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معتمدٌة ماطر بالطابق المناخً الرطب و دون توجد   

.الرطب

  :و تتمٌز ب
       

مقابل معدل جهوي  مم533معدل أمطار ٌبلغ   

.مم608للوالٌة   ٌقدر بــ

 



معتمديــة ماطــر



ما يمثل هك 55012:             المساحة الجمليــــة      

من المساحة الجملية  لوالية بنزرت  15% 

هك 42019 :             لمساحة المحترثـة ا     

هك 8646: الغابات                  مساحة      

هك 1750 :مساحات غير صالحة للزراعة      

هك 2260 :المراعي                 مساحة     

 





تعتربربربربربربربرب  ألساسيربربربربربربربربم أل    ربربربربربربربربيم  ربربربربربربربرب      ربربربربربربربرب    •
ألسفالحربربربم ألسعةربربربيثمأ حيربربربر شب ت ربربرب ثي  ربربربا م 
ألس يقربرب   ن ربرب   ربرب  تيمربربا ألسعيربرب  ألسفالحربرب  

. وخة ص  خالل تم ثق ألملست ج  
وبإ  ربربربرب ب ألمل تةربربربربا   ألمليربربربرب ألب أل ربربربربت الل  •

هربربربربربربرط ألل شخربربربربربربم ستشربربربربربرب ي  ح سربربربربربربم ألسشربربربربربربا م 
وإعربربرب ألل ألسربربرب أل و ألسمربربربس ثم لحربربرب أل   مربربرب س  

.فالحيم شو هتيئته 







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

المائيـة العميقــــة المائـــدات
:"2ماطر " و" 1ماطر "هما  مائدتان عميقتان ماطر  بمعتمدٌةٌوجد 

المائيـــة السطحيـــة اتالمائــــد
" العين راس"وهً مائدة مائدة سطحية واحدة  ماطر  بمعتمدٌةتوجد 

التدفػػؽعػدد اآلبػاراسػػػػػم المائػػػػػػدة
ث/ل 

االستغػػػػػالل

(ل/غ)المموحة (3م م)المجموع (3م م) الصناعة (3م م) الفالحة (3م م) الشراب 
0.5-1,472.8 12946,610,70,77ماطر 

0.3-3,511.3 216111,33,440,07ماطر 

اسػػػػػم المائػػػػػػدة
اآلبػػػػػػػػػػػػػػار

الموارد
(3م م)

م )االستغالل 
(3م

نسبة 
االستغالل 

)%(
(ل/غ)المموحػة 

المجهزة المجهزة بالكهرباء
المجمػوعغير المجهزةمجموع المجهزةبالمازوط

1.5-13031444430074486,6683,22.5ماطر رأس العيػن



طاقػة االستيعػػػابالعمػػػػادةالسػػػد التمػػػػػػي
( 3م 1000)  

  3م 1000الكمية المعبئػة 
مالحظػػػػػػات( 2013ديسمبر )  

سقويػةمنطقة 56050كاؼ غرابزراريػػػػس

التليــــــــــــةالســــــــدود 
و هً موزعة حسب العمادة  تلٌةثالث سدود ماطر  بمعتمدٌةٌوجد 

:كما ٌلً 

طاقػة االستيعػػػابالعمػػػػادةالسػػػد التمػػػػػػي
( 3م 1000)  

  3م 1000الكمية المعبئػة 
مالحظػػػػػػات( 2013ديسمبر )  

منطقة سقويػة900500بهايػػػػةفريطيسػػػة

منطقة سقويػة843500بومخيمػةقمتػػػػػػػػػػة

سقويػةمنطقة 400300بومخيمػةقصعػػػػػػة



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

البحيـــرات الجبليــــة

موزعة حسب المنطقة تسع بحٌرات جبلٌة ماطر  بمعتمدٌةٌوجد 

:كما ٌلً

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

 7831بومخيمية1 العومانواد 

E مترسبةنفػػاتمسفطين

S100% مترسبةبني داودواد الكوشة

E100% مترسبةبهايػةواد بسارية

 11245قصة البايواد االحمر

 5522بهايػةالنشمػػػػػػػة

 9638ترقػػػالشالمعيػػزة

R تغذيةترقػػػالشالمطػػػػوبة

في طور االنجػػازترقػػػالشالخروبػػػػة



المساحة المستغمػػػةالمساحة المرويػػػػػػةالمساحة القابمػة لمػري

المجمػوعالخاصالعموميالمجمػوعالخاصالعموميالمجمػوعالخاصالعمومي

448510445529493312006133424110015242

السقويةتوزيـع المساحات 

وهً تمثل  هك2563ماطر  بمعتمدٌةتبلغ المساحة القابلة للري 

التً  ومن مجموع المساحات القابلة للري بالوالٌة  %10حوالً 

.  هك24958تبلغ 

:المساحات السقوٌة كما ٌلً  تتوزع

المساحة المرويػػػػػػةالمساحة القابمػة لمػري

المجمػوعالخاصالعموميالمجمػوعالخاصالعمومي

2374189256320001742174



المؤشر العام %  نسبة االستغػالل  بػ 
لموالية

المؤشر العام %  نسبة التكثيػػػؼ بػ 
لموالية المجمػوعالخاصالعموميالمجمػوعالخاصالعمومي

