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 تحليلي ملخص .0
 

رة االزراعي بوز بلإلحصلءو المستغلين الزراعيين أحد االنشطة االعتيلدية لإلدارة المالفة  األسريشال المسح حول 

و  تمرد وديلوفير البيلنلت حول المؤكشرات الرئيسية المتعلقة بللمسلحلت المزروعة و يهدف هذا المسح إلى تو .الزراعة

 .الزراعي اإلنتلج

 

 األولالمرور  طالقعند بداية ان 4112خالل كشهر سبتمبر  4116ـ4112المسح للحملة الزراعية  اهذ أنشطةو قد انطلقت 

تلريخ نهلية المرور  4116لتنتهي بداية كشهر يوليو ( لمرويالمطري ادييري و ا)الزراعية لموسم الخريف  طاألنمللال من 

 .الثلني للحملة الصيفية

 

كشهدت و . بوضعية زراعية ــ رعوية مرضيةعلى الخصوص قد تميزت  4116ـ4112أن الحملة الزراعية  ننبهو 

بشال  جلوزتت أنهل 4112التسلقطلت المسجلة لغلية اكتوبر  تراكمحيث بين  ،نيالتسلقطلت توزعل جغرافيل و زمنيل جيد

 .4111إلى  1981 الممتدة من لفترةالتسلقطلت لمتوسط و كذا  4114تسلقطلت  ملحوظ

 

 مزروعة تصل إجملليةمسلحة من تقدير على المستوى الوطني  4116ـ4112النتلئج النهلئية للحملة الزراعية  مانتو قد 

و  4111ـ4111) األخيرةهاتلرا لمتوسط الخمسية  449.198 مقلبل، (دون تمييز بين األنملط الزراعية)هاتلرا  481.933

 .على التوالي %.41و % 14أي بزيلدة  4112ـ4114هاتلرا للحملة  441.841و (  4112ـ4114

 

طن  883.833الوطني الخلم بحوالي  اإلنتلجر يتقدمن  نالزراعييو المستغلين  األسرلمسح حول النتلئج النهلئية لكمل مانت 

و  4111ـ4111) األخيرةمقلرنة بمتوسط الخمسية % 13دة أي بزيل (لحتسلب كل أنواع الحبوب دون تمييزب)من الحبوب

 .4112ـ4114مقلرنة بحملة %  9و بنقصلن ( 4112ـ4114

 

مقلرنة بمتوسط % 13 اي بزيلدة( من القمح اإلنتلجيشمل )طن  555.323 بحواليفي المروي الوطني الخلم  اإلنتلجيقدر  إذ

 .4112ـ4114مقلرنة بللحملة % 42و تراجع بنسبة  األخيرة الخمسية

 

مقلرنة % 14من الحبوب التقليدية أي بزيلدة  طن 002.381 الوطني الخلم بحوالي اإلنتلجفقد قدر بللنسبة للمطري أمل 

 .4112ـ4114مقلرنة بحملة % 22و تراجع بنسبة  األخيرةبمتوسط الخمسية 

 

و  األخيرةمقلرنة بمتوسط الخمسية % 14أي بزيلدة  طن 551.221 لفي من الحبوب بحواليالوطني الص اإلنتلجو تم تقدير 

 .4112ـ4114مقلرنة بللحملة السلبقة % 3تراجع بنسبة 
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 مقدمةال .5
 

كل سنة، منذ و المستغلين الزراعيين  األسرالمسح حول  بإنجلزالزراعي  اإلعالمو  بلإلحصلءاتدارة المالفة تقوم اإل

 .الزراعية وتقييم الحملةالمؤكشرات الرئيسية لمتلبعة  استنبلطبغية  أنشطتهل االعتيلدية،لر ، في إط1999

 

 :و المستغلين الزراعيين إلى ثالثة اهداف رئيسية  األسريهدف المسح حول 

 

  ؛(في اكتوبر وملرس من كل سنة)لحصلد لتوفير تخمينلت  -

 ؛(سنة لأغسطس من ك-يوليو)كل حملة إعطلء تقديرات نهلئية لإلنتلج من الحبوب عند نهلية  -

 .بيلنلت الحملة الزراعيةفي ثقة المستوى تحسين  -

 

و هو مل يعين و بشال . حصلءات الزراعيةز و تحيين قلعدة بيلنلت مصلحة اإلو بصفة علمة فلن نتلئج المسح تسهم في تعزي

سنويل من طرف لجنة برمجة الغذاء في  لصدارهإ ي يتمتللحبوب النهلئية و المتوقعة ال الموازنة السنويةعداد إمنتظم على 

 .إطلر متلبعة األمن الغذائي

 

  :مقدمةو تحليلي جزاء بلإلضلفة إلى ملخص أ، ثالثة 4116ـ4112يشمل هذا التقرير و المخصص للحملة الزراعية 

 

 ؛ 4116ـ4112العلم للحملة الزراعية  اإلطلريعرض  األولالجزء  .أ 

( و المردودية اإلنتلجالمسلحلت المزروعة، )الزراعية فصل عن نتلئج الحملة الجزء الثلني مخصص لتقديم م .ب 

 ؛الضروريةنملط الزراعية بلإلضلفة إلى أهم التعليقلت ألحسب المحلصيل و ا

جداول منهجيته و وين الزراعيين و المستغل األسرذة عن المسح حول الجزء الثللث مخصص للمحقلت و تشمل نب .ج 

نتلئج المسح لمختلف الحمالت  مع و مقلرنتهل معرفة بعض التفلصيلأن تسهل على القلرئ  النتلئج التي من كشأنهل

 .الزراعية
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 5102ـ5102اإلطلر العلم للحملة الزراعية  .8
 

   تسلقطلت المطريةال   
 

و ( مم 084مة مقل)على مستوى واليلت كوركول  2105لقد تم تسجيل اول تسلقطلت مهمة لهذا الموسم في كشهر يوليو 

 036جياني )و الحوض الشرقي ( مم 047بلركيول )و لعصلبه ( مم 061انجلجبني )و لبراكنه ( مم 077كوري )كيديملغل 

 .(و مالنيل زمنيل األمطلرتوزيع انظر الجدول الملحق المتعلق ب) ةكشهر الموالياأل فيو تواصلت بشال متزايد (. مم
 

تشالة إلى تسجيل تسلقطلت معتبرة و ذات كثلفلت متبلينة على مستوى جميع واليلت ادت الغيوم المخالل الفترة الملطرة 

كمل هول الحلل في مقطع لحجلر في  ،مم 221 األحيلنفي بعض  أغسطسخالل كشهر  تراكم التسلقطلت تجلوزإذ  الوطن

 .لبراكنه
 

و كذا متوسط  2104 في مستواهل واسعبشال  تنهلية اكتوبر وضعية جد مرضية تجلوزالتراكمية  و قد بينت الحصيلة

مطلر جيدا على مستوى جميع الواليلت لتوزع الجغرافي و الزمني لهذه األو كلن ا. 2101ـ0880التسلقطلت للفترة 

 .للفلئضةب إجملال الوضعية تحيث وصف ،الزراعية الرعوية مع توقفلت طفيفة لألمطلر
 

بيد أن تراجعل طفيفل تمت . ة، تحسنل مقلرنة بللسنة الملضية، رغم البداية المتأخر2105قد اظهر موسم الخريف لـ و

