 41.92مليار متر مكعب من المياه المستخدمة فى رى المحاصيل 2017
أص ـدر الجه ـاز المرك زى للتع ا ة العام ـة اايحص ـا الي ا
النش ر الس ناية يحص ا

2018

المااف

ال رى االم اارد المااي ة ا  2017االت ى أات ح زي اد كمي ا مي اه ال رى

المستخدمة فى الزرا ة لزياد المساحة المحصالية العرا الصيفية امن أه مؤشراتها اآلتى:
-

لغــ كمـيــة الميــاه المستخـدمة فـى الــرى ند الحقـل
 41.92مليــار متـــر مكـعــب ــــا  2017مقـا ـل

مليار متر مكعب

 43.66مليــار متر مكعب ـا  2016نس ة إنخفاض
قدرها  %4‚0س ـــب نقــص المســــاحـــة المــزرا ــــة

46.09

50.04

41.92

43.66

44.47

46.66

العرا الشتــايـــة.
-

لغ

كمية المياه المستخدمة فى الرى ند أفمــا الترع

 46.09مليـــار متــر مكـعــب ـا  2017مقـا ـل
 44.47مليـار متر مكـعب ـا  2016نس ة زيـــاد
قدرها 0%3.6
-

لغــ

كميـــة الميـاه المستخدمة فى الرى ند أســاان

 50.04مليـــار متـــر مكـعب ــا  2017مقـا ــل
 46‚66مليار متر مكـعب

2017

الحقل

السناا
أفما الترع
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2016

أساان

ـا  2016نس ة زياد

قدرها .%7.3
 تستخد العرا الشـتاية  11.21مليار متر مكعب من المياه ما يعادل  ، ٪ 26.8العراه الصيفية  25.93مليار متر مكع بما يعــادل  ، ٪ 61.8العــرا النيـلية  970ألف متر مكع ب م ا يع ـادل  ، ٪ 2.3الفاكـ ـهة  3.82ملي ار مت ر مكـ ـعب مـ ـا
يعــادل  ٪ 9.1من كمية المياه المستخدمة فى الرى.
-

ـلغـــ كـمـيـة ميــاه اآل ــــار المستــخدمــة لــرى محــاصـيــل العــراا الثـــالث االفاكــهــة  18.26ألـــف مـــتر
مكــعــب ـــا  2017مقا ــل 27.74ألف متر مكعـب ـا  2016نس ة إنخفاض قدرهـا  % 34.2ايرجــع ذلك س ب
انخفاض المساحـة المنــزر ــة الفــاكهــــة
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