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 كلمة العدد

م واإلنجازات  تتوالى والمركز هو الذى يملك  اإلجكا كل عكلكى 5102إنقضي عام 
أسئلة تطرح أين ومتى وكيف  كاا  كتكطكلكوكاتكل وطكمكوبكاتكل  ورمك كاتكل الكاائكمكة  كى 
التغيير نبكو اف ضكف  كى تكطكويكر الكمكنكمكومكة الكوكلكمكيكة لفكالك  الكتكنكمكيكة وتكنك كيكذ 
خطتها .....أارككت الكاوف وخفكوفكام الكمكتكقكامكة مكنكهكا أهكمكيكة الك كبك  الكوكلكمكى 
وعكمكمكة الككاور الكذى يكمايككل   كمككسكاهكمكتكة الك كوكالكة  كى بكف الكمك كاككف لكذا أولكتككل  
اإلهتمام وقامت لل كف ما يبتاجل  من مكتكطكلك كات الكاعكامكة افسكاسكيكة لكنكهكضكة 
نطالقا  من هذا الكمك كهكوم  ارجكت إاارال اإلعكالم  كالكمكرككز و كمك كارككة  ال الا  ،وا 
ال ابثين  ي إخراج هذال اإلفاارال  الولمية المتخففكة ككمكجكلكة  كوكا إن ككانكت 
نجازاتل وهي افن  ين أيايكم ايها القكرا..  ن رال توكس خاللها ن اطات المركز وا 
وخكالف الكوكام الكمكنكفكرم قككام  الكمكرككز  كعجكرا. اراسكات عكايكا   كمكلكت تكقكايككرات  
الت خر من خزان ج ف أوليا. ، المباسك كة الكمكائكيكل  كى بكوا الكنكيكف ال كرقكى ، 
 ككبككو  الككرض الكك ككيككضككي  ككالسككواان إضككا ككة لككلككاورات الككتككاريكك ككيككة وور  الككوككمككف 
والسمنارات  ونذكر منها على س يف المثاف ال البفر :  ى مارس/كانت الاورال 
اإلقليمية الثانية إلاارال افبواا المائيكل والكمكيكا  الكجكو كيكة (اإليكقكاا    كى مكايكو/ 
نمم المركز اورتين للمهناسين الجاا  وا الكتكاريكل الكذض تكم خكارج الكمكرككز  كى 
يونيو/ أعا المركز اورال تاري ية  ى مجاف تقنية المولومات واإلست وار عن  وا 
لمهناسي الهيئة ال نية الم تركة الاائمة لميا  النيف  و ى ايسم ر/ نمكم الكمكرككز 
اورال تن يطية عن بفاا الكمكيكا  وتكبكقكيكا افمكن الكغكذائكى  كالكتكوكاون مك  مكوكهكا 
اليونسكو للميا  إستها ت االكاارسكيكن مكن  أ كريكقكيكا جكنكول الفكبكرا. ومكن  سكيكا 
والسكواان . ومككزيكاام مكن الكجككهكوا مكزيككا مكن اجكف الكتكك كرا واإلنكجككاز خككالف الككوككام 

 القاام .
 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم          

 وزارة الموارد المائية والري  و الكهرباء            

 مركز البحوث الهيدروليكية             
هــيدروليكــا   



 دراسات  1

 معايرة بعض المنشآت المائية بمشروع الرهد الزراعي 

أن كككع م كككرود الكككرهكككا الكككزراعكككي  كككي مضكككون 
الس وينات من القرن المكنكفكرم  كمكسكابكة أولكيكة 

 كككاان و ذلككك   كككغكككرا  011،111 كككلكككغكككت 
المساهمة القومية  ي تو ير اإلنتاج الزراعي و 
تو ير ميا  ال كرل إلنسكان و بكيكوان الكمكنكطكقكة 
المستها ة. ُيكروض الكمك كرود  كي  كتكرال الكخكريكف 
مكن مككيككا  نككهككر الككرهككا الككمككوجككهككة  ككواسككطككة  ككراج 
أ ورخم، و  كي  كتكرال الكتكبكاريكا (الفكيكف  مكن 
الككنككيككف افزرا  ككواسككطككة طككلككمكك ككات مككيككنككا عكك ككر 
الترعة الموفلة لل راج. تمتا الكتكرعكة الكرئكيكسكيكة 
للم رود من أ و رخم جنو ًا و بكتكي مكجكمكوعكة 

 مااًل، أض  كطكوف ككلكي لكلكتكرعكة  010قنطرال  
ككلكم، بكيك  يكوجكا ثكالثكة  010الرئيكسكيكة يك كلك  

 03،  55قناطر رئيسية أخرض  الترعة عنا  
 . 63و  

م بمي الم كرود  كقكرا مكن 5100 ي الوام 
  لتعهكيكف  كنكيكات الكرض OPECمنممةافو   (

افسككاسككيككة و الككتككي جككا. مككن ضككمككن مكككككونككاتككل 
فككيككانككة و إبككالف  ككوككا أ كككوال و هكككاارات 
منممات الم رود، افمكر يكبكتكم إعكااال مكوكايكرال 
تل  المن آت بتي ت ئ  الاور المناط  كهكا مكن 
قياس و التبككم  كي ككمكيكات الكمكيكا  الكتكي تكمكر 

 ع رها.
و نس ًة لمكا يكمكتكلكككل مكرككز (مكبكطكة  الك كبكو  
الهيارولكية من كاار ممهف و أجكهكزال قكيكاس و 
خ رال طويلة  ي مجاف موايرال المن آت المائيكة، 
 قا تم التواقا م  وباال تنك كيكذ م كرود الكتكعهكيكف 

 01مكنكمكم مكنكهكا  51هذا لوكمكف مكوكايكرال لكوكاا 
هكاار. ككمكا  كمكف الكتكوكاقكا أيضكًا  5 كوا كات و 

تككثكك ككيككت رخككامككات لككقككيككاس مككنككاسككيككل افمككام و 
الخلف عنا تل  المن آت المختارال للموكايكرال، و 
تكنكمكيكم كككورس تكاريكل لكلككمكهكنكاسكيكن و الك كنكيكيككن 

 الوامف  ي إاارال ميا  الرض  الم رود.
 

 ماذا توني الموايرال؟
الكمكوكايكرال تكوكنكي إسكتكنك كاط مكوكاالكة (نكمكوذج  أو 
إيجاا موامف مواالة  رياضية إلستخاامهكا  كي 
بسككال الككتككفككريكك ككات  ككي الككمككجككارض الككمككائككيككة، 

  طريقة سهلة،  سيطة، اقيقة و سريوة. 
هذا و يمكن تفنيف مومم الكمكنك كآت الكقكائكمكة 

 علي م اري  الرض  السواان إلي:
 

 : توكتكمكا ككمكيكة Sluice gates وا ات (
  عك كر هكذ  الكمكنك كآت Qالتفريف (

  و OTالكككلكيكة (   علي  تبة ال كوا كة
 كرا الكتكوازن  كي مكنكاسككيكل افمكام و 

  ، و توطي  الوالقة:Hالخلف (

HSTOgQ   =   C 

مككوككامككف الككمككنككمككم و يككوككتككمككا عككلككي   g Cبككيكك  
 .dCعرا ال وا ة و موامف التفريف 

 :  تككككوكككتككككمكككا ككككمككككيككككة Weirsهكككاارات (
التفريف المارال عكلكي إرتك كاد الكمكيكا  

  هذ  المن آت، و Crest وا قمة (
 توطي  الوالقة:

 nHgQ   =   C 
و  ككي كككال الككبككالككتككيككن تككهككاف الككمككوككايككرال إليككجككاا 

   ككي بككالككة nو الككمككوككامككف ( ( gCالككمككوككامككف (
و إسككتككهككاا.ًا  فككورال الككمككوككاالككتككيككن  ،الككهككاارات

أعكال ، و  كتسككتككخكاام مكك ككهكوم الككوكالقككة الكخككطككيككة 
الكتككي تكمككتككاز  سكهككولككة، و لككبككا مككا، اقكة إيككجككاا 
الموامف، يمكككن و  سكهكولكة وضك  الكمكوكاالكتكيكن 
   أعككال   ككي الفككورال الككخككطككيككة و مككن ثككم إجككرا.

 الموايرال  تو ير المولومات ذات الفلة.  

 ب / أبو عبيدة بابكر  

 يكتب حول :



 ما هي أهم المخرجات؟

 6  أانا  يوض  نتائج الوالقة الخطية لموايرال معخذ مكيكجكر 0ال كف (
عنا نهاية الترعة الرئيسية و الذض تنتج عكنكل الكمكوكاالكة  010 قنطرال  

 التالية لبسال التفريف ع ر المعخذ:
HS)0.094 – T(O 9.297Q   =    

 

 

و لتسهيف عملكيكة الكتك كغكيكف، يكتكم تكولكيكا مكا يكوكرف  كجكاوف و مكنكبكنكي 
و   a.2  كما موض   ال كف Rating table & curveالموايرال (

2.b : 

 

    

 
 

متكر،  1.6/  تبت  را توازن 0م 02و كمثاف لتبقيا تفريف قار  
 كما موض   جاوف الموايرال. متر 1.03ين غي  ت  ال وا ة  مقاار 

2 

Q/H 0.5 0.55 0.6 0.65 0.7 0.75

5 0.86 1.01 1.19 1.37 1.57 1.78

10 1.62 1.83 2.07 2.32 2.59 2.88

15 2.38 2.65 2.95 3.26 3.60 3.97

20 3.14 3.47 3.83 4.21 4.62

25 3.90 4.29 4.71

Fig. 2a: Rating Table



  : حوض الق اش  أنموزجا   حوكمة المياه 

مازالت كثير مكن الك كلكاان تكوكانكي مكن تكبكايكات 
تك ككرضكهككا عكلككيكهككا نكارال الكمككيككا  وجككل عككلككيكهككا ان 
تككتككفككاى لككهككا  ككجككايككة إذا مككا أراات أن تككبككقككا 
أهككاا ككهككا الككقككومككيككة اإلنككمككائككيككة افلكك ككيككة  و ككلككو  
مسككتككويككات مككن االزاهككار يككتككمككتكك   ككهككا الككجككمككيكك   
والوفكوف لكمكسكتكقك كف تسكوا  الكتكنكمكيكة اإلنسكانكيكة 
المستاامة . ككمكا إن مكجكا كهكة تكبكايكات الكمكيكا   
اليوم من  عنل توزيز القارال لمواجهة  افزمكات 
والتوا ي من أثارها  . وذلك  عكن طكريكا إاارال 
الككمككخككاطككر الككمككتككرتكك ككة عككن أزمككات مككثككف الككهككجككرال 
الكوك ككوائكيككة واالنككهكيككار االقكتككفكااض  والككنكزاعككات 
اإلقليمية ،كلها أزمات قكا تكنك كع  كي الكمكسكتكقك كف 
الكقككريكل إذا مككا تككقكاعسككنكا عكن الكتككفكاض الزمككة 

 الميا  اآلن .

ويتطلل بف هذ  افزمة إبراز تقام مضكطكرا  
بوف أنكمكمكة سكيكاسكيكة واجكتكمكاعكيكة واقكتكفكاايكة      

اارية تقكنكن أالسكتكخكاامكات الكمكخكتكلك كة لكلكمكوارا  وا 
مكككاااات الكككمكككيكككا   وسككك كككف إاارتكككهكككا  الكككمكككائكككيكككة وا 
وتطويرها  ما يبقا  قارا أك ر من ال كاعكلكيكة و 

 اإلستاامل  واإلنفاف و  كف  إستراتيجي.

إن اإلاارال الر ياال للموارا المائية  تطلل   كذف 
الكككككثككيككر مككن الككجككهككا لككزيككااال إمككاااات الككمككيككا  . 
 موالجة افزمة تطلل توزيز القارات التقنية و 
الممسسات الكوطكنكيكة وتكطكويكر  لكيكات ال ك كا كيكة 
والككمككسككعلككة  ككي الككخككامككات الككوككامككة لككلككمككيككا  وتككلكك  
مكهككمككة تسككتككلككزم تضككا ككر جككمككيكك  الككجككهككوا جككمككيكك  
ال ككركككا.  ككمككا  ككي ذلكك  الككبكككككومككة والككمككجككتككمكك  

 ... الماني والقطاد الخاص.

بككوكككمككة الككمككيككا  يككقككفككا   ككهككا الككوفككوف الككى 
ت اهمات جماعية بوف االبتكيكاجكات الكمكتكنكوعكة  
ولتطكويكر مكقكار كات إلاارال الكمكوارا الكمكائكيكة مكن 
 كعنكهكا أن تكبكقكا أعكلكى قكيكمكة  م كتكرككة لكهككذ  

الموارا. ولتبقيا التقام  ي مواجهة أزمة الميا  
يجل ت نى مقار ات متكككامكلكة تكتكنكاوف  الكوكالقكة 
 ين الميا  و الفكبكة والكتكوكلكيكم والكتكخك كيكف مكن 
باال ال قر  وبماية ال يئة وخكلكا  كرص الكوكمكف 
وافمككن الككغككذائككي وتككعمككيككن الككطككاقككة ومككيككرهككا مككن 

 المتغيرات .

بوكمة الميا  الجكو كيكة هكي الكوكمكلكيكة الكتكى مكن 
خاللها تاار هذ  الموارا . والونافر افساسية 
لهذ  الوملية هي المسمولية  والم اركة وتكوا كر 
ال  ا ية والمولومات ومكراعكاال الكوكااات وسكيكااال 
القانون ، لذا  هي توت ر  ن تنسيا اإلجكرا.ات 
اإلااريكككة واتكككخكككاذ الكككقكككرارات  كككيكككن مسكككتكككويكككات 
مختل ة . وترت ط بالل بوكمكة الكمكيكا  الكجكو كيكة 
ارت اطا وثيقا   المخزون الجو ي  لكككف بكوا  

 مائي.

بداية من  طفل في ريف  افا فل يفجفاهفد مفن اجفل 
رشفة من ماء نظي ..الى عائلفة هفرفجفر مف طفنفرفا 
هربًا من جفا   اد فه ل في مديفنفة رفيفر مفرفيف   
إلسهقبالرا...إلى مجهمع ههفنفاهعفل الفمفنفافسفة عفلفى 
ضر ريات ال يا  فيهررأ نسيجل االجهماعي.. ص اًل 
إلففى بففلففد هففجففهففا ففل الففمففجففاعففات فففيفف ففر  فففي بفف ففر 
الي س ...هلك كلرا هجليات  فقفيفقفيفة لفمفا هف اجفرفل  

 كثير من المناط  من أهمة مياه طا نة .
)منق ل من هقرير برنامج االممم المه د  االنمائي    ل   كمفة 

 كسال  -الكو  ماف   -فورال الط اف يجل ون الميا  من مبطة االميا    المياه(

 دراسات  3

 م.با ث / علي م مد أ مد ال اج يكهب   ل :



يوت ر نهر القا   المغذض الرئيسي للمورا 
المائي لماينة كسال وما بولها  بي  تغذض 
مياهل المخزون الجو ي للمنطقة  والم اري  
الزراعية  والب ائر واال ار السطبية وا ار 
التن يس و يست اا من وارا  السنوض  ي رض 
م رود القا  الزراعي ، كف هذا الاور 
المتوامم بتم ضرورال تبقيا االست ااال االمثلى 
ان لم تكن القفوى  من كف قطرال ما.   يل 
الن البيا   ال    مرت طة  ل ارت اطا كاماًل 

  ي المنطقة . 

سقاط لم اهيم بوكمة  ويمكن إجرا.  تط يا وا 
الميا  على بوا القا  واضوين  ي االعت ار 
إن نهر القا  نهر موسمي  وهو المورا المائي 
الوبيا والرئيسي  المنطقة . وال اها أن هنا  
خلف  ي إاارال هذا المورا المائي مما يهاا 
مستق ال   قاانل ، وهنا يعتي  تسامف رئيسي 
م اا   بوف ماض جاية القوانين واللوائ  

المستخامة  ي إاارال  ميا  النهر  وماى 
تناس ها م  الوض  الوام ؟ وهف هي مط قة أم 
مجرا (ب ر على ورا ؟ وهف هنا  إمكانية  
إليجاا بوكمة مثالية تراعي باجة كا ة 

اإلنسان  -افطراف المست ياال من المورا 
؟ وما هي أهم  -والبيوان والن ات والجماا 

 مالم  القفور  ي القوانين البالية ؟ 

و يجل أن اليغيل  عن ال اف أن المخزون  
الجو ي للنهر  اا يتناقص  ي مناسي ل كما إن 
الميا  أخذت  ي التناقص عنا الم اري  
الزراعية وأف بت عملية سب ها ذات  تكل ة 
عالية ، كما هنا  تضارل بوف جاية  القانون 
االتبااض للموارا المائية  وأهمية تط يا قانون 
مبلي والئي يتناسل  ي ع ارتل م  الواق  
ويسقط مواا  بوف  ما ياور من نزاعات  ، 
كما أكات الاراسات  أن هنا  فراد  ين 
الجهات التي يكون لها با تط يا القانون 
وتل  التي تبمي القانون  ي مف ميال   ل 
تام فجهزال الاولة المركزية عن هذا الخطر 

 المتنامي .

