
 
 
 
 
 

 





 جمهوری اسالمی ایران
 

 
 
 

 راهکار کاهش نوفه ترافیک
 های شهری برای ساختمانهای حواشی بزرگراه

 
 342  نشریه شماره
 

 
 

 مسکن و شهرسازیریزی کشور                                                وزارت  سازمان مدیریت و برنامه
 رکز تحقیقات ساختمان و مسکن م                                                                   فنیمعاونت امور 

 http://www.bhrc.ac.ir                                                               امور فنی، تدوین معیارهادفتر 
                                                         و کاهش خطرپذیری ناشی از زلزله

 http://tec.mporg.ir 
 

 

۱۳۸۵ 



 فهرستبرگه
 
 
 
 







 اصالح مدارک فني
 

 :خواننده گرامي
ریزی  دفتر امور فنی، تدوین معیارها و کاهش خطرپذیری ناشی از زلزله سازمان مدیریت و برنامه
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 .غلطهای مفهومی، فنی، ابهام، ایهام و اشکاالت موضوعی نیست
ه هرگونه ایراد و از شما خواننده گرامی صمیمانه تقاضا دارد در صورت مشاهد از این رو،

 :اشکال فنی، مراتب را به صورت زیر گزارش فرمایید
 .شماره بند و صفحه موضوع مورد نظر را مشخص کنید -1 
 .ایراد مورد نظر را به صورت خالصه بیان دارید -2 

 .در صورت امکان، متن اصالح شده را برای جایگزینی ارسال نمایید -3 

 .مالی ذکر فرماییدنشانی خود را برای تماس احت -4 

کارشناسان این دفتر نظرهای دریافتی را به دقت مطالعه نموده و اقدام مقتضی را معمول خواهند 
 .داشت

 .شود پیشاپیش از همکاری و دقت نظر جنابعالی قدردانی می
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  تعالیبسمه

 پیشگفتار
 ی اجرا و طراحیمطالعه،، )سنجی مطالعات امکان( از ضوابط و معیارها در مراحل تهیه استفاده

کیفیت طراحی و اجرا ارتقای   و فنی و اقتصادی طرحهاتوجیهای به لحاظ  طرحهای تملک دارایی سرمایه
مصوبه ( کشور عمرانیرو نظام فنی و اجرایی طرحهای  از این. ز اهمیت ویژه برخوردار استا) عمر مفید(

 استانداردها و ضوابط معیارها،کارگیری   به)ت وزیرانأ هی4/4/1375 هـ مورخ 14898ت/24525شماره 
 .فنی در مراحل تهیه و اجرای طرح را مورد تأکید قرار داده است

ریزی موظف به تهیه و ابالغ   و بودجه، سازمان مدیریت و برنامهبرنامه قانون )23( مفاد ماده بنابر
با توجه به تنوع و . باشد نی میها و معیارهای مورد نیاز طرحهای عمرا نامه  آیینفنی،ضوابط، مشخصات 

 علمیگونه مدارک   طی سالهای اخیر سعی شده است در تهیه و تدوین این، طرحهای عمرانیگستردگی
مرکز تحقیقات  استدر این راستا مقرر شده . ربط استفاده شود های اجرایی ذی از مراکز تحقیقات دستگاه

ساختمان و وابط و معیارهای فنی بخش  تدوین ضدر ساختمان و مسکن وزارت مسکن و شهرسازی
 فنی، تدوین معیارها و کاهش خطرپذیری ناشی از زلزله سازمان امور ضمن هماهنگی با دفتر ،مسکن

 .دار این مهم باشد  عهده،کشورریزی  مدیریت و برنامه
ای فنی  با تدوین ضوابط و معیارهمرتبطریزی امور  ر هدایت، راهبری و برنامهو، به منظ1383 سال در

ریزی کشور  سازمان مدیریت و برنامه کمیته راهبری متشکل از نمایندگان ،بخش ساختمان و مسکن
) دفتر امور عمران شهری و روستایی و دفتر امور فنی، تدوین معیارها و کاهش خطرپذیری ناشی از زلزله(

ظم نسبت به هدایت  جلسات منتشکیلاین کمیته با .  تشکیل گردیدو مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن
ها، انجام، نظارت و   و تصویب پروژهتعریفهای جدید و جاری، در مراحل مختلف  و راهبری پروژه

های حاصل از این فرآیند  یکی از پروژه.  را انجام داده استالزم هایسازی نهایی و ابالغ آنها، اقدام آماده
 .باشد نشریه حاضر می

های اخیر، با صنعتی شدن شهرها و گسترش شبکه ترابری زمینی و هوایی، تراکم جمعیت و  در سال
ای یافته و موجب       افزایش عملیات ساختمانی، بدون هیچگونه محدودیت زمانی، مسئله صدا، ابعاد گسترده

-یک-



 

مت و رو، به منظور تأمین سال از این. های جسمی و روحی ساکنان شهرهای بزرگ شده است ناراحتی
ها و ایجاد شرایط آکوستیکی مناسب در فضاهای مختلف ساختمانی، ضوابط و مقررات  آسایش انسان

 . آکوستیکی تدوین و پیشنهاد شده است
 "های شهری های حواشی بزرگراه  راهکار کاهش نوفه ترافیک برای ساختمان"نوان با عاین راهکار 

 . علمی و اجرایی کشور استحاصل تالش و همکاری گروهی از صاحب نظران مراکز
 
 و کارشناسان مشروح زیر که در تهیه و مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن پایان از تالش و جدیت در

 . نماید اند، تشکر و قدردانی می  همکاری داشته و زحمات فراوانی کشیدهمجموعهتدوین این 
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 هدف و کاربرد  1

های ساختمانی در مجاورت   مل تعیین حریم حفاظتی نوفه ترافیک جهت بافتعهدف از این دستورال
های بهینه صدابندی برای  های درون شهری، ایجاد سد و موانع صوتی مناسب و ارائه روش بزرگراه

 دستورالعمل در برگیرنده طراحی حوزه کاربرد این. استها در برابر نوفه ترافیک بزرگراه  گونه ساختمان این
 .استهای شهری  های ساختمانی در حاشیه بزرگراه و ساخت پروژه

 تعاریف 2

  :ترده شده به شرح زیر تعریف شده اسکار به در این راهکار اصطالحات عمومی و آکوستیکی ب

 بزرگراه شهری  2-1
های قابل مسیرطول  و در  طور فیزیکی از یکدیگر جداست، راهی است که ترافیک دوطرف آن به

مین چنین وضعیتی ، نحوه صحیح أبرای ت. توان جریان ترافیک را پیوسته فرض کرد ای از آن می مالحظه
سطح داشته باشد به  تواند معدودی تقاطع هم بزرگراه می. شود  نقلیه طراحی میلورود و خروج وسای

عملکرد بزرگراه، فراهم کردن ارتباط . اشد کیلومتر ب5/2ها از یکدیگر بیش از  شرطی که فاصله تقاطع
های درون شهری به شبکه  سریع بین مناطق دور از هم در شهرهای بزرگ و همچنین اتصال شبکه راه

رو حداقل دو خط   مجزا از هم، و در هر سوارهروِ کم دوسواره بزرگراه باید دست. استهای برون شهری  راه
 80حداکثر سرعت مجاز بین  . شود رو چهار خط تعیین می ر سوارهحداکثر تعداد خطوط، در ه. داشته باشد

حداکثر .  متر است25/3 و حداقل 50/3های اصلی   و عرض مطلوب خطاست کیلومتر در ساعت 100تا 
نشان  2 و 1 های های عرضی نمونه در شکل رخ  نیم،برای مثال. باشد شیب طولی بزرگراه  شش درصد می

 .شود  متر در نظر گرفته می16اره  طول کن،که محدودیت جا نباشد در صورتی. داده شده است
 
 



 
 های شهری  حواشی بزرگراههای ک برای ساختمانراهکار کاهش نوفه ترافی
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  متر150بندی با طرح جامع هر شهر و در محدوده حوزه استحفاظی شهرها،  حریم حفاظتی در داخل شهرها، مطابق مقررات منطقه

 توسعه در آیندهرخ عرضی نمونه برای بزرگراه چهار خطه در حالت با محدودیت جا و بدون امکان    نیم1شکل 

 

 
  متر150بندی با طرح جامع هر شهر و در محدوده حوزه استحفاظی شهرها،  حریم حفاظتی در داخل شهرها، مطابق مقررات منطقه

 رخ عرضی نمونه برای بزرگراه شش خطه در حالت با محدودیت جا و بدون امکان توسعه درآینده   نیم2شکل 

  حریم تملک2-2
 . استای از اراضی که شامل جاده و کناره بزرگراه  عبارت است از محدوده

 



 
  های شهری های حواشی بزرگراه راهکار کاهش نوفه ترافیک برای ساختمان

 
٣

  حریم حفاظتی 2-3
های امنیتی یا ایمنی و غیره تحت  ای از اراضی که در اطراف بزرگراه به مناسبت عبارت است از محدوده

 منوط به رعایت ،برداری از اراضی مزبور ظت قرار گرفته و هرگونه ساخت و ساز، کاربری و بهرهفحام
 . استریم مربوط ضوابط ح

  حریم صوتی 2-4
ساز  و  دلیل انتشار آلودگی صوتی هرگونه ساخت ای از اراضی اطراف بزرگراه که به عبارت است از محدوده

 .استدر آن ممنوع 

 شار ترافیک   2-5
 .گذرد ، از مقطع راه می)ساعت(ای است که در واحد زمان  تعداد وسایل نقلیه

   اوج ترافیک2-6
 .عصر یک روز، از مقطع راه بگذردترین ساعات صبح یا  ی است که در شلوغشار ترافیک

  1 نوفه2-7
از . شود حتی صدای موسیقی، گفته می )آنچه انسان مایل به شنیدن آن نیست(نوفه به صداهای ناخواسته 

 همین .گذاری فرد بستگی دارد  به نظام ارزشآنجا که نوفه نوعی ارزیابی کیفی است، از این رو کامالً
صدای مطلوب برای یک   محتوا و ماهیتی ذهنی پیدا کند، درنتیجه،شود تا مفهوم آن عامل موجب می

 .ای فرد دیگر، صدایی نامطلوب باشدفرد ممکن است بر

 

 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

1- Noise 



 
 های شهری  حواشی بزرگراههای ک برای ساختمانراهکار کاهش نوفه ترافی

 ٤
 1ی آلودگی صوت2-8

وجود آورده و ه که برای انسان مزاحمت جدی ب شود ای گفته می آلودگی صوتی به صداهای ناخواسته
 .را به خطر اندازدسالمت او 

  نوفه ترافیک بزرگراه 2-9
شود که  بزرگراه، نوفه ترافیک بزرگراه نامیده می کلیه وسایل نقلیه موتوری در یک نوفه ناشی از حرکت
 .شود نامیده می اختصار نوفه ترافیک   در این دستورالعمل به

 2 نوفه متغیر2-10
طور پیوسته و محسوس تغییر ه ن در مدت مشاهده ب است که تراز آ3ای غیریکنواخت  نوفه،نوفه متغیر

 .استها از این نوع  نوفه ترافیک بزرگراه .کند

    انتشار نوفه ترافیک2-11
صورت پیوسته در آن جریان دارد، به  نوفه ترافیک در یک بزرگراه که حرکت وسیله نقلیه کمابیش به
شود و شدت صدا  ای پخش می ستوانهصورت منبع خطی است که در این شرایط امواج صوتی به شکل ا
) 1(توان با رابطه  این کاهش را می. یابد با افزایش فاصله به نسبت لگاریتم توان یک فاصله کاهش می

