كود االستمارة:
______________

تبني التقنيات في الزراعة :قياس أثر تبني نظام تكنولوجيا الزراعة
على مصاطب في مصر
(استبيان المكون االقتصادي واالجتماعي لألسر المزرعية )
استمارة استبيان للموسم الزراعي الشتوى
 2018/2017والصيفى 2017
ملحوظة هامة :بيانات هذه االستمارة سرية
ً وال تستخدم إال في األغراض العلمية
جدا
والبحثية فقط.

 اسم
 اسم
 اسم
 اسم

جـامع البيانات----------------------- :
مراجع البيانات----------------------- :
مدخل البيانات------------------------ :
المشرف على إدخال لبيانات------------- :

التاريخ:
التاريخ:
التاريخ:
التاريخ:

/
/
/
/

2018/
2018/
2018/
2018/

 المحــــــــــافظة ---------------------------------------------- :
--------------------------- المــــــــــــركز ---------------------------------------------- :
--------------------------- القــــــــــــرية ---------------------------------------------- :
--------------------------- الجمعيـةالزراعيـــة---------------------------------------------- :
----------------------------
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بيانات عامة:
 اسـم المزارع (رب األسرة) ------------------------------------------ :
--------------------------- صفة المزارع (رب األسرة):
 مزارع صغير/منتفع

 خريج

 أخرى(ُ
تذكر)

 مستثمر صغير

 موقع أرض المزارع على المسقى:
 بداية المسقى


)

يقرأ ويكتب (

مؤهل متوسط (

)

)

)

مؤهل عالى (

الحالة األجتماعية:
أعزب (



 وسط المسقى

الحالة التعليمية :
أمى (



 نهاية المسقى

)

متزوج

(

)

إحداثيات المنزل:
خطوط الطول

خطوط العرض

 مالحظات:
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أرمل (

)

مطلق (

)

القسم األول :األنشطة الزراعية(إنتاج نباتي – حيواني):
:1-1أنشطةاإلنتاج النباتى
هل تزرع المحاصيل في قطعة واحدة أم أكثر من قطعة؟
في حالة الزراعة في أكثر من قطعة ،من فضلك امأل الجدول اآلتي:

محاصيل شتوية
رقم
القطعة

المساحة
المزروعة
فدان
قيراط

المحصول
(الصنف)

محاصيل صيفية
رقم
القطعة

معمرات

المساحة المزروعة

المحصول
(الصنف)

قيراط

فدان

رقم
القطعة

المحصول
(الصنف)

المساحة المزروعة
قيراط

فدان

* ملحوظة:
يرجى تسجيل رقم القطعة المزروعة فعال بالموسم الشتوي مثال ،وفي حالة زراعة نفس القطعة بمحصول صيفي فإنها تأخذ نفس رقم كود المحصول
الشتوي الذي تم تسجيله.
ما هي اإلحداثيات الجغرافية للقطع ؟ من فضلك استخدم جهاز  GPSأو موبايلك لقياس اإلحداثيات وسجلها في الجدول أدناه:
محاصيل شتوية
رقم
القطعة

محاصيل صيفية

المساحة المزروعة
إحداثيات الطول

إحداثيات العرض

معمرات

المساحة المزروعة
رقم القطعة

إحداثيات العرض

إحداثيات العرض

ملحوظة:
توضع في الصياغة (درجة – دقيقة  -ثانية  ):أو توضع الدرجات ألقرب أربع أرقام عشرية.
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رقم القطعة

المساحة المزروعة
إحداثيات
إحداثيات العرض
العرض

 .1.1.1بيانات المدخالت  /المخرجات للمساحة المزروعة صيفي  ،2017شتوي 2018/2017
(إذا كان المزارع يزرع أكثر من محصولين في نفس الموسم ،فيرجى التركيز على أكثر المحصولين أهمية من حيث المساحة)
محاصيل صيفية
رقم
القطعة

المحصول

المساحة
قيراط

البنود

الوحدات

الكمية

رقم
القطعة

المحصول

المساحة
فدان
السعر
(جنيه /
وحدة)

قيراط
الكمية

محاصيل شتوية
رقم
القطعة

المحصول

المساحة
فدان
السعر
(جنيه /
وحدة)

قيراط

المخرجات:
المنتج
الرئيسي
المنتج الثانوي
المدخالت
التقاوي /
األشتال

كجم/عدد

متر
أسمدة
مكعب
عضوية
شيكارة
(50
أسمدة كيماوية كجم)
شيكارة
(50
كجم)
نتروجينية
شيكارة
(50
كجم)
فوسفاتية
شيكارة
(50
كجم)
بوتاسية
شيكارة
(50
كجم)
أخرى تذكر
العبوات

عدد
جنيه
/لتر
جنيه

إيجار األرض
ضرائب
أخرى تذكر

جنيه
جنيه

مبيدات
النقل
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المحصول

المساحة
فدان
السعر
(جنيه /
وحدة)

الكمية

رقم
القطعة
قيراط
الكمية

رقم
القطعة

المحصول

المساحة
فدان
السعر
(جنيه /
وحدة)

قيراط
الكمية

رقم
القطعة

المحصول

المساحة
فدان
السعر
(جنيه /
وحدة)

قيراط
الكمية

فدان
السعر
(جنيه /
وحدة)

جدول ( )1-1-1كمية وتكاليف المدخالت بالجنيه ألهم المحاصيل المنزعة للموسم الزراعى 2017/2016
البنود

المنتج الرئيسي
المنتج الثانوي
مدخالت اإلنتاج
بذور  -تقاوى
أسمدة بلدية
أسمدة كيماوية
سماد آزوتى يوريا
سماد آزوتى نترات
سماد فوسفاتى
سماد بوتاسى
سماد ورقى
أخرى (تذكر)
مبيدات كيماوية
نقل
تكلفة الرى
إيجار
ضرائب

وحدة
القياس

محاصيل شتوية (
الكمية

)

محاصيل صيفية (
الكمية

السعر

)
السعر

)

معمرات (

السعر

الكمية

كجم  /عدد
متر مكعب
كجم
كجم
كجم
كجم
كجم
كجم
جنيه  /لتر
جنيه
جنيه
جنيه
جنيه

تابع جدول ()1-1-1
البنود
المنتج الرئيسي
المنتج الثانوي
مدخالت اإلنتاج
بذور  -تقاوى
أسمدة بلدية
أسمدة كيماوية
سماد آزوتى يوريا
سماد آزوتى نترات
سماد فوسفاتى
سماد بوتاسى
سماد ورقى
أخرى (تذكر)
مبيدات كيماوية
نقل
تكلفة الرى
إيجار
ضرائب

وحدة القياس

محاصيل شتوية (
الكمية

محاصيل صيفية (

)

الكمية

السعر

كجم  /عدد
متر مكعب
كجم
كجم
كجم
كجم
كجم
كجم
جنيه  /لتر
جنيه
جنيه
جنيه
جنيه
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)
السعر

معمرات (
الكمية

)
السعر

ً للعمليات المزرعية للمساحة المنزرعة(صيفي )2017
جدول ( :)1-1-2بيانات تكاليف العمل البشري – اآللي طبقا
أيام العمل البشري المستأجر

المحصول.........................
المساحة
.........قيراط  .......فدان

رجل
العدد

األجر
(جنيه/يوم)

امرأة
العدد

عدد أيام العمل العائلي

ولد /بنت

األجر
(جنيه/يوم)

العدد

األجر
(جنيه/يوم)

رجل

ولد /بنت

أمرأة

ساعات العمل اآللي
العدد

االجر (جنيه/ساعة)

