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      ،  ىَرط ودا ذ دة َذ  راوامَر وو م َ                                  

                                   م رك،  رووى ذوة مى اوام  رَطرى َ دةآ ،     

  .وةك ط اى َ وةى زام و موةى  موةى داو

                                                   م ر رد ان رووى و ذةَ ن      

رة ةمدةو وةم و ذة م. دةزام َ                                          

       مط   َ دةذ ر َم  مذة و َ رةور                                        

     ر و َم رازة ذة و ،ام ذة ت ور دة نذ                                        

                                           روور َاوام و دارن و دؤ داط دووة َ  ذن و    

  . اوان ومن  َ دان ر و ذةى َا دةذى

  



 راز  

  دةرةن :طووث

  وت ن :ش

: نرازة  

  راز :رةطز

  : s.scrofaر

       رازى مرة ىورةى زؤرة ط  َراز رة را ىَ رازى                                

 َدةدر  .   ور موى مزؤر  ذة رة و   و ورو اوةرو م                              

  اوةرى مدةر موم )    ر ورى  س م ت  ( و                                    

 دا موى مزؤر.  

 ذة و ةىَ:  

 ر كادةر  مَ و ورةراز ط رى . ر و َ  َ                                        

                           .درَ و ز َ وة    ر و  و م  موةرا ى درَة          

                                            .دة وردة رةو رة َو وة  طراما  رةم َ  و ور 

   زؤر دة ةمر رراو اموازة َ   .كةَ                                                                       

رازةن  اوة رةمن روومة و      .   ى موةراا داوة  رازى و

  اَ وة َ .          دة ةمر  مَ و َدة ن زؤرم ةمر  .  

َةش دةو ر وة ن َ ورةط .  



  نارةم ةَرازة م١٠٠  ن ١٥٠رزا ن وَدر  م                                                

                         . طا ٧٠  َ٦٠ن  مَان  . م دةَ   ٩٠رى من  زةوى   

     مرازة َم  وازى َ اما دةوة َلطا زؤرة .   رتار َم وم                            

                            وة و ممت رة راز  َرام    ١٥٠دراوة رةى رازى ذراو َ ى  

    ى  ١٩٩٩َ اوة  ٢٢٧ اط .  تر مَ مرازة                                          

  .طا ٣٠٠ و  َرازةم رو و رؤم دةط مى  َ٢٠٠ن 

    ر زةوى مم دن ور ى ورط  نمددام امن دةرازة .                             

                                        م  دة َ زؤر دةطم   ٢٠م رازَ مَي مار مى   

   دةرةوة    ١٠ز َ دةوى  ي م .   ز زؤر  َم                                                    

م ىَدر ن دةطوة ٣٠ رةوة  وة ةَ  و  م.                                               

                                                               رةطزى َ ددامن رن و م َر  َ ةن   

  . ََةى وة  دةط

  نموة وت وو:  

  ووط  نةَرازة م٢٠  وة دةذَ دام .  ووط  ر َم                                           

                دام طَل من دةذ،     ٤   َ٣ن    طووم     . دام داون ٥٠

                                  مَةن و طوودا م و م دوو ن  َر  ا   وون   

َوة دةَ.  

                                                       رازةن وموةر َوطردن و و  م ر اردن و        

  رى دموَمم .      ندة َ اردن م  َ و وان .                                               

  و َوو دام ران   وةك طمط  َم ة ون وم                                                              



                                        رازة مَةن  . وةك َوةن و  و رةن و ى ذة طورةن   

  ر وةى ن  ور م  طرن وة،

   ىَر      َن مر وةى  ونا دةَ و مة وة زةوىمم .                                         

                                                                   من ام مم زةون م ر وة       

دة  دا م وة.  

            ن زؤر    ن نر َ شَ رط                                                 

                       مَةن  رَى وى رن  ارةوة  رةوة و     . دةام رطي  ن ن   

                                                      ار دةن و َم    روة ددام طورةمن دوذ 

                                               . ددام طورةن م دةام  رَى دةوى طورةى ن طزة ن     

       َ ؤظ ر  رط دمَ رة و  وة وَوةَ ورةىط                                         

  دم ي َ وام .     ت ودة ن درووة رىم  ي ىمَ راز                                                        

َوَي دة ؤذر اَدر  ران و   وة وََ و ي َدةَ.  

 ونةو:  

                                            . مو رد و ن  موةرا زن ؤى وون  دةدةن 

                      درَا وةى وومن .  مو طرن زوو و ؤ  دةدةن   

                                       وومن رازةن     . م مَ و م َ طَل دا دةطرن     

                          َوةى من  دا   دار و طى و .         را َ و وَ زؤر دةن  

                                                     م و  ٤ي و ذة .   مك  ي درو دةت  

  .م و مَةم زووَ ةطن َ ١٨ن  . ى دةَ ١٢ن  ٨ن 

  

  



  

  

  

  

  

  

  

 

 نمو دوذ:  

   َ  راز  وة دةذَ  ىموو م َدةدر  ور م را.                            

                                                       َ ة ط ورةن  دواى طوو رازةن دةون و    

    ش دةَ ةن ر نَ َ ر   ن ورازة ر م                                                                   

                                               زؤر ر ر و َادان  .   َمام  ن مش راو دةن      

 رازةن ورةن ار ن و ري واش  مَان راز و ورةما درو دةَ و وام

ََ  ةر نورة دم    .  

                                   َ ة ط .   موم ددا طر َ  دوذ رةم راز   

                                     َش دة ر  راز و     طر ز . طر  رازةن راو دةت   

                       . ارى دةت و ش وةى ََ  زؤر  رازة دةراوت و دةوَ طرط دةات    

 راز مرة دوذ  ح و وة ر و ور و  طَدةدر  .  



 اؤظ َلط ةم:  

                                                   و )   رى ور (راز  و ةرةم ن   

 م مى دوورطزؤر .  

دم و ذة  مو وازةم ن  ت  ورى رؤذ  و          

  ن راز   َروة       . رؤذ دوور و ى وك دةَ د

 َاو دةدن رر  ر ش زؤرَ وة و راك مرة .     كوم م

ت  رم و دةومَ موى و م رى  و َ زؤرى  

َ ش و ذة    . روى َو و ورى ن   ي زؤر رأودن، و ذة موة

 ذة و زؤر رةو ذ  اموى مزؤر وةو و ن رىمر   .

 مَوم . وم و ذة زمَ زؤر  َل دةط َ زؤر َا راودم زادة

 َ م َراز  و و        .  زاا وة ١٣و ذة  رم  دةى 

 و ذة دوورة  و طراوةوة و  دامرك دوا راز       . و طراوموة

 و  ١٩٠٠ا اوة و   ١٨٨٠راوا و دوا راز       ١٩رةى دةى 

  . ذة  مَ و دان و  م َو

 نرد  نذ َ :  

                                وم ردن و ذة اوة وةك موى مة و م و        و م 

     َو ك وو د مَ ىطَر ر و و  و وورة  ت                                                                

ون و مَر زنو    رىدظ ان رد ر َلن(م( .  

                                                           ن رَاوى مدةو رَطردن  و و ذةن   

                                               مَوم  و راز داماوة، واiucn     ) ٣,١(ى

  .    دة  َاوام دي



  

                                                                                
 

                                                    َو ىى ذمر

و  

        دمدة /   نم  


