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فهرست مطالب:

۱
بررسي مقررات،سياستها و استانداردهاي کشورهاي صاحب صـنعت موتورسـيکلت قـاره    

۱اروپا وآسيا، استخراج استانداردها و تجزيه و تحليل آنهاي آمريکا،

۲اروپا۱- ۱

بررسـي و تجزيـه و تحليـل نقـاط     ، بررسي ساختار استاندارد فعلي موتورسيکلت کشور ۲
قوت و ضعف آن

۶

۹ارائه راهکارها و استراتژيهاي مناسب براي تعيين چارچوب استاندارد جديد۳

۴

صنعت موتورسيکلت کشور شامل تعداد توليد کنندگان، انواع محصوالت ، تيـراژ  بررسي 
سـوخت، ميـزان دي اکسـيد کربن،سـطح و ميـزان آالينـدگي در       توليد، ميزان مصرف

ــات و       ــهم قطع ــطح و س ــطح تکنولوژي،س ــاق محصول،س ــوع و انطب ــد ن ــل تائي مراح
يابيـ در صـنعت کشـور و ارز  موتورسيکلتهاي واراداتي،جايگاه توليـد کننـدگان داخلـي   

آنهايدات آتيتول

۱۰

۱۰کنندگان و تيراژ توليدبررسي صنعت موتورسيکلت کشور شامل تعداد توليد ۱- ۴

بررسي صنعت موتورسيکلت کشور شـامل انـواع محصـوالت ، ميـزان مصـرف سـوخت،       ۲- ۴
ميزان دي اکسيد کربن،سطح و ميزان آاليندگي در مراحل تائيد نوع و انطباق محصول

۱۴

۱۴استخراج اطالعات آاليندگي و مصرف سوخت موتورسيکلتهاي توليدي۲-۱- ۴
۱۶اطالعات آاليندگي و مصرف سوخت موتورسيکلتهاي وارداتياستخراج ۲-۲- ۴

۴ -۳
بررسي صنعت موتورسيکلت کشور شامل انواع سطح تکنولوژي،سطح و سهم قطعـات و  

۱۷موتورسيکلتهاي واراداتي،جايگاه توليد کنندگان داخلي

۱
بـر  ينوع کاربررين تاثييکلت،تعيموتورسيهايق انواع کاربريو دقيف علميو تعريبررس

۲۰مختلفيکلتهايموتورسيندگيو آالCO2زان مصرف،يم

INSO 7558۲۰کلتها بر اساس استاندارد يموتورسيف طبقه بنديتعر١- ١
EU Reg No. 168/2013۲۰کلتها بر اساس استاندارد يموتورسيف طبقه بنديتعر۲- ۱
۲۴يکاربرکلتها بر اساس انواع يموتورسيف طبقه بنديتعر۳- ۱
۲۸مختلفيکلتهايموتورسيندگيو آالCO2زان مصرف،يبر مير نوع کاربرين تاثييتع۴- ۱



ب

۲
CO2ار و برچسب بر اساس مصرف سـوخت و ين معين تدويو نويعلميروشهايبررس

بـا توجـه بـه    ين استاندارد داخلـ يمناسب جهت تدويا و ارائه الگويکلتها در دنيموتورس
کلت و صنعت کشوريموتورست ناوگان يوضع

۳۱

يکلتهايموتورسـ يکلتها و دسته بنـد يموتورسيوسته جهت طبقه بنديانتخاب پارامتر پ۳
هر کالسيو مدلهاين جامعه آمارييبر اساس پارامتر انتخاب شده و تعيداخل

۳۴

و ين جامعـه آمـار  يـي و تعيبر اسـاس نـوع کـاربر   يداخليکلتهايموتورسيدسته بند۱- ۳
هر کالسيمدلها

۳۶

۳ -۲
EUاشـاره شـده در اسـتاندارد    يبر اساس گروههايداخليکلتهايموتورسيدسته بند

Reg No. 168/2013۳۷هر کالسيو مدلهاين جامعه آمارييو تع

۴
، يو وارداتيداخليکلتهايمنتشره موتورسCO2ار بر اساس مصرف سوخت و ين معيتدو
ار در صورت ياعداد معيالزم بر روين بازه هايياستاندارد و تعق دامنه شمول ين دقييتع

لزوم
۳۸

۵
در مصـرف  ييسـه کـارا  يمقايبر مبناCO2برچسب بر اساس مصرف سوخت و يطراح

ه مـتن  يـ کلتها و تهي)موتورسـ ي(بر اسـاس رانـدمان مصـرف انرژ   CO2سوخت و انتشار 
استاندارد در فرمت پنج سازمان استاندارد

۴۵

د نـوع و  يـ در مراحـل تائ يداخليکلتهايموتورسCO2ت مصرف سوخت و يوضعيبررس۶
ن شدهيتدويارهاين برچسب آنها بر اساس معييانطباق محصول و تع

۴۵

۷

بـر اسـاس   يد برچسـب انـرژ  يـ جديارها و اسـتانداردها ين روش روزآمد کردن معيتدو
ن حـوزه  يـ در ايه برنامه کاهش شدت مصرف انرژيبه منظور تهCO2مصرف سوخت و 

و ارائـه  يداخلـ يتهايها و محـدود ي، توانمندي، روند جهانيبا توجه به مالحظات تکنولوژ
ساله١٢-مناسبيبرنامه زمانبند

۴۷

۸
)در ينـدگ يو آالCO2دگاه مصرف سوخت،ي(از دياقتصادييل صرفه جويمحاسبه پتانس

ش يپـ يزمـان يدوره هـا د با توجه بـه  يجديارهايکامل استانداردها و معيصورت)اجرا
ساله١٢يبازه زمان-شدهينيب

۴۹

۹
بـا  يو عملـ يعلمـ يو ارائـه راهکارهـا  ياستاندارد جارييهمه جانبه موانع اجرايبررس

