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تصنيف شبكة الشوارع يف مدينة البيضاء 
 (دراسة يف جغرافية النقل احلضري  )

يندرج موضوع تصنيف شبكة الشوارع يف مدينة البيضاء،ضمن إحدى موضوعات جغرافية النقل احلضري، وتقتصر : امللخص 
ىذه الدراسة على شبكة شوارع ادلدينة واليت مت تصنيفها إىل أربعة معايري أو أسس أو درجات ،اعتماداً على تصنيف أمانة اللجنة 

الشعبية للنقل وادلواصالت يف مدينة البيضاء وىى شوارع الدرجة األوىل ،واليت يراعى فيها إعدادىا وإنشاءىا ومدىا والعناية يف 
أتسيسها من حيث الطول والعرض واخلدمات اليت تقدمها للسائقني، وتعرف أيضاً ابلشوارع الرئيسة أو الشوارع السريعة أو 

. الشوارع الشراينية اليت تستخدم للربط بني أحياء ادلدينة

وشوارع الدرجة الثانية واليت ختتلف عن النوع األول يف األمور التقنية والتكنولوجية، وشوارع الدرجة الثالثة وختتلف عن النوعني 
السابقني يف مسك الرصف،وال تصلح إال دلرور  سيارة واحدة فقط ويف اجتاه واحد، ابإلضافة إىل أهنا أقل تكلفة من النوع السابق 
وأسرع منها يف الصيانة، أما شوارع الدرجة الرابعة وتعرف كذلك ابلشوارع الًتبية، فإهنا ال ختتلف عن النوع الثالث إال يف طبقات 

الرصف ادلنعدم فيها بشكل كلي، وتنعدم فيها اخلدمات ادلرورية واإلضاءة الليلية يف شوارعها، وتكون السرعة فيها بطيئة جداً، 
 .وتقوم بتغذية شوارع الدرجة الثانية والثالثة على حد سوء

Classification of the streets network in city of Al-Bayda 
(study in the geography of urban transport ) 

 

Abstract : 

 The theme of the classification of the streets' net work in the city of Al-Bayda be included 

within one of the geography topics of urban transport, this study is limited to the city's streets 

network which has been classified into four criteria, bases or grades, depending on the 

classification of secretariat of the people's committee for transport and communication in the 

city of Al-Bayda, which is the streets of the the first class that takes into account the 

preparation ,Construction, extension and care in its establishment in terms of length, width 

and services provided to drivers, it's also know as main streets, highways, or arterial streets 

that are use to connect the city's neighbors hoods. 

The second-class streets, which are different from the first type in technical and technological 

matters, and the streets of the third degree are different from the previous two types of paving 

thickness and are only suitable for the passage of one car and one direction ,in addition its 

less expensive that the previous type and faster than in maintenance ,but the streets of the 
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forth degree are also know is dirt's streets. It's no different from the third type except in the 

seams of paving that are totally non-existent and where traffic services and night lighting are 

lacking in its streets ,and the speed in it is very slow and it feed the streets of the second and 

third degree.             
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  :املقدمة

يعد النقل احلضري يف الوقت احلاضر أىم وسائل النقل اليت يستخدمها اإلنسان؛ وأكثرىا مرونة وأعظمها انتشاراً، إذ يؤثر بشكل 
مباشر على ظلط استغالل األرض وحتديد قيمتها ويف إنتاج السلع وادلنتجات ادلختلفة، وتنميتها وحتديد مراكز توطنها، كما يؤثر 

النقل أيضا على ظلو وتطور أحجام احملالت العمرانية وحتديد مدى التباعد بينها، وكذلك يعترب النقل احلضري مؤشراً صادقاً 
دلدى انتعاش األنشطة االقتصادية ادلختلفة ورواجها؛ وأيضا دلدى ازدحام ادلناطق اليت دتر فيها ابلسكان فإن االىتمام ابلشوارع 

ووسائل النقل ادلختلفة وخاصة النقل احلضري يف أية منطقة يدل على مدى أعليتها االقتصادية والسكانية والتجارية 
، ويعد النصف الثاين من القرن ادلاضي يف مدينة البيضاء بليبيا حبق الفًتة اليت تضاعفت فيها اجلهود البشرية لتطوير [6]والسياحية

االحتياجات للسكان من مواصالت ووسائل للنقل احلضري، وكذلك االىتمام إبنشاء وإعداد أفضل للنقل من أجل التطور 
االقتصادي للمنطقة ورصفها وتعبيدىا ومدىا وإعدادىا إعدادا يناسب استعمال السيارة ومرونتها وحركتها يف خدمة النقل 

اخل ... السكاين والتجاري والسياحي

أهداف الدراسة 

معرفة أنواع الشوارع وتصنيفها وتوزيعها ودراسة احلركة عليها ، واجتاىاهتا، وزلاولة الربط بينها وبني درجة كفاءة الشوارع  .1

