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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 رسيرية من اضطراب بؤري أو 
ُ
للوظائف   عام 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

ي أحد أبعاده أصغر بكثي  من البعدين اآلخرين، وسطحها العلوي  concrete slab البالطة الخرسانية
عنرص إنشائ 

ي كل الحاالت  
 لنوع البالطة. تراوح سماكة البالطات األفقية من فز

ً
مستٍو، أما السطح السفىلي فيمكن أن يختلف تبعا

ز  سم، وهي تشكل أرضيات األبنية وأسقفها، وهناك بالطات من الخرسانة المسلحة   30و 8 الخرسانة المسلحة بي 
 
ً
ستخدم هذه البالطات أحيانا

ُ
ة للطرق، كما ت ي رصف الطبقة األخي 

ستخدم فز
ُ
ة ت  للبناء عىل شكل حصي 

ً
 . أساسا

ي نقل الحموالت الشاقولية وذلك لنقل  
ي إضافة إىل عملها فز

ي االتجاه األفق 
 تشغيل البالطة فز

ً
يتطلب التصميم أحيانا

ي تتعرض لها المنشأة إىل جملة مقاومة الحموالت األفقية
 .القوى األفقية الت 

 للمجاز
ً
ي  span ُيختار نوع البالطة الخرسانية تبعا

المراد تغطيته والناحية االقتصادية واإلمكانات الفنية المتوفرة فز
ز تتطلبها أبنية المتاجر وأبنية المكاتب. كما أن سهولة  ي حي 

ة فز التنفيذ، فاألبنية السكنية ال تحتاج إىل مجازات كبي 
ي اختيار نوع البالطة لكون بع 

 فز
ً
 أساسيا

ً
ز تؤديان دورا ة تنفيذية  التنفيذ ورسعته المطلوبتي  ض أنواعها يتطلب خير

 .عالية
 

Abstract : 

Concrete slab is a structural element whose dimensions are much smaller than the other two, and its 

upper surface is in all cases flat, while the lower surface may vary depending on the type of slab. The 

thickness of the horizontal reinforced concrete slabs ranges between 8 and 30 cm, and they form the 

floors and ceilings of buildings. There are slabs of reinforced concrete used in paving the last layer of 

roads, and these slabs are sometimes used as a basis for building in the form of a mat. 

The design sometimes requires operating the slab in the horizontal direction in addition to its work in 

transporting vertical loads in order to transfer the horizontal forces to which the facility is exposed to 

the total resistance of horizontal loads. 

The type of concrete slab is chosen according to the span to be covered, the economic aspect, and the 

technical capabilities available in implementation. Residential buildings do not need large spans, while 

shop buildings and office buildings require them. The required ease and speed of implementation also 

play a key role in choosing the type of slab, as some types require high implementation experience. 
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 : المقدمـــــة

ا مقارنة بأبعادها  عبارة عن مكون هيكىلي مسطح  : الخرسانية   البلطة 
ً
ة جد ي األبعاد للمبتز بسماكة صغي 

ثنائ 
ي نقل الحمل عن طريق  

. وتتمثل مهمتها األساسية فز ي
ي المبائز

األخرى. يوفر مأوى مغّّط أو سطح عمل مستٍو فز
واألرضيات   األسطح  ي 

فز حة 
ّ
المسل الخرسانية  األلواح  تستخدم  حيث   . ز اتجاهي  أو  واحد  اتجاه  ي 

فز االنحناء 
وكأ  ي  والسقوف 

فز الصلبة  األلواح  مثل  عديدة   
ا
أشكاًل الهيكل  أرضية  نظام  يتخذ  أن  يمكن  الجسور.  رضيات 

 .الموقع والوحدات مسبقة الصب والبالطة المضلعة وما إىل ذلك 

األعمدة.   فوق  ة  مبارسر أو حت   فوالذية  أو  متجانسة  عوارض خرسانية  أو  عوارض  األلواح عىل  تركيب  يمكن 
بش  الخرسانية  البالطة  يتكون  تترصف  الحزم.  فلسفة  تشبه  التصميم  ي 

فز وفلسفتها  مرن  أساسي كعضو  كل 
صلة بالبناء مثل الجدران والعوارض واألعمدة واألساسات واأللواح وما إىل ذلك،  

ّ
الهيكل من عدة عناض ُمت

ز هذه العناض، تعتير البالطة ذات أهمية قصوى. ُيساعد المكونات األخرى للمبتز عىل تحمل األحما  ل  ومن بي 
ي هذه المقالة، سناقشنا أنواع األلواح الخرسانية  

