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Abstract  
In this research entitled noise standards for passenger 
cars in Iran, in order to identify the permissible levels of 
sound for passing-by noise and the noise from vehicle 
exhausts and horns, through a step processing method, at 
first the real current situation of vehicles was obtained 
through different tests carried out on 100 vehicles of 
different types. The results have been analyzed 
statistically using the ATATGRAPHICS PLUS Version 
2.1 software. The second step has been the study of 
other countries’ standards and regulations as well as the 
European Commission Directives 70/15/EEC and 
70/388/EEC which have formed the basis of this study. 
According to the test results analysed and the Directives 
mentioned above, the permissible sound levels that have 
been identified are as follows : 77 dB (A) for passing-by 
noise of the M1 class; 80 dB (A) for the N1class ; 86 dB 
(A) for exhaust noise and 87 dB(A) TO 112 dB(A) for 
horn noise for all types of vehicle . 
 
Keywords: noise pollution, vehicle, standard.   

 
  چکیده

در این پـژوهش بـه منظـور تـدوین سـطوح مجـاز صـداي عبـوري ،           
اي ، در  صداي اگزوز و بـوق خودروهـا طـی فراینـدي چنـد مرحلـه          

هـایی   ابتـــدا وضـعیت مــوجود واقــعی خـودروها با انجـام آزمـون       
 خودرو از انواع متفاوت به دست آمده که نتایج آن نیـز   100بر روي   

  STATGRAPHICSاري بـا اسـتفاده از نـرم افـزار     از نظـر آمـ  
PLUS  Version 2.1 در مرحله .  مورد تحلیل قرار گرفته است

بعــد اســتانداردها و ضــوابط ســایر کــشورها در ایــن زمینــه از جملــه  
 مـورد   EEC   ، 70/157/EEC/70/388استاندارد اتحادیه اروپـا     

.  بـوده اسـت   بررسی قرار گرفته که این استاندارد مبناي این پژوهش    
ها و نیز استانداردي که مورد اشاره  بر اساس نتایج تحلیل شده آزمون  

 dB (A): قرار گرفت ، استاندارد پیشنهادي به شرح زیر تدوین شد       
 M1 ، )A( dB80 بـراي صـــداي عبـوري خـودروهاي کـالس 77

 براي صداي اگزوز  N1، ) A(dB  86بـراي خـودروهـاي کـالس
 براي بـوق خـودرو   A(dB  112( و حداکثر dB  87)A(و حد اقل 

هاي زمـان بنـدي شـده و     ریزي که طبیعتاً دستیابی به آن نیازمند برنامه 
  .دقیق است 

  

 . استاندارد، خودرو،آلودگی صوتی: ها کلید واژه
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   مقدمه 
هاي نوین همه ابعاد زندگی     در جهان امروز مظاهر فناوري    

ها را دگرگون کـرده      بر روي زمین، به ویژه زندگی انسان      
هـا کـه انـسان همـواره و در         است امـا در کنـار ایـن جلـوه         

ــته    ــوده، ناخواس ــال آن ب ــه دنب ــاریخ ب ــر ت ــایی رخ  سراس ه
 انـسان  کاهد و چشم   نماید که تا حدي از تأللو آنها می        می

از آن جملــه اســت . کنــد  اي دیگــر بــاز مــی را بــه دریچــه
هاي  هاي زیست محیطی که بر زمین و زیست بوم     آلودگی

گـذاري بـر     شود که به تناسـب میـزان تـأثیر         آن تحمیل می  
 برخی از. محیط زیست میزان توجه به آنان متفاوت است         

تـر بـه نظـر     ها به دلیل نماد ظاهري بارزتر مهم      این آلودگی 
رسیده و بعضی دیگر بدون توجه به تأثیر دراز مدت آنـان     

آلودگی صوتی، صداي   . گیرد   هاي بعدي قرار می    در رده 
نامطلوب و ناخواسته در محیط اطراف، یا به عبارت دیگر          

. هـا، از گـروه دوم اسـت         ترکیب نامعین و نامنظم صـوت     
آلودگی صوتی تـأثیر بـسیاري بـر انـسان دارد کـه اثـر بـر                

احـسـاس نــاراحتی  (نوایی، اثـــرات احــساسی  کـاهش شــ  
اخـتالل در مکالمـات، اثـر ات روان تنی     )  فـیزیکی گوش 

