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لازغلا بلك  غضم 

ىلع ةدروتسملا  باشعألل  يدلب  ليدب  زكرم   Facebookissa. Kirjaudu Facebookiin، niin saat yhteyden käyttäjän ىلع ةدروتسملا  باشعألل  يدلب  ليدب  زكرم  .ةدروتسملا  باشعألل  ليدب  زكرم   Facebookissa. Kirjaudu Facebookiin، niin saat yhteyden käyttäjän لئاوأ رمعلا : .ةدروتسملا  باشعألل  ليدب  زكرم   Oligocene-QK اد ع ب نيزح  امك  ةريخألا 
ةيقيقحلا ةرسألا  تارجملا  ةبتر : نود  تارتجملا  ةباتر : عبصإلا  طسوت  ةبتر : تاييدثلا  ةفئاطلا : كالسألا  ةبعش : تاناويحلا  ةيملعلا : ةكلمملا  فينصت  [ 2 [] 1] عاونألا ريرحت  ةئف  رمحألا  لاي  : AyleatGoldfuss, 1820 Cervidae سطسغأ جروج  [ 2 [] 1] يملع مسا   Goldfuss, 1820 ةيملاعلا لئايألا  تالئاع  ديدج   /Odocoileinae Gazelle دوعص ةطيرخ  جتنم  هايملا  لازغ  هايملا 

كانه .ليغشت  ىلع  هتردق  نع  فورعملا  نمو  اعويش ، رثكألا  ةيربلا  تاييدثلا  نم  ةدحاو  يهو  .ماظعلا  قورع  عم  ةيوق  ةبلص  ةيدلج  تاقبط  نم  نوكتت  يتلاو  ةمئادلا ، فادصألا  نع  فئاذقلا  هذه  فلتخت  .يضفن  نورق  مساب  ةفورعملا  هسأر  ىلع  ماظع  عم  ديحولا  ناويحلا  وه  [ 7] كليإ وأ  [ 6 [] 5] نالزغلا ليدعت  ةلدعملا -  ردصملا  مومعلا  ايديميكيو   - نالزغلا هوجو  ضرعم 
يهو .مجحلا  يف  اريثك  فلتخت  لئايألا  .لدتعملا  خانملا  تاذ  تاباغلا  وأ  تاعقنتسملا  وأ  جورملا  يف  شيعت  لئايألا  مظعم  نأ  نيح  يف  ةيلامشلا ، ةيبطقلا  ةرئادلا  ىلع  ةدرابلا  قطانملا  يف  اهريغو  ةراح  ةفاج  يراحص  يف  لئايألا  ضعب  شيعت  .ضيبلاو  ةنرلا  سرفلاو  نالزغلاو  نالزغلاو  لئايألاو  ةيرابغلا  نالزغلاو  ةنرلا  كلذ  يف  امب  ملاعلا ، يف  لئايألا  نم  اعون  نم 60  رثكأ 
لمحت ةنرلاو ، ةنرلا  ءانثتساب  عاونألا ، مظعم  يف  روكذلا  لئايألا  ىلع  نورق  .مجك  يلاوح 9  اهنزوو  فتكلا  يف  مس   30 ةيبونجلا ، اكيرمأ  برغ  يف  ودوب  وه  لئايألا  رغصأ  .مجك  اهنزو 815  لك  نيفتكلا ، يف  ةماقلا  ليوط  رتم  ىلإ 2.3  لصت  روكذلا  ضعب  عم  ملاعلا ، يف  سوم  ربكأ  وه  ةيلامشلا  اكيرمأ  يف  ظوملا  .ةيلامشلا  اكيرمأو  ابوروأ  يف  ةيربلا  تاناويحلا  ربكأ  نم  ةدحاو 
ثانإلا مظعم  ىمستو  .بولق  وأ  لحارم ، روكذلا  ءارمحلا  نالزغلا  ىمست  .الوسوأ  ىمست  ةيروكذلا  لئايألاو  لئايألاو  ةنرلا  نكلو  ءابظلا ، وأ  لبإلا  وأ  لئايألا  روكذلا  مظعم  ىلع  قلطيو  .ثانإلاو  روكذلا  ةينرق   doz، لئايألا بابشلا ، ةنرلا  نكلو  ةرعو ، بابشلا  لئايألا  مظعم  ىمستو  .رهظلا  ىمست  ثانإلا  ءارمحلا  نالزغلاو  .راقبألا  لئايألا ، لئايألا ، ةنرلا ، نم  ثانإلا  نع  الضف 
.اهتيامحل كامسألا  ديصل  نيناوق  نسو  ىرخأ ، قطانم  نم  تبلج  يتلا  لئايألا  تاعومجم  ءاغلإ  مت  قطانملا ، ضعب  يفو  .ةراقلا  نم  ةريثك  ءازجأ  نم  ناويحلا  ىفتخا  ىتح  لئايألا  نم  ديدعلا  لتق  ةيلامشلا ، اكيرمأ  يف  ضيبلا  ناكسلا  رارقتسا  دعب  .ةميدقلا  روصعلا  ذنم  سبالملا  يف  اهترشب  تناكو  ماعطلل ، لئايألا  موحل  نييبرغلا  ضعب  مدختسا  دقو  .السوأ  ىمست  لئايألاو 

نأ يأ  ييدث ، وه  لئايألا  مسج  .اهتدايز  نم  دحلل  سانلا  ضعب  لتق  ىلإ  ىدأ  امم  ريبك ، لكشب  اهدادعأ  ةدايز  يف  ببست  امم  لئايألا ، اهيف  شيعت  يتلا  نكامألا  ضعب  يف  تضرقنا  وأ  ةسرتفملا  تاناويحلا  هذه  ضعب  تباغ  دقو  ةيكيرمألا .) دوسألا   ) طويقلاو بائذلا  لثم  ةيلامشلا ، اكيرمأ  يف  لئايألا ، اهيذغت  يتلا  تاناويحلا ، نم  ديدعلا  ةيامح  يف  حجنت  مل  نيناوقلا  هذه  نكلو 
ىرخألا لئايألا  مظعم  .رعشلا  نم  كيمس  ءالط  اهيدل  لامشلا ، ىصقأ  يف  ةنرلاو ، ةنرلا  .درابلا  سقطلا  يف  ًائفاد  هئاقبإ  ىلع  دعاست  اهمسج  ىلع  رعش  ةرشق  ىلع  لئايألا  يوتحي  .ةطيحملا  ةرارحلا  ةجرد  نع  رظنلا  ضغب  امامت  ةتباث  لازت  مهماسجأ ال  ةرارح  ةجرد  نأ  ينعي  ئفادلا ، مدلا  تاذ  ىرخألا  تاييدثلا  لثم  مهو ، مألا ، هجتنت  يذلا  بيلحلا  عم  هراغص  لكأي  ناويحلا 

