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فى إطار إدخال األنظمه الحديثة في إدارة المياه وتقديم أفضل الخدمات لمستخدمي المياه فقد بدء العمل فى مشروو   ترقريريرم  

إمكانية التحكم االتوماتيكي  للمنظمات المائية بقنوات الوى، حيث أن إدخال هذه األنظمة يوفو الجهد والزمن ويزيد من دقة فرترحرة 

األبواب ويُمكن من فتح أكثو من بوابة في زمن واحد، مع إمكانية مواقبة منظمات الوي من غوفة التحكم وهذا يمنع التجاوزات التري 

يمكن أن تحدث في إدارة البوابات، كما يعد ذلك من أوجه تطويو وتحديث ومواكبة التكنولوجيا المترقردمرة فري مرجرال الرترحركرم  

األتوماتيكي. يهدف المشوو  لتوظيف التكنولوجيا في العمليات التشغيلية لألبواب لضمان عدالة توزيع المياه و تغييو األبواب إن دعي 

الحال بعد معوفة خواصها ومكان عملها وتشغليلها بأمثل الطوق، هذا وقد قام فويق العمل بالموكز بزيارة إلى القناطرو الروئريرسرة 

للوقوف على الحالة الواهنة ألبواب المنظمات و الطويقة التقليدية لعملية  771إلى ك 11،01،،،،،75بتوعة الجزيوة  إبتداءًا من كيلو 

فتح البوابات من مواقبى المياه ومناقشة الصعوبات واألعطال الميكانيكية التى تحدث في البوابات ومدي الرجرهرد  الرمربرذول فرى 

التعامل مع تلك األبواب إذ أن معظم  البوابات المستخدمة تم تشيدها منذ نشأة المشاريع الزراعية حيث أن هنالك أنوا  من البوابات 

يتم فتحه بواسطة أكثو من ثمانية عمال )أو إثنين كحد أدني( ويحتاج إلى جهد كبيو جدًا  مثل أبواب الونش المستخدمة فري برعر  

المنظمات الوئيسة في مشوو  الجزيوة، كما  يوجد نو  من البوابات شائع اإلستخدام في المشاريع الزراعية في السودان يعوف  ب

 (R.S.G ويتميز بإمكانية تشغيله بواسطة شخص واحد ويكون الفتح واإلغالق فيه يدويًا .كما زار فويق العرمرل خرزان  أبرو رخرم )

للوقوف على تجوية التحكم األتوماتيكي فى بوابات الخزان لإلستفادة منها فى الدراسة وأخذ المشاكل التي يرواجرهرهرا الرترشرغريرل 

 األتوماتيكي في عين اإلعتبار. وستتواصل الزيارات إلى خزان سنار في االيام القادمة لإلستفادة من التجوبة المنفذة .
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 تصوير/
 إسماعيل آدم إسماعيل

 إعداد وتصميم/ 
 م.اآلء بابكر محمد صالح

 إشراف/ 
 ب.م أبوعبيدة بابكر أحمد 

 المائية والتي تناولت موضو  سد النهضة وآثاره علي السودان والوضع الواهن من التفاوض ، وحضو التنويو عدد من المهتمين بسد   

     النهضة من مهندسي وزارة الوي والموارد المائية والبحوث الزراعية ومفتشين من مشوو  الجزيوة  وعدد من أساتذة جامعة الجزيوة،        

 التي حدث حولها جدل كبيو او غابت بسبب الدور اإلعالمي الكبيو الموجه نحو سد النهضة ، كما ناقش الحضور  

 من اإلستفادة القصوي للسودان من سد النهضة .

