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أغسطس 0202م

كلمة العدد
م /اآلء بابكر محمد صالح

اإلخوة قراء هيدروليكا ...
السالم عليكم و رحمة اهلل و بركاته  ...و كل عام و أنتم بخير وعافية ...
بين أيديكم عددنا الجديد من مجلة الهيدروليكا وكلنا أمل بأن يكون وطننا كما نتمني  ،وطن تتتتجتفتد تيت
كل معالم الحياه الكريمة داعين المولي عز وجل أن ينعم علينا باألمن والفآلم والعا ية.
ثم ماذا بعد الثورة ؟

سؤال ل من المعاني والدآلآلت الكثير و ي إختلطت العاطفة والواقع أوقدت شمعتة كتنتا نتنتن أنتهتا قتد
أُطفئت تألألت أضواء الدراسات و البحوث العلمية التي يُبني عليها مفتقبل األوطتان واألجتيتال ،ومتن
هذا المنطلق تحرك مركز البحوث الهيدروليكية سباقا ي القيام بما من شأن د ع وتيرة البحوث العلمتيتة
والتطبيقية وبناء القدرات وعمل اإلستشارات الفنية لتلبية متطلبات العمل وترسيخ مبدأ اإلدارة المتكامتلتة
والعمل المشترك بين اإلدارات والوزارات وأصحاب المصلحة.
وعلى طيات هذه المجلة نفتعرض بعض البحوث التي حرص المركزعلى إجرائها لما يها من مصلحتة
على البالد ” حصر المفاحات المزروعة بمشروع الجزيرة ومشروع الرهد الزراعي بواسطة األقمتار
الصناعية“ من المشاريع التي يمكن من خاللها حفم الختال تات حتول حتقتيتقتة التمتفتاحتة التمتزروعتة ،
”برنامج رصد اإلطماء“ الذي يقدر حجم اإلطماء الداخل للمشاريع الزراعية ويمكن أن يقدر حجم تكلفتة
إزالت  ،كما تناولنا ي هذا العدد البعد اإلجتماعي لتمتشتاريتع حصتاد التمتيتاه عتبتر متقتال ”ثتم متا ا بتعتد
الحصاد؟“ ،وسعينا ي هذا العدد أن نُجيب على التفاؤل الذي يشغل جميع أطياف الشعب الفوداني ”هل
لفد النهضة أثر على التغيرات المناخية ؟“  ،والمفنا تطلعنا لتو يتر التختبتز واإلكتتتفتاء التذاتتي بتوضتع
مقترحات لتو يرالقمح ي ”القمح واقع وتحديات“  ،باإلضا ة إلى عتدد متن التمتواضتيتع التتتي تتهتم كتل
المختصين بمجال المياه ” كالموجهات العامة لتخطيط وتصميم المشاريع الزراعية“” ،إنترنت األشتيتاء“
ُوصي ِْرصْ “ وغيرها من المواضيع  ،آملين أن يجد هذا العدد مفتاحتة قتبتول وإعتجتاب تي
” ،خزان الر ِ
صدوركم ونعتذر عن تأخر إصدارتنا لهذا العدد بفبب جائحة كورونا واألوضاع الصحية بالبالد سائلين
هللا تعالي أن تعم الصحة والعا ية على الجميع .
المحـرر ...
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حصر املساحات املزروعة بمشروع الجزيرة
ومشروع الرهد الزراعي بواسطة ألاقمار
الصناعية للموسم 0202-0202م
ملخص :
دراسة حصر المفاحات المزروعة بمشروع الجتزيترة
بواسطة األقمار الصناعية هو أحد الدراسات المفتتتمترة
ي مركز البحوث الهيدروليكة والذي بدأ كتتتجتربتة تي
عام 6102م وإستمر حتى اآلن  ،حيث يتم تقديم تتقتريتر
كتل عتتروة متتنتتفتصتتل عتروة صتتيتفتتة–عتتروة شتتتتتويتتة
بالمفاحات المزروعة ي المشتروع ونتوع ومفتاحتة
كل محصول داخل العروة باإلضا تة إلتى نفتبتة ختطتأ
تحدد تبعا لطريقة العمل والتي تبني على إختيار عينتات
عشوائية لتمثيل مشروع الجزيرة وعمل حصر أرضتي
لها ثم إيجاد الخطأ بتلك العينات ومن ثم تعمتيتمت لتكتا تة
المشروع .

م.باحث /عثمان أسامة محمد

النيل األزرق والنيل األبيض .
مصدر مياه الري الرئيتفتي تي مشتروع التجتزيترة هتو
خزان سنار الذي أُنشأ على مجرى النيتل األزرق حتيتث
يتم توصيل الميتاه لتلتمتشتروع عتبتر قتنتاتتيتن رئتيتفتتتيتن
الجزيرة والمناقل ومنها تتفرع إلى القتنتوات التفترعتيتة
إلى أن تصل مفتوى أبوعشرين وأبو ستة.
أبرز خصائص مشروع الجزيرة هي كتبتر مفتاحتتت متمتا
يجعل حصر المفاحة المزروعة ب أمرا صعبا ،باإلضا ة
إلى أن المشروع ا بنية هيكلية زراعتيتة متنتتتنتمتة تهتو
مكون من  01قفم زراعي كل قفم منها متقتفتم إلتى 5-4
مكاتب تفاتيش زراعية والتي تتروى غتالتبتا متن نتفت

خلفية عن مشروع الجزيرة :
يعتبر مشروع الجزيرة أكبر مشروع ريفي الفتودان و
حول العالم بمفاحة تبلغ حوالي  6.6متلتيتون تدان ~

الميجر وهي بدورها مقفمة إلى ترع رعية ثم نمتر عتادة
تزرع نف

المحصول واخيرا حواشات .بتاإلضتا تة إلتى

لك إن المشروع يُزرع على عروتين صيفية وشتوية .

 1.0مليون هكتار حيث يقع ي وسط الفودان بين

هيدروليكا
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حصر المساحات في مشروع الجزيرة للعروة الشتوية :

منهجية الدراسة:

 الحصر بالطرق التقليدية

إختيار ثالث مكاتب ود البتصتيتر– التجتبتل – التحتو)

يتم حصر المفاحات بمشروع الجزيرة بالطرق التتقتلتيتديتة

كعينات لتمثيل المشروع  ،وإختيار  4 - 0ترع متن كتل

العادية حيث أن المشروع مقفم لعدة أقفام زراعية والتي

مكتب لتمثيل المكتب  ،حيث يتم عمل مفتح حتقتلتي دقتيتق

بدورها مقفمة لعدة مكاتب كما كرنا سابقا ،حتيتث يتكتون
لكل مفتش رئي

مكتب مجموعة من المعاونين يجولون

ي الحقل لحصر المفاحة المزروعتة تي تترع التمتكتتتب
وتفليمها للمفتش والذي بدوره يفلم المفتاحتة التمتزروعتة
بمكتب لرئي

القفم الزراعي الذي ينتتتمتي إلتيت التمتكتتتب

وهكذا إلى أن تكتمل مفاحة المشروع  ،وكمتا نترى تهتي
طريقة تحتاج لوقت وجهد كبيرين.

لكل ترعة من تترع اإلختتتبتار بتواستطتة تنتيتي التمتركتز،
باإلضا ة إلى إجراء تصنيف لصتور األقتمتار الصتنتاعتيتة
بتاريخ يضمن ظهور كل متحتاصتيتل التعتروة ،وبتمتقتارنتة
نتائج المفح الحقلي "كمترجتع" ونتتتائتج تصتنتيتف صتور
القمر الصناعي يتم إيجاد خطأ التصنيف لكل تترعتة ومتن
ثم لكل مكتب وتعمتيتم أختطتاء التمتكتاتتب التختمت

لتكتا تة

المشروع إليجاد المفاحات المحصولية المتزروعتة زائتدا
او ناقصا نفبة الخطأ.

 الحصر بالتقنيات الحديثة :
تعد تقنيات اإلستشعار عن بعد من أهم و أحدث التقنيتات
المفتخدمة ي حصر المفاحات التمتزروعتة و لتك لتمتا
تو ره من جهد ووقتت وتتكتلتفتة ،حتيتث تتلتعتب األقتمتار
الصناعية دورا هتامتا تي هتذا التمتجتال .وبتنتاءا عتلتى
الخصائص الفابقة لمشروع الجزيرة وظهور التتتقتنتيتات
الحديثة لتلتحتصتر قتام متركتزالتبتحتوث التهتيتدرولتيتكتيتة
بتتإستتتتتختتدام كتتل متتن التتقتتمتتر الصتتنتتاعتتي النتتدستتات 1

 Landsat-1وسنتينال  Sentinel-6 6ات التدقتة

نتائج العام 9191 -9102م (العروة الشتوية):

01متر و  01متر عتلتى التتتوالتي لتحتصتر التمتفتاحتات
المزروعة بمشروع الجزيرة وأظهرت التنتتتائتج نتجتاحتا
خالل كل من العروتين الصيفية والشتوية .
الهدف من الدراسة :
إيجاد المتفتاحتة التمتزروعتة بتمتشتروع التجتزيترة ،ونتوع
ومفاحة كل محصول ضمن العروة المحددة.

هيدروليكا
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حصر المساحات المزروعة لمشروع الرهد للعروة الصيفية
و ي ات الخصوص قد أجري المركز الدراسة التختاصتة
بتحديد مفاحات العروة الصيفية 6100/6161م بمشروع
الرهد الزراعي بصور األقمار الصناعية بناءا على توجي
الفيد /وزير الري والموارد المائية خالل زيارت للمشروع
ي  01سبتمبر 6100م ،و لك بمفاعدة من إدارة مشروع
الرهد الزراعي حتيتث قتامتت اإلدارة بتحتصترالتمتفتاحتات
المزروعة ي األقفام من  0إلى  .01تهدف التدراستة إلتى
تحديد المفاحة الكلية المزروعة و الغير متزروعتة بتأقفتام
مشروع الرهد ال ،04باإلضا ة إلى تصنيف نوع و مفاحة
المحاصيل المختلفة المزروعة ي العروة الصتيتفتيتة لتلتعتام
صورة لمشروع الرهد  92سبتمبر 9102م

6100/6161م.

تم إستخدام صور القمر الصناعي ستنتتتنتالsentinel- 6
 6بتتتاريتخ  65ستبتتتمتبتر 6100م و 65أكتتتوبتر6100م
لتتحتتفتتاب التتمتتفتتاحتتات التتمتتزروعتتة و التتغتتيتتر متتزروعتتة
بالمشروع ،وتم التصنيف بإستخدام طريقتة التحتد األقصتى
إلحتمال المصنف Maximum Likelihood MLC
و طريقة تحليل الصورالمبنتيتة عتلتى التكتائتنتات Object
 .Based Image Analysis OBIAو قتد أوضتحتت

نتيجة التصنيف الموج للتصتورتتيتن أن جتمتلتة التمتفتاحتة
المزروعة بتمتشتروع الترهتد التزراعتي  04قفتم قتدرت
بحوالي  665,640دان ،حيث بتلتغتت مفتاحتة متحتصتول
الذرة  14,626دان ،و جملتة مفتاحتة متحتصتولتي التفتول

صورة لمشروع الرهد  92أكتوبر 9102م

الفوداني و القطن  041,040دان ،إ لم يكن ممكنا صتل
المحصولين بفبب التشاب الكبتيتر تي التبتصتمتة التطتيتفتيتة
بينهما.
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شكل :0يوضح التصنيف من خالل طريقة MLC

شكل :9يوضح التصنيف من خالل طريقة OBIA
Remote Sensing Data
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دراسة معايرة طلمبات ضخ املياه بمشاريع الري الكبرى
للموسم الزراعي 0202-0202م (الجزء ألاول)
تعتبر هذه الدراسة ضمن برنامج معايرة طلمبات ضخ الميتاه بتمتشتاريتع التري
الكبري بالنفبة للموسم الزراعي 6161-6100م الجزء األول  ،و قد شملتت
عدد خمفة من البيارات وهي مينا  ،الفوكي  ،الجنيد  ،التحترقتة و الشتوال ك
 050الواحة .
تهدف الدراسة إلى تقيم أداء الوحدات ي البيارات من حيث اآلتي:
م.باحث /محمد عبد هللا محمد

 .0معر ة كمية التد ق ي كل طلمبة.
 .6معر ة الكفاءة اإلنتاجية و مقارنتها بالكفاءة التصميمية.
 .0حفاب التكاليف الثابتة و المتغيرة لضخ وحدة الماء.
تتمثل منهجية الدراسة ي جتمتع لتلتبتيتانتات التمتكتتتبتيتة و
الحقلية الآلزمة لقياس إنتتاجتيتة التوحتدات تي التبتيتارات
مفتتختدمتيتن جتهتاز قتيتاس التتتصتريتفتات

Acoustic
أ.مشارك /أبوعبيدة بابكر أحمد

 Doppler Current Profiler ADCPوجتتتهتتتاز
قياس سرعات التيار الكرنتميتتتر . Current meter

تم حفاب التصريفات ي كل البيارات بإستخدام جهتاز

باإلضا ة للمقابالت الشخصية لمهندسي البيارات لمعر تة

 ADCPالذي يقوم بقياس التصريف المائي ي األنهار

ما تم لكل وحدة ي الفترة الفابتقتة متن أعتمتال صتيتانتة

والقنوات بشكل أوتتومتاتتيتكتي .حتيتث يفتتتختدم بترنتامتج

وتأهيل  ،هذا ويتم تتقتديتر كتمتيتة التتتصتريتف بتإستتتختدام

مخصص لحفاب عناصر عدة وهي كتمتيتة التجتريتان أو

األجهزة أعاله على النحو التالي :

التصريف ي الثانية  ، Q= m6/secأعماق التمتجترى

حساب التصريفات بجهاز ال :ADCP

المائي  ، echo soundingإتجاهات وسرعة التيارات
الموضعية وعمل نما ج لها  ، Flow vectorsقتيتاس
سرعة الزورق متركتب التقتيتاس

وقتيتاس التقتطتاعتات

الطولية والعرضيتة و قتيتاس درجتات التحترارة .وعتلتى
أساس لك يتم تقدير كمية التصريف .
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حساب التصريفات بجججهجاز الجكجرنجتجمجيجتجر )Current
(:Meter

حيث:
 = nعدد اللفات ي الثانية الواحدة.
 = vسرعة الماء م/ث .

تم حفاب الفرعات بإستخدام جهاز الكرنتميتتر ومتن ثتم
تم حفاب التصريفات بواسطة الطريقتين :
 0طريقة القطاع الوسطي Med section
: method

.................... 0
 6طتتريتتقتتة التتقتتطتتاع
حساب الكفاءة اإلنتاجية:

المتوسط : Mean Section Method

لقد تم حفاب الكفاءة الحالية الكلية للطلتمتبتات تي هتذه

.............. 6
حيث:

الدراسة بإستخدام المعادلة  2و لك لعدم تو ر منحنيات

 = Qiتصريف بالشريحة  iم/0ث .

األداء التصميمي لكل الوحدات التي قيد التدراستة .متاعتدا

 = dعمق الشريحة م .

بيارة مينا

 = bعرض الشريحة م .
 V0و  = V6الفرعات ي الشريحة األولى والثانية
م/ث .

= التصريف المقاس م/0ث

 D0و  = D6االعماق ي الشريحة االولي والثانية م .

= التصريف التصميمي م/0ث

ويتم حفاب الفرعات بواسطة جهاز الكرنتميتر

= الكفاءة اإلنتاجية.

مفتخدمين المعادلة . 0

النتائج :

v = K · n + ∆………………….......... 0
 = vسرعة الجريان م/ث .

إنتاجية الوحدات في بيارة مينا:

 = nعدد اللفات ي الثانية ث. 0-

تم قياس الوحدات  01 ، 0 ، 1 ، 5 ، 0و  00ي بيارة

 = Kمعامل مروحة الكرنتميتر م يتم تحديده من

مينا ي شهر مايو 6100م .حيث تراوحت القيم التمتقتاستة

المعايرة.

للتصريفات بين  1.4إلتى  01.1م/0ث لتكتل التوحتدات،

∆ = ثابت خواص الجريان م/ث .

حيث أن الكفاءة اإلنتاجيتة لتلتوحتدات  %01عتنتد ستمتت

ي هذة الدراسة تم إستخدام المعادلتتتيتن أدنتاه و لتك بتعتد

إستاتيكي  0.6م ،وأن الوحدتان  0و  5تم إستتتبتدالتهتمتا

إجراء المعايرة لجهاز الكرنتمتيتتتر  gepa 05متن قتبتل

ي هذا العام بطلمبات جديدة وتم تشغيلهما منذ بداية شهر

مركز البحوث الهيدروليكية.

أبريل لهذا العام وأن متوستط التكتفتاءة اإلنتتتاجتيتة لتهتمتا

V = 1.002 n + 1.110; n ≤ 6.5 m….... 4
V = 1.060 n - 1.106; n ˃ 6.5 m…….. 5

 %015عتتنتتد ستتمتتت إستتتتتاتتتيتتكتتي  0.6م .وأن متتتتتوستتط
التصريف المقاس لهما  01م/0ث وأنت يتتتمتاشتي متع

هيدروليكا
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منحني األداء التصميمي لهما وأن قتيتمتة التتتصتريتف متن

شهر يناير 6100م ،و التى بلتغ متتتوستط التتتصترف لتهتا

المنحي  01م/0ث.

 1.51م/0ث و كانت التكتفتاءة اإلنتتتاجتيتة  .%004وعتنتد

أما بالنفبة لبقتيتة التوحتدات  1و  0و  01و  00تإن
متوسط التصريف لها  0.1م/0ث و أن يزيد بتمتقتدار 1.4
م/0ث من القيمة التي يتم الحفاب بها اآلن وهتي  1.2م/0
ث حفب رأي المهندس المفؤول  ،ومن التمتالحتن أن
الوحتدة 0

ات تتد تق  0.2م/0ث يتزيتد عتن التدراستة

الفابقة أبريل 6104م بمقدار  0.4م/0ث ويرجع الفبتب
إلى أن تم تغير جزء أساسي ي الوحدة وهو pressure

مقارنة هذه النتائج مع قتيتاستات التمترحتلتة األولتى أبتريتل
6104م للوحدتان  0 ، 0نجد أن هنالك زيادة واضحة
ي النتائج بمتقتدار  %60ويتعتزي لتك إلتى أن الفتمتت
اإلستاتيكي أقل من التصميم .وتمت متعتايترة التوحتدة 4
وبتلتغتت التكتفتتاءة اإلنتتتتاجتيتة  %004بتزيتتادة  %65متتن
الدارسة الفابقة

براير 6101م ويتعتزي لتك إلتى أن

الفمت اإلستاتيكي أقل من التصميم.

caseوتم إستبدال من الوحدة  5بعد إحاللها.

مخطط يوضح إنتاجية الوحدات في بيارة السوكي

إنتاجية الوحدات في بيارة الجنيد:

مخطط يوضح إنتاجية الوحدات في بيارة المينا

لقد تم قياس التصريفات ي بتيتارة التجتنتيتد تي كتل متن
الوحدة  6و  0ي شتهتر ديفتمتبتر 6101م ،و لتقتد بتلتغ
تصريف الوحدة  6.00 6م/0ث عند سمت إستتتاتتيتكتي
05.1م وعند مقارنة هذه القيمة مع التقتيتمتة التتتصتمتيتمتيتة
للتصريف إن الكفاءة الحالية هي  %21و أن هذه الوحتدة
ي تدهور و لك بمعني أن عند هذا الفمت  05.1م يجب
أن تعطي الوحدة تصريفا أكثر متن التقتيتمتة التتتصتمتيتمتيتة
0.5م/0ث .بينما أعطت الوحدة  0تصريفا قدره  0.01م/0

مخطط يوضح مقارنة التصريف الذي تم قياسه مع
التصريف الذي نتج من منحني الخصائص لبيارة مينا

ث عند سمت إستاتيكي 05.0م و عند مقارنة هتذة التقتيتمتة
مع القيمة التصميمية  0.5م/0ث إن الكفتاءة اإلنتتتاجتيتة

إنتاجية الوحدات في بيارة السوكي:
تمت معايرة الوحدات  0، 0و  4ي بيتارة الفتوكتي تي

الحالية  %00و هذا يعني أن الوحدة ي تدهتور بتالترغتم
من الكفاءة اإلنتاجية العالية لكن ي الحقيتقتة يتفتتترض أن

هيدروليكا
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يكون التصريف أعتلتى متن التتتصتمتيتم عتنتد هتذا الفتمتت

التصميمية للتصريف إن الكفاءة الحالية هي  %55و أن

اإلستاتيكي و أن هذه الوحدة تم تغير العمتود لتهتا متن قتبتل

هذه الوحدة ي تدهور و لك بمعني ان يفترض عتنتد هتذا

عامين حفب رأي المهندس المقتيتم .وعتنتد متقتارنتة التقتيتم

الفمت  61م أن تعطي الوحدة تصريفا أكثتر متن التقتيتمتة

المقاسة لهذا العام إن متوسط الكفاءة اإلنتاجية  %42عتنتد

التصميمية  0م/3ث .

سمت متوسط  05.1م بالرغم من أن متتتوستط التكتفتاءة
اإلنتاجية ي أكتوبر 6104م كتانتت  %000عتنتد ستمتت
متوسط 1.1م ومن هنا يتضح التدهور.

مخطط يوضح إنتاجية الوحدات في بيارة الحرقة

إنتاجية الوحدات في بيارة الشوال ك ( 023الواحة):

مخطط يوضح إنتاجية الوحدات في بيارة الجنيد

لتقتد تتم قتتيتاس التتتتصتريتتفتات تي بتتيتارة الشتتوال ك 050

إنتاجية الوحدات في بيارة الحرقة:

الواحة
لقد تم قياس التصريفات ي بيارة التحترقتة
الوحدة  6ي البنتطتون األول B0/6
البنطون الثاني B6/0
بلغ تصريف التوحتدة

للوحدة  6تي شتهتر ديفتمتبتر 6101م و لتقتد

تي كتل متن

أعطت تصريفا قدره  1.44م/0ث عند سمت استتتاتتيتكتي

والتوحتدة  0تي

 0.41م وعند مقارنة هذة القيمة مع القتيتمتة التتتصتمتيتمتيتة

ي شهر ديفمبر 6101م ،و لتقتد
1.4 B0/6م/0ث

للتصريف إن الكفاءة الحالية هي  %26و أن هذه

عتنتد ستمتت

إستاتيكي  61م وعتنتد متقتارنتة هتذة التقتيتمتة متع التقتيتمتة
التصميمية للتصريف إن الكفاءة الحالية هتي %41و أن
هذه الوحدة ي تدهور و لك بمعني أن يفترض عتنتد هتذا
الفمت  61م أن تعطي الطلمبة تصريفا أكتثتر متن التقتيتمتة
التصميمية  0م/0ث  .و أيضا عند مقارنة القيمة المقتاستة

الوحدة ي تدهور و لك بتمتعتنتي أنت يتفتتترض عتنتد هتذا
الفمت 0.41م أن تعطي هذة التوحتدة تصتريتفتا أكتثتر متن
القيمة التصميمية  1.45م/0ث .و أيضا عند مقارنة القيتمتة
المقاسة ي هذا العام و لك عند كفاءة  % 26متع التقتيتمتة
المقاسة ي أكتوبر 6104م إن هنالك زيادة ي الكفاءة

ي هذا العام و لك عند كفاءة  %41مع القتيتمتة التمتقتاستة

ويرجع الفبب ي لك إلي أن تم تتغتيتر متحترك التطتلتمتبتة

ي اكتوبر 6104م ان الكفاءة  %00عند سمت إستاتيتكتي

بالكامل لكن مازالت الوحدة متدهورة.

 04,1م تإن هتنتالتك زيتادة تي التكتفتاءة إال أن التطتلتمتبتتة
متدهورة .و لقد بلغ تصريف الوحدة  1.55 B6/0م/3ث
عند سمت إستاتيكي 61م وعند مقارنة هذة القيمة مع القيمة

هيدروليكا

9

أغسطس 0202م
أما أهم التوصيات فنوردها فيما يلي:


إعتماد المعايرة كمنهج علمي و عملي روتيني لتحديتد
كفاءة و إنتاجية الوحدات وسرد التفتلتفتل التتتاريتختي
لألداء.



إعتماد طلبيات المياه علتى أستاس اإلحتتتيتاج التمتائتي
بالمتر المكعب على أن يتتم حفتاب ستاعتات التدوارة
و ق الكفاءة اإلنتاجية.

مخطط يوضح إنتاجية الوحدات في بيارة الشوال ك ( 023الواحة)



ضرورة تنمية قدرات العاملتيتن بتوحتدات الضتخ تي
مجال التشغيل و الصيانة و أعمال المعايرة والتدريب
على كيفية قياسات التصاريف لها.

الخالصة و التوصيات:


يمكن تلخيص نتائج الدراسة على النحو التالي:

المياهـ ي األمام و الخلف و تدوين البيتانتات بصتورة

أثبتت الدراسة أن بالصيانة الفليمة يمكن المحا نة عتلتى

مفتمرة.

كفاءة الطلمبات ي المفتوى التعتمتلتي التمتطتلتوب .حتيتث
أمكن ر ع كفاءة الوحدة  0ى بيارة مينا من  %12تي

ضرورة تأهيل البيارات بتعتمتل متقتاستات لتمتنتاستيتب



ضتتتترورة صتتتتيتتتتانتتتتة متتتتقتتتتاستتتتات التتتتتتتتتصتتتتريتتتتف
 Flow Metersي كل البيارات وتدوين البتيتانتات

أبريل 6104م إلى  %014تى تبترايتر 6101م و
أيضا من خالل قياسات شهر مايو6100م يمكن مالحنتة

بصورة دورية.