من االهمية  مكان اراسة الواق   فورال  املة 
للتورف على اهم نقاط الضوف  يل الفالبل 
مستق ال  و ي س يف ذل  ال ا من  جم  
وت ويل كا ة اللوائ  النمم المستخامة او 
المجماال او التى  ي طريقها لالستخاام 
(مقتربة   التى تتولا   كي ية تبكيم المورا 
المائي ااخف البوا  من اجف تكوين فورال 

عامة واضبة الموالم تك ف نقاط الضوف او 
الخلف المطروح  ي التسامف  وفوال الخت ار 
 ماض جاوى هذ  اللوائ  وتناس ها م  الواق  .  

من أهم النتائج التى ك  تها التجر ة أن    
هنا  قفور واض   ي التنسيا  ين الجهات 
الم تركة    ي عملية إاارال االست ااال من 
المورا المائي  البوا  ، وك ف  ذل  
تضارل بوف الطرا  التى يجل أن تت   
لتبقيا االستغالف االمثف لهذا المورا 
االستراتيجي ... وهذا ان اف انما ياف على 
البوجة الماسة لخلا إت اا عام  وتجم  لكا ة 
الوان الطيف  من  إاارال الميا  الجو ية و وباال 
ترويا القا   و وزارال الزراعة واالتبااات 
الزراعية    بي  يكون منتوجل قانون عام  
ولوائ   يكون لها  اد ك ير   ي  توطين 
الك اية وال اعلية   ي تبقيا االستخاام االمثف 
 واالستقرار المستاام   ي الميا   بوا القا  .

البد من ه اضع كافة الجرات علي ل ائح له مى  االسهخدام رير المه ضر  لفلفمفيفاه   هفتا يف فهفم  أن نفاخفت ففي االعفهفبفار   
طبيعة الم رد  المائي    ضر ر  هفصيل الم اد القان نية  على  سب هته الطبيعة ،  بما  أن م سمية جريان القاش   اافع  
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 باوا كسال م  ارتريا  -قلسا -فورال لرعاال   ي  جمام ااخف مجرى القا  



 ي  إطار الت ااف الن وي وتاعكيكم الكمكهكنكيكيكن  كى 
مككجكككاف هكككنككاسكككة الكككمككيكككا  نكككمككم مككرككككز الككك ككبكككو  
الككهككايككارولككيكككككيككة  ككوامككانككى الككتككا كك  لككوزارال الككمككوارا 
الككمككائككيككل والككرض والكككككهككر ككا.  ككالككتككوككاون مكك  مككوككهككا 
اليونسكو للميا   هولناا اور  تن يطية  كى مكجكاف 
بفاا الكمكيكا  مكن أجكف تكبكقكيكا افمكن الكغكذائكى 

لككوككاا           5102/53  –55وذلكك   ككى الكك ككتككرال مككن 
اارس مككن أ كريككقكيكا جكنكول الفكبكرا. و سكيككا  55

الى جانل عاا مقار مكن الكخك كرا. الكمكبكاضكريكن 
 افجانل والسواانيين .

ل/ ياسر ع اس الكمكايكر الكوكام لكلكمكرككز قكاف إن 
هذال الاورال تتتي إلستكماف مسيرال ت ااف الكخك كرات 
وتطوير الاراسات ال بثكيكة وتكطك كيكقكهكا وأن الكاورال 
عكككككسككت و فكك ككل خككافككة تككجككر ككة السككواان  ككي 
مجاف بفاا الميا   فور  وا كيكة م كتكمكلكل عكلكي 
التجارل الناجبل منها والك كا كلكل  ككمكا تكم تكقكايكم 
اروس عن كي ية تاار  هذال افخطا. مستق اَل . 
هكككذا   وقكككا إ كككتكككمكككلكككت  الكككاورال   عكككلكككى عكككاال 
موضوعات مرت طة  التفميم  والكتكخكطكيكط لكتكلك  
الم روعات ، وركزت الاورال علكى مسكعلكة افمكن 
الككغككذائككي لككاوف جككنككول الفككبككرا. ذات الككطكك ككيككوككة 
الجا ة لتبقيا اإلستقرار وال يئة الفالبكة ،الكيكوم 
رتكك ككاطككهككا  االوف تككنككاولككت الككاورال بفككاا الككمككيككا  وا 
 اإلاارال المتكاملة للموارا المكائكيكة مك  إسكتكوكراا 
تككجككارل مككن اوف جككنككول و ككرا أ ككريككقككيككا عككن 

م ككروعككات بفككاا الككمككيككا  الككككك ككرض والفككغككرض 
وككككيككك كككيكككة الكككتكككخكككطكككيكككط والكككتكككنككك كككيكككذ و كككقكككَا لكككغكككرا 

 اإلستخاام . 
أما اليوم الثانى .. ككانكت الك كتكرال الكتكجكريك كيكة عكن 
الكوكمكف الكك كنكي والكتككقكنكى وككيكك كيكة الكتككفكمكيكم اآلمككن 
لمن آت بفاا الكمكيكا  وككذلك  إ كتكمكف الك كرنكامكج  
على سياسات التن يذ وبسا ات الميا  التى يمكن 
اإلست ااال  منها  ى وقت الباجكة إضكا كة لك كبك  
الم اكف التي تويا تن يذ تل  الم كروعكات ،ككمكا 
تكككنكككاولكككت الكككاورال أهكككمكككيكككة الكككاراسكككات الككك كككئكككيكككيكككة 
واإلجتماعية وضكرورال إ كرا  الكمكجكتكمك  لضكمكان 

ستقرار هذ  الم اري  .  ت غيف وا 
الم اركون  ى الاورال ركزوا علكى أهكمكيكة بفكاا 
الككمككيككا   ككى السككواان وأجككمككوككوا عككلككى أن مككوككمككم 
المناطا السكنية  ى السواان وميكرهكا تك كوكا عكن 
مفككاار الككمككيككا  وقككالككت ا. و ككاا بسككن مككبككمككوا 
(السواان  لوقار لكلكسكواان اإلسكتك كااال  مكن مكيكا  
افمطار على قلتكهكا لكمكا تكوكرضكت الك كالا لك كجكوال 
 ى الغكذا. وال كرل بكيك  أن مكيكا  افمكطكار لكو 
بفكات  ككى مككواعككيككن ككك ككيكرال تككوككااف مككيككا  الككنككيككف 

  و رات المرات .
 الاارس إستيقن مايتجى /مهناس رض (كينيا  .

قككاف: أن هككذ  الككاورال عكككككسككت تككجككر ككة السككواان 
 فكككورال وا كككيكككة وأعكككطكككت اروس عكككن  ككككيككك كككيكككة  
الكتكفككمكيكم والكتكخككطكيكط  كي الكنكوابككى الك ككنكيكيككة وقككا 

إتابت لنا  رفة ك يرال للنكقكا  وتك كااف الكخك كرات 
مكك  الككاوف الككمكك ككاركككة  ككى الكككككورس. وهككي اورال 
مكككمكككتكككازال ،ومكككن ضكككمكككن  كككرنكككامكككج الكككككككورس قكككام 
الككاارسككون  ككجككولككة مككيككاانككيككة  لككمككنككطككقككة الكك ككطككانككة 
الغرا منها مكوكر كة نكمكوذج الكبك كائكر الكمكوجكواال 

  ي تل  المنطقة من بي   اإلاارال والتفميم .
و ي  واليات اليوم الختامى خاط ت /اليكوم  .ا. 
تككا ككيككتككا  ككطككرس وزيككرال الككاولككة  ككالككوزارال وعكككككسككت 
إهكتككمككام وزارتكهككا  ككمكك كرود بفككاا الككمكيككا  إضككا ككة 
لاعم الوزارال للتارييل وت ااف الخ رات مك  الكاوف 
افخكرى  ككي  مككجكاف  هكنكاسككة الكمككيكا  وقككالكت ا. 
تا ييتا أن عام إست ااال ال الا مكن مكيكا  افمكطكار 
أاض لضرورال إهتمام الكوزار   كمك كروعكات بفكاا 

 الميا  ليست يا منل افنسان والزرد والضرد .
ويككذكككر أن خككتككام الككاورال كككانككت  ككبككضككور مككمككثككف 
لككى واليككة الككجككزيككرال   السكك ككار  الككهككولككنككايككة ومككمككثككف وا 
اللوا.  رطة بقوقي موا  /أبما أ وزيا مكوكتكمكا 
مككبككلككيككة مككانككي الككككك ككرى  وعككاا مككن الكك ككابككثككيككيككن 
 ككالككمككركككز ،و ككي الككخككتككام  ككاات  ا.تككا ككيككتككا عككلككى 
ضرورال اإلست كااال الكقكفكوض مكن نكتكائكج اف كبكا  
 ككى مككجككاف بفككاا الككمككيككا   والككمكك ككاريكك  الكك ككبككثككيككة 
افخككرى كككمككا  تككم تككوزيكك  ال ككهككااات الككوككلككمككيككة 

 للم اركين  الاورال   . 
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أعككات وزارال الككمككوارا الككمككائككيككة والككرض والكككككهككر ككا. 
ممثلل  ى مركز ال بو  الهايارولكية وفوف مكر  
سمنار علمى  رعاية .السيا  موتز مكوسكى وزيكر 
الكككمكككوارا الكككمكككائكككيكككة والكككرض والكككككككهكككر كككا.  كككى يكككوم 

م  كقكاعكة ال كارقكة  كالكخكرطكوم 5102ايسم ر 06
قامت خاللل إستوراا  ع كرال أ كبكا   عكلكمكيكة 
وذل   غرا تنوير الجهات ذات الفلة  عهكمكيكة 

م 5102افن طكة الك كبكثكيكة لكلكمكرككز خكالف عكام 
تبت  كوكار (اورال الكمكرككز  كى تكوطكيكن الك كبك  
الكوككلككمككى  .وذلكك    ككبككضكور نككوعككي  مككن خكك ككرا. 
الميا  وطالل الجاموات والكمكوكاهكا الكوكلكيكا لكقكسكم 
الهناسة ،تناوف السمنكار  ن كاطكات الكمكرككز  كى 
مجاالت الميا  المتولقكة  ك كنكا. الكقكارات وتكوطكيكن 
التكنلوجيا ،ال بو  الولمية ،اإلسكتك كارات الك كنكيكة 
، بي  يقوم المركز  ععكاااالكككورسكات الكتكاريك كيكة 

وور  الوكمكف وعكقكا الكمكمتكمكرات الكوكلكمكيكة  عكلكى 
 المستوى المبلي واإلقليمي والوالمي .

السيا / موتز موسي وزير الموارا المائكيكة والكرض 
والكهر ا. ، خكاطكل الكجكلكسكة اإل كتكتكابكيكة أوضك  
خاللها أهكمكيكة الك كبك  الكوكلكمكى إلعكمكار افرا 
وتطوير اإلنسان ،مولنَا   أهمية مكثكف هكذا الكيكوم 
وقكاف أن هككذا الككيككوم سككوف يكككككون اورى تكوكككككس 
خككاللككل  اإلنككجككازات وافن ككطككة الكك ككبككثككيككة نككمككرا 
فهمية ال ب  الوكلكمكي لكلكتكنكمكيكة والكتكطكويكر، ككمكا 
وجككل  ككتككوككيككيككن طككالل الككهككنككاسككة   ككالككجككامككوككات و 
المكوكاهكا الكوكلكيكا  الكمك كرزيكن   كي الكوزارال ، ومكن 
 جان ل وعا  الاعم الال مباوا لألن طة ال بثيل.

 روف ياسر ع اس /الماير الوكام لكلكمكرككز أ كاى  
سوااتل  هذا اليوم التاريخكي الكبكا كف  كاالنكجكازات 

وافن طهة التى تكم سكراهكا  مكن قك كف الك كابكثكيكن 
الككمككقككامككيككن لككتككلكك  الككاراسككات والككمكك ككاريكك  الكك ككبككثككيككة 
 المكرككز  كيكمكا تكبكا   مكربك كا  كالكبكضكور الكذى 
 ككمككف قككيككااات الككوككمككف السككيككاسككى والككجككهككات ذات 
الفلل إضا ة لطالل الجاموات والمواها الوكلكيكا  
مككوضككبككَا اور الككمككركككز  وأهككمككيككتككل   ككي مككجككاف  
الكك ككبككو  والككاراسككات الككتككطكك ككيككقككيككة  كككمككا تككنككاوف  

 الخطط  المستق لية للمركز  .

قام الك كابكثكون  السكمكنكارات الكوكلكمكيكة الكتكي تكمكت 
اراستها وتط يقها   علي أرا الواق  وقكا نكالكت 

 الرضي من ق ف البضور . 

و ككككي الككككخككككتككككام تككككخككككلككككف السككككمككككنككككار مككككنككككاق ككككات  
ست ستارات تم الرا عليها من ق ف ال ابثين .  وا 
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إن  كككككرال تفككمككيككم الككمككواقكك  جككا.ت مككن  ككرنسككا 
وسويسرا من  ركة  بو  علمية لم اركة الومف 
والكك ككبكك  مكك  اخككريككن والسككوككى لسككرعككة وفككوف 
الكككمكككوكككلكككومكككات.ويكككوكككتككك كككر هكككذا الكككمكككوقككك  الكككزاخكككر 
 المولومات الولمية وال كبكو  الكتكطك كيكقكيكة إضكا كة  
بقيقية للمواق  المتميزال  ي السواان من الكنكابكيكة 
الككتككفككمككيككمككيككة واإلخككراجككيككة ، روعككيككت  ككيككل الككاقككة 
وال ككمككولككيككة مككمككا يسككهككف عككمككلككيككة الككتككفكك كك  لككزوار 

 الموق  .
جا. تباي  الموقك  لكمكواكك كة الكتكطكور الكذى طكرأ 
ممخَرَا   المركز و ليواكل الوتيرال المتفاعاال  كى 
هكذا الكمككجكاف  كى الكوككالكم الكذى أفك كك  اإلنككتكرنككت 
والمواق  الكترونية جز. ًا رئيسًا المكنكى عكنكل  كى 
إاارال الممسكسكات والكتكوكريكف  كهكا لكمكا يكو كرهكك مكن 
سككرعككة الككتككوافككف الككذى أفكك كك  مككقككيككاس لككككك ككا.ال  

 الممسسة  ى عالم اليوم.
 

