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ملخ�ص:         
خاللها  من  تت�سكل  جمم�عات  اإطار  ويف  االأفراد  من  جمم�عة  �سمن  االإن�سان  فيه  يعي�ض  الذي  االأكرب  البيت  املدينة  تعترب 
املجتمعات االإن�سانية. املدينة عبارة عن ن�سيج عمراين يحت�ي جمم�عة من ال�ظائف ت�ؤدي جمم�عة من الن�ساطات الالزمة 
لال�ستقرار الب�سري ولذلك تعترب املدينة عبارة عن جمم�عة من العنا�سر العمرانية ديناميكية التك�ين. اإن للقيم االجتماعية 
املتمثلة يف البعد احل�ساري والثقايف والتي ي�ساهم يف ت�سكيلها جمم�عة من الع�امل �س�اء ب�سكل مبا�سر اأو غري مبا�سر مثل: 
اإ�سافة للبعد االقت�سادي والبيئي، الدور االأ�سا�سي يف بناء  الدين والعادات والتقاليد وحماكاة احل�سارات لبع�سها البع�ض، 

ال�سل�ك االإن�ساين املتمثل يف �سل�ك االأفراد و�سل�ك اجلماعات وبالتايل املك�ن ل�سل�ك املجتمعات عرب التاريخ . 
اإن تزايد كثافة احلركة يف مدن الي�م، اأدى اإىل زيادة االزدحام يف كال من ال�س�ارع والطرق الرئي�سية والفرعية، وان اأي رحلة 
ت�ستغرق 20 دقيقة �سريا على االأقدام قد ت�ستغرق �ساعة بال�سيارة. وهذا يجعل ا ي فرد يفكر مرة قبل القيادة ، ويفكر اأكرث 
من مرة قبل القيام بالرحلة �سريا على االأقدام، وذلك ب�سبب ال�سع�بات التي �س�ف ت�اجهه كتاأمني �سالمته من ال�سيارات 
وهل  الر�سيف،  منت�سف  يف  اأ�سجار  اأو  اأغطية  بدون  مفت�حة  ت�سريف  فتحات  اأو  عرثات  اإي  من  االأر�سفة  وخل�   ، القادمة 
ووج�د  كافية  االإ�ساءة  االحتياجات اخلا�سة، وهل  لذوي  الر�سيف مهياأ  ، وهل  ال�قت  نف�ض  املارة يف  ي�ست�عب كل  الر�سيف 
مقاعد لالنتظار،…… الخ. و هذا يعك�ض تفاعل كل من الفرد واجلماعة واملجتمع اأو امل�ؤ�س�سة التنفيذية وه� ما ينتج عنه 

ال�سل�ك امل�ؤثر على امل�ستخدمني، وكل واحدة من هذه النقاط ينبغي ا�ستك�سافها وتقييمها يف واقع حميطنا.
لقد مت الرتكيز يف هذه ال�رقة البحثية على عر�ض ال�سل�ك االإن�ساين حلركة امل�ساة يف االأر�سفة ، واالأ�س�ض وال�س�ابط التخطيطية 
ومدى مت�سيها واملعايري الدولية، اإ�سافة اإىل ا�ستعرا�ض متطلبات االأر�سفة من جتهيزات و تاأثيث وتبليط، ور�سدت الدرا�سة 
التي  للم�ساكل  اإىل ت��سيح  باالإ�سافة  االأر�سفة يف �س�ارع مدينة طرابل�ض،  القائم مل�اقع خمتارة لبع�ض  ال��سع  بع�ض حاالت 
ت�اجه حركة امل�ساة امل�ستخدمني لهذه االأر�سفة. و من ذلك ثم ال��س�ل اإيل نتائج وت��سيات قد ت�ساعد يف حل بع�ض امل�ساكل 

وت�سجع حركة امل�ساة وتخفيف ال�سغط على ال�س�ارع من خالل تقلي�ض رحالت ال�سيارات.
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1. املقدمة: 
ترتبط ال�سمات العمرانية والرتاث العمراين الأي مدينة ارتباط مبا�سر بحياة ال�سع�ب وح�ساراتها وهي تعك�ض تط�ر 
االإن�سان واملكان عرب فرتات زمنية من حياة هذه املدينة. وهي بالتايل عن�سرَا مهمًا قادرًا على ا�ستيعاب اال�ستعماالت 
واالأن�سطة داخل هذه املدينة، وحلقة ال��سل �س�ى كان للتعرف على املدينة اأو الت�س�ق اأو الرتفيه اأو التنزه كن�ساط جتاري 
ترفيهي... وال تتحقق هذه االأن�سطة اإال من خالل تفعيل اأهمية ودور طرق وممرات امل�ساة جتاريًا، �سياحًيا، ثقافيًا وترفيهيًا.
اإن لل�س���ل�ك االإن�س���اين الدور الكبري والفعال يف زيادة وت�سجيع حركة امل�س���اة مبا يت�اءم و م�ست�ي التمدن والتح�سر 
للراجلة فكل ح�سب غايته والهدف املراد ال��س�ل اإليه عن طريق التنقل �سريا على االأقدام، واأن اأحد اأهم طباع ال�سل�ك 
االإن�س���اين تف�س���يل املرتجل اإىل اتخاذ خط م�ستقيم بني نقطة بداية �سريه وبل�غه الهدف دون انقطاع اأو تغري يف م�سار 
حركته. من هنا يالحظ طبيعة و�سمات ال�سل�ك االإن�ساين يف ر�سم م�سارات احلركة، وهذا يعطينا فكرة اأولية عن كيفية 

