
في إطار العمل املشترك  و التكاملي بين إدارات الري املختلفة، ترأس السيد/ مدير عام 

مركز البحوث الهيدروليكية بروفسير/ أبوعبيدة بابكر أحمد ثالثة من فرق 

اإلجتماعات الدورية على مستوي أقسام الري بمشروع الجزيرة و املناقل التي نظمتها 

يونيو  80إدارة عمليات ري  الجزيرة و املناقل. شملت اإلجتماعات ري سرحان )الثالثاء 

يونيو  21م( و ري الشوال )األربعاء 0802يونيو  21م(، ري الحفائر )األثنين 0802

من املزارعين.  هذا و قد شهدت اإلجتماعات في مجملها تحاورات  01و ذلك بحضور  م(،0802

هادفة بين املزارعين و مهندس ي الري و بعض املرشدين حول املشاكل و معوقات الري على مستوي 

األقسام. كما تم تنوير حول إستراتيجية الوزارة في حل املشاكل و املعوقات التي تواجه خدمات 

 مياه الري و تعميق النظرة التكاملية بين شركاء اإلنتاج في تناول تلك املشاكل و املعوقات.  

م0202يونيو   

 النشرة اإللكترونية

 املوضوعات:

اإلجتماعات الدورية على مستوي  •

أقسام الري بمشروع الجزيرة  

 املناقل. 

 التخريط الرقمي ملشروع الجزيرة. •

 توثيق مشروع اإلنتاجية املائية . •

هيدرولوجيا البيئة فى املناطق  •

الجافة وشبه الجافةرصد حركة 

 م. 0202اإلطماء للعام 

حصر املساحات املزروعة خارج  •

وخارج   (Off-Season)املوسم 

 .(Cut-Area)الدورة 

 . مكافحة الحشائش املائية •

• RiverWare Software. 

• Welcome . 
 
 
 

 ا عداد:

براهمي  أ / هتاين جاد هللا ا 

لكرتوين:  مجع ا 

 أ مرية محمد طه

 وداين حسن مقبول

 تصوير:

 ا سامعيل أ دم ا سامعيل

خراج :  تصممي وا 

 م/ ال ء اببكر محمد صاحل 

 ا رشاف:

 أ .م/ أ بوعبيدة اببكر أ محد 

اإلجتماعات الدورية عىل مستوي أقسام الري 

وع الجزيرة و المناقل  بمشر



زيارات داخل مشروع الجزيرة ملزارعين إصطحبتهم الدراسة  للتوثيق 

 إلى جنب مع توثيق مراحل وممارسات 
ً
و تسجيل إفاداتهم  جنبا

الفالحة  داخل الغيط،  و ينتظر خالل االسابيع القادمة إنتاج هذا 

العمل كإضافة حقيقة  للموقع اإللكتروني للمركز ولقناة املركز 

 . على اليوتيوب

 
بجججججهججود مشججتججركججة بججيججن مججركججز الججبججحججوث الججهججيججدرولججيججكججيججة و دارة املشججروعججات و إدارة 

عجمججلججيجات الججري بجالججوزارة ن شججرع عججدد مججن املجهججنججدسجيججن بججالجعججمججل عجلججى إنججتجاج خججرائججط  

رقجمججيججة مججحججدثججة تججحججدد الججحججدود الججدقججيجقججة ملشججروع الجججججزيججرة الججذي  ججعججانججي كججثججيججر مججن 

التحديات في إدارة وتوزيع املياه على الرغم مجن وججود بجتجت تجحجتجيجة اجخجمجة لجنجظجام 

الري اإلنسيابي املتبع فيه. الهدف الرئيس ي من املشروع هو إنتجاج خجرائجط رقجمجيجة 

تصل إلى مستوى املساحة التي ترويجهجا  الجتجرعجة )قسجم، مجكجتجب، اسجم تجرعجة، عجدد 

   GPSالنمر في كل ترعة ... الخ( بإستخدام كل من أجهزة تحديد املواقع العاملجيجة 

و الهواتف الذكية ، كما تم عمل إرجاع جغرافي لكل مكاتجب املشجروع بجإسجتجخجدام 

ArcGIS Software بجزيجارة كجل 59، حيث تم اإلنتهاء من العمل الجحجقجلجي بجنجسجبجة %

 أقسام املشروع ، كما تم البدء في العمل املكتبي وهو عملية بناء قاعدة بيانات جغرافية بإستخدام البرامج الجيومكانية.
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وع الجزيرة التخريط الرقمي لمشر