ي البناء. لكن فز
المختلفة. هناك أنواع مختلفة من البالطات فز

 .بالتفصيل 

 ما هي أنواع البلطات الخرسانية؟ 
 :(Conventional Slab) البلطات الخرسانية التقليدية  -1

وأعمدة. هنا، ُسمك اللوح صغي  بينما عمق قضيب  بشكل عام، يتم دعمها إّما عىل الجدران أو عىل عوارض  
ب  

ّ
ي البالطة التقليدية، يتم نقل الحمل إىل الجدران أو الحزم ثم من الحزم إىل األعمدة. يتطل

. فز الحديد كبي 
حة. ولكن ليست هناك حاجة لتوفي  أغطية أعمدة كما هو الحال  

ّ
المزيد من القوالب مقارنة بالبالطة المسط

الم  البالطة  ي 
الطول  فز أّي  هندستها،  عىل  بناءا  ز  التاليي  ز  النوعي  إىل  التقليدية  األلواح  تصنيف  يتم  سطحة. 

 .والعرض 
 :(One Way Slab) بلطة الطريقة الواحدة  -2

ي اتجاه واحد فقط  
ز لتحمل الحمل فز ز المتقابلي  ُيطلق عىل اللوح الذي يتم دعمه عىل عوارض عىل الجانبي 

بحيث تساوي أو تزيد   (b) إىل المدى األقرص  (l) تكون نسبة االمتداد األطول بالطة أحادية االتجاه. عندما  
ز  اثني  ي  (l / b> 2) عن 

فز أّي  فقط،  واحد  اتجاه  ي 
فز ي 

تنحتز اللوح  االتجاه ألن هذه  أحادي  لوًحا  تعتير  ها 
ّ
فإن  ،

 .االتجاه عىل طول مدى أقرص 

 :(Two-Way Slab) بلطة ثنائية االتجاه  -3

عمه عىل عوارض من جميع الجوانب األربعة واألحمال بواسطة الدعامات عىل طول  ُيسىّم اللوح الذي يتم د 
اللوح، تكون نسبة االمتداد األطول  ي هذا 

. فز ز بالبالطة ذات االتجاهي  ز   إىل المدى األقرص  (l) كال االتجاهي 
(b)  ز ي هذه األلواح عىل طول كال االمتدادات.   .(l / b <2) أقل من اثني 

ي بالطة ثنائية  فمن المحتمل أن تنحتز
فز

ي كال  
فز التعزيز  توفي   يتم  وبالتاىلي  األربعة،  الداعمة  الحواف  إىل  ز  االتجاهي  ي كال 

فز الحمل  نقل  يتم  االتجاه، 
ز   .االتجاهي 
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 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    

 

   (Flat Slab) البلطات المسطحة   -4

المسطح   خرسانية   بالطة  هي  اللوح  سىّم 
ُ
ت خرسانية.  أغطية  أو  أعمدة  عىل  ة  مبارسر ُمدّعمة  حة 

ّ
ا  مسل

ً
أيض
ة إىل األعمدة. تتمثل الوظيفة   بالبالطة غي  الملحومة ألنها مدعومة عىل األعمدة. هنا، يتم نقل األحمال مبارسر
ي توفي  سطح عادي للسقف، مّما يوفر انتشاًرا أفضل للضوء. يتم استخدامها  

حة فز
ّ
األساسية للبالطة المسط

ي طوابق وقوف السيارات أو الفنادق أو المبا 
ي ال تكون فيها إسقاطات  بشكل عام فز

ي التجارية أو األماكن الت 
ئز

 .العوارض مرغوبة لقيود االرتفاع أو حت  لجماليات 

 :(Hollow Core Ribbed Slab) بلطة مضلعة أساسية مجوفة  -5

ي تمر عير الوحدات. يمكن أن  
تستمد األلواح المضلعة األساسية المجوفة اسمها من الفراغات أو النوى الت 

ي لأللواح، مّما يزيد من الكفاءة الهيكلية. كما تتمتع  تعمل النوى ك 
ل بال شك من الوزن الذائ 

ّ
قل
ُ
قنوات خدمة وت

ل من حجم المواد المستخدمة 
ّ
قل
ُ
ة االستدامة ألنها ت ز ا بمي 

ً
 .النوى أيض

 :(Waffle Slab) بلطة الوافل  -6

حة تحتوي عىل شبكات  
ّ
مربعة ذات جوانب عميقة.  بالطة الوافل هو سقف أو أرضية من الخرسانة المسل