إستقرار الكفاءة و هتي %010
و هنا تتضح أهميتة التمتعتايترة و
ضرورة الصتيتانتة التوقتائتيتة و
الكاملة و مدي إنتعتكتاستهتا عتلتى
أداء الوحدات .كما تم ر ع كتفتاءة
بعض الوحتدات إلتى متا يتقتارب
الكفاءة التصميمية بعد العمرة أو
تغير جزء رئيفي يتهتا متثتال :التوحتدة  6تي بتيتارة
الشوال ك  050تغير محرك الطلتمتبتة أدي إلتى ر تع
الكفاءة متن  %41التي  %26و لتك عتنتد ستمتت
إستاتيكي مماثل.

هيدروليكا
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القمح واقع وتحديات
المياه وهي تتخلل مننومة الري بداخل هذا المشروع ،
وما هي الفبل التي تجعل تتلتك التكتمتيتات ات متردود
عالي وتجنب المننومة الزراعية والتي تفتتتهتلتك تتلتك
الكميات المهولة من المياه متع ضتعتف التعتائتد إنتتتاجتا

وثمنا  ،وأعين اإلقتصادين ي حفاباتها الدقيقة تترصتد
لتلك المياه مخارجا ات مردود أعلى يُوظف تلك المياه
؛ كمخرج الطاقة الذي يدر دخال معتبرا  ،وكما يتحتدث

م /توفيق بشير محمد

عبارة “الفودان سلة غذاء التعتالتم ” تتتتصتدر التكتتتابتات
واألحاديث ي كل جنبات هذا الوطن  ،وتتتتواري ختجتال
ونحن نشاهد األزمات هنا وهناك  ،صفوف و تدا ع وهلتع

والناس تبحث عن الخبز وحاجيات غذائية أختري  ،وألن
هذه األسطر تصدر عبر متركتز متتتختصتص تي دراستة

ي عدد من دول العالتم حتولتنتا حتيتث تُتوظتف نصتف
كميات المياه تيتهتا إلنتتتاج التطتاقتة والتنتصتف اآلختر
للزراعة تُكمل إحتياج أمنها الغذائي من عائد التطتاقتة،
هل تحرك األرقتام التواردة تي هتذه األستطتر التهتمتم
لتنتشل الزراعة من وهدة اإلهمال ؟

المياه وتتبع وائدها حاضرا ومفتقبال لدراسات نية دقيقة

آختتر األرقتتام الصتتادرة متتن إدارة مشتتروع التتجتتزيتترة

تُحلل واقع الموارد المائية الحالي وتفتبصر األ ق بتحتثتنتا

أوضحت أن التمتفتاحتة التمتزروعتة قتمتحتا قتد بتلتغتت

عن طرق ُمثلي تُمكن من الوصول للثروة الهائلة المكنونة

 460,420ألف دان بمتوسط إنتاج 02جوال /للفدان ،

ي تلك الموارد المائية العنيمة  ،ونذر حرب المتيتاه تت ُدق

وحفب المقننات المائية للمحاصيل ان هذه المفاحة قد
0

طبولها ي جنبات العالم هل ستكون هذه الموارد التمتائتيتة

إستهلكت  0.640.610.111م من التمتيتاه ،ولتتتنتهتر

الهائلة صمام أمآن لهذا الوطن غذاء وقوة تبدد الخوف ي

هذه األرقام ي شكل يُحفز اإلطالع عليها والتمعن يها

عالم ال مكان للضعفاء ي ؟

وبدقة تجعلنا نحفب كمية الموارد العنيمة التي يتزختر

تُركتز هتذه األستطتر عتلتى متنتنتومتة التقتمتح كفتلتعتة

بها هذا البلد الطيب العنيم .

إستراتيجية تُرهق خزينة الدولة كثيرا وهي تفعي لفتد

تتتتإن مفتتتتاحتتتتة  460,420تتتتدان تفتتتتتتتتتهتتتتلتتتتك

النقص ي الفجوة ما بين المنتج واإلحتتتيتاج التفتعتلتي ،

 0,640,610,111م 0من المياه ،وتنتج 2.411.042

ويفعي مركز البحوث الهتيتدرولتيتكتيتة عتبتر عتدد متن

جوال زنة  011كيلو جرام ما يعادل  241ألتف طتن .
0

الدراسات التتتي يتجتري التعتمتل تيتهتا داختل مشتروع

أي  1,54كجم/م من المياه.

الجزيرة كأكبر مشروع مفتهلك للميتاه تي الفتودان ،

أما إ ا أدخلت أرقام التوسع الرأسي وبنف

كمية المتيتاه

لتتبع مفار هذه المياه عبر تقنيات علميتة هتي األحتدث

المفتهلكة  0,640,610,111م 0و ي نف

المفاحة

عالميا وإقتفاء أثر مليارات من األمتار المكعب من تلتك

هيدروليكا
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إن اإلنتاج يرتفع إلي 64جوال/للفدان لنحصل علي إنتاج قدره 01,041,624جتوال زنتة  011كتيتلتو جترام ،أي 1.1
كجم/م . 0ونالحن أن للمتر المكعب قيمتان ي نف

المفاحة و ي نف

الزمن قط بتغير التمتعتامتالت التتتي تتزيتد اإلنتتتاج

الرأسي و لك بإدخال التقانات الزراعية و التي جعلت الفدان يصل إلى ال 01جوال ي مواقع بالجزيرة.
التوسع أ قيا بزيادة الرقعة المزروعة إلى  111الف دان كأحد الفناريوهات التي تجري الدراسات يها وسيقفز اإلنتتتاج
إلى  00,611,111جوال زنة  011كيلو جرام وهذه الكمية بمقدورها المفاهمة ي حل كثير من األزمتات وستد التفتجتوة
الغذائية لتحقيق األمن الغذائي.
موارد مهولة تزخر بها مفاحات هذه البلد يضيق حصرها تي هتذه األستطتر  ،بتدءا متن األراضتي ،التمتنتا  ،التثتروة
الحيوانية  ،المعادن  ،الخبرات  ،وأعنم مواردها مورد المياه.
ي اوآخر العام 6100م ُعقدت ورشة عن " الموارد المائية الفرص  ،والتحديات " وقد ظُلتمتت هتذه التورشتة ولتم تتلتقتي
حنها من النشر ومتابعة مضامين أوراقها العلمية التي قدمت وما دار يها من نقا) مفتفيض غاص عميقا ي إشتكتاالت
وحلول الموارد المائية ي هذا البلد ،تلك الورشة أثبتت أن الفودان يمتلك ثروة مهولتة متن التمتوارد التمتائتيتة ،لتيت

تي

مكونها الثابت من قنوات وإنفياب ،بل أضا ت رأسمال آخر لمننومة الري وهتو ختبترات تتمتأل كتل أنتحتاء التعتالتم متن
مؤسفات مرموقة إجتمعوا ي تلك الورش ليقدموا أهم األوراق العلمية ي مجال الري والموارد المتائتيتة تي الفتودان .
و ي مباحثات سد النهضة األخيرة الحن نفر من الو د الفوداني المشارك أن هنالك رابط إجتمع حولت التمتصتريتن وهتو
"الفد العالي" وكذالك إحتشد الشعب اإلثيوبي حول برنامج "سد النهضة" ي بلدهم إثيوبيا وقتد طترم متركتز التبتحتوث
الهيدروليكية إستفتاء حول الشئ الذي يمكن أن يجتمع حول أهل الفودان؟ أكثر متن  % 01كتانتت إجتابتتتهتم "مشتروع
الجزيرة " مشروع الجزيرة الماضي والمفتقبل  ...ماضي المعروف والمفتقبل ي البحث عن التروس المتعطلتة لتيتعتود
لحركت قاطرا عجلة إقتصاد هذا البلد وكأكبر مفتهلك للمياه تتج إلي األننار اليوم و ي نتفتوس عتامتة التنتاس شتئ متمتا
أصاب  ،هل يفتطيع العبور؟

هيدروليكا
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المياه ،والمرحلة الثانية بفعة  4.4مليار متر مكعب.
وقد تم اإلنتهاء من تنفيذ المرحلة األولى ي العام 0022م.
ُوصي ِْرصْ هو سد كهرومائي خرساني سُمي على
خزان الر ِ
إسم مدينة الروصيرص الواقعة بالقرب متنت  ،ويتبتعتد متن
العاصمة الخرطوم  551كيلومتر  040.4ميل جنتوبتا .
ُشيّد ي عام  0056م ،لتخزين المياه من نهر النيل األزرق
إلستخدمها ي ري األراضي الزراعية .وجرت تتعتديتالت

م.باحث /عمر محمد نور

آلحقة علي لتعليت إكتمل آخرها بمقدار عشترة أمتتتار تي

قراءنا الكرام بمجلة الهيدروليكا متواصتلتة لتمتا بتدأنتاه تي

مطلع عام 6100م ،مما زاد من قدرت على توليد الكهربتاء

العتدد الفتابتق و كتمتا وعتدنتاكتم بتأن نتتتنتاول التختزانتات

المائية.

الفودانية الواحد تلتو اآلختر حتتتى نتقتف عتلتى حتال هتذه
الصروم العمالقة لنعرف ما لها و متا عتلتيتهتا و تي هتذا
العدد سنتناول بإ ن هللا خزان الروصيرص.

جغرافيجا  :التبتلتد الفتودان  ،اإلحجدايجيجاتN°00.4011 :
 ، E °04.0145المجرى المائي :النيل األزرق.
ي على طول صول
الهدف  :تخزين المياه وتو ير مياه الر ّ

مشروع إنشاء السد والمرحلة األولى:

الفنة و لك بمفاعدة خزان سنار و كذلك إنتاج التكتهتربتاء

ي العام 0056م كلفت الحكتومتة الفتودانتيتة شتركتة ستيتر
اإلكفنتدر جتيتب وشتركتة & Sir Alexander Gibb

ودعم الفدود األخرى.
نوعه  :سد خرساني.

 Partenersاإلستشارية البريطانية بإجراء إستطتالعتات
وإعداد بحوث ودراسة جدوى إلنشاء ستد خترستانتي يفتع
عتتلتتى األقتتل لتتتتتختتزيتتن متتلتتيتتار متتتتتر متتكتتعتتب متتن التتمتتيتتاه
بمنطقة الدمازين.
كان هنالك إقترام بإقامة خزان ي المنطقة من قبل شتركتة
سير وليام غراستن  »Sir William Grastinمتنتذ التعتام
 0014م.
ي عام  0055م ،تم تكليف شركة جيب و كويين »Gibb
&  »Coyneالفرنفية بتصميم خزان بفتعتة أكتبتر ،يتنتفتذ

رسم توضيحي للخزانات بالسودان

على مرحلتين :األولى بفعة  0مليار متر مكعب من
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بداية الخدمة0022 :م و 6100م بعد تعلية الفد الحاجز.

إستغالل الفودان لحصت من مياه النيل طبقا إلتفاقية تقاسم

إرتفاع الحاجز41 :متر  21متر قبل التعلية .

مياه النيل لعام 0050م.

الطاقة التخزينية 4.0 :مليار متر مكعب بعد التعلية وكانت
 0.4مليار متر مكعب.
الطاقة اإلنتاجية 001 :ميغاواط من الكهرباء قبل التتتعتلتيتة
و 611ميغاواط بعد التعلية.

تعود كرة تعلية سد الروصيرص إلى عتام 0022م ،أثتنتاء
إنشائ قبل  45عاما لتيتتتم تتحتقتيتقتهتا تي يتنتايتر  6100م.
والغرض األساسي من التعلية هو ر ع الفتعتة التتتختزيتنتيتة
للفد إلى  4,4مليار متر مكعب مما يؤدي إلى زيتادة طتاقتة

تمرير الجمجيجا  :عتبتر تتتحتات التمتفتيتض  Spillwaysأو

التوليد الكهربائي بنفبة  %51لتصل إلى  611ميتغتاواط ،

األبواب الففلى  Deep sluicesأو اإلثتنتيتن متعتا حفتب

وزيادة األراضي الزراعية التمتعتتتمتدة عتلتى التري التدائتم

كمية المياه الواردة إليها.

بتتمتتفتتاحتتة متتلتتيتتونتتي تتدان ،متتا يتتوازي مفتتاحتتة مشتتروع

تعلية السد وتنفيذ المرحلة الثانية:

الجزيرة  ،و لك عبر قناتين رئيفيتين هتمتا تترعتة الترهتد

يشكل النيل األزرق واألراضي الممتدة على ضفتي مواقعا
شاسعة للتنمية وبصفة خاصة األراضي الخصتبتة التواقتعتة
على جانبي  ،حتيتث تتتتنتوع التمتوارد التطتبتيتعتيتة وتتتتمتيتز
بإمكاناتها الضخمة التربة والمياه والغابات والحياة البتريتة
والمعادن متو رة بكثرة .
تتي أبتتريتتل 6111م ،وقتتعتتت حتتكتتومتتة الفتتودان وشتتركتتة
سينوهايدرو الصينية على إتفاقية األعمال المتدنتيتة لتتتنتفتيتذ
المرحلة الثانية لتشيتيتد ستد التروصتيترص والتتتي عتر تت
بمشروع تعلية الفد ،بإعتبارها تشكل أهمتيتة لتد تع عتجتلتة

التنمية اإلقتصادية واإلجتماعية ي منطتقتة التنتيتل األزرق
على وجت التختصتوص والفتودان بشتكتل عتام ولتتتو تيتر
مخزون إضا ي من المياه لزيادة الرقعة الزراعتيتة بتالتبتالد
وتوليد إضا ي للكهرباء.وتعلية الفد ي الواقع هتي تشتيتيتد
لتتلتتمتترحتتلتتة التتثتتانتتيتتة لتتلتتفتتد التتذي يتتبتتلتتغ طتتول ت حتتوالتتي
 65كيلومتر مما يجعل سد التروصتيترص أطتول ستد متن
نوع للري وتوليد الطاقة الكهرومائية تي التعتالتم حتتتى

اآلن .وبعد ر ع جفم الفد لعشرة أمتار إضا ية وبتعلية ستد
الروصيرص إلى منفوب  401متر وق سطح البحتر يتتتم
تعويض الفاقد من الفعة التخزينية لبحيترة الفتد  -نتتتيتجتة

على الجانب الشرقي للمشروع لري األراضتي التزراعتيتة
ي مشروع الرهد الزراعي ومشروع الجزيرة واألراضي
الزراعية األخرى وحتى منطقة القضتارف وتترعتة كتنتانتة
على الجانب الغربي لري مشاريع كنتانتة تي واليتة التنتيتل
األبيض.
بلغت قيمة عقد األعمال المدنية لتعلتيتة الفتد  002متلتيتون
دوالر ،وإستتتتتغتترقتتت متتدة تتتنتتفتتيتتذ التتمتتشتتروع  40شتتهتترا
متتن متتايتتو 6110م إلتتى يتتنتتايتتر6100م وشتتمتتلتتت أعتتمتتال
المشروع إعادة توطين الفكتان التمتتتأثتريتن والتذيتن يتقتدر
عددهم نحو  66ألف أسرة  ،حيث تم صترف تتعتويضتات
لهم وتشييد قرى جديدة إلستيعابهم بتتتكتلتفتة بتلتغتت حتوالتي
 054مليون جني سوداني.
مراحل التعلية:
كانت شركة  Sir Alexander Gibbوشتركتة Coyne
 et Billerأول من قام تي عتام  0014م بتإعتداد دراستة
الجدوى اإلقتصادية لتعلية الفد .و ي عام  0000م قتررت
حكومة الفودان تنفيذ مشروع التعلية بتنتاء عتلتى تتوصتيتة
للجنة خبراء عالميين قامت الحكومة بتتكتلتيتفتهتا بتمتراجتعتة
الدراسة و لك باإلتفاق مع البنك الدولي  .وتم التتتعتاقتد تي

تراكم الطمي والتوسع ي الزراعة المروية  -ور تع نفتبتة

هيدروليكا
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عتتتام  6115م متتتع الشتتتركتتتة اإلستتتتتتترالتتتيتتتة SMEC

على النيل األزرق طوال العام بعد تأهيلها وتأهيل التوستع

 Internationalوشركة المفتشارين المتحدين الفودانية

الرأسي ي مشاريع الر ّ
ي بالطلمبات المضخات القائتمتة

للقيام بمراجعة الدراسات الفتابتقتة واألنشتطتة التمترتتبتطتة

على ضفاف النيل األزرق ي الفودان.

بتعلية الفد وتحديث تقديرات تكلتفتة التمتشتروع وتتقتيتيتمت

 .0التوسع ي الزراعة المترويتة بتالتر ّ
ي اإلنفتيتابتي متن

إقتصاديا.

الفدود ي مفاحات قد تصل إلتى  0.5متلتيتون تدان

جهات التمويل:

و ي أراضي الجروف التي تنشأ ي البحيرة بتحتوالتي

ساهم ي تمويل مشروع التعلية كل من الصندوق الكويتي
لتتلتتتتتنتتمتتيتتة اإلقتتتتتصتتاديتتة التتعتتربتتيتتة ،واألوبتتيتتك لتتلتتتتتنتتمتتيتتة
التتدولتتيتتة ،الصتتنتتدوق التتعتتربتتي لتتدنتتمتتاء اإلقتتتتتصتتادي

 40,411دان و لك لضمان األمن الغتذائتي التمتحتلتي
واإلقليمتي والتتتشتجتيتع عتلتى اإلستتتثتمتار تي متجتال
الزراعة المروية.

واإلجتماعي ،الصندوق الفعودي للتنمية ،مجموعة البتنتك

 .4زيادة إنتاج األسماك من بحيرة الفد.

اإلسالمي وصندوق أبوظبي للتنمية.

 .2زيادة التوليد الكهرومائي من الوحدات القتائتمتة بتدون
تكلفة إضا ية بنفبة .%51

مكونات جسم السد بعد التعلية:

ُع ِدل الفد الخرساني بإرتفاع عشرة أمتار إضا ية ليصتبتح
اإلرتفاع األقصي من منفوب األساس  41متر  ،يما تبلغ
كمية األعمال الخرسانية  055,111متر مكعب ،والفدود
الترابية بلغت كمية األتربة يها  01.5مليون متر متكتعتب
بطول  64.40كيلو متر؛ منها  1.2كيلو متتر تي الضتفتة
اليمني و  05.5كيلو متر تي الضتفتة التيتفترى  ،ويتبتلتغ
اإلرتفاع األقصي من منفوب األستاس  41متتتر  ،تيتمتا

يتراوم عرض األساس من  601متر إلى  011متر.

 .6زيادة الطاقة الكهرومائية متن التمتشتروعتات التمتائتيتة
المتقتتترحتة تي كتل متن متروي ،الشتريتك وكتجتبتار
بواليات شمال الفودان.
إعادة توطين المتأيرين بتعلية سد الروصيرص:
إهتمت وحدة الفدود بإعادة توطين المتأثرين بقيام تتعتلتيتة
الروصيرص مما دعي إلى إنشاء عدد من المدن وتتو تيتر
خدمات التعليم ،الصحة والخدمات اإلجتماعية .وبلتغ عتدد
المدن الفكنية للمتأثرين بتعليتة ستد التروصتيترص 06
مدينة منهتا  5متدن بتالضتفتة التغتربتيتة و  4بتالضتفتة

األعمال الهيدروميكانيكية:
تشمل األعمال الهيدروميكانيكية بالمشروع إعتادة تتأهتيتل
ممرات المياه الففلى بعدد من الفبائك المعتدنتيتة التختاصتة

الشرقية تضم  66ألف أسرة ،كما تم إختيار هتذه التمتدن
لتكون قريبة من مواقع المتأثرين التقتديتمتة وتتم تتزويتدهتا
بالخدمات المتكاملة ،ويشارإلى أن عملية إعتادة التتتوطتيتن

المفتوردة من أستراليا والمقاومة للتآكل.

قد راعت الجوانب الخاصة بالنفيج اإلجتماعي للمتنتطتقتة.
أهداف مشروع التعلية:

ويصاحب هذه المدن طريق غربي بمفا ة  45كيتلتومتتتر،

 .0إرتفاع الفعة التخزينية للمياه بفد الروصيرص من 0

وشرقي بطول  41كيلومتر ،إضا ة إلتى كتبتاري ،متعتابتر

مليار إلى  4.4مليار متر مكعب.

وخدمات تعليمية تتمثل ى  61مدرسة أساس و  4ثانتوي

 .6تو ير مياه الري للمشاريع الزراعية التمترويتة التقتائتمتة

 06،مفتشفي  06،مفجد 06،خلوة و 06نادى ثقا ي.
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هل لسد النهضة تأثير على التغيرات املناخية في السودان؟
عمل الباحث مدثر زروق بمركز البحتوث التهتيتدرولتيتكتيتة
بوزارة الري والموارد المائية منذ عتام 6110م ،وحصتل
على درجة الماجفتير من هولندا ي مجال النما ج المائية،
ودكتوراة ي النما ج المناخية اإلقليمية و تطبيقتاتتهتا عتلتى
حوض النيل بالمعهد العالمي للفيزياء الننرية بتإيتطتالتيتا و
جامعة الخرطوم تحت إشراف الخبير التعتالتمتي بترو فتيتر
الفاتح الطاهر وبرو فير تلتيتبتو متن إيتطتالتيتا وبترو فتيتر
عابدين صالتح وبترو فتيتر جتمتال مترتضتى متن جتامتعتة
الخرطوم .كما قام بعمل دراسات وق الدكتتتوراة بتجتامتعتة
كيب تاون بجنوب أ ريقيا على تتأثتيتر التنتمتا ج التمتنتاختيتة

العالمية على أ ريقيا .و يعمتل حتالتيتا بفتكترتتاريتة متبتادرة
حوض النيل بمدينة عينتبي بيوغندا بوظيفة خبير نتمتا ج
منا و مصادر ميتاه إقتلتيتمتي ،كتمتا أن لتديت التعتديتد متن
األوراق العلمية والبحوث .ومحكم لتلتعتديتد متن التمتجتالت
العالمية.
سد النهضة اإلثيوبى يقع على النتيتل األزرق بتواليتة بتنتي
شنقول -قماز بالقرب من الحدود اإلثتيتوبتيتة الفتودانتيتة ،و
يبلغ طول بحيرة الخزان ومفتاحتتتهتا تي أعتلتى متنتفتوب
للخزان حوالي  642كتلتم و  0144كتلتم 6عتلتى التتتوالتي.
وللمقارنة إن طول بحيرة الفد العتالتى حتوالتى 511كتلتم،
بينما تبلغ مفاحة بحيرة التخزين أكثر من  2111كلم .6تي
الفترة األخيرة إنتشرت كثير من المعلومات المغلتوطتة تي

د /مدير عبدهللا حسن زروق

توضيح إن كان هنالك آثار سالبة على الفودان أم ال .وهذا
المقال يفتعرض وبإختصار شديد نتائج دراستات قتام بتهتا
كاتب المقال باإلشتراك مع مختصين و خبرات عتالتمتيتة،
ويعملون ى أكبر وأهم المراكز البحثية المتتختصتصتة تى
علوم التغيرات المناختيتة تى كتل متن أوروبتا والتواليتات
المتحدة األمريكية.
أشارت العديد من الدراسات العلتمتيتة و بتعتض التدراستات
0

التي قمت بتهتا عتن أثتر تتغتيتر التغتطتاء األرضتي  ،متثتل

المفطحات المائية الطبيعية البحيرات  ،الصناعيتة متثتل
بحيرات الخزانات  ،على المنا اإلقتلتيتمتي تي التمتنتاطتق
المدارية ،إن آلبد أن يحدث هتذا التتتغتيتيتر تي مفتاحتات
كبيرة حتى يكون هنالك أثر يُتذكتر ،بتمتعتنتى آختر آلبتد أن
تكون مفاحات هذه المفطحات المائية كبيرة.

الوسائط اإلجتماعية و كذلك تي الصتحتف التمتحتلتيتة عتن

و من خالل دراستي للنما ج اإلقليمية و أثر تغيير التغتطتاء

اآلثار المناخية الفالتبتة عتلتى الفتودان نتتتيتجتة لتقتيتام ستد

النباتي إن حتى لو تضاعفت مفاحة سد التنتهتضتة ألكتثتر

النهضة والتي يها تضخيم و تهويل غير حقيقي و هتذا قتد

من عشر مرات إن تأثير لك سيكون محلي و محدود ،أي

يعود غالبا لعدم تو ر المعلومات المفنودة عتلتمتيتا بصتورة

إنخفاض طفيف ي درجات التحترارة تي بتحتيترة الفتد و

مختصرة و مبفطة ،ولهذا كان من الضروري بمكان

زيادة طفيفة لألمطار ي بحيرة الفد.
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بالننر لمفاحة سد النهضة ي أعلى منفوب وما يمثل من

0002م بإجراء أول الدراسات حول تأثير ظاهرة األلنينتو

مفاحة ي النما ج المناخية اإلقليمية والتنتمتا ج التمتنتاختيتة

والالنينا على كمية تصريفات نهر النيل والنيل األزرق

،2 ،5

العالمية ،إن مفاحة الخلية الواحدة ي التنتمتا ج التعتالتمتيتة

 ، 4ووجد ي هذه الدراستة أن ظتاهترة األلتنتيتنتو مترتتبتطتة

تفاوي  0إلى  10ضعف مفاحة سد النهضة ،و ي النما ج

بجفاف النيل االزرق وظاهرة الالنينتا مترتتبتطتة بتفتيتضتان

المناخية اإلقليمية تفاوي مرة و نصف ضعف مفاحتة ستد

النيل االزرق تي أغتلتب األحتيتان .وهتنتالتك التعتديتد متن

النهضة ،وهذا يدل على أن ال يوجد أي تتأثتيتر يتذكترعتلتى

الدراسات تشير إلى إرتبتاط وثتيتق بتيتن أمتطتار التهتضتبتة

منا الفودان من ستد التنتهتضتة .و كتذلتك ال يتمتكتن لفتد

اإلثيوبية ووسط الفودان ومنطقة الفاحل 0 ،1بهذه النواهر

النهضة أن يكون سببا ي زيادة اإلحترار الذي يؤثر عتلتى

ولي

بفبب سد النهضة .نجد أن األلنتيتنتو قتد يتؤدي إلتى

منا الفودان وسبب ي يضانات عالية و تتترات طتويتلتة

جفاف جميع هذه المنطقة والعك

من الجفاف الشديد؛ ألن كما كرنا إن مفاحة سد النهضتة
أقل من مفاحة الخلية الواحدة.

