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  الملخص

 والترسيب  رتعتبر االنهار المنحنية او المتعرجة اكثر انواع األنهار شيوعا، حيث ان االنهار بشكل عام تحدث فيها عملية النح
النحر )بالنسبة للقنوات المنحنية( في الضفة الخارجية لالنحناء والترسيب يكون في الضفة الداخلية لالنحناء وانتقال الرسوبيات، ويكون 

 Spur) احدى المعالجات وهي المسناة الصخرية ولغرض تهذيب النهر والسيطرة عليه استخدمت وهذا يؤدي الى تغير في شكل النهر.
Dikes)  غير  المسناة  في هذا البحث استخدمت يها على الضفة والطرف الثاني باتجاه النهر.وهي منشآت هيدروليكية يكون احد طرف

في مقدمة القناة المنحنية )قبل االنحناء( وضعت المسناة في ثالث حاالت هي الجانب االيمن للقناة والجانب االيسر للقناة   3النافذة عدد 
مع اتجاه الجريان وبأربعة  150° و 135°عمودي على اتجاه الجريان و  90° عكس اتجاه الجريان و 30°وعلى كال الجانبين بزاوية 

تقل كمية النحر والترسيب عند وضع المسناة ( لتر / ثانية، خلص البحث الى 34.71 ,31.016 ,27.477 ,24.096تصاريف هي )
( 6.1، 3.9، 2.9، 1.9سناة عند المقاطع )عكس اتجاه الجريان على الجانب االيسر من القناة مقارنة مع عدم استخدام الم 30بزاوية 

  .(  فان كمية النحر والترسيب يزداد90°، وفي حالة وضع المسناة في كال الجانبين عند الزاوية )م

 الكلمات الداله :

 .المغمورة المسناة غير ،المسناة غير النافذة، القناة المتعرجة

This is an open access article under the CC BY 4.0 license (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). 

https://rengj.mosuljournals.com  
=============================================================================

 المقدمة. 1
يمكن تصنيف األنهار اعتمادا على شكلها إلى ثالثة أنواع 

فرعة واالنهار تواالنهار الم أساسية هي األنهار المستقيمة
يمكن تعريف األنهار المنحنية بأنها انهار متكونة من ، المنحنية

 رتبط في نهاياتها بواسطة خطوط مستقيمةمجموعة أقواس ت
حيث يمكن تعريف  وتكون لهذه األنهار درجة انحناء معينة

لى إ درجة االنحناء بأنها النسبة بين طول المجرى العميق للنهر
 .[1]طول الوادي الذي يجري فيه النهر

إن األسباب األساسية لحدوث هذه االنحناءات في األنهار هو 
لمتكونة ا تيارات الثانويةتغير منسوب الماء المستمر في النهر وال

لهذه و  ومقاومة مواد القاع للتعرية إضافة لالنحدار الطولي للنهر
هي  هذه ألنهار األولى األسباب تحدث عمليتين أساسيتين في

نية هي عملية الترسيب وتحدث في الضفة اوالث عملية نحر
 .الداخلية لالنحناء
مما قد يؤدي  ،نهار باستمرار بسبب تدفق المياهتتآكل ضفاف األ

المسناة كمنشأ  مستخدت. لذلك، رانهيار ضفاف األنها إلى

منشآت رف المسناة على انها . تع[2]لحماية الضفاف 
هيدروليكية يكون احد طرفيها على الضفة والطرف الثاني باتجاه 
النهر، وان الغرض من المسناة هو توجيه وتحسين نمط جريان 
النهر كمعالجة للتقليل من النحر والترسيب والذي بدوره يؤدي 
الى استقرار القعر. وهناك عدة انواع من المسناة تم تصنيفها 

 .االمور االخرى الشكل وزاوية تثبيتها وغيرها من حسب 
دراسة مختبرية لتصميم وبناء نموذج  [3] جرت الباحثة حياوي أ 

( كم يمتد من شمال 2ن نهر دجلة بطول )هيدروليكي لجزء م
اف وضفجسر نينوى الى جنوب جسر الحرية وبقعر متحرك 