والمطاعم   والموالت  الفنادق  مداخل  عند  رئيسي  بشكل  بالطة  الوافل  ُيستخدم   . شبكي ا كلوح 
ً
أيض وُيسىّم 

ي حمل أحمال  
للحصول عىل منظر تصويري جيد ولتثبيت اإلضاءة االصطناعية. وتتمثل وظيفتها األساسية فز

حة ألن 
ّ
هذه األنظمة خفيفة الوزن ويمكن استخدامها كبالطة  أثقل وتمتد لمسافات أطول من األلواح المسط

ي حالة وجود قيود عىل عمق الحزم للحصول عىل ارتفاع واضح 
ا فز
ً
 .سقف وأرضية. يتم استخدامها أيض

 :إل   القرون   شكل   عل   بناء    الوافل   ألواح   تصنيف   يتم 
ي  .1

 .نظام جراب ثلث 

 .نظام جراب مربــع  .2

 :(Sunken Slab) البلطة الغارقة  -7
كيبات   ه أسفل الحّمامات إلخفاء أنابيب الرصف الصخي أو أنابيب المراحيض أو الي  ُيعرف اللوح الذي يتم توفي 
الحذر   ي 

توخز األرض، يجب  أسفل  المياه مخفية  منها  تمر  ي 
الت  األنابيب  نظًرا ألن  الغارقة.  بالبالطة  األخرى 
ب مشاكل الترّسب. كما يجب توفي  العزل 

ّ
ي بالطة غائرة لمنع الترّسب أو الرطوبة.    لتجن

المناسب والمعالجة فز
مواد   أو  الفحم  أو  الطوب  من  مكسورة  بقطع  البالطة  تمتىل   البالطة،  ي 

فز الصخي  الرصف  أنابيب  بعد صب 
 .خفيفة الوزن مناسبة 

 :(Inclined Slab) البلطة الخرسانية المائلة  -8
ي  
ي الغالب فز

ي مائل يستخدم فز
ة ذات األسطح المائلة واألسقف المائلة للتجميل  هذا لوح خرسائز المنازل الصغي 

 .ولتدفق الثلج أو مياه األمطار 
 :(Composite Slab) البلطة المركبة  -9
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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 رسيرية من اضطراب بؤري أو 
ُ
للوظائف   عام 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 كمنطقة   يي  ز
ز الفوالذي. يعمل الي  يي  ز

حة المصبوبة عىل سطح الي 
ّ
بشكل عام، يتم بناؤه من الخرسانة المسل
ي خالل عمر البالطة   عمل وشدات أثناء مرحلة البناء، كما أنه   .يعمل كتعزيز خارخر

 :(Precast Slab) البلطة مسبقة الصب   -10
كيب. أكير   ي الموقع للي 

ي المصانع، ثم يتم تسليمها فز
يتم صب األلواح الخرسانية سابقة الصب ومعالجتها فز

ي المصانع، تزداد كفاءتها و 
أنه عندما يتم تصنيعها فز ة للبالطة الخرسانية مسبقة الصب هي  ز يتم تحقيق  مي 

أن األلواح الخرسانية سابقة   باإلضافة إىل ذلك، لوحظ  الموقع.  ي 
ألواح الخرسانة فز مراقبة جودة أعىل عىل 

بحواىلي   الموقع  ي 
فز المصبوبة  الخرسانة  ألواح  من  أرخص  أكير عىل  24الصب  تنفق  أنك  من  الرغم  %. عىل 

ي القوالب 
ك توفر الكثي  فز

ّ
 .االنتصاب، فإن

 :(Slab on Grade or Slab on Ground) لطة عل األرض بلطة عل درجة أو ب  -11
عرف اللوح المصبوب عىل سطح األرض 

ُ
ي مستوى   .األرضية   بالبالطة  ت

ي الطابق السفىلي أو فز
يتم استخدامه فز

ا أو الرمل المحصور الذي ال يتأثر بالرطوبة،  
ً
ها مناسبة للصخور األرضية المستقرة المضغوطة جيد

ّ
القاعدة. إن
بة ال  ي ال تخضع حت  لحركة طفيفة بسبب الرطوبة والي 
 .ت 

 :الدرجات   عل   البلطات   من   نوعان   هناك 

 :(Stiffened Raft Slab) بلطة الطوافة المقواة    - 1

البالطة.   ي قنوات عير منتصف 
يتم وضعها فز اللوح عىل األرض. لكنها تحتوي عىل عوارض صلبة  ها نفس 