 .ابدلدينة

 .دراسة شبكة شوارع ادلدينة ومعرفة حجم حركة ادلرور اليومية عليها ، لتجنب االزدحام واالحتقان ادلروري .2

 السلبية ادلتعلقة هبا، واليت تعاين منها مدينة البيضاء ، واليت دتيزت بنمو األمور تعد ىذه الدراسة جادة يف وضع حلول  .3

سريع يف ادلركبات اخلاصة مع عدم االىتمام بشكة الشوارع فيها وتطويرىا الستيعاب ىذه الزايدة ، ابإلضافة إىل تركز معظم 

 . والصحية والتعليمية فيها اإلداريةاخلدمات 

أسباب اختيار املوضوع  

مدى إدراك الباحث ألعلية الدور الكبري الذي يلعبو النقل احلضري داخل ادلدينة ، ورغبتو الشخصية يف الدراسة والبحث يف  .1

 .ىذا الفرع من فروع جغرافية النقل

 .التعرف على شبكة الشوارع يف ادلدينة من حيث تصنيفها وتوزيعها وخصائصها وكفاءهتا ومدى استقامتها وانعطافها .2

 .التعرف على الدور الذي يلعبو النقل احلضري، ومدى دتيز أحياء ادلدينة عن بعضها .3
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 :أسس ومعايري تصنيف الشوارع يف املدينة

حجم ادلرور عليها، ونوعية السطح، وعرض الشارع، والقدرة : تعتمد عملية تصنيف النقل احلضري إىل العديد من ادلعايري، أعلها

. يف الربط بني ادلراكز العمرانية وغريىا

 وتتعدد معايري تصنيف الشوارع واليت تعزى إىل االحتياج ادلستمر للتنقل وزايدة ملكية السيارة وتطور تصنيفها من حيث 

:  وتتمثل ىذه ادلعايري فيما يلي[4]السرعة واإلمكانيات،

.  وينظر فيو إىل التبعية اإلدارية للشارع، وفيها تصنف الشوارع إىل شارع دويل وقومي وإقليمي:إداري تصنيف .1

 . تصنف الشوارع إىل شوارع إسفلتية ومرصوفة وترابية وغري مرصوفة:الرصف مادة حسب تصنيف .2

 .تصنف لشوارع حسب الوظيفة اليت تؤديها إىل شوارع ختدم ادلرور وشوارع سكنية وشوارع جتارية:وظيفي تصنيف .3

 تصنف الشوارع على أساس حالة الرصف إىل شوارع الدرجة األوىل والدرجة الثانية :الرصف درجة حسب تصنيف .4

 .والدرجة الثالثة والدرجة الرابعة

 تصنف الشوارع إىل الشوارع السريعة والشراينية واجملمعة :أبمريكا احلضري النقل لتخطيط القومية اللجنة تصنيف .5

 .وادلوزعة واحمللية

 .  وفيها تصنف الشوارع إىل الشوارع الرئيسة والسريعة والثانوية والًتابية:الشوارع على احلركة تصنيف .6

 البيضاء؛ وزارة اإلسكان وادلرافق، بلديةورغم ىذا التعدد يف أسس ومعايري التصنيف، إال أنو يتم االعتماد على تصنيف 

 إىل ما 2020، ؽلكن تصنيف الشوارع يف مدينة البيضاء لسنة (1)والشكل  (1)اجلدول واليت صنفتها إىل أربعة أنواع؛ كما يف 

: يلي

: شوارع الدرجة األويل .1

بو؛ من مطاعم  ىذه الدرجة من الشوارع عامل قائم بذاتو؛ وخاضع خضوعاً اتماً لعنصر السرعة؛ ولو خدماتو اخلاصة

واسًتاحات وزلطات وقود وصيانة خارج ادلدن؛ وقرب تقاطعات الشوارع السريعة وأقيمت الفنادق للعابرين ابلسيارات الستيعاب 
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حركة ادلسافرين والسائحني، وكذلك أقيمت مثل ىذه الفنادق عند مشارف ادلدن اليت مل تعد قادرة على استيعاب احلركة الكثيفة 

. اليت أييت هبا الشارع السريع، وىكذا ؽليل الشارع السريع إىل حرمان ادلدن من بعض وظائفها يف قطاع اخلدمات

وتعد ىذه الدرجة من الشوارع أكثرىا مالئمة للمرور وخدمة النقل احلضري عليها، بل أنو يكون يف العادة أكثر استجابة 

ويراعى يف الشوارع الدرجة األويل إعدادىا وإنشاؤىا ومدىا والعناية يف أتسيسها . للنقل الثقيل ومرونة احلركة داخل مدينة البيضاء

. ودكها جيداً وتثبيت فرشها وطبقاهتا، وسطحها أملس بطريقة جتعلو أكثر احتمااًل للضغط ادلروري وأطول عمراً 

مسو، شحات ، سوسة : وتشمل الشوارع اليت تربط مدينة البيضاء مع ادلراكز احلضرية التابعة لشعبية البيضاء،مثل شوارع

