
 ٠ؾزبط اٌٟ ا٘زّبَ ٚسػب٠ٗ ٞأعّبن اٌجٍطٟ وٕض ِصش

 يمثل الجلطَ نصف ثزًح مصز من األسمبك، ًلو مميشاد عذيذح، ًىٌ األمثز استخذاًمب فَ االستشراع السمنَ -

 يعيش الجلطَ فَ الميبه العذثخ، لنن لو قذرح علَ العيش فَ الميبه المبلحخ، فضالً عن تحملو درجبد الحزارح المزتفعخ ًالمنخفضخ -

تجبرة إلنتبج الجلطَ ًحيذ الجنس؛ لالستفبدح من عمليبد االستشراع فَ مضبعفخ اإلنتبج ثبالعتمبد علَ الذمٌر األمجز حجًمب ًاألسزع  -

ا ًٌ  نم

رّضً أعّبن اٌجٍطٝ ٔؾٛ ٔصف إٔزبط ِصش ِٓ األعّبن. ٚ٘ٝ رؼبدي فٝ أ١ّ٘زٙب ثبٌٕغجخ ٌٕب فٝ ِصش أ١ّ٘خ أعّبن اٌغبٌّْٛ ٚاٌزشٚاد فٝ 

 ٚثب أٚ اٌّجشٚن فٝ آع١ب أٚ اٌمشا١ِػ األِش٠ى١خ فٝ اٌٛال٠بد اٌّزؾذح.دٚي أٚس

ب ٚل١ًٍ اٌزىٍفخ ٌٍجشٚر١ٓ اٌؾ١ٛأٝ اٌعشٚسٜ ٌغ ًّ زاء ٚ٘زا ٠ؤوذ ثٛظٛػ األ١ّ٘خ االلزصبد٠خ ٌٙزٖ اٌّغّٛػخ ِٓ األعّبن ثبػزجبس٘ب ِصذًسا ِٙ

ب ٌٍذخً اٌفشدٜ ٚوزا اٌذخً  ًّ  اٌمِٛٝ ثشىً ػبَ.لطبػبد وج١شح ِٓ اٌشؼت، ِٚصذًسا ِٙ

ا فٝ ا١ٌّبٖ اٌّصش٠خ رٕزّٝ إٌٝ ػذح أٔٛاع رزجب٠ٓ فٝ صفبرٙب، عٛاء ِٕٙب اٌصفبد اٌج١ٌٛٛع١خ ا١ٌّّضح  ًً ًٟ ٌٍٕٛع ٚأعّبن اٌجٍطٝ اٌّزٛاعذح غج١ؼ

ذح أٔٛاع ٚخبصخ أٚ اٌصفبد اإلٔزبع١خ اٌشذ٠ذح األ١ّ٘خ فٝ ِغبالد االعزضساع ٚاإلٔزبط اٌغّىٝ ثذسعخ وج١شح؛ ِٚٓ صُ فئْ اٌزؼشف ػٍٝ ػ

ب ٚاٌغّى١خ خصًٛصب. ًِ  اٌشئ١غ١خ ِٕٙب ٠ؼذ ِٓ األ١ّ٘خ ثّىبْ ٌىً ِٓ ٠ؼًّ فٝ ؽمً اٌضشٚح اٌّبئ١خ ػّٛ

 أُ٘ ١ِّضاد اٌجٍطٝ:

 تعيش فَ الميبه العذثخ لنن لذييب القذرح علَ التنيف علَ درجخ ملٌحخ عبليخ قذ تصل إلَ درجخ ملٌحخ ميبه الجحبر. -1

 فَ التزثيخ؛ العتمبده علَ الغذاء الطجيعَ من طحبلت ًأعشبة، ثقبيب النجبتبد؛ حيث أنو رمَ التغذيخ. سيٌلخ التعبمل معو -2

 درجخ. 42درجبد مئٌيخ، ًمذلل درجبد حزارح مزتفعخ تصل إلَ  6تحملو لذرجخ حزارح منخفضخ تصل إلَ  -3

