض للتلف ، لھذا يضطر إل�ى الت�أجير إلى تأجير سيارات لتسويق ا

أجر الحمولة مرتفعا وھذا يثقل كاھل المزارع من جھة، وكاھل المشتري من جھة أخرى نوغالبا ما يكو
 

.  
                                                 

 .155 - 154،  صفحات   1989محمد خميس الزوكة ، الجغرافيا الزراعية ، دار المعرفة الجامعية ، اMسكندرية ،  )1( 
  .195ص جتماعية واSقتصادية في مدينة بني وليد، مرجع سابق ،ثر التغير اSجتماعي على العRقات اSأ أعويدات حسين ، (2)
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   -:ـ مشروع وادي زمزم الزراعي 3

عل��ى   ك��م 120 بمس��افة  ي��دالش��رقي م��ن مدين��ة بن��ي ول  الجن��وب  إل��ى  يق��عوھ��و  مش��روع  اس��تيطاني      

خص���ص  . اھكت���ار 2575الت���ي ت���م استص���
حھا ح���وإلى اGج���ـماليةتبل���غ المس���احة .  امت���داد  وادي زم���زم

و أھ�م ا)ش�جار المثم�رة  الت�ي .  مزرع�ة مروي�ة 381كم�ا يش�مل ،  لزراعة الحبوب وا)ع
ف اھكتار157

من أجل  إنشاؤهتم  ا ،استيطاني ازم مشروعمشروع وادي زم  يعدتزرع  اللوز والبرتقال والعنب  والتين  و 

، كما خصص وھو من المشاريع المھمة حيث يضم قرية سكنية،  استغ
ل ا)رض الزراعية في وادي زمزم

جزء منه Gقامة المرافق والطرق 
)1(

.  

  -:مشروع أبونجيم الزراعي  -4

ك��م تقريب��ا والھ��دف م��ن  150ة م��ن المش��اريع ا�س��تيطانية ، ويق��ع إل��ى الجن��وب م��ن مدين��ة بن��ي ولي��د لمس��اف

  .مزرعة  41ھكتارا  مقسمة على  150المشروع استص
ح 

  -:مشروع بي الكبير الزراعي  -5

 125ھكتار  مقسمة إلى  1.000من المشاريع  ا�ستيطانية ، وبلغت المساحة المستصلحة من ھذا المشروع  

  . مزرعة  مخصصة لزراعة الحبوب وا)ع
ف

  -:ن ونفذ وزرزر مشروع مراعي  ميمو-6

. كم  60جنوب مدينة زليتن بحوالي  يقع  ھذا  المشروع  في  الشمال  الشرقي  لمنطقة  بني وليد ، أي 

تبل�غ . ھو مشروع رعوي  يھ�دف إل�ى  تنمي�ة  و تحس�ين المنطق�ة الرعوي�ة ؛ لت�وفير ا)ع�
ف للحيوان�ات 

بحي�ث تس�توعب  م�ا مق�داره  ح�والي ھكتار مقسمة  عل�ى أربع�ة  قطاع�ات    243.000مساحة المشروع 

ق�د . مزرعة رعوي�ة   660تم تقسيم المشروع إلى . رأس من اGبل  2.500راس من ا)غنام  و 74.000

ص��ھاريج المي��اه ، تق��در س��عتھا   نكم��ا أنج��ز بھ��ذا المش��روع الع��د ي��دم.  بئ��را  بھ��ذا المش��روع  12ت��م حف��ر 

ح��والي  1996ھ��ذا المش��روع من��ذ قيام��ه حت��ي بل��غ مجم��وع م��ا أنف��ق عل��ى . مت��را مكعب��ا  245بح��والي 

دينار ليبيي 859.700
)1(

.
 

  

  -:مشروع قرزة الزراعي  -7

يھ��دف .  ك��م ب��القرب م��ن مدين��ة ق��رزة  ا)ثري��ة  100يق��ع  إل��ى  الجن��وب م��ن  مدين��ة بن��ي ولي��د لمس��افة     

 46مقس�مة إل�ى  ھكت�ارا 513منھ�ا :  ھكتار من ا)رض  مقسمة إلى  قس�مين  700المشروع إلى  استص
ح  

                                                 
  .  196- 195ثر التغير اSجتماعي على العRقات اSجتماعية واSقتصادية في مدينة بني وليد، مرجع سابق ، صفحات أ أعويدات حسين ، (1)
  .198- 197صفحات في مدينة بني وليد، مرجع سابق ، ثر التغير اSجتماعي على العRقات اSجتماعية واSقتصاديةأ أعويدات حسين ، (1)
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مزرع��ة لزراع��ة  ا)ش��جار  المثم��رة  ، و المحاص��يل  الزراعي��ة  وا)ع��
ف ،  يس��تغل  ب��اقي  المس��احة  ف��ي 

  . المجا�ت الرعوية

    -:مشروع غبين الزراعي -8

  .مزرعة موزعة على المواطنين  140يحتوي ھذا  المشروع على  

  -: يضم ث
ثا مواقع ھي : الزراعي  يمشروع تينينا -9

يھ�دف إل�ى ت�وطين . ك�م  60يقع جنوب مدينة بني وليد بمس�افة تبل�غ ح�والي : ا�ستيطاني  يموقع تينينا -أ

  .ھكتار  6.000السكان الرحل في الجزء الجنوبي من المنطقة،وتقدر المساحة اGجمالية للمشروع حوإلى

ك��م وتبل��غ  10ح��والي بمس��افة تق��در ب ييق��ع جن��وب غ��رب قري��ة تينين��ا: ا�س��تيطاني  يموق��ع العزوم�� -ب

ھكتار  4.356المساحة اGجمالية للمشروع 
)2(

.  

 1.830ك��م وتبل��غ مس��احته ح��والي 10بمس��افة  ييق��ع ق��رب قري��ة تينين��ا:موق��ـع غرغ��ـار ا�س��تيطاني  -ج

  .ھكتار

خاص�ـة وأن ، يـؤدي انعدام النـقل  إلى تأثير  سلبي على  الـزراعة  خاصة  وعلى ا�قتصاد  عام�ة     

مدينة  بني وليد  ومجاوراتھا يعاني من عدة مشاكل سواء كانت عدم  ت�وفر  وس�ائل مواص�
ت    النقل في

الت��ي  ت��ربط  المن��اطق  . لتس��ويق  المحاص��يل  أو ع��دم ج��ودة  أو وج��ود  الط��رق  ف��ي  بع��ض  المن��اطق 

صيل الزراعية في وتتمثل  المناطق الزراعية التي  تمد  الشعبية  بالمحا. الزراعية  أو الرعوية  بالشعبية 

يحت��اج . ك��م ف��ي وادي الم��ردوم  ،  ووادي س��وف الج��ين  40إل��ى  6ا)ودي��ة المج��اورة الت��ي تبع��د م��ن 

إلى  وسائل  حديثة  لتسويق  منتجاتھم  ف�ي  الوق�ت  المناس�ب  ، حي�ث ربط�ت ھ�ذه  ا)ودي�ة    نالمزارعو

بالم��ـدينة  ول��م  تنف��ذ  بھ��ا  وص��
ت  بط��رق  رئيس��ية  ت��ربط  المراك��ز  الح��ـيوية  بالمش��اريع  الزراعي��ة ، 

إلى  جانب  الطرق  التي  ربطت الم�ـدينة با)ودي�ة المج�اورة أنش�ئت العدي�د . داخلية تسھل عمل المزارع 

مثل طرابلس ، و مصراتة ، و زليتن ،حيث . من الطرق  الرئيسية  التي ربطت المدينة بالمـدن المجاورة 

  .المدن  المجاورة    تغطي  المدينة باقي احتياجاتھا  من

        

        

        

        

        

        

                                                 
  .199- 198المرجع السابق ،صفحات (2)
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        (*)(*)(*)(*)توزيع المشاريع الزراعية في المنطقة  توزيع المشاريع الزراعية في المنطقة  توزيع المشاريع الزراعية في المنطقة  توزيع المشاريع الزراعية في المنطقة  ::::13الشكلالشكلالشكلالشكل

        
  ع ، اللجنة الشعبية للتخطيط مصلحة المساحة ،.أ.ش.ل.ع.ج:من عمل الطالبة استنادا إلى: المصدر  (*)(*)(*)(*)                                            

  .  67،ص 1978األطلس الوطني الجماهيرية ،           
                                                                                                                                                                                                                                                                          

تبين أن مراعي ا)غنام  والماعز  أكثر  المشاريع انتشار ف�ي الش�عبية ، ث�م من�اطق زراع�ة  13من  الشكل  

أم�ا من�اطق . عي  اGبل  وكذلك وجود  بع�ض المش�اريع الزراعي�ة و ا�س�تيطانية الحبوب وا)ع
ف ، ثم مرا

    .زراعة أشجار الفاكھة فوجودھا محدود 

        (*)(*)(*)(*)    2000عدد الحيوانات وتوزيعها حسب النوع  عدد الحيوانات وتوزيعها حسب النوع  عدد الحيوانات وتوزيعها حسب النوع  عدد الحيوانات وتوزيعها حسب النوع  :  :  :  :  14الجدول  الجدول  الجدول  الجدول  
  عدد الحيوانات  النوع

  450.000  ضان وماعز

  12712  إبل

  700  أبقار

  47500  دجاج لحم

  15.000  دجاج بيض
، مركــز البحــوث الصــناعية ،  2002- 2001ع، دراســة التنميــة المكانيــة الصــناعية لشــعبية بنــي وليــد ،.أ.ش.ل.ع.ج      :المصــدر(*)       

  .33،ص  عن بيانات اللجنة  الشعبية للشعبية ، تقرير غير منشور
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غ ع��دد الض��ان تب��ين أن أكب��ر ع��دد لحيوان��ات يتمث��ل ف��ي الض��ان والم��اعز بالش��عبية ، وبل�� 14م��ن الج��دول  

راس ، ثم يأتي في المرتبة الثانية ال�دجاج البي�اض ، حي�ث توج�د بالش�عبية ع�دة حض�ائر  450.000والماعز 

لتربي�ة ھ��ذا الن��وع م��ن ال�دجاج ، وت��أتي ف��ي المرتب��ة الثالث�ة دج��اج اللح��م، وف��ي المرتب�ة الرابع��ة اGب��ل ، وف��ي 

مناخ المنطقة  شبه جاف مم�ا جع�ل المنطق�ة .  منطقة المرتبة ا)خيرة ا)بقار، والتي يعد وجودھا محدوداً بال

يشتغل الكثير من السكان بحرفة الرعي ، وتربي�ة الحيوان�ات  حي�ث تض�م  المنطق�ة  . تقع ضمن إقليم رعوي 

مساحات  شاسعة من المراعي التي تعتبر مركزاً مھماً لتربية ا)غنام ، و الماعز واGب�ل ،  و ت�وفر حاج�ات 

أما ا)لبان ومنتجاتھا ف
 تزال المنطقة تغطي احتياجاتھا من المدن المج�اورة . والصوف  المنطقة من اللحوم

ھن�ا تظھ�ر أيض�ا . مثل طرابلس ، والخمس ، و تاورغاء، وھي مناطق توج�د بھ�ا معام�ل ا)لب�ان ومش�تقاتھا 

ة أخرى ، خاص�ة مشكلة النقل التي تؤدي إلى ارتفاع ا)سعار،من جھة وإلى تلف المنتجات الحيوانية من جھ

س��اھم تط��ور النق��ل ف��ي ت��وفير المنتج��ات الحيواني��ة الت��ي تحت��اج إليھ��ا المنطق��ة م��ن الم��دن .ف��ي فص��ل الص��يف

ھدفت خطط التنمية إلى تنمية المراعي ، وزيادة أعداد الحيوانات ، م�ن ا)غن�ام والم�اعز واGب�ل . المجاورة 

باGضافة إلى  الدواجن ، وخ
يا  النحل ؛ لتحقيق . والبقر، نتيجة �تساع المراعي في ظھير مدينة بني وليد 

أكب��ر درج��ة م��ن الكفاي��ة واGنت��اج
)1(

تع��اني المنطق��ة م��ن ع��دم وج��ود قن��وات تس��ويقية ؛ لتس��ويق المحاص��يل .

الزراعية حي�ث ف�ي مواس�م البط�يخ ال�ذي  تن�تج من�ه المنطق�ة كمي�ات كبي�رة  يبق�ى  المحص�ول  ف�ي الم�زارع 

عروض في  السوق ،  و� تقوم الدولة ب�أي  ح�ل  لھ�ذه  المش�كلة  بتس�ويقه إل�ى  لرخص ثمنه نتيجة لكثرة الم

الشعبيات  المجاورة ، أو الدول  القريبة ، أو توفير وس�ائل مكيف�ة ليق�وم الم�زارع بھ�ذه المھم�ة أو تص�نيعه ، 

ير الوق�ت يقوم في الس�نة ا)خ�رى بزراع�ة نس�بة أق�ل لت�وف. حيث يضطر المزارع إلى تقديمه إلى الحيوانات 

والجھد وتقلي�ل الخس�ائر الت�ي تع�رض لھ�ا ف�ي الس�نة الس�ابقة ، وبالت�إلى  يق�ل المع�روض م�ن ھ�ذه الس�لع ف�ي 

مش�كلة التس�ويق ل�بعض المنتج�ات ، وتكلف�ة النق�ل م�ن المن�اطق النائي�ة تلع�ب دوراً كبي�راً ف�ي زي�ادة . السوق 

صعوبة التسويق
)2(

راعة ؛ حيث تعاني المصانع ف�ي المنطق�ة حال الصناعة في المنطقة ليس بأحسن من الز. 

أم�ا بالنس�بة لوس�ائل النق�ل . من تكدس اGنتاج في المخازن ،  لعدم وجود سياس�ة تس�ويقية  لتش�جيع الص�ناعة

ذلك م�ن خ�
ل س�يارات نق�ل البض�ائع . المستخدمة ، فالنقل الداخلي يرتكز بالدرجة ا)ولى على النقل البري 

سيارات  المجھزة لنقل  البضائع ، والمنتجات الزراعية ذات الطبيعة الخاصة بمختلف أحجامھا إضافة إلى ال

تساعد  ھذه  .   مثل السيارات المكيفة التي كانت تملكھا الشركة الوطنية للتسويق الزراعي ومكاتبھا المختلفة 

عي��ة أو الوس��ائل ف��ي  تق��ديم الخ��دمات عل��ى أحس��ن  وج��ه ،  و ت��وفر  ش��بكة جي��دة  م��ن الط��رق  س��واء  الزرا

                                                 
 مرجDع سDابق  ،، مركDز البحDوث الصDناعية  ،  2002- 2001دراسDة  التنميDة المكانيDة الصDناعية لشDعبية بنDي وليDد ، ع ، .أ .ش.ل.ع.ج  (1)

  . 34-33صفحات 
روة الحيوانية ، في كتاب الجماھيرية دراسة في  الجغرافيا ، نحرير الھادي أبو لقمة و سعد عبد الحميد صالح بن خيال ، الزراعة والث  (2)

  .622القزيري،مرجع سابق ، ص
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ھذه القضية � تشكل مشكلة بالنسبة للجماھيرية ، حيث شبكات الطرق تربط البلد بشكل مرض وھي . غيرھا

بالفعل تعتبر أحد أھم المتغيرات اGيجابية التي تساعد على حسن تسويق المنتجات الزراعية
)1(

.   

  :الخدمات  -ج

رھ�ا القري�ب ، م�ن  منش�آت ص�حية ، وتعليمي�ة ، تقوم  مدينة  بني ولي�د بوظيف�ة  خدمي�ة بالنس�بة  لظھي    

دينة ـھ��ذه الوظ�ائف أدت إل��ى ازدھ�ار الم��.ومص�رفية ، و وج�ود العدي��د م�ن المؤسس��ات اGداري�ة ف��ي المدين�ة 

ونموھا ، خاصة و أن السكان في نمو مستمر فمن الضروري أن تزداد الوظائف الخدمية ؛ لتتوافق م�ع ھ�ذه 

الوظ��ائف  الت�ي  تؤديھ��ا  المدين�ة  تتمث�ل ف��ي  الخ�دمات المتنوع��ة مث�ل  ت��أمين  . الزي�ادة وبش�كل أكث��ر تق�دماً  

السكن ، والمرافق الخدمات  ا)منية ، والصحية  والتعليمية ، والتجارية  والخدمات  المعيشية  الحياتية ،من 

و  ورش  إص��
ح مختلف��ة وخ��دمات  ثقافي��ة ، ومح��
ت  تق��ديم  طع��ام ، و خ��دمات  الض��مان  ا�جتم��اعي

الخدمات  المصرفية ، إلى جانب  قطاع  الكھرباء ، و الرياضة  و الجمعيات ا�جتماعية ، و الفنادق وفروع 

الشركات ،  ومعظم ھذه الخدمات تقع على طرق رئيسية وفرعي�ة
)2(

ش�ھد ھ�ذا  القط�اع تط�ورا  ف�ي  مدين�ة  . 

، س�ھلت  ا�تص�ال  ب�ين  الش�عبية اوراتھا ، خاص�ة عن�دما ربط�ت المدين�ة  بط�رق  حديث�ة  ـبني ولي�د  ومج�

بتط�ور النق�ل . الشعبيات ، إضافة  إل�ى وس�ائل  المواص�
ت  الت�ي  ت�وفرت ف�ي  الش�عبية   نومجاوراتھا  م

ھذا ما ي
حظ  ف�ي ش�ارع  .  ووسائله تعددت المح
ت التجارية، والخدمية في المدينة خاصة والشعبية عامة 

دوران ،وطري�ق الظھ�رة  ، ك�ذلك طري�ق الخرم�اني ال�ذي يم�ر م�ن  الفاتح وعلى الطرق المحيط�ة بجزي�رة ال�

  -:وتتمثل ھذه الخدمات في . خ
له إلى طرابلس ، و يقع في شمال المدينة 

    :الصحة -1

تعتبر  الصحة من أھم الخدمات  التي  يھتم بھا المجتمع ، حيث  كلما  كان أف�راد  المجتم�ع  أص�حاء كلم�ا  

لقد  أولت  الدولة ھذا  القطاع أھمية  كبيرة  لما له من دور في حياة الف�رد . لعطاء كانوا  أقدر على البدل وا

، ويق��وم بتق��ديم خدم��ة مح��دودة  1968ك��ان ف��ي ش��عبية بن��ي ولي��د مرك��ز ص��حي واح��د ت��م تأسيس��ه س��نة .  

تأسيس أول مستشفى عام ف�ي بن�ي  1970في إطار تحسين الخدمات الصحية تم في سنة. اGمكانيات للسكان 

ثم توالت ا�ھتمامات بھذا القطاع ؛  فأنشئ مركز صحي لع
ج ا)مراض الصدرية ، و مرك�ز إع�ادة . وليد 

كما تم إنشاء مستشفي . 1997تأھيل المعاقين و فتح فرع للھ
ل ا)حمر الليبي ،  ومعھد عالي لتمريض سنة 

  . اء الشعبية باGضافة إلى المستوصفات المنتشرة في أرج.  1988بني وليد العام سنة 

  

                                                 
  .257- 256، مرجع سابق ،صفحات  2ج  .تحرير صالح ا(مين اMرباح ، ا(من الغذائي أبعاده ومحدداته وسبل تحقيقه  (1)
ببلدية سوف الجين  ،  1985، 1981عن منجزات التحول الخمسية 1983يط، تقرير المتابعة السنوي ع ،اللجنة الشعبية للتخط.أ.ش.ل.ع.ج (2)
  .26ص
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    -:التعليم  – 2

عرفت المنطقة نوعا من التعليم وھو التعليم في الكتاتيب حيث يتعلم فيه الفرد الق�رآن الك�ريم وأحكام�ه عل�ى  

ك�ان ال�تعلم مقتص�را عل�ى المس�اجد ، وك�ان ا)ف�راد . الع�ارفين )م�ور دي�نھم ودني�اھم  خيد مجموعة من الش�يو

قط�اع التعل�يم . ف الحياة القاسية التي كانت تحد من تعليم الكثير من الس�كان المتعلمون محدودين ، نتيجة ظرو

بالشعبية يعتبر جيدا ، حيث يوجد حاليا بنية تعليمية جيدة موزع�ة عل�ى كاف�ة المراح�ل التعليمي�ة ،  وت�م توزي�ع 

ف�ي   ةالتعليمي� وبل�غ ع�دد المؤسس�ات . ھذه البنية على كافة المؤتمرات حسب الكثافة السكانية ف�ي ك�ل م�ؤتمر 

وبلغ عدد المؤسسات في . مؤسسة تعليمية  33أما مؤتمر النھر الصناعي . مؤسسة تعليمية  30مؤتمر الظھرة 

مؤسس�ات،  وذل�ك لقل�ة  10مؤسسات،  وبلغ عدد المؤسسات التعليمي�ة ف�ي م�ؤتمر تينين�اي  10مؤتمر المردوم 

)1( السكان في ھذه المؤتمر ، و بعدھا عن مركز المدينة

.   

 توزيع المؤسسات التعليمية والمستشفيات والدوائر العامة بالشعبيةتوزيع المؤسسات التعليمية والمستشفيات والدوائر العامة بالشعبيةتوزيع المؤسسات التعليمية والمستشفيات والدوائر العامة بالشعبيةتوزيع المؤسسات التعليمية والمستشفيات والدوائر العامة بالشعبية: : : : 14الشكل  الشكل  الشكل  الشكل  
(*)(*)(*)(*)

        

        

            . 2004.من عمل الطالبة استنادا إلى الدراسة الميدانية ،: المصدر  (*)(*)(*)(*)                                        

                                                 
، مركز البحوث الصناعية ، عن بيانات اللجنة  2002-  2001ع، دراسة التنمية المكانية الصناعية لشعبية بني وليد ، .أ.ش.ل.ج ، ع (1)

  .84الشعبية للشعبية  ببني وليد  ، مرجع سابق  ،ص
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رق ـل�ى ط��ول امت�داد الط��المؤسس�ات التعليمي��ة والمستش�فيات وال�دوائر العام��ة عتوزي��ع  14يوض�ح الش�كل 

وأھ�م مراك�ز التعل�يم الع�الي  .  داخل الشعبية ،حيث � يكاد يوجد أي مؤسسة خدمية بعيدة عن مسار الط�رق 

معھد  المھن  الشاملة  ،و المعھد  العالي  Gع�داد المعلم�ين و المعھ�د  الع�الي  ل��wت  الثقيل�ة ، إل�ى  جان�ب  

تق��ع معظ��م ھ��ذه  المستش��فيات . اTداب  والعل��وم ، وجامع��ة ا)قس��ام كلي��ة  الھندس��ة  اGلكتروني��ة و كلي��ة  

والمؤسسات  التعليمية على  الطرق في  الشعبية، لتوفير  السرعة  للطالب  والمريض ، والمعلم  والطبي�ب، 

و ھذه ميزة  ولكن  لوقوع ھذه  المؤسسات عيوب،  تتمث�ل  ف�ي خط�ر الح�وادث عن�د خ�روج  الط�
ب  م�ن  

صة في حال�ة ع�دم  ت�وفر ش�رطي  الم�رور  الغائ�ب  ف�ي  أغل�ب  ا)ح�وال  ف�ي الش�عبية  ، إل�ى مدارسھم خا

        .جانب  اGزعاج و الضؤضاء الناجم عن  أصوات المركبات الذي  يقلق  الطالب ويتعب المريض  

   -: السياحة - 3

، كا)ودي��ة ، و ال��ت
ل  تع��د  منطق��ة  بن��ي ولي��د  م��ن  المناط��ـق   الغني��ة  بالمقوم��ات  الس��ياحية  الطبيعي��ة 

، واGس
مية، توجد بالشعبية آثار ةوالصحراء ، والصناعية  مثل آثار الحضارات المختلفة الرومانية، والفينيقي

معلم اثري متناثرة بأودية وشعاب الشعبية 5.000عديدة تصل إلى  حوالي  
)1(

 .  

 (*)(*)(*)(*)مسالت وادي المردوم  مسالت وادي المردوم  مسالت وادي المردوم  مسالت وادي المردوم  : : : : 15الشكل  الشكل  الشكل  الشكل  

 
 ....اللجنة الشعبية للسياحة شعبية بني وليد  اللجنة الشعبية للسياحة شعبية بني وليد  اللجنة الشعبية للسياحة شعبية بني وليد  اللجنة الشعبية للسياحة شعبية بني وليد  (*)(*)(*)(*)    

  

                                                 
 .91، مركز البحوث الصناعية ، مرجع سابق ،ص 2002- 2001ع، دراسة التنمية المكانية الصناعية لشعبية بني وليد ، .أ.ش.ل.ع.ج  )1(
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يبين  مس
ت  وادي المردوم وھي من المعالم المھمة بالمنطقة ، كم�ا  توج�د  مع�الم تاريخي�ة   15والشكل  

رومانية ، تشتھر  بھا  الشعبية  وھي آثار  قرزة  و التي  تقع  إلى الجنوب من مدينة  بن�ي ولي�د  وق�د بني�ت 

كم ، و بھا مباٍن موزع�ة  20لوادي قرزة غرب نقطة  التقائه  بوادي  زمزم  بحوالي على الجانب الشمالي  

على مجموعتين على ضفتي شطيب القصور أحد روافد وادي قرزة الشمالية التي تتكون من سبعة  أضرحة 

وتتك�ون  كم من القرية  في  اتجاه الجنوب الغرب�ي 3، أما  المقابر الجنوبية فتقع جنوب الوادي على مسافة  

مبنى مختلفة ا)حجام 40كما تتكون المدينة ا�ترية من حوالي . من سبعة أضرحة 
)1(

 .  

باGضافة  إلى  اTثار  الموج�ودة  توج�د  آث�ار عدي�دة  قس�ٍم منھ�ا  مطم�ور ، والقس�م  اTخ�ر ظ�اھر، وھ�ي 

 70ميمون ، حي�ث في�ه تنتشر على  مساحة  اGقليم  وخاصة في ا)ودية ، مثل  وادي المردوم وفي  وادي  

كذلك في وادي غلبون حيث عثر  فيه على قطع أثرية رائعة. موقعا آثريا  
)2(

 .  

أما  ا)ودية  التي  تحوي معالم  أثرية ،  فھي  وادي  بني وليد و وادي سوف الجين ، و وادي المردوم     

وادي الم�ردوم و وادي  س��وف كم�ا  يوج�د  بالمنطق�ة عي�ون كبريتي�ة ف�ي وادي تماس�لة و .  و أودي�ة أخ�ري 

ك��ذلك  ت�م إنش��اء  متح��ف يق��ع ف��ي مرك��ز  المدين��ة .  الج�ين ، تس��تخدم  كحمام��ات  لع��
ج ا)م��راض الجلدي��ة 

يشتمل على  أنواع  مختلف�ة  م�ن اTث�ار ، منھ�ا آث�ار  لم�ا  قب�ل  الت�اريخ  و آث�ار  العص�ر  الب�ونيفي ، وآث�ار  

دي غلب�ون ، وادي نف�ذ ، وغيرھ�ا م�ن ا)ودي�ة  باGض�افة  إل�ى العصر  الروم�اني ، ف�ي وادي مق�دال ، و وا

الصالة الخارجية ، والت�ي يوج�د بھ�ا معص�رة زيت�ون حديث�ة ، وض�ريح  روم�اني  عل�ى  ش�كل  مس�لة  يبل�غ  

مت��راً وتع��ود إل��ى الق��رن الثال��ث م��ي
دي ومجموع��ة م��ن الص��ور، والمخطط��ات والوث��ائق تب��ين  11ارتفاعھ��ا 

سنوات ، وصالة  مقتنيات شعبية تضم المقتنيات التي أستعملھا آباؤنا وأجدادنا المناشط  بالمنطقة عبر
)3(

 .  

  .كما  توجد بھا اثنان من الفنادق يقعان في مركز المدينة ، والمنتديات الثقافية وغيرھا 

وقف نموھ�ا وازدھارھ�ا عل�ى ج�ودة  وس�ائل  ةكل ھذه الخدمات سواء كانت التعليمية أو الصحية أو سياحي

نقل والطرق تمك�ن الم�واطن م�ن ا�س�تفادة م�ن ھ�ذه الخ�دمات بك�ل س�ھولة ويس�ر والت�ي تخت�ار ف�ي الغال�ب ال

مواقعھا بالقرب من الطريق العام لتيسر للمواطن سھولة التعامل وسرعته والت�ي تس�بب أرب�اك لحرك�ة النق�ل 

  .في حالة عدم وجود محطات لوقوف المركبات في ھذه ا)ماكن الخدمية 

  

  

  
  

                                                 
ذ الشفق نفيعبد هللا عبد الرحيم الناكوع ، و مسعود الفرجاني كنشيل ، مدينة قرزة ا(ثرية ،  مجلة السياحة ،اللجنة الشعبية للسياحة بني وليد ،ت (1)

  .10،عدد صفر ، السنة ا(ولى ، ص  2005لxنتاج الفني بني وليد ، شھر الفاتح 
  .1،ص 2000، 1999ع ،متحف بني وليد ، مذكرة خاصة عن متحف بني وليد ، لعام .أ.ش.ل.ع.ج (2)
  .92وث الصناعية ، مرجع سابق  ،ص، مركز البح 2002-  2001ع، دراسة التنمية المكانية الصناعية لشعبية بني وليد ، .أ.ش.ل.ج ، ع (3)
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  :    المراكز العمرانية -رابعاً 

تعد شبكة الطرق ع�ام
 رئيس�ياً . تشكل عنصـرا مھما  ضمن المنظومة الخـدمية في المركز العمراني     

تتمتع  مدينة بني وليد ومجاوراتھا بش�بكة . في التركيب الـداخلي للمركز العمراني ، وفي تطوره المسـقبلي  

باGض�افة إل�ى ش�بكة تربطھ�ا م�ع م�دن الجماھيري�ة . ھا ال�بعض جيدة من الـطرق تربط أجزاء المدين�ة ببعض�

تقوم شبكة الطرق  بخدمة اGنـتاج ، والس�كان فش�بكة الط�رق ت�ؤثر ف�ي التركي�ب العمران�ي حي�ث .  ا)خرى 

وھـذه الصورة ت
حظ بوضوح بالنسبة للط�رق الداخ�ـلية ، أو ، تنمو المراكـز العمرانية حـول ھذه الخـطوط 

كلم�ا كان�ت . تمتد الطرق إلى أقرب ما يمكن أن يصل مركز العمراني بمركز عمراني آخ�ر  الخارجية حيث

شبكة الطـرق أفضل نوعاً وأكثر كثافة كلما كانت وسائل النقل أعلى كثافة وأكث�ر حداث�ة وھ�ذا ي�نعكس عل�ـى 

بن��ي ولي��د، نظ��راً �تس��اع رقع��ة مدين��ة . م��دى تط��ور المس��توى الخ��دمي واGنت��اجي ف��ي المراك��ز العمراني��ة 

ولمـوقعھا الجغرافي  ثم تنفيذ طرق رئيس�ية ، وفرعي�ة ل�ربط بن�ي ولي�د بالمن�اطق ا)خ�رى م�روراً بالمن�اطق 

تمت دراسة للمنطقة ، ومدى احتياجاتھا للطرق تم عل�ى أساس�ھا تنفي�ذ  1981وفي سنة . الزراعية والرعوية

العديد من الطرق امتدت بمحاداتھا العديد من المباني
)1(

.  

تد المـراكز العمرانية على طول الطرق الداخلية بشـكل كثيف ،  ھذه الـمراكز أنش�ئت ح�ـديثاّ ، أي بع�د تم 

مد شـبكات الطرق حيث يفـضل الكثير من الناس التركز ب�القرب م�ن خط�وط النق�ل ؛ لتس�ـھيل عملي�ة التنق�ل 

المرك�زي  قل�ب المدين�ة بالنس�بة  من البديھي أن موق�ع الح�ي. من منازلھم إلى أعمالھم المختلفة بكل سھولة  

لشبكة الـنقل في المدينة يواجه إلى حد كـبير أنواع الن�ـشاط ا�قتص�ادي ، حي�ـث تق�ام المح�
ت التجاري�ة ، و 

تخصص لخدمة عدد كبي�ر م�ن العم�
ء ال�ذين يف�دون بس�ھولة إل�ى قل�ب المدين�ة ، وتق�وم ھ�ذه المح�
ت عل�ى 

امتداد الشوارع الرئيسية 
 )2(

 .  

كم�ا ان المن�ازل القديم�ة ف�ي المنطق�ة كان�ت . ظ ھذا بوضوح على الطرق المؤدية إلى مركز المدين�ة ي
ح 

الس�بب ف�ي . مت
صقة، و الشوارع ضيقة ، و �زالت موجودة إلى حد اTن و عرقلت عملي�ة تنفي�ذ المخط�ط 

ية، ل�ذا كان�ت المن�ازل أخذ ھذه الشوارع لھذا الشكل ھو  عدم وجود طرق نقل في السابق، ووسائل النقل بدائ

والشوارع بھذا الشكل ، كان لوسائل النقل أثرھا على اتساع الشوارع في المدينة التي أص�بحت أكث�ر اتس�اعاً 

من قبل لتستوعب حركة أكبر
 )3(

 .  

تعد طرق النقل أحـد ا)سباب التي تسـاھم في ترك�ز الس�كان ف�ي م�ـناطق معين�ة خاص�ة لمنطق�ة مث�ل بن�ي  

يساھم في تركيز السكان ،  لذا تركز الس�كان عل�ى امت�داد خ�ط النق�ل   ءيوجد بھا نھر ، أو مينـاوليد  التـي � 

                                                 
 . 2،ص 1986ع ، أمانة اللجنة الشعبية  للمواصRت بنى وليد، تقرير عن الطرق في المدينة ، مقدم عام .أ.ش.ل.ع.ج )1(
  .465-464،صفحات  1995فتحي محمد أبو عيانة ،دراسات في الجغرافيا البشرية ،دار المعرفة الجامعية، اSسكندرية ، )2(
 . 309، ص 2000العاطي السيد ، علم اSجتماع الحضري  ،دار المعرفة الجامعية ، اSسكندرية،   د عبدالسي )3(
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ع��ادة م�ا تمت��د . وھ�ذه ال�ـظاھرة منتش��رة ف�ي مناط��ـق متع�ددة م��ن الع�الم  ، ول��يس ف�ي ش��عبية بن�ي ولي��د فق�ـط 

ل�ى ط�ول ال�ـطرق الت�ي تخ�رج أطـرافھا ، وكثير اً ما يكون ھذا ا�متـداد من المركز ع والمـدينة من قلبھا نح

يعتب�ر  .   من قل�ـب المدين�ة نح�و الخ�ارج ف�ي جمي�ع ا�تجاھ�ات ،  إ� إذ وج�دت العوائ�ق والعقب�ات الطبيعي�ة 

الط�ـرق مھم�ا .  امتداد  المدينة من  وسطھا  نحو أطرافھا ، ھو ا�متداد  الطبيع�ي والت�دريجي  )ي�ة م�ـدينة 

كما .  لعوامل التي ساعدت على امتداد المدينة من قـلبھا إلى أطرافھا كان نوعھا ، ومھما كانت طبيعتھا من ا

ان السيارات العامـة التي تقطع المسافات بصورة  أسرع  و أكثر مرونة ،  يمكنھا أن تق�ـف  ف�ي ك�ل م�ـكان  

يراد النزول ، فيه أو الركوب منه ،  قد ساعدت على نم�و الم�ـساكن عل�ى ط�ول الط�ـرق عل�ى ھيئ�ة أش�رطة 

كثيراً ما توجد في البداية مناطق فراغ أو مناطق خالـية من . 
قى في قلب المدينة ، وتتباعد عند أطرافھا  تت

 نالمـساكن بين ھذه ا)شرطة التي تسـير على طول الطـرق ، التي تتـقاطع مع ا)شرطة فتكون أشـبه ما يكو

ويتكاثر السكان  تj الفجوابنـسيج العنكـبوت ، وتمتد المساكن على طول الطرق الجديدة وتم
)1(

 .  

إن تأثير شبكة النقل على النم�و العمران�ي ، ووظيفتھ�ا ، تتب�اين م�ن حي�ث طبيع�ة ، وموق�ع ووظيف�ة، ك�ل   

مھم�ا . شارع حسب التركيب ا�جتم�اعي  وا�قتص�ادي ، للس�كان  وأنم�اط اس�تعما�ت ا)رض ف�ي المدين�ة  

أن الطريقة التي نمت بھا المدينة ستظھر ا)ثر المباشر لشبكة النق�ل تكن العوامل المؤدية إلى نمو المدينة إ� 

إذ تعم�ـل ش�بكة الش�وارع وبخاص�ة الش�ريانية ، والرئيسي�ـة ، منھ�ا عل�ى اس�تقطاب . مجا� للش�ك  عبما � يد

استعما�ت جديدة لjرض 
)2(

 .  

تنـعدم ، و لمس�افات  طويل�ة  كم�ا ھ�و  أما  الطـرق  الخارجـية  فالمراكز  العـمرانية قليلة جداً ، و أحيانا   

كـذلك  الحال  على  الطرق الزراعية  حيث  . الحال  في  طريق  بنـي وليد  طرابلس  وبني وليد  مصراته  

.   تق��ل ال��ـمراكز  الع��ـمرانية عل��ى  ھ��ذه  ال��ـطرق و تنع��دم  ف��ي ا)ودي��ـة  البعي��دة مث��ل وادي  س��وف  الج��ين 

نطاق��ات المج��اورة لمرك��ز المدين��ة ھ��ي منخفض��ة ، وف��ي ك��ـثير م��ن ا)ح��ـوال ي
ح��ظ أن كثاف��ة الس��كان ف��ي ال

 يسـتمر ھذا التخلخل السـكاني لمسافة كبيرة حتى تصـل إلى الھوامش الريفية
)3(

  .  
  

  سياسة الدولة اتجاه تطوير الطرق في الشعبية:خامسا

ل�ذا  . لغربية والشمالية بالجنوبية تعد المنطقة على جانب كبيرمن ا)ھمية حيث تربط المناطق الشرقية با   

قام�ت الدول��ة بإنش�اء ش��بكة الط��رق ت�ربط الش��عبية  بكاف��ة أنح�اء الجماھيري��ة ، و ص��رفت الم
ي�ين عل��ى ھ��ذا 

القطاع وتعاقدت مع ش�ركات عالمي�ة Gنش�اء الط�رق حي�ث قام�ت ش�ركة  قروقي�ال  العالمي�ة برص�ف طري�ق  

أم��ا الش��ركة . ق��رارة القط�ف   -برص��ف طري��ق بن�ي ولي��د   ةقام��ت ش��ركة أوول ا)لماني�. م�زدة   -بن�ي ولي��د
                                                 

  .276 -275،صفحات  1993فؤاد محمد الصقار ،التخطيط اMقليمي ، منشاة المعارف ، اMسكندرية ،     (1)
  .28، ص 2002باعة والنشر والتوزيع، عمان ،  زين العابدين على ، مبادئ تخطيط النقل الحضري، دار الصفاء للط     (2)
،  2000جارنييه ، دراسات في جغرافية العمران الحضري ، ترجمة محمد على بھجت، دار المعرفة الجامعية ، اMسكندرية ، -جاكلين بو د جي        (3)
  .256ص 

www.geo-libya.yoo7.com منتدى جغرافية ليبيا والوطن العربي



79 
  

الرومانية فقامت برصف طريق بني وليد ترھونة باGضافة إلى الشركة البوسنية التي قامت برصف الط�رق 

باGض�افة ال�ي مجموع�ة كبي�رة م�ن التش��اركيات الت�ي قام�ت برص�ف مجموع�ة كبي�رة م�ن الط��رق . الداخلي�ة 

بين ا)حياء السكنية ،ھذا ا�ھتمام بالطرق وتطويرھا يرج�ع إل�ى أھمي�ة الط�رق الداخلية والوص
ت الرابطة 

في تطوير مختلف القطاعات ا�قتصادية ، والعمرانية، وا�جتماعية ، باGضافة إلى أھمي�ة الط�رق ف�ي نش�ر 

  .ا)من 

  :رأس المال : سادسا  

  

دين��ار    214.000.000ا دين��ار خص��ص منھ��  216.050.000بلغ��ت المخصص��ات المالي��ة لقط��اع النق��ل 

دين�ار لص�يانة ورش�ة ومبن�ي المواص�
ت  وھ�ي ميزاني�ة  2.050.000لتنفيذ وص
ت داخلي�ة ب�المؤتمرات و

مليون دينار  65فقد خصصت لرصف الطرق الرئيسية  2005-2001أما الخطة الخماسية    .  2000سنة  

مليون لصيانة الطرق  3فيذ الطرق الداخلية و مليون دينار لتن 5مليون دينار لتعبيد طرق زراعية و  46منھا 

داخل نطاق الشعبية ومليون دينار مخصصة للنقل الريفي 
)1( .  

    

 
 
 

                                                 
، إعDداد  مكتDب الميزانيDة  باللجنDة  الشDعبية للتخطDيط  2002/ 31/12–1/1/2002اللجنة  الشعبية  للتخطDيط  بنDي وليDد  ،عDن تقريDر المتابعDة ،الفتDرة (1)

  .49ص.
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            ةةةةواقع الحركة علي الطرق الخارجيواقع الحركة علي الطرق الخارجيواقع الحركة علي الطرق الخارجيواقع الحركة علي الطرق الخارجي- - - - ج  ج  ج  ج  
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  المقدمة 

كان النقل بالمركبات في شعبية بني وليد  معدوما ، و النقل الموجود يعتمد علي دروب طبيعية يسلكھا   

الط%رق .  التي يستعين بھا في نقله ،ونقل حمولت%ه  تأما وسائل  النقل  فھي الحيوانا. ا نسان والحيوان 

القائمة آنذاك عبارة عن طريق  واحد  ض%يق ؛ - يتج%اوز عرض%ة  مت%رين ونص%ف ، و مل%ئ با'حج%ار 

يعتب%%ر ھ%%ذا الطري%%ق أول طري%%ق معب%%د ي%%ربط المنطق%%ة بالمن%%اطق .  والحف%%ر ، يربطھ%%ا بمدين%%ة ط%%رابلس 

  .المجاورة

ما ك. ذات العرض الواحد والطرق الزوجية أو المزدوجة ، وطرق فردية أ : تقسم الطرق الداخلية إلى   

، ووادي زم%زم ، س%وف الج%ين  وادي   مث%ل،  أنشئت طرق تربط المدينة بالمن%اطق الزراعي%ة المج%اورة

  .وغيرھا من ا'ودية المجاورة ، تينيناي   و ، ووادي المردوم

طرق الترابية  بوادي دينار ، و الطرق ال%ـترابية ببن%ي -زالت توجد طرق ترابية داخل الشعبية ، مثل ال 

  .با ضافة إلى وص@ت عديدة داخل الشعبية . وليد المركز ، و طريق إسفلتية بالخرماني 

إدراكا  'ھمية  المنطقة  فقد تم إنشاء العديد من الطرق ل%ربط ش%عبية بن%ي ولي%د  بالش%عبيات  ا'خ%رى ،  

م%ن  ھ%ذه .  ق  الرئيسية  التي ت%ربط  المنطق%ة بالمن%اطق  المج%اورة وھي عبارة عن مجموعة من  الطر

مزدة  ، وغيرھ%ا  –مصراته وطريق بني وليد -ترھونة ، وطريق  بني وليد  –الطـرق طريق بني وليد 

  .من الطرق 

  م%نالس%يارات  لت%تمكن   ،العمرانية و ا'حياء السكنية   المناطق تربط ما بين  التيكذلك  الوص@ت     

كم  ، و 3بطول    شمتر ، ومنھا  وصلة اھرأ 4000والتي بلغ طولھا حوالي.  ھذه المناطقالمرور في 

كم ،  وتمتد من الطريق الرئيسي 1وصلة  بئر أشميخ بطول . حي الرزقة  إلىتمتد من الطريق الرئيسي 

  . بئر أشميخ  إلى

كما توجد العديد م%ن المراف%ق مث%ل ج%زر ال%دوران  وتص%ميم وت%رقيم الطري%ق والجس%ور ، والمحط%ات    

أما  دخول  السيارة إلى المنطقة فھو غير مع%روف  نتيج%ة  لع%دم وج%ود  .  المختلفة ، وا نارة والصيانة 

فض%ة  ، ث%م ارتفع%ت منخ 1988أما  نسبة السيارات فكان%ت ف%ي س%نة . تسجيل  للمركبات في تلك الفترة  

 1997ف%رد ، وانخفض%ت س%نة  100س%يارة لك%ل  8حوالي 1995في السنوات  ا'خرى ، وكانت في سنة

  .  فرد   100سيارة لكل  7.9قليل ا فبلغت حوالي

واق%ع حرك%ة الم%رور  كما تناولنا  النقل  العام  للركاب و التشاركيات الموجودة وس%يارات ا'ج%رة  ، و

  .الدولية  رالخاصة و الحاف@ت والشاحنات وحركة السي تياراأو السير و حركة الس
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 ونم%%و ركبات ـع%%دد الم%% ، وارتف%%ـاعكان ـادة ع%%دد س%%ـتيجة لزي%ـن%%أم%ا الح%%ـركة ع%%ـلي الط%%ـرق الداخل%%ـية  ، ف 

راب%ط اجتم%اعي ي%ربط أبن%اء المنطق%ة ببعض%ھم وج%ود و، ومجاوراتھا  شعبيةا-قتصادية في ال ات طاشـالن

زي%ادة ال%دخل نتيج%ة للخدم%ة الت%ي تق%دمھا المدين%ة  قليمھ%ا ، و معب%دة الالط%رق  طلب عل%ي، زاد الالبعض 

  .شعبيةحجم الحركة داخل ال أدى إلى زيادةكل ذلك ات سيارال وبالتإلى زيادة عدد

درس  الحركة علي محاور الحرك%ة الرئيس%ية  الت%ي ت%ؤدي إل%ى مرك%ز المدين%ة ، وكان%ت أكث%ر الط%رق    

قري%ة – ا لكتروني%ةطري%ق كلي%ة الھندس%ة شـارع الفاتح ثم طريق الظھ%رة ، وأقلھ%ا كثاف%ة  كـثافة ، طـريق

ولمعرف%ة  أي%ة الس%اعة أعل%ى  كثاف%ة بالحرك%ة ، ون%وع المركب%ات الم%ارة . وطري%ق قري%ة الف%اتح   المناسلة

س%اعة  ،  12كانـت  الدراسة الـميدانية لط%ـريق الظ%ـھرة  استم%ـرت ش%ھراً  ، درس%ـت في%ه الحرك%ة لم%دة 

مساءاً ومن خـ@ل الدراسة تبـين أن أع%ـلى س%اعات الكثاف%ة  8:00صباحاً حتى  8:00ابتـداء من الساعة 

  .مساءا  3:00 -2:00صـباحاً ، وعند السـاعة  9:00- 8:00تتمثل عند السـاعة 

 نى م%ا تك%وأما  الطرق الزراعية فمن خ@ل الدراسة الميدانية اتضح ان الحركة على ھذا الطريق أعل   

ف%%ي الفت%%رة الص%%باحية عن%%د التاس%%عة ؛ لتص%%ل إل%%ى أعل%%ى ح%%د لھ%%ا عن%%د الس%%اعة الثاني%%ة عش%%رة ث%%م تب%%دأ ف%%ي 

  .ا-نخفاض عند الظھر 

 ،أحج%ام س%كان ھ%ذه الم%دن -: بين الم%دن بعوام%ل ع%دة منھ%ا  على الطرق الخارجية النقل  ركةـتتأثر ح  

ومن خ@ل الدراسة .  بين سكان ھذه المدن ، وحجم الع@قات ا-جتماعية ،وظائفھا ا-قتصادية وا دارية 

تبين أن خط بني وليد ترھونة ھو أكث%ر الخط%وط حرك%ة م%ن حي%ث ع%دد الس%يارات ، وي%نخفض في%ه ع%دد 

  .مصراته من حيث عدد المركبات  -ثم  يأتي  طريق بنٮوليد. الشاحنات ، لرداءة  الطريق 

زلي%تن  ، ف%ي  –مص%ـراته  –ة ع%ـلى الط%ـرق ال%ـخارجية ط%ـريق بن%ـي ولي%د و لمعرفة مـدى كـافة الحرك

بدأت الدراسة م%ع .  أيـام العـط@ت ، وبقـية ا'يام  كـانت الكـثافة أعلى من كثـافة ا'يام العادية ا'خرى 

  .الساعة التاسعة صباحاً حتى الساعة الثانية عشر ظھراً 

ق%د يع%ود إل%ى ذھ%اب الس%كان إل%ى .  ذا الطريق عن ا'ي%ام ا'خ%رى كانت النتيجة ارتفاع الكثافة على ھ   

  .الشعبيات المجاورة لقضاء حاجاتھم أو للترفيه في  تلك المناطق 
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  شبكة الطرق  -: أو	َ 

  :شبكة الطرق في شعبية بني وليد

وتتط%ور حي%ث يق%ع ، و بفضله تتق%دم ا'نش%طة  ،يعد النقل الشريان المھم الذي تقوم عليه ا'نشطة المختلفة 

وا'راضي الزراعية  التي ل%م يك%ن  ، والنائية، المناطق البعيدة بلسكان و استقرار ا علي عاتق النقل  تنمية

حديث%ة النق%ل الوس%ائل وتختص%ر  .لھا أن تنمو وتزدھ%ر ب%دون وج%ود ط%رق نق%ل تربطھ%ا بالم%دن المتط%ورة 

بس%بب بع%دھا ع%ن ، وتحد من خسائر كثيرة كانت تحدث خاصة في المحاصيل  الزراعي%ة  ،والجھد  تالوق

ساعدت علي توفير جمي%ع م%ا تحتاج%ه م%ن متطلب%ات ض%رورية م%ن خ%دمات  . مناطق التسويق وا-ستھ@ك

اھتم%ت  ل%ذا ، مدين%ة بش%كل س%ريع  ةالعم%ود الفق%ري لتنمي%ة أي%كما أن%ه  . وصحية ومعيشية مختلفة ، تعليمية

،   المج%اورة با'ق%اليموتطويرھ%ا ل%ربط المدين%ة  ،الط%رق  إنشاءمن حيث  ظاملحو ابالقطاع اھتمام منطقةال

أم%ا . الت%ي يس%تعين بھ%ا ف%ي نقل%ه ونق%ل حمولت%ه  تو كانت وسائل  النق%ل  ھ%ي الحيوان%ا.  وبالمدن ا'خرى 

ملئ با'حج%ار و ونصف،الطرق القائمة آنذاك عبارة عن طريق  واحد  ضيق  - يتجاوز عرضة  مترين 

والحفر، يربطھا بمدينة طرابلس
)1(

طرابلس أول طريق معبد ، يربط –ترھونة –و يعتبر طريق بني وليد . 

ومن بعدھا  نالت الطرق عناية خاص%ة ف%ي ب%رامج ومخطط%ات الدول%ة ، -ن . المنطقة بالمناطق المجاورة 

رص%فت ش%بكة . ع%ي والص%ناعي والتج%اري  وجود شبكة طرق جيدة يسھم في تنمية وازدياد النش%اط الزرا

من الطرق في المناطق التي كانت محرومة من المواص@ت في الماضي
)2(

 .  

خصوص%ا ف%ي   احي%ث خصص%ت ميزاني%ة ض%خمة لتطويرھ%، شعبية تط%ورا كبي%را الشھدت الطرق في     

 ت ربط%. المج%اورة  ليما'ق%اونم%و ، وزيادة عدد الس%كان  ،السنوات ا'خيرة نظرا لتطور ا'نشطة المختلفة 

  .الشعبية بالعديد من الطرق الداخلية التي تربط مركز المدينة بالضواحي

وأن  ،عم%ارا أنھ%ا تمث%ل عم%اد البن%اء و إذا'ساس%ية  ىأو البن% التحتي ،ن الطرق ھي جزء مھم من البناء إ 

 عمنشآت النقل تمثل دلي@ على مرتبة النمو الحضاري للمجتم
)3(

 في الشعبية المسافة الكلية للطرقزادت .  

تعتم%د ش%بكة الط%رق ف%ي المدين%ة عل%ى طري%ق  .ك%م  745زيد ع%ن بلغت ما يحيث 1985إلى1978من سنة 

 10مجم%%ع ، وبع%%ض الط%%رق المغذي%%ة الت%%ي ت%%ربط مرك%%ز المدين%%ة م%%ع بع%%ض التجمع%%ات الت%%ي تق%%ع عل%%ى بع%%د 

1980كيلومترات عام  110 بلغ إجمالي أطوال الطرق في المدينة. كيلومترات من المركز 
)4(

 .  

  

                                                 
  .225بلحاج،أثر التغير ا.جتماعي علي الع0قات ا.جتماعية وا.قتصادية في مدينة بني وليد ، مرجع سابق ، ص نأعويدات حسي (1)
  .151 -  150صفحات ، 1972العيد الرابع ، طرابلس ، ثورة الفاتح من سبتمبر  ،ج ، ع ،ل ،ش ،أ ،ع ، وزارة ا:ع0م والثقافة  (2) 
  .21مرجع سابق ،ص . غرافية النقل جأحمد حبيب رسول ، دراسات  (3)

 .1، غير منشور ،ص   1986ع ، أمانة اللجنة الشعبية  للمواص0ت بنى وليد، تقرير عن الطرق في المدينة عام .أ.ش.ل.ع.ج )4(
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بل%غ م%ا نف%ذ ف%ي  1985-1981أما ف%ي س%نة . كم  410حوالي  1980-1975بلغ ما أنجز من الطرق في سنة     

اج%%ات المنطق%%ة للط%%رق ياحت ىلمعرف%%ة م%%د 1981تم%%ت دراس%%ة المنطق%%ة ف%%ي ع%%ام  ك%%م حي%%ث1730ھ%%ذه الس%%نوات 

 ، م%ن الط%رق داخ%ل المنطق%ة ل%ربط المدين%ة بقراھ%ا المج%اورة تم ا-نتھاء من إعداد مجموعة. الرئيسية والفرعية 

ج%اءت . ك%م  195 بح%واليالتي ت%م إنش%اؤھا بالمنطق%ة ف%ي تل%ك الفت%رة  ا جماليةقدرت المسافة  .م ببعضھا ثومن 

معظم ھذه ا نجازات في مجال الطرق أثناء فترة ا-نتعاش ا-قتصادي التي عاشتھا ليبيا في الس%بعينات ، وبداي%ة 

يعتب%ر .  الثمانينات الناتجة عن ارتفاع عوائد النفط الخام ، وتوظيفھا في العديد من البرامج ومنھ%ا ش%بكة الط%رق 

ال%%ب@د ،  لع%%ام الط%%رق ، حي%%ث أنج%%زت في%%ه كثي%%ر م%%ن الط%%رق الحديث%%ة والطويل%%ة خاص%%ة ف%%ي دواخ%% 1983ع%%ام 

بلغ%ت أط%وال الط%رق . ض%ھا ب%بعض والمناطق الصحراوية ، بحيث أصبحت ليبيا مربوط%ة م%ن جمي%ع جھاتھ%ا بع

كم  229.500الموجودة بليبيا  في ھذا العام 
 )1(

 .  

س%نة  ف%يالداخلي%ة  لط%رقم%ا نف%ذ م%ن ا كما  زاد. كم  268من الطرق حوالي  1990-1986سنة  ذو وصل ما نف 

 ك%%%م موزع%%%ة داخ%%%ل المدين%%%ة وتربطھ%%%ا بأجزائھ%%%ا50 ع%%%ن ح%%%والي1988
)2(

ت%%%م تنفي%%%ذ   1995– 1990ف%%%ي س%%%نة. 

. ك%م  212ح%والي  2000-1996كانت أطوال الطرق في س%نة. كم من أطوال الطرق داخل الشعبية  147حوإلى

إل%ى جان%ب العدي%د م%ن الوص%@ت الداخلي%ة الت%ي ت%ربط ا'حي%اء الس%كنية  كم100 فبلغت حوالي 2001سنة  في أما

ه ذلس%ابقة وك%ان أغل%ب م%ا ت%م تنفي%كان ما نفذ من ط%رق داخلي%ة وخارجي%ة قلي%ل بالمقارن%ة بالس%نوات ا. )3( ببعضھا

  .عبارة عن وص@ت داخلية 
  

  :  الطرق الداخلية  -:1

تص%%ريف  و،  الرئيس%%ية ب%%الطرق وتربطھ%%ا،  المج%%اورات المختلف%%ة بالمدين%%ة الم%%ؤتمراتتص%%ل ب%%ين  الط%%رق  ھ%%ذه 

 وعلي الجانب ا-جتماعي،ا-قتصاد  المؤثرة علي   الرئيسية العوامل   من تعتبر شبكة الطرق   .  الحركة عليھا

وربطھا بمجاوراتھا  ،كما تساھم وبصورة كبيرة علي نمو المدينة وتطورھا . كبيرة خدمية  عليھا أعباء  ويقع  ،

و اYن تم تنفيذ مجموعة من الطرق داخل ، كانت الطرق في بني وليد في السابق عبارة عن دروب  .في الشعبية

  -: التاليشعبية وھي موزعة على النحو ال

تقسم الطرق ف%ي المنطق%ة إل%ى طري%ق يمت%د م%ن ط%رابلس إل%ى ترھون%ة ، ويتج%ه جنوب%اً إل%ى بن%ى ولي%د ، ويواص%ل 

طريق من الدرجة الثالثة بتفرعات . أشميخ و تينيناي إلى نسمة ومزده،امتداده جنوباً ليصل إلى المناطق الجنوبية

                                                 
، 1989اقتصادية وسياسية ،منشورات مجمع الفاتح للجامعات  ،طرابلس ،،اجتماعية ، ةدراسة جغرافيسالم الحجاجي،ليبيا الجديدة  (1)
  .236ص
  .1، تقرير غير منشور ، ص 1988ع، أمانة اللجنة الشعبية  للمواص0ت بنى وليد، تقرير المتابعة سنة .أ.ش.ل.ع.ج (2)
  .2 - 1، صفحات  2003 - 2002وليد،تقرير غير منشور ع ،بيانات اللجنة الشعبية للشعبية بني . أ.ش.ل.ع.ج (3)

  

www.geo-libya.yoo7.com منتدى جغرافية ليبيا والوطن العربي



85 
 

ط%رق محلي%%ة تخ%دم ض%واحي المدين%%ة و . لي%د مص%ممة ح%ديثاً م%ن مص%%راتة إل%ى قري%ة س%%يدي ج%@ل ث%م إل%ى بن%%ى و

المناطق المجاورة للمدينة
)1(

  -:ي@حظ على نظام النقل في ليبيا ما يلي .   

  .أن النظام القائم يفي بحاجة السكان الحاليين-1

ا-تصال الرئيسي بين المح@ت العمرانية يتم عن طريق الطرق البرية-2
 )2(

 .  

معب%د إل%ى ترھون%ة ال%ذي يعتب%ر أول طري%ق معب%د  قالمنطقة في الستينات بطريأخدت الطرق بالتطور حيث ربطت 

يربط المنطقة بالمناطق المجاورة ، كما تم العمل علي تعبيد مجموع%ة م%ن الط%رق الداخلي%ة بالمدين%ة، ورب%ط بع%ض 

مط%%ار الق%%رى المج%%اورة لھ%%ا و كان%%ت قص%%يرة وض%%يقة وخالي%%ة م%%ن الجس%%ور ، مم%%ا أدي إل%%ى انھيارھ%%ا ف%%ي مواس%%م ا'

تعتبر ش%بكة الط%رق م%ن العوام%ل الرئيس%ية الم%ؤثرة ف%ي المرك%ز العمران%ي وإقليمي%ه وتش%كل عنص%را  . والفيضانات 

نتيج%ة للتط%ور . مھما ضمن المنظومة الخدمية ، وتعد عام@ رئيس%ياً ف%ي التركي%ب ال%داخلي للمدين%ة، وف%ي تطورھ%ا 

ة نق%اط مث%ل الزي%ادات المتوقع%ة  للس%كان  ال%ذين يتزاي%دون الحاصل في مدينة بني وليد ، فق%د أخ%د ف%ي  ا-عتب%ار ع%د

بصورة مستمرة ، وا'نشطة ا-قتصادية والخدمية التي تقدمھا المنطقة ، و تشكل شبكة الطرق عنصرا أساس%يا ف%ي 

ظھ%رت ب%ذلك ش%بكة الط%رق عل%ى . لما كانت المدينة تمتد على جانبي الوادي فقد أخدت شك@ً طولياَ . ھذا المخطط 

فالمحاور الرئيسية ھي التي  تتصف بكثرة حركة  . ل  طولي في شكل محاور رئيسية تتفرع منھا محاور ثانوية شك

النقل عليھا ، حيث  تمر  ب%أھم  مراك%ز  النش%اط  الص%ناعي و الخ%دمي  وأكب%ر التجمع%ات الس%كانية، وت%ربط أج%زاء 

ر طريق الظھرة وشارع الفاتح ، و م%دخل المدين%ة مثل تلك المحاو. المدينة وتشكل أكبر محور للحركة في المدينة 

لقد شھدت المنطقة نھضة عمرانية . ماعدا ذلك فھناك محاور ثانوية تغذي المحاور الرئيسية . الشمالي عند الجسر 

ق%درت المس%افة ا جمالي%ة الت%ي ت%م . الزراع%ي والص%ناعي   لحيث رافقت ھذه النھضة العديد من التطور في المج%ا

  : كم وھي موزعة كما يلي 197بحوالي1984 -1981لمنطقة سنة إنشاؤھا با

  .كلم  119طريق من بني وليد المركز إلى المردوم وسوف الجين بمسافة -أ

  .كلم  15إلى المربوعة ويبلغ طولھا حوالي  دطريق قرية أبو عمو-ب

  .كلم  6بحوالي  رطريق الخرماني بمسافة تقد -ج

  . كلم  15طريق زمزم مراعي أبو قرين تقدر بحوالي -د

  .كلم  39" القلعة" طريق بني وليد المركز إلى وادي سوف الجين -ھـ

 كم3طريق ميمون الخوازم بطول  -و
)3(

 .  

        
        

                                                 
  .108تقييم مخطط بني وليد،مرجع سابق،ص محمد على ، عأبو صا (1)
  .319، ص1981يسري الجوھري ،جغرافية المغرب العربي، منشاة المعارف،  اWسكندرية ،   (2)

قسم التخطيط و المتابعة ، تقرير عن الطرق التي تم تنفيذھا ع، بيانات اللجنة الشعبية العامة للمواص0ت بني وليد ، .ا.ش.ل.ع.ج )3(
  .  219، مرجع سابق ، ص  بني وليد دراسة في الجغرافية ا.جتماعية و ا.قتصادية، نق0ََ◌  عن عمران عون هللا ، 1985بالمنطقة ، سنة 
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        (*)(*)(*)(*)الطرق المحلية بالشعبية  الطرق المحلية بالشعبية  الطرق المحلية بالشعبية  الطرق المحلية بالشعبية  ::::16الشكل  الشكل  الشكل  الشكل  

   

  البلديــة ومكتــب المشــاريع  الهندســية  لالستشــارات، اللجنــة الشــعبية للمرافــق بالتعــاون مــع شــركة بولســيرفس  ع.أ  .ش.ل.ع المصــدر ج، (*)
  . 114، ص   57التقرير النهائي تقرير رقم    2000، المخطط الشامل    وليد بنى، بولندا -وارسو، فـاديكو  
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م%ن ھ%ذا  ديتبين أن الطرق تك%ون ف%ي مرك%ز المدين%ة عل%ي ش%كل ش%بكة معق%دة م%ن الط%رق ويزي% 16من الشكل    

التعقيد حين تجد ھذه الطرق الرئيس%ية تتغ%ذى م%ن ع%دة ط%رق فرعي%ة بعض%ھا معب%د وا'خ%ر تراب%ي ، وا ش%ارات 

ون سائقاً وشرطي مرور في المرورية والع@مات غير موجودة وھذا يضع السائق أمام خطر كبير ي@زمه ان يك

وتصبح طرق  .  نفس  الوقت خاصة في حا-ت ا-زدحام ، وينخفض ھذا التعقيد كلما ابتعدنا عن مركز المدينة  

  -:فردية وھي  ىكما  يوجد طرق مزدوجة وطرق أخر. منفردة  تتصل بالطرق  الخارجية  في أغلب ا'حيان 

  -: الطرق الزوجية أو المزدوجة-أو	ً 

  -: منطقة وسط ا قليم وأھم ھذه الطرق ما يلي يبعض الطرق الزوجية في السنوات ا'خيرة ف أنشئت

  :  شارع الفاتح-أ

يبلغ طوله حوالي كيلو متر واحد ويشكل العمود الفقري في مركز المدينة نظرا لوجود معظ%م المؤسس%ات العام%ة 

ح%اد ا'فريق%ي وينتھ%ي عن%د المستش%فى وتتف%رع من%ه يمتد ھذا الشارع من جزيرة الدوران ا'ولى ميدان ا-ت. فيه  

  -:الطرق اYتية

  . متر ينتھي عند شركة ليبيا للتأمين  200طريق يربطه بشارع البيئة بمسافة -1

طريق أخر يربط%ه بش%ارع البيئ%ة يمت%د م%ن مجم%ع المح%اكم م%ارا بإذاع%ة بن%ي ولي%د المحلي%ة وينتھ%ي عن%د مبن%ى -2

  . متر 300الجوازات والجنسية بمسافة 

طريق يربطه بثانوية نسور الفاتح ومصنع بني وليد ل[حذية ويمتد من المجم%ع ا داري م%ارا بمص%رف ا'م%ة -3

ا'حذية وينتھي عند ثانوي%ة  عومصرف الجماھيرية والشركة العامة ل^طارات ومجمع ورش المواص@ت ومصن

  .نسور الفاتح  

م%ارا بمرك%ز ا'م%ن الش%عبي ، ومجم%ع العي%ادات ومص%رف  طريق يمتد من محطة الح%اف@ت والركوب%ة العام%ة-4

  .كم وھو غير معبد1ا-دخار وا-ستثمار العقاري ، وينتھي عند القرية السكانية بمسافة حوالي 

  : طريق الجسر  -ب

  .متر 500عند  مدخـل  المدينة  الشمالي و يربط  بين جانبي  الوادي  بمسافة  حوالي 

  :   شارع البيئة  - ج

الشـارع م%ن  ايبدأ ھذ. متر  600يقع خـلف شارع الفاتح من الناحية الغربية بمسافة حوالي . وحيوي شارع مھم 

مص%%%رف ا'م%%%ة م%%%ارا ب%%%المجمع ا داري ،م%%%ن الخل%%%ف وب%%%الجوازات ومرك%%%ز الح%%%رس البل%%%دي النھ%%%ر الص%%%ناعي  

  .وبالمصرف التجاري الوطني و ينتھي عند الحديقة العامة 
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  :زيرة  الدوران  ا+ولي  بثانوية  سناء  محيدليالطريق  الذي  يربط  ج-د

يتوس%ط  ھ%ذا  الش%ارع  حديق%ة كبي%رة ، ويوج%د ب%ه .  بمسافة  حوالي  كيل%ومتر  م%ارا  بجزي%رة  ال%دوران  الثاني%ة   

  المنتدى  الثقافي  ا-جتماعي  ومصلحة  ا'م@ك  العامة  والمعھد  العالي  للمعلمين  ومركز  ا'مل  للصم، والبكم

يتميز ھذا  الشارع بكثرة  المح%@ت  .  ، وصندوق  الضمان  ا-جتماعي  وعيادة  ابن سيناء  توسوق  الخضراوا

   .يعتبر ھذا  الشارع من أھم  الشوارع  التجارية  خاصة تجارة الجملة  ثالتجارية  و الخدمية  حي

        (*)جزيرة الدوران الثانية بمركز المدينةجزيرة الدوران الثانية بمركز المدينةجزيرة الدوران الثانية بمركز المدينةجزيرة الدوران الثانية بمركز المدينة:   :   :   :   17الشكلالشكلالشكلالشكل

         

  . 11/4/2004تصوير الطالبة  :  المصدر     (*)            

يبين جزيرة الدوران بمركز المدينة ويوجد علي جانبي الطريق أشجار صغيرة الحجم تعيق نظر  17من الشكل 

  .السائق والتي تسبب العديد من الحوادث 
  

  :  الطريق  الشمالي  -ھـ

يتص%ل  بطري%ق الظھ%رة عب%ر الجس%ر ال%ذي  يقط%ع .  الش%مالية   لل%وادي  بمرك%ز  المدين%ة الذي  يربط  ا'جزاء  

  .الوادي ليصل إلى منطقة السويداء ويرتبط  أخيرا  بطريق الظھرة

يوضح الشكل الطريق المعروف بطريق أبو سدرة وحاله كحال باقي الطرق و إن كان أفضل من غيرھا من 

الطريق  يفضله  الكثير من  السائقين  خاصة  سائقو الشاحنات لعدم   اوھذحيث قلة التصدعات والتشققات ، 

  .تضرره  من جھة و-متداده حتى يصل فرع منه إلى مصراته وفرع إلى زليتن  

  :  طريق أبو سدرة -و

طريق مھ%م تم%ت ص%يانته  م%ؤخرا ً وك%ان ف%ي الماض%ي ذا ع%رض واح%د وأص%بح اYن طريق%اً مزدوج%اً بمس%افة 

. وھو طريق جبلي يربط بين جزيرة دوران المستشفى بالطريق الرئيسي المتج%ه ناحي%ة زلي%تن . ترم 300حوإلى
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يوضح طريق أبو سدرة وھو مرص%وف بطريق%ة جي%دة إ- ان%ه خ%اٍل م%ن إش%ارات وع@م%ات الم%رور  18و الشكل

   .وھذا الطريق يمتد في منطقة يوجد بھا العديد من المراكز الخدمية 

 بو سدرةبو سدرةبو سدرةبو سدرةطريق أطريق أطريق أطريق أ: : : :         18الشكـلالشكـلالشكـلالشكـل
(*)
        

  
  . 11/4/2004تصوير الطالبة  :  المصدر    (*) 
  

  :  طريق المطار –ز

نس%مة  يس%مى بطري%ق المط%ار  –كيلو مترات ويربط ب%ين طري%ق بن%ي ولي%د  6طريق مزدوج طوله حوالي 

. ويوجد به  السوق الشعبي ، وجھاز حماية البيئة ، وعلى جانبيه تنتش%ر ا'حي%اء الس%كنية وبع%ض ال%ورش 

و الشكل يبين أحد الطرق الممت%دة . أنشئ ھذا الطريق ليخفف من ا-زدحام الذي يعاني منه طريق الظھرة 

خفيفة ،وذلك لبعده عن مركز المدينة، وقل%ة  هحركة عليداخل المنطقة وھو طريق المطار، وھذا الطريق ال

  .التركز السكاني بھذه الجھة ، وھي الجھة الجنوبية الغربية من الشعبية

  (*)طريق المطار  طريق المطار  طريق المطار  طريق المطار  : : : :     19الشكلالشكلالشكلالشكل

  
  .11/4/2004تصوير الطالبة  :  المصدر     (*)      
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  :طريق مركز المدينة الظھرة -ح

ويعد من أھم الط%رق الداخلي%ة ف%ي الش%عبية ، وذل%ك لربط%ه بمن%اطق الترك%ز الس%كاني ف%ي منطق%ة الظھ%رة بمرك%ز  

م%%ن أھ%%م المن%%اطق التجاري%%ة ف%%ي المدين%%ة ، ويتف%%رع من%%ه ط%%رق فرعي%%ة ل%%ربط  المدين%%ة ، با ض%%افة إل%%ى أت%%ه أص%%بح

المح@ت السكنية بالطريق الرئيسي ، وقد تم ربط ھذا الطريق بطريق المطار ب%أربع وص%@ت ، ت%م إنج%از ث%@ث 

منھا وتعذر استكمال الرابعة بسبب المباني القائمة الم@صقة للطريق في بعض ا'ماكن
)1(

  .  

   -:ذات العرض الواحد  والطرق الفردية أ:ثانياَ 

ح%والي  لھو الطريق الذي يربط المستشفى بطري%ق مجم%ع الص%ناعات الص%وفية بط%و: 598-725الطريق رقم-1

كيلومترات ، وھو طريق حيوي ساھم في ربط شرق ا قل%يم بغرب%ة ، وخف%ف  الض%غط الرئيس%ي ف%ي مرك%ز  2.5

  .            المدينة 

كيلومترات ويع%د طري%ق الظھ%رة وبع%ض  الوص%@ت الداخلي%ة م%ن  أق%دم   6طوله  حوالي :  الظھرة طريق    -2

مرك%%ز المدين%%ة  و بالتحدي%%د م%%ن مي%%دان ا-تح%%اد ا'فريق%%ي ، وينتھ%%ي عن%%د  قري%%ة    نيب%%دأ م%%. الط%%رق  ف%%ي  الش%%عبية 

لس%كانية  العالي%ة  ف%ي  المنطق%ة ، يعتبر ھذا  الطري%ق  م%ن أھ%م  الط%رق ف%ي بن%ي ولي%د  نظ%را  للكثاف%ة  ا. الرزقة 

ھ%%و م%%ن الط%%رق المھم%%ة الت%%ي ت%%ربط .ك%%ذلك المراف%%ق الخدمي%%ة المختلف%%ة . ا-قتص%%ادية المختلف%%ة  ا'نش%%طةولزي%%ادة  

مناطق التركز السكاني الكبرى في المدينة ، يمر بعدة مح@ت و مؤسسات متنوعة منھا كلية اYداب والتربية ، و 

ھ%ذا  الطري%ق  . ج%انبي الطري%ق ، والعدي%د م%ن الم%دارس  با ض%افة إل%ى الملع%ب البل%ديالمح@ت  التجارية عل%ى  

تتفرع منه طرق  فرعية تغ%ذي الطري%ق الرئيس%ي ، وتخف%ف  ف%ي  نف%س الوق%ت  م%ن  ا-زدح%ام  الم%روري  لھ%ذا  

يعه  ليكون  مزدوجـا الكثافة  السكنية المرتفعـة ، ا'مر الذي دفع بالمـسئولين  إلى  محاولة  توس  ثالطريق  حي

  . بد- من  أن يكـون  بعرض  واحد ؛ إ-  أن ھناك  العديد  من  الصعوبات  وقفت  دون  إكماله

  .منتصف المدينة متفرعة من شارع الفاتح  يمعظم الطرق الفرعية  ذات عرض  واحد ف -3

ج%رى عل%ى الط%رق العدي%د  . مختلف%ةإنشاء بعض  الطرق من الدرجة الثالثة في العدي%د م%ن ا'حي%اء الس%كنية ال  -4

ھ%ذا با ض%افة إل%ى . من  التطورات حيث جرى  تعبيد قسم كبير منھا ، ومازالت عملي%ة  تط%وير الط%رق  قائم%ة 

إل%ى  . قرية  الفاتح  -ربط  مركز المدينة بالعديد من القرى السكنية ، مثل طريق القطانشة وطريق مركز المدينة 

 .كيلومترا موزعة على جميع أنحاء المدينة  270بلغ  مجموع أطوالھا حوإلىجانب  الطرق الفرعية التي 

 كم 1تم ربط طريق الظھرة بطريق المطار بوصلتين طول كل واحدة حوالي   -5
)2(

 .  

    

                                                 
  .147في مدينة بني وليد ،مرجع سابق ،ص أبو القاسم محمد مصباح القاضي ، التحليل المكاني .ستخدامات ا:رض الحضرية  (1)
 توزيع الطرق بشعبية بني وليد، نع ، بيانات اللجنة الشعبية العامة للمواص@ت ، قسم أدارة المشاريع ،تقرير ع.أ.ش.ل.ع.ج (2)

  . 3، ص 2001
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 ، بمؤتمر تنـيناي  فكانت عـبارة عن  طرق  ترابية  ةأما  الطرق  الداخـلية  التي  تربط  مـركز  المدين    

باستثناء  الطريق  ا'سمنتي ال%ذي  ك%ان ي%ربط أش%ميخ ببن%ي لي%د ، ف%ي  بداي%ة عق%د  الثمانيني%ات  م%ن الق%رن 

كيلومتر يبدأ من مدينة بني وليد و  110نسمة وطوله –الماضي مد طريق رئيسي يعرف بطريق بني وليد 

ي وليد ، وبتجمع تنيناي بعد كيلو متر جنوب مدينة بن 38يتجه ناحية الجنوب يمر بتجمع أشميخ بعد مسافة 

ثم يواصل امتداده حتى نسمة . كيلو متر إلى الجنوب الغربي من تجمع أشميخ  20مسافة 
)1(

 .  

الطرق الموجودة داخل الشعبية وأطوالها وسنة التنفيذالطرق الموجودة داخل الشعبية وأطوالها وسنة التنفيذالطرق الموجودة داخل الشعبية وأطوالها وسنة التنفيذالطرق الموجودة داخل الشعبية وأطوالها وسنة التنفيذ::::15الجدول  الجدول  الجدول  الجدول  
(*)
        

  كم/  سنة التنفيذ       كم/الطول            أسم الطريق

  1980- 1975  كم 2  مصنع الصوف
  1980- 1975  كم5  الظھرة القديمة

  1980- 1975  كم 86  قرارة القطف أشميخ
  1985- 1981  كم 65   السدادة-سوف الجين -بني وليد 

  1985- 1981  كم 6  الخرماني
  1985- 1981  كم 3  ميمون

  1985- 1981  كم 3  الخوازم -ميمون  
  1985- 1981  كم 28  السدادة –قرارة  القطف 

  1985- 1981  كم40  بني وليد–القلعة 
  1985- 1981  كم65  بني وليد أشميخ تينيناي

  1985- 1981  كم15  المربوعة  - أبو عمود 
  1985- 1981  كم6  المطار

  1990- 1986  كم150  قرزة –بني وليد المركز 
  1990- 1986  كم83  أشميخ قرارة القطف

  1990- 1986  كم35  بني وليد أشميخ
  1995- 1991  كم35  **بني وليد المردوم 

  1995- 1991  كم 21  غبين  -المناصير 
  1995- 1991  كم 1  شارع الفاتح

  2000- 1996  كم3  المستشفي مصنع الصوف
  2000- 1996  كم 5  الظھرة الجديدة

  2000- 1996  كم3  طريق أبو سدرة 569طريق رقم     
   

ع ، بيانات اللجنة الشعبية العامة للمواصالت ، قسم أدارة المشاريع ،تقرير عن  توزيع الطرق بشعبية  .أ.ش.ل.ع.ج: المصدر-1(*) 
  .3،ص2001بني وليد ،بني وليد،

ريـر عـن     الطـرق  ع ، بيانات عن اللجنة الشعبية العامة للمواصالت بني وليد ،قسم إدارة المشـاريع ، تق.ا.ش.ل.ع.ج: المصدر    ----        2                            
  .1،ص   1997الداخلية بالمنطقة ،سنة  

  

 

                                                 
  . 122جغرافية تحليلة  ، مرجع سابق ، ص مي0د محمد عمر البرغوثي ، اشميخ وتنيناى  العوامل الطبيعية والبشرية وا.قتصادية دراسة  )1(
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 كان%ت .  كيل%و مت%راً  660ح%والي  2000  - 1975تبين  أن  جملة  ما  أنجز  من  الطرق  م%ن   15من الجدول    

 بنسبة  تص%ل  إل%ى  ح%والي      268والتي وصل  طولھا   1990-1986أعلي  نسبة  من  الطرق  نفذت  من سنة 

كيلو متر  ث%م  150و الذي  وصل  طوله   قرزة  –المركز  بني وليد  وكان  من  أطول  الطرق  طريق %  40.6

وكان%ت  % 35بنسبة  تصل إلى  حوالي   اً كيلومتر 57و كان طول  الطرق  المنفذة  حوالي  1985-  1981سنوات

، وكان%ت  النس%بة  أق%ل  ف%ي الس%نوات   كيل%ومتراً   65وكان  طوله    تينيناي  بني وليد أشميخأطول الطرق  طريق  

وكانت  أط%ول % 14.1اً وبنسبة  تصل إلى  كيلو متر  93وبلغ  طول  الطرق  المنفذة  حوالي   1980  -1975

لتك%ون   1995 -1991، وانخف%ض ف%ي س%نوات اً كيل%ومتر  86وبل%غ  طولھ%ا   القطف أش%ميخ قرارة   الطرق  طريق

كيلو متراً أي  11حوالي  2000-1996تمر في ا-نخفاض لتكون في السنواتوتس% 8.6بنسبة ، و  اً كيلو متر 57

يع%د  طري%ق  . كيل%و مت%رات  6وطول%ه  الظھ%رة الجدي%دة وكانت أطول الط%رق طري%ق% 1.7بنسبة تصل إلى حوالي 

منطق%ة  حي%ث ي%ربط ا'ج%زاء الغربي%ة والجنوبي%ة الغربي%ة  ف%ي مركز  المدينة  الظھرة  من  أھم  الطرق في المدين%ة ،

و يربط مح@ت تجارية عدة في طريق%ه ع%ن . الظھرة مروراً  إلى وسط المدينة في الجزء الشمالي والشمالي الشرقي

طريق بعض الطرق الفرعية والمسالك
)1(

.  

