
   
   

                                                      المجلة الدولية لنشر الدراسات العلمية                                               
 م 2022 –  كانون األول   – 15                                  (   -  335344)ص:  خامس والثالثونالبحث ال – الثالث  العدد  – عشر  الخامسالمجلد 

 

335 
ي والعوامل المؤثرة فيه                                                                                                                                     عطيات             أهمية النقل البر

  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    

 

ي والعوامل المؤثرة فيه]  [أهمية النقل البر

 

 إعداد الباحث: 

 [ سلطان علي حسن عطيات] 

 [سائق قالب] 

كة ]   [ البلقاء /مجلس الخدمات المشبر

 

 : الملخص

ي زيادة  
ي هو وسيلة مهمة يزداد االعتماد عليها من سنٍة إىل أخرى، ولعل السبب الواضح فز االعتماد إن النقل الير

ي تتصف بها، لتلبية حاجات النقل سواء كان ذلك بالنسبة  
عليها أو الحاجة إليها هو المرونة، واالستجابة العالية الت 

ي  
 فز
ً
 مهما

ً
ي تلعب دورا

ي إحدى مؤسسات وزارة النقل  والت  لنقل األفراد أم البضائع، تعتير الرسر كة العامة للنقل الير
ي من خالل تو 

ي دعم االقتصاد الوطتز
ي خدمة و دعم دوائر الدولة كافة، كما يساهم قطاع النقل فز

في  الشاحنات فز
ز إنتقال األفراد، ونقل المواد الخام  ي تأمي 

التنمية االقتصادية من خالل ربط مناطق اإلنتاج بمناطق االستهالك، وفز
ي استثمار ال

 فز
ً
 مساعدا

ً
كز  ، والبضائع، من مناطق اإلنتاج وإليها، كما إنه يعتير عامال  ما يي 

ً
ي غالبا

موارد الطبيعية الت 
ي مناطٍق نائية. 

 وجودها فز

 

Abstract : 

Land transport is an important means that reliance on it increases from year to year, and perhaps the 

obvious reason for increasing dependence on it or the need for it is the flexibility and high response that 

characterizes it, to meet the needs of transportation, whether it is for the transportation of individuals or 

goods. The General Transport Company is considered Al-Barri is one of the institutions of the Ministry 

of Transport, which plays an important role in supporting the national economy by providing trucks in 

the service and support of all state departments. The transport sector also contributes to economic 

development by linking production areas with areas of consumption, and in securing the movement of 

individuals, transportation of raw materials, and goods, from and to production areas, and it is also 

considered a catalyst for the investment of natural resources, which are often concentrated in remote 

areas. 
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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    

 

 : المـقـدمـة

ي نقل البضائع المختلفة، وقد تطورت تل       ك الوسيلة عىل مر 
ي أقدم وسيلة استخدمها اإلنسان فز يعتير النقل الير

ي عمليات النقل،  
ي الوقت الحاضز من استخدام الشاحن ات بأنواعها المختلفة فز

العصور إىل أن وصلت إىل ما نراه فز
ي مختلف دول العالم، وإذا كان المال هو عصب   و يعتير النقل بوساطة الشاحنات أفضل

أنواع النقل األخ  رى فز
والنقل  والنهري،  البحري  بنوعية  ي 

المائ  النقل  مثل  المتعددة،  ووسائطه  بأنواعه  النقل  فإن  االقتصادية  الحياة 
ي كل

يان الحياة االقتصادية فز ي، بوساطة السكك الحديدية  والشاحنات، يعتير رسر األوقات،   الجوي، والنقل الير
ز مختلف دول  بي  السياحية، وهو حلقة وصل  الخارجية واألنشطة  التجارة  التطور ودعامة  ورات  ويعتير من ضز
ز وإبرام العديد من االتفاقيات الدولية لتنظيم عمل هذه الوسائل، وعليه فإن للنقل  ة قواني 

ّ
العالم، وتم وضع عد
ة.   كبي 

ً
ي أهمية  الير

ي / هي عملية نقل األفراد والبضائع من مكاٍن إىل آخر. تأخذ وسائل النقل األفراد إىل   -1  -أول  مفهوم النقل الير
يرغبونها.   أو  يحتاجونها  ي 

الت  بالبضائع  لهم  ي 
وتأئ  إليها،  الذهاب  ي 

فز يرغبون  ي 
الت  ي عىل األماكن  الير النقل  يعتمد 

ي: بأنه عبارة عن نقل البضائع  ويّعرف     .ارامركبات ذات عجالت وخصوصا" السيارات والشاحنات والقط النقل الير
 عن طريق السيارات و الشاحنات والسكك واألنابيب. 