التخطيط مل�سارات احلركة التي قبل كل �سيء يجب اأن تت�سم باال�ستمرارية وال��س�ح.
تعترب اأر�س���فة امل�ساة كن�س���يج عمراين جزءًا مكماًل لل�س�ارع فهي ف�ساء ت وا�سعة من االأر�ض احل�سرية وكل ح�سب 
اأهميته ووظيفته بالن�س���بة لل�س���ارع ال�اقعة به ، واأن هذه احلركة ال تقل اأهمية عن حركة ال�س���يارات، اإ�س���افة اإىل اأنها 
و�س���ائل م��س���لة اإىل اأمناط النقل االأخرى، حيث قدرت هذه احلركة يف املدن الربيطانية بني )36-40%( من جمم�ع 
رحالت النقل احل�س���ري، وامل�ساحات املخ�س�سة لهذه ال�ظيفة تختلف من مدينة الأخرى ح�سب عدد �سكانها وكثافتها 
ال�س���كانية، واأن�اع و�س���ائط النقل امل�س���تخدمة فيها، كما تختلف من م�قع الآخر من املدينة ال�احدة اإذ تزداد يف مناطق 
االأعمال املركزية كما ه� احلال داخل ال�س�ارع الرئي�سة ملدينة طرابل�ض مثل �سارع البلدية واحممد املقر يف وتخ�س�ض 
ما قيمته  0.32م2 لكل �س���خ�ض لهذا الغر�ض كي ي�س���تطيع امل�سي ب�سرعة عادية دون اال�سطدام مع االآخرين، مع ت�فر 

االأمن الكايف للمرتجل من حركة النقل االآيل يف ال�س�ارع وذلك تفاديا ل�ق�ع ح�ادث مرورية.
اإن م�ؤ�سرات عدم قدرة االأر�سفة على ا�ستيعاب حركة امل�ساة عديدة من بينها:

- عدم قدرة ال�سخ�ض على االحتفاظ ب�سرعته يف احلركة.
- عدم القدرة على اختيار ممر واحد للحركة بحرية خالل �سيل مرور امل�ساة وتقاطع حركة ال�سخ�ض مع االآخرين، 

مما ي�سطره اإىل الت�قف اأو تقليل �سرعته التخاذ قرار باملناورة اأو تغيري اجتاه حركته.
القدرة على اجتياز ال�س���ابلة لبطئ حركتهم ، واأن ال�س���رعة االعتيادية لل�س���ابلة التي تقع �س���من حدود القدرة   -

.)Watson Donald,2003( البدنية لالأ�سخا�ض ترتاوح ما بني 44م/دقيقة-122م/دقيقة
اإن ال��سع الراهن حلالة االأر�سفة من اختالف منا�سيب الر�سيف يف بع�ض الطرق الرئي�سية داخل مدينة طرابل�ض 
كما ه� احلال يف �سارع قرقار�ض وع�دم ات�سالها مع بع�سها البع�ض يف بع�ض االأحيان ووج�د ح�اجز كثرية تعيق حركة 
امل�س���اة على هذه االأر�س���فة من )ح�اجز اإ�سمنتية اأو معدنية، اأح�ا�ض، اأ�سجار، ل�حات اإعالنية، اأعمدة اإنارة وغريها( 
وهذا ما نالحظه يف نهاية �سارع البلدية ونهاية �سارع اأول �سبتمرب وغريها من ال�س�ارع والتي يف جمملها ت�سكل ظاهرة 

�سلبية ملح�ظة يف بع�ض مناطق املدينة وت��سح ال�سل�ك غري العلمي للم�ؤ�س�سة التنفيذية.
اإ�سافة اإىل ذلك جند اأن كثري من املناطق تعاين من عدم ت�فر م�اقف كافية لل�سيارات والتي تنتج عنها العديد من 
امل�س����اكل اأهمها االختناقات واحل�ادث املرورية، باالإ�س���افة اإىل اإعاق����ة عملي�ات ال�سحن والتحميل والتنزيل للمحالت 

التجاري�ة، مثل �سارع بن عا�س�ر وطريق قرقار�ض. 
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هناك الكثري من االإ�س���كاليات الناجمة عن �س����ء ا�س���تخدام  اأعمدة االإنارة من حيث تكد�س���ها يف بع�ض االأر�س���فة 
وافتقارها يف اأر�س���فة اأخرى، كما تعد ظاهرة انت�س���ار الل�حات االإعالنية العادية وامل�سيئة �سمة من اأهم ال�سمات التي 
متيز الطرق مبدينة طرابل�ض هذه االأيام كما ه� احلال يف �س���ارع الن�س���ر وه� ما ي�ؤدي اإىل وج�د تل�ثًا ب�سريًا ملح�ظًا 
ال يتنا�س���ب مع اأهمية ودور هذه الطرق احلي�ية يف املدينة. ومن جانب اآخر نالحظ عدم وج�د ل�حات اإر�س���ادية ت��سح 

االجتاهات داخل املنطقة ال�احدة الأي �سائح وغريب عن املنطقة.               
كما تعاين منطقة مركز املدينة من نق�ض يف اخلدمات العامة الالزمة مل�س���تخدمي االأر�س���فة وممرات امل�س���اة من 
اأماكن انتظار ل��سائل النقل العامة واخلا�سة و اأماكن و�سع النفايات اإىل غري ذلك من العنا�سر التي يحتاجها املرتجل 

اأثناء حركته داخل املدينة.
مع كل ما تقدم وبت�سجيع ا�ستخدام التقنيات والتجهيزات احلديثة القادرة على ت�ظيف امل�ارد املحلية وتفعيل البعد 
الثقايف واالجتماعي يف ت�عية املجتمع باأهمية املحافظة على عنا�س���ر الر�س���يف وكيفية التعامل معها من خالل تط�ير 
كل من �س���ل�ك الفرد و�س���ل�ك امل�ؤ�س�س���ات ذات العالقة. فبهذه الدرا�سة البحثية قد ن�س���اعد على بناء ثقة امل�ساة داخل 
�س����ارع مدينة طرابل�ض وت�س���جيعهم على زيادة هذه احلركة مبا يت�افق ومتطلباتهم عرب ث�رة التح�سر والتط�ر، ورمبا 

يف امل�ستقبل القريب ن�سل اإىل عب�ر ال�سارع باأمان اأكرث وبناء جمتمع يحرتم امل�ساة وعابري الطرق.