ان السنون الصخرية بوضع عمودي على  اظهرت النتائج. ثابتة
( مع اتجاه الجريان نجاحا 30°اتجاه الجريان ومائل بزاوية )

اكثر من بقية االشكال االخرى، حيث كان عمق ومساحة التآكل 
 .بكثير من السنون الصخرية ذات الشكل الحاداقل 

رية لتهذيب منحنيات دراسة مختب [4] الباحث محمد أجرى 
االنهار باستخدام المسناة الصخرية والواح القعر على قناتان 

ن قيم ااظهرت النتائج  .يتان منحنيتان داخل قناة خرسانيةرمل
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معامل االحتكاك في بدون وضع المسناة اقل مما هي عليه 
باستخدام المعالجات المختلفة، وكانت العالقة بين معامل 

رينولد عكسية وتصبح قيمة معامل االحتكاك االحتكاك ورقم 
ثابتة تقريبا في القيم العالية لرقم رينولد وخاصة في القناة 

 .°60المنحنية بزاوية 
دراسة مختبرية للتأثير الهيدروليكي  [5]اجرت الباحثة الصواف أ

 لمسناة مثبتة في قناة مفتوحة ذات قعر متحرك على توزيع السرع
سناة ان الملنتائج . اظهرت اوشكل الجريان والقعر وسطح الماء

عندما تكون عكس اتجاه الجريان او عمودية عليه فأن ذلك 
يؤدي الى انحراف الجريان الى الجهة البعيدة بشكل افضل في 
حين ان المسناة التي تكون بنفس اتجاه الجريان يكون تأثيرها 
اقل في حالة المسناة الغاطسة وغير الغاطسة، وان طول المسناة 

 .لي ذلك زاوية الميلأثير كبير ويله ت
دراسة حول بناء نموذج رياضي  [1] الباحث عبد الحميد أجرى  

ثنائي البعد باستخدام طريقة العناصر المحددة لحساب تأثير 
المسناة الصخرية على قيم معامل ماننك للخشونة في قناة رملية 
ذات انحدار بسيط. وجد انه بزيادة التصريف يؤدي الى تقليل 
معامل ماننك في الحالة االعتيادية في حالة عدم وجود المسناة 
الصخرية واما في حالة وجود المسناة الصخرية فان معامل 
ماننك يزداد بزيادة التصريف. وان زيادة ميل المسناة يساعد 

ن قيم اطئة ولكنه يقلل معلى زيادة قيم ماننك في التصاريف الو 
 ماننك عند التصاريف العالية.

لزاوية وهندسة  ةدراسة رياضي [6]الباحث عباسي واخرون  أجرى 
على نظام الجريان والتآكل في  Lالمسناة على شكل حرف 

 – Flowالنهر، تم تصميم الشكل الهندسي باستخدام برنامج 
3D  وبرنامجAuto CAD.  أظهرت النتائج ان الدوامات تظهر

يمكن واقل ما يمكن في الزاوية  بأقصى ما°( 75في الزوايا )
 .(L/Bوان السرعة تزداد بزيادة الطول الى العرض )°( 30)

مختبرية على عمق دراسة  [7]الباحثان عصمان وسعيد  أجرى 
ان  اناستنتج الباحث الدوامات عند المسناة النافذة وغير النافذة.

 - %16هنالك انخفاض في عمق الدوامة بنسبة تتراوح بين )
( في حالة المسناة الخمسة، اما في حالة المسناة الثالث 51%

 %18فان االنخفاض في عمق الدوامة بنسبة تراوحت ما بين )
 .(%60 -%30فرد من )وللمسن الم( 44% -

امات بدراسة تجريبية للدو  [8]الباحث فاغيفي واخرون  أجرى 
عة استنتج الباحثان انه اقصى سر . حول المسناة في قناة متعرجة

ة اي بزاوي هي عندما تكون المسناة عند قمة الضفة الداخلية
( ، وان العوامل التي تؤثر على منطقة الفصل هي طول 90)°

وموقع المسناة، وان نسبة التخصر تؤثر على منطقة الفصل 
 عندما تكون المسناة في قمة القوس من الداخل.