التسميد البلدي
اعداد االرض
الجبس الزراعي
التسوية/التلويط
الزراعة
الري
التسميد
العزيق
الترقيع والخف
مقاومة االفات
الحصاد
الدراس والتذرية
ازالة المخلفات
النقل
اخري (ت َذكر)
أيام العمل البشري المستأجر

المحصول.............................
المساحة
.........قيراط  .......فدان

رجل
العدد

األجر
(جنيه/يوم)

امرأة
العدد

عدد أيام العمل العائلي

ولد /بنت

األجر
(جنيه/يوم)

العدد

التسميد البلدي
اعداد االرض
الجبس الزراعي
التسوية/التلويط
الزراعة
الري
التسميد
العزيق
الترقيع والخف
مقاومة االفات
الحصاد
الدراس والتذرية
ازالة المخلفات
النقل
اخري (ت َذكر)

6

األجر
(جنيه/يوم)

رجل

أمرأة

ولد /بنت

ساعات العمل اآللي
العدد

االجر (جنيه/ساعة)

تابع جدول ( :)1-1-2الموسم الشتوي 2018/2017

المحصول.........
المساحة
.........قيراط  .......فدان
التسميد البلدي
اعداد االرض
الجبس الزراعي
التسوية/التلويط
الزراعة
الري
التسميد
العزيق
الترقيع والخف
مقاومة االفات
الحصاد
الدراس والتذرية
ازالة المخلفات
النقل
اخري (ت َذكر)

أيام العمل البشري المستأجر
العدد

األجر (جنيه/يوم)

المحصول ..........

المساحة
.........قيراط  .......فدان
التسميد البلدي
اعداد االرض
الجبس الزراعي
التسوية/التلويط
الزراعة
الري
التسميد
العزيق
الترقيع والخف
مقاومة االفات
الحصاد
الدراس والتذرية
ازالة المخلفات
النقل
اخري (ت َذكر)

العدد

رجل
األجر (جنيه/يوم)

العدد

األجر (جنيه/يوم)

أيام العمل البشري المستأجر
امرأة
األجر (جنيه/يوم)
العدد

عدد أيام العمل العائلي
العدد

العدد

األجر (جنيه/يوم)

ولد /بنت
األجر (جنيه/يوم)
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رجل

أمرأة

ساعات العمل اآللي
ولد /بنت

العدد

عدد أيام العمل العائلي
رجل

أمرأة

االجر (جنيه/ساعة)

أيام العمل الحيواني
العدد

ساعات العمل اآللي
ولد /بنت

العدد

االجر (جنيه/ساعة)

األجر (جنيه/يوم)

أيام العمل الحيواني
العدد

األجر (جنيه/يوم)

تابع جدول ( :)1-1-2الحدائق والمعمرات موسم :2018/2017
المحصول.........
المساحة:
.................قيراط
التسميد البلدي
اعداد االرض
الجبس الزراعي
التسوية/التلويط
الزراعة
الري
التسميد
العزيق
الترقيع والخف
مقاومة االفات
الحصاد
الدراس والتذرية
ازالة المخلفات
النقل
اخري (ت َذكر)
المحصول ...........
المساحة:
 ................قيراط
التسميد البلدي
اعداد االرض
الجبس الزراعي
التسوية/التلويط
الزراعة
الري
التسميد
العزيق
الترقيع والخف
مقاومة االفات
الحصاد
الدراس والتذرية
ازالة المخلفات
النقل
اخري (ت َذكر)

 ..................فدان

 ..................فدان

العدد

العدد

أيام العمل البشري المستأجر
امرأة
رجل
األجر (جنيه/يوم) العدد األجر (جنيه/يوم) العدد

أيام العمل البشري المستأجر
امرأة
رجل
األجر (جنيه/يوم) العدد األجر (جنيه/يوم) العدد
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ولد /بنت
األجر (جنيه/يوم)

ولد /بنت
األجر (جنيه/يوم)

عدد أيام العمل العائلي
رجل

ولد /بنت

أمرأة

ساعات العمل اآللي
العدد

عدد أيام العمل العائلي
رجل

أمرأة

ولد /بنت

االجر (جنيه/ساعة)

ساعات العمل اآللي
العدد

االجر (جنيه/ساعة)

جدول ()3.1.1تكاليف الري للمساحة المنزرعة في الموسم الزراعي الصيفي  2017والشتوي  2018/2017والحدائق:

المحصول

المحصول

القطعة المختارة

إنشاء شبكة الري
(جنيه/للمساحة)

بيانات ماكينة الري
التصرف القدرة
النوع
والموديل (لتر/ثانية) (حصان)

الموسم الصيفي:
الموسم الشتوي:
الحدائق:
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سعر
الماكينة

الوقود والزيوت الصيانة واإلحالل
(جنيه/فدان)
(جنيه/فدان)

أخرى (تذكر)

جدول ()1-1-4بيانات خاصة بالري للمساحة المنزرعة في الموسم الزراعي الصيفي  2016والشتوي  2017والحدائق:

عدد الريات :شاملةً ريه الزراعة و الرية األولى
(رية/فدان)
ترعة *
صر
آبار
(سطحية :مياه من نهر النيل غير
ف
مخلوطة)

المساحة
المحصول

الصنف

()1

رقم القطعة

()2

مصدر مياه الري
قيراط

نظام الري

فدان

الموسم الشتوي:
الموسم الصيفي:
الحدائق:

األكواد:
()1

مصدر مياه الري:

=1مياه ترعة (سطحية)

=2مياه آبار جوفية

=3مياه صرف زراعي

()2

نظام الري:

=1ري سطحي

=2ري بالرش

=3ري بالتنقيط

()3

مواعيد الري:

=1مبكرًا في أول النهار

=2وقت الظهيرة

=3بعد العصر

=4ري ليلي

=1تيار مستمر

=2بالمناوبات

)

 ما هو نظام سريان المياه في الترعة التي تخدم أرضك؟ (

 إذا كان نظام سريان مياه الري بالمناوبات:
ما هو نظام المناوبة؟ (

) يوم عمالة و(

) يوم بطالة

 ما هي حالة المسقى التي تخدم أرضك؟
 =2غير مطورة
 =1مطورة
إذا كانت مطورة =1 :أنابيب مغطاة


هل يوجد نظام صرف يخدم أرضك؟

إذا كانت اإلجابة نعم =1 :صرف مغطى


 =3أخرى تذكر
 =3أخرى تذكر
 =2مبطنة
 =1نعم

 =2ال

 =2صرف مكشوف

هل تعتقد أن المياه الموجودة في المسقى كافية لري المحاصيل الصيفية؟  =1نعم
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 =2ال

=4مياه مخلوطة

=5أخرى (تُذكر)

خليط

متوسط
زمن الرية الواحدة
(ساعة/رية)

()3

مواعيد الري

إذا كانت اإلجابة نعم:
(
(

) مستوى الماء عالي في بداية المسقى
) المسافة قصيرة بين المسقى والقناة الرئيسية

(
(

) فترة المناوبة طويلة في بداية المسقى
) أخرى تذكر

إذا كانت اإلجابة ال:
فما هي الشهور التي تواجه فيها عجزا في المياه؟
( ) يتاير ( )فبراير ( ) مارس ( ) أبريل ( ) مايو ( ) يونيو
( ) يوليو ( )أغسطس ( )سبتمبر ( )أكتوبر ( )نوفمبر ( )ديسمبر.
وفي هذه الحالة كيف تواجة مشكلة العجز في المياه؟



