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 نوع منطقه

  تراز متوسط روز
  )شب 10صبح تا  7( 

dB(A)روز Lp 

  تراز متوسط شب
  )صبح 7شب تا  10( 

dB(A)شب Lp 

 45 55 پهنه مسکونی -1

 50 60 )مسکونی –تجاري (پهنه مختلط  -2

 55 65 اداري -پهنه تجاري  -3

 60 70 )صنعتی –مسکونی (پهنه فعالیت  -4

 65 75 پهنه صنعتی -5

    
  :تعاریف

  کاربري مناطق-1
  :پهنه مسکونی 1-1

پهنه اي است که کاربري غالب آن مسکونی و کارکرد اصلی آن سکونت بوده و کاربري هاي مربـوط  
یت هاي پشتیبان براي تأمین نیازهاي روزمره و اولیه سـاکنین  محـالت را نیـز در خـود جـاي      به فعال

در پهنه سکونت، تأمین آسایش و امنیت ساکنین، مبنـاي انتخـاب کـاربري هـاي مجـاز بـه       . داده است
تنـوع در پهنـه هـاي مسـکونی ناشـی از وجـود تفـاوت بـارز در تـراکم          . استقرار در ایـن پهنـه اسـت   

... ، ابعاد قطعات مسکونی، تعداد طبقات، تعداد واحد مسکونی در هر هکتار، عـرض معـابر و   ساختمانی
  .است

  ):مسکونی –تجاري (پهنه مختلط 2-1 
مشتمل بر قسمت هـایی از شـهر اسـت کـه از رشـد خزنـده فضـاهاي کـار و فعالیـت در بافـت هـاي            

  .و فعالیت شکل گرفته است مسکونی پدید آمده و از استقرار توأمان کارکردهاي سکونت و کار
  :اداري -مراکز تجاري  3-1

شامل قسمت هایی از شهر است که عمدتاً داراي کاربري تجاري صرف و یا کاربري هـاي مـرتبط بـا    
  ...)مانند بازارها، پاساژها و ( آن باشد 

  )صنعتی –مسکونی (پهنه فعالیت 4-1
هر است که وجه غالب آن کار و فعالیت، به ویـژه کـاربري هـاي    این پهنه مشتمل بر قسمت هایی از ش

ایـن  . تجاري خدماتی بوده و سکونت در آن ممنوع، یا محدود و تابع نظم عمومی کار و فعالیـت اسـت  
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پهنه زیرپهنه هاي اصلی متمایزي را در بر  می گیرد که در هر یک، غلبه یکی از وجوه تجـاري، اداري،  
 .طی از آن ها در مقیاس هاي متفاوت شهري بارز استخدماتی، صنعتی یا اختال

  پهنه صنعتی5-1
پهنه اي است داراي کاربري صنعتی که طبق ضوابط محیط زیسـت اسـتقرار آن هـا در محـیط شـهر      
مجاز نبوده و بر اساس مطالعات زیست محیطی الزم است با فاصـله اي مناسـب بیـرون از شـهر یـا      

اي مزاحم شهري، کاربري هـاي کارخانـه اي، تولیـدي و خـدمات     کارگاه ه. نواحی مسکونی قرار گیرد
  .صنعتی عموماً در این محدوده واقع هستند

  روش و محل اندازه گیري-2
  :روز و شب به شرح زیر است)  Lp(فرمول محاسبه ي تراز متوسط  1-2
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 Leq (10')      بـا فاصـله   (بـار در شـبانه روز    24تراز معادل در مدت زمان ده دقیقه اندازه گیري اسـت کـه

  .اندازه گیري می شود) زمانی یک ساعته
  
  .کمترین فاصله را با دریافت کننده داردمحل اندازه گیري ضلعی از فرستنده است که  2-2
 

 


