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   6/11/2020تاريخ القبول:                                                                                   17/8/2020تاريخ االستالم: 

 لمستخلصا
العملية تسبب العديد من المشاكل مثل الحد من قدرة الجريان ان معظم المشاكل الرئيسية التي تواجهها قنوات المأخذ الجانبية هي الترسيب ودخول الرواسب. هذه 

تأثير استخدام صف واحد من لمعرفة  مختبريةالة دراسال أجريت هذه لذلك .في قنوات الري وكذلك تهدد بانسداد المجرى المائي عند انخفاض مستوى المياه
( 0.5mm50D=) الرمل بمعدل قطر حبيبات مع تغيير تركيز º03بزاوية  قناة المأخذالى  الرسوبيات الداخلة كميةبللتحكم  القناة الرئيسة المراوح المغمورة في

كمية  المراوح المغمورة يقلل من صف واحد من استخدام. اظهرت النتائج ان (g/s 2.22( والتركيز الثاني )g/s 1.8) التركيز األول معدل تدفق حيث كان
ان استخدام لكال التركيزين مما يدل والتي تم تغذيتها عن طريق القناة المغذية  من الرسوبيات الكليةتقريبا (% 53- 03بحدود )الى قناة المأخذ  الداخلةالرسوبيات 

 .الى القنوات المتفرعة دخول وانتقال الرسوبيات المراوح المغمورة له دور إيجابي في عملية
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 المقدمة .1

لغرض التحكم في دخول الرسوبيات الى قنوات المأخذ, 

رئيسة وأمام قناة المأخذ من الشائع تثبيت صفيحة بسيطة في القناة ال

ويمكن ان تكون المروحة ( Vane)والتي تعرف باسم المروحة 

. [1]مغمورة كليا او جزئيا ومع ذلك, فان النوع المغمور اكثر شيوعا 

إن تركيب المراوح المغمورة في مدخل قناة المأخذ هو طريقة يتم 

 Separation) تطبيقها عادة لتقليل حجم منطقة فصل الجريان

Zone) يعتبر حجم وزاوية وعدد المراوح المغمورة المتغيرات .

 منتم التحقيق  .[2] سوبياتفعالية في التحكم في حركة الراألكثر 

العديد من مخططات الترتيب لصفوف المراوح لتقييم أدائها في منع 

, القعر من دخول قناة المأخذ وتشكيل منطقة الترسيب رسوبياتانتقال 

ان القريب المراوح المغمورة من أجل تعديل نمط الجريتم تصميم  لذلك

لنهر لفي القعر في االتجاه العرضي  سوبياتمن القعر وحركة الر

قام العديد من  هذاوتقليل كمية الرسوبيات الداخلة الى قناة المأخذ, ل

الباحثين بدراسة وتصميم انواع مختلفة من المراوح المغمورة من 

ها مع اتجاه الجريان وتأثيرها على كمية حيث األبعاد وزاوية تثبيت

 et قام الباحثاذ  وغيرهاالداخلة الى قناة المأخذ الرسوبيات 

al.(2008) Abdel Haleem [3]  بدراسة عملية لتقليل الرسوبيات

التي تدخل الى قناة المأخذ باستخدام صف واحد من المراوح 

 ومواضع مختلفةالمغمورة, مع األخذ بنظر االعتبار ارتفاعات وزوايا 

تصريف ثابت  تم استخدامللمراوح المغمورة بظروف جريان مختلفة, 

( Qrلتر/ثانية واربعة نسب للتصريف الفرعي ) 53في القناة الرئيسة 

مراوح مغمورة في صف ( %.  تم تثبيت اربعة 03, 53, 03, 03)

واحد متعامد مع اتجاه الجريان الرئيسي وان المسافة بين المروحة 

سم  7سم والمسافة بين المروحة وجدار القناة الرئيسة  03واألخرى 

 (0شكل )

 

 

اظهرت النتائج ان تقليل كمية الرسوبيات التي تدخل الى قناة المأخذ 

مع اتجاه  03°في حالة استخدام زاوية المراوح  Qr > 53عند %

من عمق الماء, حيث تم  3.0الجريان الرئيسي وكان ارتفاع المراوح 

( %, كما 73- 03تقليل الرسوبيات التي دخلت الى قناة المأخذ بنسبة )

زيادة في طول منطقة الفصل في الى ادى استخدام المراوح المغمورة 

قام الباحث  قناة المأخذ وتوزيع غير منتظم للجريان في القناة.

