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  و الرطبغار الملح  بالطابق المناخً  معتمدٌةتوجد 

 الىالتً تنتمً غار الملح بحٌرة ما عدى  الرطب دون

.  متوسط وشبه جاف علوي الطابق المناخً 

  :بــــو تتمٌز 

 جهويمقابل معدل  مم573معدل أمطار ٌبلغ حوالً      

مم600 فوقٌللوالٌة   
 



معتمديــة غار الملح



ما يمثل  هك 12980 حوالي:   المساحة الجمليــة     
.من المساحة الجملية  لوالية بنزرت  3.5%

هك 7150:              المحترثـة لمساحةا     

هك 1620 :                  الغابات مساحة     

هك 270 : للزراعة صالحة غير مساحات     

هك 50 :                 المراعي مساحة    

هك 3890 :                 بحيراتال مساحة    





Echelle: 1 90.000







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

المائيـــة السطحيـــة اتالمائــــد

 (أوتٌك معتمدٌة مع باإلشتراك) الملح غار بمعتمدٌة توجد

 تتمٌز و " الملح غار عوسجـة " مائدة هً واحدة سطحٌة مائدة

:ب

اآلبػػػػػػػػػػػػػػار
الموارد

(3مم ) 
االستغالل

(3مم ) 
نسبة 

االستغالل 
)%(

المموحػة 
(ل/غ)

المجهزة 
بالكهرباء

المجهزة 
بالمازوط

مجموع 
المجهزة

غير 
المجمػوعالمجهزة

10414810893751464712,81832.5-1.5



طاقػة االستيعػػػابالعمػػػػادةالسػػػد التمػػػػػػي
( 3م 1000)  

  3م 1000الكمية المعبئػة 
مالحظػػػػػػات( 2013ديسمبر )  

سقويػةمنطقة 56050كاؼ غرابزراريػػػػس

التليــــــــــــةالســــــــدود 

بطاقة جملٌة  تليةسدود  3غار الملح  بمعتمدٌةٌوجد         

:كما ٌلً العماداتموزعة حسب  3مليون م 1.8تقدر بــ

 العمــــادة الســـد التلــــــي
طاقـة االستيعـــاب

 ( 3م 1000)  

290  عوسجـة  خمخامـــــة

600  عوسجـة  نشمة

910  عوسجـة  الخربة



المساحة المستغمػػػةالمساحة المرويػػػػػػةالمساحة القابمػة لمػري

المجمػوعالخاصالعموميالمجمػوعالخاصالعموميالمجمػوعالخاصالعمومي

448510445529493312006133424110015242

السقويةتوزيـع المساحات            

. هك1334  الملح غار بمعتمدٌة للري القابلة المساحة تبلغ

 بالوالٌة للري القابلة المساحات مجموع من %14 تمثل   

  .للمعتمدٌة الجملٌة المساحة من  %27 تمثل   

:إلى طبٌعتها حسب السقوٌة المساحات تتوزع و

 
المساحة المستغمػػػةالمساحة المرويػػػػػػةالمساحة القابمػة لمػري

المجمػوعالخاصالعموميالمجمػوعالخاصالعموميالمجمػوعالخاصالعمومي

212613053431282016904510198013003280





تتـوزع المنــاطق السقـوٌة العمومٌة بغار الملح حـسب 

 :مصـادر المٌـاه كما هو مبٌٌن بالجدول التالً

  مصدر المياه
المزود الرئيسي 

  لمياه الري

 السقويةالمنطقة 

العمومية 

  بالطويبية

 السقويةالمنطقة 

  بعوسجةالعمومية 

 السقويةالمنطقة 

  بالزواوينالعمومية 

 المنطقة السقوية

  بباجوالعمومية 

سد سيدي سالم 

 عبر قنال مجردة

شركة قنال و 

  أنابيب مياه الشمال

  هك 505  هك 677  هك 620  هك 324



المؤشر العام %  نسبة االستغػالل  بػ 
لموالية

المؤشر العام %  نسبة التكثيػػػؼ بػ 
لموالية المجمػوعالخاصالعموميالمجمػوعالخاصالعمومي

59969580%11011511193%

و نسبة التكثيف اإلستغاللنسبة 

.للوالٌة عام كمؤشر %80 مقابل %95 : اإلستغالل نسبة      

 