 :محاسبه نمود

)1     (           (r2 > r1)             dB    
1

210
r
r

LogNR = 

 :  که در آن 
NR :  کاهش صدا برحسب دسی بل 

r1 : لین فاصله از خط منبع او 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

1- Noise Pollution 
2- Fluctuating Noise 
3- Non Steady Noise 



 
  های شهری های حواشی بزرگراه راهکار کاهش نوفه ترافیک برای ساختمان

 
٥

 r2 : دومین فاصله از خط منبع 

  LP ، 1 تراز فشار صدا2-12
 :گردد  محاسبه می) 2(تراز فشار صدا بر اساس رابطه 

)2                              (     dB            
2

0
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 :که در آن 
LP : تراز فشار صدا بر حسب دسی بل 

P : دا برحسب نیوتن بر متر مربعفشار ص 
 P0  : نیوتن بر مترمربع 2×10-5فشار صدای مبنا، برابر با )N/m2( 

  Leq، 2 تراز معادل صدا2-13
تواند از یک  این زمان می. شد با  میT، میانگین تغییرات تراز صدا در یک مدت مشخص تراز معادل صدا

 زترا.  دقیقه تعیین شده است30در این دستورالعمل که ، شود ثانیه تا بیست و چهار ساعت در نظر گرفته 
 .آید دست میه ب)  3(معادل صدا از رابطه 

)            3        (                    dB      ( )
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 :که در آن 
 T :گیری برحسب ثانیه مدت زمان اندازه 

P(t):   بعای بر حسب نیوتن بر مترمر فشار صدای لحظه 
P0 :  نیوتن بر مترمربع2×10-5فشار صدای مبنا، برابر با  )N/m2( 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
1- Sound Pressure Level 
2- Equivalent Sound Level 
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 دهی بسامدی                    های وزن شبکه 2-14

نماید، معادل فشار صدای دریافتی گوش انسان  گیری صدا دریافت می فشار صدایی که دستگاه اندازه
گیری   در داخل دستگاه اندازه1بسامددهی   به همین دلیل یک مدار الکترونیکی بنام شبکه وزن.نیست

 وزنی که در ایه شبکه. تعبیه شده است تا عملکرد دستگاه را همانند عملکرد گوش انسان نماید
که در این دستورالعمل  شبکه  Lin و A ،C ،D از شبکه وزنی گیری وجود دارد عبارتند های اندازه دستگاه
 .رود کار میه  بAوزنی 

  A 2 ،LPAوزن یافته تراز فشار صدای 2-15
 :گردد محاسبه می) 4(  بر حسب دسی بل بر اساس رابطه Aتراز فشار صدای وزن یافته 
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 :که در آن 

LPA :  تراز فشار صدای وزن یافتهAبر حسب دسی بل ،   
PA :  فشار صدای وزن یافتهAنیوتن بر مترمربع ، بر حسب   
P0 :  نیوتن بر مترمربع  2×10-5فشار صدای مبنا، برابر با )N/m2( 

 A 3 ،LPAeqTتراز معادل صدای وزن یافته 2-16

 :گردد یمحاسبه م) 5(بل، طبق رابطه  دسی بر حسب  Aتراز معادل صدای وزن یافته 
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1- Frequency 
2- A-Weighted Sound Pressure Level 
3- A-Wieghted Equivalent Sound Level 
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T : دقیقه تعیین شده است30گیری که در این دستورالعمل  مدت زمان اندازه . 
PA(t) :  فشار صدای لحظه ای وزن یافتهA بر حسب نیوتن بر مترمربع ، 

PA :  نیوتن بر مترمربع 2×10- 5فشار صدای مبنا ، برابر با )N/m2 ( 

  LN، 1تراز درصدی 2-17
 تراز صدا بیشتر از آن  شدهگیری  درصد از زمان، مقادیر اندازه Nتراز درصدی، تراز صدایی است که در

)LN (به طور مثال. باشد می :dB80  = L10گیری، تراز صدا بیش از  یعنی در ده درصد زمان اندازهdB80 
دهی  طور معمول این مقدار در شبکه وزن هب.  در نظر گرفت99 تا 1توان از   را می Nمقدار عددی. است

 تراز  حداکثر به میانگین LA1گیری،   در یک دوره زمانی اندازهمعموالً. شود گیری می ازه اندAبسامدی 
 به تراز LA90تراز صدای میانگین و ه ب  LA50 نقلیه سنگین،یل به تراز صدای ترافیک وسا LA10صدا،

 .باقیمانده یا تراز صدای زمینه بدون منبع خاص، اشاره می کند

  LNP، 2 تراز آلودگی صوتی2-18
 زیرا تراز معادل، تغییرات تراز ،شاخص تراز معادل و تراز درصدی برای توضیح و درک صدا کافی نیست

گیری کند، ولی تراز آلودگی نوفه که به  تواند کل نوفه را اندازه کند و تراز درصدی نمی صدا را بررسی نمی
عادل و تغییرات تراز درصدی صداست شود ترکیبی از دو پارامتر تراز م آن تراز آلودگی صوتی هم گفته می

 .  گردد محاسبه می) 6(که مقدار آن از رابطه 
)6(                     dB     )( 9010 LLLL AeqNP −+= 

 :که در آن
LAeq :  تراز معادل صدا در شبکه وزنیAل ب ، بر حسب دسی 
L10  ،L90 :  تراز درصدی در شبکه وزنیAبر حسب دسی بل ، 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
1- Percentile Level 
2- Noise Pollution Level 
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  TNI،1صدای ترافیک شاخص 2-19

 .استشاخص صدای ترافیک  ،رود کار می هر اثر ترافیک ببشاخص دیگری که برای تفسیر صدای جامعه 
گیری صدای ترافیک و  این شاخص تغییر در ترازهای صدا را به منظور تعیین ارتباط بین اندازه

 این .توان به حساب آورد میهای صدا و صدای زمینه را   پیک،دهد که در آن العمل افراد نشان می عکس
 :گردد محاسبه می) 7(شاخص از رابطه 

)7(                 dB      ( ) 304 909010 −+−= LLLTNI 
 :که در آن

L10 و L90 :  تراز درصدی در شبکه وزنیAبر حسب دسی بل ، 

  تعیین تراز نوفه ترافیک در بزرگراه3

گیری مستقیم  یکی اندازه: گردد  از دو روش استفاده میبرای تعیین تراز نوفه ترافیک یک بزرگراه معموالً
 .های ریاضی و دیگری با استفاده از مدل

 های ریاضی بینی تراز نوفه ترافیک با استفاده از مدل  پیش3-1
یک ) الف(های ریاضی نیز محاسبه نمود که در پیوست  وسیله مدله توان ب بینی تراز نوفه را می پیش

 .شده استروش محاسباتی ارائه 

 گیری میدانی تراز نوفه ترافیک  اندازه 3-2
برداری  طورکامل ساخته شده و از آن بهرهه گیری در شرایطی است که بزرگراه ب در این روش، اندازه

گیرهای تراز نوفه  از بررسی اندازه. است بیشتر بر اساس این روش ،تحقیقات انجام شده در ایران. شود می
 Aگردد که حداکثر تراز معادل صدای وزن یافته های تهران نتیجه می از بزرگراهترافیک در کنار بعضی 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
1- Traffic Noise Index 
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)LAeqT( در پیوست .  دسی بل در نظر گرفت82توان  را می)نتایج تراز نوفه ترافیک در کنار بعضی از )ب ،
 . های تهران در ساعات مختلف ارائه شده است بزرگراه

  شهری در ایران حداکثر ترازهای نوفه مجاز درمناطق مختلف4

و مرکز ) 1جدول (حداکثر تراز نوفه قابل قبول، توسط سازمان حفاظت محیط زیست  در ایران مقادیر
 .تهیه شده است) 2جدول (تحقیقات ساختمان و مسکن 

 )سازمان حفاظت محیط زیست(حداکثر تراز نوفه برای مناطق مختلف شهری   1جدول 

   دقیقه30در مدت A  (LAeq)ل صدای وزن یافتهتراز معاد
 )کاربری اراضی (نوع منطقه  برحسب دسی بل

 22 تا 7از ساعت 
 روزانه

  صبح7 تا 22ساعت از 
 شبانه

 45 55 مسکونی
 50 60 مسکونی، تجاری

 55 65 تجاری
 60 70 مسکونی، صنعتی

 65 75 صنعتی
 )ن و مسکنمرکز تحقیقات ساختما(حداکثر تراز نوفه برای مناطق مختلف شهری   2جدول 

   دقیقه30در مدت A  (LAeq)تراز معادل صدای وزن یافته
منطقه شهری براساس طرح توسعه  برحسب دسی بل

 21 تا 6از ساعت  شهری مصوب
 روزانه

  صبح6 تا 21ساعت از 
 شبانه

 40 55 مسکونی ، اداری
 45 60 تجاری
 55 65 صنعتی
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 ناطق مسکونی راهکار کاهش تأثیر نوفه ترافیک بزرگراه در م5

تنها راهکار جهت کاهش نوفه ترافیک بزرگراه برای مناطق مسکونی، تعیین حداقل عرض حریم صوتی 
 : با توجه به عوامل زیر است

 های مسکونی نسبت به بزرگراه  موقعیت ساختمان-
  فاصله دریافت کننده از منبع-
  پوشش گیاهی-
  سد صوتی-

 .گیرد  که در بندهای زیر مورد بررسی قرار می

 سطح بزرگراه  تعیین حداقل عرض حریم صوتی برای مناطق مسکونی هم1 ـ5
باشد، .) ..زار و  علفزار و چمن(که نوع زمین بین بزرگراه و مناطق مسکونی، نرم و جاذب  درصورتی-

چگونگی محاسبه اثر فاصله در کاهش نوفه ) پ( در پیوست. گردد  متر تعیین می200حداقل حریم صوتی
 .ک ارائه شده استترافی

طور قابل  هبایست ب ، این حریم می...)آسفالت، سنگفرش و (های سخت و غیر جاذب  در مورد زمین
کند، که با توجه به پارامترهای اقتصادی مقرون به صرفه نبوده و باید با استفاده  ای افزایش پیدا مالحظه

 . در جهت کاهش نوفه ترافیک اقدام شود،از عوامل دیگر
 متر تعیین 110 متراکم، حداقل عرض حریم صوتی ورت استفاده از پوشش گیاهی نسبتاً درص-
 .گردد می

 متر تعیین 60 متراکم ، حداقل عرض حریم صوتی  درصورت استفاده از پوشش گیاهی کامالً-
 .گردد می

 . است منظور از پوشش گیاهی، گیاهان همیشه سبز :یادآوری
متری از لبه جاده، حریم صوتی برای  3 متر در فاصله 6 ارتفاع  درصورت استفاده از سد صوتی به-

  که افزایش ارتفاع سد صوتی بیش از از آنجا. گردد  متر تعیین می60مناطق مسکونی تا هشت طبقه 
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 های  متر از شکل60گردد باید برای حفظ حریم صوتی به میزان  شش متر به دالیل مختلف توصیه نمی
های مختلف سد صوتی، تعداد  با توجه به ارتفاع) 3(در جدول . ی استفاده نمودمختلفی در طراحی سد صوت

روش محاسبه ) ت(در پیوست . گیرند، مشخص شده است طبقاتی که تحت تأثیر این سدها قرار می
 . کاهش تراز نوفه ترافیک در اثر سد صوتی ارائه گردیده است

