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 چکیده 

یکی از عوامل موثر در کیفیت بتن، نوع دانه بندی و جنس مصالح سنگی آن می باشد که باید در هر 

در این مطالعه سعی شده خصوصیات  .طقه ای با توجه به شرایط منطقه مورد شناسایی قرار گیردمن

مورد سنجش و ارزیابی قرار گیرد شامل گرگان، علی آباد و بندرگز  لستاناستان گ سنگدانه های سه شهر

های برای این منظور آزمایش  .حاصل گرددگلستان تا شناخت بهتری نسبت به منابع سنگی استان 

درصد شکستگی روی آنها انجام شده و نتایج  ارزش ماسه ای و ،مدول نرمیدانه بندی، مختلف مانند 

 ستانسنگدانه های شهر به ترتیب که طبق آن حاصل توسط نمودارهای مربوطه با هم مقایسه شده است

را از  یاسبترخصوصیات فیزیکی منبندرگز شهرستان گرگان و در نهایت  ستانو پس از آن شهرعلی آباد 

منجر به این موضوع میتواند نقش مهم سنگدانه ها در تولید بتن که با توجه به  خود نشان داده است

 از این مصالح بشود. و استفاده انتخاب مناسبتر با توجه به نوع کاربرد

 دانه بندی،درصد شکستگی ،استان گلستان، سنگدانه،واژگان کلیدی:

. 
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 مقدمه 

  اهمیت استفاده از سنگدانه مناسب از .است برخوردار خاصی اهمیت از آنها بتن کیفیت در ها به حجم زیاد سنگدانهبا توجه 

 در تنها نه ها سنگدانه آنجا معلوم میشود که خسارت های سنگین وارد به سازه های عمرانی گاه غیر قابل جبران می شود.

 سنگی های دانه . گیرد می قرار ماده این تاثیر تحت زیادی حد تا نیز بتن یپایدار و دوام بلکه موثرند، بسیار مقاومت بتن

 از سری یك در .شوند می تشکیل مادر های سنگ کردن خرد با مصنوعی بطور یا و فرسایش و هوازدگی بوسیلهمعموالً 

 به شود می ساخته شکسته های دانه سنگ با که بتنی اصوالً، بتن نهایی مقاومت نظر از که است شده داده نشان تحقیقات

 دلیل همین به بود خواهد تر مقاوم ها آن بین بیشتر اصطکاك برقراری و یکدیگر با ها دانه بهتر شدن درگیر امکان دلیل

همکاران،  تدین و )شود استفاده شکسته های سنگدانه از باشد نظر مورد باال خیلی مقاومت که مواردی در که شود می توصیه

آن بر بتن، آنها به این موضوع  تاثیر و گیالن استان مختلف معادن سنگی مصالح های ویژگی بررسیدر  هم چنین .(9319

افزایش داد) صدر ممتازی و سراجاری،  کششی را مقاومت بتنی، های نمونه سنگدانه کیفیت ارتقاء دست یافتند که میتوان با

است  شده پرداخته شن با اختالط گوناگون های حالت در فمختل نرمی مدول دو با ماسه مقایسه(. در تحقیقی دیگر 9319

 مدول نرمی عنوان به و گرفته قرار آوری جمع و بررسی مورد مشابه های تحقیق اختالط های طرح و نتایج با آن نتایج سپس

رد این مطالعه سنگدانه های سه شهر استان گلستان مو در. (9314، احمدی و خوش فطرت) مناسب پیشنهاد شده است

 قرار گرفته است. و ارزش ماسه ایدانه بندی و درصد شکستگی و مدول نرمی  آزمایش های
 

 روش تحقیق
دو گروه درشت دانه که شامل بادامی و نخودی و ریزدانه که شامل ماسه می باشد، تشکیل شده اند . دراین  ازسنگدانه ها 

علی آبادکتول، گرگان، بندرگز تهیه شده است که ابتدا  انستمعادن سه شهر تحقیق سنگدانه های درشت دانه و ریزدانه از

سنگدانه های مصرفی از معدن استخراج و سپس داخل بچینگ ریخته و به قطعات مختلف شکسته و تبدیل به درشت دانه و 

 .ریز دانه شده است

 

  

 

 

 

 

 

 
 گرگان                            سنگ شکن 3شکلعلی آباد                             نگ شکن س 2شکل                                سنگ شکن بندرگز 9شکل             

 
 آزمایش دانه بندی مصالح به روش الك کردن   -9

 وسایل آزمایش:

 ترازو -9
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(برای مصالح  4،  8/3،  2/9،  3/9،  9،  9 2/9( برای مصالح ریز دانه، الك های ) 233 ، 933،  03،  33، 91،  8الك های ) -2

 درشت دانه .

