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علمی- فنی

استانداردهایبینالمللیوملی
بینالمللی سازمان استانداردهای -1

)ISO(استاندارد

 )ISO( استاندارد  بین المللی  سازمان 
در حوزه ی صنعت الستیک، دارای دو 
باد  شیر  و  رینگ  “تایر،   دبیرخانه ی 
و  “کائوچو  و   ”)ISO/TC 31) )Valve)

محصوالت الستیکی )ISO/TC 45(” است. 

دبیرخانه ی “تایر، رینگ و شیر” متشکل 
از 8 کمیته است )جدول )1(( که در 
بخش تایرها و رینگ های موتورسیکلت، 
دوچرخه و موتورگازی )Moped( چندین 
استاندارد تدوین کرده است. هم چنین 
استانداردهای مشترکی وجود دارد که 
 TC 31 به طور مستقیم زیر نظر دبیرخانه ی 

است )جدول )2((.

 
 تایر موتورسیکلت و دوچرخه ی در حوزه استانداردها

 فاطمه خودکار، حسین روشنایی
  واحد تحقیق و توسعهیاسا تایر و رابر،  شرکت ایران

 
 چکیده

 است. شده بررسی و دوچرخه تایر موتورسیکلت ی در حوزه ها چنین استانداردهای انجمن و هم المللی و ملی در این مقاله استانداردهای بین
 
 المللی و ملی استانداردهای بین -1
 (ISO) المللی استاندارد استانداردهای سازمان بین -1-1

کائوچو و "و  "(Valve( )ISO/TC 31)شیر باد تایر، رینگ و " ی دارای دو دبیرخانه ،صنعت الستیک ی در حوزه (ISO(المللی استاندارد  سازمان بین
های  تایرها و رینگ( که در بخش 1)جدول  استکمیته  8متشکل از  "شیرایر، رینگ و ت" ی رخانهاست. دبی "(ISO/TC 45)محصوالت الستیکی 

 زیر نظر مستقیمطور  به که های مشترکی وجود داردچنین استاندارد هم. استاندارد تدوین کرده است چندین (Moped(موتورگازی موتورسیکلت، دوچرخه و 
 .(2دول )ج است TC 31 ی دبیرخانه

 صنعت تایر ی المللی استاندارد در حوزه های سازمان بین کمیته -1جدول 
 عنوان کمیته

ISO/TC 31/SC 10  موتورگازیموتورسیکلت، دوچرخه و های  رینگتایرها و 
ISO/TC 31/SC 3  خودروی سواریهای  رینگتایرها و 
ISO/TC 31/SC 4  اتوبوس و کامیونهای  رینگتایرها و 
ISO/TC 31/SC 5  کشاورزیهای  رینگتایرها و 
ISO/TC 31/SC 6 رو  های خاکی تایرها و رینگ(Off the road) 
ISO/TC 31/SC 7  صنعتیهای  رینگتایرها و 
ISO/TC 31/SC 8  هواپیماهای  رینگتایرها و 
ISO/TC 31/SC 9 دار و فاقد تیوب ها برای تایرهای تیوبشیر 

 
  

جدول 1- کمیته های سازمان بین المللی استاندارد در حوزه ی صنعت تایر
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)ISNO(2-استانداردهایسازمانملیاستانداردایران

در جدول )3(، استانداردهای سازمان ملی استاندارد ایران 
که در حوزه ی تایر موتورسیکلت و دوچرخه تدوین شده اند، 
آورده شده است. از میان استانداردهای جدول 3، استانداردهای 
763 و 762 برای تایر و تویی تایر موتورسیکلت و 

استانداردهای 3317 و 3319 برای تایر و تویی تایر دوچرخه 
 ،http://isom.isiri.gov.ir/nst اجباری ست که با مراجعه به وبگاه
بخش صنعت شیمیایی قابل مشاهده است. استاندارد 763 از 
تاریخ 1384/07/01 اجباری شده است. تاریخ اجباری شدن 
استانداردهای 762، 3317 و 3319 در وبگاه نیامده است.

 موتورگازیهای موتورسیکلت، دوچرخه و  تایرها و رینگدر بخش  ISOاستانداردهای  -2جدول 
 سال استاندارد عنوان شماره

 TC 31/SC 10 ی نظر کمیته استانداردهای زیر
4249-1 Motorcycle Tires and rims )Code- designated series) -- Part 1: Tires 1881 
4249-2 Motorcycle Tires and rims )Code- designated series) -- Part 2: Tire load ratings 1881 
4249-3 Motorcycle Tires and rims )Code-designated series) -- Part 3: Rims 2111 
5751-1 Motorcycle Tires and rims )Metric series) -- Part 1: Design guides 2111 
5751-2 Motorcycle Tires and rims )Metric series) -- Part 2: Tire dimensions and load-carrying capacities 2111 
5751-3 Motorcycle Tires and rims )Metric series) -- Part 3: Range of approved rim contours 2111 
5775-1 Bicycle Tires and rims -- Part 1: Tire designations and dimensions 2112 
5775-2 Bicycle Tires and rims -- Part 2: Rims 2111 
6054-1 Motorcycle Tires and rims )Code-designated series) -- Diameter codes 4 to 12 -- Part 1: Tires 1882 
6054-2 Motorcycle Tires and rims )Code-designated series) -- Diameter codes 4 to 12 -- Part 2: Rims 1881 
10231 Motorcycle Tires -- Test methods for verifying Tire capabilities 2112 
13328 Motorcycle Tires -- Measurement of Tire rolling circumference -- Loaded new Tires 2111 
5995-1 Moped Tires and rims -- Part 1: Tires. 1882 
5995-2 Moped Tires and rims -- Part 2: Rims. 1888 

 TC 31 ی استانداردهای زیر نظر مستقیم کمیته
3877-1 Tires, valves and tubes -- List of equivalent terms -- Part 1: Tires 1881 
3877-2 Tires, valves and tubes -- List of equivalent terms -- Part 2: Tire valves 1881 
3877-3 Tires, valves and tubes -- List of equivalent terms -- Part 3: Tubes 1818 
3877-4 Tires, valves and tubes -- List of equivalent terms -- Part 4: Solid Tires 1882 
4223-1 Definitions of some terms used in the Tire industry -- Part 1: Pneumatic Tires 2111 
4223-2 Definitions of some terms used in the Tire industry -- Part 2: Solid Tires 1881 
13325 Tires -- Coast-by methods for measurement of tire- to- road sound emission 2112 
16392 Tires -- Electrical resistance -- Test method for measuring electrical resistance of tires on a test rig 2111 
18164 Passenger car, truck, bus and motorcycle Tires -- Methods of measuring rolling resistance 2111 
29846 Tires, valves and tubes -- kPa/psi equivalencies for inflation pressures 2118 
13326 Test methods for measuring tire uniformity 1888 

 
 (ISNO)سازمان ملی استاندارد ایران های استاندارد -1-2

از میان استانداردهای  ، آورده شده است.اند شده تدوینتایر موتورسیکلت و دوچرخه  ی سازمان ملی استاندارد ایران که در حوزهاستانداردهای ، 2در جدول 
ست که با  برای تایر و تویی تایر دوچرخه اجباری 2218و  2211 برای تایر و تویی تایر موتورسیکلت و استانداردهای 162و  162، استانداردهای 2جدول 

 .اجباری شده است 11/11/1282از تاریخ  162. استاندارد است مشاهده قابلشیمیایی  صنعت بخش، http://isom.isiri.gov.ir/nstمراجعه به وبگاه 
 است. نیامدهدر وبگاه  2218و  2211، 162اردهای تاریخ اجباری شدن استاند

 
  

جدول 2- استانداردهای ISO در بخش تایرها و رینگ های موتورسیکلت، دوچرخه و موتورگازی

Science & Technologyعلمی- فنی
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جدول 3- فهرست استانداردهای سازمان ملی استاندارد ایران در حوزه ی 

تایر موتورسیکلت و دوچرخه

استاندارد 16630 سازمان ملی استاندارد ایران بانام “تایرها، 
مقررات ایمنی مصرف تایر در شرایط سرویس” برگرفته از 

ُکد مقررات فدرال )CFR( شماره ی 49 است که در آن نحوه ی 
نشانه گذاری تایر، ویژگی تایرهای مصرفی انواع خودروها، 
عمق شیار تایرها، محدودیت کاربرد تایرهای شیارخورده)1( و 
روکشی)2(، محدودیت بارگذاری تایر، فشار باد داخلی تایر و 

کاربرد ترکیبی انواع تایر آورده شده است.
در نشانه گذاری تایر، نشانه های مندرج در دو طرف دیواره ی 
تایر شامل اندازه ی تایر، بیشترین فشار باد مجاز و شاخص 
سرعت و نشانه های درج شده در یک طرف دیواره، شامل نوع 

الیاف به کاررفته، تعداد واقعی الیه هاست.
 Tubeless برای تایرهای رادیال و واژه ی Radial واژه ی
برای تایرهای بدون تویی ست. هم چنین عبارت مشخص کننده ی 
کشور سازنده ی تایر، بیان نام سازنده یا نام تجاری، نشان 
دادن جهت چرخش و سوار کردن تایر )در صورت نیاز(، 
نام یا ُکد نقش رویه، تاریخ ساخت هم در یک طرف دیواره 
می آید. هم چنین بر اساس این استاندارد باید در نشانه گذاری 
تایر، حد رفتگی رویه مشخص باشد. این استاندارد تقریباً 
مشابه استاندارد FMVSS 119 است. البته استاندارد 1663 
در فهرست استانداردهای اجباری وبگاه سازمان ملی استاندارد 

نیامده است.

)JIS(3-استانداردهایصنعتیژاپن

در جدول )4( برخی از استانداردهای تدوین شده توسط 
انجمن استانداردهای ژاپن )JSA( در حوزه ی تایر موتورسیکلت 
و دوچرخه، آورده شده است. مرجع بیشتر این استانداردها، 
استاندارد ISO است، برای نمونه در بخش مقدمه ی استاندارد 
JIS K 6366 آورده شده است که این استاندارد بر اساس 

یا  تدوین شده  تغییری(  هیچ  )بدون   ISO 10231 استاندارد 
 ISO 5775-1 استاندارد  اساس  بر   JIS K 6302 استاندارد 
 )با اصالح برخی مفهوم های فنی رایج در ژاپن( تهیه شده 

است.