ي حالة الالنينا.

هناك حديث عن الغازات التى سوف تنبعث من بحيرة ستد
النهضة وأثرها على التغيتر التمتنتاختى لتلتبتالد ،متثتل غتاز

وهنا يجب علينا أن نفرق بوضوم أن التغيرات التمتنتاختيتة

الميثان وهو أحد الغازات الد يتئتة والتتتي تتؤثتر تي زيتادة

وزيادة درجات الحرارة بصفة عامة قد تؤدي لتفتيتضتانتات

اإلحتباس الحراري ،ولكن نجد أن الغالف الجتوي يتتتكتون

بفتبتب ستد

من  %41.114من غاز النيتروجين %61.042 ،من غاز

النهضة؛ ألن األمطار ي هتذه التمتنتطتقتة تتتتكتون نتتتيتجتة

األكفجين ،و  %1.004من غاز األرجتون .01و نتجتد أن

لنواهر أخرى كحركة الفاصل المتداري ،وكتذلتك نتتتيتجتة

النفبة القليلة المتبقية تتكون معنمها من الغازات الد يئة و

لدرجة حرارة سطح المحيطات كالمحيط الهادي والتهتنتدي

التي زيادتها تؤثر ي اإلحتتتبتاس التحتراري ،و هتي -02

واألطلنطي وعوامل متنتاختيتة أخترى .ونتجتد أن التجتفتاف

 %46بخار ماء ،و  %62-0ثاني اكفيد التكتربتون ،و -4

والفيضانات ي هذه المنطقة مرتبط بصورة كبيرة بناهرة

 %0غاز الميثان و غتيترهتا .00و عتلتيت

عالية و تترات جتفتاف طتويتلتة 6ولتكتن لتيت

تفمى األلنيونو والالنينا ولي

بفبب سد النهضة.4 ،0

تإن نفتبتة غتاز

الميثان ي الغالف الجوي  ،01%1.111014وكتذلتك تقتد

نجد أن المحيط الهادي يغطي تقريبا نصف مفتاحتة التكترة

أشارت الدراسات إلى أن  %64متن التثتروة التحتيتوانتيتة،

األرضية ول تأثير كتبتيتر جتدا تي تشتكتيتل متنتا التكترة

 %64من النفط و الغاز %00 ،من معالجة والتخلص متن

األرضية ،وهناك العديد من الدراسات العالميتة التمتختتتلتفتة

النفايات %0 ،من إستختراج التفتحتم %4 ،متيتاه الصترف

تشير إلى وجود عالقة قوية بين إرتفاع أو إنخفاض درجتة

الصحي %4 ،من الزراعة %5 ،مصادر زراعية أخترى،

حرارة سطح المتحتيتط التهتادي بتالتعتديتد متن التفتيتضتانتات

 %01من الحرائق وتغيير الغطاء النباتي وأخرى .وهنالك

والجفاف التتتي تتحتدث تي متختتتلتف التمتنتاطتق التمتداريتة

عوامل عديدة تفاعد على تكوين غاز الميثان ي الخزانات

واإلستوائية ي العالم .وكتعتريتف متبتفتط تفتمتى ظتاهترة

منها :العمق ،المفاحة ،تركيز الفففور،الكربون العتضتوي

إرتفاع درجة حرارة سطح المحيط الهادي بناهرة األلنينتو

المذاب ،درجتة التحترارة ،وغتيترهتا .تنتجتد أن اإلنتبتعتاث

و ظاهرة إنخفاض درجة الحرارة للفطح بناهرة الالنيتنتا.

لغازالميثان يزيد ي البحيرات الضحلة ودرجات التحترارة

وقد قام الخبير العالمي برو فير الفتاتتح التطتاهتر تي عتام

العالية وهذا عك

هيدروليكا
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نجد أن يمتاز بالعمق الكبير ودرجة الحرارة المنخفضة نفبيا ،وهذا يدل على أن ال يتوجتد أي تتأثتيتر يتذكتر عتلتى متنتا
الفودان من سد النهضة أو غاز الميثان الذى قد ينبعث من .
و كذلك إ ا ننرنا إلى بحيرات الخزانات الكبيرة الموجودة داخل الفودان أو الممتدة داخل الفودان و تأثيراتها .نجد أن لتم
يتم توثيق أي تأثير لبحيرة الفد العالي بحيرة ناصر على منا الفودان ،بالرغم من أن مفاحتها  2111كتلتم

6

والتتتي

تبلغ أكثر من ثالث أضعاف بحيرة سد النهضة .و كذلك إ ا ننرنا لبحيرة خزان جبل أولياء والتي تبلتغ مفتاحتتتهتا 0411
كلم 6تقريبا نف

مفاحة سد النهضة  0144كلم 6و تقع تقريبا ي منتصف الفودان ،إال أنها لم تؤثر ي عمل يتضتانتات

أو جفاف بالفودان.
مراجع:
http://dx.doi.org/10.1007/s00704-012-0751-6 /0
https://doi.org/10.1002/0470848944.hsa211 /6
https://doi.org/10.5194/hess-18-1239-2014 /0
https://doi.org/10.5194/hess-18-4311-2014 /4
http://eltahir.mit.edu/eltahir/journals/?pg=4#gallery-4 /5
http://eltahir.mit.edu/eltahir/journals/enso -and -the -natural -variability -in -the -flow -of - / 2
tropical-rivers#gallery
http://eltahir.mit.edu/eltahir/journals/?pg=3#gallery-29 /4
https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1029/96GL00246 /1
https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s003820100172.pdf /0
https://en.wikipedia.org/wiki/Atmosphere_of_Earth#cite_note-CO2-2 /01
https://en.wikipedia.org/wiki/Greenhouse_gas / 00
https://www.nature.com/articles/s41598-020-63698-x#Fig1 /06
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املوجهات العامة لتخطيط وتصميم املشاريع الزراعية
General Procedure for Layout & Design of Irrigation Pumping Project

الجزء الثاني  -املنظمات املائية
المننمات المائية هي عبارة عن منشتآت متائتيتة تتنتنتم
حركة سريان الميتاه حفتب التكتمتيتات التمتطتلتوبتة متن
القنوات الرئيفة للقنوات الفرعتيتة أو داختل التقتنتوات،
مآخذ  Off-take Structuresأو
وهي إما مننمات ِ
متتنتتنتتمتتات وستتيتتطتتة Intermediate or Cross
.Structure
م.أ /محمد زين العابدين المجذوب

أنواع المنظمات (المنشآت المائية):

مدير المشاريع

متابعة للموجهات األساسية لتخطيط وتصميم المشاريتع

يمكن تصنيف المننمات المائية إلى نوعين-:

الزراعية الصادر ي عدد أستبتق لتمتجتلتة هتيتدرولتيتكتا

 .0منظمات هيدروليكية كبيرة )Major Hydraulic

بتاريخ سبتتتمتبتر 6104م  ،حتيتث تتم تي لتك التعتدد

( :Structureو هتتى تشتتيتتد عتتلتتى التتقتتنتتاة التترئتتيتتفتتة

التطرق للدراسات المطتلتوبتة ألعتمتال التتتختطتيتط متن

كمننمات وسيطة وعند مأخذ التمتواجتر ،أيضتا تتعتمتل

أعمال المفاحة اإلبتدائية لتحديد مفار القتنتاة الترئتيتفتة

كمننمات وستيتطتة داختل التمتواجتر وتشتمتل Sluice

ومضرب الطلمتبتات ثتم إعتداد التختارطتة التكتنتتتوريتة

y , Rack & worm ,:Gates Roller Gantr

وتوقتيتع مفتارات التقتنتوات التفترعتيتة عتلتيتهتا إضتا تة

. Moveable Weir SeriesII

للدراسات المطلوبة لمتضترب التطتلتمتبتات ،وبتالتنتفتبتة
للتصميم تم التعرف على كتيتفتيتة تصتمتيتم التقتطتاعتات

 .6منظمات هيدروليكية صغيرة )Minor Hydraulic
( :Structuresو هى تشيد على القنوات الفرعيتة و

الطولية والعرضية للقنوات  .و تي هتذه التورقتة ستيتتتم

الدبالت كمنشآت مأخذ و وسيطة وتشمل اآلتي:

تناول عمل المننمات المائية على القنوات وبتأنتواعتهتا


المختلفة .

المنظم ( :)Pipe Regulatorعتبتارة عتن متواستيتر
 Mild Steelبطول  06.5متر ،تمر المواسير أسفل
طريق بعرض  2.1متر مع وجود بوابة للتحكم بتتتد تق
المياه ي الجانتب األمتامتي  ، Upstream endيتتتم
التحكم والفيطرة على مياه الري بالقفل والتفتتتح يتدويتا
بواسطة لوحة معدنية منزلقة متتصتلتة بتلتولتب متفتتتام
برغى مدرج ،أقطار الماسورة Standard sizes

Fig. 0-Roller Sluice Gate

هيدروليكا
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تبدأ من  0.10 , 1.00 , 1.42 , 1.51 , 1.05و 0.64
متر. Fig. 6 .

القواعد يحدد من المعادلة أدناه:
Width of Wall for Well = 1.01 to 1.41
height of wall

الججمججنججظججم ()Well Head Regulator( )Fig. 3
عتبتارة عتن  Pipe Regulatorبتتإضتا تة غتر تة متتن
الطوب األحمر على قاعدة خرسانية مفلحة بأبعاد داخليتة
0.65x0.65متر كحد أدنتى ،التغترض متن التغتر تة هتو
إمتصاص الطاقة الزائدة للمياه نتتيتجتة لتفترق التمتنتاستيتب

الججمجججنججظجججم ()Circular Night Storage Weir
(:)FIG. 4
يفتعمل للقنوات الفرعية قط ،والمنشأة عبارة عن غتر تة
دائرية من الطتوب األحتمتر وقتاعتدة خترستانتيتة مفتلتحتة

المرتفع . Energy dissipater

متتصتلتة بتمتواستيتر  Mild Steelتتمتر أستفتل طتريتق

قطر التمتاستورة يتمتكتن تتحتديتده متن التجتدول A01

بعرض  2.1متر والطول الكلى للمواسير  06.5مترا ،يتم

 Design Sheets Fileأو من المعادلة أدناه:

التحكم ي تد ق كمية المياه يدويا عن طريق بوابة منزلقتة
ى التجتانتب األمتامتي

Q=CA

 Upstream Sideلتلتمتنتشتأة.

إرتفاع التحتائتط األمتامتى يتجتب أن يتكتون متع مفتتتوى

Q = Discharge through Canal. C = Factor

منفوب التمام . Full Supply Level

1.20 – 1.24 , h = head loss 1.01 m mini-

يصمم  C.N.S.W.لتمرير المياه وق منتفتوب التتتمتام

mum , A = Area of Pipe, g = 0.10m6/sec

التخزين الليلى وق الحائتط األمتامتى  Crestبتعتمتق
05سم.ويحدد قطر الماسورة حفب حجم المياه ويتختتتلتف

ينفذ الجانب االنشائى للمننم على القنوات و قا لآلتي:

بين كل قطاع طولى وآخر  . Reachأما مفاحة الغر ة

Top of Well = Upstream F.S.L. + 1.41

Circular Brick Wall

تتتتتنتتل ثتتابتتتتتة تتى كتتل

Meter

القطاعات الطولية للقناة الواحدة ؛و الفتبتب هتو أنت بتعتد

– Top of Foundation= Downstream F.S.L.

إمتالء القطاع األول تمتر التمتيتاه توق التحتائتط األمتامتى
 Over the Crestلتمأل القطاع الثانتي صتنتدوق ثتم

Dia. of Pipe + 1.61meter .
أعلى نقطة لحائط المننتم يتجتب أن تتزيتد عتن متنتفتوب

القطاع الثالث وهكذا  .....أثناء التخزين الليلي.

التمام ب  41سنتمترا_ عرض الحائط عنتد تتقتاطتعت متع

هيدروليكا
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كيفية تحديد نوعية المنظم في قنوات الري
يعتمد تحديد المنظم الهيدروليكي على عاملين :


العامل األول هو :كمية المياه  -سعة القناة . Discharge -



العامل الثاني هو :رق التوازن بين المناسيب األمامية والخلفية للقنوات .
Difference between upstream and downstream water level



المنظم (: )Roller Sluice Gate- RSG

يفتخدم كمنشأة مأخذ  Off take structureاو منشأة وسيطة  Intermediate structureعلى القتنتاة الترئتيتفتة
والمواجر الكبيرة التي تزيد سعتها عن  5.6م/0ث .عندما يفتخدم إلR.S.G .كمأخذ يجب أن يكون أقتل ترق لتلتتتوازن

 01سنتمترا ،أما ى حالة إستخدام كمنشأة وسيطة الحد األدنى لفرق التوازن هو  61سنتمترا واألقصى  0.1مترا.
 .0المنظم  : Movable Weir IIيفتخدم للمواجر وأقصى تصرف ل  5.6م/0ث أما التصرف األدنى 0.11
م//0ث .
.6المنظمات الصغيرة  : Minor Hydraulic Structureيفتخدم  Well Head Regulatorإ ا كان الحد األدنتى
لفرق التوازن بين أمام وخلف المننم  head lossأكبر من  51سنتمترا .
ي حالة الفرق بين المناسيب أمام وخلف المننم أقل من 51سنتمترا يفتخدم  Pipe Regulatorكمننم.

هيدروليكا
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ثم ماذا بعد الحصاد؟ 0-
( البعد إلاجتماعي)
أجمعت كل الدنيا على أن اإلنفتان واألرض والتمتاء هتي
الموارد التي تقتوم عتلتيتهتا التحتيتاة وهتي أستاس لتلتتتطتور
واإلزدهار إ ا ماأُستُقِلت بطتريتقتة ُمتثتلتى ودعتمتت بتالت ِعتلتم
والعمل .ونحن ي الفودان نمتلك العناصر التثتالث ولتكتن

من المؤسف أن ما زال إستتتثتمتار هتذه التمتوارد يتنتقتصت
اإلدارة العلمية الرشيدة المدعومة بتاإلرادة والتتتكتنتولتوجتيتا
والقرار الفياسي الحكيم .
م /عزالدين سعيد محمد أحمد

يما يخص اإلنفان هو معمر األرض وصتانتع التحتضتارة

حصاد الميا والية الجزيرة  -وحدة تنفيذ السدود

والتاريخ والتغيير وهو المورد األهم واألعنم ،هتو حتامتل
األمانة التي أبت الفماء واألرض عن حملها  ،وال تتكتون

هذا الفؤال سينل مطروحا على مدي األجيال حتتي يتأتتي

ل قيمة حقيقية إال بالعلم وقد رق هللا ي اإلستواء بيتن متن

من يحقق اإلستخدام األمثل لهذا المورد العنيم .

يعلم وال يعلم  ،لذلك آلبتد متن التتتطتور وإستتتختدام أحتدث

تعتبر تقنية حصاد مياه األمطار من التقنيات القديمتة جتدا

طرق العلم ي كل المجالت  ،إ البد لنا لتزدهر هذه البتالد

المفتخدمة ي كل العالم لتخزين الميتاه تي صتل التو ترة

وتصبح من أوائل الدول من إعتالء قتيتمتة التعتلتم والتبتحتث

موسم الخريف لتدتستتتفتادة متنتهتا تتترة التنتدرة متوستم
الصيف ألغراض اإلستخدام األدمي او لشرب الحيوان او

العلمي .
أما األرض من المعروف أن الفودان يمتلك متن األرض
الصتتالتتحتتة لتتلتتزراعتتة متتاإستتتتتحتتق أن يفتتمتتى ب ت ”ستتلتتة

غذاءالعالم“  611مليون دان تقريبا صالحة للزراعة ،
أضف إلى لك الثروات المعدنية الهائلة من هب وبتتترول
ِ
ونحاس وغيرها متن التمتعتادن ات التقتيتمتة اإلقتتتصتاديتة
العالية .
وحينما نتتحتدث عتن التمتاء التذي يتعتتتبتر عصتب التحتيتاة
وأساسها نشكر هللا التذي حتبتانتا التنتيتل التعتنتيتم بتروا تده
ومغذيات  ،إضا ة إلى كميات كتبتيترة متن األمتطتار قتدرت

لتوليد الكهرباء والزراعة وتربية األستمتاك او اي غترض
آخر.
لم تتغير كرة الحصاد ي مضمونهتا عتلتى متر التعتصتور
ولكن تطورت األساليتب عتلتى حفتب التمتكتان والتغترض
والمصدر ،ويعتبر الفودان أحد الدول التي إستخدمت هتذه
التقنية منذ عصور قديمة نفبة إلنعدام التمتيتاه تي متنتاطتق
كثيرة خصوصا ي الريف ،وكانت شجرة التتتبتلتدي والت ِعتد
والتمت تقنيات قديمة أُستخدمت ي مناطق متفرقة رضتها
الطبيعة واإلحتياج .

بأكثر من  411مليار متر مكعب ي التعتام  ،وهتي نتعتمتة

و ي الفترة األخيرة ظهرت الكثتيتر متن التطترق لتتتختزيتن

تتنزل علينا سنويا نكاد النفتقل منها أكتثتر متن  %01تي

المياه عبر تقنيتة حصتاد التمتيتاه متثتل الفتدود الصتغتيتر ،

الزراعة المطرية  ،وجزء قليل ال يتعدي ال  %0يتم

الحفائر ،الخزانات المنزلية ،حصاد مياه األسقف وغتيترهتا

حصاده  ،إ ا لما ا التٌفتقل سوى  %00من مياه األمطار ؟

من التقنيات والمنشاءآت.
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تعتبر تقنية تخزين المياه ي حفائتر هتي التتتقتنتيتة األ ضتل

الوجود لجميع سكان هذا الوطن ي جميع متنتاطتقتهتم التتتي

لدستخدام ي الفودان لفٌقيا األنفان والحيوان و لك لعتدة

تعتبر مياه االمطار هي المصدر الوحيد للشرب ،والترعتي

أسباب أهمها أن الفودان قطتر كتبتيتر متتترامتي األطتراف

والزارعة هما الحر تان األساسيتان ليعيشوا تي إستتتقترار

يزخر بمعدالت أمطار عالية تصل إلى  0111ملم ي العام

وليضفوا قيمة حقيقية لهذا الوطن.

ي بعض المناطق إضا ة إلى الثروة الحيوانتيتة التهتائتلتة و

لمشروعات حصاد المياه قيمة إنفانية ال يفتطيتع إدراكتهتا

المراعي الشتاستعتة أيضتا التطتبتيتعتة الفتكتانتيتة والتتتوزيتع

او تخيُلِها حتي إال من عايش تتفتاصتيتل هتذا التعتمتل وراي

الديموغرا ي للفكان والذين نجدهم تي التريتف تي شتكتل

األثر الكبير الذي تُحدثُ هذه المشروعات علي قِلتها وعتدم

قري صغيرة متباعدة تمتهن ي الغالب حر تتتي التزراعتة

إكتمال مخرجها من مياه معالجة وتتوقتفتهتا حتتتي اآلن تي

والرعي  .وأيضا من األسباب الرئتيتفتة إلستتتختدام تتقتنتيتة

مرحلة تو ير مياه خام كانت منعدمة تتمتامتا  ،وأن التعتمتل

حصاد المياه ي الفودان الفكان ،حيث أن أكثر من %41

الذي تم خالل العشرة سنوات الفابقة لم يخترج حتتتي اآلن

من سكان الفودان يعيشون بعيدا عن النتيتل وروا تده و تي

من اإلطار اإلسعا ي وإنقا متاليتيتن التنتاس واألنتعتام متن

مناطق كثيرة تنعدم يها المياه الجو ية والمجاري الدائمة.

العطش والتِرحال والرهق وإنعدام األمن المائتي والتتتعتلتيتم

تقنية حصاد المياه كانت موجودة بشكل تقليدي ي الفتابتق

والصحة وغيرهتا متن ختدمتات بفتبتب عتدم اإلستتتقترار،

إال أنها اآلن متو رة بصورة حديثة وهنالك تجتارب تتعتدت

والفبب الرئيفي ي كل لك إنعدام مصدر دائم للمياه تي

مما يعني أن القاعدة

هذا القطر الكبير متعدد موارد المياه والذي تُمثِل تيت متيتاه

لدنطالق موجودة ،ومن هنا إنطلق العمل عبر وحدة تنفتيتذ

األمطار المورد األكبر واألو ر واألجدى إستقالل لعتامتلتي

الفدود ي مشروعات حصاد المياه منذ مايقارب العتقتد إال

اإلستمرارية وإرتباط بتالتمترعتي والتزراعتة ونتحتن بتلتد

اإلمتياز لبعض الدول كالصين وتون

أننا حتي اآلن مازلنا ي المربع التقليدي ،وآلبد من التطور

زراعي رعوي بكل المقايي

وإستتتصتحتتاب التتتجتتارب التنتاجتتحتة و التتبتحتوث التتعتلتمتيتتة

األثر الكبير الذي تُح ِدثت ُ مشتروعتات حصتاد التمتيتاه تي

والتخطيط الدقيق لدستمرارية والنجام.

المناطق التي نُفِذت يها ينهر لتك بصتورة كتبتيترة قتبتل

سأتناول ي هذا المقال البعد اإلنفاني لمشروعات الحفتائتر

وبعد إنشتاء التمتورد حتفتيتر او ستد  ،ومتدي تتغتيُتر كتل

والفدود الصغيرة التي تم تنتفتيتذهتا تي التريتف الفتودانتي

مؤشرات الحياة وهي مؤشرات التخطئها العين  ،إ أن لها

بعيدا عن لغة األرقام والهندسة ونحن نعايش التغييتر التذي

قيمة إنفانية عنيمة تنهر بصورة جتلتيتة تي متؤشترات

يحدث ي بالدنا وما يُمكن تفميتة بلغة الفتيتاستة متنتزلتق

للجوانب اإلنفانية تلك المؤثرة علي الصحة والبيئة العامتة

تاريخي خطير ل خيتاري اإلصترار عتلتي التوصتول إلتى

قبل وبعد إنشاء مصدر المياه كماتبتيتن الصتور تي اختر
المقال  ،زيارة واحدة لمنطتقتة أُنشتأ تيتهتا حتفتيتر او ستد

نتمناه لهذا الوطن العنيتم ،ومتن هتذا التمتنتطتلتق البتد متن

ومنطقة التوجد يها مصادردائمة للمياه ستتجتد هتذا األثتر

القمة او التدحرج إلى أسفل التوادي وهتو متا النتريتده وال
إعطاء هذا الملف المهم قدر كبير من اإلهتمام والمزيد متن

واضح كالشم

.

.

التخطيط الفليم لتو ير نعمة الماء التي التوازيها نعمتة تي
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ويجب علينا ي الفتتترة التقتادمتة متن مفتتتقتبتل هتذا
الوطن أن تفتصحب جميع األنشطة والمتشتروعتات
التي تُنفذ ي جميع البالد وخصوصا التمتشتروعتات
الخدمية ومشروعات التمتيتاه وأختص مشتروعتات
حصاد المياه القيمة االنفانية وأن تكون هتي التدا تع
األول لتلتقتيتام بتهتذه التمتشتروعتات و تق اإلحتتتيتتاج
الحقيقي ورصد كل المؤشرات قبل وبعد إنشاء هتذه
المشروعات .
كما أن لتقنية حصاد المياه عتدة توائتد أخترى غتيتر
تو ير مياه الشرب لدنفان والحيوان وتو ير األمتن

صورة لحفير القريض بوالية النيل األزرق قبل إنشاء

المائي نذكر منها على سبيل المثال ال الحصر :


الحفير

تنمية التمتراعتي والتحتد متن الصتراعتات حتول
الموارد.



زيادة رقعة الغابات.



الحد من إنجراف التربة .



زيادة رقعة األراضي القابلة للزراعة.



مكا حة ظاهرة التصحر.



المفاهمة ي تحقيق األمن الغذائي وزيادة دختل
مواطن الريف من خالل الزراعة.



إحداث التوازن البيئي من خالل صيانة وتنتمتيتة

الموارد المائية.


تقليل خطر يضانات األودية على المدن .



تحفين المنا المحلي بالمدن والريف.



تنمية وإزدهار الحياة البرية.

صورة لنفس المنطقة بعد اإلنشاء والتشغيل

صورة لسد رورو بوالية النيل األزرق قبل تأهيل السد

هيدروليكا
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نظام إداراة الحسابات
مقدمة:
إن التطور الهائل لتكنولوجيا التحتاستوب متاديتا وبترمتجتيتا
والنمو المطرد لتطبيقات التحتاستوب التقتائتمتة عتلتى التدقتة

والفرعة و اإلعتمادية العالية جعل يقتحم كتل متجتال متن
مجاالت الحياة ،و يصبح أحد الدعامات التي ترتكز عليتهتا
حياتنا اليومية نجده جزءا أساسيا ي األجهزة الحكومية ،
األعمال التجارية  ،المصانع  ،المفتشفتيتات ،التمتدارس ،
البنوك  ،الشركات و أيضا ي المنتازل و غتيترهتا .حتيتث
يتميز الحاسب بقدرت على حفن و إسترجتاع التبتيتانتات و
كذلك إجراء العمليات الحفابية المعقدة بفهولة و يفر.

