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المستخلص

اجريت دراسة مختبرية لمعرفة تأثير زوايا ارتباط مقدم قناة المأخذ مع القناة الرئيسة على كمية الرسوبيات الداخلة لقناة المأخذ .أخذت ثالث زوايا لمدخل
قناة المأخذ ( )30° ,45° ,60°التي ترتبط مع القناة الرئيسة من الجهة اليسرى مع تركيزين من الرمل بمعدل قطر حبيبات ( )D50=0.5mmحيث كان معدل تدفق
التركيز األول ( )1.8 g/sوالتركيز الثاني ( .)2.22 g/sتم تغذية الرمل الى القناة الرئيسة من الجهة الثانية عن طريق مغذي الرمل المصنع محليا وتنظم التغذية
بواسطة منظم لسرعة التجهيز للحصول على التراكيز اعاله .اظهرت النتائج ان الزاوية  60°كانت افضل من الزاويتين 30°و 45°من حيث كمية الرسوبيات التي
دخلت الى قناة المأخذ حيث كان النقصان عند الزاوية  60°بحدود ( %)40 - 32عند نسبة التصريف  %40وبحدود ( %)19 - 16عند نسبة التصريف
%30قياسا بالزوايا  45° , 30°ولكال التركيزين مما يدل ان كبر زاوية ارتباط قناة المأخذ مع القناة الرئيسة تكون افضل وتقلل من الرسوبيات في حدود هذه
الدراسة.
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 .1المقدمة
ان للقنوات المفتوحة دور مهم وأساسي في نقل المياه الى
معظم المنشآت الهيدروليكية ومشاريع الموارد المائية واالروائية
حيث انها غالبا ما تتحكم في مثل هذه المشاريع .ان وجود او انشاء
القنوات المتفرعة بنوعيها (الروافد المغذية والمآخذ) من االمور
المهمة جدا في الكثير من الدراسات والتطبيقات الهيدروليكية مثل
الروافد المغذية ومشاريع معالجة المياه الخفيفة والثقيلة وقنوات الري
والبزل وكذلك قد تكون القنوات المغذية الحاملة للرسوبيات كما في
روافد األنهار .حيث تنقل القنوات الفرعية جزء من التصريف
وتوزيعه الى المناطق التي ال تتغذى من القنوات الرئيسة .ان الجريان
في القنوات المتفرعة معقد وقد يكون معقد جدا وخاصة عند نقاط
التقاء القنوات الفرعية بنوعيها مع القناة الرئيسة ،حيث تتشكل
دوامات واضطرابات عند منطقة االلتقاء مما يؤثر بشكل كبير على
خسارة طاقة الجريان كما تتشكل مناطق فصل للجريان
( )Separation Zonesوهذه بدورها تسبب اعاقة للجريان فضال
عن حصول نقاط ركود للجريان عند حافات االلتقاء ( Stagnation
 )pointsوهذه تسبب عدم انتظامية الجريان عندها الن شحنة
السرعة تتحول الى شحنة ضغط مسببة ارتفاع في منسوب الجريان.
أن التحكم في الرواسب المحولة في القناة الرئيسة والداخلة الى قناة
المأخذ يمثل مشكلة كبيرة .يؤدي دخول الرواسب إلى المآخذ الجانبية
وقناة النقل أسفل المجرى إلى أضرار جسيمة ،تزيد الرواسب الداخلة
الى القنوات الفرعية من تكلفة صيانتها وإمكانية نمو النباتات ،وتقلل