Ouyang(2009) [4] تحقق من فعالية التحكم في بدراسة عملية لل

وشكل المراوح المغمورة. حيث استخدم  من خالل ابعاد سوبياتالر

ثالثة انواع من المراوح المغمورة وهي المراوح المستطيلة بارتفاع 

وطول مختلف والمراوح المدببة مع تناقص خطي في الطول من 

على ومراوح على شكل متوازي االضالع. اظهرت القاعدة الى اال

النتائج ان االرتفاع األمثل للمراوح المستطيلة مرتبط بطول المروحة 

( يوضح المراوح المغمورة المستخدمة في الدراسة بصف واحد 1شكل )

[3] 
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( من عمق الماء وتم رسم مخطط تصميمي لتحديد 3.7–3.30وضمن )

كما االرتفاع األمثل المرتبط بطول المروحة كدليل ارشادي للتصميم 

طول مثالي محدد للمراوح ( ولم يالحظ الباحث اي 5شكل )في ال

  المستطيلة.

 

 

عمق الماء.  odطول المروحة و  Lو  مروحةارتفاع ال Hحيث ان 

اما بالنسبة للمراوح المدببة الحظ الباحث ان زيادة ارتفاع المروحة 

يؤدي الى التقليل من كفاءة مع بقاء طولها ثابت في القاعدة 

المروحة في حين مراوح متوازي األضالع كان ادائها جيد ولكن 

 أجرى اقل من اداء المراوح المستطيلة وبالتالي ال يوصى بها.

عدد من الدراسات Gh. Beygipoor [5]( 5300الباحث )

( Submerged vanesالعملية, تم استخدام مراوح مغمورة )

التي تدخل الى قناة المأخذ ضمن مسارات  سوبياتللتحكم في الر

منحنية. أجريت معظم هذه الدراسات على قنوات مستقيمة أو قنوات 

أي دراسة على قنوات بعرض  جريمنحنية بعرض ثابت ولم ت

متغير وذات انحناءات متقاربة, ويجب مالحظة ان حالة الجريان 

ذات  في االنحناءات ذات العرض الثابت تختلف عن حالة الجريان

من أجل إجراء االختبارات في هذه الدراسة, تم  متغير.العرض ال

القناة الرئيسية  عن º03زاوية ميل باستخدام قناة مأخذ متقاربة 

سم في  53سم وعرض متغير يبلغ  073نصف قطر يبلغ وبمتوسط 

( مقطعا 0سم في نهاية االنحناء. يوضح الشكل ) 03البداية و

عرًضيا للقناة المستخدمة في االختبار. في أعلى المنعطف, توجد 

وفي أسفل المنعطف, توجد قناة  متر 0.3قناة مستقيمة بطول 

زجاج الأرضية القناة مصنوعة من متر. جدران و 5مستقيمة بطول 

م  0وقناة السحب مصنوعة من الحديد المغلون بطول  البالستيكي

اة مثبتة في موقع مثالي لوضع القناة في سم. هذه القن 03وبعرض 

 بالنسبة لجدار االنحناء. º03وبزاوية  º53موقع 

 

المراوح المغمورة  بينتبحث هذه الدراسة في تأثير تغيير المسافة 

إلى المأخذ على أداء المراوح بزاوية تركيب مختلفة ونسب 

لذلك, يتم استخدام عمود على شكل قوس   مأخذ مختلفة.تصريف 

 º53, والتي تتفرع منها قناة مأخذ تقع عند º03بزاوية تقارب 

اختباًرا على مسافات مختلفة وزوايا  05, وتم إجراء º03بزاوية 

ومن خالل اجراء التجارب ن المراوح المغمورة. تركيب مختلفة م

الداخلة إلى قناة المأخذ وتآكلها من طبقة  سوبياتحجم الر تم حساب

استنادًا إلى النتائج, يؤدي تغيير  القناة المتقاربة في حاالت مختلفة.