59969580%11011511193%

و نسبة التكثيف اإلستغاللنسبة 

 %80 مقابل %81  ماطر بمعتمدٌة اإلستغالل نسبة تبلغ

 مقابل %85 التكثٌف نسبة تبلغ كما للوالٌة عام كمؤشر
.بالوالٌة عامة تكثٌف كنسبة 93%

:عمومي كما يلي ووتتوزع هذه المؤشرات بين خاص 

% نسبة التكثيػػػؼ بػ %  نسبة االستغػالل  بػ 

المجمػوعالخاصالعموميالمجمػوعالخاصالعمومي

909081849285



نسبة التزود بالمــاء الصالــح للشــراب

 موفى فً ماطر بمعتمدٌة الرٌفً الوسط سكان عدد ٌبلغ 

 تم ساكن 12305 منهم ساكن 16852 ،2013 سنة

 الهندسة طرٌق عن للشرب الصالح بالماء تزوٌدهم

 نسبة مقابل  %01.73 التزود نسبة تكون وبذلك الرٌفٌة

.%9.49بــ تقدر بالوالٌة تزود



اإلنتاج

يفالحال 



المساحاتتوزيع 
من مساحة الحبوب  %22أي بنسبة  هك22300: الحبـــــــوب

:موزعة حسب الصنف كما ٌلً  بالوالٌة

هك15150:قمح صلب-                 

هك4550:نــــقمح لٌ-                 

هك1800:رــــــــشعٌ-                 

هك800:  ٌتٌكالرت-                 

من مساحة البقول الجملٌة    %20أي حوالً  هك3380:البقول

:موزعة حسب الصنف كما ٌلً بالوالٌة

هك1300:ًــفول عرب-

هك1980:فول مصري-        

هك100:صـــــــــحم-



من مساحة األعالف   %22أي حوالً  كه13600:األعالف       

:حسب الصنف كما ٌلًموزعة  الجملٌة  بالوالٌة

هك6000:القــــــــــــــــرط-

هك2200:السٌـــــــــــــالج-

هك2200:اعالف خضراء-

هك3200:بذور األعــالف-
      

 60لفت سكري و هك  97 منها هك 177:لزراعات الصناعيةا      

.سلجمهك 

        



موزعة  هك3900المساحة الجملٌة حوالً  :المثمرةاألشجار         

:حسب الصنف كما ٌلً

هك2800:ون زٌتـــــــــــــزٌت-

هك272:ةـــــــــــزٌتون طاول-

هك350:نب ــــــــــــــــــــــع-

 هك210:لــــــــــــــــــــــــوز-                

هك67:قـــــــــــــــــوارص-                

هك170 :أشجار مثمرة اخرى-

من غراسات االجاص وقع قلعها فً هك  140حوالً : مالحظة

.الفترة االخٌرة بعد اصابتها بمرض اللفحة النارٌة
:الخضراوات        

هك 5: الخضر االخر الفصلٌة -                   

  30ثوم،  هك 50منها هك  91: الخضر الشتوٌة -                   

. هك قنارٌة 3جلبانة،  هك





 

من  %24أي حوالي طن  52760 :الحبوب      

.للوالية الجهوياإلنتاج 

من  % 24أي بنسبة  طن4955: البقـــول     

.للوالية الجهوياإلنتاج 

  % 35أي بنسبة طن  209700: األعالف     

.للوالية الجهوي االنتاجمن 



 

 

 %4أي حوالي طن 12000 : الخضراوات        

.للوالية الجهويمن اإلنتاج 

أي بنسبة طن  3840: الزراعات الصناعية         

.للوالية الجهويمن اإلنتاج  % 71

       

أي بنسبة طن  14664: األشجار المثمرة        

.للوالية الجهوي االنتاجمن  % 16



اررا طحاورريألس طيةيةررت    خرر ط ا طكانياترري   تعتبرر   
طحترري كانررا ادتايلترري حتألنترر  طياالررة  طح ر  ترر   

 .ألفقري حلخيصتي  طحةبتعت  ألطحانيخت  حنل انةق 







تربية الماشية حسب الصنف

من عدد القطٌع الجملً  بالوالٌة  %9أي بنسبة   رأس بقر 4251

من عدد القطٌع الجملً %16أي حوالً رأس غنم  23350

  

من عدد القطٌع الجملً   %9أي حوالً رأس ماعز  2075

ًمن عدد القطٌع الجمل %75أي حوالً  طيردواجن 400000

من من عدد القطٌع الجملً   %4أي حوالً  ارنب ام 100

من عدد القطٌع الجملً   %2أي حوالً  خلية نحل 500