تم الحصول على بيانات كافية لمعايرة وتشغيل النموذج الرياضي
(Sediment Simulation In Intakes with ( )SSIIM2
 )Multi–block optionمن البيانات العملية ,ومن خالل النموذج
الرياضي تم الحصول على المزيد من البيانات .أظهرت النتائج ان
عرض الجريان عند ارتفاعات مختلفة من القعر يعتمد بشكل مباشر
على نسبة تصريف قناة المأخذ وتم تقديم معادالت مختلفة لحساب
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من قدرة القناة ،وتزيد من مقاومة الجريان واحتمالية تلف سطح القناة.
هذه العوارض خطيرة وبالتالي من المهم أن يتم تصميم مآخذ بحيث
يتم تقليل كمية الرواسب التي تدخل فيها .ان ما ذكر أعاله يدفع
الباحثين الى دراسة مستفيضة للجريان في القنوات المتفرعة كما ان
وجود حمل من الرسوبيات يتطلب دراسة اضافية لمعرفة سلوكية
الجريان في هذا النوع من القنوات .اذ قام الباحث هيريرو
) (Herrero et al. 2015بدراسة مختبرية لتأثير الجريان الكلي
على القناة الفرعية والقناة الرئيسة بعد التفرع بالنسبة لحركة الماء
والرسوبيات حيث تم استخدام عدة قيم للتصريف وان جميع التجارب
استمرت لغاية الوصول الى حالة التوازن حيث استخدموا تركيز ثابت
للرسوبيات في تصريف ماء متغير في القناة الرئيسة .لوحظ سلوك
مختلف للتصاريف اعتمادا على شكل القعر وتصريف الرسوبيات كما
ان حالة التوازن عند التصاريف العالية لها عالقة بتشكل أكبر منطقة
للنحر في القناة الرئيسة بعد منطقة التفرع وان دخول الرسوبيات الى
القناة الفرعية كان بحوالي  90%من التصريف الكلي لها وان دخول
الماء الى القناة الفرعية كان بنسبة  )60-70(%من التصريف الكلي
للقناة الرئيسة .أما في حالة التصاريف الواطئة حوالي  70%من
تصريف الرسوبيات يدخل الى القناة الفرعية في حين  10%من
تصريف الماء يدخل الى القناة الفرعية .قام الباحث (Moghadam
) et al. 2014بدراسة عملية ورياضية لحساب ابعاد الجريان
وتأثيره على كمية الرسوبيات الداخلة الى قناة المأخذ شكل (.)1
ابعاد الجريان ومن المقارنة بين هذه المعادالت وجدوا ان في حالة
استخدام قناة مأخذ ذات جدران مائلة فأن عرض الجريان السطحي
سوف يزداد حتى  %200بينما ينخفض عرض الجريان السفلي
الى  . %70كما تم حساب قوة التيار الثانوي ,وهو مؤشر على
دخول الرسوبيات الى قناة المأخذ ,حيث أظهرت النتائج انه يتناسب
طرديا مع نسبة التصريف الفرعي ويكون دخول الرسوبيات بكمية
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اقل في القنوات ذات الجدران المائلة .أي ان انخفاض عرض
الجريان السفلي وخفض قوة التيار الثانوي واستخدام قنوات ذات
جدران مائلة يؤدي الى تقليل الرسوبيات ألن تركيز الرسوبيات
أعلى بكثير في القعر..