   -:الطرق الزراعية: 2

زم  ـزم% س%وف الج%ين ووادي  مث%ل وادي ،  الزراعي%ة المج%اورة بالمن%اطق  المدين%ة  أنش%ئت ط%رق ت%ربط  ماك   

التس%ويق   س%ھلت عملي%ة و ھ%ا يالط%رق إلم%دت  الت%ي  ا'ودية المجاورة تينيناي  وغيرھا من  و المردوم  ووادي 

تعبي%د حي%ث تتعط%ل   إل%ى تحت%اج  ا'ودية داخل ھذه  ترابية  طرقھناك .   ا-ستيطان في ھذه ا'ودية  وعمليات

 تتل%ف   يثـح% ي%ؤثر عل%ي المحاص%يل الزراعي%ة  ا مم%الري%اح    ا'مط%ار و ھب%وب  س%قوط  عق%ب الحركة عليھ%ا 

س%وف الج%ين وراس  يمن  المشاريع  الزراعية طريق  واد. المزارع إلى خسائر فادحة   تعرضيو المحاصيل 

و   الطري%ق  إل%ى  أش%ميخ ،  كل%م ، 21طري%ق  المناص%ير غب%ين  بط%ول . كل%م  31.3الطبل ويبلغ طول%ه ح%ـوالي 

إلى تينيناي و الطريق إلى المردوم  والطريق    لالطريق  إلى  قرزة والطريق  إلى  تماسلة والطريق  الذي يص

كم تحت الـدراسة300با ضافة إلى . إلى الھيشة  الجديدة  و الطريق إلى ميمـون 
)2(

.  

ا إ- با ضافة الي ھذه ا-ودية ھناك أودية بحاجة الي مد طرق اليھا والت%ي يتع%ذر ال وص%ول اليھ%

بعد عبور عدة أودية والتي يعيق الوصول اليھا ا'راضي الصخرية التي تحيط بھذه ا-ودية مم%ا 

  .يجبر المواطنين الي عبور عدة أودية للوصول الي ھذه ا-ودية في موسم الحرث 

        

                                                 
  .90تقييم مخطط بني وليد ، مرجع سابق ،ص محمد على ، عأبو صا (1)
،  1985– 1981عن منجزات التحول الخمسية 1983ع،ا للجنة الشعبية للتخطيط ، عن تقرير المتابعة السنوي لسنة .أ.ش.ل.ع.ج (2)

  .26بلدية سوف الجين، مرجع سابق ،ص 
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الطرق الزراعية  الطرق الزراعية  الطرق الزراعية  الطرق الزراعية  : : : :     16الجدول  الجدول  الجدول  الجدول  
(*)
        

  سنة التنفيذ  كم/الطول   الطريق

  1980- 1975  كم 111  بني وليد المردوم
  1985- 1981  كم20  تماسلة
  1985- 1981  كم 17  الحميمة

  1985- 1981  كم 24  شعبة ثLث منصور
  1985- 1981  كم25  اللوح

  1985- 1981  كم21  المناصير
  1985- 1981  كم 30  وادي ميمون الزراعي

  1985- 1981  كم119  سوف الجين/ المردوم /بني وليد 
  1985- 1981  كم 31  وادي سوف الجين راس الطبل

  1985- 1981  كم50  سوف الجين–القلعة 
  1985- 1981  كم 15  زمزم مراعي أبو قرين

  1995- 1990  كم 90  قرزة/القلعة 
  1997- 1995  كم21  المزارع  غبين

  1997- 1995  كم180  وادي زمزم -بني وليد المركز
، مركــز البحــوث الصــناعية ، عــن بيانــات   2002- 2001وليــد ،  ع، دراســة التنميــة المكانيــة الصــناعية لشــعبية بنــي.أ.ش.ل.ع.ج  المصــدر  (*)

  .71،ص   اللجنة الشعبية للشعبية ، تقرير غير منشور
  

        2000- - - - 1975أطوال الطرق الزراعية المنفذة خالل  أطوال الطرق الزراعية المنفذة خالل  أطوال الطرق الزراعية المنفذة خالل  أطوال الطرق الزراعية المنفذة خالل  :  :  :  :      17الجدول  الجدول  الجدول  الجدول  
(*)
        

  %النسبة   كم/طول الطريق المنفذ   سنة التنفيذ

  %%%14.7%%  كم     111  1975-1980
  %%46.7  كم     352  1981-1985

  %12  كم     90  1990-1995

  %26.6  كم    201  1995-1997

  %100  كم 754  المجموع
  .18من عمل الطالبة  استنادا إلى بيانات الجدول  : المصدر(*)          

كانت . كيلو متراً  754واليـح 1997-1975طرق لسنوات من ـن@حظ أن إجمالي ما نفذ من ال17من الجدول  

و  1997 1995، ثم  تأتى  بعدھا السنوات %   46.7حيث بلغت  النسبة     1985-1981أعلي نسبة لسنوات 

وانخفض%%ت النس%%بة ف%%ي %  14.7ح%%والي 1980-1975وكان%%ت النس%%بة ف%%ي س%%نة%   26.7وص%%لت النس%%بة إل%%ى 

د يع%ود إل%ى ق%. 1989 – 1986و-  توجد طرق تم تنفيذھا  ف%ي س%نوات % .  12إلى   1995 -1990السنوات 

  . النسبة الكبيرة التي نفذت في السنوات التي سبقتھا  والتركيز في ھذه الفترة علي الطرق الداخلية 
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الطرق الزراعية  الطرق الزراعية  الطرق الزراعية  الطرق الزراعية  : : : :     20الشكلالشكلالشكلالشكل
(*)
        

  

بيانات اللجنة الشعبية العامة للمواصالت ، قسم إدارة المشاريع، عن تقرير  توزيع الطرق   ع،.أ.ش.ل.ع.ج- 1:المصدر(*) 
  .1،ص2005بشعبية بني وليد ،بني وليد،

  

  

مث%%ل  وادي  الم%%ردوم  و  وادي . ي@ح%%ظ  ترك%ز  الط%%رق  الزراعي%%ـة  ف%%ي من%اطق  ا'ودي%%ة  20م%ن  الش%%كل   

مرك%%ز  المدين%%ة  لتص%%ل  إل%%ى  معظ%%م  ا'ودي%%ة الموج%%ودة   وتنتش%%ر  الط%%رق  الزراعي%%ة  م%%ن.  س%%وف  الج%%ين 

  .بالشعبية ، وھذه الطرق الزراعية تمتد  لتتصل بالطرق الداخلية والطرق الخارجية الممتدة خارج الشعبية
  

   :الطرق الترابية:  3

الحيوان ولم يتم الطرق الترابية ھي الطبيعية والتي لم تمھد وھي قد تكون مسارات قديمة استخدمھا ا نسان و  

رصفھا وھي كثيرة التعرجات وا-نحناءات والسير على ھذه الطرق يكلف الكثير من الوقود ويؤثرلى المركب%ة 

.  
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إنش%%اء  ش%%بكات م%%ن  الط%%رق  الترابي%%ة  تس%%اھم  ف%%ي الحرك%%ة  داخ%%ل  الش%%عبية ، ويق%%در طولھ%%ا داخ%%ل الش%%عبية 

ھم في حركة النقل داخل الشعبية ، مثل طرق  ترابية  -زالت توجد طرق ترابية حتى اYن تسا. كم  75بحوالي

با ض%افة إل%ى وص%@ت عدي%دة داخ%ل . بوادي  دينار و طرق ترابية ببني وليد المرك%ز،  و ط%رق بالخرم%اني  

الشعبية و البعض منھا  مقرر رصفه ولم يتم رص%فه ، مث%ل  وص%ـلة مدرس%ة ال%ـبرق الخ%اطف و مس%جد غ%زوة 

- توجـد سوى وصلتين تربطان طريق المط%ار بطري%ق الظھ%رة ، بينم%ا - توج%د  .بدر وغيرھا من الوص@ت 

الطرق الترابية  من  أھم وسائل النقل في كثير من جھات العالم، . وصلة معبدة تربط ا'حياء السكنية ببعضھا 

حيث تستخدم ھذه الطرق في النقل التقليدي عن طريق الحيوانات أو بواسطة ا نسان 
)1(

 .  

ي تصبح السيارة وسيلة نقل ذات كفاءة عالية ، كان -بد من تمھيد الطرق الحديثة التي تمكن الس%يارة م%ن لك   

إن الطري%ق . ا'داء ا'مثل ، لھذا ظھرت طرق ا س%فلت وانتش%رت بس%رعة م%ع انتش%ار نم%ط النق%ل بالس%يارات 

واس%تقامت الحني%ات ق%در ا مك%ان ،  ط%رق كثي%راً الفقد وسعت . الحديثة ھي استجابة طبيعية لمتطلبات السيارة  

وام%%ت[ جان%%ب الطري%%ق با رش%%ادات   رش%%اد الس%%ائقين وإعط%%ائھم معلوم%%ات أساس%%ية ع%%ن حال%%ة الطري%%ق ال%%ذي 

، كذلك تضاف إشارات خاصة حينما تكون ھناك عمليات معين%ة ف%ي الطري%ق . ينطلقون عليه بسرعاتھم العالية

ياد أعداد السيارات وتطور س%رعتھا ، ل%م تع%د الط%رق القديم%ة كافي%ة ومع ازد. كالحفر أو ا ص@ح أو التوسيع 

'غراض النقل البري حتى بعد توسيع أجزاء منھا  ، وتقليل حنياتھا
)2(

 .  

إن النقل على الطريق الممھد غير المرصوفة يكلف ضعف ما يكلفه عل%ى طري%ق مرص%وف ، ذل%ك ل@س%تھ@ك 

نقل والبطء في حركة النقل الكبير في الوقود وتكاليف إص@ح وسائل ال
)3(

.  

  :الطرق الخارجية  -:4 

صحب استعمال السيارات وجود أنواع معينة من الطرق الخارجية تتصف بالسرعة ، وسھولة ا-تصال ب%ين   

المناطق المختلفة داخل المدينة وخارجھا
)4(

 .  

ھن%اك ط%رق أخ%رى ف%ي إط%ار ا ع%داد  . إدراكا 'ھمية  المنطقة  فق%د ت%م إنش%اء العدي%د م%ن الط%رق ل%ربط ھ%ذه الم%دن  

تم العمل على إنشاء .  والتنفيذ وھي عبارة عن مجموعة من الطرق الرئيسية التي تربط المنطقة بالمناطق المجاورة 

  -:مجموعة من الطرق الرئيسية التي ربطت المنطقة بالعديد من المناطق المجاورة لھا موزعة كما يلي 

. ي ولي%د نح%و الش%مال الش%رقي حت%ى يتص%ل ب%الطريق الرئيس%ي الس%احلي عن%د زلي%تن يسير  طريق  ممھد م%ن بن%  -1

  . ويسير طريق آخر من بني وليد إلى أشميخ ثم يتغير اتجاھه نحو الغرب إلى مزدة 

                                                 
  .67حبيب رسول ،دراسات في جغرافيا النقل ،  مرجع سابق ،صأحمد  )1(
 .351محمد رياض، جغرافية النقل ،  مرجع سابق ،ص  )2(
 .389 - 388فتحي محمد أبوعيابه،دراسات في الجغرافيا البشرية ، مرجع سابق ،صفحات    )3(

  .137سعدي علي غالب، جغرافية النقل والتجارة ، مرجع سابق، ص  (4)
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وتعتبر من أقدم الطرق الرئيسية بالمنطقة والذي يرتبط ب%الطريق ال%وطني الھيش%ة ، طريق يربط بني وليد ترھونة -2

الطريق الساحلي -الجديدة
)1(

.    

وھ%ذه الط%رق  المعب%دة  داخ%ل  ،سرت وطري%ق  زلي%تن -الھيشة-طريق بني وليد –طريق مصراته–طريق الخمس  -3

س%نة30-20شعبية بني وليد تربطھا بالم%دن المج%اورة ص%@حيتھا للس%ير تت%راوح م%ابين
)2(

تق%ع مدين%ة بن%ي ولي%د عل%ى  .

وفي اYونة ا'خيرة تم إنشاء طريق يربط ب%ين ش%عبية بن%ى ولي%د وش%عبية الطريق الذي يمتد إلى الجنوب من ترھونة  

  :وأھم ھذه الطرق وامتدادھا وأطوالھا يوضحه الجدول اYتي . مصراتة والطريق الساحلي

  (*)(*)(*)(*)الطرق الخارجية وأطوالها بالكيلومترات  الطرق الخارجية وأطوالها بالكيلومترات  الطرق الخارجية وأطوالها بالكيلومترات  الطرق الخارجية وأطوالها بالكيلومترات  : : : : 18الجدولالجدولالجدولالجدول

  كم /طوله   الطريق

  كم 87  ترھونة –بني وليد 

  كم 119  الساحلي- المردوم -بني وليد `

  كم95  مصراته -بني وليد  

  كم 90  مسLته - ترھونة -بني وليد

  كم127  زليتن -بني وليد 

  كم  176  طرابلس -بني وليد 

  كم 120  زليتن - نبئر دو فا -بني وليد 

  كم  110  نسمة -بني وليد  

  كم  120  مزدة -بني وليد 

  كم 150  تاورغاء -بني وليد  

          
  .15،ص  1997ع ،بيانات عن اللجنة الشعبية للتخطيط ،بني وليد،قسم إدارة المشاريع،تقرير المتابعة السنوي سنة.ا.ش.ل.ع.ج-1: المصدر(*)       

، قسم التخطيط و المتابعة ، تقرير عن منجزات  1983سوف الجين–ع،بيانات اللجنة التنفيذية  للمواصالت والنقـل  .ا.ش.ل.ع.ج    - - - -         2
  .35ببلدية سوف الجين ،ص 1985– 1981خمسية سنةالتحول ال

ع ،  بيانات اللجنة الشعبية العامـة للمواصـالت ،  قسـم أدارة المشـاريع ، تقريـر عـن  توزيـع الطـرق بشـعبية بنـي  . أ.ش.ل.ع.ج   -3
  .2،ص2002- 2001وليد ،بني وليد

                                                                    
        

                                                 
  .237اقتصادية وسياسية ، مرجع سابق ،ص ،اجتماعية ، ةالحجاجي ، ليبيا الجديدة دراسة جغرافي سالم (1)
، قسم التخطيط و المتابعة ،تقرير عن منجزات 1983سوف الجين  –ع،بيانات اللجنة التنفيذية  للمواص@ت والنقل .ا.ش.ل.ع.ج (2)

  .33سابق ،صببلدية سوف الجين ، مرجع  1985– 1981التحول الخمسية سنة
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الطرق التي تربط  الشعبية بالشعبيات األخرى  الطرق التي تربط  الشعبية بالشعبيات األخرى  الطرق التي تربط  الشعبية بالشعبيات األخرى  الطرق التي تربط  الشعبية بالشعبيات األخرى  :   :   :   :       21الشكل  الشكل  الشكل  الشكل  
(*)
        

  

  ع ، بيانات اللجنة الشعبية العامة للمواصالت ، قسم إدارة المشاريع ،تقرير.أ.ش.ل.ع.ج  :المصدر(*)       
  . 1ص، 2005عن توزيع الطرق بشعبية بني وليد ،بني وليد،         

  

كما أن ھذه الط%رق . ن@حظ أن الطرق الخارجية تمتد من مركز المدينة لتصل إلى الشعبيات المجاورة  21من الشكل  

  .مصراته –تتفرع عند خروجھا من الشعبية لتصل إلى شعبيات أخرى مجاورة مثل طريق بني وليد 

  -:مرافق النقل : ثانياً 

تحتاج الطرق الرئيسية والفرعي%ة والمركب%ات ال%ي مراف%ق نق%ل يس%اھم ف%ي خدم%ة الس%كان وم%ن ھ%ذه المراف%ق الوص%@ت 

الداخلية التي تخفف من ا-زدحام على الطرق الرئيسية وتربط بين ا'حياء السكنية ، وترقيم الطرق وتصميمھا بصورة 

لسبة لجزر الدوران ومحطات الوقوف وغيرھا وكل ما كانت ھ%ذه تت@ءم مع البيئة و- تعرقل عملية النقل  ذل الحال با

  .   الطرق على قدر من الجودة وا تقان كلما سھلت عملية النقل

ھ%ذه من المرور في السيارات  لتتمكن  ،العمرانية في المناطق   صفتر  التيالطرق    ھي  :الوصLت الداخلية  -أ

كم 17تم تنفيذ  1998كم وفي سنة 20حوالي1985-1980ويقدر طول الوص@ت المنفذة سنة. المناطق
)1(

أم%ا  ف%ي  .  

ذلك  تشاركيات  محلية  با ضافة  إلى شركة  البوسنة  التي  بلغ  قيم%ة   تكم  وقد نفذ 95أنجز حوالي  2002سنة 

                                                 
  .  40 -  39،  مرجع سابق ، صفحات 31/12/2002- 1/1/2002ع،اللجنة الشعبية للتخطيط ،بني وليد ،تقرير المتابعة،. أ.ش.ل.ع.ج (1)
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ى لتنفي%%ذ وص%%@ت  ط%%رق  داخلي%%ة  ب%%المؤتمرات  إل%%  صبل%%غ  م%%ا خص%% .دين%%ار   83.281.000العق%%د  معھ%%ا  ح%%والي

متر4000أما أجمالي أطوال الوص@ت . دينار2.560.000
)1(

 .  

تخل%%و الط%رق ف%%ي ش%عبية بن%%ي ولي%د م%ن الت%%رقيم س%واء كان%%ت ھ%ذه  الط%%رق داخلي%ة أو ط%%ر ق   -:تQرقيم الطQرق-ب

  .وقد نجد رقم الطريق في البيانات في أمانة المواص@ت ولكن على الطريق - يوجد أي ترقيم، خارجية 

وھو تجھيز الطريق بكافة ا رشادات المرورية من ع@مات  إرشادية وتخطيط وإضاءة ،  : تصميم  الطريق -ج

من ع@مات المسافة وأسماء ا'حياء السكنية ومحط%ات ا-س%تراحة والم%دارس و المستش%فيات وأم%اكن الص%يانة ، 

ري%ق تش%كو الط%رق ل%يس ف%ي المدين%ة لغ%ة التف%اھم ب%ين الس%ائق و الط يحيث من المعروف إن إشارات الم%رور ھ%

ف%الطرق عب%ارة ع%ن ش%ريط أس%ود يمت%د دون .  المركز  بل في الشعبية بكاملھا م%ن ع%دم وج%ود إش%ارات ض%وئية 

إن إش%ارات الم%رور . ع@مات أو إرشادات مرور ولھذا  تكثر المخالفات حيث - يجد السائق م%ا يرش%ده أو يدل%ه 

ص%ير كثي%ر م%%ن ا'ش%خاص ذھ%%ب ض%حية ع%دم وجودھ%%ا الكثي%ر  م%%ن  م%ن الض%روريات  حي%%ث  يتعل%ق بوجودھ%%ا م

الم@ح%%ظ أن العدي%%د م%%ن الط%%رق ف%%ي المدين%%ة وتل%%ك  الموص%%لة بالمن%%اطق  المج%%اورة تخل%%و م%%ن إش%%ارات الم%%رور و 

اللوحات الترشيدية التي تدل على المنعطفات أو وجود حيوانات في الطريق وغيرھا 
)2( .  

لقد تم تنفيذ الجزي%رة .  نة جزيرتا دوران  تقعان في مركز المدينة أمام المستشفىيوجد بالمدي:   جزر الدوران-د 

  . 2001فقد تم تنفيذھا في سنة   2أما الجزيرة . 2000-1996بمركز المدينة في  1

جزيرة الدوران األولي بمركز المدينة  جزيرة الدوران األولي بمركز المدينة  جزيرة الدوران األولي بمركز المدينة  جزيرة الدوران األولي بمركز المدينة  : : : :     22الشكل  الشكل  الشكل  الشكل  
(*)         

  
  .11/4/2004تصوير الطالبة  :  المصدر  (*) 
  

                                                 
 .  50،  مرجع سابق ، ص 31/12/2002- 1/1/2002ع،اللجنة الشعبية للتخطيط ،بني وليد ،تقرير المتابعة،. أ.ش.ل.ع.ج )1(

  .111محمد على ،تقييم مخطط بني وليد ،مرجع سابق ،ص عأبو صا (2)
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يبين جزيرة الدوران بمركز المدينة ، ويوجد علي جانبي الطريق أشجار صغيرة الحجم تعيق  22الشكل 

نظر السائق والتي تسبب العديد من الحوادث ، وھذا الطريق كثيف الحركة طوال اليوم وتبل%غ أعل%ى ح%د 

مرك%ز المدين%ة و تتص%ل ب%ه العدي%د م%ن الط%رق الت%ي تمت%د بمرك%ز لھا في ساعات الذروة وذلك لوقوعھ%ا ب

  .المدينة 

  :  الجسور -ھـ 

تحتاج الطرق المعبدة عند مرورھا في بعض ا'ماكن التي تقطعھا ا'ودية إلى إنشاء جسور لتسھيل 

ا-تصا-ت ، وتسھيل حركة مرور السيارات وحركة المشاة 
)1( .  

الجسر الموجود عند مدخل المدينة الشمالي  الجسر الموجود عند مدخل المدينة الشمالي  الجسر الموجود عند مدخل المدينة الشمالي  الجسر الموجود عند مدخل المدينة الشمالي  : : : : 23الشكل  الشكل  الشكل  الشكل  
(*)
        

  
  .11/4/2004تصوير الطالبة  :  المصدر  (*) 

  

يوض%%ح  الجس%%ر  الممت%%د  ش%%مال المدين%%ة ،  وال%%ذي   يع%%د  البواب%%ة  الش%%مالية  للمدين%%ة  وھ%%و ي%%ربط   23الش%%كل   

ا'جزاء  الشمالية  بالجنوبية  للمنطقة ،  و الحركة عل%ي ھ%ذا الجس%ر كثيف%ة  مقارن%ة بالجس%ر  ال%ذي  يمت%د  ف%ي 

جارية بالقرب م%ن ھ%ذا الجس%ر ، كم%ا ان%ه يق%ع ف%ي جنوب  المدينة وي@حظ انتشار ا'حياء السكنية والمح@ت الت

منطقة يوجد بھا فندق الزيتونة ، وتحت مرتفع تقع عليه قلعة بني وليد وھو يربط شمال المنطقة بجنوبھا والتي 

  .قطعھا الوادي وبذلك يكون ھذا الجسر ذا موقع رائع خاصة في موسم الخضرة  

ر جيد و يمكن م@حظة ذلك عند سقوط ا'مطار حيث يرتفع مع وجود ھذه  الجسور إ-  أن نظام  الصرف غي

 2000 منسوب الماء فوق الجسر بنسبة كبيرة و يؤدي سوء التصريف إلى انھيار الجس%ر كم%ا ح%دث ف%ي س%نة 

                                                 
  .146فضل إبراھيم ا:جواد ، المدخل إلى جغرافية النقل ،مرجع سابق ، ص  (1) 

www.geo-libya.yoo7.com منتدى جغرافية ليبيا والوطن العربي



100 
 

،  يع%ود ذل%ك إل%ى   كم وبالتحديد في وادي ميم%ون18نسمة على بعد –عندما انھار الجسر الذي يربط بني وليد 

مطار والتصريف عند إنشاء ھذه الجسورعدم دراسة كمية ا'
)1( 

.  

الجسور الموجودة بالشعبية  الجسور الموجودة بالشعبية  الجسور الموجودة بالشعبية  الجسور الموجودة بالشعبية  : : : :     19الجدول  الجدول  الجدول  الجدول  
(*)
        

  يوجد به يالمؤتمر الذ  جسراسم  ال

  الظھرة  جسر النورة

  الظھرة  جسر القطائف

  الظھرة  جسر ميمون

  الظھرة  الجسر الرئيسي

  النھر الصناعي  جسر دو فان

  تينيناي  جسر وادي تينيناي

  أشميخ  أشميخجسر وادي 

  تينيناي  جسر وادي تينيناي  طريق شعبية مزدة

  المردوم  جسر المردوم

  المردوم  جسر جبيرة

         

، مركز البحوث الصناعية ، عن   2002- 2001ع، دراسة التنمية المكانية الصناعية لشعبية بني وليد ،.أ.ش.ل.ع.ج   :المصدر(*) 
  .51، ص  غير منشوربيانات اللجنة الشعبية للشعبية ، تقرير  

    
من الجدول و الشكل السابقين يتضح وجود عدد من الجس%ور نظ%را لوج%ود  وادي بن%ي ولي%د  ال%ذي  يقط%ع 

الشعبية لمئات الكيلومترات ، انصب العمل على  إقامة مجموع%ة م%ن الجس%ور عل%ى ال%وادي الت%ي س%اھمت 

  . بشكل كبير في عملية ا-نتقال والنقل داخل الشعبية 
  

  -: المركبات  فمحطات وقو-و

حي%%ث ظھ%ر ا-ھتم%%ام ، 1980س%يارة س%نة  260ت%وفر مواق%ف الس%%يارات ف%ي مرك%ز المدين%%ة أم%اكن لح%%والي 

بالبنية التحتية ا'ساسية واضحا في المنطقة وتطورھا خ@ل السنوات ا'خيرة وا-ھتمام بالطرق
)2(  .  

                                                 
  .2- 1، ص2001قسم المتابعة ، تقرير عن انھيار حسر ميمون  ، .ع ،اللجنة الشعبية للتخطيط،بني وليد.أ.ش.ل.ع.ج (1)
، قسم التخطيط و المتابعة ،تقرير عن منجزات 1983سوف الجين  –التنفيذية  للمواص0ت والنقل ع،بيانات اللجنة .ا.ش.ل.ع.ج (2)

  .42ببلدية سوف الجين،مرجع سابق ، ص  1985– 1981التحول الخمسية سنة
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الم%دن ،  فھ%ي  ت%ؤدي  إل%ى  التقلي%ل  م%ن وق%وف  تعد  مواقف  السيارات  ذات  أھمية  كبيرة  ف%ي  مراك%ز 

أكث%ر م%ا .  السيارات في الشوارع أو في الفروع بشكل عشوائي وإنما الوقوف ف%ي مواق%ع مدروس%ة مس%بقا 

يشغل السائقين عند توقفھم في مراكز المدن عدم العثور على موقف مناسب لسياراتھم
)1(

.   

ف%إن ذل%ك يتطل%ب زي%ادة ف%ي ع%دد من%اطق وق%وف المركب%ات  بما أن عدد المركب%ات اYلي%ة ف%ي تزاي%د مس%تمر

  .  وأطوال الطرق وزيادة  كفاءتھا 

بعض المحطات الموجودة بالشعبية  بعض المحطات الموجودة بالشعبية  بعض المحطات الموجودة بالشعبية  بعض المحطات الموجودة بالشعبية  : : : :     20الجدول  الجدول  الجدول  الجدول  
(*)
        

  موقع المحطة      أسم  المحطة

  النھر الصناعي  محطة وقوف سيارات أمام سوق ا+عLف والمواشي
  المردوم  محطة وقوف السيارات ملحق بمركز الشرطة

  الظھرة  محطة وقوف السيارات كلية اTداب والعلوم

  المردوم  محطة وقوف السيارات بسوق المردوم

  الظھرة  محطة وقوف سيارات جامعة ا+قسام

  الظھرة  محطة وقوف سيارات مستشفي بني وليد

  الظھرة  محطة وقوف سيارات كلية الھندسة

  النھر الصناعي    محطة الجمعية المركزية

  النھر الصناعي    محطة المجمع اUداري

  النھر الصناعي    محطة اللجنة الشعبية لVسكان والمرافق

  النھر الصناعي     محطة الشركة العامة للكھرباء

  النھر الصناعي    محطة اللجنة الشعبية للعدل

  النھر الصناعي    محطة وقوف أمام المرافق
  

  .46 - 43، صفحات  2002،اللجنة الشعبية للتخطيط ،بني وليد ،عن تقرير المتابعة  ع  .أ.ش.ل.ع.ج :ا لمصدر  (*)      

من الجدول السابق نجد أن أغلب المحطات توجد بمركز المدينة ثم مؤتمر الظھرة  والذي يعود إلى التركز 

، و يأتي  بعده م%ؤتمر الظھ%رة  ، الخدمي بمركز  المدينة ويقع  مركز المدينة ضمن مؤتمر النھر الصناعي 

حيث تنتشر فيه  بعض المؤسسات  الخدمية والتجارية ، أم%ا منطق%ة الم%ردوم والت%ي تق%ع ف%ي الج%زء الش%مالي 

                                                 
  . 339،ص1996،فاضل حسن احمد ، ھندسة البيئة ،منشورات جامعة عمر المختار، بنغازي (1)
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الشرقي من المدينة فعدد المحطات قليلة وذلك لقلة السكان ، والحركة ف%ي ھ%ذا الم%ؤتمر م%ن جھ%ة وبع%ده ع%ن 

  .مركز المدينة من جھة أخرى 

المثالي  لمواقف  السيارات ھو الذي يضع المستخدم بالقرب من وجھت%ه النھائي%ة ، بحي%ث ت%وفر  المـوقع  

المواق%%ف  ف%%ي  وس%%ط  الم%%ـدينة   للمس%%تخدم  س%%ھولة  الوص%%ول  إل%%ى  وج%%ـھته ويخص%%ص  بع%%ض  أص%%ـحاب  

لمص%%الح  المب%%اني ف%%ي  وس%%ط  المدين%%ة  دوراَ  أو أك%%ـثر  لوق%%وف س%%يارات  الس%%كان  والم%%وظفين  وزائ%%ري  ا

كم%ا  أن اس%تخدام  .  قد  يصعب  توفير  موقف للسيارات في  ش%وارع  وس%ط  المدين%ة المكتظ%ة  . الموجودة 

، ل%%ذا  ف%%إن المواق%%ع  البديل%%ة   اا'رض ھن%%اك  'غ%%راض  وق%%وف الس%%يارات  ق%%د  يك%%ون غي%%ر  مج%%د اقتص%%ادي

ا'ساس%ية  لت%ـلك  المواق%ع  ھ%ي  أنھ%ا   لمواقف  السيارات ھي في أطراف منطقة وسط المدينة ،   و المـيزة  

أما  الموقع  التفضيلي  للموقف  .  تـساعد  علي  إبقاء السيارات  بعيدة عن شوارع  وسط المدينة  المزدحمة 

فيجب  أن  يصـمم  بحيث  يسـھل  الوصول  إليه  من  الطـرق  السريعة  و الشـوارع الرئيسية ، مع  تجنب  

رج  علي  ش%وارع  مزدحم%ة ، وتجن%ب أن تض%طر الس%يارات الخارج%ة م%ن الموق%ف جعل  المداخل  و المخا

إلى ا-لتفاف في اتجاه عكسي لحركة المرور في أحد اتجاھي حركة الشوارع 
)1(

.   

محطة وقوف السيارات بمركز المدينة  محطة وقوف السيارات بمركز المدينة  محطة وقوف السيارات بمركز المدينة  محطة وقوف السيارات بمركز المدينة  : : : :     24الشكل  الشكل  الشكل  الشكل  
(*)
        

  .11/4/2004تصوير الطالبة  :  المصدر  (*) 

  

                                                 
،الناشر العلمي والمطابع ،  ھندسة النقل في مقدمةالتنير ،  عبد الرحيم القاضي و أنيس عبد هللاوليام وھاي ،ترجمة سعد  (1)

  .412،ص 1999السعودية ، ،جامعة الملك فھد
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ن@حظ  أن  محطة  وقوف السيارات والتي ھ%ي  بمرك%ز المدين%ة عب%ارة ع%ن أرض فض%اء   24 من  الشكل

خالية  م%ن  خ%دمات ، أو مراف%ق  ص%حية ، وح%ال  المحط%ات ا'خ%رى  ف%ي الش%عبية  - يختل%ف ع%ن  ھ%ذه  

 المحطة  وفي  أحسن ا'حوال  تكون مزودة  بمرفق  صحي أو يقع  بالقرب  منھا مطعم أو مقھى، كما -

  .توجد إشارات أو ع@مات ترشد السائق أو من يھتم بالمركبات وتنظيم وقوفھا في المحطة  

تتوزع محطات وقوف الحاف@ت في العديد من ا'ماكن بالشعبية فتوجد محطة لوقوف الحاف@ت في مرك%ز 

لش%عبية أم%ا ح%اف@ت نق%ل الرك%اب خ%ارج ا. المدينة وأخرى في طريق الظھرة ق%رب مدرس%ة الفج%ر الجدي%د 

ھ%ذه المحط%ة  نكم%ا توج%د محط%ة لوق%وف الش%احنات ف%ي المرك%ز ، ولك%. فتوجد المحطة ف%ي مرك%ز المدين%ة

توج%د محط%ة .  ةعبارة عن أرض فضاء خالية من جميع المس%تلزمات الت%ي يحت%اج إليھ%ا الس%ائق أو المركب%

ن الش%%رق إل%%ى الغ%%رب تتوق%%ف بھ%%ا الش%%احنات الم%%ارة بالش%%عبية م%% تب%%القرب م%%ن المعھ%%د الع%%الي ل^لكترون%%ا

  .وبالعكس ،وھي مثل سابقاتھا عبارة عن ارض فضاء خالية من أية ضروريات يحتاجھا السائق 

مرافق النقـل الموجودة بالشعبيةمرافق النقـل الموجودة بالشعبيةمرافق النقـل الموجودة بالشعبيةمرافق النقـل الموجودة بالشعبية: : : :     25الشكل  الشكل  الشكل  الشكل  
(*)         

  

ع ، بيانـــات اللجنـــة الشـــعبية العامـــة للمواصـــالت ، قســـم إدارة المشـــاريع ،تقريـــر عـــن  توزيـــع الطـــرق  .أ.ش.ل.ع.ج: المصـــدر(*) 
        .5ص، 2003بشعبية بني وليد ،بني وليد،
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ن@ح%ظ  أن  مراف%%ق النق%ل  الموج%ودة  بالش%عبية تترك%%ز ف%ي  م%ؤتمري  الظھ%رة و النھ%%ر  25م%ن  الش%كل 

عھ%%ا  أق%%ل ف%%ي  م%%ؤتمر الم%%ردوم و تينين%%اي حس%%ب  الكثاف%%ة  الس%%كانية  والنش%%اط الص%%ناعي ، ويك%%ون  توزي

ا-قتص%%ادي ، وتت%%وزع محط%%ات الوق%%ود عل%%ي معظ%%م الم%%ؤتمرات ، أم%%ا محط%%ات وق%%وف الرك%%اب فق%%د ت%%م 

إنشاؤھا حديثا و تتوزع علي أغلب الطرق في مركز المدين%ة ، وتت%وزع الط%رق الفرعي%ة بص%ورة معق%دة 

مركز المدينة ومؤتمر الظھرة ، أما المنطقة الجنوبي من الشعبية و التي نوجد بھا  ومتشابكة وخاصة في

  .الطرق الزراعية فھي خالية  تقريباً من مرافق النقل 
  

   -:اUنارة   -ز

إن  ا'بحاث العلمية الجارية حديثا تظھر إن حوادث الطرق تزداد بنسبة عالية نتيج%ة لقل%ة ا ن%ارة أو     

قد تكون الطرق اقل ازدحاما في الظ@م منھا خ@ل ساعات ا ضاءة لك%ن القي%ادة خ%@ل . سوء استعمالھا 

الظ@م تكون بحد ذاتھا أكثر خطورة 
)1(

.    

ا-رتقاء بعوام%ل اYم%ان وتناس%ب عم%ل رج%ال ا'م%ن لت%وفير الرؤي%ة الكافي%ة ، مميزات ا ضاءة لي@ ھي 

وق%%د أوض%%حت ا حص%%اءات أن الط%%رق المض%%اءة إض%%اءة . وأيض%%ا ا-رتق%%اء بالتق%%دم الم%%دني والحض%%اري 

مناسبة تقل بھا حوادث المرور  وتنشط بھا ا'عمال التجارية
)2(

 .  

الرئيسية بمركز  المدينة  وبع%ض  ا'ج%زاء  ا'خ%رى   رع لشوااموزعة ب شبكة إنارة   بالشعبية  توجد  

  وسط وھي في حاجة إلى اھتمام أكبر حيث تتمركز فقط  ،إنشائھا  فترة  طويلة   يمن المدينة مضى عل

، وع%دد  الخط%وط  الموج%ودة  عل%ى   الم%ؤتمرات ب%بعض الرئيس%ية   الش%وارع  وف%ي، المركز  بني وليد 

يوج%%د  ،  خط%%ا  يت%%راوح ط%%ول  الخ%%ط م%%ن كيل%%و مت%%ر إل%%ى س%%بعة كيل%%ومترات   50الط%%ـرق  ف%%ي  الش%%عبية 

  -:فترة  عمل  ھذه  ا'عمدة  على النحو  ا'تي . عمود إنارة   33بالكيلو متر 

  .صـباحاً  في التوقيت الشتوي 7: 00مساءاَ إلى السـاعة    6:  30من  الساعة :  الفترة ا'ولى 

صـباحاً  في الـتوقيت الصيفي  8: 00مساءاً إلى الساعة   7: 30من الساعة : الفترة الثانية 
 )3 (

 .  

تعاني أعمدة الكھرباء في الشوارع من التآكل حيث سقط العدي%د منھ%ا نتيج%ة الص%دأ وم%رور فت%رة طويل%ة 

  .على إنشائھا ، حيث بمجرد ھبوب رياح تسقط ا'عمدة التي تآكلت من الصدأ

        

        
                                                 

  .132سعدي علي غالب، جغرافية النقل والتجارة ، مرجع سابق ، ص(1)  
نق0 عن القوي الكھربية ،تقنية التوزيع الكھربائي ، .1986أسر علي و حسن الكشوشمي، اWضاءة ،منشأة المعارف ا.سكندرية ، (2)

  .112،ص 2006المؤسسة العامة للتدريب المھني السعودية ،
، .2003، الشركة العامة للكھرباء ،بني وليد ،قسم الصيانة والتشغيل ،تقرير عن توزيع اWنارة على الطرق ، ع .أ.ش.ل.ع.ج (3)
  .1ص 
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الرئيسية بمركز المدينةالرئيسية بمركز المدينةالرئيسية بمركز المدينةالرئيسية بمركز المدينةإنارة الطرق  إنارة الطرق  إنارة الطرق  إنارة الطرق  :  :  :  :      26الشكلالشكلالشكلالشكل
(*)
        

  
  .11/4/2004تصوير الطالبة  :  المصدر  (*)                                    

  
  

يوضح  إنارة  الطرق  الرئيسية بمركز  المدينة  و المؤدي إلى الظھرة بعد الساعة الثامنة مس%اءا ، و  26الشكل 

ا نارة في مركز المدينة و بعض ا'جزاء من طريق الظھرة جي%دة  ، ولك%ن توج%د العدي%د م%ن الط%رق ف%ي ش%مال 

  . بي للمدينة بدون إنارة المدينة والجزء الغربي من طريق الظھرة وخاصة عند الجسر الجنو

  :محطات الوقود -ح

أم%ا المحط%ات الموج%ودة حالي%ا فھ%ي عش%ر . كانت توجد في المدينة ف%ي محطت%ان للوق%ود تعم%@ن بعش%ر مض%خات

محطات موزعة في كافة أنحاء الشعبية
 )1(

كما توجد بالشعبية بعض المحط%ات تح%ت إط%ار التنفي%ذ لتلب%ي الطل%ب . 

  .المتزايد علي الوقود 

محطات الوقود الموجودة بالشعبيةمحطات الوقود الموجودة بالشعبيةمحطات الوقود الموجودة بالشعبيةمحطات الوقود الموجودة بالشعبية: : : :     21الجدول  الجدول  الجدول  الجدول  
(*)
        

  محطات الوقود  المؤتمر

  إحداھا تحت التنفيذ/3  مؤتمر الظھرة
  إحداھا تحت التنفيذ/ 3  مؤتمر تينيناي

  2  مؤتمر النھر الصناعي
  3  مؤتمر المردوم

، مركـــز البحـــوث الصـــناعية ، عـــن   2002- 2001دراســـة التنميـــة المكانيـــة الصـــناعية لشـــعبية بنـــي وليـــد ،  ع.أ.ش.ل.ع.ج:المصـــدر(*)           

  .76بيانات اللجنة الشعبية للتخطيط ، تقرير غير منشور ،ص  

                                                 
، قسم التخطيط و المتابعة ،تقرير عن منجزات 1988سوف الجين  –ع،بيانات اللجنة التنفيذية  للمواص0ت والنقل .ا.ش.ل.ع.ج (1)

  .47ببلدية سوف الجين، مرجع سابق ،ص 1985– 1981التحول الخمسية سنة
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        (*)    موقع محطات الوقود  بالشعبية  وعدد المضخات ونوع الوقودموقع محطات الوقود  بالشعبية  وعدد المضخات ونوع الوقودموقع محطات الوقود  بالشعبية  وعدد المضخات ونوع الوقودموقع محطات الوقود  بالشعبية  وعدد المضخات ونوع الوقود: : : :     22الجدول  الجدول  الجدول  الجدول  

  اسم المحطة
  عدد المضخات

  ديزل     كيروسين      بنزين        

  2  2  6  بني وليد المركز
  2  2  6  ظھرةال

  2  2  4  المردوم
  2  2  4  تينيناي
  2  2  4  أشميخ

  . 2004من واقع الدراسة الميدانية  :المصدر(*)           

        (*)(*)(*)(*)إحدى محطات الوقود تحت التنفيذ بمؤتمر النهر الصناعي  إحدى محطات الوقود تحت التنفيذ بمؤتمر النهر الصناعي  إحدى محطات الوقود تحت التنفيذ بمؤتمر النهر الصناعي  إحدى محطات الوقود تحت التنفيذ بمؤتمر النهر الصناعي  : : : :     27الشكل  الشكل  الشكل  الشكل  

  

  .11/4/2004تصوير الطالبة    :المصدر  (*)                    
  

ن@حظ أن المحطات الموجودة المحطات التي في طور ا نشاء كافي%ة لتغطي%ة حاج%ة  22و  21من الجدولين   

  .الشعبية

       -:ةالصيان-ط 

رغم  تعدد  الطرق  في الشعبية  إ- أن%ه  ھن%اك  طرق%اً  تحت%اج إل%ى  ص%يانة حي%ث تع%اني بع%ض الط%رق م%ن   

تصدعات وتشققات نتيجة عدة عوامل منھا  سوء الرصف أو الظروف الطبيعي%ة أو بس%بب الم%واطنين عن%د م%د 

ولي%ة البس%يطة وتوس%يع وإص%@ح يجب أج%راء التحس%ينات ا'.  أنابيب المياه أو مرور فترة طويلة على إنشائھا 

ويج%ب أن ، أجزاء م%ن الط%رق الت%ي س%رعان م%ا ي%تم  إھمالھ%ا والتخل%ي عنھ%ا بع%د م%دة قص%يرة م%ن ب%دء العم%ل 
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يقتصر ا-ستثمار في ھذا المجال على الطرق التي تكون كفايتھا مضمونة 
)1(

تم  تنفيذ وصيانة بعض الط%رق . 

من الجسور و الوص@ت منھا صيانة عبارة كما تم صيانة العديد.  2000القديمة في سنة
(*)

ميمون  المنھارة ،    

و صيانة جسر  وادي أشميخ إلى جانب ص%يانة  نوصيانة  عبارة طريق  دوفا  يوصيانة عبارة  وادي  تينينا

مبن%%ى قس%%م ط%%رق الم%%ردوم  وص%%يانة ا-نجراف%%ات بطري%%ق الخرم%%اني  ةوص%%يان، مبن%%ى المواص%%@ت بالش%%عبية 

بن%ي ولي%د ترھون%ة ال%ذي يع%اني م%ن  قد العديد من الطرق تحت%اج إل%ى ص%يانة س%ريعة مث%ل طري%توج. المربوعة

  .  تصدعات وتشققات تلحق ضررا كبيرا بالمركبات خاصة وأن الطريق مھم والحركة عليه كثيفة

        (*)(*)(*)(*)أحد الطرق بمركز المدينة تحت الصيانةأحد الطرق بمركز المدينة تحت الصيانةأحد الطرق بمركز المدينة تحت الصيانةأحد الطرق بمركز المدينة تحت الصيانة: : : :     28الشكلالشكلالشكلالشكل

           

  .11/4/2004تصوير الطالبة  :  المصدر  (*)    
  

يوضح إحدى الطرق في  مركز المدينة وھو تحت الصيانة  وكثير ما  تجد طرق%اً  تح%ت ص%يانة   28الشكل

أما الطرق داخل الشعبية فالطرق الت%ي بحاج%ة إل%ى . متوقف العمل عليھا نتيجة  لظروف  مالية  في الغالب 

المدني ال%ذي يتف%رع  م%ن  مص%نع الص%وف، والطري%ق الرئيس%ي صيانة تتمثل في الطريق القريب من الدفاع 

كم%ا أن ھن%اك  العدي%د م%ن  . أمام السلع التموينية المؤدي إل%ى الح%ي الص%ناعي والمثل%ث أم%ام جامع%ة ا'قس%ام 

أعمدة ا نارة  تحتاج إلى صيانة حيث  أنھا بحالة سيئة و تحتاج  إلى تغيير
)2( 

ص%يانة الط%رق ف%ي الش%عبية   .

بصورة  دورية و إنما حسب الض%رر ،  كا'ض%رار الناجم%ة ع%ن س%قوط جس%ر أو تص%دع طري%ق ف%ي - تتم 

                                                 
  .336وزارة التخطيط، شركة  دوكسيادس ، النقل في ليبيا  ، مرجع سابق، ص   (1)
أسم يطلقه أھل المنطقة علي الجسور كونھا تمكنھم من العبور من جھة إلى أخرى وخاصة في فترات السيول كونھا تنشأ : بارة الع  (*)

  .علي ا:ودية 
  .25/7/2004دراسة ميدانية للطالبة  ،بتاريخ  (2)
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موقع معين
 )1(

وص%يانة خ%ط عل%ى ، أما فترات الصيانة بالنس%بة ل^ن%ارة فتقس%م حس%ب ج%دول مع%ين للص%يانة. 

ةأساس أن عمره ا-فتراضي قد انتھى أو نتيجة التماس كھر بائي
 )2(

       .  

  :المركبات محطات صيانة -ى 

.  تنتشر ورش صيانة في أماكن  واسعة من الشعبية حيث  - يكاد  يوج%د ش%ارع - يوج%د ب%ه ورش%ة  ص%يانة  

ورش%%ة ص%%يانة و ف%%ي    49محط%%ات للغس%%يل و  6فف%%ي  م%%ؤتمر الظھ%%رة  فق%%ط  دون الم%%ؤتمرات  ا'خ%%رى توج%%د 

 8س%يارات وح%والي، ة ص%يانة ورش%  25الحي صناعي المخصص لمثل ھذا  النوع  من  الورش يوجد حوالي

أم%%ا  مش%%اريع إنش%%اء محط%%ات أو ورش ص%%يانة عل%%ى . محط%%ات غس%%يل  س%%يارات  إل%%ى  جان%%ب مراك%%ز أخ%%رى 

الطرق  الخارجية  ف@  يوجد ضمن  المقترحات إنشاء مثل ھ%ذه  المش%اريع  لع%دة  أس%باب  أھمھ%ا ع%دم  ت%وفر 

ارجية كذلك من الصعب إقامه  مثل ھذه المحطات الضروريات كالماء في العديد من المناطق على الطرق الخ

على الطرق الخارجية لعدم كثافة الحركة بصورة تشجع مثل ھذه المشاريع
)3(

.   

        (*)(*)(*)(*)الظهرةالظهرةالظهرةالظهرة        ققققأحد محطات صيانة المركبات بطريأحد محطات صيانة المركبات بطريأحد محطات صيانة المركبات بطريأحد محطات صيانة المركبات بطري: : : :     29الشكل  الشكل  الشكل  الشكل  

  .2004 تصوير الطالبة  تصوير الطالبة  تصوير الطالبة  تصوير الطالبة  :  :  :  :  المصدر  المصدر  المصدر  المصدر  (*) 
  

  
                                                 

  .12/4/2005المشاريع ، غيث ، أمانة  النقل و المواص0ت ، بني وليد ،أداره ةمقابلة مع المھندس الھادي أرحوم (1)
، مرجع .2003، الشركة العامة للكھرباء ،بني وليد ،قسم الصيانة والتشغيل ،تقرير عن توزيع اWنارة على الطرق ، ع .أ.ش.ل.ع.ج (2)

  .2سابق، ص
  .12/4/2005غيث ، أمانة  النقل و المواص0ت ، بني وليد ،أداره المشاريع ، ةمقابلة مع المھندس الھادي أرحوم  (3)
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  : المركبات -: ثالثاً 

وق%د ، لم يكن مجتمع المنطقة يعرف من المواص%@ت ووس%ائلھا س%وى ا ب%ل و الحمي%ر ف%ي حم%ل ا'ثق%ال 

دخلت السيارة كبديل لھذه الوسيلة البدائية إ- أن دخ%ول الس%يارة ف%ي ب%ادئ ا'م%ر ك%ان بس%يطا و- يملكھ%ا 

ة حي%ث بل%غ ع%دد الس%يارات عدد قليل من مجتمع القبيلة الذين لھم القدرة عل%ي اقتنائھ%ا ف%ي تل%ك الفت%ر رغي

سيارات 5-4التي تستعمل داخل القبيلة من 
)1(

.  

أما  دخول  السيارة إلى  المنطقة فھو غير مع%روف  نتيج%ة  لع%دم  وج%ود تس%جيل  للمركب%ات ف%ي تل%ك   

ولمعرفة عدد  المركبات  بالنسبة  لعدد السكان نقسم عدد السكان على عدد المركبات ونضربه .  الفترة  

 533وعدد المركبات 57.611حوالي1988حيث  كان عدد سكان شعبية بني وليد سنة 100في 
(*)

  .  

 x 100    عدد    سكان=  نسبة المركبات للسكان 
 (**)

  =57.611  x   100 =0.11  
   533عدد المركبات                                                 

  
   

وب%%%%%ذلك كان%%%%%ت                                    6626وع%%%%%دد المركب%%%%%ات  52699ع%%%%%دد الس%%%%%كان ح%%%%%وإلى 1995وك%%%%%ان ف%%%%%ي س%%%%%نة 

 1997أم%%%ا نس%%%بة المركب%%%ات ف%%%ي س%%%نة . نس%%مة  100مركب%%%ات لك%%%ل  8نس%%بة المركب%%%ات للع%%%دد الس%%%كان  

ت ف%ي الس%نوات منخفض%ة ث%م ارتفع%1988نسمة ، وكانت النسبة  ف%ي س%نة  100مركبات لكل  7.9فكانت

قل%%ي@ فبلغ%%ت  1997ف%%رد ، وانخفض%%ت س%%نة100س%%يارة لك%%ل  8ح%%والي 1995ا'خ%%رى وكان%%ت ف%%ي س%%نة

فرد ويعود ھذا ا-نخفاض إلى ظروف الحصار المف%روض عل%ى الجماھيري%ة  100سيارة لكل 7.9حوإلى

  . بتلك الفترة 

ت واضحة على تطور تلك -بد وان يترك بصما،إن أي تطور يصيب ا قليم من حيث النمو وا-زدھار 

وتحس%%ين الط%%رق الت%%ي تس%%تخدمھا تل%%ك ،الواس%%طة م%%ن حي%%ث الكف%%اءة والس%%رعة والس%%عة والش%%كل م%%ن جھ%%ة 

الوسائط النقلية على اخت@ف أنماطھا من جھة أخرى
)2(

 .  

  :نتيجة لعدد من العوامل ھي 2001-1983ارتفع عدد المركبات ارتفاعا كبيرا في الب@د خ@ل الفترة 

  .لمستمر في دخل الفرد بالرغم من تدھور أسعار النفط بين فترة وأخرىالتحسن ا -

  .1987حل الشركة العامة للنقل العام للركاب في عام  -

  .قيام شركة ا-ستثمارات الداخلية باستيراد أعداد كبيرة من المركبات وبيعھا للمواطنين -

                                                 
  . 217عمران السائح بني وليد دراسة في الجغرافية ا.جتماعية و ا.قتصادية  ،مرجع سابق ، ص  (1)
وتشمل   السيارات الخاصة  وسيارات  النصف  نقل و الحاف0ت وسيارات المقطورة  وسيارات بجرار والجرار :  المركبات    (*)

  .الزراعي وروافع وحفارات 
وھي تستعمل للمقارنة بين ا:شياء ، للمزيد  100حساب المائة ھي النسبة حدھا الثاني : المعادلة من عمل الطالبة استنادا إلى   (**)

 2006أنظر أمحمد محمد العروسي  وسعيد عيسى المقدمي و منصور علي الزناتي ، رياضيات ، المطبعة الخضراء ، طرابلس ، 
  .   94، ص  2007–

  .122غالب ، جغرافية النقل والتجارة ، مرجع سابق ، ص سعدي على  (2)
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 .وتوزيعھا على العاملين فيھابادرة عدد من الجھات الرسمية وا'ھلية باستيراد السيارات  -

  .ومستعملة من الخارج ةالسماح للمواطنين باستيراد سيارات خاص -

    2003    - - - - 1983وأنواعها  وأنواعها  وأنواعها  وأنواعها  إعداد السيارات بالشعبية  إعداد السيارات بالشعبية  إعداد السيارات بالشعبية  إعداد السيارات بالشعبية  :  :  :  :  23الجدول  الجدول  الجدول  الجدول  
(*)(*)(*)(*)
  

 :المركبات اTلية على اختLف أنواعھا  السنة

ي
ول
أ

أ/
  

ي
ول
أ

/
ب

  

ية
ثان

  

  
  
  
ة 
الث
ث

  

عة
راب

أ/
  

عة
راب

/
ب

  

ة 
ار
سي

/
صة

خا
  

ة 
ار
سي

/
ل 
نق

  

ة 
افل
ح

  

ة 
ور
ط
مق
ة 
ار
سي

  

را
 ج
رة
سيا

 ر
ي  
اع
زر
ر 
را
ج

  

ع 
واف
ر

ت
را
حفا
و

  

1983  -  260  410  55  11  24  434  298  29  112  116  24  2  

1984  1  212  510  70  20  18  450  313  32  102  119  18  -  
1985  -  480  613  81  12  11  616  620  41  99  135  22  3  
1986  3  650  670  92  16  5  791  910  72  116  155  35  -  
1987  -  992  710  75  15  6  815  1212  70  120  170  24  -  
1988  4  1060  780  64  22  8  1120  1516  82  135  198  16  1  
1989  -  916  596  87  16  11  1960  1821  68  142  189  22  2  
1990  1  1210  612  91  13  6  2301  2120  79  155  196  15  1  
1991  -  1340  752  62  32  6  2700  1371  81  170  216  19  3  
1992  2  1289  616  102  40  12  2798  1662  92  165  223  33  4  
1993  -  1443  768  96  36  15  3015  1981  86  182  237  40  6  
1994  1  1189  718  115  49  21  3520  2201  90  177  252  54  9  
1995  -  950  792  140  51  20  3902  2532  96  198  260  62  12  
1996  -  1220  693  136  42  18  4612  2910  85  166  271  56  8  
1997  1  1020  681  151  22  14  5119  3276  79  186  289  71  11  
1998  -  941  701  139  28  16  5552  3671  96  161  316  82  16  
1999  1  959  667  146  20  12  6110  4012  91  201  335  66  15  
2000  -  814  762  144  17  22  6820  4508  93  216  352  71  10  
2001  -  720  802  166  41  18  7102  5116  102  213  361  91  9  
2002  -  751  791  172  39  21  7299  5882  109  216  370  89  17  

2003  -  1051  812  180  51  29  7615  6771  116  220  376  93  13  

  . .2 ، ص 2005ع ، مكتب المرور والتراخيص ، بني وليد ،قسم التراخيص ، تقرير عن المركبات العاملة بالشعبية ،. أ. ش  . ل. ع. ج(*) 
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إل%ى  1985كان ف%ي الفت%رة م%ا ب%ين . يوضح أن أكثر عدد للمركبات ھو السـيارات الخاصة والنقل  23الجدول   

عدد سيارات النقل أكثر عدداَ من السيارات الخاصة ثم ارتفعت السيارات الخاص%ة ت%دريجياً فكان%ت ف%ي  1988سنة 

م%رات ف%ي  عس%يارة خاص%ة أي زاد إل%ى ح%والي س%ب 3015ح%والي 1993مركبة وفي س%نة  434حوالي 1983سنة 

أما المركبات فت%أتي . سيارة خاصة أي بزيادة تقدر مرتين ونصف  7615حوالي 2003كانت في .  عشر سنوات 

س%يارة نق%ل ث%م ارتفع%ت  298ح%والي 1983في المرتبة الثانية من حيث العدد إذ كان ع%دد س%يارات النق%ل ف%ي ع%ام  

بل%غ ع%دد س%يارات  2003سـيارة نقل بمق%دار زي%ادة س%ت م%رات ونص%ف وف%ي س%نة  1981حوالي 1993لتبلغ سنة 

سـيارة نقل بمقدار زيادة أربع مرات ، وتأتى في المرتبة الثالثة سيارات  بجرار بلغ  عددھا في  7615النقل حوالي

في سـنة .  الضعف  سيارة  بمعدل زيادة حوالي 237إلي حوالي 1993سيارة وصلت سنة  116حوالي 1983سنة 

أما المرتبة الرابعة في عدد المركبات . سـيارة بحوالي مرتين ونصف  376بلغ عدد سيارات بجرار حوالي 2003

مركب%ة  وارتفع%ت ارتفاع%ا بس%يطا س%نة  112حوالي 1983فتحتلھا المركبات  المقطورة  التي  بلغ  عددھا في سنة 

  2003بلغ%ت  ف%ي  س%نة . مركبة فقـط ف%ي عش%ر  س%نوات   60مركبة بزيادة  وصلت إلى  182لتصل إلى  1993

ت%أتى ف%ي المرتب%ة الخامس%ة الح%اف@ت وف%ي المرتب%ة السادس%ة . مركب%ة  38مركب%ة بزي%ادة وص%لت إل%ى   220حوالي

الجرار الزراعي وفي المرتبة  ا'خيرة كانت  الروافع  والحفارات  الت%ي  ي%نخفض ع%ددھا ف%ي الش%عبية أعل%ى ع%دد 

ولمعرف%%ة م%%دى ارت%%ـباط الزي%%ادة ف%%ي ع%%دد . رافع%%ة و حف%%ارة  17و بل%%غ ع%%ددھا  2002ك%%ان ف%%ي س%%نة  وص%%لت إلي%%ه

من حيث عدد السيارات الخاصة  1997وسنة 1995وسنة  1985المركبات  ومستوى الدخل أخذت عينة من سنة  

أم%%ا ع%%دد . لس%%نوات والنق%%ل باعتبارھم%%ا أكث%%ر أن%%واع المركب%%ات امت@ك%%ا م%%ن قب%%ل الس%%كان ومق%%دار ال%%دخل ف%%ي ھ%%ذه ا

مركب%ة م%ن س%يارة خاص%ة وس%يارة نق%ل وح%اف@ت وس%يارة مقط%ورة  15204المركب%ات ف%ي منطق%ة الدراس%ة فبلغ%ت 

وسيارة بجرار وجرار زراعي وروافع وحفارات
)1(

 .  

الزيادة المستمرة في اقتناء السيارات على مختلف المستويات ومن مختلف البلدان وا'ن%واع عمل%ت عل%ى ت%زاحم  

كبات بشبكة الطرق وبا'خص داخل المدنالمر
)2(

 .  

ش%%احنة وآلي%%ات وس%%يارات مملوك%%ة  725س%%يارة منھ%%ا  100.000أم%%ا ع%%دد المركب%%ات ف%%ي بن%%ي ولي%%د فيبل%%غ ح%%والي 

للمجتمع كلھا تحمل لوحات شعبي عام وعامة
 )3(

 .  

   

  

                                                 
، مرجع سابق ،  2005ع ، مكتب المرور والتراخيص ، بني وليد ،قسم التراخيص ، تقرير عن المركبات العاملة بالشعبية ،. أ. ش . ل. ع. ج (1)
  .1 ص

رق وآثارھ~~~ا ا.جتماعي~~~ة وا.قتص~~~ادية،مرجع بالقاس~~~م محم~~~د العزاب~~~ي ،ح~~~وادث الم~~~رور وا:م~~~ن الم~~~روري ،ف~~~ي كت~~~اب ح~~~وادث الط~~~ (2)
  . 85-84سابق،صفحات

  .1، ص 1998ع ، بيانات اللجنة الشعبية العامة للمواص0ت ، قسم إدارة المشاريع ،تقرير عن حصر المركبات بالمنطقة ، .أ.ش.ل.ع.ج (3)

www.geo-libya.yoo7.com منتدى جغرافية ليبيا والوطن العربي



112 
 

  

سيارة وھناك من - يملك  على عدد اYسر بالتساوي بل ھناك من يملك أكثر من عوعدد السيارات ھذا - يتوز 

  :)1( و تم تطبيق قانون ا-رتباط اYتي   .سيارة

  
  

   مجـ   ص     ×مجـ   س       –ن     مجـ   س   ص    =      ر     
   ] 2) مجـ ص( –)2مجـ ص(ن ][  2) مجـ س( –)2مجـ س(ن [        
  
  

ارتب%اط  1997و1995و1985الف%ـرد بال%دينار بالش%عبية لس%نوات وكان  ا-رتـباط ب%ين الرك%ـاب ودخ%ل 

كـذلك مدى ا-رتـباط بين ع%دد الس%ـكان وع%دد المرك%ـبات أخ%ذت عين%ة ل%نفس    . 0.092 قوى حوالي 

من حيث ع%دد الس%يارات الخاص%ة والنق%ل وع%دد  1997و سنة 1995وسنة 1985السنوات وھي  سنة 

   96ارتباط قوى حوالي كان . نفس القانون  السابق السكان في ھذه السنوات ، و تم تطبيق 
  

  

  نقل الركاب في شعبية بني وليد-1

تم  تأسيس  مكتب لنقل  الركاب  بين  المدين%ة وب%اقي  الم%دن  ا'خ%رى وإنش%اء  مكت%ب  لس%يارات      

سيـارة  ركوبة على  طري%ق  ب%ـني ولي%د  ط%رابلس ، و   320تعمل به  أكثر  من  .  الركوبة  العـامة 

خ%%ارج  كم%%ا  ي%%تم ع%%ن طريق%%ه تس%%يير  رح%%@ت  إل%%ى .  بن%%ي ولي%%د  مص%%راته ، و بن%%ي ولي%%د  س%%رت 

أخذ  عدد  الركاب  يتناقص  سنة  بعد  ا'خرى  في  السنوات  التي سبقت حل الشركة .  الجماھيرية 

ذلك 'سباب ع%دة م%ن بينھ%ا ع%دم كفاي%ة التش%غيل ف%ي ھ%ذا  1986العامة لنقل الركاب بالمنطقة  في سنة 

وإل%ى ام%ت@ك س%يارات المرفق مما دفع الكثير من الركاب إلى التح%ول نح%و اس%تعمال س%يارات ا'ج%رة 

خاصة
)2(

غيرت النقابة اسم  الشـركة العامة  للركاب سابقاَ  إلى  جمعية عبد النبي  بلخير  للـركوبة     .

لقاء  بعض  المسئولين  اتض%حت   دمن خ@ل  الزيارة  الميدانية  لمقر الركوبة  العامة  وعن.  العامة 

  -:النتائج اYتية 

  .رحلة   50لى طرابلس متوسط الرح@ت اليومية إ-1

  .رحلة   25  همتوسط الرح@ت اليومية إلى مصرات -2

  . رح@ت  10متوسط  الرح@ت  اليومية  إلى  سرت   -3

                                                 
  .373، ص  1983فياض ، مبادئ اWحصاء الجغرافي، طرابلس ، المنشأة العامة للنشر والتوزيع واWع0ن ،  فتحي عبد هللا (1)
محمد العزابى ،النقل والمواص0ت، في كتاب  الجماھيرية دراس~ة ف~ي الجغرافي~ا  ، تحري~ر الھ~ادي مص~طفى أب~و لقم~ة و س~عد  مبالقاس (2)

  .504،مر جع سابق  ،ص  يخليل القز ير
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أما باقي الرح@ت  فھي  إلى  بنغازي وسبھا 
)1(

  .  

ة با ضافة إلى وجود خط سير للحاف@ت حيث يوجد عدد حافلتين تقومان بواق%ع رحل%ة ك%ل ي%وم لك%ل حافل% 

كما تقوم ھ%ذه الح%اف@ت . واحدة تتبع شركة خليج سرت لنقل الركاب وا'خرى الشركة العامة لنقل الركاب

  . برح@ت إلى الدول المجاورة مثل تونس ومصر والجزائر

توفر  نقابة  الركوبة  العامة حاليا  سيارات  ركوب%ة  خاص%ة  للقي%ام  بھ%ذه  المھم%ة وم%ن بيان%ات الجمعي%ة  

من بني وليد  إلى  طرابلس   يالركاب تبين أن عدد  الرح@ت  التي  تخرج  من  الجمعية  أ الخاصة بنقل

كان%%%ت ف%%%ي . راكب%%%ا  175رك%%%اب ،  أي ح%%%والي 7رحل%%%ة ك%%%ل رحل%%%ة   25ح%%%والي   1/1/2002بلغ%%%ت ف%%%ي 

راكب%ا ف%ي الي%وم   154رك%اب أي ح%والي 7رحل%ة ك%ل رحل%ة  22من طرابلس إل%ى بن%ي ولي%د  24/1/2000

الواحد
)2(

 .  

  :تشاركيات نقل الركاب  -2  

نتيجة زي%ادة ال%رح@ت المتج%ه إل%ى الش%عبيات المج%اورة وارتف%اع ع%دد الرك%اب افت%تح العدي%د م%ن التش%اركيات 

   -:بالشعبية وھي 

  

   :تشاركية ا	تحاد ا+فريقي  -أ

رح%@ت ف%ي  7-6راكباَ يومياَ ، وتقوم بعدد  96حافلة ، أي  12، وجد بـھا عدد  2002سنة  يتم  افتـتاحھا ف

التش%%اركية مكتفي%%ة بالمركب%%ات .خ%%ط بن%%ي ولي%%د ط%%رابلس  تا'س%%بوع ، و الخ%%ط الت%%ي تس%%ير إلي%%ه ھ%%ذه ال%%رح@

الموجودة وليس ھناك تعاقد لشراء مركبات جديدة 
)3(

.  

  :تشاركيه السLمة -ب

ھذه التـشاركية مجھزة بأحدث السـيارات وتقوم بالـعديد من الرح@ت الخارجية، وأغلبھا عل%ى طري%ق  بن%ي  

. طرابلس  ا'مر الذي  يدل على ضخامة الحركة على ھذا الطريق والوظائف التي يؤديھ%ا –ترھونة –وليد 

راكب%ا  يومي%اَ ،  42ح%واليوع%دد  الرك%اب ، س%يارة خاص%ة  14ع%دد  ايوجد  بھ%.  2002تم إنشاؤھا في سنة 

وتخرج  رح@ت  يومية  إلى  طرابلس 
)4(

 .  

  

  

                                                 
  . 10/11/2004أحد أعضاء جمعية عبد النبي  بلخير  للـركوبة  العامة ، بتاريخ . مقابلة مع  موسى أشطيب  (1)
  ن،سجل المسافري 2004، جمعية عبد النبي بلخير ،سنة   1/1/2002- 24/1/2000بيانات نقل الركاب  . ج،ع،ل،ش،أ،ع (2)
  .15901رقم

  . 3/4/2005أحد السائقين  بتشاركية ا.تحاد ا:فريقي ، بتاريخ  أشرف عياد عبدهللا ،، مقابلة شخصية مع     (3)
  . 8/12/2004الس0مة ، بتاريخ . مقابلة شخصية مع ،السوداني الفيتوري ، أحد السائقين  بتشاركية   (4)

www.geo-libya.yoo7.com منتدى جغرافية ليبيا والوطن العربي



114 
 

  

  : تشاركيه وادي بي -ج 

س%%يارة  أج%%رة  خاص%%ة  وھ%%ي  تس%%ير   17،  ويوج%%د  بھ%%ا   2002ت%%م  افتت%%اح ھ%%ذه  التش%%اركية ف%%ي  س%%نة    

ع%دد  ،  ط%رابلس  رح@ت  إلى  داخل  الجماھيرية  ، والخط  الرسمي  لھذه  التشاركية ھو خط  بني ولي%د

  612وعـدد  الركاب  ح%والي .  رحلة  أسبوعية  15- 10الرح@ت  التي  تقوم  بھا  ھذه  التشاركية  من 

التش%اركية  مكتفي%ة  حالي%ا  بع%دد  الس%يارات  الموج%ودة  ول%يس ھن%اك  أي تعاق%د  لش%راء .  راكبا  أسبوعياَ 

 سيارات جديدة
)1(

 .  

  :تشاركيه البراق  -د  

سيارات  ويوجد بھا  10يبلغ  عدد  السيارات  في  التشاركية.  8/10/2002افتتاح  التشاركية  فيتم   

بل%غ ع%دد الرك%اب . حاف@ت وتخرج المركبات بشكل يومي أي رحلة يومية وس%بع رح%@ت أس%بوعية 8

سيارات جديدة8وھناك تعاقد على ، راكبا  113حوالي
)2(

.  

  :سيارات ا+جرة  -: 3

، كان  ذلك علي  حساب  سيارات ا'جرة حمولة سبعة ركاب . تنتشر سيارات  ا'جرة بصورة كبيرة   

خاصة بعد استخدام النوعيات الجديدة من السيارات في النقل سواء داخ%ل المدين%ة أو خارجھ%ا لم%ا ت%وفره 

ع%ددا كبي%را م%ن خ%@ل الدراس%ة الميداني%ة أن  ظو مم%ا ل%وح.ھذه المركب%ات م%ن س%رعة وراح%ة ف%ي النق%ل 

المواطنين يشتغلون على سياراتھم الخاصة للنقل ب%ا'جرة وھ%م - يتبع%ون أي%ة تش%اركية م%ن التش%اركيات 

  .الموجودة بالشعبية لذا من الصعب حصرھم بھذه الكيفية

    :حركة المرور أو السير : رابعاَ 

يقص%د بعب%ارة حرك%%ة الس%ير  حرك%ة الس%%يارات عل%ى ط%ول أج%%زاء  معين%ة م%ن ش%%بكة الط%رق لس%%يارات    

وأحيان%اً أخ%رى ، ركوبة خاصة و حاف@ت ، وسيارات ركوبة عامة  و س%يارات ش%حن  ص%غيرة وكبي%رة 

.  حركة الرك%اب وحرك%ة س%ير البض%ائع ييقصد بھا حركة الركاب والبضائع التي تنقلھا ھذه السيارات أ

للسيارات - يمكن التنبؤ بھا بصورة مس%تقلة ع%ن حرك%ة الرك%اب والبض%ائع، ل%ذا  ةان حركة السير بالنسب

فمن الضروري البدء بوضع تنبؤات تتعلق بحركة البضائع والركاب ،ثم تحويلھا إل%ى حرك%ة الس%يارات، 

يضا ًبا ضافة إلى ذلك - توجد حركة سير على الطرق المحلية فقط، بل حركة دولية أ
)3(

 .  

                                                 
  . 7/3/2005عيسى رمضان ، مدير تشاركية  وادي بي ،  بتاريخ ، مقابلة شخصية مع  (1)
  .7/3/2005رجب جمعة القذافي ، أحد أعضاء تشاركية البراق،  بتاريخ   ،مقابلة شخصية مع  (2)
  . 274ص  ، وزارة التخطيط، شركة  دوكسيادس ، النقل في ليبيا  ، مرجع سابق  (3)
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كما  يؤخذ في ا-عتبار وبصورة رئيسية السرعة المرغوبة وس@مة المرور و راحة السائقين وضرورة  

تأمين المرور السريع والمأمون خاصة على الطرق الطويلة والرح@ت البعيدة 
)1(

.   

ت%ربط الش%عبية الش%عبية  ببعض%ھا ال%بعض أو الت%ي   طشبكة من  الط%رق  الت%ي  ت%رب دتتميز الشعبية  بوجو 

و وض%عھم  متتأثر حركـة النقل عل%ى ھ%ذه  الط%رق بتوزي%ع الس%كان وع%ددھم  وكث%افتھ. بالشعبيات ا'خرى 

ا-قتصادي ، وعدد السكان في بعض أنحاء الشعبية  قليل و كذلك النشاط ا-قتصادي  لذا فإن حرك%ة النق%ل 

  . علي ھذه الطرق  قليلة  

جسر الفاتح فالحركة تكاد تكون معدومة ذلك -نخفاض عدد السكان  أما في شمال غرب المدينة حيث يوجد

كذلك ھناك عامل المسافة حيث يع%د ع%ام@ م%ؤثرا . والنشاط التجاري و الخدمي في تلك الجھة من المدينة 

في عملية الحركة  خاصة في مركبات نقل الحمولة حيث كل ما زادت المسافة كان نقل   البض%ائع والس%لع 

ويت%%أثر حج%%م الحرك%%ة عل%%ى الط%%رق  بع%%دة  عوام%%ل  أھمھ%%ا  م%%دى كثاف%%ة الس%%كان  وط%%ول  . ي غي%%ر اقتص%%اد

و ت%%وفر مح%%ـطات الوق%%ود أو ن%%ذرتھا و تع%%دد مواس%%م ،  المس%%ـافة أو قص%%رھا وج%%ودة الطري%%ق أو رداءتھ%%ا 

لع%دة قد تح%دث ا'مط%ار الغزي%رة فيض%انات تعرق%ل حرك%ة النق%ل عل%ى الط%رق . العط@ت وا'عياد أو قلتھا 

كما أن الري%اح الش%ديدة ري%اح القبل%ي م%ث@ً الت%ي تھ%ب . ساعات -سيما إذا أنعدم وجود نظام تصريف المياه 

الحركة، وأكثر ما يحدث ذلك في أواخر الربيع وأوائل الصيف لفي مواسم معينة غالباً ما تعرق
)2(

.  

ذل%ك يس%اعد عل%ى  نكاملھا  ، 'من المھم  التعرف على تركيب عدد السيارات التي تستخدم شبكة الطرق ب

تخطيط الطرق المناسبة لمواجھة الحركة الراھنة والمتوقعة في المستقبل
)3(

 .  
انجذبت مدينة بني وليد إلى مدينة طرابلس اكبر مـدن الجماھيرية لتستفيد مما تقدم%ه م%ن خ%دمات متنوع%ـة  

س%يارة خاص%ة ف%ي الس%اعة 30 -20ن ال%ذروة م%ابي توبلـغ التدفق المروري فـي ك%ـ@ ا-تج%اھين ف%ـي س%اعا

سيارة عامة أيضا  وذلك في الجزء المركزي من المدينة 75و
)4(

 .  

  -:ةحركة السير بالسيارات الخاص -أ

نظراً -ستمرار تحسن دخول ا'فراد ف%ي الس%تينات ، فق%د ك%ان ا-تج%اه نح%و اقتن%اء مث%ل تل%ك المركب%ات 

ش%ھدت الثمانين%ات .   ك في السبعينات من ھذا القرن كبيراً خاصة السيارات الصغيرة منھا  ، وكان ذل

انخفاضا كبيراً في معدل السيارات المس%توردة م%ن الخ%ارج بفع%ل ت%دني أس%عار ال%نفط العالمي%ة وبالت%إلى 

إن انخفاض دور النق%ل الع%ام للرك%اب م%ن حي%ث الكف%اءة والع%دد . عوائد الدول النفطية ومن بينھا ليبيا  

                                                 
  .  338ص  ،النقل والتجارة ،مرجع سابق ، سعدي على غالب  (1)
، الطرق والنقل البري  والتغير ا.جتماعي وا.قتصادي في الجماھيرية تحليل جغراف~ي ،  ةبالقاسم محمد العزابى و صالح  أبو صفح  (2)

  .218مرجع سابق ، ص
  .237، ص  قالمرجع الساب  (3)
،  1998 ع ، بيانات اللجنة الشعبية العامة للمواص@ت ، قسم إدارة المشاريع ،تقرير عن حصر المركبات بالمنطقة ،.أ.ش.ل.ع.ج (4)

  . 2، صمرجع سابق 
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فع المواطن لتملك وسيلة نقل خاصة به خاصة بعد حل الشركة العامة للركاب كان له أثر مباشر نحو د

وبما أن استيراد السيارات من قبل المجتمع كان شبه موقوف أي باستثناء ا'غراض .   1987في عام 

، لذلك سعى عامة السكان منذ ذلك التاريخ وبمختلف الطرق المسموح أو غي%ر 1986العامة لغاية عام 

ھا  إلى جلب سيارات  -ستعمالھم  الخاص بالدرجة ا'ول%ي معظمھ%ا مستعم%ـل ومتھال%ك ،  المسموح  ب

وفي ضوء ھذه الظ%روف  وم%ع .  يو ذلك لغرض حل أزمة النقل  التي أصبح  يعيشھا المواطن العاد

الزيادة في عدد  السكان  ، وفتح  فرص النشاط  التجاري و ا'عمال  التشاركية الص%ناعية و الخدمي%ة 

من  جديد ازداد الطلب على  اقتناء السيارات بمختلف أنواعھا
)1(

.  