م.باحث /ماوية دفع هللا عبدالقادر

الرسمي و الوحيد للمعلومات ثتم تتم تتطتويتر هتذا التنتنتام
ليشمل مجاالت أخرى تي اإلدارة .تمتع ظتهتورالتنتمتا ج

ي المؤسفات الكبيرة تُفتخدم الحاسبات التكتبتيترة ونتنتام

الرياضية و بحوث العتمتلتيتات و ربتطتهتا بتعتمتلتيتة إتتختا

شبكي محلي  LANمع تطبيقات ُمتقدمة لددارة تعرف

القرارات بدأت تنهر متختتتلتف أنتواع نتنتم التمتعتلتومتات

بننم المعلومات اإلدارية للتعامل مع البتيتانتات والتمتلتفتات

اإلدارية . Accounting systems in history

اإلدارية ،تفاعد اإلدارة العليا ي المؤسفتة عتلتى سترعتة
إتخا القرارات المناسبة لها .وتختلتف هتذه التنتنتم حفتب

النظام المحاسبي:

الوظائف التي تقوم بها ،تمتن التمتمتكتن أن تتعتمتل كتنتنتم

يُتعتتتبتر التنتنتتام التمتحتاستبتي متتن أهتم األنتنتمتة اإلداريتتة

متتنتتفتتردة تتتؤدي وظتتائتتف متتحتتددة تتي أقفتتام متتحتتددة متتن

للمؤسفات على إختالف أنواعها ،إ يفتخدم تي تتنتنتيتم

المؤسفة كقفم الحفابات على سبيل المثال ،ومن الممتكتن

اإلرادات و المصرو ات و األنشطة المالية األخرى ،كتمتا

أن تعمل هذه الننم بطريقة تفاعلية عن طريق نتنتم تتقتوم

يفمح بتتبع المعامالت المالية بأنواعها ويكون قادرا عتلتى

بتننيم تد ق المعلومات عبر ننم األقفام المختلفتة ،حتيتث

تقديم تقارير شاملة تتو تر لتددارة أو األطتراف التمتعتنتيتة

أن اإلدارة العليا على سبيل المثال قد تفتتتختدم متعتلتومتات

بيانات واضحة للمفاعدة ي صنع القترار .يتتتم إستتتختدام

من أكثر من ننام و لك لطبيعة التوظتائتف التتتي تتؤديتهتا

برامج خاصة للننام المحاسبي بدال من سلفلة معتقتدة متن

كوضع الخطة اإلستراتتيتجتيتة و وضتع األهتداف طتويتلتة

الحفابات و األرصدة اليدوية ،حيث يضمن هذا البترنتامتج

المدى و ما إلي لك.

سهولة الرجوع إلى البيانات والتمتعتلتومتات تي أي وقتت

ظهر أول ننام للمعلومات ي القرن الخام

عشر و لتك

عبر إبتكار الننام المحاسبي الذي ظل لعدة سنوات الننام

كان.
هناك عدة أنواع للننم المحاسبية و كل ننام متنتهتا يتؤدي
الغرض و الهدف المطلوب من بشكل أو بآخر ،و يختتلتف
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الننام المحاسبي بحفب حجم و نوع المؤسفة المتفتتتفتيتدة
من الننام ،أيضا بحفب ال ُمراد من هذا الننام ستواء كتان
بفيط أو معقد و شامل.
تلجأ بعض المؤسفات إلنشاء الننام المتحتاستبتي التختاص
بها للتعامل مع حاالت محاسبية متنوعة إضتا تة ألنتهتا لتم
تجد ننام يلبي إحتياجاتها.
:HRC Accountant
دورة حياة نظم المعلومات

ّ
الفتجتالت
لما كان الهدف من األننمة المحاستبتيتة إنشتاء
ال ُمحاسبيّة و وضع الضّوابط و ُّ
الطرق التي تُفتاعت ُد عتلتى

ينقفم الننام المحاسبي لمركز البحوث الهيدروليتكتيتة إلتى

تحليلها وتلخيصها؛ حتى يفهل التّعامل متعتهتا واإلستتتفتادة

ننامين رئيفيين ،األول خاص بميزانية التفيير للمركز و

منها ي تقديم تقارير شتامتلتة و متفتصتلتة ،كتان البتد متن

الذي يقوم برصد اإلرادات والمنتصتر تات التختاصتة تقتط

تطوير الننام المحاسبي لمركز التبتحتوث التهتيتدرولتيتكتيتة

بميزانية التفيير خالل العام ،و تحديد بنود الصترف لتهتا.

المعتمد إعتمادا كلي على بترنتامتج  Excelإلتى بترنتامتج

أما الننام الثاني هو خاص بميزانية المشاريتع التبتحتثتيتة،

يتالئم و أنشطة المركز المالية المختتتلتفتة ،تكتان بترنتامتج

يقوم برصد إرادات المشاريع من الجتهتات التمتمتولتة لتهتا

HRC Accountantو الذي يمتتتاز بتالتدقتة و الفترعتة

والمبالغ المنصر ة على تلك المشاريع.

وسهولة التعامل مع .

عندما تم إنشاء الننام الحالي للتمتركتز بتواستطتة بترنتامتج

لتطوير ننام معلومات داخل أي مؤسفة إتفق المختصتون
على حلقة متصلة من عدة مراحل أُطلق عليها دورة حتيتاة

الننام ،إضا ة لذلك تم ربط الشرائح مع بعضتهتا التبتعتض

ننم المعلومات ،و هي منهجية تقلتيتديتة متتتبتعتة لتتتطتويتر

للحصول على التقاريتر التنتهتائتيتة ،متمتا أدى إلتى بتعتض

الننم .ولتتتطتويتر التنتنتام التمتحتاستبتي لتمتركتز التبتحتوث

التعقيدات ي إستخدام وصعوبة مراجعت وبالتتتالتي بتطء

الهيدروليكية كان البد للننام أن ي ُمر بالمراحل التالية:

إستخراج تقارير دقيقة من .

.0تحليل النظام:

تم إقترام ننام مطور بواجهات مفتتختدم بفتيتطتة يفتهتل

ي هذه المرحلة تمت دراسة الننام القائتم و تهتم التهتدف

التعامتل متعتاهتا ،إضتا تة إلتى إمتكتانتيتة دختول عتدد متن

من  ،و تحديد أجزاء و مكونات النتنتام و التتتعترف عتلتى

المفتخدمين إلى الننام بصالحيات مختلفة كاآلتي

مهامها ،و المشاكل التي تواج مفتخدمي الننتام .إضتا تة

المحاسب :وصالحيات اإلدخال اإلرادات و المتنتصتر تات

إلى وضع تصور أولى للننام الجديد و تحديد متطلبات مع

لكل من ميزانية التفيير و ميزانية المشاريع البحثية .

مراعاة العمليات التي يجب أن تتتتوا تر بت و إحتتتيتاجتات
المفتخدمين األمنية ،و تحديد البنية التتحتتتيتة لتلتنتنتام متن
أجهزة حاسوب و شبكات.

 Excelتمت كتابة العديد من المعادالت الرياضية لتبتنتاء

:

مدير عام الشؤون المالية واإلدارية :وصالحيات تتحتديتد
البنود و نفبة كل بند من ميزانية التفيير و اإلطالع عتلتى
التقارير.
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المدير العام :و صالحيتاتت إدختال التبتيتانتات األستاستيتة

لغة البرمجة :Visual Basic

للمشاريع البحثية مثل :إسم المشروع ،الميزانتيتة التكتلتيتة

تم إنشاؤها و تطويرها بواسطة شركة  ،Microsoftو

للمشروع ،مدير المشروع ... ،الخ .بتاإلضتا تة لتدطتالع

هي لغة برمجة كائنية التوج تتميز ببفاطتتهتا ،وستهتولتة

على التقارير.

همها ،وتمنح المبرمجين متجتمتوعتة متن األدوات التتتي

مدراء المشاريجع :و صتالحتيتاتتهتم تقتط اإلطتالع عتلتى

يمكن استخدامها إلنشاء تطبيقتات ات واجتهتة ُمفتتتخت ِدم

إرادات و منصر ات المشروع الخاص بهم.

رسومية  ، GUIالقت نجاحا و إنتشارا بتاهترا متنتذ أن

لتنفيذ الننام المقترم يحتاج الننتام إلتى جتهتاز حتاستوب
سير ر إلنشاء قاعدة البيانات علي إضتا تة إلتى شتبتكتة
محلية توصل أجهزة المفتخدمين

أصدرتها متايتكتروستو تت ،لتمتا تتتتمتيتز بت متن ستهتولتة
اإلستخدام ،كما أنها لغة برمتجتيتة متنتاستبت جتدا لتبترامتج
الحفابات ،ولتلتتتطتبتيتقتات التمتتتختصتصتة تي الشتركتات
الصغيرة ،وتطبيقات قواعد البيانات.

مع الفير ر لتمكنهم من الوصول إلى قاعدة البيانات.

:Microsoft SQL Server
واجهة الدخول إلى النظام

متتن أشتتهتتر أنتتنتتمتتة إدارة قتتواعتتد التتبتتيتتانتتات التتعتتالئتتقتتيتتة

 RDBMSمطور من قبل شركتة  Microsoftبشتكتل

.9تصميم النظام:
بعد تحديد أهداف ومتطلبات الننام تم وصف كيفية عتمتل
الننام بتحويل هذه المتطتلتبتات إلتي وصتف و مفتتتوى

أساسي للمطورين الذين يفتخدمون .NETكلغة تطويتر
خاصة بهم ،و يعتمد على لغة اإلستعالم المهيكلة .SQL

أعلى عن طريق تصميتم التمتدختالت و التمتخترجتات و
عمليات المعالجة و تصميم قواعد البيانات.
.3برمجة النظام:

ي هذه المرحلة تمت ترجمة الننام المصمم ي المرحلتة
الفابقة إلى برنامج .حيث تم تصميم واجهات التمتفتتتختدم
بإستخدام لغة البرمجة  Visual Basicو ربطها بقتواعتد
بيانات .Microsoft SQL Server
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.4إختبار النظام:
بعد إكتمال الننام يتم حص عدة مرات للتأكد من خلوه متن

الصور التالية تعرض بعض من واجهات النظام
(البيانات المدخلة غير واقعية).

األخطاء و أن يقابل األهداف التي طُ ٌور من أجلها.
.2الصيانة:
تشتمل هذه المرحلتة عتلتى إصتالم التنتنتام عتنتد إكتتتشتاف
األخطاء أثناء عمل  ،و تطوير و تعزيز الننام عتنتد ظتهتور

وظائف و إحتياجات جديدة من قبل المفتفيدين.
مميزات النظام المطور:
واجهة إدخال منصرفات ميزانية التسيير

 يتميز الننام بالدقة و سهولة التعامل مع نفبة لتبتفتاطتة
واجهات المفتخدم.
 التحقق من المدخآلت ،حيث أن ال يقبل إدخال رموز أو
حروف ي مربع نص كان الغرض من إدخال أرقام.
 عمل نفخ إحتياطي لقاعدة البيانات.
 يمكن للمدراء متابعة الصرف على الميزانية عن طريق
اإلطالع على التقارير الفورية ي أي وقت ،و متعتر تة

واجهة لتحديد نسب البنود التي يتم الصرف عليها من ميزانية التسيير

ما ا ا كان هنالك تجاوز ي الصرف على أحد البنود.
 يحتوي الننام على تقارير متنوعة مثل :تقريتر يتوضتح
اإلرادات والمنصر ات لميزانية التفيير حفب الشتهتر،

اإلرادات والمنصر ات لميزانية التفيير حفب التبتنتود،
د عيات ومنصر ات المشاريع البحثية ،ملخص لميزانية
المشاريع البحثية للعام الحالي و األعوام الفابقة.
 كما تتميز التتقتاريتر بتإحتتتوائتيتهتا عتلتى رستوم بتيتانتيتة
للتوضيح ،إضا ة لذلك يمكن طباعة التقرير مباشرة من
داخل الننام أو تصديتره إلتى ال ،Word ،Excelأو
.PDF

تقرير شامل عن اإلرادات والمنصرفات للعام حسب الشهر
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إنترنت ألاشياء الفوائد والتحديات
Internet of Things Benefits and Challenges
تعريفه :
عتتتترّف االتتتتتحتتتتاد التتتتدولتتتتي لتتتتدتصتتتتاالت ITU
International Telecommunication Union
إنترنت األشياء بأن بنية تحتية عالمية لمجتمع المعلتومتات
تُم ّكن من تقديم الخدمتات التمتتتطتورة عتن طتريتق التربتط
المادي واال تراضي بين األشياء ،إستنادا إلى تكنولوجيتا
المعلومات واإلتصاالت الحالية والمتطورة القابلة للتشغيل
البيني .ويعرف أيضا بأن مفهوم متطور لشبكة اإلنتتترنتت
بحيث تمتلتك كتل األشتيتاء تي حتيتاتتنتا قتابتلتيتة اإلتصتال

م.باحث /عمر محمد الحسن

باإلنترنت أو ببعضها البعض إلرسال و إستقبال البتيتانتات
ألداء وظائف محددة من خالل الشبكة“ .

مكونات إنترنت األشياء:

ما هي “األشياء” في إنترنت األشياء ؟

لإلستفادة من هذ التكنولوجيا هنالك عدة أجزاء أساسيجة

كل شيء بمعنى الكلمة يدخل تحت مفهوم إنترنت األشياء،

يجب توافرها وهي:

المالب  ،األثتاث ،األوانتي التمتنتزلتيتة ،أعضتاء التجتفتم،

 .0الألجهزة الذكية والمتحسسجات ( smart devices

الشوارع ،الفيارات بل وحتى الحيوانات! أي شيء يمتكتن

 and sensorsتقوم بجمع البيانات بصورة مفتمرة

أن تلتصق ب وحدة معالجة و خاصية إتصتال بتاإلنتتترنتت

من البيئة المحيطة مثل متحففات الحرارة واإلضتاءة

يعتبر شيء ي عالم إنترنت األشياء.

والتي لها خاصية إرستال اإلشتارة متن ختالل إحتدى

تاريخ إنترنت األشياء:

شبكات اإلتصال الآلسلكية المنخفضة الطاقة مثتلWi

يرجح أن أول ظهور لهذا المصطلح كان ي بدايات القرن

.-Fi, ZigBee, Bluetooth .

الواحد والعشرين بالتحديد ي سنة 0000م ،على يد الرائد
والمبتكر التكنولوجي البريطاني كيفن أشتتتون Kevin
 Ashtonالذي كانت كرت أن يتم تطوير مننومة تحليل
البيانتات لتدي التحتاستب بتإستتتختدام تتكتنتولتوجتيتا أجتهتزة

اإلستشعار وربطها من خالل اإلنترنت.
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 .9منفذ إتصال الشبكة عبر اإلنترنت .Gateway

المعلومات التي تم جمعتهتا متن قتبتل التعتديتد متن أجتهتزة

 .3السحجابجة اإللجكجتجرونجيجة  :Cloudحتيتث أن إنتتترنتت

اإلستشعار عن طريق أننمة الكمبيوتر.

األشياء يعالج كمية هائلة من البيانات التمتتتولتدة متن هتذه

بعض إستخدامات إنترنت األشياء في حياتنا :

األجهزة باإلضا ة إلى تطبيقات المفتخدم والتي ال يتمتكتن

الصحة :لقد قدمت شركة إنتل منصة برمجية متتتكتامتلتة،
HAP

استيعابها إال من خالل هذه الفحابة اإللكترونية .

، Health Application Platform

 .4أدوات تحليل البيانات :Analyticsتفتختدم لتتتحتويتل

لتفهيل عملية جمع البيانات الطبية إلرسالها إلتى األطتبتاء

البيانات التي تم جمعها إلى مخططات وأشكال يفتفاد منها

المتابعين للحالة أو المفتشفيات المعنية لتحليلتهتا و تتقتديتم

ببرنامج المفتخدم.

تشخيص أو خدمة التمتتتابتعتة التطتبتيتة دون التحتاجتة متن

أخيجرا :وجججهجة الجمجسجتجخجدم  :User Interfaceوهتي

المريض لترك المنزل.أما عن األشخاص التذيتن يتعتانتون

التطبيق الذي من خالل تتنتهتر التبتيتانتات التمتقتروءة متن

من أمراض القلب يمكن استتتختدام ختدمتة AliveCor

األجهزة الذكية والمتحففات والتي تمت معالجتها بأدوات

للكشف عتن عتدم إنتتتنتام ضتربتات التقتلتب .وأيضتا تي

التحليل إلى المفتتتختدم لتكتي يتتتمتكتن متن إتتختا التقترار

المفتشفيات تجمع التمتفتتتشتعترات التمتضت ّمتنتة تي أسترة
المريض بتيتانتات متهت ّمتة حتول حتالتة

المناسب بشأنها.

المشا ي أو مالب

كيف تعمل األجهزة المتصلة ؟

المرضى ،ويعمل البتاحتثتون اآلن عتلتى أشتيتاء ومتعت ّدات

ي إنترنت األشياء  ،يمكن تقفيم جميع األشياء المتتتصتلتة

حاسوبية صغيرة يمكن حقنها داخل الجفم البشري.

باإلنترنت إلى ثالثة ئات  ،لكل منها وائدها الخاصة.

البيجت الجذكجي  : Smart Homeهتو تتطتويتر متنتازل

الفئة األولى :األشياء التي تجمع المعلومات ثم ترسلها .

قادرة على القيام بالعديد من المهام الذكية باإلعتمتاد عتلتى

يمكن أن تكون مفتشعترات درجتة حترارة أو حتركتة أو

أجهزة اإلستشعار ،مثال تجد بعض التطبيقات التمتوجتودة

كهرباء أو ما إلى لك .تفمح لنا هذه المفتشعرات بتجتمتع

حاليا عن البيوت التي تضيء يها الغر ة قط إن دختلتتتهتا

المعلومات من البيئة المحيطة بها ،وهذا بدوره سيفمح لنا

أو نطقت بكلمة معينة ،وهناك أيضا منازل تتواصل تيتهتا

باتخا قرارات أكثر كاء.

األجهزة بتنتاءا عتلتى أوامتر يتتتم ضتبتطتهتا متن الشتركتة

الفئة الثانية :األشياء التي تفتقبل المعلومات ثم تتصرف

المصنّعة .

بناء عليها وعلى سبيل المثال  ،عندما يتتم إرستال مفتتتنتد
إلى طابعة ويتم طباعت  .أو عندما يفتقبل التلفزيون إشارة
من جهاز التحكم عن بعد ويقوم بتشغيل  .األمثلة ال حصتر
لها.
الفئة الثالثة :القيام بكليهما  ،تكمتن اإلمتكتانتات التكتامتلتة

إلنترنت األشياء ي نجام الكائنات ي الجمع بتيتن هتذيتن
اإلجراءين .كائنات يمكنها جمع المعتلتومتات وإرستالتهتا ،
وأيضتتتا إستتتتتتتالمتتتهتتتا والتتتتتتتصتتترف و تتتقتتتا لتتتذلتتتك.
وبفضل التعلم اآللي والذكاء اإلصطناعي  ،يمكن معالتجتة
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األجهزة القابلة لجإلرتجداء :متثتل ستاعتات أبتل وستاعتات



الصناعات واألعمال األخرى  :يمكن لعملية المراقتبتة

سامفونج الذكية ،ولكن وضع هذه األجهزة ي هذه القائمة

اآللية عن بعد تو ي ُر الكثير من التوقتت والتمتال و لتك

يعني أن هناك من يعمل على جعتل هتذه الفتاعتات قتادرة

بمراقبة حالة وشروط المنتجات متن متوادهتا األولتيتة

على تنفيذ بعض المهام بشكل آلي دون تدخل اإلنفان.

إلى نهاية عملية اإلنتاج وتُفتخدم نف

شبكات المدن الذكية :ستتيح تكنولوجيا إنترنتت األشتيتاء

يأ ّ
عمل آخر.
ي
ٍ

تطوير الشبكات الكهربائية والمائية وكذلك شبكات تنتنتيتم
المرور ي المدن الذكية بحيث تكون قادرة علتى التتتبتلتيتغ

هتذه التمتراقتبتة

فوائد انترنت األشياء:

عن األضرار تلقائيا و تشغيلها تحت أعلى كفاءة.

تتتيتتتمتتتا يتتتلتتتي بتتتعتتتض متتتزايتتتا إنتتتتتتترنتتتت األشتتتيتتتاء:

السيارات الذكية :يوما ما ستكون الفتيتارة قتادرة عتلتى

.0تدفق البيانات :كلما زادت التمتعتلتومتات يفتهتل إتتختا

القيادة الذاتية وال تحتاج لأليتدي أو التعتيتون تي التقتيتادة

القرار الصحيح ي الوقت المناسب كمثال معر ة ما يمكتن

حيث تراقب بنففها الطريق والمركبات المجاورة لتجنّتب
ٌ
ٌ
وخدمات تفمح لك بتشغيل
سيارات
الحوادث ولقد أُنشأت

الحصول علي من البقالة دون الحاجتة إلتى التتتحتقتق متنت
بتتتتنتتتتفتتتتفتتتتك متتتتمتتتتا يتتتتو تتتتر التتتتوقتتتتت والتتتتجتتتتهتتتتد .

أو تحديد موقع سيارتك و تح األبواب عن بعد ،باإلضا تة

.9التتبع والمراقبة  :يمكتن متراقتبتة األشتيتاء تي التوقتت

إلى لك تفتطيع اإلتصال بختدمتات التطتوارس ومفتاعتد

الحقيقي وتتبعهتا متتتى أردنتا لتك ومتن أي متكتان عتبتر

الطريق .

اإلنترنت.

الزراعة والثروة الجحجيجوانجيجة :تي متجتال التزراعتة متن

 .3الوقت  :يفاهم إنترنت األشياء ي تو ير التكتثتيتر متن

الممكن مراقبة األرض والمحاصيل التي تحتاج للفقاية أو

الوقت من خالل التنفيذ األوتماتيكي للمهام التتتي تفتتتهتلتك

التفميد ومراقبة أمراض النبات ومن الممكن أيضا مراقبة

الكثير من الوقت.

المواشي ومعر ة موقعها ويمكن تحفين إستتتختدام التمتيتاه
والري من خالل اإلستفادة من توقعات التطتقت

وبتيتانتات

المزارع ومؤشر التبخر وسيم ّكن بتنتاء التزراعتة التذكتيتة
القائمة على إنترنت األشياء المزارعين من تقليل التكاليف
وزيادة اإلنتاجية .

.4المال :الجانب المالي هو أ ضل ميزة حيث يمكن لتهتذه
التقنية أن تحل محل البشر المفئولين وتتقتلتل متن التكتلتفتة
التشغيلية.
تحديات إنترنت األشياء :
فيما يلي بعض عيوب إنترنت األشياء:
 .0تعقيد األنظمة :إ ن الننام التبتيتئتي إلنتتترنتت األشتيتاء
معقد ي التصميم والنشر والصيانة عالوة عتلتى لتك

يمكن أن يؤدي التصميم الخاطئ لمكتونتاتت إلتى شتل
األننمة المهمة التي تؤدي إلى الكارثة.
 .6الخصوصية :الخصوصتيتة هتي مشتكتلتة كتبتيترة تي
إنترنت األشياء ويجب تشفير جميع البيانات حتى ال
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تكون البيانات حول حالتك المالية أو بياناتك الشخصية متاحة لدى الجميع .
.3أمن المعلومات واألنظمة  :هناك إحتمال أن يتم إختراق البرنامج وإساءة إستخدام معلوماتك الشخصية و اإلحتماالت
ال حصر لها مثل تغيير الوصفة الطبية الخاصة بك أو إختراق تفاصيل حفابك قد يعرضك للخطر وبالتالي تصبح جتمتيتع
مخاطر الفالمة مفؤولية المفتهلك.
.4البنية التحتية  :يتطلب بناء بنية تحتية قادرة على التعامل مع الكتم التهتائتل متن التمتعتلتومتات واألجتهتزة التمتتتصتلتة
باإلنترنت .

.2اإلعتمادية والتوافقية  :يجب التوا ق بين األننمة واألجهزة المختلفة يما بينها .

ختاما
على الرغم من وجود بعض العيوب ي إنترنت األشياء  ،إال أن ال يمكن تجاهل مزاياها ي تو ير الوقت والجهد والمال
لذا إن الوقت لي

بعيدا عندما يُشاهد إنترنت األشياء بشكل شائع ي كل من المنازل والشركات .وسيتعين بذل الجهود
إليجاد سبل لمكا حة عيوب .
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معهد إدارة املياه والري
جامعة الجزيرة
أنشأ معهد إدارة المياه والري بجامعة التجتزيترة تي التعتام
0005م بهدف تتحتفتيتن وتترقتيتة األداء تي إدارة التمتيتاه

وترشيد إستهالكها وإستغاللها اإلستغالل األمثل الذي يلبتي
شروط اإلستدامة ،ومن أهمها المحا نة علي البيئة .
إهتم المعهد ومنذ إنشائ بتدريب التعتامتلتيتن تي التزراعتة
المطرية و المشاريع المروية  ،حيث أخذ التدريب أنتمتاطتا
مختلفة شملت التدريب الحقلي تي متواقتع التعتمتل وإقتامتة

أ /تهاني جاد هللا إبراهيم

دورات تدريبية قصيرة بالمعهد وبعض الدراسات الجزئتيتة
للواليات األخرى مثل سنار  ،كرد ان  ،شمال دار تور ،

تم طرم الفكرة ووجتدت التقتبتول متن قتبتل إدارة الشتؤون

كفال .