ات روحـی و     و دیگر اثـر   ) بر رفاه فیزیکی و روحی افراد     (
بــه علــت اینکــه  . هــاي مختلــف آن اســت   روانــی، پیامــد

ــدگی    ــه اي در زن ــه گون آلــودگی صــوتی و ســرو صــدا ب
ی دارد کـه گـاه رفتـه        شهري و مناطق صنعتی حضور دائم     

شـود و نیـز    رفته اثر آن بر جسم و روان انسان فراموش مـی  
هـاي مـستقیم و غیـر مـستقیم مـرتبط بـا ایـن             علت هزینه  به

اي،  هـاي علمـی و مطالعـات منطقـه         مشکالت، در بررسـی   
هــاي مختلــف آن در ســطوح کــاربردي و  توجــه بــه جنبــه

و هـا تـدوین      پژوهشی ضروري است که یکی از این جنبه       
  .اجراي قوانین خاص به منظور کاهش این آثار است

 مختلف دنیا حدود مجـاز بـراي سروصـدا در         نقاطدر  
دو سطح تعریف شـده اسـت، سـطح اول، اسـتانداردهایی            

هـا   هـاي گونـاگون بـا انـواع کـاربري      است که براي محیط 
... شود و به طور طبیعی به نوع رفتار و فرهنـگ و     تعیین می 

هـاي تـدوین     و سطح دوم استاندارد آن کشور وابسته است   

خـودرو  . شده براي منـابع تولیـد کننـده سـر و صـدا اسـت       
صداي ناشی از   . یکی از منابع ایجاد آلودگی صوتی است      

عبور، اگزوز و بوق خودرو، کانون توجه در بررسـی ایـن       
آلـودگی اسـت کـه در اغلـب کـشورهاي پیـشرفته جهــان       

 تدوین شده و بـه      استانداردهاي تأئید خودرو در این زمینه     
در ایـــن پـــژوهش  . صـــورت قـــانون درآمـــده اســـت   

هـاي موجـود اروپـا، آمریکـا، سـوئیس، سـوئد،        اسـتاندارد 
ژاپـن، اســترالیا، روسـیه، کــره، آفریقـاي جنــوبی، چــین و    
تایوان، در هر یک از موارد یاد شـده مـورد بررسـی قـرار           

هدف از اجراي این پژوهش، تـدوین حـدود    . گرفته است 
اي عبـوري، اگـزوز و بـوق خـودرو هـاي      مجاز سطح صد  

هـا   تولیدي و وارداتی ایران بر مبناي استاندارد سایر کشور         
هـا بـه عنـوان یکـی از      و سنجش صـداي ناشـی از خـودرو     

محیطی مورد نیاز بوده است که تـا کنـون           هاي زیست  الزام
مورد توجه قرار نگرفتـه و خـأل  آن در قـوانین ومقـررات               

  .شود کشور احساس می
  
  ها  د و روشموا

در این پژوهش به دلیل کامل بـودن و شـرح مفـصل تمـام      
 اروپا به عنـوان      EECها، استاندارد    هاي انجام آزمون   روش

.  مبناي استخراج استاندارد ملی ایـران انتخـاب شـده اسـت         
این استاندارد در زمینه مشخـصات محـل آزمـون، شـرایط       
ــوه      ــري و نح ــدازه گی ــاي ان ــصات ابزاره ــی، مشخ محیط

یبراسیون و تأیید آن و نیز عملکـرد خـودرو در هنگـام            کال
دلیـل دیگـر    . هـاي ارائـه شـده اسـت        انجام آزمون توضیح  

انتخـاب ایـن اســتاندارد تطـابق نــسبی شـرایط جغرافیــایی،     
اي کـه   به گونه. یی ایران با اروپا است محیطی و آب و هوا 

تقریباً تمام انواع شرایط محیطی و آب و هـوایی در نقـاط          
مؤســسه . شــهري ایــران، در اروپــا موجــود اســتمختلــف 

اســتاندارد و تحقیقــات صــنعتی ایــران نیــز بــر اعتبــار ایــن  
اســتاندارد صــحه گذاشــته و در زمینــه صــداي بیرونــی      

شایان ذکر است کـه  . خودرو، این استاندارد را قبول دارد   
هــاي  اســتاندارد آلــودگی خــودرو، در ایــران بــا اســتاندارد
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از سوي دیگر، توجه بـه  .  ابقت دارد اروپا در این زمینه مط    
دهد که بسیاري    هاي معتبر در سطح دنیا نشان می       استاندارد

