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 بيارة البرياب ومخارج المياه من حوض الرمي

 

يواصل فريق معايرة وحدات الضخ بالمشاريع المروية القياساات         

الحقلية، حيث تمت التغطية في غضاو  ذا ا الشالار لانا   ما                  

( و أثنايا  ما        4و  3، 1الوحدات العاملة ببيارة السوكي )الوحدة      

باالاباناطاو          1بالبنطو  الناني و الوحادة        2بيارة الحرقة )الوحدة     

(. تامات       2و   1األول( و أثني  م  وحدات بيارة البرياب )الوحدة         

مناقشة نتائج القياسات مع الفريق المشترك م  مالانادساي اة ارة           

العامة للميكانيكا والكلرباء والمركز، حيث أوضحت الاناتاائاج أ          

وحدات الديزل ممنلًة في بيارة السوكي قد أعاطات كافااءة عاالاياة                   

مقارنًة بمحطات الديزل في كل م  الحرقة والبرياب. يتضح ما           

الصور أ ناه أ  نظام بيارة البرياب معقد نساباياًا لاتاعاد  وتادذاور                    

مخارج المياه قرب حاو  الارماي، األمار الا ب يصاعا  ماعا                        

 تقديرات التصريفات بصورة  قيقة.

 

 

م2018تحليل عينات الطمي  لنهر القاش لموسم   

إكتمل تحليل عينات الطمي الاماوذاومة ما  نالار الاقاا  لاماوسا                          

عيناة ماوذاومة       121م. حيث كا  العد  الكلي لعينات المياه  2112

م  أربعة محطات على النلر. وقد ت  تحليال الاعاياناات و تاحادياد                

تركيز الطمي فيلا  و ك لك التوزيع الحبيبي لالاطاماي. أوضاحات                   

نتائج التحليل أ  تراكيز عينات المحطات األربع )محاطاة كابارب         

، فوتا و ســ م عليك ( لل ا الاماوسا  تاراوحات             1.1كســـ ، كيلو   

. أعالاي       )ppm(  جازء ما  الامالاياو            22111  إلاي    3111بي    

أغساطاو وأقال         21تركيز سجل في محاطاة كابارب كسا  ياوم                  

أغسطو. كا لاك      22تركيز سجل في محطة س م عليك   في يوم  

أظلر التحليل الحبيبي للطمي انا    ياوجاد إذاتا ر يا كار فاي                        

الخصائص الفيزيائية للطمي الموذوم م  محطات الاقاا  األرباع            

 كما موضح في الشكل أ ناه.

 

 

دراسة اآلثار االقتصادية واالجتماعية لمشاريع 

 حصاد المياه بالسودان

ضم  الدراسة البحنية الخاصة بتاقايايا  ا ثاار اةقاتاصاا ياة                  

واةجتماعية لمشاريع حصا  المياه بالسو ا  التي يقوم بالاا           

فريق  راسة م  المركز بالتعاو  ماع إ ارة حصاا  الامايااة                 

بوحدة تنفي  السدو  لاعاد  أرباع عاياناات فاي ارباع و ياات                       

مختلفة  بالسو ا  , حيث قام فريق الدراسة بزيارة لعد  ما             

مشاريع حصا  المياه بو ية النيل األزرق فاي الافاتارة ما                   

فبراير. شملت الزيارة حفير  نادرو وساد         14يناير الي   22

بوط. حيث التقي فيلا فريق الدراساة باالاقاياا ات الاتانافايا ياة                      

واة ارات ا ذلية وأجرى المسح ا جتماعي مع الموطنايا          

في المنطقتي . وم  المتوقع أ  يتوج  فارياق الادراساة الاي             

 و ية شمال كر فا  ذ ل ذ ا الشلر ةتمام بقية الدراسة.  



 

 

 

 م0202/0202بحوث ري القاش الفيضي لموسم 

يتواصل العمل في بحو  الرب الفيضي بالقا  وملك م  ذ ل الاباحاث               

التطبيقي "إ ارة المياه علي مستوب الحاقال باماشاروا الاقاا  الازراعاي                  

".الجدير بال كر أ  حزمة التدذ ت تشمل تقسي  مساحة المسقى وتشاياد               

قناة مسقى ت  إجراؤذا في مسقى واحاد لاتاعازياز تاوزياع مايااه الارب و                           

م. 2112/2112تحسي  كفاءة الرب عالاي مساتاوب الاحاقال فاي ماوسا                         

وأحرزت التجربة نجاحًا ملحوظًا بناءًا علي  يقوم المشروا الاباحاناي فاي          

ذ ا الموس  بتكرار ذ ه التدذ ت في عد  أكبار ما  الاماسااقاي باغار                  

التحقق م  النتائج السابقة وم  ث  التوصية بتعمي  الاتاجارباة عالاي كاافاة                    

 مساحة المشروا م  أجل تحسي  إ ارة المياه علي مستوب الحقل.

في ذ ا اةطار قام فريق م  المركز بزيارة ميدانية لمشروا الاقاا  فاي             

فبراير الجارب بغر  اذتبار المساقي المزمع العمل  21-11الفترة م    

فيلا وم  ث  الشروا في التحضير المبكر قبل بداية موس  فاياضاا  نالار              

 القا .

 

 

 

 

 

 

 

 

دراسة حصر المساحات المزروعة بمشروع 

 الجزيرة بواسطة االقمار الصناعية

 

اكتمل العمل الحقلي لدراسة حصر المسااحاات الامازروعاة             

بمشروا الجزيرة بواسطة ا قمار الصناعاياة وبادأ الاعامال               

في تحليل صور ا قمار الصناعية وملاك باغار  ماعارفاة                

م .وما         2111/2112محاصيل العروة الشتوية لالاماوسا           

 المتوقع ا  تكتمل الدراسة في اواذر شلر فبراير الحالي .

 

 السمنار الشهري

في بداية شلر فبراير نظ  مركز البحو  الليدوليكاياة ساماناار             

تقييم جودة مياه ودمطر الستخدامات الشرب والرري    بعنوا  "   

باحاضاور عاد           الطيب رحمة ال  " قام  بتقديم  مساعد باحث:     

م  الباحني  بالمركز .ذدفت الدراسة الاي تاقايايا  جاو ة مايااه                      

 11المصرر وإمكانية إستخداملا في الرب.شامالات الادراساة               

)احررررمررررد  ررررور قررررهرررروة الررررخررررشررررب                     مااااناااااطااااق وذااااي        

طلحرة  رجررو الرفرريرجراب الرولري شريريررة ابروشرنريرب ا  رقرا                    

ت  التوصل إلي أ  مياه الاماصارر صاالاحاة لالارب                  والمسيد(   

وغير صالحة للشرب مع وجاو  تالاو  فاي ماناطاقاتاي قالاوة                         

الخش  وأبو شني  .وأوصت الدرسة  بإجاراء  راساة اذارب              

 لمعرفة أسباب التلو  .
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