هل تعتقد أن األراضي الواقعة في بداية المسقى تستخدم مياه أكثر؟  =1نعم
من وجهة نظرك ما هي مقترحاتك لتحسين كفاء الري في مزرعتك؟



هل تعتقد أنه ستوجد مشاكل في كمية وجودة المياه في المستقبل القربب؟

 =2ال

 =1نعم

 =2ال

إذا كانت اإلجابة نعم:
 ما هي هذه المشاكل؟ هل تعتقد أن هذه المشاكل يمكن حلها؟

هل أنت معتاد على الري ليال؟  =1نعم

وكيف؟

 =2ال

إذا كانت اإلجابة نعم:
ماهي عدد الريات الليلية؟ ( ) صيفا
ولماذا أنت معتاد على الري الليلي؟
)حسب أوقات العجز في المياه
)حسب المناوبات (
(
)نظرا ألن الري الليلي مناسب للمحاصيل الصيفيةالتي أزرعها (
(
(

) شتاء
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)أخرى تذكر

 :2-1أنشطة اإلنتاج الحيواني( :تشمل إنتاج اللحوم واأللبان)
جدول ( :)1-2-1تركيب او هيكل اإلنتاج الحيواني والداجني بالمزرعة للموسم الزراعى 2017/2016
الدواجن المملوكة
أخرى
ابقار جاموس اغنام ماعز
الوحدة
البيان
حالياً:
(ت ُذكر)
دجاج
اجمالي عدد الحيوانات
رأس
بط
عدد الحيوانات الحالبة
رأس
القيمة السوقية للحيوانات
جنيه
إوز
المملوكة
كمية اللبن المنتجة
كمية اللبن المباع
متوسط سعر اللبن في
المنطقة
عدد الحيوانات المباعة
متوسط سعر الحيوان المباع
عدد الحيوانات المذبوحة
لالستهالك العائلي
متوسط القيمة السوقية
للحيوان المذبوح

كجم/يوم
كجم/يوم
جنيه/كجم

رومي
حمام
أرانب

رأس
جنيه /رأس
رأس

أخرى (ت ُذكر)

جنيه /رأس
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العدد

القيمة (جنيه)

جدول ( :)2-2-1تكاليف العمالة المستخدمة فى اإلنتاج الحيواني خالل موسم 2017/2016

المدخالت

الكمية
/العدد

الوحدة

سعر الوحدة (جنيه)

 -1العمالة:
أ .عمالة بشرية مستأجرة:
رجل/يوم
 رجلامرأة/يوم
 أمرأهولد/يوم
 ولد  /بنتب .عمالة بشرية عائلية:
 رجل أمرأه ولد  /بنتتابع جدول ( :)2-2-1تكاليف المدخالت المستخدمة فى اإلنتاج الحيواني خالل موسم 2017/2016
اجمالى القيمة
سعر الوحدة
الكمية
الوحدة
المدخل
(جنيه)
(جنيه)
من داخل المزرعة من خارج المزرعة
قيراط/حشه
برسيم
قيراط/حشة
دراوه
أردب
فول
حمل
تبن
حمل
دريس
كجم
أعالف مركزة
كجم
نخالة (ردة)
أدوية بيطرية
أخرى (ت ُذكر)
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القسم الثاني :جدول (:)2كمية اإلنتاج والعائد من الحاصالت الزراعية خالل
الموسم الزراعي الصيفي  2016والشتوي :2017
كمية اإلنتاج
رقم
القطعة

المحصول

الناتج
الرئيسي

الوحدة
()1

الناتج
الثانوي

المباع
الوحدة
()1

الناتج الرئيسي
السعر
الكمية
(جنيه/الوحدة)

كمية المخزون
الناتج الثانوي
السعر
الكمية
(جنيه/الوحدة)

مباع

مستهلك

الموسم الشتوي

الموسم الصيفي

الحدائق

()1

الوحدة:

=1طن

=2إردب

=4حشة

=3قنطار

القسم الثالث :جدول ( )3اإلطار المؤسسي
المؤسسة  /االتحاد
تعاونيات زراعية

هل أي من هذه المؤسسات
يعمل في مجتمعك*

إذا كانت اإلجابة بنعم:
هل هي مؤثرة

**

روابط مستخدمي المياه
جمعيات  /اتحادات تسويق زراعي
منظمات أهلية غير حكومية /
جمعيات تنمية المجتمع المحلي
أخرى تذكر
*هل أي من هذه المؤسسات أو الجمعيات له نشاط ملموس في المجتمع؟  =1نعم  =2ال
 =3غير مؤثرة
 =2محايدة
** هل هي فعالة؟  =1مؤثرة
 =2ال
*** هل أنت عضوفي أي منها؟  =1نعم

هل أنت عضو في أي منها؟***

منذ كم سنةوأنت
عضو فيها؟

 =3ال يعرف

القسم الرابع :الممارسات الخاصة بترشيد المياه وصيانة التربة:
 .1-4الممارسة األولى :التسوية بالليزر
 =1نعم  =2ال
 هل سمعت عن التسوية بالليزر؟
إذا كانت اإلجابة ال :فكيف تقوم بتسوية أرضك؟
إذا كانت اإلجابة نعم :فما هو مصدر معلوماتك؟
 =4أخرى تذكر
 =1اإلرشاد الزراعي  =2الجيران  =3اإلعالم
 =2ال
 =1نعم
 هل استخدمت التسوية بالليزر في أرضك؟
إذا كانت اإلجابة نعم:
وما هي المساحة في كل قطعة؟
 ماهي أرقام القطع التي استخدمت فيها التسوية بالليزر؟ منذ متى استخدمت التسوية بالليزر في أرضك أول مرة؟ بعد كم عام تنوي استخدام التسوية بالليزر مرة أخرى في نفس القطعة التي قمت بتسويتها من قبل؟ ما هي الجهة التي تقوم بعملية التسوية بالليزر في أرضك؟) التعاونيات الزراعية
) محطة الخدمة اآللية بوزارة الزرعة  /اإلرشاد الزراعي (
(
) أخرى تذكر
(
( ) ال أعرف
) القطاع الخاص
(
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 هل تعتقد أن التسوية بالليزر مفيدة ألرضك؟  =1نعم
ما مدى أهمية التسوية بالليزر بالسنبة لك؟
 =3محايدة
 =2مهمة
 =1مهمة جدا
 لماذا تستخدم التسوية بالليزر في تسوية أرضك؟
 ما هو تأثير التسوية بالليزر على الجوانب التالية :أجب على كل منها بأي من اإلجابات التالية  =1مؤثرة  =2غير
مؤثرة  =3محايدة
) خفض تكلفة اإلنتاج (
(
) خفض تكلفة الري
) توفير المياه (
) انتظام الري (
(
) زيادة الدخل
(
) تحسين اإلنتاجية
) خفض وقت الري ( ) توفير المدخالت (
) زيادة المساحة المزروعة ( ) توزيع جيد للنباتات المزروعة
( ) تحسين مستوى خدمة المحصول (
) أخرى تذكر
) صيانة التربة وزيادة خضوبتها( .
(
( ) تحسين معدل إنبات البذور
 ما هي المشاكل والعقبات التي واجهتها أثناء قيامك بالتسوية بالليزر؟
 ما هي الحلول المقترحة من وجهة نظرك؟
إذا كانت اإلجابة :ال
 لماذا لم تستخدم الليزر في تسوية أرضك؟
) ألنني ال أعرف كيفية استخدامها
(
) ألنها ليست ضرورية اآلن
) ألنها مسئولية المالك (
(
) ألنها تحتاج مساحات كبيرة ( ) ألنها غير مناسبة
) ألنني ال أستطيع تحمل تكلفتها (
(
) أخرى تذكر
) للحفاظ على خصوبة التربة (
ألرضي (
ماهي المشاكل والعقبات التي جعلتك ال تقوم بالتسوية بالليزر في أرضك؟
 =2ال