م يبهتر آن با تعامل مسـتق يجهت برطرف نمودن موانع و اجرايات جهانيتوجه به تجرب
سازمان استاندارد

۵۱

فصل 

۵۴تدوين معيارهاي دوره اي براي ميانگين وزني محصوالت کارخانه اي بر اساس مصـرف و  ۱



ت

CO2-بر اساس روشهاي علمي با تکيـه بـر تـوان توليـد کننـدگان در      -بصورت جداگانه
جهت کاهش مصرف انرژي

۵۵تدوين مکانيزم هاي اجراي معيارهاي کارخانه ايي(مراحل تائيد نوع و انطباق محصول)۲

فصل 

اقتصادي و ارائه برنامه زمانبنـدي شـده جهـت دسـتيابي بـه      -بررسي امکان سنجي فني۱
تکنولوژيهاي برتر موجود در صنعت موتورسيکلت 

۵۷

۵۷تغيير و ارتقاء سطح تکنولوژي قواي محرکه موتورسيکلتها۱- ۱
۵۷(EFI)تغيير سيستم سوخت رساني از کاربراتور به انژکتور۲- ۱

۱ -۳
) همراه با تغيير و ارتقاء سطح EFIتغيير سيستم سوخت رساني از کاربراتور به انژکتور (

۵۷تکنولوژي قواي محرکه

۵۷موتورسيکلتهاي برقي۴- ۱
۵۸برقي)-(بنزينيHybridموتورسيکلتهاي دو رگه ۵- ۱

ــه ســوختهاي زيســتي   ۶- ۱ تغييــر ماهيــت ســوخت موتورســيکلتها از ســوختهاي فســيلي ب
)Biofuel(

۵۸

Fuelاستفاده از موتورسيکلتهاي هيدروژني ۷- ۱ Cell۵۸

ارائه راهکارهاي اجرايي که توليد کنندگان را ملزم به دستيابي به تکنولوژيهاي نـوين در  ۲
چارچوب محدوده زماني پيشنهادي کند

۶۷

پنجمفصل 

۱
ــ  ــد معاينـــ ــي فرآينـــ ــور   بررســـ ــا و کشـــ ــيکلت در دنيـــ ــي موتورســـ ه فنـــ

۷۰…)(پيشينه،استانداردها،مقررات،الزامات،تجهيزات و 

۷۰انجام مطالعات پايه و گرد آوري مراجع در خصوص مراکز معاينه فني داخلي و خارجي۱- ۱
۷۰و کشورهای هدفرانيدر اينه فنيو مقررات معااستانداردها۲- ۱
۷۱در انگلستانو مقررات معاينه فنياستانداردها۲-۱- ۱
۷۲در ژاپنو مقررات معاينه فنياستانداردها۲-۲- ۱
۷۳در سنگاپورو مقررات معاينه فنياستانداردها۲-۳- ۱
۷۳تشريح آزمونهاي قابل انجام در مراکز معاينه فني ايران و کشورهاي هدف۳- ۱
۷۴در ايرانبراي موتورسيکلتها  قابل انجامآزمونهاي ۳-۱- ۱



ث

۷۴فني در انگلستانآزمونهاي معاينه ۳-۲- ۱
۷۷آزمونهاي معاينه فني در ژاپن۳-۳- ۱
۷۹سنگاپورآزمونهاي معاينه فني در ۳-۴- ۱

۲
بررسي موانع اجرايي معاينه فني موتورسيکلت در کشـور و ارائـه راهکارهـاي الزم بـراي     
اجراي صحيح آن، بررسي تاثيرات گوناگون اجراي معاينه فني از لحاظ اقتصادي،زيسـت  

محيطي و .. در کشور
۸۱

۳
بررسي روشهايي که با معاينه فنـي موتورسـيکلتهاي موجـود ميـزان مصـرف سـوخت و       

CO2۸۲منتشره نيز مشخص گردد

۸۳انجام آزمون با بار ثابت۱- ۳
۸۴انجام آزمون با بار متغير۲- ۳



ج

فصل 

۱توليد موتورسيکلت در دنياشرکتهاي صاحب تکنولوژي تعدادي از جدول ۱- ۱
EURO 1, 2 , 3۳جدول زمانبندي اجراي استانداردهاي اروپايي ۲- ۱
EURO 4 , 5۳جدول زمانبندي اجراي استانداردهاي اروپايي ۳- ۱
۴و سيکل آزمونEURO 4جدول معيار آاليندگي استاندارد اروپايي ۴- ۱
۵و سيکل آزمونEURO 5جدول معيار آاليندگي استاندارد اروپايي ۵- ۱

۱ -۶
و CO2جدول خالصه قونين و مقررات کشورها در خصـوص آالينـده هـاي گـازي ، کـاهش      

۵مصرف سوخت

INSO 6626-2۷جدول روند تغييرات و بازنگريهاي انجام شده بر روي استاندارد ۱- ۲
۸اشکاالت موجود در استاندارد مصرف سوخت موتورسيکلتجدول جمع بندي نقاط ضعف و ۲- ۲
۹جدول جمع بندي نقاط قوت موجود در استاندارد مصرف سوخت موتورسيکلت۳- ۲
۱۱جدول تعداد شرکتهاي توليد کننده موتورسيکلت۱- ۴
١٣٩٤۱۲تا خرداد ماه ١٣٨٧جدول آمار توليد طي سالهاي ۲- ۴
۱۸صادر کننده موتورسيکلت به ايرانجدول مقايسه سهم کشورهاي۳- ۴

