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Syria. 
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Cooperation Agency ،JICA )بهدف ر ع اراءة ئ ي ال ة بالو اال المختلرة. 
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 :  المحا ظات الهدف

 ريف دمشق1.

 درعا2.

 حماة3.

 (II ديتكس)حلب 4.

 (II ديتكس)الرقة 5.

 

استخدام الكميات المالئمة من المياه لكل محصول في مواقع عمل المشروع، من  :الهدف األ ا   للمش   

 .النموذجيةوالتدريبية /خالل الدعم المالئم المقدم من خالل النشاطات اإلرشادية

 



فززززح مره ي زززز    زززز   د ززززيك مشززززر    إسززززيريي     ركزززز  •

مززخ لززشج يشزز  ح ي عشهزز خ   زز  ي يهزز ج   ززر   .سددتدامةاال

ي هد ث  رفح كعاءة شبكايهم  بر ي نشاطا  يإلرشاد   ي عّعا ز  

مزززخ د خ ي  زززهط   ززز هم  زززخ طر زززت يشزززر عا  م سسزززاي   

 .مع ن 
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مستوى 
المرشد 
 المائي

WE 1 

WE 2 

WE 3 

WE 4 

SMS 

TOT 

 النشائات االرشادية

 تدريب المتابعة

 النشائات التدريبية

نظام التدريب و االرشاد في 
 دايتكس

ديتكسنظام التدريب و االرشاد في   
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تنفيااا الكرياار ماان النشاااطات اإلرشااادية المتدلقااة بالمداادات باادعم قااام المشااروع •

المنفاااة ماان قباال متاادربي المشااروع سااوا   أو أنظمااة تشااايل ا للشاابكةالصاالبة 

   .(SMS)أو مختصين في مجال الري ( WE)مرشدين مائيين 

 

لوحظ مان خاالل تنفياا النشااطات وجاود فجاوة باين الفاالد والمرشاد خصو اا  •

جدولاة الاري وكمياات الميااه المناسابة لكال ) الشابكات بأنظمة تشايلفيما يتدلق 

 (.محصول

 

الااةذلاا  يمكاان أن نداازو • التااي  والبسااي ة إلااع عاادم تااوفر األدوات والوسااائل الفد 

بالممارساااات قنااااع الفالحاااين إليحتاج ااا المرشااادون فاااي نشااااطات م اإلرشااادية 

   .األكرر فدالية
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بإعاداد بداا األدوات اإلرشاادية " II ديتكس"لما سبق فقد قام مشروع ونتيجة •

  :مرلالمفيدة 

 Discharge Measurement معدات قياس التصاريفحقيبة  -1

Kit 

 Irrigation Calendar تقويذ ال ة -2

 Irrigation Notebook  جل ال ة -3

 Digital Irrigation Note( DIN) الموجل ال قم  -4
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 Discharge Measurement Kit حقيبة معدات قياس التصاريف.   1

 حقيبة يد

ارررررررو  قيررررررراس 

بال تيك  لقياس 

اميرررررررة الميرررررررا  

 رررررعتل حررررروال  

 مل  500

مقياس ضغط 

يقيس الضغوئ 

   المجال بين 

  -5الصر  حتى 

 بار 6

 
 صلة معدتية 

تصل مقياس 

 1/2الضغط 

ىتش مع ئ ف 

 3/4محلز  

 ىتش

 

شرر يط ترلررو  

يوررتخدم لمنررع 

التورررر   مررررن 

الوصرررررررررررررالت 

  المحلزتة
وصلة بولي 

بين طرفين  إيتيلين

 3/4محلزنين 

 إنش

 

بين  إيتيلينوصلة بولي 

إنش  3/4طرف محلزن 

 ملم 16بقياس   GRو
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 تقويذ ال ة.  2
يستخدم تقويم الري كدليل للمزارعين من أجل مدرفة عدد ساعات الري الالزمة لنوع مدي ن مان المحا ايل موجاود 

تاام ت ااوير تقااويمين اثنااين األول قر ااي الشااكل يسااتخدم ماان أجاال الخلااار والمحا اايل الحقليااة . فااي من قااة مدي نااة

 .واآلخر مست يل الشكل يستخدم مع األشجار

 الموقع، المحصول المدر س، ئ يقة ال ة، اثا ة ال ة: حلب   محا ظة  GRالم  ة بوا طة الـ ر زتامة رة القطن 

 