 مقبًمتو لألمزاض. -4

 تنبثزه عذح مزاد فَ العبم. -5

 طجقبد المستيلنين. قبثليتو لذٍ جميع -6

ب فٝ االعزضساع اٌغّىٝ: ًِ  أٔٛاع اٌجٍطٝ األوضش اعزخذا

 ثٍطٝ ١ٍٔٝ )ثٍطٝ أث١ط، ثٍطٝ عٍطبٔٝ(. -1

 ثٍطٝ أصسق )ثٍطٝ ؽغبٔٝ(. -2

 ثٍطٝ عب١ٌٍٝ )ثٍطٝ ِٛالٜ(. -3

 ٌزب، خ١ٕٕٝ فٝ اٌجؾ١شح(.فٝ شّبي اٌذٌزب، عٛاثٝ فٝ ششق اٌذ« ؽغ١ٕٓ»اٌجٍطٝ األخعش أٚ اٌج١ٍّٝ )ثٍطٝ شجبسح ٠ٚطٍك ػ١ٍٗ  -4

 

 اٌصفبد اٌظب٘ش٠خ ا١ٌّّضح ألعّبن اٌجٍطٝ:

 الجلطَ النيلَ: -1

٠ز١ّض اٌجٍطٝ ا١ٌٍٕٝ ثٛعٛد ششائػ غبِمخ ػٍٝ اٌغغُ ٚوزٌه ثمؼز١ٓ ػش٠عز١ٓ ػٍٝ عبٔجٝ اٌغغُ. ٚوزٌه ثمؼخ داوٕخ ػٍٝ اٌغضء اٌؼٍٜٛ ِٓ 

غ١ٌٛخ ػٍٝ اٌضػٕفخ اٌز١ٍ٠خ ٚ٘ٝ ا١ٌّّضح ٌٙزٖ اٌغّىخ. ٚفٝ ِٛعُ اٌزىبصش ٠ىْٛ ًٌٛٔب أؽّش اٌغغُ لجً اٌضػٕفخ اٌز١ٍ٠خ، وّب رٛعذ ششائػ غبِمخ 

 فٝ اٌشأط ٚاٌغضء اٌغفٍٝ ِٓ اٌغغُ.

ب فٝ ِٛعُ ٚاؽذ ٠ّٚىٓ أْ ٠صً إٌٝ  ٠350صً إٌٝ ٚصْ  ًِ  عُ غٛالً. 50و١ٍٛ ؽغت ػّشٖ ٠ّٚىٓ أْ ٠صً إٌٝ  5.2عشا

 الجلطَ األسرق: -2

 ٌجٍطٝ ا١ٌٍٕٝ؛ ؽ١ش ٔغذ أْ اٌضػبٔف ثٙب ثمغ ٚاظؾخ ٚاٌضػٕفخ اٌز١ٍ٠خ ثٙب ٌْٛ ٚسدٜ ٚوزٌه اٌضػٕفخ اٌظٙش٠خ.اٌجٍطٝ األصسق ٠شجٗ ا

ٚفٝ ِٛعُ اٌزىبصش ٠ظٙش ٌْٛ أصسق ِؼذٔٝ وض١ف فٝ اٌشأط ٌٚىٕٗ ٠ىْٛ ثب٘زًب فٝ اٌغغُ. ٠ضداد اٌٍْٛ اٌمشِضٜ فٝ اٌضػٕفخ اٌظٙش٠خ ٚوزٌه 

 ، أِب فٝ اإلٔبس ف١ىْٛ ٌْٛ اٌضػبٔف ثشرمبٌىًب.اٌز١ٍ٠خ ٠ٚزؾٛي إٌٝ اٌٛسدٜ اٌذاوٓ

 الجلطَ الجليلَ: -3

 اٌٍْٛ فعٝ سِبدٜ ٚثٗ ثمؼخ عٛداء ػٍٝ اٌغطبء اٌخ١شِٛٝ، اٌضػٕفخ اٌز١ٍ٠خ ثٙب ِغؾخ خف١فخ ِٓ اٌٍْٛ اٌٛسدٜ. فٝ ِٛعُ اٌزىبصش ٠زغ١ش ٌْٛ

 اٌؾٍمَٛ إٌٝ األؽّش اٌٛسدٜ. 

