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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوال
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز ت الدراسات  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)ء عىل أدلة مرضية أو أشعة تصويرية . الدموية بنا 

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
ُ
فّية". وت ز الدماغية 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

يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم وا ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو المؤدي إىل  ألكسجي 

 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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ن الباشا الجديدة]   [ بلدية عي 

 : الملخص

يمكن تحقيق البناء أو المواد المستدامة باستخدام الموارد المحلية والطبيعية بحيث يمكنها تلبية االحتياجات 
هذه  تلبية  تستطيع  ال  أنها  لدرجة  الموارد  هذه  تدهور  إىل  تشي   ال  ولكنها   ، واالجتماعية  واالقتصادية  الثقافية 
ة، وصديقة للبيئة وهي المادة المستخدمة عىل  ي األجيال القادمة. مواد األرض رخيصة الثمن، وفي 

االحتياجات فز
المبا العالم. يعد عدد  أنحاء  ي جميع 

للبناء فز اليوم أفضل نطاق واسع  ي ال تزال قائمة حت  
الت  القديمة  ابية  الي  ي 

ئز
األمثلة إلثبات متانة انتشار األرض كمواد بناء. كما أثبتت معظم األعمال العلمية أن هذه المواد لها موصلية حرارية 

ي 
. فز ي

ي مقارنة بالمبتز الخرسائز ائ 
العقود القليلة   منخفضة وسعة حرارية عالية تمكن من االستقرار الحراري للبناء الي 

ي تتأثر بشكل أساسي 
. الدول األقل تقدًما هي تلك الت  ايد من المجتمع العلىمي ز ي بناء األرض باهتمام مي 

الماضية، حظز
ا القائمة 

ً
بهذه األنواع من مواد وتقنيات البناء. ومع ذلك، فإن اإلغراءات المحاكية نحو تقنيات البناء األكير تلويث

طوب المحروق من المرجح أن تفضل التغيي  نحو نمط واضح غي  مناسب. من أجل عىل الخرسانة المسلحة وال 
ا نظرة عامة  

ً
تسليط الضوء عىل أهمية بناء األرض، تركز هذه الورقة عىل فوائدها البيئية. تتضمن هذه الورقة أيض

ال النفايات، واستهالك  المتجددة، وتوليد  الموارد غي   القضايا االقتصادية، واستهالك  ا عىل 
ً
أيض ا، تم  ً طاقة. أخي 

 . ي ائ 
اح بعض االتجاهات المستقبلية لمراجعة الخصائص الحرارية للبناء الي   اقي 

Abstract : 

Sustainable construction or material can be achieved by using local and natural resources so that it can 

meet cultural, economic, and social needs, but it does not refer to degrading these resources to such an 

extent that they cannot meet these needs in future generations. Earth materials are cheap, abundant, and 

environment friendly and are the extensively used material for construction around the world. The 

number of ancient earthen buildings that remain standing today are the best examples for demonstrating 

the durability of the prevalence of earth as a building material. It has also been demonstrated by most of 

the scientific works that these materials have low thermal conductivity and high heat capacity enabling 

earthen building thermal stability compared with the concrete building. In the last few decades, earth 

construction has received increased attention from the scientific community. Less developed countries 

are the ones that are mainly influenced by these types of construction materials and techniques. 

However, the mimetic temptations towards more polluting construction techniques based on reinforced 

concrete and fired bricks are likely to favor a change towards a clear unsuitable pattern. In order to 

highlight the importance of earth construction, this paper focuses on its environmental benefits. This 

paper also includes an overview of its economic issues, non-renewable resource consumption, waste 

generation, and energy consumption. Finally, some future trends to review the thermal properties of 

earthen construction are also proposed. 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوال
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز ت الدراسات  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)ء عىل أدلة مرضية أو أشعة تصويرية . الدموية بنا 

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
ُ
فّية". وت ز الدماغية 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

يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم وا ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو المؤدي إىل  ألكسجي 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

