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ABSTRACT: 
       This research concerns to study the quantity of seepage running downward from triangular 
open channel with lining and unlining using computer program SEEP/W (which is a sub-program of 
Geo-Studio). 
      Using SEEP/W experiments two groups were carried out with three different downstream slopes 
of triangular open channel, three different upstream slopes, three variable free board, three different 
height of triangular open channel, for first group using three different permeability for soil around 
the triangular open channel and for second group using three different permeability for lining layer 
and for soil around triangular open channel. For each run the quantity of seepage were determined. 
Dimensional analysis was used with helping of the theoretical results to develop empirical 
equations in order to determine the quantity of seepage running downward the triangular open 
channel for lining and unlining. Also, Verify the SEEP/W results with analytical method of 
Vedernikov’s equation. Results show good agreement for triangular open channel unlining layer. 
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االسفل من القنوات المثلثة المبطنة وغير المبطنة بإتجاهتحليل وتقدير التسرب   
  

  :الخالصة
المثلثة باتجاه االسفل للقنوات المثلثة المبطنة وغير المبطنة  القنواتلدراسة كمية التسرب من ھذا البحث يھدف     

  ).Geo-Studio للبرنامج الحاسوبي(وھو البرنامج الفرعي  SEEP/W باستخدام البرنامج الحاسوبي
على استخدام ثالث ميول لمؤخرة القناة المثلثة وثالث  دباالعتماتم اجراء مجموعتين من التجارب  SEEP/Wباستخدام 

ميول مختلفة لمقدمة القناة المثلثة وثالث قيم لشحنة االرتفاع للماء داخل القناة المثلثة وثالث ارتفاعات مختلفة للقناة 
ثالث قيم مختلفة لنفاذية التربة المحيطة بالقناة المثلثة،  تغيرات اعاله تم استخدامللم ةباإلضافالمثلثة، المجموعة االولى 

 بالقناة المحيطةم مختلفة لنفاذية التربة لنفاذية بطانة القناة وثالث قيالثانية فتم استخدام ثالث قيم مختلفة  المجموعةاما 
كما تم اجراء التحليل البعدي . لكل تجربة من التجارب تم قياس مقدار التصريف المتسرب. للمتغيرات اعاله ةباإلضاف

باتجاه االسفل للقنوات المثلثة المبطنة وغير المبطنة. خراج مقدار التسرب الحاصل من وذلك إليجاد معادلة رياضية الست
والتي اظھرت تقارب جيد في النتائج  )Vedernikov(بالمقارنة مع معادلة  )SEEP/W(كما تم التحقق من نتائج 

  مبطنة.الللقنوات المثلثة الغير 


