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 الرطب دون الرطب و :الطابق المناخً

 مم 673حوالً  : المعتمدٌة معدل أمطار

  مقابل

مم 600 فوقٌ  :لوالٌة با االمطارمعدل  



بنزرت الجنوبٌةمعتمدٌــة 



  هك 40807:    الجملٌــةالمساحة 

:منها

محترثـة مساحة   هك 22000

غابات  هك 14700

بنزرتلوالٌة   الجملٌةمن المساحة  11%



اراضً محترثة
54%

غابات
36%

مساحات أخرى
10%







 هك  22327 : مساحة المستغالت الفالحٌة

(%8) هك 1764: هك       5الى  0من  

(%12)هك  2569 :    هك  10الى  5من 

(%43) هك 9687 :هك    50الى  10من 

(%37) هك 8307:      هك   50أكثر من 

المستغالت الفالحٌة بالوالٌةمن % 10







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

 .ألفقري حلخيصتي  طحةبتعت  ألطحانيخت  حنل انةق 















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

السطحٌـــةالمائٌـــة  ةالمائــــد

«القرعوادي »مائدة واحدة و هً مائدة 

المائدة
الموارداآلبار

3م م
اإلستغالل

3م م
نسبة

 اإلستغالل
%

المموحة
ل/غ المجهزة 

كهرباء
المجهزة 

مازوط
مجموع 
المجهزة

غير 
المجموعمجهزة

وادي 
– 277928614543132.4180.31القرع 3

 431: عدد اآلبار 



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  ةالمائــــد

«وادي القرع»مائدة واحدة و هً مائدة 

المائدة

عـدد 

اآلبـار

الموارد 

م  الجملٌة

  3م

اإلستغــالل
الشراب  

3مم 

الفالحة 

3مم 

المجموع  

3مم 
(ل/غ)الملوحة 

القرع وادي

 
170,90,20,380,580.35-2.4
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طاقػة االستيعػػػابالعمػػػػادةالسػػػد التمػػػػػػي
( 3م 1000)  

  3م 1000الكمية المعبئػة 
مالحظػػػػػػات( 2013ديسمبر )  

سقويػةمنطقة 56050كاؼ غرابزراريػػػػس

الجبلٌــــة البحٌـــرات 

بحٌرة جبلٌة 16

البحٌرة إسم
طاقة الخزن بعد طرح 

(3ألف م )الترسبات 

االستغالل  

(3ألف م )
المالحظات

10442واد القرع

610442ب -الشطٌبواد 

S100%مترسبةواد النٌة

229واد المّرة

4819POLLUEواد المرازٌق

9036واد المعو

6024عٌن الّسردوك

6024واد الصفصاف

S100%مترسبةواد الكرٌمة

6024واد المٌو

12048واد حصحاصٌة

11044بنً وذٌل

Eتغذٌة تغذٌةالمشرع

3614كاف الذٌبة

270108الحمٌمٌن

14056وادي دار الرمل







المساحة المستغمػػػةالمساحة المرويػػػػػػةالمساحة القابمػة لمػري

المجمػوعالخاصالعموميالمجمػوعالخاصالعموميالمجمػوعالخاصالعمومي

448510445529493312006133424110015242

هك1037 : بالمعتمدٌة للري القابلة المساحة

:إلى طبٌعتها حسب تتوزع

المساحة المستغلـــةالمساحة المروٌــــــةالمساحة القابلـة للـري

المجمـوعالخاصالعمومًالمجمـوعالخاصالعمومًالمجمـوعالخاصالعمومً

8541831037700180880650178828

السقوٌةتوزٌـع المساحات 



المؤشر العام %  نسبة االستغػالل  بػ 
لموالية

المؤشر العام %  نسبة التكثيػػػؼ بػ 
لموالية المجمػوعالخاصالعموميالمجمػوعالخاصالعمومي

59969580%11011511193%

للوالٌة عام مؤشر  %78 مقابل %80 : اإلستغالل نسبة

%   بـنسبة التكثٌـــف %   بـنسبة االستغـالل  

المجمـوعالخاصالعمومًالمجمـوعالخاصالعمومً

769780829885

السقويةمؤشرات المنطقة 

للوالٌة عام مؤشر %90 مقابل %85 :  التكثٌف نسبة

:تتوزع بين خاص و عمومي كما يلي



%90 :الري مٌاه فً باإلقتصاد التجهٌز نسبة

تم الترفٌع فً قٌمة المنحة

هك /د 2500من  

هك/ د 6000إلى 



  %2.33: نسبة التزود بالمعتمدٌة 

%41:    بالوالٌة نسبة التزود 

13:  عدد المجامع             

نسبة التزود بالمــاء الصالــح للشــراب

عن طرٌق الهندسة الرٌفٌة





:توزٌع المساحات

 هك 9400 :الحبـــــــوب   

:موزعة حسب الصنف كما ٌلً

هك 6900 :قمح صلب-

هك   1650 :   قمح لٌن-

  هك     600:       شعٌر-

 هك  250:    ترٌتكال-

بالمعتمدٌة المحترثةالمساحة من % 42

  من مساحة الحبوب بالوالٌة%  9



هك1600 :  الجافة البقول   

هك 200 : عربًفول        هك  1400 :   مصريفول  

هك 5670 : األعالف   

هك 500:         السٌالجهك       3900:            القرط

هك 370: بذور االعالفهك         900:أعالف خضراء 

من مساحة البقول الجملٌة  بالوالٌة %  9

الجملٌة  بالوالٌة ألعالف من مساحة ا%  9



 هك 1660: األشجار المثمرة

     
:منها

هك 1400: زٌتون زٌت  -      

هك    80: زٌتون طاولة -      

هك   37:  عنب         -      

الزٌتً بالوالٌة السلجممن مساحة %  13,5 حوالً

سلجم هك 45,25: الزراعات الصناعٌة



 هك  800 : الخضروات

هك   15: الخضر اآلخر فصلٌة -

هك  180:       الخضر الشتوٌة -

هك 600:  ة      الصٌفٌ خضرال-

طماطمهك  150منها 

هك     5: توابل                 ال-