, إلى º03المسافة من القنوات المتفرعة وفي حالة االنحناء بزاوية 

الداخلة إلى قناة المأخذ؛ لذلك,  سوبياتحدوث تغيرات في حجم الر

 سوبياتلرتم تغيير كفاءة دوارات المرواح للسيطرة على كمية ا

وفقًا لهذه الدراسة, عندما تكون المسافة بين المراوح  الداخلة.

)المغمورة و المأخذ والتي يرمز لها )
𝛿𝑏

𝐻𝑉
( 0بمقدار اقل او يساوي ) 

ن الكفاءة تكون ثابتة تقريًبا, كما ولزاوية ثابتة للمراوح المغمورة فأ

تزداد الكفاءة أيًضا مع زيادة المسافة وعندما تكون 
𝛿𝑏

𝐻𝑉
≥  إذ إن 4

𝛿𝑏  المروحة وجدار القناة,  المسافة بينvH     .ارتفاع المروحة

بدراسة  Azade Jamshidi et al.(2016)  [6]كما قام الباحث 

في وجود مراوح عملية لتحديد ابعاد منطقة الفصل للجريان 

 مغمورة بخمسة ترتيبات وهي )المتوازي والمتعاقب والمركب

( باستخدام اربعة 0شكل )كما في الوالصنوبر والفراشات( 

 .( لتر/ثانية في القناة الرئيسة03,53,53,03تصاريف للجريان )

اظهرت النتائج ان استخدام المراوح المغمورة يقلل من حجم منطقة 

 سبة تصريف قناة المأخذ وان أفضلادة نالفصل للجريان مع زي

هو الصنوبر الذي يعمل على التقليل من حجم منطقة الفصل  ترتيب

( % وللتصاريف 00.07- 57.05للجريان بنسب تراوحت بين )

  األربعة.

 

 

بدراسة عملية لتقييم كفاءة  Türkben [7]( 5300قام الباحث )