ويكهكاف الكمكوقك  :لكنك كر اف كبكا  الكوكمكلكيكة الكتكى 
يجريها المركزو ن ر اإلفكاارات مكن الكمكجكالت 
والككنكك ككراتككوتككغككطككيككة الككمككمتككمككرات الككوككلككمككيككة واورات 
التاريل إثرا. المكت ة الوالمية  ال بو  التط يقية 
الككتككى يككجككريككهككا الككمككركككز و ككتككضككا ككر جككهككوا إاارال 
الككمككركككز مكك  اإلاارال الككوككامككة لككتككقككنككيككة الككمككوككلككومككات 
عكااال   الكوزارال تكم إخكتكيكار تكيكم الكوكمكف لكتكفكمكيكم وا 
تباي  الموق  مكونَا من: المهناس أبما ال كيك  
والمهناس أبما الكتكاج والكمكهكنكاس أمكيكن الكطكيكل 

والمهكنكاس مكازن و تكم إخكتكيكار الكمكهكنكاس الكنكور 
الككطككيككل والككمككهككنككاس ا ككو كككككر مككبككمككا  مككن قسككم 
الككمككوككلككومككات  ككالككمككركككز لككتككاريكك ككهككم عككلككي  إاارال 

 الموق  .
يككبككتككوى الككمككوقكك  عككلككى عككنككاويككن الككتككوككريككف  ككل 
وم اريول وال كابكثكيكن  كل واالكتكاريكل الكذض يكقكامكل 
عكك ككر مككركككز الككتككاريككل لككتككنككمككيككة الككمككهككارات.كككذلكك  
يبتوى على طرا االتفاف  المركز ع كر الك كريكا 

 اإللكتروني والهاتف .
إن الموق  هو رسالة إعالمية مكتكجكااال وتكبكسكيكن 
لوسائف اإلتفاف وجوف مولومات المركز متكو كرال 
للجمي  كذل  ن ر المواا اإلعالمية الكخكافكة  كل 
للوفوف إلي الوالمية ومفكاف مكراككز الك كبكو  
الككاولككيككة و لككوكككككس وجككل السككواان الككمكك ككرا  ككى 

 مجاف ال ب  الولمى.
  قلم/ م. منبةعكا ة 

 تحديث الموقع اإللكتروني للمركز  
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نمم مركز ال بو  الكهكايكارولكككيكة  كالكتكوكاون مك  
إاارال التاريل  المركز اورال تاري ة علمية خافة 
 ككنككمككزجككة الككخككزانككات  ككالسككواان  ككي مككنككتككفكككف 

م  ككالككمككركككز  ، ضككمككن  ككرنككامككج 5102إكككتككو ككر /
سياسة الاولة الرامية لتوطيكن الكتكككنكلكوجكيكا كالك كالا 

  اارس مكن 51،بي  إسكتكهكا كت الكاورال عكاا (
مككهككنككاسككي أاارال الككخككزانككات  الككمككخككتككلكك ككة إضككا ككَة 

م.   لكك ككابككثككيككيككي الككمككركككز ومسككاعككاض الكك ككابككثككيككيككن .
أبما على ا و سكن الكمكايكر الكوكام  كافنكا كة أمكن 
على ضرورال قيام مثف هذال الاورات الولمية التى 
تهاف ل نا. القارات  ى مجاف إستخاام التقنيات 
البكايكثكة  كمك كاهكيكم عكالكيكة الكمكسكتكوض، ككمكا ربكل 
 مهناسي الاورال اللذيكن يكتكلكقكون جكرعكات مكككثك كة 
تومف على ر   كك كا.اًل وتكعهكيكف الكمكهكنكاس واعكا 
إلى ضرورال إنزاف مكخكرجكات الكتكاريكل ومكمكارسكة 
الومف  ل  ى أرا الواق  وذلك  وفكواًل لكلكغكايكة 
المن واال ا. عثمان التوم /مست ار  ئون الميكا  

 ككوزارال الككمككوارا الككمككائككيككة والككرض والكككككهككر ككا. قككام 
مباضرال أولى تم  يها إسكتكوكراا سكريك  لكتكاريك  
الخزانات  السواان وكي ية ت غكيكلكهكا ككمكا تكبكا  
عن موازنة الميا   ها وتناوف  ال رح الكتك كفكيكلكى 
عككن نككمكككام الكككتكك كككغككيكككف افمكككثككف لككلكككنككيكككف افزرا 

ا. ع ا النافر خضر قكام   ومنمومة الت غيف .
 ككرنككامككج مككتكككككامككف عككن كككيكك ككيككة تككطكك ككيككا نككمككزجككة 
الكككخكككزانكككات والكككتكككي لكككقكككيكككت  قككك كككواًل جكككيكككاًا لكككاى 
الككاارسككيككيككن،  م. سككامككى عككثككمككان الككتككوم  قككام 
مككبككاضككرال تككنككاوف  ككيككهككا نككمككزجككة مفككاار الككمككيككا  
 وتفكككريككك كككهكككا عكككن طكككريكككا الكككنكككمكككوزج الكككريكككاضكككى 

RIBASIM    والتبليف والنتائج المتوقول  هكذا
وقككا تككنككاولككت الككاورال الككوككايككا مككن الككمككبككاضككرات 
الككوككلككمككيككة ال ككيككقككة الككتككى أمككن خككاللككهككا الككاارسككون 
تابة ال رص الجيكاال لكوكرا الكخك كرات  أهميتها وا 
وال رامج الهناسية المتراكمة  السكواان .هكذا وقكا 
أجم  الااراسيين لضرورال التط يا. و كى الكخكتكام 

تكم مككنك  الكاارسككيكن  كهككااات عككلكمككيكة مكن مكركككز 
تكابكت  كرص الكتكوافكف  ال بو  الهايكارولكككيكة وا 

  .          ع ر ال ريا اإللكترونى للمركز

RIBASIM COURSE  

www.hrc-sudan.sd 

info@hrc-suda.sd 

 تقارير وأخبار 
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أسككتق ف مركككز ال بككو  الهياروليكيككة  ككي مطلكك  
طككككالل مككككن الجاموككككة  4 ككككهر ايككككسم ر عككككاا 

التكنلوجيككككة ال ككككت الهولنايككككة وذلكككك   ككككي إطككككار 
التوكككاون   يكككن المرككككز و جاموككككة ال كككت. قككككام 
الطالل  غرا عمف زيارات مياانية كجز. من 
اراسككة مطلو ككة  ككي  رنككامج الماجككستير  و بكك  

مككككك تر   يكككككن الجاموكككككة و كككككابثين مكككككن 
المركز ( علي مبما ابما الباج وهنا. 
التكككوم   عكككن تكككعثر إنتاجيكككة المبافكككيف 
ت وكككَا لتغكككيرات المنكككاد  كككي الكككسواان  كككي 

 Crop واليككككككتي الجزيككككككرال والقككككككضارف 
Susceptibil ity to Climate 

Variability in Sudan).  و سككككككككككيتم
تبليككككف نتككككائج هككككذ  الزيككككارات المياانيككككة 
والكككتي تتلخكككص  كككي عمكككف إسكككت يانات و أسكككئلة 
طربككت علككى المككزارعين والككذين يوتمككاون علككى 
الزراعككككة المطريككككة تتككككضمن أسككككئلة عامككككة عككككن 
وضكككك  المكككككزارد اإلجتمكككككاعي و اإلقتككككفااض و 
ترككز علكى مالبمكات المكزارعين عكن التغككيرات 
 ككي المنككاد علككي  كميككة افمطككار، طككوف موسككم 

افمطككار و ارجككات البككرارال و ميرهككا  اإلضككا ة 
الى إنتاجية المبافيف خالف السنوات افخيرال؛ 
ثكككم تتكككم مقارنكككة هكككذ  النتكككائج مككك  نتكككائج نمكككاذج 
أخككرى للتبقككا منهككا.  ككاأت الزيككارات المياانيكككة 
 وكا تبايكا عكاا مكن المنكاطا المختل كة و التككي 
تغطكككككككككي تكككككككككارجات مختل كككككككككة  كككككككككي موكككككككككاالت 
افمطار  . هذ و قا إسكتمر الومكف بكتى نهايكة 
 هر ايسم ر و الذض أثمر نتائج جياال للطالل 
و للمركككككز، وأ ككككاا طككككالل الماجككككستير  جهككككوا 

 المركز و تواونل  ي الم رود.

و كككي الختكككام قكككم الاارسكككون عرضكككَا عكككن نتائكككج 
زيككككككارتهم بمكككككككي  النقكككككككا  ال نكككككككا. مكككككككن ق كككككككف 

 البضور .

  TU  DELFTالبحث  المشترك  بين المركز  وجامعة  

 )حول  حساسية  المحاصيل للتغيرات المناخية في السودان (

 مستخامي نمكام ور ة الومف الخافة   انوقات
 Imperial  ناا  اعم متخذض القرار  ي النيف

Botanical Beach Hotel قييككككككن  يومنككككككاا  
ها ككت  م.5102أكتو ككر  0و  5خككالف يومككي 

الور ة الي توريكف المك اركين  التبكاي  الكذض 
و  NB DSSأاخكككف علكككى نمكككام اعكككم القكككرار 

  SWAT . WEAPالذض ضم إاخاف  رامج (
.  Mikeالمجانيككة لتقليككف تكل ككة رخككص  رنككامج 

ككككذل  إضكككا ة أاوات موالجكككة  يانكككات التغييكككر 
المنكككككاخي، وككككككذل  تبكككككاي  التبليكككككف المتوكككككاا 

 Multi Criteria Analysisالموكككككككككككككككككايير  
)MCA)  والمككيزال افخككيرال هككي إضككا ة موقككك  .

تكم عكرا كمكا على ال  كة الونك وتية للنمكام. 

التط يقككات المختل ككة لنمككام اعككم القككرار 
 NB DSS كككككي اوف بكككككوا النيكككككف 

المك اركة  كي الور كة. وقكا  كار  و ككا 
مكككككككن الكككككككسواان مككككككككون مكككككككن منكككككككسا 

مككككن  0المكككك رود ا. فككككال  بمككككا و 
ال ككككابثين  ككككالمركز هككككم  ككككروف يونككككس 
ع ككا او و ا. ياسككر فكككال  و  ابككك  

 ع ا النافر خضر.

   يوغندا -إنتبي  _ Nile-DSSمستخدمي نظام دعم متخذي القرار في النيل  ورشة عمل  
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 ار  مركز ال بو  الهيارولكية،  بكم عضويتل،  كي اإلجكتكمكاد رقكم (
م لكمككجكلككس أسككاتكذال أكككاايكمككيكة السكواان لككلكوككلكوم و الككذض 5102  لسكنككة 5

نممتل افكاايمية  م انيها  الكخكرطكوم(الكقكاعكة الكخكضكرا.  فك كاح افثكنكيكن 
م.  ككار   ككي اإلجككتككمككاد مككجككمككوعككة نككيككرال مككن 51/05/5102الككمككوا ككا 

افعضا. ممثلين للكمكمسكسكات الكمكنكضكمكة تكبكت مكمكلكة اإلتكبكاا الك كارالكي 
لألكاايمية. هذا و تمثلت أهم ال نوا التي ناق ها وأجازها الكمكجكلكس عكلكي 

 النبو التالي: 

م ، أعكمكاف أجكازهكا رئكيكس 5102  لسنكة 0عرا وقائ  اإلجتماد رقم (
 المجلس نيا ًة عن المجلس. 

 تقارير لجان المجلس الاائمة: 

لجنة ال ئون افكاايمية ، لجنة الق وف و التكسكجكيكف ، لكجكنكة اإلمكتكبكانكات 
   المركزية ، لجنة ال بو  و الن ر الولمي   

طل ات إضا ة مسميات جاياال  ملت: ارجة الاكتوراال و الماجسكتكيكر مكن 
ارجكة الكاكككتكوراال و الكمكاجسكتكيكر مكن مكجكلككس  مكجكلكس أ كبكا  افمكذيكة ،

 بو  الميا  ، ارجة الاكتوراال  ي التفميم الهناسي من مجلس ال بو  
 الهناسية و التقانات الفناعية.

هذا و  يما يخص مركز ال بو  الهيارولكية  قا تمت إجازال الكمكسكمكيكات 
 الولمية التالية لارجتي الاكتوراال و الماجستير  ال ب :

  .Water Governanceبوكمة الميا  (   

  .Irrigation Engineeringهناسة الرض (   

  . Hydraulics Engineeringهناسة الهياروليكا ( 

 الهايارولوجي و مفاار ميا  

 )Hydrology & Water Resources .) 

  إجتماع مجلس أساتذة أكاديمية السودان للعلوم

 ككار  الككمككهككنككاس  ككابكك / خككالككا الككنككور عككلككي بسككل او  ككي 
الكورس اإلقلكيكمكي الكذض نكمكمكتكل  ك كككة  كنكا. الكقكارات الكتكا كوكة 

-UNESCO   كالكتكوكاون مك  NBCBNلم اارال بوا النيف(

IHE and WaterCap    والذض إستضا كتكل الكوكافكمكة
م بيك  5102ايسم ر  01-04الكينية نيرو ي  ي ال ترال من 

تناوف الككورس مكوضكود أاوات الكتكقكيكيكم اإلقكتكفكااض لكخكامكات 
 ومنا   افراا الرط ة 

 )Economic Valuation Tools for 

Wetlands Ecosystems Management  
التاريل ع رون اارسًا من ال ابثين والمهتمكيكن  ي وقا  ار  

  قضايا الميا  وكي ية إاارتها من مختلف اوف بوا النيف.

ولحالكورس اإلق ليمي   : 
Economic Valuation Tools for Wetlands Ecosystems Management 

2015, th18- th14December,  
Nairobi, Kenya 

 تقارير وأخبار 



قام ال اب  الموتز ع ا الكككريكم  كالكمك كارككة 
مكك   ككريككا االنككذار الككمكك كككككر لككلكك ككيككضككان  ككي 

 5102بوا النيف افزرا لموسم خريف 
 01يكولكيكو وبكتكي  0م وذل   ي ال ترال من 

س تمك كر. وذلك   كالكمكككتكل اإلقكلكيكمكي لكلكنكيكف 
لكلكوكمكف  (ENTRO) ال رقكي  كعايكس أ كا كا

الكمكخكتكص  FEWS Sudanعلي  رنامج 
 النمذجة الهيارولوجية لل يضان علي طوف 
النيف افزرا و الكنكيكف الكرئكيكسكي  كاإلعكتكمكاا 
علي فكور افقكمكار الفكنكاعكيكة و  كيكانكات 

الككنككمككاذج الككريككاضككيككة لككلككمككنككاد  ككالككمككنككطككقككة.     
و ي خالف هكذ  الك كتكرال عكمكف الك كريكا عكلكي 
ت ككغككيككف كككف الككنككمككاذج الككمككخككتككفككة  ككتككوقكك  

ال يضان  ا.ًا من أعالي الهض ة افثيكو كيكة 
و بيكرال تكانكا ومكرورًا  كالكنكيكف افزرا والكنكيكف 
الككرئككيككسككي بككتككي مككايككنككة انككقككال ويككتككم إعككااا 
رسككالككهككا  الككتككقككاريككر الككيككومككيككة واالسكك ككوعككيككة وا 
لككلككمككمسككسككات ذات الفككلككة. وأيضككًا عككمككف 
الكك ككريككا عككلككي تككبككايككا الككمكك ككاكككف الككمككتككوككلككقككة 
 كككالكككنكككمكككاذج الكككهكككيكككارولكككوجكككيكككة والكككمكككنكككاخكككيكككة 
المستخامة  ي بوا الكنكيكف افزرا. ككمكا 
سككتككخككاام  تككم الككتككارل عككلككي كككيكك ككيككة إنككزاف وا 

المستخام لكتكككهكن  WRFالنموذج المناخي 
الكك ككيككانككات الككمككنككاخككيككة الككمككخككتككلكك ككة والككذض يككوككا 

 ETAنسكخكة بكايكثكة و م ككا كهكة لكنكمكوذج 

 FEWSالكككمكككسكككتكككخكككام  كككي  كككرنكككامكككج اف 

Sudan . . 

10 

 اإلنزار المبكر للفيضان  

 - GFIAالمنتدى العالمي لإلبتكارات  في مجال الزراعة  

إنوكقكا الكمكنكتكاى الكوكالكمكي لكا كتكككار كي مكجكاف 
النسكخكة  اف كريكقكيكة   كي الكمكرككز   –الزراعة 

الككاولككي لككلككمككمتككمككرات    ككي مككايككنككة  ايككر ككن  
ايسم ر  5-0 جنول ا ريقيا   ي ال ترال من  

م . س كقكت الكمكنكتكاى أن كطكة مكخكتكلك كة  5102
تضكككمككككنككككت ور  عككككمككككف ،الككككنككككاوات،عككككرا 
اإلتكككككارات والككمككسككا ككقككات  خككالف الكك ككتككرال مككن 

م .  كككار   كككي 5102نكككو كككمككك كككر  51-01
م كار   مكن اككثكر  411المنتاى أكثر مكن 

اولكككة  وعكككرضكككت  كككيكككل ككككثكككيكككر مكككن 41مككن 
اال تكارات  التى تساهم   ي تنكمكيكة وتكطكويكر 
الزراعة وفغار المزارعين  من أجكف إطكوكام 

 ا ريقيا  .

