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توجد معتمدٌة اوتٌك بالطابق المناخً الرطب و دون الرطب ما عدى    

سٌدي عثمان ،المبطوح،البسباسٌة،الحوٌض،اوتٌك الجدٌدة و:عمادات  

عمادة باش حامبة و التً تنتمً الى الطابق المناخً شبه جاف علوي  

.و متوسط

:و تتمٌزبــ 

مقابل معدل جهوي بكامل  مم 446 :مطار  ألمعدل سنوي ل-          
مم 608 الوالٌة  ٌقدر بـ



معتمدٌــة أوتٌك





  %10ما ٌمثل  هك 37613  :   المساحة الجملٌــــة  
من المساحة الجملٌة  لوالٌة بنزرت

هك 33280   :  المساحة المحترثـة 

هك 2955:  الغاباتمساحة  

 

هك 450 :المراعًمساحة  









التدفػػؽعػدد اآلبػاراسػػػػػـ المائػػػػػػدة
ث/ؿ 

االستغػػػػػالؿ
(ؿ/غ)المموحة (3ـ ـ)المجموع (3ـ ـ) الصناعة (3ـ ـ) الفالحة (3ـ ـ) الشراب 

0.8-13732,340,110,880,021,021.8وادي مجردة 
1.2-1,251.7 1,25 21939,64وادي مجردة 

المائٌـة العمٌقــــة المائـــدات

وادي "مائدتان عمٌقتان هما مائدة أوتٌــــــك بمعتمدٌةتوجد 

" :2وادي مجردة "مائدة  و" 1مجردة

التدفػػؽعػدد اآلبػاراسػػػػػـ المائػػػػػػدة
ث/ؿ 

االستغػػػػػالؿ

(ؿ/غ)المموحة (3ــ )المجموع (3ـ ـ) الصناعة (3ـ ـ) الفالحة (3ـ ـ) الشراب 

0.8-13732,340,110,880,021,021.8وادي مجردة 

1.2-1,251.7 1,25 21939,64وادي مجردة 



المعتمديةاسػػػػػـ المائػػػػػػدة
الموارداآلبػػػػػػػػػػػػػػار

(3ـ ـ)
االستغالؿ 

(3ـ ـ)
نسبة 

االستغالؿ 
)%(

المموحػة 
(ؿ/غ) المجهزة 

بالكهرباء
المجهزة 
بالمازوط

مجموع 
المجهزة

غير 
المجمػوعالمجهزة

عوسجػة غار 
الممح

 -غار الممح 
1.5-10414810893751464712,81832.5أوتيؾ

2.5-911912824032231,41474أوتيػػػػؾمجػػػردة السفمػػى

المائــــدة المائٌـــة السطحٌـــة

غار  عوسجـة" مائدتان سطحٌتان هما مائدة أوتٌــــــك بمعتمدٌةتوجد 

" :مجـــردة السفلــى "مائدة  و" الملح

المعتمديةاسػػػػػـ المائػػػػػػدة

اآلبػػػػػػػػػػػػػػار
الموارد

(3ـ ـ)
االستغالؿ 

(3ـ ـ)
نسبة 

االستغالؿ 
)%(

(ؿ/غ)المموحػة 
المجمػوعغير المجهزةمجموع المجهزةالمجهزة بالمازوطالمجهزة بالكهرباء

1.5-10414810893751464712,81832.5أوتيؾ -غار الممح عوسجػة غار الممح

2.5-911912824032231,41474أوتيػػػػؾمجػػػردة السفمػػى



طاقػة االستيعػػػابالعمػػػػادةالسػػػد التمػػػػػػي
( 3ـ 1000)  

  3ـ 1000الكمية المعبئػة 
مالحظػػػػػػات( 2013ديسمبر )  

منطقة سقويػة49010بسباسيػةفكاريػػػػػػف
مستغػػػؿ468300حويضمػػػػػػػػرة
منطقة سقوية1030300حويضفرطػػػػوط
(ؿ /غ 20) مموحػػة مرتفعػػػػة اندثر تماماعيف غالؿالبػػػػػػالط
(ؿ /غ20) مموحػػة مرتفعػػػػة اندثر تماماعيف غالؿالمنػػػػػارة

التلٌــــــــــــةالســــــــدود 

و هً موزعة حسب  تلٌةخمس سدود  أوتٌــــــك بمعتمدٌةٌوجد 

:العمادة كما ٌلً 

السػػػد 
العمػػػػادةالتمػػػػػػي

طاقػة 
االستيعػػػاب

( 3ـ 1000)  

الكمية المعبئػة 
  3ـ 1000

( 2013ديسمبر )  
مالحظػػػػػػات

منطقة سقويػة49010بسباسيػةفكاريػػػػػػف
مستغػػػؿ468300حويضمػػػػػػػػرة
منطقة سقوية1030300حويضفرطػػػػوط
(ؿ /غ 20) مموحػػة مرتفعػػػػة اندثر تماماعيف غالؿالبػػػػػػالط
(ؿ /غ20) مموحػػة مرتفعػػػػة اندثر تماماعيف غالؿالمنػػػػػارة



كمية المياه المخزنػة المنطقة إسػػػـ البحيػػػرة
المالحظػػػات(3ألؼ ـ)االستغالؿ (3ألؼ ـ)

