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نوفه ی تایر و نوفه ی خودرو؛ ضرورت، استانداردها و روش های اندازه گیری 
در میدان آزمون

ire Noise and Vehicle Noise; Necessity, Standards and Methods of 

Measurement on Test Track

واژه های کلیدی: نوفه ی ترافیک؛ نوفه ی تایر/جاده؛ تایر؛ نوفه ی خودرو؛ میدان آزمون؛ استاندارد تایر؛ روش موتورخاموش؛ 
گروه صنعتی بارز.

چکیده:

نوفه ی ترافیک شایع ترین مشکل زیست محیطی سالیان اخیر در اتحادیه ی اروپا است. در سرعت های پایین نوفه ی واحد قدرت 
و در سرعت های متوسط و باال نوفه ی تایر/جاده، نوفه ی غالب خودرو است. با رشد صنعت و ترافیک، اهمیت موضوع های 
زیست محیطی و جنبه ی اقتصادی موضوع نوفه، پیش بینی می شود نوفه ی تایر/جاده، یکی از بزرگ ترین چالش های 
زیست محیطی  جهان در دهه ی 2020 میالدی شود.  بر اساس مطالعه های پژوهشگاه TNO در هلند، منافع کاهش نوفه ی تایر 
)در حوزه ی سالمت، رفاه و ذخیره ی منابع مالی ( 30 برابر بیشتر از هزینه های آن است؛ بنابراین تدوین و اِعمال محدودیت های 
اجباری بر نوفه ی تایر/جاده و خودرو توسط سازمان های بین المللی آغازشده است. محدودیت های نوفه ی خودروها بسته به 
 ECE/Regulation 117 است. استانداردهای اروپایِی نوفه ی تایر/جاده در قالب آیین نامه ی dBA کالس خودرو، مقداری در بازه ی
برای اندازه گیری نوفه ی تایر/جاده، تشریح و رعایت محدودیت های  منتشرشده است. در این قانون، روش "موتور خاموش" 
 UNEC از سال 2012 میالدی اجباری شده است. اِعمال محدودیت های سخت تر توسط ،)C1 برای تایرهای Dba( گام دوم آن
در سال های 2020 و 2030 میالدی قابل پیش بینی است. درنتیجه می توان گفت تایرسازان و خودروسازان داخلی، برای 

پیشرو ماندن در عرصه ی رقابتی تولید، باید توسعه درزمینه ی نوفه را جزو اولویت های اساسی خود قرار دهند.
الزمه ی توسعه درزمینه ی نوفه ی ترافیک، تدوین استانداردهای جامع و داشتن امکانات اندازه گیری است. در ایران استاندارد 
نوفه ی خودرو INSO 4243، تدوین و در آن روش اندازه گیری و محدوده ی مجاز صدای خودرو، در حالت های “سرعت ثابت”، 
“شتاب ثابت” و “سکون” تشریح شده است؛ اما هنوز استاندارد ُپراهمیت نوفه ی تایر/جاده تدوین نشده است. گروه صنعتی 
بارز با احداث میدان آزمون و تهیه ی تجهیزات دقیق اندازه گیری نوفه ی تایر و خودرو، انجام آزمون های استاندارد نوفه را 
در کشور امکان پذیر ساخته است. بارز با فراهم آوردن بیش از 95 درصد شرایط استاندارد آزمون نوفه ی تایر/جاده، در 

آستانه ی تبدیل شدن به یک آزمایشگاه مرجع بین المللی ست.

علمی- فنی

نوع مقاله: پژوهشی
مصطفی ایران نژاد پاریزی)1( و عبدالرضا اوحدی همدانی)2(و*

1- تهران، خیابان آزادی، دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده ی مهندسی مکانیک
2- تهران، خیابان حافظ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده ی مهندسی مکانیک، آزمایشگاه تحقیقاتی آکوستیک

* عهده دار مکاتبات:      a_r_ohadi@aut.ac.ir                                 تاریخ دریافت: 97/7/4                                     تاریخ پذیرش: 97/8/7

علمی- فنی: نوفه ی تایر و نوفه ی خودرو؛ ...



نشریه ی صنعت الستیک ایران/ شماره ی 91 60

مقدمه
امروزه برخی از صداهای موجود در محیط زندگی فرح بخش 
و مایه ی آرامش است؛ اما برخی صداها نه تنها آرامش بخش 
نیست، بلکه شدت و بسامد آن ها به گونه ای ست که موجب آزار 
گوش و روح و روان انسان می شود. این صداها را بانام نوفه 
می شناسیم. بی شک یکی از نوفه هایی که امروزه در منطقه های 
مختلف شهری و غیرشهری به گوش می رسد، سروصدای 
خودروهای در حال حرکت در خیابان ها و جاده ها، موسوم به 
نوفه ی ترافیک است. نوفه ی ترافیک به عنوان شایع ترین مشکل 
زیست محیطی سالیان اخیر در اتحادیه ی اروپا شناخته شده 

است.
در وسیله های نقلیه ی موتوری منابع مختلف نوفه وجود 
دارد که برآیند آن ها نوفه ی ترافیک را تشکیل می دهد ]1[. 
یکی از مهم ترین این منابع، صدای غلتش تایر خودرو روی 
سطح جاده است؛ که معموالً با عنوان نوفه ی تایر/جاده 
شناخته می شود. امروزه نوفه ی تایر/جاده و اقدام برای کاهش 
آن در رأس بحث های همایش ها و محفل های علمی نوفه در 
سراسر جهان قرارگرفته است. یک دلیل این امر اهمیت 
اقتصادی، صنعتی و زیست محیطی موضوع است. دلیل دیگر 
این  است که امروزه برای مردم روشن شده است که نوفه ی 
ترافیک، معضل اساسی بزرگ راه ها و جاده هاست ]2[؛ و 
برای رفع این مشکل، یا باید جلوی پیشرفت صنعت را 
گرفت! و یا این که برای کاهش نوفه ی تایر/جاده اقدام هایی 
انجام داد. با توجه به غیرعقالیی بودن جلوگیری از پیشرفت 
 صنعت، موضوع کاهش نوفه ی تایر/جاده بسیار اهمیت پیدا 

کرده است.
اگرچه در سال های اخیر، صنعت تولید تایر در ایران رشد 
چشم گیری داشته، اما کاهش نوفه ی تایر/جاده در ایران، بدون 
اغراق با پیشرفت محسوسی همراه نبوده است؛ اما همگام با 
رشد صنعت تایر و افزایش روزافزون اهمیت این موضوع، باید 

اقدام هایی برای بهبود نوفه ی تایر/جاده و به تبع بهبود نوفه ی 
ترافیک انجام شود.