 ار  المركز  كورقكة  عكن م كرود إسكتكخكاام 
تكنولوجيا الموكلكومكات واإلتفكاالت  الكقكائكمكة 
عككلككى فككور افقككمككار الفككنككاعككيككة لككتككبككسككيككن 
إنككتككاجككيككة  الككمككبككافككيككف  ككي م ككرود الككجككزيككرال  
قككامككهككا الكك ككرو سككيككر يككونككس عكك ككااو .وقككا نككاف 
الكككوكككرا إهكككتكككمكككام الكككككككثكككيكككريكككن وخكككافكككة أن 
الم رود يستخكام فكور االقكمكار الفكنكاعكيكة  
المجانية .  ار  أيضًا  ي المكنكتكاى الكمكزارد   
أبما إ راهيكم وقكيك  او   مكمكثكاًل لكلكمكزارعكيكن 
الككككذيككككن  ككككاركككككوا  ككككي م ككككرود االتفككككاالت 
 الجزيرال  وأبرزو إإنتاجية عالكيكة  .هكذا وقكا 
مككوف الككمككركككز الكك ككنككى  لككلككتككوككاون الككزراعكككي 

)CTA)   . م اركة  الو ا 



ضمن اإلعااا الوام لتوسي  الومف ال بثى 
  تى مجاالتل ، تم تو ير أجهز  ومواات 
بايثة لمومف التر ة خافل  التبليف الكيميائى 
 غرا  ض ط جواال ميا  الموارا المائيل التى 
تساعا ال اب  مور ة ما يتولا  الاراسة 
المطلو ة ، وقا  لغت التكل ة للجهازين  قيمة 

ألف جنية سواانى   م.  اب  الطيل  61
ربمة او   أ اانا عن نوعية افجهزال التي تم 
 جل ها للمومف وقاف أن الجهاز  افوف  يورف 

 Plaintest spectrophotometer 

وهو جهاز مزوا  مواا إخت ار تت اعف  كيميائيَا 
م  الونافر المطلو ة وتبايا كميتها ومن 

نتائج  الت اعف يمكن بسال كميتل   ى 
 الما. .أما الجهاز الثاني  

multi parameter portable meter 

وهو جهاز لقياس الرقم الهايارولوجى للما. يتم 
 يل توفيف الما. للتيار الكهر ائى  اإلضا ة 
إلي  كمية افمالح الذائ ة   ى الما. وكذل  
ارجة برارال الما. والملوبة.   وأ ار أنهم 
 فاا تاريل ال نيين للومف  تل  افجهزال 
المتطورال ، هذا وقا  اأت   وليَا أعماف 
ال بص ل وا الوينات من عاال مواق  ف ار 

 ماينة وا ماني .

 ي إطار  رنامج اإلفالح الكذض تكتك كنكا  الكاولكة 
 يما يكتكوكلكا  كمكككون الكرض و نكهكضكة الكمك كاريك  
الكككزراعكككيكككة الكككقكككومكككيكككة، يكككنكككمكككم مكككرككككز الككك كككبكككو  
الهياروليكية  التواون م  إاارال م رود الكجكزيكرال 
و اإلاارال الككوككامككة لككوككمككلككيككات الككرض، و هككيككئككة 
ال بو  الزراعيكة، الكور كة الكقكومكيكة بكوف إاارال 
مككيككا  الككرض  ككمكك ككرود الككجككزيككرال  ككمكك ككاركككة كككف 
افبال المفلبة  الم رود ، وتهاف الور كة 

 فكككورال عكككامكككة اإلكككي الكككوفكككوف لكككو كككاا بكككوف      

م اكف الرض  الكمك كرود وككيك كيكة 
مككوككالككجككتككهككا عككن طككريككا خككلككا 
نقا  واس   بوف أر    مباور 
سيتم  تكنكاولكهكا  كي  كككف أوراا 
عمف أختير ككاتك كيكهكا ومكقكامكيكهكا 
ومراجويها  من  جانل أعضكا. 
الككلككجككنككة (  ككالككجككانككل الككهككنككاسككي  
والككزراعككي والككمككمسككسككي وجككانككل 

المزارد  ي عملية الرض   ، الجاير  كالكذككر أن   
الور ة كونت لها لجنة  قكرار وزارض مكن السكيكا 
موتز مكوسكى وزيكر الكككهكر كا. والكمكوارا الكمكائكيكة 
والرض،  رئاسة  ل . ياسر ع اس مبما  ماير 
مككركككز الكك ككبككو  الككهككيككارولككيكككككيككة  و الككمككهككنككاس 
مست ار  فايا يوسف إاريس ماير عمكلكيكات  
رض الجزيرال والكمكنكاقكف عضكوا مكقكررًا  وعضكويكة   
الككمككهككنككاس الككريكك  عكك ككا السككالم و الكك ككرو سككيككر  
أ وعك كيكاال  كا كككر  والك كرو سكيكر  ا ك  او ابكمكا 

ااموا ممثال لهيئة ال بو  الزراعية  والمهناس 
زراعككي عككوا الككجككيككا عكك ككااو الككز ككيككر مككمككثككال 
لم رود الجزيرال والوميا سليمان ابكمكا سكلكيكمكان  
ممثال لالمن االقتفااض . وقكا عكقكات الكلكجكنكة 
اوف اجككتككمككاعككاتككهككا  ككي الككوككا ككر مككن سكك ككتككمكك ككر  
 الخرطوم   مف على مناق ة   كككرال الكور كة ، 
وبتى االن يجرض الومف  كجكهكا  كوكا االجكتكمكاد 

الخامس  ماينة وامكانكي  لكتكنكمكيكم الكور كة  كي   
م وسوف ياعي لها مخكتكلكف 5103 هر يناير 

الككجككهككات ذات الفككلككة والككمككهككتككمككيككن  ككالككمككوضككود 
 ت ريف رئكاسكة الكجكمكهكوريكة وعكاا مكن الكوزرا.  
ومككمككثككلككي الككجككامككوككات السككواانككيككة و الككمككمسككسككات 

 إضا ة للم اركات الخارجية . 

 ورشة عمل إدارة مياه الري  مشروع الجزيرة  
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  أجهزة حديثة لمعمل التربة بالمركز

 تقارير وأخبار 



حسب النبي موسي م/   

 وكيل الوزارة 

إسكتككضككاف  ككرنككامكج أوراا  عككلككمكيككة افسكك ككوعككى  
(إذاعة وا ماني   ل / يونس ع ا او قسم او 
المنكسكا الكوكام لكمك كرود إسكتكخكاامكات تكككنكلكوجكيكا 
الكمكوككلكومكات واإلتفكاالت الككذككيككة الكقككائكمكة عكلككى 
فور االقمار االفطناعية  ي البقف من أجكف  
ر ك  اإلنكتككاجكيكة وزيككااال الكمككبكافكيكف  كى م ككرود 
الجزيرال بي   أ كار  كى بكايكثكل لكلك كرنكامكج اور 
المركز وأهميتة  ى تناوف ال بو  الم نيكة عكلكى 
الككطككلككل وأهككم افهككااف الككمككتككمككثككلككة  ككى تككوطككيككن 
لككتككى  الككتككقككانككات وتككطكك ككيككقككهككا عككلككى أرا الككواقكك  وا 
أث تت نجاح عالكي الكمكسكتكوى .وا كارأيضكَا  إلكى 

اور المركز  ي تكنكمكيكة الكقكارات الك ك كريكة والكتكى 
مكن ضككمككن أهككااف الككمكركككز .وقككاف أن الككمككركككز 
يككوككتكك ككر الككثككانككى  ككى أ ككريككقككيككا مككن بككيكك  تككطككويككر 
الكك ككبككو  الككوككلككمككيككة  ككى السككواان   ككرح  كككككرال 
الم رود  ت افيلها  والتي كان يكوكمكف  كهكا مكنكذ 
ع رات السنيين  ى أور ا أمريكا وهى افن تن ذ 
 ى السواان  ى القا  وم رود الجزيرال وذ ككر 
المرابف التى تكم  كيكهكا تكطك كيكا الكتكجكر كة ونك كذت 
على مربلتين مطت مبافيف الكوكروال ال كتكويكة 

م  ككخككمككسككة أقسككام  ككى 5102-5104لككمككوسككم 
ال ككمككاف والككوسككط والككجككنككول والككغككرل . وكككان 

للمركز مسكاهكمكة  كاعكلكة واا ك  قكوض لكألنكطكالقكة 
وأككا  ككرو سكور يكونككس عكك كااو  كنككجكاح الكتككجكر ككة 
وأكا علي  ضكرورال تكوسكيكوكهكا ككمكا تكبكا  عكن 

 تقييم عام لنتائج التجر ة.
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 كورس ادارة بيئات المناطق الرطبة_يوغندا   

 اركت ال ابثة  تمني عك كا الكربكمكن   كي الكككورس  
اإلقككلككيككمككي عككن إاارال  ككيككئككات الككمككنككاطككا الككرطكك ككة  ككي 

  2-5الككوككافككمككة الككيككومككنككايككة كككمكك ككاال  ككي الكك ككتككرال مككن 
م  ، ويوّا هذا الكورس التاري ي وابكا 5102نو م ر 

من  سلسة   رامج ر   القارات لكمك كرود اإلسكتكخكاام 
 افمثف ل يئات النيف  ، وكان الكورس  رعاية  

CGIAR   & NBCBN-SEC 
  -office-cairo- Egypt  &UNESCO-

IHE & MAKERERE  university  

 إذاعة ودمدنى    -برنامج أوراق علمية  

 أطلس الموارد المائية لدول حوض النيل    رواندا )كيق الي (
نممت م اارال اوف بوا النيف ور ة عمف 
الككخككافككل  ككتككطككويككر أطككلككس الككمككوارا الككمككائككيككة 
لككاوف بككوا الككنككيككف وذالكك   ككي الكك ككتككرال مككن 

 م 5102نو م ر 53-51

ا/ خككالككا  ككيككرو مككن الككمككركككز قككام عككرا 
 توري ي عن        

            Climate and 
Hydrology  

كان من ضمن ال ريا السوااني الم ار  
 ي عملية لتطوير االطلس ا/  لل  اهين ، 
م/ ع االربمن فغيرون الذين مثلوا  وزارال 

 الموارا المائية والرض والكهر ا.  
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يوت ر م رود الجزيرال من أك ر الم اري  
الخاص بموقعه المروية  ى السواان ويتميز 

 ين النيلين اف يا وافزرا ولل ط يوة اراضى 
طينية خف ة ذات أفف عريا كما يوت ر سلة 
مذا. مومم واليات السواان ونمرا للتقام 
الملبوم  ى المجاف الولمى ومجاف تقنية 
افقمار  ال ضائية واإلست وار عن  وا  
وتط يقاتل  ى  تى المجاالت  قا ها ت هذ  
الاراسة الى استخاام تل  التقنية البايثة 
وتط يقها  م رود الجزيرال لاراسة المسابات 
المزروعة والمبافيف المختل ة  تستخاام فور 

) Landsat  والتى تتميز  مسابتها ال اسوة
 ى الفورال الواباال  ²كلم 012والتى تغطى 

 نطاقات ضوئية متوااال ت اا من ق ف الطيف 
ال ن سجى مرورَا  الضو. المرئى إلى ما وا 
الموجات البمرا. ال وياال واقة وايضابية  

ومتابة للجمي   ومن السهف  ²م02تفف الى 

البفوف على فورال لن س المنطقة كف 
 إس وعين مما يسهف المتا وة.

يككوككتكك ككر الككهككاف افسككاسككى لككاراسككة مسككابككات  
م رود الجزيكرال هكو مكقكارنكة الكنكتكائكج الكمكتكبكفكف 
عككلككيككهككا مككن افقككمككار الكك ككضككائككيككة مكك  الككمككسككابككات 
البكقكيكقكيكة الكمكتكبكفكف عكلكيكهكا مكن مكككتكل الكقكسكم 
ذا توفلت الاراسة الى نتائج فبيبة  المونى وا 

%  من السهف أن تومم 11 نس ة التقف عن اف 
الاراسة على كف الم رود بتى نسير مك  الكوكلكم 
والتطور جن َا  الى جنل. تمت الاراسة الم ائكيكة 

 كاان  واخكذ  24,،,0 اختيار قسم بمانا او (
مكوكلككومكات اولككيكة عككن الكمككسكابككة الك ككوكلكيككة لكلككقكسككم 
ومور ة بكاوا  ومسكابكة الكمكان والكقكرى وقكنكوات 

 Googleالكرى وتكخكريكطكهكا  ككتسكتكخكاام  كرامكج (
Earth ثكككم بسكككال الكككمكككسكككابكككات الكككمكككخكككتكككلككك كككة  

 استخاام  رمجيات نمكم الكمكوكلكومكات الكجكغكرا كيكة 
وقككككككككككككككككككككا تككككككككككككككككككككمككككككككككككككككككككت الككككككككككككككككككككاراسككككككككككككككككككككة                                                       

 ككاخكككتكككيكككتر فكككور لكككلكككمككوسكككم ال كككتكككوى (ايسكككمككك كككر 

م ويكككنكككايكككر وفكككورتكككيكككن ل كككهكككر  ككك كككرايكككر 5104
م  وتم تفنيف م ائى للفور  اسكتكخكاام 5102

 رمجيات االست وار عن  وا (ايكرااس امكاجكن  
الى قسكمكيكن مسكابكات زراعكيكة ومسكابكات مكيكر 
زراعية وتضم المسابات مكيكر الكزراعكيكة الكمكان 
والقرى وافراضى الخالية (ال ور  وكانت النتكائكج 
المتبفف عليها مكن تفكنكيكف فكور الكمكريكئكات 
الكك ككضككائككيككة مككتككطككا ككقككة مكك  الككواقكك   ككنككسكك ككة  ككاقككت 

% كما تم عمف تفنيف متقام  بي  يكتكم  11اف
تفنيف الكمكسكابكات الكزراعكيكة  كى فكور  كهكر 
  راير إلي  أنواد المبافيف ال توية الكمكزروعكة 
وتمت المقارنات على مستوى المككتكل والكقكنكوات 

 ال رعية وكانت النتائج مرضية   كف ك ير. 
الككجككايككر  ككالككذكككر هككنككا أن مككبككفككوف الكك ككفككف تككم 
بذ ل من المقارنات نس ة فن المسابة البقيقيكة 
المزروعة  ى الكمكوسكم ال كتكوى لكم تكككن مسكجكلكة 
 فككورال مككنككك ككفككلككة عككن مكككا زرد  ككى الككمككوسكككم 

  .الفي ى

           الرؤية الفضائية لمشروع الجزيرة 

 الباحث : وداد فضل

 تحقيقات 
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الجااوف توض  المقارنات  ين مسابة المبافيف المختكلك كة الكمكتكبكفكف عكلكيكهكا مكن مكككتكل بكمكانكا او  و وا عكا كا ومكن 

  الفورال ال ضائية والنس ة المئوية لاختال ات  ين النتائج:

إختالفات بين  المساحة من المكتب  

 ومن تصنيف الصورة الفضائية

لم تنج  الطريقة  ى تبايا مسابكة الك كقكولكيكات  
وذلك  نسك كة لكوجكوا    ى هكذا الكمكككتكل (واعكا كا 

أ جار المسكيكت واإلكتكي  تكوكتك كر مكن الكنك كاتكات 
التى تت   إلي  الوائكلكة الك كقكولكيكة وهكذا ااى الكى 
زيااال  مسابة ال قولكيكات  كى الكتكفكنكيكف. وجكوا 
 وا الب ائ  التى ال ينت   مكنكهكا اإلنسكان و 
الككبككيككوان يككماى الككى إنككهككا  الككتككر ككة ومككنككا سككة 
المبافيف الرئيسية  ى المواا الكغكذائكيكة  كالكتكر كة 
ممكا يكماى الكى ضكوكف الكنك كات وقكلكة انكتكاجكيكتكة 
ومن النابية افخرى  ان افراضى الخكالكيكة مكن 
الب ائ  وتل  ال جيرات الضكارال  كانكهكا تكمكتكاز 
نكتكاجكيكة عكالكيكة  وهكذا ي كيكر إلكي    كثا ة ن اتية وا 

ضككرورال الكككبكككرص عكككلكككى نككمكككا كككة الككمكككزارد مكككن 
زالكة  اف كيككا. الضكارال مكنكهككا بكتككى  الكبك كائكك  وا 
نسككتكك ككيككا مككن إنككتككاجككنكككا   الككزراعككى وتسككتككمككتككك  
مبافيلنا  ما سخر  او لها من مغكذيكات التكوكا 
والتككبككفككى  ككى هككذ  االراضككى الككخككفكك ككة وتككلكك  

 الميا  الجارية.
ونخلص إلى أن تقنية افقمار الفناعيكة يكمكككن 
أن تكككبكككاا الكككمكككسكككابكككة الككمكككزروعكككة  كككاقكككة تككك كككوا 

%  ككالككنككسكك ككة لككمككبككفككوف الككقككمكك . كككمككا أن  1,اف
والكزمككنكيككة هكذ  الكتككقكنككيكة تكو ككر الككتككككالكيككف الككمكالككيكة 

لككاراسككة الككمككسككابككات ال ككاسككوككة إذ أن الفككورال 
الكوابككاال تككغككطككى مسككابكة تكك ككوا مسككابككة م ككرود 