 وما هي مقترحاتك لحل تلك المشاكل؟
 =2ال
 =1نعم
 وهل ترغب في تسوية أرضك بالليزر في المستقبل؟
في حالة نعم:
أي من الجهات التالية تفضل أن تقوم بتسوية أرضك بالليزر:
) التعانيات الزراعية
) محطة الخدمة اآللية بوزارة الزرعة  /اإلرشاد الزراعي (
(
) أخرى تذكر
(
( ) ال أعرف
) القطاع الخاص
(
في حالة ال:
لماذا ال تفضل التسوية مستقبال؟
) ألن أرضي مستوية بشكل جيد
) ألنني مؤجر األرض فترة قصيرة (
(
) ألن منافعها أقل من تكلفتها
(
) ألنني أفضل طرق التسوية التقليدية
(
) أخرى تذكر
) ألنها مكلفة (
) ألن مساحتي صغيرة يصعب استخدام الليزر فيها (
(
 .2-4الممارسة الثانية :تصنيع الدريس من البرسيم
 =1نعم  =2ال
 هل سمعت عن تجفيف البرسيم لتصنيعه دريس ؟
إذا كانت اإلجابة نعم :فما هو مصدر معلوماتك؟
 =4أخرى تذكر
 =1اإلرشاد الزراعي  =2الجيران  =3اإلعالم
 =2ال
 هل قمت بتصنيع الدريس في أرضك؟  =1نعم
إذا كانت اإلجابة نعم:
 منذ متى قمت بتصنيع الدريس في أرضك أول مرة؟) فدان
 في أي قطعة قمت بتجفيف البرسيم آخر مرة؟ وما مساحتها؟ رقم القطعة والمساحة ( ما هي إجمالي المساحة المستخدمة في تجفيف البرسيم في نفس السنة؟ ( ) فدان =2ال
 هل تعتقد أن دريس البرسيم مفيد؟  =1نعم
 ما هو تأثير تجفيف البرسيم وتصنيعه دريس على الجوانب التالية :أجب على كل منها بأي من اإلجابات التالية =1
مؤثرة  =2غير مؤثرة  =3محايدة
) خفض تكلفة الري
) تحسين كفاءة استخدام المياه () توفير المياه (
(
( ) خفض زمن الري ( ) توفير المدخالت
) خفض تكلفة اإلنتاج
(
( ) زيادة الدخل
) تحسين اإلنتاجية
(
) أخرى تذكر
( ) تحسين جودة البيئة الزراعية (
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 ما هي المشاكل والعقبات التي واجهتها أثناء قيامك بتصنيع الدريس؟
 ما هي الحلول المقترحة من وجهة نظرك؟
إذا كانت اإلجابة :ال
 لماذا لم تقم بتجفيف البرسيم وتصنيع الدريس في أرضك؟
) ألنها غير مناسبة ألرضي ( ) للحفاظ على خصوبة التربة
) ألنني ال أعرف كيفية استخدامها (
(
) أخرى تذكر
(
 =2ال
وهل ترغب في بتجفيف البرسيم وتصنيع الدريس في أرضك في المستقبل؟  =1نعم
 .3-4الممارسة الثالثة :زراعة القمح باستخدام آلة الزراعة على مصاطب
 =1نعم  =2ال
 هل سمعت عن زراعة القمح باستخدام آلة الزراعة على مصاطب ؟
إذا كانت اإلجابة نعم :فما هو مصدر معلوماتك؟
 =4أخرى تذكر
 =1اإلرشاد الزراعي  =2الجيران  =3اإلعالم
 =2ال
 هل قمت باستخدام آلة الزراعة على مصاطب في زراعة القمح ؟  =1نعم
إذا كانت اإلجابة نعم:
 منذ متى قمت باستخدام آلة الزراعة على مصاطب في زراعة القمح أول مرة؟ في أي قطعة قمت باستخدام اآللة في زراعة القمح آخر مرة؟ وما مساحتها؟ رقم القطع والمساحة( ) فدان) فدان
 ما هي إجمالي المساحة التي قمت باستخدام آلة الزراعة على مصاطب في زراعة القمح فيها في نفس السنة؟ ( =2ال
 هل تعتقد أن استخدام آلة الزراعة على مصاطب في زراعة القمح مفيدا ؟  =1نعم
 ما هو تأثير استخدام آلة الزراعة على مصاطب في زراعة القمح على الجوانب التالية :أجب على كل منها بأي من
اإلجابات التالية  =1مؤثرة  =2غير مؤثرة  =3محايدة
(
) خفض تكلفة اإلنتاج ،خاصة العمالة
) خفض تكلفة العمالة (
) توفير المياه (
(
) خفض زمن الري والمجهود ( ) تحسين اإلنتاجية
) توفير المدخالت ،خاصة البذور (
) التوزيع الجيد للبذور
) تسهيل نقاوة الحشائش (
) تحسين معدل إنبات البذور (
(
) تسهيل الحصاد باستخدام الكومباين ( ) أخرى تذكر
(
 ما هي المشاكل والعقبات التي واجهتها أثناء استخدام آلة الزراعة على مصاطب في أرضك؟
 ما هي الحلول المقترحة من وجهة نظرك؟
إذا كانت اإلجابة :ال
 لماذا لم تقم باستخدام آلة الزراعة على مصاطب في أرضك ؟
) أخرى تذكر
(
) ألنها غير مناسبة ألرضي
) ألنني ال أعرف كيفية استخدامها (
(
 =2ال
وهل ترغب في استخدام آلة الزراعة على مصاطب في أرضك في المستقبل؟  =1نعم
 .4-4الممارسة الرابعة :زراعة األرز باستخدام آلة شتل األرز
 =1نعم  =2ال
 هل سمعت عن شتل األرز باستخدام اآللة؟
إذا كانت اإلجابة نعم :فما هو مصدر معلوماتك؟
 =4أخرى تذكر
 =1اإلرشاد الزراعي  =2الجيران  =3اإلعالم
 =2ال
 هل قمت بشتل األرز باستخدام اآللة في أرضك ؟  =1نعم
إذا كانت اإلجابة نعم:
 منذ متى قمت بشتل األرز باستخدام اآللة في أرضك أول مرة؟) فدان
(
 في أي قطعة قمت باستخدام بشتل األرز باستخدام اآللة في أرضك آخر مرة؟ رقم القطعة والمساحةا؟ ما هي إجمالي المساحة التي قمت بشتل األرز باستخدام اآللة في نفس السنة؟ ( ) فدان =2ال
 هل تعتقد أن شتل األرز باستخدام اآللة في أرضك مفيدا ؟  =1نعم
 ما هو تأثير بشتل األرز باستخدام اآللة في أرضك على الجوانب التالية :أجب على كل منها بأي من اإلجابات التالية
 =1مؤثرة  =2غير مؤثرة  =3محايدة
) خفض تكلفة اإلنتاج ،خاصة العمالة
(
) خفض الفاقد من المحصول
) توفير المياه (
(
) تحسين اإلنتاجية
) توفير الوقت (
) توفير المدخالت ،خاصة البذور (
(
) أخرى تذكر
) توفير الجهد (
(
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 ما هي المشاكل والعقبات التي واجهتها أثناء شتل األرز باستخدام اآللة في أرضك ؟
 ما هي الحلول المقترحة من وجهة نظرك؟
إذا كانت اإلجابة :ال
 لماذا لم تقم بشتل األرز باستخدام اآللة في أرضك؟
) أخرى تذكر
(
) ألنها غير مناسبة ألرضي
) ألنني ال أعرف كيفية استخدامها (
(
 =2ال
وهل ترغب في شتل األرز باستخدام اآللة في أرضك في المستقبل؟  =1نعم
 .5-4الممارسة الخامسة:تصنيع األسمدة العضوية (سماد الكومبوست)
سماد الكمبوست( :هو سماد عضوي تام التحلل ناتج من نشاط بعض الكائنات الحية الدقيقة على بعض المخلفات والمنتجات الثانوية
الناتجة عن النشاط الزراعي