فصل 

EU Reg No. 168/2013۲۰کلتها بر اساس استاندارد يموتورسيجدول طبقه بند۱- ۱
INSO 7558۲۹ف استاندارد يکلتها بر اساس تعريک موتورسيجدول تفک۲- ۱
۳۰يکلتها بر اساس نوع کاربريک موتورسيجدول تفک۳- ۱
۳۳ه اروپاياتحادياز کشورهايدر تعدادجدول فرمت برچسب ۱- ۲
۳۴کلتهايموتورسيموثر جهت طبقه بنديجدول فهرست پارامترها۱- ۳
۳۵کلتهايموتورسيموثر جهت طبقه بنديجدول خالصه شده فهرست پارامترها۲- ۳
۹۴۳۶-۹۳يکلتها در دوره بازرسيموتورسيت کليوضعجدول ۳- ۳
INSO 7558۳۶ف استاندارد يکلتها بر اساس تعريک موتورسيجدول تفک۴- ۳
۳۶يکلتها بر اساس نوع کاربريک موتورسيجدول تفک۵- ۳

.EU Reg Noاسـتاندارد  مطابق بـا  يبر اساس عملکرد و کارائL3eير گروههايجدول ز۶- ۳

168/2013
۳۸



ح

L3e۳۸ير گروههايزکلتها بر اساس يک موتورسيجدول تفک۷- ۳
CO2۳۹ا يار مصرف سوخت و ين معيمختلف تدويروشهاجدول ۱- ۴
CO2۴۱جدول روش انتخاب شده جهت تدوين معيار مصرف سوخت و يا ۲- ۴
۴۳يکاربراتوريکلتهايموتورسCO2ار يمعجدول ۳- ۴
۴۵يانژکتوريکلتهايموتورسCO2ار يمعجدول ۴- ۴
۴۵کلتيموتورسيافزودن به برچسب انرژيبرايشنهاديموارد پ۱- ۵
CO2۴۶د يار جديبا معيکاربراتوريداخليکلتهايت موتورسيوضعيبررسجدول ۱- ۶
CO2۴۶د يار جديبا معيانژکتوريداخليکلتهايت موتورسيوضعيبررسجدول ۲- ۶
۴۸اريمعيو به روز رسانيجيکاهش تدرجدول ۱- ۷
۴۹يکاربراتوريکلتهايموتورسCO2ار يمعيجيمرحله اول از طرح کاهش تدرياجرايزمانبند۱- ۸
۴۹يانژکتوريکلتهايموتورسCO2ار يمعيجيمرحله اول از طرح کاهش تدرياجرايزمانبند۲- ۸
CO2۵۰ار يمعيجيبا کاهش تدريکاربراتوريداخليکلتهايت موتورسيوضعيبررسجدول ۳- ۸
CO2۵۰ار يمعيجيبا کاهش تدريانژکتوريداخليکلتهايت موتورسيوضعيبررسجدول ۴- ۸
۵۱ساله۱۲) در طول دوره CO2دي(عدم تولياقتصادييزان صرفه جويمحاسبه مجدول ۵- ۸
۵۲کم مصرفيکلتهايتورسد مويتوليبرايقيتشوياستهاياعمال سيجدول زمانبند۱- ۹

فصل 

هاي گازي و مصرف سوخت جدول معرفي تکنولوژيهاي برتر در خصوص کاهش ميزان آالينده ۱- ۱
موتورسيکلت

٥٩

۱ -۲
قانوني تکنولوژيهاي برتر در خصـوص کـاهش ميـزان آالينـده هـاي      -جدول امکان سنجي فني

٦٠گازي و مصرف سوخت موتورسيکلت

٦١جدول شرح مشخصات نمونه هاي انتخاب شده براي انجام امکان سنجي اقتصادي۳- ۱

۱ -۴
مصرف سوخت نمونه هاي انتخاب شده بـراي انجـام امکـان    جدول ميزان آالينده هاي گازي و 

٦٤سنجي اقتصادي

اقتصـادي  اجـراي تکنولوژيهـاي برتـر در خصـوص کـاهش ميـزان        -جدول امکان سنجي فني۵- ۱
آالينده هاي گازي و مصرف سوخت موتورسيکلت

٦٦

گـازي و  جدول جمع بندي اجراي تکنولوژيهاي برتر در خصوص کاهش ميـزان آالينـده هـاي   ۶- ۱
مصرف سوخت

٦٧

۱ -۷
جدول زمانبندي اجراي تکنولوژيهاي برتر در خصـوص کـاهش ميـزان آالينـده هـاي گـازي و       

٦٧مصرف سوخت



خ

٦٩جدول ارائه راهکارهاي اجرايي براي دستيابي توليد کنندگان به تکنولوژيهاي نوين۱- ۲

پنجمفصل 

۷۰معيارهاي انتخاب کشورهاي هدف۱-۱
۷۰در ايراناستانداردهاي ملي مرتبط با معاينه فني۱-۲
۷۱دوره زماني انجام معينه فني وسايل نقليه در ايران۱-۳
۷۱خروجي از اگزوز وسايل نقليه موتوريگازهاي حد مجاز ۱-۴
۷۲در انگلستانگروه بندي خودروها۱-۵
۷۲در انگلستانزمان مراجعه خودروها۱-۶
۷۲استانداردهاي موجود انگلستانفهرست ۱-۷
۷۳در ژاپنگروه بندي و زمان مراجعه خودروها۱-۸
۷۳در سنگاپورگروه بندي  و زمان مراجعه خودروها۱-۹
۷۴مراحل انجام آزمون در انگلستان  ۱-۱۰
۷۷مراحل انجام آزمون در ژاپن  ۱-۱۱
۸۰سنگاپورمراحل انجام آزمون خودروهاي بنزيني در ۱-۱۲
۸۱مراحل انجام آزمون موتورسيکلت در سنگاپور۱-۱۳