تبين أن ھناك ارتباطا قويا بين مستوى دخل الفرد ، إن عدد السيارات وحركتھا يرتبط بمستوى الدخل 

ازدادت أع%%داد الس%%يارات ف%%ي الفت%%رة ا'خي%%رة  ذل%%ك لتط%%ور . ، وب%%ين ع%%دد س%%يارات الركوب%%ة الخاص%%ة 

س%%%ن ش%%%بكة الط%%%رق ، والتط%%%ور ا-قتص%%%ادي والعمران%%%ي ، والجان%%%ب المھ%%%م ھ%%%و أس%%%لوب الحي%%%اة ، وتح

إن ا'نف%اق ف%ي . الخصوصية التي يحـرص عليھا  السكان ، وھذا  يعني  نمو  الحرك%ة  عل%ى الط%رق 

مجال بناء الطرق الحضرية بم@يين الدينارات - يعني بالضرورة أن يقابله مردود اقتصادي مباشر ، 

بعيد ا'جل  - يكون إ- علي مستوى الدولة - ا'فراد  ، وأن إدخال التقني%ة ف%ي مج%ال بل إنه استثمار 

بناء الطرق والجسور على  الرغم  من  ارتفاع  معدل  ا'نف%اق  في%ه ،  لكن%ه يرف%ع  م%ن  أداء الط%رق  

م%%ردود  وكفاءتھ%%ا ؛  لخدم%%ة  الم%%رور ويقل%%ل  م%%ن  مش%%اكل  التكلف%%ة  للوس%%يلة  نفس%%ھا فيظھ%%ر  ب%%ذلك  ال

ا-قتصادي  غير المباشر علي المدى الطويل 
)2(

.  

  
  -:حركة السير بسيارات نقل البضائع الشاحنات  -ب 

تتوقف حركة ھذه السيارات على كمية البضائع المراد نقلھا  ، وأغلب حرك%ة ھ%ذه المركب%ات تك%ون    

تتميز سيارات الشحن الكبي%رة بمي%زة . في الصباح الباكر ، حيث تنشط حركة ھذا النوع من المركبات 

عن السكك الحديدية في النقل لمسافات قصيرة إلى عدة مئات من ا'ميال
 )3(

 .  

ال%%%%رح@ت الت%%%%ي تق%%%%وم بھ%%%%ذه الش%%%%احنات فھ%%%%ي حس%%%%ب ت%%%%وفر الحمول%%%%ة والطل%%%%ب عل%%%%ى البض%%%%ائع                                                      أم%%%%ا 

ھناك من تكون له رحلتان أو ث@ث في ا'س%بوع ، وم%نھم م%ن يق%وم ب%رحلتين . والسلع والمواد المختلفة  

ھناك من  يقوم ب%رح@ت خ%ارج الجماھيري%ة إل%ى مص%ـر أو . في الشھر وھي تختلف من سائق إلى آخر 

  .@ثة أشھر تونس وإلى تشاد وھذه الرح@ت تستمر لفترة طويلة قد تصل إلى ث

                                                 
  .497- 496بالقاسم محمد العزابى ،النقل والمواص0ت،في كتاب  الجماھيرية دراسة في الجغرافيا ،مرجع سابق ،صفحات (1)
جمال إبراھيم محمد بن رمضان، شبكات النقل في  منطقة مصراته ، دراسة جغرافية  تحليلية  :ثر  العوامل الطبيعية  والبشرية   (2)

  192مرجع سابق  ، ص  على  أنظمة  النقل  ،
  .389فتحي محمد أبوعيابه ،دراسات في الجغرافيا البشرية ، مرجع سابق ، ص  (3)
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أما عن حرك%ة الش%احنات خ%@ل الي%وم فم%ن الدراس%ة الميداني%ة  تب%ين انخف%اض ع%دد الش%احنات الم%ارة عل%ي 

الطرق خ@ل ساعات الذروة ولمعرفة س%بب ھ%ذا ا-نخف%اض ، كان%ت بع%ض المق%اب@ت م%ع بع%ض الس%ائقين 

  :لھذه المركبات لمعرفة السبب فكانت ا جابة تتمثل في عدة نقاط وھي 

أغلب الرح@ت التي يقوم بھا ھؤ-ء السائقون تكون  خارج  الشعبية سواء لجلب مـواد  غذائيـة أو :  	 أو

ا ، وھذه تتطل%ب الس%فر و الوص%ول مبك%را خاص%ة ف%ي فص%ل ھغاز أو غير تسلع أو مواد بناء أو أسطوانا

  .تؤثر سلبا على الحمولة والشاحنة  يالصيف حيث الحرارة مرتفعة الت

  .اليوم  تكون حركة المرور  خفيفة جداً مما يسھل الحركة نفي ساعات  الصباح ا'ولى م  :ثانياً 

عند  الخروج  باكراً  يخف صوت  الضوضاء قلي@ عن مـا ھو علـيه عندما تـتواجد ھذه الش%احنات :  ثالثا

  .بأصـواتھا  المرتفعة  ، وأصـوات منـبھات السيارات خاصة عند ساعـات الذروة 

يمنع القانون مرور الشاحنات في ساعات الذروة  وبأعداد  كبي%رة ؛ 'نھ%ا  تعرق%ل  حرك%ة  الس%ير   :رابعا 

  .خاصة وأن بعض الطرق ضيقة - تسمح بمرور الشاحنات والمركبات ا'خرى معا علي نفس الطريق

ي ي%ودي ف%ي السبب المھم كذلك للمحافظة على ا طارات من الحرارة المرتفعة وقت الظھيرة والذ: خامساً 

  .فصل الصيف إلى انفجار ا طارات 

موقف للشاحنات خارج مركز المدينةموقف للشاحنات خارج مركز المدينةموقف للشاحنات خارج مركز المدينةموقف للشاحنات خارج مركز المدينة:  :  :  :  30الشكل  الشكل  الشكل  الشكل  
(*)
        

  .2004/ 11/4تصوير الطالبة: المصدر  (*)    

  

عن غيرھا من انعدام المرافق  فيبين موقف للشاحنات خارج مركز المدينة وحالھا - يختل  30الشكل

  .والخدمات
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   -:حركة سير الحافLت  -ج 

بالنسبة للحركة داخل الشعبية كان في السابق يوجَد حافلت%ان لنق%ل الرك%اب داخ%ل الش%عبية تتب%ع الش%ركة 

أما اYن وبعد انتھاء وجود  الشركة العامة لنقل الرك%اب ، ف%إن  الح%اف@ت الموج%ودة ، العامة للركاب  

ت بعدة رح@ت داخلية في الي%وم و تب%دأ  أول%ى ھ%ذه تقوم ھذه الحاف@. حاف@ت خاصة أي ملك ا'فراد  

الرح@ت منذ الساعة السابعة صباحاً و تقوم بنقل الطالبات إل%ى الم%دارس الثانوي%ة والم%دارس الخاص%ة 

وإل%%ى  المعھ%%د  الص%%حي  ومص%%نع الص%%وف  ومص%%نع الب%%دل العربي%%ة وإل%%ى إدارات ومؤسس%%ات الدول%%ة 

الساعة الثامنة  صباحا وھذه الحاف@ت تقوم بالنقل إلى الجامع%ة  دعنأما الرحلة الثانية فتبدأ .  المختلفة 

كم%ا توج%د رح%@ت م%ن نف%س . والمعھد العالي 'عداد المعلمين وھذه ال%رح@ت أيض%ا أغلبھ%ا طالب%ات  

  .النوع عند الساعة العاشرة وعند الساعة الثانية عشر لنقل الطالبات

بعد ا-نتھاء م%ن ك%ل رحل%ة وھ%ي القي%ام بنق%ل الرك%اب كما يقوم أصحاب ھذه الحاف@ت برح@ت أخرى 

إلى مركز المدينة حيث خصص أصحاب الحاف@ت أم%اكن ل%تجمعھم لينطل%ق ص%احب الحافل%ة ك%ل رب%ع 

تبدأ عند الساعة التاسعة وتستمر ھ%ذه الح%اف@ت ف%ي العم%ل .  ساعة إلى مركز المدينة كل حسب دوره 

  .حتى الساعة العاشرة مساءاً 

أحد تشاركيات نقـل الركاب بالشعبية  أحد تشاركيات نقـل الركاب بالشعبية  أحد تشاركيات نقـل الركاب بالشعبية  أحد تشاركيات نقـل الركاب بالشعبية  :  :  :  :      31الشكل  الشكل  الشكل  الشكل                                                                                                                                          

  . 2004/ 11/4تصوير الطالبة: المصدر(*)  

  

  .ن@حظ إحدى تشاركيات نقل بمركز المدينة والتي يؤدي موقعھا إلى أعاقه الحركة  31من الشكل 
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عبية  فھي بواقع  رحل%ة ك%ل  س%اعة من%ذ  الس%اعة الس%ابعة ص%باحاً ، أما  حركة  الحاف@ت  خارج  الش   

أما  الحافلة  التي  تتبع  الشركة  العامة  لنقل  الركاب  فھي حافل%ة  . ھذه  الحاف@ت  أيضا  ملك ل[فراد 

معظم  الرح@ت خارج  الشعبية  تك%ون إل%ى ش%عبية . واحدة  وتقوم  برحلة  يومية  إلى مدينة  طرابلس 

  .حيث تخرج من تشاركيات نقل الركاب حافلة كل ساعة إلى شعبية طرابلس %  50ابلس  بنسبة طر

  رواقع حركة المرور أو السي -:خامساً 

  :  واقع الحركة علي الطرق الداخلية : أ  
  

ا-قتص%%ادية ف%%ي مدين%%ة بن%%ي ولي%%د  اتطاشـالن%% ونم%%و مركبات ـع%%دد ال%% وارت%%ـفاعادة ع%%دد س%%كان ـيجة لزي%%ـنت%%

الط%رق  إض%افة إل%ى  . ال%بعض  ببعض%ھم  نطقةـالم%  أبن%اء  ي%ربط تماعي ـرابط اج%وجـود  و جاوراتھا ـوم

تش%%ھدھا  الت%%ي   النھض%%ة  ك%%ذلك، والخدم%%ة  الت%%ي  تق%%دمھا  المدين%%ة   قليمھ%%ا    ، معب%%دة الأو غي%%ر  معب%%دة ال

 وبالت%إلى زاد ع%ددزي%ادة ال%دخل لعم%وم الس%كان بالش%عبية ف%ي س%اھم ل ذل%ك ك%. الشعبية ف%ي مختل%ف المي%ادين

لصغيرة التي تستخدم للنقل إضافة إلى السيارات التي يملكھا ا الحمل اتخاصة إضافة إلى سيارات السيارال

المتابعة  ومن ، بين أن حجم الحركة داخل المدينة كبيرة تمن كل ذلك . بعض ا'فراد من مؤسسات الدولة 

  -:ھي أكثر المحاور حركة  كانتالسيارات على الطرق الداخلية لحركة  اليومية

  .1جزيرة الدوران و المتمثل في مركز المدينة  -1

  .  الحي الصناعيى شارع المستشف  598-725طريق  -2 

  .طريق ثانوية نسور الفاتح  -3

  .شارع  الفاتح  -4

  . طريق شارع البيئة -5

  .طريق المطار  - 6 

   قرية المناسلة – ا لكترونيةطريق كلية الھندسة  -7

  .شارع  السوق التجاري - 8

  .  طريق الظھرة -9

  الفاتح قرية -10

  .مصنع بني وليد ل[حذية -طريق ثانوية نسور الفاتح   -11
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الساعة  الساعة  الساعة  الساعة  / / / / مركبةمركبةمركبةمركبة––––الحركة الرئيسية داخل الشعبية خالل ساعات الذروة  الحركة الرئيسية داخل الشعبية خالل ساعات الذروة  الحركة الرئيسية داخل الشعبية خالل ساعات الذروة  الحركة الرئيسية داخل الشعبية خالل ساعات الذروة  : : : :     24الجدول  الجدول  الجدول  الجدول  
(*)
        

  ساعة / تواقع الحركة عدد السيارا  أسم الطريق

   1122    1جزيرة الدوران  مركز المدينة -1
    940     الحي الصناعي   ىشارع المستشف"  598-725"طريق -2
    567    طريق ثانوية نسور الفاتح-3
      1859   شارع الفاتح-4
    956   طريق شارع البيئة-5
    288  طريق المطار -6
   230   قرية المناسلة– اUلكترونيةطريق كلية الھندسة -7
   1152  شارع  السوق التجاري -8
    1187   الظھرة   طريق-9

     279   قرية الفاتح-10
    318  مصنع بني وليد ل[حذية  -طريق ثانوية نسور الفاتح -11

  .10/5/2005 -.2/3/2005استنادا إلى الدراسة الميدانية بتاريخ  : المصدر(*)        

        (*) الساعةالساعةالساعةالساعة/ / / / مركبة  مركبة  مركبة  مركبة      ––––الحركة الرئيسية داخل الشعبية خالل ساعات الذروة  الحركة الرئيسية داخل الشعبية خالل ساعات الذروة  الحركة الرئيسية داخل الشعبية خالل ساعات الذروة  الحركة الرئيسية داخل الشعبية خالل ساعات الذروة  : : : :     32الشكلالشكلالشكلالشكل

  
  .10/12/2004 -2/11/2004من عمل الطالبة استنادا إلى واقع الدراسة الميدانية  : المصدر  (*)           
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والشكل  السابقـين  ن@حظ أن شارع  الفاتح  أكثر الشوارع  كثافة  في  الحرك%ة ، ث%م  طري%ق     24من  الجدول 

ثم تنخفض  ت%دريجيا   1جزيرة الدوران  مركز المدينة،  ثم  طريق   التجاري  شارع  السوقالظھرة  يليه  طريق 

  .قرية المناسلة– ا لكترونية  الھندسة  كلية وتكون  أقل  الطرق  كثافة طريق 

ساعة  ساعة  ساعة  ساعة  / / / / مركبة  مركبة  مركبة  مركبة      ––––الحركة الرئيسية داخل المدينة خالل ساعات الذروة  الحركة الرئيسية داخل المدينة خالل ساعات الذروة  الحركة الرئيسية داخل المدينة خالل ساعات الذروة  الحركة الرئيسية داخل المدينة خالل ساعات الذروة  : : : : 25الجدول  الجدول  الجدول  الجدول  
(*)  

  نوع المركبة إيابا   نوع المركبة ذھابا    مجموع الحركة   أسم الطريق 
  ح  ش  س  ح  ش  س  إيابا  ذھابا

  50  28  456  44  20  524  534  588  محور مركز المدينة-1

  -ىشارع المستشف598-725طريق-2

  الحي الصناعي  

491  449  450  26  15  413  23  13  

  40  12  307  22  18  168  359  208  طريق ثانوية نسور الفاتح-3

  42  24  895  40  18  840  961  898  شارع الفاتح-4

  36  12  388  38  15  467  436  520  طريق شارع البيئة-5

  4  7  120  2  5  150  131  157   طريق المطار -6

قريQQQQة – اUلكترونيQQQQةطريQQQQق كليQQQQة الھندسQQQQة -7

  المناسلة

118  112  104  6  8  99  8  5  

  13  21  528  17  25  548  562  590   شارع  السوق التجاري -8

  35  14  522  38  16  562  571  616  الظھرة   طريق-9

  9  12  112  12  8  126  133  146  قرية الفاتح-10

مصنع بني وليQد -طريق ثانوية نسور الفاتح -11

  ل[حذية  

166  152  147  8  11  139  5  8  

  .10/12/2004حتى    2/11/2004من واقع الدراسة الميدانية بتاريخ  :المصدر  (*)     

  حاف@ت: شحنات  ح : سيارا ت    ش : س 
  

نجد ان أعلى عدد للمركبات ھو من السيارات الخاصة والعامة  و الحاف@ت في أغلب  25من ھذا الجدول 

الطرق وذلك 'ن ھذه الطرق الداخلية وتقل ع%دد الش%احنات وذل%ك 'ن س%ائقي الش%احنات يفض%لون الحرك%ة 

  . على الطرق البعيدة عن مركز المدينة تفادي ل@زدحام

 الشوارع   من أكثر الفاتح   شارع  أن التي  بني  عليھا  الجدول  السابق  يـ@حظ  دانية ـالمي الجولة   خ@ل من 

  معظ%م المص%الح  والمؤسس%ات ن 'و،   المدين%ة  ف%ي  دميةـالخ%  الش%وارع أھم   'نه ،  السيارات  حركةل كثافة 
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 ب%ه  توج%د   الظھ%رة حي%ث  طري%قالعالي%ة،  الحركي%ة   الكثاف%ة  ذات الشوارع   من كذلك .    موجودة فيه العامة 

  @ل الزي%ارةـوم%ن خ%.  الطري%ق  بمج%رد الم%رور بھ%ذا ي@ح%ظ   تج%اري ع%ال وھ%ذا ونش%اط   سكان  نسبة أعلى 

  وتض%اعفبس%رعة  أزداد  ق%د  الس%يارات ببن%ي ولي%د  أع%داد   أن  تض%حارخيص ـوالت%  المرور لمكتب   الميدانية

 -: اويعود لعدة أسباب أھمھ% ةمعين نه زيادة حجم الحركة على طرقعتج نمر الذي في العشر سنوات ا'خيرة ا'

ك%ذلك ج%ودة الطري%ق م%ن . العامة والخدمية بالمنطقة التي يمر بھ%ا الطري%ق  المؤسسات  الكثافة السكانية و وجود

  .حيث الرصف وعدم وجود تصدعات و تشققات 

   -:أعلى الساعات كثافة 

 إل%%ى  الط%%@بو، وظ%%ائفھم   ىإل%%  العم%%ال لحرك%%ة   باحاً ـص%%10 - 8 الس%%اعة  الكثاف%%ة عن%%د أعل%%ى س%%اعات   تص%%ل

  .لھم ومدارس%%ھم اأعم%%  م%ن الط%%@ب و  العم%ال  ادف ع%%ودةـظھ%راً  تص%% 3 - 2الس%%اعة  ك%%ذلك عن%د ،   مدارس%ھم 

فت%رات   في  ساعات ھناك  أن  كما   .الحركة  نسبة   افيھ ترتفع  حيث  الذروة  الساعات بساعات تعرف ھذه 

لمعرفة  أي%ة س%اعة أعل%ى  كثاف%ة . معد-ت الحركة وھذه تكون في مواسم ا'عياد والعط@ت  فيھا   ترتفع  معينة

بالحركة ونوع المركبات المارة أجريت دراسة ميدانية لطريق الظھرة  استمرت شھراً  درست فيه الحرك%ة لم%دة 

  .مساءاً  8:00ىصباحاً حت 8:00ساعة، ابتداء من الساعة  12

الساعة  الساعة  الساعة  الساعة  / / / / مساءاً مركبةمساءاً مركبةمساءاً مركبةمساءاً مركبة    8:00- - - - صباحاً صباحاً صباحاً صباحاً     8:00الحركة علي طريق الظهرة من الساعة  الحركة علي طريق الظهرة من الساعة  الحركة علي طريق الظهرة من الساعة  الحركة علي طريق الظهرة من الساعة  ::::    26الجدولالجدولالجدولالجدول
(*)

 

  المجموع  شاحنات  حافLت  سيارات  الساعة

  إياباً   ذھاباً   إياباً   ذھاباً   إياباً   ذھاباً 
8:00  320  309  40  38  14  10  731  
9:00  293  284  38  36  9  8  668  
10:00  198  172  32  27  4  9  442  
11:00  186  168  35  33  2  5  429  
12:00  197  206  24  23  3  7  460  
13:00  298  293  34  27  9  6  667  
14:00  355  303  37  28  10  9  742  
15:00  328  320  30  38  11  7  734  
16:00  293  242  17  22  9  5  588  
17:00  330  260  17  23  8  6  644  
18:00  301  289  23  16  6  10  645  
19:00  315  311  31  23  7  5  692  
20:00  254  276  22  18  7  8  585  

  .10/12/2004 -2/11/2004من عمل الطالبة استنادا إلى الدراسة الميدانية: المصدر(*)                    
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الساعة  الساعة  الساعة  الساعة  / / / / مركبةمركبةمركبةمركبة. . . . مساءاً  مساءاً  مساءاً  مساءاً      8:00    - - - - صباحاً صباحاً صباحاً صباحاً     8:00الحركة علي طريق الظهرة من الساعة  الحركة علي طريق الظهرة من الساعة  الحركة علي طريق الظهرة من الساعة  الحركة علي طريق الظهرة من الساعة  : : : :     33الشكل  الشكل  الشكل  الشكل       
(*)

 

  

  .29استنادا إلى بيانات الجدول  :المصدر  (*)  

  

صباحاً ، وعند الساعة  9:00- 8:00تبين أن أعلى ساعات الكثافة تتمثل من الساعة   26من خ@ل الجدول

  .وفي المساء ترتفع نسبة الحركة ولكن -تصل إلى نسبة ھذه الساعات 3:00 - 2:00
  

  -:واقع الحركة علي الطرق الزراعية: ب 
  
ف%%ي المنطق%%ة ط%%رق زراعي%%ة مرص%%وفة جي%%داً ، وھ%%ذه الط%%رق ت%%ربط المدين%%ة با'ودي%%ة الزراعي%%ة   توج%%د  

داخ%ل ھ%ذه ا'ودي%ة ف%الطرق الموج%ودة -زال%ت  ط%رق ترابي%ة  تتوق%ف الحرك%ة عليھ%ا ف%%ي  اأم%.  المج%اورة 

  .مواسم ا'مطار 

المدينة بقـرية أشميخ تينيناي يصل كما تربط  الشعبية  بالشـعبيات الـمجاورة ، فـمث@ الطـريق الذي يـربط 

إلى منطقة نسمة ،  والطريق ال%ذي ي%ربط  المدين%ة ب%وادي س%ـوف الج%ين ،   يع%د أھ%م ا'ودي%ة ف%ي المنطق%ة 

نظ%راً 'ھمي%ة ھ%ذا الطري%ق م%ن الن%احتين الس%ابقتين . يصل حتى شعبية سرت ويع%رف ب%الطريق الس%احلي  

   .سعة صباحاً حتى الرابعة مساءاً التا ةدرس واقع الحركة علي الطريق من الساع
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الساعة  الساعة  الساعة  الساعة  / / / / مساءا مركبةمساءا مركبةمساءا مركبةمساءا مركبة    4    ––––صباحاصباحاصباحاصباحا    9القـلعة  خالل الساعة  القـلعة  خالل الساعة  القـلعة  خالل الساعة  القـلعة  خالل الساعة  ––––الحـركة  علي  طرق  سوف الجين  الحـركة  علي  طرق  سوف الجين  الحـركة  علي  طرق  سوف الجين  الحـركة  علي  طرق  سوف الجين  : : : :     27الجدول  الجدول  الجدول  الجدول  
(*)  

  شاحنات  حافLت  سيارات  المجموع  الساعة

  ذھاب  إياب  ذھاب  إياب  (**)ذھاب  (*)إياب

9:00  70  21  32  2  5  2  8  

10:00  82  36  20  1  3  7  15  

11:00  40  18  9  0  1  3  9  

12:00  84  24  36  4  2  6  12  

1:00  32  12  14  0  0  2  4  

2:00  26  14  6  0  0  5  1  

3:00  28  9  12  0  0  3  4  

4:00  30  7  16  0  0  2  5  

  .29/4/2005من واقع الدراسة الميدانية  : المصدر(*)  

اتض%ح  ان الحرك%ة عل%ى  47 والش%كل30من خ@ل  الدراسة الميدانية  التي بني عليھ%ا الج%دول          

في الفترة الصباحية عند  الساعة  التاسعة  لتصل إلى  أعل%ى ح%د  لھ%ا عن%د  نھذا الطريق  أعلى ما تكو

ثم تبدأ في ا-نخفاض عند الظھر حتى يمر وقت ق%د يص%ل إل%ى رب%ع س%اعة و- . الساعة  الثانية  عشرة 

ة الثالثة الحرك%ة ت%دريجيا  وبش%كل اق%ل كثاف%ة م%ن ثم  تعود مع الساع.  تمر سيارة أو أية مركبة أخرى  

الفترة الصباحية واغلب المركبات 'صحاب  المـزارع  في وادي سوف الجيـن و العـائدين م%ن ش%ـعبية 

من خ%@ل الدراس%ة الميداني%ة ل%وحظ ارتف%اع مع%دل الش%احنات عل%ى . بني وليد إلى شعبية سرت والعكس 

  .أنابيب النھر الصناعي في تلك الجھة من الشعبية  ھذا الطريق  ، والسبب يعود إلى مد 

  -:الحركة علي الطرق الخارجية : ج
  

أحج%ام س%كان ھ%ذه  -:ھا ـمن% مدن بعوام%ل ع%دة ـال%  بين  على الطرق الخارجية  النقل  ركةـتتأثر ح    

،   ھ%ذه الم%دنس%كان  ب%ين  وحج%م الع@ق%ات  ا-جتماعي%ة ، وا داري%ة   ا-قتصادية  وظائفھا  و.  المدن

  الط%رق  م%ن  بش%بكة  ارتبط%ت  فق%د ، إقليمھ%ا   ف%ي  م%ؤثر موق%ع  ذات   مدينة بن%ي ولي%د  كانت ولما 

  الش%%عبية ط%%رق قديم%%ة وأخ%%رى  ف%%ي  يوج%%د  .ا'خ%%رى   م%%ع  الم%%دن ك%%ذلك   الت%ي تربطھ%%ا م%%ع ظھيرھ%%ا

                                                 
  
  
  .يقصد به العودة من وادي سوف الجين والشعبيات المجاورة إ لي شعبية بني وليد: إياب (*)

  .يقصد به الذھاب إلى وادي سوف الجين والشعبيات المجاورة: الذھاب(**)
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  الذي رھونة ـت  بشعبية المدينة  الذي يربط   الطريق  ھو  المعبدة  الطرق وأقدم  أھم  أن   حديثة إ-

  وبداي%%ة  الس%%بعينات  نھاي%%ة ف%%ي  رص%%فه  و أعي%%د ، ك%%م  87الس%%تينات بط%%ول ح%%والي  ف%%ي  رص%%فه ث%%م 

  .ويجرى اYن عمل خط مزدوج لھذا الطريق الثمانينات 
  

الساعة  الساعة  الساعة  الساعة  / / / / مركبةمركبةمركبةمركبة- - - - الحركة علي الطرق الخارجية خالل ساعات الذروة  الحركة علي الطرق الخارجية خالل ساعات الذروة  الحركة علي الطرق الخارجية خالل ساعات الذروة  الحركة علي الطرق الخارجية خالل ساعات الذروة  : : : :     28الجدول  الجدول  الجدول  الجدول  
(*)
        

  الرئيسيةالطرق 
  إيابا/ نوع المركبة   ذھابا/نوع المركبة  الحركة واقع

  ح  ش  س  ح  ش  س  إيابا  ذھابا
  2  9  33  5  8  72  44  85  ترھونة –بني وليد 

  3  4  18  2  5  38  25  45  السدادة الساحلي
  1  4  16  1  3  30  21  33  مزدة شعبية  -بني وليد
  5  15  24  4  20  30  49  54  زليتن -مصراته–بني وليد 

   

  .10/12/2004 -.2/11/2004. المصدر   واقع الدراسة الميدانية  (*) 

  

الساعة  الساعة  الساعة  الساعة  / / / / مركبة  مركبة  مركبة  مركبة      ––––الحركة علي الـطرق الخارجية خالل ساعات الذروةالحركة علي الـطرق الخارجية خالل ساعات الذروةالحركة علي الـطرق الخارجية خالل ساعات الذروةالحركة علي الـطرق الخارجية خالل ساعات الذروة: : : :     34الشكل   الشكل   الشكل   الشكل               
(*)
  

  
  .44المصدر من عمل الطالبة استنادا إلى  بيانات الجدول  (*)           

  

ولي%د ترھون%ة ھ%و أكث%ر الخط%وط حرك%ة م%ن حي%ث ع%دد تب%ين أن خ%ط بن%ي  34والشكل 28من خ@ل الجدول 

السيارات ، وتنخفض فيه عدد الشاحنات ، لرداءة الطريق ،  ثم يأتي طريق بني وليد مصراته من حيث عدد 

  :ترتفع نسبة الشاحنات على تلك الطريق لعدة أسباب أھمھا . المركبات  
  

  

  .جودة الطريق من حيث الرصف :  السبب ا+ول 
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إحضار أصحاب الشاحنات المواد والسلع من  ميناء مصراته إلى المنطقة ، وتنخفض :  السبب  الثاني 

الحركة على باقي  الطرق  نظراً لقلة  الوظائف  التي تـؤديھا تلك الشعبيات، كذلك طريق المؤدية إلى 

  .طرابلس  
  
  

الساعةالساعةالساعةالساعة/ / / / مركبةمركبةمركبةمركبة- - - - الحركة علي الطرق الخارجية خالل ساعات الذروة  الحركة علي الطرق الخارجية خالل ساعات الذروة  الحركة علي الطرق الخارجية خالل ساعات الذروة  الحركة علي الطرق الخارجية خالل ساعات الذروة  : : : :     35الشكل  الشكل  الشكل  الشكل  
 (*)

        

  
  .10/12/2004 -2/11/2004. المصدر من عمل الطالبة استنادا إلى واقع الدراسة الميدانية  (*)          

  
 –ترھون%ة –بنٮولي%د  طري%ق بع%د المرتبة الثاني%ة   في  مصراته –زليتن   –طريق  بني وليد   ويأتي    

وي%أتي   ،  حرك%ة ش%احنات الحرك%ة معظ%م  و عليه الحركة  وحجم  ، طرابلس  من حيث عدد السيارات 

 ث%م   بن%ي ولي%د بالس%دادة مدين%ة   ي%ربط   مھ%م  وھ%وف%ي  المرتب%ة  الثالث%ة ،    الساحلي   بني وليد  طريق

   حيث،  إلى سرت ويساراً إلى مصراته  يميناً  المتجه   الطريق  الدائري  نقطة  بالطريق  الساحلي  عند

إل%%ى  يتج%%ه   آخ%ريتف%%رع من%ه خ%%ط   كم%ا.   أو إل%ى س%%رت  متجھ%%ة إل%ى القداحي%%ة معظ%%م ال%رح@ت  تك%ون 
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  مص%%ر إل%%ى جمھوري%%ة   متجھ%%ة إل%%ى بنغ%%ازي  وأحيان%%اً   الطري%%ق رح%%@ت  يم%%ر عب%%ر ھ%%ذاو  ،  الس%%دادة

   . بباقي الرح@ت   قليلة مقارنة  كانت  نإو  ،العربية

بن%ي   بش%عبية اً الس%احلي  م%ار  الطري%ق  سرت إلى   من القربولي  ديمت الطريقمن ھذا   خط حاليا ينفذ 

 إلى   يتجه نسمة حيث ھناك طريق   يتفرع عندمزدة  و –والطريق الرابع ھو  طريق  بني وليد  .  وليد

خر المتجه إل%ى س%بھا Yأما الطريق ا.  من بني وليد   هيإل الرح@ت   تقلالطريق   مزدة و غريان وھذا 

م%ن بن%ي ولي%د إل%ى س%بھا أكث%ر م%ن ال%رح@ت المتجھ%ة إل%ى غري%ان  ل@عتب%ارات  ةفتجد ال%رح@ت المتجھ%

حي%ث تش%تھر س%بھا ، ا-جتماعية من جھة وللتجارة وخاصة تجارة المنتج%ات الزراعي%ة م%ن جھ%ة أخ%رى 

  .التمور بزراعة 

–مص%راته  –بن%ي ولي%د وفي دراسة ميدانية لمعرفة مدى كثاف%ة الحرك%ة عل%ى الط%رق الخارجي%ة طري%ق 

ب%دأت .  زليتن ،  في أي%ام العط%@ت وبقي%ة ا'ي%ام  كان%ت الكثاف%ة أعل%ى م%ن كثاف%ة ا'ي%ام العادي%ة ا'خ%رى 

  .الدراسة مع الساعة التاسعة صباحاً حتى الساعة الثانية عشر ظھراً 

  
        زليتن  زليتن  زليتن  زليتن      ––––مصراته  مصراته  مصراته  مصراته  ––––الحركة على  الطرق الخارجية طريق بني وليد  الحركة على  الطرق الخارجية طريق بني وليد  الحركة على  الطرق الخارجية طريق بني وليد  الحركة على  الطرق الخارجية طريق بني وليد  : : : :     29الجدول  الجدول  الجدول  الجدول  

الساعة  الساعة  الساعة  الساعة  / / / / مركبةمركبةمركبةمركبة        - - - - مساءاَ مساءاَ مساءاَ مساءاَ             3            ––––        ظهراَ ظهراَ ظهراَ ظهراَ     2ل  الساعة  ل  الساعة  ل  الساعة  ل  الساعة  العطلة  خالالعطلة  خالالعطلة  خالالعطلة  خاليوم   يوم   يوم   يوم   
(*)
        

  الطرق الرئيسية
  إيابا/ نوع المركبة   ذھابا/نوع المركبة  متوسط الحركة

  ح  ش  س  ح  ش  س  إيابا  ذھابا

  2  6  43  0  7  58  51  65  زليتن-مصراته -بني وليد 

  .13/5/2005من واقع الدراسة الميدانية بتاريخ  : المصدر(*)      

     

يتض%ح  ارتف%اع  الكثاف%ة  عل%ى ھ%ذا الطري%ق ع%ن  ا'ي%ام ا'خ%رى  وق%د  يع%ود  إل%ى  29من الج%دول      

ذھ%%اب الس%%كان  إل%%ى  الش%%عبيات  المج%%اورة  لقض%%اء  حاج%%اتھم  أو الع@ق%%ات ا-جتماعي%%ة  الت%%ي ت%%ربطھم  

  . بسكان  تلك المناطق 
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فصل الرابعفصل الرابعفصل الرابعفصل الرابعالالالال

        

        ل بيانات الدراسة الميدانيةل بيانات الدراسة الميدانيةل بيانات الدراسة الميدانيةل بيانات الدراسة الميدانيةتحليتحليتحليتحلي

        المقدمة  المقدمة  المقدمة  المقدمة  

        تحليل بيانات الدراسة الميدانية الخاصة باستبيان المواطنينتحليل بيانات الدراسة الميدانية الخاصة باستبيان المواطنينتحليل بيانات الدراسة الميدانية الخاصة باستبيان المواطنينتحليل بيانات الدراسة الميدانية الخاصة باستبيان المواطنين: : : : أوالً  أوالً  أوالً  أوالً  

        تأثير العوامل الطبيعية  تأثير العوامل الطبيعية  تأثير العوامل الطبيعية  تأثير العوامل الطبيعية    ----    أأأأ
        المركباتالمركباتالمركباتالمركبات----بببب
        الحركة اليومية  الحركة اليومية  الحركة اليومية  الحركة اليومية  ----جججج
        اآلثار السلبية للطرق و وسائل النقـل  اآلثار السلبية للطرق و وسائل النقـل  اآلثار السلبية للطرق و وسائل النقـل  اآلثار السلبية للطرق و وسائل النقـل  ----دددد
        النقـل والعمران  النقـل والعمران  النقـل والعمران  النقـل والعمران  ----هـهـهـهـ
        الطرق و مرافقها  الطرق و مرافقها  الطرق و مرافقها  الطرق و مرافقها          ––––و  و  و  و  
 

        لدراسة الميدانية الخاصة بسائقي الحافـالتلدراسة الميدانية الخاصة بسائقي الحافـالتلدراسة الميدانية الخاصة بسائقي الحافـالتلدراسة الميدانية الخاصة بسائقي الحافـالتتحليل بيانات اتحليل بيانات اتحليل بيانات اتحليل بيانات ا: : : : ثانياً  ثانياً  ثانياً  ثانياً  

        تحليل بيانات الدراسة الميدانية الخاصة بسائقي الشاحناتتحليل بيانات الدراسة الميدانية الخاصة بسائقي الشاحناتتحليل بيانات الدراسة الميدانية الخاصة بسائقي الشاحناتتحليل بيانات الدراسة الميدانية الخاصة بسائقي الشاحنات: : : : ثالثاً ثالثاً ثالثاً ثالثاً 

        تحليل بيانات الدراسة الميدانية الخاصة بسائقي سيارات األجرةتحليل بيانات الدراسة الميدانية الخاصة بسائقي سيارات األجرةتحليل بيانات الدراسة الميدانية الخاصة بسائقي سيارات األجرةتحليل بيانات الدراسة الميدانية الخاصة بسائقي سيارات األجرة: : : : رابعاً  رابعاً  رابعاً  رابعاً  
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  المقدمة

  
  

تعد  الدراسات  الميدانية  أحد  الجوانب  المھمة  التي  تعتمد  عليھا ا�بحات والدراسات الجغرافية ، لما      

تقدمه من  معلومات  مھمة  تفيد  البحث  وتغطي  قدرا كبيرا من  الدراسة  الجغرافية  بنوعيھا  الطبيعية  و 

يعتم&&د  عل&&ي  تحلي&&ل  الظ&&واھر  الموج&&ودة  ،  لمعرف&&ة  س&&بب  البش&&رية  خاص&&ة  و  أن  الجغرافي&&ا  عل&&م  

  .وجودھا  ومدى  تأثيرھا  على  ا/نسان والبيئة 

مما سبق  و إدراكا  �ھمية  الدراسـة  الميدانية  كان  لھا  ركنا ، في  ھذه  الدراس&ة ، حي&ث  ت&م توزي&ع      

  : ى  أربعة  أنواع  من  ا>ستبيان استمارات  ا>ستبيان  في  منطقة  الدراسة  و اشتملت  عل

حت&ى  1/5/2005اس&تمارة ، ف&ي الفت&رة الممت&دة م&ن  470النوع ا�ول استبيان المواطنين وع&دد اس&تماراته  

10/7/2005  .  

استمارة م&ن   19استمارة مكتملة وصالحة للتحليل ،  فقد منھا  402استمارة ، كان منھا  421استرجع منھا  

بل&غ ع&دد أس&ئلة .  أس&رة  9322من عدد ا�سر والب&الغ ع&ددھا% 5استھدفت الدراسة . >ستمارات الموزعة 

  .سؤا>ً   51استمارة المواطنين 

وك&ان  36اس&ترجع منھ&ا . اس&تمارة  50النوع الثاني من ا>ستمارات خاص بسائقي الحافDت وع&ددھا       

 116الحافDت الموجودة البالغ عددھا من عدد % 25مكتملة وصالحة للتحليل ، استھدفت الدراسة  30منھا 

الن&وع  الثال&&ث  م&ن  ا>س&تمارات  خاص&ة  بس&&ائقي  .    س&ؤا>ً   20ك&ان ع&دد ا�س&&ئلة با>س&تمارات . حافل&ة 

.  مكتمل&ة  وص&الحة  للتحلي&ل  30و  كان  منھ&ا     34استرجع   منھا  . استمارة    50الشاحنات  وعددھا  

كان  عدد ا�سئلة  .  شاحنة    596دد الشاحنات  الموجودة  البالغ عـددھا   من ع%  5استھدفت  الدراسة   

أم&&ـا  الن&&ـوع  الراب&&ع  فك&&ان  يخ&&ص  س&&ائقي  س&&ـيارات  ا�ج&&ـرة  وبل&&غ ع&&دد  .    س&&ؤا>ً    19با>س&&تمارات  

. للتحليل   استمارة  صـالحة   19استمارة  و كان  منـھا    27استـرجع  منھا  . استمارة  40ا>ستمارات  

 سؤا>ً  17كان عدد ا�سئلة . سيارة   385من سيارات  ا�جرة  البالغ عددھا %  5اسـتھدفت الـدراسة  
(*)

.  

  

  

  

  

                                                 
يع ا*ستمارات أكثر من العدد المطلوب كعمل احتياطي لما قد * يرجع من ا*ستمارات في ا$نواع ا$ربع فكان العدد المطلوب في تم توز  (*)

أما في استبيان المواطنين فالزيادة كانت بسيطة حيث كان عدد ا*ستمارات "سائقي الحاف:ت،والشاحنات ،وسيارات ا$جرة "ا$نواع الث:ثة 
  .استمارة  402،والصالح لتحليل  421استمارة  ولم يعد منه سواء  470استمارة وبلغ عدد الموزع منھا  466المطلوبة 
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  :تأثير العوامل الطبيعية: أ 

فق&د    ،ولع&ل  أكث&ر ھ&ذه  العوام&ل  ت&أثيرا  ا�مط&ار والري&اح   ،القيادة تؤثر  العوامل  الطبيعية على السائق أثناء       

تسقط  أمطار غزيرة  فجائية تؤدي إلي سيDن المياه في  ا�ودي&ة  الجاف&ة  حي&ث  يلع&ب التك&وين الجيول&وجي  للمنطق&ة  

ك&ذلك .  ھا معرقلة حرك&ة النق&ل دوراً مھماً  في  تحويل  كميات  ا�مطار  القليلة  إلي  سيول جارفة تتدفق خDل أوديت

  .في شوارع المنطقة حيث > يوجد تصريف لمياه ا�مطار لالحا

م&&ن حي&&ث الس&&رعة وع&&دم وض&&وح الرؤي&&ة الت&&ي ت&&ؤدي إل&&ى وق&&وع   ،كم&&ا أن ا�مط&&ار والري&&اح ت&&ؤثر عل&&ى الس&&ائق     

ض&افة  إل&ى  رفعھ&ا  درج&ات  إ.  المنطق&ة   ىالحوادث خاصة عند ھبوب الري&اح المحلي&ة المحمل&ة با�ترب&ة والغب&ار عل&

ك&ذلك  ا>ن&ز>ق  الن&اتج ع&ن . الحرارة  التي  تزعج  الس&ائق  وكثي&را م&ا تؤج&ل الكثي&ر م&ن ال&رحDت  لھ&ذه  ا�س&باب 

م&&ن  خ&&Dل  تحلي&&ل  نت&&ائج  . وبالت&&الي ق&&د  ي&&ؤدي إل&&ى ح&&وادث   ،ا�مط&&ار الغزي&&رة ال&&ذي  يفق&&د  في&&ه  الس&&ائق الت&&وازن 

اتضح  أن  أعلى  نس&بة  لت&أثير ا�مط&ار والري&اح يتمث&ل ف&ي ع&دم وض&وح  30واطنين بالجدول ا>ستبيان  الخاص بالم

ث&&م  ا>ن&&ز>ق  وا/رھ&&اق  والمل&&ل  إض&&افة إل&&ى  الس&&يول الت&&ي  تعرق&&ل  الحرك&&ة س&&واء داخ&&ل المدين&&ة أو  نوم&& ،الرؤي&&ة 

وكان&ت أعل&ى نس&بة . ر عديد من ا�ودي&ة المجاورة لمركز المدينة في الشعبية أو الطرق الخارجية التي تمر عب ا�ودية

ف&&رد م&&ن أف&&راد العين&&ة  بنس&&بة  232لت&&أثير العوام&&ل الطبيعي&&ة عل&&ى النق&&ل ف&&ي ع&&دم وض&&وح الرؤي&&ة وك&&ان ع&&دد ا>ف&&راد 

من نسبة العين&ة وك&ان % 28.5وكان ا>نز>ق نتيجة السيول في فترات سقوط المطر في المرتبة الثانية بنسبة 43.4%

من نسبة % 12.7وفي المرتبة ا�خيرة ا/رھاق والملل بنسبة % 15.4طبيعية في المرتبة الثالثة بنسبة تأثير العوامل ال

  .أفراد العينة 

(*)(*)(*)(*)    مد ى تأثير العوامل الطبيعية من أمطار ورياح على النقـلمد ى تأثير العوامل الطبيعية من أمطار ورياح على النقـلمد ى تأثير العوامل الطبيعية من أمطار ورياح على النقـلمد ى تأثير العوامل الطبيعية من أمطار ورياح على النقـل: : : :     30الجدول  الجدول  الجدول  الجدول  

        

 :تؤثر العوامل الطبيعية من أمطار ورياح من حيث     

  السرعة  عدم وضوح الرؤية  لملل/رھاق واا  >نز>ق ا  الحا>ت
 82 232 68 152 عدد ا>فراد

  %15.4  %43.4  %12.7  %28.5  النسبة

  .2005من عمل الطالبة استنادا إلى نتائج الدراسة الميدانية  : المصدر  (*)(*)(*)(*)            

  :المركبات: ب 

نھ&&ا  زي&&ادة  ع&&دد  ع&&دة  أس&&باب  م  إل&&ىزادت  المركب&&ات  بص&&ورة  كبي&&رة  ف&&ي الفت&&رة  ا�خي&&رة  وھ&&ذا  يرج&&ع    

السكان،  كذلك  نقص المركبات العامة للدولة التي كانت تجوب شوارع المدين&ة ف&ي ك&ل ا�وق&ات ، و زي&ادة  المس&توي  

م&ن خ&Dل  تحلي&ل  .  و ازدياد عدد المركبات المستوردة  في اRون&ة  ا�خي&رة بنوعي&ات  مختلف&ة . ا>قتصادي  للسكان 

وكان&ت  اتضح  أن  أغلبية  أفراد  العينة  امتلكوا  مركباتھم في العشر سنوات ا�خيرة ، 31نتائج  ا>ستبيان  بالجدول 

ح&والي  2003-1999حيث بلغت نسبة المركبات لسنوات .في السنوات الخمس ا�خيرة أكثر من السنوات التي سبقتھا 
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 1988-1984ن&ت س&نوات من نسبة العينة أدن&ى نس&بة كا%  28.7حوالي  1998-1994وكانت في سنوات %  36.2

  . من نسبة العينة %  12.8وبلغت 

(*)(*)(*)(*)    امتالك المركبات في الفترة األخيرة  امتالك المركبات في الفترة األخيرة  امتالك المركبات في الفترة األخيرة  امتالك المركبات في الفترة األخيرة  :  :  :  :  31الجدولالجدولالجدولالجدول

 

  :كم مضى على امت�كك سيارتك الحالية

 2003-1999 1998-1994 1993 -1989 1988-1984  السنة
 136 108 84 48  العدد
  %36.2  %28.7  %22.3  %12.8  النسبة

  . 2005ن عمل الطالبة استنادا إلى نتائج الدراسة الميدانية  م: المصدر  (*)(*)(*)(*)                        

لUسر الت&ي %  75أما عن عدد السيارات الخاصة لكل أسرة فكانت النسبة ا�كبر تمتلك سيارة واحدة وكانت بنسبة -

و بلغ&ت لUسر التي تمـتلك سيارتين وبنسـبة أقل لUسر التي تمتلك ثDث س&يارات % 18تملك سيارة واحدة وبنسبة  

  .من أفراد العينة% 7تقريباً 

(*)(*)(*)(*)    عدد السيارات الخاصة لكل  أسرةعدد السيارات الخاصة لكل  أسرةعدد السيارات الخاصة لكل  أسرةعدد السيارات الخاصة لكل  أسرة: : : : 32الجدول  الجدول  الجدول  الجدول  

        

  :كم عدد السيارات الخاصة التي تمتلكھا ا&سرة 

 رثDثة واكث اثنان واحدة الكمية

 28 68 284 العدد
 %7 %18 %75 النسبة

  .2005 من عمل الطالبة استنادا إلى نتائج الدراسة الميدانية: المصدر  (*)(*)(*)(*)

ارتفاع عدد المركبات بنسبة كبيرة في اRونة ا�خيرة دفع إلى طرح التساؤل على المواطنين لزيادة تأكيد المعلومات -

الس&بب الث&اني .كان السبب ا�ول ب&رأيھم ف&ي ھ&ذه الزي&ادة يع&ود إل&ى الزي&ادة ف&ي ع&دد الس&كان،التي سبق ا/شارة إليھا 

.  ا�س&رة ف&ي أي وق&ت دون الحاج&ة إل&ى إزع&اج الغي&ر   متوفير كل ما يلزكانت الحاجة إلى مركوب خاص با�سرة ل

م&ن بع&د ھ&ذه ا�س&باب . ثم السبب الثالث برأيھم يعود إلى زيادة نسبة الس&يارات المس&توردة وبنوعي&ات حديث&ة وجي&دة 

ركبات والبح&ث أما باقي ا�سباب مثل نقص المركبات العامة ورخص ثمن الم. كان تحسن ا�وضاع المادية للسكان 

زي&ادة ع&دد تبين ان السبب ا>ول وراء زي&ادة ع&دد المركب&ات ھ&و  33 الجدول نوم. عن الراحة فكانت أسباب ثانوية 

من حجم العين&ة وف&ي % 23.2ثم الحاجة لھا في المرتبة الثانية بنسبة من حجم العينة  %32.4السكان وكانت نسبتھا 

   . من حجم العينة %3.1المرتبة ا�خيرة توفير الراحة بنسبة
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(*)(*)(*)(*)    سبب الزيادة في عدد المركبات في الشعبيةسبب الزيادة في عدد المركبات في الشعبيةسبب الزيادة في عدد المركبات في الشعبيةسبب الزيادة في عدد المركبات في الشعبية: : : :     33الجدول  الجدول  الجدول  الجدول  

 

  : إلىزيادة عدد المركبات في الشعبية يعود 

الحاجة  ا�سباب
 لھا

لتوفير 
 الراحة

رخص 
 ثمنھا

زيادة عدد 
 السكان

نقص المركبات 
 العامة

تحسن ا�وضاع 
 المادية

زيادة السيارات 
 المستوردة

 76 72 38 168 28 16 120 العدد
 %14.7 %13.9 %7.3 %32.4 %5.4 %3.1 %23.2 النسبة 

  . 2005من عمل الطالبة استنادا إلى نتائج الدراسة الميدانية  : المصدر  (*)(*)(*)(*)

م&ن خ&Dل نت&ائج . تتنوع وتتعدد أنواع السيارات الخاصة داخل الشعبية بصورة كبي&رة م&ن أن&واع حديث&ة وقديم&ة  -

م&ن %14.2تبين أن أكثر أنواع السيارات الخاصة انتشارا سيارات ال&داوو بنس&بة  34لجدول الدراسة الميدانية   وا

، %7.9فالم&ازدا  وكان&ت نس&بتھا % 8.3ث&م النيب&ره  بنس&بة %  9.5ثم سيارة تويوتا بأنواعھا  بنس&بة  ،نسبة العينة

  .من نسبة العينة% 1.8بنسبة فيات  ةومن بعد ذلك تدرج ا�نواع حسب أفراد العينة وكانت النسبة ا�قل لسيار

(*)(*)(*)(*)    نوع السيارة التي تملكها األسرة  نوع السيارة التي تملكها األسرة  نوع السيارة التي تملكها األسرة  نوع السيارة التي تملكها األسرة  : : : : 34الجدول  الجدول  الجدول  الجدول  

        

 : نوع السيارة التي تملكھا  حالياً ھو 
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  .2005من عمل الطالبة استنادا إلى نتائج الدراسة الميدانية  : المصدر  (*)(*)(*)(*)

  

ة ت&&وفير المس&&تلزمات والض&&روريات أص&&بحت الس&&يارة م&&ن الض&&روريات الت&&ي >يمك&&ن ا>س&&تغناء عنھ&&ا  لس&&ھول

وإن كان&ت أغل&ب   ،بوجودھا ، لكن في وجودھا تقع أعباء جديدة من أھمھا أعباء الصيانة وتوفير مس&تلزماتھا 

ولكن في طرق مثل الطرق التي تتمتع بھا الش&عبية أص&بح عم&ر   ،صيانة دائمة  إلىالسيارات حديثة > تحتاج 

    وم&ن خ&Dل تحلي&ل نت&ائج العين&ة  و. لت&ردد عل&ى ورش الص&يانة ض&روريا السيارة وإن كانت حديث&ة قص&يرا وا

، % 48.8خمسين دينار شھرياََ◌  بنسبة  إلىاً راتضح أن  أغلب  ا�فراد  تكلفھم الصيانة من دينا    35الجدول 

م&ن  نس&بة  العين&ة ، و  وم&نھم  % 39.3دين&ار وكان&ت  بنس&بة   100 إل&ىحت&ى تص&ل   رو منھم من  تكلفه أكث&

  . من نسبة العينة  %  11.9دينار شھريا وكانت بنسبة  101فرد من أفراد العينة تكلفة أكثر من  48والي ح
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(*)(*)(*)(*)    مقدار تكلفة السيارة الخاصة من حيث  الصيانة وتوفير مستلزماتهامقدار تكلفة السيارة الخاصة من حيث  الصيانة وتوفير مستلزماتهامقدار تكلفة السيارة الخاصة من حيث  الصيانة وتوفير مستلزماتهامقدار تكلفة السيارة الخاصة من حيث  الصيانة وتوفير مستلزماتها: : : :     35الجدول  الجدول  الجدول  الجدول  

 

 :تكلفة صيانة وتوفير مستلزمات السيارة حوالي  

 ما فوق ف– 101 دينار100-51 دينار 50-1 التكلفة

 48 158 196 العدد
 % 11.9 % 39.3     % 48.8 النسبة 

  .2005من عمل الطالبة استنادا إلى نتائج الدراسة الميدانية  : المصدر  (*)(*)(*)(*)
  

تكون في .  يفضل الكثيرون استخدام السيارة في قضاء مستلزماتھم مھما كانت المسافة أو حجم ھذه المستلزمات  -

من ث&م ي&أتي . المستشفيات أو زيارات اجتماعية أو ترفيھية  إلىمواد غذائية ،أو الذھاب الغالب حاجات ا�سرة من 

أخيراً السير علي ا�ق&دام  ال&ذي يفض&ل اس&تخدامه . دور الحافلة التي يكون استخدامھا من قبل أفراد وليس عائDت 

س&يراً عل&ى ا�ق&دام حي&ث تك&ون  من خDل الدراسة الميدانية يتضح أن أكثر ا�ش&خاص يقض&ون حاج&اتھم. القليلون 

ھ&ذا يعن&&ي زي&&ادة ف&ي ع&&دد المركب&ات المتحرك&&ة داخ&&ل . المس&افة الت&&ي يس&يرون  إليھ&&ا > تتع&دى كيل&&و مت&&را ب&ل أق&&ل 

والج&&دول يوض&&ح أن أعل&&ى نس&&بة كان&&ت لقض&&اء الحاج&&ات ف&&ي . الش&&عبية وبالت&&الي ازدح&&ام وح&&وادث وتل&&وث وغي&&ره 

، وكانت الوسيلة الثانية المفضلة لقضاء المستلزمات ھ&ي الح&افDت بنس&بة  من نسبة العينة%  68.6السيارة بنسبة 

  % . 14.8من نسبة العينة ، وكانت النسبة ا�قل للسير على ا�قدام بنسبة %  16.6

(*)(*)(*)(*)    نوع الوسيلة المفضلة لقضاء مستلزمات المنزلنوع الوسيلة المفضلة لقضاء مستلزمات المنزلنوع الوسيلة المفضلة لقضاء مستلزمات المنزلنوع الوسيلة المفضلة لقضاء مستلزمات المنزل: : : :     36الجدول  الجدول  الجدول  الجدول  

        

 :تفضل قضاء مستلزمات منزلك

 السيارة في بالحافلة ما�قدا على سيرا نوع الوسيلة
 276 67 59 العدد
 %68.6 %16.6 %14.8 النسبة

  .2005من عمل الطالبة استنادا إلى نتائج الدراسة الميدانية  : المصدر  (*)(*)(*)(*)            

. منذ  سنوات  مضت ،  تتوفر  في  الش&عبية  وس&ائل  نق&ل عام&ة  وفرتھ&ا الدول&ة لنق&ل الرك&اب بأس&عار مناس&بة  -   

Dلق&&د س&&اعدت عل&&ى ح&&ل مش&&كلة الركوب&&ة خاص&&ة  لطلب&&ة  . ت تس&&ير  وف&&ق  ج&&دول  وأوق&&ات منظم&&ة كان&&ت ھ&&ذه الح&&اف

 يث&&م ت&&م إنھ&&اء عم&&ل ھ&&ذه  الركوب&&ة  حالھ&&ا  ح&&ال  الركوب&&ة  العام&&ة  ف&&.  الم&&دارس  والمعاھ&&د  ف&&ي  ذل&&ك  الوق&&ت 

اصة التي يملكھا أفراد > ، وفي ظل اختفاء ھذه الركوبة ظھرت ومن وقت  قريب  مركبات  الركوبة  الخالجماھيرية

شركة  أو  تشاركية  في الشعبية ،  ونظرا لعدم  انتظام ھذه الوسائل لشركة أو تشاركية فأن عام&ل الدق&ة  إلىيتبعون 

أما  النقل خارج الشعبية فھن&اك تش&اركيات متخصص&ة .  في المواعيد مفقود  ھذا فيما يخص  الركوبة داخل الشعبية 

بة الخاصة ھي ملك لشخص أو �سرة لھم فيھا حرية التصرف في أي وقت ومت&ى تطل&ب أي الركو. في ھذا المجال 

و يفضل الم&واطنين اقتن&اء س&يارة خاص&ة .أما السير على ا�قدام فھي وسيلة > يستخدمھا إ> القليل . طارئ وجودھا 
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تماعي&ة الت&ي يح&رص عامل آخر مھم وھو ط&ابع الخصوص&ية ا>ج إلىإضافة . وان كانت نصف عمر على الركوبة 

م&ن نس&بة % 71.4كان&ت الركوب&ة الخاص&ة الوس&يلة المفض&لة بنس&بة  37م&ن الج&دول.عليھا السكان في نقل ع&ائDتھم 

من نسبة العينة والنسبة ا�دنى كانت للركوبة العامة التابعة  للدولة بنسبة %  13.2العينة ثم السير على ا�قدام بنسبة 

  .من حجم العينة %  6.2

(*)(*)(*)(*)    نوع الركوبة المفضل  نوع الركوبة المفضل  نوع الركوبة المفضل  نوع الركوبة المفضل  : : : :     37    الجدولالجدولالجدولالجدول

 

  :يالفضلة ھ الركوبة

 السير على ا�قدام ركوبة خاصة ملك  لUفرادركوبة عامة  تابعة للدولةركوبة عامة  نوع الركوبة
 53 287 37 25 العدد
 %13.2 %71.4 %9.2 %6.2 النسبة

  .2005من عمل الطالبة استنادا إلى نتائج الدراسة الميدانية  : المصدر  (*)(*)(*)(*)    

ا�وضاع أو ا/مكانات المادية ھي أحد أسباب امتDك المركبة فكلم&ا تحس&نت ھ&ذه ا�وض&اع تحس&ن ن&وع الس&يارة -

من واقع تحليل البيانات المجمعة اتضح أن ا/مكانيات المادية لقليل من . وكلما زاد ھذا التحسن زاد عدد المركبات 

سنوات والي أقل من سنة ، حيث إن النسبة الكبرى لتغيير  ثثD المواطنين تسمح لھم بتغيير سياراتھم كل سنتين أو

ھناك من > تسمح ظروفھم بتغيير سياراتھم حتى بعد عشر سنوات فھناك . نوعية سيارتھم بعد ثDث سنوات فأكثر 

يب&&ين أن  38و الج&&دول . م&&ن مض&&ى عل&&ي ام&&تDك س&&يارته أكث&&ر م&&ن خمس&&ة عش&&ر عام&&اً نتيج&&ة لظروف&&ه المادي&&ة 

م&ن حج&م % 50.5يات المادية >تسمح بتغير المركب&ة ك&ل س&نة أو اثن&ين أو ث&Dث ب&ل أكث&ر م&ن ذل&ك بنس&بة ا/مكان

امتلكھا منذ عشر سنوات أو أكث&ر م&ن  نالعينة ، وھناك من لم يستطع حالته بتغير مركبته منذ أن امتDكھا وقد يكو

  .من حجم العينة %  27.9ذلك وكانت نسبتھم 

(*)(*)(*)(*)    المادية و عالقتها بتغيير نوع السيارة  المادية و عالقتها بتغيير نوع السيارة  المادية و عالقتها بتغيير نوع السيارة  المادية و عالقتها بتغيير نوع السيارة          اإلمكانياتاإلمكانياتاإلمكانياتاإلمكانيات: : : : 38الجدول  الجدول  الجدول  الجدول  

        

 .إمكانيتك المادية تسمح لك بتغيير نوعية سيارتك كل 

 > تسمح رأكث ثDث سنوات سنتان سنة ةالمد
 112 203 43 24 20 العدد
 %27.9  %50.5 %10.7 %6 %5 النسبة

  .2005من عمل الطالبة استنادا إلى نتائج الدراسة الميدانية  : المصدر  (*)(*)(*)(*)

العدد الكبير الموجود من المركبات الخاصة إ> أنه >زال العديد من السكان يرى أن الدولة عليھا  إلىبا/ضافة  -

ت&رى نس&بة أخ&رى م&ن العين&ة ض&رورة . توفير سيارات خاصة بالدرجة ا�ولى ، وم&ن ث&م ت&أتي الح&افDت الحديث&ة 

ھذا يدل على تفض&يل الس&كان المرك&وب الخ&اص ، . ا�جرة كانت النسبة ا�قل لتوفير سيارات . توفير كل ا�نواع 

يبين أن سيارات خاصة ھي ا�كثر تطلب من المواطنين بنسبة  39الجدول . والحاجة باستمرار لتوفر ھذه الوسيلة 
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أجرة من حجم العينة ، و كانت النسبة ا�قل لسيارة % 27.1الحديثة بنسبة حافDت من حجم العينة ، ثم ال% 45.5

  .من حجم العينة % 13بنسبة  رةصغي

(*)(*)(*)(*)    نوع الركوبة التي يجب أن توفرها الدولةنوع الركوبة التي يجب أن توفرها الدولةنوع الركوبة التي يجب أن توفرها الدولةنوع الركوبة التي يجب أن توفرها الدولة: : : : 39الجدول  الجدول  الجدول  الجدول  

                                                                                                                                                        

  :ما الركوبة التي ترى أن على الدولة أن توفرھا

 قجميع ما سب سيارات خاصة حديثة حافDت  أجرة صغيرةسيارة  نوع الركوبة
 58 183 109 52 العدد

 %14.4 %45.5 %27.1 %13 سبةالن
  .2005من عمل الطالبة استنادا إلى نتائج الدراسة الميدانية  : المصدر  (*)(*)(*)(*)

رغم توفر السيارات الخاصة لعديد من ا�سر إ> أنه > يزال العديد من ا�فراد يستخدمون  المركوب الع&ام س&واء -

كان&ت نس&بة م&ن  40م&ن الج&دول . س&يارات ا�ج&رة كان الحافDت العام&ة أو ح&افDت نق&ل الطالب&ات والع&امDت أو 

  .من نسبة العينة وباقي النسبة > يركبون ھذه الوسيلة% 60يركبون في الركوبة العامة حوالي 

(*)(*)(*)(*)    استخدام الركوبة العامةاستخدام الركوبة العامةاستخدام الركوبة العامةاستخدام الركوبة العامة: : : : 40الجدولالجدولالجدولالجدول

        

  :ھل أنت من ركاب الركوبة العامة 

  نعم >

 العدد 243 159

 النسبة 60% 40%

  .2005من عمل الطالبة استنادا إلى نتائج الدراسة الميدانية  : المصدر  (*)(*)(*)(*)                                                                                                    

رضا عن أسعار الركوب&ة % 57عند معرفة مدى الرضا عن أسعار الركوبة في ھذه الوسائل كانت ا/جابة بنسبة -

س&ت تس&عيرة واح&دة يرى العديد منھم أن تكون التس&عيرة وف&ق المس&افة ولي. وباقي النسبة غير راضيين عن السعر 

من حجم العينة ، وكان بع&ض الم&واطنين غي&ر % 34يبين أن المواطنين راضيين بنسبة 41الجدول . لكل الركاب 

، وأم&ا الراض&يين نوع&ا م&ا ع&ن أس&عار الركوب&ة %  24راضيين عن ا�سعار وي&رون إنھ&ا مرتفع&ة وكان&ت بنس&بة 

  .عن ھذا التساؤل  ، كما كانت ھناك نسبة من المواطنين لم تجب% 26بنسبة 

(*)(*)(*)(*)    الرضا عن أسعار الركوبةالرضا عن أسعار الركوبةالرضا عن أسعار الركوبةالرضا عن أسعار الركوبة:  :  :  :  41الجدول  الجدول  الجدول  الجدول  

 

  أنت راض عن أسعار الركوب بالركوبة العامة

  نعم > نوعا ما غير مبين
 العدد 137 104 96 65

 النسبة 34% 26% 24% 16% 

  .2005من عمل الطالبة استنادا إلى نتائج الدراسة الميدانية  : المصدر  (*)(*)(*)(*)            
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كما تكلف السيارة الخاصة ثمن وقود وقطع غيار وصيانة من ميزانية المواطن فإن الركوب فـي الركوبـة    -

دينـار   100العامة تكلف أيضاً لمستخدمي هذه الوسيلة ، لكن هذه الوسيلة ال تتعدى في أكثر حاالت االستخدام 

أعلى نسبة لتكاليف الركـوب   42لجدولدينارا فأكثر ، كانت با 150بينما قد تصل تكلفة المركوب الخاص حتى 

  .دينار 100حتى  51وباقي النسبة لمن تكلفهم من % 81دينارا  بنسبة  50في الركوبة العامة من  دينار حتى 

 الركوبة في الركوبة العامة شهرياً الركوبة في الركوبة العامة شهرياً الركوبة في الركوبة العامة شهرياً الركوبة في الركوبة العامة شهرياً تكلفة  تكلفة  تكلفة  تكلفة  : : : :     42الجدول  الجدول  الجدول  الجدول  
(*)(*)(*)(*)
 

  تكلفني الركوبة في الركوبة العامة شهرياً تقريباً

 دينار100- 51 ردينا 50-1 التكلفة

 46 196 العدد

 %19    % 81 النسبة

  .2005من عمل الطالبة استنادا إلى نتائج الدراسة الميدانية  : المصدر  (*)(*)(*)(*)                                            

  

كما وفرت الوقت والجهد . ساهمت وسائل النقل في تسهيل الكثير من الصعوبات التي كانت تواجه المواطنين   - 

أكثر أفراد العينة يرون       يتضح أن 43من الجدول. دها  ضروريا  لكل أسرة وقربت المسافات ،  لذا أصبح  وجو

من حجم العينة ،  ومن % 30.7أن وسائل النقل ساهمت في حل مشكلة  االنتقال و السفر والعالج والتعليم  بنسبة 

وتسهيل % 17.6من حجم العينة وتقريب المسافات بنسبة % 22.5بعده يأتي قضاء الحاجات الضرورية  بنسبة 

  .التجارة والخدمات وتوفير الراحة كانت النسبة األقل اختيار من أفراد العينة

(*)(*)(*)(*)    الصعوبات التي ساهمت وسائل النقـل في حلهاالصعوبات التي ساهمت وسائل النقـل في حلهاالصعوبات التي ساهمت وسائل النقـل في حلهاالصعوبات التي ساهمت وسائل النقـل في حلها: : : :     43الجدول  الجدول  الجدول  الجدول  
                    

 :ساهمت وسائل النقل بنظرك في 

 الوسائل
تقريب 
 المسافات

  تتوفير الوق
 و الراحة 

جات قضاء الحا
 الضرورية

تسهيل  االنـتقال  و 
 السفر والعالج والتعليم

تسهيل العمليات 
 التجارية والخدمية

 94 195 143 92 112 العدد

 %14.7 %30.7 %22.5 %14.5 %17.6 النسبة
  .2005من عمل الطالبة استنادا إلى نتائج الدراسة الميدانية  : المصدر  (*)(*)(*)(*)

كاد  تجد  أسرة  ال  تملك  سيارة  زاد  عدد  المركبات  الخاصة  في  العشر سنوات  األخيرة ، فال  ت -  

خاصة  أو  سيارتين ،  حيث  لوحظ  من  خالل الدراسة الميدانية وجود أنواع عديدة من السيارات  خاصة  

أنهـا     إلـى عدة أسباب قد  سبق  اإلشارة  إليها ومنها  إدراك  السكان   إلىهذا يعود . األنواع  الحديثة  

كما  أن  تحسن األوضاع المادية . غناء  عنها ،  كما  كان  في  السابق  حاجة  ضرورية  اليمكن  االسـت
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أوضحت  الدراسة  .  وزيادة استيراد السيارات من قبل الدولة واألفراد بأنواع حديثة ساهم في هذه الزيادة  

ـ  إلىأن أفراد العينة يرجعون سـبب هذه الزيادة 44الميدانية  بالجدول  ة األولـى  زيادة عدد السكان بالدرج

من يروا أن السيارة أصبحت حاجة ال يمكن % 22بينما  كانت نسبة . من أفراد العينة % 32وكانت بنسبة 

من % 14من حجم العينة  يرجع هذه  الزيادة الي تحسن األوضاع  المادية، % 16االستغناء عنها ، و نسبة 

  .لرخص ثمنها%7لنقص الركوبة العامة ومن حجم العينة  % 9حجم العينة  لزيادة السيارات المستوردة ، و

(*)(*)(*)(*)    األسباب وراء زيادة عدد السيارات بالفترة األخيرة  األسباب وراء زيادة عدد السيارات بالفترة األخيرة  األسباب وراء زيادة عدد السيارات بالفترة األخيرة  األسباب وراء زيادة عدد السيارات بالفترة األخيرة  : : : : 44الجدول  الجدول  الجدول  الجدول  
        

  نتيجة زاد عدد السيارات في الفترة األخيرة 

 رخص ثمنها الحاجة األسباب
زيادة عدد 

 السكان

نقص المركبات 

 العامة

تحسن األوضاع 

 المادية

زيادة السيارات 

 المستوردة

 78 87 52 179 37 124 العدد

 %14 %16 %9 %32 %7 %22 النسبة 
  .2005من عمل الطالبة استنادا إلى نتائج الدراسة الميدانية  : المصدر  (*)(*)(*)(*)

  :الحركة اليومية -ج     

العمل أو قضاء الحاجـات الضـرورية    إلىال توجد حركة على الطرق ليس من ورائها سبب معين كالذهاب 

كـذلك  . اجتماعية ، حيث يربط أبناء الشعبية ببعضهم رابطة قرابـة قويـة     تاراللشخص أو ألسرته أو زي

أمـاكن الترفيـه    إلىالرحالت الترفيهية  إلىإضافة . المؤسسات المختلفة التعليمية و الخدمية   إلىالرحالت 

العينة يقومون  أن أغلب أفراد  45تبين من الدراسة الميدانية بالجدول.  كالنوادي والمالعب وصاالت األلعاب 

أما أكثر الرحالت . من حجم العينة% 29.2فردا  بنسبة  398مواقع عملهم حيث بلغ عددهم  إلىبرحلة يومية 

بعد رحلة العمل تتمثل في رحلة قضاء الحاجات الضرورية من مواد غذائية واستهالكية مختلفة وبلـغ عـدد   

أما ثالث الرحالت التي يقوم بهـا المواطنـون   .  %25.6فردا  بنسبة 349األفراد الذين يقومون بهذه الرحلة 

المستشـفيات   إلىمدارسهم و الذهاب  إلىفتتمثل في الرحلة الي المؤسسات المختلفة مثل نقل الطلبة والتالميذ 

مـن حجـم   %  18.9فردا  بنسبة  258والمؤسسات الخدمية األخرى ، وبلغ عدد األفراد الذين يقومون بذلك 

من حجـم   % 17.8حلة فتتمثل في الزيارات االجتماعية لألهل واألصدقاء وبلغت نسبتهم أما رابع ر.  العينة

من حجم %  8.4وبلغت نسبتهم . أماكن الترفيه  إلىأما الرحلة الخامسة فتتمثل في الرحالت الترفيهية .  العينة

  .وهي أقل نسبة   العينة
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(*)(*)(*)(*)    الحركة األسبوعية داخل الشعبية  الحركة األسبوعية داخل الشعبية  الحركة األسبوعية داخل الشعبية  الحركة األسبوعية داخل الشعبية  :  :  :  :  45الجدول  الجدول  الجدول  الجدول  
                            

 :ثر الرحالت التي أقوم بها في األسبوع داخل الشعبيةأك

 رحلة الي المؤسسات رحلة ترفيهية قضاء الحاجات زيارة اجتماعية رحلة عمل نوع الحركة

 258 115 349 243 398 العدد

 %18.9 %8.4 %25.6 %17.8 %29.2 النسبة

  .2005ية  من عمل الطالبة استنادا إلى نتائج الدراسة الميدان: المصدر   (*)(*)(*)(*)

(*)(*)(*)(*)    الحركة األسبوعية داخل الشعبية  الحركة األسبوعية داخل الشعبية  الحركة األسبوعية داخل الشعبية  الحركة األسبوعية داخل الشعبية  : : : : 36الشكل  الشكل  الشكل  الشكل  
        

  

  . 45من عمل الطالبة استنادا الي الجدول: المصدر  (*)(*)(*)(*)                        

أخري في اليوم الواحد ، حيث يفضل أغلب السكان قضاء حـوائجهم   إلىتختلف شدة الحركة من ساعة -

في بعض المؤسسات ، لذا  10صباحاً وحتى  8لعمل تبدأ منذ الساعة أن ساعات ا إلىفي الصباح إضافة 

صباحاً حيث بلغ عدد األفراد الذين يقومون برحالت  10-8نجد أغلب ساعات الحركة تكون مابين الساعة 

ظهراً  1-11أما  الساعات األخرى من حيث الحركة فكانت %  .  26فردا  بنسبة   364في هذا الوقت 

المؤسسات الخدمية  وبلغ عدد األفـراد فـي    إلىب لقضاء الحاجات الضرورية والذهاب و تكون في الغال

، لتخف الحركة بعد الساعة الثانية ظهراً حيث تنتهي فترة العمل فـي  % 23فردا بنسبة  324هذه الرحلة

، % 8فرد بنسبة  107معظم المؤسسات العامة وال تعمل سوى المحالت التجارية ، وبلغ عدد أفراد العينة 

تقل %. 22فرد بنسبة  302 إلىمساءاً  7-5لتعود الحركة من جديد مع الساعة الخامسة لتصل في ما بين 
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مساءاً لتقل تدريجيا حتى تكاد تختفي  10-8فرد في ما بين الساعة  297في المساء ليكون عدد الرحالت 

  .بعد منتصف الليل

(*)(*)(*)(*)    أكثر الساعات كثافة  أكثر الساعات كثافة  أكثر الساعات كثافة  أكثر الساعات كثافة  : : : :     46الجدول  الجدول  الجدول  الجدول  
        

 :التي أقوم برحالت فيها هي  أكثر الساعات

 مساءاَ 10-8 مساءاَ 7 -5 مساءاَ 4 -2 ظهرا1َ-11 صباحا10َ - 8 الساعات

 297 302 107 324 364 العدد 

 %21 %22 %8 %23 %26 النسبة

  .2005من عمل الطالب الطالبة استنادا إلى نتائج الدراسة الميدانية  : المصدر  (*)(*)(*)(*)    

تبين أن أكثر الشعبيات التي يزورها السكان هي شعبية طرابلس ، وبلـغ   47ول من الدراسة الميدانية بالجد-

تأتى شعبية سرت في المرتبة الثانية بعدد بنسـبة  %.  23عدد األفراد الذين يقومون  بهذه الرحالت  بنسبة  

ـ % .  18في المرتبة الثالثة شعبية مصراته بنسبة % . 20 غ عـدد  في المرتبة الرابعة شعبية المرقب ، وبل

  .،وتليها شعبيات غريان وسبها بالتدريج%8تليها شعبية ترهونة بنسبة %. 12األفراد الذين يذهبون إليها بنسبة 

(*)(*)(*)(*)    أكثر الشعبيات التي يزورها السكان  أكثر الشعبيات التي يزورها السكان  أكثر الشعبيات التي يزورها السكان  أكثر الشعبيات التي يزورها السكان  :   :   :   :   47الجدول  الجدول  الجدول  الجدول  
                                                            

 :أكثر الشعبيات التي أذهب في رحالت إليها في الشهر هي

 ترهونة سبها القريات غريان بالمرق مصراته سرت طرابلس الشعبية

 109 94 75 98 169 245 279 312 العدد

 %8 %7 %5 %7 %12 %18 %20 %23 النسبة 

  .2005من عمل الطالبة استنادا إلى نتائج الدراسة الميدانية  : المصدر  (*)(*)(*)(*)                    

  :اآلثار السلبية للطرق ووسائل النقل-د

،وفي نفس الوقت خلقت مشـاكل كثيـرة وخطيـرة مثـل      ساهمت  وسائل  النقل في حل العديد من المشاكل

األضرار األخرى مثل اإلعاقة والخسائر  إلى إضافةالحوادث التي ذهب ويذهب كل يوم العديد من الضحايا ، 

اتضح أن أكثر أفراد العينة قـد تعرضـوا هـم أو أفـراد      48من تحليل البيانات المجمعة بالجدول . المادية 

مـدى   إلىمن نسبة العينة ، وهذا يدل % 74نسبة الحوادث من أفراد العينة حوالي  عائالتهم لحوادث وكانت

  .ثارتفاع عدد الحواد
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(*)(*)(*)(*)    إصابات حوادث الطرق ألفراد العينة  إصابات حوادث الطرق ألفراد العينة  إصابات حوادث الطرق ألفراد العينة  إصابات حوادث الطرق ألفراد العينة  : : : :     48الجدول  الجدول  الجدول  الجدول  
        

 : سبق وأن أصبت أو أحد  أفراد العائلة بحادثة

 ال نعم 

 105 297 العدد

 %26 %74 النسبة

  .2005من عمل الطالبة استنادا إلى نتائج الدراسة الميدانية  : المصدر  (*)(*)(*)(*)                                                                

السبب الرئيسي  ونتيجة لكثرة الحوادث وارتفاع معدالتها داخل الشعبية طرح تساؤل أخر ، وهو ما ه -

واألسباب األخرى التي ساهمت في هذا العدد من الحوادث ؟ ومـن خـالل تحليـل البيانـات المجمعـة      

التصادم الناتج عن تهور الطرف المقابل وكان ذلك بنسبة  إلىب للحوادث يرجع اتضح أن سب 49بالجدول

كما  أن  الطرق  في الشعبية بحالتها هذه ساهمت في زيادة % . 24ومن تم السرعة وكانت بنسبة % 39

كذلك  كثرة  الحيوانات  على الطرق  وبنسـبة  أقـل  لظـروف     %  . 17نسبة الحوادث وكانت نسبتها 

كذلك  الخلل  الذي قد  يحدث  فجأة للمركبة ، كمـا  أن هنـاك أسـبابا     . كاألمطار  والرياح   الطبيعية

أخرى  مثل اإلنارة  التي  تضر في حالة  وجودها  وبشكل مبهر يؤثر على الرؤية وفـي حالـة عـدم    

  . إنارة  إلىوجودها تعيق إمكانية رؤية الطريق خاصة وأن العديد من الطرق بحاجة 

السبب وراء ارتفـاع عدد الحوادث بالشعبية  السبب وراء ارتفـاع عدد الحوادث بالشعبية  السبب وراء ارتفـاع عدد الحوادث بالشعبية  السبب وراء ارتفـاع عدد الحوادث بالشعبية  : : : :     49الجدول  الجدول  الجدول  الجدول  
(*)(*)(*)(*)

        

  :إلىكان سبب الحادثة يعود 

 السرعة السبب
الطريق 
 متضرر

 ظروف طبيعية
 سيئة

 الحيوانات
 فتهور الطر
 المقابل

 خلل مفاجئ
 بالمركبة

غير 
 مبين 

 4 22 156 32 24 68 96 العدد

 %1 %5 %39 %8 %6 %17 %24 النسبة
  .2005لطالبة استنادا إلي نتائج الدراسة الميدانية  من عمل ا: المصدر  (*)(*)(*)(*)