زفقلا عم  هعباصأ  فارطأ  ىلع  نالزغلا  متي  .رفاحلا  ىمست  ةبلص  ةرشقب  ةاطغم  نييزكرم ،  نيعبصإ  عقاولا  يف  وه  نالزغلا  مدق  .تاوطخ  لعجي  امم  ةعرسب ، كيقاس  كرحت  ةديج  ةيضاير  يهو  .نيقاسلا  قيفرو  ةليوط ،  ظوملا  عيمج  نيقاسلاو :  نيقاسلا  .اكمس  ةفيذق  اهيدل  ةيرادملا ، قطانملا  يف  .ةمعان  ناويحلا  ةرشق  ودبتو  اًحطسم ،  ًاعمال  لازي  الو  ريصق  رعش  اهيدل 
يف 65 ليغشت  نكمي  ىشخي  ليذلا  ءاضيبلا  نالزغلاو  نيمجاهملا ، بنجتل  اهتعرس  نم  ةدافتسالا  لئايألا  .جلثلا  ىلع  ظوملا  رفاوح  راثآ  ءارو  ةطقنلا  كرتت  ىدنلا  بلاخم  .ناويحلا  مجحب  امهل  ةقالع  الو  نيمدقلا  نم  ىلعأ  ةفاسم  ىلع  ناومنيف  ىدنلا ، بلاخم  امهو  نارخآلا ، ناعبصإلا  امأ  .زفقلا  وأ  km / 6-5.4 زفقلا نكميو  ةعاس  m نكمي ةيوق ، عم  سوم  ىتح  .مامألا  ىلإ 
ةعرسب 30 ريبكلا  مسجلا  ليغشت  km / لحم لحي  نشخلا  دلجلا  نم  ةكيمس  ةداسو  .مفلا  لبق  ةقطنملا  يف  يلفسلا  نانسألا  طقف  اهيدل  عاونألا  مظعم  .ماعطلا  دقعل  اهمادختساو  ةلوهسب ، كرحتت  اهيتفش  .ةيشاملا  يف  ةدوجوملا  كلت  نم  اليلق  رغصأ  فنألاو  مفلاو  سأرلا  قيض  اهيدل  لئايألا  سيئر : .ةعاس   incisi امدنع ةداسولا  هذه  ىلع  طغضا  ةيلفسلا  نانسألا  .ايلعلا 
نم تاوصألا  يقلتل  اهلقن  نكميو  ةبصتنم ، امئاد  يه  ةريبكلا  هناذآ  .عمسلاو  مشلا  نم  ةيوق  ةساح  هيدل  .رطخلا  تاريذحت  لوأ  يقلتل  هفنأو  هينذأ  ىلع  دمتعي  ناويحلا  نكلو  سأرلا ، يبناج  ىلع  ةريبك  نويع  نالزغللو  .هماعط  غضمل  مدختسي  نالزغلا  نأ  ةداحو  ةداح  فاوح  اهيدل  رهظلا ، لفسأو  ايلعلا ، نانسألا  .مهل  ماعطلا  لوانتل  عورفلاو  ةريغصلا  قاروألا  نالزغلا  ليزي 
لجأ نم  لاتقلل  ساسأك  نورقلا  روكذلا  مدختسي  .ًادج  اًريطخ  اًحالس  مهلعجت  ةداحلا  اهفاوحو  بلصلا  يمظعلا  اهلكيه  .نالزغلا  ةمجمج  نم  اءزج  لكشت  يتلا  ماظعلا  ومن  وه  .نرقلا  .ةبرتقملا  ةسرتفملا  تاناويحلا  ةحئارو  توص  حايرلا  لمحت  ثيح  حيرتست ،  وأ  لكأت  امدنع  حايرلا  هجاوت  ام  ًابلاغ  .توصلا  هيف  متي  يذلا  هاجتالا  نيب  زييمتلا  نكمي  نالزغلا  .بناج  يأ 
ريثيو ةفيذق  ىلع  ومني  دلجلا  نم  ةقيقر  ةقبط  .ومنلا  ةعيرسو  ةمعانو  ةمعان  ةديدجلا  فادصألا  .ةنسلا  نم  ىرخأ  تاقوأ  يف  ةديدجلا  ريبابدلا  روطتت  امنيب  مهب  ةصاخلا  ريبابدلا  رييغت  نكمي  ئفاد ،  وأ  ئفاد  خانم  يف  نوشيعي  نيذلا  .عيبرلا  رخاوأ  يف  ومنلا  يف  ةديدج  ةعومجم  أدبت  ءاتش ، لك  يف  اهعضو  دراب  وأ  لدتعم  خانم  يف  شيعت  لئايألا  .عيطقلا و  ةداق  وأ  تاجوزلا 
ةنرلاو لئايألا  زييمت  نكمي  .لئايألا  نم  ةفلتخم  عاونأ  نيب  فلتخي  نورقلا  لكش  نأ  نيح  يف  كاوشألاب ، يهتنتو  عورف ، اهل  نورقلا  لك  .هتلازإل  تاريجشلا  وأ  راجشألاو  ضرألا ،  ىلع  سلجي  ظوملا  كرفو  ففجملا ،  لمخملاو  لماكلا ،  اهمجح  ىلإ  ريبابدلا  لصت  امدنع  .اسلس  ارهظم  اهيطعي  نأ  ةقيقر  رعشلاو  ةريصق ، ىطغم  هنأل  ةيلمخملا  دلجلا  اذه  ىمسيو  .اهروطت 
يذغي يذلا  يأ  نم  تاييدثلا  يه  نالزغلا  ماسجأ  .ةعرفتم  حبصيو  ربكأو ، ىلعأ  ومني  ماع  لك  ً.ادج  ًاميقتسم  ًاريصق ، لوألا  نرقلا  ناك  .نيتنس  وأ  ةنس  ناويحلا  رمع  نوكي  امدنع  ةرشقلا  ريوطت  أدبي  .ناويحلا  ةحصو  رمعو  مجح  ىلع  لئايألا  نورق  لكشو  مجح  دمتعي  .ناويحلا  فنأ  ىلع  مامألا  ىلإ  نينرق  وذ  عرف  دتمي  وبيراك ، يف  اهنورقب ؛ ىرخألا  لئايألا  نع  ةلوهسب 
لئايألا مظعم  .رعشلا  نم  كيمس  ءالط  اهيدل  لامشلا ، ىصقأ  يف  ةنرلاو ، ةنرلا  .درابلا  سقطلا  يف  ًائفاد  هئاقبإ  ىلع  دعاست  اهمسج  ىلع  رعش  ةرشق  ىلع  لئايألا  يوتحي  .اهب  ةطيحملا  ةرارحلا  ةجرد  نع  رظنلا  ضغب  ام  دح  ىلإ  ةرقتسم  لازت  مسجلا ال  ةرارح  ةجرد  نأ  ينعي  راحلا ، مدلا  تاذ  ىرخألا  تاييدثلا  لثم  اهنأو ، مهتدلاو ، اهجتنت  يتلا  بيلحلا  عم  مهراغص 
فارطأ ىلع  يرجيو  .رفاحلا  ىمست  ةبلص  ةرشقب  ةاطغم  نييزكرم ،  نيعبصإ  عقاولا  يف  وه  نالزغلا  مدق  .ةعساو  تاوطخ  تذختا  دقو  ةعرسب ،  اهيقاس  كرحتتو  ةديج ،  ةءادع  اهنا  .نيقاسلا  قيفرو  ةليوط ،  ظوملا  عيمج  نيقاسلاو :  نيقاسلا  .اكمس  ةفيذق  اهيدل  ةيرادملا ، قطانملا  يف  .ةمعان  ناويحلا  ةرشق  ودبتو  اًحطسم ،  ًاعمال  لازي  الو  ريصق  رعش  اهيدل  ىرخألا 



يف 65 ليغشت  نكمي  ىشخي  ليذلا  ءاضيبلا  نالزغلاو  نيمجاهملا ، بنجتل  اهتعرس  نم  ةدافتسالا  لئايألا  .جلثلا  ىلع  ظوملا  رفاوح  راثآ  ءارو  ةطقنلا  كرتت  ىدنلا  بلاخم  .ناويحلا  مجحب  امهل  ةقالع  الو  نيمدقلا  نم  ىلعأ  ةفاسم  ىلع  ناومنيف  ىدنلا ، بلاخم  امهو  نارخآلا ، ناعبصإلا  امأ  .ةكرحلا  زفقلا  وأ  زفقلا  عم  هعباصأ  km / 6-5.4 زفقلا نكميو  ةعاس  m مامألا. ىلإ 
ةعرسب 30 ريبكلا  مسجلا  ليغشت  نكمي  ةيوق ، عم  سوم  ىتح  km / لحم لحي  نشخلا  دلجلا  نم  ةكيمس  ةداسو  .مفلا  لبق  ةقطنملا  يف  يلفسلا  نانسألا  طقف  اهيدل  عاونألا  مظعم  .ماعطلا  دقعل  اهمادختساو  ةلوهسب ، كرحتت  اهيتفش  .ةيشاملا  يف  ةدوجوملا  كلت  نم  اليلق  رغصأ  فنألاو  مفلاو  سأرلا  قيض  اهيدل  لئايألا  سيئر : .ةعاس   incisi طغضا ةيلفسلا  نانسألا  .ايلعلا 