بمقارنة  سوبياتوح مغمورة تحت ظروف تغذية الرثالثة مرا

تضاريس القعر قبل وبعد تركيب المراوح, حيث استخدم قناة 

درجة قناة  03م تتفرع منها بزاوية  1م وعرض  05رئيسة بطول 

تم تثبيت ثالثة مراوح في  .م 0.15م وعرضها  3فرعية طولها 

 0ن ارتفاع المراوح عمود واحد بالقرب من مدخل قناة المأخذ وكا

مع اتجاه الجريان. كما تم  º53سم ومثبتة بزاوية  05سم وطولها 

لتر/الثانية وفي  03استخدام تصريف ثابت في القناة الرئيسة مقداره 

لتر/الثانية وان قطر حبيبات الرمل المستخدم في  3القناة الفرعية 

 3.3ان ( ملم وان معدل التغذية للرسوبيات ك50d (0.85 =التغذية 

سم في كال  12كغم/دقيقة, كما تم الحفاظ على عمق الماء 

االختبارين )مع وبدون المراوح( وتم رسم تضاريس القعر مع 

ساعة وفي  t=9ساعة,  t=1.5المراوح وبدونها في االختبارات 

اظهرت النتائج ان عمود واحد من  ساعة. t=13.5حالة التوازن 

من كمية الرسوبيات الداخلة الى قناة  %53ثالثة مراوح يقلل 

المأخذ بالمقارنة مع االختبار في حالة عدم وجود المراوح. كما 

لوحظت منطقة نحر في زاوية جدار قناة المأخذ في بداية كل تجربة 

قة, وهو اقصى نحر يحدث. نظرا النخفاض السرعة في تلك المنط

يكون من األسهل مقاومة قوة الطرد المركزي وتغيير اتجاه هذا 

 .[8]الجزء من الجريان 

بدراسة عملية للتحكم  Kalathil et al.(2018) [9]قام الباحث  

الى قناة المأخذ باستخدام المراوح المغمورة,  في دخول الرسوبيات

لها حيث استخدموا قناة رئيسة مستطيلة الشكل ذات قعر متحرك طو

مي يبين االرتفاع االمثل للمراوح ( مخطط تصمي2شكل )

 [4] المستطيلة

  ( يوضح مقطعا للقنوات والمراوح المغمورة المثبتة أمام0الشكل )
 [5] قناة المأخذ

  [6]( ترتيب المراوح المغمورة4شكل )
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 3سم تتفرع منها على بعد  00سم وارتفاعها  37.3م وعرضها  0

م من بدايتها قناة فرعية على شكل شبه منحرف ذات قعر ثابت 

سم  00سم والعليا  03عرض قاعدتها السفلى  º03بزاوية 

سم. تم استخدام تصريف ثابت للماء في القناة  00وارتفاعها 

حبيبات الرمل المستخدم في لتر/ثانية وان قطر  03الرئيسة مقداره 

( ملم, تم تغذية الرسوبيات في القناة الرئيسة 50d (0.28 =الدراسة 

دقيقة, كما تم استخدام مراوح مغمورة  03لكل  0م 3.335بمعدل 

بمسافات مختلفة وزوايا مختلفة وعدد من الصفوف ذات اربعة 

في ارتفاعات مختلفة وتم دراسة دخول الرسوبيات الى قناة المأخذ 

. اظهرت النتائج ان اقل دخول حالة وجود مراوح وبدونها

 º03للرسوبيات في قناة المأخذ كانت عند المراوح المثبتة بزاوية 

مع ارتفاع متزايد للمروحة, ولوحظ ايضا ان التحكم في دخول 

الرسوبيات الى قناة المأخذ يزداد مع زيادة في تباعد المراوح وعدد 

دخول الرسوبيات الى قناة المأخذ بنسبة صفوف المروحة. تم تقليل 

عندما تم وضع المراوح في صف واحد كما تم تقليل  53%

عندما تم وضع  %73الرسوبيات الداخلة الى قناة المأخذ بنسبة 

 المراوح بصفوف مزدوجة.

صف واحد من  تأثير دراسةسوف يتم  بحثال لذلك في هذا

الداخلة الى قناة كمية الرسوبيات  في معالجة المراوح المغمورة

زيادة تراكيز الرمل على  تأثيرومعرفة  º03بزاوية  المأخذ

 مأخذ.ال الرسوبيات الداخلة الى قناة

 العمل المختبري .2

التابع الى قسم  تم اجراء التجارب العملية في مختبر الهيدروليك

, حيث تم السدود والوارد المائية في كلية الهندسة/ جامعة الموصل

م  3.03 اوارتفاعهم  3.0 وعرض م03 لبطو استخدام قناة رئيسة

تحتوي على مضخة يبلغ اقصى  ,جوانبها من الزجاج الشفاف

وكذلك تحتوي على خزانات للماء  تر/ثانيةل07.53 تصريف لها

موضوعة على احد جانبي القناة اذ يتم سحب الماء منها ويعاد الى 

وعرضه م  3.0القناة كما تحتوي القناة على هدار مستطيل ارتفاعه 

من نهاية القناة لغرض قياس م  3.03بعد  مثبت علىم  3.0

التصريف فيها حيث تمت معايرته من قبل الباحث العمري 

   واستنتج معادلة لقياس التصريف وهي [10] )5330)

𝑄 = 0.58𝐻1.5........................ (1) 

 )م(هو ارتفاع الماء فوق الهدار Hحيث 
تم هي قناة معلقة وم من بدايتها  5تتفرع منها قناة مغذية على بعد 