سهم نوفه ی تایر/جاده از نوفه ی ترافیک
هر وسیله ی نقلیه ی موتوری هنگام کارکرد خود، از منابع 
گوناگونی نوفه تولید می کند. منابع نوفه ی خودرو را به طورکلی 

به سه دسته تقسیم می کنند ]3[:
نوفه ی واحد قدرت )مربوط به موتور، پروانه، اگزوز و   -1

واحد انتقال قدرت(
نوفه ی آیرودینامیک )ناشی از جریان مغشوش هوا در   -2

اطراف و داخل خودرو(
نوفه ی تایر/جاده.  -3

 اوایل دهه ی 1980 میالدی فعالیت های مرتبط با کاهش 
نوفه ی خودرو، روی واحد قدرت خودرو متمرکز بود. از 
اواخر دهه ی 80 میالدی با کاهش چشم گیر منابع نوفه ی واحد 
قدرت خودرو، تایر عمده ترین منبع ایجاد نوفه در خودروها 
شد ]1[. به طور خالصه می توان گفت در سرعت های پایین، 
نوفه ی واحد قدرت و در سرعت های باال، نوفه ی تایر/جاده 
نوفه ی غالب خودرو است و یک سرعت مشخص به نام 
وجود دارد که در آن سهم هر یک از این  "سرعت عبور" 

نوفه ها تقریباً با هم برابر است. سرعت عبور در حالت رانندگی 
با سرعت ثابت، حدود 40 تا km/h 50 برای سواری و 
60 تا km/h 70 برای کامیون بیان شده است ]2[. امروزه ما 
می دانیم که در شرایط کنونی سرعت عبور بسیار پایین تر آمده 
است؛ چراکه اقدام های موفقی در راستای کم کردن سروصدای 
واحد قدرت خودرو انجام شده است. شکل )1( سهم منابع 
گوناگون نوفه ی ترافیک را نشان می دهد. البته این منحنی ها 
برای تایرها، خودروها و جاده های مختلف متفاوت است، اما 
 ازلحاظ کیفی به درستی منابع نوفه های مختلف را با هم مقایسه 

می کند.
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شکل 1- سهم منابع گوناگون نوفه ی ترافیک بزرگ راه ها ]4[.

می دانیم که اگر دو منبع نوفه با قدرت یکسان داشته باشیم، 
سطح نوفه ی کلی dB3 بیشتر از سطح نوفه ی  هر منبع خواهد 
بود؛ بنابراین می توان گفت نوفه ی واحد قدرت با نوفه ی تایر/
جاده برابر است، اگر نوفه ی کلی خودرو dB3 باالتر از نوفه ی 
تایر/جاده باشد؛ و اگر سطح نوفه ی کلی خودرو کمتر از 
“نوفه ی تایر/جاده + dB3” باشد، نوفه ی تایر/جاده غالب است. 
بر اساس این استدالل در شکل 2 دیده می شود که در تمامی 
سرعت های باالتر از km/h 50، نوفه ی تایر/جاده غالب است. 
این موضوع یعنی در عمل در شرایط رانندگی بزرگ راه ها و 
آزادراه ها و حتی در شرایط رانندگی شهری در سرعت ثابت، 
نوفه ی تایر/جاده همواره غالب است. در مورد خودروهای 
 40 km/h سنگین، در حالت سرعت ثابت، در سرعت های باالی 

نوفه ی تایر/جاده غالب است ]2[.

اهمیت نوفه ی تایر/جاده
نوفه ی تایر )و بالطبع آن نوفه ی ترافیک( در بزرگ راه ها 
یک مشکل زیست محیطی، چه در منطقه های شهری و چه 
در منطقه های غیرشهری محسوب می شود. این نوفه اثرهای 
مخربی روی زندگی بشر ایجاد کرده است. تقریباً 70 درصد 
انرژی نوفه ی تایر در مقیاس  A ، در اکتاو  Hz 1000 تولید 

می شود ]2[ و بیشترین میزان حساسیت گوش انسان نیز در 
1000 هرتز  است.  عالوه بر آزاری که از راه گوش به انسان 
می رسد، این نوفه ها می تواند باعث به خطر افتادن سالمتی، 
ایجاد مشکل در هنگام صحبت کردن و هم چنین مانع رشد 
بزرگ راه ها و آزادراه ها و درنتیجه مانع توسعه ی اقتصادی 

شود.
با توجه به پیشرفت روزافزون صنعت در کشورهای جهان، 
افزایش ترافیک در تمامی کشورها، موضوع های زیست محیطی 
ایجادشده ی ناشی از نوفه، جنبه ی اقتصادی این موضوع و... 
پیش بینی می شود در دهه ی 2020 میالدی “کاهش نوفه ی 
تایر/جاده”، نه تنها در اروپا بلکه در سراسر جهان، به یکی 
از بزرگ ترین چالش های زیست محیطی و دغدغه های محفل های 
علمی تبدیل شود. با توجه به اهمیت این موضوع ازلحاظ 
صنعتی، اقتصادی، زیست محیطی و سالمت روانی بشر، باید 
هر چه سریع تر برای کاهش نوفه ی تایر/جاده تدبیرهای الزم 

اندیشیده و اقدام های الزم آغاز شود.
نزدیک به دو دهه است که این تدبیرها و اقدام ها به صورت 
جدی در اروپا پی گیری می شود؛ بنابراین ما نیز برای این که 
بتوانیم در صنعت روبه رشد تایرسازی، حضور خود را در 
عرصه ی رقابت بین المللی حفظ کرده و با اقتدار به پیشرفت 
خود ادامه دهیم، هزینه های ناشی از سروصدای ترافیک )مانند 
هزینه ی عایق های صوتی، هزینه های درمان و سالمت روان 
انسان ها و...( را کاهش دهیم و با توسعه ی نظام حمل ونقل 
در کشور، توسعه ی صنعتی را با سرعتی بیشتر ادامه دهیم، 
باید با استفاده از تجربه های دیگران در این زمینه و با اتکا 
به توانایی پژوهش گران کشورمان، هرچه زودتر در راستای 
کاهش نوفه ی تایر/جاده گام برداشته و در صنعت پیشرفته ی 
ساخت تایر همچون گذشته، در آینده نیز سرآمد کشورهای 

منطقه باشیم.
 مقصود نهایی کمک به پیشبرد فرایند مهم کاهش نوفه ی تایر/جاده
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انجامشود.یترافیکنوفهبهبودتبعبه/جادهویتایرنوفه
یترافیکنوفه/جادهازتایرینوفهسهم
بهساهدساتهطورکلیبهرایخودرونوفهکن .منابعنوفهتولی میگوناگونیازمنابع،موتوریهنگامکارکردخودیهنقلییههروسیل

[:0کنن ]تقسیممی
 واح د رو)مربوطبهموتور،پروانه،اگزوزوواح انتقالد رو(ینوفه -1
)ناشیازجریانمغشو هوادراطرافوداخلخودرو(آیرودینامیکینوفه -0
 /جاده.یتایرنوفه -0
02یه،رویواح د روخودرومتمرکزبود.ازاواخردهایخودرونوفههایمرتبطباکاهشفعالیتمیالدی1502یهاوایلده

طورخالصاه[.به1ترینمنبعایجادنوفهدرخودروهاش ]واح د روخودرو،تایرعم هیگیرمنابعنوفهباکاهشچشممیالدی
ویاکاساتغالابخاودروی/جادهنوفاهیتایرنوفه،هایباالواح د روودرسرعتینوفه،هایپایینتوانگفتدرسرعتمی

هاتقریباًباهامبراباراسات.سارعتعباوردرننوفهوجودداردکهدرآنسهمهریکازای"سرعتعبور"سرعتمش صبهنام
[.اماروزهماا0ش هاسات]بیانبرایکامیونkm/h42-02برایسواریوkm/h92-72حالترانن گیباسرعتثابت،ح ود

سروصا ایماوفقیدرراساتایکامکاردنهایاد امچراکهترآم هاست؛دانیمکهدرشرایطکنونیسرعتعبوربسیارپایینمی
هابرایتایرهاا،ده .البتهاینمنحنیرانشانمییترافیکنوفهگوناگونسهممنابع1شکلاست.ش هانجامواح د روخودرو
کن .م تلفراباهممقایسهمیهایمنابعنوفهدرستیبهکیفیازلحاظاما،هایم تلفمتفاوواستخودروهاوجاده