الحادثة عندما تحدث من الضروري أن تحدث ضررا إما بسيطاً و يكون في المركبة وقـد يتضـرر معهـا     -

صاحب المركبة الصادم أو المصطدم بصورة بسيطة ، وقد تكون أكثر ضررا بأن تسبب عاهة مستديمة وأخطر 

اتضـح أن أغلـب    50بتحليل  البيانات  المجمعة بالجـدول .   وفاة الشخص   ىإلأنواع الحوادث التي تؤدي 

ومن بعـدها  % 27األضرار التي تعرض لها أفراد العينة أضرار مادية و تكون خاصة بالمركبة  وكانت بنسبة 

بـة  جاءت حاالت الوفاة الناجمة عن الحوادث في المرت. من حجم العينة %21األضرار الجسمية البسيطة بنسبة 
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و أخيراً تسـبب الحـادث   % . 16وكانت هناك نسبة ام يسبق لها بعد عمل حادث بنسبة % . 18الثالثة بنسبة 

  %. 7بعاهة أو اعاقه مستديمة بنسبة 

نتائج الحوادث التي تعرض لها أفراد العينةنتائج الحوادث التي تعرض لها أفراد العينةنتائج الحوادث التي تعرض لها أفراد العينةنتائج الحوادث التي تعرض لها أفراد العينة: : : : 50الجدولالجدولالجدولالجدول
(*)(*)(*)(*)

        

  :أسرتك  دله أحد أفرا ضمن نتائج الحادث التي تعرضت إليه أو تعر

 غير مبين لم يعمل حادث إضرار مادية أضرار جسمية  بسيطة عاهة مستديمة وفاة الشخص

74 28 86 109 65 40 

18 % 7 %  21 % 27% 16% 10 % 

  .  2005من عمل الطالبة استنادا إلى نتائج الدراسة الميدانية  : المصدر     (*)(*)(*)(*) 

نتائج الحوادث التي تعرض لها أفراد العينةنتائج الحوادث التي تعرض لها أفراد العينةنتائج الحوادث التي تعرض لها أفراد العينةنتائج الحوادث التي تعرض لها أفراد العينة: : : :     37الشكلالشكلالشكلالشكل
(*)(*)(*)(*)

        

  
    

  50من عمل الطالبة استنادا إلى بيانات الجدول  : المصدر  (*)(*)(*)(*)
  

و تتزامن  مع نمـو عـدد السـكان وعـدد     . زادت  الحوادث  بنسبة  كبيرة  في  السنوات  األخيرة  - 

من العينة اتضح أن أكبر نسبة كانت فـي  51ومن خالل تحليل البيانات المجمعة بالجدول . المركبات  

% 20حـوالي   1984من حجم العينة وكانت  نسبة  الحوادث  قبل  %  35.1نوات األخيرة بنسبة الس

من حجم العينة  ثم ارتفعت في % 8لتصل الي  1988-1984من حجم العينة  ، وانخفضت في سنوات 

  . السنوات األخرى  و يعود ارتفاعها إلى األسباب السابقة
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العينة  العينة  العينة  العينة          أكثر السنوات حوادث ألفرادأكثر السنوات حوادث ألفرادأكثر السنوات حوادث ألفرادأكثر السنوات حوادث ألفراد: : : :     51الجدولالجدولالجدولالجدول
(*)(*)(*)(*)                

 :الحادث قد حدث فيما بين سنة

 غير مبين  2003-1999 1998-1994 1993 -1989 1988-1984 1984قبل  السنة

 25 141 66 58 32 80 العدد

 %6 %35.1 %16.4 %14.4 %8 %20 النسبة

  . 2005من عمل الطالبة استنادا إلى نتائج الدراسة الميدانية  : المصدر  (*)(*)(*)(*)

آخر وفق موقع الطريـق   إلىع عدد المركبات كانت النتيجة زيادة االزدحام وهو يختلف من مكان نتيجة الرتفا -

كانت أعلى نسـبة ازدحـام فـي     52من تحليل نتائج البيانات المجمعة بالجدول .  وأهميته والكثافة السكانية فيها 

ارتفاع  إلىراكز الخدمية ،  إضافة ، حيث توجد جميع المؤسسات واألمانات العامة والم% 46مركز المدينة بنسبة 

يليه في االزدحام طريق الظهرة  الذي يعد من المؤتمرات الكثيفة بعدد السـكان  . الكثافة السكانية بمركز المدينة 

كانت . كما يوجد به العديد من المحالت التجارية والخدمية كما أنه قريب من مركز المدينة %. 44والطرق بنسبة 

تمر النهر،رغم كثافته السكانية المرتفعة مقارنة بمؤتمر الظهرة إال أنه تقل فيه المراكز الخدميـة  النسبة األقل لمؤ

  . والمؤسسات العامة كطريق الظهرة 

أكثر الطرق ازدحام داخل الشعبية  أكثر الطرق ازدحام داخل الشعبية  أكثر الطرق ازدحام داخل الشعبية  أكثر الطرق ازدحام داخل الشعبية  : : : :     52الجدول  الجدول  الجدول  الجدول  
(*)(*)(*)(*)

        

 :يكثر االزدحام داخل الشعبية على طريق

 النهر الصناعي مركز المدينة الظهرة مموقع االزدحا

 45 204 197 العدد

 %10 %46 %44 النسبة 

  .2005من عمل الطالبة استنادا إلى نتائج الدراسة الميدانية  : المصدر  (*)(*)(*)(*)                                        

آخر كاختالف االزدحام  ، ويعود اختالف نسبة الحوادث علي الطـرق   إلىتختلف نسبة الحوادث من طريق -

يث وخلوه من الحيوانات ، والكثافة السكانية واالزدحـام  حسب نوعية الطريق وجودته من حيث الرصف والتأث

  . وموقع الطريق ، وخلوه من الكثبان الرملية والعوائق التي يضعها السكان في الطريق  

من حجم العينة %  30ترهونة بنسبة –يتضح أن أعلي نسبة حوادث تكون على طريق بني وليد  53من الجدول

ثم مركز المدينة حيث االزدحام وخلو اإلشارات والعالمـات المروريـة   . يق ذلك للحالة التي تعاني منها الطر
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من حجم العينة فطريق المردوم % 19من حجم العينة ، ويأتي بعدها طريق الظهرة  بنسبة %  22وكانت بنسبة

  .من حجم العينة% 11من حجم العينة والطريق الساحلي بنسبة % 18بنسبة 

خل الشعبيةخل الشعبيةخل الشعبيةخل الشعبيةأكثر الطرق حوادث دا أكثر الطرق حوادث دا أكثر الطرق حوادث دا أكثر الطرق حوادث دا ::::    53الجدولالجدولالجدولالجدول
(*)(*)(*)(*)

        

 :تزداد نسبة الحوادث داخل الشعبية على طريق 

 ترهونة- بني وليد  الساحلي مركز المدينة طريق  المردوم مؤتمر الظهرة الموقع

 134 47 97 78 84 العدد

 %30 %11 %22 %18 %19 النسبة

  .2005من عمل الطالبة استنادا إلى نتائج الدراسة الميدانية  : المصدر  (*)(*)(*)(*)

أكثر الطرق حوادث داخل الشعبيةأكثر الطرق حوادث داخل الشعبيةأكثر الطرق حوادث داخل الشعبيةأكثر الطرق حوادث داخل الشعبية:  :  :  :  38الشكل  الشكل  الشكل  الشكل                                                                                                                                                  
(*)(*)(*)(*)

 

  

  .53من عمل الطالبة استنادا إلى بيانات الجدول  : المصدر  (*)(*)(*)(*)                                                        

من األسباب ،  لم تكن الزيادة في أعداد السيارات آتيه من فراغ ، إنما كان وراء هذه الزيادة العديد -

حيث تمتلك اآلن العديـد مـن   .حيث لم تكن السيارة من حوالي عشرين سنة حاجة ملحة كما هي اآلن 

أو ثالث لألسرة الواحدة عند بعض األسر، وفي نفس الوقـت    ناألسر سيارة خاصة إن لم تكن سيارتي

في عدد السيارات كان نتيجة  هذا التزايد.توجد اسر التملك أي نوع من أنواع المركبات أو مركبة قديمة 

العديد من األفراد ال يفضلون  نكما أ.  ألدراك السكان للراحة والوقت والجهد الذي توفره هذه الوسائل 

كما ساهمت األوضاع المادية على تشجيع السكان على شـراء  . الركوب في مركبات الركوبة العامة  
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كانت أكبر نسبة دفعت المواطنين  54دانية بالجدول ومن خالل تحليل نتائج الدراسة المي. سيارة خاصة 

لشراء سيارات خاصة هو البحث عن  الراحة التي  وفرتها السيارات الخاصة بصورة كبيرة ، وكانـت  

أما الدافع الثاني فيتمثل في إدراك السكان أن السيارة الخاصة أصـبحت  . من حجم العينة %  28بنسبة 

أما الدافع الثالـث وراء  . من حجم العينة  % 27ا وهذه الفئة تمثل ضرورية وال يمكن االستغناء ،عنه

شراء سيارة خاصة فكان عدم ارتياح المواطنين للركوبة العامة ، وعدم تحبيذ انتظـار هـذه الوسـائل     

لذا  بمجرد تحسن الظروف الماديـة للمـواطن يقـوم    . من  حجم  العينة% 19وكانت نسبة هذا الدافع 

. من حجم العينة % 10، وهذا الدافع الرابع المتالك السيارة الخاصة و يمثل نسبة بشراء سيارة خاصة 

كـذلك يفضـل الكثيـرون    . أما الدوافع األخرى  فكانت عدم توفر سيارات األجرة في الوقت المحدد 

% 8االعتماد على أنفسهم في قضاء حوائجهم وال يحبون إزعاج اآلخرين بذلك وكانت هذا الدافع يمثل 

  . جم العينةمن ح

شراء السيارةشراء السيارةشراء السيارةشراء السيارة        إلىإلىإلىإلى    الدافع  الدافع  الدافع  الدافع  : : : : 54الجدول  الجدول  الجدول  الجدول  
(*)(*)(*)(*)

        

  :هو  شراء السيارة إلى الدافع 

 الدافع
الحاجة 

 اله

تحســـن 

ــعك  وضـ

 المادي

ــى  لالعتمــاد عل

نفسك في قضـاء  

 حوائجك

عن  البحث

 الراحة

ال تحب انتظار 

 المركبات العامة

سيارات األجـرة  

ليست متوفرة في 

 كل وقت

ــر  غي

 مبين

 5 32 75 110 31 41 108 العدد

 %1 %8 %19 %27 %8 %10 %27 النسبة

  .2005من عمل الطالبة استنادا إلى نتائج الدراسة الميدانية  : المصدر  (*)(*)(*)(*)

  

أن  عدد المركبات أرتفع بصورة واضحة في اآلونة األخيرة ، وأن هذه الزيادة تعـود    إلىسبقت  اإلشارة   -

رغم هذه الزيادة فال زالت بعض األسر تملـك مركبـات قديمـة      الزيادة في عدد السكان بالدرجة األولى إلى

اتضح أن عدد المركبات الموجودة حالياً  55من الدراسة الميدانية و الجدول . وبعضها ال تمتلك مركبة إطالقا  

 من حجم العينة وهي نسبة جيدة مقارنة بالنسب األخرى والتي%  46بالشعبية كافية وتلبي حاجة المواطن بنسبة 

من حجم العينة  % 23من حجم العينة  ترى أن ما هو  موجود  يلبى نوعا ما حاجة  المواطنين ، و % 31كانت 

من ذلك يالحظ أن  السيارات الخاصة المتوفرة الموجودة تقريباً كافيـة ،  .  العدد غير كاف   لترى أنه ال يزا

  . السياراتوالشعبية ليست بحاجة إلى عدد كبير من 
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مدى تلبية عدد السيارات الخاصة لحاجة المواطنينمدى تلبية عدد السيارات الخاصة لحاجة المواطنينمدى تلبية عدد السيارات الخاصة لحاجة المواطنينمدى تلبية عدد السيارات الخاصة لحاجة المواطنين: : : :     55الجدول  الجدول  الجدول  الجدول  
(*)(*)(*)(*)

        

  : عدد السيارات الخاصة المتوفرة في المنطقة تلبي حاجات المواطنين

 غير مبين حد ما إلى ال نعم

185 92 122 3 

46% 23% 30% 1% 

  .2005من عمل الطالبة استنادا إلى نتائج الدراسة الميدانية  : المصدر  (*)(*)(*)(*)                                                        

مدى تلبية عدد السيارات الخاصة لحاجة المواطنين  مدى تلبية عدد السيارات الخاصة لحاجة المواطنين  مدى تلبية عدد السيارات الخاصة لحاجة المواطنين  مدى تلبية عدد السيارات الخاصة لحاجة المواطنين  : : : :     39الشكلالشكلالشكلالشكل
(*)(*)(*)(*)
 

  

  . 55من عمل الطالبة استنادا إلى بيانات الجدول  : المصدر(*)(*)(*)(*)                   

 كثير من المواطنين ال يفضلون الركوب في الركوبة العامة ويفضلون سياراتهم الخاصة ، وذلك لعـدة  -

آخر ومنها االزدحام والروائح الكريهة التي تنبعث من الحـافالت بسـبب    إلىأسباب تختلف من شخص 

كذلك هـذه الركوبـة   % . 25.3قدمها والمنبعثة من بعض الركاب والمواد التي يحملونها  وكانت بنسبة 

اكب من بـاقي  اإلزعاج الذي يواجه الر إلىإضافة % 17.1عن مواعيدها وكانت نسبتها  ركثيرا ما تتأخ

ومن . كذلك األصوات الناتجة من كثرة الركاب وصوت الركوبة القديمة % . 22.1الركاب وكانت بنسبة 

كانت أكثر األشياء التي تزعج الركاب هي الروائح الكريهـة، ثـم اإلزعـاج     56نتائج العينة  بالجدول 

غياب شرطي المرور  وكانت واالزدحام حيث يضطر الكثيرون إلى الوقوف لعدم وجود مقاعد خاصة في 

كما أن . من حجم العينة ، وهذا مالحظ بشكل خاص في حافالت نقل الطالبات والموظفات % 19.2بنسبة 

  .الكثير منهم يزعجهم عدم انتظام مواعيد هذه الوسائل ،واألصوات التي تصدرها المركبة أو باقي الركاب

إلى حد ما
31%

2
23%

نعم
46%
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سبب عدم استخدام الركوبة العامة  سبب عدم استخدام الركوبة العامة  سبب عدم استخدام الركوبة العامة  سبب عدم استخدام الركوبة العامة  : : : :     56الجدول  الجدول  الجدول  الجدول  
(*)(*)(*)(*)

        

 :ال تفضل الركوبة العامة بسبب 

 األصوات إزعاج عدم انتظام مواعيدها الروائح الكريهة االزدحام السبب

 112 152 117 174 132 العدد

 %16.3 %22.1 %17.1 %25.3 %19.2 النسبة
  .2005لدراسة الميدانية  من عمل الطالبة استنادا إلى نتائج ا: المصدر   (*)(*)(*)(*)

  :النقل والعمران-هـ  ----

شملت العينة جميع المؤتمرات في الشعبية لمحاولة معرفة مدى جودة الطرق في كافة المؤتمرات بالشعبية فكانـت  

أعلى نسبة لمؤتمر الظهرة ، ومن ثم مؤتمر النهر الصناعي ، فمؤتمر المردوم تينيناي ، حيث يفضل الكثيـر مـن   

 .قربه من مركز المدينة إلىفي مؤتمر الظهرة لتوفر الخدمات بأنواعها في هذا المؤتمر إضافة  السكان اإلقامة

        (*)(*)(*)(*)السكن الحالي ألفراد العينةالسكن الحالي ألفراد العينةالسكن الحالي ألفراد العينةالسكن الحالي ألفراد العينة: : : : 57الجدولالجدولالجدولالجدول

 :أسكن في مؤتمر 

 تينيناي المردوم النهر الصناعي الظهرة موقع السكن

 32 38 136 196 العدد

 %8 %9 %34 %49 النسبة

  .2005مل الطالبة استنادا إلى نتائج الدراسة الميدانية  من ع: المصدر     (*)(*)(*)(*)  

، ومن بعده النهر % 49اتضح أن أكثر تركز للسكان كان في مؤتمر الظهرة بنسبة 58من خالل العينة بالجدول -

،  وأن أغلب %8بنسبة  يومؤتمر تينينا% 9وأن بعض أفراد العينة يسكنون مؤتمر المردوم  بنسبة %  34بنسبة

  .تغيير مكان إقامته من مؤتمر تينيناي والمردوم ليقيموا في مؤتمر النهر وبنسبة أكبر في مؤتمر الظهرةمن قام ب

        (*)(*)(*)(*)السكن السابق ألفراد العينة  السكن السابق ألفراد العينة  السكن السابق ألفراد العينة  السكن السابق ألفراد العينة  :  :  :  :      58الجدولالجدولالجدولالجدول

  :كنت سابقاً أسكن في مؤتمر 

 غير مبين تينيناي المردوم النهر الصناعي الظهرة

161 120 48 61 12 

40% 30% 12% 15% 3% 
  .2005استنادا إلى نتائج الدراسة الميدانية    الطالبةمن عمل  : لمصدر  ا(*)
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من المعروف أن منطقة بني وليد من مناطق الدواخل البعيدة نسبياً عن البحر ، وال يوجد نهـر أو مركـز    -

تعدين حتى يتركز السكان حوله ،  والنقطة الوحيدة التي يتركز حولها السكان في الوقت الحالي هـي طـرق   

أمـا  . بينما كانت نقطة التركز في الماضي منطقة الوادي ، عندما كان الوادي مصدر الرزق الوحيدة . النقل 

اآلن فتعددت مصادر الرزق من تجارة وخدمات وصناعة وزراعة ،  زادت ونمـت بتطـور طـرق النقـل     

ن إالخدمات على الطرق ف ووسائله ، وشعبية بني وليد كمنطقة ربط بين الجهات المختلفة بالجماهيرية وبتركز

من جملة % 72 هتبين أن ما نسبت 59بالجدول من خالل الدراسة . أغلب السكان قد تركزوا على هذه الطرق 

 ااالفراد تبعد مساكنهم عن ال يسكنون على الطريق العام مباشرة و إنما يبعدون لمسافة محددة عن الطريق وم

الطريق العام لكن ليس بمسافة طويلة حيث ال تتعدى المسـافة  من حجم العينة تبعد مساكنهم عن % 28نسبته 

  .  ثالث أمتار في أغلب األحوال  إلىمترين 

        (*)(*)(*)(*)    بالقرب من الطريقبالقرب من الطريقبالقرب من الطريقبالقرب من الطريق        سكنسكنسكنسكنالالالال: : : :     59الجدول  الجدول  الجدول  الجدول  

  :العام  د الطريق نيقع ع سكنك الحالي

  ال نعم

112 290 

28%  72%  

  .2005دانية  من عمل الطالبة استنادا إلى نتائج الدراسة المي: المصدر  (*)(*)(*)(*)

الضوضاء ، وأكثر الناس عرضة لهذه  إلىالحوادث ،  إلىتسبب وسائل النقل العديد من المشاكل من االزدحام -

المشاكل القاطنون على الطريق العام ، حيث يعانون من الحوادث خاصة حوادث دهس األطفـال ، واالزدحـام   

اتضح أن أكثر أفراد  60البيانات المجمعة بالجدولعند تحليل . بالمركبات  أصوات الحركة التي تزعج السكان 

وأخيراً الضوضـاء  % 33،  من ثم االزدحام  بنسبة %  37العينة يعانون من الحوادث  بالدرجة األولى  بنسبة

  %.30بنسبة 

        (*)(*)(*)(*)المشاكل التي يعاني منها الساكنون على جانبي الطريقالمشاكل التي يعاني منها الساكنون على جانبي الطريقالمشاكل التي يعاني منها الساكنون على جانبي الطريقالمشاكل التي يعاني منها الساكنون على جانبي الطريق: : : : 60الجدول  الجدول  الجدول  الجدول  

 :انبي الطريقالمشاكل التي يعاني منها الساكنون على ج

 الضوضاء االزدحام الحوادث المشكلة

 124 136 152 العدد

 %30 %33 %37 النسبة

  .2005من عمل الطالبة استنادا إلى نتائج الدراسة الميدانية  : المصدر  (*)(*)(*)(*)
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سبب ارتفاع عدد السيارات العديد من المخاطر ، لعل أكثرها خطرا الحوادث التي يذهب ضحيتها العديد من -

. الخطر الثاني يتمثل في خطر االزدحام وما ينجم عنه من مشاكل و تسبب في وقوع الحـوادث  . شخاص األ

كما أن الخطر الثالث الذي ال يستهان به والمتمثل في التلوث الذي تحدثه وسائل النقل الذي تزداد حدتـه مـع   

ثر الناجم عـن الزيـادة فـي عـدد     من  الدراسة الميدانية تبين أن السكان يدركون األ. زيادة هذه المركبات 

% 49إلىالمركبات ، وكان أكثر اآلثار الناجمة عن هذه الزيادة بنظرهم يكمن في الحوادث  التي تصل نسبتها 

  .من حجم أفراد العينة%23أما التلوث فكانت نسبته . من نسبة العينة % 28من أفراد العينة واالزدحام بنسبة 

        (*)(*)(*)(*)في عدد المركباتفي عدد المركباتفي عدد المركباتفي عدد المركبات        زيادةزيادةزيادةزيادةالمخاطر الناجمة عن الالمخاطر الناجمة عن الالمخاطر الناجمة عن الالمخاطر الناجمة عن ال: : : :     61جدولجدولجدولجدول

  :في عدد المركبات المخاطر الناجمة عن الزيادة

 التلوث االزدحام الحوادث الخطر

 103 121 214 العدد

 %23 %28 %49 النسبة

  .2005من عمل الطالبة استنادا إلى نتائج الدراسة الميدانية  : المصدر  (*)(*)(*)(*)

  

  -:الطرق ومرافقها -و

أما من .  كة جيدة من الطرق من حيث الطول بالنسبة لمناطق عديدة من الشعبية توجد في شعبية بني وليد شب 

حيث الجودة فليس هناك عالقة تربط بين الطرق الموجودة والجودة سواء من ناحية الرصف أو عـدم وجـود   

  .اإلشارات أو تأثيث أو صيانة

لمؤتمرات التي تتوقف الحركة عليها عنـد  كما أن هناك العديد من الطرق الترابية التي تمتد بين األحياء داخل ا

كما أن األحياء داخل مركز المدينة مازالت توجد . سقوط األمطار ، خاصة التي تربط المدينة باألودية المجاورة 

وهذه األحياء من الضروري مد الطـرق اليهـا وتـوفير اإلمكانيـات وجميـع       . رصف  إلىبها طرق بحاجة 

عند البحث . رق لم تمد داخل هذه األحياء خاصة الطرق التي نص عليها المخطط المستلزمات لها ،  إال أن الط

عن السبب وجد أن العديد من الطرق أوقف العمل بها نتيجة أسباب بشرية متمثلة في عدم موافقة أهـالي تلـك   

ولة معرفة وعند محا. كما نشأت العديد من المشاكل من جراء محاولة تنفيذ المخطط . األحياء بمد هذه الطرق 

ما  إذا كانت هناك مشاكل اجتماعية  نشأت  نتيجة مد  الطرق  في الحي  الذي يعيش فيه المواطن ، أو الحـي  

هذا يدل على عرقلة الجانب االجتمـاعي  .واإلجابة بـ ال باقي النسبة % 79المجاور كانت اإلجابة بنعم بنسبة 

  .للعديد من المشاريع التي جاء بها المخطط 
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        (*)(*)(*)(*)نتيجة مد الطرق  نتيجة مد الطرق  نتيجة مد الطرق  نتيجة مد الطرق      االجتماعيةاالجتماعيةاالجتماعيةاالجتماعية        المشاكلالمشاكلالمشاكلالمشاكل::::        62الجدولالجدولالجدولالجدول

  :نشأت نتيجة مد الطرق في حيك أو الحي المجاور  االجتماعية هناك بعض المشاكل

  ال  نعم

319 83 

79%  21%  

  .2005من عمل الطالبة استنادا إلى نتائج الدراسة الميدانية  : المصدر  (*)(*)(*)(*)

        ))))(*(*(*(*نتيجة مد الطرق  نتيجة مد الطرق  نتيجة مد الطرق  نتيجة مد الطرق      االجتماعيةاالجتماعيةاالجتماعيةاالجتماعية        المشاكلالمشاكلالمشاكلالمشاكل:  :  :  :      40الشكلالشكلالشكلالشكل

\

"%


\  

#%

  

  .62من عمل الطالبة استنادا إلى الجدول  :المصدر  (*)(*)(*)(*)

  
من المظاهر التي ساهم النقل في إبرازها ظاهرة زيادة الحركة  بين األقـاليم المجـاورة ومركـز     -

حيث تتجمع كل األهداف المدينة التي تزداد كلما اقتربنا من مركز المدينة لتصل ذروتها عند المركز 

كما أن الطرق  ساهمت بالدرجة األولـى  . من الحركة سواء كانت اقتصادية آو اجتماعية آو ترفيهية 

تالحظ  بصورة  كبيرة في مركـز  . في تركز السكان  ،ونشاط حركة العمران على جانبي الطريق 

لنهـر الصـناعي ، حيـث    المدينة ، و في مؤتمر  الظهرة ،وبصورة  أقل في  بعض أرجاء مؤتمر ا

تالحظ كثافة العمران على جانبي الطريق بينما تخف حركة العمران تدريجياً باالبتعاد عـن خطـوط   

أما في المؤتمرات البعيدة عن مركز المدينة  ، مثل مؤتمر تينيناي والمردوم تجد أن العمران . النقل 

هر التي خلقتها الطرق ووسائل النقل من المظا. يكون أكثر على جانبي الطريق من المناطق األخرى  

ارتفاع أسعار العقارات حيث بمجرد مرور طريق أمام عقار معين ، خاصة في مركز المدينة ومؤتمر 
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كما أن النقل ساهم بصـورة كبيـرة فـي    .  الظهرة يصبح هذا العقار تجاريا وبالتالي يرتفع سعره 

كون أماكن سكناهم ليكونوا أقرب ما يكون من التخفيف من الهجرة التي كان أصحابها في السابق  يتر

مركز المدينة حيث تتوفر كل الخدمات والكثير من المزارعين يهجرون أراضيهم لعدم وجود وسـائل  

بوجود الطرق التي مدت إلى تلـك المـزارع زاد عـدد    . تساهم في نقل المحصول بالوقت المناسب 

وسوف الجين، حيث أصبح بإمكان المـزارع بيـع   المستغل منها في األودية البعيدة مثل وادي زمزم 

  . منتجاته في مركز المدينة والعودة في نفس اليوم،وأصبح ال يوجد سبب لترك األرض وهجرها 

        (*)(*)(*)(*)الجوانب التي ساهمت الطرق في تنشيطها  الجوانب التي ساهمت الطرق في تنشيطها  الجوانب التي ساهمت الطرق في تنشيطها  الجوانب التي ساهمت الطرق في تنشيطها  : : : :     63الجدولالجدولالجدولالجدول

 :ساهمت الطرق و وسائل النقل في

 العقارات ارتفاع أسعار دينةمركز الم إلى زيادة الحركة    خفض الهجرة حركة العمراننشاط 

184 178 213 181 

24% 24% 28% 24% 

  .2005من عمل الطالبة استنادا إلى نتائج الدراسة الميدانية  : المصدر   (*)(*)(*)(*)                        

  

مؤتمر داخل الشعبية من حيث طول  إلىتوجد في الشعبية أربعة مؤتمرات وتختلف الطرق من مؤتمر   -

أما من ناحية وجود العالمات و اإلشارات المرورية فالطرق متساوية فـي    .الطريق وعرضه ورصفه  

أخري داخل المؤتمرات فمثالً الطـرق   إلىكما أن الطرق تختلف من جهة .   عدم وجود هذه اإلشارات 

بينما في بعض الجهات مثـل  . مركز المدينة–في مؤتمر الظهرة متدهورة بصورة كبيرة خاصة الظهرة 

فالطريق يعد األفضل في إطار الشعبية ، ويعود االختالف بين الطرق في الشعبية لعـدة    طريق المطار ،

أسباب ففي مؤتمرات مدت فيها الطرق منذ فترة طويلة والعمر االفتراضي فيها انتهى ،  وهنـاك طـرق   

ق من جراء المياه مثل المنـاط  ةتعرضت للتكسير من قبل المواطنين لمد شبكات المياه ، وطرق متضرر

هناك طرق لم يتم التخطيط لها بصورة جيدة فأدى ذلـك  . التي تتركز فيها مياه األمطار بمركز المدينة  

  .ارتفاع عدد الحوادث  إلى

كانت أعلى نسبة ترى أن طريق المطار هو  64من تحليل البيانات المجمعة من الدراسة الميدانية بالجدول 

% 15سوف الجين وبني وليد تينيناي بنسبة –يق بني وليد من حجم العينة ، يليه طر% 43األفضل بنسبة 

من حجم العينة ، ويرى أفراد العينة أن طرق % 14يأتي طريق بني وليد المردوم بنسبة . من حجم العينة 

أما طريق الظهرة فلم يكن له نسبة فـي  .  مركز المدينة وطريق الخرماني أقل جودة من الطرق السابقة 

  .هذه المقارنة
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        (*)(*)(*)(*)طرق في إطار الشعبية  طرق في إطار الشعبية  طرق في إطار الشعبية  طرق في إطار الشعبية      أفضلأفضلأفضلأفضل: : : : 64ل  ل  ل  ل  الجدو الجدو الجدو الجدو 

  :طريق  طرق في إطار الشعبية  أفضل

  طريق الخرماني
طريق 

  المطار

الطرق بمركز 

  المدينة

طريق بني 

  تينيناي/وليد 

/ طريق بني وليد 

  المردوم
  طريق سوف الجين

28 182 24 62 59 64  

7%  43%  6%  15%  14%  15%  

  .  2005دا إلى نتائج الدراسة الميدانية  من عمل الطالبة استنا: المصدر   (*)(*)(*)(*)  

توجد بعض الطرق المرصوفة تنتشر بين األحياء السكنية ، وتوجد نسبة أكبر مـن الطـرق الترابيـة مـن      -

هذه  الطرق غير ممهدة والزالت على طبيعتها بدون تهيئة ، ، كما جاء في المخطط الشامل . المفترض رصفها 

ما أن هذه الطرق تصبح غير صالحة لالستعمال عند سقوط األمطار ليس مـن  ك. وهذا يؤثر على وسائل النقل 

من خالل العينة اتضح أن أكثر أفـراد العينـة  ال   . قبل المركبات فقط بل وال تصلح للسير على األقدام أيضا 

صف ر إلىيرضون عن هذه الطرق وان العديد من األحياء الزالت توجد بها طرق ترابية وهذه األحياء بحاجة 

طرقها،  خاصة في مركز المدينة حيث العديد من الوصالت بين األحياء في المنطقة الجنوبية الغربية والجنوبية 

% 19أما الراضيين عن هذه الطرق والوصالت فبلغت نسبتهم % 52الشرقية من مركز المدينة وكانت نسبتهم 

  % . 28نسبتهم  وكانت هناك نسبة ترى ان هذه الطرق تؤذى إلى حد ما دورها وكانت

        (*)(*)(*)(*)وظيفتهاوظيفتهاوظيفتهاوظيفتها        األحياء السكنيةاألحياء السكنيةاألحياء السكنيةاألحياء السكنيةببببالوصالت والطرق الداخلية  الوصالت والطرق الداخلية  الوصالت والطرق الداخلية  الوصالت والطرق الداخلية  مدى تأدية  مدى تأدية  مدى تأدية  مدى تأدية  : : : :     65الجدولالجدولالجدولالجدول

  :ي وظيفتهادتؤ في مؤتمرك الوصالت والطرق الداخلية التي تمتد داخل األحياء السكنية

 غير مبين حد ما إلى ال نعم

78 208 113 3 

19% 52% 28% 1% 

  .    2005استنادا إلى نتائج الدراسة الميدانية    من عمل الطالبة: المصدر   (*)(*)(*)(*)    

ذكر  أنه  توجد  العديد من الطرق الترابية الممتدة داخل األحياء السكنية التي نص عليها المخطط ولم تنفذ ،  -

هذه المناطق مكتظة بالحركة وبالسكان ، . خاصة في مركز المدينة وفي مؤتمر الظهرة ومؤتمر النهر الصناعي 

أغلب هذه العراقيل . رق المعبدة ضروري لكن هناك العديد من األسباب التي وقفت أمام مد هذه الطرق  ومد الط

أو األسباب التي وقفت حيال مد هذه الطرق الملكية القبلية لألراضي التي تقف في وجه مد هذه الطرق و منعـت  

كما أن موقع بعض .  إلمكانيات والمعدات جانب عدم تنفيذ المخطط من قبل الدولة لعدم توفر ا إلىتنفيذ المخطط 
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السبب اآلخر هو الطبيعة الجغرافية لبعض األحياء التي . األحياء بعيد عن نقاط تركز الخدمات والطرق الرئيسية 

تبـين أن أفـراد    66من الدراسة الميدانية بالجدول .  تقع فوق تلة صخرية يكلف شق الطرق فيها أمواالً باهظة 

أن األراضي في الشعبية أراضٍ  قبلية يقف أصحابها في وجه مد هذه  الطرق  إلىدم مد الطرق العينة يرجعون ع

يرى أفراد العينة أنه من األسباب التي لم تمد الطرق مـن  % . 31وعرقلت  تنفيذ المخطط الشامل وبلغت نسبتهم 

أن موقـع   إلىى البعض اآلخر ير.  القبلية من جهة والي عدم توفر اإلمكانيات من جهة أخري  إلى دجراها تعو

حيهم ال يشجع أصحاب الشأن والشعبية على مد هذه الطرق نظرا لعدم االستفادة من مد هذا الطريق بشكل تجاري 

السبب األخير  يعود الـي الطبيعـة   % .  24أو اقتصادي كقربه من مؤسسة عامة أو طريق مهم وبلغت النسبة 

تلمات ، و حي الدوائرة و حي الخوازم حيث تقع فوق أراض صخرية  الجغرافية للحي الذي يقطنون فيه مثل حي

  % .17يكلف مد وشق الطريق مصاريف باهضة ليس للشعبية إمكانية لمدها في الوقت الحالي وكانت نسبتهم 

        (*)(*)(*)(*)األحياء السكنيةاألحياء السكنيةاألحياء السكنيةاألحياء السكنية        للللسبب عدم مد  الطرق داخسبب عدم مد  الطرق داخسبب عدم مد  الطرق داخسبب عدم مد  الطرق داخ: : : :     66الجدولالجدولالجدولالجدول

  :إلىسبب عدم مد طرق في الحي الذي تعيش فيه يعود 

 راضي القبليةاأل الطبيعة الجغرافية موقع الحي عدم تنفيذ المخطط السبب

 127 67 98 114 العدد

 %31 %17 %24 %28 النسبة 

  .2005من عمل الطالبة استنادا إلى نتائج الدراسة الميدانية  : المصدر   (*)(*)(*)(*)   

        (*)(*)(*)(*)األحياء السكنية  األحياء السكنية  األحياء السكنية  األحياء السكنية          للللسبب عدم مد  الطرق داخسبب عدم مد  الطرق داخسبب عدم مد  الطرق داخسبب عدم مد  الطرق داخ:  :  :  :      41الشكل  الشكل  الشكل  الشكل  
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  . 66من عمل الطالبة استنادا إلى بيانات الجدول: المصدر   (*)(*)(*)(*)  

كما أن الطرق الزراعية . ساهمت  الطرق  في حركة  نمو الشعبية وساعدت على التواصل بالشعبيات األخرى  -

.  رهم بصورة كبيرة األودية المجاورة ساعدت كثيرا على عملية التسويق، وعلى تركز السكان واستقرا إلىالممتدة 
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كما . إال أن الطرق في الشعبية في حال سيئ نتيجة عدم الصيانة وعدم تطبيق المواصفات  في  كثير من الطرق  

تبين أن الطرق في الشعبية  67من خالل الدراسة الميدانية بالجدول . تعدى العديد من المواطنين على هذه الطرق 

طرق بحاجة الي صيانة ومناطق عديدة في الشعبية بحاجة الي مد خطوط في تدهور ملحوظ حيث إن العديد من ال

من الطـرق فـي   %66كما أن الطرق الموجودة بدون تأثيث وبدون إشارات مرورية، لذا فإن نسبة . الطرق فيها

  . من أفراد العينة ترى أنها في تحسن % 34تدهور ونسبة 

        (*)(*)(*)(*)عام  عام  عام  عام      20حالة الطرق خالل  حالة الطرق خالل  حالة الطرق خالل  حالة الطرق خالل  : : : :     67الجدول   الجدول   الجدول   الجدول   

  :سنة شبكة الطرق في 20 من فترة

  تحسن  تدهور

265 135 

66%  34%  

  .2005من عمل الطالبة استنادا إلى نتائج الدراسة الميدانية  : المصدر   (*)(*)(*)(*)              

.   العديد من  الضروريات  للحفاظ على سالمة  المواطن و مركباته   إلىال زالت الطرق  في  الشعبية  تحتاج -

والتي انتهى العمر االفتراضـي لهـا والحمولـة      صيانة الطرق المتضررة بالدرجة األولى من هذه الضروريات

كذلك  توفير . أغلب الطرق الداخلية واألكثر تضررا طريق الظهرة  وبعض الطرق الفرعية . للشاحنات  ةالزائد

 -وليد قرزة، بني وليد اإلشارات المرورية و رصف الطرق الترابية المنتشرة في أرجاء الشعبية ،مثل طريق بني

إضافة خط مزدوج  لطريق الظهرة  حيث .  الشويرف ،  وبعض  الجهات  من مؤتمر  الظهرة  ومركز  المدينة 

  –يصل بين  شعبية بني وليد   طريق رئيسيمد . ترهونة –لم  يكتمل  مد هذا الطريق ، وكذلك طريق بني وليد 

ادي لتسهيل العبور لكلتا الجهتين ، خاصة في المناطق التي يتركز شعبية غريان  و إنشاء جسور لربط جانبي الو

ربط  قبيلة الطبول بقبيلة  تلمات الواقعة فـي الجـزء الشـمالي    . فيها السكان بصورة كبيرة مثل منطقة أشميخ 

كانت أما جسور عبور المشاة فيكون في مركز المدينة  وأمام المدارس والمؤسسات العامة و.  الشرقي من المدينة

  . من حجم العينة لكل منهما % 44بنسبة

        (*)(*)(*)(*)إنشاء جسور للمشاة  إنشاء جسور للمشاة  إنشاء جسور للمشاة  إنشاء جسور للمشاة          إلىإلىإلىإلىمناطق بحاجة  مناطق بحاجة  مناطق بحاجة  مناطق بحاجة  : : : :     68الجدولالجدولالجدولالجدول

  :مشاة  جسور إنشاء

 غير مبين أمام المدارس والمؤسسات مركز المدينة

175 179 48 

44% 44% 12% 

  . 2005 من عمل الطالبة استنادا إلى نتائج الدراسة الميدانية: المصدر        (*)(*)(*)(*)            
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العديد من المستلزمات والضروريات ومن هذه الضروريات إنشاء  إلىالطرق في منطقة الدراسة  بحاجة  -

الوقوف  إلىمحطة لوقوف الركاب حيث يشكو المواطنون من عدم توفر هذه المحطات ويضطر المواطنون 

أن السكان يرون من  69الجدول لذا نجد من تحليل العينة ب. في الشمس وفي مختلف األحوال الجوية السيئة 

الضروري إنشاء محطات وقوف ركاب في معظم الطرق بالشعبية ، خاصة بمركز المدينة ، وعلى طريـق  

  .الظهرة حيث تخلو الطريق من المحطات  ، كذلك منطقة أشميخ تينيناي 

        (*)(*)(*)(*)محطات وقوف الركاب  محطات وقوف الركاب  محطات وقوف الركاب  محطات وقوف الركاب          إلىإلىإلىإلىمناطق بحاجة  مناطق بحاجة  مناطق بحاجة  مناطق بحاجة  : : : :     69الجدول  الجدول  الجدول  الجدول  

  :كاب فيوقوف رمحطة من الضروري توفير 

 مركز المدينة منطقة تينيناي منطقة أشميخ

معظم طرق 

 بالشعبية
 غير مبين طريق الظهرة 

35 32 89 189 52 5 

9% 8% 22% 47% 13% 1% 

  .  2005من عمل الطالبة استنادا إلى نتائج الدراسة الميدانية  : المصدر        (*)(*)(*)(*)         

ة وقوف مركبات حيث يضطر العديد من المـواطنين   من  المستلزمات  الضرورية في  الشعبية  محط  -

إيقاف  مركباتهم على جانبي الطريق وأمام المؤسسات العامة وتؤدى  إلي زيادة  االزدحام و  أربـاك     إلى

يزداد  عـدد هـذه   . عملية الحركة ، حيث من  الضروري توفير هذه المحطات على كل الطرق  بالشعبية 

ن  وزيادة عدد المؤسسات  العامة ،خاصة  في  مركز  المدينة و على  طريق  المحطات بزيادة  تركز السكا

من الدراسة الميدانية تبين أن أغلب الطـرق  . الظهرة  حيث  تزداد  كثافة السكان  وتتواجد  الخدمات بكثرة

 من حجم العينة ، وخاصة مركز% 46إنشاء محطات  لوقوف المركبات وكانت بنسبة  إلىبالشعبية بحاجة 

  .من حجم العينة% 12و طريق الظهرة بنسبة% 36المدينة بنسبة 

        (*)(*)(*)(*)محطات وقوف مركباتمحطات وقوف مركباتمحطات وقوف مركباتمحطات وقوف مركبات        إلىإلىإلىإلىمناطق بحاجة  مناطق بحاجة  مناطق بحاجة  مناطق بحاجة  : : : :     70الجدول  الجدول  الجدول  الجدول  

  :ات عند ركبم محطة وقوفالضروري توفير من 

 غير مبين معظم طرق الشعبية الظهرة مركز المدينة طريق المردوم

25 145 48 182 2 

6% 36% 12% 46% 0% 

  . 2005من عمل الطالبة استنادا إلى نتائج الدراسة الميدانية  :  المصدر      (*)(*)(*)(*)  
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جزيـرة     إلـى أما  بالنسبة  لجزر الدوران  فمركز المدينة توجد به جزيرتا  دوران  وال زال  بحاجـة    -

  .من  حجم العينة %   40دوران  أخرى  في  مركز  المدينة  حيث  أكد عليه  أفراد  العينة  بنسبة  

        (*)(*)(*)(*)جزر دورانجزر دورانجزر دورانجزر دوران        إلىإلىإلىإلىمناطق بحاجة  مناطق بحاجة  مناطق بحاجة  مناطق بحاجة  : : : : 71الجدولالجدولالجدولالجدول

  :في  جزيرة دورانمن الضروري توفير 

 غير مبين  مركز المدينة

159 243 

40%  60%  

  .2005من عمل الطالبة استنادا إلى نتائج الدراسة الميدانية  : المصدر        (*)(*)(*)(*)           

لمرورية  التي  تعد  لغة التخاطب  أن  الشعبية  تخلو  من  اإلشارات  و العالمات  ا  إلىسبق  اإلشارة  -

في  الوقـت  المناسـب ألخـذ      االمخاطر التي  ال  يدركه  إلىبين  المواطن  والطريق ، وتنبه  السائق  

من خالل  الدراسة الميدانية تبين  أن المواطنين مدركون ألهمية اإلشارات والعالمـات المروريـة   . الحذر

ثيرا ما تقع الحوادث نتيجة عدم وجود هذه العالمات واإلشـارات  وضرورة تواجدها في كل الشعبية حيث ك

كما هو الحال في .خاصة السائقين القادمين من خارج الشعبية نتيجة جهلهم بالمنطقة واتجاهات الطرق فيها 

تبين مـن  . مركز المدينة الذي يعد أكثر األماكن ازدحاماً بالحركة والنشاط بأنواعه وكذلك ازدحام بالسكان

إشارات مرورية أي بنسـبة   إلىفرداً يرون  أن كل الشعبية بحاجة  214أن  72راسة الميدانية بالجدول الد

فردا يرون أن طريق الظهـرة   72تركز على مركز المدينة ، وحوالي %  28من حجم العينة،ونسبة% 53

  .من حجم العينة% 18إشارات وعالمات مرورية بنسبة  إلىبحاجة 

        (*)(*)(*)(*)مرورمرورمرورمرور    وعالمات  وعالمات  وعالمات  وعالمات          إشاراتإشاراتإشاراتإشارات        اليالياليالي        طرق بحاجةطرق بحاجةطرق بحاجةطرق بحاجة: : : : 72الجدول  الجدول  الجدول  الجدول  

  :في مرورال وعالمات  إشاراتمن الضروري توفير 

 غير مبين كل الشعبية الظهرة مركز المدينة الطرق

 3 214 72 112 العدد

 %1 %53 %18 %28 النسبة

  . 2005من عمل الطالبة استنادا إلى نتائج الدراسة الميدانية  : المصدر        (*)(*)(*)(*)    

تنظيم حركة السير ومعاقبة المخالفين والتخفيف من حدة الحوادث ، لكن غياب شرطي  يساهم الشرطي في-

وكانـت بنسـبة   . شرطي المرور في مركـز المدينـة    دالمرور دائم ومتكرر في الشعبية ،  ونادراً ما تج
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ام من حجم العينة يرون ضرورة تواجدهم أمام المدارس والمعاهد ومؤسسات الدولة حيث يزداد االزدح37%

أمـا نسـبة   .في وقت خروج الطلبة من مدارسهم و العاملين من وظائفهم التي تقع على جـانبي الطريـق  

يرون أن كل %32تواجد شرطي المرور بصورة مستمرة  ، و إلىفتروا أن مركز المدينة هو بحاجة 33%

أن طريـق  %6وجود شرطي المرور حتى يلتزم الجميع وتنتظم حركة المرور ، ويرى  إلىالشعبية بحاجة 

  .تواجده  إلىالظهرة بحاجة 

        (*)(*)(*)(*)فيها  فيها  فيها  فيها          شرطي مرورشرطي مرورشرطي مرورشرطي مرورأماكن من  الضروري توفر  أماكن من  الضروري توفر  أماكن من  الضروري توفر  أماكن من  الضروري توفر  :  :  :  :  73الجدولالجدولالجدولالجدول

  :عند شرطي مرورمن الضروري توفير 

 غير مبين كل الشعبية       الظهرة       مركز المدينة        أمام المدارس والمؤسسات العامة     

147 134 23 94 4 

37% 33% 6% 32% 1% 

  .  2005من عمل الطالبة استنادا إلى نتائج الدراسة الميدانية  : المصدر      (*)(*)(*)(*)

توجد في الشعبية العديد من الطرق سواء الداخلية أو الخارجية ، أو الطرق الفرعية والوصالت التـي تـربط    -

المركبات  أرجاء الشعبية ببعضها والشعبية بالشعبيات األخرى ، ولمحاولة معرفة مدى تناسب هذه الطرق مع عدد

أن أطـوال   74تبين من الدراسة الميدانية بالجـدول .  معها بوالكثافة السكانية والنمو االقتصادي أم أنها ال تتناس

تتناسب  مع الكثافة السكنية بالمؤتمرات داخل الشعبية ، %  26و%  33الطرق تتناسب مع عدد المركبات بنسبة 

سبة األقل فكانت للنمو االقتصادي للشعبية،حيث الزال يوجد مناطق أما الن.بمن األفراد يرون أنها ال تتناس%23و

كما أن الطرق داخل الشعبية التي تربطهـا  . مد طرق خاصة المناطق الزراعية في األودية المجاورة إلىبحاجة 

تضرر السلع التي يتم إحضارها بواسطة الشاحنات مـن الشـعبيات    إلىبالشعبيات األخرى متدهورة وهي تؤدى 

  .جاورة الم

        (*)(*)(*)(*)تناسب الطرق مع عدد المركبات والكثافة السكانية والنمو االقتصادي  تناسب الطرق مع عدد المركبات والكثافة السكانية والنمو االقتصادي  تناسب الطرق مع عدد المركبات والكثافة السكانية والنمو االقتصادي  تناسب الطرق مع عدد المركبات والكثافة السكانية والنمو االقتصادي  : : : :     74الجدولالجدولالجدولالجدول

  : معبرأي أطوال الطرق تتناسب 

  ال تتناسب  النمو االقتصادي  الكثافة السكانية  عدد المركبات

132 105 71 94 

33%  26%  18%  23%  

  . 2005اسة الميدانية  من عمل الطالبة استنادا إلى نتائج الدر : المصدر      (*)(*)(*)(*) 
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العديد من اإلصالحات حتـى   إلىذكر  سابقاً  أن أطوال الطرق في الشعبية جيدة ، لكن ال زالت بحاجة  -

تخدم المواطن واالقتصاد بشكل مناسب ، كذلك  الحال  بالنسبة  للمركبات ، وأكثر ما تحتاجه الطـرق فـي   

 157أما %. 40فرداً بنسبة  162هذا ما أكد عليه 75دول وبالج. الشعبية هو الصيانة الدورية وبشكل  مستمر 

مرافق الطرق  من محطات بأنواعها و إشـارات   إلىفرداً يرون أن  سبب عدم جودة  النقل في الشعبية يعود 

من أفراد العينة يرون ضرورة توفير سيارات الركوبة العامة حتى  48و%. 39وعالمات مرورية ويشكلون 

فـرداً  37 إلـى نسبة قليلة تصل %. 12لتلوث الذي تحدثه السيارات الخاصة ويشكلون يخفف من االزدحام وا

كما أن ارتفاع سعر قطع . ارتفاع سعر الركوبة  بمركبات الركوبة العامة  إلىترى أن عدم جودة النقل تعود 

  . من حجم العينة% 9الغيار وكثرة االنحناءات بالطرق في الشعبية يقلل من جودة الطريق ويشكلون

        (*)(*)(*)(*)    شعبية  شعبية  شعبية  شعبية  الالالالالنقـل في  النقـل في  النقـل في  النقـل في          جودة الطرق و وسائلجودة الطرق و وسائلجودة الطرق و وسائلجودة الطرق و وسائلسبب عدم  سبب عدم  سبب عدم  سبب عدم  : : : :         75الجدولالجدولالجدولالجدول

  : يك يعود إليأالنقل في الشعبية  بر جودة الطرق و وسائلسبب عدم 

  ارتفاع أسعار الركوبة  عدم وجود سيارات ركوبة عامة  عدم وجود مرافق نقل  عدم وجود صيانة

162 157 48 37 

40%  39%  12%  9%  

  . 2005من عمل الطالبة استناداً إلى نتائج الدراسة الميدانية  : صدر  الم      (*)(*)(*)(*)                            

  

بوجود هذه  الطرق  بمختلف أنواعها وحاالتها وهذه المركبات المختلفة  المتزايد عددها ،هل  تلبى الزيادة فـي  

تبـين أن   76عدد السكان والنمو االقتصادي والعمراني  الذي تمر به الشعبية ؟ من خالل تحليل بياناتبالجـدول 

الوضع الحالي للنقل يلبي حاجات الشعبية ، لكن السكان في زيادة والنمو االقتصادي في ارتفاع أي البد من أن 

حيث كانـت  . الطرق وعلى الوسائل من التدهور  ىيتطور النقل وال يبقى على صورته الحالية وان يحافظ عل

بينما تـرى نسـبة   . نقل تلبي حاجة الشعبية الحالية من حجم العينة ترى أن طرق النقل و وسائل ال% 39نسبة 

من حجم العينـة   % 26من حجم العينة أن طرق النقل ووسائل النقل تلبي الي حد ما حاجة  الشعبية ، و% 35

  .ترى أن  الطرق و وسائل النقل  ال تلبي  حاجة الشعبية وإنها ال يزال ينقصها الكثير من الطرق و وسائل النقل

        (*)(*)(*)(*)مدى تلبية النقـل للتطور الذي تشهده المنطقة  مدى تلبية النقـل للتطور الذي تشهده المنطقة  مدى تلبية النقـل للتطور الذي تشهده المنطقة  مدى تلبية النقـل للتطور الذي تشهده المنطقة      ::::    76الجدولالجدولالجدولالجدول

  :شعبيةالنقل يلبي التطور الذي تشهده ال

  نوعا ما  ال  نعم

157 104 139 

39%  26%  35%  

  . 2005من عمل الطالبة استنادا إلى نتائج الدراسة الميدانية  : المصدر        (*)(*)(*)(*)        
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        (*)(*)(*)(*)نطقةنطقةنطقةنطقةمدي تلبية النقـل للتطور الذي تشهده الممدي تلبية النقـل للتطور الذي تشهده الممدي تلبية النقـل للتطور الذي تشهده الممدي تلبية النقـل للتطور الذي تشهده الم: : : :     42الشكل  الشكل  الشكل  الشكل  

           

نوعا ما
%35

/
%26

نعم
نوعا ما%39

/

نعم

    
  . 76من عمل الطالبة استنادا إلى بيانات الجدول  : المصدر    (*)(*)(*)(*)                                                    

 آثار سلبية ، لكن مـن وراء هـذا  إلىالطرق  في تدهور  ووسائل  النقل في زيادة مـما يؤدي بدوره  - 

  المواطن العادي ؟   التدهور،  المسئول في قطاع النقل والتخطيط أم

تبين أن المواطن والمسئول مسـؤوالن عـن هـذا التـدهور       77لمن خالل الدراسة الميدانية بالجدو   

فالمواطن يرمى النفايات على جانبي الطريق ، ويشق الطرق لمد شبكة المياه بنفسه وال يهـتم بسـيارته   

جة التهور والسرعة من المـواطنين ،  ومظهرها وصالحيتها على أكمل وجه ، و أكثر الحوادث تنشأ نتي

أمـا  .  وعدم اتباعهم وسائل السالمة ، وقيام العديد منهم بوضع مطبات على الطرق لتخفيـف السـرعة   

المسئول عن النقل والتخطيط و المرور وغيره من األمانات لم  يـوفروا  أمـاكن  مخصصـة  لرمـي      

ت المياه على جانبي الطريق بدالً من جهة واحدة حتى النفايات  ومعاقبة المخالفين ، ولم يقوموا بمد شبكا

شق الطريق ، وعدم  إيقاف المركبات  القديمة وغير الصـالحة لالسـتعمال مـن     إلىال يضطر السكان 

المرور والحركة على الطرق ، و إنزال عقاب حازم للمتهورين من السائقين ، وصيانة الطرق بصـورة  

كما  . هور ، ومعرفة سبب عبث السكان بالطرق ومعالجة سبب العبث دورية  مستمرة  حتى ال يزداد التد

أن  الدولة يجب أن تضع الرجل المناسب في المكان المناسب المدرك للمسئولية المناطة إليه وتنفيذها دون 

تبين من الدراسة الميدانية أن التهور هو المسبب األول لتدهور الطرق و وسائل النقل  و بلغ عدد .  تردد 

من حجم العينة ،  ومن تم اتباع  وسائل السـالمة  % 17فرداً  أي بنسبة  127الفراد الذين  يرون  ذلك ا

من حجم %  14فرد بنسبة  102وصيانة  الطريق كان ثاني ما نصح به أفراد العينة و الذين كان عددهم 
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%  13فراد العينة  بنسـبة  فرداً من أ  98العينة ، ومن تم عدم  العبث  بالطريق من  المواطنين و  بلغ  

من حجم العينـة ، وعـدم وضـع    % 13فرداً  بنسبة  97بـ  نكذلك اهتمام المسئولي.  من حجم العينة 

،  بذلك نستنتج أن المواطن والمسئول من حجم العينة%9مطبات مؤقته وعدم رمي النفايات وبلغت نسبتهم 

  .مشاركان في الوضع الحالي للنقل 

        (*)(*)(*)(*)المحافظة على الطرق و وسائل النقـل من التدهور بالشعبية  المحافظة على الطرق و وسائل النقـل من التدهور بالشعبية  المحافظة على الطرق و وسائل النقـل من التدهور بالشعبية  المحافظة على الطرق و وسائل النقـل من التدهور بالشعبية  كيفية  كيفية  كيفية  كيفية  : : : :     77الجدول  الجدول  الجدول  الجدول  

بصفة عامة اتجاه المحافظة على الطرق ووسائل  والسائقين  بصفة خاصة والمواطنينالمسئولين نصح أ   

  :بـ النقل 

عدم 
رمي 

النفايات 
بجانب 
  الطرق

الصيانة 
الدورية 

  للطرق

االهتمام 
بالمركبات 
 وصالحيتها

  عدم 
التهور  
  والسرعة

عدم 
العبث 
  بالطرق

اتباع 
وسائل 
  السالمة

االهتمام 
  بالنقل

من قبل  
  المسئولين

عدم 
وضع 

مطبات 
  مؤقته

68 102 65 127 98 102 97 89  

9%  14%  9%  17%  13%  14%  13%  12%  
  . 2005من عمل الطالبة استنادا إلى نتائج الدراسة الميدانية  : المصدر        (*)(*)(*)(*) 

        (*)(*)(*)(*)على الطرق و وسائل النقـل من التدهور بالشعبيةعلى الطرق و وسائل النقـل من التدهور بالشعبيةعلى الطرق و وسائل النقـل من التدهور بالشعبيةعلى الطرق و وسائل النقـل من التدهور بالشعبيةكيفية المحافظة  كيفية المحافظة  كيفية المحافظة  كيفية المحافظة  : : : :     43الشكل  الشكل  الشكل  الشكل  
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 . 77من عمل الطالبة استنادا إلى بيانات الجدول  : المصدر      (*)(*)(*)(*)        
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من الدراس!ة . ذكر سابقا أن النقل في الشعبية يتدھور  بشكل ملحوظ بمشاركة المواطن والمسئول  -

الميدانية تبين أن أغلب أفراد العينة يرون أن افضل الحلول لھ!ذا الت!دھور يتمث!ل ف!ي ت!وفير إش!ارات 

ك!!ذلك ص!!يانة الط!!رق . م!!ن حج!!م العين!!ة % 15ف!!رداً  بنس!!بة 119مروري!!ة بالش!!ـعبية و بل!!غ ع!!ددھم 

أكد العديد منھم . من حجم العينة % 13فردا بنسبة  102المتدھورة الموجودة بالشعبية و بلغ عددھم 

طريق  ، وكان عدد ا8ف!راد ال!ذين  أيعلى ضرورة تطبيق المواصفات الخاصة بالطرق عند إنشاء 

ف!ردا المس!ئولين با>ھتم!ام بھ!ذا القط!اع   97نص!ح . م!ن حج!م العين!ة  %13أكدوا عل!ى ذل!ك  بنس!بة

ك!ذلك توس!يع الط!رق خاص!ة ف!ي ا8م!اكن المزدحم!ة بمرك!ز المدين!ة . من حج!م العين!ة % 12بنسبة 

أما ب!اقي أف!راد العين!ة في!رون .  من حجم العينة   %11فردا بنسبة 84وطريق الظھرة وكان عددھم 

م!دارس لتعل!يم القي!ادة وت!وفير مركب!ات  من انسب الحل!ول ھ!و معاقب!ة المتھ!ورين بش!دة ك!ذلك ت!وفير

حديثة ومرافق للنقل ،  ومتابعة  استيراد  ھذه  المركبات  ، وبتطبيق  ھ!ذه الحل!ول يك!ون النق!ل ف!ي 

  .الشعبية بأفضل حال 

        (*)(*)(*)(*)النقـلالنقـلالنقـلالنقـل        جودة الطرق و وسائلجودة الطرق و وسائلجودة الطرق و وسائلجودة الطرق و وسائلأنسب الحلول لمواجهة مشكلة عدم  أنسب الحلول لمواجهة مشكلة عدم  أنسب الحلول لمواجهة مشكلة عدم  أنسب الحلول لمواجهة مشكلة عدم  : : : :         78الجدول  الجدول  الجدول  الجدول  

 :قلالن الطرق و وسائلالحلول لمواجھة مشكلة 

فحص 

  المركبات

متابعة 

رصف 

  والصيانة

توفير 

إشارات 

  مرورية

توفير 

مركبات 

ركوبة 

  عامة

توسيع 

 الطرق

تنفيذ الطرق 

طبقا 

  للمواصفات

اھتمام 

المسئو

  لين

مدارس 

تعليم 

  قيادة

معاقبة 

  المتھورين

  توفير

مرافق 

  نقل

48 102 119 54 84 98 97 62 63 53  

6%  13%  15%  7%  11%  13%  12%  8%  8%  7%  

  2005من عمل الطالبة استنادا إلى نتائج الدراسة الميدانية  : المصدر        (*)(*)(*)(*)

��ً�����:��	
������������א���א���א���א����א�����������א��:−� �

س!ائق م!ن س!ائقى الح!افEت حي!ث تنتش!ر ح!افEت نق!ل  30تناولت الدراسة سائقي الحافEت ولقد شملت العينة      

تختلف ھذه الح!افEت وتتن!وع فمنھ!ا . أنواعھا من نقل طلبة وعاملين وركوبة عامة داخل الشعبية الركاب بمختلف 

التي غالباً ما توجد ف!ي تش!اركية نق!ل  ةا8نواع القديمة وھي كثيرة داخل المنطقة ، ومنھا ا8نواع الحديثة والمتطور
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ن!ت ف!ي الس!ابق تعم!ل ل!دى بع!ض ا8مان!ات ث!م و أغلب  ا8نواع  القديمة م!ن الح!افEت كا. الركاب خارج الشعبية 

استغنت عنھا إما لحصولھا على أنواع أحدث، أو نتيجة عدم صEحيتھا للعمل بش!كل مEئ!م لھ!ذه ا8مان!ة ،  فقام!ت 

ف!ردا اش!تروھا م!ن  22ھذه ا8مانات ببيعھا إلى ا8فراد  الذين  باعوھا  بدورھم  إلى أفراد آخرين و ھكذا نجد  أن 

  %.27والبقية اشتروھا من تشاركية توفر ھذا النوع من المركبات بنسبة% 73  أفراد بنسبة

        

الجهة التي وفرت الحافـلة  الجهة التي وفرت الحافـلة  الجهة التي وفرت الحافـلة  الجهة التي وفرت الحافـلة  :  :  :  :  79الجدول  الجدول  الجدول  الجدول  
(*)(*)(*)(*)

        

  :على الحافلة عن طريقتم حصولي 

  فرادا8من   خاصة تشاركية

8 22 

27%  73%  

  .2005من عمل الطالبة استنادا إلى نتائج الدراسة الميدانية  : المصدر  (*)(*)(*)(*)          

  

م!!ن  الدراس!!ة  تب!!ين  أن  أغل!!ب ا8ف!!راد  يعمل!!ون عل!!ى ح!!افEت خاص!!ة بھ!!م  أي ملكھ!!م ،  وخاص!!ة  الع!!املين  -

  .أما  الذين  يعملون على حافEت أجرة  فھم  التابعون  إلى تشاركيات نقل الركاب خارج الشعبية. بالشعبية  

        

ملكية الحافـلةملكية الحافـلةملكية الحافـلةملكية الحافـلة: : : :     80الجدول  الجدول  الجدول  الجدول  
(*)(*)(*)(*)

        

  :حافلة  التي أعمل عليھا الحافلة

  أجرة  خاصة

22 8 

73%  27%  

  . 2005من عمل الطالبة استنادا إلى نتائج الدراسة الميدانية  : المصدر  (*)(*)(*)(*)                               

    

ھناك بعض سائقى الحافEت من يعملون عمل أخر إلى جانب قيادة الحافلة وذلك في أوقات الفراغ  آو ع!د  -

من أفراد العينة يعملون في قيادة الحافلة % 63وتبين من الدراسة الميدانية أن نسبة    ما>نتھاء من و وظائفھ

من أف!راد العين!ة  يعمل!ون عل!ى نق!ل الرك!اب إل!ى جان!ب وظ!ائف أخ!رى ، وذل!ك لتحس!ين % 37فقط ، بينما 

  .أوضاعھم المادية التي ساھمت الحافلة في حل جزء كبير منھا
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عمال آخر بجانب قيادة الحافـلةعمال آخر بجانب قيادة الحافـلةعمال آخر بجانب قيادة الحافـلةعمال آخر بجانب قيادة الحافـلةأفراد يعملون  أفراد يعملون  أفراد يعملون  أفراد يعملون  : : : :     81الجدول  الجدول  الجدول  الجدول  
(*)(*)(*)(*)

        

 :إلى جانب عملك على الحافلة تعمل 

 > نعم

11 19 

37%  63%  
  . 2005من عمل الطالبة استنادا إلى نتائج الدراسة الميدانية  : المصدر     (*)(*)(*)(*)                 

  

بقيادة الحافلة موفقون في من الدراسة الميدانية تبين أن معظم الذين يعملون في عمل آخر إلى جانب عملھم  -

  .من أفراد العينة  لم يجيبوا على السؤال% 11من أفراد العينة  و% 36عمليھما بنسبة

توفق السائقين في العملينتوفق السائقين في العملينتوفق السائقين في العملينتوفق السائقين في العملين: : : :     82الجدولالجدولالجدولالجدول
(*)(*)(*)(*)

        

 : ھل أنت موفق في العملين معاً 

  نغير مبي  إلى حد ما نعم

8 3 11  
36%  14%  50%  

  . 2005من عمل الطالبة استنادا إلى نتائج الدراسة الميدانية  : المصدر     (*)(*)(*)(*)      

لقد زاد عدد الح!افEت ف!ي الفت!رة ا8خي!رة بص!ورة كبي!رة حي!ث تق!وم بنق!ل الط!Eب  والع!املين إض!افة إل!ى نق!ل -

أحس!ن بكثي!ر معظم ھذه الحافEت قديمة ومتآكلة ، أم!ا  خ!ارج الش!عبية فح!ال الح!افEت .  الركاب داخل الشعبية 

عن التي داخل الشعبية وھي  نوعيات حديثة لكي تتمكن من الوصول إلى الشعبيات المجاورة بكل سھولة ويس!ر 

من تحليل نتائج ا>ستمارة تبين أن ھذا العدد قد زاد بصورة كبيرة في الخمس سنوات ا8خيرة  وكانت نسبة من . 

إل!ى أن العدي!د م!ن أولي!اء ا8م!ور أص!بحوا يفض!لون ، وھذا يع!ود 2003-1999لسنوات %60ممتلكي الحافEت 

كذلك ارتفع .  استعمال بناتھم لھذه الحافEت >نشغالھم بأعمالھم من جھة ، وانتظام ھذه الحافEت في أداء عملھا 

  . السنوات الماضية  نمعدل الطالبات والعامEت بنسبة كبيرة ع

أكثر السنوات حيازة للحافـالت  أكثر السنوات حيازة للحافـالت  أكثر السنوات حيازة للحافـالت  أكثر السنوات حيازة للحافـالت  : : : :     83الجدولالجدولالجدولالجدول
(*)(*)(*)(*)

        

  :كت الحافلة سنةامتل

 2003-1999 1998-1994 1993-1989 1988-1984  السنة

 18 7 3 2  العدد

  %60  %23  %10  %7  النسبة
  . 2005من عمل الطالبة استنادا إلى نتائج الدراسة الميدانية  : المصدر    (*)(*)(*)(*)
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م!!ن جمل!!ة العين!!ة ال!!ذين اغل!!بھم % 53

يقومون بثEث إلى أربع رحEت في اليوم 

  .بنفس النسبة من خمس إلى ست رحEت وھؤ>ء يعملون بنقل الركاب عامة 

عدد الرحالت اليومية لسائقي الحافـالت  عدد الرحالت اليومية لسائقي الحافـالت  عدد الرحالت اليومية لسائقي الحافـالت  عدد الرحالت اليومية لسائقي الحافـالت  
(*)(*)(*)(*)

        

  رحEت 6-

5 

17%  

2005 .  

عدد الرحالت اليومية لسائقي الحافـالت  عدد الرحالت اليومية لسائقي الحافـالت  عدد الرحالت اليومية لسائقي الحافـالت  عدد الرحالت اليومية لسائقي الحافـالت  
(*)(*)(*)(*)

        

  

م!!ن خ!!ـEل تحلي!!ل النت!!ـائج تب!!ين أن أكث!!ـر الحاف!!ـEت الت!!ي ت!!ـعمل داخ!!ل الش!!عبية تعم!!ل عل!!ى نق!!ل الطالب!!ات و 

ث!م % . 70ف!ردا بنس!بة  21العامEت  بالدرجة  ا8ولى ، وبلغ عدد ا8ف!راد ال!ذين يعمل!ون عل!ى نق!ل الطالب!ات 

ك!ذلك نق!ل %. 20منھم م!ن يعم!ل عل!ى نق!ل الطالب!ات والع!ائEت بنس!بة 

الركاب وقليE ما يقومون برحEت خارج الشعبية >رتباطھم بمواعي!د نق!ل الطالب!ات والع!امEت إل!ى مدارس!ھم 

163 

53 ةيق!!وم معظ!!م س!!ائقي الح!!افEت برحل!!ة أو رحلت!!ين ف!!ي الي!!وم بنس!!ب

يقومون بثEث إلى أربع رحEت في اليوم %  17يقومون بنقل الطالبات والعامEت ، ثم بنسبة أقل حوالي 

بنفس النسبة من خمس إلى ست رحEت وھؤ>ء يعملون بنقل الركاب عامة 

عدد الرحالت اليومية لسائقي الحافـالت  عدد الرحالت اليومية لسائقي الحافـالت  عدد الرحالت اليومية لسائقي الحافـالت  عدد الرحالت اليومية لسائقي الحافـالت  ::::    84الجدولالجدولالجدولالجدول

 :أقوم يوميا 

-5  رحEت 4-3  رحلة 1-2

16 9 

53%  30  %  

2005من عمل الطالبة استنادا إلى نتائج الدراسة الميدانية  : المصدر  

عدد الرحالت اليومية لسائقي الحافـالت  عدد الرحالت اليومية لسائقي الحافـالت  عدد الرحالت اليومية لسائقي الحافـالت  عدد الرحالت اليومية لسائقي الحافـالت  : : : : 44الشكلالشكلالشكلالشكل

  .84استنادا إلى الجدول  من عمل الطالبة  : المصدر  

م!!ن خ!!ـEل تحلي!!ل النت!!ـائج تب!!ين أن أكث!!ـر الحاف!!ـEت الت!!ي ت!!ـعمل داخ!!ل الش!!عبية تعم!!ل عل!!ى نق!!ل الطالب!!ات و 

العامEت  بالدرجة  ا8ولى ، وبلغ عدد ا8ف!راد ال!ذين يعمل!ون عل!ى نق!ل الطالب!ات 

منھم م!ن يعم!ل عل!ى نق!ل الطالب!ات والع!ائEت بنس!بة يأتي في المرتبة الثانية  نقل الركاب و

الركاب وقليE ما يقومون برحEت خارج الشعبية >رتباطھم بمواعي!د نق!ل الطالب!ات والع!امEت إل!ى مدارس!ھم 

رحEت 5-6
17%

رحEت 3-4
30%

رحلة 1-2
53%

  

  

يق!!وم معظ!!م س!!ائقي الح!!افEت برحل!!ة أو رحلت!!ين ف!!ي الي!!وم بنس!!ب -

يقومون بنقل الطالبات والعامEت ، ثم بنسبة أقل حوالي 

بنفس النسبة من خمس إلى ست رحEت وھؤ>ء يعملون بنقل الركاب عامة . 

المصدر    (*)(*)(*)(*)                   

          

المصدر   (*)(*)(*)(*)                                                                    

  

م!!ن خ!!ـEل تحلي!!ل النت!!ـائج تب!!ين أن أكث!!ـر الحاف!!ـEت الت!!ي ت!!ـعمل داخ!!ل الش!!عبية تعم!!ل عل!!ى نق!!ل الطالب!!ات و -

العامEت  بالدرجة  ا8ولى ، وبلغ عدد ا8ف!راد ال!ذين يعمل!ون عل!ى نق!ل الطالب!ات 

يأتي في المرتبة الثانية  نقل الركاب و

الركاب وقليE ما يقومون برحEت خارج الشعبية >رتباطھم بمواعي!د نق!ل الطالب!ات والع!امEت إل!ى مدارس!ھم 

  .وأعمالھم 
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الرحالت التي تقوم بها الحافـالتالرحالت التي تقوم بها الحافـالتالرحالت التي تقوم بها الحافـالتالرحالت التي تقوم بها الحافـالت: : : :     85الجدولالجدولالجدولالجدول
(*)(*)(*)(*)

        

 :الشعبية في نقل  لأعمل على الحافلة داخ

  جميع الحا>ت  لرحEتا  لركاب عامةا  الطالبات والموظفات

21 6 1 2 

70%  20%  3%  7%  

  .  2005من عمل الطالبة استنادا إلى نتائج الدراسة الميدانية  : المصدر    (*)(*)(*)(*)            

نوع الركاب الذين يستخدمون الحافـالتنوع الركاب الذين يستخدمون الحافـالتنوع الركاب الذين يستخدمون الحافـالتنوع الركاب الذين يستخدمون الحافـالت:  :  :  :      45الشكلالشكلالشكلالشكل
(*)(*)(*)(*)
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  .85من عمل الطالبة استنادا إلى الجدول  : المصدر  (*)(*)(*)(*)                                                                                    
  

مرك!ز   –يعمل  أغلب سائقي  الحافEت  الذين  يعملون  على  نق!ل  الرك!اب  داخ!ل  الش!عبية عل!ى خ!ط الظھ!رة  -

لخدمي!ة ،ل!ذلك  نج!د  أن المدينة  نتيجة  لEرتباط  الكبير  ب!ين  الظھ!رة  ومرك!ز  المدين!ة م!ن  الناحي!ة التجاري!ة وا

فردا  يعملون على  خ!ط  مرك!ز المدين!ة  11، و% 63فردا  يعملون على  خط  طريق  الظھرة وبلغت نسبتھم 19

  %.37الذي ينقل الركاب من مركز المدينة إلى المؤتمرات ا8خرى وبلغت نسبتھم 

خطوط الطرق التي يعمل عليها سائقو  الحافـالتخطوط الطرق التي يعمل عليها سائقو  الحافـالتخطوط الطرق التي يعمل عليها سائقو  الحافـالتخطوط الطرق التي يعمل عليها سائقو  الحافـالت: : : :         86الجدولالجدولالجدولالجدول
(*)(*)(*)(*)

        

  :وھ بالمنطقة يهعمل علأالخط الذي 

  مركز المدينة  الظھرة

19 11 

63%  37%  
  .  2005من عمل الطالبة استنادا إلى نتائج الدراسة الميدانية  : المصدر      (*)(*)(*)(*)                  
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، حي!ث تخ!رج  %  65كما  أن  معظم  رحEت نقل الركاب خارج الشعبية  تكون  إلى شعبية ط!رابلس بنس!بة  -

.  س!رت  حس!ب العين!ة   إلىوأخيراً  % 33رحلة  كل ساعة من  تشاركيات نقل الركاب ثم إلى مصراته بنسبة  

س!!بة ال!!ذھاب إل!!ى س!!رت أكث!!ر م!!ن أم!!ا  زي!!ارة الس!!كان  ف!!ي  س!!يارات خاص!!ة فكان!!ت ن. ھ!!ذا بالنس!!بة  للح!!افEت 

  .مصراته بسبب الترابط ا>جتماعي الذي يربطھم بسكان تلك المنطقة 

الرحالت إلى الشعبيات المجاورةالرحالت إلى الشعبيات المجاورةالرحالت إلى الشعبيات المجاورةالرحالت إلى الشعبيات المجاورة:  :  :  :  87الجدولالجدولالجدولالجدول
(*)(*)(*)(*)

        

 :أقوم بنقل الركاب خارج الشعبية إلى 

  سرت  مصراته  طرابلس
5 3 1 

65%  33%  11%  
  . 2005من عمل الطالبة استنادا إلى نتائج الدراسة الميدانية  : المصدر    (*)(*)(*)(*)                

  

الرحالت إلى الشعبيات المجاورةالرحالت إلى الشعبيات المجاورةالرحالت إلى الشعبيات المجاورةالرحالت إلى الشعبيات المجاورة: : : :     46الشكلالشكلالشكلالشكل
    (*)(*)(*)(*)

        

                     
  .87من عمل الطالبة استنادا إلى الجدول: المصدر(*)(*)(*)(*)                                            

  
أم!ا لنق!ل الطالب!ات . السعر فھو تقريب!اً مناس!ب للس!ائق والراك!ب بالن!ـسبة للركوب!ة داخ!ل الش!عبية  صأمـا ما يخ-

م!ن حج!م العين!ة، والركوب!ة خ!ارج % 47دين!ارا بنس!بة  20دين!ارا ب!د> م!ن  25فكان يفضل السائقون أن تكـون 

من حجم % 67دينار وبلغت  3-2دينـارات ذلك يتقرر حسب المـسافة وكانت أعلى نسبة  5-3الشعبية تكون من 

  .العينة 
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طرابلسمصراتهسرت
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أسعار الركوبة بالحافـالتأسعار الركوبة بالحافـالتأسعار الركوبة بالحافـالتأسعار الركوبة بالحافـالت: : : :     88الجدولالجدولالجدولالجدول
(*)(*)(*)(*)

        

  النسبة  العدد  سعر الركوبة بالحاف0ت داخل الشعبية

  %70 21  ربع دينار

  %30  9  نصف دينار

  النسبة  العدد  سعر ركوب الطالبات والعامEت

  %47 14  دينار 20

  %43  13  دينار 25

  %10  3  دينار 30

  النسبة  العدد  الركوبة خارج الشعبيةسعر 

  %67 20  دينار 2-3

  %23  7  دينار 3-4

  %10  3  5دينار  -4

  .  2005من عمل الطالبة استنادا إلى نتائج الدراسة الميدانية  : المصدر    (*)(*)(*)(*)

، وھي نوعية قديم!ة وتس!تخدم للنق!ل %47راكبا بنسبة  27أغلب الحافEت الموجودة بالشعبية من نوع حمولة-

داخل الشعبية حيث قام ا8فراد بشرائھا من بعضھم  ، وأكثرھا  كانت  لمؤسسات  الدولة  قامت ببيعھ!ا  نتيج!ة 

لEس!!تغناء عنھ!!ا أو انتھ!!اء عمرھ!!ا ا>فتراض!!ي ،  ل!!ذا معظ!!م ھ!!ذا الن!!وع ق!!ديم ومتآك!!ل خاص!!ة وان س!!ائقى ھ!!ذه 

راكب!ا ن!وع افيك!و وبلغ!ت نس!بتھم  24 الحافEت يعانون من عدم توفر قطع الغيار،وبنس!بة أق!ل ح!افEت حمول!ة

،وملكية الحافEت التي تعمل سأما الحافEت التي تقوم بنقل الركاب خارج الشعبية فھي من نوع مرسيد%. 23

أم!ا الت!ي تعم!ل خ!ارج الش!عبية فھ!ي مل!ك لتش!اركيات . داخل الشعبية ملك لeفراد الذين يقومون بالعم!ل عليھ!ا 

  . تقوم بھذا العمل 

نوعية الحافـالت الموجودة داخل الشعبيةنوعية الحافـالت الموجودة داخل الشعبيةنوعية الحافـالت الموجودة داخل الشعبيةنوعية الحافـالت الموجودة داخل الشعبية: : : :     89الجدولالجدولالجدولالجدول
(*)(*)(*)(*)

        

 :نوعية الحاف0ت الموجودة داخل الشعبية 

  .راكب 24حافلة حمولة   حافلة صغيرة  راكب 27حافلة حمولة 

14 9 7 

47%  30%  23%  
  .2005من عمل الطالبة استنادا إلى نتائج الدراسة الميدانية  : المصدر   (*)(*)(*)(*)
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سبب اختيار ھذه المھنة كانت اfجابة م!ابين ع!دم ت!وفر ف!رص عم!ل ف!ي مج!ال عند سؤال سائقي الحافEت عن -

م!نھم ك!انوا قب!ل عملھ!م % 23التخصص ، حيث نسبة كبيرة منھم خريجو جامعات ومعاھد عليا ، حيث إن نس!بة

 و المس!رحين% 47سائقين طلبة في ھذه المعاھد والكليات، والنسبة ا8كبر كانت لمن > يملك!ون عم!E ونس!بتھم 

منھم يعملون في ھذا المجال لتحس!ين دخ!ولھم  وھ!ؤ>ء يعمل!ون ف!ي وظ!ائف >  ةمن القوات المسلحة ، بينما نسب

س!اھم . يغطي دخلھم منھا حاجاتھم وحاجات أسرھم، فيقومون بھذا العمل بعد انتھاء العمل الرسمي ف!ي الوظيف!ة 

أم!ا . من جملة أفراد العين!ة % 47لسائقين وبنسبة العمل على الحافلة في حل العديد من المشاكل المادية لھؤ>ء ا

من حجم العينة يفضلون العمل صباحاً لع!دة أس!باب %46عن أفضل ا8وقات للعمل في اليوم فكان أغلبھم وبنسبة

  -:أھمھا 

تعم!ل ف!ي % 5أن ا8عمال والدراسة تكون في الفترة الصباحية ، وان الجو في الص!باح مناس!ب للعم!ل، ونس!بة  

  .باقي النسبة للعمل مساءاً حيث تكون الطرق أقل ازدحاما.  تلبية حاجتھم وحاجات أسرتھم  أي وقت ل

المهنة السابقة لسائقي الحافـالتالمهنة السابقة لسائقي الحافـالتالمهنة السابقة لسائقي الحافـالتالمهنة السابقة لسائقي الحافـالت: : : : 90الجدولالجدولالجدولالجدول
(*)(*)(*)(*)

        

  :قبل العمل على الحافلة كانت مھنتي

 لم يكن لدي عمل  القوات المسلحة  عمل حر  طالب

7 4 5 14 

23%  13%  17%  47%  
  .2005الطالبة استنادا إلى نتائج الدراسة الميدانية  من عمل  : المصدر      (*)(*)(*)(*)            

سبب اختيار مهنة قيادة الحافـلةسبب اختيار مهنة قيادة الحافـلةسبب اختيار مهنة قيادة الحافـلةسبب اختيار مهنة قيادة الحافـلة: : : : 91الجدولالجدولالجدولالجدول
(*)(*)(*)(*)

        

 :سبب اختيار ھذه المھنة ھو 

  لعدم وجود فرص عمل في مجال التخصص لتحسين الدخل

14 16 

47%  53%  
  . 2005من عمل الطالبة استنادا إلى نتائج الدراسة الميدانية  : المصدر    (*)(*)(*)(*)     

يعمل  بعض المواطنين في قيادة الحافلة ونقل الركاب كمھنة أساسية لعدد منھم وعمل إضافي لبعضھم اhخر ،  -

ين  تب!.  رغبة منھم في تحسين وضعھم المادي من جھة  ، ولعدم حصول آخرين على عم!ل أخ!ر م!ن جھ!ة أخ!رى 

فردا من أفراد العينة ساھم ف!ي العم!ل عل!ى الحافل!ة ف!ي تحس!ين أوض!اعه المادي!ة بص!ورة  19الدراسة الميدانية أن 

  .، والنسبة الباقية ساھم العمل في تحسن بنسبة جيدة%63كبيرة وكانت نسبتھم 
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الماديةالماديةالماديةالمادية        تتتتمشكالمشكالمشكالمشكالالالالالالحافـلة في حل  الحافـلة في حل  الحافـلة في حل  الحافـلة في حل  مساهمة  مساهمة  مساهمة  مساهمة  : : : :     92الجدول  الجدول  الجدول  الجدول  
(*)(*)(*)(*)

        

  : المادية لمشاكالالحافلة أو سيارة ا5جرة في حل  العمل على  ھل ساھم

  إلى حد ما نعم

19 11 

63%  73%  

  . 2005من عمل الطالبة استنادا إلى نتائج الدراسة الميدانية  : المصدر    (*)(*)(*)(*)      

أفضل األوقـات لقيادة الحافـلة في اليوم  أفضل األوقـات لقيادة الحافـلة في اليوم  أفضل األوقـات لقيادة الحافـلة في اليوم  أفضل األوقـات لقيادة الحافـلة في اليوم  : : : : 93الجدولالجدولالجدولالجدول
(*)(*)(*)(*)

        

 :ما ھي أفضل ا5وقات للعمل في اليوم 

  في أي وقت  في المساء  في منتصف النھار  الباكرفي الصباح 

14 3 5 8 

46%  27%  10%  17%  
  .2005من عمل الطالبة استنادا إلى نتائج الدراسة الميدانية  : المصدر   (*)(*)(*)(*)     

أفضل األوقـات لقيادة الحافـلة في اليومأفضل األوقـات لقيادة الحافـلة في اليومأفضل األوقـات لقيادة الحافـلة في اليومأفضل األوقـات لقيادة الحافـلة في اليوم:  :  :  :      47الشكلالشكلالشكلالشكل
(*)(*)(*)(*)

                                   

  

  .93من عمل الطالبة استنادا إلى الجدول: المصدر  (*)(*)(*)(*)                                                                                                    

  
من أكثر المشاكل التي تواجه سائقي الحافEت ھي ا>زدحام خاص!ة ف!ي أوق!ات ال!ذروة عن!د خ!روج الط!Eب  -

ى الطريق العام يكون  ا>زدحام كبيراً أمام المدارس والكلية التي تقع عل. من مدارسھم والعاملين من وظائفھم 

في أي وقت
27%

في المساء
في منتصف النھار17%

10%

في الصباح الباكر
46%
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المشكلة ا8خرى الت!ي تواج!ه س!ائقي الح!افEت وب!اقي الس!ائقين ع!دم وج!ود إش!ارات وعEم!ات مروري!ة ف!ي . 