ً
 برا

ز من النقل  كما يّعرف   ز نوعي  ي : بأنه عبارة عن نقل يكون فوق اليابسة بكافة طرقه ووسائله، ويمكن تميي  النقل الير
ي الذي يستخدم لنقل اإلنسان وإنتاجه ، ونوع آ الطرق   -  خر يستخدم لنقل مصادر الطاقة السائلة والغازية : الير

ية     .النقل باألنابيب -النقل بالسكك الحديدية -الير
ي بالسيارات: هو وسيلة مهمة يزداد االعتماد عليها من سنٍة إىل أخرى ولعل السبب الواضح  وعليه فإن النقل الير

ي زيادة االعتماد عليها، أو الحاجة إليها، هو الم
ي تتصف بها لتلبية حاجات النقل، سواء فز

رونة واالستجابة العالية الت 
ز  ابط السهل والرسي    ع ما بي  ي من خالل الي 

كان ذلك بالنسبة لنقل األفراد أم البضائع. إن أهمية النقل بالسيارات تأئ 
الوسائل األخرى  تحقي الكثي  من األحيان عىل  ي 

ي يصعب فز
المتناثرة، والت  ق عملية االتصال المناطق الجغرافية 

ي تتمتع بها السيارات. إن تطور النقل بالسيارات يجب أن يواكبه تخطيط وتطوير الطرق لتوفي  
بنفس المرونة الت 

انسيابية سليمة لهذه المركبات، لذا اتجهت الدول إىل تطوير وتحديث شبكات النقل كي تحصل عىل كفاءٍة أعىل  
ي ت
ي العملية اإلنتاجية واالجتماعية الت 

إن أهمية قطاع النقل بشكٍل عام، له أثر عىل كافة القطاعات حققها السيارة  فز
ي ال يتصور نموها وتطورها بدون 

ي هذه األنشطة، والت 
ي ظل التطورات المتالحقة فز

التجارية والصناعية، خاصة فز
هذا القطاع قطاع نقل متطور ومنسجم مع عطاءاتها.فال بد من رصد المالمح الرئيسة لواقع وتحديات ومستقبل  

ي تقدر بالمليارات، حت  بات 
ة النشاط فيه، ويزداد حجم االستثمارات الت   بعد يوم، وترتفع وتي 

ً
الذي يتناىم يوما

ية بالتاىلي فالمستقبل واعد، واآلفاق واسعة، وفرص االستثمار للقطاع 
ات من القوى البرسر  يستقطب العرسر

ً
قطاعا

أمام القطاع  ما يضع هذا  ايد عىل   الخاص عديدة، وهذا  ز المي  الطلب  تحدي  أبرزها  لعل  ة وعديدة  تحديات كثي 
تتناىم بشكٍل يوىمي إن  ي 

ي والت 
االلوجست  النقل  إنتاٍج حيوية ألي اقتصاد حديث،   خدمات   

َ
أداة ي أصبح  الير النقل 

ة وذات جودة عالية من الباب اىل الباب، وإزالة أي عقبات غي  مادية تواج ز ه يعمل عىل تقديم خدمة توصيل ممي 
ي تتم من خالل تنفيذ اآلليات والمبادئ القانونية متعددة األطراف ي ،  النقل الير

ويجب إجراء دراسات ومسح ميدائز
ي؛ ووضع خطط عمل لتوسيع وتنفيذ   الرئيسة المعنية بسالمة وتسهيل األمور اعن االختناقات الحالية للنقل الير

  ، ي الدوىلي ز ؛  النقل، ال سيما اتفاقية النقل الير ي والسائقي  وتطوير القدرات التدريبية المهنية لمديري النقل الير
ي الطرق. 

 وإجراء دراسة جدوى لدراسة مستقبلية حول مسببات حوادث الشاحنات فز
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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    

 

العربية،   الدول  ي 
فز الير  الخطرة عن طريق  البضائع  نقل  اتفاقية  وتنفيذ  الطرق،  السالمة عىل  ز  تحسي  ي 

فز واالستمرار 
التجارية واعتبارها قضايا ذا الشاحنات  ية، وبيئية، واقتصادية، من جراء حوادث  ار برسر لتجنب وقوع أضز أولوية  ت 

ي عمليات نقل البضائع، مثل  
 عن استخدام أفضل أدوات السالمة المتاحة فز

ً
ي تحمل بضائع خطرة، فضال

الثقيلة، الت 
ي وضعها االتحاد الدوىلي للنقل عىل الطرق ا

ية. بطاقات وقوائم سالمة القائد الت   لير

ي  والمواصالت  -2  أهمية النقل البر

وبدون   تجارة،  يكون هناك  ال  النقل  فبدون وسائل  األساسية،  التحتية  البتز   من هياكل  مهما  النقل هيكال  يعد 
التجارة يستحيل أن تكون القرى والمدن، وهذه القرى والمدن هي تقليديا" مراكز الحضارة، ولذلك فإن وسائل 

