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مقدمه:
سابقه ی صنعت خودرو در کشور عزیزمان ایران به بیش از 
50 سال می رسد. سال های سال صنعت گران و متخصصان 
و مهندسان زیادی در تالش بوده اند، هستند و خواهند بود 
تا با پشتکار و همت عالی و هم چنین خالقیت فردی بتوانند 
گامی مؤثر در راستای ارتقای صنعت خودرو، باال بردن و 
تقویت کیفی و کمی محصوالت خودرویی و صنایع وابسته 
بردارند. در این راستا جدا از فضایی مناسب و درخور 
برای آماده سازی، طراحی و پرورش ایده های خالقانه، همواره 
محیطی برای ایجاد و آزمایش این گونه مسائل موردنیاز است. 
درحال حاضر طیف گسترده ای ازاین گونه فعالیت ها در فضاهای 
سربسته، در محیطی با شرایط خاص آزمایشگاهی و کارگاهی 
انجام می پذیرند و صدالبته که سال های طوالنی ست به لطف 
مهندسان و متخصصان داخلی، زیرساخت ها و آزمایشگاه های 

خوب و مجهزی ایجادشده و فعال هستند.
این در حالی ست که در کنار چنین آزمون هایی که به بررسی 
بخش های گوناگون خودرو در مقطع های مختلف طراحی، 
ساخت نمونه ی اولیه)1(، پیش تولید، تولید و پس ازآن می پردازد، 
همواره آزمون هایی هستند که می باید در محیط واقعی یعنی 

روی سطح خیابان و جاده موردسنجش قرار گیرند.

تا دهه ی 1920 میالدی آزمایش خودرو در جاده های شهری 
و جاده های کشوری انجام می شد؛ اما چون خودرو به طور 
فزاینده، تبدیل به یک وسیله ی نقلیه ی مهم حمل ونقل شد و 
جاده ها پر از خودرو شدند، ادامه ی روش گذشته برای آزمایش 
خودروها، در مکان های عمومی خیلی خطرناک بود. عالوه بر 
این، تولیدکنندگان خودرو نگران دیده شدن خودروها توسط 
مردم بودند، درزمانی که هنوز در مرحله ی آزمایشی هستند. 
“رقیبان ممکن است فرصتی برای سرقت اسرار تجاری داشته 
باشند یا ممکن است روزنامه نگاران به مدل های آینده خیلی از 
نزدیک نگاه کنند”. در سال 1924 میالدی، جنرال موتور مرکز 
آزمون جاده ای Milford را راه اندازی کرد. این اولین مرکز 
آزمون جاده ای در جهان بود. زمین اصلی شامل یک حلقه ی 
بزرگ با محیط تقریباً کمتر از 6/4 کیلومتر بود، به عالوه یک 
خط مستقیم. کل امکانات فقط در زمینی به مساحت 1/125 
هکتار )4/6 کیلومترمربع( قرار داشت. در سال 1928 میالدی 
جنرال موتور، جزوه ای را در مورد مرکز آزمون منتشر کرد 
و درواقع شروع ایجاد استاندارد برای آزمون های خودرو شد. 
دیگر تولیدکنندگان نیز مانند فورد از سال 1925 میالدی 
فعالیت خود را درزمینه ی آزمون جاده ای شروع کردند. پس ازآن 
دیگر تولیدکنندگان خودرو نیز اقدام به ایجاد مرکزهای آزمون 
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کردند. امروز تقریباً تمامی تولیدکنندگان خودرو و حتی برخی 
تولیدکنندگان قطعه های خودرو و تایر به طور مستقل دارای مرکز 
آزمون جاده ای هستند و البته شرکت هایی نیز وجود دارند 
که خودشان تولیدکننده نیستند و صرفاً مرکزهایی را برای 
استفاده ی تولیدکنندگان خودرو و دیگر شرکت های قطعه سازی 

مربوط ایجاد کرده اند.
در طی سال های اخیر، چند شرکت خودروسازی و تایرسازی 
ایرانی نیز برحسب نیاز به صورت پراکنده و بسیار ناقص 
توانسته اند برخی از این آزمون ها را انجام دهند. هم چنین با 
ایجاد روابط همکاری با مرکزهای آزمون هایی در خارج از 