كم!ا  يش!كو . كذلك تغيب شرطي المرور أمام ا8ماكن المزدحمة والمؤسس!ات لتنظ!يم حرك!ة الس!ير . الشعبية  

، وا>زدح!ام %31على  الحافلة و بلغت نس!بتھم سائقو الحافEت من التشققات والتصدعات بالطرق التي تؤثر 

من حجم العينة، وا8تربة  والغبار والطرق  الترابي!ة % 22نتيجة لعدم وجود  شرطي  المرور وبلغت نسبتھم 

و مض!!ايقات الش!!باب ، والمح!!Eت التجاري!!ة عل!!ى ج!!انبي الطري!!ق الت!!ي تش!!غل الس!!ائق أثن!!اء القي!!ادة ، وع!!رض 

 .بحيث يؤثر على الطريق  المنتجات أمام ھذه المحEت

المشاكل التي يواجهها سائقو الحافـالت  المشاكل التي يواجهها سائقو الحافـالت  المشاكل التي يواجهها سائقو الحافـالت  المشاكل التي يواجهها سائقو الحافـالت  : : : : 94الجدولالجدولالجدولالجدول
(*)(*)(*)(*)

        

  :المشاكل التي يواجھھا سائقو الحاف0ت 

  عدم وجود شرطي مرور التشققات والتصدعات  قلة محطات  ازدحام

11 7 10 8  

28%  19%  31%  22%  
  . 2005من عمل الطالبة استنادا إلى نتائج الدراسة الميدانية  : المصدر    (*)(*)(*)(*)

األشياء التي تزعج سائقى الحافـالت  األشياء التي تزعج سائقى الحافـالت  األشياء التي تزعج سائقى الحافـالت  األشياء التي تزعج سائقى الحافـالت  : : : : 95الجدولالجدولالجدولالجدول
(*)(*)(*)(*)

        

  :يزعجني  ھو الذي  فأنالحافلة  يعند قيادت
  التشققات  ا8تربة والغبار  زحمة السير

15 8 19 

36%  19%  45%  
  . 2005من عمل الطالبة استنادا إلى نتائج الدراسة الميدانية  : المصدر    (*)(*)(*)(*)

من خEل الدراسة الميدانية تبين أن أغلب سائقي الحافEت يرون من ا8فضل ت!وفر بع!ض ا8ش!ياء الت!ي الش!عبية  -   

وج!ود    -:ا8ش!ياء م!ن ھ!ذه . بحاجتھا ، و حل العديد من  المش!اكل  الت!ي يتع!رض لھ!ا س!ائقو الح!افEت والمواطن!ون

ك!ان ع!دد ا8ف!راد ال!ذين . تسعيرة  مناسبة يراعى فيھا المسافة من جھة وسعر الوقود وقط!ع الغي!ار م!ن جھ!ة أخ!رى 

م!!ن الحاج!!ات الض!!رورية ا8خ!!رى ت!!وفير مراك!!ز مخصص!!ة لص!!يانة %. 27ف!!ردا بنس!!بة  19نص!!حوا ب!!ذلك ح!!والي 

  . فردا   15كان عدد ا8فراد الذين يرون ذلك . وريات الحافEت وليس ورشا عادية تفتقر إلى العديد من الضر

كذلك توفير محطات لوقوف الحافEت تكون في أماكن محددة ومعروفة وواسعة م!ن المدين!ة  وأم!اكن أم!ام الم!دارس 

 ف!ردا  13بلغ عدد  أفراد  العينة  الذين  يؤكدون عل!ى  ذل!ك  .والكليات حتى > يحدث تواجدھا إرباكا لحركة المرور 

 8،  كذلك  وجود طريق  مخصص  لمرور  الحافEت  وإن  كان من  يرى  ذلك عدد  قليل وصل  إلى % 24بنسبة

، كما يرى سائقو الحافEت  من الضروري  تنسيق  وق!ت  خ!روج  الطلب!ة م!ن  الم!دارس ،  و > %15أفراد بنسبة 
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م!!ن  مدارس!!ھم ، و الطلب!!ة م!!ن معاھ!!دھم يك!!ون  ف!!ي  نف!!س  الوق!!ت حت!!ى > يح!!دث  ازدح!!ام  نتيج!!ة خ!!روج التEمي!!ذ 

  .وكلياتھم من جھة ، و وقوف الحافEت أمام ھذه المؤسسات مما يزيد من حدة ا>زدحام

متطلبات من الضروري تواجدها بالشعبية  متطلبات من الضروري تواجدها بالشعبية  متطلبات من الضروري تواجدها بالشعبية  متطلبات من الضروري تواجدها بالشعبية  : : : :     96الجدولالجدولالجدولالجدول
(*)(*)(*)(*)

        

 :من ا5فضل إذا كان ھناك 
  الحافEت مراكز مخصصة لصيانة  تسعيرة محددة للركاب  محطات للحافEت  طريق للحافEت

8 13 19 15 

15%  24%  27%  34%  
  . 2005استنادا إلى نتائج الدراسة الميدانية    الطالبةمن عمل  : المصدر      (*)(*)(*)(*)    

  

�ً�����:��−:א�!� ���������������א���א���א���א����א���������� �

الوحي!د للش!عبية بك!ل م!ا تعمل الشاحنات على توفير السلع التي تحتاجھا الشعبية حيث تعد الش!احنات الم!زود 

يلزمھا من سلع ومواد ضرورية تق!وم بتوفيرھ!ا م!ن الش!عبيات المج!اورة مث!ل ش!عبية ط!رابلس ، و مص!راته 

كم!ا ي!تم .  ك!ذلك مؤسس!ة الس!لع التمويني!ة بط!رابلس .  حيث يوجد الميناء الذي تجلب من!ه الش!احنات س!لعھا 

كما تقوم بنقل وجلب . ھربائية ومواد البناء وغيرھا  جلب البضائع ا8خرى من ھذه الشعبيات مثل المواد الك

كما ان الشاحنات تعمل داخل الشعبية في نقل م!واد . الحيوانات من الشعبيات المجاورة مثل سرت والقريات 

م!ن خ!Eل . البناء والمنتجات الزراعي!ة والص!ناعية الموج!ودة إل!ى أم!اكن التوزي!ع  داخ!ل الش!عبية وخارجھ!ا

تبين أن أغلب ال!ذين يعمل!ون ف!ي قي!ادة الش!احنات ھ!م م!ن ال!ذين ك!انوا ض!من 97ة و الجدول الدراسة الميداني

يلي ذلك الذين > يعرفون عمE غير ھذا العمل %. 30أفراد بنسبة  9العاملين بالقوات المسلحة و بلغ عددھم 

تخرجھم لم يحصلوا  ، ومن ثم فالذين كانوا يدرسون وعند%23 ةأفراد من أفراد العينة بنسب7و يبلغ عددھم 

أم!ا ال!ذين ك!انوا ف!ي أعم!ال ح!رة كالتج!ارة فق!د بل!غ ع!ددھم %. 20أفراد بنس!بة  6على وظائف وبلغ عددھم 

  .الخ...أفراد ، بينما باقي العدد كان بين من كان يعمل شرطيا ومن كان يعمل ميكانيكيا 5

المهنة السابقة لسائق الشاحنة  المهنة السابقة لسائق الشاحنة  المهنة السابقة لسائق الشاحنة  المهنة السابقة لسائق الشاحنة  :  :  :  :  97الجدولالجدولالجدولالجدول
(*)(*)(*)(*)

        

 :العمل على الشاحنة ھي كانت مھنتي قبل 

  ميكانيكي > يملك عمل القوات المسلحة طالب  شرطي أعمال حرة

5 2 6 9 7 1  

17%  7%  20%  30%  23%  3%  
  .2005من عمل الطالبة استنادا إلى نتائج الدراسة الميدانية  : المصدر    (*)(*)(*)(*)

  

الش!عبية ، و ھ!ؤ>ء بل!غ  جمن حمولة داخل الش!عبية أو خ!ار ريعمل   اغلب سائقي  الشاحنات  في نقل كل  ما توف  -

كما أن ھناك من يعمل داخل الشعبية في نقل مواد البناء سواء المتوفرة داخل %. 26أفراد من العينة بنسبة  6عددھم 
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يعمل!ون ف!ي أف!راد م!ن العين!ة  5أن  98بينت الدراسة الميدانية و الج!دول . الشعبية أو بجلبھا من الشعبيات المجاورة 

كما يقوم بعض السائقين بنقل الحيوانات و أعEفھا إلى % . 17نقل مواد البناء ، ومثلھم في نقل المواد الغذائية بنسبة 

يق!وم .  الشعبيات المجاورة في مواسم الجفاف لترعى في تل!ك المراع!ي مث!ل مراع!ي س!رت ونقلھ!ا لغ!رض التج!ارة 

  .دوات الكھربائية من الشعبيات المجاورةبعض السائقين بجلب المواد المنزلية و ا8

الوظيفة التي تؤديها الشاحنة  الوظيفة التي تؤديها الشاحنة  الوظيفة التي تؤديها الشاحنة  الوظيفة التي تؤديها الشاحنة  ::::    98الجدول  الجدول  الجدول  الجدول  
(*)(*)(*)(*)

        

 : تخدم الشاحنة لنقلأس

  سبقكل ما   أدوات كھربية  مواد بناء  ھاعEفالحيوانات و أ  مواد منزلية  لمواد الغذائيةا

5 3 8 5  3 6 

17%  10%   26%  17%  10%  20%  
  .2005من عمل الطالبة استنادا إلى نتائج الدراسة الميدانية  : المصدر    (*)(*)(*)(*)

ل!وحظ أن الش!احنات تكث!ر حركتھ!ا ف!ي فت!رات معين!ة م!ن الي!وم وتك!اد   99عند القيام بالدراسة الميداني!ة والج!دول-

بية أو تختفي في فترات أخرى ، حيث تنشط الحركة مع ساعات الص!باح ا8ول!ى وتك!ون رحEتھ!ا إم!ا خ!ارج الش!ع

 6إل!ى  5من تحليل نتائج ا>ستمارة تبين أن أكثر أصحاب الشاحنات يقومون بعدد . لديھم أكثر من رحلة في اليوم 

 4إل!ى  3بينم!ا ال!ذين يقوم!ون م!ن . م!ن حج!م العين!ة% 34أف!راد وبل!غ نس!بتھم  10رحEت في اليوم و بلغ عددھم 

ن يقوم برحلتين فق!ط ف!ي ا8س!بوع وھ!ؤ>ء نوع!ان ن!وع ھناك م. من حجم العينة% 27أفراد بنسبة8رحEت بلغوا 

أخرى يعمل على الشاحنة في أوقات فراغه ،  ونوع آخر يعمل على نقل حم!و>ت إل!ى خ!ارج الش!عبية  للديه أعما

رح!Eت ف!ي ا8س!بوع  8و 7النوع ا8خير م!ن ع!دد ال!رحEت ب!ين . وقليل ما يقوم بنقل الحمولة إلى داخل الشعبية 

 4اخل الشعبية و بل!غ ع!دد أف!راد العين!ة وھذه الرحEت تكون في الغالب لنقل مواد البناء المتوفرة في التشاركيات د

  . من حجم العينة%  13أفراد بنسبة 

عدد الرحالت األسبوعية لشاحنات  عدد الرحالت األسبوعية لشاحنات  عدد الرحالت األسبوعية لشاحنات  عدد الرحالت األسبوعية لشاحنات  : : : : 99الجدول  الجدول  الجدول  الجدول  
(*)(*)(*)(*)
        

 :تقريباً  قوم بھا في ا5سبوع داخل المنطقةأعدد الرح0ت التي 

  غير مبين 7-8 5-6 3-4 1-2

7 8 10 4 1  
23%  27%  34%  13%  3%  

  .2005من عمل الطالبة استنادا إلى نتائج الدراسة الميدانية  : المصدر    (*)(*)(*)(*)            
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م!ن الدراس!ة الميداني!ة . أما المسافة التي يقطعھا السائقون في ا8سبوع فھي تتزايد بزيادة عدد ال!رحEت  -

من % 62كم  داخل الشعبية بنسبة  100و 50فردا  يقطعون في ا8سبوع مابين  18تبين أن  100والجدول 

  .من حجم العينة% 21أفراد بنسبة 6كم فأكثر فبلغ عددھم  101أما الذين يقطعون مسافة . حجم العينة 

ا لمنطقة لسائقي الشاحنات  ا لمنطقة لسائقي الشاحنات  ا لمنطقة لسائقي الشاحنات  ا لمنطقة لسائقي الشاحنات  داخل  داخل  داخل  داخل      ية  ية  ية  ية  عدد الرحالت األسبوععدد الرحالت األسبوععدد الرحالت األسبوععدد الرحالت األسبوع: : : : 100الجدولالجدولالجدولالجدول
(*)(*)(*)(*)
        

  :حوالي تقريباً في ا5سبوع داخل الشعبية قطعھا أالتي  ةالمساف

  غير مبين  فما فوق-101  كم 50-100

18 6 5 

62% 21% 17% 
  .2005من عمل الطالبة استنادا إلى نتائج الدراسة الميدانية  : المصدر    (*)(*)(*)(*)          

باfضافة إلى الرحEت التي يقوم بھا سائقو الشاحنات داخل الشعبية ھناك رحEت أخرى يقوم!ون بھ!ا خ!ارج   -

الشعبية لتوفير العديد من المنتجات والسلع التي تحتاجھا الش!عبية ، ونق!ل المنتج!ات والس!لع الفائض!ة م!ن الش!عبية 

ت في الشھر حيث بلغ عدد أفراد العينة الذين رحE 4إلى  3أكثر عدد رحEت بلغت من . إلى الشعبيات ا8خرى 

رح!Eت ش!ھرياً  6-5بينما بل!غ ع!دد ال!ذين يقوم!ون ب!ـ%. 33أفراد  بنسبة  10رحEت حوالي  4-3يقومون بعدد 

أف!راد  بنس!بة  6رحEت شھريا ح!والي  8-7وصل عدد ا8فراد الذين يقومون بعدد % . 23أفراد بنسبة 7حوالي 

الس!بب ھ!و أن بع!ض ال!رحEت تتج!ه %. 10أف!راد بنس!بة 3رحEت إلى  9ومون بـينخفض عدد الذين يق%. 20

  . إلى الشعبيات البعيدة  التي يستغرق الوصول إليھا عدة أيام 

    داخل الجماهيريةداخل الجماهيريةداخل الجماهيريةداخل الجماهيرية    ية  ية  ية  ية  لشهر لشهر لشهر لشهر ا  ا  ا  ا          عدد الرحالتعدد الرحالتعدد الرحالتعدد الرحالت: : : :     101الجدول  الجدول  الجدول  الجدول  
(*)(*)(*)(*)
        

 :حوالي قوم بھا في  الشھر إلى داخل الجماھيريةأعدد الرح0ت التي 

  غير مبين  فما فوق– 9 7-8 5-6 3-4 1-2

2 10 7 6 3 2  

7%  33%  23%  20%  10%  7%  
  .2005من عمل الطالبة استنادا إلى نتائج الدراسة الميدانية  : المصدر    (*)(*)(*)(*)  

يختلف متوسط المسافة التي يقطعھا ھ!ؤ>ء الس!ائقون ف!ي الش!ھر داخ!ل الجماھيري!ة ، إ> أن الع!دد ا8كب!ر يقط!ع -

فردا بنس!بة  13عدد أفراد العينة الذين يقطعون ھذه المسافة حوالي .كم في الشھر  500-200مسافة تتراوح بين 

  .وأكثر بحسب عدد الرحEت و موقع الشعبية  501أفراد في الشھر حوالي  7، ويقطع حوالي % 65
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المسافة التي يقطعها سائقو الشاحنات شهرياً داخل الجماهيريةالمسافة التي يقطعها سائقو الشاحنات شهرياً داخل الجماهيريةالمسافة التي يقطعها سائقو الشاحنات شهرياً داخل الجماهيريةالمسافة التي يقطعها سائقو الشاحنات شهرياً داخل الجماهيرية: : : : 102الجدول  الجدول  الجدول  الجدول  
(*)(*)(*)(*)
        

 :في الشھر داخل الجماھيرية حواليقطعھا أالتي  ةالمساف

  غير مبين    قكم فما فو  501  كم500 – 200

13 7 10  

44%  33%  23%  
  .2005من عمل الطالبة استنادا إلى نتائج الدراسة الميدانية  : المصدر    (*)(*)(*)(*)         

ط!رابلس و مص!راته لت!وفير العدي!د تبين أن أكثر الشاحنات تتجه إلى ش!عبية  103من الدراسة الميدانية والجدول  -

إضافة إلى توفير مواد البناء من شعبية مصراته ، ومن ثم شعبية . من المستلزمات من مينائي طرابلس و مصراته 

ث!!م ت!!نخفض ع!!دد ال!!رحEت إل!!ى الش!!عبيات ا8خ!!رى  وذل!!ك وف!!ق ا8ھمي!!ة .  بنغ!!ازي ويليھ!!ا ش!!عبية س!!رت و زلي!!تن 

  .والمسافة 

الحمولة  منها و إليهاالحمولة  منها و إليهاالحمولة  منها و إليهاالحمولة  منها و إليها        للللشعبيات والمناطق التي تنقـشعبيات والمناطق التي تنقـشعبيات والمناطق التي تنقـشعبيات والمناطق التي تنقـأكثر الأكثر الأكثر الأكثر ال: : : :     103الجدول  الجدول  الجدول  الجدول  
(*)(*)(*)(*)

        

 :أكثر الشعبيات و المناطق التي أقوم بنقل الحمو:ت منھا و إليھا ھي

س
ابل
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ص
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20 9 19 2 11 9 8 5 5 5 5 2 2  2  

18%  9%  17%  2%  11%  9%  8%  5%  5%  5%  5%  2%  2%  2%  

  .2005من عمل الطالبة استنادا إلى نتائج الدراسة الميدانية  : المصدر    (*)(*)(*)(*)

  

أف!راد م!ن  6بھ!ذه ال!رحEت قليل!ون حي!ث > يتع!دون  نأما الرحEت خارج الجماھيرية ف!إن ال!ذين يقوم!و   -

. رحEت في الش!ھر   4-3بينما يقوم اثنان منھم بـ. منھم برحلة أو رحلتين في الشھر  4يقوم .  أفراد العينة 

  . بقية أفراد العينة > يخرجون في رحEت خارج الجماھيرية

        (*)(*)(*)(*)لسائقي الشاحنات  لسائقي الشاحنات  لسائقي الشاحنات  لسائقي الشاحنات          خارج الجماهيريةخارج الجماهيريةخارج الجماهيريةخارج الجماهيرية        ية  ية  ية  ية  عدد الرحالت الشهر عدد الرحالت الشهر عدد الرحالت الشهر عدد الرحالت الشهر : : : :     104الجدولالجدولالجدولالجدول

  :عدد الرح0ت التي تقوم بھا في  الشھر إلى خارج الجماھيرية

 > يوجد 3-4 1-2

4 2 24 

13%  7%  80%  
  .2005من عمل الطالبة استنادا إلى نتائج الدراسة الميدانية  : المصدر    (*)(*)(*)(*)                        
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،كما أن نوعية الطريق تؤثر على س!عر تختلف أسعار الحمولة حسب نوع الحمولة واتجاه الرحلة والمسافة -

. م!ن أف!راد العين!ة راض!ون ع!ن س!عر الحمول!ة % 40أن  105تبين الدراس!ة الميداني!ة  والج!دول . الحمولة 

أن % 27ت!رى نس!بة . م!ن نس!بة العين!ة % 33بينما كان!ت نس!بة ال!ذين ي!رون أن س!عر الحمول!ة قلي!ل ح!وإلى

  .غير مEئم  ا8سعار مEئمة لبعض الحمو>ت والبعض اhخر

        (*)(*)(*)(*)أسعار الحمولة  أسعار الحمولة  أسعار الحمولة  أسعار الحمولة  الرضا عن   الرضا عن   الرضا عن   الرضا عن   : : : : 105الجدولالجدولالجدولالجدول

  :ھل ترى أن أسعار الحمولة  مناسبة

  نوعا ما  >  نعم

12 10 8 

40%  33%  27%  
  .2005من عمل الطالبة استنادا إلى نتائج الدراسة الميدانية  : المصدر    (*)(*)(*)(*)    

        (*)(*)(*)(*)أسعار الحمولة  أسعار الحمولة  أسعار الحمولة  أسعار الحمولة  الرضا عن   الرضا عن   الرضا عن   الرضا عن   : : : :     48الشكلالشكلالشكلالشكل

  

  .109من عمل الطالبة استنادا إلى الجدول: المصدر      (*)(*)(*)(*)                                                                                        

س!بق ال!ذكر أن أكث!!ر حرك!ة أص!!حاب الش!احنات تك!!ون ف!ي الص!!باح الب!اكر ، وھ!!ذا م!ا أكدت!!ه الدراس!ة الميداني!!ة  -

بينما .   من حجم العينة% 53فردا  يفضلون العمل في الصباح الباكر وكانت نسبتھم  16حيث إن 106والجدول 

  %.17أفراد يعملون في كل ا8وقات بنسبة  5، و% 30أفراد منھم العمل في المساء بنسبة 9يفضل 

  

نوعا ما
27%

<
33%

نعم
40%
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        (*)(*)(*)(*)نة  نة  نة  نة  شاحشاحشاحشاحالالالاللعمل على  لعمل على  لعمل على  لعمل على  لللل    األوقـاتاألوقـاتاألوقـاتاألوقـات        فضلفضلفضلفضلأأأأ:   :   :   :   106الجدول  الجدول  الجدول  الجدول  

  :نة في العمل على شاح أوقات فضلأ

  كل ا8وقات  المساء  الصباح

16 9 5 

53%  30%  17%  
  .2005من عمل الطالبة استنادا إلى نتائج الدراسة الميدانية  : المصدر    (*)(*)(*)(*)                

من الشروط التي نص عليھا القانون لسائقي الشاحنات وجود مساعد أو مرافق لسائق الشاحنة ، نتيجة التعب  الذي   -

الدراسة الميدانية و الجدول من . يحل بالسائق أثناء القيادة و خاصة المسافات الطويلة ، ويؤدى إلى حدوث الحوادث 

لديھم من يساعدھم في قيادة   14لديھم من  يساعدھم في قيادة الشاحنة، و دمن أفراد  العينة > يوج 12تبين  أن  107

الشاحنة ، وھناك من رفض اfجابة عن ھذا السؤال ، وھذا إخEل بالقانون ويؤدي إل!ى عواق!ب وخيم!ة عل!ى الس!ائق 

  . والمواطن والحمولة

        (*)(*)(*)(*)    في قيادة الشاحنةفي قيادة الشاحنةفي قيادة الشاحنةفي قيادة الشاحنةوجود مساعد  وجود مساعد  وجود مساعد  وجود مساعد      : : : : 107لجدوللجدوللجدوللجدولاااا

  :ھل ساعدك أحد في قيادة الشاحنة

  >  نعم

14 16 

47%  53%  
  .2005من عمل الطالبة استنادا إلى نتائج الدراسة الميدانية  : المصدر    (*)(*)(*)(*)                            

 23العينة اشتروا الشاحنات من أف!راد ، وبل!غ ع!ددھم تبين أن أغلب أفراد  108من الدراسة الميدانية والجدول  -

أم!ا ال!ذين %. 76فردا ومعظم ھؤ>ء الس!ائقين اش!تروا ش!احناتھم م!ن أف!راد خ!ارج الش!عبية وكان!ت نس!بة ھ!ؤ>ء 

أم!!ا ال!!ذين % . 10أف!!راد بنس!!بة  3اش!!تروا ش!!احناتھم م!!ن تش!!اركية ت!!وفر ھ!!ذا الن!!وع م!!ن المركب!!ات فبل!!غ ع!!ددھم 

  % .7ھم من خEل برنامج التحول إلى اfنتاج فھم اثنان فقط بنسبة تحصلوا على شاحنات

        (*)(*)(*)(*)الجهة التي وفرت الشاحنةالجهة التي وفرت الشاحنةالجهة التي وفرت الشاحنةالجهة التي وفرت الشاحنة: : : :     108الجدولالجدولالجدولالجدول

 :الجھة التي اشتريت منھا الشاحنة ھي 

  غير مبين  التحول لlنتاج  فرادا8من   خاصة تشاركية

3 23 2 2  

10%  76%  7%  7%  
  .2005من عمل الطالبة استنادا إلى نتائج الدراسة الميدانية  : المصدر    (*)(*)(*)(*)                                    
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، فإنھ!ا تكل!ف س!ائقي الش!احنات مب!الغ عالي!ة نتيج!ة >رتف!اع  لش!احنةوقط!ع الغي!ار ل ص!يانةال ةتكلف! أما ع!ن -  

وم!ن الدراس!ة الميداني!ة . أثر سلباً على الش!احنة يأسعار قطع الغيار من جھة  ، إضافة  إلى تدھور الطرق الذ

تكلفھم صيانة الشاحنة مبالغ مرتفعة وباقي أفراد % 83فردا من أفراد العينة بنسبة  25تبين أن  109والجدول 

  .السبب يعود إلى أن الشاحنات >زالت جديدة وليست بحاجة إلى صيانة. العينة > تكلفھم 

        (*)(*)(*)(*)    لشاحنةلشاحنةلشاحنةلشاحنةلللل    ع الغيارع الغيارع الغيارع الغياروقطوقطوقطوقط        صيانةصيانةصيانةصيانةة الة الة الة التكلفتكلفتكلفتكلف: : : : 109الجدولالجدولالجدولالجدول

  :اكبير االشاحنة مبلغ وقطع غيار تكلفك صيانة

  > نعم

25 5 

83%  17%  

  .2005من عمل الطالبة استنادا إلى نتائج الدراسة الميدانية  : المصدر    (*)(*)(*)(*)                                                                                                

  

تب!ين الدراس!ة . العمل على الشاحنة متعب وشاق ، إ> أنه يوفر دخE ماديا > بأس به 8صحاب ھذه الشاحنات  -

من % 38فردا كان  السبب وراء امتEكھم الشاحنة رغبتھم  في العمل الحر وكانت بنسبة  12أن  110الميدانية 

أف!راد ي!رون أن  7،و م!ن حج!م العين!ة %34ة ف!ردا ل!م يحص!لوا عل!ى وظيف!ة أساس!ية بنس!ب 11بينم!ا. حجم العينة

  .الخدمة عليھا مربحة

        (*)(*)(*)(*)    الشاحنةالشاحنةالشاحنةالشاحنة        امتالكامتالكامتالكامتالكالسبب وراء  السبب وراء  السبب وراء  السبب وراء          : : : : 110الجدولالجدولالجدولالجدول

 :ھو ك الشاحنةئالسبب وراء شرا

  غير مبين   الخدمة عليھا مربحة  رغبتي في العمل الحر  عدم الحصول على  راتب أساسي

11 12 7 2  

34%  38%  22%  6%  

  .2005من عمل الطالبة استنادا إلى نتائج الدراسة الميدانية  : المصدر    (*)(*)(*)(*)

  

سائقو الشاحنات ف!ي الع!ادة > يك!ون ل!ديھم عم!ل بص!ورة مس!تمرة ، فق!د يبق!ى أس!بوعا أو أكث!ر ب!دون عم!ل  - 

ل!ذا  .  أما  الذين  ينضمون  إلى  تشاركيات وش!ركات فل!ديھم أي!ام للراح!ة . وھؤ>ء  العاملون  لحساب أنفسھم 

ف!ردا م!ن  19ل أخرى ، وھؤ>ء بلغ ع!ددھم تجد الكثير منھم في ا8يام التي > يوجد بھا عمل يعملون في أعما

  .من حجم العينة% 37فردا  بنسبة  11بينما بلغ من  يعمل على الشاحنة  فقط % .  63أفراد العينة بنسبة 
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        (*)(*)(*)(*)        آخر إلى جانب قيادة الشاحنةآخر إلى جانب قيادة الشاحنةآخر إلى جانب قيادة الشاحنةآخر إلى جانب قيادة الشاحنة        عمالعمالعمالعمالسائقون يملكون  سائقون يملكون  سائقون يملكون  سائقون يملكون  : : : :     111الجدول  الجدول  الجدول  الجدول  

  :  لك عمل آخر إلى جانب قيادة الشاحنةتم

  > نعم

19 11 

63%  37%  
  .2005من عمل الطالبة استنادا إلى نتائج الدراسة الميدانية  : المصدر     (*)(*)(*)(*)               

أف!راد  بنس!بة  9، و%33أف!راد بنس!بة 10عند سؤال ھؤ>ء إذا كانوا موفقين في العملين مع!اّ ك!ان ع!دد الم!وفقين - 

  .تي تواجھھم من حين إلى آخركانوا نوعاًُ◌ ما موفقين في عمليھم مع وجود بعض الصعوبات ال30%

        (*)(*)(*)(*)            قيادة الشاحنةقيادة الشاحنةقيادة الشاحنةقيادة الشاحنة        مدى توفيق  السائقين بين أعمالهم األساسية ومدى توفيق  السائقين بين أعمالهم األساسية ومدى توفيق  السائقين بين أعمالهم األساسية ومدى توفيق  السائقين بين أعمالهم األساسية و: : : :     112الجدول  الجدول  الجدول  الجدول  

 :ھل أنت موفق في العملين    

  غير مبين  إلى حد ما  نعم

10 9 11  

33%  30%  37%  
  .2005من عمل الطالبة استنادا إلى نتائج الدراسة الميدانية  : المصدر    (*)(*)(*)(*)           

ھن!اك بع!ض الظ!واھر الس!!لبية الت!ي تعرق!ل حرك!ة س!!ير الش!احنات مث!ل  ض!يق ع!!رض الطري!ق ال!ذي > يس!!مح -

كذلك ا>زدح!ام %. 40فردا بنسبة 25بمرور الشاحنة ومركبات أخرى ، و بلغ عدد ا8فراد الذين يEحظون ذلك 

الطرق خاصة في أوقات الذروة ويزداد ا8مر سوءا إذا صادف م!رور الش!احنات ف!ي ذل!ك الوق!ت بل!غ ع!دد على 

ف!ردا أن!ه إذا ك!ان ھن!اك ط!رق مخصص!ة  14ي!رى %. 23ف!ردا بنس!بة  17أفراد العينة الذين يثير اھتمامھم ذل!ك

كذلك م!ا يثي!ر ا>ھتم!ام ھ!و . لشاحنات لقلت ھذه السلبيات التي تظھر نتيجة مرور الشاحنات على الطرق العامة 

أف!!راد  6ع!دم وج!ود ش!!رطي الم!رور بص!ورة مس!!تمرة لت!نظم حرك!!ة الس!ير وبل!غ ع!!دد ا8ف!راد ال!ذين ي!!رون ذل!ك 

  %.10بنسبة

        (*)(*)(*)(*)الصورة السلبية التي  تزعج سائقي الشاحنات  الصورة السلبية التي  تزعج سائقي الشاحنات  الصورة السلبية التي  تزعج سائقي الشاحنات  الصورة السلبية التي  تزعج سائقي الشاحنات  : : : :     113الجدولالجدولالجدولالجدول

  :ي بصورة سلبية ھو الذي يثير اھتمامفأن الشاحنة  قيادتيعند 

  عدم وجود شرطي المرور  ضيق الطرق  وجود  طرق شاحنات عدم  ا>زدحام

17  14  25  6  

23%  27%  40%  10%  
  .2005من عمل الطالبة استنادا إلى نتائج الدراسة الميدانية  : المصدر    (*)(*)(*)(*)
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سبق اfشارة إلى أن العمل على الشاحنة مربح ومتعب في نفس الوقت ، حي!ث إن العدي!د م!ن ا8ف!راد تحس!نت ح!التھم -

من حجم العين!ة س!اھمت %  83بنسبة  يفردا  أ 25أن  114تبين الدراسة والجدول . المادية كثيراً بعد شراء الشاحنة 

ساھمت بنسبة قليلة ، بينما اثنان لم تس!اھم الش!احنة ف!ي %  10من ا8فراد بنسبة  3. المادية  مالشاحنة في حل  مشاكلھ

  .حل مشاكلھم المادية 8نھم لم تمر فترة طويلة على شرائھا 

        (*)(*)(*)(*)لسائقي الشاحنات  لسائقي الشاحنات  لسائقي الشاحنات  لسائقي الشاحنات          الماديةالماديةالماديةالمادية        المشاكلالمشاكلالمشاكلالمشاكل        الشاحنة في حلالشاحنة في حلالشاحنة في حلالشاحنة في حل        ةةةةساهمساهمساهمساهممممم: : : :     114الجدول  الجدول  الجدول  الجدول  

  :ساھمت الشاحنة في حل مشاكلك المادية

  >  ى حد ماإل  نعم

25 3 2 

83%  10%  7%  

  .2005من عمل الطالبة استنادا إلى نتائج الدراسة الميدانية  : المصدر    (*)(*)(*)(*)                                                                            

تب!ين .   سائقو الشاحنات حالھم حال بقية السائقين يتعرضون إلى عدة مشاكل، يشترك في بعضھا العديد م!نھم  -

  . الدراسة الميدانية أن كل أفراد العينة واجھتھم مشاكل أثناء قيادة الشاحنة

        (*)(*)(*)(*)إليها سائقو الشاحنات  إليها سائقو الشاحنات  إليها سائقو الشاحنات  إليها سائقو الشاحنات          تعرضتعرضتعرضتعرضالتي يالتي يالتي يالتي ي        مشاكلمشاكلمشاكلمشاكلالالالال:  :  :  :  115الجدول  الجدول  الجدول  الجدول  

  : ون إليھا تعرضأخرى ت مشاكلھل ھناك 

  > نعم

30 0 

100%  0%  
  .2005من عمل الطالبة استنادا إلى نتائج الدراسة الميدانية  : المصدر    (*)(*)(*)(*)         

أن أكث!ر المش!اكل الت!ي 115تب!ين الدراس!ة الميداني!ة والج!دول . تتنوع المشاكل التي يتع!رض لھ!ا س!ائقو الش!احنات  -

يعاني منھا معظم أفراد العينة ھي عدم وجود عمل من والى الشعبية باستمرار حي!ث يض!طر العدي!د م!نھم إل!ى البق!اء 

% 42فردا  بنسبة  27الي حوالذين يعانون من ھذه المشكلة بلغ عدد ا8فراد . بدون عمل لمدة أسبوع وأكثر من ذلك 

المشكلة الثانية التي يعاني منھا سائقو الشاحنات ھي وج!ود الش!احنات بإع!داد كبي!رة مم!ا  يجع!ل العم!ل قل!يEً داخ!ل . 

ي يتعرض لھا المشكلة الثالثة الت%.   35فردا بنسبة 26بلغ عدد ا8فراد الذين يتعرضون إلى ھذه المشكلة .  الشعبية 

ف!ردا  13بل!غ ع!دد ا8ف!راد ال!ذين يع!انون م!ن ھ!ذه المش!كلة ح!والي . سائقو الشاحنات ھي ارتفاع أس!عار قط!ع الغي!ار 

،كما توجد عراقي!ل مروري!ة مث!ل ع!دم وج!ود إش!ارات وعEم!ات مروري!ة ترش!د الس!ائقين ، وبل!غ ع!دد % 17بنسبة 

اكل أخرى تواجه سائقي الشاحنات وھي وجود الحيوانات عل!ى كما توجد مش. أفراد  9ا8فراد الذين يشكون من ذلك 

  .بعض الطرق والرمال بعد ھبوب الرياح 
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        (*)(*)(*)(*)إليها سائقو الشاحنات  إليها سائقو الشاحنات  إليها سائقو الشاحنات  إليها سائقو الشاحنات          تعرضتعرضتعرضتعرضأغلب المشاكل التي يأغلب المشاكل التي يأغلب المشاكل التي يأغلب المشاكل التي ي: : : : 116الجدولالجدولالجدولالجدول

 :أغلب المشاكل التي يتعرض إليھا ھي 

  عراقيل مرورية  ارتفاع أسعار قطع غيار كثرة الشاحنات  بالشعبية عدم توفر العمل باستمرار

27 26 13 9 

36%  35%  17%  12%  
  .2005من عمل الطالبة استنادا إلى نتائج الدراسة الميدانية  : المصدر    (*)(*)(*)(*)

اقترح سائقو الشاحنات مجموعة من ا>قتراحات ، وأكثر ما أكدوا عليه ھو ضرورة وجود طريق مخص!ص  -

وجود  أجرة محددة  لكل  نوع من الحمولة ،   كما  اقترحوا.  للشاحنات ، كذلك محطات مخصصة للشاحنات 

  .ومراكز  مخصصة  لصيانة الشاحنات ، وصيانة الطرق المتضررة 

        (*)(*)(*)(*)مجموعة من االقتراحات التي أقترحها سائقو الشاحنات  مجموعة من االقتراحات التي أقترحها سائقو الشاحنات  مجموعة من االقتراحات التي أقترحها سائقو الشاحنات  مجموعة من االقتراحات التي أقترحها سائقو الشاحنات  : : : : 117الجدولالجدولالجدولالجدول        

  :ما الذي تري من ا5فضل توفيره في الشعبية 

  مراكز لصيانة الشاحنات  أجرة محددة للحمولة  محطات  للشاحنات  طريق للشاحنات

25 14 12 8 

42%  24%  20%  14%  
  .  2005من عمل الطالبة استنادا إلى نتائج الدراسة الميدانية  : المصدر     (*)(*)(*)(*)

������������א���א���א���א����א���������������א��א&%$#��:�א�"ً��:−� �

ا8خ!رى ، خاص!ة بع!د توق!ف مؤسس!ة الركوب!ة زاد عدد سيارات ا8جرة في الفترة ا8خيرة حاله ح!ال المركب!ات 

العامة عن العمل ، فتم إنش!اء جمعي!ة عب!د النب!ي بلخي!ر للركوب!ة العام!ة ، وع!دة تش!اركيات خاص!ة لنق!ل الرك!اب 

  .داخل و خارج الشعبية ، لتغطي الطلب المتزايد للسكان على الركوبة العامة 

 -1999ا8ج!!رة ق!!د امتلكھ!!ا أص!!حابھا ف!!ي الفت!!رة م!!ن  أن أغل!!ب س!!يارات 118تب!!ين الدراس!!ة الميداني!!ة و الج!!دول 

.  وھذا يعود كما دكر  إلى  نقص المركبات العامة التابعة للدولة من جھة وزيادة الس!كان م!ن جھ!ة أخ!رى 2003

، % 47فردا بنسبة  11حوالي  2003-1999بلغ  عدد  ا8فراد  الذين  امتلكوا سيارات  ا8جرة  في مابين سنة 

م!ن % 21أربع!ة أف!راد بنس!بة  1998-1994اد العينة الذين امتلكوا س!يارات أج!رة ف!ي م!ابين ع!اموكان عدد أفر

حيث بلغ عدد أف!راد العين!ة اثن!ين فق!ط وك!ذلك الح!ال  1993-1989كان العدد منخفضا في مابين عامي .  العينة 

  . 1988-1984في سنة 
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        (*)(*)(*)(*)زياد ة  عدد سيارات األجرة في الفترة األخيرة  زياد ة  عدد سيارات األجرة في الفترة األخيرة  زياد ة  عدد سيارات األجرة في الفترة األخيرة  زياد ة  عدد سيارات األجرة في الفترة األخيرة  :  :  :  :      118الجدول  الجدول  الجدول  الجدول  

 :سيارة ا5جرة  مضي على امت0كي 

 2003-1999 1998-1994 1993-1989 1988-1984  السنة

 11 4 2 2  العدد

  %47  %21  %11  %11  %النسبة
  . 2005من عمل الطالبة استنادا إلى نتائج الدراسة الميدانية  : المصدر   (*)(*)(*)(*) 

  

أف!راد م!ن العين!ة  9أما العاملون في ھذا المجال فأغلبھم من ھ!ذه المھن!ة وھ!ي  وظيف!تھم ا8ساس!ية ، وبل!غ ع!ددھم -

، أم!ا %21أما المسرحون من القوات المسلحة أو الخريجون  فبلغ عددھم أربع!ة ف!ي ك!ل فئ!ة بنس!بة %. 47بنسبة 

  %.  11العدد ا8خير فكان اثنين فقط بنسبة

        (*)(*)(*)(*)السابق لسائقي سيارات األجرة  السابق لسائقي سيارات األجرة  السابق لسائقي سيارات األجرة  السابق لسائقي سيارات األجرة          العملالعملالعملالعمل: : : : 119الجدولالجدولالجدولالجدول

  :كنت أعمل قبل العمل على سيارتي

 > يملك عمل القوات المسلحة طالب  شركة النفط

2 4 4 9 

11%  21%  21%  47%  
  .2005من عمل الطالبة استنادا إلى نتائج الدراسة الميدانية  : المصدر     (*)(*)(*)(*)      

  

وخارج الشعبية ، حيث توجد تشاركيات مخصصة لھ!ذا النق!ل ، لك!ن تعمل سيارات ا8جرة على نقل الركاب داخل  -

توجد بعض السيارات تعمل خارج الشعبية فقط ، والبعض اhخر داخل الشعبية فقط وخاص!ة القديم!ة الت!ي > يمكنھ!ا 

ھن!!اك م!!ن  يعم!!ل داخ!!ل وخ!!ارج الش!!عبية أي مت!!ى ت!!وفر العم!!ل ،وھ!!ؤ>ء بلغ!!ت .الوص!!ول إل!!ى الش!!عبيات المج!!اورة 

  .، وقلة من يعملون داخل الشعبية فقط%26أما الذين يعملون خارج الشعبية فقط فبلغت نسبتھم %. 58ھمنسبت

        (*)(*)(*)(*)نقـل الركاب بسيارات األجرة إلى داخل وخارج الشعبية  نقـل الركاب بسيارات األجرة إلى داخل وخارج الشعبية  نقـل الركاب بسيارات األجرة إلى داخل وخارج الشعبية  نقـل الركاب بسيارات األجرة إلى داخل وخارج الشعبية  : : : : 120الجدول  الجدول  الجدول  الجدول  

  :لنقل سيارتي الخاصةستخدم أ

  جميع الحا>ت السابقة  النقل خارج حدود المدينة  النقل داخل حدود المدينة

3 5 11 

16%  26%  58%  
  .2005من عمل الطالبة استنادا إلى نتائج الدراسة الميدانية  : المصدر  (*)(*)(*)(*)      

  

أفراد  7عددھم  غمركز المدينة وبل–أما خط الحركة داخل الشعبية فأغلب السائقين يعملون على خط الظھرة  -

أفراد  3أما . أفراد يعملون على خط مركز المدينة الذي ينقل الركاب إلى مؤتمر الظھرة والنھر الصناعي  4. 
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ھذا النقل داخل الشعبية .فيعملون على إيصال الركاب إلى أي مكان في الشعبية وحتى مؤتمر المردوم وتينياي 

        (*)(*)(*)(*)خط الحركة داخل الشعبية  خط الحركة داخل الشعبية  خط الحركة داخل الشعبية  خط الحركة داخل الشعبية  

  : بالمنطقة

  خارج الشعبية  لكافة الشعبية

5  
  16%  

2005  

تب!ين   122وم!ن الج!دول . يقوم السائقون  بعدد  من  الرحEت داخل  الشعبية وھ!ي  ف!ي  الغال!ب رحلت!ان 

 م!ن حج!م%52أفراد من أفراد العينة يقومون برحلة أو رحلتين في الي!وم بنس!بة 

. م!ن حج!م العين!ة  % 37أفراد من أفراد العينة يقومون بثEث رحEت أو أربع في اليوم بنس!بة 

 .من حجم العينة% 11 ةرحEت فھم قليلون وبلغ عددھم اثنين من أفراد العينة بنسب

        (*)(*)(*)(*)عدد الرحالت اليومية لسيارات األجرة داخل الشعبية  عدد الرحالت اليومية لسيارات األجرة داخل الشعبية  عدد الرحالت اليومية لسيارات األجرة داخل الشعبية  عدد الرحالت اليومية لسيارات األجرة داخل الشعبية  

  :داخل الشعبية 

  فما فوق 5

2 

11%  
 .  

        (*)(*)(*)(*)عدد الرحالت اليومية لسيارة األجرة داخل الشعبية  عدد الرحالت اليومية لسيارة األجرة داخل الشعبية  عدد الرحالت اليومية لسيارة األجرة داخل الشعبية  عدد الرحالت اليومية لسيارة األجرة داخل الشعبية  

  

فما فوق 5

4الي3

2الي1

181 

فيعملون على إيصال الركاب إلى أي مكان في الشعبية وحتى مؤتمر المردوم وتينياي 

  .أفراد  5ھذا الخط ھم ،أما النقل خارج الشعبية فالذين يعملون على 

خط الحركة داخل الشعبية  خط الحركة داخل الشعبية  خط الحركة داخل الشعبية  خط الحركة داخل الشعبية  : : : : 121الجدولالجدولالجدولالجدول

بالمنطقة عليهھو الخط الذي تعمل  ما

لكافة الشعبية  مركز المدينة الظھرة

7 4 3 

37%  26%  21%  
2005من عمل الطالبة استنادا إلى نتائج الدراسة الميدانية  : المصدر  

يقوم السائقون  بعدد  من  الرحEت داخل  الشعبية وھ!ي  ف!ي  الغال!ب رحلت!ان 

أفراد من أفراد العينة يقومون برحلة أو رحلتين في الي!وم بنس!بة 10من الدراسة الميدانية أن 

أفراد من أفراد العينة يقومون بثEث رحEت أو أربع في اليوم بنس!بة 

رحEت فھم قليلون وبلغ عددھم اثنين من أفراد العينة بنسب

عدد الرحالت اليومية لسيارات األجرة داخل الشعبية  عدد الرحالت اليومية لسيارات األجرة داخل الشعبية  عدد الرحالت اليومية لسيارات األجرة داخل الشعبية  عدد الرحالت اليومية لسيارات األجرة داخل الشعبية  : : : : 122الجدول  الجدول  الجدول  الجدول  

 وم تقريباً اليعدد الرح0ت التي تقوم بھا في 

1-2 3-4 

10 7 

52%  37%  
 2005من عمل الطالبة استنادا إلى نتائج الدراسة الميدانية  : المصدر  

عدد الرحالت اليومية لسيارة األجرة داخل الشعبية  عدد الرحالت اليومية لسيارة األجرة داخل الشعبية  عدد الرحالت اليومية لسيارة األجرة داخل الشعبية  عدد الرحالت اليومية لسيارة األجرة داخل الشعبية  : : : :     49الشكل  الشكل  الشكل  الشكل  

    .122من عمل الطالبة استنادا إلى الجدول  :المصدر  

10%

37%53%

  

فيعملون على إيصال الركاب إلى أي مكان في الشعبية وحتى مؤتمر المردوم وتينياي 

،أما النقل خارج الشعبية فالذين يعملون على 

الظھرة

7

37

المصدر    (*)(*)(*)(*)                                                                    

يقوم السائقون  بعدد  من  الرحEت داخل  الشعبية وھ!ي  ف!ي  الغال!ب رحلت!ان  -

من الدراسة الميدانية أن 

أفراد من أفراد العينة يقومون بثEث رحEت أو أربع في اليوم بنس!بة  7و. العينة 

رحEت فھم قليلون وبلغ عددھم اثنين من أفراد العينة بنسب 5أما من يقوموا بـ

: المصدر    (*)(*)(*)(*)           

المصدر    (*)(*)(*)(*)                                                                        
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كم!ا أن .  كما  أن الرحEت خارج الشعبية  تتعدد  وتخ!رج يومي!اً س!يارات ا8ج!رة إل!ى الش!عبيات المج!اورة  -

  . التشاركيات الخاصة بنقل الركاب تعمل على نقل الركاب إلى شعبية طرابلس كل ساعة 

تب!ين أن أكث!ر أف!راد العين!ة ال!ذين يقوم!ون ب!رحEت خ!ارج الش!عبية تص!ل  123ة الميدانية والجدول من الدراس

رحEتھم إلى سبع رحEت أسبوعياً بواقع رحلة يومياً ذھاباً وإيابا ، وبلغ عدد ا8فراد الذين تصل عدد رحEتھم 

أفراد  4رحEت أسبوعياً  4-3يقومون بـ  نبينما الذي. أفراد من أفراد العينة  10رحEت إلى  7-5أسبوعياً بين 

  .من أفراد العينة 2نسبة قليلة تقوم برحلة أو رحلتين في ا8سبوع وعددھم. من أفراد العينة 

  
        (*)(*)(*)(*)األسبوعية  خارج الشعبية  األسبوعية  خارج الشعبية  األسبوعية  خارج الشعبية  األسبوعية  خارج الشعبية          عدد الرحالتعدد الرحالتعدد الرحالتعدد الرحالت: : : :     123الجدول  الجدول  الجدول  الجدول  

  :ا5سبوع خارج الشعبيةعدد الرح0ت التي تقوم بھا في  

1-2 3-4 5-7 

2 4 10 

13%  25%  62 %  
  .2005من عمل الطالبة استنادا إلى نتائج الدراسة الميدانية  : المصدر    (*)(*)(*)(*)                  

  

اتضح أن أكثر حركة تتجه إلى الش!عبيات المج!اورة ش!عبية ط!رابلس  124من خEل الدراسة الميدانية والجدول -

كذلك سيارات ا8جرة حيث تعد . أو الحافEت بالمرتبة ا8ولى ثم شعبية مصراته سواء كان في حركة الشاحنات 

شعبية طرابلس أكثر الشعبيات التي يتجه إليھا السكان ، وف!ي العين!ة بل!غ ع!دد ا8ف!راد ال!ذين يتجھ!ون إل!ى ش!عبية 

تليھ!!ا . م!!ن العين!!ة  % 23ف!!ردا بنس!!بة  14، تليھ!!ا ش!!عبية المرق!!ب ويتج!!ه إليھ!!ا% 27ف!!ردا بنس!!بة  16ط!!رابلس 

تأتي في المرتب!ة الثالث!ة ش!عبية بنغ!ازي وس!رت . من حجم العينة %11أفراد  بنسبة  7ھا مصراته حيث يتجه إلي

ث!!م ي!!نخفض ع!!دد ال!!رحEت الت!!ي تتج!!ه إل!!ى الش!!عبيات . م!!ن حج!!م العين!!ة%10أف!!راد بنس!!بة  6حي!!ث يتج!!ه إليھ!!ا 

ما تختلف اتجاھاتھم  إلى شعبية واحدة بصورة دائمة إن ناتضح من العينة أن ا8فراد > يتجھو. المجاورة تدريجياً 

  .من  رحلة  إلى أخرى  ، لكن  النسبة الكبرى إلى طرابلس و مصراته

        (*)(*)(*)(*)المجاورة  المجاورة  المجاورة  المجاورة          ققققأكثر الرحالت إلى الشعبيات والمناطأكثر الرحالت إلى الشعبيات والمناطأكثر الرحالت إلى الشعبيات والمناطأكثر الرحالت إلى الشعبيات والمناط: : : : 124الجدول  الجدول  الجدول  الجدول  

 :أكثر الرح0ت إلى شعبية 
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16 3 6 7 14 6 3 2 2 2 

27%  5%  10%  11%  23%  10%  5%  3%  3%  3%  
  .2005من عمل الطالبة استنادا إلى نتائج الدراسة الميدانية  : المصدر    (*)(*)(*)(*) 
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        (*)(*)(*)(*)أكثر الرحالت إلى الشعبيات والمناطق المجاورة  أكثر الرحالت إلى الشعبيات والمناطق المجاورة  أكثر الرحالت إلى الشعبيات والمناطق المجاورة  أكثر الرحالت إلى الشعبيات والمناطق المجاورة  : : : :     50الشكل  الشكل  الشكل  الشكل  

    

  .124من عمل الطالبة استنادا إلى الجدول  : المصدر  (*)(*)(*)(*)

  

تبين أنه توجد بعض سيارات ا8جرة الت!ي تق!وم ب!رحEت إل!ى خ!ارج  125من الدراسة الميدانية والجدول  -

أما ال!ذين % 21أفراد من أفراد العينة فقط أي بنسبة  4الجماھيرية وأن كانت  قليلة حيث وصل عددھم إلى 

  . من حجم العينة % 79> يقومون بھذه الرحEت فبلغت نسبتھم 

        (*)(*)(*)(*)سيارات أجرة تقوم برحالت خارج الجماهيرية  سيارات أجرة تقوم برحالت خارج الجماهيرية  سيارات أجرة تقوم برحالت خارج الجماهيرية  سيارات أجرة تقوم برحالت خارج الجماهيرية  : : : :     125الجدولالجدولالجدولالجدول

  :أذھب برح0ت خارج الجماھيرية إلى

  >  نعم

4 15 

21%  79%  

  .2005إلى نتائج الدراسة الميدانية    امن عمل الطالبة استناد: المصدر    (*)(*)(*)(*)                 

  
أما الدول  التي تذھب الرحEت إليھا فھي تونس و مص!ر وان ك!ان ا8ف!راد ال!ذين ي!ذھبون إليھ!ا أق!ل م!ن ت!ونس -

  % . 11ونسبة المتجھين الي مصر % 16وبلغ نسبة المتجھين الي تونس 
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        (*)(*)(*)(*)رحالت إليهارحالت إليهارحالت إليهارحالت إليها        ببببالدول المجاورة التي تذهالدول المجاورة التي تذهالدول المجاورة التي تذهالدول المجاورة التي تذه: : : :     126الجدولالجدولالجدولالجدول

 :في رح0ت إليھا بالدولة التي أذھ

  غير مبين رمص تونس

3 2 14  

16%  11%  73%  
  . 2005من عمل الطالبة استنادا إلى نتائج الدراسة الميدانية  : المصدر     (*)(*)(*)(*)          

  

وبل!غ  127أوقات  العمل  المفضلة  لدى سائقي سيارات ا8جرة كحال باقي السائقين في الص!باح وم!ن الج!دول -

العمل أي في أي وقت وبدون مفاضلة وبلغ ع!ددھم  ريعمل كل ما توفأفراد من أفراد العينة ، منھم من  9عددھم 

  .قليل منھم من يفضل العمل في المساء وبلغ عددھم اثنين فقط. أفراد من أفراد العينة  8
  

        (*)(*)(*)(*)أوقـات العمل لدى سائقي سيارات األجرة  أوقـات العمل لدى سائقي سيارات األجرة  أوقـات العمل لدى سائقي سيارات األجرة  أوقـات العمل لدى سائقي سيارات األجرة          فضلفضلفضلفضلاااا: : : :     127الجدولالجدولالجدولالجدول

  :على سيارتي ا5جرة ھي  لعملل تافضل ا5وقا

  في أي وقت  المساءفي   في الصباح

9 2 8 

42%  11%  42%  
  . 2005من عمل الطالبة استنادا إلى نتائج الدراسة الميدانية  : المصدر    (*)(*)(*)(*)          

بلغ  128أغلب العاملين في قيادة سـيارات ا8جرة مـمن > يملكون عمE أساسيا ومن الدراسة الميدانية والجدول -

البقية منھم من يعمل في قيادة س!يارة ا8ج!رة . من حجم العينة% 58أي بنسبة فردا من أفـراد العينة  11عـددھم 

  .لتحسين وضعه المادي ،ومنھم من يعمل في ھذه المھنة رغبة منه في العمل الحر وعدم التقيد بالعمل الرسمي 

        (*)(*)(*)(*)العمل على سيارة األجرة  العمل على سيارة األجرة  العمل على سيارة األجرة  العمل على سيارة األجرة  السبب وراء  السبب وراء  السبب وراء  السبب وراء  :  :  :  :  128الجدولالجدولالجدولالجدول

  :عملك على سيارتك ا5جرة ھوالسبب وراء 

  الرغبة في العمل الحر  تحسين الوضع المادي  عدم الحصول على  راتب أساسي

11 4  4 

58%  21%  21%  

  .2005من عمل الطالبة استنادا إلى نتائج الدراسة الميدانية  : المصدر    (*)(*)(*)(*)       
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فالتفرغ  تام 8غلب  أما  من  ناحية  التفرغ  لھذه  المھنة  خاصة  الذين  يقومون بنقل الركاب خارج الشعبية -

أم!ا ال!ـذين .  م!ن  حج!م  العين!ة % 79ف!ردا  م!ن  أف!راد  الع!ـينة بنس!ـبة  15أفراد  العينة حيث  بـلغ  عددھم  

  % .21أفراد من أفراد العينة بنسبة  4يعملون عمE آخر فھم قلة وبلغ عددھم 

        (*)(*)(*)(*)التفرغ لهذه المهنة  التفرغ لهذه المهنة  التفرغ لهذه المهنة  التفرغ لهذه المهنة  : : : :     129الجدولالجدولالجدولالجدول

  :ھل تملك عمل آخر

  >  نعم

4 15 

21%  79%  
  .2005من عمل الطالبة استنادا إلى نتائج الدراسة الميدانية  : المصدر     (*)(*)(*)(*)                          

  

أن أسعار الركوبة غير مناسبة حيث بلغ عدد ا8فراد الذين يرونھا كذلك  130يرى  معظم أفراد العينة  بالجدول  -

أم!ا م!ن % . 21س!ت جي!دة وليس!ت س!يئة أي معقول!ة ب!رأيھم  بنس!بةأفراد أنھا لي 4ويرى % .  68فردا بنسبة  13

  .من العينة%11فقط بنسبة  2يرى أنھا مناسبة فقليلون جداً وبلغ عددھم 

        (*)(*)(*)(*)    أسعار الركوبةأسعار الركوبةأسعار الركوبةأسعار الركوبةالرضا عن   الرضا عن   الرضا عن   الرضا عن   : : : :     130الجدول  الجدول  الجدول  الجدول  

  :ھل ترى أن أسعار الركوبة مناسبة
  نوعاً ما  > نعم

2 13 4 

11%  68%  21%  
  .2005من عمل الطالبة استنادا إلى نتائج الدراسة الميدانية  : المصدر    (*)(*)(*)(*)                        

  

تتش!!ابه المش!!كEت الت!!ي يتع!!رض لھ!!ا س!!ائقو س!!يارات ا8ج!!رة م!!ع بقي!!ة الس!!ائقين م!!ن ع!!دم وج!!ود إش!!ارات م!!رور -

الت!ي أش!ار إليھ!ا أف!راد العين!ة ھ!ي ع!دم أكثر المش!اكل . وا>زدحام وقلة المحطات ، وغياب شرطي المرور الدائم  

من % 38فردا من أفراد العينة  بنسبة  17وجود إشارات وعEمات مرور وبلغ عدد ا8فراد الذين أشاروا إلى تلك 

م!ن حج!م العين!ة  % 32فردا بنسبة  14أما ا>زدحام فقد بلغ عدد أفراد العينة الذين أشاروا إلى ذلك .  حجم العينة  

أف!راد م!ن 7فراد الذين أشاروا إلى مش!كلة ع!دم ت!وفر محط!ات مخصص!ة ومجھ!زة لس!يارات ا8ج!رة ا8 دكان عد. 

يعاني سائقو ا8جرة من عدم تواجد ش!رطي الم!رور ال!ذي يلع!ب دورا مھم!ا ف!ي التخفي!ف م!ن ح!دة .  أفراد العينة  

كم!ا .  من حجم العينة  % 14 أفراد بنسبة6ا>زدحام وتنظيم حركة السير وبلغ عدد ا8فراد الذين يشكون من ذلك 

توجد مش!اكل أخ!رى يع!اني منھ!ا س!ائقو س!يارات ا8ج!رة مث!ل ع!دم ت!وفر قط!ع الغي!ار، ك!ذلك ت!دھور حال!ة الط!رق 

  .ترھونة من الطرق الخارجية  -الداخلية و طريق بني وليد
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        (*)(*)(*)(*)سيارة األجرة  سيارة األجرة  سيارة األجرة  سيارة األجرة  يتعرض لها سائق  يتعرض لها سائق  يتعرض لها سائق  يتعرض لها سائق  التي  التي  التي  التي          مشاكل  مشاكل  مشاكل  مشاكل  الالالال: : : : 131الجدولالجدولالجدولالجدول

  :سيارة ا5جرة سائق يتعرض لھا التي  مشاكل ال-

  عدم وجود إشارات مرور  عدم وجود شرطة مرور  قلة محطات  ازدحام

14 7 6 17 

32%  16%  14%  38%  
  .2005من عمل الطالبة استنادا إلى نتائج الدراسة الميدانية  : المصدر    (*)(*)(*)(*) 

  

  132بينت الدراسة الميدانية بالج!دول . المشاكل المادية لسائقي ھذه السيارات  في حل سيارات ا8جرةساھمت  -

س!!اھمت % 26أف!!راد  بنس!!بة 5، س!!اھمت الس!!يارة ف!!ي تحس!!ين أوض!!اعھم المادي!!ة، و % 63ف!!ردا بنس!!بة  12أن 

  .منھم يرون أن السيارة لم تحسن أوضاعھم المادية 2أما . بصورة بسيطة 
  

        (*)(*)(*)(*)لسائقي سيارات األجرة  لسائقي سيارات األجرة  لسائقي سيارات األجرة  لسائقي سيارات األجرة          مشاكل الماديةمشاكل الماديةمشاكل الماديةمشاكل الماديةالالالالفي حل  في حل  في حل  في حل          األجرةاألجرةاألجرةاألجرةسيارة  سيارة  سيارة  سيارة      ةةةةساهمساهمساهمساهممممم: : : : 132الجدولالجدولالجدولالجدول

  في حل مشاكلك الماديةسيارتك ساھمت 

  نوعا ًما  > نعم

12 2 5 

63%  11%  26%  

  .2005من عمل الطالبة استنادا إلى نتائج الدراسة الميدانية  : المصدر  (*)(*)(*)(*)                   

تEحظ  داخ!ل  الش!عبية ،  وتختل!ف   مEحظ!ة  الف!رد  ال!ذي  يس!ير عل!ى  توجد  العديد  من  اhثار السلبية  التي  -

. قدميه عن  الذي يقود المركبة ،  فا8شياء التي حوله قد تعيق عملية القيادة أو تؤثر عل!ى المركب!ة بص!ورة س!لبية 

و سيارات ا8ج!رة من ھذه ا8شياء وجود  التشققات  والتصدعات بالطرق التي يشكو منھا كافة السائقين سواء سائق

تؤثر على المركب!ة وت!نقص م!ن عمرھ!ا بل!غ ع!دد ا8ف!راد ال!ذين .  ، أو الحافEت أو الشاحنات أو المواطن العادي 

كما أن ا>زدحام وفي أوقات معينة وف!ي أم!اكن مح!ددة وف!ي .  من حجم العينة  % 50فردا بنسبة  15>حظوا ذلك

من الدراسة الميدانية بلغ ع!دد ا8ف!راد ال!ذين >حظ!وا . عجھم أيضاً غياب شرطي المرور يثير اھتمام السائقين ويز

ك!ذلك وج!ود العدي!د م!ن الحيوان!ات خاص!ة اfب!ل الت!ي ترع!ى عل!ى .  م!ن حج!م العين!ة  % 23أفراد بنس!بة  7ذلك 

% 17أفراد بنسبة  5جانبي الطريق العام أدى إلى حدوث العديد من الحوادث وبلغ عدد ا8فراد الذين >حظوا ذلك 

كما أن ا8تربة والغبار التي تغطي الطريق بع!د ھب!وب الري!اح  تعرق!ل حرك!ة الس!ير م!ن ض!من . من حجم العينة  

ا8شياء التي تثير اھتمام السائقين، خاصة إذا بقيت الرمال فترة طويلة دون أن تزال من على الط!رق و>ح!ظ ذل!ك 

ا8خ!رى ع!دم وج!ود إن!ارة كافي!ة ب!الطرق ع!دم وج!ود و  من اhثار السلبية. من حجم العينة  % 10أفراد بنسبة  3

  .إشارات المرور
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        (*)(*)(*)(*)اآلثار السلبية التي تثير اهتمام سائقي سيارات األجرة  اآلثار السلبية التي تثير اهتمام سائقي سيارات األجرة  اآلثار السلبية التي تثير اهتمام سائقي سيارات األجرة  اآلثار السلبية التي تثير اهتمام سائقي سيارات األجرة  : : : : 133الجدول  الجدول  الجدول  الجدول  

  :على الطرق ثير اھتمامكتالذي  ا5شياء السلبية ماسيارتك ا5جرة  عند قيادتك

  الطريق العامالحيوانات على   ا8تربة والغبار  التشققات  زحمة السير

7 15 3 5 

23%  50%  10%  17%  

  .2005من عمل الطالبة استنادا إلى نتائج الدراسة الميدانية  : المصدر    (*)(*)(*)(*)      

  

        (*)(*)(*)(*)اآلثار السلبية التي تثير اهتمام سائقي سيارات األجرة  اآلثار السلبية التي تثير اهتمام سائقي سيارات األجرة  اآلثار السلبية التي تثير اهتمام سائقي سيارات األجرة  اآلثار السلبية التي تثير اهتمام سائقي سيارات األجرة  : : : :     51الشكل  الشكل  الشكل  الشكل  

  

  .133الجدولمن عمل الطالبة استنادا إلى  : المصدر  (*)(*)(*)(*)                     

ھناك بعض ا8شياء التي يرى سائقو السيارات من ا8فضل لو توفرت مثل تحديد تسعيرة محددة للركاب سواء  -

داخل الشعبية أو خارجھا يراعى فيھا طول الطريق وسعر الوقود وقطع الغيار ، من البيانات المجمعة بالجدول 

ك!!ذلك ت!!وفير مراك!!ز . م!!ن حج!!م العين!!ة  % 42ف!!ردا  بنس!!بة  13وبل!!غ ع!!دد ا8ف!!راد ال!!ذين ي!!رون ذل!!ك  134

ك!ذلك . م!ن حج!م العين!ة%29أف!راد بنس!بة  9متخصصة لصيانة السيارات وبلغ ع!دد ا8ف!راد ال!ذين ي!رون ذل!ك

% 19أف!راد بنس!بة  6توفير محطات مخصصة لوقوف سيارات ا8جرة وبلغ عدد ا8فراد الذين يقترحون ذل!ك 

 ةكذلك توفير إدار. أفراد  3طريق محدد لسيارات ا8جرة وبلغ عددھم يرى عدد قليل توفير . من حجم العينة  

  .متخصصة لتنظيم حركة النقل بسيارات ا8جرة 

        

17%

10%

50%

23%

الحيوانات علي الطريق العام

األتربة والغبار

التشققات

زحمة السير
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        (*)(*)(*)(*)بعض األشياء التي يرى سائقى السيارات من األفضل توفرها  بعض األشياء التي يرى سائقى السيارات من األفضل توفرها  بعض األشياء التي يرى سائقى السيارات من األفضل توفرها  بعض األشياء التي يرى سائقى السيارات من األفضل توفرها  : : : :     134الجدولالجدولالجدولالجدول

 :من ا5فضل إذا كان ھناك   -

  مراكز لصيانة تحديد التسعيرة  محطات وقوف لسيارات ا8جرة  طريق مخصص لسيارات ا8جرة

3 6 13 9 

10%  19%  42%  29%  

  .2005من عمل الطالبة استنادا إلى نتائج الدراسة الميدانية  : المصدر    (*)(*)(*)(*)           

        (*)(*)(*)(*)بعض األشياء التي يرى سائقو سيارات األجرة من األفضل توفرهابعض األشياء التي يرى سائقو سيارات األجرة من األفضل توفرهابعض األشياء التي يرى سائقو سيارات األجرة من األفضل توفرهابعض األشياء التي يرى سائقو سيارات األجرة من األفضل توفرها: : : :         52الشكل  الشكل  الشكل  الشكل  

    

  . 134الجدولمن عمل الطالبة استنادا إلى  : المصدر  (*)(*)(*)(*)
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        فصل الخامسفصل الخامسفصل الخامسفصل الخامسالالالال

المشاريع  المشاريع  المشاريع  المشاريع  تقييم المخطط الشامل والمعايير التخطيطية الخاصة بالنقـل و  تقييم المخطط الشامل والمعايير التخطيطية الخاصة بالنقـل و  تقييم المخطط الشامل والمعايير التخطيطية الخاصة بالنقـل و  تقييم المخطط الشامل والمعايير التخطيطية الخاصة بالنقـل و  استعماالت األرض  استعماالت األرض  استعماالت األرض  استعماالت األرض  
        المستقبلية ومشكالت النقـلالمستقبلية ومشكالت النقـلالمستقبلية ومشكالت النقـلالمستقبلية ومشكالت النقـل

                                                                                                                                                    

        استعمال األرض  استعمال األرض  استعمال األرض  استعمال األرض  - - - - : : : : أوال  أوال  أوال  أوال  
        2000استعماالت األرض الحضرية  استعماالت األرض الحضرية  استعماالت األرض الحضرية  استعماالت األرض الحضرية          - - - -                     1980استعماالت األراضي القـائم  استعماالت األراضي القـائم  استعماالت األراضي القـائم  استعماالت األراضي القـائم   - - - - 

        التخطيط  التخطيط  التخطيط  التخطيط          - - - - : : : : ثانيا  ثانيا  ثانيا  ثانيا  

        المرافق المساعدة للنـقل علي الطرقالمرافق المساعدة للنـقل علي الطرقالمرافق المساعدة للنـقل علي الطرقالمرافق المساعدة للنـقل علي الطرق- - - - : : : : النـقل وشبكة الطرق        ثانيا  النـقل وشبكة الطرق        ثانيا  النـقل وشبكة الطرق        ثانيا  النـقل وشبكة الطرق        ثانيا              - - - - : : : : أوال  أوال  أوال  أوال  
        مراحل تطوير النقـل  مراحل تطوير النقـل  مراحل تطوير النقـل  مراحل تطوير النقـل  - - - - : : : : نقـل البضائع      خامسا  نقـل البضائع      خامسا  نقـل البضائع      خامسا  نقـل البضائع      خامسا          - - - - : : : : النقـل العام        رابعا  النقـل العام        رابعا  النقـل العام        رابعا  النقـل العام        رابعا  - - - - : : : : ثالثا   ثالثا   ثالثا   ثالثا   

 اإلنارةاإلنارةاإلنارةاإلنارة- - - - : : : : سادسا  سادسا  سادسا  سادسا  

        المعايير التخطيطية الخاصة بالنقـلالمعايير التخطيطية الخاصة بالنقـلالمعايير التخطيطية الخاصة بالنقـلالمعايير التخطيطية الخاصة بالنقـل        - - - -         ثالثاً ثالثاً ثالثاً ثالثاً 

        الطرق ومرافق للنقـل  الطرق ومرافق للنقـل  الطرق ومرافق للنقـل  الطرق ومرافق للنقـل  ----::::أ  أ  أ  أ  
----::::شبكة الطرق الحضرية داخل المـدن ب  شبكة الطرق الحضرية داخل المـدن ب  شبكة الطرق الحضرية داخل المـدن ب  شبكة الطرق الحضرية داخل المـدن ب  - - - - : : : :     شبكة الطرق الرابطة بين المستوطنات ثانياً شبكة الطرق الرابطة بين المستوطنات ثانياً شبكة الطرق الرابطة بين المستوطنات ثانياً شبكة الطرق الرابطة بين المستوطنات ثانياً ----::::أوالً  أوالً  أوالً  أوالً          

        أماكن وقوف السيارات  أماكن وقوف السيارات  أماكن وقوف السيارات  أماكن وقوف السيارات  

        محطات الوقود وخدمات السيارات  محطات الوقود وخدمات السيارات  محطات الوقود وخدمات السيارات  محطات الوقود وخدمات السيارات      - - - - ::::ج  ج  ج  ج  
        محطات النقـل العام للركاب  محطات النقـل العام للركاب  محطات النقـل العام للركاب  محطات النقـل العام للركاب      - - - - دددد

        المشاريع المستقبليةالمشاريع المستقبليةالمشاريع المستقبليةالمشاريع المستقبلية            - - - - ::::رابعا  رابعا  رابعا  رابعا  

        المشكالتالمشكالتالمشكالتالمشكالت- - - - ::::خامساخامساخامساخامسا

        ا لمشكالت التي ساهمت الطرق و وسائل النقـل في حدوثها  و المشكالت التي تعرقـل تطور الطرق   و وسائل النقـل  ا لمشكالت التي ساهمت الطرق و وسائل النقـل في حدوثها  و المشكالت التي تعرقـل تطور الطرق   و وسائل النقـل  ا لمشكالت التي ساهمت الطرق و وسائل النقـل في حدوثها  و المشكالت التي تعرقـل تطور الطرق   و وسائل النقـل  ا لمشكالت التي ساهمت الطرق و وسائل النقـل في حدوثها  و المشكالت التي تعرقـل تطور الطرق   و وسائل النقـل          - - - - 
        مشكلة عبور المشاةمشكلة عبور المشاةمشكلة عبور المشاةمشكلة عبور المشاة    ----4مشكلة االنتظار    مشكلة االنتظار    مشكلة االنتظار    مشكلة االنتظار    ----3حوادث    حوادث    حوادث    حوادث    الالالال        ––––    2االزدحام  االزدحام  االزدحام  االزدحام          - - - - 1
        المظهر السيئ  للمدينة  المظهر السيئ  للمدينة  المظهر السيئ  للمدينة  المظهر السيئ  للمدينة          ----7التلوث   التلوث   التلوث   التلوث           - - - - 6األضرار  والتكاليف  المادية    األضرار  والتكاليف  المادية    األضرار  والتكاليف  المادية    األضرار  والتكاليف  المادية    - - - - 5

        ....خفض ورفع قيمة األرض  خفض ورفع قيمة األرض  خفض ورفع قيمة األرض  خفض ورفع قيمة األرض  ––––    8        
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  المقدمة

نتيجة  لنمو السكان و النمو االقتصادي ، الحاجة  إلى تنمية وتطوير المدن واستغالل األراضي بصـورة   

سباب ،كان من الضروري وضع مخطط لتنمية وتطوير المنطقة  مع  تفادى  األخطاء جيدة وغيرها من األ

  .التي وقعت فيها  المخططات السابقة ، فكان المخطط  الذي  وضعته شركة بولسيرفس البولندية 

تعرضت الدراسة إلى تصنيف دوكسيادس وفئات الطرق المختلفة ، و السرعة المحددة والمميزات النوعية   

واسـتعماالت   1980أما ما جاء في المخطط فتعرض إلى استعمال األراضي القائم  في عـام  . رحة المقت

كذلك التخطيط وهو الخالصة النهائية لجهود مجموعة من المختصين فـي  .  2000األرض الحضرية لعام 

مييـز بـين   هذا المجال ، تهدف جهودهم إلى الرفع من مستوي الدولة أو اإلقليم في مختلف الجوانب دون ت

كما شمل النقل العام والذي يهدف إلى تسهيل انتقال السكان والبضائع وتنظيم حركـة المـرور   . المجاالت 

وتقليل الحوادث كذلك تسهيل الوصول إلى المناطق المختلفة، واالستفادة من التقدم العلمي في هذا المجـال  

 .زمة لتفاديها والتنبؤ بمشاكل المرور في المستقبل ، واتخاذ اإلجراءات الال

كما درس المخطط  نقل البضائع وتزويد كل الشوارع و الميادين العامة  للمدينـة باإلنـارة ، كمـا  تـم      

،  والمرحلة الثانية  2000 – 1981المرحلة األولي تمتد من  -:تحديد مراحل  تطوير النقل في مـرحلتين

ايير بشيء من الصالبة ، لكن  يجب  اعتبارهـا   من المهم  أال يتم تطبيق المع.  2000 – 1991تمتد  من 

دليال في عملية  إعداد  المخططات  الشاملة  والعامة ، ويتطلب األمر  تطبيقها  بدرجـة  كــافية  مـن     

وأن  يتم وضع معايير  تخطيطية  خاصة  بالطرق  ؛ و تشـمل  . المرونة عند إعادة  تطوير مناطق  قائمة

يع  والتوزيع ، كذلك  المسالك و مرافق النقل من أماكن وقوف ومحطـات  الطرق  الرئيسية وطرق  التجم

 لتتالءم مـع   في الشعبية القطاعات  كبقية  النقل في تطور قطاعبما أن  . ا هوقود وخدمات سيارات وغير

 قطاع المستقبلية  لهذا ال المشاريعإلى دراسة عرضت الت  قدف . المعاصرة   الحياة  السكنية ومتطلبات الزيادة

إضافة إلـى  الشوارع  و الجسورو  ةيالزراع و ةيوالداخلالرئيسية   الطرق  من حيث؛ التفصيل  من بشيء

ساهم النقل بوسائله المختلفة في خلق  العديد  من المشاكل في .  عليها  المتعاقد  المشاريع، وأهم   الصيانة

ولعل أخطر هذه المشاكل ، . ت تطوره وتقدمه العالم ، كما أن النقل في حد ذاته يعاني من عدة مشاكل عرقل

ادث التي تعد من أخطر اآلثار السلبية وتصنف واحـدا مـن   الحو الحوادث ، وتلوث البيئة ، و االزدحام  و

أما  التلوث  فخطره  يضر  بالبيئـة بمـا   .   األخطار التي تقضى على حياة العديد من األشخاص كل عام 

طره إال  بعد  استفحاله وعالجه  يكلف الكثير وكذلك  المشكالت الطبيعيـة  فيها من كائنات ، وال يدرك  خ

  . من مشكالت  هوما تسبب
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  استعمال األراضي:أوالَ 

  1980استعمال األراضي القائم  في عام -أ 

وقد تم حديثا إنشاء الطريق الذي يربط بني .طريق وطني يمتد باتجاه الجنوب من ترهونة  ىتقع مدينة بنىوليد عل

تعتمد شبكة الطرق الحضرية على طريق مجمع وبعض الطرق المغذية التي . ليدمع مصراته وبالطريق الساحلي و

تـوفر مواقـف   . كيلومترات من المدينـة   10تربط مركز المدينة مع بعض التجمعات التي تقع على بعد حوالي 

. تزود بالوقود يعمالن بعشر مضـخات  كان بالمدينة محطتان لل. سيارة  260السيارات في المدينة أماكن لحوالي 

يعتبـر  . وهناك موقف للحافالت بمنصتين يقع في مركز المدينة وتقوم خطوط الحافالت اإلقليمية بخدمة المدينـة  

التخطيط العنصر األساسي في إنجاح أي مشروع ،حيث يهتم التخطيط بالمستقبل ألن من وظيفته إحداث تغيـرات  

فيذه للخطة من أجل الوصول إلى أهداف وغايات مقصودة ومحددة لحل المشـاكل  في المجتمع من خالل  فترة تن

التي من أجلها قام التخطيط بوضع دراسة متكاملة بأفضل الطرق واألساليب
)1(

.  