د

فصل 

١٣٩٤۱۱تا خرداد ١٣٨٨منحني تعداد شرکتهاي توليد کننده موتورسيکلت بين سالهاي ۱- ۴
١٣٩٤۱۲تا خرداد ماه ١٣٨٧منحني آمار توليد طي سالهاي ۲- ۴
۱۳آمار توليد شرکتها در سطح استانهامنحني پراکندگي ۳- ۴
۱۳منحني تعداد شرکتهاي توليد کننده موتورسيکلت در سطح کشور ۴- ۴
۱۴منحني مصرف سوخت در حجم موتورهاي مختلف بر حسب رتبه هر کالس۵- ۴
۱۵منحني مقايسه ايي تعداد رتبه ها بر حسب حجم موتور۶- ۴
۱۵منحني مقايسه متوسط عدد مصرف سوخت به حداکثر توان بر حسب حجم موتور ۷- ۴

۴ -۸
منحني مقايسه عدد عدد مصرف سوخت تقسيم بر حداکثر توان خالص نمونه با حجم موتور 

۱۶مختلف

منحني مقايسه سهم کشورهاي صادر کننده موتورسيکلت به ايران (با احتساب مدلهاي حذف ۹- ۴
شده)

۱۹

فصل 

L3e۲۹در گروه CO2مصرف سوخت و اتريينمودار تغ۱- ۱
۳۰مختلفيهايدر کاربرCO2مصرف سوخت و اتريينمودار تغ۲- ۱
200cc۳۱در حجم ثابت CO2مصرف سوخت و اتريينمودار تغ۳- ۱

۴ -۱
در روش )L3e-A1بر حسب نسـبت تـوان بـه جـرم خـالص (گـروه      CO2اتريينمودار تغ

۴۱يسه نسبيمقا

۴ -۲
در روش )L3e-A2بر حسب نسـبت تـوان بـه جـرم خـالص (گـروه      CO2اتريينمودار تغ

۴۲يسه نسبيمقا

در روش مقايسه )L3e-A1بر حسب نسبت توان به جرم خالص (گروهFCاتنمودار تغيير۳- ۴
نسبي

۴۲

در روش مقايسه )L3e-A2بر حسب نسبت توان به جرم خالص (گروهFCاتنمودار تغيير۴- ۴
نسبي

۴۳

پنجمفصل 



ذ

۷۴کلتيآزمون ترمز موتورس۱- ۱
۷۴آزمون اندازه گري آالينده هاي خروجي از اگزوز موتورسيکلت۲- ۱

شاسي دينامومتر و آنااليز مـورد نيـاز بـراي انـدازه گيـري آالينـده هـاي خروجـي از اگـزوز          ۱- ۳
موتورسيکلت در حالت بار ثابت

۸۴

دينامومتر و آنااليز مـورد نيـاز بـراي انـدازه گيـري آالينـده هـاي خروجـي از اگـزوز          شاسي ۲- ۳
موتورسيکلت در حالت بار متغير

۸۵



 

 

 
 

1 
 

 

 

 يدِ ْ ب ي  بظتٓب ٔ اياْى ظ سثبش خصيظجک اش د ييعبفس ٔ کبالْب يخبثدبئ يازشاٌ ٔ ظجک ثسا ييهّ ايد ٔظيتٕن
ٔ تٕظ ؼّ کؽ ٕزْب،   ًصيبٌ ثب زؼد ٍ ْيٍ ثيکٕچک ٔ ثصزگ ثٕدِ ٔ دز ا ئ ؼسکتٓب يتدبز يدٔنتٓب، ثُگبْٓب

سات لبث م  يي  غص دظ توٕغ ت ي  عتى زًم ٔ َم م َ ياش اخصاء ظ يکيکهت ثّ ػُٕاٌ يد ٔ اظتفبدِ اش يٕتٕزظيتٕن
ٍ يصاٌ اظتمجبل ٔ اظتفبدِ اش ايخٕايغ ي يػ دزآيد ػًٕييکّ ًْصيبٌ ثب زؼد ٔ افصا ييؼدِ ثّ گَّٕ ا يتٕخٓ
ٔ  يسياظتفبدِ تفس)اظت.بفتّ يس ييکهت تغييٕتٕزظ ياش يٕازد َٕع کبزثس يب دز ثؼضيبفتّ ٔ يص کبْػ يهّ َئظ

ًْصيبٌ ثب  گسدد( يزٕشِ يُظٕز يٍ يخٕة دز ا ياش يثبنٓب يکيَفس  ييخبثدب يثّ خب ياَدبو يعبثمبت ٔزشؼ
ص زؼ د  ي  کهت َيد ٔ اظتفبدِ اش يٕتٕزظي، تٕنيعساز يثسا يلبََٕ يچٓبزچٕثٓبخٕايغ  ئ فسُْگ يزؼد ـُؼت

ت ٔ کُت سل  ي  دز کُ بز زػب  .اظ ت  آي دِ ثٕخٕد  ييُبظج يکبز يت ثّ اتفبق کؽٕزْب فضبيًَٕدِ ٔ دز اکثس لس
ت لغؼ بت،  يکُت سل ٔع ؼ   يبز ث سا ي  ٍ اظ تبَدازد ٔ يؼ يت دٔ س ي  کهت َظييٕتٕزظ يتئ ايُ يًُيا يؼبخفٓب

عتى عد ظ سلت،  ي، ظيسيتى تسيصگيُّ، ظيس ، چساؽ، ثٕق، آئييدصاء ؼبيم تب يفُ ئ يدًٕػّ ْب يعتًٓبيظ
ى دازد. تًسکص ٔ َظبزت ث س  يس يعتميکهت تبثئ ... کّ ثس ظاليت زاکت يٕتٕزظ ياش دظتکبز يسيعتى خهٕگيظ

آَچّ کّ دز  ب ثٕدِيکؽٕزْب دز ظستبظس دَ يآٌ يفسف ظٕخت يٕزد تٕخّ خد سٔئ پ يُدگيآال ياظتبَدازدْب
يستجظ ثب يٕعٕػبت اؼبزِ ؼدِ دز  يت لبٌَٕ، يمسزات ٔ اظتبَدازدْبيسد ٔعؼيگ يلساز ي يٍ ثُد يٕزد ثسزظيا

