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Abstract 
The equivalent or the “effective” diameter or size is a well-known parameter in soil 
classification and permeability determination. Hazen (1892) on the basis of his study of 
filter sands found that the diameter that which 10% by weight of soil grains are finer may 
cause same effects as the given soil. Denoted as D10, Hazen called this diameter the 
“effective diameter”. 

The goal of this study is to determine the value of the percent finer that corresponds 
to the equivalent diameter of soil grains that may be used directly to calculate as accurate as 
possible the surface area of the soil solids. The equivalent or the effective diameter would 
certainly vary according to the gradation of the soil grains, the wider the range of particle 
diameters included in the soil matrix the smaller would be the effective diameter. 

It was concluded that the effective particle diameter of a soil can be related to other 
soil properties such as the liquid limit, plasticity index, the unconfined compressive strength 
and the standard penetration test number of blows (N). 
        

خرىعالقات رياضية بين القطر الفعال للتربة و خواصها األ  
  الخالصة

فقد وجد . يعتبر القطر أو الحجم المكافئ أو الفعال للتربة معامال مهما في تصنيف التربة و في إيجاد النفاذية
وزنـا  % 10من خالل دراسته على المرشحات الرملية أن قطر الحبيبات التي تكون نسـبة  ) 1892(هازن 

هازن على هذا القطر بالقطر الفعـال و أعطـاه    و قد أطلق. أنعم منها يسبب تأثيرات متشابهة لتربة معينة
  .D10الرمز  

المقترنة بالقطر الفعال لحبيبـات التربـة   ) العابر(إن الهدف من هذه الدراسة هو إيجاد نسبة األنعم   
إن القطـر  . التي يمكن استعمالها مباشرة لحساب المساحة السطحية لحبيبات التربة الصلبة بالدقة الممكنـة 

فكلما كان مدى أقطار حبيبات التربة واسعا , فعال بالتأكيد سوف يتغير تبعا لتدرج حبيبات التربةالمكافئ أو ال
  .كان القطر الفعال أصغر

 لقد وجد أن الفعال لحبيبات التربة يمكن ربطه بعالقات مع بقية خواص التربة مثل حد السـيولة و   
  ).N(مؤشر اللدونة و عدد ضربات فحص االختراق القياسي 

  
   

 


