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استفاده  های مستغرق برضریب مقاومت جریان بابررسی تاثیرتراکم درختچه

 آزمایشگاهیاز مدل 
 

 سی آب دانشگاه بیرجنددگروه مهن دانشجوی کارشناسی ارشد ،احسان ساالری

  ehsnsalari80@yahoo.com، پست الکترونیکی:05799059190تلفن: 

 بیرجند استادیارگروه مهندسی آب دانشگاه، حسین خزیمه نژاد

 گروه مهندسی آب دانشگاه بیرجند یوسف رمضانی، استادیار

 چکیده

باشاد  ترین انتخاب مهندساان هیادرولیم مایمعادله مانینگ به علت سادگی و درجه دقت قابل قبول برگزیده

زبری ساح،  ساح،  ضریب زبری مانینگ یکی ازپارامترهای مهم درانتقال جریان بوده و عوامل مختلفی ازجمله

  شکل بستر ناشای دهنده بسترحع کانال  عمق و شدت جریان  جنس بستر  پوشش گیاهی  اندازه ذرات تشکیلمق

ها  سیالبدشت  رسوبگذاری  فرسایش وکف کنی رودخانه  موانع ها  نامنظمی آبراههوتله ماسه از بارهای رسوبی

بررسای   ن پاووهشدف از انجام ایا  هدرآن تاثیر دارند مورفولوژی رودخانه و عمودی موجود درمسیرجریان

پوشش گیاهی مصانوعی  باشد  بدین منظوردرحالت مستغرق برضریب مقاومت جریان می هاتاثیرتراکم درختچه

گیاری انادازهدبیهای مختلاف  ضریب مقاومت در و ایجاد آزمایشگاهیمسیریم فلوم  درهای مختلف تراکم در

پارامترهای هندسی وهیدرولیکی ضریب سایرثابت نگهداشتن  کم وتراافزایش  که با   نتایج پووهش نشان دادشد

وثابات نگاه داشاتن عماق  دبیفزایش ابادریم تراکم ثابت درختچه هاهمچنین  افزایش می یابدمانینگ زبری 

 جریان ضریب مقاومت جریان روندکاهشی دارد 

 

  کانالهای روباز  تچه های مستغرق درخ  فلوم آزمایشگاهی  ضریب مقاومت جریان   واژه های کلیدی:          

  مقدمه
ضريب زبري مانینگ تمامی عوامل موثر در مقاومت بستر كانال در برابر جريان را در خود مستتر دارد و نیز شدت افت 

در محاسبات هیدرولیك كانال هاي باز ، ضريب مانینگ بايد با توجه به وضعیت  .دهدانرزي را در يك جريان نـشان مـی

قضاوت مهندسی در تخمین اين ضريب  .زده می شود مورد مطالعه به عنوان يکی از اطالعات اولیه طراحـی تخمـین  كانال

نقش مهمی داشته و در نتیجه مهندسان مجرب در يافتن اين ضريب مـشکل زيـادي نخواهنـد داشـت ولی مهندسانی كه از 

تا انتخاب آنها به جـاي حـدس و گمـان تـا انـدازه ممکـن صـحیح و تجربه كافی برخوردارنیستند به دقت بیشتري نیاز دارند 

زمانی كه كارهاي وسیع و زيادي در زمینه جريان يکنواخت در نیمـه اول قـرن نـوزدهم انجـام شـده بـود ،  .اشدبمـستدل 

ررسیهاي جامعی ( ب7011بهرامی وهمکاران).رابـرت مانینـگ بـه عنـوان يـك مهنـدس زهکشی، شروع به كار نمود

رادرخصوص تغییرات ضريب زبري مانینگ باايحادباررسوبی درمسیرجريان وتغییرشکل آن درمحیط آزمايشگاهی انجام 
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. براي تعیین ضريب زبري مانینگ ، روشهاي متعددي توسط محققین پیشنهادشده كه میتوان آنها رابه شرح ذيل مورد داد

 بررسی قرارداد:

 بوطهاستفاده ازجداول مر -الف

 براي مواد ساختمانی گوناگون آشنايی دارند. nمشورت با مهندسین باسابقه كه با مقاديرمختلف ضريب  -ب

مقايسه مواد ساختمانی موجود با مواد ساختمانی كه قبالً در طرحهاي ديگر بکاربرده شده اند و تعیین ضريب زبري  -ج

 براين اساس.