 .کهت خٕاْد ثٕديـبزت ـُؼت يٕتٕزظ يکؽٕزْب

اؼ بزِ  س يشٕتٕزظيکهت دز ظغر دَيب دز لبنت خدٔل فٓسظت تؼداي اش ؼسکتٓبي يؼتجس ٔ ـبزت تکُٕنٕژي ي
 :ؼدِ اظت

 
 

  

HONDA,YAMAHA,KAWASAKI,SUZUKI ٍژاپ 

 بيآظ

1  

DAELIM,HYOSUNG(S&T) 
کسِ 
 يخُٕث

2  

BAJAJ,TVS,HERO,LML,MAHINDRA 3 ُْد  

ZONGSHEN,LIFAN,LONCIN,HAOJIN,YINXIANG,RATO, 

JIANSHE,JIALING, Qianjiang, Qingqi, … 
  4 ٍيچ

MODENAS, NAZA 5 ييبنص  

Lamsport ٔ6 تُبوي  

Tiger Motor,Bigbull Motor,Stallions,Platinum Motor,GPX Racing 7 هُديتب  

https://en.wikipedia.org/wiki/Qingqi
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Tiger_Motor&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Bigbull_Motor&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Stallions_(motorcycles)&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Platinum_Motor&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=GPX_Racing&action=edit&redlink=1
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KYMCO, SYM, Hartford 8 ٕاٌيتب  

APRILIA,GILERA,MOTO GUZZI,VESPA,DUCATI,BEVELI بيتبنيا 

 ازٔپب

9  

MZ, BMW,Sachs ٌ11 آنًب  

KTM, HUSQVARNA 11 ػياتس  

Midual,Peugeot,Sherco  ّ12 فساَع  

Bultaco,Derbi,Gas Gas,Montesa,Ossa,Rieju,Sanglas َ13 بياظپب  

AJS,Ariel,CCM,Hesketh,Krisaki,Matchless,Megelli 

Motorcycles,Norton,Métisse,Scomadi,Triumph 
  14 اَگهعتبٌ

Alligator,ATK,Birmingham (Motus), Boss Hoss, 

Brammo,Cleveland CycleWerks,Confederate,Detroit 

Brothers,Electric Moto,Fischer,Harley-Davidson,Highland,Marine 

Turbine ,echnologies,MotoCzysz,Rokon,Victory,Z Electric 

Vehicle,Zero Motorcycles 

 آيسيکب
ي کبيآيس

 ؼًبني
15  

Agrale,Brasil & Movimento,Dafra Motos,Kasinski Motos آيسيکبي  ثسشيم
 خُٕثي

16  

Zanella,Siambretta ٍ17 آزژاَتي  

ـ بزت   ي)يف سف ظ ٕخت(زبکى ث س ؼ سکتٓب    يُدگيآال يٍ ٔ اظ تبَدازدْب يت لٕاَيثّ يُظٕز ؼُبخت ٔعؼ
اؼ بزِ ؼ دِ دز    يکؽ ٕز ْ ب  اش  يتؼ داد دز  يُ دگ يآال يٍ ٔ اظتبَدازدْبيلٕاَ يثّ ثسزظت يثّ تست يتکُٕنٕژ

 ياظ تبَدازد ْ ب   يسٔيم پيپسٔژِ يٕخٕد اظت( کّ ثّ دن يپسداختّ ؼد )ؼسذ کبيم دز گصازغ اـهخدٔل ثبال 
 ر آٌ يمسزات پسداختّ ؼدِ اظت. يسس َعجت ثّ تؽيّ ازٔپب ، ثّ ؼسذ شيساٌ اش يمسزات اتسبديکهت اييٕتٕزظ

 [8] ازٔپب -1-1

ُدِ يصاٌ آاليکبْػ ي يثسا EURO1تست ػُٕاٌ اظتبَدازد  EC/97/24ٕ يسکتيدا 7991ژٔئٍ ظبل  71دز 
ؼ د، يُتؽ س    يَبيگ راز   Lدٔ ٔظّ چسش کّ ثؼدْب ث ّ ػُ ٕاٌ گ سِٔ    ييٕتٕز ياش خٕدٔزْب يَبؼ يگبش يْب
 .کهت اَغجبق دادِ ؼدِ ثٕدييٕتٕزظ يک يسزهّ ثسائ  يگبش ييٕتٕزْب ياظتبَدازدْب دز دٔ يسزهّ ثسا د.يگسد
 يل ساز گسفت ّ ٔ اظ تبَدازدْب    ياظ تبَدازد لجه    يثّ خب EC/2002/51ٕ يسکتيدا 2002ظبل  يٕالخ 79دز 

EURO2 , EURO3 ؼد. يبدِ ظبشيکهتٓب پييٕتٕزظ يثسا 

  

