 ٪17 8زٓارٗ ف ٙكنٔ٘ و ٓاِ الر ٚاملصتدزم٘ ف ٙالسراع٘ عاو2013
أصـزر اجلَـاز املركس ٚللتعب ٘ٝالعامـ٘ ّاإلحصـا ٛالْٔو

املْافل  2013 /11 /اليعرٗ الصيْٓ٘ إلحصا ٛالرّ ٚاملْارر املا ٜ٘ٔعاو

ّ 2013الت ٙأّضحت زٓارٗ كنٔات مٔاِ الر ٚاملصتدزم٘ ف ٙالسراع٘ ىتٔذ٘ لسٓارٗ املكيً املا ٜٙللفزاٌ الياتر عً اختالف الظرّف املياخٔ٘

( اإلحتباط احلرارّ ٚارتفاع ررد٘ احلرارٗ ) ّمً أٍه مؤظراتَا اآلت: ٙ
كمية مياه الرى عند الحقل

 .1بلغــــت كنــــٔــ ٗ املــٔـــاِ املصتدــزمــ٘ ف ٙالــر ٚعــيــز احلكـــــل

مليار متر مكعب
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 37‚82ملٔار مرت مكعب عاو  2013مكابل  32‚11ملٔار مرت مكعب عاو 2012
بيصب٘ زٓارٗ قزرٍا .٪17.8
 -2بلغت كنٔــ٘ املٔـــاِ املصـــتدزمـــــ٘ ف ٙالــــر ٚعيــز أفناو التـــرع
 43‚03ملٔار متـر عاو  2013مكابل  36.92ملٔار مرت مكعب عاو  2012بيصـب٘

2012

2013
السنوات

كمية مياه الرى عند أسوان

زٓارٗ قزرٍا .٪16‚5

مليار متر مكعب
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 -3بلغـــت كنٔـــ٘ املٔــــــاِ املصتدـزمــــ٘ ف ٙالــــر ٚعيـــز أشــــــْاٌ
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 46.03ملٔار مرت مكعب عاو  2013مكابل  40‚14ملٔار مرت مكعب عـــاو 2012

24

بيصب٘ زٓارٗ قزرٍا .٪14‚7
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 - 4تصتدــزو العرّٗ العـتْٓـ٘  11‚49ملٔار مرت مكعب مً املٔاِ أ ٚمــا ٓعارل

0
2013

 ٪30.4مً كنٔ٘ املٔاِ املصتدزم٘ ف ٙالر.ٚ

2012

السنوات

 - 5تصتدزو العرِّ الصٔفٔ٘  22.00ملٔار مرت مكعب مً املٔاِ أ ٚما ٓعـارل  ٪58.2مً كنٕـ ٗ املٔاِ املصــتدزو ـٗ ف ٙا لــر.ٚ
 -6تصتدزو العرّٗ الئلٔ٘ حْاىل  1.22ملٔار مرت مكعب مً املٔاِ أ ٚما ٓعـارل  ٪ 3.2مً كنٔ٘ املٔاِ املصتدزم٘ ف ٙالر.ٚ
 -7بلغت كنٔ٘ املٕــاِ املصتدزو ــِ لسراعُ الفاكُــٗ  3.10ملٕــار مرت مكعــب أ ٚما ٓعـــارل  ٪ 8.2مً كهـٖٗ املٕــاِ املصتذ ـرو ـــٗ ف ٙالــر. ٚ
 - 8بلغت كنٔ٘ مٕــــاِ اآلبــــار املصـتدزو ــ ٗ لر ٚحماصٔــل العـ ـرّات الحــالخ ّالفاكـَـ ـــ٘  16‚12ألف مرت مكعــب عــــاو  2013مكــابـــل
املضاح٘ امليسرع٘ املعته ـ رٗ عل ٙمٔاِ اآلبار ملعظه
 22‚76ألف مرت مكعب عــاو  2012بيصب٘ اخنفاض قزرِ ـــا ّٓ 0٪29‚ 2ردع سلك إىل اخنفاض ـ
احملاصٔل ف ٙالعرّات الجالث٘ ّالفاكَ٘.
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