 الجلطَ األخضز )الجليمَ(: -4

 خطٛغ غ١ٌٛخ فٝ اٌغغُ. 7-6ص٠زٛٔٝ ٚاٌصذؽ ٌٛٔٗ أصسق فعٝ ٠ٚز١ّض ثٛعٛد  اٌغغُ أخعش



 اٌؾٍمَٛ ٌٛٔٗ أؽّش ٚرضداد ؽّشرٗ فٝ ِٛعُ اٌزضاٚط.

 اٌضػٕفخ اٌظٙش٠خ ٚاٌغطبء اٌخ١شِٛٝ ٠ز١ّضاْ ثٛعٛد ثمؼخ وج١شح داوٕخ اٌٍْٛ.

 اٌجط١ٕخ ِؾذدح ثبٌٍْٛ اٌجشرمبٌٝ.اٌضػٕفخ اٌصذس٠خ ٚاٌجط١ٕخ رز١ّض ثٛعٛد ثمغ صفشاء ٚؽبفخ اٌضػٕفخ اٌصذس٠خ ٚ

ػشظٕب ا٢ْ أٔٛاع اٌجٍطٝ اٌّؼشٚفخ ِٚٛاصفبرٙب اٌؼبِخ. ِٚٓ اٌّف١ذ أْ ٔؼشف ِؼٍِٛبد أوضش ػٓ وً ٔٛع ِٓ ٘زٖ األٔٛاع. ٌزا عٕزوش 

 اٌزمغ١ّبد اٌّخزٍفخ ألٔٛاع اٌجٍطٝ ٘زٖ؛ ألٔٙب عزّىٕب ِٓ اٌّمبسٔخ ث١ٓ أٔٛاع اٌجٍطٝ ثغٌٙٛخ.

 ظش اٌزفش٠خ ٚو١ّخ اٌج١ط ٠ّٕٙب اٌزمغ١ُ:فّضالً ِٓ ٚعٙخ ٔ

 ؽغت إٌعظ اٌغٕغٝ ٚأعٍٛة اٌزىبصش، ٚوزٌه اٌزمغ١ُ: -1

 ؽغت غش٠مخ ؽعبٔخ اٌج١ط. -2

 ِٚٓ ٚعٙخ ٔظش اٌزشث١خ ٠ّٕٙب رمغ١ُ اٌجٍطٝ ؽغت:

 عشػخ إٌّٛ ٚاٌٛصْ اٌزٜ ٠صً إ١ٌٗ. وّب ٠ّٕٙب أ٠ًعب اٌزمغ١ُ ؽغت: -3

 ٛع.اٌزغز٠خ ٚػٍٝ ِبرا ٠زغزٜ وً ٔ -4

ا: ًً  وّب ٠ّٕٙب أ٠ًط

 رمغ١ُ اٌجٍطٝ ؽغت رؾٍّٗ ٌٍٍّٛؽخ. ٚوزٌه ؽغت: -5

 رؾٍّٗ ٌذسعبد اٌؾشاسح. ٌٚزا عٕزوش ثبخزصبس ٘زٖ اٌزمغ١ّبد.  -6

 رمغ١ُ أعّبن اٌجٍطٝ ؽغت إٌعظ اٌغٕغٝ ٚؽغت أعٍٛة اٌزىبصش: 

 الجلطَ النيلَ: -

ا ٌٍؾغُ ٚاٌؾبٌخ  2000-500ا١ٌّبٖ اٌطج١ؼ١خ. رعغ األٔضٝ ِٓ أشٙش فٝ األؽٛاض، عٕز١ٓ فٝ  5-4رٕعظ عٕغ١ًب ػٍٝ ػّش  ًً ث١عخ رجًغ

ِشاد فٝ اٌغٕخ. ثؼذ اإلخصبة رؾزفع األٔضٝ ثبٌج١ط فٝ فّٙب ؽزٝ اٌفمظ  5-3اٌصؾ١خ فٝ ػش )غجك( ٠صٕؼٗ اٌزوش ٠ّٚىٕٙب اٌزىبصش ِٓ 

 ٚرغزّش فٝ ؽعبٔخ ٚسػب٠خ ٔغٍٙب ٔؾٛ أعجٛػ١ٓ ثؼذ اٌفمظ.