نكميو ةبصتنم ، امئاد  يه  ةريبكلا  هناذآ  .عمسلاو  مشلا  نم  ةيوق  ةساح  هيدل  .رطخلا  تاريذحت  لوأ  يقلتل  هفنأو  هينذأ  ىلع  دمتعي  ناويحلا  نكلو  سأرلا ، يبناج  ىلع  ةريبك  نويع  نالزغللو  .هماعط  غضمل  مدختسي  نالزغلا  نأ  ةداحو  ةداح  فاوح  اهيدل  رهظلا ، لفسأو  ايلعلا ، نانسألا  .مهل  ماعطلا  لوانتل  عورفلاو  ةريغصلا  قاروألا  نالزغلا  ليزي  امدنع  ةداسولا  هذه  ىلع 
نورقلا روكذلا  مدختسي  .ًادج  اًريطخ  اًحالس  مهلعجت  ةداحلا  اهفاوحو  بلصلا  يمظعلا  اهلكيه  .نالزغلا  ةمجمج  نم  اءزج  لكشت  يتلا  ماظعلا  ومن  وه  .نرقلا  .ةبرتقملا  ةسرتفملا  تاناويحلا  ةحئارو  توص  حايرلا  لمحت  ثيح  حيرتست ،  وأ  لكأت  امدنع  حايرلا  هجاوت  ام  ًابلاغ  .توصلا  هيف  متي  يذلا  هاجتالا  نيب  زييمتلا  نكمي  نالزغلا  .بناج  يأ  نم  تاوصألا  يقلتل  اهلقن 

ومني دلجلا  نم  ةقيقر  ةقبط  .ومنلا  ةعيرسو  ةمعانو  ةمعان  ةديدجلا  فادصألا  .ةنسلا  نم  ىرخأ  تاقوأ  .اهومن  ءانثأ  مهب  ةصاخلا  ريبابدلا  رييغت  نكمي  ئفاد ،  وأ  ئفاد  خانم  يف  نوشيعي  نيذلا  .عيبرلا  رخاوأ  يف  ومنلا  يف  أدبت  ةديدج  ةعومجمو  ءاتش  لك  نورق  نع  جارفالا  دراب ، وأ  لدتعم  خانم  يف  نوشيعي  نيذلا  لئايألا ، .عيطقلا  ةداق  وأ  تاجوزلا  لجأ  نم  لاتقلل  ساسأك 
زييمت نكمي  .لئايألا  نم  ةفلتخم  عاونأ  نيب  فلتخي  نورقلا  لكش  نأ  نيح  يف  كاوشألاب ، يهتنتو  عورف ، اهل  نورقلا  لك  .هتلازإل  تاريجشلا  وأ  راجشألاو  ضرألا ،  ىلع  سلجي  ظوملا  كرفو  ففجملا ،  لمخملاو  لماكلا ،  اهمجح  ىلإ  ريبابدلا  لصت  امدنع  .اسلس  ارهظم  اهيطعي  نأ  ةقيقر  رعشلاو  ةريصق ، ىطغم  هنأل  ةيلمخملا  دلجلا  اذه  ىمسيو  .اهروطت  ريثيو  ةفيذق  ىلع 

وأ مئاد  نكس  لئايألا  ةايح  يف  دجوي  .ةعرفتم ال  حبصيو  ربكأو ، ىلعأ  ومني  ماع  لك  ً.ادج  ًاميقتسم  ًاريصق ، لوألا  نرقلا  ناك  .نيتنس  وأ  ةنس  ناويحلا  رمع  نوكي  امدنع  ةرشقلا  ريوطت  أدبي  .ناويحلا  ةحصو  رمعو  مجح  ىلع  لئايألا  نورق  لكشو  مجح  دمتعي  .ناويحلا  فنأ  ىلع  مامألا  ىلإ  نينرق  وذ  عرف  دتمي  وبيراك ، يف  اهنورقب ؛ ىرخألا  لئايألا  نع  ةلوهسب  ةنرلاو  لئايألا 
.مسوملا ريغت  عم  ةطبترملا  عقاوملا  نم  ديزملا  ىلإ  لئايألا  لقتنت  ىلإ 100،000 . نايحألا  ضعب  يف  لصت  ةنرلا  نكلو  هدحو ، سوم  شيعي  .اهسنج  عونو  اهنس  بسح  دارفأ ، وأ  تاعومجم  يف  شيعت  .ءاسنلا  تبذجو  اهامحو ، ةينكسلا ، تائيبلا  يف  قطانم  ىلع  تلوتسا  امك  .ماعطلا  نع  ًاثحب  ةينكس ، ةئيب  ىمست  ةقطنم  يف  لوجتت  اهتايح  تضمأ  .ةرقتسم  نكامأ  وأ  فوهك 
يضارألا يف  فيصلا  يضقي  .ماعطلا  لوانت  عقاوم  نيب  رتموليك  ةفاسم 600 1  عطقت  نأ  ةنرلا  ةنيحل  نكميو  ماع ; لك  ةليوط  تافاسمل  رفسلا  لئايألا  ضعب  .عضرلا  لابقتسا  وأ  ءابتخالا  وأ  مونلا  يف  ناصغألا  مدختستو  ماعطلا ، بشعلاو  راجشألا  رفوت  ثيح  ةباغلا ، فاوح  نم  برقلاب  نوكت  ام  ةداعو  .ءاتشلا  لصف  يف  لقأ  ضرأ  ىلإ  لابجلا  يف  شيعت  يتلا  سوم  رجاهت 
ةقيرطب يشملا  نم  اونكمتي  ىتح  ةئبتخم  ىقبت  ةريغصلا  لئايألا  .ةدالولل  لئايألا ،  نع  ًاديعب  ةيفخم ،  ةطقن  راتخت  مث  اهعون ،  بسح  رهشأ ،  ىلإ 9  ةدمل 6  نطبلا  يف  ريغص  لسن  ثانإلا  لمحت  .عيبرلا  لئاوأ  يف  الامش  ةدوعلاو  ءاتشلا ، لصف  يف  ائفد  رثكألا  قطانملا  ىلإ  رفسلاو  ةريبك ، برس  لئايألا  فيصلا ، ةياهن  يف  .لامش  .رئاودلا  يف  تاعقنتسملا  وأ  ةحطسملا ،

يف الفط  دلت  لئايألا  مظعم  ةدالولا .  نم  ةليلق  تاعاس  دعب  ناعطق  لاب  قاحللا  اهنكميو  ةدالولا  دنع  مجك  ىلاوح 4.5  ةنرلاو  ةنرلا  مانغا  نزيو  .مايأ  اهرمع 10  غلبي  امدنع  اهتدلاوب  قحلت  نأ  نكميو  مجك  نيب 11 و16  ةدالولا  يثيدح  لوجعلا  نزو  .عيباسأ  ةثالث  ىلإ  عوبسأ  ةدمل  ًايفخم  لظيو  نيمارغوليك  باش  يبوروأ  ضيب  لازغ  نزي  ةدالولا ، دنع  .مهمأب  قاحللا  نم  مهنكمت 
بشعلا نوكي  امدنع  فيصلا ، يف  .لكؤت  ام  ابلاغ  ناصغألاو  معاربلاو  دورولاو  صعيلا  ايبسن ، ارفوتم  ماعطلا  نوكي  امدنع  عيبرلا ، لصف  يف  .تابنلا  ءازجأو  تاتابنلا  نم  ةعونتم  ةعومجم  لكأي  ةيذغتلا  ةدحاو .  ةعفد  لافطا  نيب 4 و 7  حوارتي  بابشلا  نم  ددع  ربكا  ىستغنايلا ،  رهن  فافض  ىلع  شيعت  ىتلا  نيصلا ،  ىف  ةيئاملا  نالزغلا  جتنت  .مئاوتلا  دلت  انايحأو  تقولا ، سفن 