( بدراسة تأثير المسناة النافذة [9]وموهابترا  قام الباحث شارما
انه  نااستنتج الباحث. لقناة المنحنية ذات القعر الصلبعلى ا

كلما زادت نسبة النفاذية قلت السرعة، لم يالحظ وجود منطقة 
الفصل عند استخدام المسناة النافذة، كلما زادت النفاذية قل رقم 

 رينولد وتقل االضطرابات.
تأثير المسناة على  دراسة [10] الباحثون محمد واخرون  أجرى 

° 90على التصريف والدوامات باستخدام زاوية  Tشكل حرف 
 Sediment)  (SSIIMعلى المنحني باستخدام برنامج )

Simulation In Take With Muli-bluck option) . 
او  2.5استنتج الباحثون انه عندما تكون المسافة بين المسناة )

فانه تضاف دوامة ( اضعاف من طول المسن  7او  6او  5
اخرى اضافة الى الدوامة االولى في نهاية القناة المنحنية بسبب 

 8تأثير الترسيب. وعندما تكون المسافة بين المسناة اكبر 
من طول المسن  2.5اضعاف من طول المسن مقارنة بحالة 

بسبب قرب المسن الثاني  %58فان كمية الترسيب تقل بمقدار 
 من نهاية منحني القناة.

بدراسة مختبرية على  [11] الباحث الرشيدي وآخرون  أجرى 
ج أظهرت النتائ. شكال المسناة على خصائص الدواماتتأثير ا

عند زيادة التصريف فأن عمق الدوامة النسبي يزداد لجميع  انه
 % 10اقصى عمق للدوامة يكون على مسافة . اشكال المسناة

بالنسبة لشكل  من طول المسناة )في مقدمة المسن(. % 15 -
فأن اقصى عمق للدوامة يكون عند انف المسناة او  Tالمسنن 

المسناة  من انف المسناة. %20 - %13يكون على مسافة 
نوع هوكي لديها القدرة على تقليل عمق الدوامة التي توجد حول 

كمية الدوامات  المسناة بشكل اكبر مقارنة ببقية االشكال.
حول المسناة نوع البسيطة او المستقيمة هي اكثر من بقية 

 المسناة
: بدراسة تأثير تصميم المسناة  [12] قام الباحث جونك وآخرون 

على تنوع الطوبوغرافية واستعادة النظام البيئي في القنوات 
استنتج الباحثون ان المسناة المستخدمة  المستقيمة والمنحنية.

م كانت فعالة بشكل كبير،  2وفاصل ° 45المزدوجة وبزاوية 
وان وجود المسناة بشكل عام كانت ذات فاعلية واضحة من 

 يؤديما مالضحلة غيرات الطوبوغرافية وتشكيل البرك خالل الت
 الى حماية النظام البيئي.

 العمل المختبري . 2
اجريت التجارب في مختبر الهيدروليك التابع لقسم هندسة 

تم استخدام رمل السدود والموارد المائية في جامعة الموصل. 
ملم واالنحراف  50D =0.78نهري معدل قطر الحبيبات 

اي ان   1.2408= ( σg)المعياري لمعدل حجم الحبيبات 
سمك طبقة الرمل في القناة الرمل المستخدم هو رمل منتظم، 

( 20.7القناة التي اجريت فيها التجارب بطول كلي ) م، 0.25
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( لتر / ثا تصب في 95م، يتم تجهيز الماء من مضخة سعتها )
( سم ولغرض السيطرة 22الحديد بقطر ) القناة عن طريق انبوب من

على التصريف تم تثبيت قفل عن طرف االنبوب القريب من حوض 
التغذية. هذا االنبوب يصب في حوض التغذية موجود قبل القناة 

(، بعدها تبدأ القناة المستقيمة 1.5( م وبعمق )5*  1.1بأبعاد )
( في القناة 2( م حيث تم تثبيت مشبك عدد )3.95بطول )

المستقيمة لتهدئة الجريان ودخول الماء الى القناة المنحنية بصورة 
( 0.8تمنع انجراف مادة القعر، وضع المشبك االول على مسافة )

