
ونية لك شرة  ال

 م2020أغسطس 

ابا زرة يا دام  اباال

زرة با دام ال منطقة ارة لز املائية واملوارد الري وزارة وكيل من ليف بت

الثامن عاء ر يوم شرع ، دام خطرال من ماية ل حلول وتقديم ابا

يدروليكية ال مديرمركزالبحوث من مكون فرق راملنصرم الش عشرمن

م/ للمشروعات العامة لإلدارة لف ،املديرامل بابكرأحمد ب/أبوعبيدة

باملركزومديرإدارة باحث النور خالد الدكتور ، العابدين ن ز محمد

عة واملتا شراف بقسم آدم يم إبرا أحمد ندس وامل بالوزارة التدرب

للوزارة السابق الوكيل الوفد إ وإنضم ابا زرة با دام ال ملنطقة ارة بز

عبدرحمن السيد سرايا الفرق إستقبال تم ،حيث مو الن حسب م/

عام ن أم دى، امل أحمد حاج أحمد، ادى ال بحضورالسادة/ دى امل

اب أر أحمد محمد أراب الكوارث ودرء سور ا حماية جمعية

حيث ن املواطن من وعدد النيل محمد جمعھ م/ معية ا ومقرر

ال دام ال لة مش ل م وسع الزارة داف أ الفرق عرض

املتاثرة املناطق ع الفرق ووقف ، املنطقة ملواط اجس تمثل

حوا دام ال ا ف إمتد ال طيبة جناين شملت وال دام بال

من500 عت الغارال ومنطقة ن بن لألساس طيبة مدرسة ، م

مطار مياه تصرف ان خ زارالفرق كما ثرة، املناطق

مع لة املش ل حات املق عض ونوقشت ابا زرة با

و الواقع أرض ع إنزالھ يمكن بحل روج ل ا مراجع غية ن املتضرر

ع التا سور ا احة وإس مكتب ارة ز ع الفرق حرص الزارة ختام

اتب امل من عت والذي املائية واملوارد الري بوزارة زانات ا لإلدارة

وعمل املكتب تفعيل عة متا الزائرع الفرق أمن حيث العمل الفاعلة

ال .زمةآل الصيانة

م

ااابب ر

ييحي

ل

تتملت ا

وا

ت

ر

و ععقع اوا وول ا ضضرض

ب

ثثيث ييح

ةرة ررث ااتا

ننمن

اق ال ض



ن ثن يوم يدروليكية ال بمركزالبحوث شد امل قاعة دت أغسطس24ش

تكزي2020 مشروع ورشة عقاد إ س الفديوكنفرا تقنية و (من –م ة عط

دود) ا ع املياه إلدارة التعاونية ساليب إ حواض اة محا عمليات

الورشة بابكرأحمد أبوعبيدة وفس املركزال مديرعام إفتتح حيث

العابرة املياه إدارة التعاون ضرورة ع والتأكيد ضور با حيب بال

عدد ما ف ُعرضت ن جلست إ ا بتقسيم الورشة فعاليات دأت و ، دود ل

واملؤسسات دود ل العابرة املياه إدارة كيفية ناقشت ال وراق ا من

من ياسرالتوم الباحث/ عرض ،كما املياه ذه إدارة من املسؤلة دارات و

ضرورة ع التأكيد تم كما املشروع، تقررعن يدروليكية ال مركزالبحوث

رمنظومة لتطو م ا وخ م تجار من ستفادة و ة املص اب أ مشاركة

ا شأ من ال التوصيات من عدد إ الورشة وخلصت . البح العمل

و باملشروع، البح العمل رمنظومة وتطو داء ترقية

أزمة عد ديد املسارا وفق باملشروع اصة ا العمل خطة تحديث

ح إيجاد وضرورة املشروع مية أ ع ميع ا إتفق تام ا و كورونا،

لنتائجھ. الواقع أرض  ع

تكزي  ةيييي-ييزيمشروع  ةعط
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ع ا إزال لفة ت وتقليل ش شا ا افحة مل املبذولة ود إطارا