ريدت اهنم  ةدحاو  تاروصقم ، عبرأ  ىلع  نالزغلا  ةدعم  يوتحت  .هعالتبا  لبق  اديج  غضمت  لئايألا ال  .تابنلل  ىرخألا  ةزهجألاو  ءاحللا  ىلع  ىذغتي  هنإف  ًادج ،  اًردان  ماعطلا  حبصي  امدنع  .ةريغص  عورفو  عورف  ىلإ  مهماعط ، نم  نكامأ  يف  ديلجلا  لهاجتو  ةريغص ، بارسأ  يف  عمجتت  ام  ابلاغ  لئايألاو  ءاتشلا ، لصف  يف  .قاروألاو  عبني  عورف ، امامت  اهريوطت  متي  ةفاج ، قاروألاو 
هذهب اهماعط  مضهت  يتلا  تاناويحلا  .ةدعملا  نم  ىرخأ  ءازجأ  ىلإ  باهذلل  اهعلتبي ،  مث  اهغضمي  ةرج ،  ىمست  ةريدتسم  ةرك  لكش  ىلع  مفلا  ىلإ  ماعطلا  دوعي  نمآ ،  ناكم  فشتكا  امدنعو  .اهتيؤر  ءادعألل  نكمي  ثيح  اهماعط ، ناكم  يف  ةليوط  تارتف  ءاضق  ىلإ  لئايألا  جاتحت  كلذل ال  ةعرسب ، ماعطلا  نم  ةريبك  تايمك  لوانتب  نالزغلل  حمسي  امم  ةيئاذغلا ، داوملل  اًرجتم 

.رورملاب مجاهملل  حامسلاو  ةنكاس  فقت  ام  ابلاغ  اهنأ  لئايألا  أجافي  مل  امو  فشكلا ، بنجت  وه  رطخلا  نم  بورهلل  ىلوألا  ةقيرطلا  نكلو  .رشبلاو  بائذلاو  ةيكيرمألا  دوسألاو  بدلا  نيمجاهملا  مظعم  ىلع  امدقتم  نالزغلا  نوكي  نأ  بجي  .ءادعألا  بنجتل  هتماقإ  ةعرسو  هدودحب  هتفرعمو  ةقيقدلا  هفطاوع  لئايألا  مدختسي  .تاداع  .تارتجملا  تاناويحلا  ىمست  ةقيرطلا 
نيتكيرمألاو ابوروأو  ايسآ  يف  نوشيعي  نيذلا  لئايألا ، نم  اعون  نيتس  نم  رثكأ  اهيدل  سوم  .ناويحلا  ةقيدح  يف  تاونس  ةيربلا و 7-3  يف  ةنس  شيعي 12-7  ور  نالزغلا  نكلو  لوطأ ، رسأ  يف  اضيأ  شيعت  لئايألا  ضعب  .ةنس  نم 20-10  شيعت  لئايألا  .مهطيحم  يف  امامت  بسانت  اهنأ  ثيح  ةباغلا ، فاوح  نم  برقلاب  قسغلا ، دنع  طقفو  رجفلا  دنع  ىذغتت  لئايألا  مظعم 

ةيودألا يف  مادختسالل  ةدعتسم  ةيلمخملا  ديدجلا .) نرقلا  نم  ءارفلا  ءاطغ   ) ةريمخلاو مهموحلل  لئايألا  عفر  متي  .ايلارتسأ  يف  ةغوارملاو ، رمحألاو  ةينبلا  ةيويسآلا  نالزغلا  كلذ  يف  امب  لئايألا ، عاونأ  نم  ددع  ةيبرت  متيو  ةديدجلا ، اينيغو  ياواهو  ايلارتسأ  كلذ  يف  امب  ةيربلا ، يف  اهيف  نوشيعي  يتلا ال  نكامألا  يف  لئايألا  دامتعا  مت  دقو  .ةيبونجلاو  ىطسولا  قطانملاو 
يف مجك  ىلإ 90  لصي  فتكلا  عافترا  نوكي  نأ  نكمي  .ةيلامشلا  اكيرمأ  يف  ًاعويش  رثكألا  ةريبكلا  رويطلا  وهو  اينيجرف ،  نالزغ  مساب  اًضيأ  فورعملا  ليتلا  ءاضيبلا  لئايألا  لزنم  وأ  ةنرلا  لئايألا  وأ  ةليتلا  ءاضيبلا  لئايألا  ةيلامشلا : اكيرمأ  يف  ةريهشلا  لئايألا  ةيلامشلا  اكيرمأ  يف  لئايألا  لمشت  .ءارمحلا  نالزغلا  يه  ادنليزوين  يف  اهتيبرت  مت  يتلا  عاونألا  رثكأ  .ةيويسآلا 
لامش يف  دوسألا  ليذلا  تاذ  نالزغلا  مساب  انيثأ  نالزغلا  اضيأ  فورعملا  نمو  .رضخألاو  يدامرلا  نوللا  ءاتشلاو  فيصلا ، يف  رمحملا  ينبلا  دلجلا  اهيدل  نالزغلا  اذه  .ضيبألا  ءزجلا  رهظيو  هليذ ،  فقي  ضكرلا ،  يف  أدبيو  ناويحلا  فاخي  امدنع  .لفسأ  نم  ضيبألاو  ينبلا  رعشلا  اهلو  ةليوط ، مس  يلاوح 30  وه  ناويحلا ، ىعدي  يذلا  نالزغلا ، اذه  ليذ  .لماكلاب  تمن  لاجرلا 
.ثانإلاو روكذلا  عيمج  يف  نورق  ومنت  امك  ةنرلا ، ىلإ  برقألا  ظوملا  مه  .ةيلامشلا  اكيرمأ  يف  شيعي  وه  وبيراك  .لازغلا  دلج  ىمست  ءاضيبلا  ةيفوصلا  ةشمقألا  جاتنإ  يف  اساسأ  مدختست  يتلا  ضيبألا  ليذلا  تاذ  نالزغلاو  انيثأ  نالزغلا  دلج  وه  .لغبلا  ناذآ  لثم  ةعشملا ،  ةريبكلا  اهينذأ  ببسب  نيمآ  نالزغلا  ىمسي  .ضيبألا  ليذلا  تاذ  نالزغلا  هبشيو  ئداهلا ، طيحملا  برغ 

يلاوح ىلإ  فتكلا  يف  روكذلا  لصي  نأ  نكميو  لئايألا ، دعب  ملاعلا  يف  ربكألا  يهو  ةريغصلا ، لئايألا  مساب  اضيأ  ةيكيرمألا  لئايألا  فرعتو  .هدلج  نم  مايخلاو  سبالملا  نوعنصيو  هماظع ، نم  تاودألا  نوتحنيو  ةنرلا ، موحل  يلامشلا  بطقلا  ناكس  نويلصألا ، نويكريمألا  وميكسإلا ، لكأي  .ينبلاو  يدامرلا  ىلإ  ضيبألا  نم  نول  دوجو  فتكلا ، يف  رتم  عافترا 1.2  ىلإ  ومنت  ةنرلا 
نم 2.3 فتكلا  عافترا  عم  سوم ، ربكأ  يه  لئايألا  .ءاتشلا  يف  فيصلا و1000  يف  نم 500  انعيطق  فلأتيو  مجك ، نزيو 500  فصنو ، رتم  m 815 نم مسجلا  نزوو  kg. ىلإ رمحملا  ينبلا  نم  ىرخألا ،  ظوملا  نم  قمغأ  لئايألا  نول  .ةباغلا  يف  ءودهو  ةعرسب  كرحتت  نأ  نكمي  ريبكلا ،  اهمجح  نم  مغرلا  ىلعو  مجك ،  اهنزوو 27  رتم  اهنورق 1.4  ضرع  نوكي  نأ  نكمي 
مس وه 30  ودوب  .سيدنأ  لا  ىلع  ةليوط  يلاوح 3,000 م  وه  .رحبلا  حطس  ىوتسم  نم  عافترالا  يف  ةتوافتم  قطانم  يف  ةيبونجلا , اكيرمأ  برغ  يف  تاباغلا  يف  شيعيو  لئايألا , نم  رغصأ  بنرأ , نالزغلا  نايحألا  ضعب  يف  ودوب  ىمسيو  .ليميه  ريد 5 - زنيلبسارغ  - 4 تكورب شوب 3 - ريد  ودوب 2 - لمشت 1 - ةيبونجلاو  ىطسولا  اكريما  نم  سوم  ًاديحو  شيعي  ظوملا  .دوسألا 