( م 1.25م من حوض التغذية ثم وضع المشبك الثاني بمسافة )
( 1.9عن المشبك االول ويبعد المشبك الثاني عن القناة المنحنية )

( م التي هي موضع 7.9المنحنية بطول )م وبعدها تبدء القناة 
البحث، المنحني االول مماثل للمنحني الثاني من ناحية طول 

( م القناة مفتوحة ومقطع 3.95وزاوية انحناء  طول كل منحني )
( م. وتوجد بعد 0.8( م وبعمق )0.4القناة مستطيل عرض القناة )

لقناة المستقيمة ( م توجد في ا2القناة المنحنية  قناة مستقيمة مسافة )
( 1( سم وتبعد عن نهاية القناة المنحنية بمسافة )8دكة بارتفاع )

م وفي نهاية القناة المستقيمة يوجد هدار مستطيل الشكل ذي حافة 
( وارتفاع 0.4حادة الشكل مصنوع من الزجاج البالستك بعرض )

( سم وذلك لغرض الحصول على عمق ماء مناسب في القناة، 7)
( م ، وضع المشبك 1.5القناة بالتوسع بعرض ) وبعدها تبدا

( م من الهدار 0.8المعدني االول بعد القناة المنحنية على مسافة )
( م 0.5الزجاجي بعدها يحدث تخصر في عرض القناة مقداره )

في نهاية هذا التخصر وضع مشبك ثاني لتهدئة الجريان يبعد عن 
لثاني عن الهدار ( م ويبعد المشبك ا1.6المشبك االول بمسافة )

( م وضع هدار مستطيل الشكل بارتفاع 1.95الحديدي مسافة )
( م لغرض قياس ارتفاع الماء فوق الهدار عن طريق بئر 0.2)

( م، 1.2مراقبة مثبت خارج القناة قبل الهدار الحديدي بمسافة )
( م بعد الهدار يخرج الماء من القناة ويصب في 0.5وبمسافة )

د الماء الى الخزان االرضي ليعاد تدويره مرة قناة مغلقة لكي تعي
 Recirculationاخرى بواسطة المضخة بنظام الجريان المغلق )

System تم تثبيت على جدار القناة من الجانبين ساقية حديدية .)
شكل زاوية لكي يتم وضع العربة الحديدية التي تتحرك الى االمام 
والخلف، اما بالنسبة للحركة العرضية للقناة فقد تمت من خالل 

على هذه ( Point Gage)قاعدة موضوعة تحمل مقياس العمق 
   العربة.

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المسناة المستخدمة في التجارب
تم تمثيل المسناة غير الغاطسة بواسطة الواح مصنوعة من 

( سم 33( سم )54( سم وارتفاع )1الزجاج البالستيكي بسمك )
ي تكون ت( من عرض القناة، ال%10( سم ،)4منها بطول )

( سم. استخدمت مسناة 7( سم بطول )21مالمسة للماء و )
  (L*6) هي ( في كل جانب، والمسافة بين مسن واخر3عدد )

( هو طول المسن، حيث وضعت آخر المسناة Lحيث ) [10]
الثالث في نهاية القناة المستقيمة قبل دخول الماء الى القناة 
المنحنية، تم تثبيت احد طرفي المسناة في الجدار اضافة الى 

( م تحتوي 0.1تثبيت قاعدة في اعلى المسناة بنصف قطر )
( هذه الفتحات لكي 165°الى  15)°على فتحات بزوايا من 

تسهل من تركيب المسناة وتغيير الزوايا بصورة سلسة اضافة 
لهذا فهي تزيد من تثبيت المسناة وضمان عدم تحركها اثناء 
اجراء التجارب وخاصة في التصاريف العالية تثبيت قاعدة 

( يتم تثبيتها مع القاعدة 2المسناة  بواسطة براغي عدد )
( م المثبتة 0.2*  0.2اج البالستك بقياس )المصنوعة من الزج

على الجدار والطرف االخر من المسناة تكون في المجرى 
 ( 3لشكل )في ا حموضالمائي. وكما 