 وقدم د.صالح حمد مديو الجهاز الفني وعضو فويق التفاوض محاضوة تنويوية ملئية بالمعلومات  والبيانات والحقائق  الهامة

 موقف السودان من التفاوض وطوحت العديد من اإلستفاهمات والوؤي و الحلول التي تمكن

 الهيدروليكية بالتنويو الذي نظمه معهد إدارة المياه و الوي  بالتعاون مع الجهاز الفني للموارد 

 شارك عدد من الباحثين بموكز البحوث الهيدروليكية وعلي راسهم مديو عام موكز البحوث 

 المائية والتي تناولت موضو  سد النهضة وآثاره علي السودان والوضع الواهن من التفاوض ، وحضو التنويو عدد من المهتمين بسد   

     النهضة من مهندسي وزارة الوي والموارد المائية والبحوث الزراعية ومفتشين من مشوو  الجزيوة  وعدد من أساتذة جامعة الجزيوة،        

 التي حدث حولها جدل كبيو او غابت بسبب الدور اإلعالمي الكبيو الموجه نحو سد النهضة ، كما ناقش الحضور  

 من اإلستفادة القصوي للسودان من سد النهضة .

 وقدم د.صالح حمد مديو الجهاز الفني وعضو فويق التفاوض محاضوة تنويوية ملئية بالمعلومات  والبيانات والحقائق  الهامة

 موقف السودان من التفاوض وطوحت العديد من اإلستفاهمات والوؤي و الحلول التي تمكن



إستضاف موكز البحوث الهيدروليكية فعاليات الكورس التدريبي الدوار في إدارة مياه الوي و الذي تنظمه إدارة التدريب وبنراء 

القدرات بالوزارة بالتعاون مع اإلدارة العامة لعمليات الوي و موكز البحوث الهيدروليكية والذي إستمو لمدة أربعة أيام، حريرث 

إستضافت قاعة التدريب بموكز البحوث الهيدروليكية في اليوم االول المهندسين من أقسام جنوب الجزيوة السرترة، وترنراول 

التدريب موضوعات المقننات المائية ،طويقة حساب طلبيات المياه ،حساب التصويفات للمواجو ،عمل تعليمات تشغيل القناطو 

،كيفية المحافظة علي المناسيب وعمل راجعة تصويفات العشوة أيام باإلضافة للجوانب اإلدارية من مهام وإختصاصات فيمرا 

يختص بعملية إدارة مياه الوي. هذا و قد إستعانت إدارة التدريب بالمهندس/حمزة محمد أحمد الماحي كمردرب ومرحراضرو 

أساسي لما له من خبوات طويلة في إدارة مياه الوي، و شوف الحضور المهندس/قسم هللا خلف هللا مديو عام عمليات الوي 

و البووفيسور/ أبو عبيدة بابكو أحمد مديو عام موكز البحوث الهيدروليكية كمعقبين و مشاركين في النقاش، كما شرارك فري 

الجلسة االفتتاحية كل من الدكتور/خالد النور مديو إدارة التدريب و بناء القدرات ، المهندسة/ فادية الطيب بإدارة الرترصرمريرم 

بوكالة الوي واألستاذة/ مها الذاكي مديو التدريب بموكز البحوث الهايدروليكية. وقد وجد الكورس إشادة كبيوة من المشاركين 

خصوصًا فيما يتعلق بإختيار مادة التدريب التي هي من صميم العمل الووتيني اليومي للمهنردسريرن برالرغريرإ، وان إتسرم 

الحضور بالجدية في الحضور و النقاش و حل بع  التموينات التطبيقية و تبادل الخبوات فيما يخص حساب طلبيات الرمريراه 

بالصورة الهندسية الصحيحة، و بنهاية اليوم تملك الدارسون مادة الكورس باإلضافة للمواشد األساسية الخاصة برالرترشرغريرل 

والصيانة لشبكات الوي، ويتواصل الكورس في يومه الثاني مستهدفًا المهندسين في أقسام شمال الجزيوة و الذي يستضيفره 

قسم ري قوشي، وفي يومه الثالث مستهدفًا المهندسين في أقسام مشوو  الوهد  و الذي يستضيفه مكترب رئراسرة الروي 

وستتواصل الجهود في رفع القدرات والتدريب العملي لزيادة كفاءة مهندسي وزارة الوي والموارد المائية في جمريرع .  بالفاو

 أقسام الوزارة.