: اخل ، وبينهما وبني الشعبيات األخرى بليبيا بشكل عام والشعبيات اجملاورة بشكل خاص، مثل شعبيات....، سلطنة ، قندولة 

. ادلرج من انحية الغرب ودرنة من انحية الشرق، والواحات من اجلنوب

، من حيث رلموع 2020وحتتل شوارع الدرجة األوىل الًتتيب الثالث من بني إمجايل الشوارع يف مدينة البيضاء لسنة 

. (1)اجلدول من رلموع الشوارع ادلرصوفة، كما يف % 4.58كم، وما نسبتو حوايل 11أطواذلا والبالغ حوايل 

 2020التوزيع العددي والنسيب لتصنيف الشوارع حسب أنواعها أبحياء مدينة البيضاء عام  (1)جدول 

 السنة
 اجلملة درجة رابعة درجة اثلثة درجة اثنية درجة أويل

 % الطول % الطول % الطول % الطول % الطول
السوق 
 27.5 66 0.0 0 19.8 16 34.4 51 18.2 2 القدمي

 31.2 75 0.0 0 37.0 30 32.4 48 0.0 0 الغريقة
البيضاء 
 20.0 48 60.0 6 28.4 23 11.4 17 36.3 4 الشرقية

البيضاء 
 21.3 51 40.0 4 14.8 12 21.8 32 45.5 5 الغربية

 100 240 100 10 100 81 100 148 100 11 اجلملة
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املرافق، قسم التخطيط، البيضاء، وزارة اإلسكان و، دولة ليبيا:  اعتماداً علىابحثاجلدول من إعداد ال: املصدر
2020 .

وتعرف أيضا ابلشوارع الرئيسة أو الشوارع السريعة وىو اليت تستخدم للنقل بني أطراف ادلدينة ووسطها، أو الشوارع 

 .الشراينية اليت تستخدم للربط بني زلالت ادلدينة ادلختلفة

-1 سم تقريباً، وعرضو بني 50-25، وتتميز أبهنا شوارع ذات اجتاىني؛ ويفصل بينهما حاجز يًتاوح ارتفاعو بني [7]

أمتار، وعرض كل 4 م تقريباً، ويقسم كل اجتاه إىل حارتني أو أكثر لكل اجتاه أو خط، ويصل اتساع عرض كل حارة حوايل 2

ويؤدي عرض حارة ادلرور دوراً كبرياً يف سهولة القيادة ودرجة األمان على الشارع، نظراً دلرور . م تقريباً 12– 8اجتاه يًتاوح ما بني 

.  أمتار3-1ونظراً للسرعة الكبرية ذلا عموما، وعرض اجلانبية يًتاوح بني " ادلختلفة"وسائل النقل 

ويعد اتساع الشوارع أىم العوامل ادلساعدة على انسياب احلركة ادلرورية، وؼلتلف اتساع العرض وامتداد الطول من شارع 

إىل آخر يف منطقة الدراسة، وىذا عائد إىل الدور الذي يلعبو كل طريق يف حتريك احلركة ادلرورية، وتعد األكتاف اجلانبية جزءا 

متمماً للشارع، وىي عادة ما دتتد ابمتداده حيث تتمثل وظيفتها يف خدمة ادلركبات خاصة يف حاالت الطوارئ ادلختلفة مثل 

كما تستخدم لتنقل وسائل النقل البطيئة، . إجراء أعمال الصيانة وحتميل وتنزيل البضائع والركاب، وابلتايل احلد من حوادث ادلرور

كالدراجات ادلختلفة وحلركة ادلشاة، أضف إىل ذلك؛ فإن وجود األكتاف اجلانبية يعد أحد الضرورات الالزمة لتثبيت الطبقة 

 .[5]اإلسفلتية ابلشارع من التآكل أو التهدم اجلانيب
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  ابحثمن عمل ال: املصدر

. 2020تصنيف شبكة الشوارع املرصوفة أبحياء مدينة البيضاء عام  (1)شكل 

 يف احلارتني على الساعة/ كم 100ويكون معدل سرعة السيارات على ىذه الدرجة من الشوارع زلددة ومعروفة، فال تزيد عن 
الشارع ويف االجتاىني، وال يسمح فيها ابلسري على األقدام وال تقطعها أي نوعية أخرى من الشارع حىت لو كانت يف نفس 

درجتها، إال يف مستوايت أخرى فوقها عن طريق كوبري أو حتتها بواسطة نفق، وشوارع الدرجة األوىل تكون سلصصة أصال حلركة 
 ،(القرى)ادلرور السريع ووسائل النقل الكبرية احلجم، وتتجنب ىذه الشوارع ادلرور يف وسط ادلدن أو التجمعات السكانية الصغرية 

ودتثل شوارع الدرجة األوىل النمط ادلمتاز من الشوارع ادلرصوفة وادلعبدة، وذلذا فهي ستكون مستوعبة للحركة اليت ترد إليها من 
الشوارع ادلتصلة هبا وادلنتشرة يف ظهري واسع من كل موقع رئيسي يكون عنده االلتقاء بينهما وبني شوارع الدرجة الثانية 