 تایر موتورسیکلت و دوچرخه ی حوزهفهرست استانداردهای سازمان ملی استاندارد ایران در  -3جدول 
منابع 

 شماره عنوان استاندارد استاندارد

ISO 10231 
JIS K 6366 

ها و  ویژگی -تایر بادی موتورسیکلت
 162 های آزمون روش

JIS K 6367 
ها و  ویژگی -تویی تایر موتورسیکلت

 162 های آزمون روش

JIS D 9112 2216 ابعاد تایر دوچرخه 

JIS K 6302 
 -تایرهای بادی دوچرخه -تایرها

 2211 های آزمون ها و روش ویژگی

JIS K 6304 
ها و  ویژگی -تویی تایر دوچرخه

 2218 های آزمون روش

ISO 5751-1 
ها )سری  طوقهتایر و  -ها موتورسیکلت

 راهنمای طراحی-1قسمت  -متریک(
1-6612  

ISO 5751-2 
سری  -های موتورسیکلت تایرها و طوقه

ابعاد و ظرفیت  :قسمت دوم -متریک
 حمل بار تایرها

2-6612  

ISO 5751-3 
ها )سری  تایر و طوقه -ها موتورسیکلت
 ی گستره -2قسمت  -متریک(
 تأییدشده ی های طوقه محیط

2-6612  

ISO 5995-2 
 قسمت -موتورگازی های طوقه و تایرها

6611-2 ها طوقه :دوم  

ISO 10231 
های آزمون  روش -تایرها -موتورسیکلت
 های تایر قابلیت تأییدبرای 

1111 

ISO 13328 
گیری  روش اندازه -تایرها -موتورسیکلت

 مقاومت غلتشی
1181 

ISO 4249-2 
ها )تخصیص  تایرها و طوقه -موتورسیکلت

 قسمت دوم: بار اسمی تایر( کُد
2-1181  

ISO 4249-3 

د ها )کُ تایرها و طوقه -موتورسیکلت
ها و  ویژگی -  : طوقه2مشخصات( قسمت 

 های آزمون روش
2-1181  

ISO 5775-1 
قسمت  -ها  تایرها و طوقه -دوچرخه
 گذاری و ابعاد تایرکُد -اول

1-1882  

FMCRS- 
CFR 49 Part 

393.75 

نی مصرف تایر در تایرها، مقررات ایم
 16621 شرایط سرویس

 
 ی شماره (CFR)مقررات فدرال  کُدبرگرفته از  "تایرها، مقررات ایمنی مصرف تایر در شرایط سرویس" بانامسازمان ملی استاندارد ایران  16621استاندارد 

یار تایرها، محدودیت کاربرد تایرهای شیارخورده گذاری تایر، ویژگی تایرهای مصرفی انواع خودروها، عمق ش نشانه ی است که در آن نحوه 28
)Regrooved)  و روکشی)Retreading).محدودیت بارگذاری تایر، فشار باد داخلی تایر و کاربرد ترکیبی انواع تایر آورده شده است ، 

در  شده درجهای  ر باد مجاز و شاخص سرعت و نشانهفشا بیشترینتایر،  ی شامل اندازه تایر ی های مندرج در دو طرف دیواره گذاری تایر، نشانه در نشانه
 .ستها ، تعداد واقعی الیهکاررفته بهشامل نوع الیاف  ،دیواره طرف یک
نام  بیانتایر،  ی کشور سازنده ی کننده عبارت مشخص چنین ست. هم های بدون توییتایر برای Tubeless ی واژه و برای تایرهای رادیال Radial ی واژه

. آید طرف دیواره می یکدر هم نقش رویه، تاریخ ساخت  کُدچرخش و سوار کردن تایر )در صورت نیاز(، نام یا  جهتنام تجاری، نشان دادن سازنده یا 
)به  است FMVSS 119مشابه استاندارد  تقریباًرویه مشخص باشد. این استاندارد  حد رفتگی ،گذاری تایر این استاندارد باید در نشانه بر اساسچنین  هم

 است. نیامدهدر فهرست استانداردهای اجباری وبگاه سازمان ملی استاندارد  1663مراجعه شود(. البته استاندارد  2-2بخش 
 
 (JIS) استانداردهای صنعتی ژاپن -1-3

مرجع  چرخه، آورده شده است.تایر موتورسیکلت و دو ی در حوزه (JSA(توسط انجمن استانداردهای ژاپن  شده تدویناستانداردهای برخی از  2 در جدول
آورده شده است که این استاندارد بر اساس استاندارد  JIS K 6366استاندارد  ی در بخش مقدمه نمونهاست، برای  ISOاین استانداردها، استاندارد  بیشتر

ISO 10231  )یا استاندارد  شده تدوین)بدون هیچ تغییریJIS K 6302 استاندارد  بر اساسISO 5775-1 (فنی رایج در  های موهبا اصالح برخی مف
 است. شده تهیهژاپن( 

  

 1. Regrooved                       2. Retreading

Science & Technologyعلمی- فنی
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جدول 4- فهرست استانداردهای دبیرخانه ی استانداردهای صنعتی ژاپن

)BIS(4-ادارهیکلاستانداردهایهند

در این اداره، کمیته ی TED 7 در تدوین استانداردهای حوزه ی 
تایر، رینگ و شیر و کمیته ی TED 16 در حوزه ی دوچرخه 
فعالیت دارد که برخی از استانداردهای مربوطه در جدول )5( 

آورده شده است.

5-استانداردهایملیچین

 ،)Guobiao نام چینی از  )برگرفته   GB استانداردهای
استانداردهای ملی چین هستند که توسط اداره ی استانداردسازی 
چین )SAC( تدوین می شوند. استانداردهای اجباری با پیشوند 
GB و استانداردهای پیشنهادی با پیشوند T(  GB/T برگرفته از 

 GB به معنی پیشنهادی( شروع می شوند. استانداردهای Tuījiàn

اساس آزمایش محصوالت برای دریافت گواهی نامه ی اجباری 
چین )CCC( است. بیشتر استانداردهای ملی چین برگردان 
استانداردهای ISO به چینی ست. برخی از استانداردهای ملی 
 چین مربوط به تایر موتورسیکلت و دوچرخه در جدول )6(
تایر  تولیدکننده ی  چینی  شرکت های  است.  شده  آورده 
، استاندارد 

استانداردهای ملی چین برگردان استانداردهای  بیشتر. است (CCC) چین اجباری ی نامه گواهی محصوالت برای دریافت آزمایش اساس GB استانداردهای
ISO ی  های چینی تولیدکننده ست. شرکتآورده شده ا 6ست. برخی از استانداردهای ملی چین مربوط به تایر موتورسیکلت و دوچرخه در جدول  به چینی

 را رعایت کنند. GB 518، استاندارد برای دریافت نشان  دبای تایر موتورسیکلت می
و  ISO4249-1 ،ISO4249-2 ،ISO5751-1،ISO5751-2 ،ISO5751-3  ،ISO5995-1المللی  ، استانداردهای بینGB 518منابع استاندارد 

JISK 6366 خورد که در میان استانداردهای  برقی به چشم می ی استانداردها، استانداردهایی برای تایرهای دوچرخه چنین در میان این است. همISO ،
JIS  ،ژاپنBIS  هند وISIRI  نشده است. دیدهایران 

 
 استانداردهای ملی چین مربوط به تایر موتورسیکلت و دوچرخه -6جدول 

 شماره عنوان استاندارد
Motorcycle tires GB 518 

Inner tube of pneumatic tires- Part 2: Inner tube of 
motorcycle tires GB 7036.2 

Rims for bicycles GB 3577 

Appearance quality of tires GB 520 

Motorcycle tires GB/T 13203 

Tire terms and definitions GB/T 6326 

Dynamic balance test method for motorcycle tires GB/T 34378 
Inner tube of pneumatic Tires-- Part 2: Inner tube 

of motorcycle tires GB/T 7036.2 

Series of motorcycle tires GB/T 2983 

Series of motorcycle rims GB/T 13202 

Electric bicycle tires GB/T 31546 

Series of electric bicycle tires GB/T 31548 
Performance testing method for electric bicycle tires GB/T 31549 

Test methods for verifying capabilities of 
motorcycle tires GB/T 13203 

Test method of high speed performance test for 
motorcycle tires - Drum method GB/T 13204 

Endurance test for motorcycle tires drum method GB/T 13205 
Test methods of rolling resistance for motor 

vehicle tires and motorcycle tires. Multi- point test GB/T 18861 

 
 ها استانداردهای انجمن -2
 ژاپن JATMAمریکا و ا TRAاروپا،  ETRTOهای  استانداردهای ملی سازمان -2-1

ای از  مجموعه (JATMA) و انجمن تایرسازان خودروی ژاپن (TRA)مریکا ا، انجمن تایر و رینگ (ETRTO)سازمان فنی تایر و رینگ اروپا 
های سبک،  تایرهای سواری، کامیون های ها و شیرها را در گروه کنند که این استانداردها، تایرها، رینگ می استانداردهای تایر را در کتاب ساالنه منتشر

 دهد. پوشش می ها ها و دوچرخه صنعتی و موتورسیکلت ی نقلیه های هیلرو، تجهیزات کشاورزی، وس خاکی ی نقلیه های هیلها و اتوبوس، وس کامیون
در  JATMAاستانداردهای  برای نمونهاست.   شده شناختهدنیا  های منطقهاستانداردهای معتبر در سایر  عنوان بهاردها المللی، این استاند بین ازنظر

برای تایرهایی هستند که از ژاپن  شده شناختهاست و استانداردهای  شده بیانمریکا نیز ا ونقل حمل ی موتوری اتحادیه ی نقلیه های هیلاستانداردهای ایمنی وس
 شوند. نادا و استرالیا صادر میبه کا

در کتاب  برای نمونهاست.  شده بیانتایر  گوناگونهای  سرعت برای اندازه ی ها مشخصات ابعاد تایر و رینگ، فشار باد، ظرفیت بار، محدوده در این کتاب
رایگان در وبگاه این  طور بهها  (. این کتاب1است )شکل  شده شروع Mمربوط به مشخصات تایرهای موتورسیکلت با حرف  های هصفح، ETRTOاستاندارد 

 .نیست دسترس قابلها  سازمان

 موتورسیکلت می باید برای دریافت نشان 
GB 518 را رعایت کنند.

،ISO4249-1 استانداردهای بین المللی ،GB 518 منابع استاندارد 
 ISO4249-2 ،ISO5751-1 ،ISO5751-2 ،ISO5751-3 ،ISO5995-1 

استانداردها،  این  میان  در  هم چنین  است.   JISK 6366 و 
استانداردهایی برای تایرهای دوچرخه ی برقی به چشم می خورد 
 ISIRI هند و BIS ،ژاپن JIS ،ISO که در میان استانداردهای

ایران دیده نشده است.

 صنعتی ژاپناستانداردهای  ی فهرست استانداردهای دبیرخانه -4جدول 
 شماره عنوان استاندارد

Wheels and rims for pneumatic Tires -- Vocabulary, 
designation and marking JIS D 4102 

Motorcycle tires- Designation and dimensions JIS D 4203 
Motorcycle tires JIS K 6366 

Inner tubes for motorcycle tires JIS K 6367 

Cycles- Tires JIS K 6302 

Inner tubes for bicycle tires JIS K 6304 
Acoustics- Specification of test tracks for measuring 

noise emitted by road vehicles and their tires JIS D 8301 

Rims for bicycles JIS D 9421 

Tire valves for bicycles JIS D 9422 

Cycle- Tires- Dimensions JIS D 9112 

 
 (BIS)کل استانداردهای هند  ی اداره -1-4

دوچرخه فعالیت دارد که برخی از  ی در حوزه TED 16 ی کمیتهتایر، رینگ و شیر و  ی در تدوین استانداردهای حوزه TED 7 ی در این اداره، کمیته
 آورده شده است. 1در جدول  استانداردهای مربوطه

 
 دوچرخ ی نقلیه های هاستانداردهای هند مربوط به وسیل -5جدول 

 شماره عنوان استاندارد
Cycle and rickshaw pneumatic tires IS 2414 

Cycle- Rubber Tubes )Molded/Jointed)- 
Specification IS 2415 

Bicycle Tube Valves and Valve- tubing IS 532 

Bicycles- Rims IS 624 

Rubber Valve- tubing for cycle tube valves IS 5079 

Rim for mopeds IS 8410 
Automotive Vehicles- Pneumatic Tires- Part 1: 

Terms, Definitions and Nomenclature IS 10914 Part 1 

Automotive Vehicles-pneumatic Tires- Part 4: 
Scooter and Scooter Derivatives - Diagonal Ply IS 10914 Part 4 
General Requirements for Rims for Automotive 
Vehicles- Part 4: Scooter and Scooter Derivative 

Rims 
IS 10694 Part 4 

General Requirements for Rims for Automotive 
Vehicles- Part 5: Moped, Motorcycle and 