كبر تراجع على مستوى أتم تسجيل قد و . للوضعية العلديةبو 2104سنة بمالحظته على مستوى بعض منلطق البالد مقلرنة 

 : المنلطق التللية 

  (مم 83)جياني :  الحوض الشرقي 

  (مم 54عين فربه : ) الحوض الغربي 

  (مم 085ومبو ) :  كيديملغل 

  (مم 42تجاجة : )  تالنت 

  (مم 38االك : )  لبراكنه 

  (مم 022توفوندي سيفه : )  كوركول 

  (مم 71كرمسين : )  اترارزه 

  (.مم 30مم و أوجفت  40كشنقيط : )  آدرار 

 

 الهيدرولوجية ظروف ال 
 

 :حسب الواليلت % 011إلى  81نسب امتالء السدود مل بين لقد تراوحت 
 

 ؛%111ـ % 81: ض الشرقي الحو 

  ؛%91ـ % 81: الحوض الغربي 

  ؛%111ـ % 82: لعصلبه 

  وصل جل الحواجز و السدود الصغيرة امتألت و  ؛ جميع السدود المهمة امتألت لمستويلتهل القصوى: لبراكنه

 %.111و % 91مستوى امتالء البحيرات مل بين 
 

 وضعية الصحة النبلتية 
 

بأعداد قليلة خالل هذه الحملة تحت السيطرة على العموم بلستثنلء ظهور الجراد الموسمي  لتبلتلنلة يوضعية الصحالكلنت 

 .على مستوى الحوض الشرقي و الطيور اآلكلة للحبوب على مستوى مقلطعة ولد ينج في كيديملغل
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 5102ـ5102و المستغلين الزراعيين  األسرنتلئج المسح حول  .3
 

 المسلحلت المزروعة . 0.3
 

 على المستوى الوطني. 0.0.3

 

 4112لحملة الزراعية خالل امزروعة الجمللية إلمسلحة االو المستغلين الزراعيين  األسرالنتلئج النهلئية للمسح حول  قدرت

 441.841و  األخيرةهاتلرا لمتوسط الخمسية  449.198هاتلرا مقلبل  481.933 ـلمختلف االنملط الزراعية ب 4116ــ 

 .على التوالي% 41و % 14ي بزيلدة أ 4112ـ4114هاتلرا للحملة 

 

و الحملة الزراعية  األخيرةنماط الزراعية مقارنة بمتوسط الخمسية تطور المساحات المزروعة حسب األ: 0-3 جدول

 5102ـ5103

التغير مقارنة ب 

5102ـ5103  

التغير مقارنة 

  األخيرةبالخمسية 
2015-2016 2014-2015 

متوسط الخمسية 

  األخيرة

 االنماط الزراعية

(ادييري) المطري 867 150 489 111 892 166 11% 50%  

 مل وراء السدود 119 20 594 24 558 25 27% 4%

 القيعلن و السهول 658 22 157 15 765 25 14% 70%

 الفيضي 870 8 965 3 580 9 8% 142%

 الفيضي المحام فيه 863 7 807 7 863 7 0% 1%

 الخريف المروي 544 24 791 34 425 28 16% 18%-

 الحملة الصيفية 800 13 313 22 328 16 18% 27%-

 الحملة الشتوية 077 1 704 1 523 51%- 69%-

 المجموع 798 249 820 221 938 280 12% 27%

 

تلرا ها 201.377هاتلرا مقلبل  235.657 فقد تم تقدير المسلحلت المزروعة بـنملط الزراعية في المطري فيمل يخص األ

 .على التوالي% 45و % 02بزيلدة أي  2105ـ2104هاتلرا للحملة  063.102و  األخيرةمتوسط الخمسية 

 

( تشمل محصول القمح)هاتلرا  45.276قد تم تقديرهل بحوالي قطلع المروي فللمسلحلت المزروعة أمل على مستوى ال

% 05لدة بنسبة و هو مل يمثل زي 2105ـ2104حملة هاتلرا ل 58.818و  األخيرةهاتلرا لمتوسط الخمسية  38.420مقلبل 

 .على التوالي %23و تراجعل بنسبة 

 

 5102ـ5103و حملة  األخيرة مقارنة بالخمسية نمط الزراعيتطور المساحات المزروعة حسب ال:  5-3 جدول

 

التغير مقارنة ب 

5102ـ5103  

التغير مقارنة 

  األخيرةبالخمسية 
2015-2016 2014-2015 

لخمسية متوسط ا

  األخيرة

 االنماط الزراعية

 المطري    377 210        012 163 658 235 12% 45%

 المروي    421 39          808 58 276 45 15% 23%-
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 (هكتاربال)تطور المساحات المزروعة : 0الشكل  

 

جمللية المزروعة متبوعل بللمروي من المسلحلت اإل% 58نسبة  (ياديير)خريفيال النمط المطريغطي ي هميةمن حيث األ

 .(سفلهأ 2انظر الشال % )01سنة بلموسم الخريف 

 

 

 
 نماط الزراعية مساحات المزروعة حسب األتوزع ال:   5الشكل  

 

حلت المزروعة  بيد ان الزراعة المروية ال من المسل% 84أن نمط الزراعة المطرية يمثل نسبة النتلئج ع من توزتبين ي

 (.التللي 3انظر الشال % )06تمثل إال 
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 توزع المساحات المزروعة حسب المطري و المروي  : 8الشكل  

 

 المساحات المزروعة حسب االنماط الزراعية 

 

 الزراعة المطرية

 

 ( دييريا) الخريفية ةمطريزراعة الال 

 

هاتلرا مقلبل  066.882حوالي  2106ـ2105خالل الحملة الزراعية ( دييريا) الخريفالمسلحلت المزروعة في وصلت 

على % 51و % 00أي بزيلدة  2105ـ2104للحملة  اهاتلر 000.488و  األخيرةهاتلرا لمتوسط الخمسية  051.868

المعتبرة المسجلة على مستوى الواليلت األمطلر لى كمية هذه الزيلدة الابيرة مقلرنة مع الحملة الملضية تعود إ. التوالي

 .الزراعية و إلى الوضعية الصحية المرضية على العموم

 

 (دييريا) في المطري الخريفي( بالهكتار)تطور المساحات المزروعة : 3الشكل  
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  مل وراء السدود زراعة 

 

هاتلرا  21.008هاتلرا مقلبل  25.558 إلى 2106ـ2105طق مل وراء السدود للحملة المسلحلت المزروعة في منلوصلت 

 .على التوالي% 4و % 27دة لاي بزي 2105ـ2104هاتلرا للحملة  24.584و  األخيرةلمتوسط الخمسية 

 

 
 تطور المساحات المزروعة في مناطق ما وراء السدود :2الشكل  

 

 

 قيعلن زراعة ال 

 

 األخيرةالخمسية  هاتلرا لمتوسط 22.658 مقلبلهاتلرا  25.765المسلحلت المزروعة في منلطق القيعلن  بحوالي  تقدر

ة مقلرنة بللحملة هذه النسبة المعتبر. على التوالي% 71و % 41أي بزيلدة  2105ـ2104هاتلرا للحملة  05.057و 