 ( كه براساس توزيع نظري سرعت درسطح مقطع جريان میباشد.Analytical procedureاستفاده ازروش تحلیلی ) -د

انتخاب  n( كه براساس جنس آبراهه يا سیالبدشت مقدار پايه اي را براي SCSروش سازمان حفاظت خاک آمريکا) -ه

 نموده و با توجه به ديگرعوامل نظیر پوشش گیاهی، سطح مقطع كانال و... آنراتصحیح می نمايد.

 يد و عکس از كانالهاي ساخته شده و مقايسه وضعیت كانال موردنظر با عکسهاي تهیه شده.تهیه اسال -و

 استفاده از فرمولهاي ارائه شده براي ضريب زبري مانینگ. -ز

 كه البته در كنار موارد يادداشت شده، اخیراً استفاده از مدلهاي آزمايشگاهی نیز مد نظر محققان قرار گرفته است.

كـه  ( مطالعـات زيـادي صـورت گرفتـهnبر ضريب زبـري مانینـگ ) هاي ذرات رسوبی و بدنه آبراههیراندازهدرمورد تاث   

(، 7510(،اندرســون وهمکــاران)7511(،هندرســون)7501(،كیولگــان)7591(،میرپیترمــولر)7590اســتريکلر) بــه میتــوان

معرفـی كردنـد.  ه متوسـط ذرات بسـتر)( را فقط تابعی از انـدازn( اشاره نمود. آنها ضريب زبري مانینگ )7551هاگر)

تا  009/0فوت و شیب بستر از 1/9تا   0/0( ازجارت با استفاده از داده هاي رودخانه كلرادو كه در آن اندازه مواد بستر)

 زير را ارائه كرد:( رابطه nمی باشد. براي تخمین ضريب زبري مانینگ ) 51/0تا  99/0و عدد فرود در محدوده 0/ 005

(7)   n=0.39 
 = شعاع هیدرولیکی برحسب فوت می باشد.ژي و= شیب خط انر كه درآن 

وردن رابطه بین زبري هیدرولیکی جريان با عمق و سرعت جريان، و همچنین نوع و ارتفـاع آ اولین تحقیقات براي بدست  

درآزمايشگاه سازمان حفاظت خاک در ايالت كارولینـاي جنـوبی واقـع درشهراسـاارتانبور   7501پوشش گیاهی درسال 

تحقیقات مشابهی توسط  7590تا 7590پس ازآن درسالهاي  .(1939 كوک وكامبل،1938كوک)اياالت متحده آغازشد.

در  ت متحده انجـام گرديـد.اداره حفاظت آب و خاک و مركز تحقیقات كشاورزي اياالت اوكالهما درشهر استیلواتر اياال

خالصه فعالیت سازمانهاي فوق براي بدست آوردن ضرايب زبري گیاهی بصورت يك گراف براي هشـت نـوع  7595سال 

( به ترتیب جداول توصیفی و اشکال تصويري را براي Barnes1967( و بارنز)chow1954چاو ) گیاه مختلف ارائه شد.

هاي اياالت متحده ارائه نمودند. ف دررودخانه ها و مجاري طبیعی در رودخانهتخمین ضريب زبري مانینگ پوششهاي مختل

 الدر سـ شـیونو و رامشـوار ( با انجام يك سري آزمايشات، نمودارهايی را درايـن خصـوص ارائـه نمودنـد.7559جیووتان)

 در گیـاهی شبا پوشم مستقی مركب كانال يك در برشی تنش و متوسط سرعت عمق بهي محاسبرا را بعدي دو مدل ،9001

 گیاهی پوشش اثر استوكس، -ناوير معادله در ممنتم ین يك ترم كاهشكرد وارد با مدل اين. دادند ارائه یالبسی هاي دشت

 عددي، صورت به مدل. آورد می تا مدل و ضريب اصطکاک پوشش گیاهی را با استفاده از معادله كلبروک وايت بدسر

پارامترهـاي ورودي مـورد نیـاز از جملـه ضـريب اصـطکاک و جريـان ثانويـه را حـل و  ظلحا با را استوكس -ناوير معادله

بررسی آزمايشگاهی تغییـرات ضـريب  (7010)قديم خانی. تغییرات عمق سرعت جريان را در كانال مركب تخمین می زند