        (*)(*)(*)(*)داخل منطقة المخطط الشاملداخل منطقة المخطط الشاملداخل منطقة المخطط الشاملداخل منطقة المخطط الشامل    1980استخدامات األرض القـائمة  استخدامات األرض القـائمة  استخدامات األرض القـائمة  استخدامات األرض القـائمة  :  :  :  :              135الجدول  الجدول  الجدول  الجدول  

  %  المساحة بالهكتار  نوع استعمال األراضي
        68.2  171.0  يةسكن

        4.9  12.2  تعليمية
        0.6  1.5  الصحة والضمان االجتماعي

        4.4  11.0  الدين والثقافة
        1.6  4.1  التسويق واألعمال
        0.4  0.9  الرياضة والترفيه

        0.4  0.8  اإلدارة والمرافق العامة
        5.1  12.8  الصناعة والتخزين
        13.9  35.0  النقل والمواصالت

        0.5  1.1  المنافع العامة
        100.0  250.4  جمالي استعماالت األراضي الحضريةإ

  البلديـــةومكتـــب المشـــاريع    الهندســـية  لالستشـــاراتاللجنـــة الشـــعبية للمرافـــق بالتعـــاون مـــع شـــركة بولســـيرفس    ع ،أ ،.ش.ل.ع المصـــدر ج،  (*)  

  . 22،ص   57التقرير النهائي تقرير رقم     2000، المخطط الشامل   وليد بنى ، بولندا -وارسو، فـاديكو  
  

من استعمال األراضي  وتليهـا  % 68.2من الجدول تبين أن استعماالت السكنية هي النسبة األكبر وبلغت النسبة 

وهذا يدل على أهمية هذا القطاع  ومن بعدها %  13.9نسبة األراضي المخصصة لنقل والمواصالت وهي بنسبة 

، وتليها قطاع الـدين  %4.9ع التعليم بنسبة ، ومن تم األراضي المخصصة لقطا% 5.1الصناعة والتخزين بنسبة

  .، وكان ادني قطاع هو قطاع الرياضة والترفيه وقطاع  اإلدارة والمرافق العامة % 4.4والثقافة بنسبة 

                                                 
  .32 30، صفحات 1993فتحي محمد أبو عيانه ،جغرافية العمران ،دراسة تحليلية للقرية والمدينة ، دار المعرفة الجامعية ، ا�سكندرية ،   (1)

www.geo-libya.yoo7.com منتدى جغرافية ليبيا والوطن العربي



192 
 

        (*)(*)(*)(*)    1980استعمال األراضي سنة  استعمال األراضي سنة  استعمال األراضي سنة  استعمال األراضي سنة  :  :  :  :  53الشكل  الشكل  الشكل  الشكل  

  
       (*)(*)(*)(*)

ومكتـب    الهندسـية   لالستشـارات  جنة الشعبية للمرافق بالتعاون مع شـركة بولسـيرفس  ، اللع.أ  .ش.ل.ع  عمل الطالبة استنادا إلىمن  : المصدر

  .22، ص 57التقرير النهائي تقريررقم  2000، الشامل المخطط  وليد بنى، بولندا -وارسو ،  فـاديكو  البلديةالمشاريع  
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   :2000استعماالت األرض الحضرية عام -ب 

، واسـتنادا  إلـى دراسـات  وتقـارير       1980ن  واقع  المدينة عام   قامت  بولسيرفس  بالدراسات  الالزمة  م 

،   2000مهندسيها  ومساحيها كانت التقديرات للمخطط الشامل للمدينة من بداية وضع المخطط حيز التنفيذ حتى عام 

ديرات لنمو حيث كانت افتراضات المخطط أن المدينة ستنمو وفق الدراسات التي جاءت بها من جميع النواحي  من تق

من  خالل  دراسة  االستخدامات  التي  اقترحها  المخطـط  لعـام    . السكان ، والتوسع العمراني والخدمات وغيرها 

،  تتبع  القطاعات  الهامة  من  استخدام  األرض  للوقوف  على  مدى  تطبيق  توصيات  المخطـط  مـن    2000

باالستخدام الفعلي    2000عها  المخطط  العام،  للمدينة  لعام  خالل  مقارنة خريطة  استخدامات  األرض  التي  وض

الذي  وصلت  إليه  تلك  االستخدامات  فى  المدينة لنفس العام ، وتتبع  تقديرات  نمو السـكان التـي بنـى عليهـا     

  .مخططو بولسيرفس جميع المخططات فى المدينة 

        (*)(*)(*)(*)2000استعماالت األرض الحضرية لعام  استعماالت األرض الحضرية لعام  استعماالت األرض الحضرية لعام  استعماالت األرض الحضرية لعام  : : : : 136الجدول  الجدول  الجدول  الجدول  

  %  المساحة بالهكتار  منطقة استعمال األراضي

  58.5  528.0  سكنية

  5.4  48.4  تعليمية

  1.6  14.3  الصحة والضمان االجتماعي

  2.7  24.7  الدين و الثقافة

  1.4  13.4  التسويق واألعمال

  2.4  21.2  الرياضة والترفيه

  0.7  6.2  اإلدارة والخدمة العامة

  4.7  42.6  الصناعة والتخزين

  22.4  201.8  والمواصالت النقل

  0.2  2.1  المنافع العامة

  100.0  902.7  إجمالي األراضي الحضرية

  

ومكتـــب المشـــاريع    الهندســـية  لالستشـــارات، اللجنـــة الشـــعبية للمرافـــق بالتعـــاون مـــع شـــركة بولســـيرفس  ع. أ.ش.ل.ع ج،: المصـــدر (*)    

  .65،ص  57التقرير النهائي تقرير رقم    2000،  المخطط الشامل  وليد بنى، بولندا -وارسو، فـاديكو    البلدية
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        (*)(*)(*)(*)    2000استعمال األراضي  استعمال األراضي  استعمال األراضي  استعمال األراضي  : : : :     54الشكلالشكلالشكلالشكل

  البلديــةومكتـب المشـاريع    الهندســية  لالستشـارات، اللجنـة الشـعبية للمرافــق بالتعـاون مـع شــركة بولسـيرفس  ع.أ  .ش.ل.عج ، :مـن عمــل الطالبـة اسـتنادا إلــى  : المصـدر(*)(*)(*)(*)    

  .69،ص 57التقرير النهائي تقرير رقم  2000، المخطط الشامل    وليد بنى، بولندا -وارسو،فـاديكو  

أن استخدامات األرض القائمة داخل المخطط العـام تختلـف فـأعلى      54والشكل  136من مالحظة الجدول

من مساحة المنطقة، ويأتي تـم  %  68.2استخدام كان لالستخدام السكني ، وكانت المساحة المخصصة بنسبة 

من مساحة % 5.1ثم تأتي الصناعة والتخزين بنسبة % 13.9ت والذي بلغت المساحته بنسبة النقل والمواصال
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أما التعليم فبالرغم من توزيعه الغير متفق مـع  . المنطقة وهذا يعود إلى النشاط االقتصادي الذي تشهده المنطقة 

سكانية والنشـاط االقتصـادي   فأنه غير متكافئ  مع الزيادة ال% 4.9المخطط العام للمنطقة والذي بلغت بنسبة 

كما هناك قطاعات احتلت نسبة قليلة مـن مسـاحة المنطقـة مثـل     . والطرق والمواصالت المنتشرة بالمنطقة 

وذلك للوضع االجتماعي السائد في المنطقة والذي ال يشجع علي %  0.4الرياضة والترفيه والتي احتلت بنسبة 

وذلك %   4.4ين والثقافة، حيث كانت المساحة المخصصة بنسبة نمو هذا القطاع في حين نجد ارتفاع قطاع الد

وتفتقـر المنطقـة للمرافـق    . الديني  الذي تتصف به المنطقة والذي أدي إلى نمو هذا القطـاع   منتيجة لاللتزا

ارة السياحية ورغم  أهميتها التاريخية وتوفر المناظر الجمالية واألودية والمنطقة الصحراوية، إال أن نسبة  اإلد

  % .22.4وكانت نسبة النقل والمواصالت %   0.4والمرافق جاءت منخفضة حيث تقدر بنسبة

  -:التخطيط  -ثانياَ 

وفـي  . يستمر التخطيط باستمرار النمو البشري وتطوره سعياً لتحقيق أفضل النتائج في مجال التقدم واالزدهار 

البولندية الذي سـبقته مخططـات    سبولسيرفهذا الفصل  يدرس موضوع  المخطط  الشامل الذي أعدته شركة 

حيث أعد المخطط  الشامل   األول لمدينة بنى وليد ن قبل معماريين و مهندسين ومخططين  لـ مكجى ،أخرى 

فشل هذا المخطط لعدة أسباب ، تتمثل في فشل . 1988 -1968مارشال مكميالن لوكاس لدراسة  الفترة من عام

و لبعض المدن علي مستوى اإلقليم ، مدة المخططات كانت طويلة تصل إلـى  المخطط في معرفة إمكانيات النم

لم تاخد المخططات في االعتبار البيئة الثقافية . عشرين سنة ، دون األخذ في االعتبار التغيرات التي قد تحدث 

شـعبية فـي   العربية اإلسالمية والتراث الثقافي والمعماري مع متطلبات الحياة الحضرية ، وعدم المشـاركة ال 

كذلك دم قدرة المخططات على استيعاب . التخطيط حيث من المفترض أخد رأي المواطنين في عملية التخطيط 

والتغيرات في برامج التنمية االقتصادية واالجتماعية 1969النمو السكاني ، وأخيرا قيام الثورة في 
)1(

.
 

بعده تـم  

، ماكن من مركز المدينة ، وبعـض القطاعـات   لكن لم ينفذ سوى في بعض  األ 1977وضع مخطط آخر سنة

تم توقيع العقد . نظراً لعدم الرضا على المخططات السابقة وتنفيذها وأن مع التطور يلزم وضع مخططات جديدة 

لدراسـة الظـروف القائمـة    . التي قامت بمجموعة من الدراسـات التخطيطيـة   وفاد يك-سمع شركة بولسيرف

تسهيل انتقال السكان والبضـائع  -ويهدف إلى .2000في المنطقة حتى عام  رتطووإمكانيات التنمية واتجاهات ال

تسهيل الوصول إلـى  -تنظيم حركة المرور داخل المدينة و تقليل حوادث السيارات -بسرعة حسب مقاصدهم 

بمشاكل التنبؤ -االستفادة من التقدم العلمي فى هذا المجال -مناطق االستخدامات المختلفة لألراضي في المدينة 

المرور في المستقبل واتخاذ اإلجراءات الالزمة لتفاديها 
)2(

  .  

                                                 
   .452 -451سابق ، صفحات  ،مرجع ي، سعد خليل القز ير ةأبو لقم ، التحضر ،في كتاب الجماھيرية دراسة في الجغرافيا ،تحرير الھادي مصطفى يسعد خليل القز ير )1(

  .169ص ،   1990، ماجستير غير منشوره رسالةجامعة قار يونس ، ، 2014 -1966،  تقييم مخطط مدينة بنغازي ،الشركسي  رونيس  عبد القاد (2)
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        (*)(*)(*)(*)مراحل المخطط العام في مدينة بنى وليدمراحل المخطط العام في مدينة بنى وليدمراحل المخطط العام في مدينة بنى وليدمراحل المخطط العام في مدينة بنى وليد: : : :     55الشكل  الشكل  الشكل  الشكل  

  
ومكتــب    الهندســية  لالستشــارات، اللجنــة الشــعبية للمرافــق بالتعــاون مــع شــركة بولســيرفس    ع.أ.ش.ل.عج ، :مــن عمــل الطالبــة اســتنادا إلــى  : المصــدر(*)  

  .88،ص 57التقرير النهائي تقرير رقم  2000، المخطط الشامل    وليد بنى، بولندا -وارسو،فـاديكو    البلديةالمشاريع  

  

www.geo-libya.yoo7.com منتدى جغرافية ليبيا والوطن العربي



197 
 

  %.28والذي لم ينفذ منه سوى  2000،  يوضح مراحل التخطيط التي وضعت من قبل المخطط الشامل 55الشكل

  .سكنية فلم تنفذ وهي مرافق ومؤسسات عامة أما المخططات ال      

حيث شمل هذا  المخطط  مختلف  القطاعات  االقتصادية  والسكانية  والعمرانية ، وكان النقل ومرافقه ضمن هذه 

  : هي ، العام للمدينة بعدة مراحل طيمر المخط: المخطط العام لمدينة بنى وليد . القطاعات 

التركز السكاني واألكبر فـي المدينة،وأمتـد مـن     المرحلة األولى، تشمل مركز المدينة ومنطقة الظهرة حيث-1

 .    1988حتى  1986

 الـوادي المرحلة الثانية،تشمل الجزء الشمالي للوادي بمنطقة الخرماني التي تمتد بشكل طولي علـى حـواف   -2

  . 1991-1990الشمالية 

كيلومترات عـن   5التي تبعد المرحلة الثالثة ، شملت المنطقة الممتدة من مركز المدينة حتى منطقة العطيات  -3

1992حتى1991امتدت تلك الفترة من عام. وسط المدينة
)1( . 

  النقل وشبكة الطرق  -:أوالً

لما لنقل من أهمية في مختلفة المجاالت كان جزء أساسي من المخطط الشامل  فدرس المخطـط إمكانيـة ربـط    

  : المدينة بشبكة طرق من خالل طريقين 

  .بني وليد الذي يربط بطريق الهيشة الجديدة–ة ترهون –طريق طرابلس  -1

تزود بنظام النقل بالحافالت وسترتبط من خـالل  . بني وليد ويرتبط بطريق الهيشة الجديدة –طريق مصراته  -2

الخمس مصراته الهيشة الجديدة ،طرق مع طرابلس  طخطو
)1(

 .  

ترتبط المدينة مـن خـالل   ، المحيطة  ببني وليد تزود  المدينة بنظام  للنقل  بالحافالت  لخدمة سكان  المناطق  

من  المفترض  أن يصل معدل السيارات . الهيشة الجديدة  ، مصراته ، الخمس ، خطوط للحافالت  مع  طرابلس 

وسيارة نصف ،سيارة ركوب  300نسمة بما في ذلك  1. 000سيارة نقل لكل  350في المدينة حسب المخطط إلى

أنواع أخرى وهي الشاحنات وسيلة نقل من  50و، نقل 
)3( .    

لعل من المعروف  أن  أهمية  الطرق في  التخطيط قد  تزايدت إثر  تزايد  أعداد السيارات في العـالم ،  حتـى    

فوجود عربـات النقـل   ، أن  تحديد  مواقع  بعض  األنشطة  االقتصادية  لم  يعد  مقتصراً على مناطق بعينها 

رق السريعة مما أتاح شيئا من التحرر من قيود الموقعسهلت الوصول إليها عبر الط
)4(

 .   

                                                 
 . 1،ص1999في المدينة،عن تقرير غير منشور ، طمكتب التخطيط العمراني بنى وليد، تقرير عن مراحل التخطي  )1(

،  ق، مرجع  ساب 2000،فاديكو  البلديةومكتب المشاريع  الھندسية  لZستشاراتأ ، اللجنة الشعبية للمرافق بالتعاون مع شركة بولسيرفس .ش.ل.ع.ج (1)
  . 89- 88صفحات

  .89،ص ق، مرجع ساب 2000،فاديكو  ةالبلديومكتب المشاريع  الھندسية  لZستشارات، اللجنة الشعبية للمرافق بالتعاون مع شركة بولسيرفس ع.أ .ش.ل.ع.ج (3)
  .169ص ، مرجع سابق ،  2014 - 1966،  تقييم مخطط مدينة بنغازي ،الشركسي  رونيس  عبد القاد (4)
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  :كما تناولت شبكة الطرق  الخارجية التي تمر في المناطق  المجاورة لبني وليد التي تتكون من  

طريق من الدرجة الثانية يمتد من طرابلس إلى ترهونة بمحاداة طريق جديد يمتد من ترهونة إلى بني وليد  -1

  .الهيشة الجديدة  قه نحو الجنوب إلى الطريويواصل امتداد

 .طريق من الدرجة الثالثة بتفرعات مصممة حديثا من مصراته إلى بني وليد -2

طرق  محـلية  تخدم المـناطق  المجاورة  للمدينة  بما  في  ذلك  التجـمعات  القائمة عـلى  طـول   -3

الزالت الشعبية بحاجة إلى طرق خارجية لربطهـا  رغم  وجود  كل هـذه الطرق إال أنه . وادي بـني وليد 

لعل أهمها طريـق  . بالشعبيات األخرى لموقع الشعبية الوسط والرابط بين الشرق والغرب والشمال بالجنوب

بني وليد غريان الذي  يوفر الوقت ويختصر المسافة الكبيرة التي يقطعها المتجه إلى تلك الشعبية أو القادم إلى 

ثم  التخـطيط  لشبكة  الطرق  وفقا  للتـدفق  المستقبلي  للمـرور ،  وزيـادة حجـم    .   شـعبية بني وليد

شكل  الهيكل  بطرق  مجمعة .  السكان ،  وتوزيع  القوى  العاملة و الحركة المفترضة للسـكان والبضائع  

المشـروعات   ومن أجـل خلق نظام شامل للطرق البد من تنفيـذ ، تضمن  الروابط األساسية داخل المدينة 

 -:التالية 

 .الطريق الدائري الشرقي مع الجسر ويربط طريق طرابلس بمركز الجزء الجنوبي الشرقي من المدينة-1

 .طريقين مجمعين في الجزء الجنوبي من المدينة يرتبطان بالطريق الخارجي المؤدي إلى مزدة  - 2

  . سبها –طرابلس ويقام تقاطع جديد لطريق ،تحديث الطرق المجمعة القائمة  - 3

يتكون هذا التقاطع من طريق مرور الدائري الشمالي الذي يمتد خارج حدود المخطط  الشامل 
)1(

   .  

نـوع  الطريـق     فمن  الجـدول  تبين أن  المخطط  تضـمن إنشاء شبكة  من الطرق  تختلف  باختال    

وقدرته بالنسبة ألكبر عدد ،  تسـاعه وإنشائه الطريق المعبد تعبيدا جيداً يتوقف على ا. والخدمة التي يؤديها 

والصـيانة  ،  وأقصى حمولة لكل سيارة تستطيع تحملهـا  ، من السيارات التي يمكن أن  تستعـمل الطريق  

، وذلك يتوقف على مستويات اإلنشاء ، سنة  20إلى  15وان الطريق ينبغي أن يعمر من ، الالزمة للـطريق 

نظـراً ألن  . طريق كـهذا بقدرة تتعلق بحركة السير الحالية التي تسـتخدمها   لذا من العبث تصمـيم وإنشاء

فيـجب أن ترتبط قدرتها بالنسبة لحركـة السـير المنتظـر أن    ، سنة على األقل  15حياة الطريق تقدر بـ 

م وبالنسبة للمرافق األساسية للنقل ، يلزم تخطيط وتصمي. تستخدم الطريق خالل هذه السنوات الخمس عشرة 

قدرتها بالنسبة لحركة السير التي تستخدمها طيلة حياتها ، ولذا ينبغي وضع التنبؤات عن حركة السير لمـدة  

مماثلة في الطول 
)2(

 .  

                                                 
، المخطط الشامل  وليد بنى ،بولندا -وارسو، فاديكو  البلديةومكتب المشاريع  الھندسية  لZستشارات، اللجنة الشعبية للمرافق بالتعاون مع شركة بولسيرفس ع.أ .ش.ل.ع.ج (1)

  .90،ص قمرجع ساب ، 2000
  .273شركة  دوكسيادس ، تقرير عن النقل في ليبيا  ، مرجع سابق ،ص  (2)
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        (*)(*)(*)(*)الخصائص الفنية و الوظيفية لشبكة الطرقالخصائص الفنية و الوظيفية لشبكة الطرقالخصائص الفنية و الوظيفية لشبكة الطرقالخصائص الفنية و الوظيفية لشبكة الطرق: : : : 137جدولجدولجدولجدول

  الدرجة الوظيفية
عرض احتياطي 

  الطريق بالمتر

عدد 

  المسارات

السرعة حسب 

  الساعة/التصميم كم 
  الوظيفة

  الداخلية والخارجيةروابط للطرق   x 3  80-100 2  100-75  طريق حضري للسيارات

  70-60  طريق سريع
50-60  

2 x 3  70-80  
المرور الرئيسي بين المناطق 

  الحضرية

  مجمع رئيسي
35-40  
30-35  
22-25  

2  x3  
2 x 2  
1 x 4  

  الداخلية والخارجيةروابط للطرق   60

  طريق مجمع
30-35  
22-25  
15-20  

2 x 2  
1 x 4  
1 x 2  

50-60  
معظم المرور داخل الوحدات 

  الحضرية

  22-20  طريق مغذي مجمع
12  x 15  

1 x 4  
1 x 2  

  المرور المحلي  40-50

  تيسير الدخول إلى الممتلكات  x 2  30-40 1  12-10  طرق مسالك

، فــــاديكو    البلديـــة لمشـــاريع   ومكتـــب ا  الهندســـية لالستشـــاراتولســيرفس  ،اللجنـــة الشـــعبية للمرافـــق بالتعـــاون مـــع شـــركة ب ع ،.أ.ش.ل.ع.ج :المصــدر  (*)      

  .91،ص 57التقرير النهائي تقرير رقم    2000، المخطط الشامل    وليد بنى، بولندا -وارسو
  

تنوع  الطرق  التي  تضمنها  المخطط  والتي  تشمل جميع األنواع  وعدد المسارات والوظيفة 137يبين  الجدول     

إذا نفذت لحلت العديد من المشكالت الموجودة  قكما تضمن عرض الطريق و السرعة عليه وهذه الطر، ها التي تؤدي

يجب  أن  توفر  الطرق  الرافدة  الدخول  إلى  مراكز  الخدمات  ، وتربط  الشـوارع  المتوازيـة  بـين     .  اليا ح

ينبغـي إن   . المجمعة من  المنـاطق  السـكنية     الشرفة العلوية  و السفلية  للوادي  وتضمن  الدخول  إلى  الطرق 

أمتار و إجمـالي   5متر مزدوجة و يبلغ  متوسط عرض الشريط  الفاصل لها  x7 2تكون الطرق المجمعة من النوع 

أمـا   . مترا ، وفقا  للظروف المحليـة    35. 0إلى  30.  0عرض داخل خطوط حماية حرم الطريق يتراوح  بين 

مترا ينبغي  إن  يكـون    14. 0 – 12.  0فردية  ذات  األربعة  مسارات  التي  يبلغ  عرضها الطريق  المجمعة  ال

تكون  الطرق  المغذية طرقا فرديـة ذات   .  مترا بما في ذلك خطوط  حماية  الطريق  25. 0أو  22.  0عرضها  

لغ عرضها  داخل  حمايـة   على ذلك يجب إن  يب. متر  12. 0أو   7. 0و أربعة مسارات ، أي عرضها   نمساري

التي يبلغ عرض ، لم  توضح  في  المخطط  شبكة طرق  المسالك . مترا  22.  0أو   15. 0حرم  الطريق  حوإلي

ألنها  تتطلب  تخطيطـا منفصـال  يعتمـد  علـى      ،  مترا  12. 0- 1 0. 0أمتار  وأجمالي عرضها  6مسارها  

  . )1(ألراضي احتياجات  التطوير  ا لحالية و على تقسيم ا

                                                 
 ، 2000، المخطط الشامل  يدول بنى، بولندا -وارسو، فاديكو  البلديةومكتب المشاريع  الھندسية  لZستشارات، اللجنة الشعبية للمرافق بالتعاون مع شركة بولسيرفس ع.أ .ش.ل.ع.ج (1)

  .90،ص قمرجع ساب
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        (*)(*)(*)(*)شبكة الطرق في المخطط الشاملشبكة الطرق في المخطط الشاملشبكة الطرق في المخطط الشاملشبكة الطرق في المخطط الشامل    56الشكلالشكلالشكلالشكل

   

    لالستشارات، اللجنة الشعبية للمرافق بالتعاون مع شركة بولسيرفس    ع.أ.ش.ل.ع.جعمل الطالبة استنادا إلى  من  :المصدر(*)

  .92،صالتقرير النهائي تقريررقم  2000،الشاملالمخطط    وليد بنى،بولندا -وارسو، فـاديكو  البلديةومكتب المشاريع    الهندسية
  

الشكل السابق وضح شبكة الطرق الداخلية والخارجية وامتدادها حيث تمتد الطرق لتشمل كل أنحاء الشعبية، وان الطرق 

  .الخارجية تتصل ببعضها وتتصل بالطرق الداخلية لتكون شبكة متكاملة ومترابطة 
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األماكن  من  تطوير  الطريق  بالعرض  الكامل  ، رغم أن المباني القائمة تقع  ال تسمح  المباني القائمة في  بعض  

ويمكن أن تبقـى  ، هناك إمكانية  إقامة طريق  للسيارات  و طرق  للمشاة  نداخل  خطوط  حرم  الطـرق  إال أ

لها  على نقل حركة  تساعد  شبكة  الطرق  المخطط .     هذه المباني مؤقتا إلى إن تصبح غير مالئمة لالستعمال 

يمكن لسيارات  النقل  التي  تأتي  إلى  المدينة  أو تعمل  داخل  المدينة  من التحرك . المرور إلى أطراف المدينة 

وفي الشـبكة  . الهيكلية  متفادية  بذلك المرور على مركز المدينة    تعلى  طول  الطرق  التي  تمتد  بين  الوحدا

الدخول إلى الطرق المجمعة ممكنا من خالل الطرق المغذية فقط ، و االستثناء  الوحيد  الحضرية المخطط لها يكون 

لهذا  الشرط  ربما  يكون في  تلك األجزاء  من  المدينة  التي  تمتد فيها  الطرق  المجمعة  فـي  مواقـع  لهـا     

تقاطعا  15مفترض إقامة حوالي يكون من ال.  ظروف  صعبة ، لهذا  ال يمكن إن يطبق عليها هذا النظام المفترض 

داخليا  مزودة بإشارات للمرور في المناطق الواقعة حول المدينة وفي المراكز السكنية كذلك على طـول الطريـق   

إن  العديد من الطرق خاصة التي تمتـد داخـل   . المجمع الذي يمتد بين هذه المراكز حيث يتوقع أكبر حركة مرور

كما  .  منعت مد  الطرق  وسط أراضيهما   ةبسبب امتالكها من  قبل  أفراد  أو قبيل األحياء السكنية قد يعرقل مدها

أن  المباني  التي  أنشئت  بدون تخطيط  حالت  دون  مد  الطرق  لعدم  تخلي أهلها عن هذه المباني ، وهي تعـد  

ق الترابية تمتد داخل األحيـاء  يوجد العديد من الطر لأكبر العراقيل التي  حدت  من تنفيذ  المخطط ، حيث ال يزا

كذلك في مركز المدينة وفي مناطق متعددة مـن الشـعبية   .  بدون رصف خاصة في منطقة طريق المطار  
)1(

  .

بالرغم من إنشاء العديد من الطرق وربط األحياء بالطرق المعبدة إال أنها تفتقر إلى تطبيق المواصفات والـذي أدى  

ذت من المخطط كذلك لم ينفذ لهذه الطرق قنوات لتصريف مياه األمطـار التـي   إلى تشقق وتصدع الطرق التي نف

تتجمع عقب سقوط األمطار علي العديد من الطرق 
)2(

 .  

  :المرافق المساعدة للنقل على الطرق  -:ثانياً

ا ومـا  تشمل الطرق واتجاهها واتساعها وحركة المرور عليها واألشجار المزروعة على الجانبين واتجاهها ومحطاته

من تعطيل للمرور في داخل المدينة ، واألنفاق والجسور التي تسهل العبور عليها ، كما تشمل قـرب المدينـة    هتسبب

وإقليمها من وسائل النقل المختلفة ، ومدى قربها أو بعدها  من  ظهيرها ، والمناطق المعتمدة عليها من ناحية وسائل 

سيارة في مركز المدينـة  ، مـن    700امة ستة مواقف سيارات الستيعاب التخطيط إلق  .)3( النقل والمساحة والزمن

سيارة في مركز المدينة ، وموقف سيارات في المراكز الرياضية  200الضروري أيضا إقامة مجمع للمواقف لحوالي 

ـ  . سيارة  250تسع  ة وتقام ست محطات للتزود بالوقود كل منها مزودة بست مضخات  ينبغي أن تقام محطـة لخدم

السيارات بالقرب من محطات التزود بالوقود وقد قدرت االحتياجات في مجال الصيانة واإلصـالح  بثالثـين موقفـا    
                                                 

  . 12/4/2005غيث ، أمانة  النقل و المواصZت ، بني وليد ،أداره المشاريع ، ةمقابلة مع المھندس الھادي أر حوم  (1)
  .122غرافية المدن ، مرجع سابق ، صأبو القاسم محمد مصباح القاضي ، التحليل المكاني �ستخدامات ا`رض الحضرية في مدينة بني وليد ،دراسة في ج (2)
  .286فؤاد محمد الصقار ، التخطيط ا�قليمي ،مرجع سابق ،ص  (3)
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موقفـا لإلصـالح األساسـية    15محطة مزودة بـ :لإلصالح ، ويحتوي برنامج التطوير علي إنشاء المرافق التالية 

مزود بثالثة مواقف لإلصالحات الخفيفة والغسيل و خمس محطات للخدمة كل منها .والكشف العام في إطار الضمان 

ويمكن إلحاق هذه الخدمة بمحطات التزود بالوقود
)1(

.   

        (*)(*)(*)(*)مرافق النقـل المخططة  مرافق النقـل المخططة  مرافق النقـل المخططة  مرافق النقـل المخططة  :  :  :  :      138الجدولالجدولالجدولالجدول

  الحجم  المرفق

  المنطقة الغربية
المنطقة 

  الشرقية
  المجموع

ق
رف
لم
ا

ة   
اح
س
لم
ا

ار
كت
له
با

  

ق
رف
لم
ا

ة   
اح
س
لم
ا

ار
كت
له
با

  

ق
رف
لم
ا

ة   
اح
س
لم
ا

كت
له
با

  ار

  1,2  6  0,8  4  0، 4  2  مضخات 6ب  محطة تزويد بالوقود

محطـــــــة لصـــــــيانة وٕاصـــــــالح 

  السيارات

  1,0  5  0,6  3  0، 4  2  مضخات 3ب

  1,0  1  1,0  1  ــ  -  مضخات 15ب

  0,9  1  0,9  1  ــ  -    مستودع للحافالت

  0,4  1  4,0  1  ــ  -    مستودع لسيارات األجرة

  0,6  1  0,6  1  ــ  -    مستودع لسيارات النقل

  1,1  1  1,1  1  ــ  -    طة نهائية للحافالتمح

، فــاديكو    البلديـةومكتـب المشـاريع    الهندسية  لالستشارات، اللجنة الشعبية للمرافق بالتعاون مع شركة بولسيرفس  ع.أ  .ش.ل.ع.ج: المصدر  (*) 

  97،صالتقرير النهائي تقرير رقم    2000، المخطط الشامل    وليد بنى، بولندا -وارسو
  

نالحظ تركز المرافق في الجهة الشرقية من المدينة وهي تتمثل في مركز المدينة عدا محطة الوقود  138من الجدول 

  . ومحطة صيانة السيارات والتي يقل عددها في المنطقة الغربية عن الشرقية 

ـ   ام فيما يخص أعداد السيارات فقد وصلت أعداد السيارات المسجلة في مؤتمري الظهرة والنهر الصناعي بحلـول ع

في حين أفترض المخطط بأن تصل إلى حوالي . نسمة  1000سيارة لكل  170سيارة أي  12.000إلى حوالي  2000

نسمة 1000سيارة لكل  350
)2(

.  

                                                 
  .97،ص ق، مرجع ساب 2000المخطط الشامل  وليد بنىل التقرير النھائي ،شركة بولسيرفس         ( 1)

www.geo-libya.yoo7.com منتدى جغرافية ليبيا والوطن العربي



203 
 

        (*)(*)(*)(*)2000مرافق النقـل المخطط لها لسنة  مرافق النقـل المخطط لها لسنة  مرافق النقـل المخطط لها لسنة  مرافق النقـل المخطط لها لسنة  : : : :         57الشكل  الشكل  الشكل  الشكل  

    
  البلديـــةومكتـــب المشــاريع    الهندســية  لالستشــاراتجنــة الشـــعبية للمرافــق بالتعــاون مـــع شــركة بولســـيرفس  ، اللع .أ.ش.ل.ع.جمــن  عمـــل الطالبــة اســتنادا إلـــى  : المصــدر  (*) 

  .98،صالتقرير النهائي تقرير رقم2000،المخطط الشامل  وليد بنى، بولندا -وارسو، فـاديكو  

  

أنحاء أخرى كما توجد من الشكل السابق نالحظ توزيع المرافق بصورة مركز في مركز المدينة ، وبصورة متناثرة في 

  .طرق تخلو من هذه المرافق وذلك تبعا للتركز السكاني 
                                                                                                                                                                   

  .122ية في مدينة بني وليد ،دراسة في جغرافية المدن ، مرجع سابق ،صأبو القاسم محمد مصباح القاضي ، التحليل المكاني �ستخدامات ا`رض الحضر (2)
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  :من األهداف التي يسعى إليها المخطط العام للمرور ما يأتى : النقل  العام-:ثالثاً

تقليـل حـوادث   -تنظيم حركة المرور داخـل المدينـة    -تسهيل انتقال السكان والبضائع بسرعة حسب مقاصدهم  - 

االستفادة من التقدم العلمي في هـذا  -سهيل الوصول إلى مناطق االستعماالت المختلفة لألراضي في المدينة ت-السيارات

إن الشكل الطولي  للمنطقة  الحضرية . التنبؤ بمشاكل المرور في المستقبل واتخاذ اإلجراءات الالزمة لتفاديها -المجال 

خدم  نظام النقل هذا  سكان التجمعات القريبة  أيضا والواقعة علي  يتطلب دخول النقل بالحافالت  والسيارات العامة و ي

تم التخطيط  إلقامة  محطة نهائية في المنطقة المجاورة  لمركز المدينة تخدم  كال من خطوط  الحافالت .طول الوادي 

 -: هكتار لهذا الغرض ويضم هذا  الموقع ما يلي1.1تم  توفير موقع  مساحته .المحلية واإلقليمية 

يقام مسـتودع  . صالة انتظار مزودة بمطعم -إدارة مع حجرات للعاملين  -محطات للحافالت  -مرافق مواقف سيارات

يتم تدعيم النقل بالحافالت بسيارات األجرة و يبلغ عـددها  . للحافالت مع ورش للصيانة في الجزء الجنوبي من المدينة 

نطقة بنظام نقل حافالت، بل تم تمليكه لقطاع الخاص ، وتـم إلغـاء   لم  يتم تزويد الم .سيارة حسب تقدير المخطط 40

محطات لم ينفذ منها سوى اثنين فقط 6أما محطات الوقود فقد أوصي المخطط بإقامة . مكتب شركة نقل الركاب
)1(

.  

 .هاإشارة مرورية فلم ينفذ أي منها داخل المدينة أو خارج14أما اإلشارات والعالمات المرورية والتي بلغت 

  :نقل البضائع -:رابعاً

 6.8ستزود المدينة بالبضائع بواسطة النقل البري وتم تحديد مواقع مستودعات  الشاحنات في جنوب المدينة ومسـاحته  

إدارة مـع حجـرات    –المرافق الفنية ومخازن وقطع الغيار   -ورش إصالح  -هكتارات و يتكون من أماكن للوقوف 

  .)2(هكتارا  11. 1زن التي ترتبط بشكل مباشر مع نقل البضائع مساحة قدرها تغطي مناطق المخا. للعاملين 

   -:مراحل تطوير النقل  -:خامساََ

  -:يعتبر تنفيذ المشروعات التالية أمرا الزما خالل فترة التطوير األولي :  2000- 1981 المرحلة األولي

  .  ةاتجاه مزدة ويربط المطار بمركز المدين كم طرقا مجمعة الطريق الدائري الشمالي مع مخرج2. 5إنشاء – 1

  .كم في الجزء الجنوبي من المدينة  1. 3تحديث الطرق المغذية بإجمالي طول  -2

  كم  25.  4طرق مغذية في المناطق التي يتم تطويرها خالل هذه المرحلة و يبلغ إجمالي طولها حوالي -3

  .إنشاء محطتين للتزويد بالوقود  -4

  .سيارة  400ف سيارات قرب مركز المدينة لحوالي إنشاء مواق -5

  . إنشاء المرحلة األولى من المحطة النهائية للحافالت مع موقف للسيارات -6

  .منصة   15منها مزودة بثالث منصات ومحطة مزودة بـ  لإنشاء محطتين لخدمة السيارات ك -7

                                                 
  .122،ص أبو القاسم محمد مصباح القاضي ، التحليل المكاني �ستخدامات ا`رض الحضرية في مدينة بني وليد ،دراسة في جغرافية المدن ، مرجع سابق (1)
المخطط  وليد بنى، بولندا -وارسو، فاديكو  البلديةومكتب المشاريع  الھندسية  لZستشاراتكة بولسيرفس ، اللجنة الشعبية للمرافق بالتعاون مع شرع.أ .ش.ل.ع.ج (2)

  .132،صفحة  قمرجع ساب 2000، الشامل 
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    : 2000 – 1991المرحلة الثانية

 وسيع  شبكة  الطرق  ،  كذلك  إنشاء األجزاء الباقية من  مرافق  طرق  النقلتتضمن  االستمرار  في  ت   
)1(

 .  

   :اإلنارة-:سادساً

متر  من حدود المدينـة  500تزود  كل  الشوارع  والميادين  العامة للمدينة  ،  كذلك  الطرق  الخارجية لمسافة     

مصابيح  الصوديوم باإلنارة  ، ويوصي  باستخدام  التركيبات  المعيارية  أي 
لطرق المرور والطرق الخارجيـة    (*)

ومصابيح الزئبق
أما تكاليف النقل والمواصالت ، فتشمل الطرق الرئيسية ، ومواقف السيارات .   لبقية الشوارع  (**)

ومحطات الوقود و محطات الحافالت 
)2(

 .  

        (*)(*)(*)(*)المخصصة لنقـل  المخصصة لنقـل  المخصصة لنقـل  المخصصة لنقـل          2000- - - - 1981تقدير تكاليف التنفيذ  تقدير تكاليف التنفيذ  تقدير تكاليف التنفيذ  تقدير تكاليف التنفيذ  :  :  :  :      139جدول  جدول  جدول  جدول  

   نوع
  االستعمال

  المرحلة األولي
 1981-1990  

  المرحلة الثانية 
   1991-2000  

  جماليإ
التكاليف 
  باأللف

إجمالي   ل.د
المساحة 
  المسقوفة

  2م

أراضي 
التطور 
  بالهكتار

التكاليف 
  باأللف

  ل.د

جمالي إ
المساحة 
  المسقوفة

  2م

أراضي 
التطور 
  بالهكتار

  التكاليف
  باأللف

  ل.د

  28.021  13.390  60.0  ــ  14.631  106.0  ــ  النقل والمواصالت

، فـاديكو    البلديةومكتب المشاريع    الهندسية  لالستشارات، اللجنة الشعبية للمرافق بالتعاون مع شركة بولسيرفس  ع.أ  .ش.ل.ع.ج: المصدر  (*)  

  . 138، ص   57التقرير النهائي تقرير رقم    2000، المخطط الشامل    وليد بنى، بولندا -وارسو
  

  .يبين التكاليف الالزمة لتنفيذ المخطط والتي وقفت مع عوامل أخرى في سبيل تنفيذ هذا المخطط  139ول الجد

المثلى عن  ةاإلقليم الجغرافي هو الوعاء الذي تتفاعل فيه العناصر الطبيعية والبشرية لتعطي للمخطط بالذات الصور

المخطط العامالتغيرات المكانية التي يجب أخذها بعين االعتبار عند وضع 
)3(

للمخطط  دور فعال  ومهم في  كفاءة  .  

تـم تنفيـذ بعـض    . وتطور  قـطاع النقل  وربط  المدينة بشبكة متطورة من الطرق و توفير وسائل نقل حديثة 

  -:المشاريع التي تم وضعها في المخطط وهذه الطرق هي 

  . ا الشمالية بطريق ترهونة طرابلسالطريق الدائري الشرقي مع الجسر ويربط مركز المدينة وضواحيه -

 تالطريق الجنوبي الذي يربط مركز المدينة بالمناطق واألودية الجنوبية أشميخ إلى مزدة  ماراً بمركز الصـناعا  -

طريق يربط وسط المدينة بمجمع الصناعات الصوفية مـاراً   -. الهندسية وليلتقي بطريق المطار قبل دخوله المدينة

 .تد إلى السدادة  بالحي الصناعي ليم

                                                 
مرجع  2000، المخطط الشامل  وليد بنى، بولندا -وارسو، فاديكو  البلديةومكتب المشاريع  الھندسية  لZستشارات، اللجنة الشعبية للمرافق بالتعاون مع شركة بولسيرفس ع.أ .ش.ل.ع.ج )1(

 . 133- 132،صفحات  قساب
للمزيد أنظر أسر علي و حسن الكشوشمي ، . وھي تعتبر من المصابيح الكھربية وھي مصدر لmضاءة الكھربية حيث تقوم بتحويل القدرة الكھربية إلى قدرة ضوئية : مصابيح الصوديوم   (*)

  .109نقZ عن القوي الكھربية ،تقنية التوزيع الكھربائي ، مرجع سابق،ص .1986، اqسكندرية ،ا�ضاءة ، منشأة المعارف
علي ،حسن الكشوشمي ، يتكون من أنبوبة مملوءة بغاز ا`رجون عند ضغط منخفض ونقط من الزئبق وقطبين عبارة عن فتيلة سلك مكسوة بالتنجستن ، للمزيد أنظر أسر : مصابيح الزئبق   (**)
  . 11نقZ عن القوي الكھربية ،تقنية التوزيع الكھربائي ، مرجع سابق ، ص.1986ضاءة ، منشأة المعارف اqسكندرية ،ا�
  . 139 - 138،صفحات  ق، مرجع ساب ، اللجنة الشعبية للمرافق بالتعاون مع شركة بولسيرفس ع.أ .ش.ل.ع.ج (2)

 . 155-153، مرجع سابق ،صفحات   صZح الدين علي الشامي ، الجغرافيا دعامة التخطيط )3(
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الي الشرقي ليمتد خارج المخطط ليربط بالطريق المـؤدى إلـى منطقـة     الشمطريق يربط مركز  المدينة بالركن -  

تعتبر  تلك  الطرق  من  المنافذ الرئيسية  للمدينة وخط لمرور النقل . المردوم 
)1(

.    

النقـل العام  النقـل العام  النقـل العام  النقـل العام  :  :  :  :  58الشكل  الشكل  الشكل  الشكل  

(*)(*)(*)(*)  
  البلديةومكتب المشاريع    لهندسيةا     لالستشارات، اللجنة الشعبية للمرافق بالتعاون مع شركة بولسيرفس    ع.أ.ش.ل.ع.جالطالبة استنادا إلى  من عمل   :المصدر(*) 

  .99ص  ،57التقرير النهائي تقريررقم  2000، المخطط الشامل  وليد بنى،بولندا -وارسو،فـاديكو

                                                 
  .109محمد على ،تقييم مخطط بني وليد، مرجع سابق ، ص عأبو صا (1)
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مركبـة فـي    600ة تكون في مركز المدينة حيث تصل الكثافة إلى تبين أن أكثر كثافة مروري 58من الشكل

  .مركبة في الساعة  75الساعة وتنخفض الكثافة على طرق أخرى انخفاضاً كبيراً لتصل إلى 

خاصة في مركز المدينة والطرق المهمة التي % 28تم تنفيذ العديد من الطرق التي جاءت في المخطط بنسبة 

انيات وتم شقها توفرت لها الظروف و اإلمك
)1(

والمشكلة هنا ليست في إعداد هذه السياسات أو الدراسـات  .  

فتنفيذ مثل هذه السياسة وتطبيقها على الواقع يحتاج إلى إدارة متمكنـة وإلـى   . لكن المشكلة تكمن في تنفيذها 

تطبيق القوانين واللوائح
)2(

.
    

  -: المعايير التخطيطية الخاصة بالنقل:ثالثا 

يير التخطيط العمراني أحد الوسائل المهمة في إعداد وتنفيذ المخططات العمرانية ،كما يجب النظـر  تعتبر معا

  -:إلى هذه المقاييس على أنها دليل أو طرق إرشاد وتوجيه تساعد المخططين فيما يلي 

  .إعداد برامج ومخططات التطوير  -أ

  .معات السكانية المستقرةتحسين مستوى المعيشة في جميع األماكن االستيطانية للتج -ب

  .تطوير التجمعات السكانية بتطوير اإلسكان والمرافق والبنية األساسية حسب احتياجات المواطنين  –ج 

  .تزويد المواطنين بالمرافق األساسية والخدمات على مستوى متساوٍ في جميع أنحاء البالد -د

ن والمرافق األساسية وغيرها من الخدمات السكانية مستوى معايير اإلسكا يتقليل الفروق غير المقبولة ف -هـ 

  .األساسية  األخرى داخل البالد 

تقدير االحتياجات من األراضي لغرض توفير الخدمات بمعايير مقبولة على المدى الطويل ، والمحافظـة   –و 

ات الظـروف  إن تطبيق أية معايير غير مرنة تكون عملية بالغة الصعوبة فـي الـبالد ذ  . على هذه األراضي 

كما يجب مالحظة أن طرح أية معايير للمستقبل عادة ، االجتماعية واالقتصادية والجغرافية و المناخية المتباينة 

عليه فإنه من المهم أال يتم تطبيق المعايير . غير دقيقة لعدم إمكانية التنبؤ بالتطورات التقنية بدرجة دقيقة نما تكو

رها دليال في عملية إعداد المخططات الشاملة والعامـة ويتطلـب األمـر    بشيء من الصالبة ، لكن يجب اعتبا

عموما فإن المعايير البد وأن تعكس األهداف . تطبيقها بدرجة كافية من المرونة عند إعادة تطوير مناطق قائمة  

ري والسياسات االقتصادية واالجتماعية وأن تاخد في اعتبارها المحافظة على التـراث االجتمـاعي والحضـا   

في الوقت ذاته يجب أن تكون هذه المعايير مرنة بحيث تواكـب  .   دللمجتمع باإلضافة إلى البيئة الخاصة بالبال

التطور االجتماعي واالقتصادي وبحيث يمكن تطبيقها على الظروف المحلية المختلفة
 )3(

 .  

                                                 
  .12/4/2005غيث ، أمانة  النقل و المواصZت ، بني وليد ،أداره المشاريع ، ةمقابلة مع المھندس الھادي أر حوم (1)
  .476، مرجع سابق ،ص يو سعد خليل القز ير ةفي الجغرافيا ،تحرير الھادي مصطفى  أبو لقم ،التحضر ، في  كتاب الجماھيرية دراسة يسعد خليل القز ير (2)
  . 2 - 1صفحات .2000، لسنة 2اللجنة الشعبية العامة للمرافق ، دليل معايير التخطيط العمراني، التقرير رقم ع،.أ.ش.ل.ع.ج (3)
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  :  الطرق ومرافق المواصالت -أ 

الطرق  الرئيسية وطرق التجميع والتوزيع ، كذلك المسالك  تم وضع معايير تخطيطية خاصة بالطرق  ، تشمل

من حيث عرض الطريق ونوعه وسعة المركبات عليه ، كذلك مرافق النقل من أماكن وقوف ومحطات وقـود  

  .ا هوخدمات سيارات وغير

  -:شبكة الطرق الرابطة بين المستوطنات: أوالً

  :يير والمرتبة الوظيفية لكل طريق كاألتيقامت أمانة المواصالت بتصنيف الطرق على أساس المعا

        (*)(*)(*)(*)الطرق الرابطة بين التجمعات السكنيةالطرق الرابطة بين التجمعات السكنيةالطرق الرابطة بين التجمعات السكنيةالطرق الرابطة بين التجمعات السكنية: : : :         140الجدولالجدولالجدولالجدول

  النوع الخامس  النوع الرابع  النوع الثالث  النوع الثاني  النوع األول  نوع الطريق

  2إلى  1من   2  2  4إلى  2من   4  عدد المسارات

  مقيد  دال توج  ال توجد  محطات الوقوف
ــموح  مس

  بها
  ح بهامسمو

ــرور   ــدل م ــعه مع الس
المركبات في الساعة بكـل  

  مسار
1000/1500  800/1000  600/800  400/600  

حسب احتياجات 
  المشروع المحلية

  .22،ص  2000، لسنة  2ع،اللجنة الشعبية العامة للمرافق ،دليل معايير التخطيط العمراني، التقرير رقم  .أ.ش.ل.ع.ج: المصدر  (*)
  

  :ودليل لتخطيط شبكة الطرق الرابطة بين المستوطنات مع األخذ في االعتبار ما يلي الجدول كأساس  ايعتبر هذ

  .أن عرض الطريق ومتطلباته االحتياطية يحدد بعدد  المسارات الالزمة الستيعاب حركة المرور المتوقعة  -1

   -:أن سعة الطريق االستيعابية لحركة المرور تقدر على أساس كل من  -2

  .ي كل طريق عدد المسارات ف-

القيود المفروضـة علـى   -نوعية وعدد المداخل والمخارج بالطريق -التجانس النوعي للمركبات المارة في الطريق -

  .المعايير التصميمية للطريق -الوقوف  

ة علما بأن هذه السـع . للطرق   ةوكدليل عام يمكن قبول المعايير المبينة بالجدول المذكور لتقييم السعة االستيعابي  

  .على أساس معدل المركبات الخاصة المارة بكل مسار في الساعة الواحدة  ةمبني

 تيجب القيام بدراسة شاملة  للمواصالت وحركة المرور في المناطق  المقترح بها  مشـاريع أو اسـتثمارا   - 3 

  .كبيرة قبل عملية اختيار المعايير الخاصة بإنشاء الطرق 

ه االحتياطية  في مناطق التالل والمناطق الجبلية إلى مساحات إضافية عما هو في يحتاج عرض الطريق ومتطلبات -4  

المناطق المنبسطة لغرض إنشاء الميول أو الحوائط المساندة الالزمة
 )1(

.  

                                                 
  23-22صفحات .2000، لسنة 2ير التخطيط العمراني، التقرير رقم اللجنة الشعبية العامة للمرافق ، دليل معايع،.أ.ش.ل.ع.ج (1)
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يمكن التقليل نسبيا في مستوى المعايير الهندسية القياسية للطرق في المناطق التي تشكل الظروف الطبيعية بهـا   -5

أي انه يمكن إنشاء النوع الثاني من أنواع الطرق المذكورة بجدول التصنيف بدال من نوع .  شائية كبيرة مصاعب إن

  .الطريق األساسي المراد إنشاؤه مع المحافظة على معايير الرصف للنوع األساسي للطريق

  -:شبكة الطرق الحضرية داخل المدن : ثانياً 

ر المشاة والسيارات بما في ذلك األرصفة ومحطات الوقوف تشـغل  إن شبكة الطرق الالزمة لتصريف حركة مرو 

  .)1(من مساحة المنطقة الحضرية % 25في مجموعها حوالي 

يالحظ أن معظم الطرق الرئيسية في المناطق الحضرية تكون امتدادا للنوعين األول والثاني من  141من الجدول 

ة يجب إيجاد تناسق في المعايير بين أصناف الطرق الرابطة في هذه الحال. الطرق الرابطة بين المناطق الحضرية 

  . بين المناطق الحضرية وامتدادها بالمناطق الحضرية 

        (*)(*)(*)(*)تصنيف شبكة الطرق داخل المدن  تصنيف شبكة الطرق داخل المدن  تصنيف شبكة الطرق داخل المدن  تصنيف شبكة الطرق داخل المدن  :  :  :  :      141الجدول  الجدول  الجدول  الجدول  

 متكون الهيكل األساسي لشبكة الطرق الحضرية  وعادة ما تستخد  الطرق الرئيسية السريعة

  مدينةللتنقل السريع بين أطراف ال

تمثل الطرق الواصلة بين المحالت والمجاورات المختلفة بالمدينة   طرق التجميع والتوزيع الرئيسية

  وتربطها بالطرق الرئيسية السريعة 

  الحركة داخل المحالت والمجاورات فتمثل الطرق الخاصة بتصري  طرق التجميع والتوزيع الداخلية

داخل األحياء السكنية وتصلها بطرق  تمثل طرق الخدمات المحلية  المسالـــــك 

  التجميع والتوزيع الداخلية

  .26،ص  2000،لسنة  2ع،اللجنة الشعبية العامة للمرافق،دليل معايير التخطيط العمراني،التقرير رقم  .أ.ش.ل.ع.ج:المصدر(*)(*)(*)(*)

  

على أطرافه، وال يمكن  إن إنشاء طريق جديد سيؤدي إلى إحياء المنطقة المار خاللها هذا الطريق حيث تنشأ المساكن

من الضروري وضع أكتاف للطريق بسعة كافيـة  . إنشاء أي مشروع سكني أو صناعي أو غيره بدون إنشاء طريق 

. يفضل تشجير الطرق الرئيسية داخل المدينة لمنع نقل التلوث البيئي الناتج عن السـيارات  . لزيادة سعته مسـتقبالً 

عدد السكان ونوعية الشارع ، وخطوط انتظار السيارات ومساحة التشجير عرض الشارع يعتمد على حجم المرور و

أما عرض الرصيف فيعتمد على عدد المشاة في الساعة والغرض من . والجزر الوسطية والسماح للتوسع المستقبلي 

استخدام الرصيف إن كان لغرض تجاري أو للنزهة
 )2( .  

                                                 
  .26،ص 2000،لسنة 2ع،اللجنة الشعبية العامة للمرافق،دليل معايير التخطيط العمراني،التقرير رقم .أ.ش.ل.ع.ج (1)
  .337- 336فاضل حسن أحمد ،ھندسة البيئة، مرجع سابق ،صفحات  (2)
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        (*)(*)(*)(*)معايير الطرق الحضرية حسب تصنيفهامعايير الطرق الحضرية حسب تصنيفهامعايير الطرق الحضرية حسب تصنيفهامعايير الطرق الحضرية حسب تصنيفها: : : : 142ا لجدولا لجدولا لجدولا لجدول

عرض   نوع الطريق  تصنيف الطريق
  المسار

سعة   تصميم السرعة
/ المسار
  ساعة

عرض 
  الوسط

ممر 
  المشاة

الطرق الرئيسية 

  السريعة

مسارات مع  4
وجود جزيرة 

  وسط

3.5- 
  م  3.75

  حد أدنى  1,100  ساعة/ كم100

  م 2

 حد

   ـىأدن

             م 2

طرق التجميع 

  والتوزيع الرئيسية

مسارات مع  4
جود جزيرة و

  وسط

حد   1,000  ساعة/ كم  60  م 3.5

  1.5أدنى

حد أدنى 

  م 2.6

طرق التجميع 

  والتوزيع الداخلية

مسارات بدون  4
جزيرة وسط 

مسارين بدون 
  جزيرة وسط

  ساعة/ كم  60  م 3 -3.5
  ساعة/ كم  50

حد       600

 2ى ـأدن

  م

-2.15  مسارين  مسالك
  م 3.5

حد أدنى   -  -  ساعة/كم30

  م 1.8

  .27،ص  2000، لسنة  2ع،اللجنة الشعبية العامة للمرافق ،دليل معايير التخطيط العمراني، التقرير رقم  .أ.ش.ل.ع.ج:المصدر*)*)*)*)((((                    
  

يراعى  توفير  مسافة   جانبية  احتياطية على  . الجدول  السابق  يبين  معايير الطرق  الحضرية حسب  تصنيفها     

لمرافق من  خطوط مياه  و مجاري  و كهرباء ، لتحسين  بيئة  الطريق  بغرس حافة  الطريق  لتوفير مسار  إلنشاء ا

أما  فيما يختص بتصميم شوارع المناطق السكنية فيجب توفير أرصفة .  األشجار  في المناطق  ذات  المناخ المناسب 

 وممرات مشاة ذات العرض المناسب 
)1(

 .  

  -:أماكن وقوف السيارات : ب

مهمة لتخفيف االزدحام الذي يحدث في األماكن العامة والسكنية في حالـة عـدم وجـود هـذه      تعد مواقف السيارات 

المحطات و تختلف هذه المحطات في األحجام والتصاميم و يفضل وجودا بالقرب من األمـاكن العامـة حتـى يسـهل     

العامة والبعض اآلخر ال  الوصول الي المركبات و المؤسسات بسهولة  وفي الشعبية توجد بعض المحطات أمام المرافق

  .توجد بها مثل هذه األماكن مم يؤذي الي العديد من المشكالت المرورية 

إبداء عناية خاصة  لتوفير محطات وقوف السيارات بمراكز المدن المزدحمة  بدارسة إمكانية أنشـاء محطـات لوقـوف     

  . للسيارة     2م 35-15ة منطقة على أساس السيارات  ويمكن  تحديد  المساحة الالزمة  لوقوف  السيارات  في أي

                                                 
  27لعامة للمرافق ، دليل معايير التخطيط العمراني ، مرجع سابق،صاللجنة الشعبية ا ع،.أ.ش.ل.ع.ج  (1)
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 (*)(*)(*)(*)معايير متطلبات مواقف السيارات لبعض االستعماالتمعايير متطلبات مواقف السيارات لبعض االستعماالتمعايير متطلبات مواقف السيارات لبعض االستعماالتمعايير متطلبات مواقف السيارات لبعض االستعماالت: : : : 143الجدول  الجدول  الجدول  الجدول  

  موقف سيارة لكـل   االستعمـال

  سكن أو منزل 2عدد  مسكــــــــن
  من المساحة المسقوفة 2م 60إلى  50  سوق فرعـــــي
  من المساحة المسقوفة 2م 50إلى  35  ســـــــــوق
  من المساحة المسقوفة 2م 60إلى  50  المكـــاتب واإلدارة
  أســــــرة 8إلى  5  فنـــــــــدق
  فصل لما دون ذلك 1  مدرســــــــة
  مقــــــعد 12  حمطعم وسينما ومسر
  مصلـي 12إلى  10  مسجــــــــد
  أســرة 10إلى  15  مستشفــــــى
  مقعد أو متفرج 20إلى  10  ملعــــــــب 

  منتجـــــين 10إلى  6  منشآه صناعية و ورش

  .2، ص2000،لسنة  2ع،اللجنة الشعبية العامة للمرافق ،دليل معايير التخطيط العمراني،التقرير رقم  .أ.ش.ل.ع.ج:المصدر(*)(*)(*)(*)                                                            

يالحظ  تخصيص موقف سيارة  لكـل  مسكن  ومكتب إداري  وفندق  ومدرسة  ومطعم    143من  الجدول  

. ومسجد  وملعب  ومنشأة صناعية و ورش ،وقد حدد عدد مواقف السيارات حسب نوع المساحة وعدد المركبات 

،  وهي غير مسقوف، تخصص مساحة من األرض لوقوف المركبات  ثوهذه  المعايير غير مطبقة في  الشعبية حي

خدمية حيث يضطر المواطن إلى إيقاف إذ ال توجد مواقف أمام كثير من المراكز ال، وليس كما جاء في  المعايير 

  .وبالتالي يعرقل حركة السير، مركبته على أحد جوانب الطريق 

  -: تمحطات الوقود وخدمات السيارا: ج 

تنشأ محطات الوقود والخدمات على النوع األول والثاني والثالث من الطرق وعلى طرق التجميع والتوزيع الرئيسية بعد 

  -:وف الموقعية اآلتية دراسة وافية ودقيقة للظر

عالقـة   -حجم حركة المرور بالشـوارع المجـاورة     -سعة وشكل الموقع  -نوعية واستخدام المباني المجاورة  -

  . موقع اقرب محطة وقود والتوابع المرتبطة بذلك  -المسافة من أقرب تقاطع  -المحطة بحركة المرور الرئيسية  

لوقود  حيث  خصص  لمحطات الصغيرة مسـاحة صـغيرة مـن األرض    يبين  أنواع  محطات  ا  144و الجدول 

ما تكون علي طرق النقل   ةوعاد بالقرب مناطق المحالت والنوع الثاني مساحة  أكبر من النوع االول ومضخات أكثر

أكثر   أما النوع الثالث من المحطات فكبيرة الحجم  وبها.و الطرق الواصلة بين المحالت   السريع في أطراف المدينة

  .مضخات  وتكون علي الطرق السريعة والوصالت والمناطق الصناعية  8من 
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        (*)(*)(*)(*)أنواع محطات الوقود  أنواع محطات الوقود  أنواع محطات الوقود  أنواع محطات الوقود  :  :  :  :  144الجدولالجدولالجدولالجدول

  الموقع  عدد المضخات  مساحة الموقع  النوع

  المناطق المشيدة بمراكز المحالت  4  هـ 0.15إلى 0.1من  محطات صغيرة
  وع األول أو الثاني من الطرقعلى الن  8-5من   ھـ 0.3إلى 0.15من  محطات حجم متوسط

  8أكثر من   هـ 0.3أكثر من   محطات حجم كبير 
على النوع األول أو الثاني من الطـرق  

  وبالمناطق الصناعية

  .29،ص   2000، لسنة  2ع،اللجنة الشعبية العامة للمرافق،دليل معايير التخطيط العمراني،التقرير رقم  .أ.ش.ل.ع.ج:المصدر(*)         
  

  -:ت النقل العام للركابمحطا: د

–محطات نقل بين المدن والمحطات  -هناك ثالثة أنواع من محطات النقل العام للركاب وهي محطات نقل بالمدن  

ويبين الجدول اآلتي التفاصيل القياسية عن المحطات المذكورة أعاله علمـا بـأن التصـليح    .نقل للمسافات الطويلة 

ا مواقع منفصلةوالخدمات والتخزين الخاصة تكون له
 )1( .  

        (*)(*)(*)(*)أنواع محطات النقـل العام للركاب  أنواع محطات النقـل العام للركاب  أنواع محطات النقـل العام للركاب  أنواع محطات النقـل العام للركاب  :  :  :  :      145الجدول  الجدول  الجدول  الجدول  
  الموقــــع  مساحة الموقع للسيارة الواحدة  النـوع

  لسيارة نقل الركاب الواحد 2م 100  محطات نقل بالمدن
بالقرب من مراكز المدن بحيث يسـهل التغييـر   

  لوسائل المواصالت المحلية

  لسيارة نقل الراكب الواحد 2م 150  محطات بين المدن
بالقرب من مراكز المدن بحيث يسـهل التغييـر   

  لوسائل المواصالت المحلية

محطات المسافات 
  الطويلة

باإلضافة لمساحة إضافية  2م 150
  لغرض إنشاء مرافق مرتبطة ومشتركة

بالقرب من مراكز المدن بحيث يسـهل التغييـر   
  لوسائل المواصالت المحلية

  .30،ص  2000، لسنة  2ع،اللجنة الشعبية العامة للمرافق ،دليل معايير التخطيط العمراني، التقرير رقم  .أ.ش.ل.ع.ج:المصدر(*) 

من الجدول نالحظ تركز المحطات بالقرب من مركز المدينة وكلها تهدف إلى تسهيل تغيير وسائل المواصالت بينما     

متر مربع لسيارة نقل الركب الواحد ،بينمـا   100ساحة تختلف المساحة  في محطات النقل بين المدن حيث تخصص م

متراً مربعاً لسيارة نقل الراكب الواحـد ، وكانـت    150مساحة المحطات للنقل بين المدن فكانت المساحة أكبر وبلغت 

مساحة المحطات للمسافة الطويلة فكانت بنفس مساحة المحطات بين المدن ، إضافية لغرض إنشـاء مرافـق مرتبطـة    

بالنسبة لتطبيق المعايير الخاصة بالطرق في شق الطرق وإنشاء المرافق بالشعبية ؛ هناك بعض الطرق قـد  . ركة ومشت

أنشئت وفق هذه المعايير وان كانت ليست مطبقة تماما كما جاءت ، إال انه تم تعديلها بطرق هندسية لتـتالءم وطبيعـة   

م المتابعة من جهة ، وقيام تشاركيات أو شركات ليست على مستوى المنطقة والكثير من هذه المعايير لم يتم تطبيقها لعد

عاٍل  من الخبرة بتنفيذ هذه الطرق إضافة إلى تالعب البعض بهذه المواصفات 
)1(

 .  

                                                 
  . 30- 29اللجنة الشعبية العامة للمرافق ، دليل معايير التخطيط العمراني ، مرجع سابق ، صفحات  ع،.أ.ش.ل.ع.ج )1(
  .12/4/2005شاريع ،غيث ، أمانة  النقل و المواصZت ،بني وليد ،أداره الم ةمقابلة مع المھندس الھادي أر حوم )1(
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                                                                                          -:المستقبلية المشاريع : رابعاً 

في ظل مـا تشـهده    األخيرةقطاع النقل في تطور مستمر كبقية القطاعات في الشعبية خاصة في السنوات  يعد    

لقـد  . معاصـرة  السكنية ومتطلبات الحياة ال الزيادةوذلك لتتالءم مع  ،الشعبية من تطورات في مختلف القطاعات 

 وسـنة  ، الطرق الداخلية والخارجية بشيء من التفصيل من حيـث األطـوال    السابقةبالدراسة في الفصول  تتناول

تم وضع .الت و إنارة وغير ذلك ـو وص وقوف  ومحطات  وقودعالقة بالنقل من محطات  لهما   لـوكاإلنشاء 

 الشـعبية وترميم بعض الطرق الموجودة أصال داخل  مجموعة من الطرق الجديدة وإصالح إلنشاءعدد من الخطط 

  -: على النحو التالي

  :الطرق الرئيسية-1 

  .المجاورة  بالمدنبني وليد  مدينةمجموعة من الطرق الرئيسية مستهدفة لربط  توجد       

        (*)(*)(*)(*)المراد إنشاءها لربط الشعبية بالشعبيات المجاورة  المراد إنشاءها لربط الشعبية بالشعبيات المجاورة  المراد إنشاءها لربط الشعبية بالشعبيات المجاورة  المراد إنشاءها لربط الشعبية بالشعبيات المجاورة          الخارجيةالخارجيةالخارجيةالخارجية    الطرقالطرقالطرقالطرق        ::::146الجدولالجدولالجدولالجدول

 من إنشاء الطريق  الغرض كم/طول تهدف المس الطريق

 الشويرف/مدينة بني وليد  ربط كم 210 الشويرف  -وليدبني  طريق
 مزدوج  طريق كم 87 ترهونة -وليدبني  طريق
 مدينة مصراته/منطقة بئر ذو فان  ربط كم30 مصراته-طريق بئر دوفان  رصف
   الغربيقة غريان والجبل منط/ منطقة بني وليد  ربط كم50 العربان  -دربوك طريق
 زمزم  وادي/  الزراعي   الطريق/  قرزة  ربط كم40 قرزة  –أم البطوم  شعبة طريق
 قرزة  منطقة/  وادي سوف الجين   ربط كم75 قرزة  – القلعة  طريق
 غريان  منطقة  /منطقة بني وليد  ربط كم 95 الجبل الغربي  – وليدبني  طريق
 العربان  منطقة/ منطقة السيح   ربط كم 55  العربان – السيح طريق

  ع ، بيانات اللجنة الشعبية العامة للمواصالت ، قسم إدارة المشاريع ،تقرير عن  توزيع الطرق  .أ.ش.ل.ع.ج المصدر  (*)(*)(*)(*)

   5،ص 1999،   بشعبية بني وليد ،بني وليد

  

–أطول هذه الطرق طريق بنـي وليـد   تم التخطيط لتنفيذ هذه الطرق وذلك لربط الشعبية بالشعبيات األخرى و

كم وهذا الطريق على قدر كبيـر   95الجبل الغربي  بطول –كم ، تليها طريق بتي وليد  210الشويرف بطول 

من األهمية وذلك ألنه يختصر الطريق الطويل الذي يسلكه السكان في الوقت الحالي ،  وكذلك طريق بني وليد 

لثقل الواقع على الطريق الحالي المنفرد  خاصة بحالته الحالية التـي  كم ليخفف ا 87ترهونة  المزدوج بطول –

قرزة  والذي يهدف الي ربط وادي سوف الجـين الزراعـي   –يعاني منها من تصدع وتشقق ،  وطريق القلعة 

–قرزة و طريق السيح –بمنطقة قرزة وكذلك طرق أخري مثل طريق دربوك العربان وطريق شعبة أم البطوم 

وذلك لربط المنطقة بتلك المناطق والذي سيعود عليها بمـردود   مصراته–طريق بئر دوفان  صفرالعربان و 

  .اقتصادي وزيادة الروابط االجتماعية 
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  : الطرق والجسور الداخلية-2

وذلك لربط المناطق ببعضها فـي   ، بداخل الشعبية والجسوردراسة لتنفيذ مجموعة من الطرق الداخلية  هناك

 بحواليتقدر  واهتماما بالطرق الداخلية ورسم المخطط لرصفها   هناك .إليهالحركة والوصول الشعبية وتسهيل ا

   : التاليعلى النحو  بالشعبية  المؤتمراتكم موزعة على  100

  . كم 15مؤتمر المردوم -كم  20مؤتمر تينيناي   -كم 25مؤتمر النهر الصناعي - كم  40الظهرة  مؤتمر-

        (*)(*)(*)(*)    بالشعبيةبالشعبيةبالشعبيةبالشعبية        تنفيذهاتنفيذهاتنفيذهاتنفيذهانفذة والطرق المراد  نفذة والطرق المراد  نفذة والطرق المراد  نفذة والطرق المراد  المالمالمالم        الطرقالطرقالطرقالطرق        ::::59    شكل  شكل  شكل  شكل  الالالال

  
  بيانات اللجنة الشعبية العامة للمواصالت ، قسم أدارة المشاريع ،تقرير عن الطرق   ع، .أ.ش.ل.ع.ج: المصدر(*)(*)(*)(*)

  .2ص ، 2005،   المخطط لتنفيذها  بشعبية بني وليد ،بني وليد

الطريق رقـم  -وفق المخطط العام 695الطريق رقمومخطط العام وفق ال 655رقم  الطريق -:هذه الطرق  ومن        

طريق حي  وطريق حي الجدارة   -طريق الحصنة شعبة بايع رأسه - المدينةبمركز  602الطريق رقم  .  560-564

  .وصلة الطريق بحي السهول ، وصلة طريق بحي الجملة  الصرارةطريق حي - التاللسة 
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  : جسور-3

مثل جسر يربط منطقة القطانشة بمنطقة المناسلة وجسر آخر لربط منطقة الزعـرة   الجسور مقترح بإنشاء بعض هناك

الفطمان  بمنطقة
)1(

.  

        (*)(*)(*)(*)والجسور المراد تنفيذها بالشعبية  والجسور المراد تنفيذها بالشعبية  والجسور المراد تنفيذها بالشعبية  والجسور المراد تنفيذها بالشعبية          الداخليةالداخليةالداخليةالداخليةالطرق  الطرق  الطرق  الطرق  : : : : 147    الجدولالجدولالجدولالجدول

 الطريق طول االسم

 كم10 المربوعة -العالي المعهد طريق
 كم5 الظهرة -الخضراوات سوق طريق

 ** م 700 جالل سيدي جسر
 م 800 القطانشة– ديسور جسر

 م 800 الطبول جسر
 م 800 الزالبة– السبايع جسر

 ***كم23 المصنع -نفذ
 كم5 غلبون طريق
 كم33 قرزة -المصنع

 كم19 قوار زمزم - زمزم وادي
 كم 21 قرزة -زمزم قوار

 كم 22 غبين -المناصير
 كم 10 الطبل راس
 كم 17 سقنه -القلعة
 كم 17 دادةالس

 كم 83 القطف قرارة - أشميخ
 كم 6 الخرماني

 كم 35 بئر دوفان- المردوم
 كم 25 ميمون - جالل سيدي

 كم 15 المربوعة

، مركـــز البحـــوث الصـــناعية ، عـــن بيانـــات   2002- 2001ع، دراســـة التنميـــة المكانيـــة الصـــناعية لشـــعبية بنـــي وليـــد ،.أ.ش.ل.ع.ج  -1: المصـــدر (*)(*)(*)(*)    

  .  70ة للشعبية ، تقرير غير منشور ،ص  اللجنة الشعبي

، مركز البحوث الصـناعية ، عـن بيانـات اللجنـة   2002-2001ع، دراسة التنمية المكانية الصناعية لشعبية بني وليد ،.أ.ش.ل.ع. ج-2

  .70الشعبية للشعبية ، تقرير غير منشور ، ص  

  أدارة المشاريع ،تقرير عن الطرق المخططبيانات اللجنة الشعبية العامة للمواصالت ، قسم   ع،.أ.ش.ل.ع.ج-3

  .4، ص 2005،   لتنفيذها  بشعبية بني وليد ،بني وليد 

  

                                                 
  .12/4/2005 بتاريخ، بني وليد بأمانة النقل و المواصZت المشروعاتالمھندس ، الھادي أر حومة غيث ،مدير  معشخصية  مقابلة  )1(
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دوفان  - و تنفيذ طريق جيدة بالمردوم  ، تنفيذ ورصف طريق الجبل الغربي مشروعتوجد مشاريع أخرى مثل  كما

يقدر  التيفي نطاق المؤتمرات مشروع نفذ الزراعي ، باإلضافة إلى عدد من الوصالت الداخلية  طريقو تنفيذ 

  .دوفان وطريق القريات  وطريقكم و رصف الطرق الترابية   50 بحواليطولها 

  :الوصالت الداخلية  -4

وصلة حي الحلمة  مسجد الزبيدات ،  طريق لةـوصوهي  الطرق التي تربط األحياء السكنية  ببعضها البعض ،   

السهول ،وصلة حي الجملة،وصـلة حـي التربة،وصـلة     حيوصلة الخوازم ،وصلة طريق الوحدات السكنية ،  و

  . الوحدات السكنية

   : الشوارع-5

  .2مرحلة بالظهرة  4، رصف الشارع رقم  3المرحلة 1وتعبيد الشارع رقم  رصف

   : الزراعية الطرق-6

ازدهار العديد من ويعول على هذه الطرق نمو و تطورا نظرا لوجود عدد كبير من األودية الزراعية بالشعبية تشهد

 طريـق ومن هذه الطرق المراد تنفيذها  . وفاكهة وحبوب  تاالودية التي تمد الشعبية بالمواد الغذائية من خضراوا

وطريق ،  العزوميوطريق مزارع قبر  ،  ميمون -و طريق سيدي جالل ،  تينيناي–و طريق مقدال ،  مزارع نفذ

  .كم 53راس الطبل أشميخ وطريق ،  مزارع سوف الجين

  

  :الخطط لتنفيذ بعض المشاريع منها  بعض هناك  :النقل الريفي ومحطات النقل البري-7

  .على أساس التمليك التشاركي  والطالبي  الريفي  النقل  لبرنامجافلة ركاب  ـح 30  عددشراء -1

  .ع متر مرب 40.000عدد من المحطات للحافالت لنقل الركاب و المساحة التي يشغلها  إنشاء -2

   :الصيانة -8

–بني وليد  طريقمزدة،   -طريق بني وليد و  المردوم-بني وليد لصيانة العديد من الطرق مثل طريق خطة هناك

 .السدادة –طريق بني وليد  ،دوفان 

  :المرافق المساعدة للنقل -9

  التخطيط  تمالمركبات لذا بعض المرافق ولكنه الزالت قليلة بالنسبة للعدد المتزايد من السكان و ةتوجد بي الشعبي

 األندية   في  للسيارات  ومواقف أخرى المدينة   مركز  في سيارة   700الستيعاب  سيارات   مواقف  6 إلقامة 

في عدد   الزيادة المستمرة لخدمة   الوقودزيادة عدد محطات  إلى   باإلضافة سيارة   250  الستيعاب  الرياضية

حطات لإلصالح والصيانة م بعض  وإقامة  ، المركبات
)1(

.  

