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  خصلالم

 حيث طرابلس، جلامعة التابعة الكليات كافة طالب قبل من املستخدمة املواصالت وسائل عن الناجتة السلبية املؤثرات مشكلة البحث هذا يستعرض
 إىل إضافة اجلامعة، وطالبات طلبة لكافة الدراسي اليوم خالل والضائع املهدور الوقت مقدار يف دراستها على الرتكيز مت اليت والسلبيات املشاكل متثلت

 التلوث دراسة جانب يعترب حيث به، احمليطة وبالبيئة باإلنسان ومضرة سامة غازات شكل على الناجتة الكبرية الكمية عن الناتج البيئي التلوث مستوى
 .املاضي ديسمرب شهر خالل املنعقد الثاين البيئة مؤمتر فعاليات خالل نشره مت سابق لبحث إستكماال طرابلس جامعة حميط يف الناتج البيئي

 استمارة الدراسة هذا إلجناز الالزمة البيانات لتجميع استخدم اجلامعة، طالب من عشوائية لعينة امليداين املسح عملية على الدراسة هذه إعتمدت
 بيته من للوصول الطالبة أو الطالب يستغرقه الذي الوقت مقدار معرفة على التصميم عملية خالل الرتكيز مت الغرض، هلذا خصيصا تصميمها مت استبيان

 داخل سيارته لركن مكان إلجياد سيارة كل سائق حيتاجه قد الذي الوقت مقدار إىل إضافة سكناه، حمل إىل اجلامعة من عودته وباملثل دراسته، مكان إىل
 السامة الغازات انبعاث كمية وحتديد معرفة ألجل بالسنوات وعمرها املستخدمة، املواصالت وسيلة نوعية حتديد على أيضا الرتكيز ومت اجلامعي، احلرم
 .السيارات تلك من ناجتة عوادم هيئة على

 الكثري يضيع طرابلس جبامعة الطالبة أو الطالب أن يف أمهها متثل األمهية، من كبرية درجة على اعتبارها ميكن ومؤشرات معلومات إىل أشار النتائج حتليل
 غاية يف أمر إىل وضوح بكل الدراسة أشارت ذلك كل إىل إضافة. واملعرفة العلم لتلقي له املخصص  واملكان سكناه حمل بني فيما التنقل يف وقته من

 اخلطورة غاية يف األمر من جتعل طرابلس جامعة طلبة قبل من املستخدمة املواصالت وسائل عوادم من الناجتة البيئية امللوثات كمية أن وهو اخلطورة
 مواصالت لوسائل أخرى بدائل اقرتحت عليها، املتحصل النتائج على واعتمادا الدراسة، هذه .األولويات من وإعتباره عليه الرتكيز يتم ألن واألمهية
 والعمل الدراسة، حمل للمشكلة فعالة حلول إجياد يف كبري وبشكل يساهم أن واستخدامها توفريها شأن من احلالية، الفرتة يف متاحة وال مستخدمة ليست

 بكامل األمر يؤخذ أن إىل األمهية من اعتباره ميكن حد إىل باجلامعة املواصالت وسائل استخدام من الصادرة السامة الغازات انبعاث مستوى خفض على
  .اجلدية

  التلوث، وسائل النقل، جامعة طرابلس، ليبيا الكلمات الداللية:
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Abstract 

This paper investigates the negative issues that come out from different types of transportation facilities being 
used by the students within University of Tripoli in the Libyan capital. This situation can be clearly highlighted in 
the result of the huge amount of the wasted time during the students’ life within the university campus. The paper 
also investigates the large amount of pollutants in the form of toxic and harmful gases to human beings and to the 
environment where this topic can be considered as a continuation of a previous research being published during 
the second environmental conference took place last December. 
This study is mainly based on surveying a random sample of the university students, using a questionnaire 
specifically designed for this purpose, taking in consideration determining the quality and the type of the 
transportation facilities being used by the university students along with their model and age. That to help 
knowing and determining the amount of emissions in the form of exhaust and toxic gases released from these 
transportation facilities. 
The analysis of the gathered data pointed out to indicators that can be considered as a significant degree of 
importance, clearly pointed out to a very serious matter, including the amount of pollutants that resulting from the 
exhaust of the transportation facilities that used by the students of the University of Tripoli, and it can be 
considered as a significant level of pollutants issued by the Libyan land. 
Depending on the results obtained by this research, other alternatives can be suggested including some other 
transportation facilities which are not being used in the Libyan capital. These suggested transportation facilities 
could be provided and used to contribute significantly to find effective solutions to the problem of air pollution in 
the Libyan State, working to reduce the levels of emission of toxic gases. These suggested alternatives could be 
considered to a certain extent as crucial and to be taken very seriously. 

Keywords: Pollution, Transportation Facilities, Survey, University of Tripoli, Libya. 

 المقدمة .1

 للتوقف حيتاج شيء مثة أنه بديهياً  سيدرك الليبية العاصمة يف يتجول مث ومن العامل عواصم من العديد يف اإلنسان يتجول عندما 

 من تعترب طرابلس مدينة أن من بالرغم آخر إىل مكان من الوصول صعوبة يف جليا يظهر املستخدم، املواصالت نظام يف عنده

 يكون قد عوامل لعدة راجعاً  يكون قد ذلك يف السبب. العامل حول الكربى بالعواصم مقارنة وتعداداً، مساحة الصغرية العواصم

 وعي وعدم املروري التنظيم سوء أو املدينة ضواحي يف خاصةً  العشوائي البناء وتواجد للمدينة، العمراين التخطيط يف القصور منها

 وبشكل املواطن يعتمد حيث األغراض لكافة املناسبة املواصالت وسائل توفر عدم يكون قد أو املرورية لإلشارات املواطن واحرتام

 الطرق تنعدم حيث وعملي الئق بشكل الغرض تؤدي أخري مواصالت وسيلة وجود لعدم اخلاصة السيارة استخدام علي كبري

 إىل إضافة. الكبرية األحجام ذات احلافالت تناسب طرقات تصميم احلسبان يف يأخذ مل أنه ويالحظ الدراجات لتنقل املرحية

 ذلك عن ينتج حيث. الواحدة الطريق يف أنواعها مبختلف السيارات وسري النارية الدرجات عبور بني التناغم وجود عدم مالحظة

  .باملدينة الطرقات كافة يف بوضوح تظهر كبرية وعراقيل اختناقات

 جتاوز الذي السيارات أعداد ويف السكان عدد يف االزدياد مع وخاصة الطرقات مستخدمي لكافة السليب التأثري له ذلك كل

 يزيد ما أن وخاصة الزمن مرور مع تعقيداً  أكثر سيكون أنه يبدو الذي األمر. فقط طرابلس مدينة يف مسجلة آلية مركبة وربع املليون

 االزدحام أيضاً  ذلك عن ينتج). 2015 ،وآخرون القنوين( أوروبية دول من منه  توريده يتم املستهلك الوقود من%  70 عن

 درجة على يبدو املؤشر هدا.  الوقت من ذلك أضعاف عدة يستغرق نسبياً  قصري وقت يف ينجز أن ميكن ما جيعل الذي املروري
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 ,Hokoma & Bindra) الصناعيني املهندسني منهم وخباصة عامة بصفة للمهندسني أمهية ذا إدراكه جيعل مما مبكان اخلطورة من

(2004a. خانة يف يوضع متعبة بصورة وتنقلهم يومياً  أعماهلم علي املواطنني فتأخر بالتكلفة كبرياً  ارتباطاً  يرتبط الوقت فعامل 