 اة المختبرية المستخدمة في التجارب( يوضح القن1شكل رقم )

 ( يوضح القناة المختبرية المستخدمة في التجارب2شكل رقم )
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 البرنامج العملي :
مختلفة للمسناة غير اجريت التجارب على حاالت        
 هي وبواقع اربعة تصاريف  الغاطسة

هنالك ،  نية( لتر / ثا34.71 ,31.016 ,27.477 ,24.096)
ثالث حاالت لموقع المسناة الحالة االولى عندما تكون 
المسناة على الجانب االيمن من القناة والحالة الثانية عندما 
تكون المسناة على الجانب االيسر والحالة الثالثة عندما تكون 
المسناة في كال الجانبين وكانت المسناة غير نافذة ، 

 ،135، 90 ،30)°هي  مسناةميل لل زاويةواستخدمت 
( ، وفي كل هذه الحاالت تم امرار اربعة تصاريف، °150

تم  .% 10وكانت نسبة التخصر في جميع الحاالت هي 
 25فرش طبقة من الرمل المنتظم في القناة المنحنية بسمك 

( م وكانت خطوات 7.9سم والبالغ طول المنحني فيه ) 
 التجارب كما يلي:

في جدار القناة تم تثبيت قواعد المسنات الثالث  -1
المستقيمة قبل االنحناء وكانت المسافة بين المسنات 

يتم اجراء التجارب بالتصاريف االربعة  .( L*6هي )
بثالث حاالت، الحالة االولى عندما تكون °( 30بزاوية )

المسناة في الجانب االيمن اي بصورة معاكسة التجاه 
جانب الالجريان والحالة الثانية عندما تكون المسناة في 

االيسر للجريان والحالة الثالثة عندما تكون المسناة على 
جانبي القناة. وبعد استكمال التجارب للحاالت الثالثة 

( تجارب لكل حالة اي يكون مجموع التجارب 4بواقع )
وبعدها نقوم بتغيير  ( تجربة،12)هي ( 30)°للزاوية 

 ( عمودي على اتجاه90)°الى زاوية زاوية ميل المسناة 
الجريان وللحاالت الثالثة ايضا، وبعدها نقوم بتغيير 

( مع اتجاه 135)°     زاوية ميل المسناة الى زاوية
الجريان وللحالت الثالثة ايضا، وبعدها نقوم بتغيير زاوية 

( مع اتجاه الجريان وايضا 150)°ميل المسناة الى زاوية 
للحاالت الثالثة. وبذلك يصبح عدد التجارب الكلي 

وايضا للحاالت  (،48سبة للمسناة غير النافذة هي )بالن
وايضا نجري تجارب للتصاريف االربعة بدون  الثالثة.

استخدام المسناة وبذلك يكون عدد التجارب الكلي هو 
 ( تجربة52)

 .نقوم بتسوية الرمل -2
من خالل بئر المراقبة نستطيع قياس ارتفاع الماء فوق   -3

 .في القناة الهدار وذلك لمعرفة التصريف المار
( دقيقة ويتم تحديد الوقت 120وقت التجربة هو ) -4

 بواسطة جهاز توقيت.
بعد انتهاء وقت التجربة يتم اطفاء المضخة، ويتم تفريغ  -5

القناة من الماء بواسطة صنبوره عدد ثالثة  واحدة مثبتة 

قاعدة 

من 

الزجاج 

البالستي

كي 

قياس 

(20*2

براغي 

 التثبيت

( يوضح فيه شكل المسناة وطريقة التثبيت3الشكل )  
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على جدار القناة الخارجية للقناة المغذية واثنان على 
 ويستمر وقت تفريغ الماءااليسر جدار القناة المنحنية 

 ( دقيقة.30 -20من القناة من )
يتم اخذ القراءات لقعر الرمل على شكل شبكة تم  -6

برنامج االوتوكاد وتحديدها على القناة كل  فيتخطيطها 
قطة ن ( سم باالتجاه الطولي للقناة والمسافة بين20)

( نقاط لكل مسافة باالتجاه 9( سم وبواقع )5واخرى )
 (4وكما موضح في الشكل رقم )ي العرض

يعاد تسوية الرمل بعد غمره بالماء لكي تسهل عملية  -7
 التسوية. وبهذا نكون قد انهينا التجربة

ألربعة تصاريف  7الى  2يتم اعادة هذه الخطوات من   -8
 بدون مسناة.

