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  دليل االختبارات القياسية
  

جيب أخذ وحتضري العينات وإجراء االختبارات على املواد واألعمال املنصوص عليها يف هـذه              
طـرق  و عند اإلعالن عن العطاء من املواصفات القياسـية       ) طبعة(املواصفات العامة طبقاً آلخر إصدار      

 لطريقة   للمواصفات القياسية اخلليجية مث    على أن تعطى األولوية لالختبار    .  املبينة يف هذا امللحق    اراالختب
لـيس   ة االختبار املوضـح   اه إىل أن طرق   طريقة اجلمعية األمريكية لالختبار واملواد وجيب االنتب      وآشتو  

  .ك االختبار يف كل خطوات طريقة االختبار احملدد أو نوع ومتطلبات ذلبالضرورة أن تتفق

 األصلية بـل  لطرق االختبار املوضحة يف مراجعها     بديل وجيب أن ال يؤخذ هذا الدليل على أنه       
 عند أخذ العينات وإجـراء االختبـار        املستخدمةكل طرق وسبل السالمة     ب وجيب االلتزام  .داالً عليها 

  .ال الالزمة وتطبيقها يف هذا اجملتواستالم األعمال وعلى مستخدمه وضع االحتياطا

 جيب توفري املراجع األساسية من املواصفات وطرق االختبار اليت تشتمل على طـرق              :توفري املراجع  -
 بواسـطة املهندسـني     لالسـتخدام االختبار يف هذا الدليل كآخر إصدار عند اإلعالن عن العطاء           

  .والفنيني يف املوقع

 املختربات اليت تزاول مهنة     تكون أن    جيب التأكيد على ضرورة    :مؤهالت العاملني وتقييم املختربات    -
وشهادات سارية املفعول وفق النظم املعمول       حائزة على رخص     الفحص أو إنتاج املواد أو التنفيذ     

وفـق طـرق الفحـص      هبا يف اململكة العربية السعودية وجيري عليها التفتيش الدوري والفحص           
للتأكد من مؤهالت  االختصاص باململكة واملعايرة والتأهيل القياسية أو الطرق املعتمدة لدى جهات

العاملني فيها وسبل السالمة وصالحية األجهزة لالختبار عن طريق شهادات املعايرة اليت تصدر من              
  .لدى الوزارةجهات معتمدة 

 بالطريقـة    وختزينـها  هاأخذو  طريقة اختيار العينات    جيب التأكد من سالمة وصحة     :أخذ العينات  -
وفـق    واختبارها وحتليل نتائجهـا     أو تغيري خواصها   إحلاق الضرر هبا   إىل   الصحيحة اليت ال تؤدي   

 أو وفق خطة يقدمها املقاول       املنصوص عليها يف هذا الدليل ووثائق العقد األخرى         والطرق املناهج
  .وتعتمدها الوزارة

املبينـة   جيب أن تتوافق مواصفات أجهزة االختبار مع مواصفات الطريقة القياسية            :أجهزة االختبار  -
 ناحية األبعاد والوزن واحلجم واملواد واملكونات واألداء والدقة وجيب علـى            اختبار من أمام كل   

املهندس التأكد من موافقة األجهزة للمواصفات املطلوبة من خالل املعاينة وسـجالت املعـايرة              
نظيفها طيلة فتـرة    املعتمدة، وجيب على املقاول توفري العمالة املدربة على أعمال صيانة األجهزة وت           
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 من آثـار    احلرارة ومحايتها  املستخدمة واألوزان ومقاييس     باملوازينالتنفيذ وعليه توفري عناية أكرب      
الرطوبة والصدأ حسبما هو وارد يف طرق االختبار اخلاصة بذلك واملوضحة يف هـذا الـدليل أو                 

 .حسب ما تنص عليه وثائق العقد

  واحد على األقل مؤهالً يف أعمـال السـالمة         ل توفري شخص  جيب على املقاو   :حتياطات السالمة  إ -
املشروع ملتابعة توفر اإلسعافات األولية وإشاعة إرشـادات        يف  مسئوالً عن السالمة    يكون متفرغاً و  

السالمة واحلماية وسط العاملني وتوفري سبل االتصال مبواقع املستشفيات والشـرطة واحلـوادث             
ب محاية التوصيالت الكهربائية وتنفيذها وتركيـب املعـدات         واإلسعاف والدفاع املدين، كما جي    