 
[.4ها]راهبزرگیترافیکنوفهگوناگونسهممنابع-1شکل


؛هارمنباعخواها باودیبیشترازساطحنوفاهdB0 کلییدانیمکهاگردومنبعنوفهباد رویکسانداشتهباشیم،سطحنوفهمی

؛و/جادهباش یتایرنوفهباالترازdB0 کلیخودرویبرابراست،اگرنوفه/جادهیتایرنوفهواح د روبایتوانگفتنوفهبنابراینمی
1شاکلدرایناست اللبراساس/جادهغالباست.یتایرنوفهباش ،"dB0 /جاده+یتایرنوفه"کلیخودروکمترازیاگرسطحنوفه

/جادهغالباست.اینموضو یعنیدرعملدرشرایطراننا گییتایرنوفه،km/h92باالترازهایتمامیسرعتشودکهدرمیدی ه
درماوردخودروهاایاسات./جاادههماوارهغالابیتایرنوفههاوحتیدرشرایطرانن گیشهریدرسرعتثابت،هاوآزادراهراهبزرگ

[.0/جادهغالباست]یتایرنوفهkm/h72هایباالیدرحالتسرعتثابت،درسرعتسنگین،
/جادهیتایرنوفهاهمیت

هاایهمنطقاشاهریوچاهدرهاایهچهدرمنطقا،محیطیزیستهایکمشکلراه(دربزرگیترافیکنوفهآنبالطبع)ویتایرنوفه
یااسدرمقیتاایرنوفهیانرژدرص 42یباًتقرم ربیرویزن گیبشرایجادکردهاست.هایشود.ایننوفهاثرمیغیرشهریمحسوب

A،دراکتاوHz1222راهعالوهبارآزاریکاهازاست.هرتز1222دریزگو انساننیتحساسبیشترینمیزان[و0]شودیمی تول
چنینمانعرشا توان باعثبهخطرافتادنسالمتی،ایجادمشکلدرهنگامصحبتکردنوهممیهاایننوفهرس ،گو بهانسانمی

.شودادتصادییهمانعتوسعدرنتیجههاوهاوآزادراهراهبزرگ
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قانون ها، استانداردها و محدودیت های موجود درزمینه ی 
نوفه ی تایر/جاده

در دهه های پایانی قرن نوزدهم سازندگان تایر و خودرو 
در کاهش  نوفه ی داخلی خودرو بسیار موفق عمل کردند؛ اما 
درزمینه ی مهم ترین عامل نوفه ی بیرونی خودرو، یعنی نوفه ی 
تایر/جاده، نه تنها کاهش محسوسی دیده نشد، بلکه برخی 
شواهد افزایش اندک نوفه ی تایر/جاده را نشان می داد ]7[. دلیل 
این امر را می توان نبود قانون مستقیم بر روی نوفه ی تایر/
جاده از یک سو و تمایل عمومی به تایر های پهن تر برای افزایش 
کارایی خودرو در سرعت های باال از سوی دیگر دانست. از 
سال  1992 تا 1995میالدی کارگروه نوفه کمیسیون اتحادیه ی 
اروپا، با هدف بهبود قانون موجوِد تایرها )EC/92/23(، از 
راه ایجاد محدودیت نوفه برای تایرها تشکیل شد و سعی در 
 محدودسازی نوفه ی غلتشی تایرها بر روی سطح جاده داشت ]8[.
ابتدا ترس آن می رفت که با محدودسازی نوفه ی تایر/جاده، 
ایمنی تایر کاهش یابد. البته هنوز بررسی موثقی بر روی 
این موضوع انجام نگرفته بود. در سال 2000 میالدی دو 
بررسی جدا بر روی این موضوع انجام شد و بیش از 100 

تایر مورد آزمایش قرار گرفت.
این دو بررسی کامالً مستقل از یکدیگر، با تفاوت های بسیار 
در طراحی، به نتیجه ی یکسانی دست یافتند: نه تنها هیچ 
تضادی بین ملزومات نوفه ی کم و اصطکاک باال )ایمنی بیشتر( 
وجود ندارد؛ بلکه اگر هرگونه رابطه ای بین نوفه و مقاومت 
غلتشی تایر وجود داشته باشد، این رابطه )ی ضعیف( مثبت 
است ]2[؛ بنابراین بهبود بخشیدن نوفه ی تایر/جاده با حفظ 
کردن سایر ویژگی های تایر امکان پذیر خواهد بود ]2 و 9[. 
سرانجام کمیسیوِن اتحادیه ی اروپا )EC( پس از بررسی های 
.]8[ رساند  تصویب  به  را   EC/2001/43 قانون   بسیار، 
 ECE/Regulation 117 آیین نامه ی EC/2001/43 پیرو قانون
پس از طبقه بندی تایرهای گوناگون برحسب کاربرد و اندازه، 

در کشور و بهره مند شدن از منافع بسیار این امر )که در 
ادامه به آن پرداخته خواهد شد( است. بی شک برای دست یابی 
به کاهش نوفه ی ترافیک بزرگ راه ها و جاده ها اقدام های یک 
گروه یا سازمان خاص، به نتیجه ی مطلوب نخواهد رسید؛ 
بنابراین باید بسیاری از نهادهای دولتی و خصوصی داخل 
کشور )مانند سازمان ها، نهادهای قانون گذار، مرکزهای مرتبط 
با راه سازی، ترابری جاده ای و ...( با همکاری یکدیگر، طرح 
برنامه های مشخص، تعریف ده ها پروژه ی پژوهشی، همکاری 
و ارتباط صنعت و دانشگاه به انجام اقدام های الزم در این 

زمینه بپردازند.

قانون ها، استانداردها و محدودیت های موجود درزمینه ی 
نوفه ی خودرو

نخستین استاندارد مربوط به نحوه ی اندازه گیری نوفه ی 
خارجی خودرو استاندارد   ISO 362  بود که پیش نویس آن در 
سال 1960 میالدی تهیه و اولین نسخه ی رسمی آن در 
سال   1964 میالدی منتشر شد ]3[. این استاندارد  شامل 
 موتورسیکلت ها، خودروهای سبک و سنگین می شود  ]5[ . 
یکی دیگر از قانون های مهم اتحادیه ی اروپا درزمینه ی 
نوفه ی خارجی خودروها  ECE/Regulation No. 51 است. 
محدودیت های اعمال شده بر نوفه ی خودروها، بسته به 
کالس خودرو، ظرفیت حمل مسافر/بار، توان و بیشینه 
جرم مجاز خودرو مقداری در بازه ی dBA ست. خوشبختانه 
نوفه ی عبوری خودرو،  استاندارد مخصوص  ایران   در 
استاندارد  این  در  است.  تدوین شده   ،]6[  ISIRI 4243

خودرو  صدای  مجاز  محدوده ی  و  اندازه گیری  روش 
ثابت(”،  )سرعت  خودرو  “گشت زنی  حالت  سه  در 
“تخته گاز )شتاب ثابت(” و “سکون )صدای اگزوز(” به 
 همراه شیوه ی تحلیل داده های به دست آمده تشریح شده

