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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات 
ُ
للوظائف   عام رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة   (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية   ي القرن الحادي والعرسر
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال  (Donkor, 2018)مرضية أو أشعة تصويرية .  الدموية بناء عىل أدلة

ي الوعاء  
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار فز

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي  الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية 
ُ
فّية". وت ز اليز

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
% من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة ٨٧أو خ

ز لم يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  نطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة   TOAST        لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)   

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز % ١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم  

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة  

 . ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنتهي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    
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 الملخص: 

ابطتان، فكالهما يحدث  تغير المناخ والزراعة . حيث يؤثرهما عمليتان مي  تغي   عىل النطاق العالىمي
ي معدالت الحرارة بعدة طرق منها:  الزراعة عىل المناخ

ات فز التقلبات المناخية  ، هطول األمطار  ،التغي 
ي  الشديدة

ات فز ي  اآلفات مثل: موجات الحر؛ التغي 
ات فز ي أكسيد الكربون واألمراض؛ التغي 

ي   غاز ثنائ 
الموجود فز

ات ز ي  طبقة األوزون الغالف الجوي وتركي 
ات فز لبعض األطعمة  الجودة الغذائية القريبة من سطح األرض؛ التغي 

ي 
ات فز  . مستوى سطح البحر  والتغي 

ات بش ي جميع أنحاء العالم. يؤثر تغي  المناخ بالفعل عىل الزراعة، وتظهر هذه التأثي 
ومن المحتمل  كل متفاوت فز

عىل  ي  سلت  بشكل  المستقبل  ي 
فز المناخ  تغي   يؤثر  المحاصيل أن  ي  إنتاج 

عرض  الدول فز خطوط  عىل  تقع  ي 
الت 

ي 
ات فز ز أن التأثي  ي حي 

 .أو سلبيةقد تكون إيجابية  خطوط العرض الشمالية منخفضة، فز

 

Abstract : 

Climate change and agriculture are interdependent processes, both of which are occurring on a global 

scale. Where climate change affects agriculture in several ways, including: changes in temperature rates, 

precipitation, and severe weather fluctuations such as: heat waves; changes in pests and diseases; 

changes in atmospheric carbon dioxide and near-surface ozone concentrations; Changes in the 

nutritional quality of some foods and changes in sea level. 

Climate change is already affecting agriculture, and these effects are felt unevenly around the world. It 

is likely that future climate change will negatively affect crop production in countries located at low 

latitudes, while the impacts in northern latitudes may be positive or negative. 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات 
ُ
للوظائف   عام رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة   (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية   ي القرن الحادي والعرسر
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال  (Donkor, 2018)مرضية أو أشعة تصويرية .  الدموية بناء عىل أدلة

ي الوعاء  
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار فز

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي  الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية 
ُ
فّية". وت ز اليز

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
% من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة ٨٧أو خ

ز لم يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  نطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة   TOAST        لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)   

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز % ١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم  

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة  

 . ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنتهي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

 المقدمة: 

طبيعية   التحوالت  هذه  تكون  قد  الطقس.  وأنماط  الحرارة  درجات  ي 
فز األجل  طويلة  التحوالت  المناخ  بتغي   يقصد 

، أصبحت األنشطة   ي الدورة الشمسية. ولكن، منذ القرن التاسع عرسر
ات فز فتحدث، عىل سبيل المثال، من خالل التغي 

ية المسبب الرئيسي    .لتغي  المناخ، ويرجع ذلك أساًسا إىل حرق الوقود األحفوري، مثل الفحم والنفط والغاز البرسر

ي تعمل مثل غطاء يلتف حول الكرة األرضية، مما يؤدي إىل  
ينتج عن حرق الوقود األحفوري انبعاثات غازات الدفيئة الت 

 .حبس حرارة الشمس ورفع درجات الحرارة 

ي أكسيد الكربون والميثان. تنتج هذه الغازات، عىل سبيل  تشمل أمثلة انبعاثات غازات الدفيئ 
ي تسبب تغي  المناخ  ثائز

ة الت 
ي من األعشاب  

. يمكن أيضا أن يؤدي تطهي  األراضز ي
ين لقيادة السيارات أو الفحم لتدفئة المبائز ز المثال، عن استخدام البيز

ي أكسيد الكربون. وتعتي  مداف 
ات وقطع الغابات إىل إطالق ثائز ن القمامة مصدًرا رئيسًيا النبعاثات غاز الميثان.  والشجي 

ز مصادر االنبعاث الرئيسية  ي من بي 
ي والزراعة واستخدام األراضز

 .ويعد إنتاج واستهالك الطاقة والصناعة والنقل والمبائز

ي معدل حالة الطقس يحدث لمنطقة معينة. معدل حالة الطقس    تغي  
ي  مؤثر وطٌول المدى فز

ٌ
المناخ هو اي تغ

اتها ومواردها   .يمكن ان تشمل معدل درجات الحرارة، معدل التساقط، وحالة الرياح بعدما كانت األرض تعج بخي 
دد السكان تزايد متطلباته الحياتية، أخذ الطبيعية كمرتع لإلنسان القديم محدود الطلبات الحياتية، ومع تزايد ع

ات مناخية لم يدركها آنذاك  ي وغي  منظم وغي  علىمي مما تسبب بحدوث تغي 
ف تلك الموارد بشكل عشوائ  ز يستيز

الحرارة  درجات  وارتفاع  والجفاف  طبيعية كاألعاصي   بكوارث  يستشعر  بدأ  حت   الطبيعية  الموارد  ة 
بسبب كير