کشور، هدف های موردنیاز خود را برآورده کنند.
نکته ی قابل تأمل در بررسی تمامی این شرکت ها و مرکزها این 
است که متأسفانه تا به امروز مرکزی که بتواند این گونه نیازهای 
صنعت خودرو و تایر را به صورت جامع و کامل برآورده کند، 
در ایران وجود نداشته است؛ بنابراین ایجاد مرکزی با عنوان مرکز 
آزمون جاده ای خودرو در ایران، به منظور برآورده کردن طیف 
گسترده ای از نیاز خودروسازان داخلی و جلوگیری از تحمیل 
هزینه های هنگفت ارزی برای انجام آزمون ها در خارج از کشور، 
امری ضروری به نظر می آید. هم چنین نزدیکی و دسترسی آسان 
به چنین مرکزی باعث ارتقای کیفیت تولید می شود که اجازه 
می دهد تولیدکننده در هر مرحله از طراحی خود، توان هرگونه 

آزمون کمی و کیفی را داشته باشد. شکل )1( نقشه ی مادر)1( 
سایت را روی نقشه هوایی سایت نشان می دهد.

از  پسکیلومتر  یک ،فشافویه( آباد حسناز  پسقم ) -اتوبان تهران 16برای دسترسی به محل پروژه، در کیلومتر 
از طی کردن مسافتی  پساحداث کنارگذر جنوبی تهران شده و  درحالوارد مسیر  زیرگذراز  ،حافظیه بنزین پمپ

 ی نمای جاده ،(9). عکس شویم میدسترسی میدان آزمون  ی وارد جاده ،کیلومتری از خروجی راست کنارگذر 8
 .دهد میدسترسی به سایت را نشان 

 

 Master Plan Design طراحی کلی مرکز -1 شکل

 شده انجامهای  فعالیت

شامل امور عمرانی و فنی مهندسی  ی باره( درای جادهی این شرکت )مرکز ملی آزمون ها فعالیت ترین مهم تاکنون
های  راهشناسی، شناخت اقلیم منطقه، طراحی  ی زمینها آزموناعم از  ،های الزم انتخاب زمین مناسب و آزمایش

خودرو و نیز  برای آزمون اسبایجاد محیطی من منظور به ،ها هدسترسی به محل پروژه و درنظر گرفتن تمامی جنب
عکس هوایی از  (8)ی  تصویر شماره در اختیار قرار دادن این مجموعه در خدمت صنعت خودرو کشور بوده است.

 .دهد میرا نشان  ای جادهمحل آزمون 

 

 دسترسی به میدان آزمون ی جاده -2 شکل 

شکل 1- طراحی کلی مرکز)2(

IPGC شرکت آزمون جاده ای خودرو
مشخصات کلی

شرکت آزمون جاده ای خودرو در سال 1382 با هدف هایی 
بلندمدت تأسیس شد، ولی به علت شرایط و مشکل های بسیاری، 
فعالیت های تعریف شده ِ شرکت، پس  از انتخاب محل پروژه 
در همان سال اول، از سال 1394 به طورجدی و به صورت 
منسجم و در راستای هدف های مشخص شده، شروع و 
درحال انجام است. تأمین کنندگانی که به عنوان سهام دار، شرکت 
را در پیشبرد هدف هایش حمایت مالی می کنند، عبارت اند از: 
ایران خودرو، سایپا، گروه بهمن، آرتاویل تایر و شرک بازرسی 

.)ISQI( کیفیت و استاندارد ایران
برای دسترسی به محل پروژه، در کیلومتر 46 اتوبان 
تهران- قم )پس از حسن آباد فشافویه(، یک کیلومتر پس 
از پمپ بنزین حافظیه، از زیرگذر وارد مسیر درحال احداث 
کنارگذر جنوبی تهران شده و پس از طی کردن مسافتی 3 
کیلومتری از خروجی راست کنارگذر، وارد جاده ی دسترسی 
میدان آزمون می شویم. شکل )2(، نمای جاده ی دسترسی به 

سایت را نشان می دهد.
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 .دهد میرا نشان  ای جادهمحل آزمون 