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

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

 : المقدمة

ل بشكل أساسي من خالل:   ز ملة العاملة  ( تكلفة القوى العا2( تكلفة مواد البناء و  1بشكل عام، يتم تحديد تكلفة الميز
لهذا  الموقع بسهولة.  ي 

فز الماهرة  العمالة  أو  البناء  تتوفر مواد  ما ال  غالًبا  النائية،  المجتمعات  ي 
فز البناء.  ي موقع 

فز
ز إىل القائمة:   ز إضافيي  ( نقل المواد من أقرب مراكز التوريد إىل المجتمع البعيد و 3السبب، يجب إضافة مرصوفي 

ي ضوء هذا التحليل، من المعقول أن نذكر أن التكلفة  ( سكن القوى العاملة الماهرة ا4
ي تم إحضارها إىل الموقع. فز

لت 
ية. لهذا  ي منطقة حرصز

ل الذي تم بناؤه فز ز ي منطقة نائية تكون دائًما أعىل من تكلفة نفس الميز
ل فز ز اإلجمالية لبناء ميز

ي العديد من المجتمعات النائية، ال تستطيع العائالت 
 تحمل نفقات بناء منازلهم. السبب وألسباب أخرى، فز

ة عىل البيئة، سواء قبل عملية اإلنتاج عن  ي البناء، رغم سلبياته الكثي 
ال يزال الطوب الطفىلي هو األكير انتشاًرا فز

ي أثناء 
ي إنتاجه، أو فز

بة المستخدمة فز ي الزراعية للحصول عىل الي 
طريق لجوء بعض المصانع إىل تجريف األراضز

 
ُ
ي ت
ة. عملية اإلنتاج، والت   ملِوثات كبي 

ً
فة
ِّ
ي أفران الغاز، مخل

بة فز  ستخدم فيها طريقة حرق الي 

ا  ة يمكن أن تكون عنرًصا أساسيًّ
َّ
ز تملك المنطقة العربية صحاري شاسعة، لها تربة رملية غي  مستغل ي حي 

ي ذلك فز
يأئ 

ي مرصي  
ي إنتاج طوب صديق للبيئة وأرخص، وهو التوجه الذي عمل عليه فريق بحتر

ي جامعة  فز
بكلية الهندسة فز

% من تكاليف البناء، إضافة إىل 50مرص، فتوصلوا إىل إنتاج طوب يمكنه توفي     -أكتوبر للعلوم الحديثة واآلداب
ي بمقر الجامعة سيتم االنتهاء   تجريت 

ي بناء مبتز
ماكينة محلية الصنع تنتج هذا الطوب، ويجري استخدامه اآلن فز

 اآلن. من تأسيسه خالل أربعة أشهر من 

 الدراسات السابقة 

ي وقائع المؤتمر الدوىلي الثالث لمواد Ciancio    &Beckett  (2013)دراسة  
، نظرة عامة عىل مادة بناء مستدامة. فز

ي البناء بحد  
اء الحالية أن تتمتع المواد المستخدمة فز ي الخرصز

وتقنيات البناء المستدامة: تتطلب إرشادات المبائز
ي هذا البحث، تمت مناقشة مفهوم أدئز من المقاومة 

الحرارية من أجل تقليل كمية الحرارة المنقولة من خاللها. فز
تم إجراؤه حول دور   الذي  العمل  مناقشة  الحرارية. تمت  والكتلة  الحرارية  بالمقاومة  والمتعلقة  الحرارية  الراحة 

ي يتم تسخينه
ي الهياكل الت 

ي تحقيق الراحة الحرارية فز
ابية الكتلة الحرارية فز ي ويتعلق بتصميم الهياكل الي  ا بشكل سلت 

ي مثل هذه الهياكل. 
ي فز  السلت 

ز اح طرق لتحقيق التسخي 
 التقليدية والحديثة من أجل اقي 

، العمارة األرضية بناء مستدام وفعال بيئًيا: يمكن تحقيق البناء أو  Chadalavada    &Sameer  (2013)دراسة  
ال الموارد  باستخدام  المستدامة  واالقتصادية المواد  الثقافية  االحتياجات  تلبية  يمكنها  بحيث  والطبيعية  محلية 