 الجلطَ الحسبنَ: -

ث١عخ فٝ اٌؼش  1000-300أشٙش فٝ األؽٛاض ٚفٝ اٌغٕخ اٌضب١ٔخ ِٓ اٌؼّش فٝ اٌطج١ؼخ. رعغ األٔضٝ ِٓ  5-4رٕعظ عٕغ١ًب ػٍٝ ػّش 

ا ٌٍؾغُ ٚاٌؾبٌخ اٌصؾ١خ ٠ّٚىٕٙب اٌزىبصش ِٓ  ًً ِشاد فٝ اٌغٕخ. ثؼذ اإلخصبة رؾزفع األٔضٝ ثبٌج١ط فٝ فّٙب ؽزٝ اٌفمظ، ٚرغزّش فٝ  7-4رجًغ

 أ٠بَ ثؼذ اٌفمظ. 10غٍٙب ٔؾٛ ؽعبٔخ ٚسػب٠خ ٔ

 الجلطَ الجليلَ: -

ا ثؼذ  15-10ث١عخ فٝ اٌؼش ٠ٚزجبدي األثٛاْ اٌؾعبٔخ ؽزٝ  1000-150رٕعظ عٕغ١ًب غبٌجًب فٝ اٌغٕخ اٌضب١ٔخ ِٓ اٌؼّش. رعغ األٔضٝ  ًً ًَ ٛ٠

 اٌفمظ.

 الجلطَ الجليمَ: -

ا ػٍٝ ػّش  ًً ًٟ اٌؼّش فٝ اٌطج١ؼخ. رعغ األٔضٝ ػذدًا وج١ًشا ِٓ اٌج١ط لذ ٠صً إٌٝ  أشٙش فٝ األؽٛاض ٚفٝ اٌغٕخ اٌضب١ٔخ ِٓ 4-3رٕعظ عٕغ

أ٠بَ ثؼذ اٌفمظ ؽزٝ رزّىٓ  5-3ِشاد فٝ اٌّٛعُ. رؾشط األِٔضٝ ث١عٙب ثؼذ اإلخصبة ٌٕٚؾٛ  8-6ث١عخ. ٠ّٚىٓ أْ رزىبصش ِٓ  7000

 اٌضس٠ؼخ إٌبرغخ ِٓ اٌغجبؽخ اٌجؾش٠خ.

 اٌزمغ١ُ ؽغت أعّبن اٌجٍطٝ اٌؾبظٕخ: 

 بك حبضنخ:أسم -1

 رمَٛ اٌزوٛس ثزغ١ٙض اٌؼش. -

 رزٍْٛ اٌزوٛس فٝ ِٛعُ اٌزضاٚط. -

 رمَٛ اإلٔبس ثزؾع١ٓ اٌج١ط ثؼذ اإلخصبة ثبٌفُ ٚرشن اٌؼش. -

 عشاَ( فٝ اٌّٛعُ. 100ٌىً عّىخ وّزٛعػ ٚصٔٙب  700ػذد اٌج١ط ل١ًٍ ) -

 اٌٍْٛ ثشرمبٌٝ ِصفش ألْ ثٗ و١ّخ ل١ٍٍخ ِٓ اٌّؼ. -ؽغُ اٌج١ط وج١ش  -

 ٔغجخ اٌؾ٠ٛ١خ ػب١ٌخ فٝ اٌّشاؽً األٌٚٝ ِٓ ّٔٛ ا١ٌشلبد. -

 ِزؼذد اٌضٚعبد: اٌزوش ٠زضاٚط ثأوضش ِٓ أٔضٝ. -

 