 

شکل 2- جاده ی دسترسی به میدان آزمون دسترسی به میدان آزمون ی جاده -2 شکل 

فعالیت های انجام شده
تاکنون مهم ترین فعالیت های این شرکت )مرکز ملی آزمون 
جاده ای( درباره ی امور عمرانی و فنی مهندسی شامل انتخاب 
زمین مناسب و آزمایش های الزم، اعم از آزمون های زمین شناسی، 
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شناخت اقلیم منطقه، طراحی راه های دسترسی به محل پروژه 
و درنظر گرفتن تمامی جنبه ها، به منظور ایجاد محیطی مناسب 
برای آزمون خودرو و نیز در اختیار قرار دادن این مجموعه 
در خدمت صنعت خودرو کشور بوده است. شکل )3( عکس 

هوایی از محل آزمون جاده ای را نشان می دهد.
 

 

 آزمون عملکردی ی تصویر هوایی از محل میدان آزمون و جاده -3 شکل

ن داخلی و خارجی ادراختیار مشاور ،ای جادهامور طراحی مرکز ملی آزمون  برای شده انجام های همطالع چنین هم
 .شدآن فازهای بعدی طرح اقدام  در پیو نسبت به طراحی در فازهای مطالعاتی و  قرار داده

های اداری و فضاهای جانبی نیز  نیاز به فضای سبز، ساختمان ،آینده مأموریتانداز این مرکز و  چشمبا توجه به 
توسط مشاور خارجی  شده طراحیاصلی  ی های الزم در نقشه شد )جانمایی احساس می در موقعیت پروژه

پیمانکاران  اکنون همفنی شرکت این امر نیز انجام پذیرفت و  گروهبه دست  این امر .مجموعه وجود داشت(
زیر نظر  ،و فضاها (1)شکل  ها ساختمان گونه ها برای این انجام عملیات عمرانی زیرساخت در حالمجموعه 

 .هستند ای جادهمرکز آزمون  ی ن مقیم در محل پروژهامهندس

 

 طرح فضای اداری -4شکل

بر بودن  در محل احداث پروژه، با توجه به زمان ای جادهی ها آزمونهای مجموعه  زیرساخت پیشبردعالوه بر 
داران و  ، تصمیم سهاماستی گوناگون ها آزمونتخصصی  ی اجرای کل این مجموعه که متشکل از هفده جاده

شکل 3- تصویر هوایی از محل میدان آزمون و جاده ی آزمون عملکردی

هم چنین مطالعه های انجام شده برای امور طراحی مرکز ملی 
آزمون جاده ای، دراختیار مشاوران داخلی و خارجی قرار داده 
و نسبت به طراحی در فازهای مطالعاتی و در پی آن فازهای 

بعدی طرح اقدام شد.
با توجه به چشم انداز این مرکز و مأموریت آینده، نیاز به 
فضای سبز، ساختمان های اداری و فضاهای جانبی نیز در 
موقعیت پروژه احساس می شد )جانمایی های الزم در نقشه ی 
اصلی طراحی شده توسط مشاور خارجی مجموعه وجود 
داشت(. این امر به دست گروه فنی شرکت این امر نیز انجام 
پذیرفت و هم اکنون پیمانکاران مجموعه در حال انجام عملیات 
عمرانی زیرساخت ها برای این گونه ساختمان ها )شکل 4( و 
فضاها، زیر نظر مهندسان مقیم در محل پروژه ی مرکز آزمون 

جاده ای هستند.
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شکل 4- طرح فضای اداری