األجيال  ي 
فز االحتياجات  تلبية هذه  تستطيع  ال  أنها  لدرجة  الموارد  تدهور هذه  إىل  تشي   ال  ولكنها  واالجتماعية، 
المستخدمة عىل نطاق واس المادة  للبيئة وهي  ة، وصديقة  الثمن، وفي  ي  القادمة. مواد األرض رخيصة 

للبناء فز ع 
ي ال تزال قائمة حت  اليوم أفضل األمثلة إلثبات متانة انتشار  

ابية القديمة الت  ي الي 
جميع أنحاء العالم. يعد عدد المبائز

األرض كمواد بناء. كما أثبتت معظم األعمال العلمية أن هذه المواد لها موصلية حرارية منخفضة وسعة حرارية 
ي بناء عالية تمكن من االستقرار الحرار 

ي العقود القليلة الماضية، حظز
. فز ي

ي مقارنة بالمبتز الخرسائز ائ 
ي للبناء الي 

ي تتأثر بشكل أساسي بهذه األنواع من 
. الدول األقل تقدًما هي تلك الت  ايد من المجتمع العلىمي ز األرض باهتمام مي 

األ  البناء  تقنيات  المحاكية نحو  فإن اإلغراءات  البناء. ومع ذلك،  الخرسانة  مواد وتقنيات  القائمة عىل  ا 
ً
تلويث كير 

المسلحة والطوب المحروق من المرجح أن تفضل التغيي  نحو نمط واضح غي  مناسب. من أجل تسليط الضوء 
ا نظرة عامة عىل القضايا 

ً
عىل أهمية بناء األرض، تركز هذه الورقة عىل فوائدها البيئية. تتضمن هذه الورقة أيض
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوال
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز ت الدراسات  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)ء عىل أدلة مرضية أو أشعة تصويرية . الدموية بنا 

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
ُ
فّية". وت ز الدماغية 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

يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم وا ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو المؤدي إىل  ألكسجي 

 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    

 

الموار  اح بعض االقتصادية، واستهالك  ا اقي 
ً
أيض ا، تم  ً الطاقة. أخي  النفايات، واستهالك  المتجددة، وتوليد  د غي  

 . ي ائ 
 االتجاهات المستقبلية لمراجعة الخصائص الحرارية للبناء الي 

ابية التقليدية: كانت الظروف الجغرافية  (2019وآخرون )   Miletoدراسة   ي العمارة الي 
، تأثي  العوامل الجغرافية فز

ي جميع أنحاء   والبيئية من
ابية التقليدية فز ي تصميم وبناء العمارة التقليدية. تم العثور عىل العمارة الي 

أهم العوامل فز
ز ونصف الخشب. تؤثر   ات البناءة، وأبرزها صدم األرض، اللي  ي العديد من التقنيات والمتغي 

ية فز شبه الجزيرة األيبي 
،   األشكال المتنوعة، والمناخ، والجيولوجيا، والثقافة ية، جنًبا إىل جنب مع محيطها المبارسر ي شبه الجزيرة األيبي 
فز

ز  ا عىل تطور وخصائص العمارة التقليدية. وبالتاىلي ، فإن الهدف من هذا البحث هو تحديد العالقة بي  ً ا مبارسر ً تأثي 
ابية. لهذا الغرض، قام مؤلفو هذا النص بجمع بيانات شام ي جميع الخصائص الجغرافية وتوزي    ع التقنيات الي 

ل فز
ي كل موقع وإنتاج خرائط توضح 

ية من أجل تحديد الخصائص الرئيسية لهذه العمارة فز أنحاء شبه الجزيرة األيبي 
مواقع كل تقنية. تمت مقارنة هذه الخرائط للعديد من التقنيات مع الخرائط الموضوعية األخرى للمنطقة، وإنشاء 

المحدد والخصائص  المختلفة  التقنيات  ز  بي  إليها  عالقات  تستند  ي 
الت  الفرضيات  هذه  توفر  معينة.  لمنطقة  ة 