نتایج این آزمایش به منظور تطبیق توزیع اندازه دانه ها با مشخصات الزم برای مصالح سنگی و همچنین تهیه اطالعات الزم 

 برای کنترل تولید سنگدانه های مختلف و مخلوط هایی که در آنها مصالح سنگی به کار می رود، مورد استفاده قرار می گیرد. 

 ح آزمایش :شر

ابتدا از نمونه های نخودی و بادامی سه  مصالح درشت دانه شامل نخودی و بادامی و مصالح ریز دانه شامل ماسه می باشد. در

تا نمونه ای  نمودهسپس آن را به طور کامل با  هم مخلوط  ریختهداخل ظرف  راشهر علی آبادکتول، بندرگز، گرگان مقداری 

نمونه ها بصورت  پس از آن  .شده استبه چهار قسمت تقسیم  و شدهسپس این نمونه ها کوارتر  کاماًل همگن به وجود آید

 کردهنمونه ها را الك  در مرحله ی بعد وزن آن یادداشت شده است.و سپس  ریخته شده و داخل ظرف ضربدری برداشته شده 

نکته قابل ذکر  نماییم.روی الك ها را یادداشت می و در جدول مخصوص دانه بندی وزن مانده  دادهو به مدت چند دقیقه تکان 

می باشد و بعنوان نکته ای دیگر باید ذکر شود  ASTMاین است که الك های مورد استفاده در این آزمایش استاندارداستاندارد 

 راخ قرار دارد.سو 4یعنی در هر اینچ مربع  اینچ 4منظور ازالك، اندازه سوراخ الك ها می باشد و به طور مثال الك نمره 

برای مصالح ریزدانه که ماسه می باشد ابتدا مقداری ماسه داخل ظرف ریخته و باید توجه داشت اگر ماسه مرطوب بود باید آنرا 

سپس عملیات کوارتر را داده و یك نمونه را جدا کرده و سپس وزن کل آن رایادداشت نموده و سپس آن را الك  خشك کرده

     می نماییم.را تکمیل آن  و جدول مخصوص کرده

با ترازو با دقت وزن می کنیم. سپس بااستفاده از فرمول زیر  محاسبات: پس از الك کردن وزن مصالح مانده روی هرالك را

 درصد مانده و عبوری از هرالك راحساب می کنیم:

 = درصد عبوری   933  –درصد مانده         (9) 

 زن مانده روی هرالك = درصد مانده روی هرالك وزن کل خاك / و × 933  (       2)  

 مدول نرمی سنگ دانه ها  -2

مدول نرمی به صورت مجموع درصدهای تجمعی باقی مانده روی سری الك های استاندارد تقسیم بر صد، تعریف می شود. 

 سری الك استاندارد عبارتنداز:  

 

ASTM: 1 1/2 in,1 in, 3/4 in ,1/2 in, 3/8 in , NO.4 , NO.8 , NO.16, NO.30, NO.50, NO.100   

 BS:40 mm, 20 mm, 10 mm, 5 mm, 2.36 mm, 1.18 mm, 600um, 300 um, 150 um 

 

مدول نرمی بیشتر برای ماسه کاربرد دارد و معموال برای شن مدول نرمی محاسبه نمی کنند. مدول نرمی، ریزی و درشتی 

 باشد. 3.9تا 2.3باید بین  . مدول نرمی ماسهمی دهد سنگ دانه هارا نشان

 
 آزمایش تعیین درصد شکستگی مصالح درشت دانه -3

 وسایل آزمایش :

 گرم  3.9ترازو بادقت 
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 ASTM درسیستم 8،  4،  2/9، 4/3،  9،  2/9  9الکهای دانه بندی شن 

 
 شرح آزمایش : 

تا نمونه  زده وسپس آن راکامالً هم  ریختهرفی ابتدا مقداری از مصالح درشت دانه سه شهر علی آباد، بندرگز،گرگان را داخل ظ

و به صورت ضربدری دو قسمت را  نماییمو به چهار قسمت تقسیم می   ن به دست آید سپس آن را کوارتر کردهکامال همگای 