10 

 Irrigation Note جل ال ة .  3

يدتبر سجل الري وسيلة مفيدة من أجل تسجيل كافة البيانات المتدلقة بمدخوالت المزارع المروية وتكاليف ا 

يمكن للفالد عبار تدوينال لكافاة بياناتال فاي ساجل الاري أن يقاوم . وإنتاجيت ا من أجل إجرا  تحليل مالي ل ا

وبنا   علع نتائج هاا التشخيص فاإن الفاالد يسات يع ت اوير مان . بتشخيص الوضع الراهن إلدارة مزرعتل

 .إدارتل لمزرعتل و وال  إلع زيادة أرباح ا

ب اناي   بر بسه    ي عشح  ي صج أخ  مكخ 

 فح يع ده نصائح إ   ي ر  س ج فح سّ  ها ي يح

 م ر ي  إديرة

م ر ي  إديري    ح  هدد أخ   عشح  مكخ  

 بيس   ها، قام ي يح ي ب انا   بر

إديري  يط  ر طر ق  إ   ي عشح  رشد مما 

 م ر     ي ها   

بعض  خ ي نايج ي هدر يق  ج  با يا ح 

 إديري  فح ي مناسب  غ ر ي ممارسا 

م ر ي  أرباح   ادة مخ ي عشح  يمكخ  بهذي 

 زراعة المحصول 1

4 
 اإلدارة الجيدة

 للمزرعة

 تحليل البيانات 3

 تسجيل البيانات 2



 (1)مهي  ا  س ج ي ر  



 (2)مهي  ا  س ج ي ر  



 (3)مهي  ا  س ج ي ر  



 (4)مهي  ا  س ج ي ر  



 (5)مهي  ا  س ج ي ر  



ل ال قم  . 4  (DIN)ب تامج الموج 

 م حلة ىدخال المعلومات األ ا ية

 م حلة توجيل البياتات من قبل الرالح

م حلررة توررجيل البياتررات مررن قبررل الم شررد 

 الماا 

بدايااة  يقاارر كاال ماان المرشااد المااائي والماازارع نااوع المحصااول الاااين ساايقومون بتسااجيل •

 .بياناتل

البد  بتسجيل بيانات الحقل يقوم المرشد المائي بتحليل تربة حقال المازارع لتحدياد قيماة قبل •

إضاافة  إلاع تحليال بداا الدنا ار األساساية مرال  ECوالناقلية الك ربائية  PHكل من الـ 

N, P, K. 

ل يقوم • المرشد المائي بتحديد االحتياج المائي للمحصول المازروع باساتخدام برناامج المساج 

 (.Digital Irrigation Note)الرقمي 

  

 .يقوم المرشد المائي ب باعة استمارة التسجيل كل أسبوعين وإع ائ ا للمزارع•

 .يقوم الفالد بتسجيل كافة نشاطاتل اليومية ضمن استمارة التسجيل•

 الخ... ، التسميد، المبيدات، الري

 .يقوم المرشد المائي باستالم االستمارة التي قام الفالد بتدبئت ا•

  

ل الرقمااي • يقااوم المرشااد المااائي بإدخااال بيانااات االسااتمارة فااي برنااامج المسااج 

(Digital Irrigation Note.) 

يقوم المرشد المائي بإسدا  النصائح المناسبة للفالد بناا   علاع الحساابات التاي •

 (.Digital Irrigation Note)سيقوم ب ا برنامج المسجل الرقمي 



 م حلة ىدخال المعلومات األ ا ية

 الت بة رقة عمل •

 عطح هذي ي ملطط ي ب انح 
فكرة سر ع  ه ج يرك   

 N, P, Kي عناصر ي مهذ   
 فح يرب  هقج ي عشح

 المزروعوقم باختيار نوع المحصول   رقة عمل االحتياج الماا  للمحصولافتح •

ب اا تلقائياا  وذلا  تبداا  للبياناات التاي قمناا  المو اعفانالحظ أنال قاد تام تقادير كمياة األسامدة   رقرة عمرل التورميدافاتح ثم •

 .بإدخال ا ضمن ورقة عمل التربة

 الكمية المنا بة من األ مدة تقدي ا -1



 االحتياج الماا  للمحصولتقدي   -2

المحصررول المررزر  ، : الخانااات البيلااا  بالمدلومااات الالزمااة مراالاماا  ، للمحصررولعمررل االحتيرراج المرراا  بفااتح ورقااة قاام •