 ويتمثل ىذا الصنف من الشوارع مبدينة البيضاء بليبيا يف شارع احلرية، وىو شارع مزدوج ػلتوي على اجتاىني يفصل ،[2]والثالثة
من إمجايل الشوارع ادلرصوفة يف مدينة البيضاء، % 4.78كم وؽلثل ما نسبتو 11بينهما حاجز مادة خراسانية، يبلغ طولو حوايل 

ويتميز ىذا الشارع ابالستقامة وجبودة الرصف وكثافة احلركة ووجود اإلشارات ادلرورية .  أمتار يف كل اجتاه8ويبلغ عرضو حوايل 
وقلة االزدحام واالختناقات ادلوجودة يف ادلدن، أضف إىل ذلك أن يف الشوارع السريعة أو الرئيسة أو شوارع الدرجة األوىل درجة 

عالية من األمان والسيولة ووجود مدى رؤية مناسب يشمل على مجيع الوسائل الضرورية للتحكم يف ادلرور مثل عالمات اإلرشاد 
وختطيط احلارات واإلضاءة ادلالئمة وادلناسبة لياًل، ويعد ىذا من أقدم الشوارع ادلرصوفة يف مدينة البيضاء، من مث إعادة رصفو 

:  يتبني ما أييت،(1)والشكل  (1)اجلدول ، ومن 2003وتوسيعو ووضع اإلشارات عليو يف سنة 
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 من حيث رلموع أطواذلا 2020 لسنة حتتل شوارع الدرجة األوىل الرتتيب الثالث بني إمجايل الشوارع يف مدينة البيضاء 

. (2)من إمجايل الشوارع ادلرصوفة%4.5، وما نسبتو (1)من إمجايل الشوارع يف ادلدينة% 4.4كم وبنسبة 11والبالغ حوايل 

  من إمجايل الشوارع ادلرصوفة، % 45.5كمبنسبة 5 وبطول  البيضاء الغربية يف الصدارة يف شوارع الدرجة األوىل،حيأييت

من إمجايل الشوارع يف مدينة البيضاء كما يف % 2من إمجايل الشوارع ادلرصوفة، ومثل ما نسبتو حوايل % 2.8وبلغ ما نسبتو 

 .(3)و(2)الشكلني 

 36.3كم من إمجايل شوارع الدرجة األوىل وبنسبة حوايل 4، وؽلثل ما طولو جاء حي البيضاء الشرقية يف الرتتيب الثاين% ،

 .من رلموع الشوارع يف ادلدينة% 1.6من إمجايل الشوارع ادلرصوفة وما نسبتو % 1.7وشكل ما نسبتو 

 18.22 كم، وما نسبتو حوايل 2؛ بطول أخذ حي السوق القدمي الرتتيب الثالث من إمجايل شوارع الدرجة األوىل% ،

من رلموع الشوارع يف مدينة البيضاء ، كما %0.8من مجلة الشوارع ادلرصوفة ووصل ما نسبتو حوايل% 8.3وبلغ ما نسبتو 

 .يف الشكلني التاليني

وعند إنشاء أو إعداد شارع مرصوف ابلدرجة األوىل غلب أن يتم اختيار مكان موقع الشارع ومساره بدقة وعناية فائقة 

وكبرية ألن ذلك ينعكس على تكلفة اإلنشاء والصيانة مستقبال ، أضف إىل ذلك صعوبة أي إضافات وتعديالت عليو خاصة 

ابلقرب من التجمعات السكانية لقيمة األرض اجملاورة وندرهتا وكذلك ارتفاع قيمة التعويضات الالزمة للمنشآت ادلقامة على 

وغلب أن تكون تكلفة اإلنشاء أبقل ما ؽلكن؛ مع األخذ يف عني االعتبار تكاليف الصيانة مستقباًل؛ حبيث تكون . جانيب الشارع

يف أضيق احلدود، وذلذا يفضل سهولة الوصول إىل موقع الشارع ادلقًتح لنقل مواد ومعدات اإلنشاء والصيانة وتعد الًتبة األصلية 

ىي األساس احلقيقي، إذ يقام فوقها طبقات الرصف ألي شارع مرصوف، وبذلك غلب دراستها جيداً والتحقق من إمكانية 

وتوضع طبقات الرصف ادلختلفة فوق تربة األساس للحصول على شارع مرصوف يسمح مبرور وسائل النقل .حتملها حلركة ادلرور

شارع ابلدرجة األوىل، ولو نظران لقطاع الرصف صلده يتكون عموما من عدة  عليها، وسوف ضلاول شرح خطوات كيفية إعداد

 (.2)الشكل ، كما يف [3]أجزاء

                                                           

 .بيقص  با الشوارع المرقووف واللرا بف مماًا : إجمالي الشوارع (1)
 .بيقص  با الصرجف األولي والثانبف والثالثف: الشوارع المرقووف (2)
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: حيث متثل الطبقات اآلتية