ضمن البرنامج التوثيقي  للمشروع البحثي اإلنتاجية املائية  

الذي ينفذه مركزالبحوث الهيدروليكية  بالتعاون مع منظمة 

( وعدد من املؤسسات FAOاألغذية والزراعة العاملية )

والهيئات البحثية واالكاديمية ذات الصلة، والذي  ستهدف 

تحسين اإلنتاجية املائية للمشاريع الزراعية بالسودان، 

وكجانب من األنشطة التابعة للدراسة تم خالل الفترة 

 السابقة العمل على تجهيز فيلم وثائقي

 (Documentary Film  عكس أنشطة املشروع  وأهدافه و   )

يوثق إلبراز نجاحاته على مستوى املجتمعات املحلية 

للمزارعين بمشروع الجزيرة. حيث  يتبتت  تصوير و إنتاج هذا 

النشاط فريق من الشباب من داخل و خارج املركز كما تمت 

وع اإلنتاجية المائية    توثيق مشر
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 م0202رصد حركة اإلطماء للعام 

م وهججو أحججد املشججاريججع الججبججحججثججيججة 0802إنججطججلججق مشججروع رصججد حججركججة اإلطججمججاء لججلججعججام  

م. الجهجدف األسجاسج جي مجنجه حسجاب كجمجيجة الجطج جي الجواردة فجي 2500املستمرة منجذ عجام 

موسم الفيضان من النيل وفروعه والداخلة ملشروع الججزيجرة عجلجى وججه الجخجصجو  

باإلضافة لتحديد خصجائجا الجطج جي الجداخجل وتجوزيجعجه بشجبجكجة الجري، حجيجث  سجتجمجر 

املشججروع فججي الججفججتججرة مججن يججونججيججو حججتججت سججاججتججمججبججر مججن كججل عججام. فججي هججذا الججعججام يججتججم جججمججع 

العينات من محطات الرصد املختلفجة والجبجالجد عجددهجا إحجدى عشجر مجحجطجة تشجمجل   

ود الججججعججججيججججس، سججججنججججار، تججججرعججججة الجججججججججزيججججرة، الججججخججججرطججججوم، شججججمججججبججججات، خشججججم الججججقججججر ججججة، 

مجيجججججرالجججججامججوسججيججة، تججرعججة الجججججبججيججلجيججة والججنججيججل األزرق عججنججد كججبججري حججنججتججوب، كججمججا تججمججت 

كجز إضافة محطتي الدندر والرهد هذا العام ملعرفة مساهمتهما في كمية الط ي الداخلة. يتم تحليل العينات داخل معمل ميكانيكا التربجة بجاملجر 

 لتحديد تركيز الط ي الوارد في املواقع املختارة و اإلستفادة من بيانات التصريفات لتقدير إيرادات الط ي.

م حجيجث يجتجم أخجذ الجعجيجنجات بصجورة  08020102الجدير بالذكر أن عجمجلجيجة ججمجع الجعجيجنجات لجرصجد حجركجة اإلطجمجاء لجهجذا الجعجام قجد بجدأت فجي يجوم 

 منتظمة ويومية من املحطات املختلفة عدا محطتي الدندر والرهد التي تنتظر الفيضان للبدء في أخذ العينات.

م( الججتججي تججم تججحججلججيججلججهججا بججمججركججز الججبججحججوث الججهججيججدرولججيججكججيججة.  تجججججدر 0802

 عجججلجججى مجججيججاه الشجججرب 
ً
اإلشججارة إلججى أن هججذه املسججاحجججة تججم ريججهجججا خصججمجججا

 املخصصة إلنسان و حيوان قرى املناقل. 

 (Cut-Area)وخارج الدورة   (Off-Season)حرص المساحات المزروعة خارج الموسم 

نسبة للتكلفة العالية  ألعمال التشغيل و الصجيجانجة لشجبجكجة الجري 

 مججع سججيججاسججة الججدولججة الججرامججيججة إلججى تججحججمجججل 
ً
و الصججرف، و تججمججاشججيججا

املنتجين تلك التكلفة، فجقجد أصجبج  مجن الضجروري تجججويجد عجمجلجيجة 

حصر املساحات املجزروعجة عجلجى أن تشجمجل تجلجك املسجاحجات خجارج 

( و Off-season( و املسجاحجات خجارج املجوسجم )Cut Areaالجدورة )

التعامل مع عملية الحصر تلك بقدر كجبجيجر مجن الجججديجة مجن قجبجل 

 أولي اإلختصا .