 . الجزيرال



15 

يوت ر تسخير ال يضانات من أهم ال رامج  
التنموية ذات افثر الملموس، إذ أن الكميات 
المتا قة من ال يضانات ك يلة  عن تن ئ الوايا 
من الم اري  التي من  عنها تبسين الوض  
اإلقتفااض  تل  المناطا  ي ذات الوقت الذض 
تارأ  يل الكوار  التي كان من الممكن أن 
يتس ل  يها ال يضان، وتوت ر م اري  تسخير 
ال يضانات المط قة لنمام الرض ال يضي من 
أكثر الم اري   اعلية. بي  يوت ر نمام الرض 
ال يضي من أقام أنممة الرض التي عر ها 
اإلنسان و الذض يرج  تاري  إستخاامل فكثر 

قرن من الزمان والذض يستخام إلى  61من 
يومنا هذا نمرًا لك ائتل  ي رض المسابات 
المستها ة .  يط ا نمام الرض ال يضي باليًا 

اولة  إنبفرت  ين قارتي اسيا   00 ي 
وأ ريقيا (منغوليا، أوز كستان، كازاخستان، 
طجكستان، تركمانستان،  اكستان، تونس، 
المغرل، الجزائر، اليمن، أريتريا، أثيو يا، 
والسواان  . يوت ر السواان ثال  أك ر اولة  ي 
أ ريقيا من بي  المسابة والتي ت ل  

. يرت ط نمام الرض ال يضي  5كم 0،130،414

 مواسم ال يضان  النس ة لألنهار وافواية بي  
يتم ممر المسابات  الزراعية  ميا  ال يضان 
على أن تتم  البة افرا و ذر التقاوض  وا  
إنتها. عملية الرض . وعليل  تن المبفوف 
سيكون  ي منى عن الميا  طواف الموسم 
مكت يًا  الميا  الموجوا   ي التر ة السطبية 

 Rootالرط ة و ي نطاا جذور الن ات   (  
Zone      لبين إكتماف نمو الن ات ومن ثم

بفاا  . وتقار مسابة افراضي الفالبة 
مليون هكتار ( 14للزراعة  السواان بوالي 

مليون  اان  . توجا  السواان الوايا من  511
المناطا التي توت ر مسابات  للرض ال يضي 
(النيف الرئيسي، النيف افزرا، النيف اف يا، 
افواية  اار ور و كرا ان و ال را  . ومن 
أهم  م اري  الرض ال يضي  السواان : م رود 
السمي  (خور أ وب ف  ، م رود طوكر (خور 
 ركة  ، و م رود القا  ( نهر القا    . يق  
م رود القا   را السواان  والية كسال وي وا 

كم  مسابة تقار  400عن ماينة الخرطوم 
  . 5كم 0111هكتار ( 011،111 بوالي 

ت مف مسابات الم رود المناطا الواقوة  ماف 

وجنول التا القا  و تلكو   الاضا ة للض ة 
ال رقية لنهر القا  وافراضي الواقوة  را 
نهر عط رال، كما يقار عاا سكان م رود 

نسمة ت كف  يها  411،111القا  بوالي 
ق يلة ال جا الغال ية الوممى و ياعم الم رود 

تعسس م رود   . أسرال  36،111منها بوالي 
م  إّ ان البكم التركي 0161القا  عام 

المفرض للسواان، إال أن نمام الرض والزراعة 
 تت اا  ين   م0,52البالي يووا إلى سنة 

بكومتي  ريطانيا الوممى والبكومة اإليطالية 
إلقتسام ميا  نهر خور القا  عناما  ا رت 
الومف  يل  ركة أقطان كسال  ي  ترال البكم 

 32الثنائي، ومنبت اريتريا  مقتضى اإلت اقية 
 02مليون متر مكول من ميا  القا  (  واق  

متر مكول من تفريف الميا   ي الثانية 
الواباال وذل  لماال خمسين عامًا  ومازاا عن 

مليون متر مكول من الميا  يتر  ليتا ا   32
   التا القا   كسال .   

 (7)الواقع ،التحديات ،المستقبل    -تسخير الفيضانات في القاش 

 م  باحث / أحمد عبدالباقي االمين  

 تحقيقات 



م، تم التوقي  على 0,20ا ريف  01و ي   
ات اقية أخرى  ين إريتريا والسواان  ععت ارهما 
اولتان مستقلتان ( ق ف إنضمام إريتريا إلى 
اثيو يا    للتعكيا على البفص المت ا عليها 

% من 51سا قًاعلى أن يا   السواان قيمة 
أر اح الم رود  ي التا القا ، و موجل 
اإلت اقية الجاياال وا قت بكومة السواان. وقا 
أاى تراج  سور افقطان عالميًا البقًا إلى 
انسبال ال ركة من الم رود وبلت مبلها 
بكومة السواان التي با مت على بقوا  
المال   ي الم رود وارت وت بفتهم  ي 

% ، كما تم ت جي  62  -%  50ال راكة من (
 يود ال جا على ت غيف المزيا من المواطنين 

لتبسين موي تهم وزيااال انتاجية الم رود .       
م بلت ممسسة التا القا  0,36و ي عام 

مبف البكومة السواانية إال أن  تذ ذل كمية 
ميا   يضان القا  بالت اون نجاح 

تقلفت المسابة  0,61الم رود . و ي الوام 
% مما ا   إاارال الم رود 21المزروعة إلى 

إلى إيقاف إنتاج القطن واست االل  ن ات الخرود 
إلنتاج الزيوت إال أن المواطنين المبليين 
اعترضوا على المقترح الجايا  نمرًا لتضرر 
الموا ي وعام تو ر الغذا. الالزم لها مما أاى 

م 0,10إلى إيقاف الم رود نهائيًا . و ي عام 
تم إعااال ت غيف الم رود  لتبف الذر  الر يوة 
كمبفوف رئيسي ينتجل الم رود  كان تنيجة 

ذل  تزايا عاا المزارعين  الم رود  من 
مزارد . يتكون  24،111إلى  00،211

أقسام والتي تورف  3م رود القا  من 
" الت اتي " وهي : كسال، مكلي، اقين، 
تناالض، متاتيل، وهااليا .ويوت ر نهر القا  
هو المفار الرئيسي لتغطية بوجة الم رود 
من ميا ، ين   نهر القا  من جنول ماينة 

 441"أسمر " افريترية والذض ي ل  طولل بوالي 
كم و يتجل مر ًا نبو الباوا السواانية وت ل  

ويقار متوسط  5كم 50،111مسابة بوضل 
مليون متر  321إيراا نهر القا  السنوض 

مكول.و تقار مسابة افراضي المخففة 
هكتار  إال أن التي  011،111للرض بوالي 

هكتار، لذا  00،111يتم ريَّها  وليًا بوالي 
عمات الوايا من الجهات ذات الفلة إلى 
تبسين نمم الرض المت وة وفيانة المن آت 
الهياروليكية  الم رود التي وجات اعمًا 
بكوميا واوليا مثف منممة "اإلي اا"  والتي 
انتممت ل ترات طويلة لاعم هذا الم رود، إال 
أن الفوو ات التي كانت تبيط  الم رود 
استوج ت اعم م اري  التنمية  اراسات علمية 
من  عنها البا من أثر المووقات .  واجريت 
 ي اآلونة افخيرال عاا من الاراسات الولمية 
واف با  التي تناق  م كالت الم رود وس ف 
بلها، وكان من ضمنها اراسة " تسخير 
ال يضانات  القا  لتبسين البياال الري ية 

 Livelihood andوالنمام  ال يئي"  
Ecosystem Services)  Flood to   

Harnessing                                                

م  تمويف من 5102 اأت الاراسة  ي يناير   
 رنامج  بو  الميا  واليا سة والنمام ال يئي    

)CGIAR   –  Research Program on 
Water. Land and Ecosystem)   و  

تنك يذ الاراسة على أراضي القا  كان مهمة 
ال ريا السوااني متمثاًل  ي مركز ال بو  

   كككك    التواون م    كة HRCالهياروليكية (
الرض ال يضي (ال ري  الرئيسي  ي الم رود  ، 

  الهولناية، موها Meta.Meta ركة (
اليونسكو لاراسات الميا   هولناا        

UNESCO-IHE) . وجاموة مكلي  عثيو يا ، 
ومن المتوق  أن تنتهي الاراسة   ي نهاية الوام 

م .تهاف الاراسة إلى اإلستغالف افمثف 5103
لميا   يضان نهر القا  الموسمي الذض  يجرض 
 ي ال ترال من يوليو بتى س تم ر فمراا 
تبسين الزراعة، النمام ال يئي، اعم س ف 
كسل الوي  للسكان المبليين، والنمر  ي أثر  
مخرجات الاراسة على المنت وين من الم رود 
 ي مختلف اففواال، كما أولت الاراسة  وا 
القضايا ذات الفلة  الم رود نفي ها من 

 النقا  . 

وسنوافف  ي االفاارال القاامة  اقي 
 المقاف ...
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 ²مكلكيكون ككم 0.4يغطي بوا النيف مسكابكة 
ويت كف نهر النيف من عاال روا ا أهمها الكنكيكف 

% من اإليكراا 62افزرا بي  يساهم  بوالي 
مليار مكتكر  0,الكلي للنيف الذض يقار  بوالي 

مكول.  يوتما مالل أهف السواان علي النيف 
االزرا  ي كف إبتياجاتهكم الكمكائكيكة مكن بكيك  
الزراعة وميا  ال رل كما أن  أملل افراضي 
الزراعية تق  علكي طكوف  كريكط الكنكيكف افزرا 
 ضال" عن الخزانات والساوا. من هنا يتكضك  
جليا" أهمية  النيف افزرا واثكر  الككك كيكر عكلكي 
االيراا الموسكمكي لكلكنكيكف. يكنك ك  هكذا الكرا كا مكن 
 بيرال تانا  ي الهض ة افثكيكو كيكة والكتكي تكتكراوح 

ككم مكر ك   0111كك   211مسابة سطبها من 
إعتمااا" علي مواف افمطار التي تكهكطكف  كي 
المرت وات االثيو ية والتي ت كككف الكجكريكان  كي 
كف من نهر أ اض الفغير من الكجكنكول، نكهكر 
 كليت، نرا ماجا  و اميرا من جهة ال ماف.

يمتاز نهر النيكف  كالكجكريكان الكاائكم طكوف الكوكام 

بكككيككك  يككك كككلككك  ذروتكككل  كككي  كككهكككرض أمسكككطكككس 
وس تم ر من ككف عكام. يكوكتك كر  كيكضكان الكنكيكف  
من المواهر القايمة  كي مكنكطكقكة وااض الكنكيكف.  
ملكت  كيكضكانكات الكنكيكف ت كككف تكهكايكاا" كك كيكرا" 
لككلككسككواان  ككي اآلونككة افخككيككرال و خككطككرا" عككلككي 
بيكاال الكنكاس ومكمكتكلكككاتكهكم. لكقكا  كهكا السكواان 
 يضانات عكلكي بكقك كات زمكنكيكة مكخكتكلك كة، ككان 
أ هرها وأعن ها عكلكي اإلطكالا  كيكضكان الكوكام 

م بكككيككك  أايكككا  الكككي 0,11م والكككوكككام 0,41
خسائر  اابة  ي الكمكمكتكلكككات وافرواح. ومكن 
الكك ككيككضككانككات الككبككايككثككة تككلكك  الككتككي كككانككت  ككي 

م  بي  امرت هكذ  5100-م  5116الوامين
ال يضانات المئات من المنازف وقتلت و كرات 
المئات من السكان كما جا.  ي تقرير منمكمكة 

واإلرت اعات  ي    .(WHO الفبة الوالمية 
المناسيل توتكمكا إعكتكمكااا" كك كيكرا" عكلكي مكوكاف 
هطوف االمطار  ي الجنول( بيرال  ككتكوريكا  و 
الهض ة افثيو ية ( بيكرال تكانكا  الكلكتكيكن تكغكذيكان 

النيف. و ي مف التغيرات المناخية  ي افرا 
وارتك ككاد ارجكات الككبككرارال أفكك كك  مكن الفككوككل 
جاًا التنك كم  كمكثكف هكذ  الك كيكضكانكات الكمكوسكمكيكة 
بي  إنكهكا إتسكمكت  كوكنكفكر الكمك كامكتكة،  كككان 
ال ككا مككن إجككرا. اراسككات لككلككتككنكك ككم  ككمككثككف هككذ  

 ال يضانات ق ف وقوعها   ترال كا ية.
نككتككيككجككة    –إرتكك ككاد ارجككة بككرارال افرا مككمخككرا"

 ما يسكمكي  كمكاهكرال اإلبكتك كاس الكبكرارض  أات 
  كف ملبوم الي إضكطكرا كات و تكغكيكرات  كي 
مكوكاالت هكطكوف افمكطككار  و ككاتكهككا مكمككا أثككر  
عككلككي مككنككاسككيككل االنككهككار وجككريككانككهككا الككمككوسككمككي 
(ارت اعا" وانخ اضا" . رفكا جكريكان الكنكيكف لكم 
يكككن بككايكثكا" بككيك  ان  ككي اواخكر الككقكرن قك ككف 
 الماضي تم ان ا. مبطات قياس علي طوف 
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  التنبؤ الموسمي بفيضانات النيل

 م.باحث / احمد عبد ا المنعم   

 م.باحث /   هناء التوم  احمد

 تحقيقات 



نهر النيف وروا ا  (افزرا واف يكا   كي ككف 
من السواان ومفر. وفهمية التن م  كالكجكريكان 
الكمككوسككمكي لككلكنككيككف أجككريككت اراسككات عكايككاال  ككي 
مباولة إليجاا عالقة  ين الكجكريكان الكمكوسكمكي 
للنيف و مكوكاف هكطكوف االمكطكار  كي الكهكضك كة 
االثيو ية، والكتكي تكتكاثكر  كالكمكبكيكط الكهكااض  كمكا 

بكيك  وجكا أن   .EL Nino يورف  مكاهكرال ( 
إرت اد البرارال  ي سط  المبيط الهااض يكماض 
الي إنخ اا  ي مواف افمطار  كي الكهكضك كة 
االثيو كيكة و كالكتكالكي انكبكسكار  كي تكا كا الكنكيكف، 
ونككقككفككان اراجككات الككبككرارال يككماض الككى زيككااال 
االمطار  ي الكهكضك كة افثكيكو كيكة اثك كتكت نكتكائكج 

م  والكتكي 3,,0ال ب  التي ن كرت  كي عكام 
قككام  ككهككا الكك ككابكك  الككوككالككمككي  ككرو سككيككر الكك ككاتكك  

% من التغيرات الكطك كيكوكيكة  كي 52الطاهر أن 

التا ا الموسمي للنكيكف يكرتك كط ارتك كاطكا" وثكيكقكا" 
 ككي الكمككبككيكط الككهككااض،   (EL Nino  كمككاهككرال 

بككيكك  أن هككذ  الككمككاهككرال تككتكككككرر  ككي  ككتككرات 
سكككنككوات.  هكككذ   6-5مككخككتكككلكك كككة تكككتككراوح مككن 

الماهرال تمثر علي ككف افنكهكر الكتكي تكقك   كيكن 
مكككاارض السكككرطكككان و الكككجكككاض وهكككي االنكككهكككر 
الككرئككيككسككيككة  ككي الككوككالككم (الككنككيككف، الككمككسككيككسككيكك ككي، 
الككنكغكو، الك كارانكا . عككك كت هكذ  الكاراسكة عكلكي 
وضكك  نككمككوذج يككر ككط الككوككالقككة  ككيككن تككغككيككرات 
ارجككات الككبككرارال  ككي سككطكك  الككمككبككيككط الككهككااض 

SST))  ك كتسكتكخكاام   افقكمكار اإلفكطكنكاعكيككة 
وتغير مواالت االمطار  ي الهض ة االأثيو يكة 
و التالي بجم الكتكا كا الكمكوسكمكي لكلكنكيكف. ولكمكا 
كانت مبطكات قكيكاس  كاال افمكطكار التكغكطكي 
كف المناطا  ي الهض ة افثيو ية، استكخكامكت 

عوضا" عنكهكا مكبكطكات قكيكاس الكمكنكاسكيكل  كي 
 النيف كمم ر لهذ  التغيرات. 