1.1  التعريف بامل�سكلة:
1. اإهمال ملبداأ اال�س���تدامة يف جميع االإن�س���اءات اجلديدة وخا�س���تا التي لها عالقة مبا�س���رة بامل�س���اة والتي منها 

االر�سفة.
2. عدم وج�د اأماكن اآمنة حلركة امل�س���اة وذلك لعدة اأ�سباب منها ا�سطفاف ال�سيارات على االأر�سفة املخ�س�سة 

للم�ساة .
3. كرثة التقاطعات بني حركة امل�س���اة وحركة املركبات وعدم ت�فر حل�ل اآمنة و�سل�س���ة بحيث متكن كال من حركة 

امل�ساة واملركبات من االن�سياب دون عرقلة من اأحدهما لالآخر.
4. ازدحام ال�س���يارات وا�س���طفافها على جانبي الطرق داخل ال�س����ارع الرئي�س���ية للمدينة ت�س���يء للمظهر العام 
للمدينة، حيث اأن االهتمام بحركة امل�ساة يقلل من حركة ال�سيارات وبالتايل ي�ؤكد على املظهر اجلمايل املطل�ب 

للمدينة.
5. عدم كفاءة االأر�سفة احلالية خلدمات امل�ساة ب�جه عام وذوي االحتياجات اخلا�سة على وجه اخل�س��ض.

6. زي���ادة التل����ث البيئ���ي الناجت من ع�ادم ال�س���يارات يجعلنا نفكر جدي���ا يف اإيجاد حل�ل بديلة قد ت�س���اعد على 
التقليل من هذا التل�ث .

7. غياب التجهيزات و التاأثيث املتعارف عليه عامليا كحد اأدين يف �س�ارع املدينة.

2.1. اأهداف البحث:
1. بيان اأهم االأ�سباب التي اأدت اإىل تدين وانهيار حالة املمرات املخ�س�سة حلركة امل�ساة داخل خمططات املدن 

الليبية وخا�ستا .
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2. حت�سني ظروف امل�ساة الذي يف�سل�ن التنقل �سريا على االأقدام عن رك�ب املركبات.
3. حماولة و�سع حل�ل ومعاجلات وبدائل للحد من ال�سلبيات والتي منها )ح�ادث امل�ساة(.

4. احلد من اإهدار ال�قت الذي يتطلبه ا�ستخدام ال�سيارات يف التنقل وخا�سة عند ازدحام ال�س�ارع، اإ�سافة اإىل ال�قت 
املهدر يف حماولة اإيجاد م�قف لهذه ال�سيارات االأمر الذي ي�فر اجلهد وال�قت وبالتايل زيادة كفاءة العمل واالإنتاج.

احلديث���ة.  امل���دن  يف  والتح�س���ر  التق���دم  �س����ر  م���ن  و�س����رة  ع�س���رية  ظاه���رة  امل�س���اة  حرك���ة  تعت���رب   .5
املدين���ة ع���ن  لتح�س���ني وجتمي���ل  يعت���رب حماول���ة  املدين���ة  �س����ارع  امل�س���اة داخ���ل  ن�س���بة حرك���ة  زي���ادة  اإن 
اأداء  طري���ق تقلي����ض ع���دد ال�س���يارات والعرب���ات امل�س���طفة واملتحرك���ة داخ���ل �س����ارع املدين���ة، حت�س���ني 
اخلا�س���ة. االحتياج���ات  وذوي  العادي���ني  امل�س���اة  ن�س���بة  زي���ادة  عل���ى  ي�س���اعد  مب���ا  االأر�س���فة  واإمكان���ات 

3.1. اأهميـة البحث:
1. با�س���تثناء بع�ض املناطق يف مدينة طرابل�ض، تظهر هذه امل�س���كلة ب�س����رة وا�س���حة يف اأغلب املدن الليبية، هذا 
يدل على اأن هناك ق�س�ر م�ستمر من قبل امل�ؤ�س�سات التنفيذية، حتى على م�ست�ى التجمعات احلديثة، لذا تاأتي 
هذه الدرا�س���ة لت�سلط ال�س�ء على هذه امل�سكلة بالدرا�سة والتحليل، اإ�سافة اإىل ا�ستعرا�ض املعايري التخطيطية 

ال�اجب اإتباعها عند ت�سميم وتنفيذ ممرات امل�ساة داخل خمططات املدن والقرى.
2. نظرا للنم� املت�س���ارع للمدن والتجمعات احل�س���رية خالل العق�د االأخرية والتغريات الكبرية التي واكبت هذا 
النم� االأمر الذي اأدى اإىل زيادة االهتمام بالطرق وحركة ال�س���يارات على ح�س���اب ممرات وحركة امل�ساة والتي 

تعترب.
3. اإن ت�فري بيئة �سحية و�سليمة تفر�ض علينا اتخاذ كل ما من �ساأنه خف�ض م�ست�ى التل�ث بجميع اأن�اعه املادي، 
الب�س���ري وال�س���معي وهذا ال يتاأت���ى اإال من خالل اتخاذ االإج���راءات العملية التي ت����ؤدي اإىل التقليل من حركة 

ال�سيارات داخل املدن والتجمعات ال�سكنية. 

4.1. تعريف للم�سطلحات امل�ستخدمة:
1. امل�س���اة: االأ�س���خا�ض الذين ي�س���ريون على اأقدامهم، ويعترب يف حكمه���م الذين يدفع�ن اأو يج���رون دراجات اأو 

عربات يد ذات عجلة واحدة اأو عربة مري�ض اأو ذوي االحتياجات اخلا�سة. 
2. م�س���ار امل�س���اة: وي�س���مل االأر�س���فة، ممرات امل�س���اة، ممرات العب�ر )عن���د التقاطع وعلى الط���رق املمتدة بني 

التقاطعات(، االأنفاق والكباري العل�ية وال�سالمل املتحركة.
3. ال�سل�ك االإن�ساين: الكيفية التي يتعامل بها النا�ض)فرد اأو جماعة( داخل االأر�سفة.

4. �سل�ك امل�ؤ�س�سات: احلل�ل واملعاجلات التي ت�سعها امل�ؤ�س�سات التنفيذية عند ت�سميم وتنفيذ ممرات امل�ساة.

