
 

  Land transportationنمل بريالالمحاضرة الرابعه : 

هو حركة األشخاص والبضائع على الٌابسة،  transportation landالنمل البري

والوسائل التً تتم بها تلن الحركة. إن تنامً حاجة الناس إلى التنمل بأعداد كبٌرة 

لصٌر فً ونمل كمٌات كبٌرة من البضائع على البر براحة وأمان و فً زمن 

العصر الحاضر ٌتطلب وجود وسائل نمل فعالة وسرٌعة وطرق صالحة لحركة تلن 

الوسائل. ووسائل النمل البرٌة كثٌرة ومتنوعة، ابتداء من حمل األشٌاء والسٌر 

بها أو جّرها أو تحمٌلها على الدواب، وانتهاء باستخدام المركبات واآلالت 

بمختلف أنواع الطالة، إضافة إلى الطرق  المٌكانٌكٌة الذاتٌة الحركة التً تتغذى

 وخطوط النمل المناسبة لحركتها.

 لمحة تارٌخٌة

بدأ اإلنسان حٌاته على األرض متنمالً ساعٌاً وراء طعامه وباحثاً عن مكان آمن 

لسكنه. ووجد فً لوى الطبٌعة ما ٌساعده، فكان فً أول األمر ٌحمل أشٌاءه على 

ها مستعٌناً بأغصان الشجر أو بجذع خشبً ظهره أو رأسه أو كتفه، أو ٌسحب

ٌجّره على األرض. ثم استعان بالحٌوانات للركوب والحمل أو الجر. ومع ظهور 

أول التجمعات البشرٌة ومماٌضة فائض ما ٌملكه التجمع بأشٌاء أخرى ٌملكها 

تجمع آخر بدأت أول تباشٌر التجارة، فكانت سبباً فً نشوء الحضارات وطرق 

 النمل.

زمن طوٌل على اإلنسان لم ٌعرف فٌه من التمانة غٌرالزالجة والممالع. وكانت مّر 

الزالجة تتألف من جذعٌن خشبٌٌن ممرونٌن بعوارض توثك علٌها األحمال، وتجر 

مستندة نهاٌتها إلى األرض. ولما كانت عٌوب الزالجة كثٌرة؛ فمد جرى تحسٌنها 

الزالجة مستوٌة السطح، باختراع الدوالب واالستعانة بالحصان، فأصبحت 

وتحسنت شروط تماسها مع األرض، وتحولت إلى عربة]ر[. وكانت نشأة هذا 

لبل المٌالد. وألدم  0033االختراع فً بالد الرافدٌن على ٌد السومرٌٌن نحو عام 

ٌمثل  Uruk (Erech) شاهد علٌها نمش على رلٌم من مدٌنة أورون )الورلاء(

ا بنٌة تشبه الصندوق سمفها مثلثً الشكل ومحمولة زالجة من ُخُشٍب مؤلفٍة تعلوه

على  Ur على أربعة دوالٌب مصمتة. كما عثر فً المبور الملكٌة من مدٌنة أور

نمش لنعش ملكً على أربعة دوالٌب مصمتة تجره ثالثة ثٌران، وٌعود إلى أوائل 

فً هذه  األلف الثالث لبل المٌالد. ولٌس من المستغرب أن ٌتم هذا االبتكار المذهل

المنطمة الحضارٌة العرٌمة، فمد كان المزارعون ٌمدون سكان المدن بفائض 



منتجاتهم، وٌحتاجون إلى وسائل لنملها. غٌر أن هذا النوع من وسائل النمل لم 

ٌكن ٌصلح لمعظم األغراض، ربما ألن الدروب المتوافرة آنذان لم تكن تصلح 

 لحركة المركبات المدولبة.