 باحلد تقوم أن أوالً  عليها والرقي التقدم خطى لشق تسعى دولة فأي.  املواطن مبستوى والرقي الدولة تقدم عجلة تواجه اليت العراقيل

 املستغرق الوقت هو والذي الوصول سرعة ملشكلة وعملية علمية حلول إجياد من متكن هندسية بطريقة والتفكري الوقت ضياع من

 العاصمة داخل التنقل عملية متت إذا حيث. للمدينة املعماري بالنمط التدخل دون الدراسة أماكن أو العمل أماكن إىل للوصول

 مؤشرا فسيعطي أسرع بشكل الليبية الدولة يف املدنية السلطات سجالت حسب نسمة مليون اثين حوايل سكاا عدد يقارب واليت

 ودرجة الفاعلية ودرجة الكفاءة مستوى ناحية من متوقع غري يكون قد بعضها كبرية فوائد سيظهر والذي ااالت كافة على إجيابيا

   اإلنتاجية

 ولو مقرتحة حلول وضع حماولة مت ومن طرابلس مدينة يف املستخدمة املواصالت لوسائل احلايل الواقع دراسة البحث هذا يف مت

 مت حيث. دراسته أو عمله ومكان سكنه حمل بني فيما التنقل يف املواطن يستغرقه الذي الوقت من احلد بغرض جزئي بشكل

 يف املستخدمة املواصالت وسائل كافة من املنبعثة السامة الغازات كمية ومعرفة الوصول سرعة ناحية من تطرأ اليت التغريات حساب

 دراسة تعترب حيث. امللوثة الغازات انبعاث معدالت ومستوى املستخدم السري خط ودراسة معرفة على استنادا مت كذلك املدينة

 السلبية املؤثرات من التقليل ميكن بعينها معينه مشاكل حتديد يتم عندما ولكن عدة فاملشاكل اجلوانب واسعة املواصالت مشكلة

  :التالية النقاط يف تتلخص أن ميكن املطاف اية يف إليها الوصول بغية البحث هلذا معينة أهداف إبراز ميكن األساس هذا وعلى

  .طرابلس جامعة لطالب الدراسة وأماكن السكن مكان بني فيما التنقل يف الضائع الوقت مستوى على التعرف −

  .باملدينة املستخدمة املواصالت وسائل من املنبعثة امللوثات كمية على التعرف −

 .املدينة يف الصناعية امللوثات كمية ومن الضائع الوقت من احلد شأا من بديلة مواصالت وسائل اقرتاح −

 .اتمع شرائح كافة بني للوقت األمثل ستخدامواإل البيئة ىعل احلفاظ ثقافة نشر −

  الوصول سرعة مصطلح يعنيه لما توضيح. 2

 والذي البسيط للمواطن املناسب بالشكل واضحا اليكون قد املفهوم هذا معينة، زمنية فرتة خالل املقطوعة املسافة تعين السرعة

 بغية بيته من خيرج فالبعض ملموس واقع أنه مع ألمهيته التام اإلدراك دون مستمر بشكل اليومية حياته يف املصطلح هذا مع يتعامل

 الزمن يف املطلوبة املسافة قطع من يتمكن مل ألنه هدفه بلوغ عن يتأخر ولكنه احملدد الوقت يف الدراسة أو العمل مكان إيل الوصول

 حتقيق من تتمكن ال املستخدمة النقل وسيلة ألن توقعه الذي الزمن ذلك يف تُقطع ال املسافة أن السبب يكون قد حيث املطلوب،

 هذه املواطن أدرك ولو ما، مرورية عرقله بسبب ومعطل مزدحم أختاره الذي املسار أن أو تواجهها الذي الظروف ظل يف ذلك
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 البحث هذا إجراء يف التفكري ُقرر عندما وعليه أسرع، وسيلة توفري ناحية من املشكلة حل يف تساهم بديلة حبلول لطالب احلقيقة

 مشاكل حلت أخري مدن أن لوحظ أنه أساس على املواصالت وسائل تأثري ناحية من املدينة هذه أوضاع لتحسني القرار كان

 الناجحة التجارب من والتعلم م اللحاق وحماولة العرب أخذ قُرر وهلذا والتقدم الرقي ألجل للمستقبل العدة تعد والزالت عده

  ).2015 ،وآخرون القنوين( األخرى للشعوب

   هندسية نظر وجهة من الوقت أهمية. 3

 جدا مهمان عامالن واملال فالوقت أفضل، بشكل منه االستفادة ميكن ولكن إيقافه أبداً  ميكن ال أساسي جزء اعتباره ميكن الوقت

 هذا سنة، 70 حوايل العصر هذا يف اإلنسان حياة معدل متوسط فمثال الصناعية، اهلندسة جماالت يف عليهما الرتكيز برز لطاملا

 مت ولو الزمن وحدة يف داله اإلنسان فحياة السنني، من الكم ذلك تستغرق وفاته حني إيل يولد أن مند اإلنسان جتربة أن يعىن

  :سيكون بالساعات اإلنسان عمر احتساب

  ساعة 613,620=  ساعة 24×  يوم 365.25×  سنة 70

 الساعات من يضيع أنه يعين هذا ما، شيء انتظار يف تضيع ونصف ساعة مبعدل يوم كل خالل منها الضائع الوقت كان لو فماذا

 على يبدو األمر. االنتظار يف عمره من ضائعة السنة ونصف سنوات 4 بواقع أي ساعة 38,351 معدله ما احلياة من املتاحة

 وهذا أفضل وتقنيات وسائل باستخدام الضائع الوقت من واحلد االنتظار فرتات تقليل باإلمكان أنه مع واخلطر، األمهية من درجة

  .الدراسة حمل  للموضوع الفعلية بدراسته البحث هذا حمتويات تتضمنه ما

  الهواء في الملوثات. 4

 يرتبط حيث. تركيبه بطبيعة غازات عدة على حيتوي ما عادة والذي اجلوي باهلواء مرغوبة غري غازات وجود به يقصد التلوث

 سيكون لذلك للتلوث الرئيسي املسبب املواصالت وسائل تعترب حيث املسببات ناحية من البحث ذا اهلواء يف امللوثات موضوع

 إن إيقافه وحماولة الوسائل هذه استخدام من الناجتة السلبية واآلثار الضرر أثار من احلد حماولة متضمنا البحث هذا أهداف أحد

  .(Hokoma & Bindra 2004b) و  )2015 ه،مليت شركة( ذلك أمكن

  طرابلس بمدينة المستخدم المواصالت نظام.1.4

 حيث التارخيية، الناحية من العاملية العواصم وأهم أقدم إحدى وهي الدراسة، هذه حوله تتمحور الذي املكان هي طرابلس مدينة

 تعرف بعد فيما أصبحت اليت الثالثة املدن وتعين اإلغريق قبل من) تريبوليس( أسم عليها أُطلق امليالد، قبل السابع القرن يف نشأت
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 وموقعها ألمهيتها نظراً  عليها للسيطرة صراعات عدة وشهدت اخلطاب بن عمر اخلليفة أيام اإلسالمية الفتوحات شهدت طرابلس،

 مطلة وباعتبارها واجلنوب، الشمال يف متددها من أكرت وغرباً  شرقاً  تتمدد اجلغرافية الناحية من أا حيث املتوسط، حوض يف املميز

  ).2015 ،احلرة املوسوعة( ،)2015 ،وآخرون القنوين( غرباً  وجنزور شرقاً  تاجوراء بني فتنحصر البحر علي

 الدولة املقابل يف ولكن املواصالت قطاع على حتسب سلبيه ةنقط يوه الدولة تتبع حافالت شركة أية فيها تتوفر ال طرابلس مدينة