است.
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به بیان شرایط الزم برای پذیرش استاندارد نوفه می پردازد. 
شرایط مختلف به طور مفصل تشریح شده و پس از شرح 
جریمه های نداشتن استاندارد، مارک مناسب این استاندارد و 
ابعاد آن معرفی می شود. این امر نیاز به شرح کامل روش 
استاندارد اندازه گیری نوفه ی تایر داشت ]3[ که در ضمیمه ی 
این قانون، شرح روش موتور خاموش برای اندازه گیری نوفه ی 
تایر/جاده، ویژگی های جاده ی آزمایش و تلورانس های تجهیزات 
اندازه گیری آورده شده است ]10[. در جوالی 2009 میالدی 
قانونی )EC No 661/2009( با سه هدف اصلی در اتحادیه ی 
اروپا مصوب شد. سومین هدف این  قانون، ملزومات تأیید 
تایرهای تازه تولید ازلحاظ ایمنی، عملکرد مقاومت غلتشی و 
نوفه منتشرشده بود. در  ضمیمه ی دوم این قانون که از نوامبر 
2011 میالدی الزم االجرا اعالم شده بود، جدول هایی آورده 
 )  2001/43/EC   شده است که  محدودیت های شدیدتری )نسبت به 
بر روی نوفه ی مجاز تایرهای مختلف اعمال کرده است. 
این محدودیت ها، موسوم به محدودیت های “گام دوم”،  برای 

تایرهای مختلف در جدول )1( ارائه شده است ]11[ .
نوامبر 2009  در  که  اروپا  اتحادیه ی  قانون 1222/2009 
میالدی تدوین شد، باهدف افزایش ایمنی، کارایی اقتصادی 
و زیست محیطی حمل ونقل جاده ای از راه ترویج تایرهای با 
مصرف سوخت مناسب و ایمن دارای سطح های نوفه ی پایین 
یک برچسب مشخص را معرفی می کند که خریداران بتوانند 
هنگام خرید، انتخابی آگاهانه داشته باشند ]12[. این قانون 
از 1 نوامبر 2012 میالدی اجباری اعالم شد. البته حدود 8 
سال طول می کشد تا منافع یک استاندارد اجباری در این زمینه 

به حد کمال برسد؛ به عبارت دیگر در سال 2020 میالدی باید 
منتظر نتیجه های استانداردها و محدودیت های اِعمال شده در 

سال 2012 میالدی بود ]13[.

منافع کاهش نوفه ی تایر 30 برابر بیشتر از هزینه های آن
کاهش نوفه ی ترافیک منافع و صرفه جویی های بسیاری در 
هزینه ها به همراه خواهد داشت. سازمان پژوهش های علمی 
کاربردی هلند، TNO، به کمک داده های موجود، هزینه ها و 
منافع استانداردهای نوفه ی خودرو را، برآورد نموده است ]14[. 
شکل 2 برآورد یک تحلیل هزینه- درآمد )برمبنای روش های 
کمیسیون اتحادیه ی اروپا(، به روشنی لزوم ایجاد محدودیت 
روی نوفه را نشان می دهد. مطابق شکل 2 اجرایی شدن گام 
دوم قانون منافع 275 میلیارد یورویی در برابر هزینه های 7 
میلیارد یورویی، نسبت منفعت به هزینه ی 39 به 1 را در 
پی خواهد داشت ]14[. درصورتی که محدودیت های گام دوم 
قانون، برای خودروهای تمامی گروه ها تا سال 2020 میالدی، 
2 دسی بل کاهش داده شود )پیشنهاد اولیه ی گام سوم، 
مربوط به سال 2012 میالدی(، شمار مردمی که به شدت 
از نوفه ی ترافیک آسیب می بینند به میزان 39 درصد کاهش 
خواهد یافت. به عالوه 8 میلیون نفر کمتر دچار آشفتگی خواب 
خواهند شد )29 درصد کاهش(. درمجموع، منافع کاهش نوفه 
)سالمت، رفاه و ذخیره کردن هزینه ها( در طول 20 سال به 
 GDP 326 میلیارد یورو می رسد که معادل افزایش شاخص

)تولید ناخالص داخلی( اروپا به میزان 0/1 درصد است.
منافع سالمتی که ناشی از کاهش چشم گیر شمار مردم در 

Science & Technologyعلمی- فنی

7 
 

یباسهه فاصل( EC No 661/2009)یدانونمیالدی0225یوالجدر[.12گیریآوردهش هاست]تجهیزاوان ازههایتلوران 
ویعملکاردمقاوماتغلتشایمنای،اازلحاظی تازهتولیرهایتایی دانون،ملزوماوتأینه فاین.سومش اروپامصوبیهیدراتحاد

آوردهش هاستکاهییهابود،ج ولش هاعالماالجراالزممیالدی0211نوامبردانونکهازیندومایهیمضمبود.درمنتشرش هنوفه
ها،موسوماینمح ودیتم تلفاعمالکردهاست.یرهایمجازتاینوفهی(برروEC/2001/43)نسبتبهی تریش هاییتمح ود

.[11]استش هارائه1ج ولم تلفدریرهایتایبرا،"گامدوم"هایبهمح ودیت
محیطایزیساتادتصادیوکاراییافزایشایمنی،باه فت وینش ،میالدی0225اروپاکهدرنوامبریهاتحادی1222/2009دانون
پایینیکبرچسبمش صرامعرفیینوفههایحمندارایسطترویجتایرهایبامصرفسوختمناسبوایراهایازجادهونقلحمل
.شا اعاالمیاجبارمیالدی0210نوامبر1دانونازینا[.10کن کهخری ارانبتوانن هنگامخری ،انت ابیآگاهانهداشتهباشن ]می

میالدی0202درسالدیگرعباروبهستان ارداجباریدراینزمینهبهح کمالبرس ؛کش تامنافعیکاسالطولمی0البتهح ود
[.10بود]میالدی0210درسالش هعمالاِهایاستان اردهاومح ودیتهایهبای منتظرنتیج


کهگوناگونهاییتایرنوفه(بررویR.117یهنامآئینStage 2)معادلEC No 661/2009هایمحدودیت-1جدول

االجراشدهاست.جاریالزمیهازابتدایده
 C1 C2 C3 بندیتایردسته

Wمترمیلیبرحسب:پهناW≤185 185<W≤245 245<W≤275 275<W NormalTraction Normal Traction 

 7071 72 74 72 73 73 75(dBA)اجبارینوفهیهامح ودیت


هایآنبرابربیشترازهزینه03یتایرنوفهمنافعکاهش

علمیکااربردیهلنا ،هایپژوهشبههمراهخواه داشت.سازمانهاهزینهبسیاریدرهایجوییصرفهمنافعویترافیکنوفهکاهش
TNOبرآوردیکتحلیل0شکل[.17را،برآوردنمودهاست]یخودرونوفههاومنافعاستان اردهایموجود،هزینههایداده،بهکمک
شاکلده .مطابقلزومایجادمح ودیتروینوفهرانشانمیروشنیبهاروپا(،یهکمیسیوناتحادیهایرو برمبنایدرآم )-هزینه

رادر1:05یهدیورویی،نسبتمنفعتبههزینامیلیار4هایهزینهبرابرمیلیاردیوروییدر049اجراییش نگامدومدانونمنافع0
بالدسی0،میالدی0202تاسالهاهایگامدومدانون،برایخودروهایتمامیگروهمح ودیتکهدرصورتی[.17پیخواه داشت]