 وتیحریم صوتی و تعداد طبقات واقع  در سایه ص  3جدول 
 )سد صوتی در فاصله سه متری لبه بزرگراه ( 

تعداد طبقات تحت 
 تأثیر سد صوتی

حریم صوتی به 
 متر

      ارتفاع سد صوتی 
 به متر

 6 60 هشت طبقه
 5 60 شش طبقه
 4 60 چهار طبقه
 3 60 دو طبقه
 6 30 سه طبقه
 5 30 دو طبقه

 . باشدkg/m2 10بایست   حداقل چگالی سطحی سد صوتی می:1یادآوری
وسیله زمین نرم و ه گردد، کاهش نوفه ترافیک ب  در شرایطی که از سد صوتی استفاده می:2یادآوری

چنانچه سد صوتی کوتاه و زمین جاذب باشد هر دو تأثیر محاسبه شده و هر . شود جاذب نادیده گرفته می
 .شود کدام که منجر به افت صوتی بیشتری گردد، در نظر گرفته می

 )گذر ینیراه پا(عیین حداقل عرض حریم صوتی برای مناطق مسکونی باالتر از بزرگراه  ت2 ـ5

عنوان یک سد صوتی  به) 1شکل (ل یتر از مناطق مسکونی باشد، دیوار حا ینیدر شرایطی که بزرگراه پا
یاز  متر ارتفاع داشته باشد، حریم صوتی مورد ن6ل حداقل یدر این وضعیت، اگر دیوار حا. کند عمل می

 .گردد  متر تعیین می60 طبقه، 6های تا  برای ساختمان
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 لینمونه ای از جاده ساخته شده در یک برش حا  1شکل

حریم صوتی مورد ) 2شکل (ل یدر صورت استفاده از سد صوتی به ارتفاع سه متر در باالی دیوار حا
 .شود  متر تعیین می40 طبقه، 8های تا  نیاز برای ساختمان

 

 
 ل با سد صوتیینمونه ای از جاده ساخته شده در یک برش حا  2شکل
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راه (تـر از بزرگـراه    ینی تعیین حداقل عرض حریم صوتی برای مناطق مسکونی پا 5-3
 ) باالگذر

 عنوان یک سد  ین بهیل برای طبقات پایدر شرایطی که بزرگراه باالتر از مناطق مسکونی باشد، دیوار حا
 .باشد سطح با مناطق مسکونی برقرار می  ولی برای طبقات باالتر، شرایط بزرگراه هم،کند تی عمل میصو

 )1 ـ5بند (

های مسکونی واقع در  ثیر نوفه ترافیک بزرگراه در ساختمانأ راهکار کاهش ت5-4
 حریم صوتی

 :ید رعایت گرددهای مسکونی در حریم صوتی ساخته شده باشند، نکات زیر با که ساختمان در صورتی
 . تعداد و سطح بازشوهای مشرف به بزرگراه به حداقل رسانیده شود:الف 
اق خواب و ت مانند ا،تر ای تنظیم گردد که فضاهای آرام بندی فضاهای داخلی ساختمان به گونه   تقسیم:ب 

 .مطالعه، در فاصله دورتری از نمای مشرف به بزرگراه قرار گیرند
شامل دیوار، در، (برای پوسته مرکب خارجی ساختمان) RW( یافته  صدای وزن حداقل شاخص کاهش :ج 

 . دسی بل باشد45)  ...پنجره و
             برای دیوار پوسته مرکب خارجی رو به بزرگراه )RW( یافته   حداقل شاخص کاهش صدای وزن:د 

 .)پیوست ث( دسی بل باشد 55
بل   دسی35ها در پوسته مرکب خارجی    برای پنجره)RW( یافته   حداقل شاخص کاهش صدای وزن:ه 

 .)پیوست ث(باشد 
اکثر           برای پنجره در شرایطی است که نسبت سطح پنجره به نما حدRW مقدار تعیین شده :آوری  یاد
 . باشد% 15
بند ج ، برای رسیدن به مقدار ذکر شده در باشد% 15که نسبت سطح پنجره به نما بیش از   در صورتی:و 

  .بایست از پنجره با صدابندی بیشتری استفاده شود می
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  های شهری های حواشی بزرگراه راهکار کاهش نوفه ترافیک برای ساختمان

 
١٧

 پیوست الف
 بینی نوفه ترافیک در بزرگراه روش محاسبه و پیش

، در یک Aیافته  بینی نوفه ترافیک بزرگراه برحسب تراز فشار صدای معادل وزن  در این روش، پیش
 . شود ارائه می)  LAeq(1h) (ساعت 

  )  LBasic( تراز نوفه پایه 1-الف
 :گردد تعیین می) 1–الف (و یا از شکل ) 1( متری از خط منبع از معادله 10تراز نوفه پایه در فاصله 

)1                             (      dB    )Q(log103.38L tBasic += 
 : که در آن 

LBasic  : یافته  وزن نوفه پایه ترازA  بل  برحسب دسی  
Qt  :نقلیه در ساعتلتعداد وسای (شار ترافیک ( 

 
  برحسب میزان شار ترافیکبینی تراز نوفه پایه نمودار پیش  1-شکل الف

 



 
 های شهری  حواشی بزرگراههای ک برای ساختمانراهکار کاهش نوفه ترافی

 ١٨
 ای است گردد، تراز نوفه تعیین می) 1–الف(یا از نمودار شکل ) 1( تراز نوفه پایه که از معادله :یادآوری

 :، با فرض شرایط زیر، حاصل شودرود در محل دریافت که انتظار می
      رو نزدیک به متر باالتر از سطح جاده و در وسط عرض قسمت سواره5/0خط منبع در ارتفاع  -فال

 .دریافت کننده قرار دارد
 متر باالتر از منبع در نظر 7/0کننده  محل دریافتو  متر 10 فاصله افقی دریافت کننده از خط منبع -ب

 .شود گرفته می
 . گردد  فرض میKm/h 75 نقلیه ل سرعت متوسط وسای-ج
 .است نقلیه سبک ل ترافیک تنها شامل وسای-د
 .شود قیم و بدون ناهمواری در نظر گرفته می جاده، مسطح، مست-ه

، شیب جاده و Km/h75   نقلیه سنگین، سرعتهای متوسط  متفاوت ازلاز آنجا که درصد عبور وسای
ساختار سطح جاده در تعیین تراز نوفه ترافیک تأثیر دارند، برای هر کدام از این موارد، میزان تصحیح در 

 :بندهای زیر توضیح داده شده است

  )  LP,V( نقلیه سنگین و سرعت ترافیک ل تصحیح برای درصد عبور وسای2-فال
) و یا هر دو مورد (Km/h 75های متوسط متفاوت از   نقلیه سنگین و یا سرعتلدر مواردی که عبور وسای

 .گردد تعیین می) 2 -الف(و یا از نمودار شکل ) 2(در نظر گرفته شوند، میزان تصحیح از معادله 

)2(            dB       8/6851105004033, −





 ++






 ++=

V
PLog

V
VLogL VP  

 
 :که در آن 

LP,V : وزن یافته (بل سنگین و سرعت ترافیک برحسب دسی قلیهن لتصحیح برای درصد عبور وسایA ( 
V :  سرعت متوسط ترافیک برحسب کیلومتر بر ساعت 
P : درصد عبور وسایط نقلیه سنگین 

 .ثبت باشدتواند منفی یا م  میزان تصحیح می:یادآوری

8.68



 
  های شهری های حواشی بزرگراه راهکار کاهش نوفه ترافیک برای ساختمان

 
١٩

 
  نقلیه سنگین و سرعت ترافیکل  نمودار تصحیح برای عبور درصد وسای2 -شکل  الف

  )  Lgr(  تصحیح برای شیب جاده 3-الف
یا از نمودار شکل           ) 3(، میزان تصحیح از معادله فراتر رود% 3ها اگر شیب جاده از  ییدر سرباال

 .آید دست میه ، ب)3-الف(
)3(                                  dBgrLgr 3.0=                   

 : که در آن 
Lgr  :وزن یافته (بل  تصحیح برای شیب جاده، برحسب دسیA( 



 
 های شهری  حواشی بزرگراههای ک برای ساختمانراهکار کاهش نوفه ترافی

 ٢٠
gr : شیب برحسب درصد 

 از مقدار میانگین برای قسمتی که در امتداد طول جاده احتمال دارد شیب تغییر نماید، از آنجا :1یادآوری 
های  گردد و یا در مواردی که این تفاوت زیاد است، جاده به قسمت که تحت بررسی است استفاده می

 .شود طور جداگانه درنظر گرفته میه مختلف تقسیم گردیده و تصحیح برای هر قسمت ب
 .  است Lgr = 0باشد،  % 3که شیب جاده کمتر از   در صورتی:2یادآوری 

 
   نمودار تصحیح برای شیب3-شکل  الف

  )   Lt( تصحیح برای ساختار سطح جاده 4-الف
در حالتی که سطح جاده ناهموار باشد، تماس الستیک وسیله نقلیه بر روی جاده باعث افزایش تراز نوفه 

 . گردد ه میمحاسب) 4-الف(و یا از نمودار شکل ) 4(گردد، که میزان تصحیح از معادله  در محل دریافت می
 )4(Lt = 4 - 0.03p        dB                           

 :که درآن 



 
  های شهری های حواشی بزرگراه راهکار کاهش نوفه ترافیک برای ساختمان

 
٢١

Lt : وزن یافته (بل  تصحیح برای ساختار سطح جاده برحسب دسیA( 
P : نقلیه سنگینلدرصد عبور وسای  

 .شود کار برده میه  بdBA 5/3- =  Lt های با سطوح متخلخل تصحیح ثابت   برای جاده:یادآوری

 
 نمودار تصحیح برای ساختار سطح جاده  4-شکل  الف

∑( برآیند تصحیحات 5-الف corpL ( 
 .گردد محاسبه می) 5(بینی نوفه ترافیک بزرگراه، از معادله  مجموع تصحیحات انجام شده در روش پیش

 )5 (                 dB           tgrVPcorp LLLL ++=∑ .                   
 :که در آن

LP,V : وزن یافته (بل  برحسب دسی،سنگین و سرعت ترافیک  قلیهن  لتصحیح برای درصد عبور وسایA( 
Lgr : وزن یافته (بل  تصحیح برای شیب، برحسب دسیA( 
Lt : وزن یافته (بل  تصحیح برای ساختار سطح جاده، برحسب دسیA( 

 

 p  درصد عبور وسایل نقلیه سنگین
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  های شهری های حواشی بزرگراه راهکار کاهش نوفه ترافیک برای ساختمان

 
٢٣

 پیوست ب
 دازه گیری پارامترهای مختلف تراز نوفه ترافیکنتایج ان

 و ها های تهران در ساعت  تعدادی از بزرگراهلبهگیری پارامترهای مختلف تراز نوفه ترافیک در  نتایج اندازه
 ،این پارامترها که در ارزیابی نوفه محیط متداول است.  ارائه شده است1-های مختلف در جدول ب فصل

، )TNI(، شاخص نوفه ترافیک )LNP( ، تراز آلودگی صوتی)LN( ، تراز درصدی)Leq( لتراز معاد: عبارتند از
 .وندش گیری می  اندازهAحداکثر و حداقل تراز نوفه که در شبکه وزنی 

 ها گیری تراز نوفه ترافیک در بزرگراه نتایج اندازه  1-جدول ب

 نام بزرگراه یادگار امام
 گیری ازهتاریخ اند 8/3/81 12/4/81 18/10/81

 گیری ساعت اندازه 10:20 10 10:25 10:45 10:45 11:20 12:00
 گیری کد محل اندازه 1/2 3/2 3/2 1/2 5/2 6/2 7/2
5/80 2/79 3/81 2/80 9/79 8/80 6/79 LAeq 