 ومت عامه مواصالت كوسيلة واختذوها اخلاص حسام علي املواطنون استجلبها مواصالت وسيلة استخدام من املواطنني مكنت

 كبري بشكل تستخدم اليت فاحلافالت حمددة، معايري وفق منظم بشكل تسري ال العملية جيعل مما الغرض هلذا تراخيص إعطاء

 وتتبع أدائها متابعة خالل من اتضح حيث احلافالت، من النوع هلدا املصنعة الشركة أسم وهو  IVECOبالـ تدعي بطرابلس

 كما البيئي، الثلوت مسببات من أا عليها يعاب ولكن املدينة، بشوارع حركتها وسهولة حجمها بصغري تتميز أا عبورها مسارات

 يستعمل). 2015 ،املواصالت وزارة( الوقت نفس يف واملكلفة املتكررة الصيانة عمليات تتطلب جيعلها مما الطراز قدمية تربتع أا

 استخداما األكثر الوسيلة وتعد واحلديث، منها القدمي أنواعها، بكل اخلاصة السيارات املدينة داخل التنقل يف أساسي بشكل أيضا

 أمام املزمن اإلزدحام حلالة واقعية صورة) 1( الشكل ويوضح. اتمع شرائح ألغلب ومتاحة مناسبة وهي املدينة أرجاء كافة يف

  .طرابلس جلامعة الرئيسي املدخل

  

  )2015 ،ميديا ميدان الشهداء( يوضح االزدحام الشديد أمام جامعة طرابلس .1شكل 

. املدينة يف منها املستخدمة األعداد لكثرة نظرا للبيئة وتلوت مرورية اختناقات تسبب املقابل يف وسيلة املواصالت اخلاصة لكن

 األكثر الوسيلة وتعد واحلديث، منها القدمي أنواعها، بكل اخلاصة السيارات املدينة داخل التنقل يف أساسي بشكل أيضا يستعمل

 للبيئة وتلوت مرورية اختناقات تسبب املقابل يف لكنها. اتمع شرائح ألغلب ومتاحة مناسبة وهي املدينة أرجاء كافة يف استخداما

  ). 2015 ،املواصالت وزارة( املدينة وأحياء مناطق كافة يف منها املستخدمة األعداد لكثرة نظرا



مجلة علوم البحار والتقنيات البيئية                          

 )2015-) (ديسيمبر2)، العدد (1المجلد (

   2015 القنوني وأخرون،

 

 -6A   كلية الموارد البحرية، الجامعة األسمرية اإلسالمية، ليبيا.

 

ISSN: 2413-5267 

 منها، أنواع عدة بطرابلس تتوفر حيث واهلوائية، النارية بنوعيها الدرجات هي املدينة يف استخدامها املالحظ األخرى الوسيلة

 االستعمال وسوء الضوضاء ناحية من البيئي وضررها االستعمال خطورة هي طرابلس مبدينة الدراجة استخدام مشاكل أهم ومن

 جانب ومن. العامة الطرق يف هلا خمصصة مسارات توفر عدم هو السليم بالشكل استعماهلا يعيق ما لكن املرورية، الشروط وفق

 سواء املستخدمة الوسائل لوقوف خيصص مكان فهو العامة والطرقات املسارات عن أمهية يقل ال مرفق احملطات توفر يعترب أخر

  . املستخدمة والسيارات احلافالت ووقوف سري حركة لتنظيم متاح يكون أن جيب عام أو خاص بشكل

 مدينة يف الطرقات فإن املختلفة املواصالت وسائل الستخدام طرابلس مدينة داخل العامة الطرقات مالئمة ومدى اتساع خيص فيما

 مركز كشوارع اإليطايل اجلنوب مدن إيل أزقته متيل قدمي معماري منط ذات مناطق فهنالك أخري إىل منطقه من ختتلف طرابلس

 قليله ولكنها جداً  متسعة املناطق بعض بينما عشر، التاسع القرن أوائل املدينة يف تواجد الذي االيطايل املعماري للنمط نظراً  املدينة

 اجلمعة سوق مبنطقة كأحياء التخطيط فيه ينعدم األخر والبعض جداً  ضيقه شوارعه األخر البعض بينما غشري، بن باب كمنطقة

 وضع فيمكن وعليه للسكان، وكثافة اتساعاً  العاصمة أحياء أكرب تعترب املنطقة هذه أن مع والعشوائية الضيقة الرتابية الطرق حيت

 وعدم مناطق، عدة يف أصال وانعدامه التخطيط سوء يف تتمثل بأا  مالحظته مت ملا وفقا طرابلس مبدينة املرورية للمشاكل خالصة

  .املناسبة املواصالت وسائل تنوع عدم إىل إضافة باملدينة، عديدة أماكن يف وقلتها املطلوبة باملواصفات حمطات توفر

   البيانات تجميع. 2.4

 من أكرت يظم حيت طرابلس جبامعة اجلامعي احلرم هو الرمسي الدوام أوقات يف مستمرة وبصفة للبشر يومي جتمع أكرب أن لوحظ

 من شخص 30,000 حوايل متوسطه ما جتمع إىل إضافة والعاملني التدريس هيئة أعضاء إىل إضافة وطالبة، طالب 75,000

 املثلى املرجعية النقطة هي طرابلس جامعة أن اعتبار  ميكن عليه). 2015 ،بوغريسأ( اجلامعي احلرم داخل يومياً  الفئات خمتلف

 تقسيم سيتم وهلذا املختلفة مبناطقها أنفسهم املدينة سكان هم اجلامعة وايل من املتنقلني أما. الدراسة هلذه عينة تكون أن املمكن

 وهلذا السرعة، أساسهما علي حتسب أن املمكن األساسيان العامالن مها واملسافة فالزمن اجلغرافية الناحية من مناطق عدة إيل املدينة

 من جمموعة طرح فيها مت الغرض هلذا خصيصا تصميمها مت استبيان استمارة طريق عن البحث هذا إلجراء الالزمة البيانات جتميع مت

 حمدد بشكل االستمارة هذه يف مت طرابلس، مبدينة املواصالت لنظام احلايل لوضعا على التعرف من التمكني شأا من األسئلة

  :التالية النقاط على الرتكيز

  .منها والرجوع اجلامعية، الكلية إيل الطالب إقامة حمل من للوصول املستغرق الزمن معرفة −

  .للجامعة للوصول املستخدمة املواصالت وسيلة نوع معرفة −

  .للجامعة للوصول املستخدمة املواصالت لوسيلة  الزمين العمر حتديد −

  . اجلامعة إىل الوصول بعد السيارة لركن مناسب مكان عن للبحث الالزم الزمن −
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  .املسائية الذروة وأوقات الصباحية، الذروة أوقات −

  .طرابلس مبدينة املستخدم املواصالت نظام أداء مستوى على الرضا مدى −

  .باملدينة املستخدمة املواصالت وسائل عن الناتج اهلواء تلوث خبطورة املواطنني إدراك مدى −

  النتائج ومناقشة التحليل. 5

 وزعت اليت االستمارات من% 90 من أكثر استالم مت حيث. باجلامعة الطلبة احتاد مبساعدة االستبيان استمارة واستالم توزيع مت

 التحليل بداية. مكتمل غري بشكل أو منطقيه غري تعبئه املعبأة أو معبئة الغري  النماذج إقصاء مراعاة مع جداً  مرضية نسبة وهي

 وهذا باملدينة احلايل املواصالت نظام علي راضيني غري الدراسة هذه يف املشاركني من% 96 حوايل أن جلي بشكل أوضحت