برابـرآرايش شـطرنجی  0/7نتايج نشان دادكه آرايش ضـربدري تقريبـاًزبري دررودخانه هاي جنگلی راموردبررسی قرارداد.
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درصـدودرآرايش شـطرنجی ،تـراكم عـاي  11و790،57وضريب زبري راافزايش میدهدودرآرايش ضربدري باتراكم هاي 

درصد ضريب زبري راافزايش میدهند.فتحی مقدم وشريفی برآوردپارامترهاي زبـري بـراي پوشـش هـاي  00درصد 99و10

( بـراي پوشـش Z,dد.نتايج نشـان مـی دهدكـه كـف وارتفـاع زبـري )دربستررودخانه هاراموردبررسی قراردادنگیاهی بلند

ــب  ــه ترتی ــايش ب ــر 5/7و5موردآزم ــط براب ــی متوس ــرعت برش ــل شدوس ــد. 99/7مترحاص ــت آم ــه بدس كاكس متربرثانی

مركزتحقیقات ايات اكالهما اياالت متحده انجام دادند.درسال پژوهشهاي مشابهی رادراداره حفاظت خاک و(7595)وپالمر

يادشده براي بدست آوردن ضرايب زبري گیاهی به صورت يکسري گـراف نشـان داده ه فعالیت هاي سازمان خالص 7595

( تاثیربوته هاي كشت شده دركف فلوم رابرضريب اصطکاكی درشرايط تراكم كم وزيادموردبررسـی 7559جیووتان ) شد.

ان دادكـه سـاقه هـاي گیـاه كـه جريـان ازمیـان قرارداده ونمودارهايی دراين رابطه ارائـه نمـوده انـد. نتیجـه ي آزمـايش نشـ

آشـفتگی بیشـتري تولیـدمی كنـدوباافزايش تـراكم ضـريب زبـري بیشترين نیروي كششی راتحمل كـرده و آنهاعبورمیکند،

سـرو وصـنوبرزنده رابالحـاظ كـردن انعطـاف شـا  وبـر  درخـت  ( دوگونـه9001فتحی مقـدم وكـاون) يابد.افزايش می 

متروعمقهاي گوناگون بـراي محاسـبه ضـريب كششـی وروابـط مقاومـت بـراي گونـه  1/0ض متروعر 70درفلومی به طول 

( ضريب مقاومت جريان ناشی ازبوته هاودرختچه ها ي كوتاه رابـراي شـرايط 9000فريمن) درختان موردبررسی قراردادند.

اصطکاكی رابراي درختـان  ( ضريب9000مستغرق وغیرمستغرق بادرنظرگرفتن انغطاف گیاه ارائه نمود.كاون وفتحی مقدم )

ــالیزبی بعــدپارامترهاي  ــر  باارتفــا  وبراســاس آن ــافرض افــزايش خطــی مســاحت شــا  وب ــه ب كــاج مانند،دركناررودخان

اسـتغراق روابطـی ( براي محاسبه ضريب مانینگ درشرايط گونـاگون 9001موثرموردبررسی قراردادند.يوكوياما وهمکاران)

ازضريب زبـري بسـتر،ارتفاع تنـه وكـل درخت،ضـريب كششـی درختـان وتـاج  لیرارائه نمودند كه ضريب زبري تابعی ك

 درخت،قطراته درخت،تعداددرخت درواحدسطح،عمق جريان ومساحت افقی تاج درخت می باشد.

( اثرتغییرات شیب وعمق جريـان رابـرروي پـارامترزبري درپوشـش گیـاهی بلندودرشـرايط غیرمسـتغرق 9001فتحی مقدم )

ین سرعت وشیب كف ارائه داد.نتايج تحقیق نشان دادكه افزايش پارامترزبري باعمق جريان درشرايط بررسی كردوروابطی ب

مستغرق افزايش يافته واثزتغییرعمق جريان روي اين ضريب بیشترازتغییرشیب ودبی می باشدوتغییرات پارامترزبري درشـیب 

يب زبري باعمق جريان درانواع پوششهاي بلنـدمی هاي گوناگون درمقايسه بانسبتهاي مختلف استغراق حاكی ازافزايش ضر

برگهاي نازک وانعطاف پذيرمستغرق درآبهاي ساحلی مديترانـه اي ( مقاومت پوشش گیاهی با9000باشد.سیرالووهمکاران)