مشوو  رصد حوكة الطمي من المشاريع المسرترمروة و 

م  بهدف تقديو كميات الطمي ،،،7التي بدأت في العام 

المجلوب بواسطة النيل األزرق في مروسرم الرفريرضران 

ومعوفة توزيعها في قنوات الوي في مشوو  الجزيروة   

حيث يتم إعتماد عدد من المواقع علي نهو النيرل األزرق 

والنيل الوئيسي وقنوات الوي الوئيسية و تتم أخذ عريرنرات 

سبتمربرو(   –يومية من هذه المواقع في الفتوة من )يونيو 

بحيث يتم تحليلها بمعمل موكز البحوث الرهريردرولريركريرة 

لمعوفة تواكيز الطمي في قنوات الوي المختلفة والرنريرل 

األزرق ونهو النيل. وإبتدأ العمل في دراسة رصد حروكرة 

م في الخامس عشو من يرونريرو 0505اإلطماء للموسم 

المنصوم بوصول العينات من تسعة مواقع من أصل أحرد 

عشو موقعًا في منظومة النيل األزرق ورافديره )الردنردر 

والوهد( ونهو النيل وعينات من مشوو  الجزيوة، والجديو 

بالذكو أنه قد تم في هذا الموسرم إضرافرة مروقرعريرن 

جديدين هم الدندر والوهد لمعوفة مساهمتهما في كمية 

الطمي ، وإنتظم وصول العينات إلى معمل مريركرانريركرا 

التوبة بالموكز وتم تحليل عينات شهو يونيو والنصف األول 

لشهو يوليو مع تأخو موقعي الدندر والوهد في إنرترظرار 

 فتوة الفيضان.

م، و ذلك من  خالل إيجاد عالقة رياضية بين 0572درج  موكز البحوث الهيدروليكية علي إجواء الدراسة الخاصة بالتنبؤ الموسمي لإليواد المحتمل للنيل األزرق و ذلك منذ العام 

في المحيإ الهادي. و منذ ذلك الوقت إعتمد موكز البحوث  4.1( في منطقة النينو  (SSTسبتمبو( و درجة حوارة سطح البحو -تصويف النيل األزرق فى موسم الفيضان ) يونيو 

عمل علي إيجاد م(  0505الجديو بالذكو أن تقويو هذا الموسم )الهيدروليكة تلك الدراسة بصفة دورية مساهمةً من الموكز للحد من المخاطو المحتملة و أخذ الحيطة و الحزر. 

في المحيإ الهادي في فتوات مختلفه خالل السنة باإلضافة إلى تحديث  4.1في منطقة النينو  (SST( العالقه بين تصويفات نهو عطبوة، الدندر و الوهد و درجة حوارة سطح البحو

. هذا و قد أسفوت النتائج  عن إرتباط  (SST( م( بين تصويف النيل األزرق و درجة حوارة سطح البحو الموسمية للمحيإ الهادئ0572اإلرتباطات التي تم تحديدها سابقًا )في عام 

في المحيإ الهادي خاصة كل من نهو عطبوه و النيل االزرق، كما وجدت الدراسة أن العالقة  4.1في منطقة النينو  (SST( كبيو بين تصويفات هذه األنهار و درجة حوارة سطح البحو

أغسطس( حيث تم  -كانت في فتوة )يونيو  4.1في منطقة النينو   (SST( األفضل هي بين تصويفات النيل االزرق و درجة حوارة سطح البحو

لمنتصف شهو يونيو و    ENSOم، و بالنظو إلى توقعات ال0505إستخدامها للتنبؤ باإليواد المحتمل للنيل األزرق في موسم الفيضان للعام 

( إلى جانب إستخدام متوسإ النمازج المختلفة و المعادلة الناتجة عن العالقة IRIالتي يتنبأ بها المعهد الدولي لألبحاث المناخية و المجتمع )

م فى حدود 0505( وتصويف النيل األزرق فإنه من الموجح أن يكون تصويف النيل األزرق لعام SSTاألفضل بين درجة حوارة سطح البحو)ٍ



 

األمن الغذائي يمثل الدعامة الوئيسة لحياة اإلنسان ويتحقق باإلنتاج المحلي او اإلستيواد أو اإلثنين معًا. وتعتبو الغالل مرن  

أهم محاصيل األمن الغذائي  وتحتل الجزء االكبو في خارطة الغذاء في العالم و بصفة خاصة محصول القمرح الرذي 