" طبقة ادلرور أو الطبقة ادلرصوفة"طبقة السطح  .1

 .طبقة األساس األويل .2

 .طبقة األساس الثانية .3

 .طبقة الًتبة األصلية .4

: ويقسم الرصف عادة إىل نوعني

. ويشمل الرصف ابدلكادام واألسفلت: املرن الرصف .1

 .ويشمل الرصف ابخلرسانة األمسنتية: الصلب الرصف .2

 

. 125، ص1984حممود توفيق سامل، هندسة الطرق، جامعة بريوت العربية، لبنان، : املصدر                    

 .يوضح كيفية رصف الشارع من الدرجة األوىل(2)شكل 
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(. 1)بياانت اجلدول إعداد الباحث اعتماداً على / املصدر     

 2020التوزيع النسيب لتصنيف شوارع حسب أنواعها أبحياء مدينة البيضاء عام (3)شكل 

 
(. 1)بياانت اجلدول إعداد الباحث اعتماداً على / املصدر 

. 2020التوزيع النسيب شوارع الدرجة األويل أبحياء مدينة البيضاء عام  (4)شكل 
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 .خمطط إلنشاء شارع من الدرجة األوىل (5)شكل 

وعند البدء يف عملية تنفيذ شارع رئيسي ابلدرجة األوىل؛ أواًل يتم عملية الرفع ادلساحي، وعمليات االختبار للًتبة، مث 

. وبعدىا جتهز اخلرائط. تتم عملية التصميم اذلندسي

 :وعند التنفيذ يتم إتباع ما يلي

 توقيع مسار الشارع حسب اخلرائط .

 تطهري ادلوقع من العوائق وادلخلفات. 

 عملية احلفر يف الًتبة حسب مناسيب التصميم. 

 ويتم . الردم حسب التصميم ويكون الردم ال يقل عن مًت للطبقة، ويشًتط أن تكون مادة الردم صاحلة لو وخاضعة لالختبار

 .للطبقة، ويتم الرش ابدلاء مع الدمك واختبار الدمك (سم20)الردم على مراحل للطبقة أي 

  يتم توريد وفرش مادة األساس احلبييب(b.c)  سم، مع الرش ابدلاء والدمك واختبار الدمك50بسمك ال يقل عن. 

 توريد وفرش طبقة التسريب من السائل النينوميينM.C.O))  2م/كم2مبعدل. 

  سم حسب ادلواصفات الفنية25توريد وفرش طبقة أسفلتية سطحية بسمك. 

  توريد وفرش مادة((R. çوىي مادة الصقة بني طبقات األسفلت . 
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  سم حسب ادلواصفات الفنية25توريد وفرش طبقة أسفلتية اثنية بسمك. 

  توريد وفرش طبقة أساس حبييب لؤلكتاف مع فرش مادة((R. çفوقها على جانيب الطريق . 

ومن شليزات الشوارع ادلرصوفة من الدرجة األوىل، أن يكون الشارع طوياًل ما أمكن وأبقل اضلدار شلكن، حىت نضمن 

انسياب ادلرور يف أقل وقت وأبقل جهد للركاب، وأن يكون مستقيماً بني نقاطو والعكس منو الشارع القصري قد تكون اضلداراتو 

مساوئو كذلك عندما يكون الشارع ادلرصوف  ومن.شديدة، وابلتايل يصعب صعوده وخاصة ابلنسبة لوسائل النقل الثقيلة والكبرية

أفقياً ومستقيماً دلسافات طويلة يتسبب يف نوع من ادللل للسائق؛ شلا غلعلو معرضاً للنوم أو عدم االنتباه، ولذلك غلب بعد عدة 

كذلك كيفية التخلص من ادلياه؛ابإلضافة إىل حتديد . كيلومًتات معينة وزلددة؛ عمل اضلراف قليل يف الشارع حىت يتنبو السائق

. منسوب ادلياه األرضية ومعدل التسرب

زد على ذلك األخذ يف االعتبار حجم ادلرور احلايل وادلتوقع مستقباًل، ىذا ابإلضافة إىل حجم ادلرور يف الساعة يف 

 50االجتاىني، كما غلب حتديد نسبة حجم ادلرور لكل اجتاه خالل ساعة الذروة؛ خاصة االجتاه السائد والذي يًتاوح عادة بني 

.   من حجم ادلرور الكلي لالجتاىني% 60– 

: شوارع الدرجة الثانية .2

مسك طبقة الرصف : ؼلتلف ىذا النوع من الشوارع عن النوع األول يف كثري من األمور التقنية والتكنولوجية والفنية منها

سم وتوضع على شكل طبقة واحدة فقط، وعدم استخدام ادلادة الالصقة، وفرش طبقة التسريب من السائل 15ألقل من 

 أمتار؛ 8، وأن يكون عرض الشارع أقل من شارع الدرجة األوىل، ويبلغ طولو حوايل 2م/كجم1مبعدل  ((M.C.Oالنينورميين