8/85 3/85 8/85 87 5/87 89 5/85 LA1 

3/83 3/82 8/83 5/83 84 85 83 LA5 

8/82 8/81 8/82 5/82 5/82 5/83 82 LA10 

8/79 8/78 8/80 5/79 5/78 5/79 5/78 LA50 

3/76 3/74 8/78 76 5/74 5/75 5/73 LA90 

8/74 8/72 3/78 5/74 73 5/74 72 LA95 

8/71 8/69 3/77 5/72 70 72 5/69 LA99 

5/66 6/67 3/75 3/69 6/67 6/70 5/65 MINL 

9/90 3/91 2/92 1/91 9/90 3/95 2/109 MAXL 

87 7/86 3/85 7/86 9/87 8/88 1/88 LNP 

3/72 3/74 8/64 72 5/76 5/77 5/77  TNI 

تراز آماری به دسی
 

بل در مدت 
30

 دقیقه
 



 
 های شهری  حواشی بزرگراههای ک برای ساختمانراهکار کاهش نوفه ترافی

 ٢٤
 ها  گیری تراز نوفه ترافیک در بزرگراه  نتایج اندازه 1-ادامه جدول ب

 نام  بزرگراه یادگار امام
 گیری تاریخ اندازه 18/10/81 22/10/81

 گیری ساعت اندازه 12:40 14:30 14:55 15:15 15:45 16:05
 گیری کد محل اندازه 8/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2
5/80 2/80 9/79 8/79 1/80 8/81 LAeq 
3/85 8/85 8/84 8/84 3/86 3/88 LA1 
8/83 3/83 8/82 8/82 8/83 3/85 LA5 

8/82 3/82 3/82 8/81 3/82 8/83 LA10 

8/79 8/79 3/79 3/79 3/79 8/80 LA50 

2/77 3/76 8/75 8/75 8/75 3/78 LA90 

3/76 8/74 3/74 8/74 3/74 3/77 LA95 

3/74 3/72 8/71 8/71 3/72 3/75 LA99 

2/72 1/70 69 1/69 2/70 2/73 MINL 

9/89 6/93 4/87 8/88 4/89 4/92 MAXL 

86 2/86 4/86 8/85 6/86 3/87 LNP 

6/69 3/70 8/71 8/69 8/71 3/70  TNI 

تراز آماری به دسی
 

بل در مدت 
30

 دقیقه
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 ها  گیری تراز نوفه ترافیک در بزرگراه  نتایج اندازه 1-ب ادامه جدول
 نام  بزرگراه یادگار امام

 گیری تاریخ اندازه 19/5/82
 گیری ساعت اندازه 16:05 17:30 18:25 18:50 19:15 20:30 20:55 21:40

 گیری کد محل اندازه 5/2 5/2 5/2 5/2 5/2 8/2 8/2 8/2
6/80 2/80 9/79 7/80 4/81 2/81 81 4/81 LAeq 
3/88 3/89 3/83 8/85 8/85 3/85 3/86 3/86 LA1 
8/84 8/83 3/84 3/83 8/83 3/83 8/83 8/83 LA5 
8/82 3/82 8/82 3/82 3/83 8/82 8/82 3/83 LA10 
3/79 3/78 3/78 3/80 8/80 8/80 3/80 8/80 LA50 
3/76 3/75 3/74 3/78 8/78 8/78 3/78 8/78 LA90 
3/75 8/74 8/73 8/77 3/78 3/78 8/77 3/78 LA95 
3/74 3/73 8/72 8/76 8/76 3/76 3/76 8/76 LA99 
8/73 4/72 5/71 7/75 9/73 7/74 6/73 3/74 MINL 

95 7/96 5/93 5/95 9/91 7/97 7/96 92 MAXL 
1/87 2/87 4/88 7/84 9/85 2/85 5/85 9/85 LNP 
3/72 3/73 3/78 3/64 8/66 8/64 3/66 8/66  TNI 

تراز آماری به دسی
 

بل در مدت 
30

 دقیقه
 

 



 
 های شهری  حواشی بزرگراههای ک برای ساختمانراهکار کاهش نوفه ترافی

 ٢٦
 ها  گیری تراز نوفه ترافیک در بزرگراه  نتایج اندازه 1-ب ادامه جدول

 نام  بزرگراه یادگار امام شهید همت
 گیری تاریخ اندازه 27/5/82 28/5/82 27/5/82 28/5/82

 گیری ساعت اندازه 23:05 23:30 23:55 00:20 19:30 20:00 00:45
 گیری کد محل اندازه 8/2 8/2 8/2 8/2 15/1 15/1 1/1
9/76 4/80 7/80 81 81 4/81 7/81 LAeq 

3/84 8/87 8/86 3/90 3/89 8/89 8/89 LA1 

8/80 3/84 3/84 3/85 3/85 3/85 8/84 LA5 

8/72 8/82 8/82 3/83 8/82 3/83 3/83 LA10 

8/75 3/79 8/79 8/78 3/79 8/79 3/80 LA50 

8/71 3/77 8/77 8/74 3/76 3/76 8/76 LA90 

8/69 3/76 77 3/73 3/75 3/75 8/75 LA95 

3/67 3/75 3/76 8/70 3/73 3/73 3/73 LA99 

4/66 7/74 6/75 2/67 72 3/71 4/72 MINL 

9/85 4/91 2/91 2/96 3/94 5/96 1/99 MAXL 

9/77 9/85 7/85 5/89 5/87 4/88 7/89 LNP 

8/45 3/69 8/67 8/78 3/72 3/74 8/72  TNI 

تراز آماری به دسی
 

بل در مدت 
30

 دقیقه
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 ها  گیری تراز نوفه ترافیک در بزرگراه  نتایج اندازه 1-ب ادامه جدول

 نام  بزرگراه شهید همت
 یگیر تاریخ اندازه 29/7/81 6/8/81

 گیری ساعت اندازه 9:00 10:30 11:15 9:15 11:00 11:30 12:15
 گیری کد محل اندازه 1/1 2/1 3/1 4/1 5/1 6/1 7/1
1/82 6/81 3/81 9/81 7/80 78 1/80 LAeq 

3/86 8/85 8/86 3/86 8/90 8/87 8/84 LA1 

8/84 3/84 8/83 3/84 3/85 8/82 8/82 LA5 

3/84 8/83 3/83 8/83 8/82 8/80 3/82 LA10 

8/81 3/81 8/80 8/81 3/77 3/75 8/79 LA50 

8/78 8/77 8/78 3/79 3/73 3/71 3/76 LA90 

8/77 8/76 8/77 3/78 8/71 3/70 3/75 LA95 

8/75 8/73 3/76 8/76 8/69 8/67 8/72 LA99 

4/72 3/70 3/74 4/73 3/67 2/66 2/70 MINL 

1/92 5/88 6/91 89 8/102 3/94 9/76 MAXL 

6/87 6/87 8/85 8/86 2/90 5/87 1/86 LNP 

8/70 8/71 8/66 3/67 3/81 3/79 3/70  TNI 

تراز آماری به دسی
 

بل در مدت 
30

 دقیقه
 

 



 
 های شهری  حواشی بزرگراههای ک برای ساختمانراهکار کاهش نوفه ترافی

 ٢٨
 ها  گیری تراز نوفه ترافیک در بزرگراه  نتایج اندازه 1-ب ادامه جدول

 نام  بزرگراه شهید همت
 گیری هتاریخ انداز 6/8/81 13/8/81 21/8/81

 گیری ساعت اندازه 12:45 10 10:35 11:15 9:15 10 10:30
 گیری کد محل اندازه 8/1 9/1 10/1 11/1 12/1 13/1 14/1
5/77 77 7/80 5/82 8/81 9/80 9/81 LAeq 

8/85 8/83 8/85 3/86 8/86 3/85 3/86 LA1 

8/81 8/80 8/83 3/85 3/84 3/83 8/84 LA5 

3/80 3/79 3/83 3/84 8/83 8/82 8/83 LA10 

8/75 8/75 3/80 3/82 3/81 3/80 3/81 LA50 

3/71 8/71 3/76 3/79 8/79 8/78 3/78 LA90 

3/69 3/70 8/74 8/77 8/78 8/77 3/77 LA95 

3/65 8/67 3/72 8/75 8/77 8/76 3/75 LA99 

7/62 9/65 7/68 5/69 2/76 8/74 2/72 MINL 

9/90 4/90 9/89 2/94 2/92 4/88 94 MAXL 

5/86 6/86 7/87 5/87 8/80 9/84 4/87 LNP 

3/77 8/71 3/74 3/69 8/65 8/64 3/70  TNI 

تراز آماری به دسی
 

بل در مدت 
30

 دقیقه
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 ها  گیری تراز نوفه ترافیک در بزرگراه نتایج اندازه) 1-ب(ادامه جدول 

 نام  بزرگراه  نوری…ا شیخ فضل کرج-تهران 
 گیری تاریخ اندازه 21/10/82 13/2/82

 گیری ساعت اندازه 10:00 10:30 11:15 9:50 10:30 11:10 12:30
 گیری کد محل اندازه 1/3 2/3 3/3 1/14 2/14 3/14 4/14
1/82 79 8/80 1/81 3/80 2/80 7/79 LAeq 

8/88 8/83 8/85 8/85 8/87 8/84 8/83 LA1 

3/86 8/81 8/83 8/83 8/84 3/83 3/82 LA5 

8/84 3/81 8/82 3/83 8/82 3/82 3/81 LA10 

3/81 3/78 3/80 8/80 8/78 8/79 3/79 LA50 

8/77 8/75 8/77 3/78 3/76 8/77 8/77 LA90 

8/77 3/75 8/76 3/77 3/75 8/76 8/76 LA95 

8/76 8/72 3/74 3/75 8/73 8/75 3/76 LA99 

7/80 4/69 3/70 5/72 1/72 1/73 7/74 MINL 

1/99 8/88 5/90 92 1/95 5/91 9/90 MAXL 

1/89 5/84 8/85 1/86 8/86 7/84 2/83 LNP 

8/75 8/67 8/67 3/68 3/72 8/65 8/61  TNI 

تراز آماری به دسی
 

بل در مدت 
30

 دقیقه
 

 



 
 های شهری  حواشی بزرگراههای ک برای ساختمانراهکار کاهش نوفه ترافی

 ٣٠
 ها  گیری تراز نوفه ترافیک در بزرگراه  نتایج اندازه 1-ب ادامه جدول

 نام  بزرگراه نواب
 گیری  اندازهتاریخ 3/6/82

 گیری ساعت اندازه 10:00 10:25 11:00 11:55 12:15  
 گیری کد محل اندازه 1/12 2/12 3/12 4/12 5/12  
  2/73 73 9/79 2/74 3/79 LAeq 

  8/78 3/79 3/86 8/78 3/85 LA1 

  3/76 8/76 8/83 8/76 8/82 LA5 

  3/75 3/75 7/82 8/75 8/81 LA10 

  8/72 8/71 3/79 8/73 3/78 LA50 

  3/70 8/69 8/74 8/71 3/75 LA90 

  3/69 3/69 8/72 3/71 8/73 LA95 

  8/66 3/68 3/70 3/70 3/72 LA99 

  3/64 2/67 6/68 3/68 4/70 MINL 

  8/82 4/83 2/89 4/81 3/92 MAXL 

  2/78 5/78 8/87 2/78 8/85 LNP 

  3/60 8/61 4/76 8/57 3/71  TNI 

تراز آماری به دسی
 

بل در مدت 
30

 دقیقه
 

 