 .هذه المنلطقفي الملئية حواجز و كذا ال%( 011إلى  81)ة بنسببحيرات العن مستوى امتالء  تجمن األخيرة

 

 
 على مستوى القيعان و السهول( هكتاربال)تطور المساحات المزروعة   : 2الشكل  
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  الزراعة الفيضية 

 

هاتلرا  3.865و  ألخيرةالخمسية لمتوسط كهاتلرا  8.871هاتلرا مقلبل  8.581بلغت المسلحلت المزروعة في الفيضي 

تراجع الزراعة الفيضية سلس إلى هذه الزيلدة راجعة في األ .على التوالي% 042و % 8أي بزيلدة  2105ـ2104للحملة 

 .دودة السيزاميلالمتارر لظهور المشلكل النلتجة عن الانخفلض فيض النهر و كذا خالل الحملة المنصرمة بسبب 

 

 
 في الفيضي( هكتاربال)تطور المساحات المزروعة :   7الشكل    

  

  المحام فيهلالزراعة الفيضية 

 

أي بزيلدة  2105ـ2104هاتلرا خالل  7.817قلبل مهاتلرا  7.863عة في الفيضي المحام فيه ومزرلالمسلحلت ابلغت 

0.% 

 

 
 في الفيضي المحكم فيه( كتاره)تطور المساحات المزروعة :  3الشكل  

 

  الزراعات المروية 

 

 5102 يةخريفال ةزراعة المرويال

 

و  األخيرةهاتلرا لمتوسط الخمسية  24.544مقلبل  2105هاتلرا خريف  28.425بلغت المسلحلت المزروعة في المروي 

 .على التوالي% 08و تراجع بنسبة % 06اي بزيلدة  2104هاتلرا خريف  34.780
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 تطور المساحات المزروعة في الخريف في القطاع المروي : 3كل  الش

 

 

 (5102ـ5102) زراعة الحملة الشتوية في المروي

 

هاتلرا لمتوسط  0.177هاتلرا مقلبل  523( القمحمن )في المروي  2106 بلغت المسلحلت المزروعة في الحملة الشتوية

 .على التوالي% 68  و % 50 بلغأي بتراجع  2105 سنةهاتلرا  0.714و  األخيرةالخمسية 

 

 
 تطور المساحات المزروعة في الخريف في القطاع المروي :01الشكل  

 

 

 5102 في المروي صيفيةزراعة الحملة ال

 

هاتلرا لمتوسط  03.811لبل هاتلرا مق 06.328في المروي  2106بلغت المسلحلت المزروعة في الحملة الصيفية 

يرجع هذا  . على التوالي %27و تراجع بنسبة %  08 بــ يلدة تقدرأي بز 2105 سنةهاتلرا ل 22.303و  األخيرةالخمسية 

التسلقطلت  الضغط على آليلت تحضير التربة بسبب) 2105سلس إلى التداخل الحلصل مع حملة الخريف النقص في األ

 (.2105بر التي استمرت حتى كشهر اكتو
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 تطور المساحات المزروعة في الحمالت الصيفية في المروي  :00الشكل  
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  اإلنتلجقدير ت . 5.3
 

 على المستوى الوطني. 0.5.3

 

 لطن 311.183مقلبل  ،من الحبوب لطن 338.384الي ونملط الزراعية بحعلى المستوى الوطني لمختلف األ اإلنتلجتم تقدير 

% 8و تراجع بنسبة % 03ي بزيلدة أ، 2105ـ2104للحملة الزراعية بللنسبة  لطن 370.858و  األخيرةلمتوسط الخمسية 

مروي بحملتيه الخريفية و سلس إلى تراجع المسلحلت المزروعة في القطلع المرده في األالتراجع  هذا. على التوالي

 .الصيفية

 

ل لمتوسط طن 086.068مقلبل  ،لحبوباصنلف ألمختلف  لطن 221.558 قديره بـالصلفي فقد تم ت اإلنتلجص فيمل يخ

 .على التوالي% 3  و % 02أي بزيلدة ، 2105ـ2104للحملة  لطن 227.646و   األخيرةالخمسية 

 

 نماط الزراعية حسب األ( بالطن)الخام  اإلنتاجتطور :  3  الجدول

مسية متوسط الخ األنماط الزراعية

 األخيرة

متوسط /التغير  5102ـ5102 5102ـ5103

 األخيرةالخمسية 

التغير مقارنو مع 

 5102ـ5103

 %64 %9 748 70 243 43 963 64 (دييريا) الخريفي  المطري

 %12 %30 464 18 522 16 188 14 مل وراء السدود

 %80 %13 057 16 930 8 254 14 القيعان و السهول

 %753 %17 652 4 545 988 3 الفيضي

 %8 %7 009 6 580 5 640 5 فيه مالفيضي المحك

 %31- %2 400 121 123 177 234 119 يخريفال المروي

 %14- %33 382 100 096 116 416 75 الحملة الصيفية في المروي

 %82- %72- 682 821 3 410 2 الحملة الشتوية

 %9- %13 394 338 858 371 093 300 المجموع

 

 

 
 

 على المستوى الوطني( طنبال)الخام  اإلنتاجتطور  :05 الشكل 

 

 

 

 

 حسب الزراعات المطرية و المروية اإلنتاجتوزع 
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 الزراعات المطرية 

 

 013.161مقلبل  لطن 005.831بحوالي  ةالمطريعلى مستوى األنملط الزراعية  2106ـ2105الخلم للحملة  اإلنتلجيقدر 

 .على التوالي% 55و % 02أي بزيلدة  2105ـ2104للحملة  لطن 74.821و   األخيرة لمتوسط الخمسية سبة ل بللنطن

 

 63.821و  األخيرةل لمتوسط الخمسية طن 87.611مقلبل  لطن 88.808 بـ 2106ـ2105الصلفي للحملة  اإلنتلجلقد تم تقدير 

 .على التوالي% 55و % 03أي بزيلدة ، 2105ـ2104للحملة  لطن

 

 
 المطريةنماط الزراعية على مستوى األ( طنبال)الخام  اإلنتاجتطور  :08الشكل  

 

 الزراعة المروية 

 

 لطن 087.160مقلبل  ،(بمل فيه القمح في المروي) لطن 222.464بحوالي  ةالمرويالزراعة الخلم على المستوى  اإلنتلجقدر 

بللنسبة % 25راجع بنسبة تلألولى و % 03أي بزيلدة ، 2105ـ2104للحملة  لطن 287.138و  األخيرةلمتوسط الخمسية 

 .للثلنية

 

 
 يةنماط الزراعية المروعلى مستوى األ( بالطن)الخام  اإلنتاجتطور  : 03الشكل  

 

ل طن 118.268مقلبل ( يشمل القمح في المروي بمل) لطن 141.141 بـ جمللي في المروياإلالصلفي  اإلنتلجتم تقدير  بينمل

 .على التوالي% 46و تراجع بنسبة % 14أي بزيلدة  4112ـ4114طن للحملة  163.141و  األخيرةلمتوسط الخمسية 
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  5102ـ5103ملة حو  األخيرةنماط المطري و المروي مقارنة مع الخمسية أبالطن حسب  اإلنتاجتطور : 3-3 الجدول 

