
شهرية( -اخبارية )  
م 9102يوليو   

 النشرة االلكترونية

 برنامج معايرة الطلمبات بمشاريع الري الكبرى

( طلمبة لخمسة بيارات سحبح  41إكتمل العمل الخاص بمعايرة )
شملت )مينا،السوكي،الجنيد،البرقة،الوابة بميجر الشحوال ( وقحد 
بظيت الدراسة بحنحتحاقحم قحيحمحة واحي رحنا ااطحار نحظح  الحمحركح  
بالتنسيق مع وكالة الري اجتماع دوري مشترك  بحرحرت تحمحيحيح  
أداء الطلمبات اى المشاريع الكبري بيث ناقش مخرجات التمريحر 

  المتعلق بمعايرة بعت الحوبحدات لخحلحص 9142ااول للموس  
النماش بعدد من التوصيات والتي من شحننح حا تحطحويحر ايداء احي 
اعمال الصيانة والتشريل وتواير مياه الري اي الح محان والحمحكحان 

 المبددينل

 م 9102رصد حركة الطمي لموسم 

  احي أخحن عحيحنحات 9142إنتظ  العمل اي اواخر شح حر يحونحيحو 

( مواقع بمنظومة ن ر النيل ومشحروع الحجح يحرة 7الطمي لسبعة )

بيث يت  اخن العينات عبر اريحق مشحتحرك محن الحمحركح  ووكحالحة 

الري وإدارة الخ اناتلكما بدأ بالحعحعحل وصحول بحعحت الحعحيحنحات 

لمعمل ميكانيكا التربة بالمرك  وجاري العمل اي تبليل ا لمعحراحة 

 تركي  الطميل
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 التنبؤ الموسمي لفيضان النيل األزرق 

 9102للموسم 

خلص مرك  الببوث ال يدروليكية من إعداد التمرير الخاص 
، 9142بالتنبؤ الموسمي لعيضان النيل اي رق للموس  

 والنى اعتمد على إيجاد عالقة بين درجة برارة سطح الببر
 )SST( اي المبيط ال ادي اي منطمة El Nino 31ل 

  وتصريف النيل اي رق باستخدا  مؤشرات موبدة لمتوسط
درجة برارة سطح الببر اي المواس  المختلعة من السنة مع 
مؤشرات تصريف موبدة خالل موس  العيضانل بيث ت  

 اختيار أاضل عالقة للتنبؤ بالعيضان الموسميل 
الجدير بالنكر أن المشروع الببثي لموس  ايضان عا  

( جمع وتبليل 4يشمل ثالث مرابل رقيسية:  9142
( تبسين نمونج العالقة بين 3( المربلة التشريلية 9البيانات 

 ENSOدرجة البرارة والتصريفل وبالنظر إلى توقعات 
لمنتصف ش ر يونيو والمعادلة الناتجة عن العالقة بين درجة 
برارة سطح المبيط ال ادي خالل الش ور )يونيو، يوليو و 
أغسطس( وتصريف النيل اي رق للش ور  )يونيو، يوليو، 
أغسطس وسبتمبر( اانه من المرجح أن يكون ايضان النيل 

اى بدود أقل من المتوسطل بينما تشير  9142اي رق لعا  
التوقعات ايخيرة اي أواقل ش ر يوليو البالى إلى اانتمال 
من ظاررة النينو الضعيعة إلى وضع البياد ببلول أواخر 
الصيفل وستظل البيادية ري العقة ايكثر ترجيًبا بتى ن اية 

ل ومن المبتمل أن يؤدي رنا 9191وأواقل عا   9142عا  
اانتمال إلى تريير اى ايرادات النيل اي رق من اقة أقل من 

 لإلى اقة المتوسطالمتوسط 
وتنتى أرمية رنا التمرير من كونه يدع  عملية إتخان المرار 
اى تشريل الخ انات اي السودان بسب  التباين الكبير اي 
ايرادات النيل من سنة إلى أخرىل كما أن التنبؤ بعقة العيضان 

وأقل من المتوسط( يساعد اى ، متوسط )أعلى من المتوسط 
التخطيط بصورة أاضل للتوليد الك رباقي )الماقي 
والبراري( خالل أش ر الصيف وكنلك خالل اترة انبسار 

(ل باإلضااة إلى نلك ، اإن التنبؤ recessionالعيضان )
الموسمي يس   اى التخطيط بصورة أاضل لري مشاريع 
الري الكبرى اي السودان )الج يرة ، الررد ، بلعا الجديدة 