 
  های شهری های حواشی بزرگراه راهکار کاهش نوفه ترافیک برای ساختمان

 
٣١

 ها  گیری تراز نوفه ترافیک در بزرگراه  نتایج اندازه 1-ب ادامه جدول

 نام  بزرگراه صدر
 گیری تاریخ اندازه 9/6/82

 گیری ساعت اندازه 9:30 10:00 10:45 11:15 11:45 12:15
 گیری کد محل اندازه 1/9 2/9 3/9 4/9 5/9 6/9
4/79 6/79 8/80 3/81 2/81 3/76 LAeq 

3/88 3/85 8/85 8/87 3/88 3/83 LA1 

8/83 8/82 8/83 8/84 3/84 3/80 LA5 

3/82 3/81 8/82 3/83 8/82 8/78 LA10 

3/77 8/78 3/80 8/80 8/79 8/74 LA50 

3/73 8/76 8/77 8/76 8/77 3/72 LA90 

3/72 8/75 8/76 8/74 3/77 8/71 LA95 

8/70 3/74 8/74 3/72 8/75 8/70 LA99 

6/69 5/72 3/72 3/70 6/73 8/69 MINL 

6/92 1/89 1/88 6/91 6/97 7/90 MAXL 

4/88 1/84 8/85 8/87 2/86 8/82 LNP 

3/79 8/64 8/67 8/72 8/67 3/68  TNI 

تراز آماری به دسی
 

بل در مدت 
30

 دقیقه
 

  



 
 های شهری  حواشی بزرگراههای ک برای ساختمانراهکار کاهش نوفه ترافی

 ٣٢
 ها  فه ترافیک در بزرگراهگیری تراز نو  نتایج اندازه 1-ب ادامه جدول

 نام  بزرگراه اتوبان کردستان مدرس
 گیری تاریخ اندازه 25/6/82 5/5/82

 گیری ساعت اندازه 9:15 9:55 10:20 10:50 10:10 10:50 11:40
 گیری کد محل اندازه 1/5 2/5 3/5 4/5 1/8 2/8 3/8
1/82 2/81 8/77 8/78 4/75 9/78 9/77 LAeq 

8/89 3/88 3/86 3/84 3/82 3/89 8/85 LA1 

8/85 8/84 3/82 8/81 3/80 3/84 3/82 LA5 

3/84 8/83 3/80 8/80 8/78 3/81 8/80 LA10 

8/80 3/80 8/75 3/78 8/73 8/74 3/75 LA50 

3/78 3/77 8/73 8/75 3/64 8/70 8/68 LA90 

8/77 8/76 8/72 8/74 8/61 3/70 3/67 LA95 

3/76 8/75 3/72 8/83 8/56 8/68 3/65 LA99 

5/75 1/74 4/71 1/67 8/53 7/66 6/63 MINL 

7/95 1/93 6/91 1/94 87 8/98 4/95 MAXL 

1/88 7/87 3/84 8/83 9/89 4/89 9/89 LNP 

3/72 3/73 8/69 8/65 3/92 8/82 8/86  TNI 

تراز آماری به دسی
 

بل در مدت 
30

 دقیقه
 

 



 
  های شهری های حواشی بزرگراه راهکار کاهش نوفه ترافیک برای ساختمان

 
٣٣

 ها  ی تراز نوفه ترافیک در بزرگراهگیر  نتایج اندازه 1-ب ادامه جدول

 نام  بزرگراه نیایش
 گیری تاریخ اندازه 13/5/82

 گیری ساعت اندازه 9:10 9:40 10:05 10:40 11:12 11:50
 گیری کد محل اندازه 1/6 2/6 3/6 4/6 5/6 6/6
3/81 3/79 7/75 80 6/82 81 LAeq 

8/86 8/83 3/82 3/84 8/87 8/86 LA1 

8/84 3/82 3/79 8/82 3/85 8/83 LA5 

3/84 3/81 3/78 3/82 3/84 8/82 LA10 

8/80 8/78 3/74 8/79 8/81 3/80 LA50 

8/75 8/74 8/69 3/76 3/79 8/77 LA90 

3/74 3/73 3/68 8/74 3/78 8/76 LA95 

3/72 3/71 8/65 8/72 8/76 3/75 LA99 

1/70 2/69 4/63 6/71 1/74 4/72 MINL 

6/91 88 4/95 2/87 8/95 1/95 MAXL 

8/89 8/85 2/84 86 6/87 86 LNP 

8/79 8/70 8/73 3/70 3/69 8/67  TNI 

تراز آماری به دسی
 

بل در مدت 
30

 دقیقه
 

 



 
 های شهری  حواشی بزرگراههای ک برای ساختمانراهکار کاهش نوفه ترافی

 ٣٤
 ها  گیری تراز نوفه ترافیک در بزرگراه نتایج اندازه) 1-ب(ادامه جدول 

 نام  بزرگراه چمران
 گیری تاریخ اندازه 22/2/82 5/5/82

 گیری ساعت اندازه 9:05 9:50 9:00 9:30 12:10  
 گیری کد محل اندازه 1/4 2/4 4/4 5/4 6/4  
  79 1/74 6/78 9/79 8/79 LAeq 

  3/86 3/82 8/82 8/84 3/84 LA1 

  3/82 8/76 8/80 3/83 8/82 LA5 

  3/81 3/75 8/79 3/82 3/82 LA10 

  8/77 3/72 3/78 3/79 3/79 LA50 

  8/74 3/70 3/76 3/74 3/75 LA90 

  8/73 8/69 3/75 3/72 8/73 LA95 

  3/71 8/68 3/73 8/66 8/70 LA99 

  3/68 8/67 5/69 9/58 8/68 MINL 

  9/90 4/95 3/94 5/90 8/89 MAXL 

  5/85 1/79 1/82 9/87 8/86 LNP 

  8/70 3/60 3/60 3/76 3/73  TNI 

تراز آماری به دسی
 

بل در مدت 
30

 دقیقه
 

 
 
 
 
 



 
  های شهری های حواشی بزرگراه راهکار کاهش نوفه ترافیک برای ساختمان

 
٣٥

 پ پیوست
 ر اثر فاصلهبکاهش تراز نوفه ترافیک 

به فاصله افقی بین خط منبع تا ساختمان و ارتفاع  ر اثر فاصله بستگیبکاهش تراز نوفه ترافیک 
 :آید دست میه مقدار کاهش از رابطه زیر ب). 1-شکل پ( کننده دارد دریافت

dB       0h,d d/'dlog10L −= 
 :آنکه در 

Ld,h  :وزن یافته (کننده بر حسب دسی بل  مقدار کاهش برای فاصله و ارتفاع از دریافتA(. 
d'  :2/122 :متر و مقدار آن برابرحسب  برکننده،  دریافت و  منبع  حداقل فاصله بین خط )hd('d += 

d : متربر حسبکننده،  فاصله افقی بین خط منبع و دریافت  . 
h : کننده نسبت به مکان مؤثر منبع، بر حسب متر یافتارتفاع در . 

 d0 :فاصله مرجع از خط منبع، بر حسب متر. 
. است متر 10برابر  d0، مقدار )پیوست ب( در روش محاسباتی برای تعیین تراز نوفه ترافیک :1یادآوری

 متری از 5/0ع و در ارتفاگیری   خط منبع در وسط مقطع عرضی باند مجاور محل اندازه،در این شرایط
 .، درنظر گرفته شده استآن

های  گیری گیری میدانی برای تعیین تراز نوفه ترافیک با توجه به نتایج اندازه  در روش اندازه:2یادآوری
     برابر دو متر درنظر گرفته d0 مقدار ،انجام شده توسط گروه آکوستیک مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن

 .گردد و متری  لبه بزرگراه فرض میمنبع در د خط ،در این شرایط. شود می



 
 های شهری  حواشی بزرگراههای ک برای ساختمانراهکار کاهش نوفه ترافی

 ٣٦

 
 کننده  بین خط منبع و دریافت'd نمایش کوتاهترین فاصله  1شکل پ ـ



 
  های شهری های حواشی بزرگراه راهکار کاهش نوفه ترافیک برای ساختمان

 
٣٧

 پیوست ت
 ر اثر سد صوتیبکاهش تراز نوفه ترافیک 

ل و غیره یها، دیوارها، سدهای صوتی، دیوار حا وسیله ساختمانه ها ب اگر انتشار نوفه ترافیک بزرگراه
آید و مقدار آن  دست میه ب) 1-ت(ده باشد، مقدار کاهش نوفه از رابطه زیر یا نمودار شکل مسدود گردی

 .استهمواره منفی 
dB      )58.413.73(log88.887.0 −−= δBL 

 :ه در آنک
LB : وزن یافته (بل  عبارت است از مقدار کاهش نوفه ترافیک برحسب دسیA( 
δ  : 1-بند ت(اختالف مسیر برحسب متر( 

 
 )δ(ر اثر سد صوتی به صورت تابعی از اختالف مسیر بنمودار کاهش نوفه ترافیک   1شکل ت ـ 

 
 

 .باشد δ  >3 < 0کند که   در شرایطی صدق می، رابطه فوق:1یادآوری 



 
 های شهری  حواشی بزرگراههای ک برای ساختمانراهکار کاهش نوفه ترافی

 ٣٨
 .شود   می-dB 20 ر اثر سد صوتی برابربباشد، مقدار کاهش  < δ 3 در شرایطی که :2یادآوری 
در شرایطی . ای است که در سایه صوتی قرار داشته باشد ت کننده مقادیر کاهش برای دریاف:3یادآوری 

 .)2-شکل ت(گردد  می   LB=0که درون ناحیه روشن باشد، 
گردد، هنگامی که تأثیر سد صوتی مورد  از آنجا که امواج نزدیک به زمین مسدود می :4یادآوری 

ولی در موارد استثنایی که . شود میگیرد، تأثیرات مربوط به زمین جاذب نادیده گرفته  محاسبه قرار می
مانند سد کوتاهی که بر روی زمین علفزار انبوه ساخته (جذب زمین از اثر پوششی سد صوتی بیشتر باشد 

 . شود شود و هر کدام که کاهش بیشتری داشته باشد، در نظر گرفته می هر دو اثر محاسبه می) شده باشد
 یبرا،  -dB 10 تا صفر  بینLB باشد، 5برابر ) m( چنانچه چگالی سطحی سد صوتی  :5یادآوری 

kg/m2 10  = m مقدار ،LBتا-10 بین dB  15- و برای kg/m2 20  = m مقدار ،LB تا-15 بین    
dB 20- خواهد بود. 

 

 
  دریافت کننده-سطح مقطع عرضی در امتداد منبع   2-شکل ت

 

 ) δ( اختالف مسیر 1-ت



 
  های شهری های حواشی بزرگراه راهکار کاهش نوفه ترافیک برای ساختمان

 
٣٩

 ). را ببینید3-شکل ت. (آید دست میه از رابطه زیر ب) δ(ف مسیر اختال
)'dba( −+=δ 

 :که در آن
δ : اختالف مسیر برحسب متر 
a : متربرحسب،  حداقل فاصله اریب بین منبع و لبه پراش دهنده سد صوتی . 

2/12
b

2
1 )hd(a += 

b :  متربرحسب و دریافت کننده،  صوتیحداقل فاصله اریب بین لبه پراش دهنده سد . 
2/12

b
2

1 })hh()dd{(b −+−= 
 d' :متربرحسب) صرفنظر از موانع(کننده  حداقل فاصله اریب بین خط منبع و دریافت . 