وذا اجتاه واحد؛ ومكوانً من حارتني متوازيتني، واطلفاض تكاليف النقل والصيانة؛ وقصر مدهتا عندما يتطلب األمر، وال تصلح إال 

دلرور سيارتني يف االجتاه الواحد، وفيها ينعدم احلاجز أو الفاصل األوسط الذي يفصل احلركة بني احلارتني،وال تزيد سرعة السيارة 

. الساعة/كم60عن 

ويتعمد إنشاء ىذا النوع من الشوارع يف قلب ادلدن ومراكز العمران، وتقوم ىذه الدرجة من الشوارع مبهمة الشراين 

الرئيسي الذي يصب يف شوارع الدرجة األوىل، وتقطعها شوارع أخرى شبيهة ذلا، ويف نفس درجتها ولكن يف أماكن معينة وزلددة 
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عندما تلتقي يف مفًتقات الشوارع، وأهنا غري رلهزة دلرور وسائل النقل الكبرية احلجم بشكل مكثف، أما أكتاف ىذه الدرجة من 

الشوارع ادلرصوفة ال تستخدم إال لتثبيت الطبقة األسفلتية للشارع من اذلدم واالهنيار ومحايتو من االصلراف، وتستعمل كذلك شلراً 

.  مًت تقريباً 2للمشاة، وتتكون من طبقة أمسنتية يبلغ اتساعها حوايل 

: ما أييت (1)والشكل  (1)ويتبني من اجلدول 

  وبلغ إمجايل طوذلا ؛2020أتيت شوارع الدرجة الثانية يف الرتتيب األول بني الشوارع املرصوفة يف مدينة البيضاء لسنة 

من رلموع الشوارع يف % 59.2من إمجايل الشوارع ادلرصوفة، وما نسبتو حوايل %61.6كم أي ما يعادل 148حوايل 

. مدينة البيضاء

  34.4 وؽلثل ما نسبتو كم51أييت حي السوق القدمي على رأس القائمة يف الرتتيب يف شوارع الدرجة الثانية؛ وبطول %

من % 21.3من إمجايل الشوارع يف ادلدينة، ويبلغ ما نسبتو حوايل % 20.4من إمجايل شوارع الدرجة الثانية، وما نسبتو 

 (.6)الشكل رلموع الشوارع ادلرصوفة، كما يف 

  وما نسبتو من جمموع شوارع الدرجة الثانية،% 32.4كم وشكل ما نسبته 48جاء حي الغريقة يف الرتتيب الثاين بطول 

 .من إمجايل الشوارع يف ادلدينة% 19.2من رلموع الشوارع ادلرصوفة، وما نسبتو % 20

  من إمجايل شوارع الدرجة الثانية، ومثل % 21.6بنسبة كم 32احتل حي البيضاء الغربية الرتتيب الثالث يف الطول بنحو

 .(6)الشكل من مجلة الشوارع، كما يف % 12.8من إمجايل الشوارع ادلرصوفة، وما نسبتو % 13.3ما نسبتو 

 ،كم وما 17حيث بلغ طولوجاء حي البيضاء الشرقية يف الرتتيب الرابع واألخري من حيث أطوال الشوارع للدرجة الثانية

 .من إمجايل الشوارع يف مدينة البيضاء% 6.8من إمجايل شوارع الدرجة الثانية، وما نسبتو حوايل % 11.4نسبتو 
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(. 1)بياانت اجلدول إعداد الباحث اعتماداً على / املصدر  

 .2020التوزيع النسيب لشوارع الدرجة الثانية أبحياء مدينة البيضاء عام  (6)شكل 

: شوارع الدرجة الثالثة .3

. سم15ختتلف ىذه الدرجة من الشوارع ادلرصوفة على النوعني السابقني يف مسك الرصف، حيث ال يزيد مسكو عن 

أمتار، ويف 5ونظراً لقلة مسك طبقات الرصف؛فكثرياً ما تبدو عليها التشققات الطولية والعرضية، ويكون عرض الشارع حوايل 

وتتحمل .الساعة/ كم40اجتاه واحد؛ وحارتني، وال تصلح إال دلرور سيارة واحدة فقط ويف اجتاه واحد،وال تزيد سرعة السيارة عن

ىذه الدرجة من الشوارع تغذية شوارع الدرجة الثانية حبركة النقل؛ وتكون عندئذ وكأهنا شرايني ذلا وتعمل عليها وسائل النقل 

وتتميز ىذه الشوارع بسطح خشن إىل حد ما ومتماسك، وىي أقل تكلفة من النوعني .احلضري أبنواعها ادلختلفة على حٍد سواء

. السابقني بكثري؛ وأسرع منها يف صيانتها عند العطب

: 2020 يتبني خصائص شوارع الدرجة الثالثة يف مدينة البيضاء بليبيا لسنة (1)والشكل  (1)اجلدول ابلنظر إىل 