آسایبترافیاکینوفاهازشا وباه(،شامارمردمایکاهمیالدی0210گامسوم،مربوطبهسالیهکاهشدادهشود)پیشنهاداولی
کااهش(.درصا 05میلیوننفرکمتردچارآشفتگیخوابخواهن شا )0عالوهبهکاهشخواه یافت.درص 05بهمیزانبینن می

کهمعادلافازایشرس میلیاردیورومی000سالبه02ها(درطول،منافعکاهشنوفه)سالمت،رفاهوذخیرهکردنهزینهدرمجمو 
.استدرص 1/2لی ناخالصداخلی(اروپابهمیزان)توGDPشاخص

05اروپاییخواه شا ،کشورهایسال،عای 12گیرشمارمردمدرمعرضنوفهجاده،پ ازمنافعسالمتیکهناشیازکاهشچشم
دوریازسروصا ایبارایدها کاهماردمترنشانمایساکتهایههادرناحیمیلیاردیوروبرآوردش هاست.عالوهبرآن،افزایشنرخ

جلاوینوفاهازکاهدرصاورتیمیلیاردیوروبرآوردش هاست.005؛منافعاینموردح ودآورن میرویهاهترافیک،بیشتربهاینناحی
نوفاهبپردازنا .هایهایصوتیومانعقعایبرایهایگزافیهاومردمهزینهمنبعآن،یعنیخودروگرفتهشود،دیگرالزمنیستدولت

000اجرایگامسومپیشانهادیمناافع،TNOیهمطالعساسابرمیلیاردیوروبرآوردش هاست.0پولازاینمنبعح ودیهذخیر
[.17ده ]رانشانمی1:00یهمیلیاردیورویی،نسبتمنفعتبههزین12هایهزینهبرابرمیلیاردیوروییدر



 جدول 1- محدودیت های EC No 661/2009 )معادل Stage 2 آئین نامه ی R.117( بر روی نوفه ی تایرهای گوناگون که از ابتدای 
دهه ی جاری الزم االجرا شده است.
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نوفه ی اندازه گیری شده در این روش می تواند به طور مستقیم 
برای برآورد نوفه ی تایر/جاده ی خودروهای ترافیک واقعی، 
به ویژه در حالت سرعت ثابت، مورداستفاده قرار گیرد. ازسوی 
دیگر این روش نتیجه های عادالنه ای به دست می دهد. به ویژه 
این که مقدارهای اندازه گیری شده، با تعداد تکرارهای کافی دقیق 

و دقیق تر می شوند ]3[.
شکل 3 طرح یک مکان مناسب آزمون و کمینه ی سطحی را 
که باید توسط آسفالت مخصوص ISO 10844 پوشانده شود، 
نشان می دهد. محل انجام آزمایش شامل یک بخش مرکزی ست 
که توسط یک سطح آزمون کامالً تخت احاطه شده است. بخش 
اندازه گیری باید یکنواخت و تراز باشد؛ سطح آزمون نیز باید 
برای تمامی اندازه گیری ها خشک و تمیز باشد. محل آزمون 
باید به گونه ای باشد که شرایط Free- field بین منبع صوت و 
میکروفون برقرار باشد. این شرایط در حالتی برقرار است 
که هیچ شیء بزرِگ منعکس کننده ی صوت، مانند حصارها، 
صخره ها، پل ها یا ساختمان های بزرگ تا 50 متری مرکز 
بخش اندازه گیری وجود نداشته باشد )شکل 3(. بخش مرکزی 
محل آزمون، به شعاع حداقل 10 متر باید عاری از هرگونه 
برف، گیاهان و علف بلند، خاک سست، خاکستر و هر چیز 
ازاین دست باشد. هیچ مانع یا شخصی که بر میدان صوتی 
اطراف میکروفون تأثیرگذار باشد، نباید وجود داشته باشد. 
سطح نوفه ی پس زمینه )شامل هرگونه نوفه ی باد و ...( باید 
حداقل )dB(A 10 کمتر از سطح صوت اندازه گیری شده ی 

ناشی از غلتش تایر باشد ]15[.
شرایط جّوی: اندازه گیری دمای هوا و دمای سطح آزمون 
 ±1 °C الزامی ست. دماسنج مربوطه باید حداقل دارای دقت
باشد. دماسنج هوا باید در نزدیک میکروفون و درمعرض 
جریان هوا بوده و درعین حال مانع صوت و تحت تابش نور 
مستقیم خورشید نباشد. دماسنج سطح آسفالت )تماسی یا 
تابشی( باید نمایانگر دمای محل تماس تایر و جاده باشد و 

معرض نوفه ی جاده، پس از 10 سال، عاید کشورهای اروپایی 
خواهد شد، 89 میلیارد یورو برآورد شده است. عالوه بر آن، 
افزایش نرخ ها در ناحیه های ساکت تر نشان می دهد که مردم 
برای دوری از سروصدای ترافیک، بیشتر به این ناحیه ها روی 
می آورند؛ منافع این مورد حدود 229 میلیارد یورو برآورد شده 
است. درصورتی که جلوی نوفه از منبع آن، یعنی خودرو گرفته 
شود، دیگر الزم نیست دولت ها و مردم هزینه های گزافی برای 
عایق های صوتی و مانع های نوفه بپردازند. ذخیره ی پول از 
این منبع حدود 8 میلیارد یورو برآورد شده است. بر اساس 
مطالعه ی TNO، اجرای گام سوم پیشنهادی منافع 326 میلیارد 
یورویی در برابر هزینه های 10 میلیارد یورویی، نسبت منفعت 

به هزینه ی 32 به 1 را نشان می دهد ]14[.

9 
 

 
کمترازdB2 وگامسومپیشنهادی)شدهعمالاِهایگامدومازمحدودیتهاومنافعناشیجمعبرآوردهزینه-2شکل

.[14(]گامدوم


/جادهبهروشموتورخاموشیتایرنوفهگیریاندازه
هایکنارجااده،توسطمیکروفونمنتشرش هسطحص اییه فثبتبیشینه،دررو موتورخامو محلآزمایشونوفهمحیط:

نهایی،بهکمکتحلیالرگرسایونخطای،بارایسارعتمرجاعهاینتیجه.استهنگامعبورخودرودرحالتخال،وموتورخامو 
شا هیریاگان ازهی.سطوحنوفهستترافیکوادعیرفتاریهدهن هانشانرو موتورخامو ،بیشترازسایررو خواه آم .دستبه

درحالاتسارعتثابات،ویاژهباهخودروهاایترافیاکوادعای،یه/جاادیتایرنوفاهبرایبرآوردطورمستقیمبهتوان دراینرو می
باتعا اد،ش هگیریان ازههایراکهمق اینویژهبهده .دستمیایبهعادالنههایهدرارگیرد.زسویدیگراینرو نتیجمورداستفاده
[.0شون ]ترمیافیددیقوددیقتکرارهایک

نشاان،پوشاان هشاودISO 10844سطحیراکهبای توسطآسافالتم صاو،یطرحیکمکانمناسبآزمونوکمینه0شکل
گیاریاست.ب شانا ازهش هاحاطهستکهتوسطیکسطحآزمونکامالًت تده .محلانجامآزمایششاملیکب شمرکزیمی

باشا کاهایگوناهباههاخشکوتمیزباش .محلآزمونبای گیریبای یکنواختوترازباش ؛سطحآزموننیزبای برایتمامیان ازه
یهکننا ینمنبعصووومیکروفونبردرارباش .اینشرایطدرحالتیبردراراستکههیتشیءبزرگِمنعک بFree- fieldشرایط
(.ب اش0شاکلگیریوجودن اشتهباش )متریمرکزب شان ازه92هایبزرگتاهایاساختمانها،پلحصارها،ص رهمانن صوو،

متربای عاریازهرگوناهبارف،گیاهاانوعلافبلنا ،خاا سسات،خاکساتروهارچیاز12مرکزیمحلآزمون،بهشعا ح ادل
ینبایا وجاودداشاتهباشا .ساطحنوفاه،باش .هیتمانعیاش صیکهبرمی انصوتیاطرافمیکروفونتأثیرگذارباش دستازاین
ناشیازغلاتشتاایرباشا یگیریش هکمترازسطحصووان ازهdB(A(12بادو...(بای ح ادلیزمینه)شاملهرگونهنوفهپ 
[19].