 البسيطة. والمجاعات ببعض البقع عىل 

وة   الير ع 
ّ
توز مؤثرة عىل  رئيسية  وإقليمية عوامل  ات موسمية  تغي ّ من  وما يصحبها  والطقس  المناخ  ات  تغي ّ  

ّ
تعد

يتّم استهالكها   ي 
الت  اوات ومنتجات األلبان واللحوم  العالم، فالخضز أنحاء  ي جميع 

الحيوانية والنباتية وتطّورها فز
لكون قريب،  مكان  من  ي 

تأئ  ال  قد   ّ يومي بعض   بشكل  إلنتاج  المناسبة  المناخية  الظروف  يحمل  ال  المكان  ذلك 
ي القرب 

المحاصيل الزراعية او تربية أنواع معّينة من الحيوانات، فعىل سبيل المثال، ال يمكن زراعة جوز الهند فز
ي المناطق الصحراوية

 فز
ّ
ات، وال يمكن زراعة األرز  .من البحي 

ات غازات الدفيئة بلغت أعىل مستويا ز ي سنة تركي 
 تها منذ مليوئز

ا بمقدار  
ً
ي االرتفاع. ونتيجة لذلك، أصبحت الكرة األرضية اآلن أكير دفئ

درجة مئوية عما كانت    1.1واالنبعاثات مستمرة فز
ي ) 

. وكان العقد الماضز ي أواخر القرن التاسع عرسر
ا عىل اإلطالق 2020- 2011عليه فز

ً
 .( األكير دفئ

ي أساًسا ارتفاع درجات الحرارة، ولكن ارتفاع درجة الحرارة ليس سوى بداية  يعتقد الكثي  من الناس أن تغي   
المناخ يعتز

ي  
ات فز ي منطقة واحدة قد تؤدي إىل تغيي 

ات فز ء متصل، فإن التغيي  ي
القصة، وألن األرض عبارة عن نظام، حيث كل شر

 .جميع المناطق األخرى 

ز أمور أخرى، الجفاف الشد  يد وندرة المياه والحرائق الشديدة وارتفاع مستويات سطح  تشمل عواقب تغي  المناخ، من بي 
ي  ي والعواصف الكارثية وتدهور التنوع البيولوج   .البحر والفيضانات وذوبان الجليد القطت 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات 
ُ
للوظائف   عام رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة   (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية   ي القرن الحادي والعرسر
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال  (Donkor, 2018)مرضية أو أشعة تصويرية .  الدموية بناء عىل أدلة

ي الوعاء  
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار فز

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي  الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية 
ُ
فّية". وت ز اليز

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
% من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة ٨٧أو خ

ز لم يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  نطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة   TOAST        لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)   

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز % ١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم  

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة  

 . ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنتهي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

 الناس يعانون من تغي  المناخ بطرق شت ّ 

البعض منا أكير عرضة    يمكن أن يؤثر تغي  المناخ عىل صحتنا وقدرتنا عىل زراعة األغذية والسكن والسالمة والعمل. 
ة والبلدان النامية األخرى. لقد ساءت الظروف   ي الدول الجزرية الصغي 

ات المناخ، مثل األشخاص الذين يعيشون فز لتأثي 
مثل ارتفاع مستوى سطح البحر وتسلل المياه المالحة إىل درجة اضطرت فيها مجتمعات بأكملها إىل االنتقال، كما أن  

ات الجفاف الطويلة ت  ز بسبب المناخ في  ي المستقبل، من المتوقع أن يرتفع عدد "الالجئي 
 ."عرض الناس لخطر المجاعة. فز

ي ظاهرة االحتباس الحراري مهمة 
 كل زيادة فز

ي سلسلة من 
ز عىل أن الحد من ارتفاع درجة   فز ز الحكوميي  تقارير األمم المتحدة، اتفق اآلالف من العلماء والمراجعي 

ات المناخية والحفاظ عىل مناخ    1.5يزيد عن    الحرارة العالمية إىل ما ال  درجة مئوية سيساعدنا عىل تجنب أسوأ التأثي 
بحلول   درجة مئوية   2.8ارتفاع درجة الحرارة بمقدار   صالح للعيش. ومع ذلك، تشي  السياسات المعمول بها حالًيا إىل 

 .نهاية القرن 

ي تسبب تغي  المناخ من كل منطقة من ا 
ي االنبعاثات الت 

 بكثي   تأئ 
لعالم وتؤثر عىل الجميع، لكن بعض البلدان تنتج أكير

ي تنتج أقل قدر من االنبعاثات تولد  
ها، حيث أن المائة دولة الت  ي المائة فقط من إجماىلي االنبعاثات، بينما    3من غي 

فز
ي تنتج أكي  قدر من االنبعاثات تولد  

ة الت  ي المائة من االنبعاثات. يجب عىل ا   68البلدان العرسر
لجميع اتخاذ إجراءات  فز

ة العمل   ي أكي  قدر من المشكلة يتحملون مسؤولية أكي  لمبارسر
بشأن المناخ، لكن البلدان واألشخاص الذين يتسببون فز

 .بشأن المناخ 

  اإلنتاجية النباتية 
 
 أهمية العوامل المناخية ف

م بنمّو المحاصيل الزراعية المختلفة، فعادة ما تحتاج بذور النباتات لنسبة  
ّ
يعتي  المناخ هو العامل األساشي المتحك

ل 
ّ
ل نمو أجزاء النبات من ساق وأوراق وجذور عىل معد

ّ
ي  ها للنمّو، كما يعتمد معد ز رطوبة ودرجة حرارة معّينة لتحفي 

ال تحتاج لضوء  ي 
والت   ّ ي

الضوئ  البناء  توضيع هذه  عملية  ويمكن  الكربون،  اكسيد  ي 
وثائز والرطوبة  والحرارة  شمس 