رابامدل سازي درآزمايشگاه موردبررسی قراردادند.نتايج آزمايش مويدتغییرعددرينولـدز رفتـارهیرولیکی گیاه،نسـبت گبـاه 

 ق جريان می باشد.وعم

( نتايج حاصل ازشبیه سازي ضـريب زبـري پوشـش گیـاهی چمنـی رادرآزمايشـگاه تحـت دبـی 9001ابراهیمی وهمکاران)

هاوشیب هاي گوناگون موردبررسی قراردادند.نتايج تحقیق نشان دادكه باافزايش شیب كف سـرعت جريـان افـزايش يافتـه 

اهش می يابدودرهمه شیب هاي آزمايشگاهی بـاافزايش تراكم،نسـبت وضريب زبري مانینگ درنیزدرتراكم هاي مختلف ك

 سرعت به سرعت برشی كاهش می يابدودرنتیجه زبري كف كانال كه ناشی ازپوشش گیاهی است افزايش می يابد.

زبري هیدرولیکی پوشش كانال نشان میدهد كه تابعی از استحکام گیاهان در حال رشد در (بیان كردكه 9000كوپلند)

ل، عمق، سرعت و شعاع هیدرولیکی كانال، تراكم گیاه، و فضاي روبهروي گیاه كه مانع جريان میشود میباشد، و اگر كانا

زبري هیدرولیکی پوشش كانال نشان میدهد كه تابعی  .عمق جريان مشخص شده باشد زبري میتواند مستقیم برآورد گردد 

و شعاع هیدرولیکی كانال، تراكم گیاه، و فضاي روبهروي گیاه از استحکام گیاهان در حال رشد در كانال، عمق، سرعت 

وجود انواع  .كه مانع جريان میشود میباشد، و اگر عمق جريان مشخص شده باشد زبري میتواند مستقیم برآورد گردد 
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جريان، پوششهاي گیاهی بلند، كوتاه، متراكم و پراكنده دربستر وكناره هاي رودخانه ها باعث اضافه شدن زبري مسیر

ها میشود. دررودخانه هدررفت انرژي آب، كندي جريان، باالآمدن آب سطح رودخانه و جاري شدن آب به پهنه دشت

 هاي پوشیده ازگیاه، ضريب زبري باتغییرسرعت جريان و شعاع هیدرولیکی تغییر میکند.

 هاروش مواد و

 چهار كه بوده شکل مستطیلی كانالی استفاده مورد كانالد. گرديآزمايشگاهی استفاده  كانال يا فلوم در اين تحقیق از يك

هاي پلکسی گالس اين امکان باشند. ديواره می گالس پلکسی و شیشه جنس آن از هاي ديواره و آهن جنس از آن چوب

رفت و  دهد را مشاهده كند. كانال مجهز يه سیستمسازد كه پديده هايی را كه در كانال ر  می را براي محقق فراهم می

شود و باشد، يه اين صورت كه آب با استفاده از پمپ از مخزن پمااژ شده و به ابتداي كانال هدايت میبرگشت جريان می

شود و پس از خروج از كانال مجدداً به مخزن انتهايی هدايت پس از آرام شدن در ابتداي فلوم به درون كانال هدايت می

ی ازيکسري سیم مفتول وشیلنگ پالستیکی كه به اندازه مساوي برش داده شده مصنوعگیاهی براي ايجادپوشش شود.می

سب چازآنهابرروي  ازورقه هاي گالوانیزه استفاده گرديد كه  پوشش گیاهی مصنوعی استفاده شد.براي استقراراست 

ه جريانی در آن برقرار كه هیچ گونبدين صورت بود كه ابتدا فلوم در حالی هانحوه انجام آزمايش مخصوص استفاده گرديد.

كه شیب است جهت بررسی  مانینگ وعامل موثردراين رابطه معادلهباتوجه به گیرد.نیست در شیب مورد نظر قرار می

دريچه  دبی مختلف  1براي در شروع تغییرات عوامل ديگربايستی تدابیري درنظرگرفت تا شیب ثابت بماند.بدين منظور 

دراين حالت هیچ . ثابت باشدبراي همه دبیهاعمق جريان درمقطع میانی كانال ده می شود كه انتهايی تا يك ارتفاعی باال بر

شش گیاهی تعیین میزان تاثیرپو هاگونه پوشش گیاهی درمسیرجريان آب دركانال وجودنداشت . هدف ازانجام اين آزمايش

و براي آزمايش بعدي مورد استفاده جمع آوري  پوشش گیاهی پس از اتمام آزمايش نمونه  برضريب زبري مانینگ است.