2/122 )hd('d += 
d : متربرحسبکننده، عمود بر خط منبع،  فاصله افقی بین خط منبع و دریافت . 

d1 : متربرحسبی و خط منبع، فاصله افقی بین سد صوت . 
h :  ،متربرحسبارتفاع دریافت کننده نسبت به خط منبع . 

hb :  ،متربرحسبارتفاع لبه پراش دهنده سد صوتی نسبت به خط منبع . 
 

 
 .کننده در ناحیه سایه و روشن استدرشرایطی که دریافت ) δ(اختالف مسیر   3-شکل ت



 
 های شهری  حواشی بزرگراههای ک برای ساختمانراهکار کاهش نوفه ترافی

 ٤٠
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  های شهری های حواشی بزرگراه راهکار کاهش نوفه ترافیک برای ساختمان

 
٤١

 پیوست ث
  ها در مقابل صدای هوابرد دابندی تعدادی از دیوارها و پنجرهمقادیر ص

، مقادیر وری است که طراحبرای انتخاب صحیح پوسته ساده و مرکب خارجی در یک ساختمان، ضر
، در اختیار )Rw یافته  شاخص کاهش صدای وزن(صدابندی دیوار و پنجره را در مقابل صدای هوابرد 

 .ها ارائه شده است دی از جداکنندهمقادیر صدابندی تعدا) 2ث ـ (و ) 1ث ـ (در جدول . داشته باشد



 
 های شهری  حواشی بزرگراههای ک برای ساختمانراهکار کاهش نوفه ترافی

 ٤٢
   مقادیر صدابندی تعدادی از دیوارها در مقابل صدای هوابرد1جدول  ث ـ 

 نوع دیوار
 )d(ضخامت

 سانتیمتر
)m (جرم واحد سطح

 کیلوگرم بر متر مربع

شاخص کاهش صدای
 ) Rw(وزن یافته 

 دسی بل
 49 245 15 آجر فشاری دو رو اندود
 51 365 25 آجر فشاری دو رو اندود

 54 488 30  سانتیمتر5 آجری با فاصله هوایی دو جدارِ
 46 220 21 آجر سفال دو رو اندود

 49 280 12 بتنی
 52 350 15 بتنی

 53 391 5/17  سانتیمتری دو رو اندود15بتنی 
 45 150 17 بلوک بتنی سبک دو طرف اندود

 51 230 27  طرف اندودبلوک بتنی سبک دو
)         dry wall(دیوار با  ساخت و ساز خشک 

          یک صفحه گچی به ضخامت: الیه اول
 سانتیمتر                          2/1

 سانتیمتر با 3/6پروفیل عمودی به عرض : الیه دوم
 سانتیمتر           3/6پشم معدنی به ضخامت 

  سانتیمتر2/1یک صفحه گچی به ضخامت:الیه سوم

7/8 20 45 

)         dry wall(دیوار با  ساخت و ساز خشک 
          یک صفحه گچی به ضخامت: الیه اول

 سانتیمتر                          2/1
 سانتیمتر با   3/6پروفیل عمودی به عرض : الیه دوم

 سانتیمتر           3/6پشم معدنی به ضخامت 
  سانتیمتر4/2دو صفحه گچی به ضخامت:الیه سوم

6/9 28 50 

)         dry wall(دیوار با  ساخت و ساز خشک 
دو صفحه گچی هر یک به ضخامت      : الیه اول

 سانتیمتر                          2/1
 سانتیمتر،    9پروفیل عمودی به عرض : الیه دوم

 سانتیمتر             9پشم معدنی به ضخامت 
دو صفحه گچی هر یک به ضخامت      : الیه سوم

  سانتیمتر2/1

8/13 36 56 

 



 
  های شهری های حواشی بزرگراه راهکار کاهش نوفه ترافیک برای ساختمان

 
٤٣

 
 ها در مقابل صدای هوابرد مقادیر صدابندی تعدادی از پنجره  2جدول ث ـ 

 نوع پنجره
 بل بندی به دسی شاخص کاهش صدا

)STC ( یا)RW( 
  میلیمتری4  پنجره با شیشه

 18-20 )  بستهدر شرایط کامالً(

  میلیمتری6  پنجره با شیشه
 لمینیت شده 

34 

 ره دو جدا پنجره با شیشه
 36  میلیمتر 13 میلیمتری با فاصله هوایی 6دو شیشه 

 های مجزا پنجره دوتایی در قاب
 میلیمتری با فاصله هوایی    6 میلیمتری و دیگری 4ها  شیشه یکی از پنجره

  سانتیمتری 10
46 

 های مجزا پنجره دوتایی در قاب
ه هوایی     میلیمتری با فاصل6 میلیمتری و دیگری 4ها شیشه یکی از پنجره

  سانتیمتری 15
47 

 های مجزا پنجره دوتایی در قاب
 میلیمتری با فاصله هوایی  10 میلیمتری و دیگری 4ها  شیشه یکی از پنجره

  سانتیمتری 20
49 

 
 
 
 
 
 



 
 های شهری  حواشی بزرگراههای ک برای ساختمانراهکار کاهش نوفه ترافی

 ٤٤

 
 

 



 
  های شهری های حواشی بزرگراه راهکار کاهش نوفه ترافیک برای ساختمان

 
٤٥

 پیوست ج
 روش محاسبه شاخص کاهش صدا برای یک جداکننده مرکب

، از مقادیر )نند پوسته مرکب خارجیما(برای محاسبه شاخص کاهش صدای یک جداکننده مرکب 
ابتدا با داشتن شاخص . گردد های ساده تشکیل دهنده آن استفاده می شاخص کاهش صدای جداکننده

کاهش صدای جداکننده ساده و با توجه به رابطه زیرکه وابستگی متقابل بین ضریب تراگسیل و شاخص 
 :شود  جداکننده ساده محاسبه میکند، ضریب تراگسیل کاهش صدای هر جداکننده را مشخص می

R)1/0(10−=τ     ⇒              
τ
110LogR =     

 :که در آن
R :   شاخص کاهش صدای جداکننده ساده، بر حسب دسی بل 
τ : ضریب تراگسیل جداکننده ساده 

 ساده و با استفاده از رابطه زیر ضریب تراگسیل سپس با داشتن ضریب تراگسیل برای هر جداکننده
 :گردد جداکننده مرکب محاسبه می
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nn

sss
sss
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2211 ττττ 
 :که در آن

τ: ضریب تراگسیل جداکننده مرکب 
τ1 ، τ2،   ...و τn  :های ساده تشکیل دهنده جداکننده مرکب ضریب تراگسیل هر یک از جداکننده. 
s1 ، s2،   ...و  sn :دهنده جداکننده مرکب، برحسب های ساده تشکیل سطح هر یک از جداکننده 

 . متر مربع
 .گردد در رابطه زیر شاخص کاهش صدای جداکننده مرکب محاسبه می τبا قرار دادن 

      dB                
τ
110LogR =  

 : که در آن



 
 های شهری  حواشی بزرگراههای ک برای ساختمانراهکار کاهش نوفه ترافی

 ٤٦

τ :  ضریب تراگسیل صدای جداکننده مرکب 

R  : شاخص کاهش صدای جداکننده مرکب، برحسب دسی بل 
بل   دسی45ها، افت صوتی نمای ساختمان  براساس ضوابط و مقررات صدابندی درساختمان: مثال

ت صوتی قسمت نورگیر را محاسبه  درصد نمای این ساختمان نورگیر باشد، اف20اگر بخواهیم . است
 . بل باشد  دسی50که افت صوتی دیوار  کنید، درصورتی

 نما  τ= 10-)1/0( × 45                                                                                                                                 :حل
                                                                                                                                   50 × )1/0(-10=τwall           دیوار   

  Rwin = ?                                                                                                                             پنجره 
( )
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= winτ

     ⇒  τwin = 10-4      
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 گرامیخواننده 

ریزی  دفتر امور فنی، تدوین معیارها و کاهش خطرپذیری ناشی از زلزله سازمان مدیریت و برنامه
صد عنوان نشریه پانکشور، با گذشت بیش از سی سال فعالیت تحقیقاتی و مطالعاتی خود، افزون بر 

ت فنی عمومی و مقاله، نامه، ضابطه، معیار، دستورالعمل، مشخصا  فنی، در قالب آیین-تخصصی 
نشریه پیوست در راستای موارد یاد شده تهیه شده، تا . صورت تألیف و ترجمه، تهیه و ابالغ کرده است به

 لحاظ  به این. در راه نیل به توسعه و گسترش علوم در کشور و بهبود فعالیتهای عمرانی به کار برده شود
 اخیر به چاپ رسیده است به اطالع هایطی سالبرای آشنایی بیشتر، فهرست عناوین نشریاتی که 

 .شود پژوهان محترم رسانده می کنندگان و دانش استفاده
 .مراجعه نمایید   http://tec.mporg.ir   لطفاً برای اطالعات بیشتر به سایت اینترنتی

 دفتر امور فنی، تدوین معیارها و کاهش خطرپذیری ناشی از زلزله
 





 
 ریزی کشور هسازمان مدیریت و برنام

 معاونت امور فنی
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  اخیرهای ساله درمنتشر شد فهرست نشریات
 دفتر امور فنی، تدوین معیارها و کاهش خطرپذیری ناشی از زلزله

رریزی کشو سازمان مدیریت و برنامه
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 تجديدنظر دوم ۱  ۱۳۸۳ ۵۵ مشخصات فني عمومي کارهاي ساختماني 

 مشخصات فني عمومي و اجرايي تأسيسات برقي كارهاي ساختماني
  ۳  ۱۳۸۵ ۱۱۰-۲  تأسيسات برق جريان ضعيف–جلد دوم 

  ساختمانمكانيكيمشخصات فني عمومي تأسيسات 
  ۱  ۱۳۸۵ ۱۲۸-۶ هاي جزئيات نقشه – ششمجلد 

 يارهاي طرح و اجراي سيلوهاي بتني ضوابط و مع
  مشخصات فني عمومي و اجرايي سازه و معماري سيلو –جلد اول 

)۱-۲۳۵( 
  مشخصات فني عمومي و اجرايي تأسيسات برق سيلو –جلد دوم 

)۲-۲۳۵( 
  مشخصات فني عمومي و اجرايي تأسيسات مکانيکي –جلد سوم 

 )۲۳۵-۳(سيلو 
 ل موقت سيلو معيارهاي فني و تحوي–جلد چهارم 

۲۳۵ 

 
 
۱۳۸۲ 
۱۳۸۱ 
۱۳۸۳ 
۱۳۸۴ 
 

 ۳  

  ۳  ۱۳۸۲ ۲۴۰ راهنماي برگزاري مسابقات معماري و شهرسازي در ايران 
 فهرست جزئيات خدمات مهندسي مطالعات مرحله دوم

  ۳  ۱۳۸۵ ۲۴۴-۱ بندي اراضي كشاورزي تسطيح و قطعه
  ۳  ۱۳۸۲ ۲۴۵ ضوابط طراحي سينما

 و معماري براي افراد معلول جسميضوابط و مقررات شهرسازي 
  ۱  ۱۳۸۲ ۲۴۶ حرکتي

  ۳  ۱۳۸۲ ۲۴۷ دستورالعمل حفاظت و ايمني در کارگاههاي سدسازي
  ۳  ۱۳۸۲ ۲۴۸ فرسايش و رسوبگذاري در محدوده آبشکنها