ي قيام ا 
 وصعبة، إذ كانوا يحملون بضائعهم النقل تساهم فز

ً
لحضارة، كانت وسائل النقل خالل مراحل التاري    خ بطيئة

ي حواىلي سنة  
ق.م تقريبا" بدأ الناس يستخدمون   5000عىل ظهورهم، أو عىل رؤوسهم، أو يجرونها عىل األرض، وفز

ي نقل األحمال. وبحلول عام  
الت بدون محرك، والقوارب ق.م كانت العربات تتكون من أرب  ع عج  3000الحيوانات فز

عت، فبدءوا باستخدام الحيوانات والعربات والمراكب لنقل األحمال إىل أماكٍن أبعد بسهولة أكير  اعية قد اخي  الرسر
ز أواخر القرن الثامن عرسر وأوائل القرن   عون أول مركبات تعمل بقوة المحرك بي 

أنتج المخي  من ذي قبل، حت  
. فاليوم تحمل الطائ رات النفاثة الركاب برسعة تعادل رسعة الصوت وتستطيع القطارات والشاحنات التاسع عرسر

ي معظم أنحاء العالم، وتوفر السيارات والحافالت وسيلة نقٍل 
ين فز وسفن الشحن العمالقة حمل البضائع للمشي 

ز من الناس   ي ممريحة لماليي 
ي بوساطة الشاحنات أفضل أنواع النق  ل األخرى فز ختلف دول العالم ويعتير النقل الير

 لألسباب التالية: 
ي أي وقت يشاء المستفيد عىل عكس وسائل النقل األخ  رى، إذ إن مواقيت حركاتها    -

ي يمكن أن يتم فز إن النقل الير
ا و ال يمكن للمستفيد التدخل بتح دي  ده  ا. 

ً
 محددة مسبق

ي يتمكن من الوصول إىل أي مكان تتواجد فيه البضائع،    - وإىل أي مك  ان يراد تفريغها فيه، عىل عكس إن النقل الير
 وسائل النقل األخ    رى. 

 بالوسائل األخرى   -
ً
ي نقل البضائع عىل اختالف أنواعها، وأحجامها، وأوزانها، وبكلف  ٍة أقل مقارنة بإمكان النقل الير

 كالنقل البحري والنهري. 

ي حالة النقل بوساطة الشاحنات يمكن للمستفيد متابعة حركة  -
ي لها و    فز البضاعة، و معرفة وق  ت الوصول التقريتر

 بسهولة. 

ز وطبيعة األرض لعراقنا الحبيب بشكل عام، و برصت نا العزيزة بشكٍل خاص لوجدنا  ي الموقع المتمي 
فلو أمعنا النظر فز

، و المقومات الخصبة  ز  عىل هذه القاع  دة، و األساس المتي 
ً
ز اعتمادا  لذلك. أن بإمكاننا بناء قطاع نقل متمي 

ي -2 البر النقل  ي مجال 
 
الجارية ف ي   :التطورات 

فز الجارية  التطورات  بالرغم من  ي مشاكل عديدة  الير النقل  تواجة 
 -مجال النقل ومن هذه المشاكل مايىلي : 

ي تعتمد -1
ي البلدان الت 

ا" عىل استخدام   مشكالت المواصالت الحديثة: تزداد هذه المشكالت بشدة فز اعتمادا" كبي 
ي المواصالت السيارات 

 .الخاصة فز
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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    

 

ي معظم أنواع المواصالت ذات المحركات الفائقة الرسعة -2
 سالمة حركة المرور: تعائز

ي السيارات عىل وجٍه خاص يعانون من هبوط
 من مشكالت حركة المرور، ولكن سائق 

 .مستوى السالمة

النف -3 من  المشتقة  األخرى  الوقود  أنواع  ول وجميع  البي  يوفر  الوقود:  احتياطي  الالزمة  مجمل  ،طهبوط  الطاقة 
 للمواصالت. 

ي المدن -4
ي اختناق حركة السي  فز

كما إن الدخان المنبعث من ،  المشكالت البيئية: تعتير السيارات السبب الرئيس فز
 .عوادم هذه السيارات يسبب تلوث الجو 

5-  : ي
ز فز ي وسائل النقل: تتطلب أساسا" تحسي 

ي المدن   -التحسينات فز
 خدمات  -خدمات النقل فز

ز المدنالقطا  .رات بي 

ي 
والمواصالت مازالت   جرت عليها فإن وسائل النقل  بعد أن عرضنا مفهوم النقل والمواصالت وأهميتها , والتطورات الت 

ي تطوٍر وازدهار، حيث إن هناك الكثي  من المحاوالت والتجارب لتطوير 
هذه الوسائل، ومثال عليه الطاقة الشمسية  فز

ي مازال البحث حولها  
 الستخدامها الت 

ً
كوسيلة بدل الوقود )طاقة( فالعلم الينتهي لقوله تعاىل: " وما أوتيتم من   جاريا

 صدق هللا العىلي العظيم". . "العلم إال قليال 

ي عل البيئة   -4 ات النقل البر  تأثبر
إ وملّوثاٍت  الخطرة،  الغازات  من  ة  إنبعاث كمياٍت كبي  إىل  ي 