  من إمجايل الشوارع ادلرصوفة، وما % 33.7ما نسبتو كم؛81بلغ إمجايل طول شوارع الدرجة الثالثة يف منطقة الدراسة

. من إمجايل الشوارع يف ادلدينة% 32.4نسبتو 

  من مجلة شوارع الدرجة الثالثة، وما نسبتو % 28.3 وبنسبة كم؛23ميثل حي البيضاء الشرقية يف مدينة البيضاء حوايل

الشكل من رلموع الشوارع يف منطقة الدراسة،  كما يف % 9.2من إمجايل الشوارع ادلرصوفة، وما نسبتو حوايل % 9.5

(7). 
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  من رلموع شوارع الدرجة الثالثة، وما % 37.3 مثل ما نسبتو كم،30بلغ طول شوارع الدرجة الثالثة حبي الغريقة حوايل

من رلموع الشوارع يف مدينة البيضاء، % 12من إمجايل الشوارع ادلرصوفة ابدلدينة، وما نسبتو حوايل % 12.5نسبتو حوايل 

  .(7)الشكل كما يف 

  من % 14.8وشكل ما نسبتو كم من أطوال شوارع الدرجة الثالثة، 12بلغ حي البيضاء الغربية يف مدينة البيضاء بليبيا

من رلموع الشوارع % 4.8من إمجايل الشوارع ادلرصوفة، وما نسبتو % 5إمجايل شوارع الدرجة الثالثة، ومثل ما نسبتو حوايل 

 .(7)الشكل ، كما يف 2020يف ادلدينة لسنة 

  من إمجايل شوارع % 19.8 ونسبة كم من شوارع الدرجة الثالثة،16أخذ حي السوق القدمي يف مدينة البيضاء طول

من إمجايل الشوارع يف مدينة البيضاء لنفس السنة، % 6.4من إمجايل الشوارع ادلرصوفة،وبنسبة % 6.6الدرجة الثالثة،وبنسبة

 .(7)الشكل كما يف 

: شوارع الدرجة الرابعة .4

وتسمى ابلشوارع الًتابية؛ وىي أقل أنواع الشوارع جودة داخل ادلدينة، إذ مل تبذل أية جهود تذكر لتثبيت سطحها إال 

بوضع بعض بقااي البناء الصاحلة للردم واحلجارة ادلهشمة وطرحها وتغطيتها ابجلري لكي تبقى صاحلة لسري وسائل النقل؛ وال توجد 

. فيها حفر، وال تتحول إىل شوارع تنعدم فيها حركة السكان

 
(. 1)بياانت اجلدول إعداد الباحث اعتماداً على /              املصدر

 .2020التوزيع النسيب ألحجام شوارع الدرجة الثالثة مبدينة البيضاء عام  (7)شكل 
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كما أهنا ال ختتلف عن شبكة شوارع الدرجة الثالثة يف ادلواصفات؛ وال يف االتساع للسيارات، وإظلا االختالف الواضح 

يكون يف طبقات الرصف ادلنعدم بشكل واضح يف ىذه الدرجة من الشوارع، ويعاب عليها عدم استواء سطحها، وما يوجد فيها 

من أتربة وغبار وحفر يف فصل الصيف، وما يوجد فيها من رمال وفجوات تغوص فيها األرجل وادلركبات يف فصل الشتاء، أضف 

. إىل ذلك انعدام اإلانرة لياًل يف شوارعها

 أمتار تقريباً؛ ويف اجتاه واحد وحارتني، وال تصلح إال دلرور سيارة 5وشوارع الدرجة الرابعة ذلا عرض اثبت يبلغ حوايل 

وتليب ىذه الشوارع حاجة التجمعات السكانية، وتربطها . واحدة فقط واجتاه واحد، وتكون فيها السرعة قليلة جداً وبطيئة

ابلشوارع ادلرصوفة؛ وابلتايل ربطها ابدلراكز العمرانية، وتقوم بتغذية شوارع الدرجة الثانية والثالثة على حد سواء، كما أهنا عرضة يف 

. أن تتحول إىل شوارع أعلى درجة شلا ىي عليو اآلن من قبل اجلهات ادلسئولة

: يتبني ما يلي(8)والشكل  (1)اجلدول وإبلقاء نظرة على 

  وىي دتثل ما نسبتو حوايل كم؛10يبلغ جمموع أطول الشوارع الرتابية أو شوارع الدرجة الرابعة يف مدينة البيضاء حنو 

 .من مجلة الشوارع ادلرصوفة% 4.2من رلموع الشوارع يف مدينة البيضاء، وما نسبتو حوايل 4%

  من إمجايل الشوارع % 40 ودتثل ما نسبتو حوايل كم من إمجايل الشوارع الرتابية،4يوجد يف حي البيضاء الغربية حوايل

من إمجايل الشوارع يف مدينة % 1.7من إمجايل الشوارع ادلرصوفة، وما نسبتو حوايل % 1.6الًتابية، وما نسبتو حوايل 