عالوه بر پیشبرد زیرساخت های مجموعه آزمون های جاده ای 
در محل احداث پروژه، با توجه به زمان بر بودن اجرای کل 
این مجموعه که متشکل از هفده جاده ی تخصصی آزمون های 
گوناگون است، تصمیم سهام داران و هیأت مدیره ی شرکت بر آن 
شد که در زمان اجرای زیرساخت های اصلی مجموعه، بخشی 
از این پروژه با درجه ی اهمیت ملی- که آزمون های اساسی تر 
از بخش های تخصصی را هم زمان و به طور یکجا شامل 
می شود- در دستور کار قرارگرفته شود. ازاین رو هم اینک 
پیمان کار، دستگاه نظارت و هم چنین دفتر فنی مقیم شرکت 
آزمون جاده ای، مشغول عملیات عمرانی برای ساخت و احداث 
جاده ای به نام PFT)1( یا همان جاده ی عملکردی )شکل 5( که 
جاده ی شماره ی 2، از مجموعه ی 17 جاده ای مرکز است، 
هستند. این همان بخش از طرح، به منظور برون رفت از این 
نیاز، اساسی تر از آزمون های جاده ای ست که با سرعت بیشتر و 
با الویت باالتر درحال اجرا است تا هم درحین ایجاد جاده های 
تخصصی آزمون های جاده، نیاز اساسی صنعت خودرو کشور 
برطرف شود و هم به این صورت بخشی از هزینه های ساخت 

مابقی پروژه تأمین شود.

 1. Performance Track                             2. Performance Track

 ی ی از این پروژه با درجهشبخهای اصلی مجموعه،  شرکت بر آن شد که در زمان اجرای زیرساخت ی مدیره تأهی
در دستور  -شود میشامل  یکجا طور بهزمان و  های تخصصی را هم بخشتر از  ی اساسیها آزمونکه  -ملی اهمیت

دفتر فنی مقیم شرکت آزمون  چنین همکار، دستگاه نظارت و  پیمان اینک هم رو ازاینشود.  قرارگرفتهکار 
یا  Performance Track( PFT(به نام  ای جادهساخت و احداث  برایمشغول عملیات عمرانی  ،ای جاده

این  .هستند مرکز است، ای جاده 01ی  از مجموعه، 9 ی شماره ی که جاده (0عملکردی )شکل  ی همان جاده
که با سرعت بیشتر و با  ست ای جادهی ها آزمونتر از  اساسی ،رفت از این نیاز برون منظور به ،همان بخش از طرح

نیاز اساسی صنعت  ،ی جادهها آزمونهای تخصصی  تا هم درحین ایجاد جاده استاجرا  درحالالویت باالتر 
 شود. تأمینهای ساخت مابقی پروژه  بخشی از هزینهبه این صورت شود و هم  برطرفخودرو کشور 

. بدین منظور با ست ای جادهآزمون  ی در طرح مجموعه شده طراحیهای اصلی  عملکردی یکی از جاده ی جاده
طراحی و  ی و درزمینه است شده تأسیسمیالدی  0201شرکت ابرمایر آلمانی که در سال  -خارجیکمک مشاور 

در دستور  (PFT)عملکردی  ی طراحی جاده -ای درازمدت دارد سابقه زیست محیطجاده و  ساخت ساختمان،
شامل چند بخش  وبرگشت رفتمتر در دو مسیر  95عرض  کیلومتر و 0/1کار قرار گرفت. این جاده به طول 

 ی بدنه چنین همی نوفه، ها آزمونی دینامیکی، ها آزمونآزمون ترمز با شرایط گوناگون،  ی ، منطقهاستاصلی 
 .استی انتهایی با عملکرد پیچیدن خودرو با سرعت زیاد ها اصلی برای حرکت با سرعت باال و حلقه

 

 Performance Trackعملکردی  ی جاده -5رسم توضیحی 

متر  955مسیری به طول  ها آنترین  که مهم استمتفاوت  های مسیر با سطح 8آزمون ترمز متشکل از  ی منطقه
 با سرامیکی با ضریب اصطکاک پایین ،سازی شرایط برف و یخ شبیه منظور به این مسیر .متر است 1در عرض 
در این منطقه  چنین هم. (6)شکل  شود میخیس روی آن انجام  صورت بهآزمون ترمز  و شود میپوشیده 

گیرد. تمامی  سی شرایط تایر نیز انجام میربرای بر ،آزمون ترمز روی اسفالت خیس و 0ی نوع صفر، نوع ها آزمون
پذیرد. این  ، انجام میدرآمدهنیز  ISIRIاستاندارد  صورت بهالمللی که برخی  بر اساس استانداردهای بین ها آزمون

