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ملخـــص الدراســة
تم تناول مشكلة وكوث ا ثرقكال ثرةافك نكق منقهك وكةناذ ولكان الرك مكن ك ل
قةفع ك ثرمهككالا ثرقةفعف ك وثرةش كاف ذ وتوصفعنككا و

ان ككناذ نككق منقه ك وككةناذ وةككالر

عارجك ككد ثر ثاو ك ك لك ككال ثرمشك ككلة مك ككن ثرمنهك ككوا ثرج ثانك ككق ةا وك ككارف

وثرمنك ككالج ثرتك ككق

توت منا ثرج اثنفا نق مثل لال ثر اثواد.
فتضك ك مك ككن ك ك ل ل ككالث ثرةوك ككا ون ثرمهك ككالا ثرقةفعفك ك وثرةش ك كاف نك ككق منقه ك ك
ثر ثاوك ت تةك

مككن وفككا تلثفالككا عةككب والك ثرمالةككاد نفنككا .ورعككل ولككم ثر

ككان

ثرقةفعفك ك ن ككق ثرمنقهك ك ت ككلثف ث؛ا عة ككب ثروالك ك ي ل ككق ثرلثة ككان ثرامةفك ك ثرثاةتك ك وثرمتوالك ك ذ
وثرموماة ةك"امال صال " نق شكمال وركا شكعةف وكةناذ ومكا ثر

كان

ثرةشكاف ي ننكق

تت ث ل رت ةل منهوم وثو ة متلامة من ثروالك وثالنتهكالذ ن ركم تلكن وكةةا؛ نكق لكال
ثروال لاند نتفج رناذ وثرتق من ولم مشالةنا ووث ا ثرقال ثرةاف .

تنوعد وكوث ا ثرقكال نكق شكعةف وكةنا مكن وفكا قافهك وووعنكاذ لمكا تنوعكد
ث ض كاثا ثرناجم ك عننككاذ ووككجةد نوككةا؛ ال ةككل

(ثرةشاف وثرما ف ) نق ث اةع ونوثد ث

فاة.

ةنككا وفاو كا؛ ةلملانفككاد منقه ك ثر ثاو ك

وش ّلل ثرةفةفون ثراللوا مكن الو ث عمكاا ثرمتووكق ذ(02-02وكن ) وثرموهوكون

ممن فومةون ثرمؤل د ثرجامعف رارةفك ثرمتضكاافن مكن ثروكوث ا وثرموكؤورون عننكاذ
ثرمو ككتوا ة م ككن ثرفك ككاةان ولك ككوافا –
لم ككا و ككجةد ثروك ككفااثد ثر ا ك ك و فث ك ك ثر نك ككعذ و ر

تو ف ث؛ -ولةا ثرنو

من وفا ثرتعاض رووث ا ثرقال.

وتتوككاود ث صمنك ك عة ككب مك ك ثا ثرع ككام وث ملنك ك ةمنقهك ك ثر ثاوك ك ن ككق عك ك وو ككو

وكوث ا ثرقككالذ ورككووه تلثالككا ةة ثفك موثوككم ثاجككاصثد وثرعقك د ثر ككفوف ذ وةو ككول
معك الد ثروالك رككب الاوتنككا عنك ننافك ووثنكاا وككاعاد ثرك وثم ثراوككمقذ ونككق منت ك
ث وككةو تو ف ك ث؛ذ ولككالر تككلثاد ثرو كوث ا ةااتوككا لثان ك ثروال ك عةككب ةعككض ثرقككالذ
ووجةد وعةب موتوفاتنا نق تهاقعاد وم ث ل لال ثرقال.
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مثككل صو ك

ثرلثةككان ثرامةف ك عةككب لككال ثرقككال ولككم ث وككةا

ثرق ككال ن ككق منقهك ك ثر ثاوك ك ذ ةفنم ككا ل ككان عك ك م ثالنتة ككا وثرو ككاع ن ككق

ثرقةفعف ك رو كوث ا
ك ك ثاة ث و ككةا

ثرةشاف ثرمؤ ف رفنا.
وو ثوتاح ثرةاوا ونل لال ث وةا

ةعض ثروةول رةتهةفل من ووث ا ثرقال

نق منقه ثر اثو ذ وو ّ مد وفضا؛ ةعض ثرتو فاد رتوهفل الر .
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The summary of the study
The present study manifests the problem of the traffic accidents
in Sebha Shabea , demonstrating the major effects of human and
natural aspects on road accidents .

Therefore, the study attempts to put a remedy for such a
problem from the Geographic point of view.
The study clarifies that the human and the natural factors
are different in rates of it’s effect on the movement of the
vehicles in Sebha.

Thus the most important natural characteristics that affect
the movement of vehicles are the sand-dunes which are called
Zellaff sands. Zellaf sands locate in North and West of Sebha
Shabea.
The human characteristics are also unified to form a
complete system, which plays a vital role in the movement of
the vehicles

Furthermore, these human characteristics are either to be the
main reason for this movement or as a result for it.
Consequently, this movement results the road accidents.

The traffic accidents in Sebha are verified through it’s
occurrence as well as the damage that it results or causes .
As a result, the accidents in the place of the study record
acceptable rates comparing with the qualification of the place of
study in the last four years.
-ج-

Therefore, Libyan young males and the graduated employers are
almost the victims, and they can be considered as the main
factors in the occurrence of such accidents.
Moreover, the study finds out that most of the damaged
vehicles are modern and imported from Japan and Korea.
Also, the time plays a very important role in the
determination of the traffic accidents.

However, the number of the accidents increases at the beginning
of the vocations and summer holidays, as well as the end of the
official time work and at mid-week.
The study shows that, the number of the traffic accidents
increase in the roads that are crowded, specially at the beginning
of the roads and at the cross roads.

Nevertheless, the movement of
sands across the roads
contributes in the occurrence of some traffic accidents.
Moreover, the study demonstrates that some drivers who
are not enough, and those who drive very fast, maximize the
occurrence of the accidents.

Finally, in the light of these reasons the researcher suggests
some solutions to minimize the traffic accidents in Sebha and
presents some recommendations to achieve these solutions.
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