Motorcycle Derivative Rims 
IS 10694 Part 5 

Designation System for Tire Tube Valves for 
Automotive Vehicles IS 10939 

Recommendations for storage and handling of 
inner tubes, tube valves and flaps for use with 

pneumatic tires for automotive vehicles 
IS 11031 

Pneumatic tires for mopeds- Diagonal ply IS 11157 
Recommendations for storage and handling of 

pneumatic tires for automotive vehicles IS 11178 

Motorcycles tires, diagonal ply IS 12151 
Method of test for light alloy wheels for 

motorcycles and mopeds IS 12750 

Automotive vehicles- Light alloys wheel for 
motorcycles IS 13196 

Automotive vehicles- Pneumatic tires for two and 
three- wheeled motor vehicles IS 15627 

Automotive Tires- Repair of tires and tubes used 
on motor vehicles IS 15780 

Tubeless tires- Valves and Components- Test 
Methods IS 15945 

Passenger Car, Truck, Bus and Motorcycle Tires- 
Methods of Measuring Rolling Resistance IS/ISO 18164 

Automotive Vehicles- Wheel Rims for Two and 
Three Wheeled Vehicles Part 2 Sheets Metal 

Wheel Rims- Methods of Tests and Requirements 
IS 16192 Part 2 

 
 استانداردهای ملی چین -1-5

شوند.  تدوین می (SAC)استانداردسازی چین  ی (، استانداردهای ملی چین هستند که توسط ادارهGuobiao)برگرفته از نام چینی  GBاستانداردهای 
شوند.  پیشنهادی( شروع می به معنی Tuījiànبرگرفته از  T) GB/Tو استانداردهای پیشنهادی با پیشوند  GBاستانداردهای اجباری با پیشوند 

 صنعتی ژاپناستانداردهای  ی فهرست استانداردهای دبیرخانه -4جدول 
 شماره عنوان استاندارد

Wheels and rims for pneumatic Tires -- Vocabulary, 
designation and marking JIS D 4102 

Motorcycle tires- Designation and dimensions JIS D 4203 
Motorcycle tires JIS K 6366 

Inner tubes for motorcycle tires JIS K 6367 

Cycles- Tires JIS K 6302 

Inner tubes for bicycle tires JIS K 6304 
Acoustics- Specification of test tracks for measuring 

noise emitted by road vehicles and their tires JIS D 8301 

Rims for bicycles JIS D 9421 

Tire valves for bicycles JIS D 9422 

Cycle- Tires- Dimensions JIS D 9112 

 
 (BIS)کل استانداردهای هند  ی اداره -1-4

دوچرخه فعالیت دارد که برخی از  ی در حوزه TED 16 ی کمیتهتایر، رینگ و شیر و  ی در تدوین استانداردهای حوزه TED 7 ی در این اداره، کمیته
 آورده شده است. 1در جدول  استانداردهای مربوطه

 
 دوچرخ ی نقلیه های هاستانداردهای هند مربوط به وسیل -5جدول 

 شماره عنوان استاندارد
Cycle and rickshaw pneumatic tires IS 2414 

Cycle- Rubber Tubes )Molded/Jointed)- 
Specification IS 2415 

Bicycle Tube Valves and Valve- tubing IS 532 

Bicycles- Rims IS 624 

Rubber Valve- tubing for cycle tube valves IS 5079 

Rim for mopeds IS 8410 
Automotive Vehicles- Pneumatic Tires- Part 1: 

Terms, Definitions and Nomenclature IS 10914 Part 1 

Automotive Vehicles-pneumatic Tires- Part 4: 
Scooter and Scooter Derivatives - Diagonal Ply IS 10914 Part 4 
General Requirements for Rims for Automotive 
Vehicles- Part 4: Scooter and Scooter Derivative 

Rims 
IS 10694 Part 4 

General Requirements for Rims for Automotive 
Vehicles- Part 5: Moped, Motorcycle and 

Motorcycle Derivative Rims 
IS 10694 Part 5 

Designation System for Tire Tube Valves for 
Automotive Vehicles IS 10939 

Recommendations for storage and handling of 
inner tubes, tube valves and flaps for use with 

pneumatic tires for automotive vehicles 
IS 11031 

Pneumatic tires for mopeds- Diagonal ply IS 11157 
Recommendations for storage and handling of 

pneumatic tires for automotive vehicles IS 11178 

Motorcycles tires, diagonal ply IS 12151 
Method of test for light alloy wheels for 

motorcycles and mopeds IS 12750 

Automotive vehicles- Light alloys wheel for 
motorcycles IS 13196 

Automotive vehicles- Pneumatic tires for two and 
three- wheeled motor vehicles IS 15627 

Automotive Tires- Repair of tires and tubes used 
on motor vehicles IS 15780 

Tubeless tires- Valves and Components- Test 
Methods IS 15945 

Passenger Car, Truck, Bus and Motorcycle Tires- 
Methods of Measuring Rolling Resistance IS/ISO 18164 

Automotive Vehicles- Wheel Rims for Two and 
Three Wheeled Vehicles Part 2 Sheets Metal 

Wheel Rims- Methods of Tests and Requirements 
IS 16192 Part 2 

 
 استانداردهای ملی چین -1-5

شوند.  تدوین می (SAC)استانداردسازی چین  ی (، استانداردهای ملی چین هستند که توسط ادارهGuobiao)برگرفته از نام چینی  GBاستانداردهای 
شوند.  پیشنهادی( شروع می به معنی Tuījiànبرگرفته از  T) GB/Tو استانداردهای پیشنهادی با پیشوند  GBاستانداردهای اجباری با پیشوند 

جدول 5- استانداردهای هند مربوط به وسیله های نقلیه ی دوچرخ
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جدول 6- استانداردهای ملی چین مربوط به تایر موتورسیکلت و 

دوچرخه

استانداردهایانجمنها
1-استانداردهایملیسازمانهایETRTOاروپا،TRAامریکا

وJATMAژاپن

سازمان فنی تایر و رینگ اروپا )ETRTO(، انجمن تایر 
و رینگ امریکا )TRA( و انجمن تایرسازان خودروی ژاپن 
)JATMA( مجموعه ای از استانداردهای تایر را در کتاب ساالنه 
منتشر می کنند که این استانداردها، تایرها، رینگ ها و شیرها 
را در گروه های تایرهای سواری، کامیون های سبک، کامیون ها 
و اتوبوس، وسیله های نقلیه ی خاکی رو، تجهیزات کشاورزی، 
وسیله های نقلیه ی صنعتی و موتورسیکلت ها و دوچرخه ها 

پوشش می دهد.
ازنظر بین المللی، این استانداردها به عنوان استانداردهای 

معتبر در سایر منطقه های دنیا شناخته شده  است. برای نمونه 
استانداردهای JATMA در استانداردهای ایمنی وسیله های 
نقلیه ی موتوری اتحادیه ی حمل ونقل امریکا نیز بیان شده است و 
استانداردهای شناخته شده برای تایرهایی هستند که از ژاپن به 

کانادا و استرالیا صادر می شوند.
در این کتاب ها مشخصات ابعاد تایر و رینگ، فشار باد، 
ظرفیت بار، محدوده ی سرعت برای اندازه های گوناگون تایر 
 ،ETRTO بیان شده است. برای نمونه در کتاب استاندارد
صفحه های مربوط به مشخصات تایرهای موتورسیکلت با 
حرف M شروع شده است )شکل 1(. این کتاب ها به طور 

رایگان در وبگاه این سازمان ها قابل دسترس نیست.
 

 
 ETRTOمربوط به مشخصات تایرهای موتورسیکلت در کتاب استاندارد  ی صفحه ی نمونه -1شکل 

ی ابعاد تایر،  در مقایسه نمونهان است. برای یکس ی سرعت برای تایر با اندازه ی محدوده و فشار باد، ظرفیت بارر امقدسازمان در سه  تفاوت استانداردهای این
 است. شده وضع Euro- metricبرحسب ، ETRTOدر استاندارد  و P- metric برحسب TRA در استانداردعرض مقطع و قطر کلی 

موارد  بیشتراست. در  Euro- metric کمتر از P- metricبار در تایرهای  بیشترین، طورکلی بهگردد.  به ظرفیت بار برمی استانداردفاوت اصلی بین این دو ت
برای تایر با  ETRTOو  JATMAچنین شاخص بار بین استاندارد  گزین شود. هم جای P- metric ی تایر با اندازه جای بهتواند  می Euro- metricتایر 
 برابر ،kPa 221و ظرفیت بار در فشار  81 برابر ، R17 215/45برای تایر  JATMAاستاندارد  درشاخص بار  نمونهمتفاوت است. برای  ،یکسان ی اندازه

kg 121 استاندارد  درکه شاخص بار  است، درحالیETRTO  215/45برای تایر R17، است و الزم است فشار هوا  81 برابرkPa 211  باشد تا ظرفیت بار
kg 121 .را حفظ کند 

 (ITTAC)فنی تایر هند  ی مشاوره ی کمیته -2-2
 اند عبارتهای عضو  برخی از شرکت. است عضو های شرکت تمام از فنی شامل نمایندگان که است هند تایر صنعت تخصصی هند، منبع رتای مشاوره ی کمیته

 و غیره. Apollo ،Bridgestone ،Continental ،Michelin ،Yokohama ،MRF ،TVS ،GoodYearاز 
ITTAC81 که عضو های که شرکت کند می تضمین کند و ایمنی را تدوین می ازجمله عملیاتی های دستورالعمل و مهندسی ابعاد ازنظر ملی ، استانداردهای 

 درنظر بدون که دهد می هستند و اطمینان مرتبط محصوالت و تایرها ابعاد اصلی رایج برای ی ارائه به قادر ،دهند می تشکیل را هند در تایر صنعت درصد
ای از استانداردهای  نامه ساالنه نظام، JATMAو  ETRTO ،TRAتعویض هستند. این کمیته نیز همانند  قابل ابعادی ازنظر ،تایرها این گرفتن نام تجاری

 (.2کند )شکل  تایر منتشر می

شکل 1- نمونه ی صفحه ی مربوط به مشخصات تایرهای موتورسیکلت 

ETRTO در کتاب استاندارد

تفاوت استانداردهای این سه سازمان در مقدار فشار باد، 
ظرفیت بار و محدوده ی سرعت برای تایر با اندازه ی یکسان 

استانداردهای ملی چین برگردان استانداردهای  بیشتر. است (CCC) چین اجباری ی نامه گواهی محصوالت برای دریافت آزمایش اساس GB استانداردهای
ISO ی  های چینی تولیدکننده ست. شرکتآورده شده ا 6ست. برخی از استانداردهای ملی چین مربوط به تایر موتورسیکلت و دوچرخه در جدول  به چینی

 را رعایت کنند. GB 518، استاندارد برای دریافت نشان  دبای تایر موتورسیکلت می
و  ISO4249-1 ،ISO4249-2 ،ISO5751-1،ISO5751-2 ،ISO5751-3  ،ISO5995-1المللی  ، استانداردهای بینGB 518منابع استاندارد 

JISK 6366 خورد که در میان استانداردهای  برقی به چشم می ی استانداردها، استانداردهایی برای تایرهای دوچرخه چنین در میان این است. همISO ،
JIS  ،ژاپنBIS  هند وISIRI  نشده است. دیدهایران 

 
 استانداردهای ملی چین مربوط به تایر موتورسیکلت و دوچرخه -6جدول 

 شماره عنوان استاندارد
Motorcycle tires GB 518 

Inner tube of pneumatic tires- Part 2: Inner tube of 
motorcycle tires GB 7036.2 

Rims for bicycles GB 3577 

Appearance quality of tires GB 520 

Motorcycle tires GB/T 13203 

Tire terms and definitions GB/T 6326 

Dynamic balance test method for motorcycle tires GB/T 34378 
Inner tube of pneumatic Tires-- Part 2: Inner tube 

of motorcycle tires GB/T 7036.2 

Series of motorcycle tires GB/T 2983 

Series of motorcycle rims GB/T 13202 

Electric bicycle tires GB/T 31546 

Series of electric bicycle tires GB/T 31548 
Performance testing method for electric bicycle tires GB/T 31549 