ّ
تؤد النقل  وسائل  إن  والشائع  المعروف  خرى؛ من 

وتوليد   ، ّ ي
الحامضز المطر  المناخ، وهطول  تغيي   واحتمال  المدن،   داخل  الجوي  الهواء  نوعية  بإفساد   

ً
مساهمة

ي المدن. إن االنبعاثات هي من األسباب المحتملة لمرض الرسطان إذا ما تّم التعّرض لها بشكٍل  
ّ فز ي
الضباب الدخائز

أ التنفسي وعوارض  الجهاز  أمراض  إىل  تؤدي  السيارات من  مزمن، كما  يزيد االعتماد عىل  أخرى،  خرى. من جهٍة 
السيارات،  مواقف  وإقامة  الطرق،  مالّية ضخمة لشق  إستثمارات  ب 

ّ
يتطل الموارد، كما  واستهالك  النقل  تكاليف 

ات السلبية عىل البيئة؛ ناهيك عن التكاليف الطبية الباهظة الناتجة  ، ومخاطر الطرق، والتأثي  ويزيد من زحمة السي 
سية الناتجة عن التلّوث .  عن

ّ
، باإلضافة إىل األمراض التنف  حوادث السي 

ي التنمية القتصادية:  -5
 
ي ف  دور النقل البر

 ، القوىمي ة األساسية لالقتصاد 
ز الركي  االقتصادي، ويعتير  الهيكل  تدعم  ي 

الت  القطاعات  النقل عىل رأس  ي قطاع 
يأئ 

ل قطاع النقل بأنشطته المختلفة دعامة أساسي
ّ
ة من دعائم التقدم، وال يمكن تّصور تحقق النمو المتوازن حيث يمث

ز احتياجات تلك القطاعات من النقل، األمر الذي ال   قطاعات االقتصاد القوىمي ألي بلد من البلدان دون تأمي 
ز بي 

 بخطط القطاعات االقتصادية  
ً
 وثيقا

ً
يمكن تحقيقه إال من خالل إعداد تخطيط جيد لقطاع النقل، يرتبط ارتباطا

 األخرى. 

ي 
فز النقل  يؤثر  االقتصادي، حيث  التطور  بشكٍل كبي  عىل  رت 

ّ
وأث الحاضز  وقتنا  ي 

فز النقل  ورت صناعات 
ّ
تط وقد 

االنتاج   وزيادة  ية  والبرسر الطبيعية  الموارد  واستغالل  السوق  توسيع  ي 
فز فيساعد  والبعد،  المسافة  عامل  معالجة 

أكير  فيها  تكون  ي 
الت  األماكن  إىل  العاملة  واليد  السلع  الجدوى  وانتقال  ذات  األماكن  ي 

فز المشاري    ع  ز  وتوطي   
ً
نفعا  

 
ً
ي كافة البلدان الصناعية المتقدمة حيث كانت  السكك الحديدية قديما

االقتصادية األفضل، ويمكننا  لمس ذلك فز
ز بوجود أنظمة نقل متطورة، فباإلضافة إىل السكك  ، أما اآلن فإن تلك البلدان تتمي 

ً
هي الوسيلة الرئيسة للنقل عموما

ة كالطائرات والسفن واألنابيب )لنقل المواد السائلة كالنفط( وأنظمة مرور عابر  الحديدية، هناك وسائل أخرى كثي 
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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    

 

البلدان  تقدم هذه  ي 
فز فعالة   

ً
مساهمة قد ساهم  النقل  قطاع  إن  نجد  وبالتاىلي  ية،  الير الطرق  شبكات  من  مؤلفة 

  
ً
 وصناعيا

ً
ي التنمية اال إقتصاديا

قتصادية من خالل ربط مناطق اإلنتاج بمناطق االستهالك كما يساهم قطاع النقل فز
ي 
 فز
ً
 مساعدا

ً
ز إنتقال األفراد ونقل المواد الخام والبضائع من مناطق االستثمار وإليها، كما إنه يعتير عامال ي تأمي 

وفز
ي مناطق نائية، ويمكن إجمال المساهمات ال

كز وجودها فز  ما يي 
ً
ي غالبا

رئيسة لقطاع استغالل الموارد الطبيعية الت 
ي األمور التالية: 

ي عملية التنمية ألي دولة فز
 النقل فز

اإلنتاج   - نفقات  ي خفض 
فز المتمثلة  الفوائد  أكير  ي 

الوطتز لالقتصاد  توفر  ي 
الت  الصناعات  ز  توطي  أماكن  اختيار 

 والنقل والتوزي    ع. 
ي أفضل الظروف.  -

وات الطبيعية واستغاللها فز  اكتشاف الير
ي  -

 المستغلة زراعيا. توسيع مساحة األراضز
ية وازدهارها.  -  نمو المدن والمراكز الحرصز
ي مختلف األسواق المحلية والخارجية.  -