باشا .دماسانج±1℃ست.دماسنجمربوطهبای ح ادلدارایدداتگیریدمایهواودمایسطحآزمونالزامیان ازهشرایطجوّی:
مانعصوووتحتتابشنورمستقیمخورشی نباشا .دماسانجحالدرعینهوابای درنزدیکمیکروفونودرمعرضجریانهوابودهو

گیریصوودخالتن اشتهباش .سطحآسفالت)تماسییاتابشی(بای نمایانگردمایمحلتماستایروجادهباش وازطرفیدران ازه
هاا(انا ازه)یکروفاونمان ازهبگیرد.سرعتبادبای درارتفا m/s1± گیریسرعتباد،بای بتوان سرعتبادراباددتاهان ازهدستگ
m/s9هاانبایا ازآزمون،سرعتبااددرمحالمیکروفاونهنگام.شودوراستایبادنسبتبهراستایحرکتخودروثبتش هگرفته

یاا9℃باش ؛یادمایساطحآزماونزیار72℃یاباالی9℃انجامشودکهدمایهوازیرزمانیدرهانبای یریگبیشترباش .ان ازه
.[19]باش 92℃باالی


شکل 2- جمع برآورد هزینه ها و منافع ناشی از محدودیت های گام دوم 

اِعمال شده و گام سوم پیشنهادی ) dB2 کمتر از گام دوم( ]14[.

اندازه گیری نوفه ی تایر/جاده به روش موتورخاموش
محل آزمایش و نوفه محیط: در روش موتورخاموش، هدف 
ثبت بیشینه ی سطح صدای منتشرشده توسط میکروفون های کنار 
جاده، هنگام عبور خودرو در حالت خالص و موتورخاموش 
است. نتیجه های نهایی، به کمک تحلیل رگرسیون خطی، برای 
سرعت مرجع به دست خواهد آمد. روش موتورخاموش، بیشتر 
از سایر روش ها نشان دهنده ی رفتار  ترافیک واقعی ست. سطوح 
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از طرفی در اندازه گیری صوت دخالت نداشته باشد. دستگاه 
 ±1 m/s  اندازه گیری سرعت باد، باید بتواند سرعت باد را با دقت 
اندازه بگیرد. سرعت باد باید در ارتفاع میکروفون )ها( اندازه 
گرفته شده و راستای باد نسبت به راستای حرکت خودرو ثبت 
شود. هنگام آزمون، سرعت باد در محل میکروفون ها نباید از 
m/s 5 بیشتر باشد. اندازه گیری ها نباید در زمانی انجام شود 

که دمای هوا زیر C° 5 یا باالی C° 40 باشد؛ یا دمای سطح 
آزمون زیر C° 5 یا باالی C° 50 باشد ]15[.

فرایند انجام آزمون: پس از انجام تمامی آماده سازی های الزم 
خودرو و تایرها )شامل بارگذاری خودرو، تنظیم فشار باد تایر 
و استفاده ی اولیه و گرم کردن تایرها(، خودروی آزمون باید در 
محدوده ی اندازه گیری )AA تا BB در شکل 3(، در راستای یک 
خط مستقیم رانده شود، به طوری که صفحه ی طولِی میانی خودرو 
حتی المقدور به خط CC نزدیک باشد. زمانی که جلوی خودرو به 
خط AA رسید، راننده دنده ی خودرو را در حالت خالص قرار 
می دهد و موتور خودرو را خاموش می کند ]15[. بر روی خط 

AA نباید هیچ صدایی از موتور خودرو شنیده شود.

در طول مسیر آزمایش، بین خط های AA و BB در شکل 3، 

خودرو فقط به واسطه ی نیروهای اینرسی به جلو رانده می شود 
و فرض می شود که تنها نوفه ای که توسط میکروفون های دو 
سمت جاده ثبت می شود، نوفه ی تایر/جاده است ]3[. بیشینه ی 
سطح صوت برحسب )dB(A در بازه ی زمانی که خودرو در 
حالت موتورخاموش، از خط AA تا خط BB می رود، اندازه 
گرفته می شود. حداقل چهار اندازه گیری برای هر سمت خودروی 
80 km/h( آزمون در سرعت هایی کمتر از سرعت مرجع 
برای خودروهای سواری( و حداقل چهار اندازه گیری در 
سرعت هایی بیشتر از سرعت مرجع باید انجام شود. آزمون ها 
باید از هر دو سمت خودرو انجام شود. میکروفون)ها( باید 
به فاصله ی m 0/05 ± 7/5 از خط مرجع عبور خودرو 
)خط CC در شکل 3( و m 0/02 ± 1/2 باالی سطح زمین 
قرار داده شود. سرعت خودرو باید هنگامی که جلوی خودرو 
به خط PP رسید، توسط دستگاه هایی با دقت km/h 1± یا 
بهتر اندازه گیری شود ]15[. سطح صوت غلتش تایر/جاده 
LR برحسب )dB(A، توسط یک تحلیل رگرسیون در سرعت 

مرجع مشخص می شود و پس از اِعمال تصحیح دمایی و 
ِگرد کردن نتیجه ها، عدد نهایی نوفه گزارش می شود.
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شدهزده/جادهبهروشموتورخاموش.سطحسایهیتایرنوفهسطحآزمونیهملزوماتمحوطیکمینه-0شکل

[11شود]نامیدهمی"آزمونیهمحوط"

هایالزمخاودرووتایرهاا)شااملبارگاذاریخاودرو،تنظایمفشاارباادتاایروسازیپ ازانجامتمامیآمادهیندانجامآزمون:افر

درراساتاییاکخاط،(0شاکلدرBBتاAAگیری)ان ازهیهخودرویآزمونبای درمح ود،کردنتایرها(وگرماولیهیهاستفاد
نزدیکباش .زمانیکهجلویخاودروباهخاطCCالمق وربهخططولیِمیانیخودروحتییهصفحکهطوریبهمستقیمران هشود،

AA بررویخط[.19 ]کنوموتورخودروراخامو میده میخودرورادرحالتخال،دراریهرسی ،رانن هدنAAنبای هیت
ص اییازموتورخودروشنی هشود.
شاودوفارضنیروهایاینرسیبهجلوران همییواسطهبه،خودروفقط0شکلدرBBوAAهایدرطولمسیرآزمایش،بینخط

ساطحصاوویبیشاینه[.0/جاادهاسات]یتایرنوفاهشاود،هایدوسمتجادهثبتمیایکهتوسطمیکروفونشودکهتنهانوفهمی
شاود.حا ادلان ازهگرفتاهمای،رودمیBBتاخطAAازخط،زمانیکهخودرودرحالتموتورخامو یهدرباز)dB(Aبرحسب

