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معتمدٌــة جومٌـن



توجد معتمدٌة جومٌن بالطابق المناخً الرطب و دون    

.الرطب

 :و تتمٌز ب

مقابل معدل جهوي بكامل  مم758معدل أمطار ٌبلغ         

.مم608الوالٌة  ٌقدر بــ

.ساكن 36406العدد الجملً للسكان ٌبلغ    

 



  %15ما ٌمثل  هك 54517:   المساحة الجملٌــــة      
من المساحة الجملٌة  لوالٌة بنزرت

هك 42130 :  لمساحة المحترثـة ا     

هك 8857: الغاباتمساحة      

هك 18583 :مساحات غٌر صالحة للزراعة      

هك 2530 :المراعًمساحة     





تعتبر البنية األساسية من مقومات الفةالحةة  •
العصرية، حيث أن تطةوير بةب ة الطراةةات  
تم ةةن مةةن تياةةير العمةةي الفةالحةة    صو ةةا  

.  الل تاويق المنتوجات







التدفػػؽعػدد اآلبػاراسػػػػػم المائػػػػػػدة
ث/ل 

االستغػػػػػالل
(ل/غ)المموحة (3م م)المجموع (3م م) الصناعة (3م م) الفالحة (3م م) الشراب 

0.3-1,490.8 2047,251,280,21جومين االعمى
0.5-0,390.7 612,370,290,1وادي الطين

المائٌـة العمٌقــــة المائـــدات
 و" االعلى جومٌـــن"بمائدتٌن عمٌقتٌن هما مائدتا  جومٌـــن معتمدٌةتتمٌز 

:بالخاصٌات التالٌة "وادي الطٌن"

التدفػػؽعػدد اآلبػاراسػػػػػم المائػػػػػػدة
ث/ل 

االستغػػػػػالل
(ل/غ)المموحة (3م م)المجموع (3م م) الصناعة (3م م) الفالحة (3م م) الشراب 

0.3-1,490.8 2047,251,280,21االعمى جومين

0.5-0,390.7 612,370,290,1وادي الطين

المائٌـــة السطحٌـــة اتالمائــــد
" وادي الطٌن" و" االعلى جومٌـــن"كما تتمٌز بمائدتٌن سطحٌتٌن هما مائدتا 

بالخاصٌات التالٌة

اسػػػػػم المائػػػػػػدة
اآلبػػػػػػػػػػػػػػار

الموارد
(3م م)

م )االستغالل 
(3م

نسبة 
االستغالل 

)%(
(ل/غ)المموحػة 

المجهزة المجهزة بالكهرباء
المجمػوعغير المجهزةمجموع المجهزةبالمازوط

0.5-3218221411032420,9451.5جوميػن االعمػػى

1-151011161162322,90,9313وادي الطيػػػػػن



طاقػة االستيعػػػابالعمػػػػادةالسػػػد التمػػػػػػي
( 3م 1000)  

  3م 1000الكمية المعبئػة 
مالحظػػػػػػات( 2013ديسمبر )  

سقويػةمنطقة 56050كاؼ غرابزراريػػػػس

:الســــــــدود
124 بسدا واحد بطاقة استٌعاب تقدر  جومٌن بمعتمدٌةٌوجد 

، 2013و قد بلغت الكمٌة المعبأة إلى موفى سنة . 3مملٌون 

.3م55400

:التلٌــــــــــــةالســــــــدود 
:بالخاصٌات التالٌة" زرارٌس"تم انجاز سدا  تلٌا واحدا وهو سد 

طاقػة االستيعػػػابالعمػػػػادةالتمػػػػػػيالسػػػد 
( 3م 1000)  

  3م 1000الكمية المعبئػة 
مالحظػػػػػػات( 2013ديسمبر )  

سقويػةمنطقة 56050كاؼ غرابزراريػػػػس



كمية المياه المخزنػة المنطقة إسػػػم البحيػػػرة
المالحظػػػات(3ألؼ م)االستغالل (3ألؼ م)

 3514أوالد غانمعين الغدر
 6024أوالد غانمالزيتونة

 11044طواجنيةواد الداموس
 10542السمانواد السويدية

 5020السمانالمغػػػػػرة
 7530طواجنيةالطيحػػػػػان

 8835السمانعين البيضة
 11044السمانسبعة عوينات

البحٌـــرات الجبلٌــــة
:جبلٌة وهًثمانً بحٌرات  جومٌـــن بمعتمدٌةٌوجد 

ألؼ )كمية المياه المخزنػة المنطقة البحيػػػرة إسػػػم
المالحظػػػات(3ألؼ م)االستغالل (3م

