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Abstract  

A numerical model for routing of flood wave in a part of meandering river is 
presented. It is based on a modified form of the complete one-dimensional Saint-
Venant equations of unsteady flow. These equations were modified such that flows in 
the meandering river channel, left over bank flood plain, and right over bank flood 
plain were all identified separately. Thus, the differences in hydraulic and geometric 
properties and flow-path distances were considered for all three divisions of the valley 
cross-section. This development differs from conventional one-dimensional treatment 
of unsteady flows in rivers with flood plain wherein the flow is either averaged across 
the total cross-sectional area (channel and flood plain) or the flood plain is treated as 
off-channel storage, and the reach lengths of the channel and flood plain are assumed 
to be identical. The weighted four-point implicit finite difference method is selected to 
solve a modified Sain-Venant equations for its versatility and computing efficiency. 
The numerical model was applied to the Euphrates river at the reach between Haditha 
dam and Hit city along (124.4 km) to make a sensitivity analysis of the following 
parameters: maximum flood wave discharge, maximum flood wave elevation, lag time 
of the peak discharge, lag time of the peak level, and time of arrival of flood wave to a 
seven major cities along the Euphrates river in a case study and comparing it with a 
same parameters produced when a conventional one-dimensional treatment of 
unsteady flows in river with flood plains where the meandering in river is neglected. 
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التمندرنموذج عددي �ستتباع تصرف الموجة ألفيضانيه تحت تأثير   
)ھيت -نھر الفرات حديثة(   

 

 الخ�صة
الدراس�ة . تم دراسة وتحليل تأثير التمندر الموجود في ا�نھار عل�ى اس�تتباع الموج�ات الفيض�انية         

بحي��ث إن  )Saint-Venant(تم��ت باس��تخدام نم��وذج ع��ددي أح��ادي البع��د يعتم��د عل��ى تط��وير مع��اد!ت 
لھ�ذا , أجزاء النھر المتمندر أي قناة النھر الرئيسية والضفتين اليمنى واليسرى له تعامل كأجزاء منفص�لة

فان ا!خت7ف في الخصائص الھيدروليكية والھندسية وطول خط الجري�ان س�وف تأخ�ذ ف�ي الحس�بان ف�ي 
ددي عل��ى نھ��ر الف��رات ف��ي ت��م تطبي��ق النم��وذج الع��. ك��ل قس��م م��ن أقس��ام مقط��ع وادي الجري��ان ف��ي النھ��ر
للحصول على تحليل دقيق عن ت�أثير  )km 124.4(المنطقة الواقعة بين سد حديثة ومدينة ھيت ولمسافة 
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وق���ت التخل���ف , المنس���وب ا�قص���ى, التص���ريف ا�قص���ى: التمن���در ف���ي النھ���ر عل���ى المع���ام7ت التالي���ة
ولقيم مختلف�ة م�ن معام�ل مانن�ك و وقت التخلف للمنسوب ا�قصى على امتداد النھر , للتصريف ا�قصى

تم إع�داد س�ت ح�ا!ت !س�تتباع الموج�ة الفيض�انية لمقارن�ة ت�أثير وج�ود التمن�در . للخشونة لضفاف النھر
 A3, A2, A1واخت7ف قيم معامل ماننك للخشونة على المع�ام7ت أع�7ه حي�ث ت�م اعتب�ار إن الح�ا!ت 

  B3, B2, B1أم�ا الح�ا!ت, ن�ك مختلف�ة للض�فافھي للنھر عن�د إھم�ال ت�أثير التمن�در وبق�يم معام�ل مان
تم�ت الحس�ابات  .فھ�ي تمث�ل النھ�ر بوج�ود التمن�در ولق�يم معام�ل مانن�ك للخش�ونة مختلف�ة للض�فاف أيض�ا

لموج��ة فيض��انيه ناتج��ة م��ن انھي��ار )  (HEC-RAS 3.1.3بالنس��بة للح��ا!ت الس��تة باس��تخدام ب��رامج 
بان ھناك زيادة في التص�ريف ا�قص�ى الواص�ل لمدين�ة إن مقارنة النتائج أظھرت . افتراضي لسد حديثة

تشير النتائج ك�ذلك إل�ى أن . اخذ التمندر في النھر بنظر ا!عتبار عنھا عند إھمال وجود التمندرھيت عند
الفيض�انية الناتج�ة م�ن انھي�ار س�د حديث�ة إل�ى مدين�ة ھي�ت  الوقت ال7زم لوصول أعظ�م تص�ريف للموج�ة

عل�ى  A3, A2, A1وق�ت وص�ول التص�ريف ا�عظ�م ف�ي الح�ا!ت  يق�ل ع�ن B3, B2, B1للح�ا!ت 
 ,B3أما بالنسبة ل7رتفاع ا�قصى لموجة الفيضان الواصلة إلى مدينة ھيت فقد أعطت الحا!ت . التوالي

B2, B1  ارتفاع موجة أعلى عنه في الحا!تA3, A2, A1 كذلك كان التأخير في وق�ت . على التوالي
وج��ة الفيض�انية إل�ى مدين�ة ھي��ت عن�د اخ�ذ التمن�در الموج��ود ف�ي النھ�ر ف��ي وص�ول ا!رتف�اع ا�قص�ى للم

 .A3, A2, A1اقصر منه عند إھمال التمندر في الحا!ت  B3, B2, B1الحسابات في الحا!ت 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