رثكألا حجرالا  ىلع  وه  ودوب  .يدامرلا  وأ  ينبلا  رعشلا  تانوكملا ، ةريصق  ةينرق  هيدل  مجك ، يلاوح 9  نزيو  ةماقلا ، ليوط  طقف   acrobast يشملا ىلع  هتدعاسمل  عساو  رفاح  لك  عيسوت  لئايألا  دحأل  نكمي  .ياوغوروأو  ياوغارابو  ليزاربلا  يف  تاباغلاو ، ةينيطلا  يضارألا  يف  شيعت  يهو  .م  يلاوح 1،2  عافتراب  ةيبونجلا  اكريما  يف  لئادالا  ربكا  يه  شوب  لئااو  .لئايألا  ىلإ 
عافترا 50 ىلإ  ومنت  تاناويحلا  هذه  .رتم  ىلإ 800 4  رحبلا  حطس  ىوتسم  نم  حوارتت  راجشأ  قطانم  يف  ياوغاراب ، يف  ىتحو  كيسكملا  بونج  يف  تكورب  ـ لا شيعتو  .ةمعان 1999 - ضرأ  ىلع  cm ىلع مس  عافترا 90  ىلإ  نالزغلا  ومني  .شيعي  ناك  ثيح  ةيبونجلا  اكيرمأ  فير  يف  ةدوجوملا  ةليوطلا  ابماب  باشعأ  ىلإ  ابماب  لازغ  داع  كوشلاك  ودبت  مهنورق  .فتكلا  يف 

ومني .رتم  عافترا 5000  ىلع  ةيبشع  باضهو  ةفيثك  تاباغ  يف  شيعت  يهو  .نيتنجرألا  بونج  ىلإ  روداوكإلا  نم  سيدنأ  يف  دجوتو  سيدنأ ، وأ  موهلا  .ةذافن  ةحئار  اهل  يتلا  ةيفلخلا  رفاوحلا  يف  ددغ  مهيدل  روكذلا  .يبهذ  وأ  رمحم  ينب  رعش  هيدلو  نيفتكلا   Heumil ىلع ىلعأو  هتالوكوشو  نشخ  رعشلا  .ةينبو  ءارفصو  ةيدامر  ةرشب  هلو  فتكلا  يف  مس  يلاوح 90  عافترا  ىلإ 
نالزغلا اذه  ىزعيو  .بالكلا  لكش  يف  ردحني  ركذلل  يولعلا  كفلا  عم  ومني  نانسألا  نم  جوز  نكلو  نورق ،  هيدل  دجوي  .فتكلا ال  يف  مس  يلاوح 55  عافترا  ىلإ  ومني  .ايسآ  قرش  لامشو  ىطسولا  ايسآ  يف  باضهلاو  لابجلاو  تاباغلا  بوجت  كسام ، كلإ  ديفيد  رييب  ةنرلا ، ينبلا ، رمحألا  ظوملا  وأ  كسام  لاتيشت  كاجتنوم  لمشت : ابوروأو  ايسآ  يف  سوم  .ليذلاو  ةهبجلا 

وه 50 .ايسآ  قرش  بونج  لود  مظعمو  نيصلا  بونجو  اكناليرسو  لابينو  دنهلا  لاغدأ  يف  شيعي  وهو  كاجتنوم )  ) .روطعلا ةعانص  يف  وه  يذلا  كسملا ، ىمسي  روكذلا  نطبلا  يف  ةدغ  اهجتنت  يتلا  طاخملل  cm يعارملا يف  روحملا  لئايأ  وأ  لاتيش  دجوتو  .لئايألا  انايحأ  ىمست  كلذل  نيفئاخ ، نونوكي  امدنع  حابنلا  لثم  توصلا  لعج  لئايألا  هذه  .فتكلا  يف  ةماقلا  ليوط 
سوم ىلع  روثعلا  مت  .يولعلا  كفلا  يف  ومنت  يتلا  ةيجاعلا  نانسألا  نم  جوز  عم  كسملا ، لازغ  لثم  لاتيشت ، ىلإ  ريشي  وهو  .سأرلا  نم  يفلخلا  ءزجلا  يف  ةقاشرب  ينحنيو  ةليوط ، مس  ىلإ 90  لصت  اهنورق  .ءاضيب  طاقن  اهلو  رمحأ  دلجلاو  فتكلا ، يف  مس  عافترا 90  ىلإ  ومني  لاتيشت  ً.الامج  رثكألا  لئايألا  ةقرو  اهربتعي  ضعبلا  .اكناليرسو  دنهلا  يف  ةفوشكملا  تاباغلاو 

يف دوجوملا  ظوملل  ةلثامم  ةحطسمو  ةعساو  نورق  مهيدل  ابوروأ ،  يف  ةدوجوملا  لئايألا  مظعم  سكع  ىلع  .لاتيش  مجح  لثم  ينبلا  وه  لئايألا  مجحو  .قئادحلا  وأ  تاظفاحملا  يف  ةيشاملا  نم  ناعطق  يف  اهنم  ديدعلا  عمج  متيو  .ابوروأ  قطانم  مظعم  يف  اهيلع  روثعلا  نكمي  نآلا  .طسوتملا  ضيبألا  رحبلا  يف  ةيلصأ  يه  ينبلا  نالزغلا  .ناويحلا  قئادح  نم  ديدعلا  يف 
يف ةنرلا  شيعت  .حاجنب  رانلا  قالطال  لدابت  نكمي  هنأ  برقلا  اذه  عم  هنم  بارتقالا  دايصلا  ىلع  بجي  كلذل  توصلا ، لقأو  ةداح  نويعو  ةحئارلا ، نم  ةيوق  ةساح  اهيدل  ةيدنلتكسالا  تاعفترملا  يف  ءارمحلا  نالزغلا  .ادنلتكسا  يف  عئاش  ءارمحلا  لئايألا  ديص  .اهلامجب  رهتشت  ظوملا  هذه  .رمحملا  ينبلا  رعشلا  اهلو  نيفتكلا  يف  ةليوط  رتم  وه 1.2  رمحألا  لازغلا  .ظوملا 
بهار مسا  ىلع  تيمس  .نيصلا  لامش  يف  تاباغلاو  ةفيثكلا  تاباغلا  يف  لوجتت  يهو  ديفيد ) رييب  كلإ   ) .دلجلاو نورق  نم  مهتاودأ  رفح  مهنا  .مهدولج  نم  مايخلاو  سبالملا  لعجت  اهنأو  ةسرتفملا ، اهناكس  ببسب  ىصقألا ، لامشلا  يف  تاناويحلا  مهأ  نم  ةدحاو  يه  ةنرلا  .نينرق  مهيدل  ثانإلاو  روكذلا  نم  لك  .ةنرلا  هبشتو  ايسآو ، ابوروأ  لامشو  يلامشلا  بطقلا 
لئايألا .اجن  يناطيربلا  عيطقلا  نكلو  ماع 1921 ، يف  نيصلا  يف  يلصألا  عيطقلا  تضرقنا  دقو  .نيكب  يف  ينيصلا  روطاربمإلا  هكلمي  عيطق  نم  ماع 1900 ، يلاوح  ايناطيرب  ىلإ  تبلج  يتلا  لئايألا  ىلإ  ملاعلا ، نم  ةريثك  ءازجأ  يف  ناويحلا ، ةقيدح  يمتنت  ةصاخلا  اهتقيدح  يف  شيعت  اهنإ  .مهنم  يلاوح 400  ىوس  وجني  ال  مويلاو ، ماع 1865 . يف  اهلباق  لوأ  ناك  يذلا  يسنرف 
لئايألا ديص  ةريثك  نادلب  ترظح  دقو  ةيويسالا .  اكيسلا  نم  عاونا  ةسمخو  ةيرابغلا ،  نالزغلاو  ةيديدحلا ،  نالزغلاو  ضيبالا ،  ليذلا  تاذ  ةيبمولوكلا  نالزغلا  اهيف  امب  رطخلل ،  ظوملا  نم  اعون  نم 20  رثكا  ضرعت  تانينامثلا ،  رخاوا  ىفو  .ضارقنالاب  ةددهملا  عاونألا  .فيصلا  يف  رمحألاو  ءاتشلا ، لصف  يف  يدامر  ءاطغ  اهلو  نيفتكلا ، يف  ةماقلا  ليوط  رتم  يلاوح  ديفيد  رييب 
تلوتسا امك  .ماعطلا  نع  ًاثحب  ةينكس ، ةئيب  ىمست  ةقطنم  يف  لوجتت  اهتايح  تضمأ  .ةرقتسم  نكامأ  وأ  فوهك  وأ  مئاد  نكس  لئايألا  ةايح  يف  دجوي  .ناكسإلاو ال  ةعارزلا  ةيمنتل  ةبرتلا  مادختسا  نكمي  ثيحب  لئايألا ، اهيف  شيعي  يتلا  قطانملا  نم  ديدعلا  اولازأ  دق  رشبلا  نأ  ثيح  لئايألا ، ناكسلل  ديدهت  ربكأ  ةيعيبطلا  ةئيبلا  ريمدت  لكشي  مويلاو ، .ةيمحم  قطانم  تأشنأو 