(وحا ادلبرایخودروهایسواریkm/h02)هاییکمترازسرعتمرجعگیریبرایهرسمتخودرویآزموندرسرعتچهاران ازه
هاا()یکروفونمهابای ازهردوسمتخودروانجامشود.آزمونجعبای انجامشود.هاییبیشترازسرعتمرگیریدرسرعتچهاران ازه
باالیسطحزماینداراردادهشاود.m20/2±0/1(و0شکلدرCCازخطمرجععبورخودرو)خطm29/2±9/4یهبای بهفاصل

.[19]گیاریشاودیابهتران ازهkm/h1±هاییباددترسی ،توسطدستگاهPPکهجلویخودروبهخطسرعتخودروبای هنگامی
عماالشاودوپا ازاِتوسطیکتحلیلرگرسیوندرسرعتمرجعمش صمای،)dB(AبرحسبLRسطحصووغلتشتایر/جاده

شود.،ع دنهایینوفهگزار میهاهردکردننتیجوگِتصحیحدمایی
درداخلکشوریخودرونوفه/جادهویتایرنوفهگیریمیدانآزمونوتجهیزاتاندازه

گیاری،وداشاتنتجهیازاووامکانااوانا ازهراهباردعناوانبهواستان اردهایمش صهانوانپیمودنمسیرتوسعه،ت ویندیهالزم
،گیریسطحص ایخاودرووتاایران ازهیویژه.دراینراستا،گروهصنعتیبارزبااح اثمی انآزموناستابزارنیلبهه فعنوانبه

درداخلکشوربرداشتهاست.اینگروهصانعتیپا ازیخودرونوفهادهو/جیتایرنوفههایاستان اردانجامآزمونبرایگامیاستوار
مت صاصخاود،کارکناان،توسط(7شکلگیرینوفه)افزاریمناسبان ازهافزاریونرمایجادشرایطوامکاناو،تجهیزاوددیقس ت

هاارابااآزماونهااینتیجاهساواریوبااریانجاامدادهودداتوانطباا گوناگونهایهاتایرازدستهرویدهبسیارنوفههایآزمون
است.کردهیواعتبارسنجیالمللیبررسهایمعتبربینآزمایشگاههاینتیجه



شکل 3- کمینه ی ملزومات محوطه ی سطح آزمون نوفه ی تایر/جاده به روش موتورخاموش. سطح سایه زده 
 شده “محوطه ی آزمون” نامیده می شود ]15[

علمی- فنی: نوفه ی تایر و نوفه ی خودرو؛ ...
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میدان آزمون و تجهیزات اندازه گیری نوفه ی تایر/جاده و 
نوفه ی خودرو در داخل کشور

الزمه ی پیمودن مسیر توسعه، تدوین قانون ها و استانداردهای 
مشخص به عنوان راهبرد و داشتن تجهیزات و امکانات 
اندازه گیری، به عنوان ابزار نیل به هدف است. در این راستا، 
گروه صنعتی بارز با احداث میدان آزمون ویژه ی اندازه گیری 
سطح صدای خودرو و تایر، گامی استوار برای انجام 
آزمون های استاندارد نوفه ی تایر/جاده و نوفه ی خودرو در 
داخل کشور برداشته است. این گروه صنعتی پس از ایجاد 
شرایط و امکانات، تجهیزات دقیق سخت افزاری و نرم افزاری 
مناسب اندازه گیری نوفه )شکل 4(، توسط کارکنان متخصص 
خود، آزمون های نوفه بسیار روی ده ها تایر از دسته های 
گوناگون سواری و باری انجام داده و دقت و انطباق نتیجه های 
آزمون ها را با نتیجه های آزمایشگاه های معتبر بین المللی بررسی 

و اعتبارسنجی کرده است.

بارز که از تابستان 1396 تأییدیه ی اداره ی استاندارد ملی ایران را 
به عنوان یک آزمایشگاه معتبر، برای انجام آزمون های نوفه ی عبوری 
خودرو دریافت کرده است، تاکنون آزمون نوفه ی ده ها خودرو را 
برای مؤسسه های مختلف انجام داده است. این شرکت تایرساز 
داخلی هم اکنون با فراهم آوردن بیش از 95 درصد شرایط 
استاندارد آزمون نوفه ی تایر/جاده، در آستانه ی دریافت تأییدیه ی 
بین المللی برای تبدیل شدن به یک آزمایشگاه مرجع جهانی ست. 
روشن است که منافع این امر در آینده ی نزدیک شامل حال تمامی 
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تایرسازان و خودروسازان داخل کشور خواهد شد.

نتیجه گیری
از زمانی که بشر نسبت به نوفه ی تایر/جاده حساس شد 
تا زمانی که قانون هایی برای مشخص کردن محدوده ی مجاز 
این نوفه به تصویب رسید، سالیان سال به طول انجامید. 
تا سال 2000 میالدی اقدام های انجام شده در راستای کاهش 
نوفه ی تایر/جاده در نوفه ی ترافیک واقعی بهبودی ایجاد نکرد. 
رفته رفته در قرن 21 میالدی در اروپا، قانون های مستقیم و 
متقنی برای کاهش نوفه ی تایر/جاده تصویب و به عنوان یک 
استاندارد برای تایرهایی که جدید تولید می شوند، شناخته شد. 
به موازات این امر، بسیاری از نهادهای دولتی و خصوصی 
سراسر اروپا عزم خود را جزم کردند و برنامه های بلندمدتی 
برای کاهش نوفه ی ترافیک، به ویژه نوفه ی تایر/جاده، مطرح 
کرده و بخش هایی از این برنامه ها را به مرحله ی اجرا رساندند.
 ،TE ،بنا به طرح سازمان حمل ونقل و محیط زیست اروپا
زمان عملی شدن اقدام های الزم درزمینه ی مقاومت غلتشی و 
نوفه ی تایرها بین سال های 2012 تا 2020 میالدی اعالم شد. 
بر اساس این طرح اکنون درزمانی قرار داریم که اروپا منتظر 
است کاهش نوفه ی تایر/جاده را در ترافیک واقعی بزرگ راه ها 
شاهد باشد؛ چراکه نزدیک به یک دهه از اِعمال محدودیت 
بر نوفه ی تایرها می گذرد و طی این مدت، تایرهای خودروها 
حداقل یک بار تعویض شده اند. زمانی که نهادهای اروپایی و 
در صدر آن ها اتحادیه ی اروپا، کاهش محسوس نوفه ی ترافیک 
واقعی را مشاهده کنند، به طور قطع ضمن سخت گیرانه تر کردن 
قانون های نوفه ی تایر/جاده، با سرعتی دوچندان در راستای 

کاهش این نوفه حرکت خواهند کرد.
در این شرایط تقاضای بازار از یک سو و استانداردها و 
فناوری های جدید از سوی دیگر، نیاز به نوآوری و داشتن 
دیدگاه آینده نگر و تخصیص صحیح منابع را ضروری کرده 

شکل 4- میدان آزمون و امکانات و تجهیزات اندازه گیری نوفه ی تایر/ 
جاده و نوفه ی خودرو، در میدان آزمون گروه صنعتی بارز
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،درمیدانآزمونگروهیخودرونوفهجادهو/یتایرنوفهگیریمیدانآزمونوامکاناتوتجهیزاتاندازه-4شکل

صنعتیبارز


عباوریینوفاههایانجامآزمونبرای،یکآزمایشگاهمعتبرعنوانبهاستان اردملیایرانرایهاداریتأیی یه1050بارزکهازتابستان
م تلفانجامدادهاست.اینشرکتتایرساازداخلایهایههاخودرورابرایمؤسسدهینوفهکردهاست،تاکنونآزموندریافتخودرو
بارایالمللایباینیتأیی یهدریافتی/جاده،درآستانهیتایرنوفهشرایطاستان اردآزموندرص 59اکنونبافراهمآوردنبیشازهم

ملحاالتماامیتایرساازانونزدیاکشاایهاستکهمنافعایناماردرآینا روشنست.بهیکآزمایشگاهمرجعجهانیش نتب یل
خودروسازانداخلکشورخواه ش .