ي عملية العرض والطلب عىل السلع فز
 تحقيق التوازن فز

-  . ي
ز البلدان واندماجها االقتصادي واالجتماغي والثقافز  تحقيق التكامل االقتصادي بي 

ي انخفاض تكلفة    ويعد نقل الركاب والبضائع من المهام الرئيسة
ي كل بلد؛ وقد كان لتقدم النقل أثر كبي  فز

للنقل فز
ي أجريت 

عتير تكلفة النقل من أهم العناض المؤثرة عليها، وتشي  بعض الدراسات االقتصادية الت 
ُ
ي ت
ي الت 

المنتج النهائ 
ي المتوسط  

 من التكلفة النهائية ألي  20بهذا الشأن إىل إن تكاليف النقل تمثل فز
ً
ي أهمية % تقريبا

منتج، ومن هنا تأئ 
ي كما يعتير قطاع 

ي ترىمي إىل تخفيض تكلفة عنرص النقل ومن ثم تكلفة المنتج النهائ 
دراسة اقتصاديات النقل الت 

ي هو األساس الذي  ي المجتمع، ذلك إن العنرص البرسر
ي توفر الكثي  من فرص العمل فز

النقل أحد أهم القطاعات الت 
تت النقل لما  ية كافية  تقوم عليه عملية  ي إنجاح مهامها ، والبد توفي  مالكات برسر

ي فز العملية من جهد برسر طلبه 
ي مهام هذا القطاع تستوجب أن تقابلها زيادة  

ي قطاع النقل باعتبار إن الزيادة فز
للقيام بمتطلبات التطور الحاصل فز

ي يقوم 
ة لمختلف االختصاصات الت  ي توفي  فرص عمل كثي 

ي. وهذا يعتز ي العنرص البرسر
 عليها قطاع النقل. فز

ي جغرافية النقل:   -6 
 
 العوامـل المؤثرة ف

 العوامل الطبيعية.  (1

-  . ي
 الموقع الجغرافز

-  . ي كيب الجيولوجر  الي 

 مظاهر السطح.  -

 المناخ.  -

-  . ي
 الغطاء النبائ 

 الحياة الحيوانية.  -
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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    

 

•  : ي
 
 الموقـــــــــــــــــع الجغـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراف

ي  تتباين دول الع
ي ، وبالتاىلي مستوى التمتع بطرق ووسائل النقل المختلفة الت 

الم من حيث قيمة الموقع الجغرافز
ي الجيد لبعض دول العالم سهل من اتصالها بالعالم 

ي ، فالموقع الجغرافز
يرجع معظمها إىل طبيعة الموقع الجغرافز

 
ً
 واقتصاديا

ً
ي تطورها حضاريا

ي بوسائل النقل المختلفة مما أسهم فز ي قارات أوربا الخارجر
 ، مثل دول العالم األول فز

وأمريكا الشمالية وآسيا ، وهي أما دول جزرية مثل بريطانيا واليابان ، وأما دول تمتلك جبهات بحرية متعددة مما 
ي .  ي سهولة اتصالها بالعالم الخارجر

 كان له دور مبارسر فز

بحار متجمدة أو مقفلة مما يصعب من اتصالها  وعىل العكس من ذلك هناك دول منعزلة أو شبه منعزلة أو تقع عىل  
الالتينية وأفريقيا وآسيا وخاصة  أمريكا  ي قارات 

الثالث فز العالم  ها مثل معظم دول  تأثي  ي ويحجم  بالعالم الخارجر
 الدول الحبيسة منها. 

ة ألخرى نتيجة لعدة عوامل أهمها تطور و  ي عنرص غي  ثابت حيث تتغي  أهميته من في 
سائل النقل والموقع الجغرافز

ة   المختلفة وخاصة المالحة البحرية ، وكذلك فإن شق قناة السويس أكسب البحرين المتوسط واألحمر أهمية كبي 
ي السويس. 

ة كما هي الحال بالنسبة لموائز ي أهمية كبي 
 ، كما أعطي للعديد من الموائز

ت أهمية األجزاء الداخلية بعد مد خطوط السكك الحديدية مما   أكسب هذه الجهات أهمية اقتصادية  كما تغي 
ي النحاس. 