https://en.wikipedia.org/wiki/Midual
https://en.wikipedia.org/wiki/Peugeot_Motorcycles
https://en.wikipedia.org/wiki/Sherco_(motorcycles)
https://en.wikipedia.org/wiki/Bultaco
https://en.wikipedia.org/wiki/Derbi
https://en.wikipedia.org/wiki/Gas_Gas
https://en.wikipedia.org/wiki/Montesa_Honda
https://en.wikipedia.org/wiki/Ossa_(motorcycle)
https://en.wikipedia.org/wiki/Rieju
https://en.wikipedia.org/wiki/Sanglas_(motorcycles)
https://en.wikipedia.org/wiki/AJS
https://en.wikipedia.org/wiki/Ariel_Motor_Company
https://en.wikipedia.org/wiki/Clews_Competition_Motorcycles
https://en.wikipedia.org/wiki/Hesketh_Motorcycles
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Krisaki&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/wiki/Matchless
https://en.wikipedia.org/wiki/Megelli_Motorcycles
https://en.wikipedia.org/wiki/Megelli_Motorcycles
https://en.wikipedia.org/wiki/Norton_Motorcycle_Company
https://en.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9tisse_Motorcycles
https://en.wikipedia.org/wiki/Triumph_Motorcycles_Ltd
https://en.wikipedia.org/wiki/Motus_MST
https://en.wikipedia.org/wiki/Boss_Hoss_Cycles
https://en.wikipedia.org/wiki/Brammo
https://en.wikipedia.org/wiki/Cleveland_CycleWerks
https://en.wikipedia.org/wiki/Detroit_Brothers
https://en.wikipedia.org/wiki/Detroit_Brothers
https://en.wikipedia.org/wiki/Electric_Moto_Corporation
https://en.wikipedia.org/wiki/Fischer_Motor_Company
https://en.wikipedia.org/wiki/Harley-Davidson
https://en.wikipedia.org/wiki/US_Highland
https://en.wikipedia.org/wiki/Marine_Turbine_Technologies
https://en.wikipedia.org/wiki/Marine_Turbine_Technologies
https://en.wikipedia.org/wiki/MotoCzysz
https://en.wikipedia.org/wiki/Rokon_motorcycle
https://en.wikipedia.org/wiki/Victory_Motorcycles
https://en.wikipedia.org/wiki/Z_Electric_Vehicle
https://en.wikipedia.org/wiki/Z_Electric_Vehicle
https://en.wikipedia.org/wiki/Zero_Motorcycles
https://en.wikipedia.org/wiki/Agrale
https://en.wikipedia.org/wiki/Brasil_%26_Movimento
https://en.wikipedia.org/wiki/Zanella
https://en.wikipedia.org/wiki/Siambretta
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EURO 1, 2 , 3 

 

Euro 1 97/24 - 7999ژٔئٍ  71 کهت ٔ ظّ چسخّ ْبي، يٕتٕزظييٕتٕز گبش/EC 

Euro 2 

 - 2002ژٔئٍ  71 يگبش ييٕتٕزْب

2002/51/EC 

 2002 يٕالأل خ 2002ّ يأل ژإَ ظّ چسش ييٕتٕزْب

 2002 يأل ژٔال 2114م يأل آٔز کهتٓبييٕتٕزظ

Euro 3 2001أل ژٔالي  2116ژإَيّ أل  يٕتٕزظيکهتٓب 

يُتؽ س گسدي د ٔ ع ي آٌ اظ تبَدازد ث ساي تً بيي        EU No 168/2013يم سزات   2072دز ژإَي ّ ظ بل   
يؽ وؿ   EURO 4, EURO 5گسْٔٓبي يٕتٕزظيکهت ثعظ دادِ ؼدِ ٔ شيبَجُدي اخساي اظ تبَدازدْبي  

َگٓداؼتٍ ٔ يب کبْػ ظٓى آاليُ دِ ْ بي   اش ديدگبِ کيفيت ْٕا، أنيٍ يٕعٕػبت ايٍ اظتبَدازد ثبثت  گسديد.
گبشي َبؼي اش يٕتٕزظيکهتٓب دز يمبيعّ ثب ظبيس گسْٔٓبي خٕدزٔئي دز کم َبٔگبٌ زًم ٔ َمم خبدِ ايي ي ي  

 ثبؼد.

EURO 4 , 5 

 

 

Euro 4 

L1e, L2e, 

L6e 

ّ يأل ژإَ
2071 

ّ يأل ژإَ
2078 

دظبيجس  27
2020 

(EU) No 

168/2013  

L3e, L4e, 

L5e, L7e 

ّ يأل ژإَ
2076 

ّ يژإَ أل
2071 

دظبيجس  27
2020 

Euro 5 L1e-L7e 
ّ يأل ژإَ
2020 

ّ يأل ژإَ
2027 

- 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31997L0024:EN:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32002L0051:EN:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32013R0168:EN:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32013R0168:EN:NOT
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يسزه ّ أل اش   EURO 4دز اظ تبَدازد   دْد. يص پٕؼػ ييزا َ 1دٔ زگّ يٍ يمسزات ثّ زٔش ؼدِ خٕدزْٔبيا
OBDانصيبت 
دز  CO2اٌ صيٍ ازائّ گصازغ اش ييؼدِ ٔ ًْچُ يدٔ ٔظّ چسش يؼسف يکهتٓبييٕتٕزظ يثس زٔ 2

 اعبفّ ؼدِ اظت يد َٕع ثّ انصايبت لجهيتبئ يُد ـدٔز گٕاْيفسآ

EURO 4 

 
CO 

(g/km) 

THC 

(g/km) 

NOx 

(g/km) 

PM 

(g/km) 

L1Ae 
دٔچسخّ ْبي 
 يٕتٕزي

PI/ CI/Hybrid 0.56 0.10 0.07 - 

UNECE 

R47 
L1Be 

يٕتٕز گبشي دٔ 
 چسش

PI/CI/Hybrid 1.00 0.63 0.17 - 

L2e 
يٕتٕز گبشي ظّ 

 چسش
PI/CI/Hybrid 1.90 0.73 0.17 - 

L3e 

L4e* 

L5Ae 

L7Ae 

يٕتٕزظيکهت دٔ 
چسش ثب يب ثدٌٔ 
 ظبيد کبز

PI/PI Hybrid, 

Vmax<130km/h 
1.14 0.38 0.07 - 

WMTC, 

phase 2 
PI/PI Hybrid, 

Vmax≥130km/h 
1.14 0.17 0.09 - 

CI/CI Hybrid 1.00 0.10 0.30 0.08 

L5Be 
ظّ چسش ْبي 
 تدبزي

PI/PI Hybrid 2.00 0.55 0.25 - UNECE 

R40 CI/CI Hybrid 1.00 0.10 0.55 0.08 

L6Ae 

L6Be 

چٓبز چسخّ ْبي 
 ظجک

PI/PI Hybrid 1.90 0.73 0.17 - UNECE 

R47 CI/CI Hybrid 1.00 0.10 0.55 0.08 

L7Be 

L7Ce 

چٓبز چسخّ ْبي 
 ظُگيٍ

PI/PI Hybrid 2.00 0.55 0.25 - UNECE 

R40 CI/CI Hybrid 1.00 0.10 0.55 0.08 

PI: (ازتساق يثجت)خسلّ ايي   
CI: ازتساق تساکًي 

 زػبيت ًَبيدتُٓب يٕتٕزظيکهت دٔچسش يدٓص ثّ ظبيد کبز يي ثبيعت يؼيبزْبي آاليُدگي زا -*

