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Abstract 

Kmait River is a flood escape that was constructed to divert water during 
flood season from Tigris River to Al Huwayza Marsh through AsSanna'f Marsh. 
Water stored in Al Huwayza Marsh is then discharged to Tigris River, through Al 
Kassara River, and to Shatt Al Arab River, through AsSuwayb River. 

 Kmait River, AsSanna'f Marsh, and Al Huwayza Marsh form one 
hydrological system.   Therefore, the capacity of AsSanna'f Marsh and the capacity 
and operation schedule of Al Huwayza Marsh were taken into consideration when 
developing the capacity of Kmait River.  

It was found, by using a one dimensional flow simulation model, that the 
present discharge capacity of Kmait flood escape does not exceed 80m3/sec, and 
this discharge can’t be diverted completely into Al Huwayza Marsh during January 
and February months of a wet year unless the discharge capacity of  AsSanna'f 
Marsh outlet is increased from its current capacity of 402m3/sec to 468m3/sec. 

It was found that the contraction in last part of Kmait River is throttling the 
discharge. If this part is reshaped, the capacity of Kmait river will increased to 
250m3/sec, which could be diverted into   Al Huwayza Marsh if AsSanna'f Marsh 
outlet reshaped and its capacity increased to 569m3/sec. 
 Depending on the maximum allowable monthly inflow of Al Huwayza 
Marsh incase of replacing its present outlets control structures by new ones with a 
capacity of 500m3/sec, Al Huwayza Marsh will absorb floods diverted from Tigris 
River at design capacity of the control structure of  Kmait River of 400m3/sec after 
reshaping the river cross sections and increasing the discharge capacity of 
AsSanna'f Marsh outlet to 744m3/sec.  

 
  الخالصة

نهر دجلة في   لتحويل جزء من مياه يستخدم  فيضاني تم انشاء نهر كميت ليعمل كمهرب 
 لى نهرهور الحويزة امياه تصرف ومن ثم   .موسم الفيضان عبر هور السناف الى هور الحويزة

   .عبر نهر السويب بدجلة عبر نهر الكسارة والى نهر شط العر
لذا تم االخـذ  . الحويزة منظومة هيدرولوجية واحدةيشكل نهر كميت وهور السناف وهور 

عند دراسة تطـوير  بنظر االعتبار استيعاب هور السناف واستيعاب وجدولة تشغيل هور الحويزة 
  .  قابلية نهر كميت الستيعاب التصاريف الفيضانية

يت االستيعابية لنهر كم قدرةوجد من خالل تشغيل نموذج تمثيل الجريان احادي البعد بان ال
وان هـذا التصـريف اليمكـن     ثا/3م80 في وضعه الحالي في تصريف مياه الفيضات التتجاوز

اال في حالة  الى هور الحويزة خالل شهري كانون الثاني وشباط من السنة الفيضانيةكامال تحويله 
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الـى   ثـا /3م402 مـن  لمصب هور السناف في هور الحـويزة  الحالية القدرة االستيعابية رفع 
   .ثا/3م468

ختناق التصـريف الـى هـور    اوجد بان ضيق مقاطع الجزء االخير من نهر كميت سبب 
ويمكن تصريف كامل هذا  ثا/3م250هر كميت الى نالسناف واذ ما تم تهذيبها يمكن رفع تصريف 

مصب هـور  االستعابية لقدرة الالتصريف الى هور الحويزة خالل موسم الفيضان في حالة رفع 
  .ثا/3م569السناف الى 

منشاءات سـيطرة علـى    تنفيذحالة في الشهرية القصوى لهور الحويزة  التغذيةوباعتماد   
بان هنالك قابلية لهذا الهور في استيعاب  وجد ثا بدل الحالية /3م500مصبات هور الحويزة بقدرة 

ثا مـن ميـاه   / 3م400كامل القدرة التصميمية لمنشاء السيطرة على ماخذ نهر كميت في تحويل 
   .ثا/3م744وزيادة سعة مصب هور السناف الى  ب مقاطع النهرن نهر دجلة بعد تهذيفيضا

   
  

 