 وفتحات هتويـة    اخلاصة بذلك بالطريقة اليت تضمن درء األخطار وتوفري خمارج ومداخل للطوارئ          
 يف مبىن املخترب، وعليه توفري األدوات اخلاصة         لطرد الغازات والغبار   أجهزةولوازم اإلطفاء للحريق و   

 للوجه   أو بالستيكية  وأحذية وكمامات وقفازات وأقنعه محاية زجاجية     بسالمة العاملني من مالبس     
 التنبيهات الضرورية   االختبار وكتابة احلرارة واملواد الكيميائية للعاملني حسب متطلبات طريقة        ضد  

 االختبار الـيت    االختبار وأجهزة للتشغيل اآلمن والتحذيرات لألجزاء املتحركة واملعلقة من أجهزة         
خبط واضح وبلون مرئي وذلك      و يف مكان املواد امللتهبة واملواد الكيميائية      و ة الضارة تستخدم األشع 

 . وقوانينها املعمول هبا يف اململكةاملدنية حسب إرشادات احلماية

 جيب على املقاول إجراء التفتيش الدوري والفحص واحلصـر ألجهـزة االختبـار              :تفتيش املخترب  -
ح ذلك ضمن خطة ضبط اجلودة اليت يقدمها للمهندس مبوجب          املشروع وعليه توضي  يف  املستخدمة  

 .اململكةيف هذه املواصفات العامة وحسب املدد املعمول هبا للتفتيش واملعايرة 

 .يلها وفق ما هو مبني يف اجلداول التاليةخذ العينات واختبارها وحتلألجيب وضع خطة 
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 : التربـة-١
 

 طريقة االختبار
 ليزيةاالسم باللغة اإلجن االسم باللغة العربية

SASO AASHTO ASTM 

التجهيز اجلاف لعينات اختبار التربة 
 املفككة وعينات خليط التربة والركام

Dry Preparation of Disturbed 
Soil and Soil -Aggregate 
Samples for Test 

 T -87 D 421 

 Particles size analysis of Soils   T-88 D 422  للتربةيبالتحليل احلبي

 Determining the Liquid Limit حتديد حد سيولة التربة
of Soil  T -89 

 Determining The Plastic Limitحتديد حد اللدونة ومؤشر اللدونة للتربة
and Plasticity Index of  Soils  T-90 

D 4318 

كثافة التربة باملوقع بطريقة املخروط 
 الرملي

Density of Soil In-Site by Sand 
Cone   T-191 D 1556 

 عالقات الرطوبة والكثافة يف التربة
كجم، مسافة سقوط ٢,٥املطرقة (

 ) مليمتر٣٠٥

Moisture Density Relations of 
Soils Using (2.5Kg) Hammer 
and (305 mm) Drop 

 T-99 D 698 

 Specific Gravity of Soils  T-100 D 854 اختبار الوزن النوعي للتربة

عالقة الرطوبة والكثافة خبليط التربة 
 األمسنتو

Moisture- Density Relation of 
Soil-Cement Mixture  T-134 - 

 األمسنتترطيب وجتفيف خليط التربة و
Wetting and Drying Test of 
Compacted Soil-Cement 
Mixtures 

 T-135 - 

 Wet Preparation of Disturbed التجهيز الرطب لعينات التربة املفككة
Soil Samples for Tests  T-146 D 421 

املطرقة (عالقة الرطوبة والكثافة 
 ٤٥٧كجم، مسافة سقوط ٤,٥٤
 )مليمتر

Moisture-Density Relationship  T-180 D 1557 

 California Bearing Ratio  T-193 D 1883 ل كاليفورنياينسبة حتم
رابية باستعمال الكثافة احلقلية للمواد الت

 البالون املطاطي
Density of soil in place by 
rubber –balloon method  T-205 D 2167 

 Laboratory Determination of حتديد حمتوى الرطوبة للتربة باملخترب
Soil Moisture  T-265 D 2216 

كثافة التربة وخليط التربة والركام 
 )قليلةأعماق (باملوقع بالطريقة النووية 

Density of soil and soil 
aggregate in place by nuclear 
methods (shallow depth) 