 املواصالت بأن اعتقاد علي العينة نفس من%  92 حوايل أن أيضاً  النتائج أشارت .البحث هذا ملواصلة ومشجع جداً  مهم مؤشر

 ألغلب وظاهرة واضحة التلوث مشكلة أن على واضح دليل وهذا املدينة يف اهلواء لتلوت الرئيسي املسبب هي املدينة يف املستخدمة

 ومدى الدراسة هذه إجراء أمهية تؤكد األولية النتائج بأن وضوح وبكل األوىل الوهلة منذ تربز هنا ومن الدراسة، هذه يف املشاركني

  .واملشاركة التجاوب يف الواضحة واجلدية العينة، جتاوب

 رقم يعترب وهذا اخلاصة السيارات مستخدمي من هم طرابلس جامعة طلبة من% 72 حوايل أن إىل البيانات حتليل أوضح

  ).1( باجلدول موضح هو وكما اجلامعة، طالب قبل من املستخدمة املواصالت وسائل باقي مبستخدمي مقارنة  جداً  كبري
  

  يوضح وسائل املواصالت اليت يستخدمها كل من الطلبة والطالبات ونسبة كل منها .1جدول 

  نسبة االستخدام %  نوع وسيلة المواصالت المستخدمة

  71.9  السيارة اخلاصة

TAXI 5.6 

IVECO 17.4  ركاب 

Mazda 2.4  ركاب  

  0.6  الدراجة اهلوائية

  0.6  حافالت اجلامعة

  0.9  علي األقداممشياً 

  0.6  الدراجة النارية

)، مما يؤثر سلبًا على البيئة 2( يتضح أبضا أن أغلبية وسائل املواصالت املستخدمة هي من طراز قدمي، وكما هو ظاهر يف اجلدول
  ويزيد من معدالت انبعاث الغازات امللوثة للهواء وهذا ما سيتم التحقق منه بإجراء التحليالت ذات العالقة.
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  يوضح نسب وأعداد وسائل املواصالت وأقدميتها .2جدول جج

  النسبة  نوع الوسيلة

  عمر وسيلة المواصالت المستخدمة

  سنوات 5أقل من 
سنوات وأقل  5أكتر من 

  سنوات 10من 
  سنوات 10أكتر من 

  %10  %30  60%  71.9%  السيارة اخلاصة

TAXI %5.6 %16 %28 %56 

IVECO  %17.4 5.1%  %37.6  %57.1  

 Mazda36.3%  54.5%  9%  2.4 %  ركاب  

  -  -  100%  0.6 %  الدراجة اهلوائية

  33.3%  66.6%  0%  0.6 %  حافالت اجلامعة

  -  -  -  0.9 %  مشياً علي األقدام

  - 50%  50%  0.6 %  الدراجة النارية

للسيارات اخلاصة أكرب من ) إىل أن عدد الطالبات املستخدمات 3أشارت نتائج التحليل أيضا وكما هي موضحة باجلدول (
عدد الطالب، وأنه من املعروف أن أغلب الطالبات يقوم ذويهم بنقلهم مما يؤدي إلرهاق مواطن أخر وتأخره عن العمل أما 
بالنسبة ملستخدمي سيارات األجرة اخلاصة فكلهم من الطلبة وذلك خلصوصية املدينة ووضع مواطنيها الديين واالجتماعي والعرف 

ذا األمر يشري بكل وضوح إىل أن االختناقات املرورية بالطرق العامة داخل املدينة سببها الرئيسي االستخدام املفرط السائد، ه
يالحظ أيضا أن وسيلة مواصالت األجرة مستخدمة من قبل الطلبة فقط، وكما نعلم أن دخل الطالب حمدود  .للسيارات اخلاصة

فتعترب هذه الوسيلة مكلفة ألغلب الطلبة فيلجأ العديد ممن ال ميلكون القدرة على استخدام هذه الوسيلة بصورة دائمة الستخدام 
  عيدها غري منتظمة مما قد يتسبب يف تأخر الطلبة عن حماضرام والتزامام.ولكنها تعترب وسائل متعبة ومواوسائل النقل العام 

  

  يوضح وسائل املواصالت املستخدمة ونسبة كل منا كال اجلنسني .3 جدول

  االستخدام من قبل الطالبات %  قبل الطلبة % االستخدام من  وسيلة المواصالت 

 65 35  السيارة اخلاصة

TAXI 100 - 

IVECO 39 61  ركاب 

Mazda 19 81  ركاب 

 - 100  الدراجة اهلوائية

 66  34  حافالت اجلامعة

 25 75  مشياً علي األقدام

 - 100  الدراجة النارية
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الشيء الغري طبيعي واملالحظ يف أغلب أحياء املدينة أن حتدث اختناقات مرورية وتتعطل حركة السري، وهذا ما يقود إىل التفكري يف 
نة طرابلس املستخدمة ال تسع ذلك الكم الكبري من وسائل املواصالت املتدفقة خالهلا. أغلب مناطق مديأن الطرق واملسالك 

   .)4(موضحة باجلدول 
 

  يوضح املسافة املقطوعة والزمن الالزم للتنقل ما بني اجلامعة ومناطق املدينة املختلفة .4 جدول

  اسم المنطقة
الجغرافي الموقع   متوسط الزمن الذي يستغرقه الطالب

  بالنسبة للجامعة
  المسافة بالكيلومتر

  رجوع (دقيقة)  ذهاب (دقيقة)

  12.67  شرق 58 42  تاجوراء

 9.45  مشال شرق 49 42  املدخل الشرقي (البيفي)

  6.38  مشال شرق 98 38  أبوستة

  7.2  مشال شرق 49 32  سوق اجلمعة (املركز)

 8.45  مشال شرق 65 45  سوق اجلمعة (عرادة)

 6.34  مشال 47 30  زاوية الدمهاين –النوفليني

 4.12  مشال 39 20  جامع الصقع

  6  مشال 51 30  شارع اجلمهورية

 6.18  مشال 72 28  ديسمرب 24شارع 

  8.56  مشال 45 30  شارع عمر املختار

 5.85  مشال 67 36  الظهرة –فشلوم

  3.14  مشال 51 23  باب بن غشري

  8  مشال غرب 50 28  شارع الصرمي

  9.45  مشال غرب 51  42  حي األندلس

 8  مشال غرب 68 26  املنصورة

  10.35  مشال غرب 37  30  قرقارش

 18  مشال غرب 76 49  غوط الشعال

 11.74  مشال غرب 65 55  احلي اإلسالمي

  10.3  مشال غرب 60 45  قرجي

  13.2  غرب 90 45  الدعوة اإلسالمية

  21  غرب 90 66  جنزور

  18.85  غرب 90 62  السراج

 18.3  غرب 107 80  السياحية

 7.4  غرب 90 40  غرغور

 5.13  غرب 63 45  أبوسليم

  5  غرب 40 48  اهلضبة القاسي

 13.1  غرب 60 45  الدرييب

  16  جنوب غرب 45 35  طريق املطار

  10  -  63  41  المتوسط
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كيلومرت،   10أن متوسط املسافة املقطوعة من قبل كل طالب هي حوايل  )4اجلدول (يتضح من خالل البيانات الواردة ب
دقيقة تقريباً، بينما يستغرق الطالب للرجوع من اجلامعة وبنفس املسافة إىل  41ويستغرق ذلك قدومًا للجامعة فرتة ما متوسطه 