Test methods for verifying capabilities of 
motorcycle tires GB/T 13203 

Test method of high speed performance test for 
motorcycle tires - Drum method GB/T 13204 

Endurance test for motorcycle tires drum method GB/T 13205 
Test methods of rolling resistance for motor 

vehicle tires and motorcycle tires. Multi- point test GB/T 18861 

 
 ها استانداردهای انجمن -2
 ژاپن JATMAمریکا و ا TRAاروپا،  ETRTOهای  استانداردهای ملی سازمان -2-1

ای از  مجموعه (JATMA) و انجمن تایرسازان خودروی ژاپن (TRA)مریکا ا، انجمن تایر و رینگ (ETRTO)سازمان فنی تایر و رینگ اروپا 
های سبک،  تایرهای سواری، کامیون های ها و شیرها را در گروه کنند که این استانداردها، تایرها، رینگ می استانداردهای تایر را در کتاب ساالنه منتشر

 دهد. پوشش می ها ها و دوچرخه صنعتی و موتورسیکلت ی نقلیه های هیلرو، تجهیزات کشاورزی، وس خاکی ی نقلیه های هیلها و اتوبوس، وس کامیون
در  JATMAاستانداردهای  برای نمونهاست.   شده شناختهدنیا  های منطقهاستانداردهای معتبر در سایر  عنوان بهاردها المللی، این استاند بین ازنظر

برای تایرهایی هستند که از ژاپن  شده شناختهاست و استانداردهای  شده بیانمریکا نیز ا ونقل حمل ی موتوری اتحادیه ی نقلیه های هیلاستانداردهای ایمنی وس
 شوند. نادا و استرالیا صادر میبه کا

در کتاب  برای نمونهاست.  شده بیانتایر  گوناگونهای  سرعت برای اندازه ی ها مشخصات ابعاد تایر و رینگ، فشار باد، ظرفیت بار، محدوده در این کتاب
رایگان در وبگاه این  طور بهها  (. این کتاب1است )شکل  شده شروع Mمربوط به مشخصات تایرهای موتورسیکلت با حرف  های هصفح، ETRTOاستاندارد 

 .نیست دسترس قابلها  سازمان
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است. برای نمونه در مقایسه ی ابعاد تایر، عرض مقطع و قطر 
کلی در استاندارد TRA برحسب P- metric و در استاندارد 

ETRTO، برحسب Euro- metric وضع شده است.

تفاوت اصلی بین این دو استاندارد به ظرفیت بار برمی گردد. 
از کمتر   P- metric تایرهای بار در   به طورکلی، بیشترین 
 Euro- metric است. در بیشتر موارد تایر  Euro- metric

می تواند به جای تایر با اندازه ی P- metric جای گزین شود. 
 ETRTO و JATMA هم چنین شاخص بار بین استاندارد
برای تایر با اندازه ی یکسان، متفاوت است. برای نمونه 
 ، R17 215/45 برای تایر JATMA شاخص بار در استاندارد
 545 kg 240، برابر kPa برابر 87 و ظرفیت بار در فشار
است، درحالی که شاخص بار در استاندارد ETRTO برای 
 تایر R17 215/45، برابر 91 است و الزم است فشار هوا 

kPa 250 باشد تا ظرفیت بار kg 545 را حفظ کند.

)ITTAC(2-کمیتهیمشاورهیفنیتایرهند

کمیته ی مشاوره تایر هند، منبع تخصصی صنعت تایر 
هند است که شامل نمایندگان فنی از تمام شرکت های 
از عبارت اند  عضو  شرکت های  از  برخی  است.   عضو 
،Apollo ،Bridgestone ،Continental ،Michelin ،Yokohama 

MRF ،TVS ،GoodYear و غیره.

و  مهندسی  ابعاد  ازنظر  ملی  استانداردهای   ،ITTAC

دستورالعمل های عملیاتی ازجمله ایمنی را تدوین می کند و 
تضمین می کند که شرکت های عضو که 95 درصد صنعت 
تایر در هند را تشکیل می دهند، قادر به ارائه ی ابعاد اصلی 
رایج برای تایرها و محصوالت مرتبط هستند و اطمینان می دهد 
که بدون درنظر گرفتن نام تجاری این تایرها، ازنظر ابعادی 
قابل تعویض هستند. این کمیته نیز همانند ETRTO ،TRA و 
JATMA، ساالنه نظام نامه ای از استانداردهای تایر منتشر 

می کند )شکل 2(.

  

ITTAC شکل 2- نظام نامه ی استانداردهای تایر

)UN/ECE(3-کمیسیوناقتصادیاروپاازسازمانمللمتحد

مقررات شماره ی UN/ECE 75 برای تأیید تایرهای بادی 
به تایرهایی 

 
 ITTACاستانداردهای تایر  ی نامه نظام -2شکل 

 
 (UN/ECE) متحد ملل سازمان از اروپا اقتصادی کمیسیون -2-3

بر ها  که ابعاد آن یابد اختصاص میبه تایرهایی  ست. نشان  موتورهای گازیها و  تایرهای بادی موتورسیکلت ییدتأبرای  UN/ECE 11 ی مقررات شماره
ای  مشخصه ،Eاز حرف  پساین مقررات بگذراند. عدد  بر اساسباشد و آزمون عملکرد بار/ سرعت و آزمون رشد دینامیکی تایر را  11 ی مقررات شماره اساس

 (.1را دریافت کرده است )جدول  ییدیهتأاز کشور است که 
 UN/ECE 75 ی مقررات شماره بر اساسکشورها  کُد -7جدول 

 کُد کشور کُد کشور کُد کشور کُد کشور
 E1 آلمان E13 لوکزامبورگ E26 اسلوونی E45 استرالیا

 E2 فرانسه E14 سوئیس E27 اسلواکی E46 اوکراین

جنوبی آفریقای  E47 بالروس E28 نروژ E16 ایتالیا E3 

 E4 هلند E17 فنالند E29 استونی E48 نیوزلند

هرزگوین و بوسنی E49 قبرس  E31 دانمارک E18 سوئد E5 

 E6 بلژیک E19 رومانی E32 لتونی E50 جزیره مالت

کره جمهوری  E51 بلغارستان E34 لهستان E20 مجارستان E7 

چک جمهوری E21 پرتغال E36 لیتوانی E52 مالزی  E8 

 E9 اسپانیا E22 روسیه E37 ترکیه E53 تایلند

نگرو مونته  E56 آذربایجان E39 یونان E23 یوگسالوی E10 

کبیر بریتانیای E24 ایرلند E40 مقدونیه E58 تونس  E11 

 E12 اتریش E25 کرواسی E43 ژاپن  

 
بر  .(Retro- reflective tires) باشند ندید قابل دبای ست که در شب می یدوچرخ ی نقلیه های همختص تایرهای وسیل UN/ECE 88 ی مقررات شماره

 .نامناسب باشند ی زاویه در روشن، حتی و قوی با انعکاس نور ی بازتابنده های دارای خط دبای این مقررات این تایرها می اساس
 

  
 Retro- reflectiveتایر  تایر و ی بر دیواره 88مقررات  Eنشان  -2شکل 

 
 مریکاا (FMVSS)نقلیه موتوری  های هتاندارد ایمنی وسیلاس ی اتحادیه -2-4

موتورسیکلت ها و موتورهای گازی ست. نشان
اختصاص می یابد که ابعاد آن ها بر اساس مقررات شماره ی 75 
باشد و آزمون عملکرد بار/ سرعت و آزمون رشد دینامیکی 
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 E1 آلمان E13 لوکزامبورگ E26 اسلوونی E45 استرالیا
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جنوبی آفریقای  E47 بالروس E28 نروژ E16 ایتالیا E3 
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هرزگوین و بوسنی E49 قبرس  E31 دانمارک E18 سوئد E5 
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 (UN/ECE) متحد ملل سازمان از اروپا اقتصادی کمیسیون -2-3

بر ها  که ابعاد آن یابد اختصاص میبه تایرهایی  ست. نشان  موتورهای گازیها و  تایرهای بادی موتورسیکلت ییدتأبرای  UN/ECE 11 ی مقررات شماره
ای  مشخصه ،Eاز حرف  پساین مقررات بگذراند. عدد  بر اساسباشد و آزمون عملکرد بار/ سرعت و آزمون رشد دینامیکی تایر را  11 ی مقررات شماره اساس

 (.1را دریافت کرده است )جدول  ییدیهتأاز کشور است که 
 UN/ECE 75 ی مقررات شماره بر اساسکشورها  کُد -7جدول 

 کُد کشور کُد کشور کُد کشور کُد کشور
 E1 آلمان E13 لوکزامبورگ E26 اسلوونی E45 استرالیا

 E2 فرانسه E14 سوئیس E27 اسلواکی E46 اوکراین

جنوبی آفریقای  E47 بالروس E28 نروژ E16 ایتالیا E3 

 E4 هلند E17 فنالند E29 استونی E48 نیوزلند

هرزگوین و بوسنی E49 قبرس  E31 دانمارک E18 سوئد E5 

 E6 بلژیک E19 رومانی E32 لتونی E50 جزیره مالت

کره جمهوری  E51 بلغارستان E34 لهستان E20 مجارستان E7 

چک جمهوری E21 پرتغال E36 لیتوانی E52 مالزی  E8 

 E9 اسپانیا E22 روسیه E37 ترکیه E53 تایلند

نگرو مونته  E56 آذربایجان E39 یونان E23 یوگسالوی E10 

کبیر بریتانیای E24 ایرلند E40 مقدونیه E58 تونس  E11 
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بر  .(Retro- reflective tires) باشند ندید قابل دبای ست که در شب می یدوچرخ ی نقلیه های همختص تایرهای وسیل UN/ECE 88 ی مقررات شماره

 .نامناسب باشند ی زاویه در روشن، حتی و قوی با انعکاس نور ی بازتابنده های دارای خط دبای این مقررات این تایرها می اساس
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 مریکاا (FMVSS)نقلیه موتوری  های هتاندارد ایمنی وسیلاس ی اتحادیه -2-4
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 ،E تایر را بر اساس این مقررات بگذراند. عدد پس از حرف
مشخصه ای از کشور است که تأییدیه را دریافت کرده است 

)جدول 7(.
مقررات شماره ی UN/ECE 88 مختص تایرهای وسیله های 
نقلیه ی دوچرخی ست که در شب می باید قابل دیدن باشند)1(. بر 
اساس این مقررات این تایرها می باید دارای خط های بازتابنده ی 
نور با انعکاس قوی و روشن، حتی در زاویه ی نامناسب 

باشند.

