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Abstract 
Al Msharah River is one of the main controlled feeders of Al 

Huwayza Marsh in addition to its importance in irrigation of the 
nearby agricultural areas. A study for evaluating the hydraulic 
performance of this river has been carried out to develop the ability of 
the river to accommodate the increase of the required discharge for 
feeding the marsh and agricultural projects. Achieving this objective 
require carrying out field hydrological measurements, stage and 
discharge, at a number of stations distributed along the river for period 
of six months.  A steady one dimensional hydraulic model has been 
prepared to simulate the flow in this river using the HEC-RAS 
software (Version 3.1.3). The calibration and verification processes of 
the model have been carried out by making use of the field 
measurements. The maximum allowable discharge of this river for the 
present conditions has been found and the failure, flood, locations 
have been specified along the river. The required cross sections to 
develop the capacity of the river have been found considering the 
marsh and agricultural requirements.       

 
  لمشرحتقييم األداء الهيدروليكي لنهر ا

  الخالصة
ضـافة الـى   إ لهور الحـويزة  المسيطر عليها حد المغذيات الرئيسيةأالمشرح  نهر

داء ألتم إجراء دراسة لتقييم ا .راضي الزراعية المجاورة للنهرألرواء اإأهميته في 
ستيعاب الزيادة في التصـاريف  إتطوير قابلية النهر على ل الهيدروليكي لهذا النهر

نجاز هذا البحث إجراء قياسات إتطلب . ور والمشاريع الزراعيةالمطلوبة لتغذية اله
مواقع موزعة على عدد من ال هيدروليكية تضمنت قياس التصاريف والمناسيب في

تم إعداد نموذج هيدروليكي للجريان الثابت احـادي  . شهرأطول النهر ولمدة ستة 
 HEC-RAS (Versionباستخدام برنامج ال  لمحاكات الجريان في هذا النهر البعد

ستفادة من القياسات إلوتم إجراء عمليات المعايرة والتحقق من النموذج با. (3.1.3
في الضروف الحاليـة وتـم    تم تحديد اعلى تصريف مسموح به في النهر. الحقلية

ولغـرض تطـوير الطاقـة    .  على طـول النهـر   )الفيضان( الفشل تحديد مواقع
عتبـار  إلاخذين بنظـر  اطع العرضية الالزمة   ستيعابية للنهر فقد تم إيجاد المقإلا

  .إحتياجات الهور والزراعة
 
 