 T-310 D 2922 

 Grain Size Analysis of التحليل احلبييب ملواد التربة احلبيبية
Granular Soil Materials  T -311 - 
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مقاومة الضغط لعينات خليط التربة 
  األمسنتو

Compressive strength of soil -
cement mixture- 

 - D 1663 

  جتهيز خليط التربة واجلري باملخترب
Method of laboratory 
preparation of soil-lime 
mixture 

 - D 3551 

مؤشر الكثافة األصغر ووحدة وزن 
  التربة وحساب الكثافة النسبية

Minimum index density and 
unit weight and calculation of 
relative density 

 - D 4254 

مقاومة خليط التربة واجلري باستخدام 
  الضغط غري احملصور

Unconfined compressive 
strength of compacted soil-
lime mixtures 

 - D 5102 

  املواد القابلة للتحلل بالتربة
Determination of organic 
mater in soil by wet 
combustion 

 T -194 - 

 Determining water soluble   الكربيتات املتحللة باملاء يف التربةنسبة
sulfate ion content in soil  T -290 - 

 Determining water soluble  نسبة الكلوريد املتحلل باملاء  يف التربة
chloride ion content in soil  T -291 - 

   اجلري املطفأ عايل الكالسيوم واجلري احلي
م ق س 
١٥٣٨  C 51 

  
  :امـ الرك-٢

 االسم باللغة اإلجنليزية  االسم باللغة العربية  طريقة االختبار
AASHTO ASTM 

 مليمتر ٠,٠٧٥املواد األنعم من املنخل 
  يف الركام

Amount of material finer than 
0.075 mm sieve in aggregate T-11 C 117 

 Unit weight and voids in  الوزن احلجمي والفراغات بالركام
aggregate T-19 C 29 / 29M 

 Organic impurities in fine  الشوائب العضوية بالركام الناعم
aggregate for concrete T-21 C 40 

 Specific gravity and absorption الوزن النوعي واالمتصاص للركام الناعم
of fine aggregate T-84 C 128 

 للركام صالوزن النوعي واالمتصا
  اخلشن

Specific gravity and absorption 
of coarse aggregate T-85 C 127 

 Sieve analysis of fine and  التحليل املنخلي للركام الناعم واخلشن
coarse aggregate T-27 C 136 

الكتل الطينية واحلبيبات القابلة للتفتت 
  بالركام

Clay lumps and friable 
particles in aggregate T-112 C 142 

مقاومة التآكل بالركام جبهاز لوس 
  أجنلوس

Resistance to abrasion of small 
size coarse aggregate by use of 
Los Angles Machine 

T-96 C 131 
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 عينات الركام باستعمال كربيتات أصالة
  الصوديوم أو املاغنيسيوم

Soundness  of aggregate by use 
of sodium or magnesium 
sulfate 

T-104 C 88 

 Sand equivalent test T-176 D 2419  املكافئ الرملي
   اخذ عينات احلجر والركام والرمل

  الستعماهلا كمواد للطرق
Sampling of stone slag, gravel, 
sand, and stone blocks for use 
as highway materials 

T-2 D 75 

الركام التغليف والتقشر خللطات 
  واإلسفلت

Coating and stripping of 
bituminous aggregate mixture T-182 D 1664 

احلبيبات الرقيقة واملستطيلة بالركام 
  اخلشن

Flat and elongated particles in 
coarse aggregate 

- D 4791 

  نسبة األوجه املكسرة يف الركام اخلشن
Determining the percent of 
fractured particles in coarse 
aggregate 

- D 5821 

تقليل حجم عينات الركام إىل حجم 
   االختبارتعينا

Standard practice for reducing 
samples of aggregate to testing 
size 

T-248 C 702 

 Potential alkali reactivity of  قابلية تفاعل الركام مع القلويات
aggregates 

- C 1260 

يب وجتفيف عينات خليط التربة ترط
   املدكوكةاألمسنتو

Wetting and drying compacted 
soil cement mixture 

- D 559 

 خبليط التربة املعاجل األمسنتنسبة 
  األمسنتب

Cement Percent of soil cement 
mixture T-144 D 806 

 Aggregate durability index T-210 D 3744  مؤشر الدميومة للركام

  
  :يةاألمسنت املادة -٣

  طريقة االختبار
  االسم باللغة اإلجنليزية  االسم باللغة العربية

SASO AASHTO ASTM 

 باستعمال الطريزمن الشك لإلمسنت 
  جهاز فيكات

Time of setting of hydraulic 
cement by vicat needle 

 
T-131 C 191 

 Sampling of hydraulic cement  T-127 C 183  األمسنتأخذ عينات 

 Density of hydraulic cement  T-133 C 188  الطري األمسنتكثافة 

 Compressive strength of  الطري األمسنتمقاومة الضغط ملونة 
hydraulic cement mortar 