 .استو ...  R13 , R13H, ISO 26731استانداردها شامل 

شکل 5- جاده ی عملکردی)2( 
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جاده ی عملکردی یکی از جاده های اصلی طراحی شده در 
طرح مجموعه ی آزمون جاده ای ست. بدین منظور با کمک مشاور 
خارجی- شرکت ابرمایر آلمانی که در سال 1958 میالدی 
تأسیس شده است و درزمینه ی طراحی و ساخت ساختمان، 
جاده و محیط زیست سابقه ای درازمدت دارد- طراحی جاده ی 
عملکردی )PFT( در دستور کار قرار گرفت. این جاده به طول 
4/5 کیلومتر و عرض 20 متر در دو مسیر رفت وبرگشت 
شامل چند بخش اصلی است، منطقه ی آزمون ترمز با شرایط 
گوناگون، آزمون های دینامیکی، آزمون های نوفه، هم چنین بدنه ی 
اصلی برای حرکت با سرعت باال و حلقه های انتهایی با عملکرد 

پیچیدن خودرو با سرعت زیاد است.
منطقه ی آزمون ترمز متشکل از 3 مسیر با سطح های متفاوت 
است که مهم ترین آن ها مسیری به طول 200 متر در عرض 
4 متر است. این مسیر به منظور شبیه سازی شرایط برف و 
یخ، با سرامیکی با ضریب اصطکاک پایین پوشیده می شود و 
آزمون ترمز به صورت خیس روی آن انجام می شود )شکل 6(. 
هم چنین در این منطقه آزمون های نوع صفر، نوع 1 و آزمون 
ترمز روی اسفالت خیس، برای بررسی شرایط تایر نیز انجام 
می گیرد. تمامی آزمون ها بر اساس استانداردهای بین المللی که 
برخی به صورت استاندارد ISIRI نیز درآمده، انجام می پذیرد. 
این استانداردها شامل R13 ،R13H ،ISO 26731 و ... است.

 

 آزمون ترمز ی طرح منطقه -6 شکل

و  R51استاندارد  اساسبر  (1)شکل  ی سطح نوفهها آزمونی نیز برای انجام ا هطقطور که اشاره شد من همان
 فرمان، مرکز ، رفتارتغییر مسیر ناگهانیی  ضربه ای، ورود سینوسی، ورود پله مانندی دینامیکی ها آزمون

 )Ride Comfort(، رهواری رمزگیریت هنگام پیچ سرِ خودرو تعادل مستقیم، مسیر در خودرو ماندگاری
 EECبر اساس فرمان، نیروی فرمان، برگشت فرمان  های رتعاشای ها آزمونین(، به سرنش هشدوارد های رتعاش)ا

 .(1تصویر )است  ایجادشده ها آزمونانجام این  آسانی منظور به ،منطقه یا سطح دینامیکی و غیره وجود دارد.

 

 ISO Noise (R51)آزمون نوفه  ی طرح منطقه -7 شکل

شکل 6- طرح منطقه ی آزمون ترمز

همان طور که اشاره شد منطقه ای نیز برای انجام آزمون های 
سطح نوفه )شکل 7( بر اساس استاندارد R51 و آزمون های 
دینامیکی مانند ورود سینوسی، ورود پله ای، ضربه ی تغییر 
مسیر ناگهانی، رفتار مرکز فرمان، ماندگاری خودرو در مسیر 
مستقیم، تعادل خودرو سِر پیچ هنگام ترمزگیری، رهواری)1( 
)ارتعاش های واردشده به سرنشین(، آزمون های ارتعاش های 
فرمان، نیروی فرمان، برگشت فرمان بر اساس EEC و غیره 
وجود دارد. منطقه یا سطح دینامیکی، به منظور آسانی انجام 

این آزمون ها ایجادشده است )شکل 8(.
 

 

 آزمون ترمز ی طرح منطقه -6 شکل

و  R51استاندارد  اساسبر  (1)شکل  ی سطح نوفهها آزمونی نیز برای انجام ا هطقطور که اشاره شد من همان
 فرمان، مرکز ، رفتارتغییر مسیر ناگهانیی  ضربه ای، ورود سینوسی، ورود پله مانندی دینامیکی ها آزمون

 )Ride Comfort(، رهواری رمزگیریت هنگام پیچ سرِ خودرو تعادل مستقیم، مسیر در خودرو ماندگاری
 EECبر اساس فرمان، نیروی فرمان، برگشت فرمان  های رتعاشای ها آزمونین(، به سرنش هشدوارد های رتعاش)ا

 .(1تصویر )است  ایجادشده ها آزمونانجام این  آسانی منظور به ،منطقه یا سطح دینامیکی و غیره وجود دارد.

