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  سليمان رجب محمد حسن على  اســم الباحـث
  تصميم المساقط فى قنوات التصريف  عـنـوان البحث
  عين شمس  جـامـعــــة
  الهندسة  كـلـيـــــة
  الرى والهيدروليكا  قـســــــم
  )م٢٠٠٨(الدكتوراه   الــدرجــــة

  
  مستخلص البحث

  هدف الدراسة
تبر النحر من أهم العوامل المؤدية إلى حدوث انهيار فى قواعد يع

يشاع دائما فى المجارى المائية المفتوحة عمل خفض . المنشآت المائية
عند إنشاء الخفض . لمنسوب المياه الذى يتبعه خفض فى منسوب قاع الترعة

فى منسوب قاع الترعة فإنه يحدث تغيير فى مركبات واتجاهات سرعة المياه 
ما يولد فواقد ويؤدى إلى حدوث قفزة هيدروليكية ، أيضا نتيجة االختالف م

إلى التربة العادية ) عند المنشأ(بين نوع مادة القاع التى تتغير من أسمنت 
، هذا االختالف يؤدى إلى حدوث تغيير فى مركبات السرعة )بعد المنشأ(

وأن .  النحرويؤدى إلى حمل حبيبات التربة مع سريان المياه مكونا حفرة
الهدف من الدراسة هو دراسة تأثير زاوية ميل االنخفاض فى قاع الترعة 

تم عمل دراسة . وتأثيرها على خواص حفرة النحر المتكونة بعد االنخفاض
معملية لدراسة تأثير زاوية ميل االنخفاض على أبعاد حفرة النحر مثل أقصى 

  .نحرعمق لحفرة النحر، طول حفرة النحر، وحجم حفرة ال
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  منهج الدراسة

تم عمل دراسة معملية لدراسة تأثير زاوية مثل االنخفاض على أبعادة 
حضرة النحر مثل أقصى عمق لحفرة النحر، طول حفرة النحر، وحجم حفرة 

تشتمل الرسالة على سبعة فصول وقائمة المراجع ، الفصل االول . النحر
دراسة، الفصل الثالث سابقة األبحاث فى مجال ال: مقدمة، والفصل الثانى 

االعتبارات النظرية، الفصل الرابع الدراسة المعملية، الفصل الخامس النتائج 
المعملية ، الفصل السادس تحليل النتائج المعملية، والفصل السابع المستخلص 

  .ثم قائمة المراجع. والتوصيات
  استنتاجات الدراسة

   :أهم النتائج التى انتهت إليها الدراسة ومن أهمها
  .جميع المحددات النسبية ألبعاد حفرة النحر تزيد مع الزمن -١
 .يقل معدل زيادة المحددات النسبية ألبعاد الحفرة مع زيادة الزمن -٢

 .العالقة بين أى محدد نسبى والزمن عالقة لوغاريتمية -٣

الطول النسبى والحجم النسبى لحفرة البحر يزداد بزيادة الميل حتى  -٤
 وبزيادة الميل تنخفض ١,١عند ميل يصال إلى اقصى قيمة لهما 

 .قيمتها

  .العمق النسبى لحفرة النحر يقل بزيادة الميل -٥
  
  
  
  