                                                 
  50ص  اللجنة الشعبية للتخطيط ،ب الميزانيةفإعداد مكتب 31/12/2002-  1/1/2002تقرير المتابعة ، الفترة ،عن بني وليد للتخطيطع، اللجنة الشعبية .أ.ش.ل.ع.ج (1)
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محطة وقوف بجانب ،  المصرف التجاري  أمام  وقوف محطة ، مجلس التخطيط  مبني  أمام   وقوف محطة   

  .محطة وقوف بجانب الحديقة بمركز المدينة،  مصرف األمة الجديد

   : اإلنارة -10

كـم، كمـا    72الفرعية والرئيسية بالشعبية بطول  عالشوارمشاريع مستقبلية لإلنارة منها تنفيذ شبكة إنارة داخل  توجد 

 وجود مواد عمل لعدمتوجد خطوط لم تنفذ بعد وذلك 
)1(

 .  
  

    :وقوف المركبات محطات -11

  . باإلضافة إلى المحطات التي جاءت بالمخطط،  سيارات أمام مبنى الشعبية  وقوف محطة

   :محطات وقوف الركاب −12

�.العام المخططإنشاؤها على خطوط الطرق داخل  مجموعة من المحطات مقرر توجد  �

  : النقل وسائل -31

 دينـار  96000.00 حواليسيارات مجهزة  وشراء  توريداألمن فقد بلغت قيمة التعاقد على  و مركبات العدل العام أما

   2003- 2002ليبي لسنة 

   :المشاريع المتعاقد عليها  -14

المشـاريع   بعض هناكو .بتنفيذها للمواصالتيع التي تقوم اللجنة العامة كم من المشار90تعاقد على طرق بطول  هناك

  .تنفذها تشاركيات وشركات محلية2004-2003المتعاقد عليها لسنة 

        (*)(*)(*)(*)المتعاقد عليها مع تشاركيات محلية  المتعاقد عليها مع تشاركيات محلية  المتعاقد عليها مع تشاركيات محلية  المتعاقد عليها مع تشاركيات محلية          المشاريعالمشاريعالمشاريعالمشاريع::::148للللالجدو الجدو الجدو الجدو 

 التعاقد قيمة (*)المتعاقدة التشاركيات التعاقد طريقة المشروع اسم

 420.250.00 أبناء ساسي/ تشاركيه ممارسة اهر أش أشميخ طريق تنفيذ
 387.000.00 أبناء ساسي/ تشاركيه ممارسة بالظهرة258-256-255 طريق تنفيذ
 409.500.00 أبناء ساسي/ تشاركيه ممارسة داخلية بالظهرة طرق تنفيذ
 499.000.00 األخوة/ تشاركية ممارسة المناصير أوالد أبو راس طرق تنفيذ
 498.800.00 العالم العربي /تشاركية ممارسة المساعدية الظهرة  طريق يذتنف

 45.000.00 الجودة/ تشاركية تكليفبطريق الخرماني المربوعة  االنجرافات صيانة
 498.900.00 الوادي/  تشاركية ممارسة الفطمان الجماملة  طريق تنفيذ
 496.200.00 الوادي/  شاركيةت ممارسة طريق المغاربة التربة الشروع  ورصف تنفيذ
 250.000.00 تشاركيات مجموعة  تكليف انتظار ركاب  محطات تنفيذ

باللجنـــة    الميزانيـــةفـإعـــداد مكتـــب  31/12/2002- 1/1/2002تقريـــر المتابعـــة ، الفتـــرة  ،عن  بنـــي وليـــد  للتخطـــيطع، اللجنـــة الشـــعبية  .أ.ش.ل.ع.ج(*)(*)(*)(*)

  . 53الشعبية للتخطيط ، ص

  
                                                 

  .1،ص2004الشعبية للكھرباء ،بني وليد ، تقرير غير منشور ، اللجنة تقريرع، .أ.ش.ل.ع.ج  )1(
  . تشاركية  25المتخصصة في ھذا المجال تصل إلى   التشاركياتفي الشعبية العديد من  يوجد(*)
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  لتي ساھمت الطرق و وسائل النقل في حدوثھا والتي تعرقل تطور الطرقا�سباب ا- :خامساً 

  :و وسائل النقل 

ساهم النقل بوسائله المختلفة في خلق العديد من المشاكل في العالم ،ولعل أخطر هذه المشاكل الحوادث على الفرد 

قلت تطوره وتقدمـه كالعراقيـل   كما أن النقل في حد ذاته يعاني من عدة مشاكل عر. والتلوث على الفرد والبيئة 

  .الطبيعية أو البشرية أو التخطيطية أو غيرها التي قيدت من تطور النقل و أداء وظائفه على الشكل المطلوب 

تعتبر شعبية بني وليد جزءا من عالم واسع تحدث فيه كل هذه المتغيرات والمشكالت  ، وان كانت أقل بكثيـر     

تغمض األعين وتغلق اآلذان عن  أنهذا ال يعني . المتطورة والمتقدمة من مشاكل  مما تعاني منه العديد من الدول

لذا من الضروري التنبـه  . هذه المخاطر فالعالم في تطور ، و أعداد المركبات في تزايد حتى في داخل الشعبية  

وقاية دائمـا خيـر مـن    الكارثة ثم يبدأ في البحث عن حلول  ، فال عإلى هذه المشكلة ومحاولة الحيطة حتى ال تق

لذلك كان من الضروري التعريف بهذه المشاكل سـواء  .  العالج ، والوقاية ال تكلف شيئا واإلهمال يكلف الكثير 

  .التي سببها النقل أو التي يعاني منها

ـ  ،تأثيراتها المباشرة وغير المباشرة   معرفة  والجماعات يصعب على األفراد  حتىثار السلبية آلا تتنوع  دى وم

  -:ثار إلى قسمين وهما آليمكن تقسيم هذه ا .   تأثرها بالنقل ووسائله

السائقين –على مستخدمي وسائل النقل  الركاب  ثار يخلقها النقل ووسائله بالدرجة األولى ويكون أثرها أكبرآ- 

كاب والسائقين بصفة من الر ان كانت السلع والبضائع أقل تأثرإو، وعلى السلع والبضائع التي تنقلها وسائل النقل 

 ويكون تأثيرها في الغالب، ثار سلبية يساهم النقل في خلقها أو على أقل تقدير يسهم في زيادة حدتها هناك آ .عامة 

  - :أو المشاكل  آلثار السلبيةومن هذه ة يالبيئكذلك األضرار . عاما يشمل مستخدمي وسائل النقل وغيرهم 

   -:االزدحام -1

وكفاءتها ومدى قدرتها على استيعاب حجم المرور مظهر من مظاهر المرور السليم ، إن مدى كفاية الطرق 

والقدرة على التحرك بسرعة وآمان تدل على حسن تنظيم حركة المرور ، إذا قصرت سعة الطرق عن استيعاب 

بطء  إلىحجم المرور فال مفر من تراكم السيارات ، ومن تم عدم سهولة حركة المرور وتدفقها مما يؤدي 

  .الفرصة لوقوع الحوادث  ئوارتباك في حركة المرور وخلق مناطق اختناق مما يهي

عادم  إلىباإلضافة لما تمثله من تكلفة اقتصادية بالغة من حيث الوقت الضائع واالستهالك الزائد للوقود إضافة 

دحام من ضغط عصبي زائد على عن التأخير واالز أجانب ما ينش إلى. احتراق الوقود ، وآثاره السيئة على البيئة 

. ازدياد فرص وقوع الحوادث إلىالفرد  من مستعملي الطرق بصفة عامة وعلى السائقين بصفة خاصة مما يؤدي 

  :فيما يلي أهم أسباب البطء واالرتباك في حركة المرور 

وتركز اإلدارات  في المدن الرئيسية وتكدس األنشطة الحيوية من صناعة وتعليم ةدالمضطرالزيادة السكانية - 

آثرت هذه . جانب الفارق في مستوى الخدمات داخل المدن إذا ما قورنت بخارجها  إلىومصالح الدولة بها 
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داخل المدينة لنقل األفراد .الزيادة السكانية تأثيرا مباشرا في خلق مشكلة ازدياد عدد الرحالت اليومية 

  .تطور السكاني مما يؤثر على كفاءة حركة النقل واالحتياجات مع عدم تطور شبكات النقل بنفس معدل ال

زيادة عدد المركبات ، الناتجة عن زيادة عدد السكان وارتفاع مستوى المعيشة والرغبة في اقتناء سيارة  .1

هذه الزيادة تؤثر تأثيرا حيويا على حركة المرور خاصة عند اختالل التوجيه والتنظيم . خاصة لغالبية السكان 

 .سيئ على حركة المرور مما يكون له أثر

قصور النقل العام تعتبر مشكلة النقل العام في المدن الكبرى من النتائج الحتمية التي تواجه التجمعات  .2

عدم كفاية الوحدات المتاحة مما يترتب عليه تحميل  إلىترجع أسباب قصور النقل العام . الحضرية الكبيرة 

سرعة استهالكها وكثرة أعطالها وعدم انتظام تشغيلها ،  إلى الوحدات أكـثر من طاقتها ، األمر الذي يؤدي

ومن ثم زيادة حركة السيارات الخاصة وزيادة عدد سيارات األجرة التي تستخدم الطرق وزيادة عدد كيلومترات 

كما أن سوء تنظيم شبكة خطوط النقل العام داخل . ارتفاع كثافة المرور على الطرق  إلى يتشغيلها مما يؤد

زيادة كثافتها على المحاور الرئيسية ،وانخفاض سرعتها مما يجعل الطرق قاصرة عن استيعاب  إلىيؤدي  المدن

 .طاقتها من حركة المرور

قصور الوعي المروري  لدى مستعملي الطريق يعتبر المؤثر األول في السلوك الشخصي للمواطنين ،  .3

االرتباك  إلىالمرورية بمختلف صورها مما يؤدي  ويعتبر السبب المباشر في جنوح الكثيرين لمخالفة القواعد

 .وبطء حركة التدفق المروري

تساهم هذه . إن اطراد نمو حركة النقل يفوق أية تحسينات على شبكة الطرق - :قصور شبكة الطرق  .4

 .حد كبير في خلق ظاهرة االزدحام والبطء واالرتباك في الحركة إلىالمشكلة 

ما لنقص في الرعاية البشرية أو قصور في اإلمكانيات والتجهيزات إذلك عدم تكامل خدمات المرورو يرجع  .5

 .مما يؤثر بطريقة مباشرة على تنظيم حركة المرور فقلة عدد رجال المرور يقلل من فاعلية الرقابة المرورية

أن نمو المدن الكبيرة واتساع رقعتها يحدث  - :تعدد وتنوع استعماالت األراضي دون وجود تخطيط سابق  .6

في كثير من األحيان مصادفة أو على نحو ما من الخطأ و دون رقابة على استعمال األراضي والتوسعات 

 :تظهر هذه األخطاء والفوضى في التخطيط من أهمها. العمرانية الجديدة

 .وجود أحياء قديمة تعاني من ضيق شوارعها وعدم انتظام مساكنها  - أ

ومقتضيات التخطيط  العام ، كوجود مصانع أو مخازن أو ورش  استعمال  األراضي  بحالة تتنافى  طبيعتها    - ب

وجود أنواع مختلفة من المركبات لخدمة هذه المشروعات غير المتجانسة ، مما  إلىأو مناطق سكنية مما يؤدي 

 .يقلل من كفاءة الطرق ويساهم في إيجاد مشاكل مرورية

  .الصفة األصلية لبعض األحياءاألحياء السكنية مما يغير  إلىزحف المحالت التجارية - ج 

  . ضيق الشوارع الحالية وعدم تحملها للعبء الواقع عليها -د 
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عدم وجود طرق باألحياء المتجاورة لشوارع المخترقة المتوازية أو البدائل التي يمكن أن تساهم في - هـ 

 للمرور امتصاص حجم المرور المتدفق من اتجاه معين مما يلقى عبئاً على الشرايين الرئيسية
)1(

  . 

        (*)(*)(*)(*)أحد المباني  الموجودة على حافة الطريق بمؤتمر الظهرة  أحد المباني  الموجودة على حافة الطريق بمؤتمر الظهرة  أحد المباني  الموجودة على حافة الطريق بمؤتمر الظهرة  أحد المباني  الموجودة على حافة الطريق بمؤتمر الظهرة  : : : :     60الشكل  الشكل  الشكل  الشكل  

  

  .11/4/2004تصوير الطالبة  : المصدر      (*)(*)(*)(*)                                                        

هذه المشكلة ظاهرة بارزة  في أغلب  بقاع المعمورة وبخاصة في البقاع التي تزداد فيها وسائل النقل   

،  تعد وسائل النقل البرى من أهم العوامل التي تؤدي إلى ازدحام شوارع المدن والمراكز العمرانية وتتنوع 

  - :األخرى والطرق الرئيسية المؤدية إليها مما يترتب عليه اآلتي 

زيادة كمية الوقود المستهلكة و الضيق والقلق و زيادة نسبة التلوث و ارتفاع درجة حرارة األماكن التي يقع 

ا االزدحام فيه
)2(

يالحظ االزدحام بشكل واضح في شارع الفاتح الطريق الذي يمتد من المستشفي المركزي .  

حتى جـزيرة الدوران في مركـز المـدينة و يقـع فيه العـديد من المراكز الخدمية مثل المصارف 

  .العديد من المحالت المختلفةوالمكاتب اإلدارية والشركة العامة للكهرباء و الشركة العامة للركاب  والمتحف و

يرجع االزدحام في هذا الطريق إلى عدم وجود محطات لوقوف الركاب من جهة و ضيق عرض الطريق من 

إضافة إلى عدم وجود إشارات ضوئية ومرورية بالطرق ، كما في باقي .  جهة أخرى ،  مما يعرقل الحركة 

حد المسئولين في المرور و سؤاله عن سبب النقص في عند مقابلة أ.الطرق في الشعبية وغياب شرطي المرور 

المهمة ،كان جوابه  تشرطي المرور ، وعدم تواجده في الطرق الرئيسية وأمام المؤسسات التعليمية والتقاطعا

هذا النقص في عدد رجال المرور نتيجة لعزوف المواطنين . عدد يغطي جميع الطرق والشوارع  دانه ال يوج

                                                 
مدن وحركة المواصZxت ، فxي كتxاب حxوادث الطxرق  وأثارھxا اqجتماعيxة و اqقتصxادية ، تحريxر أمxين عبxد هللا المسZxتي  الطاھر  أبو القاسم المحمودي ، مشكZت  المرور في ال (1)

  . 112-  111 -110، صفحات 1371وآخرون مرجع سابق ،  
  . 81المدخل إلى جغرافية النقل ، مرجع سابق ، ص  فضل إبراھيم ا`جواد  ، (2)
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كذلك ال توجد مركبات كافية ليتواجد رجل . واجهه رجال المرور من متاعب في هذه الوظيفةعن االنخراط لما ي

المرور في األماكن المزدحمة وأماكن الحوادث
)1(

.   

لعل من أهم العوامل التي تسهم بوضوح في مشكلة اختناق المرور في المدن ،تركز األنشطة الحضرية 

اختناقاً ملحوظاً في ساعات الذروة في الصباح أو بعد انتهاء أوقات  واألعمال في منطقة وسط المدينة التي تشهد

غير أن مشكلة االختناق تفسر في جانب كبير منها في ضوء ظاهرة شبه عامة في جميع دول العالم . العـمل 

تقريبا ، وهي زيادة االتجاه إلى امتالك السيارات الخاصة
)2(

شمالي كذلك يالحظ االزدحام عند مدخل المدينة ال. 

وبصورة كبيرة ، خاصة في أوقات الذروة ذلك يعود إلى أن الطريق  يربط بين األجزاء الشمالية و الجنوبية  

للشعبية ويغذي مركز الـمدينة  بالحركة من المؤتمرات المجاورة  مثل مؤتمر المردوم و مؤتمر النهر 

يالحظ . ة و طرابلس و مصراته و زليتن تمر  من هذا  الطريق  المـركبات المتوجه إلى  ترهون.  الصناعي 

ويضم حوالي نصف السكان ، . االزدحام الكبير في طريق الظهرة الـذي يعد من أكبر المؤتمرات في الشعبية 

ويوجد به كثافة سكانية عالية ، والعديد من المحالت التجارية و الخدمية إلى جانب كلـية التربية والعلوم ونادي 

القائمة في بعض األماكن حول الطريق لم تسمح في بدء عملية التطوير  يوجود المبان. ة الظهرة ومكاتب الدول

في مسار واحد من مدرسة  ليصبحوتوسعة الطريق،حيث تمتد منطقة االزدحام  من نهاية  الطريق  المزدوج 

حيث المباني على جانبي الطريقعقبة إلى وسط المدينة 
)3(

.   

النقل في . امها والربح الذي تحققه عملية النقل ومقارنة الربح بالتكاليف يتوقف على نوع الوسيلة واستخد

للدولة دور مهم في تهيئة تكاليف . صورته األساسية هي الموازنة بين التكلفة أقل تكلفة والربح أقصى ربح ممكن

اليف النقل النقل ،حيث البد من دراسة الوقت الذي ينبغي أن ينقضي في عدد رحالت االنتقال وعالقته بتك

يمثل ارتفاع .  كذلك سعر الوقود الذي تستخدمه السيارات الخاصة و الحافالت . والراحة التي يلقاها المسافر

مشكلة  -نفقات النقل  مشكلة أخرى ال تقل في أهميتها عن سابقتها ، تتحدد بأسعار الوقود وترتبط بهذه المشكلة 

تبار حقيقة أنه كلما وصلت سرعة السيارات إلى حدها األمثل كلما ارتباطاً وثيقاً إذا وضع في االع -االختناق 

زد على ذلك  أوجه . قلت كمية استهالكها للوقود ، وانخفضت بالتالي التكاليف الكلية لكل ميل في الساعة 

 اإلنفاق األخرى كالصيانة والتأمين والضرائب ، األمر الذي يجعل من امتالك السيارة عبئاً ضرورياً  إضافياً

حتمته ظواهر النمو واالمتداد الحضري على ساكن المدينة أو المسافر إليها لهدف من األهداف
)4(

.  

كذلك الحال بالنسبة . حددت الشعبية الركوب في الحافالت التي تنتقل داخل وخارج الشعبية بسعر خاص 

وبة خاصة كنوع من مالحظ في الشعبية أن المواطن يميل إلى امتالك رك ولسيارات األجرة ، لكن ما ه

                                                 
  . 2005 /28/4بد الحفيظ ، قسم  الحوادث والمرور ، بني وليد ،بتاريخ مقابلة مع الرائد بشير ع (1)
  .    316السيد عبد العاطي السيد ،علم اqجتماع الحضري ، مرجع سابق ،ص  (2)
  .109تقييم مخطط بني وليد،مرجع سابق، ص محمد علي،  عأبو صا (3)
  .326،ص  السيد عبد العاطي السيد ،علم اqجتماع الحضري ، مرجع سابق (4)
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الخصوصية  وحرية التنقل حيث ال يفضل الكثير من السكان انتظار الركوبة العامة خاصة في منطقة تخلو من 

بعض السكان  يمتلكون السيارات . محطات وقوف الركاب ، وما قد يواجه المواطن من ظروف المناخ المختلفة 

  .نوع المركبة أو العدد الذي يملكه الخاصة كنوع من أنواع التفاخر و المباهاة من حيث 

أخرى حسب النوع والمسافة ،  إلىكذلك الحال بالنسبة لنقل الحموالت المختلفة التي يختلف سعرها من حمولة 

  .التي يتحكم فيها كذلك سعر الوقود وقطع الغيار

  - :الحوادث  -2

د المركبات من جهة والتهور ارتفاع عد إلىزادت الحوادث في الفترة األخيرة بشكل واضح ، هذا عائد 

  .أسباب حوادث الطرق في الشعبية. والسرعة وعدم االلتزام بالقانون ورداءة الطرق من جهة أخرى 

إن حوادث المركبات اإللية على الطرقات العامة ظاهرة تستحق الدراسة من كافة األطراف ذات العالقة لما لها 

ة بوضعها الحالي من أخطر الظواهر التي  تواجه  المجتمعات  تعتبر الظاهر. من آثار اجتماعية و اقتصادية 

بالبحث في األسباب الفعلية .  البشرية حديثاً ، فهي تفتك باألرواح  البشرية ، و فيها هدر ألموال المجتمع

  - : اآلتي  إلىلحوادث المركبات وإن كان ليس باإلمكان حصرها جميعاً يمكن إرجاعها 

  .أسباب بشرية-1

 .مخططات الطرق ومواصفاتها إلىترجع أسباب -2

 .أسباب طبيعية -3

  .أسباب ميكانيكية -4

عدم التقيد - التهور في قيادة المركبة ، و اإلخالل باآلداب العامة أثناء قيادتها:في  األسباب البشرية وتتمثل

عدم أخذ  - مركبة عدم أهلية قائد المركبة لقيادة نوع ال-عدم االلتزام بالسرعة المحددة - ربإشارات المرو

القيادة  - عدم التأكد من سالمة المركبة لالستعمال من الناحية الميكانيكية  -الحيطة واستخدام وسائل األمان 

عدم التركيز أثناء القيادة بشكل جيد بسبب استعمال الهاتف  - تحت تأثير المخدرات والمشروبات الكحولية 

  .المبهرة ليالً استعمال األضواء - المحمول أو أجهزة التسجيل 

لمواصفات  تخطيط  المدن  والمركبات اإللية والطرق فتعود إليها بعض أسباب الحوادث  األسباب الفنية   أما

من حـيث  شق الطرق ،  وبناء الجـسور  و األنفاق و مدى  تنفيذ  المواصفات  الفنية  ومالءمتها  للطـرق 

  . تسمح لقائد أية مركبة بحرية المناورة وفقاً لمتطلبات القيادة بحيث ال توالمنعطفات أو المنخفضات أو المرتفعا

عدم وضوح الرؤية بسبب الغبار والضباب  -:في وقوع الحوادث عن طريق الظواهر الطبيعية كما تساهم 

األمطار والعواصف واألعاصير والسيول وما ينتج  -تراكم الكثبان الرملية خاصة بالطرق الداخلية  -الكثيف

الطرق الجبلية  -االنزالقات بسبب تفاعل الزيوت والشحوم مع مياه األمطار - للطرق  تانجرا فا عنها من

  .المراعي التي تنتشر على الطرقات الرئيسية مثل مراعي اإلبل - الوعرة وما بها من منحدرات ومنعطفات
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اهم في وقوع الحوادث ، فهي التي ترتبط بجسم المركبة وهي أحد األسباب التي تس األسباب الميكانيكية أما 

عدم إمكانية سيطرة قائد المركبة عليها بشكل  إلىفكلما زاد استهالك األجهزة الميكانيكية للمركبة كلما أدى ذلك 

الميكانيكية المرتبطة بعجلة القيادة  ةفعال و تتمثل في صالحية اإلطارات واإلضاءة وإشارات الدوران واألجهز

المركبة  توعجال
)1(

.  

مشاة أحد أهم أسباب حوادث الطرق عندما يفقدون الثقافة المرورية ، ويجهلون أصول عبور الطرق يعد ال - 

 والشوارع والميادين
)2(

حوادث المشاة على الطرق في الشعبية نتيجة تهور السائقين خاصة من  ثكثيرا ما تحد. 

 .قبل صغار السن من جهة وجهل المارة لقواعد وقوانين الطريق من جهة أخرى

كذلك من أسباب الحوادث سوء التوزيع الجغرافي للسكان ، وتباين الكثافة السكانية في المناطق المختلفة ،  - 

كذلك سوء . المدينة ، والزيادة الكبيرة والمضطردة لعدد السيارات  إلىوالهجرة الداخلية المتزايدة من الريف 

بديلة الستيعاب الكم الضخم من  قد طرالتوزيع العمراني للمدن ووجود نقص في شبكة الطرق وعدم وجو

السيارات ،  وزيادة نسبة السيارات القديمة والمتهالكة 
)3(

.  

ادث من أخطر اآلثار السلبية وتصنف واحدة من الكـوارث التي تقضى على حياة العديد من وـتعد الح

تصاد الوطني في الدول نتيجة لكثرة الحوادث أصبحت عبئا اقتصاديا يـثقل كاهل االق.  األشخاص كل عام  

تزداد مشكلة الحوادث ال سيما حوادث الطرق في الدول النامية التي يزداد فيها عدد . التي ترتفع فيها النسبة 

من المالحظ أن نسبة الحوادث في هذه الدول مرتفعة . السيارات بنسب كبيرة ، ويقل الوعي في الوقت نفسه 

 تلتنمية ، حيث إنها حوادث تستنزف الطاقات البشرية واإلمكانياوفي ازدياد مستمر مما يؤدى إلى إعاقة ا

من أسباب ازدياد حوادث الطرق في الدول النامية على وجه الخصوص قلة الوعي لدى . المادية في هذه الدول 

الـسائقين وعند بعض رجال المرور وعدم االهتمام بإرشادات المرور وعدم اإللمام بها في كثير من األحيان 

م االهتمام بصيانة الطرق ومراقبتها  و نقص مراكز الخدمات على الطرق الرئيسية وعدم االهتمام بصيانة وعد

السيارات ، و قيادة صغار السن و التهور والسرعـة و القيادة بدون ترخيص 
)4(

.  

إلهمال السرعة وا- :تحدث العديد من الحوادث على الطرق الداخلية والخارجية ، و تعود لعدة أسباب منها 

حددت سرعة المركبات علي الطرق حسب  دوالتهور من قبل السائقين هي السبب األول في حدوث الحوادث وق

 -:نوعية الطريق والكثافة السكانية وهي 

                                                 
محمد عبد هللا الشاوش ، حوادث الطرق ا`سباب والنتائج ، في كتاب حوادث الطرق وآثارھا اqجتماعية واqقتصادية ، من تحرير أمين عبد   (1)
  . 51-  50 -  49المسZتي وآخرون ، مرجع سابق ، صفحات  هللا
في كتاب حوادث الطرق وآثارھا اqجتماعية واqقتصادية ، من تحرير عمر إبراھيم حسين ، نحو عمل وطني للوقاية من حوادث الطرق ،   (2)

  . 182المسZتي وآخرون ، مرجع سابق ،ص  أمين عبد هللا
 جZل الھادي سالم ، مشكZت المرور وآثارھم على التنمية في كتاب حوادث الطرق وآثارھا اqجتماعية واqقتصادية، من تحرير أمين عبد هللا (3)

  . 220خرون، وآخرون ، مرجع سابق ، صالمسZتي وآ
  . 83-  82فضل إبراھيم ا`جواد ، المدخل إلى جغرافية النقل، مرجع سابق ،صفحات  (4)
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 .   الساعة/كم 80الطرق الرئيسية السرعة عليها تصل إلى ) أ 

  .الساعة/كم  70الطرق الفرعية وتقدر السرعة على هذه الطرق )ب

قيام الكثير من السائقين بعملية التجاوز العشوائي الـذي  .الساعة/كم 50طرق الزراعية وتقدر السرعة بحوالي ال)ج

 .كثيرا ما يؤدي إلى حوادث خطيرة 

 .زيادة عدد وسائل النقل وعدم قدرة شبكات النقل على تحمل أو استيعاب هذه الزيادة-

  .ترهونة -يق الظهرة أو الخارجية كطريق بني وليدكثرة التكسرات في الطرق سواء الطرق الداخلية كطر-

        (*)(*)(*)(*)طريق متضرر نتيجة مد أنابيب المياه من قبل المواطنين بمؤتمر الظهرة  طريق متضرر نتيجة مد أنابيب المياه من قبل المواطنين بمؤتمر الظهرة  طريق متضرر نتيجة مد أنابيب المياه من قبل المواطنين بمؤتمر الظهرة  طريق متضرر نتيجة مد أنابيب المياه من قبل المواطنين بمؤتمر الظهرة  :  :  :  :      61الشكلالشكلالشكلالشكل

  

  .11/4/2004تصوير الطالبة  : المصدر      (*)(*)(*)(*)                                                    

  .  وجد عدد من هذه الشقوق على هذا الطريق يبين أحد الطرق المتضررة نتيجة مد أنابيب المياه وي 61الشكل  

بمرور سيارتين  حازدحام الشاحنات على الطرق الداخلية  خاصة وأن عرض الطريق في بعض المناطق ال يسم -

 .في نفس الوقت 

  .كثرة المطبات على الطرق التي يقوم بعض السكان بوضعها بأنفسهم حيث يفاجأ بها السائق وتؤدي إلى الحوادث -

توجد إشارات مرورية ضوئية واحدة في الشعبية لتسهيل حركة السير ، و تنبه إلى التقاطعـات واالنحـدارات    ال- 

  .وبالتالي تقلل من الحوادث  توالحيوانا

تعـد  . من قدرة عين السـائق   ليعد  التعب الشديد  ووجود دخان  السجائر داخل المركبة من األسباب التي  تقل -

  وتؤثر نظافة الزجاج األمامي ، اء الليل أحد أسباب زيادة احتمال وقوع الحوادث ــخاصة أثنالقيادة لفترات طويلة 
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للمركبة ونقاوة العدسات الطبية على عين السائق  
)1(

   . 

        (*)(*)(*)(*)أحد الطرق المهمة بمركز المدينة والخالية من إشارات المرورأحد الطرق المهمة بمركز المدينة والخالية من إشارات المرورأحد الطرق المهمة بمركز المدينة والخالية من إشارات المرورأحد الطرق المهمة بمركز المدينة والخالية من إشارات المرور:   :   :   :       62الشكلالشكلالشكلالشكل

  

  . 14/11/2004بة  من تصوير الطال: المصدر(*)   

الشكل يبين أحد الطرق بمركز المدينة و الخالية حالها حال الطرق األخـرى مـن العالمـات المروريـة     

 .واإلرشادية

  .الكثبان الرملية التي تغطي الطريق بعد هبوب العواصف تغطي الطريق مما يؤدي إلى وقوع الحوادث-

بات مثل جهاز إطفاء الحرائق ، وعـدم االهتمـام   عدم وجود أجهزة األمن والسالمة في العديد من المرك-

  .السائقين وعدم ربط حزام اآلمان  نبصيانة الفرامل و اإلنارة للمركبة إلى جانب إهمال الكثير م

تعدي الكثير من السيارات العمر االفتراضي حيث تنعدم فيهـا شـروط المتانـة واألمـن ، و األخطـاء      -

إلى حدوث حوادث كثيرة نتيجة لرداءة بعض الطرق مما يتعرض  لبعض الطرق تؤدي ةالتصميمية والهندسي

  .اإلطارات إلى التآكل مما يجعلها غير صالحة لالستعمال 

عدم وجود معبر للمشاة أو رجل  مرور أمام المدارس التي تقع على الطريق العام والزيادة في نمو السكان -

  .لحركة المروريةوزيادة النشاط االجتماعي واالقتصادي كثيرا ما يعرقل ا

 .تعدي الكثير من المواطنين على الرصيف المخصص للمشاة لخدمة أغراضهم الخاصة - 

  .المهمة وفي ساعة الذروة إال نادرا   تعدم وجود رجال المرور في  التقاطعا-

 .قيام بعض المواطنين بإيقاف سياراتهم في الطريق العام مما يعرقل الحركة وتؤدي إلى حوادث -

                                                 
  .524فاضل حسن احمد ، ھندسة البيئة ،مرجع سابق ،ص )1(
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الكثير من سائقي الشاحنات بمخالفات تتعلق بعدم وجود مرافق للسائق لمسافات طويلة ممـا يسـبب    قيام -

 .حوادث بسبب التعب واإلرهاق

حيـث   1989حادث ثم ارتفعت سـنة   6.689حوالي  1987بلغ أدنى مستوى للحوادث بالجماهيرية سنة -

عـدد الحـوادث    2001نات وبلـغ سـنة   ثم استمر المؤشر في االرتفاع والتباطؤ في التسعي 7.602كانت 

هذا يشير إلى تفاقم مشكلة الحوادث من جديد بالرغم من أن المركبات العاملة على الطرق . حادث 10.855

  .بحالة جيدة 

  -:يعزى ارتفاع عدد الحوادث إلى ما يلي 

على ذلك من حركة نمو النشاط التجاري والصناعي اللذين تشهدهما البالد منذ أوائل التسعينات وما ترتب  -

  .على الطرق داخل وخارج طرابلس والمدن األخرى بالبالد

  .االستمرار في االعتماد على وسيلة النقل الخاصة في ظل غياب وسائط النقل العامة -

 .اقتناء سيارات جديدة شجع الكثيرين وباألخص الشباب على قيادة مركباتهم بسرعة  -

 .يجعلها عرضة للتلف وتعريض مستعملها للخطر عدم متانة السيارات المستوردة مما -

افتقار العديد من الطرق والتقاطعات الهامة لتواجد شرطة المرور طوال ساعات النهار أو لجزء منه مما  -

 .يسمح بحدوث تسارع أو تزاحم في بعضها 

تـزداد حـوادث   الطريق يعتبر أحد عناصر العالقة المرورية الثالثة ،اإلنسان والمركبة والطريق ،حيث  -

  -:المرور لكل مليون مركبة في الحاالت اآلتية

نقص عرض الطريق و نقص قطر المنحنيات األفقية و زيادة ميل سطح الطريق و نقص عرض األكتاف -

ونقص مسافة الرؤيا في حالة مسار الطريق غير مستقيم 
)1(

.  

ريق  الظهـرة حيـث تصـل نسـبة     أعلى  نسبة  للحوادث علي  الطرق الداخلية  بالشعبية  تتمثل في ط-

،ثم شارع الفاتح بمركز المدينة حيـث  % 20، ثم يأتي طريق بني وليد المردوم بنسبة % 30الحوادث إلى 

  % . 15تصل نسبته إلى

نظراًً  لعدم وجود الحواجز الحديدية على الطرق  التي  تمتد  علي المنحدرات  كثيرا  ما يحـدث  بهـا    -

من أمثلة  الحوادث  التي تقع  لمثل هذا السبب  طريق  بني . هذه  الحواجز  حوادث  تدحرج  لعدم  وجود

المردوم  حيث أجريت دراسة على هذا  الطريـق  نتيجـة زيـادة عـدد الحـوادث مـن سـنة          -وليد 

فكانت النتيجة حسب الجدول التالي  2003حتى1980
 )2(

.  

                                                 
(1) qجتماعية واqتي  قتصادية ، من تحرير أمين عبد هللابالقاسم محمد العزابي ،حوادث المرور وا`من المروري في كتاب حوادث الطرق وآثارھا اZالمس

  .91 -  89،مرجع سابق ، صفحات وآخرون
  .23/2/2005مقابلة مع الرائد ،على عيسى ، قسم الحوادث والمرور ببني وليد ،بتاريخ  (2)
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  (*)(*)(*)(*)بالشعبيةبالشعبيةبالشعبيةبالشعبية    2003- - - - 1986إحصائيات الحوادث لسنةإحصائيات الحوادث لسنةإحصائيات الحوادث لسنةإحصائيات الحوادث لسنة: : : : 149الجدولالجدولالجدولالجدول

  عدد الحوادث  السنة
عددا �شخاص 

  المتوقفين
عدد حوادث ا&صابات 

  البليغة
  عدد ا�شخاص 

  المصابين
  عدد 

  حوادث النقل

1986 110  24  24  53  19  
1987 63  34  18  63  29  
1988 51  30  13  31  28  
1989 57  32  28  57  22  
1995 (**)  62  12  28  22  9  

1996  65  18  12  6  12  
1997  195  22  21  12  16  
1998  472  14  32  32  14  
1999  124  13  30  30  13  
2000  165  15  5  5  15  
2001  89  22  14  28  17  
2002  103  24  11  32  20  
2003  111  17  3  3  13  

  . 1ص، 1990عن تقرير غير منشور ،1989-1986  ةبني وليد ،إحصاءات حوادث الطرق لسن  ةع ،قسم المرور والنجد.أ.ش.ل.ع.ج  -1:المصدر  (*)        

  عن تقرير غير  2003 -1995بني وليد ،بيانات عن حوادث الطرق  بالشعبية لسنة    صع ، قسم المرور و التراخي. أ.ش  .ل.ع.ج  - 2

  . 2،ص2005منشور ،  

  

وبلغ عددها  1997سنة محادثاً ث 472وبلغ عددها 1998من الجدول تبين أن أكثر سنوات عدد للحوادث سنة    

  .حادثاً 51وبلغ  1988عدد للحوادث كان في سنة  أما أقل. حادثاً  195

قائد المركبة وبالتـالي تعريضـه    هطول الطريق مما يسبب االزدحام ويشد انتبا ىتركز األنشطة االقتصادية عل-

لحادث
 )1(

.  

كما خصصت سرعة محددة للمركبـات علـى   .السرعة وبقواعد آداب المرور معدم وعي المواطن والتزامه بعد-

  :ليالنحو التا

كـم   40 -30سيارات بضـائع  -الساعة /كم  80-40سيارات األجرة  -الساعة /كم 100سيارات  خاصة  -  

لكن الكثير من السائقين خاصة المتهورين منهم ال يلتزمون بهذه السرعات على الطرق ممـا يسـبب   .  الساعة /

دود اإلدارية  للشعبية بلغـت  نسـبة   كم من  الح 50أما  الطرق  الخارجية  فحتى  مسافة . الكثير من الحوادث 

من نسبة الحوادث%15وطريق بني وليد تينيناي نسمة بنسبة % 20حوالي  2003الحوادث  لسنة
)2(

.  

                                                 
المسZتي  تصادية ، من تحرير أمين عبد هللابالقاسم محمد العزابي ،حوادث المرور وا`من المروري في كتاب حوادث الطرق وآثارھا اqجتماعية واqق (1)

  .90 - 89وأخرون،مرجع سابق ، صفحات 
  .3،ص2005عن تقرير غير منشور ، 2003-1995بني وليد ،بيانات عن حوادث الطرق بالشعبية لسنة   صع ، قسم المرور والتراخي.أ.ش.ل.ع.ج (2)
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أثبت أن حزام اآلمان له تأثير كبير في تقليل األضرار الناتجة عن الحوادث المرورية ، ويستعمل حزام األمـان  -

في كثير من الدول خاصة المتقدمة
)1(

  .  

        (*)(*)(*)(*)المردومالمردومالمردومالمردوم- - - - لطريق بني وليد  لطريق بني وليد  لطريق بني وليد  لطريق بني وليد      2003    - - - -     1980إحصائية للحوادث  إحصائية للحوادث  إحصائية للحوادث  إحصائية للحوادث  :   :   :   :       150الجدول  الجدول  الجدول  الجدول  

  إصابات  وفاة  تدحرج -حوادث  تصادم-حوادث  دھس -حوادث   السنة

1980  2          4  9  9  44  
1999  3  4  1  5  49  
2000  2  9  2  2  62  
2001  3  8  4  4  7  
2002  8  5  5  5  59  
2003  8  5  4  6  19  

  240  31  25  35  26  اإلجمالي

  المردوم–بني وليد ، إحصائية حوادث الطريق بني وليد    صع ، قسم المرور والتراخي.أ.ش.ل.ع.ج: المصدر    (*)(*)(*)(*)                                                                                    
  .3، ص 2003،عن تقرير غير منشور ،   2003-1980سنة                                                                                               

  

ات على طريق ال يقع في مركـز المدينـة   وفي9وبلغ 1980نالحظ ارتفاع عدد الوفيات في سنة 150من الجدول 

  .إصابة62و بلغت  2000أما أعلى إصابات كانت في سنة . والحركة عليه ليست بالعالية لتكون الوفيات بهذا القدر

بازدياد نسبة هطول األمطار في فصل الشتاء و أواخر الخريف تزداد الحوادث وكأن هناك تالزم بين الحوادث -

والظروف المناخية
)2(

.     

ما ذكر، الضوء المبهـر ومسـافة األمـن بـين      إلىأن أسباب الحوادث عامة  وفي الشعبية خاصة  إضافة  -

المركبات وبين المركبة ، وعابر الطريق ، وعدم احترام الخط الفاصل من قبل السائقين وعدم احتـرام أسـبقية   

ية للسائقالمرور ؛ كذلك القيادة بدون ترخيص و الوقوف المفاجئ والحالة  النفس
)3(

 .  

  :يمكن أن تصنف حوادث الطرق إلى أربع مجموعات 

  .حوادث مميتة تؤدي إلى فقدان حياة األشخاص  -

 .حوادث اإلصابات البليغة التي تؤدي إلى إعاقة األفراد  -

 .الحوادث البسيطة أو الخفيفة  -

 . )4(حوادث ال ينجم عنها أية وفيات أو إصابات -

  -:فيها الحوادث فتكون على النحو األتي أما الصور التي تحدث *

  .أو متحركة ةحوادث االصطدام بين السيارات أو بينها وبين أجسام أخرى صلبة ثابت-

                                                 
  .85ابق ،صفضل إبراھيم ا`جواد ،المدخل إلى جغرافية النقل ،مرجع س (1)
دية ، من تحرير عبد هللا عومر المسZتي ، حوادث الطرق بين فداحة ما يحدث،وتجنب ما يمكن حدوثه ، في كتاب حوادث الطرق وآثارھا اqجتماعية  واqقتصا (2)

  .178صالمسZتي وأخرون ،  مرجع سابق ،  أمين عبد هللا
  . 2005/  3/ 30وليد، بتاريخ  يور بنمقابلة مع الرائد محمد `مين ، قسم الحوادث والمر (3)
  .85فضل إبراھيم ا`جواد ،المدخل إلى جغرافية النقل ،مرجع سابق ،ص (4)
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 .حوادث دهس المشاة على الطرق أو على األرصفة داخل المدن  -

أو فـي   حوادث احتراق المركبات ، تعد حوادث السيارات على الطـرق العامـة   -حوادث انقالب المركبات  -

شوارع المدن والقرى  من األمور التي تحدث كل يوم  تقريباً  وغالبيتها تقع بين سيارتين  أو  مجموعة سيارات 

أو اصطدام السيارة بأحد المشاة ، ثابت  ءأو نتيجة الصطدام  سيارة بشي
)1(

.  

  -:ومن أكثر الطرق حوادث في داخل الشعبية هي 

أمام تقاطع سوف - لتقي مع منحدر أبو سدرة  على طول طريق المردوممقدمة طريق بني وليد المردوم الم - 

عند السؤال عن أهم ما يالحظه رجل المرور على الطرق الخارجية تكون .الجين وطريق المستشفى الجديد 

  - :اإلجابة كاآلتي

وعدم وجود  ترهونة ،فعدم صالحية الطريق نهائيا وعدم وجود خدمات على الطريق ، -بالنسبة لطريق بني وليد-

  .إشارات مرورية

  .ْ في بعض األحيان 90يعاني من كثرة المنعطفات التي تكون بزاوية : مصراته –طريق بني وليد  -

  .إنه قريب من األماكن السكنية و الطريق مرتفعه: الساحلي -طريق بني وليد  -

ن الوديان حيث تعرقل الحركة فـي  نسمة فتكثر به الرمال كما أن الطريق يقطع العديد م -أما طريق بني وليد  -

 فترات سيول هذه األودية و وجود الحيوانات بكثرة على جانبي الطريق
)2(

ورغم كثرت الحوادث علـى هـذه    . 

الطرق إال ان االهتمام بمحاولة الحد من هذه الحوادث قليل جدا والتي من أبسط هذه االهتمامات توفير إشـارات  

  .وتوفير شرطي المرور في هذا األماكن  طيذ المخطالمرور و مصدات الرياح وعدم تنف

  :مشكلة االنتظار-3

ال تقل  مشكلة  انتظار  السيارات ووسائل   النقل  األخرى في أهميتها عن  بقية مشاكل النقل ، فعلى الـرغم      

ئة  فمن ناحية نجد فهي  تمثل  إفساداً  للبي.  من أن  مخاطرها أقل  من السابقات  إال  أن أضرارها  تكون  أكثر 

أن السيارات المنتظرة في شوارع ضيقة في وسط المدينة غالبا ما   تعوق حركة المشاة وتسبب لهـم مضـايقات   

كمـا أن السـيارات   . متنوعة ،حيث تفرض عليهم أن يشقوا طريقهم بينهم وبين المنشآت الموجودة في الشوارع 

ة تفسد جمال البيئة ،وتسهم مشكلة االنتظار بالقـدر الكبيـر فـي    ووسائل النقل األخرى بألوانها و أشكالها المختلف

مشاكل االختناق المروري نظرا لما يرتبط بها من تعويق النسياب وسيولة حركة المرور ، حيث إن سيارة واحدة 

الطريق خلفها غير ذي فائدة  لقصيرة تجع ةتقف فتر
)3(

و عند سؤال السكان عن انتظارهم للمركبـات كانـت   .  

                                                 
  .85فضل إبراھيم ا`جواد ، المدخل إلى جغرافية النقل ،مرجع سابق ،ص (1)
  .28/4/2005مقابلة شخصية مع الرائد بشير عبد الحفيظ، قسم الحوادث والمرور بني وليد  (2)
  .323 -  322السيد عبد العاطي السيد ، علم اqجنماع الحضري ، مرجع سابق ، صفحات (3)
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بة الكثير منهم انهم يفضلون الركوب في سيارة خاصة على انتظار الحافالت أو المركبات األخرى خاصة في إجا

 شعبية بني وليد حيث ال توجد محطات لوقوف الركاب ،والمناخ متقلب بصورة مستمرة
)1(

.      

      -:مشكلة عبور المشاة-4

السيارة في كل انتقاالته حتى وان كانت على بعد  ارتباط ساكن المدينة وشغفه الشديد بسيارته جعله يستخدم

مخطوات قليلة من منزله ، ونتيجة لذلك تناقصت معدالت السير على األقدا
)2(

في منطـقة الدراسة يفضـل .   

شخصاً يملك سيارة خاصة  دمهما كانت قريبة في مركباتهم الخاصة  فقليال ما تج مالكثيرون قضاء حوائجـه

  .على األقدام ، وبهذا تزداد حدة االزدحام بالمركبات يقضى حوائجه سيراً 

  :        األضرار والتكاليف المادية -5

باإلضافة إلى الخسائر الفادحة في األرواح التي تحدث من جراء الحوادث فهناك خسائر أخرى تعتبر كبيرة   

ث ، و تكلف صـاحب المركبـة   إال إنها أقل من الخسائر األولى وهي الخسائر المادية التي تنجم عن الحواد

قد يبلغ الضرر إلى المرافق العامة والطرق والجسور التي تتضرر نتيجة الحادث  وقد يفقد . والطرف المقابل 

كما انه قد يدهس أحد المارة ويؤدي الحادث إلى  .صاحب المركبة مركبته تماما و قد تكون هي مصدر عيشه 

كما أن الكثير من الجسور .قيد ، و قد يتحمل وزرها أهل القبيلة كلها وفاته ويقع عليه عبء دفع الدية ألهل الف

تكاليف الحوادث مـن وجهـة نظـر     . وأعمدة اإلنارة قد تعرضت للتلف داخل الشعبية نتيجة هذه الحوادث 

  -:األفراد التي تستخدم خدمة النقل في 

سيارات الخاصة  إلصـالح األضـرار   التكاليف  المالية التي  يتحملها  الركاب خاصة في حالة حوادث ال  

تكاليف التغيب أو انقطاع المصابين عن العمل و التكاليف اإلنسانية ، . الناتجة عنها ، و تكاليف العالج الطبي

ويقصد بها األلم النفسي الذي يلحق بالمصابين وذويهم نتيجة لإليذاء الجسدي أو المادي
)3(

 .  

 :التلوث -6  

اكل التي يتعرض لها العالم فخطر الحوادث قد يصيب فردا أو اثنين أو ثالثة وقد يعد التلوث من أخطر المش 

يصل إلى عشرين كما في حوادث الحافالت ،وخطره يكون جسديا بسيطا أو خطيرا على هؤالء األفراد فقط ، 

فخطـره  أما التلـوث  . ويتم عالج آثارها الممكن عالجها في وقت سريع وكذلك بقية اآلثار السلبية األخرى 

. يشمل اإلنسان والبيئة بما فيها من كائنات، وال يدرك خطره إال بعد استفحال خطره وعالجه يكلـف الكثيـر  

                                                 
  . 2005/ 3/ 18دراسة ميدانية بتاريخ  (1)
  .324السيد عبد العاطي السيد ، علم اqجنماع الحضري ، مرجع سابق ،ص (2)

  .238سميرة إبراھيم أيوب ،اقتصاديات النقل ، مرجع سابق ،ص  (3)  
  

www.geo-libya.yoo7.com منتدى جغرافية ليبيا والوطن العربي



231 
 

عليه بصفة  قمن تلوث الهواء سببه السيارة وهذا ما يطل% 80من الضوضاء و% 75أثبتت اإلحصائيات أن 

  .عامة تلوث البيئة وهي تعد احدث صورة لمشكلة المرور 

  :ث بالضوضاء التلو-أوالً 

  .يقود اإلنسان نفسه بسرعة إلى الجنون بسبب الضوضاء -

ديسيبل 60المستوى المسموح بالتعرض له من الضوضاء يبلغ -
(*)
  .وهو يعادل مستوى الصوت العادي   

 .أن خمس المصابين باالضطرابات العصبية والمصابين بالصداع بسبب الضوضاء -

 .يسيبل تؤدي إلى الجنون أو االختالل العقليد 120الضوضاء التي تصل قوتها إلى -

 .ديسيبل وهذا يفوق حد االختالل العقلي 150أن منبه السيارة يعطي ضوضاء بمقدار -

 .وصفت الضوضاء بأنها لعنة الحياة المتحضرة ألنها مشكلة رئيسية من مشاكل البيئة -

للحد من الضوضاء يجب على الدول اتخاذ التدابير السريعة لوضع القيود الالزمة  - 
)1(

 .  

يتزايد  الضجيج مع الزمن بسبب التقدم  الصناعي  التقني ، وبسبب  ازدياد  اعتماد  اإلنسان على اآلالت في 

كل مكان ؛ ففي المنازل أدخلت آلة وفي المصانع حيث المحركات الكبيرة وفي الشوارع آالف السيارات
)2(

.  

التلوث الضجيجي في معظم المناطق ، وقد تكون المركبات  تعتبر حركة مرور الطريق مصدرا من مصادر  

كما أن دوران المحـرك مصـدر رئيسـي    .الخاصة مصدرا للضجيج خاصة إذا كان في النظام العادم عطل 

للشكوى ببساطة يجعل الحجم الكبير من حركة المرور الحياة غير محتملة للسكان الذين يسكنون بالقرب مـن  

الطرق الرئيسية
)3(

.  

استمر ذلك الضجيج في المدن على معدله الحالي فسوف يصاب نصف سكانها على األقـل بصـمم فـي    لو  

السنوات المقبلة 
)4(

 .  

وتتوقف الضوضاء الناجمة عن حركة السيارات على عوامل كثيرة منها عدد السيارات وحالة المحركـات  

ة السيارةوسرعة السيارات أثناء الحركة واتساع الطرق  وسلوك اإلنسان في قياد
)5(

.  

                                                 
حيث البل وحدة قياس جھاز الصوت "ديسي بل حيث تكون ا`صوات مسببه ل�لم  130ھذا المقياس من الصفر حيث تكون ا`صوات شديدة الخفوت  إلى  يبدأ  (*)

  . 293،ص 4ط 1999لمزيد انظر محمد السيد أرناؤوط، ا�نسان وتلوث البيئة ، دار المصرية اللبنانية ،. وتنسب إلى مبتكرھا العالم ا`مريكي بيل 
ن تحرير أمين الطاھر أبو القاسم المحمودي ، مشكZت المرور في المدن وحركة المواصZت ،  في كتاب حوادث الطرق وآثارھا اqجتماعية واqقتصادية ، م (1)

  .  117المسZتي وآخرون  ، مرجع سابق ، ص عبد هللا
  .353، ص 1992أخطاره ، مكافحته ، الھيئة القومية للبحث العلمي ،دار الكتب الوطني ،بنغازي أسبابه ،.، تلوث البيئة  نفؤاد  حسن صالح  و مصطفى أبو قري (2)
علي أحمد ،   أوراق طبعتھا ونشرتھا الجمعية الوطنية لحماية البيئة والھواء النظيف ،ترجمة عصمت موحد الشعZن ،مراجعة حامد أحمد ورار و الطيب حاج (3)

  .113، ص 1996ختار ، البيضاء ، التلوث البيئي، جامعة عمر الم
  .47،ص 2003محمود عبد المولي ، التلوث البيئي، مؤسسة شباب الجامعة، اqسكندرية  ، (4)
  . 366سعيد عبده ،أسس جغرافية النقل ،مرجع سابق ،ص  (5)
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كما يزداد استعمال المنبهات في الطرق المزدحمة،وباإلضافة إلى ما تقدم تساهم العادات االجتماعية في زيادة حدة  

 لالضوضاء أو التقليل منها ،  ففي ليبيا يزداد إزعاج السيارات خالل ليالي األربعاء والخميس حيث تنتقل  أرتـا 

فارات اإلنذار بدون انقطاع على طول الطريقسيارات األعراس مشغلة  األبواق  وص
 )1(

و بينـت التجربـة أن   .

وقد يصل به األمر إلى حد التصرف الذي يهدف إلـى  ، اإلنسان يشعر بكره ونفور تجاه مصدر الضجة ومسببها 

بتم إغالق العديد من الورش والمصانع القريبة من األحياء السكنية ، لهذا السب.  إزالة مصدر الضجيج ذاته 
)2(

 .

تعد المصانع ووسائل النقل المختلفة المصدر األول من مصادر التلوث الضوضائي وتعرف بالمصادر األولية
)3(

  .  

 

 لقطاراتو وضاء السكك الحديدية ـضو  لسياراتا و  الشوارع و  ضوضاء الطرقمن ضوضاء وسائل النقل  

ضوضاء الجو ضوضاء الطائراتو 
)4(

.
 

ومن هذه المسببات الطريـق والشـوارع   تسبب وسائل النقل الضوضاء 

والسيارات و تسبب الضوضاء بطرق مختلفة ومن اكثر األشياء التي تزعج عند استخدام هذه الوسائل ، عند إدارة 

و احتكاك اإلطارات باألرض ، المحرك وتغيير سرعة السيارات عن طريق محول السرعات  وأصوات الفرامل 

ونصف المسئولية إلصدار هذه األصوات  تقع على   . استخدام بوق السيارات و كاسيت  أو  استريو  السيارة  و

عاتق السائق  أو مستخدم هذه  السيارة  تتمثل في أن يضمن سالمة سيارته وعدم وجود أعطال بها تسـبب هـذه   

جوار المناطق ب ةعدم القياد. البد أن تكون القيادة ببطء لتجنب الحوادث وعدم إزعاج اآلخرين . األصوات العالية 

وضع العربة بعيداً عن المناطق السكنية ،رغم أن هذا الحل لن يجد القبول .  ليالً إن أمكن  ةتجنب القياد-السكنية 

ال يشعر بقسـوة هـذه الضوضـاء    .  عند الكثير ألنهم سيفضلون الضوضاء عن ترك العربة بعيداً عن المنزل 

نة ،وتطل مساكنهم على الشوارع الرئيسية أو تقع على جوانب الصادرة عن السيارات إال من يسكنون وسط المدي

الطرق السريعة  
 )5(

.  

                                                                                      -:تلوث الهواء -:ثانياً

من أنواع  .واء الصحي السليم ذلك االنزياح عن الوضع الطبيعي لتركيب اله هو   -:يعرف تلوث الهواء بأنه    

يـزداد  . الذي ينتج من حرق الوقود في السيارات والمركبـات عمومـاً   co   غاز أول أكسيد الكربون  اتالملوث

ي دتؤ. ألنه يشكل أحد المكونات الهامة في الغاز العادم الصادر عنها ؛ تركيزه على الطرقات العامة وما جاورها 

ـ ع هيموجلوبين الدم فيتحول  كاربوكسي هيموجلوبين إلى زيادته في الجو إلى اتحاده م ،  هيموجلـوبين   يأو كس

                                                 
  . 114 – 113، صفحات 2002أمحمد عباد مقيلي ، التلوث البيئي ،دار شموع الثقافة ، الزاوية ،   (1)
  .370-  369أسبابه ،أخطاره ، مكافحته ، مرجع سابق ، صفحات .، تلوث البيئة  نفؤاد  حسن صالح ومصطفى أبو قري (2)
  .106- 105، صفحات  2003عصام نور سرية ، ا�نسان والبيئة في عالم متغير ، مؤسسة شباب الجامعة ، اqسكندرية ،  (3)
تاريخ الدخول  googel .com www. الـصـحـيـة الـشـخـصـيـة المـجـلـة ، والطبالصحة  أضواء، المنتديات اqجتماعية الترفيھية ، أضواء الكويت منتديات (4)

  .مساءا   5:12،الساعة  2005/ 1/ 24عللموق
  .297مرجع سابق ،ص، محمد السيد أرناؤوط ، ا�نسان وتلوث البيئة  (5)
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تنتج  ىكما توجد غازات أخر . ي إلى موت هذه الخاليا دقد يؤ ،ل في النشاط البيولوجي للخاليا لإلى خ  يدويؤ

ه الغـازات تشـكل   والبروميدات وهذ ،الهيدروجينية وثاني أكسيد الكربون  الفحوم  مثل ، بات ـمن عوادم المرك

ي تلوث الهواء إلـى ارتفـاع نسـبة    ديؤ. تقذف إلى الهواء الجوى باستمرار اتمصدرا هاما جدا لعديد من الملوث

الوفيات والتسممات المتعلقة بتلوث الهواء التي تصيب الناس باألمراض المختلفة
)1(

.   

ة إلى نفايات السيارات نجد تالال مـن  باإلضاف ،وث الهواء ـمن تل% 60وسائل النقل وحدها مسئولة عن   تعتبر

فايات التي ال تتحلل عند احتراقها وتخلف سحبا تغير تركيب الهواء والمطرـاإلطارات فهي من الن
)2(

 .  

 حيـث  نفط ومشـتقاته  كما يوجد غاز ثاني أكسيد الكبريت الذي ينتج عن احتراق مصادر الطاقة التي من أهمها ال

تعـود  .  للطاقة ولتسير وسائل النقل مما يجعلها مصدراً مهماً إلنتاج هذا الغـاز  مصدراً نفط مشتقات ال تستخدم 

ى إلى تكون حمض الكبريتيك في الجو وعند استنشاقه يسبب تهيجـاً  دخطورته إلى تفاعله مع بخار الماء مما يؤ

خاصة السيارات فـي   قل ي تنفثه وسائل النذوكذلك غاز أكاسيد النيتروجين ال .للعيون والرئتين والقصبة الهوائية 

تريك السام بعد تفاعله مع بخار الماء وذرات الرصاص التي هي عبـارة عـن   يالجو حيث يتحول إلى حامض الن

مخلفات تنتج عن عوادم السيارات وتأتي صعوبة هذه الظاهرة من صعوبة التحكم فيها
)3(

.
 

  

  .ناتج عن دخان المركبات الهالكةلاالتلوث الهوائي  -بعض األراضي الخضراء في المخطط ىاالعتداء عل-

 -التلوث البيئي نتيجة للتجاوزات على المنـاطق الخضـراء   -التلوث الضوضائي  وهو ناتج عن وسائل النقل  

 للبيئة بما تنفثه من سموم اتسبب السيارات تلوث
 )4( .  

   -:الجسيمات الدقيقة  -أ 

أو تلك الملوثات الناتجة من حرق  ،المناطق الصحراوية الهواء التي تأتي من  فيوهي األتربة الناعمة العالقة  

الوقود ومخلفات الصناعة ، باإلضافة إلى وسائل النقل 
)5(

.   

  
    :تلوث الهواء بالرصاص  -ب

يعتبر الرصاص ملوثاً دائما للهواء الجوي بسبب كثرة انبعاث الغازات المحتوية على مركباته خاصة بعد إضافته  

.  تنطلق  مركبات الرصاص مباشرة مع الغازات نتيجة االحتـراق والتفكـك الحـراري     لوقود  السيارات حيث

باإلضافة إلى ذلك ينطلق كلوريد الرصاص وبرميد الرصاص نتيجة استخدام برميد  االيثيلين  كلوريد  االيثيلـين   

                                                 
  . 91-  89أسبابه ، أخطاره ،مكافحته ،مرجع سابق ،صفحات.،تلوث البيئة  نفؤاد  حسن صالح ، مصطفى أبو قري (1)
  .356،ص  قرجع سابسعيد عبده ،أسس جغرافية النقل ،م (2)
  .88فضل إبراھيم ا`جواد، المدخل إلى جغرافية النقل، مرجع سابق ،ص (3)

(4) http://members.lycos.co.uk/falkunever/upload/uploading/TaLH1.jpg     
تاريخ الدخول  googel .com www. الـصـحـيـة الـشـخـصـيـة المـجـلـة ، والطبالصحة  أضواءالمنتديات اqجتماعية الترفيھية ، الكويت ،منتديات أضواء  (5)

  .، مرجع سابق  مساءا  5:12اعة ،الس 2005/ 1/ 24عللموق
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الذي  يضاف إلى البنزين لتحاشي تراكم أكسيد الرصاص في المحرك
)1(

حديثـة إلـى أن   تشير اإلحصـاءات ال  .

الغازات المنطلقة من عادم السيارات والشاحنات هي العامل الرئيسي في تلوث هواء المدن ، وهي تصل إلى نحو 

بذلك تصبح المدن بوضعها الحالي وبما فيها مـن مئـات األألف مـن    .  من حجم عوامل التلوث األخرى% 60

تلوث البيئة بشكل عام السيارات التي تجوب طرقاتها ليال ونهاراً من أهم عوامل 
)2(

 .  

االتبعاثات الرئيسية الناتجة عن حركة المرور في الغالف الجوياالتبعاثات الرئيسية الناتجة عن حركة المرور في الغالف الجوياالتبعاثات الرئيسية الناتجة عن حركة المرور في الغالف الجوياالتبعاثات الرئيسية الناتجة عن حركة المرور في الغالف الجوي: : : :     151الجدول  الجدول  الجدول  الجدول  
(*)(*)(*)(*)

        

 النسبة المئوية لالنبعاثات السنة/مليون طن  المادة

 %3 3.0 أكاسيد الكبريت

 %13   7.4       جسيمات

 %42 28.60 أكاسيد النيتروجين

 %60 106.20 أول أكسيد الكربون

 %40 22.20 المواد الهيدروكربونية

 %15 10.50 ثاني أكسيد الكربون باإلضافة لمركبات الرصاص

  .19، ص2003،طرابلس،السنة الرابعة، 9المشكال ،تلوث الهواء الجوي بمركبات الرصاص،في مجلة البيئة ،العدد  ةسالم أبو زريب: المصدر(*)(*)(*)(*)

غاز أول أكسيد الكربون والذي يؤدي إلى التسـمم ، ثـم المـواد    تبين أن أكثر اإلنبعاثات هي من  151من الجدول

  .الهيدروكربونية ، وأكسيد النيتروجين و ثاني أكسيد الكربون ومركبات الرصاص وغيره وكلها غازات سامة 

  :المظهر السيئ للمدينة  -7   

كما أن هناك مشكلة . ظهر سيئ تظهر نتيجة تعدد منشآت النقل و وسائله المختلفة حيث تؤدى إلى إظهار المدينة بم

السيارات الخردة التي تعاني منها المدن حيث تنتشر العديد منها في شوارعها وساحاتها باإلضافة إلى انتشار الورش 

وسط المدن
)3(

.
 

   

رغم تخصيص منطقة صناعية حتى تتركز بها الورش ومراكز الصيانة إال انه الزال الكثير من هذه الورش تنتشر 

يقوم بعض أصحاب هذه الورش بإصالح هذه المركبات على الطريـق  .  ياء السكنية وعلى طول الطرق بين األح

كما أن تجمع المركبات في مكـان واحـد   . مما يعيق حركة النقل من جهة ويؤدي إلى االزدحام من جهة أخرى  

نفايات التي ترمى على جانبي لغرض اإلصالح أو غيره بدون تنظيم يعطي منظرا سيئا لذلك المكان ، إضافة إلى ال

  .الطريق 
                                                 

  .19مرجع سابق ،ص،  9مجلة البيئة،العدد المشكال ، تلوث الھواء الجوي بمركبات الرصاص ، ةسالم أبو زريب (1)
  . 63محمد السيد أرناؤوط  ، ا�نسان وتلوث البيئة، مرجع سابق ، ص  (2)
  .91ابق ،صفضل إبراھيم ا`جواد ، المدخل إلى جغرافية النقل ،مرجع س (3)

www.geo-libya.yoo7.com منتدى جغرافية ليبيا والوطن العربي



235 
 

        (*)(*)(*)(*)نفـايات علي جانبي الطريق بمنطقة طريق المطارنفـايات علي جانبي الطريق بمنطقة طريق المطارنفـايات علي جانبي الطريق بمنطقة طريق المطارنفـايات علي جانبي الطريق بمنطقة طريق المطار: : : :     63الشكل  الشكل  الشكل  الشكل  

  
  .2004التقطت الصورة سنة  (*)             

  
  .نالحظ أكوام القمامة والتي تسئ إلى منظر المدينة وتؤثر علي صحة الفرد وتلوث البيئة   63من الشكل

  

  -:ض ورفع قيمة األرضخف  -8

يؤد ى النقل ووسائله إلى التقليل من قيمة األرض فكثيراً ما يؤدى شق طريق أو إنشاء أي مشروع خاص 

وبالتالي تصبح المشروعات غير مرغوب فيها من قبل أهالي هذه ، بالنقل إلى وجود آثار سلبية على البيئة 

ن في الغالب مشروعاً مرفوضاً نظراً لما ينـتج  فشق طريق عبر منطقة سكنية أو زراعية يكو. المناطق 

عنه من آثار ضارة على المناطق السكنية واألراضي الزراعية ، ألنها تؤثر سـلبا علـى قيمـة األرض    

وتقضى على بعضها أو تسبب في تلوثها
)1(

  .  

فاع أسعارها ارتـهـذا  بالنسبة للطرق  الزراعية و السكنية  أما  بالنسبة  للمحالت  التجارية فنالحظ  

عند مقارنة أسعار هذه العقارات بعقارات أخرى ال تقع على جانب الطريق حيث تصل األسـعار  

إلى الضعف ، كذلك بالنسبة إليجارات المحالت حيث يكون الضعف بالنسبة إليجار الواقعة علـى  

  .طريق عام

                                                 
  .91فضل إبراھيم ا`جواد ،المدخل إلى جغرافية النقل ،مرجع سابق ،ص (1)
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  :المشكالت الطبيعية -9

حيث تنحدر األراضي التـي توجـد عليهـا     1988سنة  يظهر أثر التضاريس على المخطط العام لبني وليد -

مترا عـن مسـتوى المنطقـة     20المنطقة المأهولة بشكل حاد في الجهتين الشمالية والغربية وتنخفض حوالي 

يوجد في الجهة الشرقية جسـر  ، المأهولة بينما تنحدر األرض بسهولة نحو الوادي في الطرف الشمالي الشرقي 

  . رض الوحيدة التي يمكن التوسع منها على مستوي المنطقة في الجهة الجنوبيةيحد من التوسع وتمتد األ

هـذه العقبـات   . إليها من الـوادي   لأثر التـضاريس في النـقل داخل المنـطقة المأهولة لصعوبة الوصو -

  .الذي قام به ماك جي مارشال وخبراء التخطيط 1988 -1966واجهت تخطيط المنطقة سنة 

بة في بعض المؤتمرات أدى إلى تغيير العديد من مواصفات هذه الطرق لتتالءم مـع البيئـة   التضاريس الصع-

  .الصعبة التي تمد فيها الطرق كما حدث في مؤتمر النهر الصناعي 

كما أن  طبيعة األرض صعبة و تتطلب إنشاء الجسور وانحناء الطرق لوجود الوديان والمنحدرات بالمنطقـة  -

اهضة ويكلف إنشاءها مبالغ ب
)1(

  .  

