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 إسـتـبـيـان للمــزارعــيــن الّصغــار
 

 أصـحـاب المــزارعالري الحالية وتصور  لطــرق مـمـارســـات إسـتـبـيـان

استخدام التكنولوجيا  حـول مسـألــة في الـمـيـدان الـفالحــيالفــاعـلـين و الصغيرة

 وممارسات الري المبتكرة

 *1 :مـسألــة إســتـخـدام المـعـلـومــات الّشــخـصـيـة .

ي ف حاليًا،وفًقا للتشريعات المعمول بها  بـيالـمـعـلـومـات الـخـاصـة  باستخدامالتصريح  □

 IRRIS-INTEL  خدمة مشروع

معلومات الإتصال  .2*  

 .............................................……………..……………………………………………………………………… الاسم:

...........................................……………………………………………………………………………… العائلة:اسم   

................................................………………………………………………………………………………… :الــّســن  

.....................................هاتف: ....................................................................................................................ال  

.......................................................................................................................................... إلكتروني:بريد ال  

  المزرعة معلومات عن . 3*

..............................................................................اسم المزرعة...................................................................  

..............................................................................................................................صــاحب الـمـزرعــةاسم   

...................................................................................................................... (العنوان اوالموقع )المكان   

................................................................................................................................................(المدينةبلد )  

................................................................................................................................. (الصنف) الزراعةنوع   

المستغلة الارض مساحة.  4*  

□ >10 ha                                        □ 2-10 ha                                   □ 0-2 ha  
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الانضمام إلى منظمة مهنية؟ .5  

   نعم □                                                 لا □                        
 

؟حـّدد نـوعــيـة هـذه الـمـنـظـمـة بنعم،إذا كانت الإجابة  .6  

 □ اتحادات الري او أخرى

 □ مجموعة التسويق 

 □ تعاوني 

عملية معتمدة؟ .7  

   نعم □                                                 لا □                     
 

 إذا كانت الإجابة بنعم، يرجى تحديد نوع الشهادة:

  ………………………………………………………………………………………………………. 

الصغيرة؟ المزرعة دخل هو ما  .8 

 قليل  □                                 متوسط □                               عالي     □

:المزارع إدارة في الري خبرة. 9  

 قليل  □                                 متوسط □                               عالي     □

:رةالصغي المــزارعلأصحاب المستوى التعليمي  .01  

 بـدون مـسـتـوى □       ابتدائي    □          متوسط   □      ثانوي   □                       

 شهادة البكالوريا      □     جامعة   □          أخرى □

مزرعتك؟ في التربة نسيج خصائص تعرف هل. 00  

   نعم □                                                 لا □                     

التربة نوع تحديد يرجى بنعم، أجبت إذا .01  

 رملي □                        الطمي □                 طيني  □                             
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:المياه مصادر  

تستخدمها التي المياه موارد تقييم  

:الري مياه مصادر. 01  

 □ مياه جوفية 

 □  مـيـاه سـطـحـيـة

 □ مصدر المياه البديل: مياه الصرف الصحي 

 □ مصدر مياه بديل: ماء مالح

 □ مصدر مياه بديل: آخر 

الملوحة مستوى .01  

 قليل □              متوسط □               عالي □                لا أعلم □          

المكعب( للمتر) المياه كلفة .01  

 قليل  □                                 متوسط □                               عالي     □

01.  حدد، إذا ُكنت تعلم، متوسط حجم المياه الموردة في مزرعتك )م 3 / هكتار / 

(سنة  

..................................................................................................................................................  

للمحاصيل؟ لتجديد سقي كاف   الري مياه توافر هل برأيك،. 01  

                 متوفر □                                  متوسط □                         غـيـر كــافـي  □            

:المياه عجز من ٪تحديد يرجى النقص، حالة يف  

.................................................................................................................................. ...............................

الخاصة؟ لمزرعتك المياه توافر على قيود أي لديك هل. 01  

 □ لا قيود 

 □ الوقت خلال النهار غير مناسب )دورة المياه(
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 □ بضعة أيام فقط

 □ المدة ليست كافية لبعض الفترات

 □ (غير ذلك )يرجى التحديد(
...................................................................................................................................................................... 

بك؟ الخاص الري برنامج تدير كيف .01  

 □ خزانات المزرعة 

 □ الري المركزي من خلال التعاونيات أو الجمعيات

أرضك؟ قطعة في لديك الذي الري نوع ما. 11  

 □ الري السطحي

 □ الري بالتنقيط )السطحي أو تحت السطحي(

 □ الري المحوري   

 □ الري بالرش

 10. متى قمت بتركيب نظام الري الخاص بك؟ 

.................................................................................................................................................  

 الــمـيدانالـحــديــثـة فـي  التكنولوجيالـديـك فــكـرة عـن إسـتـعـمـال  هل. 11

 الـفـــلاحـــي؟

   نعم □                                                 لا □                     
 

بك؟ الخاص الري نظام لتحديث خارجية أموال من استفدت هل. 11  

   نعم □                                                 لا □                     

 

 شـكــرًا ِلــمـشــاركــتــكــم