نعم

( )

ال ( )

هل سمعت عن استخدام سماد الكمبوست لتحسين خواص التربة؟
إذا كانت اإلجابة (نعم) :ما هو مصدر معرفتك بسماد الكمبوست؟ ( )
=4أخرى (تُذكر)_
=3وسائل اإلعالم
=2الجيران
=1المرشد الزراعي
ال ( )
نعم ( )
هل قمت باستخدام سماد الكمبوست في أرضك؟
إذا كانت اإلجابة (نعم):
) متر مكعب
ما هي كمية سماد الكمبوست التي تنتجها سنويا ً للفدان؟ (
) متر مكعب
ما هي كمية سماد الكمبوست التي تستهلكها سنويا ً للفدان؟ (
متى قمت باستخدام سماد الكمبوست في أرضك ألول مرة؟
والمساحة ( ).
ما هي القطع التي قمت باستخدام سماد الكمبوست فيها في الموسم الصيفي السابق؟ رقم القطعة
) فدان
ما هي المســاحة الكلية التي قمت باستخدام سماد الكمبوست فيها في الموسم الصيفي السابق؟ (
ما هي القطع التي قمت باستخدام سماد الكمبوست فيها في الموسم الشتوي السابق؟ رقم القطعة المساحة ( ).
) فدان
ما هي المســاحة الكلية التي قمت باستخدام سماد الكمبوست فيها في الموسم الشتوي السابق؟ (
)
 -2ال (
)
هل تعتقد أن استخدام الكمبوست مفيدا؟  -1نعم (
=3محايد
=2ال يؤثر
=1يؤثر
ما هو أثر استخدام سماد الكمبوست على ك ٍل مما يأتي؟
 سهولة االستخدام ( )  توفير استخدام األسمدة الكيماوية ( )  خفض تكاليف اإلنتاج ( )
 زيادة دخل المزارع ( )
تحسين صفات التربة الطبيعية والكيماوية ( )
 توفير بيئة زراعة نظيفة للنبات لخلوه من مسببات األمراض ( )
 التخلص اآلمن من المخلفات النباتيه ( )
 أخرى (تُذكر)__________ ( )
 10-4ما هي المشاكل/المعوقات التي واجهتك أثناء استخدام سماد الكمبوست في أرضك؟
..........................................................................................................................................................
 11-4 ................................................................................................ما هي مقترحاتك لحل تلك المشاكل؟
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
......
إذا كانت اإلجابة (ال) :لماذا لم تقم باستخدام اد الكمبوست؟
 ألنني ال أعرف كيفية القيام بعمل هذا السماد أو استخدامه
 أخرى (تُذكر)………………………………………………
( )
 12-4هل ترغب فى استخدام سماد الكمبوست في أرضك مستقبالً؟
)
ال أعرف (
)
ال (
)
نعم (
 .6-4الممارسة السادسة :إضافة الجبس الزراعي
ال ( )
( )
نعم
هل سمعت عن إضافة الجبس الزراعي؟
إذا كانت اإلجابة (نعم) :ما هو مصدر معرفتك عن إضافة الجبس الزراعي ؟ ( )
=4أخرى (تُذكر)__________ ____
=3وسائل اإلعالم
=2الجيران
=1المرشد الزراعي
ال ( )
( )
نعم
هل قمت بإضافة الجبس الزراعي في أرضك؟
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إذا كانت اإلجابة (نعم):
) طن
ما هي كمية الجبس الزراعي التي تضيفها سنويا للفدان ؟ (
ما هي التكلفة السنوية إلضافة الجبس الزراعي؟ ( ) جنيه  /طن
متى قمت بإضافة الجبس الزراعي ألول مرة في أرضك؟
_____________________________________________________________________________
ما هي القطع التي قمت بإضافة الجبس الزراعي فيها في الموسم الصيفي السابق؟ رقم القطعة ( ) المساحة ( ).
) فدان
ما هي المســاحة الكلية التي قمت بإضافة الجبس الزراعي فيها في الموسم الصيفي السابق؟ (
ما هي القطع التي قمت بإضافة الجبس الزراعي فيها في الموسم الشتوي السابق؟ رقم القطعة ( ) المساحة ( ).
) فدان
ما هي المســاحة الكلية التي قمت بإضافة الجبس الزراعي فيها في الموسم الشتوي؟ (
ال ( )
( )
نعم
هل ترى أن إضافة الجبس الزراعي مفيد؟
) صيفي
(
) شتوي
ما هو الوقت المناسب إلضافة الجبس الزراعي ؟ (
) آلي
(
) يدوي
ما هو األسلوب األفضل إلضافة الجبس الزراعي ؟ (
=3محايد
=2ال يؤثر
=1يؤثر
ما هو أثر إضافة الجبس الزراعي على ك ٍل مما يأتي؟
)
) انخفاض التكاليف (
تقليل الملوحة والقلوية في التربة (
)
سهولة االستخدام (
)
) تحسين صفات التربة الطبيعية (
تحسين اإلنتاجية (
ُ
)
أخرى (تذكر)__________ (
)
إمكانية زراعة أكثر من محصول (
ما هي المشاكل/المعوقات التي واجهتك أثناء إضافة الجبس الزراعي في أرضك؟
..........................................................................................................................................................
 .................................................................................................ما هي مقترحاتك لحل تلك المشاكل؟
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
......
إذا كانت اإلجابة (ال) :لماذا لم تقم بإضاغة الجبس الزراعي ألرضك؟
( ) ألنه غير مناسب ألرضي
) ألنني ال أعرف كيفية استخدامه
(
) أخرى (تُذكر)………………………………………………
(
ً
 12-4هل ترغب فى إضافة الجبس الزراعي في أرضك مستقبال؟ ( )
)
ال (
)
نعم (
 .7-4الممارسة السابعة :زراعة األصناف المحسنة
ال ( )
نعم ( )
هل سمعت عن زراعة األصناف المحسنة؟
إذا كانت اإلجابة (نعم) :ما هو مصدر معرفتك ؟ ( )
=4أخرى (تُذكر)__________ ____
=3وسائل اإلعالم
=2الجيران
=1المرشد الزراعي
ال ( )
نعم ( )
هل قمت بزراعة األصناف المحسنة في أرضك؟
إذا كانت اإلجابة (نعم):
ما هي االصناف التي قمت بزراعتها في أرضك ؟
جدول  :7-4األصناف المحسنة المزروعة
الم
الق ساحة
الصنف المحسن
طعة رقم (
ق
ف
)
يرا
دان
ط
صيفي:

متى استخدمت هذا
الصنف أول مرة في
الزراعة؟
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م
ن اين
حصلت
عليه

لماذا
تفضل هذا
الصنف *؟

شتوي:

معمرات:

*األكواد:
 =3مقاوم لألمراض  =4عالي
 =2يحتاج لمدخالت أقل
لماذا تفضل هذا الصنف؟  =1ينضج مبكرا
 =5عالي الجودة  =6أخرى تذكر
اإلنتاجية
ال ( )
نعم ( )
هل ترى أن زراعة األصناف المحسنة مفيد؟
في حالة "ال" لماذا؟
=3محايد
=2ال يؤثر
=1يؤثر
ما هو أثر زراعة األصناف المحسنة على ك ٍل مما يأتي؟
)
) توفير مدخالت اإلنتاج (
) انخفاض تكاليف اإلنتاج (
التبكير في النضج (
توفير المياه ( )
)
) أخرى (تُذكر) (
) مقاوم لألمراض (
زيادة الدخل ( ) تحسين اإلنتاجية (
ما هي المشاكل/المعوقات التي واجهتك أثناء زراعة األصناف المحسنة في أرضك؟
..........................................................................................................................................................
 ................................................................................................ما هي مقترحاتك لحل تلك المشاكل؟
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
......
إذا كانت اإلجابة (ال) :لماذا لم تقم بزراعة األصناف المحسنة في أرضك؟
) ألن إنتاجية بعض األصناف المحسنة أقل كما في القمح
) ألن األصناف التقليدية جيدة (
(
والذرة
) أخرى
) ال أعرف مصدر الحصول عليها (
(
(تُذكر)………………………………………………
( )
 12-4هل ترغب فى زراعة األصناف المحسنة في أرضك مستقبالً؟
)
ال (
)
نعم (
القسم الخامس :استخدام تكنولوجيات إدارة المياه الموصى بها
يقصد بها الطرق الجديدة المستخدمة في ترشيد استخدام مياه الري وتحسين كفاءة استخدام مورد المياه
هل استخدمت أي من التكنولوجيات أو الطرق الجديدة الموصى بها في إدارة المياه في ارضك؟
 =2ال
=1نعم
إذا كانت اإلجابة نعم:

التكنولوج متى استخدمت هذا
الصنف أول مرة في
ي الموصى بها
الزراعة؟ (سنة)
الزراعة على
مصاطب
شح المياه
إضافة السماد
العضوي
حرث تحت التربة
التسوية بالليزر

رقم
القطعة

المحاصيل

المساحة
قيراط

فدان
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مصدر المعلومات

المنافع
األساسية

قنوات أنبوبية
استخدام بوابات
ري بالرش
ري بالتنقيط
أخرى تذكر

القسم السادس :اإلرشاد والخدمات المساندة
هل يوجد في منطقتك أي مشروعات او برامج تهدف إلى ترشيد استخدام مياه الري أو تحسين خصوبة التربة؟
 =2ال
 =1نعم
إذا كانت اإلجابة نعم:
ما هي هذه المشروعات أو البرامج؟
ما هي الجهات الممولة لهذه المشروعات؟
)
) ال (
هل شاركت في نشاط من أنشطة هذه المشروعات أو البرامج؟ نعم (
إذا كانت اإلجابة نعم :في أي األنشطة شاركت؟
إذا كانت اإلجابة ال :فلماذا لم تشارك؟
إذا كانت اإلجابة ال:
هل حصلت على أي معلومات من هذه المشروعات أو البرامج تتعلق بترشيد المياه أو صيانة التربة؟
)
)  =2ال (
 =1نعم (
إذا كان نعم :ما هي هذه المعلومات؟
)
وهل استخدمت هذه المعلومات؟  =1نعم ( )  =2ال (
وإذا كان نعم :فكيف طبقتها؟
هل حصلت على نصيحة أو إرشادات من اإلرشاد الزراعي خالل العام السابق؟  =1نعم  =2ال
إذا كان نعم :من اي من المؤسسات اإلرشادية؟  =1قطاع اإلرشاد الزراعي  =2محطة البحوث الزراعية  =3المنظمات األهلية
غير الحكومية  =4أخرى تذكر
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القسم السابع :خصائص األسرة
 .1-7خصائص عامة

 .1-1-7خصائص األسرة:
ً من رب األسرة) والدخل من العمل خارج المزرعة لكل فرد في األسرة:
جدول( )7-1-1تركيب األسرة (بدءا

م

()1

الجنس

العمر

صفة القرابة
برب األسرة

()2

()3

المستوى التعليمي

الحالة
االجتماعية

()4

المهنة
األساسية

()5

الدخل من العمل خارج المزرعة (جنيه)
عمل غير زراعي
عمل زراعي في مزارع أخرى
عدد أيام العمل
عدد أيام العمل
نوع النشاط
األجر السنوي

الدخل السنوي
(جنيه)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
األكواد:

( )1الجنس:
( )2صفة القرابة:
=9أخرى (تُذكر)
( )3المستوى التعليمي:

أخرى
( )4الحالة االجتماعية:
( )5المهنة:

=1ذكر
=1رب األسرة

=2أنثى
=2الزوجة

=3االبن

=5الحفيد

=4االبنة

=6الحفيدة

=8األم

=7األب

=7ثانويةةة فنيةةة زراعيةةة =8ثانويةةة فنيةةة

=6إعداديةةة مهنيةةة أخةةرى
=5إعداديةةة مهنيةةة زراعيةةة
=4إعدادية
=3ابتدائية
=2يقرأ ويكتب
=1أمي
=12طفل صغير ( 6-1سنوات)
=11جامعي
 =10معهد فني
=9ثانوية عامة
 =6أخرى (ت ُذكر)_______
=5طفل (< 16سنة)
=4مطلق
=3أرمل
=2متزوج
=1غير متزوج
=6موظف (حكومة /شركة/مصنع) =7طالب =8ربة منزل  =9أخةةةةةةةةةةةةةةةةرى
=5يعمل بالتجارة
=3عامل إنتاج الحيواني =4عامل فني
=2عامل إنتاج نباتي
=1ال يعمل
(ت ُذكر)

جدول  2-1-7األنشطة المولدة للدخل :2018/ 2017

نوع النشاط

 %مشاركة
عدد الوحدات المرأة في
النشاط

سنة بدء
النشاط

التكاليف االستثمارية
للوحدة (جنيه)

التكاليف الثابتة (جنيه)
االيجار

أخرى

إنتاج عسل نحل

21

التكاليف الثشغيلية الشهرية (جنيه)
المواد
العمالة
المياه
الكهرباء
الخام

االيراد الشهري (جنيه)
اخرى

كمية االنتاج

الوحدة

سعر البيع

تربية األرانب
إنتاج منتجات نسيجية
إنتاج دواجن
إنتاج منتجات جلدية
مزارع سمكية
أخرى (ت ُذكر)

 هل ترغب في ممارسة أنشطة أخرى مولدة للدخل أخرى؟ (

)

=2ال

=1نعم

 إذا كانت اإلجابة (نعم):
 ما هي أنواع هذه األنشطة؟............................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................
 ما هي المشاكل/المعوقات التي واجهتك وحالت دون قيامك بتنفيذ هذه األنشطة؟ .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 ما هي مقترحاتك لحل تلك المشاكل؟............................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................
) سنة
(
 ما هو عدد سنوات خبرة رب األسرة في العمل الزراعي؟
 :2-7األصول المملوكة لألسرة:
 :1-2-7المنزل والطاقة التخزينية
)إيجار
(
)ملك
(
 ملكية المنزل: المادة المصنوع منها المنزل :طوب لبن عدد األدوار في المنزل عدد الحجرات بالمنزل =2ال
 هل تمتلك مخزن؟  =1نعم إذا كانت اإلجابة نعم:جدول (:)7-2-1المخازن
العدد
النوع

المساحة
بالمتر

الملكية*

)أخرى
(
طوب أحمر واسمنت

في حالة الملك:
القيمة الحالية
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أخرى