ّ
إن

شبكة   من  نوًعا  ل 
ّ
تشك فهي  لوح  وبالتاىلي  من  المقوى  الطوف  ويتكون  البالطة.  قاعدة  عىل  الخرسانة  دعم 

ي عىل األرض مقوى بواسطة عوارض حواف متكاملة وشبكة من العوارض الداخلية. العوارض الداخلية  
خرسائز

، يتم زيادة أحجام الشعاع وكمية حديد التسليح 
ا
ي المواقع األكير تفاعًل

ي المواقع المستقرة بينما فز
  غي  مطلوبة فز

 .لتناسب ظروف األساس 

ي المواقع غي  الخاضعة للرقابة والمملوءة،  
ي واحد فقط. فز

ب بالطة الطوافة الصلبة عموًما صب خرسائز
ّ
تتطل

ي المواد الطبيعية أو الخرسانة. فإذا تم توفي   
يمكن تبنيها مع دعامات أو ركائز خرسانية جماعية موجودة فز

المدلفن تحت  بالطة طوافة مقواة بعوارض عميقة   أو  م فيه 
ّ
المتحك بالحشو   األخي  سيحتفظ 

ّ
الحافة، فإن

 .اللوح 

 :(Waffle Raft Slab) بلطة الوافل المسطحة    - 2

ين المعروفة   يتم بناؤها بالكامل فوق سطح األرض عن طريق صب الخرسانة فوق شبكة من كتل البوليسي 
، وتكون عموًما أسهل  باسم أشكال الفراغ. عادة ما تكون ألواح الوافل مناسبة  

ا
بة األقل تفاعًل للمواقع ذات الي 

ا 
ً
حة جد

ّ
كيب وأرخص من األنواع األخرى. هذه األنواع من األلواح مناسبة فقط لألرض المسط ي الي 

 .فز

 :(Bubble Deck Slab) بلطة سطح الفقاعة  -12

ي يتم فيها إنشاء فراغات من أجل تقل : الفقاعة   سطح   بلطة 
البالطات الت  يل الوزن الميت عن  هي نوع من 

ي البالطة. سطح الفقاعات يزيل ما يصل إىل  
% من الخرسانة اإلنشائية. يتم تصنيعها  35طريق وضع الكرات فز

ي النهاية  
ز وفوق فقاعات بالستيكية، وفز باستخدام فقاعات بالستيكية مسبقة الصنع ثم يتم وضع التعزيز بي 
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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 رسيرية من اضطراب بؤري أو 
ُ
للوظائف   عام 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 وسط البالطة.  يتم صب الخرسانة الطازجة. تحل الفقاعات البالستي 
كية محل الخرسانة غي  المرغوب فيها فز

. هناك   حيث تعمل بالطة سطح الفقاعة عىل زيادة القوة وتقليل الوزن، وبالتاىلي يمكن توفي  مسافات أكير
 .حاجة إىل عدد أقل من األعمدة، وال يلزم وجود عوارض أو أضالع تحت السقف 

 

 :(Hardy Slab) بلطة هاردي  -13
هذا   بناء  من  تم  ويتكون  األجوف  الطوب  هو  هاردي  طوب  هاردي.  طوب  بواسطة  البالطات  من  النوع 

الخرسانة. يستخدم هذا الطوب لملء أجزاء من سماكة البالطة مّما يوفر كمية الخرسانة وبالتاىلي يتم تقليل  
. يستخدم  ز ي والصي  ي دئر

ي للبالطة. يتم مشاهدة هذه األنواع من األلواح بشكل عام فز
لوح هاردي    الوزن الذائ 

ي تكون فيها درجات الحرارة مرتفعة للغاية. يتم زيادة ُسمك اللوح لمقاومة درجة الحرارة من  
ي المناطق الت 

فز
مولول  ي من الجدران باستخدام طوب خاص به ثي 

ي تأئ 
 .أعىل البالطة. يتم مقاومة الحرارة الت 

 :(Waist Slab) بلطة الخص  -14
 
 
ها بالطة ترتكز عليها درجات الُسل

ّ
حة، ُيعّرف  إن

ّ
ا لقانون الممارسة للخرسانة العادية والخرسانة المسل

ً
م. وفق

النظام   ي 
فز للتلخيص،  الدرج.  باطن  مع  المتعامدة  السماكة  من  األدئز  الحد  أنها  عىل  الخرص  بالطة  ُسمك 

األلوا  ستخدم 
ُ
ت ح. 

