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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 ليشمل مفهوما أوسع. يتض
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

من أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
ن إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة % م٨٧أو خ

يان ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو المؤدي إىل  الدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي 

 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 

 أو سكتة غي  محددة المصدر. دماغية نتيجة مسببات أخرى، 

  

(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    

 

 [ معالجة النفايات والجدوى اإلقتصادية منها]

 

 إعداد الباحث: 

 [ حسن شاهر حسن الفاعوري] 

 [سائق ضاغطه] 

ن الباشا الجديدة]   [ بلدية عي 

 

 الملخص: 

ر كبي  بالبيئة   نتج عن هذا الترصف إلحاق ضز
ُ
ص منها حيث

ّ
قديًما كانت تقوم الدول بحرق أكوام القمامة للتخل

ا صحة اإلنسان وإصابته  
ً
الحياة وأيض الكائنات  بالسلب عىل  أثر  النباتات مما  المتصاعدة من حرق  نتيجة األدخنة 

  
ُ
ا، حيث

ً
ة جد ا أصبحت لها قيمة اقتصادية كبي 

ً
، ولكن حديث بالعديد من األمراض وخاصة أمراض الجهاز التنفسي

 
ّ
التدوير ألن المصانع إلعادة  العديد من  بإنشاء  الدول  ي معظمها عىل مواد مصنوعة من قامت 

النفايات تحتوي فز  
ا،
ً
وكيف يمكن ان نستفيد من   البالستيك والكرتون والزجاج والمعادن يسهل إعادة تصنيعها واالستفادة منها مجدد

 .فرز النفايات بيئيا واقتصاديا

 

Abstract : 

In the past, countries used to burn piles of garbage to get rid of them, as this behavior resulted in great 

damage to the environment as a result of fumes from burning plants, which negatively affected living 

creatures as well as human health and many diseases, especially diseases of the respiratory system, but 

recently it has become a very great economic value Where countries have established many factories for 

recycling, because the waste contains mostly materials made of plastic, cardboard, glass and metal that 

are easy to recycle and use again, and how can we benefit from waste sorting environmentally and 

economically ? 
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 مقدمة: 

تتكون النفايات الصلبة من مكونات عضوية وغي  عضوية. تتكون المكونات غي  العضوية من نفايات صناعية أو  
ي الغالب غي  قابلة للتحلل  

ولهذا بدأ العلماء بدراسة  كيميائية ، وهذه المكونات لها أكير خطر عىل البيئة ألنها فز
ز يتم التخلص من  ي حي 

كيفية تقليل النفايات غي  العضوية ووجدوا أن بعضها يمكن إعادة تدويره واستفاد منها فز
 الجزء االخر بالطريقة التقليدية. 

اه أما بالنسبة للمواد العضوية فقد تم اكتشاف طريقة لالستفادة منها دون التخلص منها ، وأصبح هذا هو االتج
ي صناعة السماد و االستفادة من هذه الطريقة والمتاجرة بها  

ي معظم دول العالم. من اجل استخدامها فز
السائد فز

 من أجل االستغالل األمثل لهذا النوع من النفايات. 

ورة جمع هذه النفايات  ي المدارس برصز
لذلك يجب أن نبدأ من المراحل األساسية لتثقيف المجتمع واألطفال فز

ت المراحل إلعادة  ي 
فز تتعلم مثل هذه األشياء  البيئة. عندما  يلوث  للمحاصيل وال  دويرها عىل شكل سماد مفيد 

انهم.   ، وتعمل كعامل محفز لعائالتهم وجي 
ا
ي المستقبل وأكير قبوًل

 األساسية هذا يجعل المعضلة أسهل فز

o  وكيف يمكن ان نستفيد من فرز النفايات بيئيا واقتصاديا اإلجابة 

 .عملية تدوير النفايات عىل الحفاظ عىل البيئة وتلوث الهواءتساعد  •

 .إبطاء تغي  المناخ وخفض اآلثار البيئية للموارد •

اد المواد الخام •  .تقليل استي 

 .الحفاظ عىل الموارد الطبيعية للدولة •

  .التقليل من مشكلة االحتباس الحراري بسبب خفض انبعاثات الغازات الناتجة عن حرق النفايات •