 م.و داخل ظرف می ریزیکرده  و مصالح باقی مانده روی الك را وزن  نمودهو سپس آن را الك  ریختهبرداشته و داخل ظرف 

درگام بعدی دانه دانه به صورت چشمی ارزیابی کرده و اگر سنگدانه مورد نظر دارای دو وجه شکستگی باشد آن را کنار گذاشته 

و وزن آن را یادداشت کرده سپس این وزن را بر وزن کل مصالح روی الك تقسیم نموده و یادداشت میکنیم و درآخر که کل 

و میانگین آن را محاسبه نموده و درصد  کردههمه را با هم جمع  ه شدداد شکستگی هریك تشخیص ه ومصالح الك شد

 شکستگی مصالح درشت دانه به این روش به دست می آید . 
 آزمایش ارزش ماسه ای-4

 گرم ماسه ، سه استوانه مدرج ، مایع استوکس ، سمبه . 033وسایل آزمایش : 

 . باشد %50ارزش ماسه ای مناسب برای بتن باید باالی 

ریخته و آنرا الك نموده و ماسه های زیر الك راداخل ظرف  #4گرم ماسه روی الك نمره  033: ابتدا مقدار  شرح آزمایش

بعد با مایع استوکس ماسه هارا مرطوب کرده  به طوری که براحتی از دست جدا گردد. سپس سه استوانه مدرج روی  ریخته و

)مایع استوکس ماده ای است که سبب جدایی ذرات  می نماییم.ینچ از مایع استوکس پر ا 4میز قرارداده وهر استوانه به اندازه 

ماسه می گردد (. سپس ماسه هارا داخل ظروف استوانه ای ریخته وسپس درپوش آن را گذاشته و پس از ده دقیقه آن را با 

اینچی از مایه استوکس پر می نماییم.  90بار تکان می دهیم. مجددًا استوانه ها را تا سقف  13استفاده از دستگاه شیکر 

دقیقه منتظر  23درهنگام اضافه کردن مایع استوکس باید ماسه را خوب هم زده تا ذرات از از یکدیگر جداشوند. سپس به مدت 

بوده و پس ازاینکه ذرات ماسه ته نشین شد، سطح رس ومایع استوکس را قرائت می نماییم. سمبه که ارتفاع آن از کف تا 

سانتی متر است را درون هر کدام ازاستوانه ها قرار داده و پس از رها کردن ، نقطه ای که  20الستیك سفید رنگی که دارد پ

 پالستیك رانشان می دهد را قرائت می نماییم. عدد به دست آمده را ارتفاع سمبه کسر می کنیم تا ارتفاع ماسه به دست آید.

 

  یافته ها
 

شامل نخودی و بادامی و ریز دانه شامل ماسه برای هر سه شهر را مصالح درشت دانه  دانه بندی 1الی  9در جدول  : دانه بندی

 مشاهده می کنید.
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 دانه بندی مصالح درشت دانه )بادامی( علی آباد کتول -9 جدول
 

 

وزن مانده روی هرالك  اندازه الك

 )گرم(

روی  درصد تجمعی مانده درصد عبوری درصدمانده روی الك

 الك

2 /9 9 3 3 933 3 

9 53 9.23 18.8 9.2 

4/3 9352 23.59 50.31 24.19 

2/9 3304 02.58 22.39 55.11 

8/3 9920 91.44 2.85 15.93 

91/3 934 2.39 3.01 11.44 

8 3 3 3.01 11.44 

91 2 3.33 3.03 11.45 

33 3 3 3.03 11.45 

03 3 3 3.03 11.45 

933 92 3.23 3.33 11.11 

233 92 3.23 3.93 11.85 
       گرم 0581 وزن کل نمونه 

 

 دانه بندی مصالح درشت دانه )نخودی( علی آباد کتول -2 جدول

 

 اندازه الك

وزن مانده روی هرالك 

 )گرم(

درصد تجمعی مانده  درصد عبوری درصدمانده روی الك

 روی الك

2/9 3 3 933 3 

8/3 284 5.03 12.45 5.03 

91/3 2048 15.08 24.81 50.99 

8 834 22.92 2.51 15.23 

91 48 9.25 9.41 18.0 

33 3 3 9.41 18.0 

03 94 3.35 9.92 18.85 

933 91 3.42 3.5 11.21 

233 8 3.29 3.41 11.0 
   گرم     3553 وزن کل نمونه 
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 ( علی آباد کتولدانه )ماسه ریزدانه بندی مصالح  -3 جدول
 