 : ي
ي ما يأئ 

 العوامل فز

 الضوء  •

ي المسؤولة عن تصنيع الغذاء للنبات وإنتاج مادة الكلوروفيل  
ي عملية البناء الضوئ 

يعتي  الضوء العنض األساشي فز
الضوء(،   باتجاه  نموه  ي 

فز النبات  )توجه  الضوي  االنتحاء  ر عىل 
ّ
يؤث ، كما  األخضز لونها  النباتات  أوراق  تعطي  ي 

الت 
ي )التغي    وعملية النتح، وامتصاص المعادن والمواد الغذائية

ز أجزاء النبات. إضافة إىل التشكل الضوئ  وانتقالها بي 
ة الضوء 

ّ
 شد

ّ
 لنوع وشدة الضوء(، وعملية انفصال أزهار النبات وتساقطها، ولهذا فإن

ً
ي تطور وشكل النبات تبعا

فز
ات له الذي يسقط عىل النبات ونوعيته )من حيث أطواله الموجية المناسبة للنبات( باإلضافة لمدة تعرض النب

 تعد جميعها عوامل رئيسية لنمّو النبات وتطّوره. 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات 
ُ
للوظائف   عام رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة   (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية   ي القرن الحادي والعرسر
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال  (Donkor, 2018)مرضية أو أشعة تصويرية .  الدموية بناء عىل أدلة

ي الوعاء  
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار فز

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي  الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية 
ُ
فّية". وت ز اليز

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
% من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة ٨٧أو خ

ز لم يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  نطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة   TOAST        لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)   

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز % ١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم  

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة  

 . ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنتهي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

 درجة الحرارة  •

ودة او السخونة للمادة وتقاس بوحدة سيلسيوس   درجة الحرارة عن مستوى الي 
ّ
، وتؤثر   (F)أو فيهرنهايت  (C)تعي 

ي وعمليات النتح، والتن
ي النبات ابتداًء من التمثيل الضوئ 

، درجة الحرارة عىل عمليات النمو فز ز وتي  س، وإنتاج الي 
ّ
ف

ي عملية 
ي البذور، وفز

ي كرس طور الُسبات فز
 فز
ُ
 رئيسيا

ً
وانتقال المواد الغذائية داخل النبات، كما وتلعب الحرارة دورا

ز   ي   50إىل    0إنباتها، وتحتاج المحاصيل الزراعية إىل درجات حرارة متفاوتة بي 
درجة مئوية، وتتفاوت النباتات فز

ز من   درجات الحرارة حسب نوعها. وعند النظر إىل تأثي  درجات الحرارة عىل النبات نجد أنه حاجتها لنطاق معي ّ
ي النبات بسبب تزايد رسعة التفاعالت الكيميائّية ونشاط 

ّ فز ي
مع ازدياد درجة الحرارة تتسارع عملّية البناء الضوئ 

الت  10اإلنزيمات فيها، فمع كل زيادة بمقادر   ي الحرارة تزداد 
النبات بمقدار درجات مئوية فز ي 

فاعالت اإلنزيمية فز
 سيؤدي إىل نتائج 

ً
 أو انخفاضا

ً
 النبات سواء ارتفاعا

ّ
، لكّن تجاوز درجات الحرارة للحد المناسب لنوع

ً
الضعف تقريبا

وتينات واإلنزيمات  ها المناسب يؤدي لتفكك الي 
ّ
ي نمو النبات وتطّوره،. فارتفاع درجات الحرارة فوق حد

عكسية فز
ي النبات،  

بة فز ي الي 
ها المناسب سيصعب عىل الماء حركته ويزيد من لزوجته فز

ّ
وانخفاض درجات الحرارة عن حد

فتضعف قدرة النبات عىل امتصاصه، كما يمكن أن يتجّمد الماء إذا انخفضت درجة حرارته إىل ما دون الصفر مما 
 يؤدي لتمّزق جدران الخاليا النباتية.  

 الهواء  •

ي طبقة ال 
وبوسفي  من  يتكّون الهواء فز

ز و  21ي  ز و78% أكسجسي  وجي 
% من غاز اآلرجون ونسب منخفضة 1% نيي 

ي 
ي يحتاجها النبات فز

ز من أهم العوامل الت  ي أكسيد الكربون وبعض الغازات األخرى، ويعتي  األكسجي 
من غاز ثائز

ها تحت
ّ
ز أن ي حي 

ور النبات، فز
ّ
ي نمّو وتط

س الخلوي إلنتاج الطاقة المستخدمة فز
ّ
ي  عملية التنف

ي أكسيد الكربون فز
اج ثائز

ي الالزمة لصناعة الغذاء. 
 عملية البناء الضوئ 

  الرطوبة النسبية  •

ي يمكن للهواء 
ها مقياس لكمّية بخار الماء الت 

ّ
ي الهواء، وبمعتز آخر فإن

تعي  الرطوبة النسبية عن كمّية بخار الماء فز
ي وحدة الحجم عند درجة حرارة معّينة، فالهواء ا

لدافز  يحتفظ بنسبة أعىل من بخار الماء قارنة بما أن يحتفظ بها فز
تبلغ   إذ  المتجّمدة  المناطق  ي 

النسبية منخفضة كما فز البارد تكون رطوبته  الهواء   
ّ
البارد، ولهذا فإن الهواء  يحتويه 

ي المناطق اإلستوائية إذ تبلغ قيمتها 0.01قيمتها  
ع برطوبة نسبية مرتفعة كما فز

ّ
ء فيتمت ي

%، 5  %. أّما الهواء الدافز
 ّ ي
ي المحاصيل من خالل عمليت 

ر الرطوبة النسبية عىل إغالق وفتح ثغور النباتات لتنظيم عملية فقد الماء فز
ّ
وتؤث

ي والنتح، ولهذا فإنه يتّم حفظ األشتال المعراة الجذور والُعقل داخل أكياس بالستيكية لمنع جفافها،  
البناء الضوئ 

ي حجرات إكثار خاصة لزيادة الرطوبة النسبية كما يتم تغطية الُعقل الورقية والساقّية بأ
غطية بالستيكية أو وضعها فز

 للهواء المحيط بها. 