ّ
توفي  سطح عمل مسط إىل جانب  يقاوم،  الذي  األرضية  نظام  البالطة  شكل 

ُ
ت  ، ح  الهيكىلي

الدرجة   عىل  وبالطة  الخزانات  وأسفل  وأعىل  الجسور  ي 
فز وأسطح  ي 

المبائز ي 
فز وسقف  متكرر كأرضية  بشكل 

 .)بالطة صفية( وساللم وما إىل ذلك 

ب هذه البالطة االهتمام الواجب أثناء تصميمها وتنفيذها. تدعم البالطة جميع األحمال األساسية طوال  
ّ
تتطل

األنشطة  تنفيذ جميع  يتم  ي    حياتها حيث 
فز البالطات  من  مختلفة  أنواع  توفي   يتم  عليها.  ية  البرسر والمرافق 

انية والوقت والمهارات المحلية المتاحة  ز  .أماكن مختلفة بناءا عىل نوع الهيكل واالستخدامات والمي 

 الخرسانية  السقف وبلطات الكمرات ترخيم عل المؤثرة العوامل
ي   العوامل  يىلي   فيما 

ي   والبالطات(   )الكمرات  االنحناء  لعزوم  المعرضة  القطاعات  ترخيم  عىل  تؤثر   الت 
 الهياكل  فز

 :المسلحة الخرسانية

ي  أخطاء •
 .االنحناء لعزم المعرضة القطاعات ترخيم حساب فز

 .االنحناء  لعزم المعرضة القطاعات عىل األحمال •

 .االنحناء مقاومة •

 .التثبيت صالبة •

 . انحناء لعزوم المعرضة  للقطاعات البناء اختالفات •

ي  واالنكماش الزحف •
 .انحناء لعزوم المعرضة القطاعات فز

ي  التحكم كيفية
 
 المسلحة؟ الخرسانية والبلطات الكمرات ترخيم ف

خيم حساب عند  أخطاء- 1 ي  التر
 
 والبلطات الكمرات ف

ي   العقل  قبل  من  الحسابية  العمليات  إجراء  يتم  ،  عام  بشكل ي   السبب  هو   وهذا   البرسر
ز   االختالف  أن  فز خيم  قيم  بي    الي 

 األخطاء   هذه  عدد   وتوضيح  مناقشة   سيتم  الحسابية.   األخطاء  من  أساًسا   ينشأ   أن  يمكن  والمحسوبة  الفعلية
ي  الحسابية
 .التالية األقسام فز
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اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 
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 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

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

 

خيم  حساب  خطوات  من  العديد   هناك ي   الي 
خيم  مقدار   لمعرفة  مراعاتها   يجب  الت  .   الي  ي

ي   خطأ   أي  النهائ 
 خطوة  أي  فز

ي  ٪1 الخطأ  احتمال يكون عندما  ،  المثال سبيل عىل النهائية.  النتيجة عىل وكبي   ضار  تأثي   له يكون أن يمكن
 كل  فز

ي   األخطاء  احتمال  يكون  ،  خطوة
ز   الحسابات  أخطاء  تعتير   ،  ذلك  عىل  عالوة  ٪. 10  حواىلي   النهائية  النتيجة  فز - 25  بي 

 شائعة.  غي   05٪
خيم  حساب  عند   المعقدة  والتفاصيل  الحسابات  تقليل  يمكن ي   التطبيق   خالل  من  الي 

 أن  يجب   كمبيوتر.   برنامج  فز
نامج  يأخذ  ي   العوامل،  جميع  الير

ي   النحناء  المعرضة  القطاعات  ترخيم  عىل  تؤثر   الت 
  موثوق   بشكل  وتحسب  االعتبار   فز

خيم مقدار   وتتوقع ة  بدقة المختلفة الظروف من واسعة مجموعة تحت الي   .كبي 
ا، ً خيم  العمىلي  المهندس يقارن أن المهم من وأخي  خيم المحسوب الي   مهارات  وتطوير  تحقيق  أجل من الفعىلي  والي 
 .القوية  الحكم
ي   العزوم  أو   األحمال  استخدام  يعد 

ب  ها   حسابها   تم  الت  ي   )برصز
   مقصود   غي    بشكل  الزيادة(   أو   التخفيض  معامالت  فز

ا
 بدل

ي   الفعلية  العزوم  أو   الفعلية  األحمال  من
خيم  حساب  فز ي   لألخطاء  آخر   مصدًرا   الي 