 اندازه الك

مانده روی هرالك  وزن

 )گرم(

درصد تجمعی مانده  درصد عبوری درصدمانده روی الك

 روی الك

8/3 3 3 933 3 

4 9954 30.52 14.28 30.52 

8 091 90.5 40.08 09.42 

91 003 91.53 39.80 18.90 

33 433 93.38 98.55 89.23 

03 354 99.38 5.31 12.19 

933 954 0.21 2.9 15.1 

233 22 3.11 9.44 18.01 
    گرم    3281 وزن کل نمونه 

 
 بندرگزدانه بندی مصالح درشت دانه )بادامی(  -4 جدول

 

 اندازه الك

وزن مانده روی هرالك 

 )گرم(

درصد تجمعی مانده روی  درصد عبوری درصدمانده روی الك

 الك

2 /9 9 3 3 933 3 

9 88 9.59 18.21 9.59 

4/3 392 1.35 12.22 5.58 

2/9 9513 34.85 05.30 42.10 

8/3 9214 20.29 32.94 15.81 

91/3 9454 28.52 3.42 11.08 

8 932 2.05 3.80 11.90 

91 93 3.91 3.11 11.34 

33 4 3.35 3.01 11.49 

03 8 3.90 3.44 11.01 

933 1 3.99 3.33 11.15 

233 93 3.91 3.94 11.81 
    رم   گ 0932 وزن کل نمونه 
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 بندرگزدانه بندی مصالح درشت دانه )نخودی(  -0 جدول

 

 اندازه الك

وزن مانده روی هرالك 

 )گرم(

درصد تجمعی مانده  درصد عبوری درصدمانده روی الك

 روی الك

4/3 3 3 933 3 

2/9 232 5.13 12.9 5.13 

8/3 9914 31.14 02.41 45.04 

4 9383 45 0.41 14.04 

8 923 4.38 9.38 18.12 

91 8 3.25 9.99 18.81 

33 2 3.31 9.30 18.10 

03 1 3.23 3.80 11.90 

933 1 3.23 3.10 11.30 

233 92 3.4 3.20 11.50 
     گرم   2131 وزن کل نمونه 

 
 بندرگز( دانه )ماسه ریزدانه بندی مصالح  -1 جدول

 

 اندازه الك

وزن مانده روی هرالك 

 )گرم(

معی مانده درصد تج درصد عبوری درصدمانده روی الك

 روی الك

4 3 3 933 3 

8 292 49.4 08.1 49.4 

91 928 20 33.1 11.4 

33 14 98.30 90.20 84.50 

03 34 1.14 8.19 19.31 

933 98 3.09 0.9 14.1 

233 22 4.21 3.89 11.91 
 گرم       092 وزن کل نمونه 
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 گرگاندانه بندی مصالح درشت دانه )بادامی(  5 جدول

 

 اندازه الك

وزن مانده روی هرالك 

 )گرم(

درصد تجمعی مانده روی  درصد عبوری درصدمانده روی الك

 الك

2 /9 9 3 3 933 3 

9 901 2.83 15.95 2.83 

4/3 9833 32.5 14.45 30.03 

2/9 3438 12.31 2.38 15.12 

8/3 81 9.01 3.02 11.48 

91/3 2 3.33 3.41 11.09 

8 3 3 3.41 11.09 

91 2 3.33 3.41 11.04 

33 2 3.33 3.43 11.05 

03 4 3.35 3.31 11.14 

933 4 3.35 3.21 11.59 

233 93 3.98 3.99 11.81 
 گرم       0034 وزن کل نمونه 

 

 گرگان( دانه بندی مصالح درشت دانه )نخودی 8 جدول

 

 اندازه الك

وزن مانده روی هرالك 

 )گرم(

رصد تجمعی مانده د درصد عبوری درصدمانده روی الك

 روی الك

4/3 3 3 933 3 

2/9 822 90.8 84.2 90.8 

8/3 9892 34.84 41.52 03.14 

4 2023 48.41 9.21 11.9 

8 94 3.21 9 11.31 

91 2 3.33 3.15 11.31 

33 2 3.33 3.14 11.42 

03 2 3.33 3.19 11.40 
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933 94 3.21 3.10 11.59 

