
 

دراسة حالة – تونس
 أداة تقييم اإلحتياجات املائية، أداة تحجيم املضخة، أداة حساب السداد، أداة تحليل

املستغلة الفالحية، أداة تحليل التربة

أداة تحليل املستغلة الفالحية

كم يبلغ الدخل الخام للمستغلة؟ .1

كم يبلغ إجمالي املصاريف للمستغلة؟ .2

كم يبلغ إجمالي املصاريف املتغيرة للمستغلة؟ .3

كم يبلغ الربح الخام للمستغلة؟ .4

ماهي املصاريف املتغيرة األرفع كلفة؟ .5

أداة تقييم اإلحتياجات املائية

ما هو الشهر ذو االحتياجات املائية األرفع للري؟
بدون تكثيف النظام الزراعي  كم يبلغ إجمالي اإلحتياجات اليومية األرفع من مياه1.

الري؟

ما هو الشهر ذو االحتياجات املائية األرفع للري؟
  مع تكثيف النظام الزراعي

(-Earth cannel supplied- ري الفلفل عبر قناة أرضي )  كم يبلغ إجمالي اإلحتياجات اليومية األرفع من مياه 2.
الري؟

 ما هي أعلى متطلبات ضخ املياه اليومية، باعتبار فترتي النمو االثنتني وحاجيات أبقاره الحلوب
(باستخدام نظام التنقيط لري الفلفل)؟ .3

 ما هو معدل استخدام املضخة بدون ومع تكثيف النظام الزراعي عند استخدم نظام التنقيط لري
الفلفل؟ .4



 

أداة تحجيم املضخة

ما هو إجمالي اإلرتفاع املانومتري لنظام الضخ مع إعتبار الخزان وبدونه؟   .1

 ماهي الطاقة الدنيا (كيلوواط ذروة) الالزمة مع إعتبار الخزان وبدونه (فقدان
اإلشعاع الشمسي بنسبة 25%)؟

.2

ما هي مساحة األلواح الشمسية الواجب تركيزها مع إعتبار الخزان وبدونه؟ .3

 يمكن لعقبة الحصول، بدون مقابل، عل قنوات PVP ذات قطر 1 بوصة
من جاره كان قد استبدل نظام الري. هل يمكن له أن يقبل هذا العرض الكريم؟ .4

أداة تحليل    التربة

ما هو الشهر الذي يتطابق مع االحتياجات املائية القصوى لري الطماطم وكم تبلغ هذه االحتياجات؟ .1

ما هو الشهر الذي يتطابق مع االحتياجات املائية القصوى لري الفلفل وكم تبلغ هذه االحتياجات؟ .2

ما هي سعة تخزين املياه الدنيا الضرورية لتأمني يوم ري؟ .3

أداة حساب السداد

شمسي

ماهي كلفة اإلستثمار األولية لكل خيار؟ كهرباء1.

ديزل

شمسي  ما هي الخيارات االستثمارية القابلة لإلنجاز وما هو معدل
العائد الداخلي لكل خيار؟ .2

كهرباء

شمسي
 ما هي كلفة املتر املكعب الواحد لكل خيار في أفق 25 سنة من

االستغالل؟ كهرباء3.

ديزل

مع الديزل  متى يبلغ النظام الشمسي عتبة املردودية مع الديزل و شبكة
الكهرباء؟ .4

مع شبكة الكهرباء

Type to enter text

دراسة حالة – تونس



 

Type to enter text

بيانات املوقع

تونس البلد

القيروان املكان

10 خط الطول

35 خط العرض

1 دينار= 0,31 يورو سعر الصرف


دراسة حالة – تونس
صحيفة بيانات

املساحة املزروعة واملردود

بيانات مناخية

%
ي املدخول ب 0

*يقدر الفاقد املتوقع ف

الكلفة املتغيرة للزراعات (دينار)

*عــــــند إعــــــتبار زراعــــــة الــــــفلفل تــــــرتــــــفع كــــــلفة 
سنة

الوقود إلى 4500 دينار/ال
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صحيفة بيانات

معطيات حول نمو زراعة الفلفل

املاشية و إنتاج الحليب

مباني و تجهيزات

إقتصاد و تمويل

%7 التضخم

%20 معدل التحيني

%15 ارتفاع هامش الربح السنوي

%10 معدل االرتفاع السنوي لسعرالوقود

%5 معدل االرتفاع السنوي لسعرالكهرباء
30000 دينار  القيمة

(BTS) 7 سنواتقرض من البنك التونسي للتضامن	 مدة التسديد
%	10 سعر الفائدة السنوي

*يــــقدر الــــفاقــــد املــــتوقــــع 
%

ي املدخول ب 0
ف

* مــــــدة اهــــــالك الــــــبئر الــــــعميقة 
سويغ

ساوي مدة عقد الت
ت
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دراسة حالة – تونس
صحيفة بيانات

مكونات نظام يشتغل بالطاقة الشمسية

مكونات نظام مزود بالشبكة الكهربائية



مكونات نظام يشتغل بوقود الديزل
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