 

التغير الحملة 

5102ـ5102  

متوسط / التغير 

  األخيرةالخمسية 

5102ـ5102 5102ـ5102  متوسط الخمسية  

 األخيرة

 

 المطري    060 103           819 74                930 115           13% 55%

 المروي    060 197           039 297              464 222           13% 25%-

 

 لزراعية نماط اأهمية األ

 

( ة الصيفيةالحمل للقمح و ، الحملة الشتويةيةالخريف الحملة)ن مسلهمة الزراعة المروية بمختلف أنملطهل إهمية فحسب األ

انظر الشال )الخلم  اإلنتلجمن % 34 مل يقلرب المطرية فتمثلأمل الزراعة  .الوطني الخلم اإلنتلجمن % 66تمثل حوالي 

 (.التللي 05

 

 
 ينريالكب ينالزراعي النمطينالخام حسب حجم  اإلنتاجتوزع   :02الشكل  

 

 ج تانالتوزع الجغرافي لإل  5ـ5ـ3

 

الوطني من الحبوب متبوعة بوالية الحوض  اإلنتلجمن % 5885والية اترارزه تمثل  حسب الواليلت أن اإلنتلج يظهر توزع

 .(%6) كيديملغل و(  %686) والية لبراكنهب متبوعة% 883ثم كوركول بنسبة % 0188الشرقي بنسبة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

18 

 حسب الواليات  اإلنتاجتوزع    : 2ـ3 الجدول

 

 )%( اإلنتاج الواليات

 %10.80    541 36          الحوض الشرقي

 %2.60    808 8            الحوض الغربي

 %4.97    826 16          لعصابه

 %9.31    512 31          كوركول

 %6.65    494 22          لبراكنه

 %58.53    071 198        اترارزه

 %0.04    145                آدرار

 %1.05    547 3            تكانت

 %6.02    373 20          كيديماغا

شيريناي                   77    0.02% 

 %100.00    394 338        المجموع

 

 

 الخام حسب الواليات اإلنتاج وزعت: 02الشكل  

 

 حسب المحاصيل  5102ـ5102حملة نتاج إتوزع   2-5-3

 

بقية مل أ ،%2788متبوعل بللذرة % 6585بنسبة  يطغى األرزطني الخلم من الحبوب أن محصول الو اإلنتلجيبين توزع 

 %.687إال مجتمعة  فال تمثل (الذرة الصفراء و القمح فيعة،الذرة الر) أصنلف الحبوب األخرى
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 أصناف الحبوبالخام حسب  اإلنتاج وزعت   : 07الشكل  

 

 الذرة ل ومحص
 

في حين كلنت هذه  ،%03بنسبة  اإلنتلجفي فقد كشهدت زراعة محصول الذرة زيلدة  األخيرةمقلرنة مع متوسط الخمسية 

جد وقد كلنت هذه الزيلدة  .%64 على المستوى الوطنيحيث وصلت  ،2105ـ2104مقلرنة بللحملة معتبرة دة الزيل

في  0 ـ 5انظر الجداول %( )765)لنت تا  و  %(652)لبراكنه   ،%(028)لعصلبه كل من وصل في صخ ملحوظة

 .(المحلق
 

 ةكيديملغل بنسب ةمتبوعة بوالي% 3687جل للذرة بنسبة نتلإكثر تبقى الحوض الشرقي الوالية األ اإلنتلجل يتعلق بحجم مفي

 (.في الملحق 2 ـ 5انظر الجدول % )03تحت حلجز خرى في حين تبقى الواليلت األ% 0782
 

 محصول الذرة الرفيعة 
 

 قد كلنت هذهو  .األخيرةمقلرنة بمتوسط الخمسية % 00بة بنس اإلنتلجكشهدت زراعة محصول الذرة الرفيعة زيلدة في 

 (.في الملحق 3 ـ 5ول انظر الجد)% 57، حيث وصلت 2105ـ2104معتبرة مقلرنة مع نتلئج الحملة زيلدة ال
 

متبوعة بواليلت كوركول % 72نتلجل للذرة الرفيعة بنسبة إكثر لذرة تبقى والية الحوض الشرقي األكمل هو الحلل بللنسبة ل

 (.في الملحق 4ـ5 انظر الجدول)على التوالي % 0282و % 0484و لبراكنه بنسب 
 

 محصول الذرة الصفراء
 

مقلرنة بللحملة % 31و  األخيرةمقلرنة بمتوسط الخمسية % 8سبة بن اإلنتلجزراعة الذرة الصفراء زيلدة في كشهدت 

بينمل  ،2105ـ2104مقلرنة بللحملة  %(048)زيلدة معتبرة على مستوى والية كيديملغل الهذه و قد كلنت . 2105ـ2104

 (.في الملحق 5ـ5ول انظر الجد% )01كول تراجعل بنسبة كوركشهدت والية 
 

 2105-2104 ، حيث أنتجت خالل الحملة لذرة الصفراءلت األخرى من حيث محصول االواليكل ول ورك  ك   لقد تصدرت

الواليلت تبقى نسب بينمل  (.%30) لعصلبه، متبوعة بمن محصول هذا الصنف على المستوى الوطني% 5183نسبة 

 (.في الملحق 6ـ5انظر الجدول ) %02تحت حلجز خرى األ
 

  محصول القمح
 

 اإلنتلجزراعة القمح تراجعل ملحوظل في فقد كشهدت ، 2105ـ2104و مع نتلئج حملة  األخيرةمتوسط الخمسية  معمقلرنة 

في سلس إلى التراجع في األ يعود التنلقصهذا ( في الملحق 7ـ5انظر الجدول )على التوالي % 50و % 26بنسب 

 .المسلحلت المزروعة في المروي
 

و % 20 نسبةبللحوض الغربي نتلج هذا المحصول متبوعة بمن حيث إ% 5085لنت في الطليعة بنسبة تا  والية أتي ت

 (.حقلفي الم 8ـ5انظر الجدول )% 0880اترارزه بنسبة 
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  األرزمحصول 

 

الحملة مقلرنة مع % 24تراجعل بنسبة و  خيرةاألمقلرنة بمتوسط الخمسية % 04بنسبة زيلدة  األرزإنتلج لقد كشهد 

 (.في الملحق 8ـ5انظر الجدول ) 2105ـ2104

 

 اإلنتلجمن % 88حيث تستحوذ على نسبة  ،األرزمن محصول نتلجل إكثر األمن حيث األهمية فإن والية اترارزه هي و 

 (.01ـ5ظر الجدول ان% )00إال حوالي نسبة مجتمعة خرى في حين ال تمثل واليلت الضفة األ ،الوطني

 

 نماط الزراعية حسب األ اإلنتاجتوزع  2-5-2

 

  :يلينملط الزراعية كمل حسب األالخلم  اإلنتلجيتوزع 

 

 النسبة (طنبال)  الخام اإلنتاج نماطاأل

 %9 ,35    400 121            ( الخريف موسم)ي المرو

 %29,7    382 100            الحملة الصيفية 

 %20,9    748 70              ( ادييري)المطري 

 %5 ,5    464 18              السدود  مل وراء

 %4,7    057 16              القيعلن و السهول 

 %1,8    009 6                الفيضي المحام فيه 

 %1,4    652 4                الفيضي 

 %0,2    682                     الشتوية الحملة

 %100    994 338            المجموع
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 حسب حجم كل نمط زراعي  اإلنتاجتطور  :  03الشكل  