2. ال�سل�ك االإن�ساين: 
اإن العنا�س���ر الرئي�س���ية واملك�نة حلركة �سري امل�ساة هي االإن�س���ان وال�سل�ك الذي يق�م به وهي حركته اأثناء ال�سري و 
الر�س���يف ومدي مالئمته حلركة و�س���ل�ك االإن�سان املرتجل من هنا يتاأتي لنا درا�سة ال�س���ل�ك االإن�ساين للمرتجل ومنه 
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درا�س���ة معايري واأ�س�ض الر�سيف وو�سع معايري واعتبارات لالأر�س���فة املراد و�سفها بامل�ستدامة. وقبل البدء يف تف�سيل 
ملاهية وم�ؤثرات ال�سل�ك االإن�ساين للمرتجل البد معرفة اإن �سل�ك امل�ساة داخل الر�سيف ميكن تق�سيمه اإىل ق�سمني هما:

1.2 ال�سلوك الإن�ساين للموؤ�س�سات:
وه� يعني الطريقة التي تعمل بها امل�ؤ�س�سات التخطيطية والتنفيذية من اأجل ت�فري ممرات وم�سارات حلركة امل�ساة 
تربط الن�س���اطات واخلدمات االجتماعية مع بع�س���ها البع�ض. ويجب اأن يك�ن هذا ال�س���ل�ك ايجابيا من خالل احلل�ل 
العمرانية واملعمارية املنا�سبة حلركة االإن�سان دون اأي ع�ائق اأو م�ساكل قد ت�ؤثر �سلبا على حركته كما وكيفا. اإن املتج�ل 
يف مدين���ة طرابل����ض ورغم بع�ض احلل�ل اجلزئية جند اأن املرتجلني ال يجدون �س���التهم يف الراحة واالأمان يف كثري من 
�س����ارع طرابل�ض وذلك ب�س���بب عدم قدرة امل�ؤ�س�س���ات ذات العالقة على ت�فري كل اأو حتى اأغلب ما يحتاجه امل�س���اة. اإن 
احلل����ل العمرانية املتعلقة بحركة امل�س���اة يف املدن التقليدية مثل مدينة طرابل����ض القدمية تقدم درو�ض عملية ناجحة، 
يجب درا�س���تها واال�س���تفادة منها لتط�ير نظام حركة امل�ساة يف اجلزء احلديث من املدينة، مع االأخذ يف االعتبار تط�ر 

نظام امل�ا�سالت واملتطلبات االإن�سانية احلديثة.

2.2 �سلوك الأفراد: 
وتاأتي اأهمية فر�ض الرتجل اأو ال�س���ري على االأقدام من عدة ج�انب اأهمها احلفاظ على ال�س���حة العامة والر�س���اقة 
والتن���زه خ���ارج الفراغات التي يت�اجد فيها االإن�س���ان لفرتات زمنية ط�يلة كال�س���كن والعمل به���دف اخلروج من حياة 
الرتاب���ة الي�مية. ومن جانب اآخر ان ارتفاع م�س���ت�يات الدخل و حت�س���ن م�س���ت�ى املعي�س���ة،و عدم وج����د ممرات اآمنة 
للم�ساة،  قد ي�ؤدي اإىل الرتاجع يف كثافة حركة امل�ساة واالعتماد على ا�ستخدام ال�سيارات حتى يف الرحالت الق�سرية.

اإن العامل االأ�سا�س���ي يف تراجع حركة امل�س���اة يرجع اإىل عدم كفاءة امل�ؤ�س�سات التنفيذية يف ت�فري نظام نقل عام ي�سجع 
على ا�س���تخدامه وبالتايل احلد من ا�س���تخدام و�سائل النقل اخلا�سة، اإ�س���افة اإىل تدين ج�دة االأر�سفة كما وكيفا. اإن 

امل�ساركة ال�سعبية التي يجب اأن تاأخذ مكانها تلعب دورا كبريا يف عمليات تط�ير الن�سيج العمراين حلركة امل�ساة. 

3.2 اأنواع واأ�سباب حركة امل�ساة:
يختل���ف ن����ع امل�س���اة من رج���ل اإىل امراأة اإىل �س���يخ اإىل تلمي���ذ ذاهب اإىل املدر�س���ة وكذلك اأ�س���حاب االحتياجات 
اخلا�س���ة.وكل له احتياجاته التي يجب اأن تت�فر له على الر�س���يف الذي ي�س���تعمله، وذلك جلعل احلركة مي�سرة لكافة 
االأعمار واحلاالت. وتتعدد اأ�س���باب حركة املرتجلني كل ح�س���ب غايته اأو الهدف املراد ال��س�ل اإليه واأهم هذه االأ�سباب 

:)Ormsbee John, 1983( هي
•  الريا�سة. 

• الت�س�ق.
• الذهاب اإيل العمل اأو املدر�سة. 

• ترفيهي )اأي ن�ساطات خارجية اأخرى(.
• اجتماعي.

• ال��س�ل اإىل حمطات ال�سيارات اآو احلافالت .
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اإال اأنه بجانب هذه االأ�سباب يجب االأخذ بعني االعتبار زمن الرحلة اأو التنقل �سريا على االأقدام لكل غاية على حدة، حيث 
اأن زمن رحلة الذهاب اإىل الت�س�ق مثال ت�ستغرق وقتا اأط�ل من الذهاب اإىل املدر�سة اأو العمل. اإ�سافة اإىل ذلك فان حركة 
االإن�سان قد تاأخذ اأ�سكاال متعددة )�سكل امل�سلك(، واأن �سكل امل�سار يرتبط ارتباطا ق�يا بالغر�ض اأو الهدف من حركة ال�سري 
وهي متن�عة فاإما اأن تك�ن متعرجة وغري منتظمة ك�سخ�ض ذاهب اإىل الت�س�ق اأو التنزه )كما يف ال�سكل رقم 1( اأو حركة 
.)Ormsbee John,1983( مبا�سرة مثل �سخ�ض عائدا اإىل بيته اأو منحنية اأو مت�سعبة اإىل غري ذلك من اأن�اع امل�سارات

3. م�ؤثرات زيادة كثافة حركة امل�ساة :  

1.3 .الظروف املناخية:

ال�سكل )1(: خمطط ل�سكل حركة �سخ�ض يف رحلة هدفها الت�س�ق

و هذه تالحظ بالنظر اإىل اختالف كثافة حركة امل�س���اة بني ف�س���ل ال�س���يف حيث درجة احلرارة العالية وف�س���ل 
ال�ستاء حيث الربد واالأمطار والفرتات التي يك�ن فيها اجل� منا�سبا. اإال اأن املرتجل قد يت�سجع اأحيانا للم�سي اإذا ت�فرت 
له احلماية الالزمة من هذه الظروف املناخية القا�سية كما ه� احلال  يف كل من �سارعي احممد املقر يف وعمر املختار 
حي���ث االأروقة املغطاة على امتدادهما وكذلك ه� احلال بالن�س���بة لل�س����ارع التجارية ال�اقع���ة يف املدينة القدمية اأو ما 

ي�سمى بال�س�ق كما ه� م��سح بال�سكل) 2(. 