التقليدية   العمارة  ابية. عالوة عىل ذلك، قدمت عالقة  الي  البناء  تقنيات  تعيق استخدام  أو  ي تشجع 
الت  العوامل 

ز العديد من دروس التصميم للعمارة المستدامة. يجب أن تؤخذ  ي مكان معي 
بالعوامل الجغرافية وتشكلها المحدد فز

ي أعمال إعادة التأهيل والعمارة الجديدة. هذ
ي االعتبار فز

 ه الدروس فز

 ( عبدالرحمن  العربية  2012دراسة  المملكة  لحالة  موجز  تحليل  مع  ابية،  الي  ي 
للمبائز البناء  لتقنيات  مراجعة   ،)

بناء باستخدام السعودية: عىل الرغم من الحقائق القائلة بأن األرض هي واحدة من أقدم مواد البناء المعروفة، وأن ال
ابية لم يعد صناعة  ي الي 

ي تسغ إىل االستدامة، فإن تشييد المبائز
األرض هو خيار أخرصز للمجتمعات المعاضة الت 

ي من المعارضة وسمعة سيئة. تتطلب 
ي ومازال يعائز

ي البناء لم يحظ بالدعم الكافز
اب فز راسخة بعد ؛ واستخدام الي 

ي البيئة المبنية المعاضة. يمكن أن يكون نرسر المبادئ الصناعة بأكملها اتخاذ إجراءات مدروسة  
من أجل إحياءها فز

ي وسيلة فعالة لتحقيق هذا اإلحياء المنشود. 
ي تشييد المبائز

 التوجيهية حول استخدام األرض فز

ابية األكير است  ي الي 
ي تفاصيل البناء، ال سيما تلك المرتبطة بتقنيات المبائز

خداًما؛ تدور هذه الرسالة حول التحقيق فز
األطروحة  ستقوم  ا،  ً أخي  الصناعة.  هذه  تواجه  ي 

الت  المشاكل  لحل  العملية  الحلول  واستكشاف  حدودها،  فهم 
ي المملكة العربية السعودية وتقييم آفاق إحيائها. 

ابية المعاضة فز  بدراسة صناعة البناء الي 

عن تقنيات البناء الثالثة: صدم األرض؛   تم إجراء مراجعة واسعة النطاق لألدبيات النقدية لتوفي  معلومات مفصلة
؛ وكتل أرضية مضغوطة. غطت مواضيع الرموز؛ المواد؛ التصميم؛ تفصيل؛ أسس. واإلنتاج. تم إجراء مراجعة  ي أدوئ 
ي فصل منفصل، تم فحص حالة تشييد 

ابية والحلول الممكنة لها. فز ي الي 
أخرى لتلخيص القيود الرئيسية للمبائز

ي  
ابية فز ي الي 

ي تم جمعها من هيئات التنمية المبائز
المملكة العربية السعودية من خالل تقييم بعض المعلومات الت 

ي ثالثة مشاري    ع معاضة. 
ز فز  المحلية واالستشاريي 

ز واألرضية  أدت المراجعة إىل تطوير مذكرات إرشادية موحدة حول إنشاءات بناء كتل األرض المضغوطة والطي 
ز   المتخصصي  تزود  ي 

والت  معروضة المضغوطة،  التقنيات،  هذه  حول  األساسية  بالمعلومات  المبنية  البيئة  ي 
فز

ي 
ي عرسر مشاكل رئيسية، والت 

ابية يمكن تصنيفها فز ي الي 
ا أن القيود المرتبطة بالمبائز

ً
بأسلوب مقارن. كما أظهر أيض

ا كشفت دراسة الحالة السعودية عن الخطوات المعقو  ً ي يمكن يمكن حلها جميًعا بشكل معقول وفعال. وأخي 
لة الت 

 : ز ز رئيسيي  ي قطاعي 
ابية، وكشفت عن مشاري    ع ذات جودة عالية يتم تنفيذها حالًيا فز اتخاذها إلحياء صناعة البناء الي 