 .البيضاء

  من إمجايل الشوارع الًتابية، وما نسبتو % 60ما نسبتو كم، 6وحي البيضاء الشرقية يف منطقة الدراسة يوجد به حوايل

 .من إمجايل الشوارع يف ادلدينة% 2.4من إمجايل الشوارع ادلرصوفة، وما نسبتو % 2.5حوايل 

  حيث مت ،2020تنعدم شوارع الدرجة الرابعة بشكل هنائي يف حي الغريقة وحي السوق القدمي يف مدينة البيضاء لسنة

رصف كل ما فيها من شوارع على اختالف أنواعها خلدمة سكان ادلدينة ولربط األحياء العمرانية مبختلف أشكاذلا، أو بني 

 .ادلدينة والقرى التابعة ذلا أو مع ادلدن الرئيسية اجملاورة
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. (1)بياانت اجلدول إعداد الباحث اعتماداً على / املصدر

 2020التوزيع النسيب ألطوال شوارع الدرجة الرابعة مبدينة البيضاء عام  (8)شكل 

النتائج والتوصيات 

النتائج : أووً 

:  ميكن أن نلخص نتائج الدراسة يف النقاط التالية 

  تسمى أيضاً ابلشوارع الرئيسة أو الشوارع السريعة، وأتخذ ادلرتبة الثالثة من بني إمجايل واليتحتتل شوارع الدرجة األوىل 

 . من حيث رلموع أطواذلا2020الشوارع يف ادلدينة لسنة 

  من إمجايل % 60، وبلغت نسبتها 2020أتتى شوارع الدرجة الثانية يف الًتتيب األول بني الشوارع ادلرصوفة يف ادلدينة لسنة

 .من إمجايل الشوارع يف ادلدينة% 57.5الشوارع ادلرصوفة وتشكل حوايل 

  من إمجايل الشوارع % 33.8من إمجايل الشوارع ادلرصوفة، وما نسبتو حوايل % 35.2مثلت شوارع الدرجة الثالثة حوايل

 .ادلرصوفة يف ادلدينة

  من رلموع الشوارع فيها، وما % 4.2يشكل رلموع أطوال الشوارع الًتابية أو شوارع الدرجة الرابعة يف مدينة البيضاء حوايل

 .من مجلة الشوارع ادلرصوفة% 4.4نسبتو 
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  من إمجايل  % 63.8تركزت أغلب الشوارع ادلرصوفة يف ادلدينة يف حي السوق القدمي وحي الغريقة وشكلت ما نسبتو

 .من إمجايل الشوارع ادلرصوفة يف ادلدينة  % 36.2الشوارع ، ومثلت يف حي البيضاء الغربية والبيضاء الشرقية حوايل 

  شبكة الشوارع يف ادلدينة يف حالة جيدة ويوجد فيها عدد من ادلفًتقات يًتتب عليها ووجود عدد من االختناقات يف احلركة

 .اليومية

التوصيات :اثنياً 

 :من أىم التوصيات اليت توصل إليها الباحث يف هناية ىذه الدراسة ما يلي    

 .وضع خطة هتدف إىل إعادة رصف شوارع ادلدينة تبعاً ألعلية كل منها وحجم احلركة عليها .1

 . أن تكون األولوية للشوارع اليت دتر هبا كثافة مرورية عاليةىرصف  الشوارع الًتابية ادلوجودة يف ادلدينة، عل .2

التنسيق بني اجلهات ادلسئولة على رصف الشوارع واذليئات اليت يتطلب عملها القيام أبعمال احلفر يف الشبكة مثل  .3

اخل، وإلزام ىذه اذليئات بضرورة إعادة رصف الشوارع اليت .... خدمات الصرف الصحي وادلياه والكهرابء والتليفوانت 

 .ستقوم حبفرىا دون أن تؤثر على مستوي ومنسوب الرصف ابلشبكة

 .إعادة التخطيط اذلندسي للمفًتقات الرئيسة، لكي تكفي استيعاب احلركة ادلرورية ادلستقبلية .4

تطبيق األوصاف وادلعايري الفنية عند دتهيد ورصف الشوارع يف ادلدينة لتكون عاماًل مساعداً إلصلاح عملية النقل احلضري  .5

 .ال العكس

جتهيز شبكة الشوارع بوسائل كافية لضبط ادلرور، إلرشاد السائق إىل التصرف السليم أثناء القيادة، وتتضمن ىذه  .6

 .اخل.... الوسائل عادة اإلشارات والعالمات اجلانبية والعالمات األرضية واإلضاءة الكافية لياًل 

على اجلهات ادلسئولة يف مدينة البيضاء دراسة خريطة ادلدينة، وتوزيع السكان وكثافتهم، ومطابقة ذلك بشبكة الشوارع،  .7

 .وزلاولة تنظيمها من جديد

 .تزويد شبكة الشوارع ابلعالمات اإلرشادية وادلرورية؛ خاصة يف الشوارع الرئيسة وادلفًتقات ابدلدينة .8
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