 

 

 حملة الخريف في المروي 

 

لمتوسط الخمسية  لطن 008.234مقلبل  لطن 020.411 بحوالي في القطلع المروي خالل الحملة الخريفية اإلنتلجقدر 

 .للثلنية %30تراجع بنسبة لألولى و % 2بزيلدة  2105ـ2104ة خالل حمل لطن 077.023و  خيرةاأل

 

 
 لموسم الخريف الخام في المروي اإلنتاجتطور :  03الشكل  
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  الحملة الصيفية 

 

 لطن 006.186و  األخيرةة الخمسي لمتوسط لطن 75.406مقلبل  لطن 011.382في الحملة الصيفية في حدود  اإلنتلجقدر 

 .على التوالي% 04و تراجع بنسبة % 33بزيلدة  2105ـ2104للحملة 

 

 
 

 في الحمالت الصيفية اإلنتاجتطور  : 51الشكل  

 

 

 (ادييري)في المطري  اإلنتاج 

 

 43.243و  األخيرةمتوسط الخمسية ل لطن 64.881مقلبل  لطن 71.748( ادييري)لفترة الخريف في المطري  اإلنتلجبلغ 

 .على التوالي% 64و %  8بزيلدة أي  2105ـ2104للحملة  لطن

 

 
 

 (ادييري)في المطري  اإلنتاجتطور  : 50الشكل  
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  زراعة ما وراء السدود 

 

للحملة  لطن 06.522و  ة األخيرةوسط الخمسيلمت لطن 04.088مقلبل  لطن 08.464في مل وراء السدود  بلغ اإلنتلج

 .على التوالي% 02و % 31أي بزيلدة  ،2105ـ2104

 

 

 في زراعة ما وراء السدود( طنبال)الخام  اإلنتاجتطور  : 55الشكل  

 

 

  زراعة القيعان 

 

للحملة  لطن 8.831و  األخيرةوسط الخمسية لمت لطن 03.885مقلبل  لطن 06.157في هذا النمط بحوالي  اإلنتلجقدر 

 .على التوالي% 81و % 05 أي بزيلدة  ،2105ـ2104

 

 

 
 

 في زراعة القيعان( طنبال)تطور اإلنتاج الخام :  58الشكل  
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 في الزراعة الفيضية  اإلنتاج 

 

ملة حلل لطن 545و  األخيرةوسط الخمسية تلم لطن 3.888مقلبل  لطن 4.652بحوالي الخلم في هذا النمط  اإلنتلجقدر 

 .على التوالي %753و % 07أي بزيلدة  2105ـ2104

 

 

 في الزراعة الفيضية ( طنبال) اإلنتاجتطور   :53الشكل  

 

 

 في الزراعة الفيضية المحكم فيها  اإلنتاج 

 

 لطن  5.581و  األخيرةسط الخمسية تولم لطن 5.641مقلبل  لطن 6.118حوالي الزراعي بالخلم في هذا النمط  اإلنتلجقدر 

 .على التوالي% 8و % 7بزيلدة أي ، 2105ـ2104ملة حلل
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 المردودية . 8.3
 

 مردودية الزراعة المطرية  0.8.3

الزراعلت الفيضية دودية مرهاتلر، بللرغم من أن لل/طن 1.2بللنسبة للزراعلت المطرية فإن المردودية كشبه ثلبتة في حدود 

وعاسل لذلك فإن مردودية هذه الزراعلت . األخيرة يةوزراعة المنحدرات عرفت تنلقصل طفيفل مقلرنة مع متوسط الخمس

  .4112-4114مقلرنة مع الحملة الزراعية % 1عرفت تزايدا بنسبة 

 

  ة حسب النمط الزراعيتطور مردودية الزراعة المطري  :  52الشكل  
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 مردودية الزراعة المروية

 

 مردودية الحملة الخريفية 

 

 طنل 489  و  4114للهاتلر في الحملة  الخريفية  /طنل 281 للهاتلر مقلبل/طنل 483عند االستغالل بـ المردودية  قد قدرتل

 .على التوالي% 14 و% 16 يقدر بـ راجعتأي ب. األخيرة يةالخمس بللنسبة لمتوسط للهاتلر/

 

 

 

 الزراعي النمط حسب يةروالم الزراعة مردودية تطور:  52الشكل  

 

 مردودية الحملة المعلاسة الصيفية 

 

 طنا 585و  2105المعلكسة الصيفية الحملة  يللهكتار ف طنا 2,4للهكتار مقابل  طنا 6,1تقدر المردودية المتوسطة بــ 

 (.أعاله 46 الشالانظر ) على التوالي % 14و % 18زيلدة تقدر بــ أي ب ،األخيرة يةمتوسط الخمسل بةبللنسللهكتار 
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 الملحقلت -2

 

 والمستغلين الزراعيين األسرتقديم المسح حول . 0.2
 

 :  إلى ثالثة أهداف رئيسية والمستغلين الزراعيين  األسرالمسح حول يهدف 

  ؛(ي اكتوبر وملرس من كل سنةف)توفير تخمينلت الحصلد  -

 ؛(سنة لأغسطس من ك-يوليو)إعطلء تقديرات نهلئية لإلنتلج من الحبوب عند نهلية كل حملة  -

 .ثقة بيلنلت الحملة الزراعيةمستوى تحسين  -

 

 : ومن الجدير بللذكر في هذا اإلطلر أن الحملة الزراعية تتضمن عدة أنملط زراعية وهي 

 

  ويبدأ البذر بللنسبة لهل من كشهر يونيو ويحل حصلدهل في أجل غليته نهلية دجمبر؛: ( ادييري)الزراعة المطرية 

 

 اكتوبرويبدأ البذر بللنسبة لهل في كشهر :  (حواجز الميله الطبيعية أو االصطنلعية)السدود /زراعة المنحدرات 

 ويحل حصلدهل علدة في كشهر ملرس من السنة الموالية؛

 

  ويحل حصلدهل في ملرس من السنة الموالية؛ برفمونبذر بللنسبة لهل في كشهر ويبدأ ال :الزراعة الفيضية 

 

 الزراعة المروية وتشمل ثالثة مواسم: 

 ويبدأ البذر بللنسبة لهل من كشهر يونيو ويحل حصلدهل علدة في نهلية دجمبر؛ : الحملة الخريفية 

 دهل علدة في يوليو؛هل من كشهر ملرس ويحل حصلفيويبدأ البذر  : الحملة المعلكسة الصيفية 

  ويبدأ البذر بللنسبة لهل من كشهر نفمبر من كل سنة ويحل  : (زراعة الحبوب)الحملة الشتوية

 حصلدهل علدة في كشهر ملرس من السنة الموالية؛

  ويبدأ البذر بللنسبة لهل من كشهر نفمبر من كل سنة (: زراعة الخضروات)الحملة المعلكسة الشتوية

 .هر ابريل من السنة المواليةويحل حصلدهل علدة في كش

 