 .ق فرص عمل جديدةخل •

 .تشجيع االستثمار •

ايد فيه حجم النفايات بصورة مطردة نتيجة للزيادة  ز ي عالم بدأ يي 
باتت مشكلة النفايات من القضايا البيئية الملحة فز

 عن تزايد أنواع النفايات، وخاصة النفايات 
ا
السكانية من ناحية وزيادة معدالت االستهالك من ناحية أخرى، فضال

 .ب التوسع الصناغي من جهة، واستخدام المعادن المشعة من جهة أخرى الخطرة، بسب

ز والعلماء، الذين يسعون للتعامل معها بما يحقق  لذلك أصبح التخلص من هذه النفايات قضية تؤرق المسئولي 
ي باتت تهدد مس 

ي يمكن أن تسببها تلك النفايات، الت 
، ويحد من المخاطر البيئية والصحية الت  ي

تقبل األمن البيت 
 .الحياة عىل سطح األرض

ي  
والت  النامية  الدول  ي 

فز لية  ز الميز النفايات  ذلك  ومثال  الدول  ز  بي  النفايات  معالجة  ونوعية وطرق  وتختلف كمية 
لية تحتوي عىل كميات من  ز ي الدول المتطورة فإن النفايات الميز

تحتوي عىل نسبة عالية من المواد العضوية، أما فز
 .باإلضافة اىل المواد العضوية الورق والكرتون والبالستيك 

حد للبيئة
ّ
 أكير من   UNEP بحسب تقريٍر صدر عن برنامج األمم المت

ً
مليارات طّن من النفايات،   3ينتج العالم سنويا

ع أن تصل هذه الكّمية إىل ما يزيد عن  
ّ
ي دراسة بعنوان "نحو اقتصاد 2050مليار طنٍّ عام    13ويتوق

 لما جاء فز
ً
، وفقا

 " مة نفسهاأخرصز
ّ
 .صدرت عن المنظ
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ن إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة % م٨٧أو خ

يان ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو المؤدي إىل  الدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي 

 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 

 أو سكتة غي  محددة المصدر. دماغية نتيجة مسببات أخرى، 

  

(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    

 

ص منها، ومنها عىل  يمكن إطالق مصطلح النفايات
ّ
ي لم تعد ذات نفع، ويجب التخل

عىل الكثي  من المواد الت 
فات الحلوى، 

ّ
سبيل المثال األوراق، وبقايا الطعام، والمواد المشّعة، والمواد الكيميائّية، وزيوت المحّركات، أو مغل

. مع تزايد ع  ها الكثي  ي أصبح تراكم النفايات من وغي  ر الصناعة، والتقدم التكنولوجر دد سكان العالم، وتطوُّ
 عىل صحة اإلنسان وسالمته، مما يستدغي تظافر جهود الجميع 

ً
 عىل البيئة، وخطرا

ً
كل تهديدا

ِ
ي تش

المشاكل الت 
 ومنظمات، وحكومات للتصدي لهذه المشكلة، وإيجاد الحلول لها. 

ً
  أفرادا

 نواع النفايات: 
 توجد أنواع النفايات عديدة، أهمها: 

ي تنتج عن مخلفات المنازل، والمصانع، والمتاجر، والمدارس، والعمليات  :النفايات الصلبة .1
هي النفايات الت 

ي تنتج عن األنشطة 
الزراعّية، والركام الناتج عن عمليات البناء والهدم. ويمكن تخّيل كمّية النفايات الصلبة الت 

ّية إذا   ي دولة واحدة مثل أمريكا يتم رمي ) البرسر
( مليون قارورة بالستيكّية خالل ساعة واحدة، 2.5علمنا أن فز

ي المتوسط ) 
 ( كيلوغرام من القمامة. 2وأن كل فرد ينتج فز

ائلة2 . ، والمياه الناتجة عن المصانع، وعملّيات التعدين، واألسمدة،   :النفايات السَّ وتشمل مياه الرصف الصخي
ي ترشح من الفضالت، وقد تحتوي هذه الفضالت عىل مواد ومحاليل مبيد

ات اآلفات، باإلضافة إىل السوائل الت 
 عضوّية ساّمة، أو مواد غي  عضوّية وغي  سامة. 

