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  :خ&صةال

تض��من البح��ث إع��داد وتص��ميم نظ��ام خبي��ر لتش��غيل مش��روع ري س��دة الھندي��ة كون��ه م��ن 
يتكون مشروع ري سدة الھندية من سبع منشآت رئيس�ة . الفراتالمشاريع الحيوية المقامة على نھر 

ون�اظم ش�ط م وھ�ذه المنش�آت ھ�ي س�دة الھندي�ة 1989وأخرى مساعدة، ت�م تح�ديث خم�س منھ�ا ع�ام 
يس�ار س�دة الھندي�ة ون�اظم الحس�ينية الق�ديم ون�اظم الحس�ينية  ة وناظم جدول الكفل وناظم المسيبالحل

  .يمن لسدة الھنديةوناظم بني حسن في الجانب ا7 الجديد
تم تطوير آلية وأسلوب تشغيل مشروع ري سدة الھندية باستخدام احدث التقنيات العلمية وھ�ي تقني�ة 

حي��ث ) Expert System(متم��ث> بالنظ��ام الخبي��ر  ) Artificial Intelligence(ال��ذكاء الص��ناعي 
الخبي��ر المع��د لتش��غيل  ھ��ذا النظ��ام عل��ى اس��لوب المح��اورة م��ع المش��غل، وق��د ت��م برمج��ة نظ��اميعتم��د 

اعتمد النظام الخبير عل�ى تحلي�ل  .Windowsضمن بيئة  Visual Basicالمشروع باستخدام لغة الـ 
م، وق�د قورن�ت نت�ائج تش�غيل النظ�ام 2009ولغاي�ة  1989البيانات التشغيلية الحقيقية للفت�رة م�ن ع�ام 

التش��غيلية للنظ��ام مقارب��ة لنت��ائج  الخبي��ر م��ع نت��ائج تش��غيل النم��اذج الھيدروليكي��ة حي��ث كان��ت النت��ائج
تشغيل النماذج الھيدروليكية مما يدل عل�ى ص�حة بن�اء النظ�ام الخبي�ر Bعتم�اده عل�ى طريق�ة حس�اب 

  . فتحة البوابات باعتبارھا الطريقة ا7دق وا7كثر كفاءة في التشغيل
  

Operation of Hindiya Barrage Irrigation Using Expert 
System 

 
Abstract 

This search includes developing an expert system to operating Hindiya 
Barrage Irrigation Project, which is consider one of the important projects built on 
Euphrates river. It consists of main seven structures and other co-operative 
structures, five of which is reconstructed in 1989.These structures are Hindiya 
Barrage, Hilla canal regulator, Kifil Canal Regulator & Mussayb regulator, located 
in the left bank of Hindiya Barrage & the other Old Hussainiya Regulator, new 
Hussainiya Regulator and Beni Hassan Regulator located in the right bank of 
Hindiya Barrage. 
The style and mechanism for operating Hindiya Barrage Irrigation Project have 
been developed using latest scientific techniques (Artificial Intelligence ) 
represented by Expert System which depends on dialog scheme with an operator, 
the performed expert system was programmed using up-to-date programming 
languages (VISUAL BASIC) within Windows environment. The expert system has 
developed on to analyze of real working data from 1989 to 2009. The results of 
expert system have been compared with the results of operating Hydraulic Model, 
and it is gave a good agreement, which means that the expert system building is 
correct because it depends on gate opening calculation method as it is to the most 
accurate and efficient method. 

 