 الرياح •

 الهواء  
ّ
ي ضغطه، حيث أن

ي درجات حرارته وبالتاىلي التغي ّ فز
ها حركة الهواء الناتجة عن االختالف فز

ّ
تعّرف الرياح بأن

ه يتمدد وينخفض  
ّ
البارد يكون أقرب لألرض بسبب ارتفاع كثافته وضغطه، وعندما يسخن وترتفع درجة حرارته فإن

أبرد، ونتيج  ه هواء 
ّ
تفع لألعىل ويحّل محل المناطق ذات الضغط األعىل ضغطه في  الهواء المستمر من  انتقال  ة 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات 
ُ
للوظائف   عام رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة   (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية   ي القرن الحادي والعرسر
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال  (Donkor, 2018)مرضية أو أشعة تصويرية .  الدموية بناء عىل أدلة

ي الوعاء  
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار فز

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي  الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية 
ُ
فّية". وت ز اليز

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
% من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة ٨٧أو خ

ز لم يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  نطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة   TOAST        لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)   

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز % ١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم  

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة  

 . ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنتهي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

الشواط   يحدث عىل  الرياح كما  ينتج  ما  وهو  الهواء.  توازن ضغط  يحدث  األقل  الضغط  ذات  المناطق  باتجاه 
ي الليل 

ي تحدث عىل نطاق أصغر، وفز
ي مناطق آسيا االستوائية، والرياح المحلّية الت 

ات والرياح الموسمية فز والبحي 
ي عملية تلقيح   وبسبب

ورية فز  الرياح ضز
ّ
، وتعد

ً
 وتحركا

ً
انعدام مصدر الحرارة من الشمس تكون الرياح أقل اضطرابا

ز المحاصيل الزراعية عند هبوب الرياح  النباتات وبالتاىلي نمّور الثمار والبذور، حيث يتّم تبادل حبوب اللقاح بي 
 عىل النبات

ً
ر سلبا

ّ
ات إن كانت قوّية، فهي ستؤدي لجفاف المياه ودمار المحاصي  المعتدلة. كما ويمكن للرياح أن تؤث

ي يمكن لألوراق امتصاصها  
ي اكسيد الكربون الت 

ي حيث تقل نسبة ثائز
ها تعيق عملية البناء الضوئ 

ّ
أن الزراعية، كما 

ي وبالتاىلي ضعف نمّو المحاصيل الزراعية. 
 بسبب انغالق الثغور الكىلي أو الجزئ 

 الماء  •

 الماء هو الم 
ّ
ل  يعد

ّ
ّ للنباتات العشبية، وهو المذيب 80كّون األساشي للخاليا النباتية فهو يمث % من الوزن الكىلي

ي الماء ويتم 
ي يحتاجها النبات فز

ي النبات حيث تذوب الغازات والمعادن الت 
ي العمليات الفسيولوجية فز

األساشي فز
ي وجميع   نقلها للخاليا النباتية من خالله لتصل لجميع أجزاء النبات، كما ويعد 

ة لعمليات البناء الضوئ  ز الماء ركي 
وتينات واالحماض.  ورية للنبات وهو المكّون الهيكىلي للي 

 التفاعالت البيويكميائية الضز

ي اإلنتاجية الحيوانية   ❖
 أهمية العوامل المناخية فز

ي 
ة جوانب وهي كما يأئ 

ّ
ي اإلنتاجية الحيوانّية من عد

ر العوامل المناخية فز
ّ
 :تؤث

ي كونها كائنات ثابتة  • ي لدرجات حرارة خارجية مناسبة لنشاطها البيولوج 
التنظيم الحراري: تحتاج جميع المواشر

م عليها التكّيف مع المناخ المحيط بها للحفاظ عىل التوازن الحرارّي ألجسامها 
ّ
ه يتحت

ّ
ي سبيل ذلك فإن

الحرارة، وفز
 :لتوازن الحراري عي  المعادلة اآلتيةمن كسب وفقد للحرارة مع المحيط، ويمكن التعبي  عن ا

E ± F ± Cd ± Cv ± R = O-M  ل هذه الرموز ما يىلي
ّ
 :حيث تمث

• M :  .ي تنتجها األرض
 الحرارة الت 

• E :  .الحرارة المفقودة من الجلد و الممرات التنفسية بالتبخر 

• F:  للجسم. الحرارة المفقودة او المكتسبة عند وصول الطعام او الماء 

• Cd :  ز الجسم و األسطح المحيطة  به. الحرارة المفقودة او المكتسبة نتيجة االتصال المبارسر بي 

• R :  .الحرارة المفقودة او المكتسبة عن طريق اإلشعاع 

• O :  .ي الجسم
ي الكتساب الحرارة و فقدانها فز

 الناتج النهائ 
ي الظروف الطبيعية، وذلك وتتعد

ر هي األعىل فز
ّ
ي لكّن نسبة فقد الحرارة بالتبخ

د طرق فقد الحرارة بالنسبة للمواشر
 
ّ
أن الهواء، كما  التبخر، ورسعة تحّرك  النسبية ومساحة سطح  المحيط ورطوبته  الهواء   عىل درجة حرارة 