 

شکل 7- طرح منطقه ی آزمون نوفه ISO Noise (R51)  )R51( ISO Noiseآزمون نوفه  ی طرح منطقه -7 شکل

 

 Dynamic Platformبستر دینامیکی  ی جاده ی منطقه -8 شکل

 ارائه قابلو خدمات  بلندمدتو  مدت کوتاه انداز چشم

 تمام کردناست. این فاز شامل  مدنظربرداری از فاز اول طراحی  که ابتدا بهره ست ای گونه به پیشرو ی برنامه
، های اداری طراحی و ساخت ساختمان عملکردی، ی در جاده ها آزمونعملکردی، برگزاری  ی ساخت جاده

 دسترسی به مجموعه و شناساندن مجموعه به بازار ایران و منطقه است. ی سازی و ایجاد جاده محوطه

سرعت باال،  ی و نیاز صنعت که متشکل از جاده بندی اولویتهای دیگر به ترتیب  دوم ایجاد جادهی  در مرحله
آزمون  ی دارد، جاده گوناگون های حمسیر با سط 1مون ترمز که بیش از آز ی آزمون نوفه، جاده ی ویژه ی جاده

 صورت بهها  . تمامی این جادهاستدیگر  ی ی داخلی و چندین جاده راحتی سفر و سطح نوفه ی دوام/ ثبات، جاده
نیز توسط دفتر فنی و مهندسی شرکت به کمک  ها آنتدریجی طراحی جزییات  صورت بهاند که  شده طراحیکلی 

 آمد. درخواهدا اجر ی مشاورین خارجی انجام و به مرحله

. بخش اول مربوط به شود میخودرو به دو گروه عمده تقسیم  ای جادهآزمون  ی در مجموعه ارائه قابلخدمات 
 هاست. پژوهشست و گروه دوم در راستای  ای جاده گوناگونی ها آزمونبرگزاری 

نعت خودرو، در فاز اول نیاز صتر  ورده کردن هرچه سریعبرای برآ ،ای جادهشد، شرکت آزمون  گفتهطور که  همان
 ها آزمونای در آن فراهم است. این  ی گستردهها آزمونکه قابلیت انجام  منظوره را ایجاد کردچند ای جادهخود، 
آزمون سطح  ؛ترمز و متعلقات آن است ی عملکردیها آزمونای کامل از  آزمون ترمز که مجموعه :از اند عبارت

شکل 8- منطقه ی جاده ی بستر دینامیکی)2(

چشم انداز کوتاه مدت و بلندمدت و خدمات قابل ارائه
برنامه ی پیشرو به گونه ای ست که ابتدا بهره برداری از فاز اول 
طراحی مدنظر است. این فاز شامل تمام کردن ساخت جاده ی 
عملکردی، برگزاری آزمون ها در جاده ی عملکردی، طراحی و 

 1. Ride Comfort                               2. Dynamic Platform
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ساخت ساختمان های اداری، محوطه سازی و ایجاد جاده ی 
دسترسی به مجموعه و شناساندن مجموعه به بازار ایران و 

منطقه است.
در مرحله ی دوم ایجاد جاده های دیگر به ترتیب اولویت بندی 
و نیاز صنعت که متشکل از جاده ی سرعت باال، جاده ی 
ویژه ی آزمون نوفه، جاده ی آزمون ترمز که بیش از 8 مسیر 
با سطح های گوناگون دارد، جاده ی آزمون دوام/ ثبات، جاده ی 
راحتی سفر و سطح نوفه ی داخلی و چندین جاده ی دیگر 
است. تمامی این جاده ها به صورت کلی طراحی شده اند که 
به صورت تدریجی طراحی جزییات آن ها نیز توسط دفتر فنی 
و مهندسی شرکت به کمک مشاوران خارجی انجام و به 