اراسات التن م  ال يضانات توكتك كر ذات أهكمكيكة 
كككك كككيكككرال، السكككيكككمكككا  كككي اآلونكككل افخكككيكككرال بكككيككك  
اف بت التغيرات المناخيل ت كف تهاياًا كك كيكرَا 
وتتس ل  ي  يضكانكات مك كاجكئكة ومكامكر . مكثكف 
هكككذ  الككككاراسكككات تسكككاعكككا  كككي تكككوقككك  بكككجككككم 
الك كيككضكانكات عكلكي الكمكاض الكطكويككف والكقككفكيككر. 
ومن خالف مور ة  كمية افمطار التي تكهكطكف 
 ي الهض ة االثيو ية يمكننا و اسكتكخكاام  كرامكج 
الباسول مور ة الجريان الكذض يكنكتكج مكن هكذ  
افمطار، و التالي اعطا. الوقت الالزم لوضك  
التاا كيكر الكألزمكة لكتك كااض  ثكارهكا الضكار ، ككمكا 
تساعا  ي إتخاذ القرارات المناس ة  والكتكي لكهكا 

 أثرها السياسي واإلقتفااض.
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الكمكوكلكومكات الكجكغكرا كيكة هكو نكمكام  ُفكمكم نظم  
اارال وعكرا  لجكمك  وتكخكزيكن وتكااوف وتكبكلكيكف وا 
كككف أنككواد الكك ككيككانككات الككمككسككابككيككة والككجككغككرا ككيككة. 
و فورال عامة  تن المكفكطكلك  يكطكلكا عكلكى أض 
نمام مولومات ُمفمم لتخزين وتبريكر وتكبكلكيكف 
وتااوف وعرا المولومات. وهو ع ارال عن أااال 
ن كا. اسكتك كسكارات  تسم  للمستومكف مكن خكلكا وا 
ت اعلية لكتكبكلكيكف الكمكوكلكومكات الكمكككانكيكة وتكبكريكر 
الكك ككيككانككات عككلككى الككخككرائككط وعككرا الككنككتككائككج مككمككا 
يساعا على إتكخكاذ الكقكرار الفكبكيك   كنكا. عكلكى 
هذ  المولومات. ومنذ س وينات الكقكرن الكمكاضكي 
 تن نمام المولومات الجغرا ية يسير  كي تكطكور 
ك ير بتى ماا يمثر على البياال الكيكومكيكة لكلك كرا 
الوااض  ي الاوف المتقامة ومثاف لكذلك  الكتكجكوف 
وقيااال عكر كات افجكرال  كي الكمكان الككك كرى الكتكي 
أف   من الممكن للذض اليورف هذ  المكان أن 
يومف  ها موتكمكاًا  كقكط عكلكى نكمكام الكمكوكلكومكات 

 الجغرا ية المزواال  ل هذ  السيارات.
ستخاام نمام المولومات الجغرا يكة ُيكَمككمكن مكن  وا 
مواينة وطلل وتبليف ال يانات لكمكوكر كة الكوكالقكة 

 ين المتغيرات والنمكم وقكيكاس إتكجكاهكات الكرأض. 
و ككوائككا نككمككام الككمككوككلككومككات الككجككغككرا ككيككة أفكك ككبككت 
واسوة ومتوااال ومنها على س يف المكثكاف تكر كيكا 
تخاذ القرارات اإلاارية  تكل ة الفيانة والت غيف وا 
الفائ ة تجكا  الكمكوارا الكطك كيكوكيكة لكلك كالا وتكماض 
إلككى بكك ككم الككمككوككلككومككات والكك ككيككانككات والسككجككالت 

  فورال أ ضف.
ويمتاز هذا الوفر  الثورال الكمكوكلكومكاتكيكة الككك كيكرال 
وتا كا الكمكوكلكومكات  كي ككا كة الكمكجكاالت ونكمكرًا 
لككلكككككم الككهككائككف مككنككهككا،  ككقككا أفكك كك  مككن الفككوككل 
إستيوا ها والتوامف موها  الطرا التقليايكة ولكككن 
نمام المولومكات الكجكغكرا كيكة و كر طكرقكًا لكتكنكمكيكم 
ختزاف وتفنيف وتخزين هكذ  الكمكوكلكومكات  كي  وا 
قواعا  يانات يمكن التوامف موها  سكهكولكة  لكيكًا، 
واإلست ااال مكنكهكا اون أن يكخكف هكذا اإلسكتكوكمكاف 
واإلخكككتكككزاف واإلسكككتكككجكككالل والكككتكككخكككزيكككن  كككاقكككتكككهكككا 

 وفبتها وااللتها.
ويكنكمككر الكك كوككا لككنكمككام الككمكوككلكومككات الككجكغككرا كيككة 
 الم هوم الل مي أو المونى الل كمكي لكلكمكفكطكلك  
ويككوككتككقككا أنككهككا مككوككلككومككات تككهككتككم  ككالككمككوككلككومككات 

الجغرا ية  قط اون مكيكرهكا، والك كوكا اآلخكر ال 
يستطيك  تكبكايكا الك كرا   كيكنكهكا و كيكن مكا يسكمكى 
 كككنكككمكككم إاارال الكككمكككوكككلكككومكككات(قكككواعكككا الككك كككيكككانكككات  
الككمككسككتككخككامككة  ككي الكك ككنككو  وال ككركككات و ككركككات 
الطيران، وال را  ين النمامين هو انكل  كي نكمكم 
المولومات الجغرا ية ترت ط المولومات  مواقكوكهكا 
البقيقية المكانية على سط  الكرال افرضية  كمكا 
يككوككرف  ككاإلبككااثككيككات  مككمككا يسككمكك   ككالككتككبككلككيككف 
المكاني للمولومات  ينما  ي قواعا الك كيكانكات ال 

 ترت ط المولومات  مثف هذا الرا ط أو الوالقة.
وتكك ككُرز قككوال الككتككبككلككيككف  ككي نككمككام الككمككوككلككومككات 
الككجككغككرا ككيككة  ككي تككخككزيككن الككمككوككلككومككات  ككي  كككككف 
طكك ككقككات مككتككوككااال، أو مككوضككود أو مسككتككوى أو 
مككطككا. وكككلككهككا مفككطككلككبككات لككمككوككنككى وابككا هككو 
تكخكاذ  الط قة. بكلكقكة مكتكفكلكة تك كاأ  كالكتكخكطكيكط وا 
الككقككرار ورسككم الككخككرائككط وتككرقككيككم الكك ككيككانككات وجككمكك  
عككااتككهككا وتككبككلككيككلككهككا  الككمككزيككا مككنككهككا وتككخككزيككنككهككا وا 

ستخالص النتائج.  ومواينتها وا 
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وكف ط قة تبتوض على ماهرال أو مكوكلكم لكوبكا ، 
وهككذا يككمكككككن مككن مككوككالككجككة كككمككيككة ككك ككيككرال مككن 
الموكلكومكات ا كوكة وابكاال ومكثكاف لكذلك  إذا أرانكا 
بف م كلة ما  ي الكمك كانكي أو الكطكرا  كيكمكككنكنكا 
الومف  ي ط قة الم اني أو الطرا اون البكاجكة 
لموالجكتكهكا  كي إطكار ككامكف الكنكمكام و كذا يكككون 

 الومف أسهف وأسرد.
تمثف كف ماهرال أو َمولم وموجواال على الط يوة 
 ي نمام المولومات الجغرا ية   كف مستقف  ي 
طكك ككقككة مسككتككقككلككة وااخككف كككف طكك ككقككة يككتككم تفككمككيككم 
قككككاعككككاال  ككككيككككانككككات  ككككالككككمككككاهككككرال أو الككككَمككككوككككلكككككم 
الماروس.ونمام المولومات الجغرا ية ع ارال عن 
مككوككلككومككات   ككي نككمككم الككمككوككلككومككات الككجككغككرا ككيككة 
تفنف إلى قسمين مولومات مكانكيكة ووفك كيكة. 
المولومات المكانية هي التي تكوضك  مكوقكوكًا مكا 
ويكون مرت ط  تبااثياتل الجغرا ية مثف الكمك كانكي 
وقنوات الرض والزراعة  وافنكهكر. الكخكطكيكة مكنكهكا 
تمثف  تراكيل  سيطة هي نقطة، خط أو مضلك  
مسابي مثاًل اآل ار والمان تمثف  كنكقكاط والكنكهكر 
وال ككوارد والسكككككة بككايككا تككمككثككف  ككخككطككوط،  ككيككنككمككا 
ال بيرات واستخاامات افراضي مكثكف الكمك كاريك  

الزراعية أو البوا ات  تكمكثكف  كمكضكلك  مسكابكي 
مغلا.المولومات ال  كية تمكثكف عكلكى  ك كككة أو 
مف و ة من  واين من الخاليا الفغيرال تسكمكى 
 يكسف وهي اإختفار لكلمكتكي عكنكفكر الفكورال 
 اللغة اإلنجليزية ولكف  يكسف قيمة تكوكككس نكود 
المولم المقا ف لها، ويباا مكوقك  الك كيكككسكف  كرقكم 
الوموا والفف  كي الفكورال. هكنكا   كوارا  كيكن 
المولومات الخطكيكة والكمكوكلكومكات ال ك كككيكة، ككف 
مككنككهككا لككل إيككجككا ككيككات وسككلكك ككيككات ومككن مككيككزات 
المولومات الكخكطكيكة أنكهكا تكعخكذ مسكابكة تكخكزيكن 
أقف ولايها قوال تبليف عالية واقة مكانكيكة عكالكيكة 
 يكنكمكا تكتكمكيكز الكمكوكلكومكات ال ك كككيكة  كعنكهكا تكمكثكف 
الواق  الك كوكلكي و كنكيكة  كيكانكاتكهكا أككثكر سكهكولكة وال 
تتطلل وقتًا وجهاًا ك يكرًا  كي الكبكفكوف عكلكيكهكا. 
الككمككوككلككومككات الككوفكك ككيككة هككي عكك ككارال عككن  ككيككانككات 
جاولي ونفية تهتم  وفف الف ات والكبكقكائكا 
للمواهر والموالم الموجواال على الخكريكطكة وال كا 
أن تر ط هذ  المولومات  كالكمكوكلكومكات الكمكككانكيكة 
واائمًا ما يتم إنزاف هذ  المولومات م كا كرال عكنكا 
إنزاف الموالم والمواهر.هنا  الوايا من ال كرامكج 
الككتككي فككمككمككت خفككيككفككًا لككنككمككم الككمككوككلككومككات 

مكن  كرككة ARCGISالجغرا ية أ هرها  رنامج 
ESRI ككاال إفككاارات مككنككهككا افمككيككركككيككة وهككو عم

 Arcالمتاح مجانكًا و كالكمكقكا كف. ومكككونكاتكل هكي 
cat.   اارال وتفكك كك  لككلككمككوككلككومككات ككككككتككالككوج وا 

و كيكل  Arc mapوالمكون المكهكم الكثكانكي هكو أف
يتم عرا وتبليف وطلل المولومات الجكغكرا كيكة 
خككراج الككخككرائككط والككمكككككون الككثككالكك  هككو  ورسككم وا 

عمممد أدوات وهكككو عككك كككارال  Arc toolboxأف

 للتحليل ذو إمكانية عالية. 

والتط يقات على ال رنامج  يما يخص عمليكات   
الرض والزراعة المروية ككثكيكرال ومكتكوكااال، ويكمكككن 
االسكككتككك كككااال الكككواسكككوكككة مكككن نكككمكككام الكككمكككوكككلكككومكككات 
الجغرا ية  ي تسيكيكر الكوكمكف  كالكرض والكزراعكة إذ 
أن الموكلكومكات تكككون مكتكو كرال ويسكهكف الكوفكوف 
إليها سوا. ككان لكمكهكنكاس الكقكسكم أو الكمكايكر أو 
ن ككا. او تككوككالككى سككنككبككاوف  ككرح  مككيككرهككمككا. وا 
تط يقات أخرى  كي الكوكاا الكقكام ونكرى إمكككانكيكة 

 االست ااال منها  فورال بقيقية.

وسنوافف  ي االفاارال القاامة  اقي 
 المقاف ...

 واجهات البرنامج
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يوتكك ر المككا. مككن أهككم المككوارا  الط يويككة التككي 
يوتمككا عليهككا االنككسان  ككي بياتككل اليوميككة ذالكك  
أنككل عككفل البيككاال والومككوا ال قككرض لها،  اونككل 
اليمكككن لكككائن بككي أن يويكك  واليمكككن فملككل 
االالت أن تومكف و نارتككل تتكاني كككف ال واليككات 
االقتككككككككفااية واالجتماعيككككككككة وكككككككككف افنكككككككك طل 
ال ك رية،  المكا. ضكرورض  كي المويك ة اليوميككة 
مككن أكككف و ككرل ونما ككة ،ناهيكك  عككن اإلمككور 
افخرض مثف الزراعة والكفناعة وتكسيير عجلكة 
البيكككا  ،لكككذال   كككتن المكككا. هكككو أملكككي مرككككل 
يتوامككككككف موككككككل االنككككككسان  ككككككي بياتككككككل الوامككككككة 
والخافة.وعلي كف  تن الكفراد علكي المكوارا 
الط يوية مف منكذ امكا طويكف سكمل  كني ال ك ر 
ولككككن هكككذا الكككفراد مكككف يتطكككور ويتغكككير مكككن 
جيف الخر، علي بكسل تطكور الوكفر وتزايكا 
اإلبتياجكككككات اإلنكككككسانية ومباوايكككككة  المكككككوارا 

 الط يوية .

سككككا قَا كككككان الككككفراد علككككي المككككوارا الط يويككككة 
وافيكككككاض الواملكككككة ، ثكككككم  تطكككككور افمكككككر الكككككي 
الكفراد بكوف مكواا الطاقكة خافكة الن ط،و وككا 
ت ك  اإلتباا السو يتي وانهيكار الكتلكل الك رقيل 
ن كككراا الواليكككات المتبكككاال افمريكيكككة   النمكككام  ،وا 
الوككالمي الجايككا ،مهككر نككود اخككر مككن الككفراد 
أال و هو الكفراد بكوف الميكا   تعت ارهكا مكورا 
اسككتراتيجي ال  ككايف لككل علككي اإلطككالا، اخكككف 
المكككا.  كككي توليكككا الكهر كككا. وتو كككير الغذا.، مكككا 
يبقكككككككككككككككا التنميةاالقتكككككككككككككككفااية واالسكككككككككككككككتقرار  

 اإلجتماعي للاوف.

الميا   الكفالبة للاسكتخاام  كي الوكالم  عكملكل 
قليلككة مقارنككة  الكثا ككة ال كك رية ممككا يوككني تزايككا 
إبتياجككككككات الككككككسكان لهككككككذ  الميككككككا  المبككككككاواال 

و التكالي تككسوي الككاوف  كك تي الطككرا للبككفوف  
 علي الميا  .

و كككي مكككف هكككذ  افوضكككاد مهكككر لنكككا مكككفطل   
افمكككن  المككككائي والكككذض يوكككني : البككككاف الككككذض 
يكككون  يككل عنككا كككف   ككخص  رفككة او قكككارال 
علككككي البككككفوف علككككي ميككككا  نمي ككككة ومعمونككككة  
 القككار الكككا ي و الككسور المناسككل بككتي يتمكككن 
من أن يوي  بياال ينوم  يها  الفبة والكرامكة 
والقككارال علككي اإلنتككاج مكك  الب ككام علككي النمككم 
االيكولوجيل التي تو ر الميا  وتوتما عليها  كي 
الوقت ن سل، ينما يماض إنقطاد س ف البفوف 
علكي الميككا  الككي توككرا ال كك ر لمخككاطر ك ككيرال 
تتولككا  ككافمن ال كك رض أ رزهككا إنتكك ار المككرا 

نقطاد س ف الموي ة.  وا 

 نجا أن اوف بوا النيكف ذات كثا كة سككانية 
عالية  واقتكفاا  قكير وانتك ار الجكود والمكرا 
والجهف  ي هذ  الاوف،م  وجوا موارا ط يويكل 
كثيرال مكن موكاان،ومواا طاقكل واراضكي زراعيكل 

 خف ة.

 ككي الككسا ا كانككت الميككا  التمثككف إهتمككام يذكككر 
لهذ  الاوف وذل  يرج  الي  اائية إقتكفااياتها 
عتمااهكككككككككا المبكككككككككاوا علكككككككككي الميكككككككككا   كككككككككي  وا 
اإلستخاامات ال سيطة،ولكن م  تطور الوفر 
وتزايككككا الككككسكان مهككككرت البوجككككة الككككي الميككككا  
 اعت ارهكككا مكككورا اسكككتراتيجي يمككككن مكككن خاللكككل 
تل يككككة مومكككككم متطل كككككات االنكككككسان مكككككن تنميكككككة 

ستقرار اجتماعي.  اقتفااية وا 

ت اقيككات تبكككم  علككي الككرمم مككن وجككوا قككوانين وا 
لزاميتهككا إال  تككفر ات هككذ  الككاوف  ككي الميككا  وا 
أن  عامككف البوجككة  التنمويككة جولهككا تن ككذ هككذ  

اإلت اقيكككات وافككك ة أياهكككا  وكككام عكككاالتها وأنهكككا 
وقوت  ي عها اإلسكتومار وأنهكا لكم تككن طر كا 
 يهككككككككا،وعلي الطككككككككرف االخككككككككر تتمككككككككس  اوف 
المككككفل الككككسواان ومكككككفر  هككككذ  اإلت اقيكككككات 
 تعت ارها إر   قانوني ال يمككن ألتنكفف  منكل 
مثلهكككككا ومثكككككف البكككككاوا السياسكككككيل الكككككتي   يكككككن 
الاوف،ولكن الواق  يمكا عام التزام اوف المن ك  
 االت اقيكككات وانهكككا تقكككوم  تنككك ا. المككك اري  اون 

 الرجود إلي اوف المفل.

