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 الخـــــالصـــــــــة

األنماط انتشارا، حيث تتميز بسلوك جريانها المعقد المتأثر  كثرتعد االنحناءات في األنهار من أ    

في  التعريةبفعل قوى الطرد المركزي والذي يؤدي الى حدوث عمليات ترسيب في القاع وعمليات 

 ضفاف األنهار ويسبب ذلك عملية زحف لالنحناءات النهرية.

متصلة بين قناتين  ˚180نموذج فيزيائي لقناة منحنية بزاوية  تنفيذ وتشغيلفي هذه الدراسة تم     

بدون  عمليات النحر على األكتاف الخارجية وحركة الرسوبيات للنهر دراسةلتم تشييدها مستقيمتين 

المنحنية . بعد تركيب الصفائح المغمورة في القناة لألنهارالتهذيب  منشاءات وباستخدام منشاءات

بتشكيالت مختلفة لغرض تقليل او القضاء على النحر الحاصل في الكتف الخارجية للنهر وبالتالي 

 تقليل الرسوبيات الحاصلة على الكتف الداخلية.

والتي تم تصنيفها  (الصفائح المغمورة)ان التجارب اقتصرت على استخدام العديد من التشكيالت     

وبقيم  (H/y)ل من نسبة ارتفاع الصفيحة الى ارتفاع المياه في القناة من خالل تسعة سالسل تتضمن ك

( 0.3 ,0.2 (0.15,وبقيم تتراوح بين  (H/L)ونسبة ارتفاع الصفيحة الى طولها  ،(0.2, 0.3, 0.4)

الصفيحة المغمورة  موقع من مسافةالان  مع اتجاه الجريان. (˚15 , ˚20 ,˚30)وبزاوية تتراوح بين 

، 0.1، 0.0833، 0) القيم التالية تم اختيارها عند ،)b/bδ( رض القناةعالى  الكتف الخارجية الى

 )b/sδ( الى عرض القناة وبمسافة تباعد بين صفيحة وأخرى( 0.75، 0.5، 250.3، 0.25، 0.125

 على طول القناة المنحنية. (0.17, 0.26, 0.16, 0.14, 0.35, 0.12, 0.092)بقيم 

من التجارب المختبرية اعتمدت ثالث طرق لمعرفة األداء  مستخلصةالنتائج ال وتقييم ان تحليل    

 الطريقة الثانية، (PI%)هي النسبة المئوية للتحسين  الطريقة األولى المغمورة،الهيدروليكي للصفائح 

( sA(المساحة العرضية للنحر معدل هي فالطريقة الثالثة ما أ(، TS(ميل قاع القناة  معدلهي 

 (.dA(وللترسيب 

النتائج اظهر ان العوامل الرئيسية المؤثرة على كفاءة الصفائح المغمورة هي ارتفاع  ان تحليل    

الصفيحة، نسبة ارتفاعها الى طولها، وزاوية ميالنها بالنسبة التجاه الجريان وكذلك عدد الصفائح 

الى تغيير كفاءة الصفيحة المغمورة وبالتالي من هذه العوامل يؤدي تغيير أي  ان .والمسافات فيما بينها

ان استخدام الصفائح المغمورة في القنوات المائية فمع ذلك  .يسبب تغير في ارتفاعات قاع القناة

 المنحنية يؤدي الى تقليل او القضاء على النحر الحاصل في الكتف الخارجية للقناة.

هي   sδومسافة التباعد بين صفيحة وأخرى  bδان موقع الصفيحة المغمورة عن الكتف الخارجية     

ومن العمل المختبري تبين ان أفضل مكان  ،عوامل مؤثرة على كفاءة وأداء الصفيحة المغمورة

( من القطاع الثالث الى b= 0.25/bδ(للصفيحة المغمورة عن الكتف الخارجية للقناة يقع على بعد 



 ب
 

180˚  )حيث ان القناة المنحنة بزاوية ،السادس( في القطاع b= 0.0833, 0.1/bδ(القطاع الخامس و

 .قطاع( لكل 30˚تم تقسيمها الى ستة قطاعات 

سوف يؤدي  nδان النتائج بينت أيضا ان تقليل المسافة العرضية بين صفوف الصفائح المغمورة     

ان زيادة عدد الصفائح في المنحني مع استخدام نمط  وبشكل عامالى زيادة كفاءة الصفائح المغمورة. 

متعرج عند تركيبها وخصوصا في القطاع السادس له تأثير كبير على حماية الكتف الخارجية من 

 مع اتجاه الجريان. ˚15بزاوية  يبها، وللحصول على اعلى كفاءة للصفيحة المغمورة يجب تركتعريةال

تمنع الرسوبيات ين ان الصفيحة المغمورة في اعلى كفاءتها أخيرا ومن المالحظات البصرية تب    

     القناة المنحنية وباتجاه القناة المستقيمة. من الحركة واالنتقال على طول 

 

 



                                                                                     

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

األداء لتشكيالت مختلفة من الصفائح المغمورة كمنشآت تهذيب النهر في 

 درجة ١٨٠منحني بزاوية 

 من قبل 

ياد عذاب العباديأبارق   
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