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  11:48:55 08/10/2016       ٙحغٍُٛ ػجذ االيٛش سشٛذ انخضػه أعزبر انًبدح

 ( : Dominanceانغٛبدح ) 

نكم ػًم فُٙ يحٕس أٔ شكم غبنت أٔ فكشح عبئذح ٚخؼغ نٓب ثبقٙ انؼًم انفُٙ ، ٔرخذيٓب ػُبطشِ ، ٔقذ ٚكٌٕ ْزا انًحٕس 

دح نٌٕ ، أٔ ػٍ َبشئبً ػٍ اعزخذاو األنٕاٌ ثطشٚقخ يؼُٛخ رجؼم يٍ انًشبْذ ٚحظ ثغٛبدح ثؼغ ػُبطش انزظًٛى ػٍ ؽشٚق عٛب

 ؽشٚق اعزخذاو شكم يؼٍٛ .

ٔثزنك رؼُٙ انغٛبدح انزأكٛذ ػهٗ ػُظش يؼٍٛ فٙ انؼًم انفُٙ كأٌ ركٌٕ ٔحذح يؼُٛخ ػهٗ شكم خضفٙ ، أٔ انهٌٕ ، أٔ انشكم ، 

بساد ، ٔثزنك ٔػُذ انفُبٌ أعبنٛت فٙ رأكٛذ رنك يٍ خالل انحجى انكجٛش أٔ انظغٛش أٔ ثإػبفخ أنٕاٌ يؼُٛخ أٔ إحبؽخ شكم يب ثإؽ

) أٌ األشكبل انفُٛخ ثبنزُغًٛبد انًزُٕػخ رهًظ األًْٛخ انكجشٖ نٓزا انًجذأ انخبص ثبنزُبعت يٍ انقًٛخ انز٘ ٚكغت ثؼغ 

 األشكبل طفخ انغٛبدح ( .

، أٔ عٛطشح  ٔانغٛبدح يجذأ ْبو يٍ يجبدئ انزكٍٕٚ أٚبً كبٌ َٕػّ ، فًثالً فٙ انزكٍٕٚ انخضفٙ قذ ٚجذٔ نُب عٛطشح انخطٕؽ انشأعٛخ

األفقٛخ ، أٔ فٙ ركٍٕٚ انؼًم ثشكم ػبو ، ٔيٍ انًًكٍ أٌ رغٛطش انفشاغبد أٔ انًغبحبد أٔ انشكم أٔ انحجى ػهٗ األجضاء 

 األخشٖ كم ثذٔسِ .

فبنغشع يٍ ٔجٕد أٔ رٕافش ػُظش انغٛبدح فٙ انؼًم انفُٙ فؼالً ػٍ كَّٕ سغجخ رؼزًذ ػهٗ جزٔس عبٚكٕنٕجٛخ فٙ َفٕط 

ٚغٓى فٙ ػًبٌ رحقق انًًٓخ انٕظٛفٛخ أٔ انغشع انجًبنٙ انشكهٙ أٔ االثٍُٛ يؼبً نزكشٚظ يفٕٓو خذيخ األْذاف  انجشش ، فٕٓ

 االرظبنٛخ ٔقذ ٚكٌٕ قجم رنك رؼضٚض ٔحذح انزظًٛى .

زفشد ٔػهّٛ ٚكٌٕ يفٕٓو انغٛبدح ثٕطفٓب ثشٔص جضء يٍ أجضاء انؼًم انفُٙ ٔعٛطشرّ ػهٗ ثقٛخ األجضاء األخشٖ ، ػهٗ يجذأ ان

أٔ انزًٛٛض ، ثحٛث ٚكٌٕ ْٕ يشكض االعزقطبة نهؼًم انفُٙ ، ٔيُّ رُطهق انؼٍٛ نشؤٚخ ثقٛخ األجضاء انزٙ رأخز يأخزاً ػشٔسٚبً 

يٍ انغٛبدح أٔ انزشٛٛذ يٍ خالل اسرجبؽٓب يغ انؼُظش انشئٛغٙ ) انغبئذ ( ػهٗ خظبئض انؼُبطش األخشٖ ، ًٔٚكٍ رهًظ رنك 

 ى ثزقُٛبرّ فٙ رظًٛى انًشبْذ انزظٕٚشٚخيٍ خالل قٛبو انخضاف انًغه

 

انًبدح انًؼشٔػخ اػالِ ْٙ يذخم انٗ انًحبػشح انًشفٕػخ ثٕاعطخ اعزبر)ح( انًبدح . ٔقذ رجذٔ نك غٛش يزكبيهخ . حٛث ٚؼغ 

اعزبر انًبدح فٙ ثؼغ االحٛبٌ فقؾ انجضء االٔل يٍ انًحبػشح يٍ اجم االؽالع ػهٗ يب عزقٕو ثزحًٛهّ الحقب . فٙ َظبو انزؼهٛى 

ٙ َجقٛك ػهٗ اؽالع حٕل يحزٕٖ انًهف انز٘ عزقٕو ثزحًٛهّاالنكزشَٔٙ َٕفش ْزِ انخذيخ نك  .  
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