وعرضها  م0.3 اطولهالشفاف  يكيالزجاج البالستمن  صنعها

تتفرع من الجانب االيمن للقناة الرئيسة م  3.03 وارتفاعهام  3.03

. تحتوي القناة المغذية على حوض من البالستك º03بزاوية 

يحتوي بداخله على قواطع مثقبة م  3.0*م 3.7 بأبعادالشفاف 

ما يتم تغذية القناة من لغرض تهدئة الجريان الداخل الى القناة, ك

كما تتفرع من القناة  .قناة الرئيسة بواسطة مضخة غاطسةخزانات ال

معلقة  قناة هيو م من بدايتها قناة المأخذ 0.37الرئيسة وعلى بعد 

وعرضها م  5الشفاف طولها  يكيمصنوعة من الزجاج البالست

. يسةب االيسر للقناة الرئتتفرع من الجانم  3.03 وارتفاعهام  3.03

في نهايتها على حوض من البالستك الشفاف  مأخذتحتوي قناة ال

يحتوي بداخله على بوابة ذيلية لغرض التحكم م  3.0*م 3.7 بأبعاد

في القناة كما تحتوي على خزان ماء مثبت ة بنسبة التصريف المار

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 

 جهاز تغذية الرملكما تم تغذية الرمل عن طريق  الخزانات.
هو جهاز مصنوع من الحديد بشكل مخروط مثبت  المصنع محليا

محزز يدور بواسطة  فوق حوض القناة المغذية يحتوي على شفت

متغير السرع يتم التحكم به من خالل منظم سرعة  كهربائي اطورم

    الرمل. الحركة لغرض تجهيز القناة المغذية بتركيزين من

 تخدمة في التجارب.يوضح القناة المختبرية المس 3والشكل 

 

 تجربة )مع المراوح المغمورة 00 اجراءتم في هذه الدراسة  

(, في كل تجربة تم تثبيت التصريف في القناة الرئيسة وبدونها

(mQ )05 ( لتر/ثانية. تم تجهيز القناة المغذية بأربعة تصاريفfQ )

وفي كل تصريف تم تمرير ثالث نسب  لتر/ثانية (03, 0, 0, 7)

من  (%03,%03,%53وهي)( Qr) قناة المأخذللتصريف في 

 )تصريف القناة الرئيسة + تصريف القناة المغذية( التصريف الكلي

يز القناة المغذية بتركيزين من الرمل هوفي كل نسبة تصريف تم تج

س عن طريق جهاز تغذية الرمل كما تم قياغم/ثانية ( 5.55, 0.0)

 Pointمناسيب سطح الماء في جميع التجارب باستخدام )

Gauge)  تجربة بدون استخدام  50وبهذا يكون عدد التجارب

المراوح المغمورة. ثم وضعت ستة مراوح مغمورة بصف واحد 

في القناة الرئيسة امام مدخل قناة المأخذ لمعالجة كمية الرسوبيات 

سم  03وارتفاعها  سم 03كان طول المروحة الداخلة لها, حيث 

ملم مصنوعة من الزجاج البالستك الشفاف, تم وضعها  0وبسمك 

مع اتجاه الجريان في القناة الرئيسة, وان المسافة بين  º53 بزاوية

سم والمسافة بين المروحة وجدار القناة  03المروحة واالخرى 

 ( يبين المراوح المغمورة والية تثبيتها.5شكل )والسم,  3الرئيسة 

 

 نتائجومناقشة ال تحليلال .0

 استخدام  تأثيرمعرفة  هو هذا البحثمن  الرئيسيف هدالان 

 المأخذعلى كمية الرسوبيات الداخلة الى قناة  المراوح المغمورة

زيادة تراكيز الرمل على الرسوبيات الداخلة  تأثيروكذلك معرفة 

 ولعدة محددات في حالة وجود المراوح وبدونها المأخذالى قناة 

ان الهدف االساسي من   .f(Qولكافة التصاريف في القناة المغذية )