ایمنیوسیلههاینقلیهموتوری اتحادیهیاستاندارد -4

)FMVSS(امریکا

استاندارد شماره ی FMVSS 119: این استاندارد مخصوص 
تایرهای بادی جدید برای وسایل وسیله های موتوری با 
و  پوند(   10،000( کیلوگرم  از 4536  بیش   )2()GVWR)

موتورسیکلت هاست. هدف این استاندارد، فراهم آوردن سطح 
عملکردی ایمن برای تایرهای مصرفی در وسایل نقلیه ی 
موتوری بیش از 10،000 پوند و موتورسیکلت ها و قراردادن 

UN/ECE 75 جدول 7- ُکد کشورها بر اساس مقررات شماره ی

 
 ITTACاستانداردهای تایر  ی نامه نظام -2شکل 

 
 (UN/ECE) متحد ملل سازمان از اروپا اقتصادی کمیسیون -2-3

بر ها  که ابعاد آن یابد اختصاص میبه تایرهایی  ست. نشان  موتورهای گازیها و  تایرهای بادی موتورسیکلت ییدتأبرای  UN/ECE 11 ی مقررات شماره
ای  مشخصه ،Eاز حرف  پساین مقررات بگذراند. عدد  بر اساسباشد و آزمون عملکرد بار/ سرعت و آزمون رشد دینامیکی تایر را  11 ی مقررات شماره اساس

 (.1را دریافت کرده است )جدول  ییدیهتأاز کشور است که 
 UN/ECE 75 ی مقررات شماره بر اساسکشورها  کُد -7جدول 

 کُد کشور کُد کشور کُد کشور کُد کشور
 E1 آلمان E13 لوکزامبورگ E26 اسلوونی E45 استرالیا

 E2 فرانسه E14 سوئیس E27 اسلواکی E46 اوکراین

جنوبی آفریقای  E47 بالروس E28 نروژ E16 ایتالیا E3 

 E4 هلند E17 فنالند E29 استونی E48 نیوزلند

هرزگوین و بوسنی E49 قبرس  E31 دانمارک E18 سوئد E5 

 E6 بلژیک E19 رومانی E32 لتونی E50 جزیره مالت

کره جمهوری  E51 بلغارستان E34 لهستان E20 مجارستان E7 

چک جمهوری E21 پرتغال E36 لیتوانی E52 مالزی  E8 

 E9 اسپانیا E22 روسیه E37 ترکیه E53 تایلند

نگرو مونته  E56 آذربایجان E39 یونان E23 یوگسالوی E10 

کبیر بریتانیای E24 ایرلند E40 مقدونیه E58 تونس  E11 

 E12 اتریش E25 کرواسی E43 ژاپن  
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 مریکاا (FMVSS)نقلیه موتوری  های هتاندارد ایمنی وسیلاس ی اتحادیه -2-4

Retro- reflective مقررات 88 بر دیواره ی تایر و تایر E شکل 3- نشان

 
 ITTACاستانداردهای تایر  ی نامه نظام -2شکل 

 
 (UN/ECE) متحد ملل سازمان از اروپا اقتصادی کمیسیون -2-3

بر ها  که ابعاد آن یابد اختصاص میبه تایرهایی  ست. نشان  موتورهای گازیها و  تایرهای بادی موتورسیکلت ییدتأبرای  UN/ECE 11 ی مقررات شماره
ای  مشخصه ،Eاز حرف  پساین مقررات بگذراند. عدد  بر اساسباشد و آزمون عملکرد بار/ سرعت و آزمون رشد دینامیکی تایر را  11 ی مقررات شماره اساس

 (.1را دریافت کرده است )جدول  ییدیهتأاز کشور است که 
 UN/ECE 75 ی مقررات شماره بر اساسکشورها  کُد -7جدول 

 کُد کشور کُد کشور کُد کشور کُد کشور
 E1 آلمان E13 لوکزامبورگ E26 اسلوونی E45 استرالیا

 E2 فرانسه E14 سوئیس E27 اسلواکی E46 اوکراین

جنوبی آفریقای  E47 بالروس E28 نروژ E16 ایتالیا E3 

 E4 هلند E17 فنالند E29 استونی E48 نیوزلند

هرزگوین و بوسنی E49 قبرس  E31 دانمارک E18 سوئد E5 

 E6 بلژیک E19 رومانی E32 لتونی E50 جزیره مالت

کره جمهوری  E51 بلغارستان E34 لهستان E20 مجارستان E7 

چک جمهوری E21 پرتغال E36 لیتوانی E52 مالزی  E8 

 E9 اسپانیا E22 روسیه E37 ترکیه E53 تایلند

نگرو مونته  E56 آذربایجان E39 یونان E23 یوگسالوی E10 
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 1. Retro- reflective tires                        2. Gross Vehicle Weight Rating
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داده های مناسب روی تایرها، به منظور به وجود آوردن حق 
انتخاب و استفاده ی درست از آن هاست. در این استاندارد 
مواردی مانند آزمون دوام)1(، استحکام)2(، عملکرد در سرعت 
زیاد، شاخص رفتگی رویه، نشانه گذاری و رتبه بندی بیشترین 

میزان بار مطرح شده است.
هم چنین در نشانه گذاری، داده هایی مانند نشان DOT، عدد 
شناسایی تایر )TIN، 8 تا 13 عدد یا حرف که پیمانه)3( 
تولید را مشخص می کند و عموماً به عنوان شماره سریال تایر 
اشاره می شود- شکل 4(. اندازه ی تایر، بیشترین بار یا فشار 
باد، محدوده ی سرعت، تعداد الیه ها و اجزای سازنده ی مواد 
رسن)4( الیه، با یا بدون تیوب بودن و واژه ی رادیال برای 
تایرهای رادیال باید قید شود. درصورت رعایت این موردها 
تولیدکننده می تواند گواهینامه ی استاندارد ایمنی دریافت کند. 
نشان DOT نشان دهنده ی تأییدیه  ی تطابق تایر با استانداردهای 

FMVSS است.

 

 GVWR) )Gross Vehicleموتوری با  های وسیله: این استاندارد مخصوص تایرهای بادی جدید برای وسایل FMVSS 119 ی استاندارد شماره
Weight Rating-  فراهم آوردن سطح عملکردی ایمن برای تایرهای ست. هدف این استانداردها پوند( و موتورسیکلت 11،111کیلوگرم ) 2126بیش از ،

انتخاب و  وجود آوردن حق به منظور به ،مناسب روی تایرها های دادهها و قراردادن  پوند و موتورسیکلت 11،111موتوری بیش از  ی مصرفی در وسایل نقلیه
، عملکرد در سرعت زیاد، شاخص رفتگی (Strength)، استحکام (Endurance(آزمون دوام  مانندهاست. در این استاندارد مواردی  آن از درست ی استفاده

 است. شده مطرحبار  بیشترین میزانبندی  گذاری و رتبه رویه، نشانه
کند و  تولید را مشخص می( atchesB)عدد یا حرف که پیمانه  12تا  TIN ،8، عدد شناسایی تایر )DOTنشان  مانند هایی دادهگذاری،  چنین در نشانه هم

مواد رسن  ی ها و اجزای سازنده سرعت، تعداد الیه ی بار یا فشار باد، محدوده بیشترینتایر،  ی اندازه .(2شکل  -شود شماره سریال تایر اشاره می عنوان به عموماً
(Cord)  ی د گواهینامهتوان میتولیدکننده  اهرادیال برای تایرهای رادیال باید قید شود. درصورت رعایت این مورد ی واژهالیه، با یا بدون تیوب بودن و 

 است. FMVSSتطابق تایر با استانداردهای  ی  تأییدیه ی دهنده نشان DOT. نشان کنداستاندارد ایمنی دریافت 
 

 
 4ا ی 3اختیاری سازنده ) های حرف :5 ؛تایر ی اندازه کُد: 4 ؛تایر ی عالمت شناسایی سازنده :3 ؛TIN ی شماره :2 ؛DOTنشان  :1 -4شکل 
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 FMVSS 121 ی استاندارد شماره
با  است، هدف از این استاندارد ایجاد عملکردی ایمن ست. یسوار یخودرو جز به ،یموتور ی هینقل های هلیوس یبرا نگیو ر ریانتخاب تا ی ویژه استاندارد نیا 

 های های انتخاب تایر و رینگ، الزام . این استاندارد، نیازمندیاند مناسب تجهیز شده ی هایی با اندازه و رینگنقلیه با تایرها  ی  که وسیله اطمینان از این
چرخ آن یا در یک  ی گذاری رینگ در صفحه این استاندارد، نشانه بر اساسکند.  نقلیه را مشخص می ی گذاری رینگ و اطالعات ظرفیت حمل بار وسیله نشانه

 موردهای زیر باشد: د شاملبایگذاری  سازنده باید قید شود. نشانه دلخواه بهبخش آن 
  ؛شده چاپبرای ابعاد اسمی  شده استفادهگذاری برای منبع  نام -1
 ؛رینگ ی اندازه  -2
  ؛DOTنشان  -2
 نام تجاری یا نشان( و سازنده رینگ باشد )نام شرکت یا ی دهنده گذاری که نشان نام -2
 .اه، روز و سال یا ماه و سال ساختم -1

برای استاندارد صنعت آلمان  D ؛JATMAبرای  J ؛ETRTOبرای  E ؛TRAبرای  Tحرف  صورت بهبرای ابعاد  شده استفادهگذاری برای منبع  نام
(DIN)؛ B ی سسهؤبرای م ( استاندارد بریتانیاBIS)؛ S برای سازمان تایر و رینگ اسکاندیناوی (STRO)؛ A  برای انجمن تایر و رینگ استرالیا
(TRAA)  وN امریکا ملی ایه ه را ایمنی ترافیک بزرگ ی که در فهرست اداره ست یهایبرای سایر مورد (NHTSA) 2تا  1. موارد است آورده شده 

 در هر بخش دیگر رینگ ظاهر شود. 2و  2 هایرینگ و مورد ی در بدنه 1تا  1، و موارد (Weather side)باید در سمت بیرونی 
 
 (ETRMA)گان تایر و الستیک اروپا انجمن تولیدکنند -2-5

 های محدودیت ثبت، ارزیابی، صدور مجوز و قانون با اروپا ی اتحادیه به واردشده تایرهای انطباق بررسی ولؤانجمن تولیدکنندگان تایر و الستیک اروپا مس
تمام  ی دهنده و به مواد تشکیل نیستتایر موتورسیکلت ، است. این قانون مختص شود مینامیده  (REACh( ریچ اختصار بهکه  استفاده از مواد شیمیایی

 شود.  تایرها مربوط می
تمامی  .زیست است برای انسان و محیط خطر کمها با مواد  گزینی آن و جای آور زیان محدود کردن استفاده از مواد شیمیایی ،این قانون هدف اصلی از اجرای 

رعایت این قانون  با ،شود خود را که شامل تایرهای موتورسیکلت و دوچرخه نیز می یمحصوالت تایر اند وظفماروپا  ی عضو اتحادیه ی های تولیدکننده شرکت
 تولید کنند.

جزئی از روغن هستند که  (PAH) ای حلقه های آروماتیک چند در صنعت تایر اهمیت دارد، هیدروکربن ای که ممنوع شده و بر اساس قانون ریچ تنها ماده
نباید  ،های تایر ترکیب موجود در (PAH ی )یکی از اجزای سازنده بر اساس این قانون مجموع مقدار بنزو)آ(پرن .هستندهای تایر  ید آمیزهمصرفی برای تول

وماتیک مقدار آر .گرم بر کیلوگرم باشد میلی 11بیش از  نباید ،ای چند حلقهآروماتیک  یها مجموع هیدروکربن یا باشد. گرم بر کیلوگرم بیش از یک میلی
 بانام گوناگون کشورهای در ریچ . قانونشود یریگ اندازه 11168 یمل استاندارد ای ISO- 21461استاندارد  بر اساستواند  الستیکی می ی ها در آمیزه روغن

 است. شده شناخته دیگر های نام مشابه یا
ممکن است  قانون ریچ در کشورهای گوناگون تنها شود میچنانچه دیده  آورده شده است. وضعیت قانون ریچ در کشورهای گوناگون ای از خالصه 8جدول  رد

اروپاست.  ی مشابه قانون ریچ اتحادیه کامالً ،ن ریچ کشورهای گوناگونویژه مواد شیمیایی ممنوع شده در قانو اصول و به گرنه کلیات،و ،نام دیگری داشته باشد
اروپا پیشرو است و مرجع تدوین  ی قانون ریچ اتحادیه که ازآنجاییاست و  نشده تدویننون مشابهی قا شان در جدول نیامده، که نامی یبرای سایر کشورها

دستور کار خود قرار  از قانون ریچ را در پیرویالزام  زودی بهکشورهای عربی نیز  ویژه بهشود که سایر کشورها و  بینی می های مشابه بوده است، پیش قانون

شکل 4- 1: نشان DOT؛ 2: شماره ی TIN؛ 3: عالمت شناسایی 

سازنده ی تایر؛ 4: ُکد اندازه ی تایر؛ 5: حرف های اختیاری سازنده )3 یا 

4 حرف(؛ 6: هفته ی ساخت؛ و 7: سال ساخت.