شكل ( )1نمط الجريان في مدخل قناة المأخذ
))Neary and Odgaard 1999

أجري الباحث اسماعيلي واخرون ()Esmaeili et al. 1011
دراسة مختبرية حول تأثير زاوية التفرع على خصائص الجريان
الداخل الى قناة المأخذ وكمية الرسوبيات الداخلة اليها ،حيث
استخدم الباحثون اربعة زوايا لربط قناة المأخذ مع القناة الرئيسة
وهي ( )129º،119º،199º،09ºدرجة .اظهرت نتائج الدراسة ان
كمية الرسوبيات الداخلة الى قناة المأخذ عند الزاوية  119ºكانت
اقل من الزوايا االخرى كما ان اجهاد القص قد انخفض عندما
زادت زاوية التفرع من  09ºالى  119ºثم ازداد مرة اخرى عند
الزاوية  129ºوان كمية الرسوبيات الداخلة الى قناة المأخذ عند
الزاوية  119ºاقل بنسبة  %22من كمية الرسوبيات عند الزاوية
 09ºوأنها زادت عند زيادة الزاوية الى  .129ºقام الباحثان
( (Shamloo and Pirzadeh, 1011بدراسة رياضية لمعرفة
االسباب التي تؤدي الى الترسيب في المآخذ الجانبية حيث تم تقدير
العوامل المؤثرة المختلفة مثل السرعة وشدة االضطراب في اقسام
مختلفة من القناة الرئيسة وقناة المأخذ باستخدام نماذج االضطراب
المختلفة المتاحة وبرنامج Sediment Simulation ( SSIIM2
 )In Intakes with Multi–block optionوتمت مقارنة
النتائج مع البيانات التجريبية للباحث ()Brakdoll et al. 1998
وأظهرت النتائج اتفاق جيد بينهما كما تناولت الدراسة حساب تأثير
نسبة التصريف الداخل الى قناة المأخذ ورقم فرود على كمية
الرسوبيات الداخلة الى قناة المأخذ باستخدام نفس نموذج
االضطراب  ,كما تم استنتاج المعادلة
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مع الوقت لمتوسط السرعة في مقدم القناة الرئيسة  ,وتم تشكيل
منطقة فصل للجريان الخلفي في المقاطع العرضية باتجاه مؤخر
القناة  ,كانت حركة مواد القعر متقطعة ومتقلبة  ,بينما زاد تصريف
مواد القعر في البداية ثم انخفض تدريجيا .وعندما كانت مياه القناة
المغذية صافية ,ظهر اكبر نحر بالقرب من منطقة القص مؤخر
القناة الرئيسة .اجرى الباحث ) (Alomari et al. 2016مراجعة
أدبية لبعض الدراسات السابقة التي تمت على القنوات المتفرعة وتم
تلخيص اهم النتائج التي اتت بها هذه الدراسات ومن بين هذه
النتائج .انه عندما يكون الجريان دون الحرج في القناة الرئيسة فان
عمق الماء يرتفع في القناة الرئيسة (مؤخر قناة المأخذ) في حين
يتناقص في قناة المأخذ كذلك هناك فرق في عمق الجريان بين
مؤخر ومقدم القناة الرئيسة ،كما اشارت النتائج الى ان انخفاض
السرعة في القناة الرئيسة يعمل على زيادة تدفق الماء في القناة
الفرعية واخيرا ان التصريف في القناة الفرعية يزداد بزيادة انحدار
القناة المأخذ .قام الباحثان ()Shamloo and Pirzadeh,1002
بدراسة رياضية حول خصائص مناطق الفصل بين الجريان
والجدران المحيطة به في التقاطعات اذ قاموا بمحاكاة الجريان في
القناة الفرعية باستخدام برنامج  FLUENT-2Dمستخدمين
نموذج االضطراب ((Reynolds Stress Models) )RSM
لقياس ابعاد منطقة الفصل في الجريان ،شكل ( ،)2حيث تمت
مقارنة النتائج مع الباحثان (Kasthuri and ,1821
 )Pundarikanthanكما تمت مقارنة نتائج السرعة باستخدام
نموذج االضطراب  K-e Standardمع الباحثان Shettar and
) )Murthy,1996وفي كلتا الحالتين حصل الباحثان على تطابق
جيد بين النموذج الرياضي والقياسات المختبرية.