فهرست خدمات مرحله توجيهي مطالعات ايزوتوپي و رديابي مصنوعي 
  ۲  ۱۳۸۲ ۲۴۹ منابع آب زيرزميني

  ۱  ۱۳۸۲ ۲۵۰ نامه طرح و محاسبه قطعات بتن پيش تنيدهآيين 
  ۳  ۱۳۸۲ ۲۵۱ فهرست خدمات مطالعات بهسازي لرزه اي ساختمانهاي موجود

  ۳  ۱۳۸۲ ۲۵۲ رفتارسنجي فضاهاي زيرزميني درحين اجرا
  ۱  ۱۳۸۲ ۲۵۳ آيين نامه نظارت و کنترل برعمليات و خدمات نقشه برداري

 :يامدهاي زيست محيطي پروژه هاي عمرانيدستورالعمل ارزيابي پ
 دستورالعمل عمومي ارزيابي پيامدهاي زيست محيطي پروژه هاي –جلد اول 
 )۲۵۴-۱(عمراني

 شرح خدمات بررسي اوليه و مطالعات تفصيلي ارزيابي آثارزيست محيطي –جلد دوم 
 )۲۵۴-۲(طرح عمراني 

 )۲۵۴-۳..(... دستورالعمل هاي اختصاصي پروژه هاي آب –جلد سوم 

۲۵۴ ۱۳۸۲  

 
۳ 
۱ 
۳ 

 

  ۳  ۱۳۸۲ ۲۵۵ دستورالعمل آزمايشهاي آبشويي خاکهاي شور وسديمي در ايران
  ۳  ۱۳۸۲ ۲۵۶ استانداردهاي نقشه کشي ساختماني

  ۳  ۱۳۸۲ ۲۵۷ دستورالعمل تهيه طرح مديريت مناطق تحت حفاظت
  ۳  ۱۳۸۲ ۲۵۸ دستورالعمل بررسيهاي اقتصادي منابع آب

  ۳  ۱۳۸۲ ۲۵۹ العمل آزمون ميکروبيولوژي آبدستور
راهنماي تعيين عمق فرسايش و روشهاي مقابله باآن درمحدوده پايه 

  ۳  ۱۳۸۲ ۲۶۰ هاي پل
ضوابط و معيارهاي فني روشهاي آبياري تحت فشار مشخصات فني 

  ۱  ۱۳۸۲ ۲۶۱ عمومي آبياري تحت فشار
مرحله هاي ( فهرست جزئيات خدمات مطالعات تاسيسات آبگيري 

  ۲  ۱۳۸۲ ۲۶۲ )شناسائي ، اول و دوم ايستگاههاي پمپاژ 
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( فهرست جزئيات خدمات مهندسي مطالعات تاسيسات آبگيري 

  ۲  ۱۳۸۲ ۲۶۳ )سردخانه سازي
  ۱  ۱۳۸۲ ۲۶۴ آيين نامه اتصاالت سازه هاي فوالدي ايران

  ۳  ۱۳۸۲ ۲۶۵ برپايي آزمايشگاه آب
 ديته  و قليائيت آب دستورالعمل تعييين اسي-۱
  ۳  ۱۳۸۲ ۲۶۶  دستورالعمل تعيين نيتروژن آب-۲

ǰيǽƋ  ني راهǮǽشور  نامه اŧ ǻاǵ 
 ۲۶۷-۱ )جلد اول(ايمني راه و حريم 

 ۲۶۷-۲ )جلد دوم(ايمني ابنيه فني 
 ۲۶۷-۳ )جلد سوم(ايمني عالئم 

 ۲۶۷-۴ )جلد چهارم(تجهيزات ايمني راه 
 ۲۶۷-۵ )جلد پنجم(تأسيسات ايمني راه 

 ۲۶۷-۶ )جلد ششم(برداري  ايمني بهره
 ۲۶۷-۷) جلد هفتم(ايمني در عمليات اجرايي 

۲۶۷ ۱۳۸۴  ۱  

  ۳  ۱۳۸۲ ۲۶۸ ها  هاي خاکريز و روسازي راه  دستورالعمل تثبيت اليه
  ۳  ۱۳۸۲ ۲۶۹ بندي رسوب  هاي دانه راهنماي آزمايش
  ۳  ۱۳۸۳ ۲۷۰ رهاي عمومي کشو ريزي و طراحي کتابخانه معيارهاي برنامه
بـراي محاسـبات    )DESIGN CONDITIONS(شرايط طراحي 

تأسيسات گرمايي، تعويض هوا و تهويه مطبوع مخصـوص تعـدادي از            
 شهرهاي کشور 

۲۷۱ ۱۳۸۲  ۳  

  ۳  ۱۳۸۳ ۲۷۲ برداري از مخازن سدها  راهنماي مطالعات بهره
  ۳  ۱۳۸۳ ۲۷۳ لبي ها به روش انيشتين و ک راهنماي تعيين بار کل رسوب رودخانه

  ۳  ۱۳۸۳ ۲۷۴ برداري آب  دستورالعمل نمونه
  ۱  ۱۳۸۳ ۲۷۵ هاي فاضالب  خانه ضوابط بهداشتي و ايمني پرسنل تصفيه

     ۲۷۶  يا مسيل شرح خدمات مطالعات تعيين حد بستر و حريم رودخانه
هـاي سـاحلي و    هـاي شـور در آبخـوان        راهنماي بررسي پيشـروي آب    

  ۳  ۱۳۸۳ ۲۷۷ رل آنهاي کنت روش
هـاي فاضـالب      خانه  راهنماي انتخاب ظرفيت واحدهاي مختلف تصفيه     

  ۳  ۱۳۸۳ ۲۷۸ شهري
  ۱  ۱۳۸۳ ۲۷۹ آهن  مشخصات فني عمومي زيرسازي راه

  ۱  ۱۳۸۳ ۲۸۰ مشخصات فني عمومي راهداري 
  ۳  ۱۳۸۳ ۲۸۱ هاي آبياري و زهکشي ضوابط عمومي طراحي شبکه

هاي تنظيم سطح آب و آبگيرهـا         طراحي ساختمان ضوابط هيدروليکي   
  ۳  ۱۳۸۳ ۲۸۲ هاي روباز  در کانال

     ۲۸۳ هاي آبياري و زهکشي فهرست خدمات مهندسي مرحله ساخت طرح
هاي فاضـالب شـهري       خانه  برداري و نگهداري از تصفيه      راهنماي بهره 

  ۳  ۱۳۸۳ ۲۸۴  تصفيه ثانويه -بخش دوم 
هـاي    خانـه   ب وسايل و لوازم آزمايشگاه تصـفيه      راهنماي تعيين و انتخا   

  ۳  ۱۳۸۳ ۲۸۵ فاضالب 
  ۳  ۱۳۸۳ ۲۸۶ هاي آبياري تحت فشار ضوابط طراحي سيستم

ǬŨǽ دǪƩ:معماري  طراحي و ريزي راهنماي برنامه
ǫǷƳ دøøǪƩ :  ــي تأس ــاي طراح ــات راهنم يس

 مكانيكي 
ǫد سوǪƩ: تأسيسات برقي  راهنماي طراحي 

 )۱(طراحي بناهاي درماني 
 بخش بستري

  جراحي-داخلي
۱-۲۸۷  ǫارøøهš دøøǪƩ :  ــروه ــاي گ ــدي و  راهنم بن

 مشخصات فني تجهيزات 

۱-۲۸۷ ۱۳۸۳ ۳ 

معماري  طراحي و ريزي راهنماي برنامه:ǪƩد ǬŨǽ )۲(طراحي بناهاي درماني 
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ǫǷƳ دøøǪƩ : ــا ــات  راهنم ــي تأسيس ي طراح

 مكانيكي 
ǫد سوǪƩ: تأسيسات برقي  راهنماي طراحي 

 هاي بخش مراقبت
 I.C.Uويژه 
۲-۲۸۷ 

 ǫارøøهš دøøǪƩ :  ــروه ــاي گ ــدي و  راهنم بن
 مشخصات فني تجهيزات بيمارستاني  

۲-۲۸۷ ۱۳۸۴  ۳  

ǬŨǽ دǪƩ:معماري طراحي و ريزي راهنماي برنامه
ــات    :  øøǪƩǫǷƳد ــي تأسيس ــاي طراح راهنم
 مكانيكي

ǫد سوǪƩ: تأسيسات برقي  راهنماي طراحي 

 )۳(طراحي بناهاي درماني 
 بخش اعمال زايمان

۳-۲۸۷ 
 ǫارøøهš دøøǪƩ :  ــروه ــاي گ ــدي و  راهنم بن

 مشخصات فني تجهيزات بيمارستاني  

۳-۲۸۷ ۱۳۸۴  ۳  

ǬŨǽ دǪƩ:معماري طراحي و ريزي راهنماي برنامه  )۴(طراحي بناهاي درماني 
 بخش بستري زايمان

۴-۲۸۷ ǫǷƳ دøøǪƩ :    ــات ــي تأسيس ــاي طراح راهنم
 مكانيكي

۴-۲۸۷ ۱۳۸۴  ۳  

ǬŨǽ دǪƩ:معماري طراحي و ريزي راهنماي برنامه
ǫǷƳ دøøǪƩ :    ــات ــي تأسيس ــاي طراح راهنم
 مكانيكي

 )۵(طراحي بناهاي درماني 
 NICUبخش نوزادان 

۵-۲۸۷ 
ǫد سوǪƩ: تأسيسات برقي  راهنماي طراحي 

۵-۲۸۷ ۱۳۸۵  ۳  

ǬŨǽ دǪƩ:معماري طراحي و ريزي راهنماي برنامه
ǫǷƳ دøøǪƩ :    ــات ــي تأسيس ــاي طراح راهنم
 مكانيكي

 )۶(طراحي بناهاي درماني 
 بخش خدمات زايمان

۶-۲۸۷ 
ǫد سوǪƩ: تأسيسات برقي  راهنماي طراحي 

۶-۲۸۷ ۱۳۸۵  ۳  

ǬŨǽ دǪƩ:معماري طراحي و ريزي ماي برنامهراهن
ǫǷƳ دøøǪƩ :    ــات ــي تأسيس ــاي طراح راهنم
 مكانيكي

 )۷(طراحي بناهاي درماني 
 بخش خدمات زايمان

۷-۲۸۷ 
ǫد سوǪƩ: تأسيسات برقي  راهنماي طراحي 

۷-۲۸۷ ۱۳۸۵  ۳  

  ۱  ۱۳۸۳ ۲۸۸ آهن نامه طرح هندسي راه آيين
    ۱۳۸۳ ۲۸۹ ها راهنماي روش محاسبه تعديل آحاد بهاي پيمان

ائه و بررسي پيشنهادهاي تغيير، با نگاه مهندسـي         دستورالعمل تهيه، ار  
 ارزش 

دستورالعمل تهيه و ارسال گزارش ساالنه پيشنهادهاي تغيير، بـا نگـاه            
 مهندسي ارزش

۲۹۰     

  ۳  ۱۳۸۴ ۲۹۱ جزئيات تيپ کارهاي آب و فاضالب
     ۲۹۲  متر ۱۰ تا ۲هاي راه دهانه  هاي همسان پل مجموعه نقشه
     ۲۹۳  متر ۱۰ تا ۲آهن دهانه  هاي راه همسان پلهاي  مجموعه نقشه
     ۲۹۴  متر۲۵ تا ۱۰هاي راه دهانه  هاي همسان پل مجموعه نقشه
     ۲۹۵  متر  ۲۵ تا ۱۰آهن دهانه  هاي راه هاي همسان پل مجموعه نقشه