 به عنـوان مرجـع یـاد    EECها از استاندارد   از این استاندارد  
کرده و حتی در بسیاري از مـوارد مـتن آنهـا بـا اسـتاندارد            

EEC خوانی کامل دارد  هم.  
مینـه صـداي   در این طرح استاندارد مـورد اسـتناد در ز     

 و در EEC/70/157عبوري  اگزوز خودروهـا، اسـتاندارد       
ــده خــودرو    ــشدار دهن ــیله ه ــورد وس ــوق(م ــتاندارد ) ب اس

70/388/EEC          با شرایط نمونه برداري، وضـعیت خـودرو 
هـا،   شرایط عملکرد موتور، ماهیت و تعـداد انـدازه گیـري       

و در پایان نحوه    ... ها و  شرایط محیطی، جایگاه میکروفون   
 100در این بررسی تعداد . ش دهی خاص بوده است   گزار

هـاي   امعـه خـودرو  جخودرو   به عنـوان جامعـه آمـاري از      
تولید داخـل و وارداتـی در نظـر گرفتـه و سـطوح صـداي           
عبوري، اگزوز و بوق آنها مورد اندازه گیري قرار گرفتـه            

هاي آماري نتایج به منظور یافتن منطبـق    براي تحلیل . است
ــین رفتا  ــرین مب ــزار     ت ــرم اف ــده از ن ــاد ش ــه ی ــاي جامع ره

STATGRAPHICS  PLUS  Version 2.1   اسـتفاده  
هـاي تحـت آزمـون هـر نـوع          همین فرایند براي نمونه   . شد

خودرو نیز انجام شده که این دسته بنـدي میـزان اخـتالف           
بین نتایج مدل آماري هر نـوع خـودرو را بـا نتـایج جامعـه        

   .کند ها به خوبی مشخص می کلی خودرو
  

  ها  نتایج آزمون
 دسـتگاه   100ها انجام شـده بـر روي         میانگین نتایج آزمون  

خودروي تولید داخل و وارداتی  کشور به تفکیک عنوان        
 .  آمده است1سازنده و نوع خودرو در جدول 

 
  هاي آماري نتایج   تحلیل

 STATGRAPHICSدر این رابطه با استفاده از نرم افزار 

 PLUS  Version 2.1 هاي آماري  خوانی توزیع ان هممیز
 باال، نرمال لگاریتمی و ویبـل بـا نتـایج    ـنرمال، نمایی حد  

هاي انجـام شـده بـه منظـور یـافتن            دست آمده از آزمون    به

مدل آمـاري مناسـب منطبـق بـر ایـن نتـایج از دو دیـدگاه             
هـاي   نتایج مربوط به هـر خـودرو و نتـایج جامعـه خـودرو             

. انـد  ورد بررسی قرار گرفتهتولید داخل کشور و وارداتی م 
هـاي   دست آمده از نـرم افـزار، داده   هاي به  بر اساس تحلیل  

آزمون از هر دو دیدگاه، بهترین انطباق را با توزیع نرمـال            
ــان بــیش از   ــا اطمین ــاري  99داشــته و ب ــه آم  درصــد جامع

 درصد 1سطح آزمون  (ها داراي توزیع نرمال است      آزمون
اکثر صـفات مـورد بررسـی     از آنجا که    ) منظور شده است  

در جوامع آماري طبیعت نرمال گونه دارند، ایـن نتیجـه از            
هـاي   جدول(ضریب اطمینان باالیی برخوردار خواهد بود        

  ).5 تا 2
بعد از یافتن مدل مناسب منطبق بر دادهاي آزمـون، بـا     

هاي  استفاده از این مدل حدود مجاز استاندارد براي حالت    
  :د ان  گانه زیر ارائه شده5

 درصد از خودرو هاي جامعه مفروض، براي هـر         75 )1
  .آزمون حدود مجاز استاندارد را دارا هستند

  درصد از خودروهاي جامعه مفروض، براي هـر         80 )2
  .آزمون حدود مجاز استاندارد را دارا هستند

  درصد از خودروهاي جامعه مفروض، براي هـر         85) 3
  . ستندآزمون حدود مجاز استاندارد را دارا ه

 درصد از خودروهاي جامعه مفروض، بـراي هـر         90 )4
  .آزمون حدود مجاز استاندارد را دارا هستند

 درصد از خودروهاي جامعه مفروض، بـراي هـر         95 )5
  .آزمون حدود مجاز استاندارد را دارا هستند