، ةباغلا فاوح  نم  برقلاب  نوكت  ام  ةداعو  .ءاتشلا  لصف  يف  لقأ  ضرأ  ىلإ  لابجلا  يف  شيعت  يتلا  سوم  رجاهت  .مسوملا  ريغت  عم  ةطبترملا  عقاوملا  نم  ديزملا  ىلإ  لئايألا  لقتنت  ىلإ 100،000 . نايحألا  ضعب  يف  لصت  ةنرلا  نكلو  هدحو ، سوم  شيعي  .اهسنج  عونو  اهنس  بسح  دارفأ ، وأ  تاعومجم  يف  شيعت  .ءاسنلا  تبذجو  اهامحو ، ةينكسلا ، تائيبلا  يف  قطانم  ىلع 
يف لامشلا  ىلإ  ةدوعلاو  ءاتشلا ، لصف  يف  ائفد  رثكألا  قطانملا  ىلإ  رفسلاو  ريبك ، عيطق  برس  لئايألا  فيصلا ، ةياهن  يف  فيصلاب  ّرمي  وهو  .ماعطلا  لوانت  عقاوم  نيب  رتموليك  ةفاسم 600 1  عطقت  نأ  ةنرلا  ةنيحل  نكميو  ماع ; لك  ةليوط  تافاسمل  رفسلا  لئايألا  ضعب  .عضرلا  لابقتسا  وأ  ءابتخالا  وأ  مونلا  يف  ناصغألا  مدختستو  ماعطلا ، بشعلاو  راجشألا  رفوت  ثيح 

نيب 11 ةدالولا  يثيدح  لوجعلا  نزو  .عيباسأ  ةثالث  ىلإ  عوبسأ  ةدمل  ًايفخم  لظيو  نيمارغوليك  باش  يبوروأ  ضيب  لازغ  نزي  ةدالولا ، دنع  .مهمأب  قاحللا  نم  مهنكمت  ةقيرطب  يشملا  نم  اونكمتي  ىتح  ةئبتخم  ىقبت  ةريغصلا  لئايألا  .ةدالولل  لئايألا ،  نع  ًاديعب  ةيفخم ،  ةطقن  راتخت  مث  اهعون ،  بسح  رهشأ ،  ىلإ 9  ةدمل 6  نطبلا  يف  ريغص  لسن  ثانإلا  لمحت  .عيبرلا  لئاوأ 
ةعفد لافطا  نيب 4 و 7  حوارتي  بابشلا  نم  ددع  ربكا  ىستغنايلا ،  رهن  فافض  ىلع  شيعت  ىتلا  نيصلا ،  ىف  ةيئاملا  نالزغلا  جتنت  .مئاوتلا  دلت  انايحأو  تقولا ، سفن  يف  الفط  دلت  لئايألا  مظعم  ةدالولا .  نم  ةليلق  تاعاس  دعب  ناعطق  لاب  قاحللا  اهنكميو  ةدالولا  دنع  مجك  ىلاوح 4.5  ةنرلاو  ةنرلا  مانغا  نزيو  .مايأ  اهرمع 10  غلبي  امدنع  اهتدلاوب  قحلت  نأ  نكميو  مجك  و16 

، مهماعط نم  نكامأ  يف  ديلجلا  لهاجتو  ةريغص ، بارسأ  يف  عمجتت  ام  ابلاغ  لئايألاو  ءاتشلا ، لصف  يف  .قاروألاو  عبني  عورف ، امامت  اهريوطت  متي  ةفاج ، قاروألاو  بشعلا  نوكي  امدنع  فيصلا ، يف  .لكؤت  ام  ابلاغ  ناصغألاو  معاربلاو  دورولاو  صعيلا  ايبسن ، ارفوتم  ماعطلا  نوكي  امدنع  عيبرلا ، لصف  يف  .تابنلا  ءازجأو  تاتابنلا  نم  ةعونتم  ةعومجم  لكأي  ةيذغتلا  ةدحاو . 
ىرن نأ  نكمي  ثيح  مهماعط ، ثيح  .تقولا  نم  ريثكلا  ءاضق  ىلإ  لئايألا  جاتحت  كلذل ال  ةعرسب ، ماعطلا  نم  ةريبك  تايمك  لوانتب  نالزغلل  حمسي  امم  ةيذغألل ، اًرجتم  ريدت  اهنم  ةدحاو  تاروصقم ، عبرأ  ىلع  نالزغلا  ةدعم  يوتحت  .هعالتبا  لبق  اديج  غضمت  لئايألا ال  .تابنلل  ىرخألا  ةزهجألاو  ءاحللا  ىلع  ىذغتي  هنإف  ًادج ،  اًردان  ماعطلا  حبصي  امدنع  .ةريغص  عورفو  عورف  ىلإ 
ىلع امدقتم  نالزغلا  نوكي  نأ  بجي  .ءادعألا  بنجتل  هتماقإ  ةعرسو  هدودحب  هتفرعمو  ةقيقدلا  هفطاوع  لئايألا  مدختسي  .تاداع  .تارتجملا  تاناويحلا  ىمست  ةقيرطلا  هذهب  اهماعط  مضهت  يتلا  تاناويحلا  .ةدعملا  نم  ىرخأ  ءازجأ  ىلإ  بهذيو  اهعلتبيو ،  اهغضمي  ةرج ،  ىمست  ةريدتسم  ةرك  لكش  ىلع  مفلا  ىلإ  ماعطلا  دوعي  ًانمآ ،  ًاناكم  نالزغلا  دجي  امدنع  .مهل  ودعلا 
شيعت لئايألا  ضعب  .ةنس  نم 20-10  شيعت  لئايألا  .مهطيحم  يف  امامت  بسانت  اهنأ  ثيح  ةباغلا ، فاوح  نم  برقلاب  قسغلا ، دنع  طقفو  رجفلا  دنع  ىذغتت  لئايألا  مظعم  .رورملاب  مجاهملل  حامسلاو  ةنكاس  فقت  ام  ابلاغ  اهنأ  لئايألا  أجافي  مل  امو  فشكلا ، بنجت  وه  رطخلا  نم  بورهلل  ىلوألا  ةقيرطلا  نكلو  .رشبلاو  بائذلاو  ةيكيرمألا  دوسألاو  بدلا  نيمجاهملا  مظعم 
عاونأ نم  ددع  ةيبرت  متيو  ةديدجلا ، اينيغو  ياواهو  ايلارتسأ  كلذ  يف  امب  ةيربلا ، يف  اهيف  نوشيعي  يتلا ال  نكامألا  يف  لئايألا  دامتعا  مت  دقو  .ةيبونجلاو  ىطسولا  قطانملاو  نيتكيرمألاو  ابوروأو  ايسآ  يف  نوشيعي  نيذلا  لئايألا ، نم  اعون  نيتس  نم  رثكأ  اهيدل  سوم  .ناويحلا  ةقيدح  يف  تاونس  ةيربلا و 7-3  يف  ةنس  شيعي 12-7  ور  نالزغلا  نكلو  لوطأ ، رسأ  يف  اضيأ 
.ضيبألا ليذلا  تاذ  نالزغلا  - 1 ةيلامشلا ل : اكيرمأ  يف  لئايألا  فورعملا  نمو  .ةيلامشلا  اكيرمأ  سوم  .ءارمحلا  نالزغلا  يه  ادنليزوين  يف  اهتيبرت  مت  يتلا  عاونألا  رثكأ  .ةيويسآلا  ةيودألا  يف  مادختسالل  ةدعتسم  ةيلمخملا  ديدجلا .) نرقلا  نم  ءارفلا  ءاطغ   ) ةريمخلاو مهموحلل  لئايألا  عفر  متي  .ايلارتسأ  يف  ةغوارملاو ، رمحألاو  ةينبلا  ةيويسآلا  نالزغلا  كلذ  يف  امب  لئايألا ،