 
T-106 C 109 

٥٧٠م ق س    البورتالندي املقاوم للكربيتاتاألمسنت   C 150 
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  :ةياألمسنت اخلرسانة -٤
 طريقة االختبار

SASO AASHT  االسم باللغة اإلجنليزية  االسم باللغة العربية
O ASTM 

مقاومة الـضغط لعينـات اخلرسـانة       
  ية االسطوانيةاألمسنت

Compressive strength of 
cylindrical concrete 
specimen 

م ق س 
١٢٥٣ T-22 C 39 

C-39M 

  جتهيز عينات االختبار اخلرسانية باملوقع
Making and curing concrete 
compressive and flexural 
strength test specimens in 
the site 

م ق س 
١١٣٣ T-23 C 31 

C-31M 

مقاومة االحنناء للخرسـانة باسـتخدام      
محل مركز يف    و كمرة بسيطة االرتكاز  

  ثلثي البحر

Bending strength of concrete 
using simple beam with one 
to three point loading 

 

T-97 C 78 

يـة  األمسنتاهلبوط لعينـات اخلرسـانة      
  )التكوم(

Slump of Portland cement 
concrete 

٣٧٩م ق س   T-119 C 143 
C 143M 

  )الطازجة(اخذ عينات اخلرسانة الغضة 
Standard practice for 
sampling freshly mixed 
concrete 

 
T-141 C 172 

ــاس طــول العناصــر اخل رســانية قي
املستخرجة بالتثقيب باستخدام العينات    

  اجلوفية

Measuring thickness of 
concrete elements  using 
drilled concrete cores 

 

T-148 
C 174 
174 M 

/C 1542/ 
1542M 

  جتهيز وإنضاج عينات اخلرسانة باملخترب
Making and curing of 
concrete test specimen in the 
laboratory 

 
T-126 C 192 / 

192M 

قياس مقاومة الشد غري املباشر للعينات      
  يةاألمسنتاالسطوانية من اخلرسانة 

Splitting tensile strength of 
cylindrical concrete 
specimens 

 
T-198 C 496 

حمتوى الفراغات اهلوائيـة باخلرسـانة      
  )الطازجة(الغضة 

Air content of freshly mixed 
concrete 

 T-152 
T-196 
T-199 

C 173 / 
C 231 

)٢(م ق س    أسياخ الصلب لتسليح اخلرسانة   ASTM A 
615 

   الشبك الصلب لتسليح اخلرسانة
م ق س 
٢٢٤  ASTM A 

185 

   طوب الرصف اخلرساين املتداخل
م ق س 
١٢٤٦  C 936 
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  ٦١٧                اململكة العربية السعودية–وزارة الشئون البلدية والقروية 

  : البالط-٥
  االسم باللغة اإلجنليزية  االسم باللغة العربية  رطريقة االختبا

SASO AASHTO ASTM 

أخذ عينات واختبار البالط املصنوع مـن       
  التربة الطينية

Sampling and testing structural 
clay tile 

 - C 67 

مقاومة التآكل يف األرصفة املعرضة حلركة      
 املشاة

Abrasion resistance of stone 
subjected to foot traffic  - C 241 

ـ     أ اء اخلرسـاين   خذ عينات وحـدات البن
 والوحدات املتعلقة هبا واختبارها

Sampling and Testing Concrete 
Masonry Units and Related 
Units 

 - C 140 

مقاومة االحنناء للخرسانة باستخدام كمرة     
 محل مركز يف ثلثي البحر وبسيطة االرتكاز

Flexural strength of concrete 
using simple beam with one to 
three point loading 