 والسوكي( وغيررا من المشاريع المرويةل
 



HRC 

 مشاركة المركز في الدورات التدريبية

  شحارك محن الحمحركح  49142  9141الي  9-9اي العترة من 

 ل  طه مبمد ،  ل  :مبمد عبد هللا بضوراً للدورة التدريبيحة 

لدبلو   ال ندسة ال يدروليكية احي اابحوات الحنح حريحة بحمحعح حد 

الببوث ال يدروليكية بجم ورية مصر العربية لشمل الحتحدريح  

 الجان  النظري والتطبيمي لعدد من المشاريع نات الصلةل

  الحبحابحث:امحجحد 9142مايحو  92-2كما شارك اي العترة من 

عبد البلي ،  ل  :ابمد عبد الباقي بضور الدورة التدريبية احي 

مجال المياة والبيقة اي المناطق الصبراوية وشبه الصحبحراويحه 

م ندس اي مجال المياه  من ثمانية دول مختلعة  91من ضمن  

بممر مع د ابباث ال يدروليكا التابع للمحركح  الحمحومحي لحبحبحوث 

 المياةل

 دراسة تقييم  آثار حصاد المياه بوالية شمال كردفان

 ار اريق الدراسة المكلف من المرك  منطمة سد ابوبديد وبعحيحر 

ابوسنون بواية شمال كرداان بحرحرت اجحراء مسحح اجحتحمحاعحي 

لعينات عشواقية من المواطنين بالمنطمة لمعراة ااثر ااقتصحادي 

ااجتماعي لمشاريع بصاد المياهلوجدت الدراسة تعاعل كبير محن 

مكونات المجتمع وقحد ربحبحت إدارة الحمحيحاة بحالحوايحة بحالحدراسحة 

واعتبرت ا تم يد إلجراء دراسات نات بحعحد اجحتحمحاعحي بحإعحتحبحار 

المجتمع المستعيد ااول والمستمبل للخدمةل علما بان رنه الحدراسحة 

 وبدة تنعين السدودل —تت  بطل  من ادارة بصاد المياه 

 Onيمو  اريق العمل الببثي بالمشروع بتنعين تجحربحة الحمحسحمحا )

farm water management in GAS احي مسحمحا وابحد )

)بكل من تعتيشي كسال ومتاتي  بمشروع الماش اي رنا الحمحوسح  

 ( لبيث بدأت التبضيرات على مستوى البحمحل 1919  91424

اي أواخر أبريل واي ا تمت إعادة تنريل قناة المسحمحا احي مسحمحا )

تعتيش كساللكما ت  انجا  العحديحد محن  -ادان(  4111( شرق)41

نعحمحال تعتيش متاتحيح  كح -ادان(  4111)   41اينشطة بمسما     

المسابة لتبديد طبوغرااية المسما، أعمال التصمي  لمحنحاة الحمحسحمحا 

كل  وتبديد جداول الكميات ومحن ثح  الشحروع  3الممتربة بطول 

اي أعمال البعرياتلجدير بالنكر أنه تح  إصحدار تحمحريحر محبحدقحي 

احريحق الحعحمحل   يحعحمحل من نابيحة أخحرىيوثق لألنشطة المنج ة ل 

البملي لمياس كميات مياه الري الداخلة لحلحمحسحمحيحيحن اعحتحبحارا محن 

  ل 9142منتصف يوليو 

 

 سير العمل البحثي بمشروع الري الفيضي بالقاش

 
 التهنئة
 

تمت المباركة  والت نقة من قبل العاملين بالمرك  للبابحث4 

لنيلح حا درجحة الحدكحتحوراة محن جحامحعحة  أميرة عبد الرحيم

إستخدام مياه النيلل األزرق الج يرة والتي كانت بعنوان ) 

في السودان بعد تعلية خلزان اللرصليلرش وتشليليلد سلد 

، متمحنحيحن لح حا  بالتركيز علي التنمية الزراعية (  النهضة

دوا  التمد  ونيل ا الم يد من الدرجات العلمية العلحيحا وإلحي 

ايما  لومواصلة للت اني إلي جمحيحع مسحاعحدي الحبحابحثحيحن 

والعمال والموظعين بالمرك  لترايع   لحدرجحات وظحيحعحيحة 

 عليا ل
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