يكون متوسط الزمن الذي يستغرقه الطالب للوصول للجامعة وللرجوع منها إىل خمتلف أحياء املدينة هو  دقيقة، وبذلك 63حوايل 
دقيقة أخرى تضيع من وقت الطالب مستخدم السيارة اخلاصة داخل احلرم اجلامعي حبثا عن  15دقيقة، إضافة إىل حوايل  52

دقيقة.  67لطالب اجلامعي يف املواصالت بشكل يومي ما يعادل مكان مناسب لركن سيارته، وبذلك يكون إمجايل الوقت الضائع ل
وبناءا على ذلك يكون إمجايل الوقت الضائع من الطالب يف التنقل فيما بني حمل سكنه ومكان تلقيه للعلم واملعرفة خالل كامل 

وقات اليت عادة ما يكون فيها أغلب فيما خيص ساعات الذروة الصباحية أي األبينما  فرتة دراسته اجلامعية يتجاوز األربعة أشهر.
% من الطالب يكون موعد قدومهم اىل اجلامعة فيما بني 82طالب اجلامعة يف طريقهم إىل حماضرام فقد اتضح أن حوايل 

  ) يوضح ذلك.5واجلدول ( 9والساعة  8الساعة 
  

  يوضح أوقات الذروة الصباحية .5 جدول

  12:00  11:00  10:00  9:00  8:00  7:00  الساعة

  - 1.8 %  6.9 %  %33.5  % 49.4  %8.4  النسبة

  

عدد أيام الدراسة وأن سنوات،  6على أساس أن متوسط فرتة الدراسة اليت يقضيها الطالب فعليا بأغلب كليات اجلامعة هي و 
إمجايل الوقت الضائع يف املواصالت يوميا يعادل عليه سيكون أشهر،  10عدد أشهر الدراسة يف السنة و يوم،  25يف كل شهر 

دقيقة، وبذلك يكون متوسط إمجايل الوقت الضائع يف املواصالت لكل طالب خالل فرتة دراسته اجلامعية يعادل  119
جامعة يوم أو أربعة أشهر تقريبا، تعترب وقتا ضائعا من حياة الطالب الدارس يف  124، أي ما يعادل حوايل دقيقة 178,500

  طرابلس.

فيما خيص أوقات الذروة املسائية أي أوقات رجوع الطلبة والطالبات من املدينة اجلامعية إىل مقار سكناهم فقد وجد أنه ما بني 
  ). 6% تقريباً، كما هو موضح باجلدول (85الساعة الواحدة وإىل الساعة الثالثة ظهراً وبإمجايل حوايل 

  

  

  يوضح أوقات الذروة املسائية .6 جدول

  5:00  4:00  3:00  2:00  1:00  12:00  الساعة

  2.2 % 8.3 %  19.6 %  49 %  %17.9  3 %  النسبة

  

أما فيما خيص حساب معدل انبعاث الغازات السامة الناجتة من عوادم وسائل املواصالت املستعملة من قبل طالب اجلامعة فقد مت 
التواصل مع عدة جهات تم مبجايل البيئة واملواصالت بالدولة الليبية ومل يتم التوصل إىل أي مرجع من شأنه أن يقود ملعرفة ذلك، 

عانة مبصادر عاملية مت استخدامها كمرجع ميكن إسقاطه على الوضع السائد يف مدينة طرابلس (معدالت وعليه  فقد متت اإلست
). واستنادا إىل ذلك مت حساب معدالت االنبعاث الصادر عن وسائل املواصالت املستخدمة من قبل طالب 2015اإلنبعاث، 

  .اجلامعة استنادا إىل نوعيتها وتاريخ صنعها
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من قبل طالب اجلامعة إمجاال يتوجب معرفة أعداد  وسائل املواصالت املستخدمةنبعاث الصادرة عن كامل وملعرفة معدالت اال
وسائل املواصالت املستخدمة باجلامعة بكامل كلياا، وميكن الوصول إيل ذلك من خالل البيانات اليت مت استنتاجها واحلصول 

طالب  75,000عدد اإلمجايل ألعداد الطلبة باجلامعة ككل هو حوايل عليها من حتليل البيانات السابقة، وعلى أساس أن ال
  ). 7وطالبة وفقا إلحصائية قسم التوثيق واملعلومات باجلامعة، وكما هي موضحة باجلدول (

  

  يوضح معدالت انبعاث العوادم من خمتلف أنواع وسائل املواصالت املستخدمة .7 الجدول

على ذلك مت استخدام النسب املئوية ألعداد الطلبة والطالبات املستخدمني ملختلف أنواع وسائل املواصالت يف عينة  وبناءا
)، وعليه مت إسقاط ذلك على إمجايل عدد الطالب بكامل كليات اجلامعة املتواجدة باحلرم اجلامعي، كما هو 1الدراسة (جدول 

الواردة باجلداول السابقة مت حساب معدالت االنبعاث حمل الدراسة، ووفقا ملا مت )، وباستخدام املعلومات 7موضح باجلدول (
  تالية:حتليله واحلصول عليه من بيانات حمسوبة، ميكن استخالص النقاط التالية، واليت ميكن استخدامها يف احلسابات والتحليالت ال

 كيلومرت تقريباً.  10وجد أن متوسط املسافة اليت يقطعها طالب اجلامعة  فيما بني اجلامعة واملناطق املختلفة باملدينة هو  −

  .دقيقة تقريبا 52وجد أن متوسط الزمن الذي يستغرقه كل طالب يف املواصالت يوميا هو  −

 ة.كم يف الساع 11وجد أن متوسط سرعة وسائل املواصالت املستخدمة هي  −

% مـن األعـداد الكليـة املسـجلة بقـوائم اجلامعـة حسـب 25اتضح أن أعداد الطلبـة القـادمني يوميـاً إىل احلـرم اجلـامعي هـو  −
 بيانات احتاد الطلبة جبامعة طرابلس.

 5,000معــدل املســافة املقطوعــة بــني حمــل ســكن الطالــب مــن خمتلــف أحيــاء املدينــة وصــوال إىل اجلامعــة ســنويا يســاوي  −

 كم)  5,000يوم دراسة يف الشهر يساوي  25× أشهر دراسة سنوياً  10× عدد املرات املقطوعة يف اليوم  2× كم   10(كيلومرت. 

  طن يف السنة. 3,123,937 سنوات يساوي  5معدل انبعاث الغازات من وسائل املواصالت اليت عمرها أقل من  −

 kg/km)2,499.15 ×0.25  ×km 5,000  = kg/ year3,123,937(  

  نوع الوسيلة
عدد 

  المستخدمين

  معدالت انبعاثها× عدد مستخدمي الوسيلة من هذا العمر 

  سنوات 10أكتر من   سنوات 5أكتر من   سنوات 5أقل من 

 kg/km 2,426.6 kg/km 1,617.7 kg/km 754.95 53,925  السيارة اخلاصة

TAXI 4,200 أجرة  kg/km 50.4 kg/km 117.6 kg/km 329.28 

IVECO )16 (13,050  راكب kg/km 5.19  kg/km 53.66 kg/km 93.14 

Mazda)12 (1,800  راكب  kg/km 1.21  kg/km 8.58 kg/km 8.98 

 kg/km 0.599 kg/km 0.4329 - 450  راكب) 45احلافالت (

 - kg/km 15.75 kg/km 18  450  الدراجة النارية

  kg/km2,499.15 kg/km 1,816.147   kg/km1,186.78  اإلجمــــــالــــــــي
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ســـــنوات يســـــاوي  10ســـــنوات وأقـــــل مـــــن  5معـــــدل انبعـــــاث الغـــــازات مـــــن وســـــائل املواصـــــالت الـــــيت عمرهـــــا أكـــــرت مـــــن  −
  طن يف السنة. 2,270.1837

 kg/km)1,816.147 ×0.25  × km 5,000 = Ton/year 2,270.1837(  

  .السنة/طن 1,148.3475سنوات يساوي  10معدل انبعاث الغازات من وسائل املواصالت اليت عمرها أكرت من  −

kg/km) 1,186.78×0.25 ×  km 5,000   = Ton/year1,148.3475(  

وبذلك يكون حجم إمجايل االنبعاث من عوادم خمتلف وسائل املواصالت املستخدمة من قبل طلبة جامعة طرابلس  −
 طن سنويا  6,878 تقريبايساوي 