  

                                           
1
 -Hybrid 

2
 -On board diagnostic  
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EURO 5 

 
CO 

(g/km) 

THC 

(g/km) 

NOx 

(g/km) 

PM 

(g/km) 

L1Ae 
 يدٔچسخّ ْب
 ييٕتٕز

PI/CI/Hybrid 0.50 
THC 

0.10 

NHMC 

0.068 

0.060 0.0045* 

WMTC 

 يثبشَگس
 ؼدِ

L1Be-

L7e 

س يظب
کهتٓبييٕتٕزظ  

PI/PI Hybrid 1.00 0.060 0.0045* WMTC 

 يثبشَگس
 CI/CI Hybrid 0.50 0.060 0.0045 ؼدِ

 ؼٕد يى ثکبز ثسدِ ييك ظٕخت يعتمييسسکّ تصز يلٕا يتُٓب ثسا-*

CO2  گسِٔ اش آَدبئيکّ ايٍ فسآيُد ـسفًب ثساي خٕدزْٔبي(1ظ ٕازي M1 ٔ )

2زًم ثبز ظجک عسازي ؼدِ)
N1 ِيٍ لع ًت خ ٕدداز  ي، اش ذکس آٌ دز ا( ٔ اؼبزِ ايي ثّ يٕتٕزظيکهت َؽد 

 ؼدِ اظت

اظ تبَدازد يف سف ظ ٕخت ٔ ثسَبي ّ      ياش اظتبَدازدْب، ظبل اخ سا، اخ سا   ئ ؼُبخت که يثّ يُظٕز خًغ ثُد
س ي ٕزد  ي  ثف ٕزت خالـ ّ دز خ دٔل ش   يوته   ،   يکؽٕزْبّ يٕازد اؼبزِ ؼدِ دز يکه CO2ُدِ يکبْػ آال

 لساز گسفتّ اظت: يبثيعّ ٔ ازشييمب

CO2

 
CO2

 
  

ECE 40 or 

WMTC 

EURO 3 

2002/51/EC 

دز زبل اػًبل لٕاَيٍ 
 ثفٕزت پهکبَي

 1 ازٔپب َدازد

                                           
1
 يساخؼّ ؼٕد 6924ساٌ ثّ ؼًبزِ يا يثّ اظتبَدازد يه 
2
 يساخؼّ ؼٕد 6924ساٌ ثّ ؼًبزِ يا ياظتبَدازد يهثّ  
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CO2

 
  

ECE 40 EURO 3  2 ژاپٍ َدازد اػًبل يبنيبت 

ECE 40 EURO 3 - َدازد 
کسِ 
 خُٕثي

3 

ECE 40 
CHINA III 

(EURO 3) 
 4 چيٍ دازد -

 5 تبيٕاٌ دازد - - -

WMTC 
Bharat Stage IV 

(EURO 4) 
 6 ُْدٔظتبٌ َدازد -

ECE 40 
TYPE 2 

(EURO 2) 
 7 ٔيتُبو َدازد -

ECE 40 EURO 3 - 8 اَدَٔصي َدازد 

40 CFR Part 86 

Subpart F. 
Tier 1 , Tier 2 - 9 آيسيکب َدازد 

 

 

ٍ ث بز دز ظ بل   يأن   يکهتٓب ث سا ييٕتٕزظ يبز يفسف ظٕخت ٔ دظتٕزانؼًم ثسچعت اَسژيٍ يؼيياظتبَدازد تؼ
بَدازد ف ٕق  کّ دز ي تٍ اظ ت  يد َظس لساز گسفتّ ٔ ًْبَغٕزيتددٍ ؼدِ ٔ تب ثّ زبل چٓبز ثبز يٕزد يتدٔ 7232

يفسف ظ ٕخت دز   يُّ ظبشيؼسکت ثٓ يح زبـم اش عسذ پژْٔؽيَتب يد َظس چٓبزو ثس يجُبياؼبزِ ؼدِ تدد

http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/CFR-2001-title40-vol15/pdf/CFR-2001-title40-vol15-part86-subpartF.pdf
http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/CFR-2001-title40-vol15/pdf/CFR-2001-title40-vol15-part86-subpartF.pdf
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زَٔد تغييسات ٔ ثبشَگسيٓبي اَدبو ؼدِ ثس زٔي ايٍ اظتبَدازد ثف ٕزت شي س تؽ سير     .ـٕزت گسفتّ 7239ظبل 
 گسديدِ

INSO 6626-2 
 

ؼًبزِ 

 تدديد َظس
 

0 22/72/32 

 EتبAظغر اش  2زتجّ ثُدي ثسچعت ثس اظبض  

 کالض 2کالظّ ثُدي يٕتٕزْب ثس زعت زدى يٕتٕز ٔ 
 تدٔيٍ يؼيبز تب ظّ ظبل ٔ َيى آيُدِ

7 79/01/32 

 