العلمية بجامعة الجزيرة ومديرها برو فير مبارك محمتد

جاءت كترة إنشتاء التمتعتهتد بفتبتب حتوجتة التمتهتنتدستيتن

علي المجذوب بحجة وجود كلية كاملة للري ي الصيتن،

والمفتشين الزراعيين إلمكتانتيتة وجتود ترص لتلتدراستات

بعد لك عقد إجتماع موسع يجمع المفتتتفتيتديتن

مشتروع

العليا بالقرب من أماكن العمتل ،حتيتث تتتتطتلتب التدراستة

الجتزيترة و وزارة التري و التمتوارد التمتائتيتة ،التبتحتوث

العليا التفرغ الكامل للتدارس إ أن التدراستات التعتلتيتا تي

الزراعية ،وكليات الجتامتعتة التتتي لتهتا عتالقتة بتالتزراعتة

الخرطتوم أو ختارج الفتودان تتتتطتلتب إختالء عتدد متن

والري وتم عرض التصور إلنشاء معهد للدراسات العليا

اإللتزامات الخاصة بالتدارس إضتا تة إلختالء التوظتيتفتة،

خالل اإلجتماع وتمت المتوا تقتة بتاإلجتمتاع تتحتت مفتمتي

لذلك تم طرم كرة معهد إلدارة التمتيتاه متن قتبتل التعتمتيتد

معهد إدارة المياه كخطوه أولى  ،ثانيتا تتم عتقتد ورشتة

األسبق لمتعتهتد إدارة التمتيتاه والتري بترو فتور /حفتيتن

عمل تشاورية موسعة خرجت بتوصية أصر يها مهندستي

سليمان آدم الذي كان أول أستا للمتعتهتد آنتذاك ،و ظتل

الري بتفمية جديدة

والقصد

عميدا ل منذ العام 0004م و حتي 6114م .و من هتنتا بتدأ

من لك أن إدارة المياه تشمل كل أنواع المياه  ،وهتذا تتتح

التفكير جديا ي وضع برنامج ماجفتير من دون تفرُغ تي

المجال للمهندسين العاملين ي هيئة متيتاه التمتدن بتالتواليتة

إدارة المياه وبدأ اإلعداد للبرنامج ألربعتة صتول دراستيتة

وخارجها  ،وقد إلتحق بالمعهد آنذاك د عة أولى شملت عدد

ي كورسات ومقررات لكل صل ثالثة كورسات وبتعتدهتا

 11دارس من مختلف المجاالت المتعلقة بتإدارة التمتيتاه.

مشروع البحث ويكون ي مجال عمل الدارس لتدتستتتفتادة

وأشاد الطالب الدارسين بكل تخصصاتهم بتالتفتكترة ومتدي

القصوى ول حرية إختيار المشكلة التي يريد البحث عتنتهتا

إرتياحهم وتفرقهم لتلتدراستة حتيتث ال تتوجتد مشتكتلتة تي

وإيجاد حلول لها وهذا كان من أساسيات نجام المعهد.

الترحيل وخال ويعتبرون وجودهم تي التمتعتهتد مفتاحتة

هيدروليكا
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للربط بتيتن التجتانتب التنتنتري والتعتمتلتي ،إ أن متعتنتم

المختصون بمجال المياه والري على مدي اإلستتتفتادة متن

الدارسين هم مهندسي الرى والمفتتشتيتن التزراعتيتن متمتن

الدراسات العلياالتي يقدمتهتا التمتعتهتد والتتتي متن شتأنتهتا

لديهم خبرات عملية ر يعة المفتوي و ي المعهتد يتتتلتقتون

المفاهمة الفاعلة ي الحلول التجتذريتة لتجتمتيتع التمتشتاكتل

محاضرات مثمرة كانت بمثابة إضا ة حقيقتيتة لتتتجتاربتهتم

الفنية واإلستشارية ،وهذه ميزة المتعتهتد إ أنت يفتتتوعتب

العملية .وإلى اآلن يمضي المعهد بصورة قوية ومتينة كما

مهندسين بالقطاع العام والخاص وبعد اإلنتهاء ونيل درجة

بدأ بها .

الماجفتير او الدكتوراة يرجعون إلى أماكن عملهم ليطبقوا

توسع نشاط المعهد وتمكن من إضا ة طالب متن واليتات

ما درسوه .كذلك ساهم المعتهتد بصتورة عتلتمتيتة تي حتل

أخري مجاورة مثل والية كفال  ،واليتة ستنتار  ،واليتة

قضايا اإلطماء التي أخلت بتصميم التتترع وستاهتمتت تي

الننام وهذا يدل على أن

نمو الحشائش وأعاقت جريان المياه .

الخرطوم وهو اآلن يفير بنف
أساس المعهد قوي كما أٌسلف ال ِذكر  ،ألن التخطيط لت تتم

وتجتدر اإلشتارة إلتى أن التعتالقتة بتيتن متركتز التبتحتوث

بتمهل ورؤى ثابتة لضمان اإلستمراريتة تيت  ،وقتد حتقتق

التتهتتيتتدرولتتيتتكتتيتتة  HRCومتتعتتهتتد إدارة التتمتتيتتاه والتتري

نجاح بتنفيذ أهدا ُ بصورة سلفة إ أن الطالب الدارسين

متنتذ متنتتتصتف

 WMIIترجع إلى مرحتلتة التتتأستيت

بالمعهد يمتازون بخبرة علمية وعملية والمعهد يفتتتوعتب

التفعينات من القرن المنصرم ،حيث ضمت اللجنة الفتنتيتة

حوالي  61طالب كتل ستنتتتيتن و لتك لضتمتان التجتودة

لتأسي

المركز أربعة من الباحثين بالمركتز شتاركتوا تي

ولكي يتثنى للمعهد التو يق تي تتوزيتع التطتالب متا بتيتن

إعداد متطلبات التأسيت ؛ حتيتث تترأس التمتركتز التلتجتنتة

الكورسات والبحوث وهذه من أهم األشياء ي المعهد .

الفرعية الخاصة بتحديد مقررات مكون هندسة الري الذي

تعاقب على إدارة معهد المياه والري كثير من العُمداء متن

يأتي ضمن المكونات الثالثة لمقررات المعهد  .كما شارك

جامعة الجزيرة خيار من خيار سعوا جميتعتا تي تتحتقتيتق

ومازال يشارك نخبة من الباحثين بالمركتز تي التتتدريت

أهداف المعهد وتخريج نُخبة من المهندسين لر عة قطاعتي

واإلشراف على بحوث التخرج الماجفتير والتدكتتتوراة ،

المياه والزراعة على وج التختصتوص والفتودان بصتفتة

والمشاركة أيضا ي كل األنشطة الخاصة ببتنتاء التقتدرات

عامة.

التي يتبناها المعهد من سمنارات وور) عمل ومؤتمترات

العالقات المؤسفية للمعهد تكمن ي تبني متجتمتوعتة متن

،وعلى سبيل المثال ال الحصر شارك المركز تي أنشتطتة

القضايا التي تتعلق بالزراعة والتري  ،ومتن ضتمتن هتذه

تدريب المزارعين ضمن روابط مفتخدمي المياه بتجتربتة

القضايا قضية الري ي مشتروع التجتزيترة التتتي شتغتلتت

عبد الحكم ومشروع التقتا) التزراعتي وبتعتض التروابتط

المزارعين والدولة لعشرات الفنين .وإ ا ننرنتا لتلتمتعتهتد

المنتشرة بمشروع الجزيرة ،حيث عمتل متركتز التبتحتوث

نجد أن كرة إنشاءه هتد تت لتختدمتة التمتشتاريتع التمترويتة

الهيدروليكية بالتعاون مع معهد المياه والري على تتدريتب

خاصة مشروع الجزيرة لتذا أصتبتح التمتعتهتد يفتتتهتدف

روابط مفتخدمي المياه لعدد  01تفتتتيتش لتكتل قفتم ،كتان

مديري األقفام بالمشروع ليتم تخريجهم وليقدمتوا متا هتو

الهدف من تدريب الروابط تمكينهم من اإلدارة المتتتكتامتلتة

مفيد لترقية األداء إضا ة لخبرتهم و لكي يتتتم التربتط بتيتن

للمياه ي ترعهم .

الجانبين العملي العمل الحقلي و التنتنتري ،وقتد أجتمتع

هيدروليكا
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لقـ ــاء الهـ ـيـدرولـي ــكا
مع السيد وكيل وزارة الري و املوارد املائية،،،،
مجلة هيدروليكا تحاور باشمهندس /ضوالبيت عبدالرحمن منصور وكيييييا و ر
لري و لمو رد لمائية ،في لبدء نسأل هللا لكم لعون و لسد د لما كُيلفيميبيم بي مي
مهمة عسير في و ر يبطلع إليها كافة لشعب لسود ني كمنقذ لإلقبصاد و ُييبينيي
عظام في دفع مسير لبنمية  ،حيث أننا و في ظا هذه لظروف نيبيطير
عليها آماال ً ف
خالل هذ للقاء ألبر لقضايا وأهمها قضايا لقطاع لمروي و لبي ُيعيول عيليييهيا فيي
إلكبماء لذ تي م لمحاصيا إلسبر تيجية لبي أثارت لجدل طو ل لمبر لسابقة.

حوار /م .االء بابكر محمد
صالح

البطاقة الشخصية
اإلسم :ضوالبيت عبدالرحمن منصور بشير.
من مواليد الجزيرة أبا – والية النيل االبيض.
متزوج و أب لخمسة بنات
(أربعة تخرجن من الجامعات إينتين من كلية الصيدلة واحدة كجلجيجة طجب
األسنان و واحدة كلية الهندسة المدنية و واحدة طالبة بجكجلجيجة الجهجنجدسجة
المدنية جامعة العلوم و التقانة و إبن واحد يجلس إلمتحان الشهجادة هجذا
العام).
النشأة ،التعليم و الشهادات التي تحصلت عليها ؟
الميالد و النشاة بالجزيرة أبا  .المراحل الدراستيتة األولتيتة

ثم إلتحقت بقطاع النفط حيث عملت مدير التشييد بتالتحتقتل

بالجزيرة أبا و الوسطى و الثانوي بمدينة كوستي و منتهتا

بشركة النيل الكبرى لعمليات التبتتترول ،ثتم متديتر تتنتفتيتذ

إلى جامعة الخرطوم حيث تخرجت ي العام 0011م من

المشروعات بشركة هجيليج لخدمات التبتتترول ،ثتم متديتر

كلية الهندسة و المعمار هندسة مدنية .

التشييد بشركة النيل األبيض لعمليتات التبتتترول ،و متديتر

بداية العمل الوظيفي كانت بشتركتة إستتتشتاريتة أمتريتكتيتة

المشروعات بشركة النحلة للتشييد و اإلستكتان ،ثتم متديتر

دينماركية بطريق جبل أولياء الدويم ،ثم المؤسفة التعتامتة

تنمية المجتمع بوزارة النفط و الغاز ،ثم عملتت متع هتيتئتة

ألعمال الري و الحفريات تدرجت يها حتى مدير تنفتيتذي

جامعة الخرطوم اإلستشارية لتنفيذ مشاريع حصاد التمتيتاه

بالنيل األبيض ،ثم مديرا لألشغال بوالية النتيتل األبتيتض،

ضمن برنامج المفئولتيتة اإلجتتتمتاعتيتة بتوزارة التنتفتط و

وبعدها إلتى واليتة ستنتار متديترا عتامتا لتوزارة الشتئتون

الغاز ،ومنها إلى مفتشار تنمية المجتمع بوزارة التنتفتط و

الهندسية ،و مديرا عاما لشركة سنار للطرق و التجتفتور،

الغاز.

هيدروليكا
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حدينا عن أهم القضايا التي أيارت الكثير من الجدل حول التنمية اإلقتصادية و اإلجتماعية .......؟
يمتاز الفودان بوجود موارد مائية متعددة أمطار أنتهتار

الكاملين بالشرق ليكتون ريتا إنفتيتابتيتا متمتاثتل لتمتشتروع

بحار و مياه جو ية و أراضي شاسعة يمكنها أن تتلتعتب

الجزيرة ،بدأت أعمال الحفريتات حتوالتي أكتثتر متن 41

دورا محوريا ي دعم اإلقتصاد التقتومتي و تتو تيتر ستبتل

كيلومتر و توقف العمل لعمل مشاريع طلمبات الفوكتي و

العيش الكريم

مينا ومشاريع التطتلتمتبتات األخترى بتالتنتيتلتيتن األزرق و

للفودانيين علما بأن أكثر من  %41متن ستكتان الفتودان
بشقيتهتا التنتبتاتتي و التحتيتوانتي .و
يعتمدون على الزراعة ِ
بالفعل كتان مشتروع التجتزيترة التداعتم األكتبتر لتختزيتنتة
الفودان حتى سبعينات القرن التمتاضتي ،و لتكتن تضتاءل
هذا الدعم خالل الفترة األخيرة بفبب ضعتف التمتفتاحتات
المروية و ضعف اإلنتاجية لتلتفتدان متن التمتتتر التمتكتعتب
للمياه  .اما حصاد المياه ي المناطق غير النيلية يتنتتتنتر

األبيض ،وبعد تعلية خزان الرصتيترص ظتهترت التفتكترة
للعلن ثانية لحفر ترعة الرهتد و قتد إكتتتمتلتت التدراستة و

التصميم و تم طرم العطاء حيث از تحالف الهيئة العتامتة
ألعمال الري و الحتفتريتات و الشتركتة التوطتنتيتة لتلتحتفتر
بتمويل من الصناديق العربية ،وتعثتر التتتمتويتل و تتوقتف
العمل عند هذه المرحلة ،والجهود متواصلة للحصول على
التمويل الآلزم إلستئناف العمل تي أقترب وقتت متمتكتن.
تنفيذ ترعتي الرهد و كنانة والتمتشتاريتع التمتصتاحتبتة لتهتا

الدور األكبر ليفاهم ي تنمية الريف الفوداني .
يعاني قطاع المياه من تحديات مزمنة و زادت سوءا خالل
الفترة الماضية حيث تدهورت المنشآت المائية متن ستدود
و مشاريع ري و زادت هتجترة التكتوادر التمتدربتة بفتبتب
الفصل التعففي او المضايقات او التنتروف اإلقتتتصتاديتة
الضاغطة مما أ رز وزارة ضعيفة غتيتر قتادرة عتلتى أن
تضطلع بدورها التمتحتوري تي التتتنتمتيتة اإلقتتتصتاديتة و

تعتبر إضا ة حقيقية للقطاع المروي و التزراعتة بشتقتيتهتا
النباتي و الحيواني.
ماذا عن التحديات التي تواجه القطاع المجروي بالجسودان
و الرؤيا المستقبلية لمواجهتها؟
تتمثل تحديات الري و الموارد المائية و إستخداماتها فجي
تحديات مؤسسية و تحديات فنية كاالتي :

اإلجتماعية.

التحديات المؤسسية :

تعتمد التنمية اإلقتصادية و اإلجتمتاعتيتة عتلتى التزراعتة

وزارة الري و الموارد المائية عريقة بقِدم خزان سنار إال

بشقيها النباتي و الحتيتوانتي إ أن اكتثتر متن  %41متن
ِ
المواطنين يمتهنون الزراعة و الرعي و يعتتتمتدون عتلتى
موسم الخريف و الذي يكون تقريبا ثالثة أشهر ي العتام .
نشأت كرة زيتادة التمتشتاريتع التمترويتة اٌستوة بتمتشتروع
الجزيرة لزيادة الفترة اإلنتاجية لقطتاع التزراعتة لتفتتترات
تفوق الثمانية أشهر لما ل من عائد مادي و للمفاعدة على
إستقرار الرعاة و زيادة الدخل القومي  .و لما كانت نفبتة
األمطار عالية بالنيل االزرق تبلورت الفكرة لحفتر تترعتة
الرهد و التي تبدأ من خزان الرصيرص و تمتد إلى منطقة

أن التطور المؤسفي و التتشتريتعتي صتاحتبت

كتثتيتر متن

التشوهات و التي تتتتمتثتل تي التعتالقتة بتيتن التمتركتز و
الواليات يما يخص تنمية و إستتتختدام التمتوارد التمتائتيتة
خاصة موارد المياه غير النيلية و مشروعات حصاد المياه
و مشروعات المياه الجو ية  .إن عدم تناسق التشريعات و
تضارب األدوار بين التمتركتز والتواليتات أهتدر ترص
تنموية عنيمة ي الريف مما ساهم بصورة متبتاشترة تي
إستشراء الفقر و عدم اإلستقرار لكثتيتر متن التمتجتتتمتعتات
المحلية خالل العهد البائد .

هيدروليكا
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كذلك التشوهات الهيكلية داخل الوزارة بتعدد اإلدارات و

الجو ية من حيث الرصد و التقييم .

الشتتركتتات التتتتتي تفتتبتتبتتت تتي إزدواجتتيتتة و تضتتارب

بالرغم من أن الفودان لم يفتهلك كامل حصت متن متيتاه

اإلختصاصات ي داخل الوزارة مما تفبب ي تقاطتعتات

النيل بعد و لم يتم إنشاء مشاريع ري جديدة ختالل التفتتترة

غير مبررة ي تصتمتيتم و تتنتفتيتذ و تشتغتيتل و صتيتانتة

الماضية ما عدا بعض المفاحات الصغيرة هنتا و هتنتاك

المنشآت المائية

بل تقلصت المفاحات المزروعة ي ما يفمى بتمتشتاريتع

 ،كل لك أثر سلبا ي االداء العام للوزارة إ تعتمد

تي

المؤسفات الزراعية سابقا مشاريع األيلولة .

الفابق على إدارات نية متخصصة ات خبرة تتراكتمتيتة

و ما زالت األراضي البكتر تي ستهتول الترهتد و كتنتانتة

تقارب المائة عام .

تنتنر مياه الري التكميلي لمضاعفة اإلنتاجية التحتالتيتة و

النقص الكبير ي الكادر الفني بالوزارة من مهندستيتيتن و

التي تعتمد على مياه األمطار قط .

نيين و عمال مهرة و ضعتف ترص التتتدريتب او ستوء
توزيعها خالل الفترة الماضية أوجد تحديات عنيمتة تي
أن يضطلع الكادر بمفوليات التفتنتيتة و اإلداريتة بصتورة

لم يتم إستغالل الموارد الضخمة الغير نتيتلتيتة ستواءا متن
المياه الجو ية او حصاد المياه بالتقتدر التمتطتلتوب لتتتلتبتيتة
إحتياجات مياه الشرب و الزراعة ي مناطق الريف .

كامة و أصبح اإلعتماد على الشركات الخاصة المحليتة و
جفاق الحلول لهذ التحديات :

األجنبية هي الفمة العامة للعمل .
بيئة العمل الطاردة للكفاءآت و التتتي تُتمتثتل تي ضتعتف
المرتبات و بيئة التعتمتل متن ستكتن ومتكتتتب و وستائتل
الترحيل ي التمتنتاطتق التختلتويتة  ،تفتبتبتت تي عتزوف
المهندسين عن العمل بالوزارة و الهجرة الكبيرة لتلتكتوادر

لكي تضطلع وزارة الري و الموارد المائيتة بتدورهتا تي
دعم اإلقتصاد الوطني بتو ير المياه للشرب و الزراعتة و
التوليد الكهربائي ال بد من وضع خطط محكمتة لتفتتترات
زمنية قصيرة و متوسطة و طويلة المدى كاالتي :
 .0مراجعة التشريعات و القتوانتيتن التتتي تتحتكتم تتنتمتيتة

المدربة للعمل خارج الوزارة .

الموارد المائية و إستخداماتها و لك من أجل تننيم و

التحديات الفنية :

تفعيل التشريعات لمصلحة النمو اإلقتصتادي و إزالتة

يمتلك الفودان ستة سدود كبيرة باإلضا ة لمشاريع التري

الفقر .

الكبرى بمفاحات تفوق ال  4مليون دان و عتلتى الترغتم
من الخبرات الطويلة و التراكمية ي تخطيط و تصميتم و
تشييد و تشغيل و صيانة المتنتشتآت التمتائتيتة اال أن هتذه
المنشآت تعاني خالل التفتتترة التمتاضتيتة متن تتدهتور تي
الكفاءة التتتشتغتيتلتيتة متمتا تفتبتب تي تتقتلتيتل التمتفتاحتات
المزروعة و ضعف اإلنتاجية بالغذاء  .و ينطبق لك على
مشاريع الري الفيضي ي القا) و طوكر و خور ابوحبل
و الفليم و الوديان االخرى او األنشطة المتعتلتقتة بتالتمتيتاه
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.6إعادة هيكلة الوزارة و لك بوضع هيتكتل تتنتنتيتمتي

.0إيالء المياه العابرة نهر التنتيتل و روا تده و األحتواض

يعمل على إزالة التشوهات و إستيتعتاب التعتمتالتة و تق

الجو ية المشتركة إهتماما كبتيترا لتلتحتفتاظ عتلتى مصتالتح

المؤهالت و الخبرة العملية و ستد التنتقتص التكتبتيتر و

الفودان اإلستراتيجية ي ِخضم التنا

و الصراع اإلقليمي

معالجة الزيادة الكبيرة ي العاملين لتبتعتض التفتئتات او

حول المياه و لكي يلعب الفودان دوره التطتبتيتعتي تي دعتم

بعض اإلدارات بالوزارة ،و يمكننا التقتول أن التوزارة

التعاون اإلقليمي حول المياه .

تعاني من نقص حاد ي المهندسين وي الخبترة و لتذا

.01اإلهتمام بدرء الكوارث الطبيعية المتعتلتقتة بتالتمتيتاه متن

يجب تح باب التعيين لمهندسيين و نيين جدد ،و إعادة

الفيضانات و التي زادت ي الفنين األخيرة .

الكادر الهندسي من وي التختبترة و متن لتهتم الترغتبتة

.00تنفيذ الخطط لكي تفير الوزارة ي الطريق الصحيتح و

للعمل بالوزارة .

أن تكون الفترة اإلنتقالية مرحلة لتننيم الوزارة لكتي تتلتعتب

.0تحفين بيئة العمل بمراجعة مترتتبتات التعتامتلتيتن و

الدور المحوري ي دعم اإلقتصاد التوطتنتي و إزالتة التفتقتر

تو ير معينات العمل من متكتاتتب و ستكتن و وستائتل

لقطاعات كبيرة من المجتمع .

ترحيل  ،وتنقيح و تفعيل قوانين العمل التي تننتم أداء

الرؤيا المفتقبلية تتمثل ي تحتفتيتن ختدمتة اإلمتداد التمتائتي

الخدمة المدنية .

للمزارعين ومن ثم زيادة الرسوم تدريجيا لتتتقتلتيتل الضتغتط

.4وضع خطة محكمتة لتبتنتاء التقتدرات التمتؤستفتيتة و

على وزارة المالية و اإلقتصاد الوطني لنصتل إلتى مترحتلتة

البشرية لتكملة النقص ي اآلليات و المعدات و تدريتب

يتم يها تمويل عملية الري كاملة متن التمتزارعتيتن متتتلتقتي

الكوادر البشرية .

الخدمة .والوصول إلى هذه المرحلة تعنتي أن تتبتذل التدولتة

-5البدء ي تاهيل مشاريع الري الكبرى و العتمتل عتلتى

متمثلة ي وزارة المالية و اإلقتصاد الوطني جهدا ي إدخال

تأهيل مشاريع األيلولة .

مفاحات جديدة بحفر ترعتي الرهد و كنانة و بناء المشاريع

.2البدء ي قيام مشاريع التنمية لترعتي الرهد و كنانة و

المصاحبة على أن يتولى المزارعين متلقي التختدمتة تتكتلتفتة

مشاريع حصاد مياه و ق خطط تتنتمتويتة و إستتتثتمتاريتة

التشغيل ي شكل رسوم مياه  .حيتث أن التحتاجتة التعتالتمتيتة

محكمة على أن تكون المشاريع و ق صيغ إستتتثتمتاريتة

لدنتاج الزراعي بدأت تتزايد مع زيادة عدد الفكان و زيتادة

محكمة لدعم اإلقتصاد القومي و إزالة التقتصتر لتلتفتكتان

العائد المادي للمزارعين  .إ أن الدعم الذي تقدم الدولة لتم

المحليين .

يكن بمفتوى طموم المزارع التذي يفتعتى لتزيتادة الترقتعتة

.4اإلهتمام بالبحوث التطبيقية كداعتم أستاستي لتمتتتختذي
القرار لتطوير الموارد المائية و إستتتختدامتاتتهتا و لتك
بدعم هذه المراكز بالكوادر البحثية و معينات العمل .

الزراعية لزيادة العائد  ،ومتن هتذا التمتنتطتلتق بتدأت وزارة
الري و بموا قة وزارة المتالتيتة الشتروع تي وضتع ِرستوم
المياه للزراعة و التوليد المائي للكهرباء  .الغرض متن هتذه
الرسوم تحفين بيئة العمل و تغطية اإلحتتتيتاجتات و رستوم

.1العمل على التمتحتا تنتة عتلتى الفتدود و التمتنتشتآت

التوليد المائي  .قد بدات الوزارة ي العمل ي كل التحتديتات

الهيدروليكية القائمة بتجويد طرق التشغيل و اإلهتتتمتام

و قد تم عالج جزءا شارف الجزء التكتبتيتر متنتهتا اإلنتتتهتاء

بالصيانة و خاصة الوقائية .

بينما العمل مفتمر و بخطى حثيثة إلكمال المتبقي .
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ما هو المطلوب لتكامل األدوار بين الشركاء إلنجاح إدارة
الري و بالتالي الزيادة في اإلنتاج و اإلنتاجية؟

ما الخطة المستقبلية لجعل الوزارة محفز للشباب إذ أنهم
العنصر الحقيقي للتنمية و قائد ركب التغيير؟

اإلنتاج و اإلنتاجية تعنى بعملية تكاملية تفاهم يها جتهتات

المحفز مجموعة أشياء تجعل المؤسفة جا بة للعمتل متنتهتا

متعددة بمدخالت محددة ي مواعيد محددة للد تع بتالتمتنتتتج

اإلجور و الخدمات و ُرص التأهيل التتتي تتمتكتن اإلنفتان

بشقتي
إلى األمام .الري مكون أساسي ي العملية الزراعية ِ

من تطوير نفف ِ ليجد رصة أ ضل ي المفتقبل و هتو متا

اإلنتاج النباتي و الحيواني  ،واإلدارة الزراعية و المتزارع

يُعرف بتحفين بيئة العمل ،من جانبنتا كتوزارة بتدأنتا تي

تتكامل جهودهما مع الري إلنجام المنتج الزراعي  ،إ أن

تحفين بيئة العمل من صيانة للمنازل و المكتاتتب ،إضتا تة

هذا التكامل وضتع تي شتكتل مصتفتو تة ومتن قتبتل إدارة

إلى عدد كبير من العربات للتحتقتول التمتختتتلتفتة  .كتمتا أن

مشروع الجزيرة ي شكل آلئحة تُعرف بالمحددات الفنتيتة

الحصول علتى رستوم لتلتمتيتاه لتلتزراعتة و التعتمتل عتلتى

والتي يمكن اإلستفادة منها ي كل المشاريع المروية.حتيتث

الحصول على رسوم من التوليد المائي و كتذلتك زيتادتتهتا

أن تطبيق هذه الالئحة يعني ر ع العملية اإلنتاجية بتتتقتلتيتل

سنويا يمكننا من إضا ة دخل إضا ي للعاملين ي التمتواقتع

الهدر من حيث الموارد و التزمتن  .وهتذه التالئتحتة تتحتدد

اإلنتاجية و التداعتمتة لتهتا ،هتذا ضتال عتن التزيتادة التتتي

الدور المنوط من اإلدارات المختلفة ي العملية اإلنتاجية.