اجلامعة واملتجه ذهابا وإيابا وبشكل يومي من مناطق خمتلفة تقع  أي أن نظام املواصالت املستخدم حاليا من قبل طالب وطالبات 

% من إمجايل حجم التلوث يف كامل ربوع الدولة الليبية، وذلك استنادا ملنشورات 12 كلها يف نطاق مدينة طرابلس يساهم حبوايل

 طن سنوي 59035تنتج حوايل  األمم املتحدة اخلاصة بالتلوث يف كافة دول العامل، حيث أشارت تلك املنشورات أن ليبيا

إذًا ووفقا للعوامل اليت مت التقييم على أساسها يف هذه الدراسة فان الوضع احلايل لنظام املواصالت  .)2015(الشبكة العنكبوتية 

 ):8املستخدم من قبل طالب اجلامعة ميكن استخالص أمهها يف اجلدول (

  خالصة بعض البيانات املتحصل عليها   .8جدول 

متوسط الزمن الذي يستغرقه الطالب لركن 

 سيارته  داخل الجامعة

متوسط الزمن المستغرق في 

 المواصالت لكل طالب في اليوم

متوسط المسافة المقطوعة لكل 

 طالب في اليوم الدراسي

متوسط معدل 

  سنوياالتلوث 

 طن  6878 كيلومرت  20 دقيقة 104  دقيقة 15

  

رتضنا جدال أن جامعة طرابلس ونظام مواصالا يشكالن دولة مستقلة لوحدها ودخلت يف التصنيف العاملي من ناحية ففلو ا

دولة حول العامل مشلها التصنيف، حيث أن حجم معدل  155) عامليًا من أصل 111حجم التلوث لتم تصنيفها يف املرتبة (

دمة من قبل طلبة وطالبات جامعة طرابلس وحدها يتساوي تقريبا مع معدل االنبعاث الصادر من عوادم وسائل املواصالت املستخ

لعل هذه املؤشرات  طن سنويا. 6,645) عامليا واليت تنتج حوايل 111، املصنفة حتت رقم ( األورغواياالنبعاث الصادر من دولة 

ن ناحية استيائه وعدم رضاه علي مستوى تقودنا بكل وضوح حلقيقة نظام املواصالت املستخدم باملدينة، وتدعم رأي املواطن م

  وسائل املواصالت املستخدم يف املدينة حالياً، وذلك وفقا ملا مت التوصل إليه مسبقا خالل هذه الدراسة.
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  المقترحات البديلة لحل مشكلة المواصالت في المدينة. 6

وسيلة مواصالت جديدة اقتصادية للطاقة صديقة للبيئة إن تصحيح مسار املواصالت حيتاج لتعديل خطوط السري، إضافة إلدخال 

سريعة الوصول، تتوافر على حمطات مستقلة ال ميكن عرقلتها بسهولة، ومنتظمة احلركة مع إمكانية تصحيح مستوي أداء الوسائل 

 املوجودة فعلياً يف هذه املرحلة.

األخالقية أا يف جمملها اجتازت مرحلة جمرد استخدام وسيلة وبالنظر للدول املتقدمة سواء من الناحية الفكرية أو الثقافية أو 

املواصالت اجليدة بل تعدت تلك املرحلة وأصبحًت تبحث عن طرق فعالة إلنتاج وسيلة مواصالت جيدة وحمافظة علي البيئة،  

من خالهلا الوصول بأقصى وهلذا يعترب هذا األمر من األمهية مبكان لكي يتم السعي وبكل جدية لتوفري وسائل مواصالت ميكن 

سرعه وأقل وقت ممكن، واملضي قدمًا لتوفري األجواء البيئية املناسبة للتعايش واحلفاظ علي سالمة اإلنسان والبيئة احمليطة به. 

 فاملهندسني الصناعيني جيب عليهم أن يضعوا نصب أعينهم االهتمام التام والرقي مبن حوهلم والدفع م خطوات إىل األمام وأن

يضيفوا مبدأ أخر ملبادئهم األساسية املعروفة واملتمثلة يف تصنيع املنتجات وتقدمي اخلدمات بأعلى جوده وأقل تكلفه ممكنة، وأن يعوا 

خطورة املوقف ويضعوا يف حسبام إضافة إىل عملية تصميم املنتجات وعمليات التصنيع ومتابعة العمليات اإلدارية والفنية 

نتاج والتصنيع، وأن يركزوا بكل جدية على احملافظة علي البيئة وسالمة كافة املوجودات يف جمال الصناعة املصاحبة لعمليات اإل

واإلنتاج، وتوفري اخلدمات كما هو احلال يف جمال هذا البحث، فاألجيال القادمة قد تولد وهي تعاين من مشاكل صناعاتنا احلالية، 

  .)2015 أخرون،(القنوين و ت املطلوبة يف حياتنا اليومية مكانياأو حىت االستخدام الغري جيد للوسائل واإل

اآلن وبعد ما اتضح من نتائج  كانت وإىل وقت قريب بعيدة عن احلسبان، أصبح اإلدراك أن حل املشكلة ال يكمن فقط 

إجياد مناخ خايل من الغازات  بإجياد حلول ملشكلة سرعة الوصول واحلد من إهدار الوقت،  بل جيتازه إيل احلفاظ علي البيئة وحماولة

الضارة بصحة اإلنسان، عليه وبعد البحث واملقارنة فيما بني وسائل املواصالت املستخدمة داخل املدن، وجد أن نظام املواصالت 

مبدينة طرابلس غري مكتمل وينقصه الكثري من التحديث، حيث أن هنالك عدة وسائل مواصالت تستخدم داخل املدن مبختلف 

عامل غري موجودة مبدينة طرابلس، وأمهها احلافالت وقطار املدن (املرتو)، وبناءا على ذلك يتم دراسة الوضع فيما لو مت إضافة دول ال

هذه الوسائل للمدينة وما مقدار التغيري الذي ممكن أن حيدث على سرعة الوصول والتلوث البيئي الصادر عن وسائل املواصالت 

  املستخدمة حاليا.

  استخدام الحافالت كأحد البدائل الستخدام السيارات الخاصة .1.6

احلافالت هي إحدى وسائل املواصالت املعروفة واملتداولة جداً يف أغلب مدن العامل، وهي غري موجودة مبدينة طرابلس، وكمـا نعلـم 
رنــة بالتعــداد الســكاين للمدينــة وقــد أن وضــع املواصــالت ــذه املدينــة يعــاين مــن عــدة مشــاكل وأمههــا معــدالت االنبعــاث العاليــة مقا
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يرجع ذلك ملواظبة أغلب سكان املدينـة السـتخدام السـيارات اخلاصـة. األمـر الـذي يشـري لعـدم وجـود وسـيلة مواصـالت عامـة الئقـة 
  ومناسبة، ومتاحة لكافة املواطنني.