شكل ( )2مناطق الفصل للجريان في القنوات المفتوحة
()Ramamurthy et al.2007

𝑑𝑒𝑏𝐶

حيث ان  dقطر حبيبات الرمل a ،معامل الخشونة τ ،اجهاد القص
في القعر τc ،اجهاد القص الحرج 𝜌𝑠 , 𝜌𝑤 ،كثافة الماء وكثافة
الرسوبيات υ ،لزوجة الماء .قام الباحث )(Liu et al. 2012
بدراسة عملية على نمط الجريان ونقل الرواسب عند التقاء قناة
مفتوحة  ⁰09بنسب تصريف مختلفة (تصريف القناة المغذية الى
التصريف الكلي) .تم تجهيز القناة الرئيسة بأربعة تصاريف مختلفة
( )...2 , 82.6 , 22 , 61.8لتر/ثانية كما تم تجهيز القناة المغذية
بأربعة تصاريف مختلفة (16.6و  26و  ...8و  ) 69..لتر/ثانية
على التوالي وبذلك يصبح التصريف الكلي في القناة الرئيسة 08
لتر/ثانية لكل التجارب ,كما استخدم مواد قعر بأقطار ونسب مختلفة
تراوحت ( )2 –29ملم في خمسة حاالت .اظهرت النتائج ان شكل
سطح الماء عند منطقة التقاء القناتين قد تأثر بفعل تالقي جريان
القناة المغذية مع القناة الرئيسة .أدت زيادة نسبة التصريف
(تصريف القناة المغذية الى التصريف الكلي) الى انخفاض تدريجي
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لذلك في هذه الدراسة سوف يتم معرفة تأثير زاوية التفرع من القناة
الرئيسة وزيادة نسبة التصريف المتفرع على كمية الرسوبيات
الداخلة الى قناة المأخذ وكذلك معرفة تأثير زيادة تراكيز الرمل
على الرسوبيات الداخلة الى قناة المأخذ .
 .1العمل المختبري
لقد تم اجراء جميع التجارب المختبرية في مختبر الهيدروليك التابع
الى قسم هندسة السدود والموارد المائية /كلية الهندسة  /جامعة
الموصل باستخدام قناة مكونة من ثالثة اجزاء وهي قناة رئيسة
وقناة فرعية وقناة مغذية شكل ( ،).وادناه تفاصيل كل قناة.
القناة الرئيسة -:هي قناة معلقة بطول 19م وعرض  9..م
وارتفاعها  9.6.م جوانبها من الزجاج الشفاف تحتوي على
مضخة يبلغ اقصى تصريف لها  12.2.لتر/ثانية وكذلك تحتوي
على خزانات للماء موضوعة على احد جانبي القناة اذ يتم سحب
الماء منها ويعاد الى القناة كما تحتوي القناة على هدار مستطيل

)Al-Rafidain Engineering Journal (AREJ

62 Ehsan Elewy Salman: Studying The Effect of Intake Channel Angle ….
ارتفاعه  9.1م وعرضه  9..م مثبت على بعد  9...م من نهاية
القناة لغرض قياس التصريف فيها حيث تمت معايرته من قبل
الباحث العمري ( (1008واستنتج معادلة لقياس التصريف وهي
)𝑄 = 0.58𝐻1.5 ........................ (1
حيث  Hهو ارتفاع الماء فوق الهدار(م)