مرحله ی اجرا درخواهد آمد.
خدمات قابل ارائه در مجموعه ی آزمون جاده ای خودرو به دو 
گروه عمده تقسیم می شود. بخش اول مربوط به برگزاری 
آزمون های گوناگون جاده ای ست و گروه دوم در راستای 

پژوهش هاست.
همان طور که گفته شد، شرکت آزمون جاده ای، برای برآورده 
کردن هرچه سریع تر نیاز صنعت خودرو، در فاز اول خود، 
جاده ای چندمنظوره را ایجاد کرد که قابلیت انجام آزمون های 
گسترده ای در آن فراهم است. این آزمون ها عبارت اند از: 
آزمون ترمز که مجموعه ای کامل از آزمون های عملکردی ترمز 
و متعلقات آن است؛ آزمون سطح نوفه ی خودرو؛ آزمون های 
هدایت پذیری فرمان و خودرو؛ و هم چنین آزمون های عملکردی 
خودرو اعم از شتاب، سرعت و.... آزمون های مطرح شده بر 
اساس استانداردهای خودرو و در راستای دست یابی به شرایط 

استاندارد.
فعالیت های پژوهشی شرکت نیز به شکلی ست که با همکاری 
اداره ی استاندارد ایران، به بررسی و به روزرسانی استانداردهای 
مربوط به خودرو می پردازد. شرکت درعین حال درنظر دارد 
درباره ی پژوهش های انجام شده بر روی قطعه های خودرو، در 

راستای بهینه سازی و باال بردن کیفیت قطعه ها گام بردارد.
در این مجموعه باتوجه به حضور گسترده و فعال صنعت 
تایر در ایران و پیشرفت های بزرگ علمی و عملی در تولید 
تایر، برگزاری آزمون های مربوط به تایر نیز مدنظر قرارگرفته 
شده است، به گونه ای که تولیدکنندگان تایر- البته آن دسته از 
تولیدکنندگانی که نسبت به انجام آزمون مبادرت کرده اند و 
تجهیزات الزم اعم از زمین و لوازم آزمون را ندارند- بتوانند 
آزمون های موردنیاز خود را انجام دهند. درحال حاضر بخش 
عمده ای از پژوهش های صنعت تایر در مجموعه های سربسته 
و فضاهای آزمایشگاهی داخلی انجام می شود. آن دسته از 
آزمون های تایر که بر روی جاده باید اجرا شود، نیاز به 
امکاناتی دارد که شاید تولیدکنندگان تایر نتوانند برای مرکز 
خود به صورت مجزا تهیه کنند؛ ازاین رو شرکت آزمون جاده ای 
خودرو بر اساس استانداردهای موجود صنعت تایر سعی 
دارد تجهیزات و از همه مهم تر جاده ی موردنیاز برای برگزاری 
آزمون تایر را فراهم و آماده ی بهره برداری کند. تولیدکنندگان 
خارجی و مطرح تایر جهان مانند میشلن و کنتیننتال، مرکز 
آزمون منحصربه فردی برای خود دارند که عالوه بر آزمون های 
تایر، خدماتی را برای آزمون خودرو به تولیدکنندگان خودرو 

ارائه می دهند.
آینده ی مرکز آزمون جاده ای به سمتی در حرکت است که 
ابتدا با بهره گیری از مجموعه ی حاضر بستر مناسبی برای 
درآمدزایی ایجاد کند. پس ازآن با توجه به اولویت بندی شرایط 
و امکانات مجموعه، فازهای بعدی پروژه را فعال و در راستای 
ساخت و احداث جاده های دیگر قدم بردارد. دورنمایی که برای 
شرکت آزمون جاده ای می بینیم این است که با توجه به رشد 
روزافزون صنعت خودرو و تایر و هم چنین نیاز این صنایع به 
انجام آزمون که کامالً ضروری و الزامی ست، این شرکت بتواند 
 نیازهای داخلی و کشورهای خارجی منطقه و خودروسازانی که با 
خودروسازان داخلی ایران مشارکت می کنند را برطرف کند  

گزارش: هدف ها و امکانات شرکت آزمون جاده ای ...