      
ال�سكل 2،  ي��سحان ممرات م�ساة جتارية مغطاة مبدينة طرابل�ض القدمية.

2.3 .اختالف املوا�سم واملنا�سبات:
يت�سح ذلك جليا من زيادة كثافة امل�ساة يف م�ا�سم االأعياد واملنا�سبات الدينية والق�مية بهدف الت�س�ق  داخل �س�ارع 
املدينة مما ي�ؤثر اأحيانا على حركة املركبات داخل هذه ال�س�ارع، كما ه� احلال يف �سارع اأول من �سبتمرب و�سارع الر�سيد.

3.3  املتطلبات التي ت�سجع على زيادة حركة امل�ساة:
• ا�ستمرارية الر�سيف اأو املم�سى.
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• ت�فر احلماية من اأ�سعة ال�سم�ض واالأمطار با�ستخدام اأ�سجار اأو مظالت.
• تبليط ور�سف االأر�سيات مب�اد ذات م�ا�سفات منا�سبة لال�ستخدام وعالية اجل�دة.

• االإ�ساءة اجليدة واملنا�سبة للمكان.
• حماور الربط مع مراكز الت�س�ق اأو العمل اأو املدر�سة والرتفيه.

• الربط مب�اقع االنتظار ال�ستقالل احلافلة اأو ال�سيارة.

4. املعايري التخطيطية حلركة امل�ساة:

1.4. العوامل املوؤثرة يف كثافة حركة امل�ساة:
:)VandersliceEllen, 1998( وتعرف هذه الع�امل اأي�سا على اأنها امل�لدات حلركة امل�ساة داخل ال�سارع وهي كاالآتي   

اأ- ت�س���نيف ال�س�ارع: �س�ى كانت �سريانية رئي�سية اأو فرعية. يف ال�س�ارع الرئي�سية، حيث كثافة حركة امل�ساة اأعلى 
من غريها ب�س���بب اال�س���تخدامات التجارية ، وهنا تاأتي احلاجة اأكرب لف�سل حركة امل�ساة عن حركة ال�سيارات 
ب�س���بب ارتفاع حجم حركة املرور داخل هذه ال�س����ارع مما يعني اأن هناك عالقة ق�ية بني الت�س���نيف ال�ظيفي 

لل�سارع وحجم حركة امل�ساة وبالتايل عر�ض الر�سيف.
ب-  املناطق التي ي�جد بها مدار�ض: حيث اأن املدار�ض واملعاهد متثل املراكز التعليمية امل�ستهدفة من قبل الطلبة املرتجلني، 
لذا من ال�سرورة مبكان تاأمني �سالمة ه�ؤالء الطلبة والذين تزداد كثافة ان�سيابهم كلما اقرتب�ا من هذه املراكز.

ج- نقاط العب�ر حيث التقاء حركة امل�س���اة بحركة املركبات: ويف هذه احلالة يجب مراعاة الف�س���ل الكامل بني كل 
من احلركتني دون حدوث عرقلة اأو تاأخري الأي منها.

د- املراكز احل�سرية واملناطق التجارية: وهي مناطق ترتفع فيها ن�سبة حركة امل�ساة ب�سبب العالقة الق�ية بني املراكز 
التجارية وحركة امل�ساة مما ي�ست�جب احلاجة اإىل تعزيز ال�سالمة مل�ستخدمي االأر�سفة يف هذه املناطق.

ه- م�لدات اأخرى للم�سي: مثل امل�ست�سفيات، املراكز االجتماعية، املكتبات، ال�ساحات الريا�سية، احلدائق وغريها 
من االأماكن العامة.

و- االإحياء ال�سكنية ذات الكثافة ال�سكانية العالية. 

2.4.الأر�سفة: 
تت�قف اأبعاد االأر�س���فة على حجم حركة امل�س���اة املراد خدمتهم وكذلك على اأهمية ون�ع الطريق. وبدرا�س���ة حركة 
امل�ساة ميكن حتديد العنا�سر الهند�سية املك�نة لها. ويرتاوح عر�ض اأر�سفة امل�ساة يف املناط�ق ال�سكنية  بني 3 – 4 اأمتار 
اأما يف املناطق التجارية فيجب اأن يرتاوح العر�ض بني 3 – 6 اأمتار واأقل عر�ض للر�سيف ه� 1.50 مرت للم�ساة يف حالة 
ر�سيف بدون اأ�سجار، وبعر�ض ال يقل عن 3 اأمتار يف حالة ر�سيف به اأ�سجار. ويجب تقليل عرو�ض االأر�سفة على الطرق 
الرئي�سية الغري جتارية، وزيادتها على الطرق الثان�ية واملحلية والتي عليها ا�ستخدامات جتارية و امل�لدة حلركة م�ساة 

:)Watson Donald,2003( ي��سح احلد االأدنى لعر�ض االأر�سفة بالطرق املختلفة ) كبرية. واجلدول رقم ) 1
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اجلدول رقم )1( ي��سح احلد االأدنى لعر�ض االأر�سفة بالطرق املختلفة

ن�ع الطريق
عر�ض الر�سيف ) مرت (

ال�س�احيخارج و�سط املدينةداخل املدينة
4،003،002،00طرق �سريعة
3،003،003،00طرق رئي�سية
3،003،003،00طرق جتميعية
3،002،002،00طرق حملية

 وميكن تلخي�ض ال�س�ابط التي يت�قف عليها عر�ض االأر�سفة يف النقاط االآتية:
• عدد خط�ط امل�ساة.

• كثافة احلركة.
• ن�ع الطريق )هل ه� للنزهة اأو للت�س�ق اأو غريه(.

• الت�سجري.
• الكيفية التي تقف بها ال�سيارات بج�ار االأر�سفة )م�ازيا للر�سيف اأو عم�ديا اأو مائال على الر�سيف كما يحدث 

يف بع�ض امليادين(. 

3.4. الأ�س�ض الواجب مراعاتها عند تخطيط �سبكة حركة امل�ساة:
• �سرورة وج�د �سبكة حلركة امل�ساة يتم تخطيطها بالتكامل مع �سبكة حركة املركبات.