 والبالطات   الكمرات  ترخيم  بحسا  فز
 .  انحناء(  لعزوم المعرضة )األعضاء

ا  ً ي  يمكن  ،  أخي 
وبة  النهائية  العزوم  استخدام الحسابات  فز ي   المرصز

   األمان  معامالت  فز
ا
  )عزوم  الفعلية  العزوم  من  بدل

ي  التشغيل( 
 .أخرى اعتبارات تحت تحميل ظروف فز

 الخرسانية  والبلطات الكمرات عل األحمال- 2
ي  العوامل من عدد  هناك

ي  األحمال عىل تعتمد  الت 
 : مثل المسلحة، الخرسانة وبالطات كمرات  ترخيم عىل تؤثر  الت 

ي   مختلفة  للخرسانة  والتمزق  المرونة  معامالت  لكون  نظًرا   التحميل  بداية  وزمن  تاري    خ أخذ   المهم  من •
 األعمار   فز

خيم عىل  تؤثر  وبالتاىلي  المختلفة  .الفوري الي 

   الفعلية  األحمال  استخدم •
ا
ي   األحمال  من   بدل

ي   استخدمت  الت 
 الشائع   من  ،  ذلك  عىل  عالوة  القطاع.   تصميم  فز

ي  الحية األحمال أن تجد  أن
ي  إليها  الوصول يتم ال  البناء أكواد  تحددها  الت 

 .الحقيقية المواقف  فز

ي   ضع •
 عندما   يحدث  الزحف  ترخيم  ألن  ًرا نظ  المؤقت.   التحميل  مقابل  المدى  طويل  التحميل  نسبة  اعتبارك  فز
  باألحمال   مقارنة  الزحف  ترخيم  من  المزيد   إىل  تؤدي  الدائمة  الحية  األحمال  فإن  ،  الوقت  لبعض  األحمال  تستمر 
ة  الحية  األحمال  بعض  تبق    قد   ،  ذلك عىل  عالوة  المؤقتة.   الحية  ترخيم  عن  ومسؤولة  كبي    حد   إىل  طويلة  لفي 
ي  كبي  
ز  فز  .قياسه يمكن المدى طويل ترخيما  تسبب أن يمكن ال  المتبقية األحمال تلك أن حي 

ي   المبارسر   الحمل  من  أقل  الفعلية  للخدمة  الخي   الحمل  يكون  عندما   ؛  صحيح  بشكل   الخي   الحمل  تقييم •
  فز

 ،   أعىل  فّعال  قصور   عزم  ذلك  عن  ينتج  قد   أصغر.   التشقق   عزم  إىل  المطبق   العزم  نسبة  ستكون  ،  التصميم
 .والخي  الميت الحمل رخيمت سينخفض وبالتاىلي 

 المسلحة  الخرسانية والبلطات للكمرات االنحناء جساءة- 3
هما   بسبب  (fr) التمزق  ومعامل (Ec) الفعىلي   المرونة  معامل  من  كل  باستخدام  يوىص   يحدد   االنحراف.   عىل  تأثي 
ي ا  األبحاث  من  عدد   يعتمد   ذلك  ومع fr?(fc‘)0.5 = 7.5 نسبة  األمريكي   الخرسانة  معهد   كود 

 من   النسبة  تغي    لت 
 .10 إىل 7.5

داد  ز ي   القصور   عزم  سي 
 فإن   لذا   مؤمنة، Code ACI قيمة  الثلث.   بمقدار   التمزق  معامل  زاد   إذا   بالمائة  75  بنسبة  الذائ 

خيم  .الفعىلي  االنحراف من  أكير  المحسوب الي 
ي   ،  ذلك  عىل  عالوة

وخ  السماح  عدم  حالة  فز  من  الفعالة   العزوم  ستخدامبا  ُينصح  ،  البناء  أحمال  تحت  المبكرة  بالرسر
ي  القصور 

ي  الذائ 
وخ  كمية  عىل بناءا  التحميل مراحل جميع فز ي  الرسر

 .المرحلة  تلك فز
ي    خ  حالة  اعتبار   ويتم  فقط  واحدة مرة  االنثناء  صالبة  حساب  إجراء   يتم  ،  ذلك  عىل عالوة ي   ،  واحدة  ترسر

 تكون   والت 
ي  ، األقىص الحمل إىل الوصول عند 

ي  الحمل حدوث حالة فز
 . البناء أثناء النهائ 
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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 رسيرية من اضطراب بؤري أو 
ُ
للوظائف   عام 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   العمل  رسيان   ظروف  اعتبار   يجب
ي   التشييد   موقع  فز