الغازّية  3. أكسيد  :النفايات  أول  الغازّية  النفايات  وتشمل  المختلفة،  البرسر  أنشطة  عن  تنتج  ي 
الت  الغازات  وهي 

ي 
يت، والميثان، ومركبات الكلوروفلوروكربون. الكربون، وثائز ، وأكاسيد الكير ز وجي 

 أكسيد الكربون، وأكاسيد النيي 

ر لإلنسان أو البيئة، وذلك إما ألنها قابلة لالشتعال، أو لكونها  النفايات الخطرة4. ي قد تسبب الرصز
وهي النفايات الت 

ر عند تفاعلها مع مواد أخرى، ق د تكون النفايات الخطرة سائلة، أو صلبة، أو غازّية، ساّمة، أو ألنها قد تسبب الرصز
ي تحتوي عىل مركبات كيميائّية سامة، 

فات التعدين الت 
ّ
ومنها الزئبق، والديوكسينات، ومبيدات اآلفات، وبعض مخل

 يمكن أن تلّوث المياه الجوفّية عندما تختلط بمياه المطر. توجد ال
ً
ز فتكِون أحماضا ي تتفاعل مع األكسجي 

كثي  والت 
ومنها  سامة،  مواد كيميائية  عىل  الحتوائها  الخطرة  النفايات  من  عد 

ُ
وت ل،  ز الميز ي 

فز ستخدم 
ُ
ت ي 

الت  المنتجات  من 
 منظفات البواليع، والدهان، والمواد المستخدمة لتخفيف قوام الدهان، ومعطر الهواء، وطالء األظافر، والغراء. 

ونّية: وتشمل األجهزة الكهربائ  5. ونّية، مثل أجهزة الحاسوب وأجزائها المختلفة كلوحة  النفايات اإللكي  ّية واإللكي 
أو  مكونات كهربائّية  تحتوي عىل  ي 

الت  الرياضّية  والمعدات  االتصال،  وأجهزة  التلفزة،  وأجهزة  والفأرة.  المفاتيح، 
ها.:  ونّية، وغي 

 إلكي 

 وهنالك أنواع أخرى 

واألسواق، .1 المحالت،  النفايات  التجارية مصدر:  فيهية،    النفايات  الي  واألماكن  والمطاعم،  التجارية،  والمراكز 
 والفنادق. 

واألشجار،   .2 والحشائش،  الخاصة،  هات  ز والمني  العامة،  هات  ز والمني  الحدائق،  مصدرها:  اء  الخرصز النفايات 
اء.   ،وأعمال التقليم وصيانة المساحات الخرصز

ة الحجم: مصدرها أجزاء السيارات، وقطع األثاث المختلفة .3  ، واألجهزة الكهربائية، وجذوع األشجار. نفايات كبي 
ة ،مصدرها: المواد المذيبة، والمواد المزيلة للشحوم، والزيوت، والمواد المشعة،  .4 النفايات الصناعية الخطي 

 . واألحبار، والرواسب العجينية، اوألحماض، والقلويات
 إلدارية. النفايات اإلدارية  مصدرها: المدارس، والجامعات، والوزارات، والمكاتب ا .5
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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 ليشمل مفهوما أوسع. يتض
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

من أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
ن إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة % م٨٧أو خ

يان ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو المؤدي إىل  الدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي 

 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 

 أو سكتة غي  محددة المصدر. دماغية نتيجة مسببات أخرى، 

  

(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 تؤدي إىل انتشار النفايات
 :األسباب الت 

 . رسعة التقدم الصناغي وارتفاع كمية المخلفات الصناعية، وعدم التمكن من التخلص منها بنفس الرسعة 1

ي التخلص من2
ي البحار واألنهار، رمي  النفايات مثل: الحرق، رمي  النفايات .إعتماد طرق غي  سليمة فز

ي  النفايات فز
فز

 المكبات. 