 أسمبك غيز حبضنخ: -2



 رمَٛ اٌزوٛس ٚاإلٔبس ثزغ١ٙض اٌؼش. -

 ٠ؾذس رٍْٛ فٝ اٌزوٛس ٚاإلٔبس. -

 اٌج١ط ثٗ ِبدح الصمخ رؤٍ٘ٗ ٌالٌزصبق ثمبع اٌؼش. -

 ثؾشاعخ اٌؼش ٚؽّب٠زٗ.رمَٛ اٌزوٛس ٚاإلٔبس  -

 ( فٝ اٌّٛعُ.7000ػذد اٌج١ط وض١ش )اٌّزٛعػ  -

 أخعش ص٠زٛٔٝ اٌٍْٛ ٚثٗ اصفشاس ٚسائك؛ ألْ ثٗ و١ّخ ل١ٍٍخ ِٓ اٌّؼ. -ؽغُ اٌج١ط صغ١ش  -

 ٔغجخ اٌفمذ ِشرفؼخ فٝ اٌّشاؽً األٌٚٝ ِٓ ّٔٛ ا١ٌشلبد. -

 ٚؽ١ذ اٌضٚعخ؛ ؽ١ش إْ اٌضٚع١ٓ ٠زضاٚعبْ أوضش ِٓ ِشح. -

 

 رمغ١ُ األعّبن اٌجٍطٝ ؽغت عشػخ إٌّٛ: 

 الجلطَ النيلَ: -

عُ/ِٛعُ. اٌؾذ األلصٝ  350% أعشع ِٓ اإلٔبس ٠ٚصً ِؼذي إٌّٛ فٝ أعشع ؽبالرٗ رؾذ ظشٚف االعزضساع إٌٝ 40-30رّٕٛ اٌزوٛس 

 عُ(. 50وغُ )ثطٛي ٔؾٛ  5.2ٌٍؾغُ فٝ اٌطج١ؼخ 

 الجلطَ الحسبنَ: -

 عُ(. 30جٍطٝ ا١ٌٍٕٝ )اٌؾذ األلصٝ ٌٍّٕٛ فٝ اٌطج١ؼخ ِؼذي إٌّٛ ألً ٔغج١ًب ِٓ اٌ

 الجلطَ الجليلَ: -

 ِؼذي إٌّٛ أثطأ ِٓ إٌٛػ١ٓ اٌغبثم١ٓ ِّب ٠غؼٍٙب ألً ِالءِخ ٌالعزضساع. وّب أْ اٌفبسق فٝ ِؼذي إٌّٛ ث١ٓ اٌزوٛس ٚاإلٔبس ألً )اٌؾذ

 عُ غٛالً(. 40وغُ ٚ 8،0األلصٝ ٌٍّٕٛ فٝ اٌطج١ؼخ 

 َ:الجلطَ الجليم -

ا. ًٛ  ِٓ أثطأ األٔٛاع ّٔ

 

 رمغ١ُ أٔٛاع اٌجٍطٝ ؽغت رغز٠زٙب: 

 الجلطَ النيلَ:  -

 رزغزٜ ػٍٝ وً ِب رغذٖ فٝ اٌج١ئخ اٌّؾ١طخ ٌٚىٓ غبٌت غزائٙب ِٓ اٌٙبئّبد إٌجبر١خ ٚاٌؾ١ٛأبد اٌمبػ١خ.

 الجلطَ الحسبنَ )األسرق(: -

عُ( رزغزٜ ػٍٝ اٌؾ١ٛأبد اٌمشش٠خ اٌذل١مخ وبٌذاف١ٕب  5. األعّبن اٌصغ١شح )ألً ِٓ رزغزٜ األعّبن اٌجبٌغخ ػٍٝ وً ِب رغذٖ فٝ اٌج١ئخ اٌّؾ١طخ

 ٚاٌشٚر١فشا.

 الجلطَ الجليلَ: -

 رزغزٜ ػٍٝ اٌٙبئّبد إٌجبر١خ اٌذل١مخ.

 

 الجلطَ الجليمَ: -

 رزغزٜ ػٍٝ أٚساق إٌجبربد اٌّبئ١خ ٚاٌطؾبٌت اٌؼبٌمخ ثٙب.

