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ABSTRACT 
    Knowing of flow resistance in channels is necessary for many purposes such as the 
estimation of stage-discharge relationship, and the evaluation of sediment transport from 
the hydraulic characteristics of the channel by means of transport formulas. All 
relationships between Froude number (Fr)and Mainning’s roughness coefficient(n) lead 
to obtain useful information in design, implementation, minimization the construction 
cost, and design the economical section.  
     The goal of the present work is to investigate experimentally the effect of Manning 
roughness on Froude number in open channel in subcritical flow, as well as, to establish 
some relations between different parameters, like Froude number with Manning’s 
Roughness coefficient, velocity and head, in order to find useful relations.   
    Two different cases have been adopted in this study. The first one is to predict 
relationships from the concrete lining irrigation canal, and the second is to procedure 
conducted in a selected reach of a natural stream Main Outfall Drain Project (M.O.D.) 
with two sectors of  Mahmudiya, and J׳bala as a case study. 
    In this invistgation on lined irrigation canal, the relationship between F r and n appears 
as a polynomial relation of the fourth degree and a moderate relationship between of 
them.  
   In the second case, the relationship between Fr and n gave a significant relationship in 
the two regions, and gave a good agreement with the observed value. This study reveal a 
general equation that can correlate the Froude number with friction factor (n). 
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الجریان تحت  -دراسة تأثیر معامل الخشونة لماننغ على رقم فراود في القنوات المفتوحة
  الحرج

  
  الخالصة

معامل االحتكاك في القنوات  المفتوحة  بصورة عامة یتأثر  بخواص الجریان و المقطع الھندسي و خواص ان       
عالقة  ربط الطبقة المتاخمة للقناة. ان معرفة مقاومة الجریان في القنوات ضروریة الغراض عدیدة على سبیل المثال

الرسوبیات من الخصائص الھیدرولیكیة للقناة وتحسب عن طریق المعادالت  بین المنسوب والتصریف وتقدیر
مھمة  تؤدي الى الحصول على معلومات ة لماننغ الخشونبین رقم فراود ومعامل  اتان العالق .الخاصة بالرسوبیات

. ان الھدف من الدراسة الحالیة ھو دراسة و تصمیم مقطع اقتصادي كلفة األنشاء مفیدة في التصمیم والتنفیذ و تقلیلو
ود في القنوات المفتوحة، من خالل ایجاد بعض العالقات بین ابیان تأثیر معامل الخشونة لماننغ على رقم فروت

                     .ت البعدیة مثل رقم فراود مع معامل ماننغ للخشونة والسرعة وشحنة االرتفاعمعامال
 الدراسة الیجاد العالقة بین رقم فراود  ومعامل الخشونة لماننغ. الحالة االولىوقد تم اعتماد حالتین مختلفة في ھذه      
مجرى مائي طبیعي مثل مشروع المصب  ھو خرسانة) والثانيقناة مبطنة بالایجاد العالقات من قناة ري مبطنة (  ھي

لة لتبیان العالقة بالقرب من بدایة المقطع عند منطقة المحمودیة وباتجاه العام باخذ منطقتین ھي المحمودیة وجبَ 
                                                                                                                             .)تم استخدام البرمجة والعالقات االحصائیة (االنحدارات المتعددة لتحلیل النتائج وقد المصب عند منطقة جبلة .

أظھرت نة وان العالقة بین رقم فراود مع معامل الخشونة لماننغ  تم التحلیل على قناة ري مبط في الحالة األولى     
لمجرى طبیعى لنھر  مثل المصب العام .اظھرت الدراسة  الثانیة عالقة متعددة الحدود من الدرجة الرابعة. في الحالة 

یم المحسوبة مع للق وقیم متوافقة الحالیة ان العالقة بین رقم فراود مع معامل الخشونة لماننغ اعطت عالقة جیدة
على معادلة عامة التى یمكن ان تربط بین رقم  في ھذه الدراسة تم التوصل وقد .المشاھدة بمنطقتین  المحمودیة وجبلة

  فراود  مع معامل الخشونة لماننغ في الحاالت الثالث لمشروع الدراسة.      
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