  :ها  شاین ذکر است که در این جدول
X : ها  متغیر سطح صوت خودرو  
L :    هاي آماري بـراي هـر       وسط تحلیل حد ارائه شده ت

 X احتمال کوچکتر بودن متغیـر       aجامعه، بدین منظور که     
، 80، 85، 90 بـوده و مقـادیر      L ≤ X (P( اسـت    Lاز حد   

بـراي مثـال،   .  درصد براي آن انتخاب شده اسـت  95 و   75
75 .0)  L ≤ X (P       ًدرصـد قـرار     75 مبین احتمـال تقریبـا 

ضمن آنکـه در مـورد   .  استL  زیر مقدار   Xگرفتن متغیر   
  .  باشد L باید بیشتر از مقدار حدي Xآزمون بوق متغیر 
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   میانگین نتایج آزمونهاي خودروها برحسب نوع خودرو -1جدول 
  

    }EEC}(A) dB/70/388 و EEC/70/157نتایج بر اساس رهنمود هاي 
  نوع خودرو

  
  يآزمون صدا  آزمون صداي عبوري

  اگزوز
  آزمون صداي

  بوق

  08/94  2/80  2/72  پژو پارس
  27/88  4/80  6/71  405پژو 
  14/92  80  8/69  206پژو 
  RD 6/78  6/83  3/88پژو 

  09/91  4/82  2/72  سمند
  i 1600  8/81  88  62/91پیکان 

  4/87  4/84  6/81  پیکان پیکاپ
  63/92  8/77  4/70  زانتیا

  GLX(   69  4/76  2/87( پراید 
  DM(   8/67  6/77  8/85 ( پراید

  58/88  8/77  70  141سایپا 
  38/90  80  75  کاروان

  5/93  6/81  2/75  )دو کابین  ( GLDپاژن 
  14/95  78  4/70  نیسان ماکسیما
  27/96  84  75  نیسان رونیز
  29/95  85  6/86  نیسان پیکاپ
  23/95  8/87  8/76  نیسان سرانزا

  PK 71  8/91  3/86رنو 
  71/97  4/78  2/70  323مزدا 
  31/98  8/85  2/77  2000مزدا 
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  ٭ M1  کالس  نتایج تحلیل صداي عبوري براي خودروهاي-2جدول  
  

   ~  0 . 75  نوع خودرو
 )L ≤ X ( P  

80 . 0  ~    
 )L ≤ X( P  

85 . 0  ~    
 )L ≤ X( P  

90 . 0  ~    
 )L ≤ X( P  

95 . 0  ~   
 )L ≤ X ( P  

  9/71  6/71  3/71  2/71  0/71  زانتیا
  GLX(   1/70  3070  6/70  0/71  6/71( پراید 

  DM(   1/68  2/68  3/68  4/68  5/68( پراید 
  2/71  9/70  7/70  6/70  5/70  141سایپا 

  0/77  6/76  3/76  0/76  8/75  کاروان
  6/73  3/73  1/73  9/72  8/72  پژو پارس

  1/73  7/72  5/72  4/72  2/72  405پژو 
  5/71  1/71  8/70  6/70  4/70  206پژو 
  RD  0/79  1/79  2/79  3/79  5/79پژو 

  3/74  9/73  6/73  3/73  1/73  سمند
  i 1600  5/82  7/82  9/82  2/83  6/83پیکان 

  9/71  5/71  3/71  2/71  0/71  نیسان ماکسیما
  6/75  5/75  4/75  3/75  3/75  نیسان رونیز
  2/78  9/77  7/77  5/77  4/77  نیسان سرانزا

  PK  7/71  8/71  0/72  3/72  6/72رنو 
  6/71  3/71  1/71  9/70  8/70  323مزدا 

نتیجه کلی براي همه 
  خودروها

2/75  8/75  6/76  5/77  9/78  

  . صندلی نباشد 9 خوروهایی که به منظور حمل مسافر بوده و با احتساب راننده دربرگیرنده بیش از ٭
  

  ٭٭ N1 نتایج تحلیل صداي عبوري براي خودروهاي کالس -3جدول 
  

    ~  0 . 75  وع خودرون
 )L ≤ X ( P  

80 . 0  ~    
 )L ≤ X( P  

85 . 0  ~    
 )L ≤ X( P  

90 . 0   ~   
 )L ≤ X( P  

95 . 0 ~    
 )L ≤ X ( P  

  5/82  3/82  2/82  1/82  82  پیکان پیکاپ
  1/78  7/77  5/77  4/77  2/77  نیسان پیکاپ