FMVSS 120استانداردشمارهی

 این استاندارد ویژه ی انتخاب تایر و رینگ برای وسیله های 
نقلیه ی موتوری، به جز خودروی سواری ست. هدف از این 
استاندارد ایجاد عملکردی ایمن است، با اطمینان از این که 
وسیله ی  نقلیه با تایرها و رینگ هایی با اندازه ی مناسب 

تجهیز شده اند. این استاندارد، نیازمندی های انتخاب تایر و 
رینگ، الزام های نشانه گذاری رینگ و اطالعات ظرفیت حمل بار 
وسیله ی نقلیه را مشخص می کند. بر اساس این استاندارد، 
نشانه گذاری رینگ در صفحه ی چرخ آن یا در یک بخش 
آن به دلخواه سازنده باید قید شود. نشانه گذاری باید شامل 

موردهای زیر باشد:
نام گذاری برای منبع استفاده شده برای ابعاد اسمی   -1

چاپ شده؛ 
2-  اندازه ی رینگ؛
نشان DOT؛   -3

نام گذاری که نشان دهنده ی سازنده رینگ باشد )نام   -4
شرکت یا نام تجاری یا نشان( و

ماه، روز و سال یا ماه و سال ساخت.  -5
نام گذاری برای منبع استفاده شده برای ابعاد به صورت حرف 
T برای TRA؛ E برای ETRTO؛ J برای JATMA؛ D برای 

استاندارد صنعت آلمان )DIN(؛ B برای مؤسسه ی استاندارد 
بریتانیا )BIS(؛ S برای سازمان تایر و رینگ اسکاندیناوی 
 N و )TRAA( برای انجمن تایر و رینگ استرالیا A ؛)STRO(
برای سایر موردهایی ست که در فهرست اداره ی ایمنی ترافیک 
بزرگ را ه های ملی امریکا )NHTSA( آورده شده است. موارد 1 
تا 3 باید در سمت بیرونی)5(، و موارد 1 تا 5 در بدنه ی رینگ 

و موردهای 2 و 4 در هر بخش دیگر رینگ ظاهر شود.

)ETRMA(5-انجمنتولیدکنندگانتایروالستیکاروپا

انجمن تولیدکنندگان تایر و الستیک اروپا مسؤول بررسی 
انطباق تایرهای واردشده به اتحادیه ی اروپا با قانون ثبت، 
ارزیابی، صدور مجوز و محدودیت های استفاده از مواد 
شیمیایی که به اختصار ریچ )REACh( نامیده می شود، 
است. این قانون مختص تایر موتورسیکلت نیست و به مواد 

تشکیل دهنده ی تمام تایرها مربوط می شود. 

 1. Endurance                        2. Strength                             3. Batches                           4. Cord                            5. Weather side
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هدف اصلی از اجرای این قانون ، محدود کردن استفاده از 
مواد شیمیایی زیان آور و جای گزینی آن ها با مواد کم خطر برای 
انسان و محیط زیست است. تمامی شرکت های تولیدکننده ی 
عضو اتحادیه ی اروپا موظف اند محصوالت تایری خود را که 
شامل تایرهای موتورسیکلت و دوچرخه نیز می شود، با رعایت 

این قانون تولید کنند.
بر اساس قانون ریچ تنها ماده ای که ممنوع شده و در صنعت 
 )PAH( تایر اهمیت دارد، هیدروکربن های آروماتیک چند حلقه ای
هستند که جزئی از روغن مصرفی برای تولید آمیزه های تایر 
هستند. بر اساس این قانون مجموع مقدار بنزو)آ(پرن )یکی از 
اجزای سازنده ی PAH( موجود در ترکیب های تایر، نباید بیش 
از یک میلی گرم بر کیلوگرم باشد. یا مجموع هیدروکربن های 
آروماتیک چند حلقه ای، نباید بیش از 10 میلی گرم بر کیلوگرم 
باشد. مقدار آروماتیک روغن ها در آمیزه ی الستیکی می تواند 
بر اساس استاندارد ISO- 21461 یا استاندارد ملی 11569 
اندازه گیری شود. قانون ریچ در کشورهای گوناگون بانام 

مشابه یا نام های دیگر شناخته شده است.
در جدول )8( خالصه ای از وضعیت قانون ریچ در 
کشورهای گوناگون آورده شده است. چنانچه دیده می شود 
قانون ریچ در کشورهای گوناگون تنها ممکن است نام دیگری 
داشته باشد، وگرنه کلیات، اصول و به ویژه مواد شیمیایی 
ممنوع شده در قانون ریچ کشورهای گوناگون، کامالً مشابه 

قانون ریچ اتحادیه ی اروپاست. برای سایر کشورهایی که 
نام شان در جدول نیامده، قانون مشابهی تدوین نشده است و 
ازآنجایی که قانون ریچ اتحادیه ی اروپا پیشرو است و مرجع 
تدوین قانون های مشابه بوده است، پیش بینی می شود که 
سایر کشورها و به ویژه کشورهای عربی نیز به زودی الزام 
پیروی از قانون ریچ را در دستور کار خود قرار دهند. 
ازاین رو پیش بینی می شود که قانون ریچ نیز به دلیل گستردگی 
روزافزون و روند جهانی شدن آن، در آینده ی نه چندان دور، 

جزو الزام های واردات تایر به کشورهای عربی قرار گیرد.
آنچه مشخص است افزایش تعداد کشورهایی ست که به تدریج 
ملزم به رعایت قانون ریچ می شوند و تایرسازان ایرانی نیز 
برای رقابت در بازار بین المللی و ایجاد بازار صادراتی، ناگزیر 
به حرکت در راستای رعایت الزام ریچ هستند، وگرنه سهم 
بازارهای صادراتی را از دست خواهند داد و از عرصه ی 

رقابت های بین المللی حذف خواهند شد.

3-وضعیتاستاندارهایصنعتتایرایران
به منظور تحلیل وضعیت استاندارهای صنعت تایر ایران، 
مقایسه ها در دو بخش صورت گرفته است. یکی مقایسه ی 
عملکرد انجمن صنفی صنعت تایر ایران با انجمن های تایر 
اروپا، امریکا، ژاپن و هند که در این مقاله اشاره شده است و 
دیگری مقایسه ی استانداردهای ملی ایران با استاندارد ایزو یا 

تایر به های واردات  دور، جزو الزام چندان نه ی در آیندهآن،  شدن جهانیدلیل گستردگی روزافزون و روند  نیز به شود که قانون ریچ بینی می رو پیش دهند. ازاین
 .عربی قرار گیرد کشورهای

المللی و ایجاد  برای رقابت در بازار بین شوند و تایرسازان ایرانی نیز ملزم به رعایت قانون ریچ می تدریج بهست که  مشخص است افزایش تعداد کشورهایی نچهآ
المللی  های بین ی رقابت عرصه سهم بازارهای صادراتی را از دست خواهند داد و از گرنهوناگزیر به حرکت در راستای رعایت الزام ریچ هستند،  بازار صادراتی،

 .حذف خواهند شد
 گوناگون کشورهای در ریچ قانون وضعیت خالصه -8 جدول

 استفاده یاجرا سال قانون نام کشور نام
 کننده کنترل سازمان شده ممنوع مواد از نکردن

 ETRMA 2111 اروپا چیر اروپا  ی هیاتحاد
)European Tire & Rubber Manufacture's Association) 

 Korea Chemicals Management Association) KCMA( 2111 اروپا چیر یجنوب ی  کره
 (KKDIK 2118 MOE )Ministry of Environment هیترک
 (MEP )Ministry of Environmental Protection نامشخص نیچ چیر نیچ

 (TSCA 2116 NHTSA )National Highway Traffic Safety Administration کایمرا
 (METI )Ministry of Economy, Trade and Industry نامشخص CSCL ژاپن

 
  ایراناستاندارهای صنعت تایر  وضعیت -3
تایر ایران با صنعت  صنفی عملکرد انجمن ی مقایسهیکی ها در دو بخش صورت گرفته است.  ایران، مقایسه صنعت تایر استاندارهای تحلیل وضعیت منظور به

استانداردهای ملی  یا ی استانداردهای ملی ایران با استاندارد ایزو مقایسه است و دیگری شده اشارهکه در این مقاله  هندو ژاپن  مریکا،ا ،های تایر اروپا انجمن
 در این گزارش. یادشدهی کشورها

 تایر ایرانصنفی صنعت عملکرد انجمن  ی مقایسه -3-1
تشکلی رسمی و  راهاز  ،موجود های با مشکل رویاروییشرایط جدید اقتصادی کشور و ضرورت  با توجه به، 1216انجمن صنفی صنعت تایر ایران در سال 

انجمن صنفی  ی مدیره تأهی یرسید. اعضاهای کارگری و کارفرمایی وزارت کار و امور اجتماعی به ثبت  کل سازمان ی نزد اداره ،112 ی شماره بهقانونی 
 .هستندهای عضو انجمن  صنعت تایر مدیران عامل شرکت

کتاب استانداردی منتشر  هرساله، استاندارد ی مستقل از اداره ،هند ITTACژاپن و  JATMAمریکا، ا TRAاروپا،  ETRTOهای  هر یک از انجمن
ابعادی، ظرفیت مشخصات  شامل عموماًها  این کتابمحتوای شود.  می روزرسانی به ها دادهاین  هرسالهو  گیرد در برمیمحصوالت تایری را  تمامیکنند که  می

گذاری  برای نشانه شده بیان -FMVSS 120اند که در استاندارد  شده شناختهسرعت، فشار باد تایر و رینگ انواع محصوالت تایر است و آنقدر  ی بار، محدوده
کتاب اگر برحسب و  Eباشد، حرف  ETRTOکتاب استاندارد اگر برحسب و  Tباشد، حرف  TRAابعاد برحسب کتاب استاندارد  چنانچه -روی رینگ
 گذاری شود. نام Jباشد، حرف  JATMAاستاندارد 

و ترویج استانداردهای صنعت  گذاری سیاست ی در این انجمن کمیتهکند، اما  استانداردی منتشر نمی ی چهچنین کتابانجمن صنفی صنعت تایر ایران اگرچه 
 کند. تایر فعالیت می ی روی استانداردهای موردنیاز حوزه ،که هماهنگ با سازمان ملی استاندارد ایران است شده تشکیل تایر

 است هم شده وضعمانند دوچرخه و موتورگازی  ای نقلیه ی ها هیلکه برای افزایش ایمنی وس UN/ECE 88خوب است در کنار این استانداردها، مقررات 
نور تولید کنند تا در  ی بازتابنده های را همراه با خط ها هتایرهای این وسیل اند موظفاروپایی  ی های سازنده این مقررات شرکت بر اساسقرار گیرد.  موردبررسی

 شب دیده شود.
 ی استانداردهای ملی ایران مقایسه -3-2

چین  GB/Tاستاندارد  11هند و  ISاستاندارد  22ژاپن،  JISاستاندارد  11ایران،  ISIRIاستاندارد ملی  ISO ،11المللی  استاندارد بین 21در این مقاله، به 
برای تایر ، 2218و  2211برای تایر موتورسیکلت و استانداردهای ملی  ،162و  162استانداردهای ملی تنها  ،ملی ایران استانداردهایاشاره شد. از میان 