 درختچه( 051 درختچه، 911درختچه،  999 درختچه، 991)درآرايش موازي تراكم مختلف 1قرار گرفت. در اين تحقیق 

بدين منظوربراي هردبی دوعمق مختلف راقبل وبعدازپوشش گیاهی مصنوعی ايجادشده اندازه مورد استفاده قرار گرفت. 

. پس ازاتمام آزمايش تراكم بعدي رابرروي صفحات گرددثیرپوشش گیاهی رامشخص گیري نموده تامیزان تا

براي تنظیم دبی ازيك شیرفلکه تنظیم جريان كه موردنظرمستقركرده ودرتمام دبیهااندازه گیري اعماق انجام میگردد.

دداشت نموده جزاياجدولی مدراي حاصل راهداده برروي لوله رانش پمپ متصل به فلوم قرارگرفته استفاده گرديد.

 .شودینان حاصل ماط برداشت شدهتاازصحت داده هاي  شدمجدداًانجام ودرصورت لزوم برخی 

 محاسبات

 استفاده میشودكه عبارت است از:( 9) معادلهبراي محاسبه ضريب زبري مانینگ از

                                                          (9)                                    ×V= 

=V  ســرعت متوســط جريــان R  =، شــعاع هیــدرولیکی = g شتاب ثقل، S  شیب خط انرژي = ،= Kn  ضريبی است

ازطريق اندازه گیري عمق جريان  Sمقدار .میباشد 911/7و در سیـستم انگلیـسی مقدار آن  7مقـدار آن  SI كه در سیستم

 بدست می آيد:( 9)ل وبعدازپوشش گیاهی ورابطه قب

                                                                               (0)  o+Se=SfS 

                                                                               (9)  e=S 
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سرعت  عمق جريان درمقطع ثانويه و سرعت جريان درمقطع اولیه وعمق جريان درمقطع اولیه و كه درآن 

شـیب ناشـی  oSمترمیباشـد.9فاصله بین مقطع اولیه وثانويـه اسـت كـه درايـن آزمايشـات برابربـا جريان درمقطع ثانويه و

بـه ازاء هـر دبـی معلـوم، از تقسیم دبی جريان بر سطح  9و7سرعت متوسط جريان در مقاطع  كه از  زمین است یازتوپوگراف

 .نتايج محاسبه پارامترهاي هیدرولیکی جريان آورده شده است ( 9)مقطع جريان محاسبه میشـود. در جـدول 

 

 مانینگ درتحقیق حاضرمحاسبات مربوط به تعیین ضريب زبري -(9جدول)

 Y 1 (m)V 2 (m)Y 2(m)V eS n(m) 1 تراكم)درختچه( رديف

7 

911 

719/0 91/0 79/0 95/0 0091/0 009/0 

9 711/0 01/0 790/0 99/0 0091/0 000/0 

0 719/0 99/0 790/0 97/0 0015/0 0091/0 

9 719/0 91/0 790/0 91/0 0017/0 0097/0 

9 759/0 90/0 709/0 11/0 077/0 0001/0 

1 909/0 91/0 70/0 11/0 079/0 00/0 

1 

999 

717/0 91/0 791/0 95/0 000/0 0099/0 

1 717/0 01/0 790/0 99/0 0019/0 0099/0 

5 711/0 97/0 790/0 97/0 0011/0 0091/0 

70 719/0 99/0 79/0 1/0 0050/0 0099/0 

77 909/0 97/0 709/0 11/0 0791/0 009/0 

79 901/0 99/0 707/0 11/0 0709/0 0090/0 

70 

991 

719/0 91/0 795/0 95/0 0001/0 0015/0 

79 719/0 01/0 790/0 99/0 0015/0 0011/0 

79 711/0 97/0 79/0 99/0 0019/0 0091/0 

71 75/0 99/0 79/0 1/0 0709/0 0019/0 

71 751/0 91/0 709/0 15/0 0799/0 0011/0 

71 979/0 90/0 791/0 11/0 0797/0 0091/0 

75 

051 

711/0 91/0 795/0 95/0 0090/0 0909/0 

90 711/0 01/0 705/0 91/0 0011/0 097/0 

97 711/0 05/0 79/0 99/0 07/0 0901/0 

99 759/0 90/0 705/0 1/0 0771/0 0051/0 

90 900/0 91/0 701/0 11/0 0707/0 0015/0 

99 99/0 99/0 709/0 11/0 071/0 001/0 
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 وبحث نتایج