توضع المسناة الثالثة غير النافذة على الجانب االيسر   -9
ف االربعة وتعاد ( للتصاري30)°للجريان وبزاوية 

 7الى  2الخطوات من 
توضع المسناة الثالثة غير النافذة على الجانب االيمن   -10

االربعة وتعاد  ( للتصاريف30)°للجريان وبزاوية 
 . 7الى 2الخطوات من 

توضع المسناة الثالثة غير النافذة على الجانبين وبزاوية  -11
الى  2( للتصاريف االربعة وتعاد الخطوات من 30)°
7. 

بعد ان نقوم بتغيير زاوية  7الى  2تعاد الخطوات من  -12
( عمودية على اتجاه 90)°( الى 30)°ميل المسناة من 

 الجريان.
بعد ان نقوم بتغيير زاوية  7الى  2تعاد الخطوات من   -13

 ( باتجاه الجريان.135)°( الى 90)°ميل المسناة من 
بعد ان نقوم بتغيير زاوية  7الى  2تعاد الخطوات من   -14

 ( باتجاه الجريان.150)°( الى 135)°ل المسناة من مي
 

 
 التحليل البعدي 

بعدي على هدف الدراسة  لغرض دراسة تأثير كل متغير ال
 هنالك عدة متغيرات تؤثر على النحر في القعر وهي 

ds= f (µ,ρ, ρs, σ, D50, y, g, Q, θ, B,S0)…(1) 
 حيث ان 

ds ( اعمق نحر :L) 
μ( 1: اللزوجة-T1-ML) 
ρ( 3: الكثافة الكتلية للماء-ML) 
sρ( 3: الكثافة الكتلية لمادة القعر-ML) 
σ( 2:  الشد السطحي-MT) 

D50( معدل قطر مادة القعر :L) 
y( عمق الجريان :L) 
g( 2: التعجيل االرضي-LT) 
Q( 1: التصريف-T3L) 

( يوضح نقاط قياس قعر القناة4شكل رقم )  

اتجاه الجريان
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θ المسناة: زاوية ميل 
B( عرض القناة :L) 

S0ميل القناة : 
( Bukgnhams Theoremsوباستعمال نظرية بكنغهام )

لتحليل العوامل المبينة في المعادلة تم الحصول على المعادلة 
 اآلتية 

)2.(..)ϒ

ρ∗g
, σ, ρs

ρ
, ϒ

B√g∗B
, D50

𝐵,   
y

B0,, Sθ, r(Ff  = 𝑑𝑠

𝐷50
    

 
D50

𝐵,  So  ثابت 
ρs

ρ
( ϒ ،ρثابت وذلك الن درجة الحرارة ثابتة وكذلك ) ,

 ثوابت ال تؤثر على النتائج
σ  شد لل تأثيربما ان عمق الماء في القناة كبير فال يوجد

 السطحي على الجريان.
 

 تحليل النتائج ومناقشتها
 تأثير رقم فرود على عمق النحر -1

بما ان رقم فرود يعتمد على سرعة الجريان وعمق الماء في 
القناة وبالتالي فهي التي تحدد عمق النحر، بزيادة 

التصريف تزداد سرعة الجريان وبالتالي فان رقم فرود يزداد. 
 ( 5وكما موضح في الشكل )  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

 ( على حركة القعرθتأثير زاوية ميل المسناة ) -2
كة حر  دراسةهداف الرئيسية لهذه الدراسة هي ان من اهم اال

القعر وشكله في القناة المنحنية بدون المسناة وأيضا بوضع 
كذلك و  المسناة في الجزء المستقيم من القناة قبل االنحناء

 ، تمأثير موقع وزاوية المسناة على شكل وحركة القعرت
لتوضيح حركة وشكل القعر  QGISاستخدام برنامج 