 . تتوسط بين سنتين مدنيتينكلملة وتغطي المسطرة الزراعية سنة زراعية 

 والمستغلين الزراعيين األسرحول  مجلل المسح

 

الحوض الشرقي، الحوض الغربي، لعصلبه، ٌكورٌكول، لبراكنه، اترارزه، )المسح كلفة مقلطعلت الواليلت التسع  شملي

في )، كشنقيط  وودان (اترارزهفي )واد النلقه وبتلميت  ،(الحوض الشرقيفي )بلستثنلء والته ( وٌكيديملغلآدرار، تٌالنت 

 (. تٌالنتفي )وتشيت ( آدرار

  منهجية المسح

 

والمستغلين الزراعيين ظل على نفس المقلربة المنهجية التي أعدهل الماتب  األسرحول  المسحعلى المستوى المنهجي فإن 

 :والتي تعتمد على استطالع من مرتبتين 0888/0888حصلء منذ الوطني لإل

 

 ى فإن العينة تتشال من منلطق عد؛األولفي المرتبة  

 

 .في المرحلة الثلنية يتم اختيلر عينة من المستغلين الزراعيين 
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بمعرفة  األولر حيث يسمح المرو :بللنسبة لال نمط زراعي مرورين على والمستغلين الزراعيين  األسرحول  المسحيعتمد 

 . ، بينمل يسمح المرور الثلني بتقدير مردودية المزارع وإنتلجهلفعليل زروعةالمسلحلت الم

  

يسمح هذا التعداد . على مستوى ضفة النهرزروعة أمل بللنسبة للزراعة المروية فإنهل تخضع لتعداد كشلمل لال الحقول الم

واستخدامهل على الصور الملتقطة   GPSاإلحداثيلت الجغرافية  ) األول بجرد الئحة ماتملة للمسلحلت المستغلة عند المرور

فيمل يخص المردودية فإن حسلبهل يتم عن طريق عينة طبقية من الحقول حسب حجمهل وأسلوب (. عبر األقملر االصطنلعية

 . تأطيرهل

 

 5102-5103عينات الحملة الزراعية : 0اإلطار 

 811من أصل   198عينة تضم  4112لحقول الزراعة المروية الخريفية  االستغاللمردودية عند لقد شملت متابعة ال  -

 (. هكتارا 48442)من المساحة اإلجمالية المزروعة % 48وتمثل هذه العينة . مستغال

  139عينة تضم  4116لقد شملت متابعة المردودية عند االستغالل لحقول الزراعة المروية للحملة المعاكسة الصيفية  - 

 16348 تقدر بـ هكتارا من أصل مساحة إجمالية مزروعة  4122وتشمل هذه العينة مساحة . مستغال 118ن أصل م

 .هكتارا

 

على مستوى الزراعة المطرية تجدر اإلكشلرة إلى أنه توجد اختالالت متنلمية في مستوى تمثيل العينة، حيث أن قلعدة 

مل يفسر رغبة اإلدارة السلبقة وإصرار اإلدارة الحللية على إنجلز تعداد  المعلينة تقلدمت ولم تعد تفي بأدنى المطلوب، وهو

 .زراعي كشلمل  يمان من توفير قلعدة بيلنلت يمان االعتملد عليهل عند حسلب المؤكشرات الزراعية

 

 5102-5103تقدير اإلنتاج الصافي لمحاصيل الحملة الزراعية : 2اإلطار 

لمختلف المحلصيل من الحبوب التقليدية وكذا من األرز اإلنتاج الخام  ل ضياع علىمعد يتم حساب اإلنتاج الصافي بتطبيق

   .و القمح

دون تمييز بين هذه الحبوب، وهو المعدل المعتمد  %02ه هو تطبيقالذي يتم  معدل الضياعالتقليدية، فإن  بللنسبة للحبوب -
بللنسبة لدول  لمكافحة آثار الجفاف في دول الساحل ةمشتركة اللجنال/ةمنظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعمن طرف 

 .كشبه المنطقة

وقد تم استخالصه من مسح أجرته إدارة السيلسلت والتعلون و المتلبعة  %2بللنسبة للقمح فإن معدل الضيلع المطبق هو  -

 .4111و التقييم سنة 

 : أمل بللنسبة لألرز فيتم تطبيق معدلي ضيلع وتحويل -

وقد تم استخالصه من مسح أجرته  4114-4111منذ الحملة  %(3)عند الحصلد  ولى يتم تطبيق معدل ضيلعفي المرحلة األ

 .4111إدارة السيلسلت والتعلون و المتلبعة و التقييم سنة 

منظمة األمم المتحدة لألغذية وهو المعدل المعتمد من طرف  %31وفي المرحلة الثلنية يتم تطبيق معدل تحويل 
 .بللنسبة لدول كشبه المنطقة  لمكافحة آثار الجفاف في دول الساحل مشتركةة الجنلال/ةوالزراع

   

 : دورية المنكشورات 

 

 :والمستغلين الزراعيين في عدة نشرات دورية خالل السنة األسرحول  المسحتنشر نتلئج 

 

بللنسبة للزراعة المطرية  ففي هذا التلريخ ال تتوفر إال المعطيلت المتعلقة بللمسلحلت المزروعة: نهلية اكتوبر 

ية األولولان هذه النشرة تتنبأ بللتخمينلت  األولالغمرية والزراعة المروية الخريفية التي تم جمعهل أثنلء المرور 

وتبنى هذه التوقعلت على أسلس سلسلة اإلحصلئيلت الزراعية مدعمة بتقلرير المجموعلت الفنية . للمحلصيل

 المتخصصة؛



 

29 

 

 هذه النشرة بتحيين التوقعلت التي تم نشرهل في كشهر اكتوبر؛ تهتم: نهلية دجمبر 

 

تحيين التوقعلت بللنسبة للزراعة المطرية الغمرية والزراعة المروية الخريفية بعد المرور الثلني : نهلية ملرس 

الواقع تم  وتعتبر هذه النتلئج كشبه نهلئية، إذ في. لزراعة المنحدرات والزراعة الفيضية األوللال منهمل والمرور 

عن طريق المعلوملت التي تم  اإلنتلجمن % 81من المسلحلت و أزيد من % 92الحصول على مل يربو على 

عند هذا التلريخ تبقى أيضل نتلئج المرور الثلني من زراعة المنحدرات ومن الزراعة .  جمعهل بواسطة المسح

 ي للحملة المعلكسة الصيفية للزراعة المروية؛والثلن األولوكذلك المرور ( أي المردودية النهلئية)الفيضية 

 

عند هذا التلريخ علدة ياون قد تم استيفلء معللجة بيلنلت المسح .  فإن النتلئج النهلئية للمسح يتم نشرهل: نهلية يونيو 

 (.إذا لم يتأخر حصلد الحملة المعلكسة الصيفية)

 

عند  إذ (.عربية وفرنسية)في نسختين  سنويللئية للحملة الزراعية بغية تحسين النشر فإنه من المقرر نشر وثيقة النتلئج النه

 .نهلية كل حملة زراعية يتم تلخيص هذه النتلئج في وثيقة ماتملة تعرض نتلئج كل نمط زراعي حسب الوالية
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 و المستغلين الزراعيين األسرالمسح حول نتلئج جداول  5.2
 