ة 3 ز فهم ال يقوموا بإيجاد حلول جذرية لهذه المشكلة البيئية الخطي   .. غياب الشعور بالمسؤولية عند المعنيي 

عىل  4 قائمة  فالتحركات  المشكلة،  هذه  من   
ّ
للحد فعال  تحرك  وجود  عدم  عىل .  فردية  واجتهادات  نشاطات 
 مستويات ضئيلة ومناطق محددة. 

ي تمنع رمي 5
ز الصارمة الت  ز بدفع الغرامات أو الحبس النفايات .غياب القواني   .وتعاقب المخالفي 

ي مكب واحد  النفايات كم الهائل من. عدم إمكانية استيعاب ال6
 .فز

ي التخلص من7
ي األسبوع  ليات كافية، فالبلدات ال تقوم بجمعلعدم  وجود فعا النفايات . البطء فز

النفايات إال مرة فز
ي بعض المناطق 

 .فز

ز وعدم إدراكهم لحجم المشكلة البيئية الناتجة عن النفايات. 8  . إهمال المواطني 

 آلثار الناتجة عن تلوث النفايات: 

ي الجو ويؤدي إىل تلوث  النفايات إن  :تلوث الهواء
ي الهواء، فينترسر فز

تؤدي إىل تشكل غاز الميثان الذي يتصاعد فز
 :الهواء. ومن اآلثار الناتجة عن هذا التلوث

 .األمطار الحمضية

 .االنحباس الحراري 
 .أمراض الجهاز التنفسي  انتشار 

 .ارتفاع نسبة إصابات الصدر واألنف وأمراض القلب 
ي مستوى مقاومة اإلنسان لألمراض الميكروبية 

 .تدئز
المياه رمي  :تلوث  المخلفات النفايات إن  األنهار، خصوًصا  ي 

تلوث  والزراعية الصناعية فز إىلي  يؤدي  والكيماوية، 
 :المياه. ومن اآلثار الناتجة عن هذا التلوث

ي المسطحات المائية
 .القضاء عىل الحياة فز

 .تسمم األسماك وبالتاىلي حدوث تسمم لإلنسان 

بة المواد السامة إىل باطن األرض،  بالحرق أو الدفن، فتترسب النفايات يتم التخلص من :تلوث الت 
بة.  فتتلوث  :ومن اآلثار الناتجة عن هذا التلوث الي 

https://www.eekn.net/tags/10842/posts
https://www.eekn.net/tags/10842/posts
https://www.eekn.net/tags/10842/posts
https://www.eekn.net/tags/10842/posts
https://www.eekn.net/tags/10842/posts
https://www.eekn.net/tags/10842/posts
https://www.eekn.net/tags/10842/posts
https://www.eekn.net/tags/10842/posts
https://www.eekn.net/tags/25480/posts
https://www.eekn.net/tags/325922/posts
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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 ليشمل مفهوما أوسع. يتض
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

من أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
ن إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة % م٨٧أو خ

يان ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو المؤدي إىل  الدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي 

 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 

 أو سكتة غي  محددة المصدر. دماغية نتيجة مسببات أخرى، 

  

(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    

 