ام الثقافية السائدة لديهم يخاصة، ومستو وعلى هذا األساس يعترب الرقي مبستوى قناعة املواطنني بصفة عامة والطالب بصفة 
باستخدام احلافالت العامة يف تنقالم من واىل اجلامعة فـإن الوضـع سـيكون األمـر خمتلـف بشـكل كبـري، علـي اعتبـار أن كـل حافلـة 

ن هنـاك حافلـة وبـذلك ال تكـو  1,667طالباً، فسـيكون عـدد احلـافالت املطلـوب لنقـل طـالب اجلامعـة هـو  45ميكنها نقل حوايل 
دقيقة يف كل مرة يأيت فيها الطالب إىل  15حاجة للبحث عن مكان لركن السيارة اخلاصة، الذي كان حيتاج من الطالب إىل حوايل 

اجلامعــة، وبالتــايل فــإن مســتوى اإلجهــاد والتــوتر ســيتناقص كثــرياً لــدى كافــة الطلبــة والطالبــات، ذلــك بســبب تنــاقص الــزمن املســتغرق 
  امعة، إضافة إىل أم سيكونون غري ذوي مسؤولية على قيادة السيارة والتعرض ألخطارها املتعددة. للتنقل من وإىل اجل

  أما خبصوص حجم التلوث السنوي املتوقع وفقا هلذا النظام املقرتح فسيكون كالتايل: 

معدل االنبعاث × جلامعة متوسط عدد الكيلومرتات املقطوعة يف السنة من خمتلف مناطق املدينة من وإىل ا× عدد احلافالت 
جرام ثاين  60× كيلومرت يف السنة   5,000× حافلة  1,667الصادر من عوادم احلافالت ، فسيكون حجم التلوث كالتايل: 

طن سنويا) من امللوثات اليت ممكن أن تصدر من عوادم  50كيلوجرام  (أي مبعدل   500,100أكسيد الكربون لكل كيلومرت = 
  قرتحة (احلافالت) كبديل للوضع احلايل.وسيلة املواصالت امل

فلو أن كل الطلبة توفرت هلم احلافالت للذهاب من وإىل اجلامعة كبديل الستعماهلم للوسائل املتاحة حاليا، فسوف خنفض نسبة 
طن تقريباً  59,035الغازات السامة يف نطاق جامعة طرابلس بنسبة كبرية، حيث أن نسبة الغازات املنبعثة يف ليبيا تقدر حبوايل 

طن سنويا من امللوثات، وعليه سيكون حجم  50وباستخدام احلافالت لنقل الطالب فسوف تنخفض نسبة االنبعاث إيل حوايل 
طن سنويا، وبناءا على ذلك ميكن أن تنتقل  52,207الغازات امللوثة اليت سيتم تفاديها باستخدام نظام النقل باحلافالت حوايل 

دولة مشلها هذا التصنيف  155) عامليا من جممل 61) للدول األكثر تلوثا يف العامل إىل املرتبة (52رتبة (الدولة الليبية من امل
  العاملي.

  استخدام قطار المدن (المترو) كأحد البدائل الستخدام السيارات الخاصة .2.6

مدينة حول العامل حسب  162ا تتواجد فقط يف هذه الوسيلة تعترب غري معهودة االستخدام يف كامل املدن الليبية، حيت أ
اإلحصائيات العاملية املنشورة حديثا، لذلك سيتم التطرق إليها ببعض التفاصيل للتعريف ا، من مت سيتم دراسة وضع املواصالت 

  نطاق مدينة طرابلس.باملدينة فيما إذا توفر استخدام قطار املدن كأحد البدائل الستخدام السيارات اخلاصة يف جمال التنقل يف 

إىل أنفاق تعترب مبثابة البنية األساسية لذلك مشروع، فالنفق بالنسبة للعربة كالشريان بالنسبة  حيتاج بشكل أساسي قطار املدن
لكريات الدم، حيت حييط ا بشكل اسطواين وتعرب العربة من خالله  فوق السكة املطروحة بأسفله، ويزداد القطر علي حسب 

القطار ونوعه أما امتداده فيمتد لعدة كيلومرتات معتمدا يف ذلك علي طول خط السري الواقع حتت األرض، ويعتمد عمقه حجم 
   .علي نوع املشروع والطبيعة اجليولوجية لألرض



مجلة علوم البحار والتقنيات البيئية                          

 )2015-) (ديسيمبر2)، العدد (1( المجلد

  مواصالت............................الرؤية هندسية لواقع المؤثرات السلبية الناتجة عن وسائل 

  

 -15A   .ليبيا، الجامعة األسمرية اإلسالمية ،كلية الموارد البحرية

 

ISSN: 2413-5267 

  )2015(املوسوعة احلرة، يوضح الشكل العام لعربة قطار املدن   .2 شكل

الوضع خمتلف جدا، وسيكون الوفر يف الوقت ذا قيمة مبكان مما يف حالة استخدام الطلبة لقطار املدن كبديل للنظام احلايل سيكون 
وغالبا ما تكون العربة ، جيعل التفكري يف إقامة مشروع املرتو يف مدينة طرابس من األمهية مبكان إلدراجه من األولويات اإلسرتاتيجية

  ) يوضح مقدار الوفرات املتوقعة.9واجلدول ( .)2015 أخرون،(القنوين و  راكب 400على استيعاب حوايل الواحدة قادرة 

يوضح اجلدول السابق خالصة البيانات اليت مت الوصول إليها، موضحا أن الزمن املتوقع لتنقل الطالب من حمل سكناه إىل احلرم 
دقيقة ميكن  79دقيقة، أي بفارق  104دقيقة، بينما كان حيتاج ولنفس الغرض حوايل  25اجلامعي باستخدام املرتو هو حوايل 
سب وفعال، إضافة إىل تفادي كل مصادر التوتر واإلجهاد واإلزعاج اليت تصدر من استخدام للطالب االستفادة منها بشكل منا

وسائل املواصالت التقليدية واملستخدمة يف املرحلة الراهنة، وعليه فإنه ميكن للطالب أو الطالبة االستفادة من هذا الوقت يف أمور 
  أخرى لصاحل العملية التعليمية. 

  . اإلستنتاجات7

  استنادا إىل ما مت احلصول عليه من نتائج، فإنه ميكن استنتاج النقاط التالية:

 % من املشاركني يف هذه الدراسة غري راضيني علي نظام املواصالت احلايل باملدينة. 96أشارت الدراسة إىل أن حوايل  −

% من عينة الدراسة علي اعتقاد بأن املواصالت املستخدمة يف املدينة هي املسبب  92أشارت النتائج أيضًا أن حوايل  −
 الرئيسي تلوت اهلواء. 

% مـن طـالب جامعـة طـرابلس يسـتخدمون السـيارات اخلاصـة يف التنقـل فيمـا 70 أكثر مـنأشارت نتائج البحث إىل أن  −
 ية.بني حمل سكناهم وكليام اجلامع

 10والسـاعة  9% من طالب جامعة طرابلس يـأتون للجامعـة فيمـا بـني السـاعة 80اتضح من حتليل البيانات أن حوايل  −
 صباحا.