گیرینتیجه

مجاازایاننوفاهباهیهبرایمشا صکاردنمحا ودهاییونان/جادهحساسش تازمانیکهدیتایرنوفهاززمانیکهبشرنسبتبه
ینوفاه/جاادهدریتایرنوفهدرراستایکاهشش هانجامهایاد اممیالدی0222تصویبرسی ،سالیانسالبهطولانجامی .تاسال

/جاادهیتایرنوفاهمستقیمومتقنیبارایکااهشهاینودان،دراروپامیالدی01دردرنرفتهرفتهوادعیبهبودیایجادنکرد.ترافیک
اینامر،بسایاریازنهادهاایدولتایوازاوموهشون ،شناختهش .بج ی تولی مییکاستان اردبرایتایرهاییکهعنوانبهتصویبو

/جاده،مطرحکاردهیتایرنوفهویژهبه،یترافیکنوفههایبلن م تیبرایکاهشخصوصیسراسراروپاعزمخودراجزمکردن وبرنامه
اجرارسان ن .یههارابهمرحلهاییازاینبرنامهوب ش

هاایتایرنوفاهمقاومتغلتشایویدرزمینهالزمهایاد امزمانعملیش ن،TEاروپا،زیستمحیطونقلوبنابهطرحسازمانحمل
ینوفاهدرارداریمکاهاروپاامنتظاراساتکااهشدرزمانیبراساساینطرحاکنون.ش اعالممیالدی0202تا0210هایبینسال

گذردوطیاینهامییتایرنوفهعمالمح ودیتبریکدههازاِبهنزدیکچراکه؛هاشاه باش راهوادعیبزرگدرترافیک/جادهراتایر
اروپاا،کااهشمحساوسیهاتحادیاهاآنودرص ران .زمانیکهنهادهایاروپاییتایرهایخودروهاح ادلیکبارتعویضش ه،م و
/جااده،بااسارعتیدوچنا اندریتایرنوفاههاینودانکردنترگیرانهس تدطعضمنطوربهوادعیرامشاه هکنن ،یترافیکنوفه

راستایکاهشایننوفهحرکتخواهن کرد.
نگارونیازباهناوآوریوداشاتندیا گاهآینا ه،هایج ی ازسویدیگرواستان اردهاوفناوریسویکدراینشرایطتقاضایبازاراز

باراسااسیتاایرنوفاههاایرعایاتمحا ودیت"چاونهااییها فبنابراینبای ابتا ا؛استکردهت صیصصحیحمنابعراضروری
ودرکشاوریترافیاکنوفاهکااهش"و"صادراووردابتجهانیتایرسازانداخالکشاوریهاروپابرایتوسعیهاستان اردهایاتحادی

هاایتابراساسشارایطکناونیجهاانیومجموعاهکردراچراغراهدرارداد.سپ تال "هایگزافجانبیآنکاهشهزینهبالطبع
هاایها فنیالباهبرای،یتایرنوفهیدرزمینهکشوربلن م وراهیهتایرسازیوامکاناوموجوددرداخلکشور،راهبردآتیونقش

شاودکاهروشنمی،وبانگاهیمتفاووبهاینموضو یتایرنوفهیدرزمینههایموجودپ ازدر ضرورو.شودچنینی،ت ویناین
وخودرو،برایکشور،تایرسازانوخودروسازانداخلیبسیاریتایرنوفهیدرزمینهاجراییآتیهایهگامبرداشتندراینمسیرومرحل
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است؛ بنابراین باید ابتدا هدف هایی چون "رعایت محدودیت های 
نوفه ی تایر بر اساس استانداردهای اتحادیه ی اروپا برای 
و  توسعه ی صادرات و رقابت جهانی تایرسازان داخل کشور" 
“کاهش نوفه ی ترافیک در کشور و بالطبع آن کاهش هزینه های 
گزاف جانبی” را چراغ راه قرار داد. سپس تالش کرد تا 
بر اساس شرایط کنونی جهانی و مجموعه های تایرسازی و 
امکانات موجود در داخل کشور، راهبرد آتی و نقشه ی راه 

بلندمدت کشور درزمینه ی نوفه ی تایر، برای نیل به هدف های 
این چنینی، تدوین شود. پس از درک ضرورت های موجود 
درزمینه ی نوفه ی تایر و با نگاهی متفاوت به این موضوع، 
روشن می شود که گام برداشتن در این مسیر و مرحله های 
اجرایی آتی درزمینه ی نوفه ی تایر و خودرو، برای کشور، 
تایرسازان و خودروسازان داخلی بسیار مهم و جزو اولویت های 

اساسی آن هاست  
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Abstract: Traffic noise is known as the most common environmental problem of recent years in the European 
Union. At low speeds, vehicle noise is dominated by power unit noise while at high speeds tire/road noise 
dominates. As the industry and traffic grow, due to the importance of environmental issues and the economic 
aspect of traffic noise, it is predicted that tire/road noise would be one of the greatest environmental 
challenges of the world, in the 2020s. According to TNO studies, the benefits of cutting tire noise, i.e., 
health and welfare benefits and saving money, outweigh the costs by more than 30 times. Consequently, 
mandatory limits on tire/road noise and vehicle noise have been developed and enforced by international 
organizations, in recent years. Vehicle noise limits are within the range of dBA, depending on vehicle class. 
European standards for tire/road noise are published as ECE / Regulation 117. In the regulation, “Coast-by” 
method is described to measure tire/road noise. Tire manufacturers have been obliged to meet the limitations 
of stage 2 of R117 since 2012. The limit values of stage 2 for C1 tires are in the range of dBA. It is predicted 
that tighter limitations on tire/road noise would be approved and applied by the UNECE in 2020 and 2030. 
Therefore, it can be said that tire and vehicle manufacturers should pay attention to noise development as one 
of their top priorities, in order to advance in the production field. Development of comprehensive standards 
and providing measuring equipment are necessary to develop in traffic noise field. Iranian vehicle noise 
standard, INSO 4243, has been developed, where the vehicle noise measurement method is explained and 
limit values of vehicle noise at three states, i.e., “constant speed”, “constant acceleration” and “stationary 
vehicle”, are presented. The important tire/road noise standard has not been developed and enforced, in Iran, 
yet. Barez Industrial Group has made it possible to perform standard noise tests in Iran, via constructing a 
standard test track and providing accurate equipment for measurement of tire and vehicle noise. More than 
95% of the standard tire/road noise test requirements are provided in Barez test track, and the company will 
become an international reference laboratory of noise measurement, in near future.

Keywords: Traffic noise, Tire/road noise, Vehicle noise, Test track, Tire standard, Coast-by method, Barez 
Industrial Group.
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