القناة المغذية -:هي قناة معلقة مصنوعة من الزجاج البالستيكي
الشفاف طولها 1..م وعرضها  9.1.م وارتفاعها  9.6.م تتفرع
من الجانب االيمن للقناة الرئيسة وعلى بعد  2م من بدايتها بزاوية
 .6.ºتحتوي القناة المغذية على حوض من البالستك الشفاف بأبعاد
 9.2م* 9.6م يحتوي بداخله على قواطع مثقبة لغرض تهدئة
الجريان الداخل الى القناة ,كما يتم تغذية القناة من خزانات القناة
الرئيسة بواسطة مضخة غاطسة.
جهاز تغذية الرمل -:هو جهاز مصنوع من الحديد بشكل مخروط
مثبت فوق حوض القناة المغذية يحتوي على شفت محزز يدور
بواسطة ماطور كهربائي متغير السرع يتم التحكم به من خالل
منظم سرعة الحركة لغرض تجهيز القناة المغذية بتركيزين من
الرمل.
اعتمد في هذا البحث ثالثة زوايا وهي  .9°و 6.°و 89°لغرض
ربط قناة المأخذ مع القناة الرئيسة من خالل ملحق لتغيير الزاوية،
شكل ( .)6في كل زاوية تم تثبيت التصريف في القناة الرئيسة
( )Qmولجميع التجارب وبلغ  12لتر/ثانية كما تم اخذ اربعة
تصاريف في القناة المغذية ) )Qfوهي ( )19,0,6,2لتر/ثانية وفي
كل تصريف تم تمرير ثالث نسب للتصريف في قناة المأخذ ()Qr
وهي( )%69,%.9,%29من التصريف الكلي وفي كل نسبة
تصريف تم تجهيز القناة المغذية بتركيزين من الرمل ()1.6,2.22
غم/ثانية عن طريق جهاز تغذية الرمل كما تم قياس مناسيب سطح
الماء في جميع التجارب باستخدام ()Point Gauge

شكل ( )6ملحقات الربط وطريقة ربط قناة المأخذ مع القناة
الرئيسة
شكل ( ).القناة المختبرية المستخدمة في التجارب

قناة المأخذ- :هي قناة معلقة مصنوعة من الزجاج البالستيكي
الشفاف طولها  2م وعرضها  9.1.م وارتفاعها  9.6.م تتفرع من
الجانب االيسر للقناة الرئيسة وعلى بعد  6..2م من بدايتها .تحتوي
قناة المأخذ في نهايتها على حوض من البالستك الشفاف بأبعاد 9.2
م* 9.6م يحتوي بداخله على بوابة ذيلية لغرض التحكم بنسبة
التصريف المارة في القناة كما تحتوي على خزان ماء مثبت اسفل
القناة لغرض تجميع الماء المار خالل القناة وتحويله الى خزانات
القناة الرئيسة والقناة المغذية عن طريق مضخة غاطسة مثبت فيها
طواف كهربائي للحفاظ على منسوب الماء في الخزانات.
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 .3التحليل ومناقشة النتائج
ان االهداف الرئيسية لهذه الدراسة هي معرفة تأثير زاوية التفرع
ونسبة التصريف المارة في قناة المأخذ على كمية الرسوبيات
الداخلة الى قناة المأخذ وكذلك معرفة تأثير زيادة تراكيز الرمل
على الرسوبيات الداخلة الى قناة المأخذ .
نسبة تصريف قناة المأخذ -:في هذه الدراسة تم اخذ ثالث نسب
تصريف لقناة المأخذ ( )%69,%.9,%29من التصريف الكلي،
ولغرض معرفة تأثير نسبة التصريف ( )Qrعلى نسبة الرسوبيات
الداخلة الى قناة المأخذ ( )Srتم رسم العالقات بين نسب التصريف
ونسبة الرسوبيات للزوايا ( )89°,6.°,.9°وللتركيزين ()qs1,qs2
المذكورين اعاله عند جميع التصاريف في القناة المغذية ( )Qfكما
في االشكال (.)2 ،8 ،.

)Al-Rafidain Engineering Journal (AREJ

63

Ehsan Elewy Salman: Studying The Effect of Intake Channel Angle ….
زوايا تفرع قناة المأخذ -:اخذت ثالث زوايا لتفرع قناة المأخذ من
القناة الرئيسة (.9°و6.°و )89°ولغرض معرفة تأثير زاوية
التفرع على نسبة الرسوبيات الداخلة الى قناة المأخذ تم رسم
العالقات بين زاوية تفرع قناة المأخذ (𝚹) ونسبة الرسوبيات
الداخلة الى قناة المأخذ ( )Srلنسب التصريف الثالثة وللتركيزين
( )qs1,qs2األشكال (.)11 ،19 ،0 ،6