233 4 3.35 3.08 11.58 
   گرم     0233 مونه وزن کل ن

 

 

 
 گرگان(دانه )ماسه ریزدانه بندی مصالح  -1جدول

 

 اندازه الك

وزن مانده روی هرالك 

 )گرم(

درصد تجمعی مانده  درصد عبوری درصدمانده روی الك

 روی الك

4 3 3 933 3 

8 9101 02.53 45.25 02.53 

91 533 22.21 24.18 50.32 

33 311 99.10 93.33 81.15 

03 981 0.12 5.49 12.01 

933 913 1.30 9.31 18.14 

233 32 9.39 3.30 11.10 
 گرم       3943 وزن کل نمونه 

 

 

مدول نرمی به صورت مجموع درصدهای تجمعی باقی مانده روی سری الك های استاندارد تقسیم بر صد، تعریف  :مدول نرمی

 :قابل مشاهده می باشد 0و  4و  3که در روابط   می شود

 مدول نرمی ماسه علی آبادکتول  4.2=100 / 35.72+51.42+68.15+81.23+92.61+97.9=                                        (3)     

 = مدول نرمی ماسه بندرگز3.71 =100 / 41.4+66.4+84.75+91.39+94.9 (    4)  

 می ماسه گرگان  = مدول نر4.05=100 / 52.73+75.02+86.67+92.59+98.64  (0)     

 

 قابل مشاهده میباشد: 99و  93یافته های آزمایش درصد شکستگی مصالح سنگی درشت دانه در جداول  :درصد شکستگی

 
 

 استان گلستان نخودی سه شهردرصدشکستگی مصالح  -93جدول

 هرستان بندرگزدرصد شکستگی نخودی ش درصد شکستگی نخودی شهرستان علی آباد درصد شکستگی نخودی شهرستان گرگان

وزن مصالح  وزن مانده اندازه  الك

دارای 

 شکستگی

درصد 

 شکستگی

اندازه  

 الك

وزن 

 مانده

وزن 

مصالح 

دارای 

 شکستگی

درصد 

 شکستگی

اندازه  

 الك

وزن 

 مانده

وزن 

مصالح 

دارای 

 شکستگی

درصد 

 شکستگی
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8/3 418 382 51.5 8/3 04 44 89.48 8/3 248 228 19.1 

91/3 124 002 88.41 91/3 312 308 18.81 4 83 53 85.0 

 

 

 

 
 بادامی سه شهر استان گلستاندرصدشکستگی مصالح  -99جدول

 درصد شکستگی نخودی شهرستان بندرگز درصد شکستگی نخودی شهرستان علی آباد درصد شکستگی نخودی شهرستان گرگان

وزن مصالح  وزن مانده اندازه  الك

دارای 

 شکستگی

درصد 

 شکستگی

اندازه  

 الك

وزن 

 مانده

وزن 

مصالح 

دارای 

 شکستگی

درصد 

 شکستگی

اندازه  

 الك

وزن 

 مانده

وزن 

مصالح 

دارای 

 شکستگی

درصد 

 شکستگی

9 13 21 43.33 9 21 21 933 9 14 28 43.50 

4/3 501 031 53.81 4/3 9332 154 15.21 4/3 288 988 10.25 

2/9 9331 9938 84.83 2/9 2511 2292 51.99 2/9 9914 9393 84.08 

8/3 32 32 933 8/3 532 113 13.91 8/3 238 951 84.19 

91/3 3 3 3 91/3 84 84 933 91/3 133 014 11 

 

 
 = میانگین درصد شکستگی علی آباد 933 + 13.91+  51.99+  15.21+  933 /0=85.33% (1)   

 تگی بندرگز= میانگین درصد شکس43.50 + 10.25+  84.08+ 84.19+  11 /0=50.44% (   5) 

 = میانگین درصد شکستگی گرگان43.33 + 53.81+ 84.83+ 4/9933 =54.51% (8) 

 

 با استفاده از فرمول زیر می توان مقدار درصد را حساب کرد :  :ارزش ماسه ای

 *ارتفاع کل / ارتفاع ماسه = ارزش ماسه ای933 (1) 