ن وبدو  (150، 135، 90، 30)بزاوية باستخدام المسناة 
 استخدام المسناة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 النحر ورقم فرودالعالقة بين عمق يوضح ( 5شكل رقم )
وفي حالة استخدام  في حالة بدون استخدام المسناة

للتصاريف  (150، 135، 90، 30المسناة للزوايا )
( 34.71، 31.016، 27.477، 24.096)االربعة 
 ة(لتر/ ثاني

 

 

 

 اتجاه الجريان

 اتجاه الجريان
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عدنا المسناة يقل تدريجيا كلما ابت تأثيريالحظ من االشكال انه 
وان اكبر نحر يحدث بعد المسناة بمسافة ال عن المسناة، 

م، وان اكبر قيمة للترسيب تكون عند المنحني  1تزيد عن 
االول، وان اكبر قيمة للنحر والترسيب كانت عند وضع 

اكبر حيث كانت  ،90°بزاوية المسناة على جانبي القناة و 
( سم من بداية 30( سم عند مسافة )18.2نحر )قيمة لل

عند مسافة  ( سم20.3لترسيب كان )اكبر قيمة لالمنحني و 
(سم في 10( م، في حين ان اقل قيمة للنحر كان )2.1)

( سم من بداية 30حالة بدون استخدام المسناة عند مسافة )
( سم عند مسافة 11.2) ب كانالمنحني، واقل قيمة للترسي

 اتجاه الجريان

 اتجاه الجريان

 اتجاه الجريان

 اتجاه الجريان

 اتجاه الجريان

 اتجاه الجريان

 اتجاه الجريان

 اتجاه الجريان

في حالة بدون استخدام  حركة القعريوضح ( 6شكل رقم )
، 90، 30وفي حالة استخدام المسناة للزوايا ) المسناة
 ( للجانب االيمن وااليسر ولكال الجانبين150، 135

 ةلتر/ ثاني (34.71)للتصريف 

 اتجاه الجريان

 اتجاه الجريان

 اتجاه الجريان

 اتجاه الجريان

 اتجاه الجريان
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م من بداية المنحني في حالة استخدام المسناة على (1.2)
وكما هو  عكس اتجاه الجريان. 30°الجانب االيسر بزاوية 

 (.7موضح في الشكل )
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 االستنتاجات
 .رقم فرودكمية النحر والترسيب يزداد بزيادة  -1
اكبر كمية ترسيب تكون في قمة المنحني االول عند  -2

 م. (2.1)
ة المسناة بزاويتقل كمية النحر والترسيب عند وضع  -3

عكس اتجاه الجريان على الجانب االيسر من القناة  30

، 1.9عند المقاطع ) مقارنة مع عدم استخدام المسناة
 ( م6.1، 3.9، 2.9

ول بشكل عام عند المقطع اال واضح يكون تأثير المسناة -4
 والثاني ويقل تأثيره تدريجيا.

حدث عند استخدام المسناة تاكبر عملية نحر وترسيب  -5
 والمسناة على جانبي القناة 90بزاوية 
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ABSTRACT  

The meander rivers are notice condition in nature more the existing river in nature. In which 

the river continues process in scour and deposition sediment transport normally the scour in the outer 

side of a river bank and the deposition will be in the lift bank. Due to centrifugal and secondary currents 

for the flow. To control the movement of the sediment to overcome of the scour and deposition the spur 

dikes used as a one way to protect the river bank and to control of the sediment movement. In this 

research we locate spur dike in the straight portion of laboratory channel before entering the bend or 

meander to see what is the effects of this spur dike. The spur was fixed in different location in this straight 

portion at left, right and both side in different angle (30°, 90°,135°, 150°) with different discharge 

(24.096, 27.477, 31.016, 34.71) l/sec. The results shown that the spur dikes at the left side are  Reduces 

erosion and deposition Compared without spur dike at the section (1.9, 2.9, 3.9, 6.1)m, and the large 

erosion and deposition was when we put spur dikes at both side of channel with angle 90°.       

Keywords: 
meander channel, impermable spue dike, non submerged. 
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