ا   األكير   التحميل  حالة  فيها   تحدث  الت    عند   البناء  أثناء   تأثي 
 .الهيكل عىل األخرى البناء وأحمال العلوية األدوار  شدات تحميل
 بالكامل  الهيكل  فحص  يتم  ما عند  البناء  وقت  التسليح  لحديد   الفعىلي   الموقع  استخدام  يجب  ،  ذلك  عىل  عالوة
ز  كبي    فريق  حدوث عند  خاصة  .للحديد المصمم والموقع الفعىلي  الموقع بي 
  الموقع   استخدم  ،   وبالمثل  والمتشقق.   الكىلي   القصور   عزم  لحساب  الضغط  تسليح  ومقدار   الفعىلي   الموقع  تطبيق 
ي  القصور  عزم لتقدير  الشد  تسليح ومقدار  الفعىلي 

 .المتشقق  الذائ 
ا  ً ي   ضع  ،  آخًرا   سولي  أخي 

ة.   كانت  لو   حت   T الشفة  تأثي    اعتبارك  فز ي   القصور   عزم  من  كل  يكون  صغي 
 غي    الذائ 

خيم صغي   والمتشقق  المتشقق    المستطيل المقطع استخدام عند   مرتفع المحسوب والي 
ا
  .T المقطع من بدل

ا  ً ي   الركائز   د عن   النهائية  التثبيت  منطقة  صالبة  مساهمة  حول  معقول  تقييم  بإجراء  قم  ،  أخي 
 والجساءة   الصالبة  فز

  اإلجمالية
ا
 . البحر  ووسط نهاية صالبة متوسط  أخذ   من بدل

  دقة   زيادة  يمكن  ولكن  والبسيط  العادي  الحساب  إلجراء  مرضية  نتائج  البحر   وسط  صالبة  تطبيق   يوفر   قد 
ز  طريق  عن الحسابات  .الركائز عند  النهائية المنطقة  وجساءة صالبة تضمي 

 الخرسانية والبلطات الكمرات تثبيت بةصل  درجة- 4
ي   النظر   يجب

ي   الركائز   دوران  فز
خيم  من  أكير   حركة  يخلق   أن  يمكن  الركائز   دوران   ألن  الكابوىلي   فز   للعضو.   المرن  الي 

ي  النقص أو  الرفع إىل الدوران يؤدي قد  ذلك، عىل عالوة
ي  االمتداد  وأبعاد  التحميل عىل بناءا  النهاية فز

 .الخلقز
ي   ضع  ،  كذل  عىل  عالوة

ه  يتم  الذي  القريب  التثبيت  االعتبار   فز  من   المحملة   غي    المتوازية  األعضاء  بواسطة  توفي 
 الحاملة.  للكمرات األبعاد  ثالثية الصالبة خالل
   للعضو   التحميل  وظروف  الفعلية  الصالبة  عىل  العزوم   توزي    ع  بإنشاء  قم  ،  ذلك  عىل  عالوة

ا
 العناض   من  بدل

حة المنشورية  .المقي 
ي   ما   لديها   أو   قوية  تكن  لم  ما   المفاصل  وصالبة  جساءة  عن  بديل  توفي    هو   مراعاته  يجب  آخر   إجراء

 التسليح   من  يكقز
ة دوران لتأثي   مشابه  التأثي   هذا  داخلها.  المثبت ز ي   الركي 

.  فز  مع  مرض بشكل تتعامل تحليلية أدوات توجد  ال  الكابوىلي
 .الموضوع هذا 
ا  ً اضات  حساسة  ألنها   نظًرا   بحذر   ةالنهائي  االمتدادات  تحليل  يجب  ،  أخي  ي   العزوم  الفي 

  تم   إذا   الحرجة.   األقسام  فز
اح ي   للدعم  يكون  أن  اقي 

ة،  صالبة  الطرفز ي   الموجب  العزم  فإن  صغي 
خيم   فإن  وبالتاىلي   عاىلي   يكون  البحر   منتصف  فز   الي 

،  يكون المحسوب ة العزم لتحمل  الصلب قضبان من المزيد  توفي   من فالبد  يكن مهما   كبي   .الكبي 
ي  السبب هو  هذا 

ز  أن فز ي  تسليحا  وأكير  أعرض كمرات  يستخدمون  قد  المصممي 
ي   للتحكم اابحور  نهايات  فز

خيم  فز   الي 
 
ا
 .المقاومة  متطلبات  من بدل

ي   بدقة  التحكم  يجب  ،  أعاله  المذكورة  العوامل  جميع  إىل  باإلضافة
 بسبب   فكها   وزمن  وطريقة  الشدات  أعمال  فز