 ٠ّىٕٙب االػز١بد ػٍٝ اٌزغز٠خ اٌصٕبػ١خ.ٚاٌغذ٠ش ثبٌزوش أْ وً األٔٛاع اٌغبثمخ 

 رمغ١ُ أعّبن اٌجٍطٝ ؽغت لذسرٙب ػٍٝ رؾًّ اٌٍّٛؽخ: 

 الجلطَ النيلَ: -

 عضًءا ِٓ ا١ٌٍّْٛ. 25عضًءا ِٓ ا١ٌٍّْٛ. وّب ٠ّىٕٙب إرّبَ اٌزىبصش ؽزٝ  25-٠20ّىٕٙب رؾًّ اٌٍّٛؽخ ؽزٝ 

 الجلطَ الحسبنَ: -

 عضًءا ِٓ ا١ٌٍّْٛ. 19ا١ٌٍّْٛ، أِب اٌزىبصش ف١ّىٓ إرّبِٗ ؽزٝ عضًءا  40رغزط١غ رؾًّ اٌٍّٛؽخ ؽزٝ 



 الجلطَ الجليلَ: -

 عضًءا ِٓ ا١ٌٍّْٛ. اٌؾذ األلصٝ ٌٍزىبصش غ١ش ِؼشٚف. 30رزؾًّ اٌٍّٛؽخ ؽزٝ 

 الجلطَ الجليمَ: -

 عضًءا فٝ ا١ٌٍّْٛ. 35ٝ ٍِٛؽخ عضًءا ِٓ ا١ٌٍّْٛ( وّب ٠ّىٕٙب اٌزىبصش ػٍ ٠40ّىٕٙب اٌّؼ١شخ فٝ ِبء اٌجؾش ؽزٝ فٝ اٌجؾش األؽّش )

 رمغ١ُ أعّبن اٌجٍطٝ ؽغت دسعخ اٌؾشاسح إٌّبعجخ: 

 الجلطَ النيلَ: -

. رجذأ ثبٌٕفٛق ػٕذ اٌزؼشض اٌط٠ًٛ ٌؾشاسح ِٕخفعخ )25-20اٌّذٜ اٌؾشاسٜ إٌّبعت  (. ػٍٝ 12َْ رّٛد خالي ثعغ عبػبد. اٌؾشاسح  8َْْ

.30-25إٌّبعجخ ٌٍزىبصش  َْ 

 الجلطَ الحسبنَ: -

 ِزشبثٙخ ِغ اٌجٍطٝ ا١ٌٍٕٝ.

 الجلطَ الجليلَ: -

 ِشبثٙخ إٌٝ ؽذ وج١ش ٌٍجٍطٝ ا١ٌٍٕٝ.

 الجلطَ الجليمَ: -

.28-22رشجٗ اٌجٍطٝ ا١ٌٍٕٝ إال أْ اٌّذٜ اٌّفعً ٠زشاٚػ ِٓ  َْ 

ٌزفٛق اٌجٍطٝ ا١ٌٍٕٝ ػٍٝ ِب ٚاٌزمغ١ّبد اٌغبثمخ رضٚد ِؼٍِٛبرٕب ػٓ أعّبن اٌجٍطٝ ٚأٔٛاػٙب، وّب أٔٙب رٍمٝ اٌعٛء ػٍٝ األعجبة اٌؾم١م١خ 

ػذاٖ ِٓ األٔٛاع فٝ ِغبي االعزضساع اٌغّىٝ فٝ ِصش. وّب أْ اٌظشٚف اٌج١ئ١خ اٌغبئذح فٝ ِصش رغؼً رغٕت اٌّٛالف اٌزٝ رؼغض ف١ٙب 

 ِٛاصفبد اٌجٍطٝ ا١ٌٍٕٝ ػٓ ِغبساح األٔٛاع األخشٜ أًِشا ِّىًٕب فٝ أغٍت األؽٛاي.

ديثة بما يسمح بإنتاج البلطى النيلى وحيد الجنس )بحيث يكون النسل الناتج كامالً من الذكور(. وهذا ما يسمح كذلك فقد تم تطوير تقنيات وراثية ح

على توافر الغذاء باالستفادة من فارق النمو بين الذكور واإلناث فى رفع إنتاجية الفدان المستزرع وزيادة دخل المزارع؛ مما ينعكس إيجابيًا فى النهاية 

 ية.وتعظيم التنم