ی  های تولیدکننده شرکتاین استانداردها تولید شوند. در چین نیز  بر اساسکه  یابد می اختصاصبه تایرهایی  و نشان استاندارد  ست دوچرخه اجباری

 را رعایت کنند. GB 518، استاندارد اجباری برای دریافت نشان  دبای تایر موتورسیکلت می
گرچه امکان انجام برخی از این ؛ است شده اشارههای آزمون تایر و تویی موتورسیکلت و دوچرخه  ها و روش به ویژگی ISIRIدر استانداردهای اجباری 

در  یادشده -زونجانبی در برابر اُ ی خوردگی دیواره گیری مقاومت خارج شدن طوقه از رینگ، آزمون دوام حرکتی و آزمون مقاومت ترک اندازه مانند ،ها آزمون
چنین  شود. هم صادر می یهای گیری چنین آزمون بدون اندازه، نشان استاندارد  حال بااینبرای تایرهای دوچرخه در ایران وجود ندارد.  -2211استاندارد 

بازنگری و استانداردهای اجباری تایر آورده نشده است.  وسرعت، فشار باد و این دسته پارامترها، جز ی استانداردهای مربوط به ابعاد تایر، ظرفیت بار، محدوده
 قرار دارد.ایران استاندارد انجمن صنفی صنعت تایر  ی در دستور کار کمیته ،استانداردهای ملی موجود تایر و تیوب دوچرخه ی دوبارهتدوین 

 
 منابع:

1. www.iso.org 
2. www.isiri.gov.ir 
3. www.standardsbis.in 
4. www.chinesestandard.net 
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جدول 8- خالصه وضعیت قانون ریچ در کشورهای گوناگون
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استانداردهای ملی کشورهای یادشده در این گزارش.

1-مقایسهیعملکردانجمنصنفیصنعتتایرایران

انجمن صنفی صنعت تایر ایران در سال 1376، با توجه 
به شرایط جدید اقتصادی کشور و ضرورت رویارویی با 
مشکل های موجود، از راه تشکلی رسمی و قانونی به شماره ی 
172، نزد اداره ی کل سازمان های کارگری و کارفرمایی وزارت 
کار و امور اجتماعی به ثبت رسید. اعضای هیأت مدیره ی انجمن 
صنفی صنعت تایر مدیران عامل شرکت های عضو انجمن هستند.
هر یک از انجمن های ETRTO اروپا، TRA امریکا، JATMA ژاپن 
و ITTAC هند، مستقل از اداره ی استاندارد، هرساله کتاب استانداردی 
منتشر می کنند که تمامی محصوالت تایری را در برمی گیرد و 
هرساله این داده ها به روزرسانی می شود. محتوای این کتاب ها عموماً 
شامل مشخصات ابعادی، ظرفیت بار، محدوده ی سرعت، فشار باد 
تایر و رینگ انواع محصوالت تایر است و آنقدر شناخته شده اند که 
در استاندارد FMVSS 120- بیان شده برای نشانه گذاری روی رینگ- 
چنانچه ابعاد برحسب کتاب استاندارد TRA باشد، حرف T و اگر 
برحسب کتاب استاندارد ETRTO باشد، حرف E و اگر برحسب 

کتاب استاندارد JATMA باشد، حرف J نام گذاری شود.
اگرچه انجمن صنفی صنعت تایر ایران چنین کتابچه ی 
استانداردی منتشر نمی کند، اما در این انجمن کمیته ی 
سیاست گذاری و ترویج استانداردهای صنعت تایر تشکیل شده 
است که هماهنگ با سازمان ملی استاندارد ایران، روی 

استانداردهای موردنیاز حوزه ی تایر فعالیت می کند.
 UN/ECE 88 خوب است در کنار این استانداردها، مقررات
که برای افزایش ایمنی وسیله ها ی نقلیه ای مانند دوچرخه و 
موتورگازی وضع شده است هم موردبررسی قرار گیرد. بر 
اساس این مقررات شرکت های سازنده ی اروپایی موظف اند 
تایرهای این وسیله ها را همراه با خط های بازتابنده ی نور تولید 

کنند تا در شب دیده شود.

2-مقایسهیاستانداردهایملیایران

در این مقاله، به 25 استاندارد بین المللی ISO، 15 استاندارد 
ملی ISIRI ایران، 10 استاندارد JIS ژاپن، 22 استاندارد IS هند 
و 17 استاندارد GB/T چین اشاره شد. از میان استانداردهای 
ملی ایران، تنها استانداردهای ملی 763 و 762، برای تایر 
موتورسیکلت و استانداردهای ملی 3317 و 3319، برای 
 به تایرهایی 

های واردات تایر به  دور، جزو الزام چندان نه ی در آیندهآن،  شدن جهانیدلیل گستردگی روزافزون و روند  نیز به شود که قانون ریچ یبینی م رو پیش دهند. ازاین
 .عربی قرار گیرد کشورهای

المللی و ایجاد  ی رقابت در بازار بینبرا شوند و تایرسازان ایرانی نیز ملزم به رعایت قانون ریچ می تدریج بهست که  مشخص است افزایش تعداد کشورهایی نچهآ
المللی  های بین ی رقابت عرصه سهم بازارهای صادراتی را از دست خواهند داد و از گرنهوناگزیر به حرکت در راستای رعایت الزام ریچ هستند،  بازار صادراتی،

 .حذف خواهند شد
 گوناگون کشورهای در ریچ قانون وضعیت خالصه -8 جدول

 استفاده یاجرا سال قانون نام کشور نام
 کننده کنترل سازمان شده ممنوع مواد از نکردن

 ETRMA 2111 اروپا چیر اروپا  ی هیاتحاد
)European Tire & Rubber Manufacture's Association) 

 Korea Chemicals Management Association))KCMA 2111 اروپا چیر یجنوب ی  کره
 (KKDIK 2118 MOE )Ministry of Environment هیترک
 (MEP )Ministry of Environmental Protection نامشخص نیچ چیر نیچ

 (TSCA 2116 NHTSA )National Highway Traffic Safety Administration کایمرا
 (METI )Ministry of Economy, Trade and Industry نامشخص CSCL ژاپن

 
  ایرانر استاندارهای صنعت تای وضعیت -3
تایر ایران با صنعت  صنفی عملکرد انجمن ی یکی مقایسهها در دو بخش صورت گرفته است.  ایران، مقایسه صنعت تایر استاندارهای تحلیل وضعیت منظور به

استانداردهای ملی  یا با استاندارد ایزوی استانداردهای ملی ایران  مقایسه است و دیگری شده اشارهکه در این مقاله  هندو ژاپن  مریکا،ا ،های تایر اروپا انجمن
 در این گزارش. یادشدهی کشورها

 تایر ایرانصنفی صنعت عملکرد انجمن  ی مقایسه -3-1
تشکلی رسمی و  راهاز  ،موجود های با مشکل رویاروییشرایط جدید اقتصادی کشور و ضرورت  با توجه به، 1216انجمن صنفی صنعت تایر ایران در سال 

انجمن صنفی  ی مدیره تأهی یهای کارگری و کارفرمایی وزارت کار و امور اجتماعی به ثبت رسید. اعضا کل سازمان ی نزد اداره ،112 ی شماره بهقانونی 
 .هستندهای عضو انجمن  صنعت تایر مدیران عامل شرکت

کتاب استانداردی منتشر  هرساله، استاندارد ی مستقل از اداره ،هند ITTACژاپن و  JATMAمریکا، ا TRAاروپا،  ETRTOهای  هر یک از انجمن
ابعادی، ظرفیت مشخصات  شامل عموماًها  این کتابمحتوای شود.  می روزرسانی به ها دادهاین  هرسالهو  گیرد در برمیمحصوالت تایری را  تمامیکنند که  می

گذاری  برای نشانه شده بیان -FMVSS 120اند که در استاندارد  شده ناختهشسرعت، فشار باد تایر و رینگ انواع محصوالت تایر است و آنقدر  ی بار، محدوده
کتاب اگر برحسب و  Eباشد، حرف  ETRTOکتاب استاندارد اگر برحسب و  Tباشد، حرف  TRAابعاد برحسب کتاب استاندارد  چنانچه -روی رینگ
 گذاری شود. نام Jباشد، حرف  JATMAاستاندارد 

و ترویج استانداردهای صنعت  گذاری سیاست ی در این انجمن کمیتهکند، اما  استانداردی منتشر نمی ی چهچنین کتابیر ایران انجمن صنفی صنعت تااگرچه 
 کند. تایر فعالیت می ی روی استانداردهای موردنیاز حوزه ،که هماهنگ با سازمان ملی استاندارد ایران است شده تشکیل تایر

 است هم شده وضعمانند دوچرخه و موتورگازی  ای نقلیه ی ها هیلکه برای افزایش ایمنی وس UN/ECE 88، مقررات خوب است در کنار این استانداردها
نور تولید کنند تا در  ی بازتابنده های را همراه با خط ها هتایرهای این وسیل اند موظفاروپایی  ی های سازنده این مقررات شرکت بر اساسقرار گیرد.  موردبررسی
 شود.شب دیده 

 ی استانداردهای ملی ایران مقایسه -3-2
چین  GB/Tاستاندارد  11هند و  ISاستاندارد  22ژاپن،  JISاستاندارد  11ایران،  ISIRIاستاندارد ملی  ISO ،11المللی  استاندارد بین 21در این مقاله، به 

برای تایر ، 2218و  2211برای تایر موتورسیکلت و استانداردهای ملی  ،162و  162استانداردهای ملی تنها  ،ملی ایران استانداردهایاشاره شد. از میان 
ی  های تولیدکننده شرکتاین استانداردها تولید شوند. در چین نیز  بر اساسکه  یابد می اختصاصبه تایرهایی  و نشان استاندارد  ست دوچرخه اجباری

 را رعایت کنند. GB 518اجباری ، استاندارد برای دریافت نشان  دبای تایر موتورسیکلت می
گرچه امکان انجام برخی از این ؛ است شده اشارههای آزمون تایر و تویی موتورسیکلت و دوچرخه  ها و روش به ویژگی ISIRIدر استانداردهای اجباری 

در  یادشده -زونجانبی در برابر اُ ی خوردگی دیواره گیری مقاومت خارج شدن طوقه از رینگ، آزمون دوام حرکتی و آزمون مقاومت ترک اندازه مانند ،ها آزمون
چنین  شود. هم صادر می یهای گیری چنین آزمون بدون اندازه، نشان استاندارد  حال بااینبرای تایرهای دوچرخه در ایران وجود ندارد.  -2211استاندارد 

بازنگری و استانداردهای اجباری تایر آورده نشده است.  وو این دسته پارامترها، جزسرعت، فشار باد  ی استانداردهای مربوط به ابعاد تایر، ظرفیت بار، محدوده
 قرار دارد.ایران استاندارد انجمن صنفی صنعت تایر  ی در دستور کار کمیته ،استانداردهای ملی موجود تایر و تیوب دوچرخه ی دوبارهتدوین 

 
 منابع:

 www.iso.org 
 www.isiri.gov.ir 
 www.standardsbis.in 
 www.chinesestandard.net 
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تایر دوچرخه اجباری ست و نشان استاندارد 
اختصاص می یابد که بر اساس این استانداردها تولید شوند. در 
چین نیز شرکت های تولیدکننده ی تایر موتورسیکلت می باید برای 
، استاندارد اجباری GB 518 را رعایت کنند.