الحيوانات التي تعترض السائق خاصة اإلبل التي توجد بكثرة على طريق السدادة و تينيناي وبني وليد ترهونة -

  .وطريق سوف الجين

        (*)(*)(*)(*)القـلعةالقـلعةالقـلعةالقـلعة––––إبل تعبر الطريق علي طريق سوف الجين  إبل تعبر الطريق علي طريق سوف الجين  إبل تعبر الطريق علي طريق سوف الجين  إبل تعبر الطريق علي طريق سوف الجين  : : : :     64الشكل  الشكل  الشكل  الشكل  

   

  .2004من تصوير الطالبة: المصدر  (*)  
  

                                                 
  . 2005/ 12/4غيث ،مدير المشروعات بأمانة النقل و المواصZت بني وليد ، بتاريخ  ةمقابلة مع المھندس ، الھادي أرحوم (1)
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  النـتائـج:أوالً

  -:من خالل دراسة الموضوع  تم  التوصل إلى النتائج اآلتية 

  -: الطبيعيةالعوامل **

  .زيادة الطرق التي تمتد من مركزها إلى الشعبيات المجاورة عليلشعبية لموقع الجغرافي الساهم - .1

ة والمحلية مما أثر سـلبا  وفي مهب الرياح الحار وجافموقع الشعبية الفلكي جعلها تمتد ضمن مناخ حار  .2

  .الحرارة المرتفعة والكثبان الرملية حيثعلى الطرق وعلى حركة النقل من 

الطـرق   كانتالجيولوجي للمنطقة من الصخور الصلبة جعل مد الطرق صعبا وشاقا ومكلفا وإن  التركيب .3

  .الممتدة في هذه التكوينات ال تحتاج إلى صيانة دائمة

وأخرى جنوبية جعل من الضروري مـد   شماليةسكانية  مناطقالشعبية إلى  سميقوادي بني وليد   امتداد .4

  .جسور لربط المنطقتين ببعضهما

  .معظم المناطق السكنية على أرض صخرية إلى عرقلة مد الطرق بتلك المناطق وجودأدى - .5

 الغـدران وليد منطقة جافة وأمطارها كثيراً ما تسقط فجائية وغزيرة،هذا يؤدى إلى وجـود   بنيشعبية - .6

  .الطرق وتشققتؤدي إلى تصدع . بكثرة داخل الشعبية خاصة في عدم وجود تصريف لهذه المياه 

  .الطبيعي في الشعبية ضعيف ال يؤثر على مد شبكات الطرق و وسائل النقل النباتيالغطاء - .7

  . للميزات التي يوفرها هذا الحزام حولهاأن الطرق بحاجة إلى إنشاء حزام أخضر مالئم  كما .8

الحديثة ،واألثر  النقليعد يعتمد على الحيوانات في النقل والتنقل داخل الشعبية أو خارجها لتوفر وسائل  لم .9

على جانبي الطريق وعبورها لهذه  ترعى التي السلبي لوجود الحيوانات يتمثل في وجود الحيوانات الضالة أو

  .في العديد من الحوادث تسببالطرق  

  :البشري الجانب** 

م أنخفض ث،  1984-1983سنة الماضية فبلغ أعلى معدال له في سنتي  العشرينف نمو السكان في اختل- .1

  .من جديد  2001الرتفاع  لليعود  1999 سنةتدريجياً في 

مؤتمر الظهرة أعلى المؤتمرات في عدد السكان  ويعديتوزع السكان داخل الشعبية على أربعة مؤتمرات - .2

  .وأقل عدد سكان في مؤتمر تينيناي  المردوممر مؤتف م مؤتمر النهر الصناعي ث

كثافة مـؤتمر تينينـاي    هاالنهر الصناعي أعلى المؤتمرات كثافة ، ثم مؤتمر الظهرة، وأقل مؤتمريعد  - .3

  . المردومو

، 1999ثم انخفض في سنة  1985السنوات الماضية فبلغ أعلى معدال في سنة في المواليدختلف معدل ا- .4

  .بألف 17.8صل إلى يل 2001سنة  فيثم ارتفع 
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 1999أدنى معدل سنة إلىنخفض ليصل اثم  بألف 9.3حوإلي 1985 سنةبلغ أعلى معد ال للوفيات في -  .5

  .    2001بسيطة سنة بنسبة لالرتفاعوعاد  

السنوات األخيرة عن معدالتها في السنوات العشرين الماضـية بالنسـبة    فيانخفضت معدالت الهجرة - .6

  . تدريجياًانخفضت  ثمت مرتفعة الهجرة الخارجية فكان ماأ. للهجرة الداخلية 

  .العام 9328 حوالي2000تعد شابة حيث بلغ عدد القوى العاملة سنة الشعبيةالتركيب العمري لسكان - .7

نسبة اإلناث بالشعبية ،حسـب   أعلى منتبين من نتائج التعداد أن نسبة الذكور  فقدي نوعأما التركيب ال- .8

  .1995تعداد 

  -: االجتماعينب الجا**

  .إلى عرقلة مد العديد من الطرق  االجتماعيأدى الجانب - .1

  .تأمين احتياجات المدينة من الغذاء والسلع المختلفة فيتساهم طرق النقل - .2

  .أراض قبلية فيعرقل المواطنون تنفيذ بعض الطرق لكونها تمتد - .3

 تينينـاي  و  ات المجاورة كـالمردوم والمؤتمر المدينةساهمت الطرق في تنشيط حركة النقل بين مركز - .4

  .المجاورة والشعبياتزيادة الترابط االجتماعي بين أنحاء الشعبية  ، وبالتاليوالشعبيات المجاورة 

  :اإلدارة واإلمكانيات** 

  . في إدارة وتشغيل قطاع النقل  كفاءةهناك قصور وقلة - .5

       . المدربةوالعمالة   والخبرةاإلدارية  والمالكاتالفنية   اإلمكانياتعدم توفر - .6

  . الدولةاإلدارية لصالح األفراد على حساب مصالح   التجاوزاتمن  رحدوث الكثي- .7

  -:الوعي** 

المواطن العادي فقط بل وعنـد   ىالوعي ليس لذ قلةالسبب األول في كثير من المشاكل التي تحدث هو - .1

  .والبيئة الدولةو  اآلخرينمصالح  ضاربين بعرض الحائط الخاصةالمسؤول فكل ينظر إلى حل مشكلته 

المستقبل االقتصادي واالجتماعي والعمراني وهذا ما يجهله الكثير مـن السـكان    ىإلإن المخطط ينظر - .2

  .المحدود   الوعيذوي 

من خالل حث المواطنين على استخدام وسائل  البيئيةيمكن ان يلعب قطاع النقل دورا في مجال التوعية - .3

   .السيارات الخاصة وذلك لتقليل استهالك الوقود من ناحية  استعمالقليل من النقل الجماعية للت

الذي  والدورقليال ما يتناول النقل وأهميته والتخطيط  ولكن ،الوعي مسئولية اإلعالم المسموع والمقروء - .4

  .يقوم به في هذه الوسائل 
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  -:ومرافقهاالطرق **

 تينينـاي  وأدنى كثافة فـي مـؤتمر    ، 2كم /كم0. 08ي بلغ أعلى كثافة للطرق في مؤتمر النهر الصناع- .1

  .  2كم /كم 0.005

كم  268 طولها  بلغ   حيث 1990-1986 تيمابين سن  في الشعبيةالداخلية في   لطرقلتنفيذ  كان  أكثر – .2

تنفيـذ سـنتي    أكثـر  كان  الزراعيةبينما الطرق . كم   11بلغ طولها  حيث 2000-1996 تيو أدناها في سن

  .كم  90وصل إلى  1995-1990ها سنة اوأدن كم ، 352حيث بلغ طولها  1981-1985

كم وأدناها 988 حواليحيث وصل  1985-1980في ما بين سنتي  ل أما الطرق الخارجية فبلغ أعلى معد .3

أما باقي السنوات فكان ما نفذ مـن طـرق داخليـة    . كم 206 حواليحيث بلغ 1980-1975في مابين سنتي 

  .السابقة و أغلب ما نفذ عبارة عن وصالت داخلية بالسنواتلمقارنة وخارجية قليل با

الطرق المزدوجة فتتمثل في الطرق المتفرعـة مـن    ،أماأغلب الطرق الموجودة في الشعبية طرق فردية - .4

 وطريق مركز المدينة الذي توجد به جزيرة الدوران األولى، ، البيئة شارعشارع الفاتح والطرق المتفرعة من 

  .فيهالمطار وطريق أبو سدرة وطريق الظهرة بعضه مزدوج والبعض اآلخر متوقف العمل  وطريق

  .السكانية و الزراعية المجاورة بحاجة إلى رصف األحياءال تزال في الشعبية طرق ترابية تمتد بين - .5

الوادي  يطرفالعديد من الشوارع والوصالت الداخلية في الشعبية إضافة إلى الجسور التي تربط  تنفيذتم - .6

غير كافية من جهة وغيـر   لكنهابعض الطرق،  وإنارةوجزيرتي الدوران ومحطات الوقود و وقوف المركبات 

  .مجهزة من جهة أخرى

ـ  نعبارة عشعبية ال فيالطرق - .7  والعالمـات و اإلشـارات   المات التـرقيم ـحزام أسود ممتد يخلو من ع

  .المرورية والضوئية  

التنفيذ لكن الذي يعرقل سرعة التنفيذ الجانب  تحتتحت الدراسة وأخرى توجد مجموعة كبيرة من الطرق - .8

  . المادي الممول لهذه المشاريع

كما توجد العديد من  . والنمو العشوائي تعرقل مد الطرق التجاوزاتبسبب وجود المنازل والمباني القديمة و  .9

  .ترهونة  –مثل طريق بنى وليد  لالستعمالمسارات الغير صالحة 

مثـل محلـة   ، الطرق إلى تلك المناطق  دـمد بعض األجزاء يصعب الوصول إليها بسبب عدم توج- .10

  .فيهاالواقعة علي أراض يصعب شق الطرق  والمناطق  أشميخالثنية البيضاء و 

للتلف نتيجة طول مدة إنشائها أو نتيجة تعدي المواطنين عليها لمد خطوط  تعرضتالعديد من الطرق - .11

بهـذا   المـواطن ان من المفترض أن تقوم بهذا العمل الجهات ذات االختصاص حتى ال يقوم ك ، والهاتفالمياه 

  .الطرق وعدم صالحيتها  تتلفالعمل تحت ضغط الحاجة و بذلك  
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الشعبية تقريبا كافية إذا تم رصف الطرق الترابية في المناطق الزراعية وبـين   أنحاءالطرق الممتدة في - .12

المساكن المتالصقة  حيثد الطرق فيها مشكلة أخرى تواجه المسؤولين في هذا القطاع السكنية التي يعد م اإلحياء

  .تخطيط حيث يصعب هدم هذه المساكن الن عددا كبيرا منها الزال يقطنه أهله  لشوارع بدونوا

  :المركبات**

  . االقتصادية ، وارتفاع عدد اآلسر األوضاعزاد عدد المركبات مؤخراً ، وهذا يعود إلى تحسن - .1

  .بكثرة يؤدي إلى الحوادث واالزدحام وجودهارغم ضرورة وجود المركبات بأنواعها إال ان - .2

 الدارسـين خاصة من الطلبة ، الشرقية والجنوبية الشرقية من عدم توفر وسائل النقل العام األطرافتشكو - .3

بتلك المناطق حيث عملت تلـك   نالقاطنيومن السكان  ، بكلية الهندسة اإللكترونية والمعهد المتقدم للمهن الشاملة

لمراكز جذب للسكان لتوفر وسائل المواصالت والمحـالت   المدينةالمشكلة على تحول المناطق الواقعة لمركز 

  . المرافقالتجارية وغيرها من 

وغير صالحة لالستعمال وتؤثر سلباً علي  متآكلةتعمل داخل الشعبية معظمها التي  الحافالت المتوفرة - .4

أما الحافالت التي تعمل .  جديدة ويجب أن توقف القديمة عن العمل حافالتلذا فأن الشعبية بحاجة إلى البيئة ، 

  . الحاضر الوقتالموجودة كافية في  تشاركياتالجيدة و  فهيخارج الشعبية 

 جميع المواد المطلوبة داخل أو خارج الشـعبية ، إال  علىالشاحنات الموجودة داخل الشعبية تغطي الطلب - .5

  .بدون عمل لعدم توفر حموالت داخل أو خارج الشعبية أصحابهافي أيام كثيرة يبقى  هأن

لتشاركيات الخاصـة  لعبد النبي بلخير أو  لجمعية التابعةسواء  سيارات األجرة الخاصة في الشعبية تتوفر- .6

  .الحالي الوقتبنقل الركاب ، وهي كافية في 

الطرق وهذا يجعل الركاب ينفرون مـن   كافة علىالمركبات محطات موزعة لوقوف الركاب أو  توجد   ال– .7

و قدم  في المرور على الطرق ، دائماكما أن مركبات األجرة ليس لها مواعيد ثابتة . الركوبة بسيارات األجرة 

وخارج الحافلة جعل الكثير من السكان ال يحبذُ الركوب  داخلمعظم الحافالت والروائح الناتجة منها واالزدحام 

 . ركبات األجرةبم

  -:واقع الحركة** 

السـاعة    مـع  لالرتفاع   لتعود  ثم تنخفض  صباحاًالثامنة   الساعة الحركة   الساعات كثافة في أعلى - .1

  مستوى  تصل من جديد حتى  إلى االرتفاع  لتعود   الرابعة الساعةو تنخفض عند  ظهراً ،  والثالثة  الثانية

  .االنخفاض من جديد في  تبدأ   ثم  السابعة الساعة   عند مرتفع 

حركـة   الحركـة ترهونة وأكثر –على الطرق الخارجية تكون أكثر كثافة لها على طريق بني وليد  الحركة .2

  .طرابلستضح من الدراسة أن أكثر الرحالت متجهة إلى شعبية االسيارات التي 
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حيث تكـاد تكـون    العطالتل عن أيام الحركة على الطرق بالنسبة أليام األسبوع تختلف في أيام العم كثافة .3

  .بينما تكون غير ذلك في أيام العطالت الشعبيةفي ساعات محددة داخل وخارج  ةالحركة في أيام العمل مركز

 األخرىعلى الطرق الخارجية في أيام العطالت خاصة في فصل الصيف أكثر من بقية األيام  الحركةتزدحم - .4

  .إلى الشعبيات المجاورة األهاليبها بعض رحالت الترفيهية التي يقوم لوذلك ل

  -:المخطط**

  .الطرق   تنفيذعلى   تشرفالتي  العاليةالمهارات والفنيين ذوى الكفاءة  و الخبرات وجود  عدم - .1

بصفة عامة والمخطط الخاص بالنقل بصفة خاصة فترة طويلة، وأصبح مـن    العام المخطط  تنفيذ  تأخر - .2

  .للشعبية يتالفى فيهل أخطاء المخطط السابقجديدة  مخططاتالضروري وضع 

 تنفيذالتنظيمية التي تستطيع من خاللها األجهزة المسئولة إضفاء صفة الشرعية في  والقيودإصدار القوانين - .3

  .المخطط

اتضح أن شعبية بني وليد تتمتع بمرونة جيدة في اتجاهات النقـل وحركتـه     النقلمن دراسة شبكة طرق - .4

  .ومستقبليا حالياالكثافة كدليل على أهمية الشعبية  بهذهسكان والموقع وأن شبكة الطرق تتناسب مع حجم ال

  .الطرق لعدم وجود تصريف لهذه المياه  تدهورأدت مياه األمطار إلى - .5

 . بحيث يصعب تسيير وسائل نقل فيها، ضيقة وغير مستقيمة  األحياءالشوارع بين بعض - .6

إذا تم تنفيـذها لحلـت    والتي لم تنفذ  والوصالتلعديد من الطرق نص المخطط الشامل للمنطقة على ا- .7

  .ومظهر المدينة االزدحامالعديد من المشاكل مثل 

   -:النقل والتنمية**

الحظ ذلك على طريق الظهرة وطريـق  يالعمراني على جانبي الطريق و النموساهمت الطرق في زيادة - .1

  . تينينايمصنع الصوف وفي 

فقد يسبق إنشاء مصنع أوحي سكنى مـد   متبادلةتطور االقتصادي واالجتماعي عالقة إن عالقة النقل بال- .2

إلى األحياء السكنية والمناطق الزراعية النائية لتسـهيل   الطرقطريق والعكس صحيح حيث تمد الكثير من 

  .عملية االتصال

  -:اآلثار السلبية للنقل *

السكان الناتج عن الحوادث التي يرتفع عددها  من ساهمت وسائل النقل في حدوث العديد من المآسي لعديد- .1

  .إلى زيادة نسبة التلوث إضافةكل يوم  

ترهونة أكثر من غيرها  –المردوم وطريق بني وليد –الظهرة وطريق بني وليد  طريقتكثر الحوادث على - .2

  . الطرقمن 
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  التـوصـيات :ثانياً               

يوجد من طرق وتطور المركبات إال أن هناك بعض النقـاط   لماا قطاع النقل في الشعبية يعد إلى حد ما مرضي إن

  :التي يجب االهتمام بها وهي 

  -:نشر الوعي وتوفير الدعم المادي والمعنوي:  أوالً

 الطـرق أهميـة المحافظـة علـى        إلـى نشر الوعي بين المواطنين بوسائل اإلعالن المختلفة وتنبيههم  - .1

  .اآلخريني القيادة حفاظاً على حياتهم وحياة قواعد السالمة ف واتباعوالمركبات 

  . واالقتصاديشعبية يوازي النمو السكاني الوضع دراسات تخطيطية للنقل في  ضرورة .2

  .للشعبيةالتأكيد على االستفادة القصوى من النقل كي يعطي الصورة الحضارية المثلى  ضرورة .3

  .المناسبة  الحلولضع أسباب الحوادث من الطرق أو المركبات أو قلة وعي وو دراسة .4

ية هذا المشروع والفوائد لمواطن بأهما توعيةلمد طريق أو مرفق ما  يجب خطة  ةأي عند الشروع في تنفيذ - .5

  .ولشعبيةوأن تعاونه في التنفيذ له نتائج إيجابية له  وفعاليته المرجوه من هذا الطريق 

  . حمايتهاوتعريف المواطن بدوره في  دورات إعالمية للتعمق في معرفة قضايا البيئة ، تنظيميجب - .6

  .الطلبة في جميع مراحل التعليم ضرورة المحافظة على البيئة  تعليميجب - .7

المستمر لدراسات تخطيط  بالتمويللتنفيذ المشاريع الجديدة وإكمال المشاريع المتوقفة  المالية التسهيالتتوفير - .8

  .النقل لتغطية الطلب المتزايد على النقل

  .كفاءتهم الفنية وزيادة خبراتهم لرفعات تدريبية وتثقيفية للعاملين في مجال النقل  دور إعداد .9

  .والكفؤة الموجودة بترقيتهم وزيادة المرتبات وإعطاء الحوافز   المؤهلة العناصر  تشجيع- .10

  . والمعدات الالزمة لتطوير هذا القطاع واإلسراع في تنفيذ المشروعات المتوقفة  اآلالتتوفير - .11

وسالمة المارة وان ال تعطى رخص القيادة إال بعد إتقـان القيـادة وفهـم     سالمتهالسائق المحافظة علي  على .12

  . المرورقوانين 

  .  وتوعيتهماالهتمام بأسبوع المرور لترشيد المواطنين   يادةز .13

  - :الطرق ومرافقها:  ثانياً

اإلسمنتية الصلبة و وجود مصـارف    واعدالقبإنشاء الطرق وفق األحوال المناخية السائدة من حيث  االهتمام- .1

خاصة الطرق الجبلية والتـي   للطرقالمياه ،و القيام بالصيانة الدورية وترقيم الطرق ،وكذلك إنشاء سياج  لتصريف

  .تقع على المنحدرات 
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و وزيادة  ، االقتصادي الذي يخدمه والغرض ،وقع وأهميته ـالطرق وفق دراسة لعدد السكان ، والم امةـإق .2

  .بالمنطقةمع عدد السكان والتنمية المختلفة   لتتناسبوال الطرق ببعض المؤتمرات  أط

بعيدة عن األحياء السكنية ومركز المدينة للضرر والروائح التي تسببها هذه  أماكنمحطات الوقود في  إقامة- .3

  . ،واالزدحام في تلك المواقع المواد

  .ابعتها وصيانتها بصورة دوريةمن الطرق لعدم االهتمام بها ومت العديدتدهورت - .4

  .تحدد المدة التي ستبدأ فيها الصيانة لمهناك مشروع لصيانة طريق بني وليد ترهونة ولكن - .5

جديدة يجب تكليف مكتب متخصص في هذا المجال ليدرس الفائدة من إنشـاء الطريـق وان    طرقعند إنشاء - .6

  .الطريق لنمو االقتصادي والسكاني وموقعل اًهذه الدراسة وفق تكون

للشاحنات و الحافالت لتسهيل الحركة وتقليل  ومحطات وقوف  مخصصة صيانة مراكز  و طرقيجب إنشاء - .7

  .األضرار بالطرق

 مـن حـواجز     وتأثيثـه  إنشاء الطريق   يشترط عليها  الضروري أن منمعينة   شركة  مع  التعاقد  عند- .8

 األرض  مع طبيعة   يتالءم بشكلوفق المواصفات العلمية    الطرق  وأن تنشا  مرورية وإنارة وعالمات   حديدية

  .علمية وفنية بصورة  الطريق  مشاكل معالجة  ومحاولة   والتربة  والمناخ

،و إنشاء طـرق داخـل األحيـاء السـكنية ،     الشماليو مدخل المدينة  المدينةإنشاء جزر دوران في مركز - .9

مـؤتمر   وربـط مطار ،وإنشاء جسر لربط القطانشة بالمناسـلة ،  بطريق المطار وشمال طريق ال الحديثةوالمنطقة 

  .عبور الوادي منالظهرة بمحلة الخرماني وربط قبيلة الزعرة بقبيلة الفطمان ليتمكن السكان 

  .على سائقي الشاحنات ذات الحمولة الكبيرة التي تضر الطرق  عقوباتأن تفرض  .10

وجود  ضرورةلتنظيم الحركة و الدورانصة داخل جزيرة الضوئية لتسهيل عملية السير،خا  اإلشارات توفير  .11

  .في وسط المدينة واألماكن المزدحمة لتنظيم حركة السير المرورشرطي 

  . وخطوط الكهرباء وتصريف المياه المياهوضع مخطط يحدد مسارات - .12

ـ  أجراء  الطرق بأن تذبح أو أي التي ترعى على   المواشي  أصحاب  يعاقب  أن .13  هـذه   ى آخر حتى ال ترع

  .قطيعا كبيرا  تكون  خاصة عندما تحدثها   التي لألضرار   وذلك الطرق  على  المواشي 

لتخفيف االزدحام وإنشاء جسـور   وكباريحيث األهمية وإنشاء جسور  منالطرق   تعبيدإعطاء األولوية في - .14

  .تقع على الطريق العام التيلعبور المشاة في مركز المدينة وأمام المدارس 

  .التي يضعها المواطنون المؤقتةالعوائق والمطبات  بإزالةبالطرق   االهتمامب العمل على يج- .15

األمطار إلى مكان محدد لالستفادة منها أو أيصالها إلى الـوادي لتسـتفيد منـه     مياهإنشاء مجاري لتصريف - .16

  .في الوادي بدال من بقائها في الشوارع واألضرار التي تسببها األشجار

www.geo-libya.yoo7.com منتدى جغرافية ليبيا والوطن العربي



245 
 

  .بالشعبيةمختلف الطرق   فيأسس علمية   علىإنارة توضع وضع أعمدة - .17

  .من السيول التي تعيق حركتهم المنطقةسكان تلك  يعاني  حيث  أشميخ   بوادي  جسر إنشاء   يجب- .18

  .حالياغريان بدال من الطريق الطويل الموجود  –بني وليد  طريقتنفيذ مشروع  - .19

  .لخدمة الركاب ووسائل النقل،معينة  مسافات تزويد الطرق بمحطات للخدمات واالستراحة على- .20

  .المدينة  بمركزالبعيدة   السكنيةلربط األحياء  وصالت االهتمام بإنشاء - .21

أقـل   بأنهمتلك المناطق    أهاليحتى ال يشعر  السيرصيانة وتطوير الطرق الزراعية بشكل تسهل حركة - .22

  .المناطقن تلك يخفف من الهجرة م وبالتاليأهمية من سكان مركز المدينة 

  -:حماية البيئة :ثالثاً

والمساحات الخضـراء  ، على األراضي المخصصة للنقل  التعديإصدار القوانين والتشريعات التي تحد من  .1

  .غاز أول أكسيد الكربون إلى غاز ثاني أكسيد الكربون األقل ضرراً تحويلحيث تعمل األشجار على ،

  .على المخطط المتعديينفي المدينة ومعاقبة تشريع قوانين تحد من التوسع العشوائي - .2

وتنـفيذ توصيات المـخطط فـي هـذا   ، في الشعبية لتقليص االزدحـام  الفـضاءاستغالل المـساحات - .3

  .الشأن 

واستغالل الجزر المنشـأة حـديثاً   ، والمناطق الخضراء داخل التجمعات السكنية الحدائقالعمل على توفير - .4

  .التي تعيق النظر الحاليةمن األشجار  المدينة بتشجيرها بدالً وسط

  .الرملية على جانبي الطريق بتشجير الطرق التي تتعرض لألتربة  والكثبانتثبيت التربة - .5

 إلـى والبصري وتلوث الهواء واالزدحام   الضوضائيتشجيع النقل العام والذي بدوره يخفف من التلوث - .6

  .ون مركبات خاصة جانب ما يوفره من خدمة للمواطنين الذين ال يملك

  .  المخالفيناستخدام آالت التنبيه في المناطق السكنية ومعاقبة  منع .7

ومحاولـة مالءمتهـا   ،العـمراني والخاصة بالنقل  في التخطيط   العالمية والمواصفات  المعايير تطبيق - .8

  .ادث الخاطئ لكثير من المشاكل المرورية والحو التصميمالمحيطة ،حيث يؤدي  والظروف  للبيئة

  .القديمة والمتآكل من العمل الحافالتإجراء فحص فني و صيانة دورية للحافالت ومنع - .9

  -:وسائل النقل: رابعاً (*)

  .وسيارات صغيرة بأسعار ركوبة مالئمة   حافالتتوفير سيارات أجرة من - .1

لو يـتم   األفضلمن أكثر من تشاركية لنقل الركاب وهي كثيرة مقارنة بمساحة الشعبية لذا  بالمنطقةيوجد - .2

 ضمها في شركة كبيرة متكاملة ومنظمة 
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  .  الجميع  لراحةفي مكان محدد   .3

يراعى فيها ثمن البنزين وقطع الغيـار وحالـة    االختصاصوضع تسعيرة مناسبة باالتفاق مع الجهات ذات - .4

  .معاالطريق وحالة المواطن والسائق 

وحتى يمكن كذلك أن تسـير  ، عمليات نقل على الطرق  ةمراقبإصدار القوانين واللوائح الالزمة حتى يمكن - .5

وعن طريق هذه التشريعات واللـوائح يمكـن أن تسـير    ،جيد وبسعر رخيص  نحوخطوط الركاب في أمان وعلى 

  .بدون ضرر لشبكة الطرق  للبضائععمليات النقل 

سـئوليتهم فـي القيـادة    المسئولية من مزاولة هذه المهنة وتكمن عدم م العديميمنع بعض سائقي الحافالت - .6

  .عدم احترام الطريق والمواعيد والمتهورة 

  .بأن تمر كل ربع ساعة مثالً   الحافالتالمحافظة علي األوقات واالنتظام في وقت سير - .7

  :حركة السير -خامساً(*)  

  .يسبب إرباكا وازدحام السير  باتجاهينأن يكون المرور باتجاه واحد حيث إن المرور - .1

  .الجماهيرية  مدنلنقل إلى جميع لوفتح خطوط منتظمة  تنظيم رحالت .2

  .األولوية للنقل العام وتحسين كل وسائله ونظام حركته  إعطاء .3

وعند فترة الظهر  االزدحامكما يتوجب مـساعدة شرطـة المـرور وخاصـة في سـاعات الصـباح وقت - .4

  .ومنع وقوف الشاحنات الكبيرة وسط المدينة ، ساعة الذروة 

  .بالشاحنات خالل ساعات الذروة  البضائعاالزدحام وخاصة فيما يتعلق بتوقيت نقل  تحاشي- .5

  .لوقوف الحافالت مجهزةتنظيم خط حركة السير للحافالت وإيجاد محطات - .6

الذي يسير على قدميه وكذلك احترام المواعيد مـن قبـل    أواحترام الطريق والمارين عليه سواء من السائق - .7

  .سائقين أو الراكبين

   -:والتنمية النقل: سادساً(*)

يسـتدعي أهميـة    وهذايتبعه نمو في حجم الحركة المرورية   وهذاثمة تنمية واضحة و شاملة في المنطقة   .1

  . وتطويرهاالحفاظ على جودة الطرق 

  . األثرية والتاريخية  المبانيعند تنفيذ الطرق يجب المحافظة على   .2

 .شاريع المختلفة التي تنهض بالشعبية بإقامة الم الشاحناتعمل ألصحاب  توفير .3
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  : الخــاتمة -

 بين وصلشعبية حلقة  التعد  حيث ،شبكة الطرق لمدينة بني وليد ومجاوراتها  علىالدراسة واقع الحركة  تناولت

  .  الجنوبيةبالمنطقة  الشماليةكذلك المنطقة . المنطقة الشرقية من ليبيا والمنطقة الغربية 

 تمـر طرق القوافل التي كانت  كذلك ،االسم  بهذاتسمية بني وليد  وأصل ،عن المنطقة  اريخيةتتناولت  نبذة     

، واإلطار النظري والذي يحتوي على مشكلة الدراسة وفرضيات و أهدافها وأهميتهـا ، و تحديـد    السابقها في ب

  .  منطقة الدراسة والمنهجية والدراسات السابقة و أهم المفاهيم والمصطلحات

بالمنطقة و اشتملت  النقل و وسائله  طرقالمؤثرة على   بشريةـالطبيعية وال العوامل   دراسةـال تناولت  كما    

تمتد لتصل  التيالمهم الذي لعبه في مد العديد من الطرق بالشعبية   والدور، على الموضع والموقع بالنسبة للمدينة 

  . إلى الشعبيات المجاورة  

بين التكوينات الصخرية الصعبة التي يكلـف   تنوعتوجي أثر على مد شبكة الطرق التي لتركيب الجيوللكان    

 وإن  التضاريسكذلك  .مكلفة من ناحية الصيانة  الرصف ةوتكوينات رملية سهل، بالغة  تكاليفشق الطرق فيها 

دعي مد الجسور خاصـة  األودية بها تست تعددلكن   ، الوعرة كالجبال الشاهقة التضاريسمن  خاليةكانت المنطقة 

  .وآخر جنوبي  شماليإلى جزء  المنطقة يقسمفي وادي البالد الذي 

فالرياح تؤدي إلى إثارة األتربة وإلى  ، وسائلهالدراسة أثر المناخ من رياح و أمطار وحرارة على النقل و  تناولت

وقد ، السيول التي تعرقل الحركة  إحداثفتؤدي الغزيرة منها إلى  األمطار أما .زحف الرمال التي تعرقل الحركة 

  .والجسور  الطرق تضرالتي  تجرف المركبات المارة عبر األودية و

ترعـى علـى    التيي يعد تأثيره بسيطا بأسثتناء اإلبل  ذالحيواني والالحياة و  النباتيدراسة الغطاء   تناولت  

  .ة وتؤدي إلى حوادث  أو في مجموعات كبيرة تعرقل الحرك منفردةو كثيرا ما ترعى  ، الطرق

 قابلهـا و وسائل النقل فالزيادة في عدد السكان وتحسن األوضاع الماديـة    الطرقالبشري أثر مهم علي  وللعامل

كذلك كثافـة السـكان   .  إلى االزدحام وما ينجم عنه من مشاكل سير وتلوث بالتاليزيادة في عدد المركبات أدى 

المدينة بمؤتمر النهر الصناعي  مركزها في مؤتمر الظهرة ، وفي منطقة  من مؤتمر إلى مؤتمر كان أعال المتباينة

  . تينيناي و التي قابلها كثافة متباينة في الحركة  بمؤتمرو أدناها 

نتيجة  2000في عرقلة العديد من المشاريع خاصة تنفيذ المخطط الشامل لسنة  كبير لجانب االجتماعي دورل كذلك

علي األراضـي المخصصـة لقطـاع النقـل       ملتويةمن السكان بطرق  العديد  وامتالك ،للملكية القبلية لألرض 

مكان  في  قبيلةتتوزع كل  حيثتنفيذ المخطط   معرقالتاالجتماعي من أهم  الجانب. لمرافق النقل  والمخصصة

وتمنع أي أحـد  ، ات بها القبيلة وما حولها والتي قد تمتد إلى عشرات الكيلومتر تمتدوتمتلك األرض التي ، محدد 
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مركبـة لخصوصـية    علـي امتالك كل أسرة قـادرة   كذلك. وكثيراً ما وقفت في طريق مد الطريق  تملكهامن 

  .المركبات  عددالتي ال زالت المنطقة تحافظ عليها  أدى إلى زيادة االجتماعية 

 دورٍب المالية الموارد تقوم. منطقة الشعبية إدراكا ألهمية ال داخلأن الدولة ساهمت في مد العديد من الطرق   كما  

  .القطاع بهذاعدم كفايتها للنهوض   منفي مد الطرق وتطويرها وصيانتها و يشكو المسئولون  كبيرٍ

و تأثر به حيث ساهم النقل في نمو االقتصاد ونشاطه وساهم االقتصاد في تحسن  النقلالجانب االقتصادي على  أثر

زيادة عدد األراضي المستصلحة  فيساهم ، المنتشرة بالظهير  باألوديةالزراعية الطرق  فمد .  المادية  األوضاع

يسوقون بها  المزارعونيملكها  حديثةالمدينة بوجود مركبات   لمركزوالفواكه   تالخضر وا بدورهاوفرت التي 

موجـودة داخـل   داخل الشعبية فهي ليست على قدر كبير من التطور فأهم المصانع ال الصناعة أما.  محاصيلهم 

العربية ومصنع  البدلويعاني مصنع   ومصنع األحذية  ومصنع البدل العربية، مجمع الصناعات الصوفية  الشعبية

مؤخراً بقطاع  واهتم.  ورش الصيانة  و  التشاركياتبعض   إضافة إلى األحذية من عدم وجود تسويق إلنتاجهم ،

   .  ونة إضافة إلى اآلثار التي توجد بالشعبية وافتتح فندق الزيت أثريالسياحة حيث أنشئ متحف 

 الصحةقطاع   خاصة  القطاعأكثر الوظائف التي تؤديها بني وليد حيث يشتغل أغلب السكان في هذا  تعد الخدمات

  .مؤسسات الدولة   وفي  والتعليم

مركز المدينة وفـي   النقل في خطوطحيث تتوزع على طول ، التجارة فهي التي تنتشر بشكل كبير بالمنطقة  أما 

  .يمتد حتى طرابلس  الذيللمدينة  الشماليمؤتمر الظهرة والطريق عند المدخل 

دون الوصـالت    كـم   660بلغ طولها  التيالشعبية  ب الداخلية طرق الإلى  التفصيلالدراسة بشيء من  تعرضت

العديـد مـن    كـذلك   ،ى صيانةإل وبحاجةتعاني معظمها من أضرار كبيرة   الطرق هذه.  الممتدة بين األحياء 

تمتد  وطرق خارجية . الظهرة وبعض المناطق من مؤتمر النهر  بمؤتمرلم تنفذ كما في طريق المطار   الوصالت

حاال طريق بنـي   الطرقأما أسوأ . المجاورة والزال طريق بني وليد غريان الوحيد الذي لم ينفذ  الشعبيات إلى 

  .وليد ترهونة 

 األودية فالزال الكثير منها غير منفـذ  داخلأما .  ة بين مركز المدينة واألودية المجاورة زراعيالتصل الطرق  

  .سقوط األمطار  عندتتعرقل الحركة داخل هذه األودية  حيث 

فالطرق بحاجة ملحة إلـى  . التي تفتقر إليها الطرق داخل الشعبية وخارجها  الضروريةتعد أكثر األشياء  الصيانة

  .الحركة على بعض الطرق بسبب التضرر الذي يعاني منه الطريق حيث قلت  صيانة

هذا االمتداد فهي تفتقر إلى العديد من مرافق النقل فال يوجد  ورغم 2كم 22650مساحة شعبية بني وليد  تبلغ  

عبارة عن ورش صـغيرة   فهيصيانة المركبات بأنواعها   أما. كافية  مرور اتأو عالم اتإ شار الشعبيةفي 

  .رة في أنحاء مختلفة من الشعبية  منتش
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مركـز   ثـم علي الطرق الداخلية و كانت أعالها في شارع الفاتح   الحركة واقعالدراسة   تعرـضت كذلك   

 9-8أما أعلى الساعات كثافة فكانت الساعة . قرية المناسلة  – اإللكترونيةو أدناها في طريق الهندسة . المدينة 

واقع الحركة علـى الطـرق      .مساءاً ثم تعود النخفاض تدريجياً  3-2د الساعة لترتفع عن تنخفضصباحاً ثم 

  .مـزدة  –ها طريق بني وليد اترهونة و أدن -بني وليد  طريق أكثر الطرق كثافة في الحركة   كانت  خارجية

السـاعة   الساعات كثافة عند أكثرالقلعة وكانت –الطرق الزراعية فكانت الدراسة على طريق سوف الجين  أما

  .  الداخليةظهراً عكس الطرق  2ظهراً وأدناها عند الساعة  12

تـأثير العوامـل    يتضـمن المواطنين و  استبيان يخص   منالميدانية   نتائج الدراسة  دراسة و تحليلكذلك    

لسـائق   الركوبة المفضـلة ل  ونوعونوعيتها وتكلفة صيانتها   والمركباتالطبيعية وتأثيرها على سائق المركبة  

خاص بسـائقي  ال ستبياناال كذلك .والطرق ومرافقها  والعمرانواآلثار السلبية للطرق والنقل  اليومية والحركة

داخل أو خارج  الركابالركاب الذين يقوم بنقلهم كذلك نقل  ونوعتاول تاريخ الحصول على الحافلة  تالحافالت و

خاص بسائقي الشاحنات ال ستبياناال كما درس  .ين سائقاللى الشعبية وسعر الركوبة واآلثار السلبية التي تؤثر ع

  الحمولـة  ونـوع  ،شهرياً داخل الجماهيريـة   الشاحنةوالمسافة التي تقطعها  ، وشهرياً  أسبوعياًعدد الرحالت 

خاص بسائقي سيارات األجـرة عـدد   الستبيان درس اال . سائقالتواجه  التيصيانة الشاحنة والمشاكل  وتكاليف

يقوم بنقل الركاب إليها والمشاكل التي تواجـه   التيالذي يعمل عليه سائق األجرة والشعبيات  والخطت  الرحال

  . سائق سيارة األجرة 

و المخطط الخاص  بالنقل والمشاريع التي نفذت   2000و 1980و تعرضت الدراسة الستعماالت األرضي سنة 

الدراسة للمشاريع المستقبلية لقطاع النقل  إضافة  إلى.  النقل منه والتي لم تنفذ  والمعايير التخطيطية الخاصة ب

الخاص بالنقل وما تضمنه المخطـط مـن    2000الشامل لسنة  المخطط كما درست. والمرافق الخاصة بالنقل 

  .بهذا الخصوص  وخرائطجداول 

قدرة  عدمر بالسكان والمشاكل التي سببها النقل من ازدحام وما يحدثه من مشكالت تضإلى  دراسةـالأشارت   

والحوادث واألضرار الناجمة  خارجهاالنقل سواء داخل الشعبية أو  وتكاليفالشوارع على استيعاب وسائل النقل 

 وفـق   راضـي األ استعماالتتعرض إلى  كذلك  .التلوث و االنتظار   ومشكلة، عنه سواء مادية أو معنوية  

   . بالنقل الخاصة التخطيطيةالمعايير 
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  : المراجع العربية  أوالً

  :  الكتب  -) أ

في كتاب حوادث الطرق  وأثارها  ، الطرق وأثارها االجتماعية واالقتصادية حوادثباهيه ،أحمد ،  أبو -1

االجتماعية واالقتصادية ، تحرير أمين عبد اهللا المسالتي  وآخرين ،القلعة للخدمات اإلعالمية والفنية ، 

 .1371الزاوية ، 

، في استعمال تقنيات نظم المعلومات الجغرافية في التخطيط إلنشاء مواقف السيارات، ،أحمد باهيه  أبو -2

كتاب حوادث الطرق وأثارها االجتماعية واالقتصادية ، تحرير أمين عبد اهللا المسـالتي  وآخـرون ،   

 .1371القلعة للخدمات اإلعالمية والفنية ،  الزاوية  ،

سـنة  اإلسكندرية، ، الجامعيـة  المعرفـة  دار ،أسس وتطبيقات لسكانا جغرافيةفتحي محمد ، ،عيانه أبو -3

2000 . 

  . 1995 ،اإلسكندرية،الجامعيةالمعرفة  ، دارفي الجغرافيا البشرية ،دراساتمحمد ،فتحي، عيانه أبو -4

 ، الجامعيـة المعرفـة   دار،  والمدينـة تحليلية للقرية  دراسة العمران جغرافيةعيانه، فتحي محمد ، أبو -5

 .1993سنة رية ، اإلسكند

المصطلحات التخطيطية الشاملة في مجـال  احتيوش، فرج احتيوش ،وعبد القادر مصطفى المحيشي ،  -6

  .2003، منشورات الهيئة العامة للبيئة ،طرابلس ، علوم التخطيط الحضري واإلقليمي

 .1996،البيضاء ،جامعة عمر المختار منشورات،  البيئة هندسة   ،حسن احمد، فاضل -7

 . 1995، بنغازي،دار العدنان للطباعة ، إلي جغرافية النقل ،المدخلفضل إبراهيم  ، داألجوا -8

، الهيئـة القوميـة للبحـث     1ج ، الغذائي أبعاده ومحدداته وسبل تحقيقه األمنصالح األمين ،  األرباح -9

  . 1996طرابلس ، ،العلمي 

، الهيئـة القوميـة للبحـث    2ج ،قهأبعاده ومحدداته وسبل تحقي الغذائي األمنصالح األمين ،  اإلرباح - 10

  . 1996طرابلس ،، العلمي

 .1988، بيروت ،دار العلم للماليين ،الجغرافي الحديث   القاموسزكي، محمد  ،األيوبي - 11

 . 1999 القاهرة، ، اللبنانيةدار المصرية  ، 4 ط ، اإلنسان وتلوث البيئة ،محمد السيد ، أرناؤوط  - 12

ـ تا،  عبد اللطيف محمود، غوثي البر - 13 دار  ،اإلسـالمي  الفـتح  يريخ ليبيا القديم من أقدم العصور حت

  . 1971،  بيروت، صادر

  .1981اإلسكندرية ،  ،منشاة المعارف، المغرب العربي ،جغرافيةيسري  ،الجوهري - 14

www.geo-libya.yoo7.com منتدى جغرافية ليبيا والوطن العربي



252 

  

  .1999 ،اإلسكندرية ،المعارف  منشاة ،السكان جغرافيةيسري ، ،لجوهري ا - 15

منشـورات مجمـع    ، وسياسيةاقتصادية  ،اجتماعية ،رافية الجديدة دراسة جغ ليبياسالم ، ، الحجاجي - 16

   .1989 طرابلس، ، الفاتح للجامعات

  .بدون تاريخ، اإلسكندرية،  المعرفة الجامعية دار، ي جغرافية النقلف دراسات،محمد مرسي ،الحريري - 17

   .1990 مصراته، واإلعالن،الجماهيرية للنشر والتوزيع  الدار، الحضري التخطيطعلى ،  ،الحوات - 18

ليبيا للنشر  ،دار دراسة في الجغرافية المنهجية واإلقليمية فزان جغرافية،جمال الدين   الدناصوري، - 19

 . 1976، بنغازي، والتوزيع 

 ، 1923 حولهـا وليد ومـا   ببنيمنطقة تجمع المجاهدين   حتاللأ ،عمر محمد المجذوب  ،الزبيدي - 20

  . 1988 ، سللدراسات التاريخية ، طرابل الليبيينجهاد  مركز

   .1988  ، اإلسكندرية ، المعرفة الجامعية دار ،النقل جغرافية،،محمد خميس   الزوكة - 21

  .1989 ، اإلسكندرية ،المعارف   منشاة ،العالم العربي جغرافيةمحمد خميس ، ، الزوكة - 22

 .  1989اإلسكندرية ، المعرفة الجامعية ، دار ،الزراعية الجغرافيامحمد خميس ، ، الزوكة - 23

 .  2000 ، اإلسكندرية،2 الجامعية،جالمعرفة  دار ،االجتماع الحضري علمعبد العاطي السيد،، لسيدا - 24

 .1980 اإلسكندرية، ، منشاة المعارف ،في جغرافية السكان دراسات عباس فاضل ،، السعدي - 25

  . 1990،  اإلسكندرية ،، الجغرافيا دعامة التخطيط ،منشاة المعارف ىصالح الدين عل، الشامي - 26

في كتاب حـوادث الطـرق  وأثارهـا    ، الطرق األسباب والنتائج حوادثمحمد عبد اهللا ،، الشاوش - 27

االجتماعية واالقتصادية ، تحرير أمين عبد اهللا المسالتي  وآخرين، القلعة للخدمات اإلعالميـة والفنيـة ،   

 . 1371الزاوية ،  

جمعية الوطنية لحمايـة البيئـة   أوراق طبعتها ونشرتها ال التلوث البيئي ،عصمت موحد ، الشعالن - 28

 .  1996، البيضاء ،عمر المختار  جامعة والهواء النظيف ،

  . 1993 ،، اإلسكندرية3طة المعارف ، أمنش ، اإلقليمي التخطيطفؤاد محمد ، ،الصقار - 29

 .1980اإلسكندرية ،  ،المعارف منشأة ، الصناعية في العالم الجغرافيةفؤاد محمد ، ،الصقار - 30

، المطبعـة   رياضياتمد محمد  وسعيد عيسى المقدمي و منصور على الزناتي ، الالعروسي ،أمح - 31

 .  2007– 2006الخضراء ، طرابلس ، 

والنقل البري والنقل االجتماعي واالقتصادي  الطرقأبوصفحة،  صالح محمد،بالقاسم محمد و  العزابى - 32

 .  1981إلعالم ،مطابع طرابلس،المنشأة الشعبية للنشر والتوزيع وا،،تحليل جغرافي  الجماهيريةفي  
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 تحريـر دراسة في الجغرافيـا   الجماهيريةكتاب   ،في والمواصالت النقل محمد، بالقاسم ، ىالعزاب - 33

  .1995،سرت، للنشر والتوزيع واإلعالن ،الدار الجماهيريةيري القزمصطفى أبو لقمة،سعد خليل  الهادي

حـوادث الطـرق  وأثارهـا    في كتاب  ،وري المرور واألمن المر حوادثمحمد ، بالقاسم ،العزابي - 34

، تحرير أمين عبد اهللا المسالتي و آخرين ، القلعة للخدمات اإلعالميـة والفنيـة ،   االجتماعية واالقتصادية 

 .1371الزاوية ، 

 . 1997 ،طرابلس  ، منشورات الجامعة المفتوحة،السكان علمأساسيات  ،محجوب عطية   ، الفائدي - 35

  ،  2ط، 1ج،محمـدا ألخضـر  ، حجيترجمة محمد  ، أفريقيا وصف ، لوزانا محمد الحسنالفأسي،  - 36

 .  1983اإلسالمي  المغربدار ، بيروت 

الهادي مصطفى  ،تحرير" الجغرافياالجماهيرية دراسة في  كتاب ،في التحضر،سعد خليل ، القزيري - 37

 . 1995رت ، ، س للنشر والتوزيع واإلعالن الجماهيرية الدارأبولقمة، سعد خليل القز يري ، 

حـوادث  في كتاب  المرور في المدن وحركة المواصالت مشكالت،  القاسمالطاهر أبو  ،المحمودي - 38

، تحرير أمين عبد اهللا المسالتي و آخـرين ، القلعـة للخـدمات     الطرق  وأثارها االجتماعية واالقتصادية

 . 1371اإلعالمية والفنية ،الزاوية ، 

 –ليبيـا   العربية للكتاب ، الدار ، الجهادر داهية السياسة وفارس بلخي النبي عبدمحمد ،  ،المرزوقي - 39

 .1977 تونس، 

في  ،وتجنب ما يمكن حدوثه ،يحدث  ماالطرق بين فداحة  حوادث، عومرعبد اهللا سالم  المسالتي ،  - 40

القلعة ، تحرير أمين عبد اهللا  المسالتي و آخرين ،  حوادث  الطرق  وأثارها االجتماعية و االقتصاديةكتاب 

 . 1371للخدمات اإلعالمية والفنية ، الزاوية ،  

 .  1989  ،بنغازي ،منشورات جامعة قار يونس  ، البشريةليبيا  جغرافية محمد ، ،المهدوي - 41

  . 2002،اإلسكندرية ،الجامعة الجديدة  دار، النقل ،اقتصادياتسميرة إبراهيم  ، أيوب - 42

جهـاد الليبيـين    مركزمنشورات ،  حديث والمعاصرفي تاريخ ليبيا ال أبحاث،عمرو سعيد ،  بغني - 43

 .1996، طرابلس، للدراسات التاريخية 

بحوث ودراسات ، في كتاب   1921– 1919،حركة الجهاد الليبي خالل الفترة ،عمرو سعيد  بغني - 44

 ، تأليف مجموعة من األساتذة و الباحثين ، إشراف صالح الدين السوري و حبيب وداعة في التاريخ  الليبي

 .1998طرابلس ، ، 2للدراسات التاريخية ، ط نالحسناوي ، منشورات مركز جهاد الليبيي
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بحوث ودراسـات  ،في كتاب   1921– 1919بغني، عمرو سعيد ،حركة الجهاد الليبي خالل الفترة  - 45

 ، تأليف مجموعة من األساتذة والباحثين ، إشراف  صالح الدين السوري و حبيب وداعةفي التاريخ  الليبي 

 . 1998طرابلس،، 2للدراسات التاريخية، ط نالحسناوي، منشورات مركز جهاد الليبيي

دار الكتـب   الترب الليبية ، تصنيفها ،خواصها ،إمكانياتها الزراعيـة ، بن محمود  خالد رمضان،  - 46

 . 1995الوطنية ، بنغازي ،  

دراسة جهاد الليبيـين   ركزممنشورات  ، الغالبنة وأثارهم العلمية علماء ،مختار الهادي  ،يونس بن - 47

  .1991، طرابلس ، ضد الغزو اإليطالي 

على بهجت ،  محمدترجمة  ، في جغرافية العمران الحضري  دراسات جاكلين بو د جي ، جارنييه - 48

  .2000،دار المعرفة الجامعية ، اإلسكندرية 

ق  وأثارهـا  حوادث الطرفي كتاب   ، عمل وطني للوقاية من حوادث نحوعمر إبراهيم ، ، حسين - 49

، تحرير أمين عبد اهللا المسالتي  وآخرين ، القلعة للخدمات اإلعالميـة والفنيـة ،    االجتماعية واالقتصادية

 . 1371الزاوية ،  

 ، دراسة في الجغرافيا الجماهيريةكتاب  من ،والثروة الحيوانية  الزراعةعبد الحميد صالح بن ،، خيال - 50

،  للنشـر والتوزيـع واإلعـالن    الجماهيرية الدار خليل القز يري،تحرير الهادي مصطفي أبولقمة ، وسعد 

1995.  

  .1985 ، بيروت ، والنشردار النهضة العربية للطباعة  ، الصناعة جغرافيةأحمد حبيب ،  ،رسول - 51

  . 1986 ،بيروت  ،دار النهضة العربية ، في جغرافية النقل دراساتأحمد حبيب ،  ،رسول - 52

  .  1976،   بيروت  ، دار النهضة ،   لنقلا  جغرافيةمحمد ، ،  رياض - 53

حـوادث الطـرق و آثارهـا    في كتاب  ،التنمية يعل مشكالت المرور وآثاره ،جالل الهادي ، سالم - 54

،تحرير أمين عبد اهللا المسالتي و آخرين ، القلعة للخدمات اإلعالميـة والفنيـة ،   االجتماعية واالقتصادية 

 . 1371الزاوية ، 

 .  2003 ،، اإلسكندريةمؤسسة شباب الجامعة ،والبيئة في عالم متغير إلنسانا، عصام نور، سرية - 55

 . 1962،اإلسكندرية  ،المطبوعات الفنية دار،  ليبيا جغرافية،عبد العزيز طريح ، ، شرف - 56

القومية  الهيئة، مكافحته أخطاره ، ،أسبابه .البيئة  تلوثمصطفى أبو قرين ، و   حسن  فؤاد ، صالح - 57

 .1992،بنغازي ،الوطنيةدار الكتب  ،للبحث العلمي 

 . 2003، ،االسكندرية شباب الجامعة مؤسسة ، البيئي التلوث ،محمود ، المولي  عبد - 58

 . 1994، ،القاهرة  المصرية األنجلومكتبة  ، جغرافية النقل أسس  ،سعيد ، عبده - 59
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 . 1986، منشأة المعارف ، االسكندرية ،اإلضاءة علي ، أسر و حسن الكشوشمي ،  - 60

بحـوث   عقب صلح لوزان ، في كتاب لعلى ،  البوصيري على ، التوغل اإليطالي  في  الدواخ - 61

، تأليف  مجموعة من األساتذة  والباحثين، إشراف صالح الـدين  السـوري    و دراسات في التاريخ الليبي

 . 1998،طرابلس ، 2للدراسات التاريخية ،ط نوحبيب  وداعة الحسناوي ، منشورات مركز جهاد الليبيي

عمان ، ،والتوزيع والنشرللطباعة   دار الصفاء،  تخطيط النقل الحضري مبادئزين العابدين ، ،على - 62

  .تاريخ بدون

  .1987،للطباعة والنشر الكتابجامعة الموصل ، دار ، النقل والتجارة جغرافيةسعدي ، ، غالب - 63

 األنجلـو  مكتبـة ،  وجغرافيـا ديموغرافيـا   السـكان   ،محمـد  فتحيصبحي ومحمد السيد  ،غالب - 64

  .1978 القاهرة ،،المصرية

 طرابلس، ،للنشر والتوزيع واإلعالن العامة،المنشأة  اإلحصاء الجغرافي مبادئ فتحي عبد اهللا، ،فياض - 65

1983  . 

،الدار الجماهيرية للنشر  2، ط1999-1969ليبيا الثورة في ثالثين عاماَ قنوص ،صبحي ،وآخرون ، - 66

 . 2000،  والتوزيع واإلعالن ، مصراته

الهادي أبـو لقمـة ،    تحرير ، الجماهيرية دراسة في الجغرافيا كتاب ،في المناخعياد ، محمدأ، مقيلي - 67

 . 1995سرت ،  ،للنشر والتوزيع واإلعالن  ،الدار الجماهيرية 1ط ، يري القزوسعد خليل 

 2002، دار شموع الثقافة،  الزاوية ، التلوث البيئي، عياد محمدأ،   مقيلي - 68

بحوث ودراسات ،  أحمد عطية ، الموقف الوطني وأثره في عملية التقهقر اإليطالي ، في كتاب ملل  - 69

،تأليف مجموعة من األساتذة  والباحثين ، إشراف صـالح الدين السوري و حبيب وداعة  في التاريخ الليبي

  .1998طرابلس ، ، 2للدراسات التاريخية ، ط نمنشورات مركز جهاد الليبيي، الحسـناوي

،  هندسـة النقـل   في مقدمة أنيس عبد اهللا التنير ،و ترجمة سعد عبد الرحيم القاضي وليام ، ، وهاي - 70

  . 1999، السعودية ،العلمي والمطابع ،جامعة الملك فهد الناشر

 .1979 بيروت ، ، العربية  النهضة  دار،  السكان جغرافية   فيمحمد ،  الفتاح   عبد،  وهيبة -72

في علي ، تأثيرات الحرب العالمية األولي علي حركة الجهاد الليبي ، في كتـاب    ، مصط يهو يد-73

،تأليف مجموعة من األساتذة والباحثين، إشـراف صـالح الـدين     بحوث  ودراسات في التاريخ الليبي

، 2للدراسـات التاريخيـة ، ط   نمنشورات مركز جهـاد الليبيـي  ،  السوري و حبيب وداعة الحسناوي 

  . 1998طرابلس ، 
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 -:المج�ت )ب

 ،  9العـدد   ،  البيئـة  مجلة ، الرصاص  بمركبات  الهواء الجوي تلوث ،أبو زريبة   سالم، المشكال  .1

 .2003،السنة الرابعة طرابلس ، 

،اللجنـة   مجلة السياحةمدينة قرزة األثرية، ،الناكوع ، عبد اهللا عبد الرحيم ،و مسعود الفرجاني كنشيل  .2

  .،عدد صفر، السنة األولى 2005ليد، تنفيذ الشفق  لإلنتاج الفني بني وليد شهر الفاتح الشعبية للسياحة بني و

البحـوث   مجلـة – العشرينطرابلس عبر الصحراء في العقد األول من القرن  تجارة– سلفاتور، بونو .3

 . 1981 يناير طرابلس ،  ،مركز جهاد الليبيين للدراسات التاريخية، التاريخية

  -:ة الرسائل العلمي) ج

اشميخ  وتنينيناى  العوامل الطبيعية والبشرية واالقتصادية دراسـة  البرغوثي ، ميالد  محمد عمر ،  .1

 . 2006– 2005، رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة المرقب ، ترهونة ،   جغرافية  تحليلة

ستير غير ماج رسالة،  2014 -1966تقييم مخطط مدينة بنغازي ،  ، رعبد القادونبس   ،  الشركسي .2

  . 1990 ،، جامعة قار يونس  منشوره

-1973التغيرات السكانية جغرافيا و ديمغرافيا لمدينة بني وليد للفترة الشندولي ، ضو أحمد ضو ،  .3

 . 2006– 2005رسالة ماجستير غير منشورة ، جامعة المرقب ، ترهونة ، ،  2003

الستخدامات األرض الحضرية في  مدينـة  ،  التحليل  المكاني القاضي ،  أبو القاسم محمد مصباح  .4

 2005، رسالة ماجستير غير منشورة ، جامعة المرقب ، ترهونة ،  بني وليد ، دراسة في جغرافية المدن

–2006  . 

في مدينـة   االقتصادية واالجتماعية   التغير االجتماعي علي العالقات أثر حسين ، أعويدات،  بلحاج .5

 . 2000 - 1999منشورة  غيرلفاتح طرابلس ،رسالة ماجستير كلية األدب جامعة ا ،بني وليد 

ألثـر   تحليليـة دراسة جغرافية ،شبكات النقل في منطقة مصراته ، إبراهيم محمد جمال، بن رمضان  .6

مقدمة إلي قسم الجغرافية كلية  منشورةرسالة ماجستير غير ،العوامل الطبيعية والبشرية على أنظمة النقل 

 .2004– 2003،زليتن ،جامعة المرقب ، اآلداب والعلوم زليتن

رسالة ماجستير غير منشورة ، مقدمة إلـي قسـم    ، وليد بنيمخطط  تقييمصاع محمد ،  أبو،  على .7

 . 2004- 2003،جامعة المرقب بني وليد ،بني وليد  ،الجغرافية كلية اآلداب والعلوم 

 العلـوم ،كليـة   ماعية و االقتصاديةبني وليد دراسة في الجغرافية االجت، السائح  عمرانعون اهللا ،  .8

 .1999جامعة الفاتح طرابلس ،رسالة ماجستير غير منشورة  االجتماعية
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  .التقارير والنشرات اإلحصائية والتعداد )د
  

 .1993الدليل العام لكلية الهندسة اإللكترونية بني وليد ،مطابع الدار الجماهيرية، مصر اتة ، .1

التقرير الفني حول الزيارة الميدانية لوادي البالد  بنـي وليـد    المختار الفيتوري راضي و آخرون ، .2

 2001بشعبية بني وليد ، الهيئة العامة للمياه ،

، مكتب األرصاد  بني وليد ،عن  2002-2001ع ،اتجاهات الرياح بمنطقة بني وليد ، .أ.ش.ل.ع.ج  .3

 . 2002تقرير غير منشور ، 

. انة الزراعة، تقسيم المشاريع ،  أنواع الترب بالمنطقة ع، إدارة المتابعة والتخطيط بأم.أ.ش.ل.ع.ج .4

 .  1987سنة 

ع، اإلدارة العامة للغابات والمراعي ،  الحصر التصنيفي للتربة بمشروع وادي زمـزم  .أ.ش.ل.ع.ج .5

 .1988الزراعي ، 

نارة ، الشركة العامة للكهرباء ،بني وليد ،قسم الصيانة والتشغيل ،تقرير عن توزيع اإل ع.أ.ش.ل.ع.ج .6

 .2003علي الطرق ،

ومكتب  الهندسية لالستشارات،اللجنة الشعبية للمرافق بالتعاون مع شركة بولسيرفس ع .أ .ش.ل.ع.ج .7

تقريـر   التقرير النهائي  2000، الشامل  المخطط  وليد يبن  ، بولندا -وارسو، فاديكو  البلدية المشاريع 

 .57رقم 

 . 1978صلحة المساحة ، األطلس الوطني الجماهيرية ،ع ، اللجنة الشعبية للتخطيط م.أ.ش.ل.ع.ج .8

ع، اللجنة الشعبية العامة للمرافق ، دليل  معايير التخطيط العمراني ،  التقريـر  .أ.ش.ل.ع.ج  .9

 .    2000، لسنة 2رقم 

، اللجنة  الشعبية  العامة لإلسكان والمرافق ، الئحـة اسـتعمال  وتصـنيف     ع .أ.ش.ل.ع.ج .10

  .م1329طبيق ، مصلحة التخطيط العمراني ، سرت، المناطق لمخططات الت

قسم المتابعة ، تقرير عـن انهيـار حسـر    .ع،اللجنة الشعبية للتخطيط، بني وليد .أ.ش.ل.ع.ج .11

  .2001ميمون ، 

 . 2001   وليد ، يببن  ع، اللجنة الشعبية للشعبية،تقسيم المؤتمرات ،.أ.ش.ل.ع.ج    .12

- 1/1/2002تقرير المتابعة ، الفتـرة  ،عن ني وليدب للتخطيطع، اللجنة الشعبية .أ.ش.ل.ع.ج .13

 .باللجنة الشعبية للتخطيط  الميزانيةفإعداد مكتب 31/12/2002
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ع ،اللجنة الشعبية للمرافق واإلسكان بني وليد ، مشـروع طريـق بنـي وليـد     .أ.ش.ل.ع .ج .14

 . 2003غريان،

تقريـر  ،قة بني وليد ظروف المياه الجوفية في منط، ع ، الهيئة العامة للمياه .أ.ش.ل.ع.ج .15

 .1976، 234رقم ، غير منشور

و النتائج األولية للتعداد العـام  ، ع،  أمانة التخطيط ومصلحة اإلحصاء والتعداد.أ.ش.ل.ع.ج    .16

 .  1984لسكان سنة 

ع ، أمانة اللجنة الشعبية  للمواصالت بني وليد، تقرير عن الطرق في المدينة ، .أ .ش.ل.ع.ج .17

  . 1986مقدم عام 

، تقريـر  1988ع، أمانة اللجنة الشعبية للمواصالت بني وليد، تقرير المتابعة سنة .أ.ش.ل.ع.ج .18

 .غير منشور

و النتائج األولية للتعـداد العـام   ، ع، أمانة التخطيط ومصلحة اإلحصاء والتعداد.أ.ش.ل.ع.ج  .19

 . 1995لسكان سنة 

والجنسية بني وليد،  مكتب الجوازات ع ، الهجرة الخارجية بمنطقة بني وليد ،.أ .ش.ل.ع.ج .20

 .1997عن تقرير غير منشور ،

ع، الهيئة العامة للمياه ،  لجنة الموارد المائية ،  دراسة حول السياسـة المائيـة   .أ.ش.ل.ع.ج .21

  . 1991،بالجماهيرية العظمى ،  طرابلس  

شر ع ، بني وليد علي طريق التنمية ، التنفيذ والطبع دار أفريقيا للطبع والن. أ.ش. ل . ع .ج  .22

 . 1988و التوزيع  الفني، د م، 

ع، بيانات اللجنة الشعبية العامة للمواصالت بني وليد ، قسم التخطيط و المتابعة ، .ا.ش.ل.ع.ج .23

 . 1985تقرير عن الطرق التي تم تنفيذها بالمنطقة ، سنة 

ط ، قسم التخطي1988سوف الجين  –ع،بيانات اللجنة التنفيذية  للمواصالت والنقل .ا.ش.ل.ع.ج .24

  . ببلدية سوف الجين 1985– 1981و المتابعة ،تقرير عن منجزات التحول الخمسية سنة

،  قسـم   1988سوف الجين   –ع، بيانات  اللجنة  التنفيذية  للمواصالت  والنقل .ا.ش.ل.ع.ج .25

 .ببلدية سوف الجين 1985– 1981التخطيط و المتابعة ،تقرير عن منجزات التحول الخمسية سنة

، بيانات عن اللجنة الشعبية العامة للمواصالت بني وليد ، قسم إدارة المشاريع، ع .ا.ش.ل.ع.ج .26

 . 1997تقرير عن الطرق الداخلية بالمنطقة ، سنة 
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ع ، بيانات اللجنة الشعبية العامة للمواصالت بني وليد ،  قسم  التخطيط . ا . ش . ل. ع . ج  .27
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 . 1998 حصر المركبات بالمنطقة ،

ع ، بيانات اللجنة الشعبية العامة للمواصالت ، قسم إدارة المشاريع ، تقرير عـن   .أ.ش.ل.ع.ج .30
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بيانات اللجنة الشعبية العامة للمواصالت ، قسم إدارة المشاريع ،تقرير عـن   ع، .أ.ش.ل.ع.ج .31

 . 2005،  ي وليدالطرق المخطط لتنفيذها  بشعبية بني وليد ،بن

، بيانات اللجنة الشعبية العامة للمواصالت ، قسم إدارة المشاريع ، تقرير عن  ع.أ. ش.ل.ع.ج .32

 .2001توزيع الطرق بشعبية بني وليد ، 

ع ، بيانات اللجنة الشعبية العامة للمواصالت ، قسم إدارة المشاريع ، تقرير عـن   .أ.ش.ل.ع.ج .33

 .2002- 2001وليد توزيع الطرق بشعبية بني وليد ،بني

 . 2003 -2002، بيانات اللجنة الشعبية للشعبية بني وليد،تقرير غير منشور  ع.أ. ش.ل.ع.ج .34

ع ، بيانات اللجنة الشعبية العامة للمواصالت ، قسم إدارة المشاريع ،تقرير عـن   .أ.ش.ل.ع.ج .35

  . 2003توزيع الطرق بشعبية بني وليد ، بني وليد ،

، جمعية عبد النبي بلخير ،سنة  1/1/2002-24/1/2000الركاب بيانات نقل. ج،ع،ل،ش،أ،ع  .36

2004 . 

 .2004منشور، رتقرير غيالشعبية للكهرباء،بني وليد ،  اللجنة تقريرع، .أ.ش.ل.ع.ج .37

 .2004الشعبية للكهرباء ،بني وليد ، تقرير غير منشور ، اللجنة تقريرع، .أ.ش.ل.ع.ج .38

، مركـز   2002- 2001ناعية لشعبية بني وليد ،ع، دراسة التنمية المكانية الص.أ.ش.ل.ع.ج  .39

 .البحوث الصناعية ، عن بيانات اللجنة الشعبية للشعبية ، تقرير غير منشور

 . 2000-1996ع ،رابطة خبراء بني وليد،الخطة اإلنمائية لمنطقة سوف الجين، .أ.ش.ل.ع.ج .40

ـ    ةع ،قسم المرور والنجد.أ.ش.ل.ع.ج .41 -1986  ةنبني وليد ،إحصاءات حوادث الطـرق لس

 . 1990عن تقرير غير منشور ،1989
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–بني وليد ، إحصائية حوادث الطريق بني وليـد   صع ، قسم المرور والتراخي.أ.ش.ل.ع.ج .42

 .2003،عن تقرير غير منشور ،   2003-1980 ةسن    المردوم

 .2000- 1999، متحف بني وليد ، مذكرة خاصة عن متحف بني وليد ، لعام ع .أ.ش.ل.ع.ج .43

 .1995ع، مصلحة اإلحصاء والتعداد ، اإلحصاء الزراعي لسنة .أ.ش.ل.ع.ج  .44

ع، مصلحة األحوال المدنية ، مكتب السجل المدني ببني وليد إحصائية بعدد .أ .ش .ل .ع .ج   .45

  .2000، عن تقرير غير منشور ،1999إلي  1969سكان شعبية بني وليد  وتحركاتهم من 

 . 2001وليد ، تقرير غير منشور، ع، مصلحة األحوال المدنية بني.أ.ش.ل.ع.ج  .46

في المدينة ،  طمكتب التخطيط العمراني بني وليد، تقرير عن مراحل التخطيع ، .أ.ش.ل.ع.ج .47

  .1999عن  تقرير غير منشور ،

ع، مصلحة األحوال المدنية بني وليـد ،مكتـب السـجل المـدني ،مـن واقـع       .أ.ش.ل.ع.ج  .48

 . 2002ور ،اإلحصائيات الخاصة بالمكتب ،بيانات  غير  منش

ع ، مكتب المرور والتراخيص ، بني وليد ،قسم التـراخيص ، تقريـر عـن    . أ. ش . ل. ع. ج .49

  . 2005المركبات العاملة بالشعبية ،

ع،منطقة الوديان الوسطي،  أمانة اللجنة الشعبية للزراعة ،سوف الجين ، تقرير .أ.ش.ل.ع.ج  .50

  .2003ير منشور،تقييم المشاريع إدارة المتابعة والتخطيط ،  تقرير غ

بني وليد ، بيانات عن حوادث  الطرق بالشـعبية    صع ، قسم المرور والتراخي.أ.ش.ل.ع.ج .51

 .2005عن تقرير غير منشور ، 2003-1995لسنة 

الرابع ، طرابلس ،  دثورة الفاتح من سبتمبر العي،ع ، وزارة األعالم والثقافة .أ .ش.ل .ع . ج  .52

1972. 

طرابلس،  الصناعيةمركز البحوث ،ي لخريطة بني وليد الجيولوجية ، الكتيب التفسير زيفانوفيش .53

1977  

وزارة التخطيط، شركة  دوكسيادس ، النقل في ليبيا  دراسة عامة  حول  وسائل المواصالت ،  .54

 .1965،  2ج

  :مقابالت الشخصية ال)  هـ
  

   2005 /28/4ريخ مقابلة مع الرائد بشير عبد الحفيظ ، قسم  الحوادث والمرور ، بني وليد ،بتا- .1

 . 23/2/2005مقابلة مع الرائد ،على عيسى ، قسم الحوادث والمرور ببني وليد ،بتاريخ - .2
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ــة مــع موســى أشــطيب أ- .3 ــة  . مقابل ــر  للركوب ــي  بلخي ــد النب ــة عب أحــد أعضــاء جمعي

 . 10/11/2004العامة،بتاريخ

  .2005/  3/ 30 وليد، بتاريخ يمقابلة مع الرائد محمد ألمين ، قسم الحوادث والمرور بن- .4

  .3/4/2005أشرف عياد عبداهللا، أحد السائقين بتشاركية االتحاد األفريقي،بتاريخ ، مقابلة شخصية مع- .5

 . 8/12/2004مقابلة شخصية مع ، السوداني الفيتوري، أحد السائقين  بتشاركية السالمة، بتاريخ - .6

 . 7/3/2005تاريخ عيسى رمضان ، مدير التشاركية وادي بي ،  ب، مقابلة شخصية مع - .7

 .7/3/2005رجب جمعة القذافي، أحد أعضاء تشاركية البراق ،  بتاريخ ،  مقابلة شخصية مع - .8

غيث، مدير المشروعات بأمانة النقل و المواصالت بني وليـد،   ةمقابلة مع المهندس، الهادي أرحوم- .9

 . 2005/ 12/4بتاريخ 

 

  -:علي اإلنترنت المواقع  ) ح

المـجـلـة  ، الصحة والطب أضواء ،كويت ، المنتديات االجتماعية الترفيهية منتديات أضواء ال-1
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        استبيان المواطنين  استبيان المواطنين  استبيان المواطنين  استبيان المواطنين  ----: : : : 1

        استبيان سائقي الحافـالت  استبيان سائقي الحافـالت  استبيان سائقي الحافـالت  استبيان سائقي الحافـالت  : : : :     2

        ت  ت  ت  ت  استبيان خاص بسائقي الشاحنااستبيان خاص بسائقي الشاحنااستبيان خاص بسائقي الشاحنااستبيان خاص بسائقي الشاحنا: : : : 3ً
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        الجماهيرية العربية الليبية الشعبية اإلشتراكية العظمى  الجماهيرية العربية الليبية الشعبية اإلشتراكية العظمى  الجماهيرية العربية الليبية الشعبية اإلشتراكية العظمى  الجماهيرية العربية الليبية الشعبية اإلشتراكية العظمى  

        جامعة المرقب  جامعة المرقب  جامعة المرقب  جامعة المرقب  

        كلية اآلداب والعلوم بني وليد  كلية اآلداب والعلوم بني وليد  كلية اآلداب والعلوم بني وليد  كلية اآلداب والعلوم بني وليد  

        شعبة الجغرافيا  شعبة الجغرافيا  شعبة الجغرافيا  شعبة الجغرافيا  ////قسم الدراسات العليا  قسم الدراسات العليا  قسم الدراسات العليا  قسم الدراسات العليا  

        

        ............................................................................................إستبيان الخاص بـإستبيان الخاص بـإستبيان الخاص بـإستبيان الخاص بـ            

هذا االستبيان مقـدم مـن طالبـة ماجسـتير تـدرس موضـوع حركـة النقــل علـى شـبكة  هذا االستبيان مقـدم مـن طالبـة ماجسـتير تـدرس موضـوع حركـة النقــل علـى شـبكة  هذا االستبيان مقـدم مـن طالبـة ماجسـتير تـدرس موضـوع حركـة النقــل علـى شـبكة  هذا االستبيان مقـدم مـن طالبـة ماجسـتير تـدرس موضـوع حركـة النقــل علـى شـبكة      

نة بني وليد ومجاوراتها وتأمل منكم التعاون و اإلجابة عن هذه األسئلة  نة بني وليد ومجاوراتها وتأمل منكم التعاون و اإلجابة عن هذه األسئلة  نة بني وليد ومجاوراتها وتأمل منكم التعاون و اإلجابة عن هذه األسئلة  نة بني وليد ومجاوراتها وتأمل منكم التعاون و اإلجابة عن هذه األسئلة  الطرق لمديالطرق لمديالطرق لمديالطرق لمدي

وإعطاء بيانات دقيقة و واضحة كما أشكر من يتعـاون معـي ويمـدني بالمعلومـات  وإعطاء بيانات دقيقة و واضحة كما أشكر من يتعـاون معـي ويمـدني بالمعلومـات  وإعطاء بيانات دقيقة و واضحة كما أشكر من يتعـاون معـي ويمـدني بالمعلومـات  وإعطاء بيانات دقيقة و واضحة كما أشكر من يتعـاون معـي ويمـدني بالمعلومـات  

        ....والمالحظات التي يعرفها عن هذا المجال لتظهر الدراسة بصورة جيدة ومفيدة  والمالحظات التي يعرفها عن هذا المجال لتظهر الدراسة بصورة جيدة ومفيدة  والمالحظات التي يعرفها عن هذا المجال لتظهر الدراسة بصورة جيدة ومفيدة  والمالحظات التي يعرفها عن هذا المجال لتظهر الدراسة بصورة جيدة ومفيدة  

        ..../................................./................................./................................./.................................مؤتمر  مؤتمر  مؤتمر  مؤتمر  ––––العنوان  العنوان  العنوان  العنوان  

        -::::مالحظة مالحظة مالحظة مالحظة 

االسـتبيان ال يشــترط كتابــة اســم الشــخص أو السـائق أو المخــتص حيــث لديــه مطلــق  االسـتبيان ال يشــترط كتابــة اســم الشــخص أو السـائق أو المخــتص حيــث لديــه مطلــق  االسـتبيان ال يشــترط كتابــة اســم الشــخص أو السـائق أو المخــتص حيــث لديــه مطلــق  االسـتبيان ال يشــترط كتابــة اســم الشــخص أو السـائق أو المخــتص حيــث لديــه مطلــق  

الحرية في ذكر اسمه من عدمه ،كما ان المعلومات التي يذكرها ال تلزمه بأي  الحرية في ذكر اسمه من عدمه ،كما ان المعلومات التي يذكرها ال تلزمه بأي  الحرية في ذكر اسمه من عدمه ،كما ان المعلومات التي يذكرها ال تلزمه بأي  الحرية في ذكر اسمه من عدمه ،كما ان المعلومات التي يذكرها ال تلزمه بأي  

        . . . . مسئولية ،لكون معلومات مطلوبة للدراسة ال غير  مسئولية ،لكون معلومات مطلوبة للدراسة ال غير  مسئولية ،لكون معلومات مطلوبة للدراسة ال غير  مسئولية ،لكون معلومات مطلوبة للدراسة ال غير  

        ....وشكراً للجميعوشكراً للجميعوشكراً للجميعوشكراً للجميع                                                                                                                                                            

 الطالبةالطالبةالطالبةالطالبة                                                                                                                                                                                                        
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 :توفرها أن الدولة يعل أن ترى التي الركوبة ما - 11
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ب 

    .(  )سبق ما جميع - (  )  خاصة سيارات - (  )  حديثة  حافالت -(  ) صغيرة أجرة سيارة-

      ؟ العامة الركوبة ركاب من أنت هل- 12

  (  )   ال   (  )     نعم

  : العامة بالركوبةراض عن أسعار الركوب  أنت- 13

  (  )   ال     (  )    نعم

  :العامة شهرياً تقريباً الركوبةالركوبة في  لفنيتك- 14

  (  )   فاكثر دينار 200200200200-151151151151-(  ) دينار 150150150150-  101101101101(  )  دينار100100100100-51515151- (  ) دينار 50505050-100100100100-

  - :في النقل وسائل ساهمت- 15

   (  )   قضاء الحاجات الضرورية  -(  )   ةالوقت و الراح توفير - (  )   المسافات تقريب-

  .(  ) تسهيل العمليات التجارية والخدمية -(  ) والتعليم والعالجو السفر  تسهيل االنتقال -

 :نتيجة  األخيرة الفترة في السيارات عدد زاد- 16

(  )    العامة المركبات نقص -(  )   السكان عدد زيادة -(  )   ثمنها رخص -(  )    الحاجة

  .(  )    دةالمستور السيارات زيادة -(  )   المادية األوضاع تحسن -

  :الشعبية داخل األسبوع في بها أقوم التي الرحالت أكثر - 17

  .( )المؤسسات الي رحلة-( )ترفيهية رحلة-( )الحاجات قضاء- ( )اجتماعية زيارة- ( )عمل رحلة

  :                          هي فيها برحالت أقوم التي الساعات أكثر- 18

  .   (  )    م10101010الي8888 -(  )   م7777 الي5555-(  )   ع 4444 الي2222 -(  )   ظ1111الي11111111- (  )  ص10101010 إلى8888

 :هي الشهر في إليها رحالت في أذهب التي الشعبيات أكثر - 19

  : العائلة بحادثة أفرادوأن أصبت أو أحد   سبق-  20      

  (  )    ال   (  )    نعم   
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ج 

 :يإل يعود الحادثة سبب كان- 21

  (  )  الحيوانات -(  )   سيئة طبيعية ظروف - (  )   متضرر الطريق - (  )   السرعة-

  .(  )   بالمركبة مفاجئ خلل -(  )   المقابل الطرف تهور - 

 . أسرتك أفراد أحد له تعرض أو إليه تعرضت التي الحادث نتائج من- 22

  .  (  )مادية إضرار -(  )بسيطة  جسمية أضرار -(  )  مستديمة عاهة    -(  )  الشخص وفاة-

  :سنة بين فيما حدث دق الحادث كانت- 23

 *1984198419841984 -1988198819881988*  (  ) 1989198919891989- 1993199319931993 *  (  )1994199419941994-1998199819981998 (  ) * 1999199919991999- 2003200320032003   (  )  

 : النقل وسائل تسببها التي السلبية اآلثار أكثر - 24

  (  )   .مادية خسائر -(  )   التلوث -(  )    الحوادث -(  )    االزدحام -

  :طريق يعل الشعبية داخل االزدحام يكثر- 25

  :طريق يعل الشعبية وخارج  داخل الحوادث نسبة تزداد- 26

  : هو السيارة شراءي إل دافعال-  27

 عن البحث- ( )حوائجي قضاء في نفسي على لالعتماد -( )المادي وضعك تحسن- ( )لها الحاجة-

  .   ( )وقت كل في متوفرة ليست األجرة سيارات-( )العامة المركبات انتظار تحب ال-( )الراحة

  .المواطنين حاجات تلبي المنطقة في المتوفرة الخاصة السيارات عدد- 28

  ( ) ما حد إلى     ( )ال        ( ) نعم

  :بسبب العامة الركوبة تفضل ال - 29

               ( ) . األصوات - ( )إزعاج -( )مواعيدها انتظام عدم - ( )الكريهة الروائح - ( )االزدحام-
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د 

  ( ).تينيناي - ( )المردوم - ( )النهر الصناعي -   ( )الظهرة  : مؤتمر في أسكن- 30

  ( ).تينيناي -( )المردوم - ( )النهر الصناعي -  ( )الظهرة :مؤتمر في أسكن سابقاً كنت- 31

    ( )ال     ( )  نعم         :العام  الطريق يعل يقع الحالي سكنك- 32

  .الطريق جانبي يعل ننوالساك منها يعاني التي المشاكل- 33

  .المركبات عدد في الزيادة عن الناجمة خاطرالم- 34

            .المجاور الحي أو حيك في الطرق مد  نتيجة تأنش االجتماعية المشاكل بعض هناك- 35

  ( ) ال      ( )  نعم

  :في النقل وسائل و الطرق ساهمت- 36

  ( )  المدينة مركز إلى الحركة زيادة - ( )   الهجرة خفض -( )    العمران حركة نشاط- 

   .( )العقارات أسعار ارتفاع - 

  :  طريق  الشعبية إطار في طرق فضل- 37

   :وظيفتها يدتؤ مؤتمرك في السكنية األحياء داخل تمتد التي الداخلية والطرق الوصالت- 38

     ( )ما حد يإل     ( )ال        ( )  نعم                    

  :إلى يعود فيه تعيش الذي الحي في طرق مد عدم سبب- 39

  .( )القبلية األراضي - ( )الجغرافية الطبيعة -  ( )الحي موقع - ( )المخطط تنفيذ عدم-

  ( )تحسن             ( )تدهور : في الطرق شبكة سنة 20 فترة من- 40

  .في   مشاة جسور إنشاء إلي الشعبية تحتاج - 41

  .في  ركاب وقوف محطة توفير الضروري من - 42

  . عند مركبات وقوف محطة وفيرت الضروري من - 43

  .في دوران جزيرة توفير الضروري من- 44
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ه 

  .في المرور  وعالمات إشارات توفير الضروري من- 45

  . عند مرور شرطي توفير- 46

  . مع برأي تتناسب الطرق أطوال- 47

  .إلي يعود برأيك وليد بني شعبية في النقل وسائل و الطرق جودة عدم سبب- 48

  .الشعبية تشهده الذي طورالت يلبي النقل - 49

 على المحافظة اتجاه عامة بصفة  والسائقين والمواطنين خاصة بصفة المسئولين أنصح- 50

  .بـ النقل ووسائل الطرق

  .بـ تكون النقل وسائل و الطرق جودة عدم مشكلة لمواجهة الحلول أنسب- 51
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و 

  الحافالت استبيان: 2ملحق

 

  .طريقحصولي على الحافلة عن  تم   )1

  ...أجرة...           خاصة.   حافلة عليها أعمل التي الحافلة )2

  ...ال...          نعم.        جانب عملك على الحافلة تعمل إلى )3

  ...حد ما إلى...      نعم        ؟  لعملين معاً ا  هل أنت موفق في -  )4

  .2003- 99.      1998- 94.     1993- 89.      1988 - 84: لة سنةامتلكت الحاف-  )5

  . رحالت 6-5.   رحالت   4-3.  رحلة   2-1   :يوميا أقوم )6

 : داخل الشعبية على نقل على الحافلة  أعمل )7

 .جميع الحاالت -  الرحالت  -الركاب عامة - والموظفات الطالبات - 

 :أعمل عليه بالمنطقة هو الذي الخط )8

 :الركاب خارج الشعبية إلى  قلبن أقوم )9

 :أسعار الركوبة بالحافالت أن تكون  األفضل من )10

i(  سعر الركوبة داخل الشعبية.  

ii(  سعر ركوب الطالبات والعامالت. 

  .سعر الركوبة خارج الشعبية –ج 
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ز 

 :الموجودة داخل الشعبية هي   الحافلةنوعية  )11

 :قبل العمل على الحافلة كانت مهنتي )12

 :ة هواختيار هذه المهن سبب )13

 ؟ مشاكل الماديةال حلفي  الحافلةالعمل على   ساهمهل  )14

 .أفضل األوقات للعمل في اليوم  هيما  )15

 .هي الحافالت وواجه سائقيالمشاكل التي  )16

 .هو  يزعجنين الذي  إقيادتي الحافلة ف عند )17

 .األفضل إذا كان هناك  من )18
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ح 

  الشاحنات استبيان: 3 ملحق

  

  

  .ة هيمهنتي قبل العمل علي الشاحن نتاك )1(

 : لنقل حافلةال أستخدم )2(

 .تقريباً المنطقةالرحالت التي أقوم بها في األسبوع داخل  عدد )3(

  .حوالي تقريباًالتي أقطعها في األسبوع داخل الشعبية  المسافة )4(

  .إلى داخل الجماهيرية حوالي الشهرالرحالت التي أقوم بها في   عدد )5(

 .حوالي تقريباًالتي أقطعها في الشهر داخل الجماهيرية  المسافة )6(

 ؟ هيالتي أقوم بنقل الحموالت إليها  أو المناطق الشعبيات أكثر )7(

 .إلى خارج الجماهيرية الشهرالرحالت التي تقوم بها في   عدد )8(

 ؟ مناسبةترى أن أسعار الحمولة   هل )9(

 .العمل على شاحنة في أفضل )10(

 ؟ ساعدك أحد في قيادة الشاحنة هل )11(

  .التي اشتريت منها الشاحنة هي الجهة )12(

 .صيانة وقطع غيار الشاحنة مبلغا كبيرا تكلفك  )13(
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ط 

   ؟ وراء شرائك الشاحنة هو السبب )14(

 .عمل آخر إلى جانب قيادة الشاحنة  تملك )15(

 ؟  أنت موفق في العملين هل )16(

  .سلبية هو بصورة ييثير اهتمام قيادتي الشاحنة فأن الذي عند )17(

  .الشاحنة في حل مشاكلك المادية ساهمت )18(

 ؟تتعرضون إليها   هناك مشاكل أخرى هل )19(

  .المشاكل التي نتعرض إليها هي أغلب )20(

  ؟ الذي تري من األفضل توفيره في الشعبية ما )21(
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ي 

  األجرةبسائقي سيارات  خاص استبيان:  4ملحق 

  .األجرةعلى امتالكي  سيارات  مضي-1

  .على سيارتي العملأعمل قبل  كنت-2

  .لنقل الخاصةسيارتي  ستخدما-3

  ؟ عليه بالمنطقة لتعمهو الخط الذي  ما-4

  .تقوم بها في اليوم تقريبًا داخل الشعبية التيالرحالت  عدد-5

  .خارج الشعبية األسبوعتقوم بها في   التيالرحالت  عدد-6

  .شعبية إلىالرحالت  أكثر-7

  ....ال....          نعم.    إلي الجماهيريةبرحالت خارج  ذهبت-8

  .في رحالت إليها أذهبالتي  الدولة-9

  .األجرة سيارتيالعمل على  أوقات افضل-10

  .سيارتك األجرة هو علىوراء عملك  السبب-11

  ....ال....     نعم    ؟ آخر تملك عمالً  هل-12

  ....ما نوعاً ....    ال....    نعم  ؟ مناسبة الركوبةترى أن أسعار  هل-13

  .يتعرض لها سائق السيارة األجرة التي  المشاكل-14

  ....ما نوعاً ... ال... نعم . في حل مشاكلك المادية األجرةك سيارت ساهمت-15

  .ما األشياء السلبية الذي يثير اهتمامك على الطرق األجرةقيادتك سيارتك  عند-16

 .هناك   كاناألفضل إذا  من-17
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