أدخلتها الحكومة للعاملين بالخدمة المدنية و لك لتتتحتفتيتن

حدينا عن الخطة الموضوعة للتدريب و رفع كفاءة الكادر
الفني بالوزارة ؟

الخدمة لمتلقيها و التي تتنتصتب إيتجتابتا تي د تع التعتمتلتيتة

ر ع كفاءة الكادر إلنجاز المهام المنوط ب تعنتي التتتدريتب
ُوج الكادر ي إتجاه ر ع اإلنتاج و اإلنتاجية و هتو
الذي ي ِ
متتا يتتعتترف

اإلنتاجية و تطوير الوزارة.
كيف ترى مستقبل إدارة الري بالمشاريع القائمة و
المستقبلية بالسودان؟

 business orientationوهتتو نتتوع متتن

مفتقبل إدارة الري ي الفودان سيتكتون مشترقتا لتلتحتاجتة

التدريب يرتبط مباشرة باإلنتاج إ ال تتعدى الدورة الواحدة

الماسة للغذاء العالمي و اإلنتاج التزراعتي و التحتيتوانتي .

وحتدة

وتعمل الوزارة برؤيا واضحة و ُخطة طموحة مفتفيدة من

التدريب على تحديد المناطق التي يتم التركيتز عتلتيتهتا تي

تجارب كثيرة عالمية و متحتلتيتة لتتتقتديتم أ ضتل التختدمتات

المرحلة القادمة من برنامج المؤسفة ،ويتم تصميم برنامج

بشقي النباتي و الحيواني  .وتلك الترستوم
للقطاع الزراعي ِ

يغطي هذه الفجوة و مناقشت مع الجتهتة التطتالتبتة لتلتختدمتة

التي تد عها الجتهتات التمتفتتتفتيتدة متن ختدمتات التري متن

لدتفاق علي و من ثم تطبيق التبترنتامتج  .كتمتا تتحتصتلتت

مؤسفات زراعية و توليد متائتي و متزارعتيتن جتزء متن

الوزارة على منحة من الحكومة الهتولتنتديتة بتحتوالتي 0.6

تشكيلة ريق عتمتل لتوحتدات إنتتتاجتيتة ،ويتكتون التتتطتور

مليون دوالر بجانب الميزانية الموضوعة للتتدريتب  .وتتم

بمفاهمة متلقي الخدمة بد ع تتكتلتفتة التختدمتة ومتع مترور

عمل إدارة للتدريب بمركز البحوث الهيتدرولتيتكتيتة التتتابتع

الزمن يتحول إلى تمويل لتتتشتغتيتل متكتون التري لتلتقتطتاع

للوزارة و تم تعيين المدير و الكوادر التمتفتاعتدة  .وستيتتتم

الزراعي و التوليد المائي  .بهذه الممارسة يمتكتن تتحتويتل

التدريب لكل الوحدات بالتوزارة مفتتتفتيتديتن متن ختبترات

مفاهمة وزارة المالية و اإلقتتتصتاد التوطتنتي تي تتنتمتيتة

الوزارة الفابقة و المختصين ي المجاالت المعنية إضتا تة

القطاع الزراعي بزيادة تتوظتيتف التمتيتاه لتعتمتل مشتاريتع

إلي المراكز المشابهة لتقديم أحفن رص للتدريب .

زراعية جديدة زيادة الرقعة الزراعية ،بمعنى أن تتقتود

 5أيام ي أغلب التحتاآلت  .حتيتث يتعتمتل رئتيت
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الدولة زيادة البنيات التحتية للري  .ويد ع متتتلتقتي التختدمتة

أبرز إستعداداتكم للعروة الصيفية هذا الجعجام تجمجاشجيجا مجع

تكلفة التشغيل و لك لر ع اإلنتاجية و التي تتنتصتب إيتجتابتا

مستجدات الوضع الجراهجن مجن ضجعجف فجي اإلقجتجصجاد و

ي ر ع الدخل القومي .

جائحة كرونا التي زادت الخناق؟

ما هو رؤيتكم نحو رفع القدرات في القطجاعجيجن الجفجنجي و

إستعداداتنا للعام الحالي أحفن من العام الفابق كاالتي :

اإلداري لضمان إستمرارية العمل المنجز؟

اوال :تحفين بيئة العمل ي البدء و اإلستمرار ي صيانة

ر ع القدرات يعتمد على التدريب المفتمتر والتذي يتتتكتون

المكاتب والمنازل بالغيط لتتبعها ي الرئاسات و المدن .

من :

يانيا :التأثير اإليجابي لدخل العاملين بالغيط من تتحتصتيتل

اوال :التدريب الننري و العملي بتكثيف جرعات التتدريتب

رسوم المياه و العمل على تحصيل رسوم التوليد المائي.

المرتبط بتطوير األداء بننم الري المختتلتفتة

تي األقفتام

يالثا :نجام الموسم الشتوي الفابق و اإلنتاجيتة التعتالتيتة

المختلفة.

لمحصول القمح كان ختيتر متحتفتز رغتم التتتحتديتات التتتي

يانيا :التنقالت ي أقفام الري المتختتتلتفتة و التتتي تتتتيتح

صاحبت الموسم الشتوي.

رص معر ة األنشطة المختلفة للوزارة و الحاجة التكاملية

رابعا :اإلضا ة الحقيقيتة لتلتعتربتات التتتي تتعتمتل بتالتغتيتط

لهذه األقفام لد ع العملية اإلنتاجية.

لفهولة إنفياب العمل.

يالثا :اإلستفادة من ختبترات التقتطتاع التختاص و التلتذيتن

خامسا :الزيادة ي اإلجور التي أحدثتها الدولة للعتامتلتيتن

يعملون ي نف

المجاالت بإلحاق العاملين لتبادل التجارب

و اإلستفادة من مقدرات القطاع الخاص ي تتقتلتيتل تتكتلتفتة
اإلنتاج .

بالقطاع العام.
سادسا :إدخال تحالفات جديدة لمقتاولتي التطتمتي و إزالتة
الحشائش؛ لزيادة نوعية اآللتيتات التتتي تتعتمتل بتالتحتقتل و

رابعا :اإلستفادة من المنح و ور) العمل الختارجتيتة ات

سهولة إدارتها مع إدارات تلك التحالفتات بتدل اإلدارة متع

األعمال المناسبة لتطوير العملية اإلنتاجية.

األ راد.

ماذا عن أهمية الري و دور فجي إسجتجقجرار الجزراعجة و

سابعا  :تكوين نيابة خاصة لتلتري لتهتا ثتالث متكتاتتب تي

تحقيق التنمية بالبالد؟

مدني و المناقل و أبوعشر لمواجهة التعديات على منتشتآت

الفتتودان بتتلتتد زراعتتي بشتتقتتيت التتنتتبتتاتتتي و التتحتتيتتوانتتي ,و

الري مع تطبيق الالئحة الفنية.

المفاحات الصالحة للزراعة كبيرة  ,وأن الغذاء األستاستي

يامنا  :بالرغم من الوضع الراهن من ضعف ي اإلقتتتصتاد

للفودان هو الذرة و التي تعتمد ي الفابق على األمتطتار،

اإل أن وزارة المالية و اإلقتصاد التوطتنتي تتفتهتمتت التدور

وبدختول متكتون التري زادت الترقتعتة التزراعتيتة و ادت

الذي تقوم ب الوزارة ي تو ير المياه للري و أمنت التد تق

المواسم الزراعية من ثالثة أشهر إلي ثتمتانتيتة أشتهتر بتيتن

النقدي ليفي الري بإلتزامات التمتالتيتة لتلتمتقتاولتيتن لصتيتانتة

العروتين الصيفية والشتويتة وإنتعتكت

لتك إيتجتابتا عتلتى

منشآت الري للعروة الصيفية.

إستفادة المزارعين وزيادة الدخل القومي.
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خامسا  :تكوين إدارة لتلتتتدريتب لتر تع كتفتاءة التعتامتلتيتن
بالوزارة تهدف إلى تنوع الخبرات ي كل المجتاالت التتتي
تخدم الوزارة.
كلمة اخيرة تحب أن تضيفها؟
العمل الجماعي هو الفبيل الوحيد لتحقيق األهداف الكبيترة
للوطن و المواطنيتن و األ تراد  .ووزارة التري وزارة
سيادية إقتصادية إجتماعية و الفودان يتوقع منتهتا التكتثتيتر
ي ظل التطورات العالمية بعد جتائتحتة كترونتا و حتاجتة
العالم االماسة للغذاء.
مكاتبنا مفتوحة لتقديم المقترحات لتطوير األداء إضا ة إلى
تواجدنا مع العاملين ي مواقع اإلنتاج دعما لما تقومون بت
من جه ٍد مقدر.
ما هو موقفكم من مطالب العاملين بالوزارة و خجطجواتجكجم

وأسمحوا لي أن أنتهز هذ الفرصة ألتقدم بالتهاني لتدختوة

الفعلية لحلحلة مشاكل العاملين؟

العاملين بوزارة الري و الموارد التمتائتيتة بشتهتر رمضتان
يل الي ي يد

المعنم و عيد الفطر المبارك و ندعوا هللا موقنين باإلجابتة

مبذكل لتحسين بيئو عمل تمكن العاملين مين

لر ع الضرر الناتج من جائحة كرونا آملين حيتاة مفتتتقترة

العاملون هم أساس التنميييو ك
أداء م ام م بكفاءة عاليو ،عليه

ل المطيالي

للجميع .

المرتبطو بالعاملين أكليناها اإلهتمام الكيايي

كشكرا.

حيث:

اوال  :التحفين ي بيتئتة التعتمتل تتمتت صتيتانتة التمتكتاتتب
والمنازل بالغيط لتتبعها ي الرئاسات و المدن.
يانيا  :التأثير اإليجابي لدخل العاملين بالغيط من تتحتصتيتل
رسوم المياه و العمل على تحصيل رسوم التوليد المائي.
يالثا  :اإلضا ة الحقيتقتيتة لتلتعتربتات التتتي تتعتمتل بتالتغتيتط
لفهولة إنفياب العمل.
رابعا  :إكمال الوزارة لتكتل التمتطتلتوب متن نتاحتيتة وزارة
العمل يما يختص بترقية العاملين بالدرجات التمتختتتلتفتة و
تفليمها لديوان شئون الخدمة و متابعتها بالديوان .

هيدروليكا

41

أغسطس 0202م

صوت متدرب
بقلم  /املتدرب :مآثر مكي عمر الخليفة
من هذا المجال يواج سؤال" ي أي وجهة سأتتجت ؟
" ,لهذا الفبب كنت مهتمة بتنويع مجاالت التدريب .
ي الثامن من سبتمبر 6100م بدأت ترتي التدريبيتة
بمركز البحوث التهتيتدرولتيتكتيتة ،وكتانتت إجتراءات
القبول للفرصة التدريبية متؤشتر ألن لتديتهتم نتنتام
تدريبي مرتب ومنفق وتتبتشتر بتفتتترة تتدريتبتة ثترة
إعتتتتتتتادت التتتبتتتدايتتتات عتتتلتتتى التتتتتتتعتتتثتتتر والتتتتتتتختتتبتتتط
واإلضطراب  ...وكذا الحال هنتا تي بتالدي تنتهتايتة

مشوار الدراسة الجامعية مرتبطة ي كل هن بتبتدايتة
التخبط والركض وراء رص التعتمتل الشتحتيتحتة متن
جهة وبناء مفتقبل وخبرة عملية من جهة أخرى .تي
مثل هذه النروف تكون التفترص التتتدريتبتة متكتفتب
ومبتغى للخريجين ،لر ع أرصدة التختبترة واإلقتتتراب
من واقع الحياة العملية وتوسيع نطاق عالقات العمتل،
لطالما كانت نقطة بداية معتبرة يلو بها كتل متن بتدأ

طريق نحو المهنية حديثا.

ومفيدة.
في البدء طلب مني إرستال الفتيترة التذاتتيتة بتعتدهتا
بيومين أُجريت لى معاينة مع مفؤول التتتدريتب تي
المركز المهندس /المعتز عبدالكريم  ،لفتتني الشفا ية
التي يتم بها قبول المتدربين المبنية على الكتفتاءات ،
في كثير من المؤسفات تتكتون متثتل هتذه التفترص
التتتتتدريتتبتتيتتة ِحتتكتترا عتتلتتى التتعتتالقتتات والتتمتتعتتارف
والوساطات .بعد إجتيازي للمعاينة وقبولي كمتتتدرب
ي المركز تم إطالعنا على طبيعة العمل ي المركز
عبر عرض تقديمي من مفؤول التدريب وضح تيت

كواحدة من هؤالء المبتدئين ي الحيتاة التعتمتلتيتة بتعتد

رسالة المركز والمشاريع الفابقة والحالتيتة والتمتهتام

تخرجي من جامعة الخرطوم قفم الهندسة الكيمتيتائتيتة

التي ستُوكل إلينا ،وتم تفليم كل واحد من المتدربتيتن

ي العام 6104م وإنخرطت ي الحياة العمتلتيتة بتكتل

مكتب وجتهتاز وإدراج بصتمتتت لضتبتط التحتضتور
واإللتزام  ,وكل هذه األشياء أٌشيد بها يندر أن توجتد

التدريبية تعتبر صيدا ثمينا بالنفبة لي عتلتى إختتتالف

مثل هذه الميزات ي الفرص التدريبة.

تخبطاتهتا  ،وكتمتا كترت آنتفتا تقتد كتانتت التفترص
مجاالتها ،مجال الهندسة الكيميائية مجال واستع جتدا
يتقاطع متع التكتثتيتر متن التمتجتاالت اآلخترى ويتهتتتم
بتتختصتصتات كتثتيترة متثتل الصتنتاعتات التتتحتويتلتيتة
والبترولية ،الطاقة ،البيئة ،الماء وغيرها ،وكل خريج

عملت ي مشروع رصد حركة اإلطماء ومشتروع التري
الفيضي ي القا)  ,كانت طبتيتعتة التعتمتل تشتمتل إجتراء
إختبارات وتحاليل معملية  ،ومعالجة البيانات وتتحتلتيتلتهتا
ومناقشتها وكتابة التقارير ،إكتفبت خالل عملي ي هذين

هيدروليكا

42

أغسطس 0202م
المشروعين كثيرا من المهارات وتعاملت مع عدد متعتتتبتر

لك لنففي بل لترحيبهم وحفُن معاملتِتهتم وأنتا أعتتتبترهتم

من األجهزة المعملية وأتقنت إستختدامتهتا  ،إضتا تة لتذلتك

إضا ة حقيقية لحياتي تضتاهتي متاإكتتتفتبتتت متن ختبترات

إلتحقت بتكتورس عتن GIS & Remote sensing

ومهارات.

وأتيحت لي رصة تطبيق متاتتعتلتمتتت ُ تي مشتروع التري

من األشياء المميزة والجديدة عل ّى والتي تفتتتحتق التذكتر

الفيضي ي القا).

واإلشادة وتميز بها مركز البحوث الهيدروليكية المتتابتعتة

بالنفبة إل ّى كتمتهتنتدس كتيتمتيتائتي كتانتت طتبتيتعتة التعتمتل

الدقيقة لما يقوم ب المتدربين قد كان لِزاما علينا ي نهتايتة
كل شهر أن نكتب النشاطات التي قمنا بها ومتا أٌنتجتز متن

المياه حيث نهتم بالماء من نواحي "معالجة المياه ،التنقيتة،

مهام وخطة العمل للشهر المقبل وتفلم لمفؤول التتتدريتب

التحلية والطرق المختتتلتفتة لتكتل لتك ،إضتا تة لتمتعتالتجتة

وتعرض على مدير المركز ،الرقابة والمتابعة أمتر متهتم

مخلفات المياه من الصرف الصحي والصرف الصتنتاعتي

ي كل مؤسفة و شلها يترتب علي الكفل والتخا ل ومتن

ومايتعلق بالتحوالت الفيزيائة والكيميائة التي تجرى للمياه

ثم شل المؤسفة  ،إضا ة للتقيم الشهري هتنتالتك إجتتتمتاع

ي مختلف الصناعات " وكل هذه األشياء لم تكن مضمنتة

األداء الشهري لمتابعة سير المشاريع ومتنتاقشتة التقتضتايتا

ي عمل ودراسات المركز يما عتدا التدراستات التحتديتثتة

األخرى.

التي كانت تهدف إلى إختبار جودة الميتاه تي التعتديتد متن

من ضمن النشاطتات التمتمتيتزة تي التمتركتز الفتمتنتارات

اآلبار شملت جميع آبتار ود متدنتي ومصترف ود متطتر.

الشهرية التي تقدم مواضيع علمية مختلفة وتناقش من كتل

ويمتلك المركز األجهزة والمواد الآلزمة إلختبارات الميتاه

الكادر البحثي الذي يلتزم ويحرص علي الحتضتور ،تهتي

ومعر ة تركيز األمالم يها  ،وأنا أعتبر كتل هتذا إضتا تة

مفاحة إلكتفاب معتلتومتات جتديتدة ومشتاركتة التختبترات

حقيقية لعمل المركز لكن أتفائل ما إ ا كتان التتتوستع تي

والتجارب بين الباحثين وتُتبتقتى جتذوة التبتحتث واإلطتالع

مثل هذه الدراسات يتماشي مع رؤية ورستالتة التمتركتز ام

والفؤال واإلستففار والمناقشة متقدة ي التنتفتوس ،تكتمتا

أنها ستخرج ب عن مفاره!.

قلت آنفا بيئة العمل ي المركز وطبتيتعتة التعتمتل التبتحتثتي

بيئة العمل ي المركز بتيتئتة متحتفتزة تقتد وجتدت نتفتفتي

تجعل الفرد ي حالة حماس دائم للتعلم والتعليم .

محاطة بأشخاص لديهم شغف بالعلم و ي ستعتي دائتم ألن

ختاما لقد كانت ثمانية أشهر بحفاب األيام ولكن بتحتفتاب

يخطو قدما ي طريق العلم متتتعتاونتيتن ومتتتكتاتتفتيتن  ،لتم

اإلضا ات والخبرات كانت أكثر من لك بكثير ،ويمكنتنتي

يحدث أن إحتجت إلى مفاعدة أو معلومة وبخل على أحتد

أن أقول وبكل ثقة أنها كانت ُمرضية جدا وإستفدت خاللها

دائما ماكنت أجتد التحتمتاس ومتد يتد

التتكتتثتتيتتر وآلزلتتت أستتتتتفتتيتتد وأتتتعتتلتتم متتن متتركتتز التتبتتحتتوث

العون من الجميع إبتتداءا متن التعتمتال والتفتنتيتن إنتتتهتاءا

الهيدروليكية تلك المؤسفة التعتريتقتة التتتي تفتاهتم وتتقتدم

باإلدارة .دائما ما أشعر باإلمتنان تجاه الكثيرين هتنتا تمتن

الكثير من العون العلتمتي لتوزارة التري وكتل متا يتختص

قدم إليك زمن ُ وأعطاك من ِعلم قد أجتزل تي التعتطتاء،

مجاالت المياه ي الفودان  .وكلي سعادة بأن أتتيتحتت لتي

إضا ة إلى لك البيئة اإلجتماعية المريحة لم أحتتاج إلتي

هذه الفرصة ألكون جتزءا متن هتذه التمتؤستفتة التبتحتثتيتة

زمن طويل لدندماج والتعرف علتى التجتمتيتع وال أعتزى

المرموقة.

والمشاريع بعيدة بعض الشيء عن إختصاصي ي متجتال

منهم بل علي العك
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To date, the hydro-politics of Nile water

with the minimal informal water diplomacy

has entered a new phase in which the coun-

consideration, which is a challenge for suc-

tries are having issues to cooperate in the

cessful negotiation and establishment of a

utilization and to benefit from the shared

permanent institutional setup that verifies

water resources. Consequently, the states

and enforce mechanism to commit and

are trying to use water diplomacy ap-

bind countries for treaties.

proaches that are not supplemented by the

international water laws to suit their interest,

The result of the study carried out in the
respective countries towards the challenges that hindering the cooperation in the
Eastern Nile indicates common issues
concerning the information sharing, lack
of commitments and willingness for devel-

oping benefit-sharing projects. Nevertheless, the water diplomacy that has been
practiced does not address the interest and
demand of all the riparian countries,
which led the riparian countries to pursue
unilateral development of the Nile Waters.
The EN countries are giving less weight on

the role of water diplomacy and its importance that can resolve the disputes regarding sustainable management and development of Nile waters. Additionally, the
EN countries are trying to reach to cooperation using the formal water diplomacy
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Water Diplomacy & Cooperation Challenges
in the Eastern Nile Basin
Ali Mohamed A. Elhaj , )M.Sc.(
Researcher in Water-Diplomacy & Hydro-Policies

Water is the resource that will determine
the wealth, welfare and stability of many

countries in the twenty-first century. On
the other hand, Water diplomacy plays a
vital role in the negotiation and management of a shared resource such as multifaceted trans-boundary river networks.
It has a significant impact on cooperation among water resource sharing na-

tions and countries.
The Nile is the longest river, which travels
along 00 countries including Burundi, Congo, Egypt, Ethiopia, Eritrea, Kenya, Rwanda, South Sudan, Sudan, Tanzania and
Uganda. It has many tributaries grouped

such as climate change, inadequate water

into two major sub-basins:

storage, and lack to cope with extreme

Eastern Nile

events and related. On the other hand, Ag-

and Equatorial Lakes.
The population growth in the Eastern Nile
results in a rapid increase demand for utilizing water, which is mainly taping to the
Nile River.

riculture is the backbone for most of the
Eastern Countries and irrigated agriculture
and energy considered as the primary driving force for enhancing food and nutrition
security.

The EN countries are primarily focusing
on satisfying the current need and demands
with less emphasis on the long-term effect
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Sudan and the countries should prepare
for the potential negative and positive

Year

Annual flow )Million
m3(

impacts over the coming year July

0269

34028.2

0263

41942.2

0264

48646.2

0262

47772.7

Average

49707.8

6161 to June 6160 .
Specific implication on Sudan:
In Sudan, a higher discharge is expected

Table 0. Annual flows at Malakal station
during the early 0261s

Fig. 4. Submerged hydro-met station around
Lake Kyoga, in Uganda.

this year July 6161 to June 6160 , if the
high rainfall episodes continue and the
release from Lake Victoria at Jinja remains the same. The long annual mean

Fig. 2. Boundries of Lake Victoria and Victoria Nile Subbasins.

flow at Malakal station in Sudan is
around 01 Milliard m0. However, during
the early 0021s it experienced high flows
with the peak during 0024 41.244 Milliard m0 , as shown in the table 0.
Navigation on the White Nile in Sudan is
expected to enhance. The power generation on Merwe Dam is expected to in-

crease.
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Fig. 6. Victoria Nile Subbasin rainfall in the recent months compared to the average.
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Historical and current water level varia-

rently 2.60 to 2.45 Milliard m0/month com-

tion:

pared to a long term average of 6.2 Milliard

The Lake level rise in the early 0021s was a
result of abnormally heavy rains; in the last
six months of 0020, 6060 mm of rain were
recorded, nearly 011% higher than its aver-

m0/month.
General implications on upstream and
downstream Nile Basin countries:


Shoreline communities and businesses
in low lying areas in Uganda and Kenya

age value. Very high rainfall was recorded

have been severely affected, and some

during the first six

communities displaced. In addition,

months of 0026 0114 mm/year, about 51-

some infrastructure have been damaged

21% above average , and 0020 0400 mm ,

or made inaccessible while crops were

and 0024 0400 mm . As a result the lake

washed away.

levels rose by 6.5 m by 00240 which was
the historical highest level before 6161.



Hydro power generation at Owen Falls
Dam in Uganda has been affected by a

From 0024 onwards, Lake levels continued

number of floating islands resulting in

falling with some isolated increases e.g. in

temporary blackouts that sometimes af-

0016 and 0004/01 until they reached a

fect Uganda. The high velocity of the

minimum of 01.4 m in 6112. Due to the re-

flow from Lake Victoria tributaries and

cent heavy rains however by May 6161 the

the wind pushed the floating islands to-

water level had exceeded the historical

wards the only outlet. High persistent

mark and hit 00.46.

outflows are also causing river bank eroDischarge analysis:

sion downstream and risking collapse.

The discharge at Jinja, where the White



Nile commences, has been recorded since
0011

fected especially around Lake Kyoga.

01&00

. The average annual flow is ap-

The picture in Fig. 4. shows a Uganda

0

proximately 06 billion m 0041 to 6104 at

Government hydrological measuring in-

0

Jinja station in Uganda . The recent rise of
water level led to release of around 6411 to
0

6211 m /sec, which is around 614 to 665
0

million m /day respectively. By aggregating this amount to 01 days, the flow is cur48

Downstream communities were also af-

strument that has been submerged.


Higher discharges are expected this year
if the high rainfall episodes continue and
water levels remain very high. This will
have major impacts in South Sudan and
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anomalous behavior of the Lake system and
many studies have been carried out to un-

Fig. 5 also experienced high rainfall as
shown in Annex 0 Fig. 2 .

derstand the influence of these systems on
water balance of the Lake. The Lake surface receives a high amount of rainfall of
about 0511 mm,; However, 04.5% of this
amount evaporates, the remaining comes

from the 60 rivers that drain the catchment.
The annual evaporation rate from the Lake
surface is about 0051 mm.

Fig. 9. Lake Victoria Sub-basin rainfall in the
recent months compared to the average.