• التدرج الهرمي ال�ظيفي ل�سبكة امل�ساة يف اإطار �سبكة النقل.
• التاأكيد علي االرتباط ال�ا�سح بني اأماكن االنتظار وت�زيعها مع �سبكة حركة امل�ساة.

• املناطق الرئي�سية حلركة امل�ساة هي مناطق ثان�ية بالن�سبة حلركة املركبات.
• املح�ر الرئي�سي حلركة امل�ساة يجب اأن يخ�س�ض بكامله للم�ساة منف�سال بذلك عن حركة املركبات.

• الف�سل بني حركة امل�ساة وحركة املركبات اأفقيا ب�ج�د معابر للم�ساة واإ�سارات تنظيمية.
• الف�سل الراأ�سي بني حركة امل�ساة وحركة املركبات وذلك ب�ج�د اأنفاق وكباري عل�ية و�سالمل �س�اء كانت ثابتة اأو متحركة.

• مراعاة م�سافات ال�سري وهى يف حدود )500مرت( مع مراعاة الع�امل ال�سائدة يف البيئة املحلية.
• ت�فري اخلدمات واالأماكن املظللة لل�قاية من الع�امل املناخية.

• مراعاة الن�احي اجلمالية بالن�سبة لالأر�سيات والعنا�سر املحيطة بامل�سار.
• مراعاة التنا�سب بني حجم امل�ساة وعر�ض امل�سار.

• ا�ستخدام التجهيزات واالإر�سادات املرورية.
• ت�فري االأر�سفة بعرو�ض مالئمة بالن�سبة مل�ست�ى الطريق القائمة عليه.
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• عنا�سر الت�سجري والتاأثيث على االأر�سفة يجب اأن تك�ن مالئمة الأبعاد امل�سارات. 

4.4. التجهيزات الالزمة لالأر�سفة وال�سوارع اخلا�سة بامل�ساة:
:)Gage Michael, 1975( اإن جتهيزات وتاأثيث مناطق امل�ساة من اأر�سفة و�س�ارع م�ساة يتاأثر بها امل�ستخدمني من ناحيتني

- احل�سية )اجلمالية( AESTHETIC واملتمثلة يف الكتل، امللم�ض و االأل�ان. 
- الفيزيائية )امللم��سة(PHYSICAL  ، والتي ميكن ترتيبها من حيث االأهمية على النح� االآتي:

:  paving:1.4.4. تبليط ور�سف املمرات
ت�ج���د اأن�اع متعددة من امل�اد والت�س���طيبات امل�س���تخدمة يف تبليط االأر�س���فة وتتغري بتغري وظيفة ال�س���ارع واملكان 

امل�ستخدمة فيه وكما ه� م��سح يف االأ�سكال ) 3، 4، 5 (.
قبل التعرف على اأن�اع االأر�سفة البد من معرفة املعايري الت�سميمية لالأر�سيات املختارة وهي:

• اإن تك�ن احلركة عليها �سهلة.
• وا�سحة و�سهل التعرف عليها.

• ت�فر احلماية واالأمن للمرتجل.
• اقت�سادية.

بع�ض اأن�اع التبليط امل�ستخدم كال ح�سب ن�ع اال�ستعمال.

        

3- اأر�سفة ت�ستخدم على جانبي 
الطريق يف املناطق ذات كثافة حركة 

منخف�سة.

4- هذا الن�ع من التبليط تت�اجد 
يف االأحياء ال�سكنية واملناطق ذات كثافة 

حركة عالية من طالب املدار�ض. 

5- منطقة عب�ر م�ساة يف منطقة 
تقاطع داخل حي �سكني.

:Street lighting 2.4.4. الإ�ساءة
اإن اإ�ساءة �س�ارع امل�ساة واحدة من اأهم العنا�سر التي لها تاأثري فعال يف ر�سم معامل ال�سارع. ووظيفة االإ�ساءة هي 
زيادة االأمن لكل من حركة امل�ساة واملركبات هذا باالإ�سافة اإىل اجلاذبية التي ت�سيفها اإىل الفراغ العمراين. اإن اختيار 

�سكل ون�ع وارتفاع االإ�ساءة يت�قف على ن�ع ووظيفة الر�سيف.
:Seats 3.4.4. مقاعد واأماكن النتظار

املقاعد اخلارجية والتي ت��س���ع يف م�س���ارات امل�س���اة يف الغال���ب تك�ن اأماكن انتظار للحاف���الت، اأو تك�ن يف اأماكن 
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ذات نقاط جدب مثل مناطق الت�س�ق اأو بالقرب من بحرية اأو نهر ، ويف كل االأح�ال يجب اأن تك�ن اأماكن هذه املقاعد 
وا�سحة لكل من امل�ساة و�سائقي املركبات.

:Litter bins 4.4.4. �سناديق و�سع القمامة
�س���ناديق و�س���ع القمامة البد اأن ت��سع يف االأماكن التي يف غالب اأماكن احلركة امل�س���تمرة من امل�ساة،مثال اأماكن 

انتظار احلفالت و اأماكن اجلل��ض العامة. ويف الغالب تك�ن مت�اجدة بجانب املقاعد وعنا�سر االإ�ساءة واحل�اجز.
 :Pedestrian directional signs :4.4.5. الإ�سارات واللوحات الإر�سادية

الل�حات االإر�س���ادية ت�س���اعد املرتجل عل���ى التعرف على مكانه وعدم ال�س���ياع داخل املدينة وه���ي تعطي معل�مات 
عن امل�س���افة من مكان الل�حة اإىل النقطة املراد ال��س����ل اإليها كما ت��س���ح بع�ض املعامل املميزة داخل املدينة، اأ�س���ماء 

ال�س�ارع، اأماكن املناطق اخل�سراء، اأماكن الت�س�ق و اأماكن مراكز ال�سرطة يف بع�ض االأحيان.
:Bollards 6.4.4. احلواجز

احل�اجز ت�ستعمل عادة للحد من حركة ال�سيارة ومنعها من ال��س�ل اإىل اأماكن امل�ساة و تت�اجد يف الغالب على حدود 
م�اقف ال�سيارات واأمام مداخل املدار�ض املطلة على ال�س�ارع الرئي�سية واأمام مداخل امل�ست�سفيات واملراكز االجتماعية 

ويجب اأن يرعى يف و�سعها معايري ذوي االحتياجات اخلا�سة وذلك فيما يتعلق بامل�سافات بني هذه الع�ار�ض.
:Trees ,Grass and Plant Containers:7.4.4. الأ�سجار وامل�ساحات املع�سبة واأحوا�ض الزهور

يلعب تن�س���يق ممرات امل�س���اة من حيث ت�فري امل�س���احات املع�س���بة واح�ا�ض الزه�ر واأ�س���جار الزينة دورا مهما يف 
ت�س���جيع املرتجلني على زيادة ا�س���تخدام هذه املما�س���ي وبالتايل رفع م�ست�ى التح�س���ر االجتماعي لدى �سكان املنطقة 

وامل�ستفيدين االآخرين.