خيم.   قيم  اختالفات  عىل  العزوم  توزي    ع  من  الكبي    التأثي    السليمة   الغي    والممارسات  اإلجراءات  تخلق   أن  يمكن  الي 
ي  تلك من أشد  تكون قد  عزوم

 .لها الهيكل تصميم تم الت 
 االنحناء  لقطاعات البناء اختلفات- 5

 السماحيات   تحديد   عن  النظر   برصف  البناء  اختالفات  حيال  الكثي    يفعل  أن  للمصمم  يمكن  ال   ،  عام  بشكل
  الخرسانة   صب  وقوالب  التسليح  حديد   تركيب  بشأن  السماحيات ACI 117-10 يوفر  التنفيذية.   واإلجراءات
 .المواد وخصائص

ي   القصوى  االختالفات  استخدام  يتم  عندما 
خيم  لحساب  القوة(   أو   الضعف  )اتجاه  االتجاه  نفس  فز  أن   يمكن  الي 

ها   يكون  االختالفات  أن  المحتمل   من  ،  ذلك   ومع  النقص.   أو   بالزيادة  االنحناء  سهم  قيم  عىل  كبي    حد   إىل  مرتفًعا   تأثي 
ي 
ها  يكون ولن البعض بعضها  تلغز ي  البعض بعضها  عىل  تؤثر  كانت  إذا  إال  مرتفًعا  تأثي 

 .االتجاه نفس 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 رسيرية من اضطراب بؤري أو 
ُ
للوظائف   عام 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    

 

ح  نقدم ي   للغاية  الشديدة  االختالفات  من  عدد   رسر
ي   البناء  فز

ي   الخرسانة  وبالطات  كمرات  ترخيم  عىل  تؤثر   الت 
  قساماأل  فز

 :التالية

ي   التفاوتات تؤدي أن يمكن •
 .المطلوب بالعضو  مقارنة أكير  أو  أصغر  عضو  تكون  إىل الصبات قوالب فز

ي   الغطاء  يكون   قد   ،  للجاذبية  نتيجة •
ي   القصور   عزم  زيادة  يتم  محدد.   هو   مما   أرق  الخرسائز

  مع   المتشقق   الذائ 
ي   الغطاء  زيادة  إىل  الجاذبية  تأثي    يؤدي  الفعال.   العمق   زيادة

 القصور   وعزم  الفعال  العمق   وتقليل  العلوي  الخرسائز
ي 
ي  الذائ 

 .أخرى مناطق  فز

 أن   المرجح  ومن  العضو   بحر   طول  عىل  يختلف  قد   الضغط.   مقاومة  عن  للتغيي    قابلية  أكير   التمزق  معامل •
ي  المتوسط إىل تصل

ها  فز خيم عىل تأثي   .الي 

  بنسبة   المرونة  معامل  من  تزيد   وأن  محدد   هو   مما   ٪15  بنسبة  أعىل  الخرسانة  ضغط  مقاومة  تكون  أن  يمكن •
خيم  عىل  الضار   التأثي    يكون  فقد   ،  التصميم  قوة  إىل  يصل  أن  قبل  الهيكل  تحميل  تم  إذا   ٪. 7  خطورة   أكير   الي 
 لنسب  ٪5  بنسبة  أكير   يكون  أن  يمكن  الزحف  معامل  ألن  المنخفضة  الخرسانة  قوة  خالل  من  محدد   هو   مما 

ي  السبب هو  هذا  fc / fc .0.50>' من fc / fc <' 0.50 القوة /  اإلجهاد 
ي  ، التحميل هياكل منع يجب  أنه فز

  الت 
خيم حساسة تكون  .المحددة التصميم  قوة إىل تصل أن قبل ، للي 

 .العنرص تشقق  عند  متناسًبا   التأثي   فسيكون ، المحدد  من أكير  أو  أقل السفىلي  التسليح أسياخ أعداد  كانت  إذا  •
ي   واالنكماش الزحف -6

 
 النحناء  المعرضة طاعاتالق ف

ي   العوامل  من  العديد   هناك
 والرطوبة   ،  السماكة  من  األدئز   والحد   ،  التحميل  عمر   مثل  واالنكماش  الزحف  عىل  تؤثر   الت 

 الحرارة ودرجة الهواء، ومحتوى ، والركام ، slump وال  ، األسمنت  ومحتوى السطح، إىل الحجم ونسبة النسبية،
   اإلضافات.  المحيطة،
 : والمراجعالمصادر 

, & جهاد. )  ي لمركز نادي شباب الخليل. 2022الزغي 
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