  9/77  8/77  7/77  6/77  5/77  2000مزدا 
  9/75  8/75  7/75  6/75  5/75  دوکابین ( GLDپاژن 

نتیجه کلی براي همه 
  خودروها

3/79  8/79  3/80  9/80  8/81  

 تن که در ایـن پـژوهش گـروه    85/3ماکزیموم جرم مجاز کمتر از  با 0گیرند   خودروهایی که براي مقاصد حمل کاال مورد استفاده قرار می ٭٭
  . تن بررسی شده است 2 جرم کمتر از N1خودروهاي 
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  N1 و M1  نتایج تحلیل سطح صوت اگزوز براي خودرو هاي کالس -4جدول  
  

    ~  0 . 75  نوع خودرو
 )L ≤ X ( P  

80 . 0  ~   
 ) L ≤ X( P  

85 . 0  ~    
 )L ≤ X( P  

90 . 0  ~    
 )L ≤ X( P  

95 . 0  ~    
 )L ≤ X ( P  

  9/79  5/79  2/79  9/78  7/78  زانتیا
  GLX(   4/77  7/77  0/78  3/78  9/78( پراید 
  DM(   6/78  9/78  2/79  5/79  1/80( پراید 

  9/79  5/79  2/79  9/78  7/78  141سایپا 
  8/80  6/80  5/80  5/80  4/80  کاروان

  1/83  5/82  1/82  7/81  4/81  پژو پارس
  3/82  9/81  6/81  4/81  2/81  405پژو 
  0/82  6/81  3/81  0/81  8/80  206پژو 
  RD  4/84  6/84  8/84  1/85  5/85پژو 

  3/84  9/83  6/83  4/83  2/83  سمند
  i 1600  8/88  0/89  3/89  6/89  0/90پیکان 

  9/85  5/85  3/85  2/85  0/85  پیکان پیکاپ
  2/79  9/78  7/78  6/78  5/78  نیسان ماکسیما
  2/85  9/84  7/84  6/84  5/84  نیسان رونیز
  8/87  2/87  8/86  5/86  2/86  نیسان پیکاپ
  91  0/90  8/89  4/89  1/89  نیسان سرانزا

  PK  5/92  7/92  9/92  2/93  6/93رنو 
  3/79  1/79  0/79  9/78  8/78  323مزدا 
  9/87  5/87  2/87  9/86  7/86  2000مزدا 

دو  ( GLDپاژن 
  )کابین 

82  1/82  2/82  3/82  5/82  

نتیجه کلی براي همه 
  خودروها

9/84  6/85  4/86  5/87  0/89  
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    نتایج تحلیل سطح صوت بوق خودروها-5جدول  
  

    ~  0 . 75  نوع خودرو
 )L ≤ X ( P  

80 . 0   ~   
 )L ≤ X( P  

85 . 0  ~    
 )L ≤ X( P  

90 . 0  ~    
 )L ≤ X( P  

95 . 0 ~   
 ) L ≤ X ( P  

  1/88  1/89  8/89  3/90  8/90  زانتیا
  GLX(   9/85  6/85  2/85  2/85  0/84( پراید 
  DM(   0/85  8/84  5/84  2/84  8/83( پراید 

  5/85  2/86  6/86  0/87  3/87  141سایپا 
  8/85  8/86  5/87  0/88  5/88  کاروان

  6/90  4/91  9/91  3/92  6/92  پژو پارس
  1/87  3/87  5/87  7/87  8/87  405پژو 
  0/90  5/90  8/90  0/91  3/91  206پژو 
  RD  5/86  0/86  5/85  8/84  8/83پژو 

  4/87  2/88  7/88  1/89  5/89  سمند
  i 1600  9/88  2/88  4/87  4/86  0/85پیکان 

  7/81  9/82  8/83  5/84  0/85  پیکان پیکاپ
  5/92  1/93  5/93  8/93  1/94  نیسان ماکسیما
  4/94  8/94  195  3/95  5/95  نیسان رونیز
  5/91  4/92  9/92  4/93  8/93  نیسان پیکاپ
  0/93  5/93  8/93  1/94  3/94  نیسان سرانزا