استانداردهای ملی چین برگردان استانداردهای  بیشتر. است (CCC) چین اجباری ی نامه گواهی محصوالت برای دریافت آزمایش اساس GB استانداردهای
ISO ی  های چینی تولیدکننده ست. شرکتآورده شده ا 6ست. برخی از استانداردهای ملی چین مربوط به تایر موتورسیکلت و دوچرخه در جدول  به چینی

 را رعایت کنند. GB 518، استاندارد برای دریافت نشان  دبای تایر موتورسیکلت می
و  ISO4249-1 ،ISO4249-2 ،ISO5751-1،ISO5751-2 ،ISO5751-3  ،ISO5995-1المللی  ، استانداردهای بینGB 518منابع استاندارد 

JISK 6366 خورد که در میان استانداردهای  برقی به چشم می ی استانداردها، استانداردهایی برای تایرهای دوچرخه چنین در میان این است. همISO ،
JIS  ،ژاپنBIS  هند وISIRI  نشده است. دیدهایران 

 
 استانداردهای ملی چین مربوط به تایر موتورسیکلت و دوچرخه -6جدول 

 شماره عنوان استاندارد
Motorcycle tires GB 518 

Inner tube of pneumatic tires- Part 2: Inner tube of 
motorcycle tires GB 7036.2 

Rims for bicycles GB 3577 

Appearance quality of tires GB 520 

Motorcycle tires GB/T 13203 

Tire terms and definitions GB/T 6326 

Dynamic balance test method for motorcycle tires GB/T 34378 
Inner tube of pneumatic Tires-- Part 2: Inner tube 

of motorcycle tires GB/T 7036.2 

Series of motorcycle tires GB/T 2983 

Series of motorcycle rims GB/T 13202 

Electric bicycle tires GB/T 31546 

Series of electric bicycle tires GB/T 31548 
Performance testing method for electric bicycle tires GB/T 31549 

Test methods for verifying capabilities of 
motorcycle tires GB/T 13203 

Test method of high speed performance test for 
motorcycle tires - Drum method GB/T 13204 

Endurance test for motorcycle tires drum method GB/T 13205 
Test methods of rolling resistance for motor 

vehicle tires and motorcycle tires. Multi- point test GB/T 18861 

 
 ها استانداردهای انجمن -2
 ژاپن JATMAمریکا و ا TRAاروپا،  ETRTOهای  استانداردهای ملی سازمان -2-1

ای از  مجموعه (JATMA) و انجمن تایرسازان خودروی ژاپن (TRA)مریکا ا، انجمن تایر و رینگ (ETRTO)سازمان فنی تایر و رینگ اروپا 
های سبک،  تایرهای سواری، کامیون های ها و شیرها را در گروه کنند که این استانداردها، تایرها، رینگ می استانداردهای تایر را در کتاب ساالنه منتشر

 دهد. پوشش می ها ها و دوچرخه صنعتی و موتورسیکلت ی نقلیه های هیلرو، تجهیزات کشاورزی، وس خاکی ی نقلیه های هیلها و اتوبوس، وس کامیون
در  JATMAاستانداردهای  برای نمونهاست.   شده شناختهدنیا  های منطقهاستانداردهای معتبر در سایر  عنوان بهاردها المللی، این استاند بین ازنظر

برای تایرهایی هستند که از ژاپن  شده شناختهاست و استانداردهای  شده بیانمریکا نیز ا ونقل حمل ی موتوری اتحادیه ی نقلیه های هیلاستانداردهای ایمنی وس
 شوند. نادا و استرالیا صادر میبه کا

در کتاب  برای نمونهاست.  شده بیانتایر  گوناگونهای  سرعت برای اندازه ی ها مشخصات ابعاد تایر و رینگ، فشار باد، ظرفیت بار، محدوده در این کتاب
رایگان در وبگاه این  طور بهها  (. این کتاب1است )شکل  شده شروع Mمربوط به مشخصات تایرهای موتورسیکلت با حرف  های هصفح، ETRTOاستاندارد 

 .نیست دسترس قابلها  سازمان

دریافت نشان
در استانداردهای اجباری ISIRI به ویژگی ها و روش های آزمون 
تایر و تویی موتورسیکلت و دوچرخه اشاره شده است؛ گرچه امکان 
انجام برخی از این آزمون ها، مانند اندازه گیری مقاومت خارج شدن 
طوقه از رینگ، آزمون دوام حرکتی و آزمون مقاومت ترک خوردگی 
دیواره ی جانبی در برابر اُزون- یادشده در استاندارد 3317- برای 
تایرهای دوچرخه در ایران وجود ندارد. بااین حال نشان استاندارد 
، بدون اندازه گیری چنین آزمون هایی صادر می شود. هم چنین 

های واردات تایر به  دور، جزو الزام چندان نه ی در آیندهآن،  شدن جهانیدلیل گستردگی روزافزون و روند  نیز به شود که قانون ریچ یبینی م رو پیش دهند. ازاین
 .عربی قرار گیرد کشورهای

المللی و ایجاد  ی رقابت در بازار بینبرا شوند و تایرسازان ایرانی نیز ملزم به رعایت قانون ریچ می تدریج بهست که  مشخص است افزایش تعداد کشورهایی نچهآ
المللی  های بین ی رقابت عرصه سهم بازارهای صادراتی را از دست خواهند داد و از گرنهوناگزیر به حرکت در راستای رعایت الزام ریچ هستند،  بازار صادراتی،

 .حذف خواهند شد
 گوناگون کشورهای در ریچ قانون وضعیت خالصه -8 جدول

 استفاده یاجرا سال قانون نام کشور نام
 کننده کنترل سازمان شده ممنوع مواد از نکردن

 ETRMA 2111 اروپا چیر اروپا  ی هیاتحاد
)European Tire & Rubber Manufacture's Association) 

 Korea Chemicals Management Association))KCMA 2111 اروپا چیر یجنوب ی  کره
 (KKDIK 2118 MOE )Ministry of Environment هیترک
 (MEP )Ministry of Environmental Protection نامشخص نیچ چیر نیچ

 (TSCA 2116 NHTSA )National Highway Traffic Safety Administration کایمرا
 (METI )Ministry of Economy, Trade and Industry نامشخص CSCL ژاپن

 
  ایرانر استاندارهای صنعت تای وضعیت -3
تایر ایران با صنعت  صنفی عملکرد انجمن ی یکی مقایسهها در دو بخش صورت گرفته است.  ایران، مقایسه صنعت تایر استاندارهای تحلیل وضعیت منظور به

استانداردهای ملی  یا با استاندارد ایزوی استانداردهای ملی ایران  مقایسه است و دیگری شده اشارهکه در این مقاله  هندو ژاپن  مریکا،ا ،های تایر اروپا انجمن
 در این گزارش. یادشدهی کشورها

 تایر ایرانصنفی صنعت عملکرد انجمن  ی مقایسه -3-1
تشکلی رسمی و  راهاز  ،موجود های با مشکل رویاروییشرایط جدید اقتصادی کشور و ضرورت  با توجه به، 1216انجمن صنفی صنعت تایر ایران در سال 

انجمن صنفی  ی مدیره تأهی یهای کارگری و کارفرمایی وزارت کار و امور اجتماعی به ثبت رسید. اعضا کل سازمان ی نزد اداره ،112 ی شماره بهقانونی 
 .هستندهای عضو انجمن  صنعت تایر مدیران عامل شرکت

کتاب استانداردی منتشر  هرساله، استاندارد ی مستقل از اداره ،هند ITTACژاپن و  JATMAمریکا، ا TRAاروپا،  ETRTOهای  هر یک از انجمن
ابعادی، ظرفیت مشخصات  شامل عموماًها  این کتابمحتوای شود.  می روزرسانی به ها دادهاین  هرسالهو  گیرد در برمیمحصوالت تایری را  تمامیکنند که  می

گذاری  برای نشانه شده بیان -FMVSS 120اند که در استاندارد  شده ناختهشسرعت، فشار باد تایر و رینگ انواع محصوالت تایر است و آنقدر  ی بار، محدوده
کتاب اگر برحسب و  Eباشد، حرف  ETRTOکتاب استاندارد اگر برحسب و  Tباشد، حرف  TRAابعاد برحسب کتاب استاندارد  چنانچه -روی رینگ
 گذاری شود. نام Jباشد، حرف  JATMAاستاندارد 

و ترویج استانداردهای صنعت  گذاری سیاست ی در این انجمن کمیتهکند، اما  استانداردی منتشر نمی ی چهچنین کتابیر ایران انجمن صنفی صنعت تااگرچه 
 کند. تایر فعالیت می ی روی استانداردهای موردنیاز حوزه ،که هماهنگ با سازمان ملی استاندارد ایران است شده تشکیل تایر

 است هم شده وضعمانند دوچرخه و موتورگازی  ای نقلیه ی ها هیلکه برای افزایش ایمنی وس UN/ECE 88، مقررات خوب است در کنار این استانداردها
نور تولید کنند تا در  ی بازتابنده های را همراه با خط ها هتایرهای این وسیل اند موظفاروپایی  ی های سازنده این مقررات شرکت بر اساسقرار گیرد.  موردبررسی
 شود.شب دیده 

 ی استانداردهای ملی ایران مقایسه -3-2
چین  GB/Tاستاندارد  11هند و  ISاستاندارد  22ژاپن،  JISاستاندارد  11ایران،  ISIRIاستاندارد ملی  ISO ،11المللی  استاندارد بین 21در این مقاله، به 

برای تایر ، 2218و  2211برای تایر موتورسیکلت و استانداردهای ملی  ،162و  162استانداردهای ملی تنها  ،ملی ایران استانداردهایاشاره شد. از میان 
ی  های تولیدکننده شرکتاین استانداردها تولید شوند. در چین نیز  بر اساسکه  یابد می اختصاصبه تایرهایی  و نشان استاندارد  ست دوچرخه اجباری

 را رعایت کنند. GB 518اجباری ، استاندارد برای دریافت نشان  دبای تایر موتورسیکلت می
گرچه امکان انجام برخی از این ؛ است شده اشارههای آزمون تایر و تویی موتورسیکلت و دوچرخه  ها و روش به ویژگی ISIRIدر استانداردهای اجباری 

در  یادشده -زونجانبی در برابر اُ ی خوردگی دیواره گیری مقاومت خارج شدن طوقه از رینگ، آزمون دوام حرکتی و آزمون مقاومت ترک اندازه مانند ،ها آزمون
چنین  شود. هم صادر می یهای گیری چنین آزمون بدون اندازه، نشان استاندارد  حال بااینبرای تایرهای دوچرخه در ایران وجود ندارد.  -2211استاندارد 

بازنگری و استانداردهای اجباری تایر آورده نشده است.  وو این دسته پارامترها، جزسرعت، فشار باد  ی استانداردهای مربوط به ابعاد تایر، ظرفیت بار، محدوده
 قرار دارد.ایران استاندارد انجمن صنفی صنعت تایر  ی در دستور کار کمیته ،استانداردهای ملی موجود تایر و تیوب دوچرخه ی دوبارهتدوین 

 
 منابع:

 www.iso.org 
 www.isiri.gov.ir 
 www.standardsbis.in 
 www.chinesestandard.net 

 ،21- 12 ،1286، 81 ی شماره ،ی قانون ریچ نامه ویژه -ایران الستیک صنعت ی نشریه، "دنیا تایر صنعت در ریچقانون " یان،ع. عباس هماوند، آ. 

استانداردهای مربوط به ابعاد تایر، ظرفیت بار، محدوده ی سرعت، 
فشار باد و این دسته پارامترها، جزو استانداردهای اجباری تایر 
آورده نشده است. بازنگری و تدوین دوباره ی استانداردهای ملی 
موجود تایر و تیوب دوچرخه، در دستور کار کمیته ی استاندارد 

انجمن صنفی صنعت تایر ایران قرار دارد  
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Abstract: In this paper, international and national standards as well as other organizations 
standards were investigated in field of motorcycle and bicycle tires.
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