 9متغیـر دبـی و  1متغیـر شیب،  7مقطع اسـت. از طرفـی بـا  9گیري شـده شـامل: عمـق جريـان آب در  عوامل متغیر اندازه

با توجه به محاسبات انجام شده، جريان در تمامی  .آزمايش انجام شد 99، جمعـاً تراكم پوشش گیاهی مصنوعیمتغیـر 

 .رانی میباشدآزمايـشها زيـر بح

0.0305

0.031

0.0315

0.032

0.0325

0.033

0.0335

0.034

0.0345

0.01 0.015 0.02 0.025 0.03 0.035

n

Q

 
 درختچه 991نمودارتغییرات ضريب مانینگ باتراكم  -(7شکل شماره)

0.032

0.0325

0.033

0.0335

0.034

0.0345

0.035

0.0355

0.036

0.01 0.015 0.02 0.025 0.03 0.035

n

Q

 
 درختچه 999نمودارتغییرات ضريب مانینگ باتراكم  -(9شکل شماره)

0.032

0.033

0.034

0.035

0.036

0.037

0.038

0.01 0.015 0.02 0.025 0.03 0.035

n

Q

 

 درختچه 911ینگ باتراكم نمودارتغییرات ضريب مان -(0شکل شماره) 
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 درختچه 051نمودارتغییرات ضريب مانینگ باتراكم  -(9شکل شماره)

 

 مقايسه نمودارهاباتراكمهاي مختلف -(9شکل شماره)

 افزايش ( n ) مقدار ضـريب زبـري مانینـگ ،افزايش تراكم پوشش گیاهیبا مالحظه نمودارها میتوان استنباط كرد كـه بـا 

اختالف ايجادشده بین عمق آب قبل وبعدازپوشش گیاهی مشهودترشده ، افزايش تعداد درختچه هازيرا با  .می يابد

میشـود و يـا بـه كمتر پوشش گیاهیمـی شـود در نتیجـه مقدار افت ناشی از  بیشترشده ودرنتیجه ضريب انرژي جنبشی

با اشکال مختلف به يکديگر نزديکتر مـیشـود و اثـر  ( n ) بستر مقادير ضريب زبـري مانینـگ تراكمشدن  بیشترعبـارتی بـا 

دريك دبی مشخص .بر روي ضريب زبري مانینگ در انـدازههـاي كـوچکتر، نمايانتر و قابل توجهتر است پوشش گیاهی

درصدافزايش می يابد.همچنین بامقايسه نموداربارتاكم  1ان درصد ضريب زبري مانینگ به میز 70باافزايش تراكم به میزان 

لیتردرثانیه ضريب زبري بدست آمده به ترتیب  09درختچه مشاهده میگرددكه دردبی  991درختچه و 051

 99درصدضريب زبري به میزان 19میباشدكه نشاندهنده آنست كه باافزايش تراكم به میزان  00097/0و00199/0برابربا

 يافته است.درصدافزايش 
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Abstract 

Manning formula is the most preferred choice of hydraulic engineers for 
its simplicity and acceptable degree of precision. Manning's Roughness 
coefficient was one of the main factors in transmitting the flow and 
various factors have an impact on it, including: roughness of the surface, 
cross-section of the channel, current intensity and depth, substrate type, 
vegetation, the size of the particles forming the bed, bed formation 
caused by sediment loads, and dunes, irregularity of waterways, plain's 
flood water, sedimentation, erosion and digging the bed of the river, 
vertical obstacles (existing) in the flow direction, river's morphology. The 
aim of the study was to examine the effect of submerged shrubs' density 
on the coefficient of flow resistance. To this end, the investigation was 
performed through creating a set of artificial vegetations in the laboratory 
at different densities in the course of a flume and measuring the 
coefficient of resistance was done at different rates. The results showed 
that Manning's roughness coefficient increases with increasing density 
and preserving the other hydraulic and geometric parameters. At the 
constant density of the shrubs, the coefficient of flow resistance also 
decreases with increasing the discharge and preserving the depth of the 
flow.  

Key words: coefficient of flow resistance, laboratory flume, submerged 
shrubs, open channels 
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