وضع مراوح مغمورة عند تفرع قناة المأخذ هو لغرض معالجة 

 المراوح المغمورة المستخدمة في التجارب والية تثبيتها( 5شكل )ال

ح (5الشكل )  في التجارب عملةالقناة المختبرية المست يوض ِّ
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والتقليل من مقدارها الى  03°كمية الرسوبيات الداخلة عند الزاوية 

(. توضح العالقة بين نسبة 05الى  7االشكال )وأدني نسبة, 

 و بين عدة محددات )نسبة التصريف Srالرسوبيات الداخلة 

,   Qr المتفرع
𝑄𝑓

𝑄𝑚
( وفي Fr في مؤخر القناة الرئيسة و رقم فرود 

 كال التركيزين.

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 إذ إن:

mQ .التصريف في القناة الرئيسة 

fQ  .التصريف في القناة المغذية 

Qr .نسبة التصريف في قناة المأخذ 

Fr .رقم فرود في مؤخر القناة الرئيسة 

 

عنن  واضحأن نسبة الرسوبيات قلت بشكل  0و 7يلحظ من االشكال 

fQ 10=نظيرتها فني حالنة عندم وجنود منراوح مغمنورة ففني حالنة 

L/sec وQr=40%  43.1%فننأن نسننبة الرسننوبيات انخفضننت مننن 

بالنسنننننبة للتركينننننز االول وانخفضنننننت ايضنننننا منننننن  %03.53النننننى 

فنني حالننة التركيننز الثنناني. والحننال نفسننه  18.55%الننى  %49.92

حيننث نلحننظ فنني جميعهننا انخفنناض نسننبة  Srو Qrبالنسننبة لبقيننة قننيم 

الرسننوبيات الننى قننيم قليلننة, ويعننزى سننبب االنخفنناض الننى نقصننان 

كميات الرسوبيات الداخلة الى قناة المدخل حيث يكون اجهناد القنص 

جريننان سننوف عننند مواقننع المننراوح أكبننر مننا يمكننن وبالتننالي فننان ال

يكون مضطرب وبسرعة جريان عالينة مسنببة انتقنال كمينات كبينرة 

a                                    b                
 القناة المغذية لتصريف المئوية ( يوضح العالقة بين نسبة03شكل رقم )

       ( g/s 2.22=2sqونسبة الرسوبيات الداخلة الى قناة المأخذ عند )

b) ) مع استخدام المراوح (a)                 بدون استخدام المراوح  

a                                    b                
( يوضح العالقة بين نسبة التصريف ونسبة الرسوبيات 7شكل رقم )

       ( L/s m, Q =1.8 g/ss1q 12 =) الداخلة الى قناة المأخذ عند  

b) ) مع استخدام المراوح   (a)                 بدون استخدام المراوح   

a                                    b                
( يوضح العالقة بين نسبة التصريف ونسبة الرسوبيات 0شكل رقم )

        ( L/s m, Q g/s 2.22=2sq 12 =الداخلة الى قناة المأخذ عند   )

b) ) مع استخدام المراوح  (a)                    بدون استخدام المراوح  

 

a                                    b                
 القناة المغذية لتصريف المئوية ( يوضح العالقة بين نسبة0شكل رقم )

        ( g/ss1q 1.8=ونسبة الرسوبيات الداخلة الى قناة المأخذ عند )

b) ) مع استخدام المراوح  (a)                 بدون استخدام المراوح   

a                                    b                
ونسبة الرسوبيات  رقم فرود( يوضح العالقة بين 00شكل رقم )

(        L/s m=1.8 g/s , Qs1q 12 =الداخلة الى قناة المأخذ عند   )

b) مع استخدام المراوح )  (a)                   بدون استخدام المراوح  

a                                    b                
الرسوبيات  ( يوضح العالقة بين رقم فرود ونسبة05شكل رقم )

(        L/s mg/s , Q 2.22=2sq 12 =الداخلة الى قناة المأخذ عند   )

b) مع استخدام المراوح )  (a)                   بدون استخدام المراوح  
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مننن الرسننوبيات الننى مجننرى القننناة الرئيسننة وتجمننع جننزء منهننا عننند 

 مدخل قناة المأخذ.