في حالة
اإليجار :قيمة

المربع
مخزن حبوب
مخزن
صومعة تقليدية
* =1ملك

 =2إيجار

بالجنيه

 =3مشاركة

اإليجار السنوي

 =4أخرى تذكر

جدول( )7-2-2األرض الزراعية (الحيازة):
رقم القطعة

المساحة المملوكة
فدان
قيراط

إذا كانت األرض (بما عليها من مباني) معروضة للبيع ،
فما هو المبلغ الذي يمكن دفعه لشرائها؟ (جنيه)

()1

نمط الحيازة

الضريبة السنوية
على القطعة (جنيه)

القيمة السنوية
لإليجار (جنيه)

1
2
3
4
()1




نمط الحيــــــازة:

=1يملك األرض ويستخدمها

= 2يملك األرض ويؤجرها للغير

هل تعتقد أن االستغالل السئ لألرض يؤدي إلى مشاكل لهذه األرض؟
إذا كانت اإلجابة "ال" :هل تستطيع حل هذه المشاكل؟  =1نعم

=3مشاركة

 =2ال
 =1نعم
وإذا كان نعم :كيف؟
 =2ال

=4وضع يد

=5أخرى (تُذكر)

 =3ال أعرف

 : 3-2- 7القيمة اإليجارية لألرض  /سعر األرض وفقا لدرجة ملوحة التربة

 -1ما هو مستوى الملوحة في ارضك؟  =1منخفض

 =2معتدل

 -2ما هو متوسط القيمة اإليجارية السائدة ألرضك في منطقتك؟
 -3ما بعد المسافة بين مصدر المياه وأرضك؟
 -4ما بعد المسافة بين أرضك وأقرب مدينة؟

(
(

)منخفضة
)كم

 =3مرتفع
(
(

)جنيه/فدان
)معتدلة

(

)عالية

:4-2- 7اآلالت والمعدات وملحقاتها المستخدمة في اإلنتاج

جدول  :4-2-7اآلالت والمعدات وملحقاتها
محراث طلمبة ري
جرار
اآللة /
نقالي
ري
المعدة

آلة
حصاد

آلة
دراس

موتور
رش

عدد
الملكية*
القيمة
السوقية
(جنيه)
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مقطورة سيارة
نصف
نقل

عربة
نقل

ثالجة

غسالة

تليفزيون أخرى
(تذكر

* =1ملك

 =2إيجار

 =3مشاركة (نسبة المشاركة

)%

 :5-2- 7مصدر التمويل

هل اقترضت من أي من المصادر التالية خالل ال  12شهرا الماضية؟

 =1نعم

=2

ال

إذا كانت اإلجابة "نعم":
جدول ( :)7-2-5مصدر التمويل
مصدر التمويل

الغرض من
القرض

قيمة القرض
(جنيه)

مدة القرض
(شهر)

سعر الفائدة
%

األقارب
تاجر القرية
البنوك
المنظمات غير
الحكومية
أخرى (حدد)
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الضمان

طريقة السداد

 %للمبلغ
المسدد حتى
اآلن

القسم الثامن :الوعي بتقنية زراعة القمح باستخدام آلة الزراعة على مصاطب
 =1نعم  =2ال
 هل سمعت عن زراعة القمح باستخدام آلة الزراعة على مصاطب ؟
إذا كانت اإلجابة "ال" :فما هي األسباب الرئيسية  -يمكن استخدام خيار أو أكثر من الخيارات التالية:
 -1تقنية الزراعة على مصاطب غير متاحة.
 -2عدم توافر النقود المطلوبة الستخدام التقنية.
 -3عدم توافر االئتمان المطلوب الستخدام التقنية.
 -4تفضيل تقنية أخرى.
 -5انخفاض اإلنتاجية.
 -6تحتاج إلى مدخالت أكثر.
 -7محدودية المساحة الستخدام التقنية.
 -8محدودية المعلومات.
 -9أخرى تذكر.
 -3كالهما
من المسئول عن قرار تبني تطبيق التقنية؟  -1الرجل  -2المرأة
من كان المصدر الرئيسي الستخدام تقنية الزراعة على مصاطب هذا العام؟  -يمكن استخدام خيار أو أكثر من
الخيارات التالية:
 -1الحقول اإلرشادية.
 -2المزارعين اآلخرين في القرية.
 -3السوق (شركات المعدات الزراعية)
 -4مجموعات المزارعين
 -5منظمات حكومية
 -6قطاع
 -7تعاونيات
 -8أخرى تذكر
ما هو عدد السنوات التي استخدمت فيها تقنية الزراعة على مصاطب؟  .......سنة.
-0ال
هل استخدمت تقنية آلة الزراعة على مصاطب العام الماضي؟ -1نعم
إذا لم تستخدم اآللة في  ،2017فما هو السبب الرئيسي؟ -يمكن استخدام خيار أو أكثر من الخيارات التالية:
 -1تقنية الزراعة على مصاطب غير متاحة.
 -2عدم توافر النقود المطلوبة الستخدام التقنية.
 -3عدم توافر االئتمان المطلوب الستخدام التقنية.
 -4تفضيل تقنية أخرى.
 -5انخفاض اإلنتاجية.
 -6تحتاج إلى مدخالت أكثر.
 -7محدودية المساحة الستخدام التقنية.
 -8محدودية المعلومات.
 -9أخرى تذكر.
-88الأعرف
-2ال
هل تنوي استخدام آلة الزراعة على مصاطب في المستقبل؟ -1نعم
إذا كانت اإلجابة "ال" ،فما هو السبب الرئيسي؟ -يمكن استخدام خيار أو أكثر من الخيارات التالية:
 -1تقنية الزراعة على مصاطب غير متاحة.
 -2عدم توافر النقود المطلوبة الستخدام التقنية.
 -3عدم توافر االئتمان المطلوب الستخدام التقنية.
 -4تفضيل تقنية أخرى.
 -5انخفاض اإلنتاجية.
 -6تحتاج إلى مدخالت أكثر.
 -7محدودية المساحة الستخدام التقنية.
 -8محدودية المعلومات.
 -9أخرى تذكر.
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إذا كانت اإلجابة نعم :فما هو مصدر معلوماتك؟
 =1اإلرشاد الزراعي  =2المزارعين اآلخرين  -3السوق (شركات المعدات الزراعية)  =4اإلعالم  -5مركز
البحوث الزراعية (تجارب إرشادية) ،االسم  -6 .......المنظمات األهلية غير الحكومية ،االسم  =7 .....أخرى تذكر
 =2ال
 هل قمت باستخدام آلة الزراعة على مصاطب في زراعة القمح ؟  =1نعم
إذا كانت اإلجابة نعم:
 منذ متى قمت باستخدام آلة الزراعة على مصاطب في زراعة القمح أول مرة؟) فدان
وما مساحتها؟ (
 في أي قطعة قمت باستخدام آلة الزراعة على مصاطب في زراعة القمح آخر مرة؟) فدان
 ما هي إجمالي المساحة التي قمت باستخدام آلة الزراعة على مصاطب في زراعة القمح فيها في نفس السنة؟ ( =2ال
 هل تعتقد أن استخدام آلة الزراعة على مصاطب في زراعة القمح مفيدا ؟  =1نعم
 ما هو تأثير استخدام آلة الزراعة على مصاطب في زراعة القمح على الجوانب التالية :أجب على كل منها بأي
من اإلجابات التالية  =1مؤثرة  =2غير مؤثرة  =3محايدة
(
) خفض تكلفة اإلنتاج ،خاصة العمالة
) خفض تكلفة العمالة (
) توفير المياه (
(
) خفض زمن الري والمجهود ( ) تحسين اإلنتاجية
) توفير المدخالت ،خاصة البذور (
) التوزيع الجيد للبذور
) تسهيل نقاوة الحشائش (
) تحسين معدل إنبات البذور (
(
) تسهيل الحصاد باستخدام الكومباين ( ) أخرى تذكر
(
 ما هي المشاكل والعقبات التي واجهتها أثناء استخدام آلة الزراعة على مصاطب في أرضك؟
 ما هي الحلول المقترحة من وجهة نظرك؟
إذا كانت اإلجابة :ال
 لماذا لم تقم باستخدام آلة الزراعة على مصاطب في أرضك ؟
) أخرى تذكر
(
) ألنها غير مناسبة ألرضي
) ألنني ال أعرف كيفية استخدامها (
(
 =2ال
وهل ترغب في استخدام آلة الزراعة على مصاطب في أرضك في المستقبل؟  =1نعم
القسم التاسع :المعرفة بخصائص تقنية الزراعة على مصاطب