 .المواحة المزر عة،  ت ة زراعة المحصول، المحا ظة، عدد ليت ات الماز ت الموتهلكة    الواعة

ري )خارجياة  نقاطاات، ري باساتخدام (GR)ري بالرذاذ، ري بالتنقيط باستخدام أنابياب : ما بين ئ يقة ال ة المطب قةاختر •

 (.موضدي

 ال ياتلراصل بين احدد •

وعادد سااعات الساقاية ( ياوم/مام)علع المدلومات التي قمت سابقا  بإدخال ا سيتم حساب كل من االحتياجات المائية الكلية بنا   •

 .بشكل تلقائي( ساعة)



 م حلة توجيل البياتات من قبل الرالح

 .يقوم المرشد المائي ب باعة استمارة التسجيل كل أسبوعين وإع ائ ا للمزارع•

 .يقوم الفالد بتسجيل كافة نشاطاتل اليومية ضمن استمارة التسجيل•

 الخ... ، التسميد، المبيدات، الري

 .يقوم المرشد المائي باستالم االستمارة التي قام الفالد بتدبئت ا•

  

م حلررة توررجيل البياتررات مررن قبررل الم شررد 

 الماا 

 ال ةامية  -1

 .ورقة عمل الريافتح •

حسب ما قام الفالد ( في حال وجوده) عدد  اعات ال ة، ق اءات العدادفي الخانات البيلا  كل من حالة ال قس، أدخل •

 .بتسجيلل



كمية الري التراكمية بشكل تلقائي بنا   علع عدد ساعات الري التي سجل ا الفالد تحسب •

يمرل الخط األحمر في هاا المخ ط . ويتم تمريل ا في المخ ط الموجود أسفل الجدول

   .ب ا المو عكمية الري 

يب خ ي مساه  ي  رقاء كم   ي ر  ي يريكم   

ب نما  مثج ي لط يألهمر كم   ي ر  ي م ص  

 بها



يتم ، السدرالتاريخ، نوع السماد، الكمية، : الخانات البيلا  بالبيانات المالئمة علع التواليام  ، دالتسميورقة الدمل فتح  

بنا   علع البيانات التي تم إدخال ا ويتم تمريل ا بيانيا  في المخ  ات  N, P, Kتلقائيا  حساب الكمية التراكمية من كل من 

 .المجاورة للجدول

 امية األ مدة الكيما ية -2



 ب خ ي لط يألهمر ي كم   

 Nي م ص  بها مخ يآل    

 تحليل التربةبناًء     

ي كم   ي يريكم   مخ يآل    

N 

 

يب خ هذه ي مساه  

ي م اج ي مناسب 

 Nي مسم ح ب  مخ 

با نسب   مهص ج 

مع خ  هح يعيبر 

م شريً يقر ب اً معيمد 

    نيائج ي ه ئ  

ي عام    به ث 

ي ع م   ي  ري   ، 

 مخ ي ممكخ أخ 

 ك خ مع ديً فح هاج 

 دم ي فر يه  ج 

 .    يرب 

 



 نفقات أخرى -3

 

ثمن ب ار أ  شتول، ثمن مبيدات : بإدخال جميع المدلومات المتدلقة بنفقات الفالد مرلقم  .النرقاتورقة الدمل افتح •

 ...زراعية، أجور عمال، ثمن معدات رة،  قود، عبوات التغليف



 االنتاجية والتحليل االقتصادي -3

 

تراري  الحصراد، ا تتاجيرة، المبيعرات،  المكرا  الخاليا البيلاا  المدلوماات المناسابة مرال ام  ، ا تتاجية رقة العمل ا تح 

  .ال ة  يتذ التووي  ىليل





 4- تحليل بياتات اا ة العمليات الزراعية

اميررة ميررا  الرر ة الشرره ية، التكرراليف،  الرر بح تلخااص فااي هاااه الورقااة وبصااورة تلقائيااة . تحليررل البياترراتورقااة عماال افااتح 

هاه الصفحة وإع ائ ا للفالد كي يتمكن مان مراجداة كافاة النشااطات الزراعياة التاي قاام  ئباعةمن األفلل أن تتم . الصا  

 .ب ا من أجل محصولل
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 ريف دمش  -  غايا

 ريف دمش  –الطيبة 

 درعا–ىتخل 

 درعا -تام  

 حماة -تيزين 

 حماة -حلرايا 

 !!شك اً جزيالً 