يتزايد الطلب عليه بسبب الزيادة المطودة في التعداد السكاني و التغيو في النمإ الغذائي لرلرعرديرد مرن الردول. و 

مليون طن االمو الذي يروهرق  0.0إلى  0السودان ليس بمعزل عن هذا حيث يتواوح اإلستهالك السنوي للقمح ما بين 

كاهل الدولة و يضغإ على الميزانية العامة للدولة مما حدى بالدولة لإلهتمام باإلنتاج المحلي من منظور إحالل الروارد 

تعتبو مياه الوي من حيث الكمية متوفوة للتوسع في زراعة القمح في إطار السعي لرزيرادة ، إذ  و توفيو العملة الصعبة

إنتاج القمح بمشوو  الجزيوة و المناقل خاصة بعد النجاح الكبيو  في إنتراجريرة الرقرمرح فري الرمروسرم  الرزراعري 

م، و نسبةً لتوفيو مستلزم المياه بعد تعلية خزان الووصيوص و عدم إكتمال مشووعات كنرانرة و الروهرد 0505/،057

الموحلة الثانية، فقد رفعت اللجنة المكونة من السيد/ وكيل وزارة الوي و الموارد المائية  والممثلة من مهندسريرن مرن 

بدراسة إمكانية زيادة مساحة الرقرمرح تقريرها الخاص  الوزارة، مشوو  الجزيوة، هيئةالبحوث الزراعية و فئة المزارعين

ألف فدان مع توضيح المحازيو التي تحول دون زيادة  55،ألف فدان إلي  155م من 0505/0507في العووة الشتوية 

فرإن    المعلومات المتوفوة لرديرهرا  الوقعة الزراعية و طوق عالجها. حسب قواءات اللجنة وبناءًا علي تحليل البيانات و

،  م0505/0507فدان في العووة الشتوية  555 55،مياه الوي من حيث الكمية متوفوة للتوسع في زراعة القمح إلي 

توفيو متطلب المساحة يلزمه ضبإ العووة الصيفية من التعدي علي مساحة العووة الشتوية و البور الذي يرمركرن أن و

يشكل إضافة للمساحة المقتوحة للتوسع في زراعة القمح. كذلك تعظيم القيمة االقتصادية لمحصول  القمح قد تسهم 

كثيوًا في كثيو من المحاصيل المنافسة للقمح و إتجاه المزارعين له كمحصول نقدي مجزي. وحسب قواءات الرلرجرنرة، 

فإن النوافذ المتوفوة بالبالد سواء من قطا  عام و خاص و فئة المزراعين، ينقصها التنسيق و الفهم الوطني من حيث 

تخويإ و تقنين المساحات خارج الدورة لضربرإ توفيو المدخالت بالكمية و النوعية المطلوبة و التوقيت. وأوصت اللجنة ب

منافذ المياه خارج شبكة الوي الوسمية،السعي في توفيو الميزانيات الالزمة لتحسين مدخل الوي برغروض ترحرسريرن 

 –السعو التوكيزي المحفز و إعالنه في وقت مبكو يسهم في اإلعداد الجيد للمحصول )يرولريرو ، خدمات اإلمداد المائي

والدعم   أغسطس(، توفيو المدخالت من تقاوي و أسمدة و مبيدات عبو النوافذ المتاحة في الزمن المحدد لكل مدخل، 

يتمثل في إتخاذ عدد من القوارات علي المستوي التنفيذي للدولة في سن القوانين التي ترحرفرو مروارد   إذ  اللوجستي

المشوو  عامة فيما يتعلق بالتعدي علي مكون المساحة والوي )أي تعدي يعني إستهالك مياه لغيو مستحقها والتسبرب 

في إتالف مساحات أخوي عليها إلتزامات مالية بالعطش ،ويتمثل ايضا في إنتظام بونامج إعالمي ذو رسرالرة واحردة 

خطها العام األمن الغذائي مع التوكيز علي المحصول المستهدف زراعته ذلك من شأنه حشد طاقات أخوي غيو الدولرة 