عند مقارنة النتائج التي تم الحصول عليها مع نتائج البحنوث السنابقة 

( والخاصنة بتنأثير وضنع منراوح Türkben 2018 [7]) للباحنث 

. اليهنا على كمينة الرسنوبيات الداخلنة مأخذمغمورة عند مدخل قناة ال

 والنتننننائجمننننن خننننالل النتننننائج نالحننننظ هننننناك تطننننابق بننننين الباحننننث 

 -المستحصلة كما موضح في ادناه: 

  توصل الباحثTürkben  على ان وضنع منراوح مغمنورة عنند

يؤدي الى تقليل كمينة الرسنوبيات المنتقلنة وان  مأخذمدخل قناة ال

 مأخننذيحصننل عننند حافننة قننناة البننر انجننراف بكميننة الرسننوبيات أك

منن القنناة الرئيسنة.  downstream)منطقة الركن( في جزء ال 

وان مقنندار االنجننراف يقننل بصننورة ملحوظننة فنني حالننة وجننود 

مننراوح مغمننورة, كمننا اسننتنتج الباحننث ان الرسننوبيات المنقولننة 

كميننات  تكننون أسننرع علننى طننول القننناة الرئيسننية ويقابلهننا دخننول

 . مأخذلة من الرسوبيات الى قناة القلي

فننان  fQنالحننظ عننند زيننادة تصننريف التغذيننة  03و 0ل اشننكفنني اال

تكنون اقنل منن نسنبة  منع اسنتعمال المنراوح نسبة الرسوبيات الداخلة

الرسنننوبيات فننني حالنننة عننندم وجنننود المنننراوح المغمنننورة وفننني كنننال 

= 0.833التركيزين. فعندما تكون قيمة 
𝑄𝑓

𝑄𝑚
فأن نسبة  Qr=40%و  

 .15.25%الى  43.1%الرسوبيات تنخفض من 

 

 االستنتاجات .4

نسبة الرسوبيات الداخلة الى قناة المأخذ تزداد بازدياد نسبة    -0

 وكانت قناة المأخذ ولكافة التصاريف الى الداخلة التصريف

 .وان العالقة بينهما كانت طردية تقريبا 50.3% الزيادة

                 لى قناة المأخذ تزداد بازدياد نسبة الرسوبيات الداخلة ا -5

   نسب تركيز الرسوبيات المجهزة من خالل القناة المغذية ولكافة 

 .التصريف المتفرع والتصاريف المغذية

 وجود   تنخفض مع نسبة الرسوبيات الداخلة الى قناة المأخذ  -0

 (% تقريبا53-03المراوح المغمورة وبلغت نسبة االنخفاض )

 ولكل نسب التصريف.
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Abstract 

A common problems faced by the side intake channels are sedimentation and sediment entry. These cause 

problems as limiting the flow ability in irrigation channels, and threatening to waterway block when the water level is 

low. This laboratory study was conducted to find out the effect of using one-row immersed vans in the main channel to 

control the sediments amount of entering the intake channel at an angle 30𝑜 with two sand concentrations at granular 

diameter rate (𝐷50 = 0.5mm). The first concentration flow rate was (1.8𝑔/𝑠) And the second (2.22𝑔/𝑠). The results 

showed that the use of a single row of submerged vans reduces the sediment amount that entered the intake channel by 

(35-65)% of the total sediments that were fed by the feeder channel for both concentrations. This indicates that use of 

submerged vans has a positive role in entry process and sediment transfer to branched channels. 
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Branching channel, feeder channel, Intake channel, sediment concentration, sediment feeder, submerged 

vanes 
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