5.4. العتبارات التي يجب مراعاتها يف الأر�سفة امل�ستدامة: 
1. ر�س���ف مداخ���ل ال�س����ارع الفرعية مب�اد منا�س���بة مثل البالط املع�س���ق وذل���ك الإعطاء معن���ى االأول�ية حلركة 

امل�ساة.
2. �سيانة اأر�سفة وم�سارات امل�ساة دوريا.

3. عدم و�سع االأ�سجار يف منت�سف م�سار حركة امل�ساة كما يجب حالقتها با�ستمرار.
4. اإزالة امل�اد التي تعيق حركة امل�ساة مثل االأك�ساك، اأعمدة االإعالنات، �سناديق الكهرباء واأح�ا�ض الزه�ر. 

5. ممرات عب�ر امل�ساة عند التقاطعات وعلى الطرق الط�يلة بني التقاطعات البد ان متيز وتك�ن م��سحة بطريقة 
جيدة لعابري الطريق و�سائقي ال�سيارة.

6. و�سع ح�اجز احلماية للم�ساة يف االأماكن التي تتطلب ذلك، خا�سة اأمام املداخل الرئي�سية للمدار�ض و االأ�س�اق 
التجارية. 

7. تن�سيق عنا�سر االإ�ساءة بطريقة تتما�سى ووظيفة ال�سارع.
8. االهتمام ب��س���ع ل�حات اإر�س���ادية للم�س���اة ي��س���ح فيها مكان ت�اجدهم واأماكن اخلدمة وال�س����ارع الرئي�سية 

كنقاط دالة.
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9. مراعاة متطلبات ذوي االحتياجات اخلا�سة عند ت�سميم وتنفيذ ممرات امل�ساة مثل املي�ل عند انتهاء الر�سيف 
وو�سع اإ�سارات تدلهم على االأماكن املخ�س�سة لهم يف املعابر وم�اقف ال�سيارات.

5 . ا�ستعرا�ص لبع�ص حاالت ال��سع القائم:
�س���يتم يف هذه الدرا�س���ة ا�س���تعرا�ض بع�ض مالمح ال��س���ع القائم لبع�ض اأر�سفة امل�س���اة داخل وح�ل مركز مدينة 

طرابل�ض مع اإبراز ايجابيات و�سلبيات كل منها. وقد ثم اختيار عينات من هذه ال�س�ارع وفقا اإىل:
• ت�سنيف ال�سارع وظيفيا.

• اأن�اع املباين التي تت�اجد داخل ال�س���ارع والتي تك�ن نقاط جذب للم�س���اة )م�ست�س���في – مدر�س���ة – مكتبة - 
مراكز ريا�سية(.

• اأن�اع التجهيزات والتاأنيث ون�ع وج�دة امل�اد امل�ستخدمة يف ر�سف املما�سي.
• و�س���ف ل�س���ل�ك االإن�س���اين مل�ستخدمي الر�سيف �س����اء كان مارا اأو ي�س���غل وظيفة معينة داخل ال�سارع اأو �سل�ك 

اإداري اأدى اإىل تده�ر اأو اإعاقة حلركة املارة. 

ال�سكل رقم ) 6 ( ي��سح جزء من منطقة الدرا�سة مبدينة طرابل�ض.

اأول: املالمح اليجابية يف الو�سع القائم:

ال�سكل و�سف للحالة الدرا�سية

1. املكان: �سارع احممد املقر يف)جتاري، اإداري( بني يف عهد االحتالل االيطايل ي�فر للمرتجل فر�ض 
خمتلفة ل�سري �س�ي يف مناطق مظللة داخل االأروقة اأو مفت�حة مع وج�د �سف من االأ�سجار علي اجلانب 

اخلارجي لر�سيف.)عن�سر ايجابي(.
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ال�سكل و�سف للحالة الدرا�سية

2. �سارع البلدية خلف الفندق الكبري )اإداري، جتاري( عنا�سر االإ�ساءة واأح�ا�ض الزه�ر من�سقة ب�سكل 
جيد مع ترك فراغ نظيف حلركة امل�ساة )عن�سر ايجابي(.

3. مدر�سة ال�سعلة لتعليم االأ�سا�سي – الظهرة : مدر�سة ابتدائية يف �سارع رئي�سي اإال اإنها مت و�سع ح�اجز 
اأمام مداخل املدر�سة تفادي للم�اجه املبا�سرة بني طالب املدر�سة واملركبات )عن�سر ايجابي(.

4. �سارع اأول من �سبتمرب )مدر�سة الفن�ن وال�سنائع( يالحظ وج�د �سف االأ�سجار علي اخلارجية لر�سيف 
مع اأعمدة االإنارة املنا�سبة ل�سارع ووظيفته )عن�سر ايجابي(.

5. مدر�سة ابتدائية املغاربة االبتدائية تقع يف �سارع اأول من �سبتمرب ويالحظ عدم وج�د للح�اجز اأمام 
مداخل املدر�سة مما ي�سبب يف اإمكانية ح�س�ل ح�ادث ال�سري)عن�سر �سلبي(.