البح العمل زارفرق ، لفة ت ا وأقل ا إلزال الطرق أفضل عن البحث

يوم ش شا ا افحة م ع12بمشروع ال أيام عة أر وملدة أغسطس

ات املعا لتطبيق ا إختيار تم وال ، ساتنا ال بقسم الدراسة موضع

ة معا كيميائية، ة معا انيكية، مي ة (معا الدراسة حة املق

قلية ا البيانات جمع دف وذلك ، وكيميائية)) انيكية (مي مزدوجة

ترع11من إ باإلضافة طرقة ل ل ترع ثالثة خصصت حيث ، ترعة

الرقم املياه، حرارة درجة املرصودة البيانات وتمثلت تحكم.

يدروجي عملPHال إ باإلضافة طماء. ترك و العكورة درجة ،33

و عر بمعدل33قطاع مياه و3عينة ترعة.3قطاعات ل ل عينات

والعمل املقبل تم س منتصف العينات من املزد أخذ املتوقع ومن

يدروليكية. ال مركزالبحوث بمعمل ا تحليل  ع

ش شا ا افحة  ش شم



الزرا د الر  مشروع

الزرا د الر بمشروع ي املا الوضع تقييم نة عمل م2020ضمن

ا أس ي وال املائية واملوارد الري وزارة وكيل السيد قبل من لفة امل

املشروع إدارة مساعدة و يدروليكية، ال مركزالبحوث مديرعام السيد

املحددات من لعدد تبعًا مثل ي املا التقييم اتحديد ضم من ال

إ للمشروع و البدايات خ تار منذ املشروع املزروعة املساحات

يل ت نة ال وعضو أحمد أسامة عثمان م.باحث شرع ، ا ا الوقت

القمرالصنا صور مختلة Landsat (1,3,5,8)وتحليل زمنية  بحقب

املساحات2016,2018,2019 ,1984,1993,2003,2014( ساب )م

املحصول نوع تحديد ا التطرق دون باملشروع، مزروعة والغ املزروعة

إل ق د ا بطرقة ا يف تص تم كما املصنفاملزروع، كتمال

Maximum Likelihood(MLC)جملة أن يف التص نتائج ت وقدأو

اوح ت املختلفة قب ا ع الزرا د الر مشروع املزروعة املساحات

ن ب يف 148,000ما اد كحد تم 281,000دان كما ، اق كحد فدان

حوا بلغت حيث ية تقر بصورة عام ل املفقودة املساحات حساب

ع14.152 العمل تواصل وس السنة. النتائجفدان تحليل

للمشروع. ي املا الوضع وتقيم الطلمبات كفاءة  لتقيم
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ععوع. وور ررش ششم ممل للل ييي ااملا ا ععضع ضو وول ا مميم ييق ققت تو اابات ببم ممل للط ططل ا اافاءة ففك مميم ييق ققت ععع.تتل

 

العامة دارة مع بالتعاون القدرات بناء و التدرب إدارة نظمت

اليوم يدروليكية ال مركزالبحوث و الري ملدةم31/8/2020لعمليات و

الدورة دفت إس الري. مياه إدارة أساسيات ية تدر دورة واحد يوم

العامة باإلدارة للعمل السدود تنفيذ وحدة من ن املنتدب ن ندس امل

مياه إدارة بأساسيات التعرف إ الدورة دف و الري، لعمليات

شغيل ال نظم ، الغيط ندس م بواسطة ا معرف املطلوب الري

التصرفات حساب املياه، طلبيات حساب الري، لقنوات والصيانة

ب املناس ع املحافظة كيفية القناطرو عليمات عمل للمواجر،

من و الري. مياه إدارة عملية يتعلق فيما دارة وانب ا إ باإلضافة

مياه كفاءة ن تحس أجل من ن املتدر أداء التدرب م س أن املتوقع

نتاجية. و نتاج رفع مة املسا و املياه ملوارد أمثل إستخدام و  الري

الري مياه إدارة أساسيات ية التدر  22يييالدورة
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