هل لديك معرفة بخصائص تقنية الزراعة
على مصاطب،

1

إتاحة اآللة

2

الحاجة إلى معرفة التكنولوجي

3

تبني التقنية مكلف

4
5

اإلنتاجية
توفير المياه

6

القدرة على تسويقها (طلب)

7

سعر استالم السوق
 =1أفضل

 =2أسوأ

 =3ال يوجد اختالف

 =4ال أعرف
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 =1نعم  =0ال

ما هي أكثر المعايير (من الجدول) لتبني استخدام تقنية الزراعة على مصاطب؟
=3
=2
=1
1

2

3

4

5

6

7

77

مكتب
اإلرشاد

مزارعين آخرين
(الجيران)

السوق
(الشركات
المنتجة)

برامج
اإلذاعة
والتليفزيون

مركز
البحوث
الزراعية
(التجارب
اإلرشادية)

منظمات
أهلية غير
حكومية
(يذكر أسم
المنظمة)

الخبرات
المملوكة
أو
الخاصة

أخرى تذكر

_________

تخدمني
كمصدر
للمعلومات

إلنتاج
المحاصيل

1

(الكود أ)

لإلنتاج
الحيواني

2

تخدم كمتلقي للمعلومات

3

(الكود ب)

الكود (أ)  = 1ليس على اإلطالق  = 2نادرا  /ضعيف  = 3أحيانا  = 4الكثير  /كثيرا جدا  = 5كثيرا جدا
الكود ب  = 1سهل جدا  = 2سهل جدا  = 3صعب  = 4صعب جدا

القسم العاشر :أهم المشاكل التي تواجه المزارعين:
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)________________(
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درجة حدة المشكلة
كبيرة ضعيفة ال توجد

 -1- 10مشاكل الري التي تواجه المزارعين:

ما هو تصرفك للتغلب
على هذه المشاكل؟

نقص مياه الري (خاصةً في فصل الصيف)
ً
عدم وصول مياه الري إلى نهاية المسقى (خاصة في فصل الصيف)
انتشار الحشائش التي تعوق سريان المياه في المسقى
استخدام مياه المصارف في الري
عدم كفاية فترة المناوبة
عدم انتظام مناوبات الري
ارتفاع تكاليف الطاقة (ديزل/كهرباء)
ارتفاع تكاليف وأقساط تطهير المسقى
بُعد األرض الزراعية عن الترعة الرئيسية
تلوث مياه الري
ضيق الطريق المار بالمسقى
عدم زراعة بعض الحاصالت لعدم توافر مياه الري الكافية
(كالخضر)
عدم مالءمة اتساع المسقى لعمليات الري بسبب انهيار الجسور
عدم وجود صرف (مغطى أو مكشوف)
كثرة انسداد الرشاشات
كثرة انقطاع التيار الكهربي
كثرة انقطاع مياه الرى
تعطيل البوابات الهيدروليكية
أخرى (تُذكر)
أخرى (تُذكر)
 -2-10مشاكل التربة الزراعية التي تواجه
المزارعين:

درجة حدة المشكلة

ما هو تصرفك للتغلب
على هذه المشاكل؟

ارتفاع مستوى الماء األرضي بسبب عدم وجود صرف
نقص العناصر الغذائية
زيادة ملوحة التربة والحاجة لعمليات إضافة كيماويات وغسيل التربة
عدم زراعة بعض الحاصالت لقلة خصوبة التربة
انتشار الحشائش
انتشار األمراض مثل :عفن الجذور
انتشار اآلفات والحشرات مثل :النيماتودا
أخرى (تُذكر)

 -3-10مشاكل اإلنتاج النباتي التي تواجه
المزارعين:

درجة حدة المشكلة
كبيرة

ارتفاع أسعار مستلزمات اإلنتاج والعمالة
ارتفاع أسعار األسمدة بالجمعية الزراعية
عدم توافر مستلزمات اإلنتاج (تقاوي-مبيدات)
عدم كفاية األسمدة المعروضة
عدم توافر األصناف المحسنة
قيام الجمعية الزراعية بفرض أنواع من األسمدة غير المرغوبة
ربط صرف مستلزمات اإلنتاج من الجمعية الزراعية بتحصيل
األقساط
يتحدد نوع المحصول المزروع طبقا ً لتوافر مياه الري وخصوبة
التربة دون النظر الحتياجات السوق
انتشار اآلفات بالمنطقة كالحشرة القشرية وذبابة الفاكهة
انخفاض أسعار المحاصيل
انخفاض إنتاجية المحاصيل
29

ضعيفة

ال توجد

ما هو تصرفك للتغلب
على هذه المشاكل؟

ضعف دور اإلرشاد الزراعي
أخرى (تُذكر)
 -4-10مشاكل اإلنتاج الحيواني التي تواجه
المزارعين:

درجة حدة المشكلة

ما هو تصرفك للتغلب
على هذه المشاكل؟

عدم توافر األعالف الخضراء
ارتفاع أسعار الحيوانات بالمنطقة
ارتفاع أسعار األعالف المركزة والجافة
ارتفاع أسعار األدوية البيطرية
عدم توافر األعالف المركزة والجافة بأسعار مالئمة
عدم توافر الخدمات البيطرية
بُعد األسواق عن القرية
ضعف القدرة المالية
أخرى (تُذكر)
 -5-10المشاكل التي تواجه المزارعين في
الحصول على القروض:

درجة حدة المشكلة

ما هو تصرفك للتغلب
على هذه المشاكل؟

ارتفاع سعر الفائدة
عدم كفاية فترة السماح
كثرة اإلجراءات البنكية والمستندات المطلوبة
المحسوبية
طرق السداد غير مناسبة
أخرى (تُذكر)
أخرى (تُذكر)
 -6-10مشاكل التسويق الزراعي التي تواجه
المزارعين:

درجة حدة المشكلة
كبيرة

بُعد األسواق عن مكان اإلنتاج
ارتفاع تكاليف النقل
عدم وجود مراكز لتجميع المحاصيل
عدم وجود تسويق تعاوني
عدم وجود مسالك تسويقية بخالف تاجر القرية
استغالل تجار القرية وأصحاب محالت بيع مستلزمات اإلنتاج
وتحكمهم في المزارعين
ارتفاع عمولة التاجر بالسوق والتي قد تصل إلى %12
عدم وجود مخازن بالجمعية الزراعية لتجميع المحاصيل
انخفاض أسعار معظم المحاصيل الزراعية
أخرى (تُذكر)
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ضعيفة

ال توجد

ما هو تصرفك للتغلب
على هذه المشاكل؟
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