
  وسائل النقل بٌن الماضً والحاضرالمحاضرة الثانٌة : 

Means of transportation between past and present: 

النقل هو عبارة عن استخدام وسائل لتحرٌك اإلنسان واحتٌاجاته من مكان إلى  

آخر، وتختلف الوسٌلة المستخدمة باختالف الزمان والمكان بٌن برٌة، ومائٌة، 

ق.م الحمٌر والثٌران لتحمٌل البضائع  0555وجوٌة، حٌث استخدمت فً عام 

ض، كما أن سكان بالد والمحاصٌل، بٌنما تستخدم الٌوم الشاحنات لذات الغر

ق.م بنوا أّول مراكب ذي عجالت، وشهد العالم إنشاء أّول  0055الرافدٌن فً عام 

عام، وبقٌت وسائل النقل فً تطور دائم حتى عهد  055سكة حدٌد قبل حوالً 

م وامتدت إلى دول أخرى 0325الثورة الصناعٌة الثانٌة التً بدأت فً أوروبا عام 

مرٌكٌة والٌابان وبعض الدول العربٌة، حٌث استخدمت وسائل كالوالٌات المتحدة األ

المواصالت الطاقة الكهربائٌة مّما أّدى إلى تغٌٌر جذري فً تارٌخ المجتمعات 

. النقل البدائً لقد بدأ اإلنسان فً الجزٌرة العربٌة وآسٌا الوسطى وأوروبا  والنقل

وتم تدجٌن حٌوانات مثل باستخدام اإلبل والخٌل كوسائل تنقل من مكان إلى آخر، 

البغال والحمٌر للركوب وتحمٌل البضائع ونقلها، كما أن سكان بالد الرافدٌن 

انتبهوا إلى أهمٌة النقل البحري كونهم ٌعٌشون على ضفاف مٌاه فابتكروا 

القوارب واألرماث وهً خشب ٌشد إلى بعضه البعض وٌستخدم عادة على ضفاف 

الحدٌثة المستخدمة فً تحدٌد االتجاهات  تقنٌاتالاألنهار والبحٌرات، ومع غٌاب 

والوقت، اعتمد اإلنسان البدائً على النجوم وحركتها ورسم خرائط لها وللكواكب 

كً ٌحّدد مساره البحري أثناء عملٌات النقل المائً، كما أن راكب القارب كان ٌبذل 

ستفادة من حركة جهداً كبٌراً؛ ألنّه ٌجدف بٌدٌه ولما تبٌنت للبّحارٌن إمكانٌة اال

الرٌاح ابتكروا الشراع فعرفت القوارب الشراعٌة التً ٌجرها شراع حسب اتجاه 

الرٌاح، كما أّن اختراع الدوالب شّكل نقلة نوعٌة فً النقل البرّي حٌث اعتمد على 

النقل باستعمال الطاقة  العربات، فأصبحت الحٌوانات تستخدم فً جّر العربات.

ة الصناعٌة األولى الطاقة البخارٌة فً تشغٌل اآلالت، إال الكهربائٌة وظفت الثور

أنه سرعان ما حدثت الثورة الصناعٌة الثانٌة والتً اعتمدت على الطاقة 

الكهربائٌة فً تسٌٌر المركبات واآلالت، فعرف القطار وحٌد السكة والقطار ذي 

الدراجات  الوسادة المغناطٌسٌة، وتطّورت المركبات البرٌة ذات العجلتٌن فعرفت

الهوائٌة، ثم أضافوا إلٌها محركاً فاخترعت الدراجات النارٌة، ومع وجود مجموعة 

هذه االختراعات الحدٌثة بدأ اإلنسان ٌحاول فً تحوٌل العربات التً تجرها 

م توصل األلمانً غوتلٌب 0331الحٌوانات إلى مركبات تجرها العجالت، وفً سنة 



ل على أربع دوالٌب واستطاع مع شرٌكه بنز داٌملر إلى تركٌب محرك بنزٌن ٌعم

 إنتاج أّول سٌارة سمٌت باسم )مرسٌدس( فً أوروبا.

 .  توارٌخ مهمة فً وسائل النقل:  

  ق.م بدأ الناس ٌستخدمون الحمٌر والثٌران كحٌوانات  0555حوالً عام

 .تحمٌل

 3500 ق.م بنى سكان بالد الرافدٌن أولى المركبات ذات العجالت. 

 3200 اخترع المصرٌون األشرعة وصنعوا أول مركبة شراعٌة ق.م. 

  من القرن الرابع قبل المٌالد إلى القرن الثالث المٌالدي أنشأ الرومان أول

 .شبكة موسعة من الطرق المعبدة

 القرن التاسع المٌالدي ظهر طوق رقبة الحصان الصلب فً أوروبا. 

  فً أوروبا أولى القرن الثانً عشر المٌالدي ابتكر صانعوا العربات

 .المركبات التً تجرها الخٌل

  القرن الخامس عشر المٌالدي ساعدت التحسٌنات فً بناء السفن على جعل

 .الرحالت الطوٌلة عبر المحٌطات ممكنة

  ستٌنات القرن السابع عشر المٌالدي افتتح فً بارٌس أول خط عربات

 .داخل المدٌنة

 البرٌطانٌون المحرك  القرن الثامن عشر المٌالدي طور المخترعون

 .البخاري

 1807 م بدأ أول خط سفن بخارٌة ناجح تجارٌا" فً الوالٌات المتحدة

 .األمرٌكٌة

 1825م بدأ أول خط حدٌدي بخاري ناجح فً إنجلترا. 

  ثمانٌنات القرن التاسع عشر المٌالدي صنع األلمان أولى المركبات ذات

 .ل مركبات ذات عجالتالمحركات التً تعمل بالبترول واستخدموها لتشغٌ

  تسعٌنات القرن التاسع عشر المٌالدي صنع المهندسون الفرنسٌون أولى

 .المركبات ذات المحركات التً تعمل بالبترول وبأجسام سٌارات