Recent rainfall variations:
In the recent months, Lake Victoria has ex-

The cause of these major increases in rain-

perienced rising water levels that have

fall in Lake Victoria Sub-basin was due to a

caused significant flooding impacts on the

positive

Lake shoreline communities in Kenya, Tan-

phase5,2,4 due to warmer sea temperatures in

zania and Uganda as well as downstream

the western Indian Ocean region, with the

communities near Lake Kyoga and Lake

opposite in the east Fig.0 . This resulted in

Albert. Based on analysis using the

the higher-than-average rainfall and floods

CHIRPS v6.1 dataset, the rainfall in Lake

in eastern Africa. The positive IOD occurs

Victoria exhibited above average rainfall

when the westerly wind weakens and the

since May 6100. A considerable increase in

easterly wind forms and allows warm water

rainfall in 6100 was experienced in October

to shift towards Africa. The 6100 IOD was

by 40%, in November by 52%, and in De-

the most extreme event over the past 41

cember by 44% compared to the long term

years1

Indian

Ocean

Dipole

IOD

.

average. Observed rainfall in 6161 increased in January by 10%, in February by
65%, in March by 40%, and in April by

00% compared to the long term average.
However May was less than the long term
average Fig. 6 . Victoria Nile Sub-basin
Fig.3. Positive Indian Ocean Dipole )IOD(8.
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Unprecedented 9191 rising water level of Lake
Victoria and the impact on Sudan
In the recent months, Lake Victoria has experienced rising water levels that have
caused significant flooding impacts on
Lake Shoreline communities in Kenya,
Tanzania and Uganda as well as downstream communities near Lake Kyoga and
Lake Albert. Dr Modathir Zaroug shares
some insight in the following article.

Dr. Modathir Zaroug

Lake Victoria is the largest lake in Africa
and the second largest freshwater lake in
the world0. The Lake is shared by Kenya
2% , Uganda 40% and Tanzania 50%

Convergence
Southern

Zone

Oscillation

ITCZ ,

El

ENSO ,

Niño/
Quasi-

while Burundi and Rwanda01 are also part

biennial Oscillation

of its catchment area which covers 014111

monsoonal winds, meso-scale circulations

km6. The main outlet for Lake Victoria is

and extra-tropical weather systems.

River Nile at Jinja before flowing through

These interactions are responsible for the

QBO , large scale

South Sudan, Sudan, Egypt and into the
Mediterranean Sea6. All the five countries
are members of the Nile Basin Initiative
NBI . The Lake has a surface area of
around 20,111 km6 Fig.0 . It means when
Lake rises by 0 m, the volume increases by
20 Milliard m0.
Lake Basin Climate:

The diurnal, seasonal and inter-annual variability of Lake Victoria and East Africa
generally climate result from a complex
interaction between the Inter-tropical
50

Fig. 0. Lake Victoria Sub-basin and its subcatchments4.
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and five sub-features that were found to adequately represent flexibility in spate irrigation systems. The conceptual framework
confirmed that the infrastructure of traditional spate irrigation is most flexible to
handle unpredictable high, low and untimely flood events. However, this flexibility

comes at the expense of higher maintenance
Figure 3: Untimely maintenance activities in
GAS scheme during season 9104.

and rebuilding costs. Modernized systems

pared to other strategies. It could save 41%

but less costly to maintain. Flexibility in

of the current application time during large

managerial decisions and farmer participa-

flood seasons, and 61% during medium

tion are essential in modernized systems to

flood seasons. This shows that a revision of

be able to cope with uncertainty.

irrigation schedule to a more adaptive flexi-

A key contribution of this research is the

ble approach with improved field layout of

development of methodological frame-

large sized fields is vital for improving irri-

works for the assessment of risks and cop-

gation performance and equity. This can al-

ing strategies in spate irrigation systems.

so save irrigation water to be used for

Proper assessment of risks and coping strat-

downstream fields that currently receive too

egies lead to effective measures which can

little water. Improved field design is simple

enhance irrigation performance and equity.

and easy to implement through longitudinal

This

earthen bunds that divide the field into two

trapped in poverty and illiteracy.

with concrete structures are least flexible

sub-fields.
A conceptual framework to assess flexibility in spate irrigation was developed and
applied to different types of spate irrigation.

The framework consisted of four principle
questions, eight main flexibility features
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late floods. Findings showed that farmers,

most effective measures by farmers were

WUAs and system managers perceived the

soil and crop management practices such as

risks from floods differently. The farmers

pre-tillage, summer tillage and change crop

were primarily concerned by low floods

choices. Effective measures practiced by

which could lead to water shortage to their

WUAs include land clearance, heightening

crops Figure6 .

of field embankments, and risk sharing decisions on land and water allocation. The

most effective strategies by water managers
were timely maintenance of river embankments and intakes Figure 0 , flexibility in
system operation and water allocation decisions. Unfortunately, the most effective
measures were not the most adopted ones.
The level of adoption is primarily related to
Figure 9: Farmers’ perception of risk sources.

WUAs were more disturbed by untimely
floods which could disrupt scheduling and
maintenance. The system managers were
most troubled by high and potentially destructive floods, leading to damage of in-

takes and main canals. The poor state of the
infrastructure, lack of proper maintenance
and suboptimal operation aggravated the
consequences of unpredictable flows. Consequently, the resultant impacts were low
crop yields and highly variable crop production and irrigated area.
The effectiveness of existing coping strategies was evaluated based on practices by
farmers, WUAs, and water managers. The
52

the capacity to implement the measures
without outside support. Apparently, the
most effective measures need outside support. The research findings highlight the
importance of governmental support in land
preparation activities and the facilitation of
the private sector involvement in the
maintenance activities.
The performance of three locally developed
strategies for on-farm field design and water application were evaluated, namely;
time management strategy, improved field
design with time management strategy and

improved field design with flow management strategy. The adoption of improved
field design with time management strategy
resulted in the highest performance com-
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that perform better with respect to the se-

tion system. Results showed that the main

lected criteria.

source of risk is the extreme variability of

Third, locally developed pr actice for onfarm improvements were investigated using
field experience based on actual practice of
continuous irrigation of a large sized-border
field 1,411 m×511 m , continuously irri-

gated for 65 days but also under alternative
designs and irrigation times. Alternative
flexible operational and field design scenarios were simulated for high, medium and
low floods using the hydrodynamic model
WinSRFR 4.0.0. Irrigation performance of
different combinations was then examined
using application efficiency, distribution
uniformity, and adequacy criteria to obtain
the best performing scenario. Last, As flexibility of management decisions and actions
were a defining feature in coping with risks
in spate irrigation systems, we developed a
conceptual framework for flexibility con-

rainfall, causing unpredictable flows regarding volume, timing and duration. The
farmers, WUAs and system managers perceive the risks from floods differently. The
farmers are primarily concerned by low
floods, while the WUAs are more disturbed
by untimely floods. Figure “a” illustrates
farmers’ perception of risk sources. The
system managers are most troubled by high
and potentially destructive floods. The poor
state of the infrastructure, lack of proper
maintenance and suboptimal operation ag-

gravate the consequences of unpredictable
flows. Consequently, the result is low and
highly variable crop production.
The SPRC is a useful framework for

an-

alyzing risks at different spatial scales and
for different stakeholders in spate irrigation
systems.

sideration in spate irrigation systems: tradi-

Due to limited knowledge and lack of flash

tional, improved traditional and modern-

flood forecasting systems, water supply to

ized. This was based on literature review,

the irrigation system

primary data from field observations in Sudan, Ethiopia and Yemen, reports, specialized web-sites, and regional workshops.

was unpredictable with regards to volume,
timing and duration. Observations of flood
events in historical records of hydro-

The SPRC was a useful framework for ana-

climatic data were categorized based on

lyzing risks at different spatial scales and

stakeholder’s perceptions on threshold val-

for different stakeholders in the spate irriga-

ues for low, high, short, extended, early and
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0- to study the main elements of uncertain
water supply risks that have significant impact on irrigation performance, 6- to evaluate the strengths and limitations of local
coping strategies and practices, 0- to identify alternative locally feasible measures at
field level that would address the different
level of hydrological events to mitigate waFigure 0: The study area

ter supply risks and enhance irrigation performance, and 4- to establish a conceptual

Second, the effectiveness of adaptation

framework for flexibility consideration on

strategies was evaluated using the mDSS4

spate irrigation systems to cope with varia-

The MULINO Decision Support System

bility and uncertainty of water supply.

tool which is based on the Driving force-

The research framework developed and applied in this study followed a series of
steps. First, a novel approach was developed for risk assessment using SPRC
Source-Pathway-Receptors Consequence
model. We re-framed the SPRC model,
originally developed for description of

Pressure-State-Impact-Response

DPSIR

framework. Using data from interviews
with 010 randomly selected farmers, 04 water user associations WUAs , and 4 system
water managers in the Gash spate irrigation
system in Sudan, we compared the effectiveness with the rate of adoption.

coastal flooding, in the context of a flood

The mDSS4 tool evaluated the current strat-

risk in spate irrigation system located in

egies presenting a logical sequence from:

semi-arid regions in Sudan. The SPRC
model, building on primary and secondary
data, assisted in a insightful comprehension
and description of the sources of risks,
propagation pathways, risk perceptions and
consequences for the farmers, water user
associations and water managers in the
GAS during high, medium and low floods.
54

0

identification of issues and problem

structuring within a cause-effect environment; 6 identification of the existing adaptation strategies in terms of the DPSIR
framework; 0

selection of the evaluation

criteria and indicators; and 4 choosing the
most effective measures in each strategy
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Risks and Strategies to Cope with Uncertain
Water Supply in Spate Irrigation –A summary
Spate irrigation is a flood-based irrigation, a
special type of irrigated agriculture that has
been practiced in arid and semi-arid regions
for centuries. The irrigation is based on diverting into the low lands the highly variable
and unpredictable flash floods from valleys
and ephemeral riverbeds using gravity force.
This allows moisture storage in the soil proDr. Eiman Fadul

file to be utilized later for crop production.
Irrigation systems are frequently exposed to
the impacts of climate variability and related
extreme events such as floods and droughts

in western Sudan and Gash River in eastern
Sudan.

which could result in large losses in agricul-

Generally, studies on spate irrigation sys-

ture productivity, assets and lives. Climate

tems are limited. Particularly in Sudan,

variability in spate system needs to be ad-

spate system have been neglected in nation-

dressed because of uncertain water supply

al development plans and strategies. In ad-

and associated risks. Flood risk management

dition, risk management in poor rural com-

helps farmers and policy makers in spate sys-

munity systems, such as spate irrigation

tem to better cope with climate variability

system in arid and semi-arid zones, has not

and to develop relevant adaptation strategies

been adequately addressed in the literature.

that enhance irrigation performance and
hence crop productivity.

The main objective of this research is to assess the main sources of risk and coping

In Sudan spate irrigation has been practiced

strategies for uncertain water supply on

for many years and developed in many areas

performance of Gash Agricultural scheme

around ephemeral streams such as Khor
Baraka in far eastern Sudan, Khor Abu Habil
55

GAS in Sudan Figure 0 . With this aim, a
number of sub-objectives were defined:
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6. Comparison of reservoir releases with

from MDEC flow series are higher than

downstream stations:

other time series, Figure 0 below.

To reconfirm the reservoir releases time se-

Keddain Station is located on the Main Nile

ries, computed flows at Elhesai were com-

about 065 km downstream Dongola. The

pared with downstream stations at Dongola

station was established in 6114. The dis-

and Keddain. Dongola station is located

charge measurements were not regular, an-

about 621km downstream Merowe dam.

nual flows at Keddain for the years 6114

Measured discharge data for 6110-6106,

and 6111 were used in the validation of

was used for deriving the discharge rating

Elhesai and Dongola series. The result

curve for Dongola station. Computed dis-

shows an agreement between the computed

charges at Dongola were compared with

annual flows at Keddain and that from for

reservoir releases at Elhesai after deducting

Dongola station after deducting abstraction

the abstraction and evaporation losses in the

and evaporation losses in the reach Dongola

river reach. The results show an agreement

- Keddain. The average difference between

of the annual computed discharge at Don-

computed annual discharges and water bal-

gola and that computed from HRC series.

ance for Keddain is 6%.

The average difference between the two se-

The study team: Younis A. Gismalla, Amgad

ries is 6% and the maximum is 2% in year

A. Khalifa, Khalid E.A. Hassaballah, Hiba Amin

6101. The annual discharges computed

Musa, Ebba Emad eldin, Abubaker M. Abdel
Rahim, Yasir A. Mohamed.

Figure 2: Annual flows at Dongola and Elhesai )9112 – 9106(
56

Hydraulica

August 0202
be 0%, which is acceptable.

Year by year rating curves were also plot-

The daily measured discharges at Elhesai

ted for Elhesai station which gave better

station covered the period 6110 – 6102.

rating equations having a coefficient of de-

The screening and quality checks proce-

termination R6 > 1.00. The annual rating

dures, in 0 above, were applied for screen-

curves didn’t show a clear pattern of the

ing the data for errors, missing data and

rating curve at the site. Hence, it can be

outliers of the releases of Merowe dam.

concluded safely to use the average rating

The screened stage-discharge data was

curve.

then used for deriving an average discharge

Using the two derived rating curve equa-

rating curve for Elhesai station. An average

tions the daily, 01-day averages, monthly

rating curve for the whole measurement

and annual discharges at Elhesai were com-

period may reflect stability of cross section

puted from the recorded daily gauge

at the measuring site. The rating curve is

heights at the station. The computed dis-

shown in Figure 4. The figure suggests two

charges were then compared with corre-

consecutive rating curves meeting at

sponding values obtained by MDEC for

h=04.40 m. The equations of the two rating

Elhesai. The comparison showed no signif-

curves are as follows:

icant differences between MDEC and HRC

Q (m3/s) = 147.9(h-3.49)1.621, for h≤14.49

values at medium to lower discharges.

m……………………………………………….……….. (2)

However, there are some differences at
peak discharges, Figure 1.

2

R =0.98
Q(m3/s) = 46.18(h-3.49)2.105, for h≥14.49
m……………………………………………….……….. (3)
R2=0.93

Figure 8: Computed daily discharges at
Elhesai for the year 9100.
Figure 7: Rating curves for measured discharges at
Elhesai )9112 – 9106(, h1=3.42m
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at Barbar as well as Tabya plus releases

The following conclusions are drawn:

from elGirba. Tabya station is located in the

0. Elkuro MDEC measured and computed

Main Nile downstream Khartoum and

by MDEC is correct, and matches river

elGriba releases comprise the flows of the

flows at Tabya + elGirba d/s . Only

Atbara river. Comparison of discharges

year 6102 shows relatively a bigger dif-

computed by HRC for Barbar station those

ference of 2%.

computed by HD show consistent underesti-

mation of HD discharges by about 5%. In
general, the results show that the differences are small <5%.
The maximum difference occurred at Barbar HD of 00%, Figure 5 & 2.

6. Barbar HRC is correct RC derived annually , matching the flow Elkuro and
Tabya + elGirba d/s . Only year 6104
shows relatively a bigger difference of
00%.
0. Barbar HD shows relatively higher %
difference compared to other stations.
4. So it can be concluded that, except for
the RC derivation by HD at Barbar, the
flow measurements, and rating curve
procedure in all stations is reliable.
5. Therefore, Elkuro HRC or MDEC data

Figure 2: Computed daily discharges at ElKuro and upstream stations for 9103

can be used for water balance computa-

tion for Merowe reservoir.
2. Validation of reservoir releases time
series
Merowe reservoir releases are monitored at
Elhesai station on the Main Nile near Noari
village about 01 km downstream Merowe
dam. Discharge measurements are made

three times a week using ADCP.
Figure )6(: annual time series of the inflow stations
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The average difference of the check measurements conducted by HRC was found to
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The derived rating curve equation for Elkuro was then used to compute daily discharges from recorded gauge heights at ElKuro
station. The computed daily, the 01-days
averages, monthly and annual discharges at
Elkuro were then compared with the corresponding values obtained from MDEC and
Figure 0: Rating curve for ElKuro computed by
HRC for the period 9112 to 9106

HD. The comparison showed no significant
differences, Figure 0 &4.

The derived rating curve at ElKuro station
was smooth for the whole measurement period and doesn’t show any shifts caused by
morphological changes at the cross section.
The derived rating curve was compared
with the average rating curve in use by
MDEC as shown in Figure 6. The two rating curves are identical. Therefore, it can be
concluded that, the procedure in use by the

Figure 3: Computed daily discharges at ElKuro
for 9106

MDEC to derive rating curve is very good.

Figure 4: Computed annual flows at ElKuro station 9112-9106
Figure 9: Comparison of Elkuro rating curves
derived by MDEC and HRC for the period
9112 - 9106

4. Comparison of inflow time series with
upstream stations
To reconfirm the inflow time series river
flows at ElKuro were compared with those
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6. Water balance study using inflows, vali-

tion, evaporation losses, and outflow from

dated release, estimated evaporation and

the reservoir. In this section we start with

most recent bathymetric survey results.

the validation of inflow time series.

0. Development of a user interface to facili-

The inflow to the reservoir is monitored at

tate the daily operation of the reservoir.

ElKuro station by the MDEC. However, it

A series of articles will be published in
HRC Newsletter to cover all the components of this study. This is the first article of
the series and covers the data collection and
the validation of reservoir inflows and releases.

is also monitored at Barber Station, by the
DIU. The upstream stations which can pro-

vide checks to the inflow time series are
Main Nile at Tabyaa, and Atbra flow downstream Khashm elGirba dam KED . Discharge measurements are made three times
a week using Acoustic Doppler Current

9. Data collection:

Profiler ADCP equipped with GPS. The

A huge number of data was collected for

discharge

this study. The collected data includes hy-

ElKuro has been checked using ADCP

drological

discharges, water levels,.. ,

equipment from HRC. The average differ-

gates characteristics specifications, dimen-

ence of the check measurements was found

sions

to be -0.5%, which is acceptable.

equations

meteorological

data

measurements

procedure

at

evaporation, air temperature, pressure,.. ,

The collected measured discharges for

reservoir operation e.g. daily gates open-

ElKuro station covering the period 6114–

ings, power generated. A limited number of

6102, were first screened for errors, missing

discharge measurements were conducted

data and outliers. The validated discharge

for the inflows at ElKuro and releases at

data was then used to derive the discharge

Elhesai.

rating curve at ElKuro station. The rating

3. Validation of reservoir inflow time se-

curve of Q versus h-ho is represented by

ries

Eqn. 0 and Figure 0 below.

The core objective of this research is to ver-

ify the water balance of Merowe reservoir.
Therefore, it is a pre-requisite to first, verify reliability of all components of the water
balance, that is inflow, level volume rela60
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Water Balance Study and Validation of Reservoir
Releases for Merowe Dam
Validation of Merowe Dam inflows and releases
0. Introduction:
Merowe Dam is the largest dam in Sudan
in terms of reservoir capacity and hydropower generation. The dam is located on
the main river Nile, about 051 km north of
Khartoum near 4th cataract near Merowe
town in northern state. It is a multipurpose

Associate prof: Younis A. Gismalla

dam with a reservoir capacity about 06.5

and Validation of Reservoir Releases for

km0 and surface area ranges from 111 km6

Merowe Dam. The main objective of the

at maximum level up to 051 km6 at low

study is to accurately validate all compo-

level. Reservoir extents 044 km down-

nents of the water balance of Merowe res-

stream of dam, the dam is equipped with

ervoir, specifically:

ten Francis turbines 065 MW each. Accu-

0. Validation of reservoir releases comput-

rate reservoir water balance is a very cru-

ed by gates' equations, against dis-

cial for water resources management is-

charge measurements downstream at

sues. It is needed for proper operation of

Elhesai station,

the dam to achieve optimum utilization of
the Nile water resources in the northern area. This will result in strengthening the water management decision-making by assessing and improving the validity of operation scenarios and management strategies.
Realizing this importance Merowe Dam
Electrical Company MDEC has request
HRC to conduct a study on Water Balance
61
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The research work on the Blue Nile water resources management, joint projects and
cooperation issues are highly recommended to be continued in the framework of the
NBI or by bilateral institutions for the benefits of the riparian countries.
L
o
c
a
ti
o
n

Results of SCII: Expected flows’ condition after heightening for
two conditions )with and without irrigation developments(
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data available, can give a good chance for

due to Roseires dam heightening, so this

close inspection of the data quality and

vital key site should be replaced by a

quantity , and can simulate the operation

representative one.

of hydraulic structures.




The performed simplified water balance

river flows as well as for accurate esti-

based model seeks appropriate quality

mates of water withdrawals and relevant

of data to be edited for good level of

losses all through the river’s system is

performance. It is recommended to im-

highly recommended.

prove its applicability for future work.


Khartoum station has shown unrealistic
results due to its data quality. This is

ble water and close following up to the

supported by other literature sources.

start of the recession period on the Blue

Hence, it is recommended to check the

Nile after the flood peaks diminish can

performance of this vital site and its via-

provide stakeholders with a clarified im-

bility to reveal realistic data. It can be

age of all supply-demand components to

corrected by using the data of Tamaniat

set appropriate programs of high effi-

station and downstream Jebel Aulia dam

ciency. The established water balance

which is found to be more relevant to

model is recommended to give a good

Sennar data.


The runoff gained within the reach from

Blue Nile recession period.

Roseires to Sennar is highly recom-

Adaptation of appropriate regulation

mended to be subjected to analytical

rules for Roseires Dam to be filled to its

study.

capacity is highly recommended once
upstream developments





Early evaluation of the probable availa-

framework for future planning of the



Establishment of realistic data base for

e.g. GERD



The third scenario considering GERD
proved to facilitate expansion of Sudan's

have become a reality. Also, the adopted

irrigated areas by up to two million fed-

regulation rules for the emptying period

dans during the dry season. It is highly

should be carefully studied specially for

recommended to conduct in depth stud-

total recession flows below 1 km0 at Ed-

ies relevant to the expected future agri-

deim station.

cultural developments.

As the location of Eddeim station would
definitely be inundated by the backwater
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Results showed that the average annual wa-

the computing of the hydropower genera-

ter withdrawal was estimated at 01.4 km0

tion.

0025-6111 based on in depth water balance computations. Analytically, the recession flow was computed at 04% of the total
annual flows. Three scenarios were built
and run via a developed simplified frame-

work of water balance SWBM in order to
analyze the river flows regime in the recession period. RIBASIM model was used to
validate the scenarios-based results besides

The first scenario “running business as usual” resulted in a water deficit of more than
one km0. The second scenario evaluated the
impact of Roseires heightening of 01 m,
managed to secure an additional expansion
of 1.60 mha in irrigated areas under the
current total recession flow ≥ 1 km0 . The
third one “projected impacts of the Grand
Ethiopian Renaissance Dam GERD in
Ethiopia” resulted in increased recession
flows by a factor of four, enabling a future

development up to 1.14 mha in irrigated
areas, i.e. a total water use of 00.24 km0
during the recession period. This study concluded that a considerable amount of waters would be available during the recession
period after Roseires dam heightening and
as consequence of the regulation effect of

the GERD to satisfy the needs of proposed
development projects. Also, improvement
in hydropower generation is recorded up to
01% in all years under study with exception of year 0014 compared with the condition before heightening.
Study recommendations are listed as follows:


The water balance computations are recommended for system simulation studies
because they are simple to apply, can
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Use of the Blue Nile Water in the Sudan after Roseires
Heightening and GERD Construction with Special
Emphasis on the Agricultural Development
The flow pattern of the Blue Nile is characterized by its seasonality, ranging in 0-055
Mm0/day on average. Above 11% of its average annual yield 42.2 km0 at Eddeim,
0025-6111 comes in only four months
July-October ,

with

limited

recession

flows November-June . The water stored
from the previous flood season in Roseires
and Sennar reservoirs 2.0 km0, after Ro-

D. Amira A. A. Mekawi

seires heightening is essential to the irrigated agriculture.
The objectives of this research were to
evaluate the past use of the Blue Nile waters and to assess the impact of different development and management options on ag-

ricultural water use, especially during the
recession period. Collected data consisted

Calculated water use )0262-9118( versus irrigated areas

of times series flows 0025-6111 , irrigation abstractions and water losses. The data
quality and analysis were carried out using
the Spell-stat software. The analysis was
basically focused on the irrigation water use
the major consumer .
Schematic diagr;Vam of the formulated SWBM
of the Blue Nile system
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system in the T-A sub-basin, given the information on different operation scenarios prepared by the model of phase-0. The ultimate goal is to maximize benefit from water resources of the T-A sub-basin, both at national level Ethiopia, and Sudan , as well as at the
sub-basin level related to: efficient water management, particularly in the agricultural sector and improved catchment area management and safe deltas. Close consultation with the
main stakeholders, in particular policy makers from the two countries is key to incorporate the needs and restrictions to be raised by the riparian states. The project has been offi-

cially launched in April 6100, however a delay in execution of the inception workshop
and some activities of Phase 6 has occurred due to the political instability in Sudan during
the past year ,several administrative issues at EiWR the Ethiopian partner and the implications of the COVID -00 virus. The workshop is planned to be held as an online webinar
in the upcoming months to cope with the current restrictions due to the COVID -00 virus.

Figure 9: Group
photo of the
participants and
the honored
guests after the
opening remarks

Figure 3: H.E Dr. Osman Eltom
Minister of Water Resources and H.E
Ato Shiferaw Jarso the Ethiopian
Ambassador participating at the final
conference of the proejct

Figure 4: Photo of the organizing committee for
the regional conference of T-A and related
studies

66

Hydraulica

August 0202
The final project workshop was extended

cal media TV, Radio and daily newspa-

to be a regional conference on T-A water-

pers .

related studies, held in Khartoum on 64-62

The conference concluded by affirming

March 6100. The conference provided a

the needs to explore the possible institu-

platform to disseminate and discuss out-

tional set-ups for transboundary water

puts of the Tekeze-Atbara river basin sim-

management in T-A sub-basin given the

ulation project and enabled the wider com-

interesting results from T-A research pro-

munity of researchers working on the

ject.