 وخاصة أنه تحوي موارد معدنية غنية ممثلة فز

كــــــــــــــــــيب الجيولــــــــــــــــــوجــــــــــــي  •  البر

تحتاج إىل سطوح صلبة قوية  ي 
الت  الحديدية  الخطوط  إمكانية مد  ي ألي منطقة مدى  الجيولوجر كيب  الي  يحدد 

مكن مد القضبان الحديدية لمرور القاطرات بأقض حمولة لها ، كما أن مدى صالبة صخور سطح اإلحتمال حت  ي
ي تتسم صخور سطح  

ي األقاليم الت 
األرض تحدد مقياس القضبان ، لذا يالحظ اتساع قضبان الخطوط الحديدية فز

ي تتسم بضعف بني
ي األقاليم الت 

ز يعمم المقياس الضيق فز ي حي 
ي بعض األرض بها بالصالبة ، فز

تها كما هي الحال فز
اليا حيث تمتد شبكة الخطوط  ي اسي  ي ( ، وشماىلي السودان ، وجنوب غرئر ي والغرئر

ف  جهات الهند )الجنوب الرسر
ث.   الحديدية ذات المقياس الضيق ومركزها مدينة بي 

ي األقاليم ذات التكوينات األرضية الصلبة وارتفاع  
تكاليف ذلك إال أنها التحتاج ورغم صعوبة شق الطرق المرصوفة فز

ي بعض أقاليم كل من الواليات المتحدة  
ات زمنية متباعدة كما هي الحال فز إىل عمليات إصالح وصيانة إال عىل في 

الصخور  سطحها  يسود  ي 
الت  لألقاليم  بالنسبة  الوضع  عكس   ، السعودية  العربية  والمملكة  واليابان  األمريكية 

ينية حيث يسهل مد الطرق المرصوفة خاللها إال أنها تحتاج إىل عمليات إصالح الرسوبية سواء كانت رملية أو ط
ي األقاليم الصحراوية تحتاج إىل عمليات صيانة خاصة نتيجة 

وتجديد بصورة دورية ، كما أن الطرق المختلفة فز
ي الرمال والسيول

ي سقز
 لظاهرئ 

 لطبيعة الصخور السائدة سواء كان
ً
ت نارية صلبة أو رملية أو طينية ، كما تتباين وتختلف وسائل رصف الطرق تبعا

مثال ذلك  ي مقدمتها طبيعة صخور سطح األرض 
ي فز
يأئ   لعدة عوامل 

ً
تبعا الطرق  ي رصف 

المستخدمة فز المواد 
ي تسودها الصخور النارية. 

ي األقاليم الت 
ي رصف الطرق فز

 استخدام البازلت فز
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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    

 

ي تأثي  كبي  عىل النقل النهري حيث  كيب الجيولوجر أن وجود الجنادل والشالالت والمندفعات والخوانق وهي  وللي 
ي تقلل من صالحية مجاري األنهار للمالحة ، والمعروف   كيب الجيولوجر ي أصل نشأتها إىل عامل الي 

ظاهرات ترجع فز
 أن النقل النهري يعد أرخص أنواع النقل فوق اليابس. 

ا ي 
ي توضع فز

ي من العوامل الهامة الت  كيب الجيولوجر ي يختار لها  ويعد الي 
إلعتبار عند تحديد مواقع المطارات الت 

األرضية   الممرات  تتحمل  حت   الصلبة  األرضية  التكوينات  ذات  من   –النطاقات  خاصة  بطبقة  تغطيتها  رغم 
 ثقل عمليات اقالع الطائرات وهبوطها.  –اإلسمنت المسلح 

 نظاهر السطح  •

ي جم
ز للعالم المظاهر السطح تأثي  كبي  عىل النقل بكل أنواعه فز يع قارات العالم ، يتضح ذلك من مقارنة خريطتي 

ي للمرتفعات المختلفة   احداهما لمظاهر سطح األرض ، واألخرى لشبكات الطرق المختلفة حيث يالحظ األثر السلتر
 لوعورة السطح وشدة انحداره وصعوبة  

ً
ي بعض األقاليم نظرا

ي تخلخل شبكات الطرق بل وانعدامها فز
والمتمثل فز
ورة شق الممرات   اإلتصال باألقاليم المجاورة ، مما يرفع من تكاليف إنشاء الطرق هنا لعدم انتظام السطح وضز

ي بعض األحيان ، كما هي الحال بالنسبة لالنفاق. 
 واالنفاق فز

ي تجري 
ي اإلقليم ، فهناك األنهار السهلية أي الت 

 ألشكال السطح السائدة فز
ً
ي خصائصها تبعا

  وتتباين مجاري األنهار فز
 من العقبات الطبيعية وخاصة 

ً
ي أراض سهلية مستوية ، لذا تتسم باتساع مجاري  ها وقلة انحدارها وخلوها غالبا

فز
 الجنادل والشالالت مما يجعلها صالحة للمالحة. 

