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 :بــــو تتمٌز 
     

 جهويمقابل معدل  مم705معدل أمطار ٌبلغ حوالً  
مم600 فوقٌللوالٌة  

 

 

الرطب دونو الرطببالطابق المناخً غزالة معتمدٌةتوجد 



معتمديــة غزالـة



ما يمثل هك 45496:             المساحة الجمليــــة      

من المساحة الجملية  لوالية بنزرت  12% 

   

هك 25835 :              المحترثـةلمساحة ا    

هك 13172: الغابات                  مساحة      

هك   4119 :مساحات غير صالحة للزراعة      

هك   2370 :المراعي                 مساحة     

 



محترثة اراضي

مراعي

غابات

مساحات غير صالحة 
للزراعة











طاقـة االستيعـــابالعمــــادةالســـد التمــــــي
( 3م 1000)  

  3م 1000الكمية المعبئـة 
مالحظــــــات( 2013ديسمبر )  

سقويـةمنطقة 56050كاف غرابزراريــــس

:موزعة حسب خاصٌتها كما ٌلً تليةسدود  4وقع انجاز  

، بطاقة استٌعاب سد غزالة  غزالة واحد من السدود الكبرى وهو  بمعتمدٌةٌوجد  

 3ممليون 11. 5 بــــــــــــتقدر 

طاقـة االستيعـــابالعمــــادةالتمــــــيالســـد 
( 3م 1000)  

الكمية المعبئـة 
  3م 1000

( 2013ديسمبر )  
مالحظــــــات

مبرمج لالستغالل لري الحبوب565470بوجريرسيدي امحمـد

مبرمج لالستغالل لري الحبوب715600بوجريرريحـــــــان

سقويـةمنطقة 400250ذواودةبــــــــالرة

سقويـةمنطقة 22501400بوجريرزيتـــــون



:موزعة كاآلتً سبع بحيرات جبلية غزالــــة  بمعتمدٌةٌوجد  

كمية المياه المخزنـة المنطقة البحيـــرة إســـم
المالحظـــات(3ألف م)االستغالل (3ألف م)

 8534حشاد2 العومانواد 

 S مترسبةسيدي منصورالشرشارةواد 

 156ذواودةواد الزيتون

 8534ركـــبمشارقـــة

 14658الدواودةالمراديـــــم

 18574سيدي عيسىسيدي بن بـدر

 11747بوجريرفرع بن نصر





المساحة المستغمـــةالمساحة المرويــــــةالمساحة القابمـة لمـري

المجمـوعالخاصالعموميالمجمـوعالخاصالعموميالمجمـوعالخاصالعمومي

448510445529493312006133424110015242

.هك2215  غزالة بمعتمدٌة للري القابلة المساحة تبلغ

. بالوالٌة للري القابلة المساحات من 9%

  .للمعتمدٌة محترثةال المساحة من  8%

:حسب طبٌعتها إلى السقوٌةو تتوزع المساحات 

المساحة المستغلـــةالمساحة المرويــــــةالمساحة القابلـة للـري

الخاصالعمومًالمجمـوعالخاصالعمومً
المجمـو

ع
المجمـوعالخاصالعمومً

197823722151720245196517012101911



المؤشر العام %  نسبة االستغـالل  بـ 
لموالية

المؤشر العام %  نسبة التكثيـــف بـ 
لموالية المجمـوعالخاصالعموميالمجمـوعالخاصالعمومي

59969580%11011511193%

.للوالٌة عام كمؤشر %93 مقابل %90 :   التكثيف نسبة

الري مياه في االقتصاد لمعدات التجهيز نسبة 

كمؤشر عام للوالٌة %88مقابل  60%

%   بـنسبة التكثيـــف %   بـنسبة االستغـالل  

المجمـوعالخاصالعموميالمجمـوعالخاصالعمومي

8889888910390

.كمؤشر عام للوالٌة %80مقابل    %88:  اإلستغاللنسبة 



:تتوزع هذه المساحات كما ٌلً

  هك1978 : العمومية السقويةالمناطق 
من جملة المساحات العمومٌة 10%              

 يةمائمع امج 20مسٌرة من قبل               

(.الفردوٌنمجمع  وغزالة   مجمع جالطة)              

(مزودة من اآلبار السطحية) هك 237:  الخاصة السقويةالمنطقة 

  من جملة المساحات الخاصة 5%              

              