لن التارٌخ ظهر نوع آخر من العربات هً العربة الحربٌة بعد ألف عام من ذ

، وٌجرها حٌوان spoked wheel الخفٌفة المطاوعة الحركة بدوالٌب ذات برامك

، وهو نوع من onager مدجن لم ٌكن اإلنسان لد استخدمه من لبل، هو األخدري

ل إلى حمار الوحش موطنه غربً الهند وبلوجستان. ولد تم هذا التطور بعد التوص

معالجة المعادن وصنع المناشٌر ومحاور العجالت. إن استخدام العربة الخفٌفة فً 

المتال هو الذي هٌأ النصر للهكسوس )الرعاة( على المصرٌٌن، وللكاشٌٌن على 

البابلٌٌن، ومكن اآلرٌٌن من غزو الهند، واآلخٌٌن من غزو الٌونان على لول 

لحرب تماس بما تملكه من عربات هومٌروس. وكانت لدرة الدولة على خوض ا

 المتال.

 

 

ظلت العربات التً تجرها الحٌوانات والطرق التً تسٌر علٌها وسٌلة النمل 

الرئٌسٌة فً العالم حتى أواخر المرن التاسع عشر ]ر: النمل[. وألن طالة الحصان 

ولوته لم تتبدل كثٌراً على مر العصور؛ فمد انحصر التطور فً تحسٌن مردود 

(. وكان 1العربة وفاعلٌتها وتحسٌن عدة الحصان وتحسٌن سطح الطرٌك )الشكل 

من أصعب إشكاالت استعمال العربة ربطها بحٌوان الجر المناسب، فابتكر اإلنسان 

والعرٌش. واضطر إلى تمهٌد األرض وتمسٌة سطحها وإزالة  yoke النٌر والفدان

لمكان الممصود لتفرٌغ الحمولة، العوائك أمام حركة العربة بٌن مكان التحمٌل وا

 فكانت الطرق.



وهكذا توجب على كل دولة ناشئة ـ والسٌما االمبراطورٌات ـ أن تشك الطرق 

وتصونها من أجل تحركاتها وبسط سٌطرتها وإدارة ممتلكاتها. وكان أول تنظٌم 

امبراطوري فاعل فً التارٌخ ذلن الذي ابتدعه دارٌوس األول ملن فارس فً 

سادس ق.م. إذ لسم امبراطورٌته من الهند إلى المتوسط إلى المرن ال

، وعٌّن لها حكاماً )دهالٌن( ٌبمون على اتصال به، وكان satrapies مماطعات

كم ما بٌن العاصمة 0033نتاج هذا التنظٌم شبكة جٌدة من الطرق الملكٌة امتدت 

اً لتجتاز ٌوم 03سوسة وإفسوس على ساحل المتوسط. وكانت المافلة تحتاج إلى 

تلن المسافة، فً حٌن ٌجتازها السعاة على الخٌل فً تسعة أٌام. وكانت لهم محطة 

كم ٌستبدلون فٌها خٌولهم. ولد تبنى العرب المسلمون فٌما بعد نظاماً 10فً كل 

برٌدٌاً مماثالً منذ بداٌات الخالفة األموٌة، واكتمل تنظٌمه فً عهد عبد الملن بن 

 ً  أصٌالً. مروان، فكان ذلن نظاما

 

من  احتذى الرومان بشبكة طرق فارس، فألاموا منظومة نمل مكنت امبراطورٌتهم

الصمود واالزدهار لروناً، وساعدت على نشر الحضارة الرومانٌة فً معظم أرجاء 

كم. 03333العالم الغربً المدٌم. وتجاوز طول شبكة الطرق الرئٌسٌة الرومانٌة 

وكانت الطرٌك تتألف من خمس طبمات من مواد مختارة بعناٌة مع سطح محدب 

ة السٌر علٌها مهما كانت حالة وتصرٌف جٌد للمٌاه بحٌث ٌمكن للعربات الثمٌل

الطمس. وكانت هذه الطرق متاحة للعموم، وتجتاز األنهار واألودٌة على جسور 

جٌدة البناء، وتخدمها خانات ومخافر للراحة، وتتم صٌانتها على نفمة الدولة. 

وكان السعاة ٌسافرون من برٌتانً إلى إسبانٌا أو بالد العرب بسرعة متوسطة 

 .كم فً الٌوم بحسب الضرورة 103ـ 03تراوح بٌن 

 



 