 T-97 C 78 

 Abrasion resistance of concrete  مقاومة التآكل بالسطع الرملي
by sand blasting 

 - C 418 

ختبار طوب الرصـف اخلرسـاين      اطرق  
١٢٤٧م ق س    املتداخل  T-24  

حـواف األحـواض     و حواف األرصـفة  
   اخلرسانية سابقة الصب

١٢٤٨م ق س   
١٢٤٩م ق س     

  
  :ادة اإلسفلتية امل-٦

  االسم باللغة اإلجنليزية  االسم باللغة العربية  طريقة االختبار
SASO AASHTO ASTM 

 Sampling Bituminous Materials  T- 40  D 140  اإلسفلتيةأخذ عينات ممثلة للمواد 
درجة االشتعال بطريقة  ودرجة الوميض

  يفالند للطبق املفتوحوعاء كل
Flash and Fire Points by 
Cleveland Open Cup 

 
T- 48 D 92  

 Asphalt Penetration Test  T- 49 D 5  اإلسفلتيةدرجة الغرز للمواد 

للمواد  )قابلية السحب(ختبار االستطالة ا
  اإلسفلتية

Ductility of Bituminous 
Materials 

 
T- 51 D 113 

 softening point (ring and ball  )الكرة واحللقة(اختبار نقطة التليني 
method) 

 T- 53 D 36 

 Saybolt Viscosity  T- 72 D 88  اختبار درجة اللزوجة بطريقة سيبولت

 Effect of heat and air on asphalt  أثر احلرارة واهلواء على املواد اإلسفلتية
material 

 T- 179 D 1754 
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  ٦١٨                اململكة العربية السعودية–وزارة الشئون البلدية والقروية 

 Kinematics Viscosity of Asphalt  T- 201 D 2170  فلتإلساللزوجة احلركية ل

 Absolute Viscosity of Asphalt  T- 202 D 2171  املطلقة لإلسفلت اللزوجة

 Specific gravity of Simi-solid  الوزن النوعي للمواد اإلسفلتية الصلبة
bituminous materials 

 T- 228 D 70 

أثر احلرارة واهلواء على غشاء رقيق من 
  اإلسفلت

Effect of heat and air on moving 
film of asphalt (RTFO) 

 
T- 240 D 2872 

 Dynamic Shear Rheometer  الديناميكيصالق
(DSR) 

 TP-5 - 

 Rotational Viscometer (RV)  TP- 48 D 4404 اللزوجة احملوري

حتديد معامل الزحف للرابط اإلسفليت 
 باستخدام احنناء العارضة اإلسفلتية

Determining the flexural creep 
stiffness of asphalt binder using 
the Bending Beam 
Rheometer(BBR) 

 

TP-1 D 6648 

حتديد خصائص الرابط اإلسفليت باستخدام 
  الشد املباشر

Determining the fracture 
properties of asphalt binder in 
Direct Tension (DT) 

 
TP-3 D6723 

باسطوانة األكسدة املسرعة للرابط اإلسفليت 
  )التعتيق(التقادم 

Accelerated aging of asphalt 
binder using Pressurized Aging 
Vessel (PAV) 

 
- D 6521 

املصنفة طبقاً ) البيتومينية(املواد اإلسفلتية 
١٧٧٦م ق س  Viscosity test  لدرجة اللزوجة  AASHTO 

M-20  

  
  : اخللطات اإلسفلتية-٧

  طريقة االختبار
  سم باللغة اإلجنليزيةاال  االسم باللغة العربية

AASHTO ASTM 

تأثري املياه على متاسك اخللطات اإلسفلتية 
  املدكوكة

Effect of Water on Cohesion of 
Compacted Bituminous 
Mixtures 

T -165 D 1075 

الوزن النوعي لعينات اخللطات اإلسفلتية 
  املدكوكة

Bulk specific gravity of 
compacted asphalt mixtures 
using saturated surface-dry 
specimens 

T-166 D 2726 

 Sampling bituminous paving  خذ عينات اخللطات اإلسفلتيةأ
mixture T-168 D 979 

 من إلسفلت لاالستخالص الكمي
   اإلسفلتيةاخللطات 

Quantitative Extraction of 
Bitumen From Bituminous 
Paving Mixtures 

T-174/ T-164 D 2172 

حتديد درجة تغليف احلبيبات يف خلطات 
  الركام واإلسفلت 

Determining degree of particle 
coating of bituminous aggregate 
mixture 

T -195 D 2489 
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  ٦١٩                اململكة العربية السعودية–وزارة الشئون البلدية والقروية 