ومن هنا مهر النزاد تارال والكفراد تكارال أخكرض 
 ين اوف المن   والمكفل ،بيك  قامكت أثيو يكا 
 تقامكككة عكككاا مكككن المككك اري  علكككي النيكككف ككككان 
اكثرهككا جككااًلو أثككرًا هككو سككا النهككضل االثيو ككي 
الذض أث تت اثيو يا من خاللل أنهكا  امكانهكا ان 
تستغف الميكا  الوكا ر  فراضكيها الكي النيكف اون 
الرجكككود الكككي اوف المكككفل، ممكككا يوكككني ت اعكككا 
المواقككف  يككن هككذ  الككاوف واالنتقككاف الككي مر كك  

 الفراد المائي.

هككذا الكككفراد علككي الميككا  سيكككستمر ويتكككفاعا 
 كككفورال ك كككيرال  كككي الكككسنوات القاامكككة السكككك ال 
كثكككيرال أهمهكككا ازايكككاا اعكككااا  الكككسكان و التالكككي 
زيككااال ابتياجكككاتهم وطل ككاتهم التنمويكككة ،وكذالككك  
تكككاخف اوف خارجيكككة لهكككا أطمكككاد  كككي المنطقكككة 
مثككف إسككرائيف الككتي مهككرت كونككفر  وككاف  ككي 
مكككسعلة الميكككا   يكككن اوف البوا،اضكككا َة الكككي 
مباوايككة الميككا  وتذ ككذ ها مككن سككنة إلككي أخككرض 
وعام إنتمامها.لكذال  نجكا الكاوف تومكف جاهكاال 
 كف ما تمل  من قوال أن تعمن ل و ها بقل من 
الميكككككككا  تبقيقكككككككًا لألمكككككككن المكككككككائي واإلسكككككككتقرار 

 السياسي والتقام اإلقتفااض.

 م  باحث  / عبد العزيز بليله  

 علوم سياسية   
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 كككككي المقكككككاف الكككككسا ا إتكككككض  لنكككككا أنكككككل ككككككان    
للمستومر الاور افك ر  ي وض   نوا إت اقيات 
ميككا  النيككف، والتوقيكك   النيا ككة عككن اوف بككوا 
النيككف، ولو ككت  ريطانيككا اورًا رئيككسيًا  ككي تنميككم 
إسككتغالف ميككا  النيككف وقامككت  توقيكك  عككاا ك يككر 
من اإلت اقيات م  اوف الن وذ افورو ي افخرى 
كتيطاليكككا و لجيككككا و رنكككسا  هكككاف الب كككام علكككى 
مكككككفالبها. لهكككككذا الكككككس ل أثكككككارت  وكككككا اوف 
بوا النيف منازعات سياسية ال قانونية، بكوف 
عككام إلتزامهككا  تت اقيككات ميككا  النيككف، وذلكك   زعككم 
أن هذ  الاوف لم تكن طر ًا  ي اإلت اقيات بيكن 
أ رمتها الاوف اإلستومارية نيا ة عنها. و وكضها 
أثككككارت قاعككككاال التغككككير  ككككي المككككروف لمباولككككة 
اعكككت هكككذ   التنكككفف مكككن إلتزاماتهكككا القانونيكككة، وا 
الاوف أن المكروف اإلقتكفااية والسياسكية التكي 
كككان لهككا اور ك ككير  ككي إ ككرام هككذ  اإلت اقيككات، 
وأن المراكز القانونيكة لهكذ  الكاوف قكا تغكيرت. و 
واقكككك  افمككككر أن القككككانون الككككاولي يوككككترف  ككككعن 
التغككككير الجوهككككرض  ككككي المككككروف الككككتي ا وككككت 
افطككككراف ق ككككوف المواهككككاال، إذا نتككككج عككككن هككككذا 
التغَير تقلل جزرض  كي اإللتزامكات، يمككن ط قكًا 
ل وككككا الكككك روط للطككككرف المتككككضرر اإلعتمككككاا 
عليهكككككا ككككككس ل للمطال كككككة  تنهكككككا. المواهكككككاال أو 
إيقككاف الومككف  هككا. و لمور ككة مككاى إلككتزام اوف 
بككوا النيككف  اإلت اقيككات الككتي أ رمككت  ككي مككف 
اإلبتككالف يتبتكككم علينككا أن نتطككرا الكككي مواقكككف 
هكذ  الكاوف عنككاما نالكت إسككتقاللها مكن إت اقيككات 
الن ككوذ افورو ككي،  اايككة  ككاوف المككفل (مككفر 
والككككسواان  نجككككا أنككككل  اسككككتقالف الككككسواان عككككام 

م ,0,5م سكككرعان مكككا تورضكككت ات اقيكككة 0,23
إلنتقااات عاياال وهى أن الطا   السياسكي لهكذ  
االت اقيكككة أاى   ريطانيكككا إلكككى منككك  مكككفر بكككا 
اإلعتراا على الم روعات التى يقوم  ها اوف 
أعالى النيف كذل  نجا االت اقيكة قيكات الكسواان 
 كككككى التوسككككك   ككككككى زراعكككككة القطككككككن وهكككككو مككككككن  
مبافيلها الرئيسية إضا ة إلكى أنهكا قكا أطلقكت 
يا مفر  ى تطوير مك روعاتها المتولقكة  كالرض 
، ككككككذل   كككككتن اإلت اقيكككككة أم رمكككككت  يكككككن مكككككفر 
و ريطانيا لذل   تن السواان  وكا اسكتقاللل ليكس 
ملزم  ها، ولككن تراجك  الكسواان مكن موق كل هكذا 

م الكككتي كانكككت  ينكككل ,0,2عنكككا توقيككك  إت اقيكككة 
و يككن مككفر وقككا إعككترف  ككي اي اجككة اإلت اقيككة 

م والبقككككككوا ,0,5 تسككككككتمرار سككككككريان إت اقيككككككة 
المكتككس ة  موج هككا.  هككذا تت ككا كككف  مككن مككفر 
والكككسواان علكككى اإللكككتزام  ات اقيكككات ميكككا  النيكككف، 
وأن بقوقهما ثا تة، ويتخذان موق ًا واباًا منكسقًا 
تجكككا  اوف المنكككا  . و يمككككا الموقكككف المكككفرى 
تمسكل  االت اقيات الم رمة  ى الماضى و التكى 
أقرت با مكفر التكاريخى  كى ميكا  النيكف و كى 
ن كككس الوقكككت تمككككا مكككفر اائمكككا علكككى ضكككرورال 
التوكككككاون  يكككككن اوف البكككككوا لتبقيكككككا التنميكككككة 

 لبوا النيف. 

أمكككككا  النكككككس ة لكككككاوف المنكككككا   نجكككككا أن إثيو يكككككا  
تكككر ا إت اقيكككات المنكككا   اإلثيو يكككة وال تكككستثنى 

م، م  أنها إعتر ت  هذ  0,15من ذل  إت اقية 
اإلت اقيككة  موجكككل مكككذكرات ت والكككت  ينهكككا و يكككن 

م لتكسوية نكزاد البكاوا  يكن 0,65السواان  كي 
ال لككاين، و وككا القككانونيين افثيككو يين  ككاأ منككذ 

نهايككة تككسوينيات القككرن الماضككي يككاعو إلعككااال 
النمككر  ككي مواهككاات تقككسيم الميككا  وتنميككم إاارال 
النيف التي أ رمت وقت االستومار، علي أسكاس 
أن مككفر تككستعثر  بككفة أككك ر مككن ميككا  النيككف 
لكونهكككككا كانكككككت مكككككستومرال أو لككككككون المكككككستومر 
ال ريطككاني كككان يبا يهككا ويميزهككا  ككي اإلت اقككات 

المائيككككة الككككتي  رضككككها علككككي  ككككوول المنطقككككة.                                                            
و  ي ممتمر الميا  الذض عقا  ي افرجنتين  ي 

م قككككام و ككككا إثيو يككككا ورقككككة أكككككا  يهككككا أن 0,66
إثيو يككا مككير متقيككاال  ككعض إلتزامككات تواقايككة تجككا  
الكككاوف المكككك اطئة افخكككرى  كككي بككككوا النيككككف، 
وجا.  ي الورقة أيضًا أن إثيو يكا تكار  مكفال  
اوف أس ف النهر وأنها ترمكل  كي التوكاون موهكا 
ولكن  ي مف ميال إت اا رسمي،  تنها تبت كم 
 بقهكككككا الكككككسيااض للمكككككضي من كككككراال  كككككي تنميكككككة 
مواراهكككا المائيكككة. التكككفري  افبكككا  مكككن ذلككك  
جكككككككا. علكككككككى لكككككككسان وزيكككككككر خارجيكككككككة إثيو يكككككككا 
(_طكككااروس أابكككانوم  الكككذض قكككاف إن  كككالا  ال 
يمكن أن تلكتزم  تت اقيكات تقكسيم ميكا  نهكر النيكف 
الكككتي لكككم تككككن طر كككًا  يهكككا. أمكككا تنجانيقكككا التكككي 
أفكككككككك بت ااّلن  (تنزانيككككككككا  أفككككككككار رئيككككككككسها 
(نككككايريرض  إعالنككككًا الككككي الجمويككككة الوطنيككككة  ككككي 

م، بكككككككاا  يكككككككل مو كككككككا تنجانيقكككككككا مكككككككن 0,30
المواهككاات الككتي أ رمتهككا المملكككة المتبككاال نيا ككة 
عنهكككا والكككتي ط قتهككككا عليهكككا، وقككككا أفككك   هككككذا 
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وقكككا أ لككك  نكككايريرض افمكككم المتبكككاال  مكككذكرال إلكككي 
افمين الوام ورا  يها أن تنجانيقا ستكستمر لمكاال 
عامين على أسكاس المواملكة  المثكف  كي تط يكا 
المواهاات الثنائية التي أ رمتها المملكة المتباال 
نيا ة عنها، أما  وا إنتها. الوامين  كتن تنجانيقكا 
سككتوت ر أن المواهككاات الككتي ال يمكككن إعت ارهككا 
 اقيككة  تط يككا قواعككا القككانون الككاولي الور ككي قككا 
إنقكككككككضت، أمكككككككا  النكككككككس ة للمواهكككككككاات متوكككككككاا 
افطككككراف تقككككترح بكومككككة تنجانيقككككا اراسككككة كككككف 
واباال على إن راا لتبايا موق ها منها ذلك  ت قكى 
هككككككذ  المواهككككككاات نا ككككككذال علككككككى تنجانيقككككككا  ككككككي 

 م .0,35

م إت وكت 0,30م و 0,35و وا إستقاللهما  ي 
أومنككككاا و كينيككككا نهككككج تنجانيقككككا إزا. اإلت اقيككككات 
التي أ رمتها  ريطانيا نيا ة عن كف منهما والتكي 
ت وكت  ورنكاض ن كس النهكج عنكا  ط قتها عليها. وا 

م. أمكككككا مو كككككا 0,35إسكككككتقاللها عكككككن  لجيككككككا 
م ومو كا روانكاا مكن 0,13الكونغو مكن إت اقيكة 

م،  قا نكص اسكتور الكونغكو عنكا 0,04إت اقية 
م أن المواهكككككككككككاات 0,31إسكككككككككككتغاللها  كككككككككككي 

واإلت اقيكككات الاوليكككة الم رمكككة ق كككف ذلككك  التاريككك  

سككككتمف نا ككككذال مككككالم توككككاف  تكككك ري  وطككككني، وال 
يتوا كككر أض اليكككف أن تككك ريوًا وطنيكككًا قكككا فكككار 

م. أمككككككا روانككككككاا عنككككككا 0,13 توككككككايف إت اقيككككككة 
م توهككات  ككي إعككالن عككام 0,35إسككتقاللها  ككي 

 كككاإللنزام  المواهكككاات واإلت اقيكككات الاوليكككة التكككي 
أ رمتها  لجيكا نيا كة عنهكا مكا لكم تنقكضها روانكاا 
أو كانككت مبككف توليككا منهككا، وورا  ككي اإلعككالن 
أن بكومككككككة روانككككككاا سككككككتباا  موجككككككل قككككككرار، 
المواهككاات و اإلت اقيككات الككتي ين غككي أن تط ككا 
علكككى روانكككاا المكككستقلة وأنهكككا ت وكككف ذلككك  علككككى 
أسككككاس الممارسككككة الاوليككككة. و ككككالط    ككككتن تلكككك  
اآلرا. مككراوا عليهككا  ككعن اإلت اقككات الاوليككة،  مككا 
 يها تل  التي أ رمت إ ان اإلبتكالف هكي ملزمكة 
فطرا هككككا، اسكككككتنااًا لقاعكككككاال تكككككوار  االلتزامكككككات 

  أن  (Successionوالمواهكككككككاات الاوليكككككككة، 
مير ذل  يوكني إنهيكار مواهكاات ترسكيم البكاوا 
وليككس تقككسيم الميككا   قككط، عليككل يمكككن القككوف أن 
هذ  الموا ا ال سنا لها  ي القانون الاولي. وقا 
جككككككرى الومككككككف الككككككاولي علككككككى أن المواهككككككاات 
السياسككية تنقككضي إذا زالككت ال خككفية القانونيككة 
الاولية فبا الطكر ين زوااًل تامكًا، أمكا إذا كانكت 
متولقكككة  كككاإلقليم ذاتكككل كالمواهكككاات الكككتي تويكككن 
بككاوا اإلقليككم أو تلكك  الككتي تقككرر بقككوا إرت ككاا 
على إقليم كبا المكرور  كي افنهكار والمكضايا 
الاولية  تنها تمف قائمة وتلزم الاولة الكتي تكضم 
إليها افقليم  تبترامها. وقا أكا على ذل  المااال 

  مكككككن إت اقيكككككة  يينكككككا لخال كككككة الكككككاوف  كككككي 05(
والكتي تنكص علكى عكام  0,61المواهاات لوام 

 (Territorial Regimesتعثر النمكم اإلقليميكة
 خال ككككة الككككاوف. وكككككذل  ال تتككككعثر  خال ككككة     

  00الاوف إت اقيكات البكاوا و قكًا لنكص المكااال (
مككن ن ككس اإلت اقيككة، وقككا ط قككت مبكمككة الوككاف 

   كككي البككككم الكككذض 05الاوليكككة مبتكككوى المكككااال(

 كي قكضية كانكت  يكن  6,,0أفارتل  كي عكام 
هنغاريا و ت يكوسلو  اكيا، وذل   غكرا الكاوف 
 ي إسكتثمارات مك تركة إلسكتغالف نهكر الكاانول 
 ككي توليككا الطاقككة الكهر ائيككة وتبككسين المالبكككة 

 5,,0والبمايككككة مكككككن ال يكككككضانات.  كككككي عكككككام 
م،  قا إنتهكى 0,66إخت ى أبا أطراف مواهاال 

وجكككوا ت يكوسككككلو اكيا ككيكككان قككككانوني ومهككككرت 
جمهوريكككة سكككلو اكيا وجمهوريكككة التككك ي . وعلكككى 
هذا افساس ا وكت هنغاريكا  كان سكريان مواهكاال 

م. ولكن مبكمكة 5,,0م قا توقف   وا 6,,0
م أن عت 0,66الواف الاولية قررت أن مواهاال 
  مكن إت اقيكة 05نمامًا إقليميًا  ي إطار المااال (

م.  قا 0,61 يينا لخال ة الاوف  ي المواهاات 
لتزامات مرت طكة  كعجزا. مكن نهكر  خلقت بقوقًا وا 

م لككم تتاثككر 0,66الككاانول، لككذل   ككتن مواهككاال 
 الخال ة وأف بت ملزمة فطرا ها. وهكذا الم كاأ 
ينط ككا علككى إت اقيككات بككوا نهككر النيككف التككي 
عقات  ي مف اإلبتالف؛ فن الهاف افساسكي 
مككن اإلت اقيككات هككو اإلسككتقرار واإلسككتمرارية وأن 
هككذ  اإلت اقيككات مرت طككة  ككاإلقليم لهككذا يجككل أن 
تككستمر. ويككذكر أن مبكمككة الوككاف الاوليككة التككي 
ينككوض ال رلمككانيون ر كك  الككاعوى القككضائية أمامهككا 

م  عن إت اقيات الميكا   كعن ,0,1قا قضت  ي 
إت اقيككات البككاوا ال يجككوز توككايلها. عليككل يمكككن 
القككوف أن جميكك  اوف المنككا  ، الككتي تككاعو إلككى 
 طكككالن إت اقيكككات ميكككا  النيكككف، وجكككول إلتزامهككككا 
 اإلت اقيكككككككات الموقوكككككككة  كككككككي  كككككككترال اإلسكككككككتومار 

  مكككككن 05  و(00افورو ككككي، و قكككككًا للمكككككااتين (
م، بككوف م ككاأ تككوار  0,61مواهككاال  يينككا لوككام 

 الاوف لات اقيات الموقوة سا قًا.    
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زمة ....! ) 
أ
زمة اإلدارة  و إدارة ال

أ
 (2مشروع الجزيرة : ا

لقا أث ت الواق  البالى االقتفااض واالجتماعي ال سيما السياسي  أن فكالح كا كة هكذ  المنكابي مرهكون  نهكوا  مك رود 
جتماعيككا إخت ككت الط قككة الوسككطى  ككي مككروف مامككضة و  الجزيككرال ،   سياسككيًا  لككم يلتككعم الجككرح   يككن ال رقككا. هنككا و هنككا  وا 
إقتككفاايا  فككار االقتككفاا إسككتهالكيًا مككن الارجككة االولككى ،  مككاهي الككروا ط االنطولوجيككة الوجوايككة  يككن مكك رود الجزيككرال 
والمكككون المجتموككي الوككام  ككي الككسواان.... ويككعتي هككذا المقككاف كموافككلة لمقككاف الوككاا الككسا ا الككذض إستورضككنا  يككل  أهميككة 
الزراعة كمكون إقتفااض ورا ط مجتموي  وكيف تاهورت االاارال الممسسية  ي الم رود  وماهي سك ف الخكروج المثلكى مكن 

 االزمة من بي  الخطط والوسائف الالزمة لذل  ، وهنا نتبا  عن ال وا االجتماعي  االقتفااض لم رود الجزيرال.