فاخي امدنع  .لفسألا  نم  ضيبأ  رعشو  ينب  رعش  هلو  مس  يلاوح 30  هيلع ، ناويحلا  ىّمُسي  يذلا  نالزغلا ، لوط  غلبي  ليذو  .لماكلاب  تمن  لاجرلا  يف  مجك  ىلإ 90  لصي  فتكلا  عافترا  نوكي  نأ  نكمي  .ةيلامشلا  اكيرمأ  يف  اعويش  رثكألا  ةريبكلا  لالتلا  وه  اينيجرف ، نالزغلا  مساب  اضيأ  ةفورعملاو  ضيبألا ، ليذلا  تاذ  نالزغلا  .كلإ  .فيلأ 5 - سوم  .ةنرلا 4 - نالزغلا 3 - - 2
دلج وه  .لغبلا  ناذآ  لثم  ةعشملا ،  ةريبكلا  اهينذأ  ببسب  نيمآ  نالزغلا  ىمسي  .ضيبألا  ليذلا  تاذ  نالزغلا  هبشيو  ئداهلا ، طيحملا  برغ  لامش  يف  دوسألا  ليذلا  تاذ  نالزغلا  مساب  انيثأ  نالزغلا  اضيأ  فورعملا  نمو  .رضخألاو  يدامرلا  نوللا  ءاتشلاو  فيصلا ، يف  رمحملا  ينبلا  دلجلا  اهيدل  نالزغلا  اذه  .ضيبألا  ءزجلا  رهظيو  هليذ ،  فقي  ضكرلا ،  يف  أدبيو  ناويحلا 
ناكس نويلصألا ، نويكريمألا  وميكسإلا ، لكأي  .ينبلاو  يدامرلا  ىلإ  ضيبألا  نم  نول  دوجو  فتكلا ، يف  رتم  عافترا 1.2  ىلإ  ومنت  ةنرلا  .ثانإلاو  روكذلا  عيمج  يف  نورق  ومنت  امك  ةنرلا ، ىلإ  برقألا  ظوملا  مه  .ةيلامشلا  اكيرمأ  يف  شيعي  وه  وبيراك  .لازغلا  دلج  ىمست  ءاضيبلا  ةيفوصلا  ةشمقألا  جاتنإ  يف  اساسأ  مدختست  يتلا  ضيبألا  ليذلا  تاذ  نالزغلاو  انيثأ  نالزغلا 

نم فتكلا  عافترا  عم  سوم ، ربكأ  يه  لئايألا  .ءاتشلا  يف  فيصلا و1000  يف  نم 500  انعيطق  فلأتيو  مجك ، نزيو 500  فصنو ، رتم  يلاوح  ىلإ  فتكلا  يف  روكذلا  لصي  نأ  نكميو  لئايألا ، دعب  ملاعلا  يف  ربكألا  يهو  ةريغصلا ، لئايألا  مساب  اضيأ  ةيكيرمألا  لئايألا  فرعتو  .هدلج  نم  مايخلاو  سبالملا  نوعنصيو  هماظع ، نم  تاودألا  نوتحنيو  ةنرلا ، موحل  يلامشلا  بطقلا 
2.3m 815 نم مسجلا  نزوو  kg. ىمسيو .ليموه  ريد 5 - زنيلب  سارغ  تكورب 4 - شوب 3 - ريد  ودوب 2 - .ةيبونجلاو 1 - ىطسولا  اكيرمأ  نم  سوم  ًاديحو  شيعي  ظوملا  .دوسألا  ىلإ  رمحملا  ينبلا  نم  ىرخألا ،  ظوملا  نم  قمغأ  لئايألا  نول  .ةباغلا  يف  ءودهو  ةعرسب  كرحتت  نأ  نكمي  ريبكلا ،  اهمجح  نم  مغرلا  ىلعو  مجك ،  اهنزوو 27  رتم  اهنورق 1.4  ضرع  نوكي  نأ  نكمي 

رثكألا حجرالا  ىلع  وه  ودوب  .يدامرلا  وأ  ينبلا  رعشلا  تانوكملا ، ةريصق  ةينرق  هيدل  مجك ، يلاوح 9  نزيو  ةماقلا ، ليوط  طقف  مس  وه 30  ودوب  .سيدنأ  قوف  رتم  يلاوح 3000  عافترالا  ىلإ  رحبلا  حطس  ىوتسم  نم  عافترالا  ةفلتخم ، قطانم  يف  بونجلا ، ىلإ  ةيبرغلا  تاباغلا  يف  شيعيو  سوم ، رغصأ  وه  بنرأ ، نالزغلا  ودوب  انايحأ   acrobast يه شوب  لئااو  .لئايألا  ىلإ 
هذه .رتم  ىلإ 800 4  رحبلا  حطس  ىوتسم  نم  حوارتت  راجشأ  قطانم  يف  ياوغاراب ، يف  ىتحو  كيسكملا  بونج  يف  تكورب  ـ لا شيعتو  .ةمعان 1999 - ضرأ  ىلع  يشملا  ىلع  هتدعاسمل  عساو  رفاح  لك  عيسوت  لئايألا  دحأل  نكمي  .ياوغوروأو  ياوغارابو  ليزاربلا  يف  تاباغلاو ، ةينيطلا  يضارألا  يف  شيعت  يهو  .م  يلاوح 1،2  عافتراب  ةيبونجلا  اكريما  يف  لئادالا  ربكا 

