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ABSTRACT  
    This study was concerned for steady flow in open canals of different flow conditions that may 
exist in irrigation system. To achieve this objective, AL-Ibrahim Canal Located South of Iraq has 
been selected from numerous irrigation systems having deficiencies between demand requirements 
and actual supply, due to a problematic of distribution and management. The field works consists 
the measurements of stages at outlets, at upstream, and at downstream head regulators .The study 
adopted nineteen actual cases of discharge along six months, two or more measurements at each 
month during the study period, between November 2013 to April 2014.The main objectives of the 
present study are; analysis the actual operation of irrigation canal and evaluated indicators then the 
HEC-RAS model was applied to achieve these objectives. The max. stage and discharges 
measurements at head regulator during the study period was 4.415 m3/sec  at Jan.2014,where it less 
than a target discharge , so the outlets along canal should not be operated at the same time 
especially if the gate of the outlets are fully opened , because for entire operation numerous outlets 
will take discharge higher  than the  target. The study has shown that it doesn't operate the channel 
and access to the standard of performance but several scenarios have been prepared depending on 
the discharge at head regulator. 
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  تحليل مؤشرات األداء لقناة شط آل أبراھيم األروائية جنوب العراق
  الخالصة

للجريان في منظومات المفتوحة وحسب الشروط المختلفة  تھتم ھذه الدراسة بالجريان الثابت في القنوات      
في جنوب العراق من بين العديد من منظومات الري والتي  إبراھيمالري.ولتحقيق ھذا الھدف تم اختيار قناة ري ال 

 األعمالت تم تعاني عجزا في متطلبات الري مقارنة مع المجھز الفعلي وذلك بسبب مشاكل التوزيع واإلدارة  للمياه.
ى مدار ستة أجراء تسعة عشر حالة قياس فعلية لمناسيب المياه والتصريف في ناظم الصدر والمنافذ الحقلية وعلب الحقلية 

وبمعدل  2014ولغاية شھر نيسان من العام  2013أشھر ولمواسم زراعية مختلفة للفترة من شھر تشرين الثاني لعام 
 تطبيقوشرات األداء التشغيل الفعلي للقناة وتقييم مؤ األھداف الرئيسية لھذه الدراسة ھي تحليلحالتين أو أكثر لكل شھر.

.وبينت الدراسة أن أعلى تصريف مسجل لناظم الصدر خالل فترة )HEC-RASنموذج ھيدروليكي باستخدام برنامج (
لذلك فان  ،من التصريف المطلوباقل . وھو 2014/ثانية في شھر كانون الثاني من العام 3م 4.415الدراسة كان بمقدار 

ا في وقت واحد إذا كانت بواباتھا مفتوحة بالكامل الن بعض المنافذ الحقلية الموزعة على طول القناة اليمكن تشغيلھ
بينت الدراسة انه اليمكن تشغيل القناة والوصول إلى  .طلوب المنافذ الحقلية سوف تأخذ تصريف أكثر مما ھو م

 تم إعدادھا اعتمادا على التصريف عند ناظم الصدر. محددة سيناريوھات من خالل أال لألداءالموشرات القياسية 