بة للزراعة  .انعدام صالحية الي 
 .الجوفية المياه تلوث

ي 
 .تهديد الغطاء النبائ 

 .تدهور اإلنتاج الزراغي وبالتاىلي المستوى االقتصادي
 .التصحر واالنجراف 

ار تلوث البيئة بالنفايات:   ضز
نِتج النفايات مواد سامة أو قابلة لالشتعال أ

ُ
 البيئة المحيطة بما فيها ت

رصزُ
َ
ة ت و ُمعدية أو تمتلك إشعاعات خطي 

 : رها فيما يىلي
 لنوع ضز

ً
 منها ِتبعا

ً
 اإلنسان، نذكر بعضا

 ُيسبب المرض المزمن أو  1
ً
 تأثي  هذا النوع من النفايات كبي  مهما بلغ حجمه، فأحيانا

ّ
ار النفايات السامة: إن . أضز

ٍة طويلٍة، كما تؤدي النفايات السامة إىل ظهور الوفاة أو اإلصابة بمرض الرسطان إ
ّ
عُرض للنفايات خالل مد

َّ
ذا دام الت

ي تمتلكها البيئة بكافة مكّوناتها. 
ي تعمل بدورها عىل تغيي  الخصائص البيولوجية الت 

 ما ُيسىم بالطفرة الت 
 بعض أنواع النفايات غي  مستقرة من   .2

َّ
ار النفايات القابلة للتفاعل: إن  تتفاعل مع أضز

ُ
الناحية الكيميائية، حيث

 
َّ
عناض البيئة كالهواء والماء فتعمُل عىل تكوين أبخرة ذات طابع سام أو انفجارات مختلفة، ومن المعلوم أن

  .
ً
 فوريا

ً
 حريقا

َ
حدث

ُ
 تحفز النفايات القابلة لإلشتعال لت

ً
ار  3درجات الحرارة المنخفضة نسبيا . النفايات 3. أضز

ي صحة اإلنسان بشكل كبي  لما ُيسببه من أمراض معدية، وهي تشمل الُمعدية: هذا ا
لنوع من النفايات ُيؤثر فز

 . هما الكثي  فات المستشفيات أو المراكز الصحية أو مراكز األبحاث البيولوجية من إبٍر وضماداٍت وغي 
َّ
 ُمخل

4.  
 
ي عدم تحل

ر هذا النوع من النفايات يتمثل فز  ضز
َّ
ار النفايات الُمشعة: إن ها إىل  أضز  تأثي 

لها الفوري، بل يبق 
ي تنتىمي إىل البيئة

، بما تحمله من طاقة مؤينة ترصز الكائنات الحية الت 
ً
ز دون أن تتحلل جيدا  .آالف السني 

ي   .5
 فز
ً
ا  كبي 

ً
ا ي مكب النفايات تؤثر تأثي 

ي تتكدس فز
 النفايات العضوية الت 

َّ
ي تؤثر عىل الهواء إن

ار النفايات الت  ضز
نتج غازات تؤدي إىل تلوث الهواء مثل أكاسيد الكربون بأنواعها الهواء الذي تستنشق

ُ
ه الكائنات الحية، إذ ت

ي الفقرات. 
رها عىل البيئة فز  من هذه الغازات وضز

ً
 وغاز الميثان، ونذكر بعضا

 مصت  النفايات: 

 .تنتهي إىل البحار أو األنهار :لنفايات السائلة

ي المكبات  :النفايات الصلبة
 .ترم فز

ي الهواء :النفايات الغازية
 .تتصاعد فز
 طرق التخلص من النفايات: 

 :  من طرق التخلص من النفايات ما يلي

ميد .1 ي النفايات الّصلبة وتحويلها إىل رماد، وغاز، وحرارة، وُيستفاد   :الي 
وهي عملية حرق المواد العضوّية فز

الطاقة   إنتاج  ي 
فز الحرق  الناتجة عن  الحرارة  المياه  من  تلّوث  ال  ها 

ّ
أن النفايات  ترميد  مزايا  من  الكهربائّية. 