ً
اعتمادا

، أما فقدان ال
ً
ه يزداد مع هبوب الرياح قدرتها عىل فقد الحرارة بالتوصيل ضعيف جدا

ّ
حرارة بالحمل الحراري فإن

ي 
ه يجب توفي  أماكن مناسبة للمواشر

ّ
ه يزيد من الفقدان الحرارّي بالتبخر. ولهذا فإن

ّ
ي حال زيادته فإن

عىل الحيوان، وفز
ّ الذي يزيد حملها الحرارّي، فالمناطق االست ي المناطق االستوائية لتجنيبها اإلشعاع الشمسي

ي تعيش فز
ز الت  ّ وائية تتمي 

 هذه 
ّ
ر حركة مستمّرة للهواء، باإلضافة لذلك فإن

ّ
، ويتّم بناء حظائر خاصة بتصميم يوف

ً
بدرجات حرارة مرتفعة جدا

الحظائر تحميها من اإلشعاع الشمسي الزائد الذي يزيد من الحمل الحراري عليها كما ويعّرضها لإلصابة برسطانات 
ابات حساسية الضوء  .الجلد واضز

ي الظّل، سلوك ا •
ل الرغي فز

ّ
 عىل نمط الرغي للماشية، فبالمناطق االستوائية يفض

ر المناخ بشكل مبارسر
ّ
: يؤث لرغي

ي درجات الحرارة المرتفعة، وعادة ما يتم 
ي منتصف النهار للتقليل من اإلجهاد الناتج عن الرغي فز

ب الرغي فز
ّ
وُيتجن



   
   

                                                       المجلة الدولية لنشر الدراسات العلمية                                               
  البحث ال – الثالث  العدد  – عشر  الخامسالمجلد 

 
 م2022  –  كانون األول    – 15                                                        (  -  2533)ص:   ثان

 

30 
  والزراع  عىل حد سواء                                                                                                       العدوان           

  عىل اإلنتاج الحيوان 
 آثار التغير المناخ 

  www.ijssp.com                                                      ISSN: 2707-5184                                       International Journal of Scientific Studies Publishing 

ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 
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ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات 
ُ
للوظائف   عام رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة   (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية   ي القرن الحادي والعرسر
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال  (Donkor, 2018)مرضية أو أشعة تصويرية .  الدموية بناء عىل أدلة

ي الوعاء  
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار فز

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي  الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية 
ُ
فّية". وت ز اليز

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
% من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة ٨٧أو خ

ز لم يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  نطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة   TOAST        لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)   

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز % ١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم  

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة  

 . ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنتهي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

ي أوزان الموا
ب خطر الحيوانات تجنب الرغي خالل الليل والذي يسبب انخفاض فز

ّ
بع لتجن

ّ
، وهو أسلوب مت ي

شر
سة  .المفي 

 استهالك األعالف: تؤدي درجات الحرارة المرتفعة وارتفاع رطوبة الهواء النخفاض استهالك األعالف للماشية.  •

ة اوجه، فالماء يعتي    •
ّ
ي يحمل عد

 تأثي  المناخ عىل استهالك الماء بالنسبة للمواشر
ّ
 استهالك الماء: إن

ً
مصدرا
 
ّ
يد عن طريق التبخر، ولهذا فإن ، ومن جهة أخرى يعتي  وسيلة لفقد الحرارة والتي  ي

 بالنسبة للمواشر
ً
 أساسيا

ً
غذائيا

زيادة درجة حرارة المحيط يزيد من استهالك الماشية للماء، لكّن ارتفاع درجات الحرارة المصحوب بارتفاع الرطوبة 
ي يقلل من كمّيات الماء المستهلكة ويزيد 

ي تحتاجها المواشر
ب الت   .من عدد مرات الرسر

ي   •
ي قبل والدتها، فالبنسبة للعجول الت 

ر درجات الحرارة بشكل مبارسر عىل نّمو المواشر
ّ
نمّو ما قبل الوالدة: تؤث

  
ّ
 أن

ً
ها تكون غريبة وغي  متكّيفة مع محيطها، ووجد تجريبيا

ّ
فإن المناطق االستوائية  ي 

ي فز
تولد بعد الحمل الصيفز

إذ ة  النعاج  ما زادت في 
ّ
ة وهزيلة، فكل تلد حمالن صغي  ها 

ّ
فإن ة حملها  ة خالل في  ما عّرضت لدرجات حرارة كبي  ا 

ما قّل حجمها
ّ
 .التعَرض للحرارة أثناء الحمل كل

ي فصل الصيف عادة بسبب التعّرض المستمر للحرارة، فإنتاج الحليب   •
إنتاج الحليب: ينخفض إنتاج الحليب فز

 فقط بتناول
ً
، فبارتفاع درجات   ليس مرتبطا ي

ي تتعّرض لها المواشر
االعالف وجودتها بل بدرجات الحرارة المرتفعة الت 

ة الدرقية خالل 
ّ
ر العمليات الفسيولوجية المرتبطة بالرضاعة، باإلضافة النخفاض مستوى هرمون الغد

ّ
الحرارة تتأث

 الرتفاع درجات الحرارة، ف
ً
 ارتفاع درجات الحرارة فصل الصيف، كما وتتغي ّ مكّونات الحليب تبعا

ّ
 أن
ً
وجد تجريبيا

ي الحليب. 
 يؤدي النخفاض كميات المواد الدهنية وغي  الدهنية فز

ي الغدة النخامية األمامية مما يؤدي النخفاض   •
ي فز
التكاثر: قد يتسبب ارتفاع درجات الحرارة بحدوث خلل وظيفز
ي المناطق االستوائية إنتاج الهرمونات الجنسية وبالتاىلي فشل عملية اإلنجاب وتقزم األ 