 .   ائه شده استار 92علی آبادکتول در جدول ستان شهرارزش ماسه ای سبات امح
 

 علی آبادکتولستان محاسبه ارزش ماسه ای شهر92جدول 

 3 2 9 شماره آزمایش

 A 4.4 4.3 4.2ارتفاع کل مصالح      

 B 93.8 93.5 93.0قرائت شاخص          

 C=B-10 3.8 3.5 3.0ارتفاع ماسه  

 C/A (SE) 81.31% 81.34% 83.33%*100ارزش ماسه ای 
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 84.23 %(SE)میانگین        

 

 

 

 . ارائه شده است 93در جدول  ستان گرگانشهرارزش ماسه ای سبات امح
 

 

 

 ستان گرگانمحاسبه ارزش ماسه ای شهر93جدول 
 3 2 9 شماره آزمایش

 A 4.9 4.3 4.2ارتفاع کل مصالح      

 B 93.3 93.0 93.4قرائت شاخص          

 C=B-10 3.3 3.0 3.4ارتفاع ماسه  

 C/A (SE) 83.48% 89.31% 83.10%*100ه ای ارزش ماس

 83.14 %(SE)میانگین        
 

 .   ارائه شده است 94در جدول  ستان بندرگزشهرارزش ماسه ای سبات امح
 

 ستان بندرگزمحاسبه ارزش ماسه ای شهر94جدول 
 3 2 9 شماره آزمایش

 A 4.2 4.4 4.3ارتفاع کل مصالح      

 B 93.2 93.4 93.0قرائت شاخص          

 C=B-10 3.2 3.4 3.0ارتفاع ماسه  

 C/A (SE) 51.91% 55.25% 51.31%*100ارزش ماسه ای 

 51.19 %(SE)میانگین        

 

  گیریبحث و نتیجه
 

شناخت دقیق تر مصالح سنگی استان گلستان و مقایسه خصوصیات فیزیکی آنها بوده،  تحقیق این انجام از هدف که آنجایی از

خصوصیات مناسبتر مربوط به سنگدانه های شهرستان علی آباد و  3الی  9طبق نمودار های مقایسه مصالح سنگی سه شهر با 

که در تحقیقات دیگری میتوان به بررسی تاثیر افزودنی ها به  گرگان و در نهایت شهرستان بندرگز میباشدپس از آن شهرستان 

   به بهبود خواص این سنگدانه ها در بتن پرداخت.بتن ساخته شده با این مصالح و کمك فراوان 

 
 

 مقایسه درصد شکستگی مصالح سنگی بادامی سه شهر 9نمودار 
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 مقایسه درصد شکستگی مصالح سنگی نخودی سه شهر 2نمودار 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 مقایسه ارزش ماسه ای مصالح سنگی سه شهر 3نمودار 
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 گیرینتیجه

 

باتوجه به انتخاب سنگدانه ها ازمنابع معدنی و شکسته شدن آنها به اندازه موردنظر، نتایج آزمایش ها نشان داد که سنگدانه  -

درصد می باشد که این  88های درشت دانه شهر علی آبادکتول نسبت به گرگان و بندرگز دارای شکستگی به طور میانگین 

شود زیرا هرچه سنگدانه های درشت دانه دارای شکستگی و تیزگوشه  بیشتر باشند باهم نتیجه  باعث افزایش مقاومت بتن می 

 .بهتر قفل و بست می شوند و این خود باعث افزایش مقاومت بتن می شود

بترتیب د، مدول نرمی ماسه هر سه شهر در بازه مذکور قرار داشته و باش 3.9تا 2.3 در بازهمدول نرمی ماسه باید با توجه به اینکه  -

کمترین مدول  3.59و در آخر بندرگز با مدول نرمی  4.30بیشترین و پس از آن گرگان با مدول نرمی 4.2علی آباد با ماسه مدول نرمی 

 نرمی را دارد.

باشد طبق نتایج آزمایش  ارزش ماسه ای هر سه شهر قابل  3.50باتوجه به اینکه ارزش ماسه ای قابل قبول باید باالتر از  -

 83.14درصد و پس از آن شهرستان گرگان با  84.23بوده و بیشترین ارزش ماسه ای مربوط به شهر علی آباد به مقدار  قبول

 .می باشددارای کمترین ارزش ماسه ای  درصد 51.19درصد و در آخر بندرگز با 
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  14 مهر ه،ارومیشهری، 
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- ACI COMMITTEE 221, “Guide for Use of Normal Weight Aggregates in concrete”, ACI Journal, March/April 

1828, pp. 111-38.  
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