Tekeze-Atbara and/or Nile Basin water related subjects to present and discuss their
research outputs. The third day of the conference was a field trip to the “Meroe Pyramids”, built around 4111 years ago, on
the Eastern Bank of the Nile, at 611 km
north of Khartoum.

key aspects of the project. Under the project, a short documentary was produced to
give more insight into the Tekeze-Atbara
sub-basin. The objective of the documen-

tary film is to spotlight the Tekeze – Atbara River, by giving information about the

The conference was attended by around

river itself, land, water and people living

061 people from the region and from other

in the basin.

countries as well, representing project
partners, stakeholders from the region; including the Minister of Water Resources,

Irrigation and Electricity MoWRIE of
Sudan, the Ambassador of the Democratic
Republic of Ethiopia in Sudan, representative of the ESTAC Ethiopia-Sudan Technical Advisory Committee , and representative of the Sudanese Embassy in Addis Ababa. In addition to participants from
various fields: academia, research community, policymakers, as well as practitioners. The event was widely covered by lo-
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The outreach communication represented

After successful implementation of phase0 of the project on modelling of the T-A
reservoirs system, it is time to answer the
reviewer question “what is next after mod-

el outputs” ? Therefore, the same organizations are now working on phase-6 after
receiving a generous grant of 051,024 €
from DUPC6 and extension of the project
up to June 6160 to implement a follow up

research .The research project aims to
identify and recommend designs of institutional set-ups that could lead to a more cooperative operation of the reservoir
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ne-tuning of the model, scenario analysis
of costs and benefits, and identifying
semi optimal operation strategy ies .
The main results of the scenario analysis are:


For the present condition of water resources development in the T-A subbasin TK5, UADC, KED , there is
negligible difference in hydropower

Figure 0: Locations of existing and proposed
dams in Tekeze Atbara sub-basin

generation, and irrigation water supply,
between

A river basin simulation model is the
main tool of analysis to respond to de-

and

non-

coordinated operation scenarios.


However, for the future T-A system

mands of irrigation, hydropower and en-

see figure 0 the coordinated operation

vironmental flow. The model was built

showed relatively more benefit for Su-

jointly by researchers from the two coun-

dan compared to non-coordinated sce-

tries Ethiopia and Sudan , as a pre-

nario. This will be a 0% increase in irri-

requisite for trust and confidence build-

gation reliability, though with an 1%

ing before interpreting model results. Ex-

reduction in energy. While the coordi-

perts from IHE Delft provided guidance

nated future scenario would reduce hy-

and facilitation during project implementation. The project was implemented

coordinated

dropower generation in Ethiopia by 0%.


over a period of about 6 years February

The river basin simulation model of the
T-A basin, which was built jointly by

6104 to March 6100 .

researchers from the two countries is a

In the last stage of the project, the joint

valuable asset to be used for further re-

modelling team of Ethiopian and Suda-

search in the basin.

nese modelers spent the last four month



The capacity and trust among research-

of the project together working on a uni-

ers from the sub-basin has been

fied river basin simulation model of the

strengthened.

whole basin. The main activities were fi-
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River basin simulation for improved transboundary water management in the Nile: Case study of
the Tekeze-Atbara sub-basin
Tekeze-Atbara, is the third largest subbasin of the Nile, after Blue Nile and
White Nile. The sub-basin constitutes
about 5% of the Nile area and provides
about 04% of the total Nile flow 06
Bm0/yr . It is a transboundary basin
Researcher. Yasir Hageltom

shared between Ethiopia and Sudan with
a small area in Eritrea. Three dams were
built in the sub-basin, these are: Khashm

El Girba KED in 0022 and Upper Atbara Dams Complex UADC in 6105, in
Sudan, and Tekeze Five TK5 in 6101 in
Ethiopia, while several others are on the
drawing board. However, these storage
reservoirs are operated independently, not

Researcher. Sarah Seifeldin Hamad

necessarily because of conflicting interests, but possibly due to lack of infor-

Resources-Addis

mation of the added value of coordinated

EiWR-AAU and IHE Delft.

operation of the system.

Universit

The main objective of the first phase of

T-A simulation project is a research pro-

this project is to evaluate the costs and

ject funded by DUPC6 IHE Partnership

benefits

for Water and Development and con-

coordinated operation of the reservoirs

ducted jointly by researchers from the

system in the T-A sub-basin.

Hydraulics

Research

Center

HRC-

Sudan , the Ethiopian Institute of Water
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2.Conclusions:


The sediment samples have been analyzed using the combined sieve analysis
and the hydrometer test to determine
their grain size distribution.



The collected sediment samples from

Dongola and Khartoum station contain
no clay particles and have a specific
gravity of 6.25.


Figure 3: Grain size distribution for Dongola
station for the year 9102

The result showed that the particle distribution for the two stations for all the
months have the same trend.



The sediment sample from Khartoum for
April is pure sand, while the average
texture for other samples is 04% sand
and 22% silt



Eight month samples from Dongola are
pure sand, while the samples for the remaining four month have a texture of

Figure 4: Grain Size Distribution for Dongola
station )9106 - 9102(

40% sand and 60% silt.


Comparison of the average grain size distribution for the two stations is consistent with
former years 6102, 6104 and 6101.
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4.Results:

The particle size distribution for Khartoum

The total number of sediment samples col-

station has the same trend in the four years

lected during this season was 06 samples

6102-6100, Figure 6.

for each station covering the whole year
January - December . The trends in the
grain size distribution for both stations are
similar for all the months. The particle size
for Khartoum station ranges from 1.110
mm to 1.051 mm which means the texture
of the soil ranges from silt to sand and contains no clay particles. The average texture
of the collected samples is 04% sand and
22% silt. April sample is pure sand and
contains neither silt nor clay.

Figure 9: Annual average grain size distribution
for Khartoum station )9106 - 9102(

The collected sediment samples from Don-

gola station contain no clay particles. For
most of the year, 1 month, the sediment is
pure sand with particle size ranging from
1.12 mm to 1.655mm. For the remaining 4
month of the year viz. April, August, October and November the particle size ranges

from 1.110 mm to 1.051 mm which means
that the texture of the soil ranges from silt
Figure 0: Grain size distribution for Khartoum
station )9102(

to sand. These samples have a sediment
texture containing about 60% silt. The average texture of the collected samples from
Dongola is 40% sand and 60% silt and 1%
clay, Figure 0. The grain size distribution
for Dongola station this year coincides with
the average S-curve for Dongola for 61026100 .
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by the Nile Waters Directorate NWD .

0. Sieve Analysis is used for determining

The practice in NWD is to send monthly

the particle size larger than 1.120 mm.

bed sediment samples from the Nile River

This is done by allowing the soil to pass

at Dongola and Khartoum stations to HRC

through a series of sieves of progressive-

for analysis. The samples are analyzed at

ly smaller mesh size and weighing the

HRC laboratory mainly for determining the

amount of material collected on each

grain size distribution. This report contains

sieve as a fraction of the whole mass.

the results of the analysis of the bed sam-

6. Hydrometer test is used for determining

ples collected during the year, 6100, for the

the particle size that is smaller than

two stations of Dongola and Khartoum. In

1.120mm. Hydrometer analysis sorts

total 64 sediment samples were received

soil particles by size using the physical

and appropriately analyzed at HRC labora-

process of sedimentation. The principle

tory. The samples have been taken monthly

of hydrometer is based on Stockes’ law.

from each station. The grain size distribu-

0. Sieve and hydrometer analysis are com-

tion and texture were compared with those

bined to define the grain size distribu-

of former years 6102, 6104 and 6101, to de-

tion of soils having both coarse and fine

tect if any changes took place in the sedi-

grains.

ment texture.

The sediment texture is determined using

9.Objectives:

the AASHTO Soil Classification System as

The main objective of the bed sediment

follows:

samples analysis is to determine the grain



Clay is < 1.116 mm

size distribution and soil texture for the col-



Silt is 1.116 mm – 1.120mm

lected sediment samples.



Very Fine Sand 1.120mm - 1.00 mm .

3.Data Analysis:



Fine Sand 1.00 mm - 1.65mm

There are two separate procedures for ob-



Sand >1.65mm

taining the grain size distribution of the

The results of the analysis of the received

soils viz. sieve analysis and sedimentation

sediment samples for Khartoum and Don-

analysis known also as the hydrometer test.

gola stations during 6100 are shown below:

The two procedures are explained below.
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Nile Sediment Samples Analysis Khartoum
and Dongola stations 9102
Prepared for the Nile Waters Directorate

Executive Summary
Continuous monitoring of the Nile sediment
is conducted by the Nile Waters Directorate
of MOIWR. Khartoum and Dongola are the
key stations for monitoring riverbed sedi-

Associate prf. Younis A. Gismalla

ment. The sediment samples are collected
monthly from the Nile River at Dongola and
Khartoum. The collected 64 sediment samples
from the two stations are analyzed at HRC
lab. The samples covered the period January –
December 6100. The samples were analyzed
at HRC laboratory mainly for determining the
Eng. Maather M. Omer

grain size distribution. The process of determining the grain size distribution includes

0.Introduction:

both the sieve analysis and the hydrometer

Sediment is an essential integral and dynamic

test. The results showed that the collected

part of any river basins. The transported mate-

sediment samples from both Dongola &

rial is called sediment load, which is trans-

Khartoum stations contain no clay particles.

ported as either suspended load or bedload.

The sample from Khartoum for April is pure

The grain-size distribution of the river sedi-

sand i.e. no clay no silt. The average texture

ment is one of the most important properties

of Khartoum samples is 04% sand and 22%

of the sediment that controls on hydrodynam-

silt. Eight month samples from Dongola are

ic conditions and river morphology. Suspend-

pure sand, while other four month texture is

ed sediment in the Nile and its tributaries is

40% sand and 60% silt and 1% clay.

monitored by the Hydraulics Research Center,
while bed sediment properties are monitored
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Lower sediment loads for the same river

those measured downstream Khashm

flow after heightening are depicted in

Elgirba dam in previous years.

Figure 4.



Nile stations was 04 M ton and 00 M ton

10000
Sediment load (1000 Ton/day)

The sediment load measured in the Blue

y = 0.0057x1.9827
R² = 0.809

1000

in Wad Elais and Sennar, respectively.

Falling 2002 - 2012

100



Falling 2013 - 2019

river flows and sediment loads in the

10
y = 0.0009x2.1066
R² = 0.7189

1

In general the sediment concentrations,
Blue Nile stations are lower than those
of last season.

0.1
0.01
1

10

100

1000



The total sediment that entered the Gezira scheme this year is 1.6 million ton,

River flow (Mm3/day)

which larger than last year but less than

Figure 7: Sediment rating curves for the Blue
Nile downstream Sennar dam )9119 – 9102(

6. Conclusion and recommendations

the long term average 1.4 million ton .


Disseminate the results of the sediment
monitoring program to relevant direc-

From the analysis of the collected sediment

torates of the Ministry of Water Re-

data the following main points can be

sources and Irrigation, and other rele-

drawn.

vant institutes e.g. WMI University of


The daily sediment concentrations patterns for all monitoring stations along



Gezira.


the Blue and the Main Nile are similar in

the newly established stations on Atbara

terms of trend and order of magnitude.

River at Elbotana Bridge and Jebeiliya

The maximum sediment concentration

minor canal in Gezira scheme to achieve

in the Blue Nile was 05,411 ppm record-

the required objectives.

th

ed on the 1 of July downstream Sennar



It is recommended to continue operating



It is recommended to establish two mon-

dam, compared to 00,014 ppm recorded

itoring stations in Rahad and Dinder

on the Main Nile at Shambat 0 days lat-

Rivers near their confluence with the

er.

Blue Nile to quantify their sediment

The sediment concentrations in the new-

contribution to the Nile and to study

ly established station on Atbara River at

their influence on the downstream.

Elbotana Bridge are much higher than
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toring in this season started on the 0 rd of

mum recorded sediment concentration in

July and end on the 60th of September. The

Jebeiliya minor canal was 5,005 ppm rec-

samples were collected every other day.

orded on 2th of August. The total sediment

Therefore, 0-days moving average sediment

load that entered Gezira scheme through the

concentration curve was drawn, Figure 2.

two main canals at Sennar during this sea-

The maximum value of sediment concen-

son was 1.6 M ton, which is less than long

tration in the Main Nile was 00,014 ppm

term average, 1.4 M ton, Figure 2.

recorded on 00th of July compared to 0,042
ppm recorded last year at the same station,
Figure 5.
12,000

Seiment Concentration (ppm)

10,000

8,000

6,000

4,000

Figure 6: Total sediment entering Gezira Main
canals at Sennar )0222-9102(

2,000

0

2.3 Sediment rating curves

Date

Figure 2: 3-days moving average sediment concentrations in the Main Nile at Shambat

relation between discharge and suspended
sediment concentration for a certain loca-

2.9.4 Gezira scheme:

tion. Sediment rating curves are important

The sediment in Gezira canal system is
monitored at Gezira Main canal at Sennar,
Gamosia Major Canal and Jebeiliya minor
canal. The maximum sediment concentrations in Gezira Main canal and Gamosia
Major canal were 04,051 ppm and 04,100
th

Sediment rating curves describe the average

th

ppm recorded on 1 and 06 of July; respectively. As monitoring in Jebeiliya minor canal started late the peak of the sedi-

for estimating sediment yield. The Nile sediment rating curves can be divided into rising and falling limbs. Rating curves were
developed for the Blue Nile at Wad Elais
and downstream Sennar stations. The effect
of Roseires dam heightening, completed in
6106, can be seen in the sediment rating
curves for Sennar station and the falling
limb only of Wad Elais.

ment concentration was missed. The maxi75
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the monitoring station further downstream

flushing in the reservoir. Sediment concen-

the dam. A maximum sediment concentra-

trations in Hantoub station followed the

tion reached 00,201 ppm. This value is very

same trend as other Blue Nile stations but

high when compared with the peak of the

showed more fluctuations during July and

last year viz. 0,000 ppm recorded down-

forth. The data collection in Khartoum sta-

stream Khashm Elgirba. The total sediment

tion was started late on the 0rd of July and

load passed downstream Khushm Elgirba

its trend line is not connected, due to miss-

dam during the period July III – Sept III

ing data. The sediment concentrations in the

was 4.5 million tons.

four Blue Nile stations viz. Wad Elais,
downstream Sennar dam, Hantoub and

Sediment Concentration (ppm)

25,000

20,000

Khartoum were 00,541 ppm, 05,411ppm &

2018
2019

15,000

00,101 ppm &06,500ppm, respectively. The

10,000

computed sediment loads in the Blue Nile

5,000

at Wad Eails and downstream Sennar dam

0

were 04 million and 00 million tons, respectively. These values were less than those of

Date

Figure 3: Sediment concentrations in Atbara
River )9108-9102(

last season.
18,000
16,000

2.9.9 The Blue Nile Stations
The resulting sediment concentrations in
the 4 Blue Nile stations are depicted in Figure 4 . The figure shows an alternating
change in the sediment concentrations with

Sediment concentrations (ppm)

14,000
12,000
10,000
8,000
6,000
4,000
2,000
0

the direction of the flow. Wad-Elais and

Date
BN- Wad Alais

Sennar stations follow the same trend with
a time lag of two to three days. Sennar station recorded the highest sediment concentration of 05,411 ppm on the 1th of July; this
is more than that of last year, 06,654 ppm.
This may be attributed to local sediment
76

BN- Sennar

BN - Hantoub

BN - Khartoum

Figure 4: Sediment concentrations in the Blue
Nile stations

2.9.3 Main Nile River:
The Main Nile River is monitored at one
station located at Tamanyat/Shambat. Moni-
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3. The Combined Analysis employs both

and Gezira Main Canal at Sennar, Figure 6.

the sieve and hydrometer test. This method

The hydrometer test could not be conducted

is recommended for silt and silty clays,

for other stations because the weight of col-

which have measurable proportions of their

lected sediment on the tray was less than 51

grains both coarser and finer than a

grams. The combined grain size analysis

No. 611 sieve.

for the Blue Nile sediment at Sennar

4.3 Mean Sediment Concentrations and
Discharges

showed a texture of 01%, 21%, 01% of

sand, silt and clay; respectively. While, the
texture of Gezira canals sediment showed

The sediment discharge of a stream is gen-

5% sand, 15% silt and 01% clay.

erally based on sediment and flow data obtained at or in the vicinity of existing gauging stations. Data normally obtained in the
determination of suspended sediment discharge consists of mean concentrations,
particle size, specific gravity of suspended
sediment, temperature of water mixture and
water discharge.
The suspended sediment discharge, Qs of a
stream is given by:

Figure 9: Grain size distribution of suspended
sediment at different stations

2.9 Suspended sediment concentration and
Where, Qs = sediment discharge, Cm = the

sediment load

mean suspended sediment concentration,

2.9.0 The Atbara River

Q = the stream discharge.

25 sediment samples were collected from
the newly established Elbotana Bridge

2. Results and discussion

starting on the 61th of July and ended on the

2.0 Grain size distribution

The sieve analysis was conducted for the
collected suspended sediment samples in all
monitoring stations. The hydrometer test
was determined for the Blue Nile at Sennar
77

01th of September. It can be clearly seen in
Figure 4, that there are large differences in
daily sediment concentrations between this
season and previous season due to shifting
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4.0 Sediment Concentrations:

6011AN Turbidity meter is used for analy-

Sediment concentration is generally ex-

sis at HRC lab. The samples analyzed using

pressed in grams of sediment per liter of

both gravimetric and turbidity method are

the water-sediment mixture or in part per

used to develop a correlation line to convert

million ppm by weight. Concentrations in

turbidity readings into sediment concentra-

parts per million by weight is obtained by

tions as shown in equation 0.

dividing the weight of the dry sediment by
the weight of the water-sediment mixture

SSC (ppm) = 0.6TR(NTU) …………………….……….. (1)
(R2=0.91)

2

and multiplied by 01 . Sediment concentrations are determined using the classic gravimetric method and the turbidity method.
The classic gravimetric method is car ried out in the laboratory as follows. First

Where: SSC = Suspended Sediment Concentration in ppm, TR = Turbidity Reading
in NTU
4.9 Grain Size Analysis

the mass of the bottles plus water samples

The grain size distribution for the suspend-

are weighed using 6 digits weighing bal-

ed sediment is determined in the laboratory

ance. The sediment is then separated from

by two methods; these are:

water and dried in an oven for 64 hours.

0. Sieve analysis is used for determining

The dried soil is reweighed to get the

grain size distribution of sand and courser

weight of the suspended solids. Finally the

sediment particles. The sieve analysis con-

sediment concentration SC in ppm is calcu-

sists of shaking the soil through a stack of

lated by dividing the total mass of dried

wire screens with openings of known sizes,

soil by the weight of the water sample and

greater than 20 microns. The retained sand

multiplied by012. The classic gravimetric

on each sieve of is then weighted.

method is used for analyzing 61% of the
samples because it is time consuming.

9. Hydrometer test is used for determining
the grain size of the sediments finer than 20

The turbidity method is cur rently in

microns. The hydrometer procedure is

widespread

based on Stokes’ equation for the terminal

in

sediment

concentration

measurement due to the ease of measure-

velocity of a freely falling sphere.

ments and reading, which is given in Nephelometric Turbidity unit
78
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the program, while sampling in far stations



Gamusia major canal; and

being done by locally paid labours. Dip



Jebeiliya minor canal.

sampling whereby a suspended sediment

3. The Atbara River:

sample is taken simply by dipping a bottle



in the turbulent flow was used. Collected

4. The Main Nile River:

samples are stored in 511 ml Polyethylene



El Botana Bridge.
Tamniat/Shambat station.

PE bottles. Bottles and caps were washed

with distilled water and stockpiled until
transported to HRC laboratory. The collected samples are transported every week or
two to Wad Medani to be analyzed at HRS
laboratory. Sediment concentrations and
other properties are determined following
the standard protocols. The water samples
Figure )0(: Location of sampling stations

are analyzed at HRC laboratory and sediment concentrations, sediment properties

4.Data Analysis

and sediment loads being determined. Sedi-

The total number of collected samples for

ment samples were collected from nine

all the monitoring stations is 204 samples.

sediment monitoring stations during this

These collected water samples were ana-

season; these are, Figure 0:

lyzed at the Hydraulics Research Station
Laboratory in Wad Medani. The analysis

0. The Blue Nile:


Wad ElAis station at the Blue



Nile bridge;


Downstream Sennar Dam.



Wad

Medani

at

Blue Nile at Khartoum

9. Gezira Canal System:


The inlet of Gezira main canal

determination of sediment concentrations; and Sediment grain size analysis.

Hantoub

Bridge


conducted in the laboratory includes:



The determinations of these sediment
properties are discussed in more details

in the following sections viz. section 4.0
and 4.6.

at Sennar;
79
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The Sediment Monitoring Programme
9102 Season
)Research team: Altaeb R. Abass; Maather M. Omer & Prof.
Prof. Younis

A. Gismalla(
Gismalla
0.Introduction
The Blue Nile and its tributaries, Dinder
and Rahad, and Atbara River bring considerable amounts of sediment during their
flood times. Most of the sediment material
originates mainly from heavy erosion in the
upper catchment area in Ethiopia. Some local streams or ‘khors’ contribute to the sedi-

ment load in the Nile too. This high sediment load has major influences on the design and operation of the reservoirs build
across the river and agricultural schemes
irrigated from the Nile system.
Since 0011 the Ministry of Irrigation and
Water Resources MOIWR has started an

extensive sediment monitoring programmer
in the Blue Nile and Gezira Scheme. The
annual programmer is implemented by the
Hydraulics Research Center Station and
funded by the Ministry. The article summarizes the annual report for the season 6100.

Associate prof. Younis A. Gismalla

0. Quantify the sediment entering some irrigation

schemes,

particularly

Gezira

scheme, and determine its distribution.
6. Establish a correlation between the rate

of inflow and sediment concentration within the river Nile system and the irrigation
schemes.
0. Define the optimum filling dates of the

Blue Nile reservoirs and to avoid when unnecessary releases to the Gezira scheme in
sediment peaks.
3.Methodology
The methodology followed consists of taking daily water samples from prefixed locations called stations in the system during

9.Objectives

the flood season. The program started this

The main objectives of the sediment

season on the 00th of June and ended in the

monitoring program are:

6nd of October. The Hydraulics Research
Center HRC technical team implements
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قال هللا -تبارك وتعالى:

( َو َب ِّ
ّلِل َوإِ َّنا إِلَ ْي ِه َرا ِجعُونَ  ) [سورة البقرة” .]026 -022:
صا َب ْت ُه ْم ُمصِ ي َب ٌة َقالُوا إِ َّنا ِ َّ ِ
اب ِرينَ  الَّذِينَ إِ َذا أَ َ
ش ِر ال َّ
ص ِ

العاملون بمركز البحوث الهيدروليكية و وزارة الري و الموارد المائية ،،،
يحتسبون عند هللا تعالى المغفور له باذن هللا

أستاذ مساعد باحث /محمد شرف الدين محمد علي
عمل الفقيد بمركز البحوث الهيدروليكية باحثا ،ثم إنتقل إلى العمل باإلدارة العامة للمشروعات حتى صار مديرا لها،
و نحن إ ننعي الفقيد ننعي تفاني و إخالص ي العمل إ كرس خبرات العلمية والعملية خدمة لقطاع الري والموارد
المائية بالفودان ،أال رحم هللا الفقيد رحمة واسعة  ،إنا هلل و إنا الي راجعون،،،،،،،،،

هيدروليكا
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السيرة الذاتية
البيانات األساسية:
االسم:عمر محمد أحمد العوض

المؤهالت العلمية:


بكالـروـوا الـسـ ـدمـة الـمـدنـيـة .طـامـعـة الـخـر ـوم.
السودان  8791م.



ماطستير ه دمة الري .طامعة ماوت امبتون .إنجـلـتـرا
8717م.

 دكـــتـــوراة إدارة الـــري .طـــامـــعـــة نـــيـــو كـــامـــل.
انجلترا8778.م.

الدورات التدريبية والمشاركات العلمية:


الخبرة العملية:





عدة دورات تدروبية في كل من الوالوات المتحد ّة ،ألمانيا ،إنجلترا
– مصر،غانا  ،موروا والسودان.

0280 – 0278م

مس دا إنشـاىـب بـالـمـامـسـة الـعـامـة عـمـا
والحفروات.

الـري



نشر عدد من ا وراق العلمية في دوروات عالمية .



المشاركة بأوراق علمية فـي عـدد مـن الـمـاتـمـرات اإلقـلـيـمـيـة

0222 – 0280م

والمحلية.



مساعد باحث بمحطة البحوث السيدروليكية .



9119 – 0222م



مدور إدارة التخطيط ثم مدوراً عاماً لسيئة مياه الري .

قوميه وإقليمية  -وم ظمات إقليمية وعالمية م سا :الب ك الدولي



9118 – 9119م

ئ – )World Bankم ظمة الزراعة وا غذوة التـابـعـة لـ مـم



مدور المكتب الس دمي لشركة دانفودوو للمقاوالت.

الــمـــتـــحـــدة ئ – )FAOالـــمــعـــســـد الـــعـــالـــمـــي إلدارة الـــري



9112م 9104 -م

)International Irrigation Management



مدور المشروعـات فـي كـركـة الـعـمـران وهـي كـركـة
مقاوالت مودانية خاصة_ الروصيرص.

ئ – Instituteالم ظمة العربية للت ميـة الـزراعـيـة – الـسـيـئـة



 9104م– 9108م



كبير الم سقين اإلقليمين للمشـروعـات ئرىـيـد وحـدة
ت ميه الموارد الماىية) في الـمـكـتـب اإلقـلـيـمـي الـ ـيـل
الشرقي بأدا أبابا – أثيوبيا.



9108م  -اآلن



مستشار لوزور الري والموارد الماىية.



المشاركة في عدد من الدرامات كإمتشاري لجسات حكـومـيـة

العربية لإلمتثمار واإلنماء الزراعي.


محاضر متعاون مع بعض الجامعات الو ية.



المشاركة في بعض اللجان الم ظمة لعدد من المـاتـمـرات وور
التدروب الو ية واإلقليمية.
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