ابية ذات الطراز الحديث.  ي الي 
 مشاري    ع الحفاظ عىل الهندسة المعمارية، والمبائز
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوال
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز ت الدراسات  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)ء عىل أدلة مرضية أو أشعة تصويرية . الدموية بنا 

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
ُ
فّية". وت ز الدماغية 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

يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم وا ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو المؤدي إىل  ألكسجي 

 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    

 

 اإلطار النظري 

ي األرض 
 أنواع مبابن

إنشاء األرض   تقنيات وطرق  المستدامة،  تختلف  البناء  إطار حركة  ي 
فز والموارد، ولكن  والمناخ  الثقافة  باختالف 

ابية،  الي  واألكياس  الخفيف،  والقش  والجص،  والماشية  األرض،  وصدم  أرض،  قطعة  أنها  عىل  تصنيفها  يمكن 
، واألرضيات األرضية، والجص والتشطيبات األرضية.  ي ائ 

 والطوب الي 

ي "الكتلبناء الكوب
بة الرطبة الممزوجة بالرمل : كلمة كوب تعتز ان من الي  ز ة المقطوعة أو المستديرة". تصنع الكي 

ي أرغفة طينية صلبة يتم صدمها مًعا يدوًيا لتشكيل هيكل مصمم ذاتًيا. يجف الكوب تقريًبا مثل 
والقش وتعجن فز

أقدام(    6ض يصل إىل  الخرسانة ويمكن استخدامه للجدران ذاتية الدعم والحاملة. يتم بناء الجدران السميكة )بعر 
ي طبقات، مما يجعل كل واحدة تتصلب قبل إضافة الطبقة التالية. يتم بعد ذلك تلبيس الجدار 

من خالل العمل فز
وري وجود غطاء أو مأوى لحماية  ي المناخات الرطبة، قد يكون من الرصز

ز أو الجي  أو تركه غي  مكتمل، ولكن فز بالطي 
ز بسيط ورخيص ويتطلب أدوات قليلة بخالف األيدي والخيال. يمكن جدار غي  مكتمل. البناء باستخدام قط عة خي 

ي ذلك متانتها القصوى، وقوتها، ومقاومتها  
أن يكون مضيعة للوقت، ولكن هناك العديد من المزايا للقطعة بما فز

ي يمكن بها تشكيلها من الناحية الجمالية ومنحوتها. 
 للحريق، وخصائص العزل، والسهولة الت 

األر  أو ضضغط  يدوية  بوسائل  )مدك(  صدمها  ثم  )مرصاع(  مؤقتة  قوالب  ي 
فز الرطبة  بة  الي  طبقات  ضغط   :

ميكانيكية. يمكن صدم الطبقات باستمرار حت  يكتمل الجدار، دون الحاجة إىل االنتظار حت  تجف كل طبقة. ثم  
ز ، لكنها أغىل بسبب ُيسمح للجدران بالجفاف بشكل طبيغي بمجرد إزالة اإلطار. صدم األرض أقوى من قطعة  خي 

 اإلغالق المطلوب. 

ن المصنوع من القش أو الطي  ز وأرض صدمت ، وهذا يشمل طالء قش األرض الخفيفة  : مزي    ج من قطعة خي 

. إنه أخف من قطعة  ي ي إطار خشت 
ي طبقات فز

ز يتم صدمها بإحكام فز فضفاض أو مادة ليفية أخرى بزلة من الطي 
ز وله قيمة عزل أعىل ، ولكنه ليس ق . ُيسمح للجدران  خي  ي وًيا ويجب استخدامه فقط كحشو مع اإلطار الخشت 

ز العوارض الخشبية كعزل للسقف  . كما تم استخدام األرض الخفيفة بي  ي
بالجفاف قبل إجراء التجصيص النهائ 

ابية.   وكعزل تحت األرضيات الي 

بة يمكن استخدامها إلنشاء جدران وهياكلأكياس األرض قبة. ال يزال يتم استكشاف   : وهي أكياس مملوءة بالي 
، وقد تكون مناسبة بشكل خاص لإلسكان  هذه التقنية، ولكن يبدو أنها تقدم طريقة رسيعة وسهلة للبناء الطبيغي
ي 
، وتكدس فز أو كيس بالستيكي ي كيس من الخيش 

الرطبة فز بة  الي  الكوارث. توضع  ي حاالت 
أو اإلغاثة فز المؤقت 

ايد كأساس مكانها عىل الحائط، ثم يتم ضغطها ب ز استخدام أداة يدوية بسيطة. يتم استخدام أكياس األرض بشكل مي 
 للمنازل المصنوعة من القش. 