المزود الرئيسي لمياه الريمصدر المياه

المنطقة السقوية 

العمومية تحت تصرف 

مجمع البركة

المنطقة السقوية العمومية 

تحت تصرف مجمع النجاح

المنطقة السقوية العمومية 

تحت تصرف مجمع 

االمتياز

المنطقة السقوية العمومية تحت تصرف 

مجمع االنطالقة

سد سيدي 
البراق

شركة قنال و أنابيب مياه 
الشمال

هك 620هك 950هك 993هك 1137

 المٌـاه مصـادر حـسب بغزالة العمومٌة السقـوٌة المنــاطق تتـوزع

: التالً بالجدول مبٌن هو كما

غزالة  -مجمع  جالطة 
مجمع 

الفردوين 

مصدر المياه 

المزود 

الرئيسي لمياه 

الري 

م  س ع 

  الطارف

م  س ع الكحلة 

 2الزبوز –
م  س ع قزني 

2  
م  س ع 

 5تسكراية 
ع وادي  سم  

 الزيتون

ع  سم  

  الفردوين

سد سجنان 

شركة استغالل 

قنال و أنابيب 

مياه الشمال 

---(  هك)143(  هك)150(  هك)300(  هك) 175

  (هك)641-------------------سد غزالة 

سد وادي 

الزيتون 
---(  هك)110---------------



العامة للتزوٌد بالماء الصالح للشراب بالوسط النسبة 

الرٌفٌة                              طرٌق الهندسة الرٌفً عن 

71.6%

مجمعا 15: عدد مجامع التنمٌة فً قطاع الماء الصالح للشراب





من  %72بنسبة  اي هك 18600 حوالً: مساحة الزراعات الكبرى

:حسب الصنف كما ٌلً موزعة بالمعتمدٌة المحترثةاألراضً 

:موزعة حسب الصنف كما ٌلً هك 12100: ـــوبــــــــــــالحبــــ

هك  8000:   صلبقمح -                  

هك  1500:  نــــقمح لي-                  

هك   2400:  رــــــــشعي-                  
هك    200:     تريتيكال-                  

:موزعة حسب الصنف كما ٌلً هك 1150:  ولــــــــــــــــــــــالبق        

هك  600:يــفول عرب-

هك  350:فول مصري-           

هك    80:جلبانـــــــــة-

هك  120:حمـــــــــص-                           



من األراضً % 20أي بنسبة  هك4950حوالً  : األشجار المثمرةمساحة 
:موزعة حسب الصنف كما ٌلً بالمعتمدٌة المحترثة

هك   4200            :زيتون زيت- 

هك    300          :زيتون طاولة- 

هك    170                :قوارص-                     

هك     180              :عنب      -                    

هك       80        : وإجاصتفاح  -                    
هك     120 : اخرىأشجار مثمرة -           

:ٌلً كما الصنف حسب موزعة كه5250:فالـــــــــــــــــاألع

هك 3900:             القرط-             

هك   490: خضراء  اعالف-             

هك   200:          السيالج-    
هك   660 :بذور األعالف  -                    

سلجم هك 10 ولفت سكري  هك 59منها  هك 69 :الزراعات الصناعية



من  %2أي بنسبة  هك 580حوالً :  مساحة الخضروات

:موزعة حسب المواسم كما ٌلً بالمعتمدٌة المحترثةالمساحة 
 

بطاطا هك 25 منها هك60:    فصلي اآلخر الموسم

هك200 :         الشتوي الموسم

بطاطا هك60و طماطم هك100 منها هك350 :        الصيفي الموسم





:  الى الجهويوبالمقارنة مع اإلنتاج اإلنتاج حسب النوع ٌتوزع 

:الزراعات الكبرى

  %14أي بنسبة   طن29978: الحبوب*          

%6  أي بنسبة  طن 1300 :  البقول *         

%8أي بنسبة  طن 45640: األعالف*         

 

%8  أي بنسبة طن 25000: راواتـــــــــلخضا

      



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

 .ألفقري حلخيصتي  طحةبتعت  ألطحانيخت  حنل انةق 







:القطيع بالمقارنة مع عدد القطيع بالواليةتوزيع 

%9   حوالً أي       بقر رأس    3368

%16  حوالً أي      غنم رأس  17250

  

%9   حوالً أي     ماعز رأس    2215

%2   حوالً أي         ارنب ام        50

%3   حوالً أي        نحل خلية     700

 