أنها   ما، كما 
ً
ُمكلفة نوعا المحارق  المقابل فإن  ي 

 من األرض، فز
ً
ا  كبي 

ً
ا ز المحارق ال تشغل حي   

َّ
الجوفّية، وأن

ف ما يقرب من ) 
ِّ
ي يجب التخلص منها 10تلِوث البيئة، وتخل

ي ال يمكن حرقها، والت 
 %( من النفايات الت 

 بطريقة أخرى. 
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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 ليشمل مفهوما أوسع. يتض
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

من أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
ن إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة % م٨٧أو خ

يان ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو المؤدي إىل  الدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي 

 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 

 أو سكتة غي  محددة المصدر. دماغية نتيجة مسببات أخرى، 

  

(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    

 

ها لهذا الغرض، إذ    :الدفن .2 ز ر يتم تجهي 
َ
ي مدافن، أو ُحف

ص من النفايات الّصلبة بطرحها فز
ّ
من طرق التخل

جمع  
ُ
بة، وت ي ترشح من النفايات إىل الي 

وائل الت  ز والبالستيك لضمان عدم وصول السَّ ن الحفر بالطي 
َّ
بط
ُ
ت

عالج بمواد كيميائّية حت  ال ت
ُ
لِوث مصادر المياه، أما الغازات الناتجة عن تحلل النفايات  المواد الراشحة، وت

غىط بطبقة  
ُ
ي الغالف الجوّي. عند امتالء هذه الحفر ت

ي أكسيد الكربون فيتم إطالقها فز
مثل الميثان، وثائز

ه  ز ز لمنع وصول مياه األمطار إليها، ويمكن االستفادة من المنطقة باستخدامها كمناطق للتيز بة والطي 
من الي 

فيه. أو    كمناطق للي 
ات هذه الطريقة أنها تقلل من  إعادة التدوير:  .3 ز فات إلنتاج مواد جديدة، ومن ممي 

ّ
أي إعادة استخدام المخل

 الطاقة الالزمة إلعادة تدوير المواد تكون أقل من الطاقة الالزمة إلنتاج 
َّ
الحاجة إىل موارد جديدة، كما أن

ي تتطلب منتج باستخدام مواد جديدة، واألهم من ذلك ك
 إعادة التدوير تقلل من كمّية النفايات الت 

َّ
له أن

المعادن، والزجاج، والورق،  تدويرها،  إعادة  يمكن  ي 
الت  المواد  أهم  الدفن. من  أو  بالحرق،  منها  ص 

ّ
التخل

 والبالستيك. 
ي تحتوي عىل مواد عضوية بتأث  تحويل النفايات العضوية الصلبة إىل غاز حيوّي:  .4

ي   عند تحلل الفضالت الت 
ي أكسيد الكربون. 

ي الميثان، وثائز
َ
يا الالهوائية، فإنها تنتج الغاز الحيوّي الذي يتكّون من غاز  البكتي 

وتركها  .5 المطبخ،  فضالت  بقايا  تجميع  عىل  الطريقة  هذه  تعتمد  عضوّية:  أسمدة  إىل  النفايات  تحويل 
بتح والفطريات  والديدان،  ات،  والحرسر الهوائّية،  يا  البكتي  لتبدأ  مع مكشوفة  فيها،  العضوّية  المواد  ليل 

تلجأ   الفضالت حت  ال  ز  بي  ل 
 
بالتخل ز  للسماح لألكسجي  ة وأخرى 

ز في  بي  الفضالت  تقليب  الحرص عىل 
انتهاء  عند  رائحة غي  محببة.  تسبب  أخرى  وغازات  الميثان،  غاز  ُينتج  الذي  ي 

الالهوائ  ل 
ّ
للتحل يا  البكتي 

 الذهب األسود  -  عملية التحلل تتحّول الفضالت إىل سماد حيوي
ً
بة، أو   -ُيسىم أحيانا يمكن خلطه بالي 

 وضعه حول النباتات. 
ي ري المزروعات، وتكثي  الطحالب، والنباتات المائية،   .6

: وإعادة استخدامها فز معالجة مياه الرصف الصخي
 :  ومن طرق معالجة مياه الرصف الصخي