  ۳  ۱۳۸۴ ۲۹۶ هاي شني و آسفالتي  راهنماي بهسازي رويه
    ۱۳۸۴ ۲۹۷ رايي كشور فرهنگ واژگان نظام فني و اج

    ۱۳۸۴ ۲۹۸ )۱۳۸۳ مهرماه ۷-۵(مجموعه مقاالت كارگاه مشترك ايران و ژاپن 
فهرست جزئيات خدمات ساماندهي و تجهيز و نوسازي اراضـي تحـت            

  ۲  ۱۳۸۵ ۲۹۹ پوشش تعاوني توليد روستايي
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 ) جلد۱۱(هاي دريايي ايران  نامه طراحي بنادر و سازه آيين

 طي و بارگذاريمالحظات محي -۱
 مصالح -۲
 مكانيك خاك و پي -۳
 اصول و مباني مطالعات و طراحي بنادر -۴
 هاي حفاظتي شكنها و سازه موج -۵
 سازه و تجهيزات پهلوگيري -۶
 آبراهه و حوضچه -۷
 برداري و پشتيباني بنادر تسهيالت و تجهيزات بهره -۸
 سكوهاي دريايي -۹
 محيطي بنادر مالحظات زيست -۱۰
  سازه و تجهيزات تعمير شناور -۱۱

۳۰۰ ۱۳۸۵  ۳  

  ۱  ۱۳۸۴ ۳۰۱ آهن  مشخصات فني عمومي روسازي راه
  ۳  ۱۳۸۴ ۳۰۲ دستورالعمل مطالعات هيدروليكي و آبشستگي پل  

هـاي آب و فاضـالب    مشخصات فني عمـومي كارهـاي خطـوط لولـه      
  ۱  ۱۳۸۵ ۳۰۳ شهري 

    ۱۳۸۵ ۳۰۴ هاي عمومي  راهنماي طراحي نماي ساختمان
 –هـاي تفصـيلي       ريـزي و تهيـه طـرح        نامـه شرح خدمات مطالعات بر   
    ۱۳۸۵ ۳۰۵ هاي شمال كشور اجرايي جنگلداري جنگل

  ۳  ۱۳۸۴ ۳۰۶ سازي و تميزكاري سطوح فلزي جهت اجراي پوشش  آماده
  ۳  ۱۳۸۴ ۳۰۷ بندي سيل و تعيين حد بستر و حريم رودخانه  راهنماي پهنه

  ۳  ۱۳۸۴ ۳۰۸ راهنماي طراحي ديوارهاي حائل
  ۳  ۱۳۸۴ ۳۰۹ بر هاي آب اي تونل هنماي طراحي سازهرا

هـاي آبريـز و       بندي و كدگـذاري حوضـه       دستورالعمل و ضوابط تقسيم   
    ۱۳۸۴ ۳۱۰ هاي مطالعاتي در سطح كشور  محدوده

  ۳  ۱۳۸۴ ۳۱۱ هاي فوالدي  راهنماي حفاظت كاتدي خطوط لوله و سازه
  ۳  ۱۳۸۴ ۳۱۲ هاي آبي بتني ضوابط عمومي طراحي سازه

بــرداري و نگهــداري از  فهرســت خــدمات مهندســي مطالعــات بهــره 
  ۳  ۱۳۸۴ ۳۱۳ برداري  هاي آبياري و زهكشي در حال بهره سامانه

    ۱۳۸۴ ۳۱۴ هاي آبياري و زهكشي گيري كشاورزان در طرح ارزيابي ظرفيت وام
    ۱۳۸۴ ۳۱۵ هاي زهكشي راهنماي نگهداري سامانه

 بازگشت سيالب طراحي براي كارهاي مهندسـي        راهنماي تعيين دوره  
  ۳  ۱۳۸۴ ۳۱۶ رودخانه

هـاي آبيـاري و       هاي پمپـاژ شـبكه      ضوابط طراحي هيدروليكي ايستگاه   
  ۳  ۱۳۸۴ ۳۱۷ » زهكشي

  ۳  ۱۳۸۴ ۳۱۸ هاي آب  خانه دستورالعمل كنترل كيفيت در تصفيه
  ۳  ۱۳۸۴ ۳۱۹ هاي زيرزميني ضوابط طراحي تعيين فاصله و زهكش
  ۳  ۱۳۸۴ ۳۲۰ هاي زهكشي زيرزميني  فهرست خدمات ارزيابي عملكرد سامانه

  ۳  ۱۳۸۴ ۳۲۱ ها و آبگذر زير جاده  ضوابط طراحي هيدروليكي سيفون
    ۱۳۸۴ ۳۲۲ دستورالعمل تعيين هدايت هيدروليك خاك 

هاي آب و فاضـالب در        محيطي طرح   دستورالعمل ارزيابي اثرات زيست   
    ۱۳۸۴ ۳۲۳ مرحله اجمالي

  ۱  ۱۳۸۵ ۳۲۴ هاي با اتصال خرجيني  ضوابط طراحي ساختمان
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  ۱  ۱۳۸۵ ۳۲۵ هاي صنعتي فوالدي  ضوابط طراحي و محاسبه ساختمان

  ۳  ۱۳۸۵ ۳۲۷ دستورالعمل ساخت و اجراي بتن در كارگاه
    ۱۳۸۵ ۳۲۸ هاي و اصالحات اكتشافات معدني واژه

  ۳  ۱۳۸۴ ۳۲۹ اي  الح رودخانهفهرست خدمات مطالعات برداشت مص
    ۱۳۸۴ ۳۳۰ دستورالعمل آماربرداري از منابع آب 

گذاري و توجيـه      راهنماي تشخيص اثرهاي اقتصادي، اجتماعي، ارزش     
    ۱۳۸۴ ۳۳۱ هاي توسعه منابع آب ح اقتصادي طر

ها در كارهاي مهندسي  راهنماي طراحي، ساخت و نگهداري پوشش
    ۱۳۸۴ ۳۳۲رودخانه

هـاي آبيـاري     اجتمـاعي سـامانه    -شرح خدمات توجيه فني و اقتصادي     
  ۳  ۱۳۸۵ ۳۳۳ ) پ- ب-در سه سطح الف(تحت فشار 

محيطـي     اجتماعي و زيست   -نامه مطالعات توجيه فني، اقتصادي      روش
  ۳  ۱۳۸۵ ۳۳۴ هاي آبياري تحت فشار  سامانه

  ۳  ۱۳۸۴ ۳۳۵ برداري هيدروليكي از مخزن سدهاي بزرگ  راهنماي بهره
  ۳  ۱۳۸۵ ۳۳۶ اي  راهنماي برداشت مصالح رودخانه

هاي حفاظتي و تقاطعي، تبديل و          ضوابط طراحي هيدروليكي ساختمان   
هاي آبياري هاي حفاظت در مقابل فرسايش سامانه ايمني و ساختمان  ۳۳۷ ۱۳۸۵  ۳  

هاي آب و فاضـالب در        محيطي طرح   دستورالعمل ارزيابي اثرات زيست   
  ۳  ۱۳۸۵ ۳۳۸  تفصيليمرحله

  ۱  ۱۳۸۵ ۳۳۹ مشخصات فني اجرايي بازيافت سرد آسفالت  
هـا و اصـطالحات پايـه         هاي معـدني؛ واژه     تعاريف و مفاهيم در فعاليت    

  ۳  ۱۳۸۵ ۳۴۰ استخراج معدن
  ۱  ۱۳۸۵ ۳۴۱ مشخصات فني اجرايي بازيافت گرم آسفالت  

هـاي    حواشـي بزرگـراه   راهكار كاهش نوفه ترافيك براي ساختمانهاي       
  ۳  ۱۳۸۵ ۳۴۲ شهري

  ۳  ۱۳۸۵ ۳۴۳ راهنماي طراحي آكوستيكي فضاهاي آموزشي
    ۱۳۸۵ ۳۴۴ هاي بتني حجيم نامه سازه آيين

راهنماي طراحي و ضوابط اجرايي تقويت ساختمانهاي بتني موجود بـا           
  FRP ۳۴۵ ۱۳۸۵  ۳استفاده از الياف تقويتي 

سـازي اراضـي      يـز، نوسـازي و يكپارچـه      ضوابط و مباني طراحي، تجه    
  ۳  ۱۳۸۵ ۳۴۶ )پنج جلد (زاري خشكه

  ۱  ۱۳۸۵ ۳۴۷ شرح خدمات مرحله دوم آبياري تحت فشار
  ۳  ۱۳۸۵ ۳۴۸ ضوابط انتخاب و طراحي مزرعه آزمايشي زهكشي زيرزميني

  ۱  ۱۳۸۵ ۳۴۹ شرح خدمات مرحله دوم آبياري تحت فشار
     ۳۵۰ مقررات تهويه در معادن

     ۳۵۱ مراحل مختلف اكتشاف ذغال سنگ
     ۳۵۲ اي هاي مسافري جاده معيارهاي فني طراحي پايانه

     ۳۵۳ راهنماي طراحي روسازي فرودگاه
     ۳۵۴ هاي كشور راهنماي طراحي و اجراي بتن غلتكي در روسازي راه

     ۳۵۵ آهن دستورالعمل نظارت بر اجراي روسازي راه
 در  ETMاي    دستورالعمل پردازش رقـومي تصـاوير مـاهواره       ضوابط و   

     ۳۵۶ استخراج نقشه كاربري و پوشش اراضي مطالعات ساماندهي دشت
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ضــوابط عمــومي و دســتورالعمل ايجــاد پايگــاه اطالعــات جغرافيــايي 

)GIS (۳۵۷ براي كاربردهاي مطالعاتي بخش كشاورزي و منابع طبيعي     
 ۳۵۸     
 ۳۵۹     
     ۳۶۰ اي ساختمانهاي موجود ورالعمل بهسازي لرزهدست

     ۳۶۱ اي ساختمانهاي موجود تفسير دستورالعمل بهسازي لرزه
     ۳۶۲ اي ساختمانهاي موجود جزئيات اجرايي بهسازي لرزه

     ۳۶۳ اي ساختمانهاي موجود راهنماي كار براي دستورالعمل بهسازي لرزه
     ۳۶۴ اي ساختمانهاي موجود رزهدستورالعمل ارزيابي سريع ل
     ۳۶۵ هاي آبرساني اي سامانه شرح خدمات بهسازي لرزه
     ۳۶۶ اي تأسيسات صنعت برق شرح خدمات بهسازي لرزه

     ۳۶۷ شناسنامه فني پلها
 ۳۶۸     

     ۳۶۹ برداري از تونل مشترك تأسيسات شهري ضوابط احداƣ و بهره
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 این نشریه
راهکار کاهش نوفه ترافیک برای ساختمانهای     « با عنوان   

پـنج بخـش و شـش       ، شامل   »های شهری   حواشی بزرگراه 
  .استپیوست 

هدف و کـاربرد، تعـاریف، تعیـین تـراز نوفـه ترافیـک بـا                
حداکثر ترازهای نوفـه مجـاز      ،  استفاده از مدلهای ریاضی   

راهکار کـاهش تـأثیر     ،  در مناطق مختلف شهری در ایران     
 بخشـهای ،  نوفه ترافیـک بزرگـراه در منـاطق مسـکونی           

 .دهند مختلف نشریه را تشکیل می
های اجرایـی، مهندسـان مشـاور، پیمانکـاران و            دستگاه

تواننـد از ایـن نشـریه بـه عنـوان راهنمـا               عوامل دیگر می  
 .استفاده کنند

 