جنة، وتكير هذه الحالة فز
ته،  ي وزنه وسماكة قرسر

ل وضع البيض باإلضافة لنقص فز
ّ
ي الطيور ينخفض معد

 الرتفاع درجات الحرارة فيها، ففز
ً
نظرا

ر عىل إنتاج الحيوانات المنوية
ّ
 ارتفاع درجات الحرارة تؤث

ّ
ي فهناك أدلة عىل أن

ي الذكور من المواشر
 .أما فز

وة الحيوانية آثار التغ ي عىل القطاع الزراغي والير
 ي  المناجز

ي ومن أبرزها أنه قد ُيفشل الخطط الموضوع لمحاربة الفقر  
ة عىل األمن الغذائ  ي تداعيته الخطي 

إن للتغي  المناجز
وة الحيوانية واألس   عىل صحة وإنتاجية المحاصيل الزراعية والير

ً
ه سلبا ماك  والتنمية المستدامة، باإلضافة إىل تأثي 

ار بنمط الحياة الريفية، كما ويؤدي إىل ازدياد نسب الجوع وسوء التغذية العالمية،  اء، واإلضز والمساحات الخضز
ه بحلول 

ّ
عات المناخية واالجتماعية واالقتصادية أن

ّ
ي مناطق جنوب إفريقيا وجنوب آسيا، و تشي  التوق

وخاصة فز
 ت.  مليون نسمة خطر المجاعا 170إىل  5سيواجه  2080عام 

ي 
ي عىل اإلنتاج النبائ 

 آثار التغي  المناجز
مثل  ، ي التكنولوج  التقدم  من  الرغم  المحسنةال  عىل  وأنظمة محاصيل  وراثًيا  المعدلة  فمازال الري والعضويات   ،

ي اإلنتاجية الزراعية وكذلك الوضع بالنسبة لخصائص
بة المناخ أحد العوامل الرئيسية فز والمجتمعات الطبيعية.  الير

ات الطارئة عىل أنماط المناخ المحلية أكير من ارتباطه بأنماط المناخ  إن تأثي  المناخ عىل الزراعة يرتبط بالمتغي 
. 1880درجة مئوية{ منذ عام    0.83درجة فهرنهايت }  1.5العالمية. فلقد زادت درجة حرارة سطح األرض بحواىلي  

اء الزراعي ، يرى الخي   .عىل حدة منطقة محلية ون أن أي تقييم يجب أن يدرس كلوبالتاىلي
ي يؤثر عىل الزراعة 

 : بعدة نقاط منها ونجد ان التغي  المناجز
ات الطقس  -1 ي الغالف الجوي باإلضافة لتغي ّ

ي أكسيد الكربون الموجودة فز
ر تغي  درجات الحرارة ونسب ثائز

ّ
يؤث

نها من النمّو والتكاثر، فارتفاع 
ّ
، فكّل نوع من أنواع النباتات لها درجة حرارة مثالية تمك ي

عىل كمّيات اإلنتاج النبائ 
ي مناطق معّينة قد يفيد بعض أنو 

ي تحتاجها، وقد يجعل درجات الحرارة فز
ر لها البيئة المناسبة الت 

ّ
اع النباتات ويوف

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9_%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D9%8A%D8%A9
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات 
ُ
للوظائف   عام رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة   (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية   ي القرن الحادي والعرسر
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال  (Donkor, 2018)مرضية أو أشعة تصويرية .  الدموية بناء عىل أدلة

ي الوعاء  
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار فز

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي  الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية 
ُ
فّية". وت ز اليز

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
% من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة ٨٧أو خ

ز لم يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  نطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة   TOAST        لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)   

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز % ١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم  

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة  

 . ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنتهي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

أو  الحرارة  درجات  ارتفاع   
ّ
فإن العكس  وعىل  والمحاصيل،  النباتات  من  جديدة  انواع  لزراعة  صالحة  المنطقة 

ي ما يىلي 
ّ عىل اإلنتاج النبائ  ي

ّ بأنواع من النباتات وإنتاجها، ومن آثار التغي ّ المناجز  :انخفاضها سوف يضز
ي الغالف الجوي، فبعض التجارب تشي  إىل  -2

ي أكسيد الكربون فز
ر مستويات اإلنتاج الزراغي بتغي ّ نسب ثائز

ّ
تتأث

ز  وجي 
ز والنيي  وتي  ي نفس الوقت يؤدي إىل انخفاض مستويات الي 

 ارتفاع نسبته يزيد من رسعة نمّو النبات، وفز
ّ
أن

سيم وفول الصوي ي إىل  وانخفاض القيمة الغذائية لمحاصيل كالي 
ّ
ا والقمح واألرز، وبالتاىلي فقدان الجودة، مما يؤد

، وتهديد صّحة اإلنسان المستهلك لهذه النباتات  ي
تقليل قدرة المراغي عىل توفي  كمّيات الغذاء المناسب للمواشر

األوزون غاز  ونسب  الحرارة  درجات  ي 
فز ات  بتغي ّ الكربون  اكسيد  ي 

ثائز نسب  ات  تغي ّ افق 
تي  ما  وعادة  غذائه،  ي 

 فز
ي النباتات. 

ر عىل مقدار اإلنتاج الزراغي فز
ّ
ي بدورها ستؤث

بة والت  ي الي 
 والعناض فز

ي سبيل نمّوها بشكل سليم، لكّن   -3
تحتاج النباتات إىل درجات حرارة معّينة وكمّيات مناسبة من مياه األمطار فز

 
ً
سلبا ستؤثر  ة  الكبي  الطقس  لتقلبات  نتيجة  فيها  الحاد  النقصان  أو  ة 

ّ
الحاد ي الزيادة 

فز يحدث  النبات كما  عىل   
ي درجات الحرارة. 