! Il n'y a pas de texte répondant à ce style dans ce document. Erreur تطوراإلنتاج من الذرة حسب الوالية :0-2الجدول 

 الذرة

متوسط الخمس سنوات 

 الفلئتة
 )%( التغيرات 5102-5102 5103-5102

 % اإلنتلج % اإلنتلج % اإلنتلج
بللنسبة للخمس 

 سنوات الفلئتة

بللنسبة لـ 

5103-5102 

 %40,8 %3 %36,7 459 34 %42,8 477 24 %40,3 403 33 الحوض الشرقي

 %46,3 %60 %8,2 669 7 %9,2 243 5 %5,8 798 4 الحوض الغربي

 %129,2 %10- %12,3 534 11 %8,8 032 5 %15,5 857 12 لعصابة

 %77,2 %43 %12,0 250 11 %11,1 349 6 %9,5 884 7 َكورَكول

 %651,9 %45 %11,3 586 10 %2,5 408 1 %8,8 320 7 لبراكنه

   %8 %0,4 351     %0,4 326 اترارزه

   %164 %0,1 120     %0,1 45 آدرار

 %764,9 %106 %1,9 767 1 %0,4 204 %1,0 856 تَكانت

 %11,7 %5 %17,2 178 16 %25,3 484 14 %18,6 418 15 َكيديماغا

   %16 %0,1 70     %0,1 61 أينشيري

 %64,3 %13 %100,0 985 93 %100,0 198 57 %100,0 968 82 المجموع

 

 

 تطوراإلنتاج من الدخن حسب الوالية :5-2الجدول 

 الدخن

متوسط الخمس سنوات 

 الفلئتة
 )%(التغيرات  5102-5102 5103-5102

 % اإلنتلج % اإلنتلج % اإلنتلج

بللنسبة 

للخمس 

سنوات 

 الفلئتة

بللنسبة لـ 

5103-5102 

 %13,7 %6 %72,0 062 2 %99,4 813 1 75,8% 948 1 الحوض الشرقي

 %206,6 %164 %1,2 35 %0,6 11 %0,5 13 الحوض الغربي

   %21 %14,4 412     %13,3 342 َكورَكول

   %32 %12,2 350     %10,3 265 لبراكنه

   %38 %0,1 4     %0,1 3 َكيديماغا

 %56,9 %11 %100,0 862 2 %100,0 824 1 %100,0 571 2 المجموع
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 تطوراإلنتاج من الذرة الصفراء حسب الوالية :8-2الجدول 

 الذرة الصفراء

متوسط الخمس سنوات 

 الفلئتة
 )%(التغيرات  5102-5102 5103-5102

 % اإلنتلج % اإلنتلج % اإلنتلج

بللنسبة 

للخمس 

سنوات 

 الفلئتة

بللنسبة لـ 

5103-5102 

   %52- %0,1 20     %0,3 43 الحوض الشرقي

   %16 %2,3 378     %2,2 326 الحوض الغربي

 %85,6 %142 %31,0 056 5 %21,7 725 2 %14,0 092 2 لعصابة

 %9,9- %17- %50,3 210 8 %72,5 111 9 %65,8 842 9 َكورَكول

   %17- %5,1 838     %6,8 015 1 لبراكنه

 %148,0 %10 %11,1 807 1 %5,8 729 %11,0 645 1 َكيديماغا

             %0,0 3 أينشيري

 %29,8 %9 %100,0 310 16 %100,0 565 12 %100,0 965 14 المجموع

 

 تطوراإلنتاج من القمح حسب الوالية :3-2الجدول 

 القمح

متوسط الخمس سنوات 

 الفلئتة
 )%(التغيرات  5102-5102 5103-5102

 % اإلنتلج % اإلنتلج % اإلنتلج

بللنسبة 

للخمس 

نوات س

 الفلئتة

بللنسبة لـ 

5103-5102 

 %53,3- %78 %21,0 727 %22,1 556 1 %8,7 408 الحوض الغربي

 %80,4- %66- %6,8 236 %17,1 204 1 %14,9 699 لعصابة

 %93,0- %86- %1,7 58 %11,8 834 %8,9 418 لبراكنه

 %79,1- %69- %18,1 624 %42,3 987 2 %42,4 992 1 اترارزه

   %80- %0,7 25     %2,6 122 آدرار

 %277,3 %68 %51,5 779 1 %6,7 472 %22,5 057 1 تَكانت

     %0,2 7         أينشيري

 %51,0- %26- %100,0 455 3 %100,0 053 7 %100,0 695 4 المجموع

 

 تطوراإلنتاج من األرز حسب الوالية :2-2الجدول 

 األرز

متوسط الخمس سنوات 

 الفلئتة
 )%(التغيرات  5102-5102 5103-5102

 % اإلنتلج % اإلنتلج % اإلنتلج

بللنسبة 

للخمس 

سنوات 

 الفلئتة

بللنسبة لـ 

5103-5102 

 %41,8- %21 %5,2 639 11 %6,8 990 19 %5,0 644 9 َكورَكول

 %17,9- %5- %4,8 662 10 %4,4 985 12 %5,8 213 11 لبراكنه

 %23,8- %14 %88,9 097 197 %88,2 501 258 %88,9 051 173 اترارزه

 %36,8 %221 %1,1 384 2 %0,6 743 1 %0,4 743 َكيديماغا

 %24,4- %14 %100,0 782 221 %100,0 218 293 %100,0 650 194 المجموع
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 الزراعات حسب أنماطها ةتطور مردودي :2-2الجدول 

متوسط الخمسية  النمط الزراعي

 األخيرة

2010-
2011 

2011-
2012 

2012-
2013 

2013-
2014 

2014-
2015 

2015-
2016 

 0,4 0,4 0,4 0,5 0,1 0,5 0,4 مطري خريفي

 0,7 0,7 1,1 0,6 0,6 0,8 0,7 الحواجز/السدود

 0,6 0,6 0,5 0,7 0,6 0,7 0,6 المنخفضلت التقليدية

 0,5 0,1 0,5 0,5 0,2 0,7 0,4 فيضي

 0,8 0,7 0,6 0,8 0,7 0,8 0,7 فيضي بللتحام

 0,5 0,5 0,5 0,5 0,3 0,5 0,5 الزراعة المطرية

 4,3 5,1 4,8 4,2 5,0 5,0 4,9 المروي الخريفي

 6,1 5,2 5,1 6,2 5,3 6,0 5,5 مروي الحملة المعلكسة الصيفية

 1,3 2,2 3,1 2,6 1,5 1,8 2,2 مروي الحملة المعلكسة الشتوية

 4,9 5,1 4,9 4,9 5,0 5,1 5,0 الزراعة المروية

 1,2 1,7 1,2 1,0 1,4 1,0 1,2 المجموع

 

 

 

 



 

 5102-5102تلخيص لنتائج الحملة الزراعية  :7-2الجدول 

-5102النتائج النهائية للحملة الزراعية 

5102 

 أنماط الزراعة

 مطري

 خريفي

المنخفضات 

 فيضي الحواجز/السدود التقليدية

مروي 

 خريفي

فيضي 

 بالتحكم

 مروي الحملة 

 صيفيةالمعاكسة ال

 مروي الحملة

 المجموع العام تويةشالمعاكسة ال 

ي
ع

را
لز

 ا
ف

صن
ال

 