 3514الحويضواد عيف الصفصاؼ 
 4819الحويضواد الكـو
S100% مترسبةبسباسيةزعػػػػػروة

 8032البسباسيةواد السمارة
 4518البسباسيةشعبة جورج
 3614البسباسيةزويتنة البي
 12048البسباسيةكاؼ الغارؽ
 5522الحويضقورقيبػػػػػػة
 3514الحويضدويميػػػػس

E100% مترسبةالبسباسيةالحنايا السفمػى
 156الحويضالفرتوت
 503201الحويضالرمػػػػػاف

البحٌـــرات الجبلٌــــة

بحٌرة جبلٌة موزعة حسب 12أوتٌــــــك بمعتمدٌةوقع انجاز  

:المنطقة كما ٌلً

كمية المياه المخزنػة المنطقة إسػػػـ البحيػػػرة
(3ألؼ ـ)

ألؼ )االستغالؿ 
المالحظػػػات(3ـ

 3514الحويضواد عيف الصفصاؼ 
 4819الحويضواد الكـو
S100% مترسبةبسباسيةزعػػػػػروة

 8032البسباسيةواد السمارة
 4518البسباسيةشعبة جورج
 3614البسباسيةزويتنة البي
 12048البسباسيةكاؼ الغارؽ
 5522الحويضقورقيبػػػػػػة
 3514الحويضدويميػػػػس

E100% مترسبةالبسباسيةالحنايا السفمػى
 156الحويضالفرتوت
 503201الحويضالرمػػػػػاف





السقوٌةتوزٌـع المساحات 

حوالً  اوتٌك بمعتمدٌةتبلغ المساحة القابلة للري 

من مجموع  %22وهً مساحة تعتبر هامة حٌث تمثل  هك5529

.هك24958التً تبلغ  والمساحات القابلة للري بالوالٌة 

:المساحات السقوٌة كما ٌلً تتوزع

المساحة المستغمػػػةالمساحة المرويػػػػػػةالمساحة القابمػة لمػري

المجمػوعالخاصالعموميالمجمػوعالخاصالعموميالمجمػوعالخاصالعمومي

448510445529493312006133424110015242



المؤشر العاـ %  نسبة االستغػالؿ  بػ 
لموالية

المؤشر العاـ %  نسبة التكثيػػػؼ بػ 
لموالية المجمػوعالخاصالعموميالمجمػوعالخاصالعمومي

59969580%11011511193%

و نسثح التكثيف اإلستغاللنسثح 

 %80مقابم  %95 اوتيك بمعتمدية اإلستغاللتبهغ نسبة 

 %93مقابم  %111كمؤشر عاو نهوالية كما تبهغ نسبة انتكثيف 

.كنسبة تكثيف عامة بانوالية  

: عمومي كما يهي ووتتوزع هذه انمؤشرات بين خاص 

%   بػنسبة االستغػالؿ  
المؤشر العاـ 

%   بػنسبة التكثيػػػؼ لموالية
المؤشر العاـ 

لموالية

المجمػوعالخاصالعموميالمجمػوعالخاصالعمومي

59969580%11011511193%



نسبة التزود بالمــاء الصالــح للشــراب 

فً موفى سنة   اوتٌك بمعتمدٌةٌبلغ  عدد سكان الوسط  الرٌفً 

بالماء   تزوٌهمتم  ساكن4013منهم  ساكن 18996، 2013

.  الصالح للشرب عن طرٌق الهندسة الرٌفٌة

%1.21و بذلك تكون النسبة التزود  



اإلنتاج

ًفالحال 



توزٌع المساحات حسب النوع•

هك 1200من جملح مسادح الذثىب تالىاليح منها % 13أي تنسثح  هك13400:الذثىب -

:موزعة حسب انصنف كما يهي مروي

هك5200:قمخ صلة* 

هك6400  :قمخ لين* 

هك1300    :شعير * 

هك 500:تريتيكال* 

هك مروي1000منها  هك10180: األعالف

هك 100هك فول مصري و 400منها  هك500:البقول الجافة

فول



هك قناريح700منها  هك750:لخضرا

األشجار المثمرج:2375 هك منها 

هك اجاص135هك تفاح و 350



النوعالنباتً حسب  االنتاجتوزٌع 

للوالٌة الجهويمن اإلنتاج  %13بنسبة  اي  طن 28871: الحبوب-

للوالٌة الجهويمن اإلنتاج  %9بنسبة  ايطن 1860: البقول-

للوالٌة الجهويمن اإلنتاج  %16بنسبة  اي طن95060:  األعالف-

للوالٌة الجهويمن اإلنتاج  %8بنسبة  اي طن25000: الخضراوات-

للوالٌة  الجهويمن اإلنتاج  %14بنسبة  اي طن12911:األشجار المثمرة-    

.قوارص طن740 وزٌتون زٌت  طن2600منه 





:تربٌة الماشٌة حسب الصنف

:توزٌع القطٌع حسب الصنف

بالوالٌة من عدد القطٌع الجملً %20أي بنسبة   رأس بقر 9475-

  

من عدد القطٌع الجملً %15أي حوالً رأس غنم  21470-

  

من عدد القطٌع الجملً %8أي حوالً رأس ماعز  1753-

  

من من عدد القطٌع الجملً %11أي حوالً  ارنب ام 300-

  

-1300 خلٌة نحل أي حوالً 6% من عدد القطٌع الجملً