و على سايل املثال، على هامش زيارة فريق الوزارة  في إججتجمجاعجات 

قسام بري سرحان في 
ٌ
م، فقد تالحظ أن هجنجالجك 0802يونيو  0اال

مضجخجة تسجحجب بجالضجفجة الجيجمجتجي لجفجرع وادي الجنجيجل بجيجن  61عدد 

فججدان  27168لججري مسججاحججات خججارج املجوسججم بججلججغججت  11و ك 59ك

مجججايجججو  26وفججق مججا أواجججحججتجججهجججا صجججور اإلقججمجججار الصججنجججاعجججيججة )صججورة 
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 مكافحة الحشائش المائية 

ضجججمجججن بجججرنجججامجججج السجججمجججنجججارات الشجججهجججريجججة الجججتجججي يجججنجججظجججمجججهجججا مجججركجججز الجججبجججحجججوث 

الجهجيججدرولجيججكجيججة بجقججاعجة املجنججشجد لجلججمجؤتجمججرات قججدم مسججاعجد بجاحججث مججججاهججد 

 عجججر  مجججن خجججاللجججه مجججعجججلجججومجججات عجججن الجججورشجججة 
ً
مجججحجججمجججد الصجججديجججق سجججمجججنجججارا

 EASTERN NILEالجتجدريججاجيجة الجتججي شججارك فجلججهجا بججججامجعجة الجخججرطجوم حججول 

BASIN RIVERWARE TRAINING WORKSHOP   حجججججيجججججث أواججججج

اإلمكانيات والبيانات الجتجي يجحجتجويجهجا الجبجرنجامجج الجذي تجم تجطجويجره بجواسجطجة 

بجامعة كولورادو األمريكية بهدف نمجذججة األحجوا    CADSWESمركز 

املائية وتشغيل السدود ألغرا   إدارة املوارد املائية والجتجخجطجيجط ودعجم 

الججقججرار بشججين تججوزيججع املججيججاه بججيججن مججخججتججلججف املسججتججخججدمججيججن بججحججو  الججنججيججل 

 الشرقي . 

RiverWare Software 

ضمن البرامج البحثية التي يقوم بتنفيذها مركز البحوث الهجيجدرولجيجكجيجة 

بإعتباره الذراع البحثي لوزارة الري واملجوارد املجائجيجة ن فجقجد إكجتجمجل إعجداد 

مسودة تقرير الجعجام األول لجدراسجة مجكجافجحجة الجحجشجايجش املجائجيجة فجي الجتجرع 

واملصجججارف بجججمجججشجججروع الجججججججزيجججرة. حجججيجججث بجججدأ املشجججروع فجججي الجججعجججام املجججنجججصجججرم 

بججالجججتجججعجججاون  مججع إدارة عجججمجججلجججيججات الجججري وهجججيجججئججة الجججبجججحجججوث الججزراعجججيجججة بجججيخجججذ 

القياسات الحقلية  األولية وتطبيق عدد من املجعجالجججات ) الجكجيجمجيجائجيجة ، 

مجيجكجانجيجكجيجة ، كجيجمجيجائجيجة مجيجكجانججيجكجيجة( عجلجي الجتجرع مجوضجع الجدراسجة بجقجسججم 

ترعة ، ومتابعة تيثيرهجا عجلجي الجقجنجوات املجخجتجلجفجة. إذ تجم رفجع عجدد مجن الجتجوصجيجات واملجالحجظجات الجتجي  22الاساتنا جنوب الجزيرة والبالد عددها 

يمكن تطبيقها في العام الثاني للتجر ة وذلك للخروج بنتائج من شينها رفع كفاءة إزالة الحجشجايجش وخجفجض تجكجلجفجة الجتجخجلجا مج جهجا فجي الجقجنجوات 

 واملصارف مما  سهم في سهولة حركة املياه و التالي رفع اإلنتاج واإلنتاجية .

تججرحججب أسججرة مججركججز الججبججحججوث الججهججيججدرولججيججكججيججة بججعججودة م.بججاحججث/ 

محمد ياسر و م.باحث/ هناء التوم إلى البالد بعد نيلهمجا درججة 

 TK Koelnبجهجولجنجدا وججامجعجة  TU Delftاملاجستير من جامجعجة 

بيملانيا علي التوالجي. كجمجا يجرحجبجون بجمجسجاعجدي الجبجاحجثجيجن الجججدد 

 حججيججاة عججلججمججيججة وعججمججلججيججة مججوفججقججة ومججلججيججئججة 
ً
مججتججمججنججيججن لججهججم جججمججيججعججا

 ونفع بهم البالد والعباد.
ً
 باإلنجازات وجعلهم هللا تعالى ذخرا


