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Abstract 

Al Husa'chi River is one of the three main branches of Al Ka’hla River in Maissan 
governorate. Its length is 25 km. the river directly feeds Al Huwayza Marsh by overpass 
pipes at its end. It is also used for irrigating the nearby agricultural areas. A study for 
evaluating the hydraulic performance of the river has been carried out in order to develop 
its ability to accommodate the excess inflow required for feeding the marsh and the 
surrounding agricultural projects. All the necessary hydraulic measurements, needed to 
construct rating curves, at stations along the river course were carried out for a 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 obtained maximum allowable discharge of this river for the present 
conditions is ranged from 20m3/sec to 35m3/sec for the water surface elevation of the 
marsh from 7.0m to 2.8m amsl, respectively, and the first flood section is located at 
23.5km downstream of the river inlet. The required cross sections to develop the capacity 
of the river have been obtained considering the marsh and agricultural requirements.       

 
  الحسیجي تطویر سعة التصریف لنھر

  الخالصة
طـول نهـر    . محافظة ميـسان  نهر الحسيجي هو أحد الفروع الرئيسية الثالثة لنهر الكحالء في           

.  عن طريق معبر انبـوبي فـي نهايـة النهـر            مباشرة يغذي هذا النهر هور الحويزة    . كم25الحسيجي  
داء الهيـدروليكي لهـذا     ألراء دراسة لتقييم ا    تم إج  .لهراضي الزراعية المجاورة    ألاويستخدم في أرواء    

تم . ستيعاب الزيادة في التصاريف المطلوبة لتغذية الهور والمشاريع الزراعية        إ على   تهتطوير قابلي ل النهر
باع في محطات على طول مجرى النهر       ية الالزمة إليجاد منحنيات اإلستت    إجراء كل القياسات الهيدروليك   

  .ولمدة ستة أشهر
  باستخدام  الجريان في هذا النهر    ة لمحاكا نموذج هيدروليكي للجريان الثابت احادي البعد     تم إعداد   

ستفادة من إلوتم إجراء عمليات المعايرة والتحقق من النموذج با. HEC-RAS (Version 3.1.3)برنامج ال 
ثـا  /3م35ثا الـى    /3م20هو   في الضروف الحالية     نهرلل اعلى تصريف مسموح به      نإ القياسات الحقلية 

ي االول يقـع    يضانالف المقطع  و م فوق مستوى سطح البحر    2.8م الى   7عندما تكون مناسيب الهور من      
ستيعابية للنهر فقـد تـم إيجـاد المقـاطع         إلولغرض تطوير الطاقة ا   .  كم من بدية النهر   23.5على بعد   

  .عتبار إحتياجات الهور والزراعةإلااخذين بنظر العرضية الالزمة   
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