ابية : يتضمن ذلك صب طبقة أو أكير من خليط األرض فوق طبقة من الحىص أو الخفاف أو الرمل. األرضيات التر

ضاف  
ُ
ت الرطوبة.  وانخفاض  الرصف   لضمان 

ً
أوال بعناية  الموقع  إعداد  أو يجب  الدم  التصلب مثل  ا عوامل 

ً
أحيان

ز  بنتي 
. عندما تكون األرضية جافة تماًما، يتم غلقها باستخدام زيت بذر الكتان وزيت الي  السماد الطبيغي أو الجي 

 المتتالية، ويتم تشميعها للحماية. 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوال
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز ت الدراسات  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)ء عىل أدلة مرضية أو أشعة تصويرية . الدموية بنا 

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
ُ
فّية". وت ز الدماغية 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

يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم وا ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو المؤدي إىل  ألكسجي 

 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    

 

 مواصفات ضغط األرض 

أو   بالمطر  المشيدة بشكل صحيح  ابية  الي  تتأثر الجدران  يبلغ سمك الجدران ال  النمل األبيض.  أو  النار  أو  الرياح 
ابية الصدمية الحاملة بشكل عام من   ابية غي  الحاملة للحمل بسماكة   24إىل    18الي 

بوصة ، وتكون الجدران الي 
ابية حواىلي    10-14

ابية   300بوصة بشكل عام. قوة االنضغاط الي  رطل / بوصة مربعة. يمكن جص الجدران الي 
الحجر    المصطدمة ي 

فز الرواسب  مثل خطوط  المتناغمة،  اللينة  األرض  لفضح طبقات  عارية  تركها  أو  أو لصقها 
ي أي مبتز بأسلوب مع أي نوع من األسقف. مصمم بشكل صحيح، هيكل  

. يمكن استخدام صدم األرض فز الرمىلي
ي صدم سيخزن حرارة الشمس كل شتاء ويمنعها كل صيف، مما يؤدي إىل توفي  الطاقة عا

ًما بعد عام. سيبدأ  أرضز
ا عىل الطقس والرطوبة 

ً
عالج صدم األرض عىل الفور، ويمكن أن يستغرق من عدة أشهر إىل عدة سنوات، اعتماد

 إلكمال العملية. 

ي بناء األرض 
ن
ي يجب مراعاتها ف

 العوامل البيئية التر

بة التر المناخات  اعتبارات  ي 
فز األصل  ي 

فز تطويرها  تم  قد  الصخرية  األرض  تكون  ربما  الرطوبة  :  تسمح  لم  حيث 
بة المكشوفة، يجب أن يكون هناك   بة. لكي يتم عالج كتلة الي 

أيام عىل األقل خالية من   10واألمطار بإنتاج كتلة الي 
ي الكتل عند  

أكير مالءمة للصدم، حيث تميل إىل التشقق فز ي العاىلي 
بة ذات المحتوى الطيتز المطر. قد تكون الي 

بة المصابة بعناية عن طريق الغربلة والسحق والخلط لضمان مزي    ج موحد  المعالجة. يجب تحضي  خالئط ال ي 
بة  ز والرمل والركام، وتكون مجموعة واسعة من الي  ز الطي  بة بعناية بي 

وتفتيت أي كتل. يجب موازنة مزي    ج الي 
ة من األسمنت )  يوفر   ٪ من الخليط(. صدم األرض المستقرة هو منتج بناء قوي6مناسبة عند إضافة كمية صغي 

كتلة حرارية ممتازة. األرض هي مادة بناء متاحة عىل نطاق واسع مع عدم وجود أي آثار جانبية مرتبطة بالحصاد  
بسهولة  متاحة  العلوية  بة  الي  ك  يي  مما  بة،  الي  تحت  المستخدمة  األرض  تكون  ما   

ً
عادة البناء.  ي 

فز الستخدامها 
ي الموقع حيث يتم البناء هناك عن طريق تقليل التكلفة  لالستخدامات الزراعية وغالًبا ما يمكن استخدام الي  

بة فز
ي النقل. 