 . في الدخول في الزراعة وبالتالي توسيع ماعون التمويل

يهنئ جميع  العاملين بموكز البحوث الهيدروليكية والسريرد مرديرو  عرام مروكرز الربرحروث 

بهولندا وعودتها   IHE-Delftلنيلها درجة الدكتوراة من معهدد.إيمان محمد فضل الهيدروليكية  

ليزدان موكز البحوث الهيدروليكية بوجودها وتدور عجلة العطاء بقيادتها لتقدم مانرالرت مرن 

علم ينتفع به أهل السودان عامة وموكز البحوث الهيدروليكية بصفة خاصة .كرمرا يروحربرون 

مد والمهندس/ أبوبكو محمد عبد الوحيم بعودة المهندس /  حضرورًا نازك عبد هللا محمد أح

أنيقًا بينهم  بعد إنتهاء إجازاتهم بدون أجو إستموت لعام ،ونقول لهم حللتم أهالً ونزلتم سهالً 

 موحبًا بكم بينا مجددًا وموحبًا بكم في قاطوة العمل والتنمية .

كما تهنئ أسوة وحدة اإلعالم جميع العاملين بموكز البحوث الهيدروليكية برعريرد األضرحري 

 المبارك أعاده هللا عليكم باليمن والبوكات. 

 : قال تعالى

{َولََنْبلَُونَُّكْم بَِشْيٍء ِمَن اْلَخْوِف َواْلُجوعِ َونَْقصٍ ِمَن اْْلَْمَواِل َواْْلَْنُفسِ َوالثََّمَراتِ 

رِ الصَّابِرِيَن ) ِ ( الَِّذيَن إَِذا أََصابَْتُهْم ُمِصيبٌَة َقالُوا إِنَّا لِلَِّه َوإِنَّا إِلَْيِه َراِجُعوَن )511َوبَش 

 .{511( ُأولَِئَك َعلَْيِهْم َصلََواٌت ِمْن َرب ِِهْم َوَرْحَمٌة َوُأولَِئَك ُهُم اْلُمْهَتُدوَن )511

 

بمذيد من الحزن واْلسى تنعي أسرة مركز البحوث الهيدروليكية 

سآلين المولي المهندس/ الهادي عبد الجليل المغفور له بإذن هللا 

عز وجل أن يتقبله قبول حسن ويجعل الجنة مثواه مع الصديقين 

 والشهداء وحسن اولئك رفيقا.

للمسؤلية المجتمعية وضوورة السعي لتهيئة مجتمع منرترج 

يلبي إحتياجاته من البيئة المحيطة ويحافو علرى الربريرئرة 

والغطاء النباتري والرحريروانري شرو  مروكرز الربرحروث 

الهيدروليكية في تكوين لجنة بوئاسة م.باحرث/ مرجراهرد 

محمد صديق وعضوية كل من: السيد/ حاتم أحمد عبدهللا 

)جامعة الجزيوة( والسيد/ حامد أيوب الرمرهردي، إلعرداد 

لزراعة أشجار مثمروة برمروكرز الربرحروث ل مقتوح متكام

الهيدروليكية ومتابعة تنفيذ المشوو  بعد إعرترمراده مرن 

 75شجوة ) 45اإلدارة. ورفعت اللجنة مقتوح لزراعة عدد 

متو بيرن 1بوتقال( بمسافات تباعد  75ليمون و 75مانجو و

األشجار ونظام للوي كما موضح بالوسم الموفق ، كما تم 

تحديد موقع األشجار على شكل صفوف لكل نو  حريرث 

وضعت أشجار المانجو والبوتقال في الناحية الرجرنروبريرة 

للموكز وأشجار الليمون في الناحية الغوبية .وفور ذلك بدأ 

تنفيذ المشوو  في مطلع شهو يوليو حيث تم إنجاز عملية 

حفوة لغوس األشجار والحفو لرخرطروط  45الحفو لعدد 

 مياه شبكة الوي كما تم إنرجراز أعرمرال السربراكرة ،و 

تم تنفيذ عملية الغوس  برحرضرور جرمريرع  27/7/2020م

العاملين بالموكز سائلين هللا تعالي أن يرجرعرلرة غروس 

 حسن يأتي أوكله  .