: تتضمن فصل المواد  .7 ّ عن طريق   المعالجة الميكانيكّية لمياه الرصف الصخي الصلبة عن مياه الرصف الصخي
سيب، واستخدامها إلنتاج الغاز الحيوّي.  شيح أو الي   الي 

ل المواد   .8
ّ
يا هوائّية تحل ي مساكب تحتوي عىل بكتي 

المعالجة الحيوّية: تتضمن تمرير مياه الرصف الصخي فز
سيب حيث تستقر   الي  ضخ إىل خزانات 

ُ
ي لم تتحلل فت

الت  المواد  أما  فصل العضوّية، 
ُ
ت ، ثم  ّ ي

كراسب طيتز
يا  له البكتي 

ّ
عالج بالكلور لقتل الكائنات الحّية المسببة لألمراض، أما الراسب فتحل

ُ
وائل عن الراسب، وت السَّ

إزالة  والحيوّية.  الميكانيكّية  المعالجة  من  كل  بعد  وتتم  يائّية،  ز والفي  الكيميائّية  المعالجة  الالهوائّية. 
الرصف   مياه  معالجة  العالقة  الفوسفات:  الجسيمات  معظم  سيب  لي  الكالسيوم  بأكسيد   ، ّ الصخي

العضوّية  المركبات  من  لتخليصها  النشط  بالفحم  ائلة  السَّ الفضالت  معالجة  از: وهي  ز اإلمي  والفوسفات. 
الذائبة   العضوية  المركبات  من  الّسائلة  الفضالت  تخليص  أي  الكيميائّية:  األكسدة  والروائح.  الذائبة، 

وكسيد باستخدام األوزو   ن، أو بي 
ي تقلل من كمية النفايات   .9

إيجاد حلول لنفايات المصانع، ومن هذه الحلول اتباع المصنع بعض اإلجراءات الت 
ز نوعية المواد الخام بحيث تحتوي عىل كمية أقل من النفايات الخطرة، واستخدام   الناتجة، مثل: تحسي 

ي 
 خطوط اإلنتاج للمخلفات الناتجة،  مواد أقل سمية وخطورة عىل البيئة، وإعادة االستخدام فز

ي المياه واألنهار أو تلويث   .10
ي طرق التخلص من النفايات ومنع طرح النفايات فز

يجب وضع إجراءات مشددة فز
 الهواء بها. 
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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 ليشمل مفهوما أوسع. يتض
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

من أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
ن إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة % م٨٧أو خ

يان ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو المؤدي إىل  الدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي 

 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 

 أو سكتة غي  محددة المصدر. دماغية نتيجة مسببات أخرى، 

  

(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    

 

11.  
ا
 بدًل

ا
لحد من النفايات، وذلك عن طريق التحول من مصادر الطاقة الملوثة إىل المصادر الطبيعية، فمثًل

ي إنتاج الطاقة التوجه إىل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. من استخدام المشتقات ال
 نفطية فز

رمي   .12 من  تمنع  ي 
الت  يعات  والترسر ز  القواني  وسن  المجتمع  قطاعات  مختلف  إىل  التوعوية  امج  الير تنظيم 

 .النفايات العشوائية

 تدوير المخلفات فوائد اقتصادية وبيئية تعزز التنمية المستدامة 

اء البيئة وصون ا لموارد الطبيعية عىل النتائج اإليجابية العديدة المتحققة من عمليات تدوير المخلفات، ُيجمع خير
ي تحقيق فوائد اقتصادية وبيئية تعزز جهود التنمية المستدامة

 .ودورها المحوري فز

 لجدوى االقتصادية 

ي  
جاع الحراري المعمول بها فز العديد من الدول خاصة وتشي  تقارير اقتصادية إىل جدوى استخدام تكنولوجيا االسي 

