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• FERRYVILLE
1897 à 1957

• MENZEL-BOURGUIBA
1957 à aujourd'hui



 الرطب دون الرطب و :الطابق المناخً

 مم 563حوالً  : المعتمدٌة معدل أمطار

  مقابل

مم 600 فوقٌ  :لوالٌة با االمطارمعدل  



معتمدٌــة منزل بورقٌبة



 هك12067 حوالً:   المساحة الجملٌــة

(من المساحة الجملٌة  لوالٌة بنزرت 3%)

:منها

محترثـة مساحة   هك   9600







Echelle: 1 90.000



 هك  10370 : مساحة المستغالت الفالحٌة

(%5) هك   468: هك       5الى  0من  

(%46)هك  4795 :هك      10الى  5من 

(%16) هك 1613 :هك    50الى  10من 

(%34) هك 3494: هك        50أكثر من 

المستغالت الفالحٌة بالوالٌةمن % 5

















عػدد اسػػػػػم المائػػػػػػدة
اآلبػار

التدفػػؽ
ث/ل 

االستغػػػػػالل
م ) الشراب 

(3م
م ) الفالحة 

(3م
م ) الصناعة 

(3م
م )المجموع 

(3م
المموحة 

(ل/غ)
0.3-1,490.8 2047,251,280,21جومين االعمى
0.5-0,390.7 612,370,290,1وادي الطين

المائٌـــة السطحٌـــة اتالمائــــد

«منزل بورقٌبة»مائدة 

«وادي بن حسٌن»مائدة 

المائدة
الموارداآلبار

3م م
اإلستغالل

3م م
نسبة

 اإلستغالل
%

المموحة
ل/غ المجهزة 

كهرباء
المجهزة 

مازوط
مجموع 
المجهزة

غير 
المجموعمجهزة

منزل 
– 2449433840073821.6984.51.5بورقيبة 2

وادي بن 
– 282250409010.48481حسين 2



عػدد اسػػػػػم المائػػػػػػدة
اآلبػار

التدفػػؽ
ث/ل 

االستغػػػػػالل
م ) الشراب 

(3م
م ) الفالحة 

(3م
م ) الصناعة 

(3م
م )المجموع 

(3م
المموحة 

(ل/غ)
0.3-1,490.8 2047,251,280,21جومين االعمى
0.5-0,390.7 612,370,290,1وادي الطين

العمٌقةالمائٌـــة  اتالمائــــد

«منزل بورقٌبة»مائدة واحدة و هً مائدة 

المائدة

عـدد 

اآلبـار
الموارد 

  3م م الجملٌة

اإلستغــالل
الشراب  

3مم 

الفالحة 

3مم 

الصناعة

3مم 

المجموع  

3م م

الملوحة 

(ل/غ)

منزل 

بورقٌبة
5830,071,30,331,620.8-2.1





طاقػة االستيعػػػابالعمػػػػادةالسػػػد التمػػػػػػي
( 3م 1000)  

  3م 1000الكمية المعبئػة 
مالحظػػػػػػات( 2013ديسمبر )  

سقويػةمنطقة 56050كاؼ غرابزراريػػػػس

3مألف  860 بطاقة جملٌة تقدر بــ «قنٌن»و هو سد  واحد سد تلً 

السدود التلٌة

الســـد 

العمــــادةالتلــــــً

طاقـة االستٌعـــاب 

( 3م 1000) 

الكمٌة المعبئـة

3م 1000

2860600قبطنة قنٌـــــــــن





طاقػة االستيعػػػابالعمػػػػادةالسػػػد التمػػػػػػي
( 3م 1000)  

  3م 1000الكمية المعبئػة 
مالحظػػػػػػات( 2013ديسمبر )  

سقويػةمنطقة 56050كاؼ غرابزراريػػػػس

البحٌـــرات الجبلٌــــة 

«واد طلٌبة»بحٌرة   

«الشاقً»بحٌرة  

البحٌرة إسم
طرح طاقة الخزن بعد 

(3ألف م )الترسبات 

االستغالل  

(3ألف م )
المالحظات

S 100%مترسبةواد طلٌبة

146الشاقً





المساحة المستغمػػػةالمساحة المرويػػػػػػةالمساحة القابمػة لمػري

المجمػوعالخاصالعموميالمجمػوعالخاصالعموميالمجمػوعالخاصالعمومي

448510445529493312006133424110015242

هك327 : بالمعتمدٌة للري القابلة المساحة

:إلى طبٌعتها حسب تتوزع

المساحة المستغلـــةالمساحة المروٌــــــةالمساحة القابلـة للـري

المجمـوعالخاصالعمومًالمجمـوعالخاصالعمومًالمجمـوعالخاصالعمومً

1092183272520022518205223

السقوٌةتوزٌـع المساحات 



المؤشر العام %  نسبة االستغػالل  بػ 
لموالية

المؤشر العام %  نسبة التكثيػػػؼ بػ 
لموالية المجمػوعالخاصالعموميالمجمػوعالخاصالعمومي

59969580%11011511193%

للوالٌة عام مؤشر  %78 مقابل %68 : اإلستغالل نسبة

%   بػنسبة التكثيػػػؼ %   بػنسبة االستغػالل  
المجمػوعالخاصالعموميالمجمػوعالخاصالعمومي

179468239269

السقويةمؤشرات المنطقة 

للوالٌة عام مؤشر %90 مقابل %69 :  التكثٌف نسبة

:تتوزع بين خاص و عمومي كما يلي





:توزٌع المساحات

 هك 6045 :الحبـــــــوب   

:موزعة حسب الصنف كما ٌلً

هك 5190 :قمح صلب-

هك   650 :   قمح لٌن-

  هك   150:       شعٌر-

  هك      55:    ترٌتكال-

بالمعتمدٌة المحترثةالمساحة من % 63



هك800 :   البقول   

هك 600 :فول مصري        هك 130 :  فول عربً  

هك 10 :جلبانة               هك   60 :        حمص 

هك 1866 : األعالف   

هك 80:بذور األعالفهك       1460:            القرط

هك 80:        السٌالجهك         246:أعالف خضراء

من مساحة البقول الجملٌة  بالوالٌة %  5

الجملٌة  بالوالٌة ألعالف من مساحة ا%  3



 هك 660: األشجار المثمرة

:منها    

هك 510: زٌتون زٌت  -      

هك   15: زٌتون طاولة -      

هك  22 :     قوارص -      

هك   83:  عنب         -      

بالوالٌة الجملٌةالزٌتً  السلجممن مساحة %  28 حوالً

سلجم هك 93: الزراعات الصناعٌة



 هك  220 : الخضروات

هك   20: الخضر اآلخر فصلٌة -

هك  100:       الخضر الشتوٌة -

هك 100:  ة      الصٌفٌ خضرال-

فلفل  هك20طماطم و هك  30منها 