  PK  99/84  5/84  1/84  6/83  8/82رنو 
  0/94  8/94  3/95  8/95  2/96  323مزدا 
  2/92  5/93  4/94  2/95  8/95  2000مزدا 

دو  ( GLDپاژن 
  )کابین 

6/91  1/91  6/90  9/89  9/88  

نتیجه کلی براي همه 
  خودروها

8/88  1/88  2/87  2/86  6/84  
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  گیري  بحث و نتیجه
از آنجا که فرایند تدوین و استخراج اسـتاندارد، فراینـدي            

هاي آن شناسایی و بررسـی     اي است یکی از اولین گام      پله
زیرا در غیـر ایـن صـورت اسـتفاده از           . توضع موجود اس  

ها بـه دلیـل شـرایط        استانداردهاي تدوین شده سایر کشور    
متفاوت، چه از نظر بستر تدوین و اجراي اسـتاندارد و چـه     

جوامـع قابلیـت   ... هاي اجتماعی، فرهنگی و از نظر ویژگی  
اجــرا نخواهــد داشــت و بــه دلیــل عــدم واقــع بینــی و        

با توجه به این پـیش      . اهد آمد خوانی، به عمل در نخو     ناهم
و دســتیابی در مــدت  نیازهــا، اســتاندارد زیــر جهــت اجــرا

ــا آهنگــی مناســب و فراینــدي    زمــانی معقــول و منطقــی ب
 توجه به اینکـه نتـایج حاصـل    اب. شود هماهنگ پیشنهاد می  

هاي انجام شده، معیار تعیین حدود مجـاز سـطح           از آزمون 
رداتـی، در هـر    صوت تمامی خودروهاي تولید داخل و وا      

هــاي عبــوري، اگــزوز و بــوق هــستند، در  یـک از آزمــون 
) جامعـه آمـاري کـل خودروهـا       (هاي انجـام شـده       بررسی

. جامعه آماري قابل قبول باید مربوط به دیـدگاه دوم باشـد   
دست آمده از ایـن      هاي به  رو با توجه به نتایج تحلیل      از این 

صورت  توان حدود مجاز سطح خودروها را به دیدگاه، می
  . پیشنهاد کرد6جدول 

مقادیر پیـشنهادي مربـوط بـه معیـار      6بر اساس جدول    
 درصــد اســت کــه مقــادیر مجــاز بــراي جــایگزینی در 85

  : خواهد بود بدین صورت استاندارد اروپا، 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

، در M1  ســطح صــورت مجــاز خودروهــاي کــالس  •
 EEC / 157/ 70آزمون صداي عبوري مطابق رویـه        

  . استA (B d 70(برابر 
، در N1  ســطح صــورت مجــاز خودروهــاي کــالس  •

 EEC / 157/ 70آزمون صداي عبوري مطابق رویـه        
  . استA (B d 80(برابر 

، N1 و   M1 سطح صورت مجاز خودروهـاي کـالس         •
 EEC /157/70در آزمون صداي اگزوز مطابق رویه       

  . استA (B d 86(برابر 
 اقل سطح صوت بوق خـودرو، درآزمـون صـداي        حد •

 مطـــابق رویـــه  ) بـــوق (وســـایل هـــشدار دهنـــده    
EEC/388/70   برابر )A (B d 87    و حد اکثر آن )A (

B d 112 است  .  
با توجه به میانگین صداي هر یک از خودروهایی که           
مورد آزمون قرار گرفته اند، مقـادیر اسـتاندارد پیـشنهادي           
ــه و در مــورد صــداي عبــوري،    مــورد مقایــسه قــرار گرفت

ي بوق، میزان تطبیق آنـان بـا حـدود          صداي اگزوز و صدا   
مجاز بررسی شده است که با توجه بـه حـدود ارائـه شـده           

خودروهایی کـه مقـادیر   ) % La (توسط تحلیلهاي آماري 
میانگین سطح صوت آنها در آزمون مربـوط، پاسـخگوي          

  . مقادیر مجاز ارائه شده نیست مشخص شده اند
  

  N1 و M1  حدود مجاز سطح صداي عبوري ، اگزوز و بوق خودروهاي کالس -6جدول  
  

  حــدود مجــــاز
  آزمون صداي عبوري

  
La% 

 N1کالس   M1کالس 
  آزمون صداي بوق  اگزوز آزمون صداي

L75% 75  79  85  89  
L80% 76  80  86  88  
L85% 77  80  86  87  
L90% 78  81  88  86  
L95% 79  82  89  85  
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