اليابان بقصد التخلص اآلمن من المخلفات الخطرة سواء كانت صلبة أو سائلة فضال عن مخلفات المستشفيات، 
المخلفات تحت ظروف تشغيل معينة مثل  ، وذلك عن طريق حرق هذه  الصخي والصناغي ومخلفات الرصف 

و  االنبعاثات  ي 
فز للتحكم  اق وذلك  االحي  الحرارة ومدة  الطريقة  درجة  ز هذه  وتتمي  البيئة،  ز  لقواني  مطابقتها  مدى 

ي العمليات الصناعية أو توليد 90بالتخلص من  
% من المواد الصلبة، وتحويلها إىل طاقة حرارية يمكن استغاللها فز

 البخار أو الطاقة الكهربية. 

رة من وكالة حماية البيئة ووصفت عملية تدوير الورق بأنها اقتصادية من الدرجة األوىل، فبحسب اإلحصائية الصاد
 إنتاج طن واحد من الورق بنسبة 

ّ
كيلو وات/ ساعة(   4100% من مخلفات ورقية سوف يوفر ) 100األمريكية فإن

ي الناتج بمقدار    28طاقة، وكذلك سيوفر  
ي التلوث الهوائ 

ا مكعًبا من المياه، باإلضافة إىل نقص فز ً كجم من   24مي 
 
ّ
ي الواليات المتحدة األمريكية إعادة تدوير  الملوثات الهوائية ورغم ذلك فإن

ي السنة فقط   20.9ه يتم فز
طنا ورقيا فز

ا من الورق يتم التخلص منها دون إعادة تدوير.  52.4مقابل 
ًّ
 طن

أّما عن تدوير البالستيك فيتم أوال من خالل غسل البالستيك بمادة الصودا الكاوية المضاف إليها الماء الساخن ثم 
البال  تكسي   الكهرباء يتم  وخراطيم  والشماعات،  الغسيل،  مشابك  صنع  ي 

فز استخدامه  وإعادة  الجاف  ستيك 
ي إنتاج منتجات تتفاعل مع المواد الغذائية. أما بالستيك 

البالستيكية، وال ينصح باستخدام مخلفات البالستيك فز
ي ماكينات البلورة 

 األكياس فيتم إعادة بلورته فز

العمليات ذات المرود االقتصادي الجيد مثل إعادة تدوير األلومنيوم والصلب ويعد تدوير المخلفات المعدنية من  
ي يمكن إعادة تدويرها بنسبة  

ي مسابك الحديد ومسابك األلومنيوم، ويعد الصلب من المخلفات الت 
الذي يصهر فز

ي من المرات، وتحتاج عملية إعادة تدوير الصلب لطاقة أقل من الطاقة الالز 100
مة الستخراجه %، ولعدد ال نهائ 

تمثل   ها 
ّ
فإن األلومنيوم  تدوير  إعادة  تكاليف  أّما  السبائك،  البعد 20من  يحقق  ما  تصنيعه  تكاليف  من  فقط   %
. 5االقتصادي، وتحتاج عملية إعادة تدوير األلومنيوم إىل   ي

 % فقط من الطاقة الالزمة وهو أمر يحقق الهدف البيت 



   
   

                                                      المجلة الدولية لنشر الدراسات العلمية                                               
 م2022  –  كانون األول    – 15                                (  -  223230)ص:  ون لث والعشر ثا البحث ال – الثالث  العدد  – عشر  الخامسالمجلد 

 

230 
 معالجة النفايات والجدوى اإلقتصادية منها                                                                                                                                الفاعوري          

  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 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 ليشمل مفهوما أوسع. يتض
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

من أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
ن إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة % م٨٧أو خ

يان ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو المؤدي إىل  الدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي 

 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 

 أو سكتة غي  محددة المصدر. دماغية نتيجة مسببات أخرى، 

  

(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    

 

إعادة تدوير المخلفات الحيوية وبقايا األطعمة وناتج تقليم كما يمكن الحصول عىل السماد العضوي من خالل  
 األشجار والحقول. 
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