% مــن طــالب جامعــة طــرابلس يغــادرون احلــرم اجلــامعي فيمــا بــني 85اتضــح مــن خــالل ســرد نتــائج التحليــل أن حــوايل  −
 الساعة الواحدة والساعة الثالثة ظهرا.
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  مقارنة بني النظام احلايل للمواصالت باملدينة والنظام البديل املقرتح (املرتو) .9 جدول

 اسم المنطقة
عدد الكيلومترات 

 في الوضع الحالي

 متوسط الزمن الالزم لقطع المسافة بالدقائق
عدد الكيلومترات 

باستخدام 

 (المترو)

الزمن الالزم 

 رجوع من الجامعة ذهاب إلي الجامعة بالدقائق

 14 11 37 30 10.35 قرقارش

 13 9.78 51 42 9.45 حي األندلس

 10 7.3 90 40 7.4 غرغور

 6 4.7 63 45 5.13 أبوسليم

 5 3.7 40 48 5 اهلضبة القاسي

 2 1.5 39 20 4.12 جامع الصقع

 6 4.7 98 38 6.38 أبوستة

 16 11.8 58 42 12.67 تاجوراء

 12 8.6 49 42 9.45 البيفي

غشريباب بن   3.14 23 51 2.6 4 

ديسمرب 24  6.18 28 72 5.5 8 

 9 6.5 45 30 8.56 ش.عمر املختار

 12 8.4 60 45 13.1 الدرييب

 23 16.7 45 35 16 طريق املطار

 16 12.1 90 45 13.2 الدعوة اإلسالمية

 30 21.5 90 66 21 جنزور

 34 17.8 90 62 18.85 السراج

 23 16.8 107 80 18.3 السياحية

 29 14.4 76 49 18 غوط الشعال

 16 11.7 65 55 11.74 احلي اإلسالمي

 12 9 60 45 10.3 قرجي

 9 6.4 68 26 8 املنصورة

 7 5.4 50 28 8 شارع الصرمي

 6 4.2 51 30 6 شارع اجلمهورية

الظهرة –فشلوم   5.85 36 67 5.2 7 

الدمهاين –النوفليني   6.34 30 47 6.1 8 

(املركز)سوق اجلمعة   7.2 32 49 5.1 7 

 10 7.4 65 45 8.45 سوق اجلمعة (عرادة)

 12.6 8.7 63 41 10 المتوسط
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أشهر يف التنقل فيما بني حمل سـكنه ومكـان دراسـته خـالل  4اتضح أن طالب اجلامعة يف مدينة طرابلس يستغرق حوايل  −
  فرتة دراسته اجلامعية.

للتنقل مـن وإىل اجلامعـة يضـيع مـن وقتـه حـوايل ربـع سـاعة يوميـاً داخـل احلـرم اتضح أن الطالب املستخدم لسيارته اخلاصة  −
  اجلامعي للبحث عن مكان مالئم لركن سيارته.

أشارت حتاليل البيانات إىل أن مقدار الغازات املنبعثة من وسائل املواصـالت املسـتخدمة مـن قبـل طـالب جامعـة طـرابلس  −
  دار االنبعاث بدولة ألوروغواي.طن سنويا وهو ما يعادل مق 6,878فقط حوايل 

كيلومرت يف الساعة أما يف النظام البديل املقرتح فمتوقع أن   11املعدل العام للسرعة يف نظام املواصالت احلايل باملدينة هو  −
  كيلومرت يف كل ساعة، أي بزيادة مخسة أضعاف.  45يكون 

إمجايل الوقت الذي يتم توفريه لكل طالب وطالبة من وقته الضائع حاليا يف حالة استخدام نظام قطار املدن هو حوايل  −
 وربع يومياً، ميكن للطالب االستفادة منها بشكل أكثر فائدة وفعالية.ساعة 

  

  . التوصيات8

تقييم الوضع احلايل من ناحية مقدار الوقت الضائع، بعد دراسة مشكلة نظام املواصالت املستخدم من قبل طلبة جامعة طرابلس و 
وكمية الغازات السامة املنبعثة من عوادم السيارات املستخدمة، فإنه ميكن سرد النقاط التالية يف صورة توصيات ميكن أن تكون 

  أساسا للتحسني والرقي باملستوى حمل الدراسة:

من مستخدمي وسائل املواصالت األخرى، ولو بشكل تدرجيي، إدراج نظام التنقل باحلافالت حبيث يغطى نسبة كبرية  −
فكلما تناقص عدد املستخدمني لوسائل املواصالت التقليدية املستخدمة حاليا من قل طالب اجلامعة وتزايد عدد 

ث املستخدمني للبدائل املقرتحة، فإن ذلك سيساهم وإىل حد كبري يف احلد من الوقت الضائع والتقليل من مستوى التلو 
  البيئي الصادر من عوادم وسائل املواصالت.

مواصلة العمل على استكمال مشروع قطار املدينة حيث أنه سيساهم يف حل أغلب مشاكل املواصالت من حيث  −
 سرعة الوصول واحلد من مستوى التلوث البيئي.

املدينة اجلامعية ومبا يتناسب  إنشاء مواقف وحمطات خاصة بركن السيارات وبأبعاد قياسية مناسبة مبختلف مناطق وأرجاء −
وأعداد السيارات املستخدمة، والعمل على إجياد خطط مستقبلية لتهيئة شوارع مدينة طرابلس للتعامل الفعال مع نظامي 

 املواصالت املقرتحة.  

وقت املتاح العمل على نشر ثقافة جديدة مبا يساهم يف الرقي مبستوى املواطن وتوعيته بأمهية االستفادة القصوى من ال −
وعدم هدر الوقت يف التنقل والسري يف الطرقات، وتعريفه مبقدار ومستوى التلوث الذي ينتج عن استخدام وسائل 

 املواصالت املستخدمة يف الوضع الراهن.

  



مجلة علوم البحار والتقنيات البيئية                          

 )2015-) (ديسيمبر2)، العدد (1المجلد (

   2015 القنوني وأخرون،

 

 -18A   كلية الموارد البحرية، الجامعة األسمرية اإلسالمية، ليبيا.

 

ISSN: 2413-5267 

  المراجع

  قائمة المراجع العربية

 .إدارة التوثيق واملعلومات، جامعة طرابلس ).2015وائل ( أبوغريس

  مسئول شؤون الطلبة. ).2014( طلبة جامعة طرابلس حتادإ

 معلومات متفرقة. ).2015(املوسوعة احلرة 

وسائل املواصالت يف نطاق جامعة طرابلس ومدى تأثريها يف  ).2015( سراج مراد القنوين، حمـمد فـريد القبالوي، رجب عبداهللا حكومة

  .ليبيازلينت،  /ديسمرب،17-15 البيئة، اجلامعة األمسرية اإلسالمية،مستوى التلوث البيئي يف ليبيا، املؤمتر الثاين لعلوم 

 وفق مهتمني مبعدالت اإلنبعاث الصادرة عن وسائل املواصالت باململكة املتحدة معدالت االنبعاث ).2015( شبكة املعلومات الدولية

  ]./http://www.carpages.co.uk/co2 [الرابط:

   ليبيا.منشورات سنوية، إدارة الشركة بذات العماد، طرابلس، ).2014( للنفط والغاز هشركة مليت

 فريق ميديا ميدان الشهداء للتصوير الفوتوغرايف. ).2015( ميديا ميدان الشهداء

  .أنفاق طرابلسمطبوعات خبصوص مرتو  ،النقل الربي شؤون وزارة املواصالت بالدولة الليبية، ).2015(وزارة املواصالت 

  األجنبيةالمراجع قائمة 

Hokoma R., and Bindra S. (2004a). Challenges & Opportunities of Automobile Pollution Control in 
Developing Countries. Proceedings of the International Conference on Industrial and 
Commercial Use of Energy Conference, Western Cape, South Africa. 

Hokoma R., and Bindra S. (2004b). Challenges & Opportunities of Automobile Pollution Control in 
Developing Countries. Proceedings of the International Conference on World Renewable 
Energy Congress VIII (WREC VIII), Denver, Colorado, USA. 

 