 الفياضانات، أو انقطاع األمطار، او االرتفاعات المفاجئة فز
ي انخفاض كمّيات المياه المتاحة لرّي   -4

بة، مما يعتز دي الجفاف الناتج عن ارتفاع درجات الحرارة إىل جفاف الي 
ّ
يؤ

 النباتات. 
المر  -5 والرطوبة  الحرارة  درجات  ذات  األماكن  واآلفات تعتي   والفطريات،  الحشائش،  لنمّو  مناسبة  بيئة  تفعة 

 المبيدات المستخدمة لمحاربة هذه اآلفات تشكل  
ّ
، كما أن

ً
ف التخلص منها مبالغ طائلة سنويا

ّ
الزراعية، حيث يكل

 عىل صحة اإلنسان وسالمته
ً
 .تهديدا

ي 
ي عىل اإلنتاج الحيوائز

 آثار التغي  المناجز
ات المناخية أن ت : يمكن للتغي ّ ات ما يىلي ، ومن هذه التأثي  ي

 ؤثر بشكل مبارسر وغي  مبارسر عىل اإلنتاج الحيوائز

الحيوانية   • وة  الير ي إىل تعريض 
المناجز التغي ّ  ي يسببها 

العام والت  ي درجات الحرارة عىل مدار 
ات فز التغي ّ ي 

ّ
تؤد

ي خسائر مادي
ة إنتاج الحليب، مما يعتز

ّ
ة فادحة يتعّرض لها قطاع ألخطار عديدة من أمراض وانخفاض الخصوبة وقل

 . ي
 اإلنتاج الحيوائز

ارتفاع  •  
ّ
فإن وبالتاىلي   ، والرغي ي 

للمواشر المتاحة  األعالف  وكمّيات  المراغي  الجفاف النخفاض مساحات  ي 
ّ
يؤد

ي  
وة الحيوانية وخاصة عىل الحيوانات الت   عىل الير

ً
ل خطرا

ّ
الت الهطول المطري يشك

ّ
درجات الحرارة وانخفاض معد

ي غذائها 
 عىل الحبوب.   تعتمد فز

ء  • ي
 الشتاء الدافز

ّ
ي تصيب الحيوانات، ألن

ات المناخية إىل زيادة االمراض والطفيليات الت  ي التغي 
ّ
يمكن ان تؤد

ي 
ي المناطق الت 

والربيع المبكر قد يخلق بيئة مناسبة لعيش الطفيليات ومسببات األمراض للحيوانات، وخاصة فز
الت سقوط االمطار. 

ّ
 يرتفع فيها معد

ي مقاومة امراض الحيوانات، لتعريض السالسل   قد يؤدي  •
استخدام المبيدات الطفيلية واألدوية الحيوانية فز

الغذائية لمخاطرالتلّوث بهذه المبيدات ونشوء أجيال جديدة من الممرضات ذات المقاومة لألدوية والعالجات، 
وة الحيوان ي سالمة وتوزي    ع واستهالك الير

ب عىل ذلك من تداعيات فز
ّ
ت  ية. وما يي 

ها تقلل من جودتها وهذا   •
ّ
، لكن ي الغالف الجوي لزيادة إنتاجية المراغي

ي اكسيد الكربون فز
ي ارتفاع نسبة ثائز

ّ
يؤد

ي لتناول كمّيات اكي  من الطعام للحصول 
ي وبالتاىلي حاجة المواشر

ي تحصل عليها المواشر
انخفاض جودة األعالف الت 

 .عىل القيمة الغذائية المناسبة
ية وتغي  المناخاآلفات   الحرسر

ية، مما يضز بنتاج ال االحتباس الحراري  قد يؤدي محاصيل األساسية مثل القمح وفول إىل زيادة أعداد اآلفات الحرسر
ا مواسم نمو أطول، ومعدالت نمو أرسع للنباتات، فإنها تزيد  

ً
سبب درجات الحرارة األكير دفئ

ُ
الصويا والذرة. بينما ت

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D9%8A
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات 
ُ
للوظائف   عام رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة   (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية   ي القرن الحادي والعرسر
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال  (Donkor, 2018)مرضية أو أشعة تصويرية .  الدموية بناء عىل أدلة

ي الوعاء  
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار فز

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي  الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية 
ُ
فّية". وت ز اليز

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
% من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة ٨٧أو خ

ز لم يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  نطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة   TOAST        لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)   

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز % ١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم  

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة  

 . ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنتهي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

ز فقط  ا دورتي 
ً
ي كان لها سابق

ات الت  ات. فقد تكتسب الحرسر ي الحرسر
ا من معدل األيض وعدد دورات التكاثر فز

ً
أيض

ي أعدادها. من المرجح أن  للتكاثر سنوًيا دو 
رة إضافية إذا امتدت فصول النمو الدافئة، مما ُيسبب حدوث طفرة فز

ات المناخ المعتدل تشهد األماكن ذات ي أعداد الحرسر
 فز
ً
ا هائًل ً  .ومناطق خطوط العرض العليا تغي 

ا عىل نمو نبات
ً
وأعداد الخنفساء   فول الصويا أجرت جامعة إلينوي دراسات لقياس تأثي  درجات الحرارة األكير دفئ

ي حقل من فول الصويا، 
ي أكسيد الكربون المرتفعة فز

ا ومستويات ثائز
ً
اليابانية. تمت محاكاة درجات الحرارة األكير دفئ

ي مست
ي ظروف طبيعية كعنض ضابط. وجدت هذه الدراسات أن فول الصويا فز

رك آخر فز
ُ
ي أكسيد بينما ت

ويات ثائز
الكربون المرتفعة نما بشكل أرسع وكان له نتاًجا أكي  من المحصول، لكنه جذب الخنافس اليابانية بمعدل أعىل  
ا 
ً
ا بيض