يوال  علينا كوقليات إاارية  أننا بكتى االن  
لم ن هم الكارس الكذض قامكل لنكا ميكال مك رود 
الجزيككككرال عككككن الككككسابة الوامككككة   ككككي جوان هككككا 
الثال   االقتفااية واالجتماعية والسياسية ، 
ولكككككم نكككككار  بقيقكككككة مكككككا ورا. مكككككاهرال إنهيكككككار 
الم رود  سوًا على المستوى المبلي المتمثكف 
 ككي مجتموككات المنطقككة او المككستوض االوسكك  
 الذات  كاقي اقكاليم الكسواان  ،  قكا أفك بت 
االمكككككور أككككككثر توقيكككككاًا   المجتموكككككات التككككككى 
نككضجت و سككم  لهككا فككوتا  ككي  ككترال إزاهككار 
المكك رود أفكك بت توككاني مككن ويككالت الوكككام  
وتبترا  نيران  ال قر الماق  و إنهار نمامهكا 

 االجتماعي   فورال  مخجلة.

إن النمككام االجتمككاعي ع ككارال عككن كككف مركككل 
يبتوى على تكامكف عكاا مكن النمكم الكفغرض  
 ما  يها النمام االقتفااض االنتاجي ، وليكس 
هنكا  أانكى  ك   كي أن ال يئكة االنتاج كة هككي 
التى تتبكم  ي نوعية الوالقات ااخكف النمكام 
االجتمككاعي النهككا تبككاا الككروا ط الككتى  تنتككج 
الت اعف االجتماعي ،  التالى عالقات االنتاج 
هكككي الكككتى تخلكككا الوالقكككات االجتماعيكككة  يكككن 
أطككراف الومليككة االجتماعيككة وللتوضككي  أكثككر 
نجككا ان اض تغككير  ككي نمككط عالقككات االنتككاج 
الككككسائاال يت وككككل  تغككككير  مماثككككف  ككككي إسككككلول 
الت اعكككف االجتمككككاعي  المت ككك   كككككف عالقككككات  

إنتككاج جايككاال تككاتي  والقككات إجتماعيككة مكملككة 
 لها  وهذ  بقيقة ماركسية مسلم  ها .

 ترال  بياال الم رود سكاا  كي المجتمك   خالف 
نمكككط مكككن الوالقكككات االجتماعيكككة الممكككيزال  و     

إستقرت وتيرال الت اعكف االجتمكاعي بكتى   كي 
 ككككككترال االسككككككتومار الن هنككككككا  نمككككككط مبككككككاا 
لوالقكات االنتككاج  و نككا. عليكل كانكت  االاوار 
االجتماعية توزد ، أما اذا إنتقلنا نقلة تاريخية 
الكككى ما وكككا  مككك رود الجزيكككرال أى  كككي الوهكككا 
البككككالى  يتككككض  لنككككا كميككككة  التمككككزا الككككذض 
أفال النسيج االجتماعي فهف الجزيرال   قكا 
تككككككاهور المككككككستوى التوليمككككككي  ككككككف ة عامككككككة  
وضككر ت االميككة أطككراف المجتمكك  مككن جايككا   
 المجتموكككككات المككككك وهة ال تنتكككككج إال ككككككاارا ً 
مكككككك وهًا  ككككككس ل تككككككاهور عالقككككككات االنتككككككاج  
وافككك   البكككاي  عكككن نقلكككة نوعيكككة  كككي نمكككط 
البيككككاال الككككسائا نبككككو التطككككور مقككككرون  خطككككة 
موازيكككككة تكككككستهاف النهكككككوا  كككككالمجتم  مكككككرال 
أخكككرى الكككى مر ككك  المجتمككك  المزاهكككر المتولكككم 
وهنككا يمهككر لنككا الجانككل االجتمككاعي لمكك رود 
الجزيككرال الككذض سكككاهم  ككي الماضكككي  ككي خلكككا 
الط قة الوسطى  التى كان  لها  اد ك ير  ي 
إبكككككاا  الموازنككككككة الط قيككككككة  يككككككن  االمنيككككككا. 

 وال قرا..

 

إقتككفاايا لككم  تككسلم  االوضككاد  ككي االقتككفاا 
الكلكككي  مكككن  المكككرا   قكككا تبملكككت ميزانيكككة 
الاولة أع ا. ميكال الكفاارات الزراعيكة التكى 
ككككان يو رهكككا مككك رود الجزيكككرال وتراكمكككت هكككذ  

االع ككككا.  وككككا  قككككاان عائككككاات الن ككككط  ككككس ل   
االن ككفاف ومككن هنككا مهككرت االفككوات التككى 
تنااض  خلا االقتفاا الزراعي  ك كايف ناجك   
لخروج ال الا  من ويالت التضخم ،  الك اها  
أن عائكككاات تكككفاير القطكككن والقمككك  و وكككا 
المبافككيف كانككت تككساهم  ككفورال م ا ككرال  ككي  
اعكككم االقتكككفاا  وعكككالج الخلكككف  كككي المكككيزان 
التجكككارض   يككككون االقتكككفاا إقتكككفااا منتجكككا 

 وليس مستهلكا كما هو الوض  افن.

ين غككككى رسككككم مالمكككك  واضككككبة نبككككو نهككككضة 
زراعية تستهاف  نا. إقتفاا زراعي يكستخام 
البكككزم التقنيكككة البكككاا  التوسككك  الراسكككي  كككي 
بكككاا  تبكككوف نوعكككي  إنتاجيككة المبافكككيف  ،وا 
يتبمككف  يككل المككزارعين مككسملية المكك رود  ككي 
إطكككار  ككككراكة يراعككككي  يهككككا  تككككاري هم  ور كككك  
مقاراتهم ال نية واالاارية . وهكذا  اليككون  إال 
 واسكككطة نمكككط تنميمكككي  يرتككككز علكككي قواعكككا 
متينكككة مكككن المكككسملية  وااليمكككان  واالخكككالص 
والكك  ا ية  ويراعككي قيكككم  المككسعلة والمباسككك ة  

  .ويتساوى  يل الكف اون أنتما. مباا 



The hydraulic research center has been monitoring 

and conducting researches in the sediment concentra-

tion in the Nile system in Sudan since 1988 and re-

cently has added the water quality testing and analyz-

ing. It was a great opportunity for the hydraulic re-

search center to participate in this workshop to gain 

and benefit others with information.           

The workshop was held to discuss the frame work for 

the design of basin wide sediment and water quality 

monitoring system in October 18 - 19, 2015 in the  

 Dire International Hotel. 

This work shop was organized by the ENTRO. Dele-

gations attended the workshop from three countries 

Sudan, Ethiopia and South Sudan. 

After the registration and opening remark done by the 

organizers and ENTRO the first day held presenta-

tions about the objective, approach and scope of the 

workshop done by Dr. Solomon, preview of the exist-

ing situation done by Dr. Yilma and Prof. Yassir pre-

sented the Design of monitoring system and during 

these presentations there were many points discussed 

and all the delegates participated with their opinions. 

Day two started by presentations the data base and 

the Institutional set-up done by Dr. Yilma and the 

harmonization done by Prof. Yasir. 

There were many points that were put for the group 

discussion first each county delegates discussed the 

points so they could have an agreed and uniform 

opinion to be discussed in the countries mixed group. 

Overall the outcome of the workshop was very useful 

to the consultants and  all the participants were satis-

fied with the results of the workshop  

Framework for the Design of Basin Wide Sediment and  

Water Quality Monitoring System. 

Adama- Ethiopia  

18-19– October 2015م 
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Water QualitY in WAD MADANI  

Nazik Abdullahi  M. Ahmed _ChemIcal  Engineer -Assistant Researcher  

water …the serum of  life…… 

Have you ever asked yourself!!!!! 

Where does the water you drink come from?  

Have you ever wondered what the water is ex-

posed to before it reaches you? 

Is it healthy enough for you to drink? If it’s not 

what kind of germs is in it? 

To answer these questions to the most usable and 

important material to the living kind and people 

can’t live without it, 70% of our body is filled with 

this substance which is water as Allah Said :   ((Do 

the disbelievers not see that the heavens and the earth 

were one mass, and We tore them apart? And we 

made from water every living thing. Will they not 

believe?)) The prophets 30. As we already know be-

fore using any kind of materials in our daily life it has 

to be tested to see if its fits the standards for the hu-

mans to use or if it can affect the environment around 

us. 

To test the water to see if it’s suitable for the human 

or environment means knowing the water quality pa-

rameters. 

Measuring the water quality will make us know the 

answers to our questions and by these answers we can 

find the way to solve many water problems.  

now many of the countries have a big problem in 

there water and clean water is becoming like a dream 

for them as said )High quality water is more than the 

dream of the conservationists, more than a political 

brand; high quality water, in the right quantity at the 

right place at the right time, is essential to health, rec-

reation, and economic growth. Of all our planet's ac-

tivities--geological movements, the reproduction and 

decay of living things, and even the disruptive pro-

pensities of certain species (elephants and humans 

come to mind) -- no force is greater than the hydro-

logic cycle. ) Richard Bangs and Christian 

Kallen    

 كتابات  26



Before we end up like these countries face what  they 

are facing, for example look at the nearest country to 

us which is Egypt and the main Nile which comes 

from Sudan runs to it , the people there have  to buy 

drinking water they can’t drink from their tabs.  

We in the Sudan must start to monitor and analyze our 

water by measuring the water quality parameters which 

are chemical, physical, and biological so we can find 

the source of contamination in time and eliminate it 

and also to see if the water needs treatment what kind 

of treatment  implement it. 

Physical: 

Temperature, Conductivity, Color, Turbidity,...Etc. 

Chemical: 

PH, alkalinity, hardness chloride, nitrate, sulfate, iron 

…etc 

Biological: 

Fecal coliforms, E coli, … etc  

These parameters should be compared to the standards 

of each country according to the use of water is it for 

drinking or irrigation or any other environmental acti-

vates. According to the results the treatment we be im-

plemented.  

The hydraulic research center has started measuring 

and monitoring the water quality parameters by using 

two type of equipment: 

1 / Palintest Spectrophotometer: it measures the 

concentration of many elements and compounds de-

pending on the single beam light that passes through a 

test tube containing the sample and the reagents for 

each test by choosing the test on the device is choosing 

the specific wavelength for each test this gives you ac-

curate results. Example for the test that the device 

measures alkalinity, ammonia, hardness, chlo-

ride….etc. 

2 / Multi portable meter: 

This device measures four parameters with two probes 

one measures the PH and the other measeares the TDS, 

Conductivity and salt 

 This is an example for the test done for the drinking 

water inside the hydraulic research center. 

  

Parameter Water cooler 

parameter 

Standard 

PH C ◦6262@  8677 266-766 
TDS 1 4 1 m g / L  @ 

24.6 

111-1111mg/L 

Conductivity 618 µS   
salt 56ppm   

Total Alkalinity 74617mg/L 161mg/L 

Ammonia ˂˂   
Copper 1618mg/L 6mg/L 

Hardness 87mg/L 011mg/L 

Iron 1611mg/L   
Nitrate 6614mg/L 61mg/L 

Sulphate 66mg/L 161mg/L 

C h l o r i d e

( w i t h o u t 

d e i o n i z e d 

water) 

72mg/L 661mg/L 
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This is test done for the 

drinking water inside the 

hydraulic research center. 



 قال تعايل 

ليه راجعون  ذا اصابهتم مصيبة قالو ا ن هلل واان ا   () ولنبلونمك بشئ من اخلوف ونقص من الاموال والانفس والمثرات وبرش الصابرين اذلين ا 

 صدق هللا العظمي  

 

 وزارال الموارا المائية والرض والكهر ا. 

 مركز ال بو  الهايارولوكية  

 

 يبتسل الماير الوام وال ابثين والواملين  المركز عنا او توالي :

 ا.يوقول  أ و ور                                  م. بسن الطيل                          م. لطي ة ابما سويا 

 

 

 

 

 

 

الذين إختارهم او  ي جوار  أثر علل مرضية لم تمهلهم طويال،ولقا عرف ال قاا.  التجرا ونكران الذات  ي خامة قضايا  الوطن 
 الوزارال  ي كا ة نوابي ومجاالت الومف الوام، نسعف او أن يتق لهم ق وال بسنا ويلهم  هلهم وزويهم الف ر وبسن الوذا..

 

 

 

لية راجعون ( ان ا   )ا ان هللا وا 

 

 إحتساب
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 م.    من م اليد مدينة سنار          0491 

 الممهالت االكاايمية
 م.   نال درجة البكال ري س )مرهبة الشر ( في الرندسة المدنية  من كلية الرندسة، جامعة الخرط م.  0495*    

 م.    نال درجة الماجسهير في إدار  المياه )الري  الصر (  من جامعة  اخننقن، ه لندا.0494
ال اليات  -م.    نال درجة الماجسهير في االاهصاد )ااهصاديات المياه( ، كلية العل م الهراعية من جامعة  الية كل راد 0491

 المه د  األمريكية.

دار  الم ارد المائية ، في كلية الرندسة، جامعة  الية كل راد  األمريكية.0492  م.   نال درجة الدكه را  في هخطيط  ا 

 الس دان. -جامعة النيلين -نال درجة الدكه را  في ا اعد ه هيع المياه الد لية في كلية الدراسات العليا

 الخبرات العملية

 م.  رئيس مجلس اإلدار   المدير العام لشركة ش ر  لالسهشارات 5102-م5111

 الس دان. –م.     الي  الية سنار 0449-0444

 الس دان. -م.    هير الري  الم ارد المائية0449-م0494

 الخرط م  –م.  خبير اسهشاري لبعثة البنك الد لي 0494-م0499

  هار  الري  الم ارد المائية -م طة الب  ث الرايدر لكية –م.   رئيس اسم الم ارد المائية 0491-0499

 مرام اخرى

 الس دان  -م.   رئيس المجلس الق مي للم ارد المائية0441-0449

 الس دان. –م.    رئيس مجلس إدار  مشر ع كنانة  الرهد 0449-0449

 –م.   رئيس مجلس إدار  شركة كبري سنار 0449-5111

 الكهب

 الم ارد المائية فى الس دان باالنجليهية

 السد د الهرابية الص ير  باالنجليهية

 ه قي  االمن ال تائى العربى من الس دان بالعربية

 النفس البشرية بالعربية

 د./  يعقوب موسى أبو شورة

 خربات ساهمت يف تطوير الري 
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