ق نطاقات جبلية وعرة ، لذا تتسم بضيق مجاري  ها وشدة انحدارها   ي تخي 
وعىل العكس من ذلك األنهار الجبلية الت 

ض مجاري  ها مثل الجنادل والشالالت المندفعات. وتعدد الع ي تعي 
 وائق الطبيعية الت 

ي النطاقات الساحلية لبعض أقاليم العالم المدارية عقبة تحول دون سهولة 
وتشكل الحواجز والشعاب المرجانية فز

ء الطبيعية ، كما تطيل مسارات بعض الخطوط المالحية ال ي
بحرية حيث المالحة البحرية حيث تعوق إنشاء الموائز

ي تتواجد فيها مثل هذه الحواجز. 
 تضطر السفن والقوارب إىل الدوران حول النطاقات الت 

 المناخ   •

ودرجة  ي 
الجغرافز والتوزي    ع  الخصائص  حيث  من  وشبكاتها  المختلفة  النقل  طرق  ي 

فز المؤثرة  الهامة  العوامل  من 
  
ً
ا ي مجال النقل ، فكثي 

مايكون انخفاض درجة الحرارة خالل شهور الشتاء الحرارة من عناض المناخ الهامة المؤثرة فز
ي التحول من وسيلة إىل أخرى للنقل أكير تكلفة. 

 فز
ً
ي بعض أقاليم العالم سببا

 فز

ي أمريكا الشمالية إىل تجمد مياه نهر السانت  
مثال : يؤدي اإلنخفاض الشديد لدرجة الحرارة خالل شهور الشتاء فز

 ، مما 
ً
يعطل نقل خامات الحديد من مناطق تعدينها وهذا يؤدي إىل ارتفاع نفقات   لورانس لمدة أربعة شهور تقريبا

 أن النقل النهري أرخص تكلفة. 
ً
 من السفن مما يزيد من تكاليف اإلنتاج علما

ً
 النقل الستخدام السكك الحديدية بدال

ي األقاليم الم
ي النقل الجوي بشكل كبي  حيث أنه مع ارتفاعها كما فز

ي  وتؤثر درجة الحرارة فز
دارية تزداد المسافة الت 

ي اإلقالع والهبوط بأمان ، لذا تتسم مطارات األقاليم الحارة بأن 
ي لكي تتم عمليت 

تقطعها الطائرة عىل الممر األرضز
ي مطارات األقاليم المعتدلة والباردة. ويقترص تأثي  الضغط الجوي عىل النقل 

ممرات مطاراتها أطول من مثيلتها فز
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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    

 

 عىل بالطائرات حيث ينتج ع
ً
 خطرا

ً
ي تشكل أحيانا

ن تباين نطاقات الضغط تكون مايعرف بالمطبات الهوائية الت 
 المالحة الجوية وخاصة عندما تكون عميقة وتشبه الدوامة. 

ي النقل البحري خالل العصور القديمة بصفة خاصة ، 
ي األول من حيث التأثي  فز

وكانت الرياح تمثل العنرص المناجز
اعية . إذ كانت تحدد مسارات رح   الت السفن الرسر

ي النقل البحري إال أنه الزال للرياح تأثي  واضح عىل المالحة 
ي استخدام األساليب اآللية الحديثة فز

ورغم التوسع فز
ة عىل   البحرية ، فاألعاصي  واألنواء واألمواج العالية القوية وهي من آثار الرياح العنيفة الزالت تشكل مخاطر كبي 

ات السفن المالحية سواء   ء البحرية خالل في  ي
ي عرض البحار أو قرب السواحل مما يضطر معه إىل إغالق الموائز

فز
 التعرض لمثل هذه الظاهرات المناخية المرتبطة بنشاط الرياح. 

ي مجال النقل عىل فلنكات الخطوط الحديدية حيث تؤدي إىل تعرض الفلنكات الخشبية 
ويقترص تأثي  الرطوبة فز

ي األقاليم للتعطن والفلنكات الحدي
الفلنكات الخرسانية فز ي استخدام 

التوسع فز ، لذا يفضل  بالصدأ  دية لإلصابة 
 الرطبة. 

 عىل كل أنواع النقل سواء الجوي أو البحري واألمطار  
ً
ويشكل الضباب الذي يحد من مجال ووضوح الرؤية خطرا

 تسبب انزالقات وحوادث خاصة إذا اجتمعت األتربة واألمطار. 

 ــــــاء النباتــــــــــي الغطــــــــــــ •

إىل  تتباين كثافتها  غابات  من  تتدرج  ي 
والت  األرض  ة عىل سطح  المنترسر الطبيعية  النباتات  ي 

النبائ  بالغطاء  يقصد 
 حشائش. 