ً
ي أكسيد الكربون أيض

ي الحقل الذي تزيد فيه مستويات ثائز
بكثي  من الحقل الضابط. وضعت الخنافس فز

ا أطول، ما يشي  إىل إمكانية زيادة أعدادها برسعة. توقع ديلوشيا أنه إذا  أكير عىل نباتات فول الصويا وكان لها أعمارً 
وع قد استمر، فإن الحقل الذي يحتوي عىل مستويات مرتفعة من ي أكسيد الكربون كان المرسر

ي النهاية  ثائز
سيعطي فز

 [13]. نتاًجا أقل من الحقل الضابط

ّ دفاعات كيميائية ضد  ايدة إىل تعطيل ثالثة جينات تكِون بشكل طبيغي ز ي أكسيد الكربون المي 
أدت مستويات ثائز
ية   ات.  اآلفات الحرسر ي الحرسر

ز يمنع هضم أوراق الصويا فز داخل نبات فول الصويا. أحد هذه الدفاعات هو بروتي 
ي الحقل 

، كانت الخنافس قادرة عىل هضم كمية أكي  بكثي  من المادة النباتية من الخنافس فز ز ومنذ تعطيل هذا الجي 
ز  . الضابط. أدى هذا إىل العمر األطول ومعدالت وضع البيض األعىل المالحظي ّ ي ي خنافس الحقل التجريت 
 فز

حة هو زيادة عدد المبيدات  حة لمشكلة زيادة أعداد اآلفات. أحد الحلول المقي  هناك عدد قليل من الحلول المقي 
ة هذا الحل هي كونه منخفض التكلفة نسبًيا وبسيط، لكنه قد يكون  ز ي المحاصيل المستقبلية. مي 

المستخدمة فز
نت العديد من   ح آخر هو استخدام عوامل غي  فعال. إذ كوَّ ية مقاومة ضد هذه المبيدات. حل مقي  اآلفات الحرسر

ز صفوف المحاصيل.  المكافحة الحيوية لآلفات. ويشمل ذلك أشياء مثل زراعة صفوف من النباتات الواطنة بي 
ي الشامل. فال يقتض األمر عىل زراعة المزيد من النباتات الواطنة،

ه البيت  ي تأثي 
ي منع تكوين   هذا الحل مفيد فز

بل وفز
، ما يدمر  أكي  المبيدات. ومع ذلك، يتطلب زراعة نباتات واطنة إضافية مساحة  ية لمقاومة ضد  اآلفات الحرسر

ي العامة. كما أن التكلفة أعىل بكثي  من مجرد استخدام المبيدات 
 .أفدنة إضافية من األراضز

 اآلثار الملحوظة 
الزراع  المناخ اإلقليىمي عىل  ي دراسة األحداثكانت آثار تغي  

ات فز التغي  للمحاصيل   البيولوجية ة محدودة. تقدم 
 هاًما عىل االستجابة للتغي  األ 

ً
. دراسة األحداث البيولوجية هي دراسة الظواهر الطبيعية  دليًل ي المناخ اإلقليىمي

خي  فز
ي 
فز تقدم كبي   لوحظ  وقد  والموسمية.  المناخية  ات  بالتغي  الظواهر  ترتبط هذه  بشكل دوري، وكيف  تتكرر  ي 

الت 
ة من نصف الكرة الشماىلي  ي أجزاء كبي 

 .دراسة األحداث البيولوجية للزراعة والغابات فز

ي  الجفاف حاالتتحدث  
 فز
ً
تواتًرا وشدة أكير  المتوقع أن تصبح  أكير تكرًرا بسبب االحتباس الحراري ومن  بشكل 

ق األوسط، ومعظم   ق آسيا. تتفاقم آثارها بسبب أفريقيا، وجنوب أوروبا، والرسر اليا، وجنوب رسر ، وأسي  ز األمريكتي 
المناطق. يؤدي  العديد من  ي 

البيئة فز ، وجهود حماية  ي
العمرائز ، والتمدد  ي

المياه، والنمو السكائز زيادة الطلب عىل 
 الجفاف إىل فشل المحاصيل وفقدان المروج والمراغي المخصصة للماشية. 

 

 

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%AE_%D9%85%D8%B9%D8%AA%D8%AF%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8A_%D8%A3%D9%83%D8%B3%D9%8A%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D8%A8%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%AE_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D8%A9#cite_note-Union_of_Concerned_Scientists-13
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%AD%D8%B7


   
   

                                                       المجلة الدولية لنشر الدراسات العلمية                                               
  البحث ال – الثالث  العدد  – عشر  الخامسالمجلد 

 
 م2022  –  كانون األول    – 15                                                        (  -  2533)ص:   ثان

 

33 
  والزراع  عىل حد سواء                                                                                                       العدوان           

  عىل اإلنتاج الحيوان 
 آثار التغير المناخ 

  www.ijssp.com                                                      ISSN: 2707-5184                                       International Journal of Scientific Studies Publishing 

ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات 
ُ
للوظائف   عام رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة   (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية   ي القرن الحادي والعرسر
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال  (Donkor, 2018)مرضية أو أشعة تصويرية .  الدموية بناء عىل أدلة

ي الوعاء  
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار فز

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي  الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية 
ُ
فّية". وت ز اليز

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
% من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة ٨٧أو خ

ز لم يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  نطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة   TOAST        لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)   

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز % ١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم  

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة  

 . ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنتهي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    
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