رة
لذ

ا
 

 763 201     3889   008 7 381 16 018 19 468 155 (هكتار)المساحة

 0,5     0,8   0,4 0,6 0,5 0,4 (هكتار/طن)المردودية 

 985 93     3074   131 3 858 9 171 10 751 67 (بالطن)الخام  اإلنتاج

 887 79     2613   662 2 380 8 645 8 588 57 (بالطن)الصافي  اإلنتاج

ن
خ

لد
ا

 

 083 11               083 11 (هكتار)المساحة

 0,3               0,3 (هكتار/طن)المردودية 

 862 2               862 2 (بالطن)الخام  اإلنتاج

 433 2               433 2 (بالطن)الصافي  اإلنتاج

ء
را

صف
 ال

رة
لذ

ا
 

 741 20     3974   572 2 108 7 747 6 341 (هكتار)مساحةال

 0,8     0,7   0,6 0,8 0,9 0,4 (هكتار/طن)المردودية 

 310 16     2935   521 1 833 5 887 5 135 (بالطن)الخام  اإلنتاج

 864 13     2495   293 1 958 4 004 5 115 (بالطن)الصافي  اإلنتاج

رز
أل
ا

 

 753 44   16328   425 28         (تارهك)المساحة

 5,0   6,1   4,3         (هكتار/طن)المردودية 

 782 221   100382,04   400 121         (بالطن)الخام  اإلنتاج

 093 121   54808,6   284 66         (بالطن)الصافي  اإلنتاج

ح
قم

ال
/

ير
شع

ال
 

 593 2 523         070 2     (هكتار)المساحة

 1,3 1,3         1,3     (هكتار/طن)المردودية 

 455 3 682,07         773 2     (بالطن)الخام  اإلنتاج

 282 3 647,9665         634 2     (بالطن)الصافي  اإلنتاج

ع
مو

ج
لم

ا
 

 933 280 523 16328 7863 425 28 580 9 558 25 765 25 892 166 (هكتار)المساحة

 1,3 6,1 0,8 4,3 0,5 0,7 0,6 0,4 (هكتار/طن)المردودية 

 394 338 682 100382 6009 400 121 652 4 464 18 057 16 748 70 (بالطن)الخام  اإلنتاج 

 9 551 648 54809 5108 284 66 954 3 972 15 649 13 135 60 (بالطن)الصافي  اإلنتاج
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 5102التسلقطلت المطرية في خريف . 8.2
 

  5102حسب المحطة  في (  بالمليمتر)التساقطات المطرية الشهرية  :8  .2الجدول 

 المجموع ااتوبر كشتمبر أغسطس يوليو يونيو المحطة الوالية

 111 2 35 74 0 0 اٌكجوجت أينشيري

 53 8 31 14 0 0 أوجفت آدرار

 87 52 15 20 0 0 أطار آدرار

 24 2 17 3 2 0 شنقيط آدرار

 429 47 94 141 147 0 باركيول لعصابه

 194 14 0 150 30 0 بومديد لعصابه

 253 24 6 178 45 0 ٌكرو لعصابه

 358 7 126 101 118 6 كنكوصه لعصابه

 299 49 85 96 69 1 كيفه لعصابه

 185 9 87 89 0 0 أالكٌ  لبراكنه

 427 32 202 187 6 0 بابابى لبراكنه

 363 46 140 172 5 0 بوٌكى لبراكنه

 342 33 59 207 43 0 ٌجونابه لبراكنه

 354 22 224 101 8 0 امباني لبراكنه

 343 69 41 228 6 0 مقطع لحجار لبراكنه

 253 8 90 135 20 0 مال لبراكنه

 198 0 70 60 68 0 بيلٌكت ليتام ٌكورٌكول

ورٌكولكٌ   540 13 175 192 160 0 ٌجاٌجبني 

 514 69 130 203 112 0 فم لٌكليته ٌكورٌكول

 372 26 171 155 20 0 (إرات)كيهيدي  ٌكورٌكول

 408 39 164 177 28 0 لٌكصيبه ٌكورٌكول

 332 8 91 127 106 0 امبوت ٌكورٌكول

 416 25 94 112 184 2 مقامه ٌكورٌكول

 226 10 126 72 18 0 مونٌكل ٌكورٌكول

 222 0 80 53 89 0 توفوندى سيفه ورٌكولكٌ 

 322 11 82 85 144 0 لعبلي كيديماغا

 244 38 87 54 62 3 الدافوع كيديماغا

 575 50 126 278 118 3 غابو كيديماغا

 570 48 186 159 177 0 ٌكوري كيديماغا

 0 0 ** 0 0 0 احرج كيديماغا

 243 0 35 65 143 0 عر كيديماغا

 427 9 142 144 129 3 ولد ينج كيديماغا

 478 29 148 202 92 8 سيلبابي كيديماغا

 244 4 104 35 101 0 ومبو كيديماغا

 359 0 129 95 133 2 عدل بٌكرو الحوض الشرقي

 287 0 146 32 109 0 آٌكوينيت الحوض الشرقي

 374 35 82 127 121 10 آمرج الحوض الشرقي

 370 20 27 177 131 15 اعوينات ازبل الحوض الشرقي

 219 7 55 78 70 10 باسكنو الحوض الشرقي
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الشرقي الحوض  376 0 153 173 38 12 بوسطيله 

 242 14 49 38 136 5 ٌجٌكني الحوض الشرقي

 271 13 52 87 116 3 فصاله انييرى الحوض الشرقي

 323 56 54 150 64 0 النعمه الحوض الشرقي

 197 61 7 125 5 0 والته الحوض الشرقي

 338 51 78 97 112 0 تمبدغه الحوض الشرقي

 225 0 47 91 79 9 فربه عين الحوض الغربي

 308 25 44 156 83 0 لعيون الحوض الغربي

 409 0 104 184 113 9 كوبني الحوض الغربي

 190 39 6 104 41 0 تامشكط الحوض الغربي

 307 0 100 130 77 0 تامشكط الحوض الغربي

 410 16 95 203 55 41 اطويل الحوض الغربي

 8 0 8 0 0 0 انواذيب انواذيب

 87 0 15 72 0 0 انواكشوط شوطانواك

 201 0 47 139 15 0 أشرم صونادير تٌكانت

 146 0 2 143 1 0 المجرية تٌكانت

 82 0 21 61 0 0 انبيكه تٌكانت

 11 0 ** 11 0 0 تشيت تٌكانت

 46 12 8 26 0 0 تجٌكجه تٌكانت

 214 121 75 18 0 0 بير أم اٌكرين تيرس زمور

 162 76 31 52 4 0 ازويرات تيرس زمور

 226 0 57 170 0 0 بتلميت اترارزه

 306 26 156 108 16 0 دار البركه اترارزه

 124 0 82 42 0 0 كرمسين اترارزه

 197 0 80 117 0 0 المذرذره اترارزه

 242 0 105 124 13 0 اركيز اترارزه

 306 28 115 149 14 0 روصو اترارزه

 255 0 153 102 0 0 انتيكان اترارزه

 
 