للوالٌة عام كمؤشر %93 مقابل %131 :التكثيف نسبة      

:عمومي كما يلي ووتتوزع هذه المؤشرات بين خاص 

%   بػنسبة التكثيػػػؼ %  بػنسبة االستغػالل  
المجمػوعالخاصالعموميالمجمػوعالخاصالعمومي

949795133127131



تم تجهٌز حوالً 89 % من جملة المناطق السقوٌة بالجهة 

بالمعدات المقتصدة لمٌاه الري

ٌبلغ عدد مجامع التنمٌة المسٌرة للمناطق السقوٌة 

العمومٌة بمعتمدٌة غار الملح  04 مجامع



نسبة التزود بالمــاء الصالــح للشــراب

 سنة موفى فً الرٌفً بالوسط القاطنٌن السكان عدد         

 ساكن 9990 ،2013

ساكن 604 :الرٌفٌة الهندسة بخدمات المنتفعٌن عدد          

 

 بالوسط للشراب الصالح بالماء للتزوٌد العامة النسبة         

%6 الرٌفٌة الهندسة طرٌق عن الرٌفً





:حسب الصنف ع المساحاتـــتوزي

من  %35بنسبة  اي هك2480 حوالً: مساحة الزراعات الكبرى

:حسب الصنف كما ٌلً موزعة بالمعتمدٌة المحترثةاألراضً 

:موزعة حسب الصنف كما ٌلً هك 1200 :الحبـــــــوب

هك300:قمح صلب-                  

هك300:نــــقمح لي-                  

هك400:رــــــــشعي-                  

هك200:   تريتيكال-                  

        

:موزعة حسب الصنف كما ٌلً هك230:البقول        

هك180:يــفول عرب-

هك40:   فول مصري -         

هك10:صـــــــــحم-



:حسب الصنف كما ٌلًموزعة  كه1050:األعالف       

هك550:             القرط-

هك450: خضراء  اعالف-

هك 50:          السيالج-

              

من األراضً % 8أي بنسبة  هك600حوالً  : األشجار المثمرةمساحة 

:موزعة حسب الصنف كما ٌلً بالمعتمدٌة المحترثة

هك210          :زيتون زيت-

هك15         :زيتون طاولة-

هك40        :قــــــــوارص-                     

هك50           :ب ــــــــعن-

هك70:        اجاص وتفاح -                   

هك100:     لــــــــــــــــــوز-                   

هك115 :أشجار مثمرة أخرى-         



من  %39أي بنسبة  هك 2800حوالً :  مساحة الخضروات

:موزعة حسب المواسم كما ٌلً بالمعتمدٌة المحترثةالمساحة 

 

  بنسبة أي  هك175 منها أنجز هك210 برمجة تمت :فصلي اآلخر الموسم

.بطاطا هك80 منها 83%

   هك 490 منها أنجز هك 600 برمجة تمت : والربيعي الشتوي الموسم

.(متواصلة االنجازات ) %81 بنسبة أي قنارية هك150 منها

  بنسبة بطاطا هك200 منها أنجزت هك200 برمجة تمت :البدري الموسم

100%

 بطاطا هك300 منها انجز و هك 1800 برمجمة تمت : الصيفي الموسم

(الموسم انطالق بداية في(%17 بنسبة أي



المعتمدٌةتوزٌع مساحات 





النباتي حسب النوع االنتاجتوزع 

: الىٌتوزع اإلنتاج حسب النوع   

:الزراعات الكبرى

   طن2582:          الحبوب*          

  طن220  :           البقول*         

  طن9580  :        األعالف*         

 

من % 18بنسبة  اي طن55000: لخضراواتا

 للوالٌة الجهوياإلنتاج 

      



 

%6بنسبة   اي طن 5189: األشجار المثمرة

للوالٌة الجهويمن اإلنتاج                  

طن 34: زٌتون الطاولة*                

طن 270:  زٌتون الزٌت*                

طن 570:       القوارص*               

        



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         
:توزيع القطيع بالمقارنة مع عدد القطيع بالوالية

%5       حوالً أي بقر رأس2200

%2     حوالً أي غنم رأس 3700

   

%2       حوالً أي ماعز رأس 460

%22  حوالً أي طيردواجن 118800

%11           حوالً أي ارنب ام 300

%3         حوالً أي نحل خلية 700