 3514أوالد غانمعين الغدر

 6024أوالد غانمالزيتونة

 11044طواجنيةالداموسواد 

 10542السمانواد السويدية

 5020السمانالمغػػػػػرة

 7530طواجنيةالطيحػػػػػان

 8835السمانعين البيضة

 11044السمانسبعة عوينات





المساحة المستغمػػػةالمساحة المرويػػػػػػةالمساحة القابمػة لمػري

المجمػوعالخاصالعموميالمجمػوعالخاصالعموميالمجمػوعالخاصالعمومي

448510445529493312006133424110015242

السقوٌةتوزٌـع المساحات 

أي  هك360حوالً  جومٌن بمعتمدٌةتبلغ المساحة القابلة للري 

التً  ومن مجموع المساحات القابلة للري بالوالٌة  %1بنسبة  

.هك24958تبلغ 

:المساحات السقوٌة بٌن خاص و عمومً كما ٌلً  تتوزع

المساحة المرويػػػػػػةالمساحة القابمػة لمػري

المجمػوعالخاصالعموميالمجمػوعالخاصالعمومي

5630436046310356



المؤشر العام %  نسبة االستغػالل  بػ 
لموالية

المؤشر العام %  نسبة التكثيػػػؼ بػ 
لموالية المجمػوعالخاصالعموميالمجمػوعالخاصالعمومي

59969580%11011511193%

و نسبة التكثيف اإلستغاللنسبة 

 %80مقابل  %93 جومٌن بمعتمدٌة اإلستغاللتبلغ نسبة 

مقابل  %99كمؤشر عام للوالٌة ، كما تبلغ نسبة التكثٌف 

.كنسبة تكثٌف عامة بالوالٌة  93%

:عمومي كما يلي ووتتوزع هذه المؤشرات بين خاص 

% نسبة التكثيػػػؼ بػ %  نسبة االستغػالل  بػ 

المجمػوعالخاصالعموميالمجمػوعالخاصالعمومي

7995938210299



نسبة التزود بالمــاء الصالــح للشــراب

فً   جومٌن بمعتمدٌةٌبلغ عدد سكان الوسط  الرٌفً 

 ساكن21807منهم  ساكن 36406، 2013موفى سنة 

بالماء الصالح للشرب عن طرٌق الهندسة   تزوٌهمتم 

.59.9%بذلك تكون النسبة التزود  والرٌفٌة  



اإلنتاج

ًفالحال 



توزٌع المساحات
من مساحة الحبوب  %21أي بنسبة  هك21000: الحبـــــــوب

:موزعة حسب الصنف كما ٌلً  بالوالٌة

هك16000:قمح صلب-                 

هك3000:نــــقمح لٌ-                 

هك2000:رــــــــشعٌ-                 

من مساحة البقول الجملٌة    %24أي حوالً  هك3800:البقول

:موزعة حسب الصنف كما ٌلً بالوالٌة

هك1500:ًــفول عرب-

هك2000:فول مصري-        

هك300:صـــــــــحم-



من مساحة األعالف الجملٌة    %23أي حوالً  هك13800:األعالف       

:حسب الصنف كما ٌلًموزعة  بالوالٌة

هك9000:القرط-

هك500:السٌالج-

هك2000:خضراء اعالف-

هك 2300. :بذور األعالف-

من % 30 عبادة شمس ما ٌمثل حوالً  هك 1000:ةلزراعات الصناعٌا       

.سلجمهك 92و  مساحة الزراعات الصناعٌة بالوالٌة

موزعة حسب  هك4000المساحة الجملٌة حوالً  :المثمرةر ألشجاا       

:الصنف كما ٌلً

هك3550:زٌتون زٌت-

هك400:زٌتون طاولة-

هك5:عنب طاولة-

هك45 اخرىمثمرة  اشجار-





 

من  %22أي حوالً  طن49670 :الحبوب      

.اإلنتاج الجملً للحبوب بالوالٌة

من  %29أي بنسبة طن 6000: البقـــول     

.اإلنتاج الجملً للبقول بالوالٌة

من  %11أي بنسبة طن  68750: األعالف     

.بالوالٌة لالعالفالجملً   االنتاج



مةةن الموةةا س األساسةةية    ةةرا ا اكم اايةةات  تعتبةةر  
التةة  يم ةةن ادتمالتةةا لتوجيةة  األاالةةطة الفةالحيةةة  
 . فقةا للخا يات الطبيعية  المنا ية ل ي منطقة







توزٌع القطٌع حسب الصنف

رأس شركً 5586منها  رأس بقر10593

رأس غنم27600

رأس ماعز6700
 