6. ر�سف �سارع الظهرة يف بع�ض من اأجزاءه م�ا�سع الأ�سجار يف منت�سف الر�سيف مما يقل�ض للم�ساحة 
النظيفة حلركة امل�ساة )عن�سر �سلبي(

ثانيا: املالمح ال�سلبية املتواجدة داخل الو�سع القائم:
ال�سكل و�سف للحالة الدرا�سية

7. ت�اجد اأعمال �سيانة الأحد مباين احممد املقر يف مع عزل الر�سيف بالكامل دون و�سع بديل حلركة امل�ساة 
امل�ج�دة بال�سارع مما ي�ؤدي اإيل ا�ستعمال املرتجل ل�سارع اإي ت�اجد حركة امل�ساة وحركة ال�سيارات علي نف�ض 

الطريق.
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8. �سارع قرقار�ض )جتاري �سكني( عدم وج�د فا�سل وا�سح يبني مكان انتهاء الر�سيف وبداية ال�سارع مما 
يخلق مكان مباح لكل من املركبات وامل�ساة مما قد ي�ؤدي اإىل اإمكانية ح�س�ل ح�ادث وعرقلة حلركة امل�ساة.

9. �سارع قرقار�ض :تعدد املنا�سيب داخل الر�سيف مع اإغفال العر�ض الالزم للر�سيف اأدي اإيل ا�ستعمال املارة 
ل�سارع مكان مل�سار حركتهم بدال علي الر�سيف.

اإيل �سياع  ت�ؤدي  الع�س�ائي وبع�ض املمار�سات اخلاطئة دون رقابة  البناء  ال�سكنية )قرقار�ض(  01.  املنطقة 
الر�سيف واختفاء مالحمه.

اخلال�سة والت��سيات: 
اأظهرت الدرا�سة اأن جانبا اأ�سا�سيا من متطلبات العمران امل�ستدام وه� �سرورة تط�ير ال�سل�ك االإن�ساين على امل�ست�يني 
الفردي وامل�ؤ�س�ساتي بهدف ت�فري بيئة عمرانية م�ستدامة تت�فر فيها الراحة واالأمان مل�ستخدميها. وكجزء من متطلبات الراحة 
تاأتي احلاجة اإىل وج�د ممرات واأر�سفة للم�ساة اآمنة ومن�سقة، من اأجل زيادة حجم حركة امل�ساة وت�سجيعهم على ا�ستخدامها 
بحيث ت�س���اهم يف احلد من ا�س���تخدام و�سائل النقل االأخرى وخا�سة يف مدينة طرابل�ض ذات الكثافة ال�سكانية العالية. 
وتخل�ض ال�رقة البحثية اإيل جمم�عة من الت��س���يات الهامة التي ميكن تعميمها على باقي اأجزاء مدينة طرابل�ض 

وعلى غريها من املدن الليبية االأخرى تتمثل يف النقاط التالية:
1. اإعادة النظر يف ق�انني التخطيط والت�سميم والبناء ال�سائدة بهدف ال��س�ل اإىل معايري حتقق متطلبات البيئة 
العمرانية املحلية ذات القيم احل�س���رية واجلمالية ومتطلبات اال�س���تدامة لالأر�س���فة خا�س���ة، مع التاأكيد على 

اأهمية ت�فري االحتياجات االإن�سانية مبا يت�افق واملعايري التخطيطية امل��س�عة حلركة امل�ساة.
2. تطبيق كافة الت�س���ريعات وال�س�ابط العمرانية التي تهدف اإىل منع البناء على االأر�سفة العامة واإحكام الرقابة 

على تنفيذ الق�انني والت�سريعات ذات العالقة.
3. حتديد ا�س���تعماالت االأرا�س���ي داخل وخارج التجمع���ات العمرانية القائمة مبا يلبى كاف���ة االحتياجات احلالية 

وامل�ستقبلية حلركة امل�ساة.
4. اإن الدرا�س���ة اجلادة للرتكيب ال�ظيفي للمدن القائمة والت�زيع املت�ازن مل�س���ارات احلركة واخلدمات ح�ل هذه 

ال�ظائف ينتج عنه تركيب �سليم خلط�ط ال�سري داخل املدينة دون ازدحام اأو �سياع لل�قت.
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5. االهتمام اجلاد بالتاأثيث وجتهيز االأر�س���فة �س����ى كانت داخل �س�ارع رئي�سية اأو فرعية مبا يتما�سي واحتياجات 
امل�ساة ب�سكل عام و ذوي االحتياجات اخلا�سة على وجه اخل�س��ض. 

اإن وج�د بيئة عمرانية م�س���تدامة يعتمد وب�س���كل اأ�سا�سي على مدى تط�ر ال�س���ل�ك االإن�ساين على امل�ست�يني الفردي 
وامل�ؤ�س�س���اتي والذي ينبثق من القيم االإن�سانية احل�س���ارية املبنية على اأ�س�ض اجتماعية ودينية واقت�سادية، اإ�سافة اإىل 
البنية االإدارية على امل�س���ت�ى العام. وعليه فان هذه الدرا�س���ة تخل�ض اإىل �س���رورة تط�ير الهي���كل االإداري والتنظيمي 
للم�ؤ�س�سة التنفيذية، بحيث ترقى باملتطلبات املختلفة واخلا�سة بحركة امل�ساة وعلى جميع امل�ست�يات مبا ي�ؤدي ت�سجيع 

حركة امل�ساة والتقليل من حركة االآليات.
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Abstract
On a largest city, where the human part of a group of individuals and groups are 
formed through which human societies. The texture of the city contains a number 
of functions that lead a group of activities necessary for the stability of the human, 
which is why the city is a set of dynamic elements of architectural structure form. The 
social values of civilization and cultural dimension, which contributes to the formation 
of a combination of factors, either directly or indirectly, such as: religion, traditions 
and cultures to simulate each other, in addition to the environmental and economic 
dimension, the primary role in the building of human behavior in the behavior of 
individuals and groups and as a result the behavior of component the behavior of 
societies throughout history.
No doubt that the reality of the increasing density of cities, urban areas, which followed 
by congestion of streets and roads that we are living in today. It is obvious that any 
journey that may takes 20 minutes on foot may take a full hour by car. This make 
individuals think more before driving, and on the other hand to walk you would also 
think twice before making any journey because of the difficulties they would face, such 
as:, dangers  from incoming cars, condition and safety of the sidewalks, open manholes, 
trees in the middle of the sidewalk, lack of handicapped accessibility, lighting, resting 
benches, ------etc. Each of those points are explored and evaluated. This paper will 
present the human behavior in the sidewalks, and the basic standard of those sidewalks 
according to the international standards as well as presenting the existing condition of 
the sidewalks of some of Tripoli commercial streets and the problems that are facing 
pedestrian movement. 