 للخلطات وىقصة ال النوعيالكثافة
  اإلسفلتية

Maximum specific gravity of 
bituminous paving mixture T-209 D 2041 

  حتديد درجة الدك بالرصف اإلسفليت 
Determining pavement 
compaction degree of 
bituminous aggregate mixture 

T-230 - 

اللدن للتشوه مقاومة اخللطات اإلسفلتية 
  باستخدام جهاز مارشال

Resistance to plastic flow of 
bituminous mixture using 
Marshall Apparatus 

T -245 D 5581 

مقاومة اخلليط اإلسفليت املدكوك لتأثري 
  األضرار الناجتة عن الرطوبة

Resistance of compacted 
bituminous mixture against to 
moisture induced damage 

T-283 - 

حتديد احملتوى اإلسفليت باخللطات اإلسفلتية 
  .عن طريق احلرق

Asphalt content of hot mix 
asphalt by ignition method T-308 D 6307 

حتديد درجة الدك وحمتوى اإلسفلت 
  بالرصف اإلسفليت بالطريقة النووية

Asphalt content of bituminous 
mixtures by the nuclear method T-310 D 4125 

قياس ارتفاع أومسك عينات اخللطات 
  اإلسفلتية املدكوكة

Thickness or Height of 
Compacted Bituminous Paving 
Mixture Specimens 

- D 3549 

جتهيز عينات اختبار اخللطات اإلسفلتية 
  باستعمال جهاز الدك الدوار

Preparation of test specimen of 
bituminous mixtures by means 
of gyratory shear compactor 

TP-4 D 4013 

إلسفليت نسبة الفراغات اهلوائية باخلليط ا
  املدكوك

Percent of air voids in 
compacted dense and open 
bituminous mixture 

T-269 D 3203 

  

  : النسيج املرشح واألنسجة املركبة واألنسجة األرضية: املصارف- ٨
  

 طريقة االختبار  اإلجنليزيةاالسم باللغة   االسم باللغة العربية

 Practice Sampling of Geosynthetics  ASTM D 4354  طريقة أخذ عينات األنسجة املرشحة

 Permeability of Geotextiles by Permittivity ASTM D 4491  نفاذية النسيج املرشح

 Determining Apparent Opening Size of a  مقاس الفتحات الظاهري
Geotextile ASTM D 4751 

 Grab Tensile Strength ASTM D 4632  مقاومة الرتع بالشد

 Puncture Strength Index ASTM D 4833   للنسيج املرشحمقاومة الثقبمؤشر 

 Trapezoid Tearing Strength of Geotextile ASTM D 4533   للنسيج املرشحمقاومة التمزق

 Grab Breaking Load and Elongation  of   الرتع والتطاول للنسيج املرشحقوة
Geotextile ASTM D 4632 

  يولناهليدروليكي ملنفجار  االومةمقا
Hydraulic Bursting Strength of Textile 
Fabrics-Diaphragm Bursting Strength Tester 
Method. 

ASTMD 3786 

 Tensile  Properties of Geotextile by wide  لشدا التالحم وخصائصمقاومة 
width strip Method   ASTM D 4595 



   دليل االختبارات القياسية–) ١(امللحق رقم                   ة إلنشاء الطرق احلضريةاملواصفات العام
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٦٢٠                اململكة العربية السعودية–وزارة الشئون البلدية والقروية 

 Mass per unit area of fabric ASTM D 3776  سالك لألوزن وحدة املساحة

 Deterioration of Geotextile by exposure to  لضوء واحلرارةااألنسجة بفعل  متزق
light and heat ASTM D 4355 

 Water Absorption of plastics ASTM D 570  نسبة امتصاص املياه 

 Determining Resistance of Synthetic )منو الفطريات(مقاومة التعفن 
Polymeric Materials to Fungi ASTM G-21 

 Peel or Stripping Strength of Adhesive Bond ASTM D 903  مقاومة التقشر 

 In-Plane Flow per unit width and   املساحة  وحدةمعدل اجلريان يف
Transmissivity of Geosynthetic ASTM D 4716 
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