عافترا 50 ىلإ  ومنت  تاناويحلا  cm بونج ىلإ  روداوكإلا  نم  سيدنأ  يف  دجوتو  سيدنأ ، وأ  موهلا  .ةذافن  ةحئار  اهل  يتلا  ةيفلخلا  رفاوحلا  يف  ددغ  مهيدل  روكذلا  .يبهذ  وأ  رمحم  ينب  رعش  هيدلو  نيفتكلا  ىلع  مس  عافترا 90  ىلإ  نالزغلا  ومني  .شيعي  ناك  ثيح  ةيبونجلا  اكيرمأ  فير  يف  ةدوجوملا  ةليوطلا  ابماب  باشعأ  ىلإ  ابماب  لازغ  داع  كوشلاك  ودبت  مهنورق  .فتكلا  يف 
ومني .رتم  عافترا 5000  ىلع  ةيبشع  باضهو  ةفيثك  تاباغ  يف  شيعت  يهو  .نيتنجرألا   Heumil ديفاد. رايب  نالزغلا  ةنرلا 7 - ءارمحلا 6 - نالزغلا  ريد 5 - ينب  روحملا 4 - ريد  وا  لاتيشت  كاجنوم 3 - ريد 2 - كسم  - 1 فيضا : .ابوروأو  ايسآ  يف  سوم  .ليذلاو  ةهبجلا  ىلع  ىلعأو  هتالوكوشو  نشخ  رعشلا  .ةينبو  ءارفصو  ةيدامر  ةرشب  هلو  فتكلا  يف  مس  يلاوح 90  عافترا  ىلإ 
وهو كاجتنوم )  ) .روطعلا جاتنإ  يف  مدختسيو  كسملا ، ىمسي  روكذلا  نطبلا  يف  ةدغ  اهزرفي  طفنلا ، مت  دق  نالزغلا  نأ  دقتعيو  .بالكلا  لكش  يف  ردحني  ركذلل  يولعلا  كفلا  عم  ومني  نانسألا  نم  جوز  نكلو  نورق ،  هيدل  دجوي  .فتكلا ال  يف  مس  يلاوح 55  عافترا  ىلإ  ومني  .ايسآ  قرش  لامشو  ىطسولا  ايسآ  يف  باضهلاو  لابجلاو  تاباغلا  لالخ  نم  بوجت  لئايألا  كسملا 

وه 50 .ايسآ  قرش  بونج  لود  مظعمو  نيصلا  بونجو  اكناليرسو  لابينو  دنهلا  لاغدأ  يف  شيعي  cm عافترا ىلإ  ومني  لاتيشت  ً.الامج  رثكألا  لئايألا  ةقرو  اهربتعي  ضعبلا  .اكناليرسو  دنهلا  يف  ةفوشكملا  تاباغلاو  يعارملا  يف  روحملا  لئايأ  وأ  لاتيش  دجوتو  .لئايألا  انايحأ  ىمست  كلذل  نيفئاخ ، نونوكي  امدنع  حابنلا  لثم  توصلا  لعج  لئايألا  هذه  .فتكلا  يف  ةماقلا  ليوط 
اهيلع روثعلا  نكمي  نآلا  .طسوتملا  ضيبألا  رحبلا  يف  ةيلصأ  يه  ينبلا  نالزغلا  .ناويحلا  قئادح  نم  ديدعلا  يف  سوم  ىلع  روثعلا  مت  .يولعلا  كفلا  يف  ومنت  يتلا  ةيجاعلا  نانسألا  نم  جوز  عم  كسملا ، لازغ  لثم  لاتيشت ، ىلإ  ريشي  وهو  .سأرلا  نم  يفلخلا  ءزجلا  يف  ةقاشرب  ينحنيو  ةليوط ، مس  ىلإ 90  لصت  اهنورق  .ءاضيب  طاقن  اهلو  رمحأ  دلجلاو  فتكلا ، يف  مس   90

.اهلامجب رهتشت  ظوملا  هذه  .رمحملا  ينبلا  رعشلا  اهلو  نيفتكلا  يف  ةليوط  رتم  وه 1.2  رمحألا  لازغلا  .ظوملا  يف  دوجوملا  ظوملل  ةلثامم  ةحطسمو  ةعساو  نورق  مهيدل  ابوروأ ،  يف  ةدوجوملا  لئايألا  مظعم  سكع  ىلع  .لاتيش  مجح  لثم  ينبلا  وه  لئايألا  مجحو  .قئادحلا  وأ  تاظفاحملا  يف  ةيشاملا  نم  ناعطق  يف  اهنم  ديدعلا  عمج  متيو  .ابوروأ  قطانم  مظعم  يف 
مهأ نم  ةدحاو  يه  ةنرلا  .نينرق  مهيدل  ثانإلاو  روكذلا  نم  لك  .ةنرلا  هبشتو  ايسآو ، ابوروأ  لامشو  يلامشلا  بطقلا  يف  ةنرلا  شيعت  .حاجنب  رانلا  قالطال  لدابت  نكمي  هنأ  رذحلا  اذه  عم  هنم  بارتقالا  دايصلا  ىلع  بجي  كلذل  توصلا ، لقأو  ةداح  نويعو  ةحئارلا ، نم  ةيوق  ةساح  اهيدل  ةيدنلتكسالا  تاعفترملا  يف  ءارمحلا  نالزغلا  .ادنلتكسا  يف  عئاش  ءارمحلا  لئايألا  ديص 
ةقيدح يمتنت  ةصاخلا  اهتقيدح  يف  شيعت  اهنإ  .مهنم  يلاوح 400  ىوس  وجني  ال  مويلاو ، ماع 1865 . يف  ةرم  لوأل  اهآر  يذلا  يسنرف  بهار  مسا  ىلع  تيمس  .نيصلا  لامش  يف  تاباغلاو  ةفيثكلا  تاباغلا  يف  لوجت  ديفيد ) رييب  كلإ   ) .دلجلاو نورق  نم  مهتاودأ  رفح  مهنا  .مهدولج  نم  مايخلاو  سبالملا  لعجت  اهنأو  ةسرتفملا ، اهناكس  ببسب  ىصقألا ، لامشلا  يف  تاناويحلا 
ةددهملا عاونألا  .فيصلا  يف  رمحألاو  ءاتشلا ، لصف  يف  يدامر  ءاطغ  اهلو  نيفتكلا ، يف  ةماقلا  ليوط  رتم  يلاوح  ديفيد  رييب  لئايألا  .اجن  يناطيربلا  عيطقلا  نكلو  ماع 1921 ، يف  نيصلا  يف  يلصألا  عيطقلا  تضرقنا  دقو  .نيكب  يف  ينيصلا  روطاربمإلا  هكلمي  عيطق  نم  ماع 1900 ، يلاوح  ايناطيرب  ىلإ  تبلج  يتلا  لئايألا  ىلإ  ملاعلا ، نم  ةريثك  ءازجأ  يف  ناويحلا ،

ديدعلا اولازأ  دق  رشبلا  نأ  ثيح  لئايألا ، ناكسلل  ديدهت  ربكأ  ةيعيبطلا  ةئيبلا  ريمدت  لكشي  مويلاو ، .ةيمحم  قطانم  تأشنأو  لئايألا  ديص  ةريثك  نادلب  ترظح  دقو  ةيويسالا .  اكيسلا  نم  عاونا  ةسمخو  ةيرابغلا ،  نالزغلاو  ةيديدحلا ،  نالزغلاو  ضيبالا ،  ليذلا  تاذ  ةيبمولوكلا  نالزغلا  اهيف  امب  رطخلل ،  ظوملا  نم  اعون  نم 20  رثكا  ضرعت  تانينامثلا ،  رخاوا  ىفو  .ضارقنالاب 
طرشلا اذهو  نيعلا  ةغبص  دقفي  الو  طقف  ةدحاو  ةغبص  ذخأي  نالزغلا  ةلاحلا  هذه  يف  هنأل  راطفلا ، وأ  رعشلا  طقاست  نع  فلتخت  ةلاحلا  هذه  .ضيبأ  حبصيو  دلجلا  غبصت  نم  طقف  دحاو  عون  ىلإ  رقتفي  نكلو  ةيداعلا  ءارمحلا  نالزغلا  ساسألا  يف  وه  ءاضيبلا : نالزغلا  نم  صاخ  عون  .ناكسإلاو  ةعارزلا  ةيمنتل  ةبرتلا  مادختسا  نكمي  ثيحب  لئايألا ، اهيف  شيعي  يتلا  قطانملا  نم 
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