a
b
شكل رقم ( )5يوضح العالقة بين نسبة التصريف ونسبة
الرسوبيات لداخلة الى قناة المأخذ عند ( , Qm= 12 L/s
)b) qs2=2.22 g/s (a) qs1=1.8 g/s ) 𝚹 =30⁰

a
b
شكل رقم ( )6يوضح العالقة بين زاوية التفرع ونسبة
الرسوبيات الداخلة الى قناة المأخذ عند ( , Qm = 12 L/s
)b)qs2=2.22 g/s (a)qs1=1.8 g/s )Qf =19L/s

a
b
شكل رقم ( )6يوضح العالقة بين نسبة التصريف ونسبة
الرسوبيات لداخلة الى قناة المأخذ عند ( , Qm= 12 L/s
)b) qs2 =2.22 g/s (a) qs1=1.8 g/s ) 𝚹 =45⁰

a
b
شكل رقم ( )9يوضح العالقة بين زاوية التفرع ونسبة
الرسوبيات الداخلة الى قناة المأخذ عند ( , Qm= 12 L/s
)b)qs2=2.22 g/s (a)qs1=1.8 g/s ) Qf =0 L/s

a
b
شكل رقم ( )2يوضح العالقة بين نسبة التصريف ونسبة
الرسوبيات لداخلة الى قناة المأخذ عند ( , Qm= 12 L/s
)b) qs2 =2.22 g/s
(a) qs1=1.8 g/s ) 𝚹 =89°
يلحظ من األشكال السابقة ان نسبة الرسوبيات الداخلة الى قناة
المأخذ تزداد بازدياد نسبة تصريف الماء الداخل الى قناة المأخذ
وان العالقة بينهما كانت عالقة طردية وكانت الزيادة تقريبا بنسبة
 2...%وذلك الن زيادة نسبة التصريف تؤدي الى نقصان في
عمق الماء داخل قناة المأخذ من خالل خفض بوابة السيطرة الذيلية
في مؤخر قناة المأخذ ،وبما ان التصريف ثابت عند زيادة النسب
فان سرعة الماء في قناة المأخذ تزداد وان زيادة السرعة تسبب
زيادة في الدوامات واالضطرابات وزيادة اجهاد القص في بداية
قناة المأخذ مما يؤدي الى دخول رسوبيات اكثر .كما يلحظ ان زيادة
تركيز الرسوبيات عند نفس ظروف الجريان تسبب زيادة في نسبة
الرسوبيات الداخلة الى قناة المأخذ وخاصة عند التصاريف الكبيرة
ولنفس نسب التصريف  Qrوان الزيادة كانت بمقدار  %16تقريبا،
بينما يالحظ ان في التصاريف القليلة ليس هناك فروقات معنوية في
نسبة الرسوبيات الداخلة ولكل الزوايا.
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a
b
شكل رقم ( )19يوضح العالقة بين زاوية التفرع ونسبة
الرسوبيات الداخلة الى قناة المأخذ عند( , Qm = 12 L/s
)b)qs2=2.22 g/s (a)qs1=1.8 g/s ) Qf =6 L/s
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Abstract
An experimental investigation was conducted to observe the connection angle effect of the branched channel
front with the main channel on the entering sediments amounts into the branched channel. Three angles were taken to the
branched channel inlet (60°,45°,30°), that connected with the main channel from the left side with two concentrations of
sand at a granular diameter rate (D50=0.5mm). The concentration flow rates were 1.8 and 2.22(g/s), respectively. The
sand was fed and organized by a speed regulator to main channel to obtain the concentrations. The results showed that
the 60° was better than the rest in the sediment numbers. Compared to the 30° and 45° angles, the reduction at the 60°
was at (32-40)% of 40% of the discharge rate. Besides, at the 30% discharge rate, the reduction was (16-19)%. Within
the study limits, it has indicated that the greater angle is the better and it reduces sediments.
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