 والطاقة المستخدمة فز

ي أكسيد الكربون
ي أكسيد الكربون  انبعاثات ثابن

: استخدام األرض المحشورة كمواد بناء يقلل بشكل كبي  من كمية ثائز

و  ي  الجي  الحجر  حرق  األسمنت  تصنيع  يتطلب   . المبتز تشييد  أثناء  الكربون كمنتج المنبعثة  أكسيد  ي 
ثائز إنتاج 

بة  10نفايات، وحواىلي   ي من صناعة األسمنت. عند استخدام الي 
ي أكسيد الكربون العالمية تأئ 

٪ من انبعاثات ثائز
ي أكسيد الكربون 

ة من الموقع، ال توجد متطلبات نقل، مما يقلل بشكل مبارسر من انبعاثات ثائز المأخوذة مبارسر
 ويخرج المركبات عن الطريق. 

الحراري أنها تعمل بشكل طبيغي عىل تنظيم درجة الحرارة  األداء  ابية 
الي  العالية للجدران  الكتلة الحرارية  ي 

: تعتز

ز المبتز  ي نظام التدفئة للهيكل، فإن الطاقة المطلوبة لتسخي 
ي صدم فز

، وإذا تم تصميم جدار أرضز الداخلية للمبتز
، مما يقلل من انب يده يمكن تقليله بشكل كبي  . ينظم صدم األرض بشكل وتي  ي المبتز

ي أكسيد الكربون فز
عاثات ثائز

، مما ينتج عنه جودة هواء محسنة، وهذا يتناقض بشكل كبي  مع أنظمة  طبيغي الرطوبة النسبية الداخلية للمبتز
ي بيئة العمل والمعيشة القاسية. 

ي المبتز وتساهم فز
ي تعمل عىل تجفيف الهواء فز

 تكييف الهواء، الت 

. إن قوة األرض الجافة غي   يكلي األداء اله  : صدم األرض قادر تماًما عىل العمل كأعضاء حاملة داخل نظام هيكىلي

ميجا باسكال. تقل قوة وصالبة المادة بشكل كبي  مع زيادة محتوى الماء، وبالتاىلي يجب أن    1المستقرة قريبة من  
ا من أجل تعظيم اإلمكانات الهيكلية لألر 

ً
 ض المدببة. يكون المبتز مصمًما جيد
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوال
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز ت الدراسات  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)ء عىل أدلة مرضية أو أشعة تصويرية . الدموية بنا 

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
ُ
فّية". وت ز الدماغية 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

يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم وا ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو المؤدي إىل  ألكسجي 

 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
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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 
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ْ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
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: يتوافق صدم األرض مع لوائح البناء الخاصة بالعزل والقوة ومقاومة الماء والحريق والصوتيات. ليست الجدوى
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ً
بناء. عادة
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ي  الطاقة المتجسدة
أكسيد الكربون خالل : القدرة الكامنة عىل إعادة التدوير لألرض المدفونة ، وتقليل انبعاثات ثائز
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عمر الهيكل، والكتلة الحرارية العالية وبالتاىلي تكاليف التشغيل المنخفضة ؛ كل ذلك يعتز

 لديها طاقة تجسيدية أقل بكثي  من مواد البناء المماثلة. 
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ي تؤثر 
وري مراعاة عوامل مثل هطول األمطار، والت  ا، فمن الرصز ً إذا تم استخدام األرض أخي  شامل لالستخدام. 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوال
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز ت الدراسات  في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز
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ي   مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية   ي القرن الحادي والعرسر
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ُ
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