ي سبيل مد شبكات النقل المختلفة، مثال ذلك 
ز األقاليم أو يقف عقبة فز  دون الربط بي 

ً
ي أحيانا

ويحول الغطاء النبائ 
ة بالجهات غابات المانجر  ي نطاق الغابات المدارية المطي 

ي سبيل ربط الجهات الساحلية فز
ي تقف عقبة فز

وف الت 
ي تشغل مساحات واسعة عقبات 

ة فروعها وارتفاع أشجارها الكبي  وتكون الغابات الكثيفة الت 
الداخلية لكثافتها وكير

 اإلنسان إىل إزالتها.  تحول دون إنشاء شبكات الطرق المرصوفة وخطوط السكك الحديدية مما اضطر 

ي جغرافية النقــــــــــــــــــــل 
 
 العوامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل المؤثرة ف

ية  -  العوامل البشر

 توزي    ع السكان وكثافتهم -
 النشاط اإلقتصادي -
ي  -  التقدم التكنولوجر
 الحدود السياسية  -
 تغي  األوضاع السياسية  -
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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    

 

 الحــــــــــــــدود السياســـــــــــــــية  

ة ، يتمثل التأثي  المبارسر  ة وبعضها اآلخر غي  مبارسر ي مجال النقل بعضها مبارسر
ات متعددة فز للحدود السياسية تأثي 

ي تشكل نقاط أو نطاقات انقطاع 
ي انتهاء خطوط النقل عند مناطق الحدود الت 

ي هذا الصدد فز
للحدود السياسية فز

ي  لشبكا
الت  اإلستعمارية  الدول  لدور  وإما   ، قومية  اعتبارات  إما  ذلك  ومرد   ، المتجاورة  للدول  بالنسبة  الطرق  ت 

ي مستعمراتها القديمة عىل أساس استثمار الموارد الطبيعية والحيلولة 
اتيجيتها عند مد بعض الطرق فز وضعت اسي 

ي تمزق اإل 
ي قارة أفريقيا الت 

نسان واألرض فيها بفعل الحدود السياسية ، وتقطع دون تحقيق الوحدة األرضية كما فز
ي خطها اإلستعمار. 

 خطوط النقل المحدودة عند مناطق الحدود الت 

ي  
ي العالم والت 

ي وجود العديد من الدول الحبيسة وشبه الحبيسة فز
ويتمثل التأثي  غي  المبارسر للحدود السياسية فز

 ماتقوم تلجأ إىل بعض الدول المجاورة أو القريبة منها لإلس
ً
ا ي تجارتها الدولية ، لذلك كثي 

تفادة من موانيها البحرية فز
ي السواحل لها. 

انزيت بخدمة مثل هذه الدول الت  ي الي 
 موائز

ــــــــــية   •  تغيبر األوضـــــــــــــــــــــــاع السياســـ

ي النقل ، حيث يؤدي
ية المؤثرة فز ي التغفل عند دراسة العوامل البرسر

تغي  األوضاع السياسية لبعض    من العوامل الت 
ي أنماط ومحاور تجارتها الدولية مما ينعكس عىل اتجاهات خطوطها البحرية وحجم الحركة  

الدول إىل تغي  مماثل فز
 عليها بشكل خاص. 

ي 
والت  وأثيوبيا وكوبا   ) الجنوبية   ( اليمن  مثل  ي دول 

السياسية فز األوضاع  تغي   تأثي   منها  ة  ذلك كثي  واألمثلة عىل 
ين مما زاد من اعت ي سياستها خالل عقود الستينات والسبعينات والثمانينات من القرن العرسر

اكي فز
نقت المبدأ اإلشي 

ي تربط فيما  
حجم تجارتها الخارجية مع الدول الشيوعية أنذاك بصورة ملحوظة ، لذا زادت كثافة خطوط النقل الت 

تقلصت   الذي  الوقت  ي 
فز الحركة عليها،  بالدول بينها، كما زاد حجم  الثالث  الدول  تربط  ي 

الت  النقل  فيه خطوط 
ي العالم. 

 الرأسمالية فز

 : المصادر والمراجع

 ( السياسات.  ودراسة  لألبحاث  ي  العرئر المركز   &  ,
ز مؤلفي  التاري    خ  2012مجموعة  ي 

فز مراجعة  وإيران:  العرب   .)
ي لألبحاث ودراسة السياسات.   والسياسة. المركز العرئر

 ( محمد شهاب،  إقتصاد   (،2011أحمد،   إىل  التحول  ي ظل 
فز االقتصادية  التنمية  ي 

فز ي  الير النقل  فاعلية  دراسة 
، جامعة بغداد. -السوق ي حالة دراسية، رسالة ماجستي  كة العامة للنقل الير  الرسر

ي د راسة حالة المؤسسة الخدمیة للنقل و إیجار المعدات  ي تفعیل خدمة النقل الير
وی    ج فز , & فتيحة. دور الي  ي باجر

FAST ROAD (Doctoral dissertation). 

ف(. )  ة )مرسر , بوالملح, & مني  ز ي 2020بونار, رؤوف, مريش, حسي  (. محددات الطلب عىل خدمات النقل الحرصز
ي الجماغي لمدينة جيجل )  جامعة  ,Doctoral dissertationالجماغي لألشخاص: دراسة حالة الوسط الحرصز

 جيجل(. 
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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
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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 
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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 النقل(، العوامل  ٢٠٢١فوزي سع يد الجدبة، ) 
المناخ، الجغرافية االقتصادية، ص   -العوامل الطبيعية    -المؤثرة فز
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 : ي التاىلي
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