OFF ROAD

ATV 

 EتبAظغر اش  2زتجّ ثُدي ثسچعت ثس اظبض 

 کالض 6کالظّ ثُدي يٕتٕزْب ثس زعت زدى يٕتٕز ٔ 
 تدٔيٍ يؼيبز تب ظّ ظبل آيُدِ

 تؼٕيك يؼيبز ظبل آخس ثّ ييصاٌ يکعبل ٔ َيى

2 20/02/33 

 

OFF ROAD

ATV

DUAL 

 EتبAظغر اش  2زتجّ ثُدي ثسچعت ثس اظبض 

 کالض 6کالظّ ثُدي يٕتٕزْب ثس زعت زدى يٕتٕز ٔ 
  7/1/36تًديد يؼيبز 

2 22/72/39 

 

OFF ROAD

ATV

DUAL 

 GتبAظغر اش  1زتجّ ثُدي ثسچعت ثس اظبض 
تؼسي  يُغك خديد خٓت زتجّ ثُدي ثسچعت ثس يجُبي 

ظبيس زتجّ ْب ثس  (ٔ ظپط يسبظجDّتؼسي  يؼيبز )زتجّ 
 اظبض اَسساف يثجت يب يُفي

 کالض 6کالظّ ثُدي يٕتٕزْب ثس زعت زدى يٕتٕز ٔ 
 07/01/97تؼسي  يؼيبز تب 
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ؼًبزِ 

 تدديد َظس
 

2 72/02/97 

 

OFF ROAD

ATV

DUAL 

 GتبAظغر اش  1زتجّ ثُدي ثسچعت ثس اظبض 
 CO2تغيس ؼکم ثسچعت ٔ اعبفّ ؼدٌ ػدد 

 کالض 6کالظّ ثُدي يٕتٕزْب ثس زعت زدى يٕتٕز ٔ 
 ثّ ثؼد 07/01/97تؼسي  يؼيبز اش 

ٔ ثب تٕخ ّ   د َظس چٓبزو(ي)تدد ٍ اظتبَدازدياٍ َعوّ يآخسظبختبز ٔ ذکس َمبط عؼ  ٔ لٕت  يػ اش ثسزظيپ
 ياظتبَدازد يفسف ظٕخت َمػ دازَ د ع    يى دز اخسايت يٕعٕع َظسات دٔ يدًٕػّ کّ ثغٕز يعتميثّ اًْ
 يبثي  ؽّ ئ ز يثب ثسزظ ٍ يٕعٕع پسداختّ ؼدِ اظت.يس ثّ ايشخهعبت يؽتسک اظتؼالو ؼدِ کّ دز  يثسگصاز

ص تًسکص يکهت ٔ َيدگبٌ يٕتٕزظُد کُيٍ عٕز اَدًٍ تٕنياؼکبالت يغسذ ؼدِ دز َبيّ ظبشيبٌ اظتبَدازد ٔ ًْ
بز يفسف ظ ٕخت(  يتًب خدأل يؼئ َٓب يد ثُدياظتبَدازد )ؼبيم ْدف، دايُّ کبزثسد، زٔغ گس يؽتس ثس زٔيث

 ٕد:تٕاٌ خالـّ ًَ يس ييٍ اظتبَدازد زا ثفٕزت خدأل شيَمبط عؼ  ٔ لٕت ا

 

7  

خغبْبي يٕخٕد دز اعالػبت ثدظت 
 آيدِ اش آشيبيؽگبِ

آشيٌٕ ْبي يٕزد َظس دز پسٔژِ پژْٔؽ ي دز آشيبيؽ گبْي ک ّ    اش  يتؼداداَدبو 
 اظت. ثٕدِفبلد گٕاْي تبئيد ـالزيت اش ظبشيبٌ اظتبَدازد 

 تدٓيصات آشيبيؽگبِ دز ثبشِ شيبَي يٕزد َظس يثسخػدو کبنيجساظيٌٕ   2

2  
ػدو ايکبٌ اػًبل عسايت خبدِ )ثس اظبض خسو يسخغ ْس يٕتٕزظيکهت( ٔ اَد بو  

 آشيٌٕ تًبيي ًََّٕ ْب تُٓب ثب يک عسيت ثبثت 

2  
 EUROػدو ثسزظي ٔتبثيس ظيکم آشيٌٕ يُدزج دز يتٍ اظتبَدازد آاليُدگي )

 )اعبفّ ؼدٌ ظيکم ثسٌٔ ؼٓسي(  150cc<( خفٕـًب ثساي زدى يٕتٕز 3

2  
 يکهتٓبياؼکبالت يٕخٕد دز يٕتٕزظ

 اَدبو آشيٌٕ يازظبل ؼدِ ثسا

 يد ًََّٕ ث سداز ياَدبو آشيٌٕ اش خظ تٕن يازظبل ؼدِ ثسا يکهتٓبياکثس يٕتٕزظ
کهت دز ييٕتٕزظت َبٔگبٌ ياش ٔعؼ يح ٔالؼيح ثدظت آيدِ ، َتبيَؽدِ اَد نرا َتب

 ي ي ازظبل ؼدِ ثّ گَٕ ّ ا  يکهتٓبييٕتٕزظ اظت.اَدبو پسٔژِ َجٕدِ  ييمغغ شيبَ
 بفت کُديدز يد خٕثيکّ يسفٕل گس ثٕدَدى ؼدِ يتُظ

6  

 اؼکبالت يستٕايي اظتبَدازد

ػ  دو آَ  بنيص ٔ دز َظ  س گ  سفتٍ ت  بثيس ظ  بيس پبزايتسْ  ب َظي  س ت  ٕاٌ ٔ ک  بزثسي   
 يٕتٕزظيکهت

1  
يٕتٕزظيکهتٓبي يدٓص ثّ ظيع تى ظ ٕخت اَژکت ٕزي ث ب يؼيبزْ بي      ػدو تبئيد 

ٍ ي  س ايت بث  کهتٓبيٍ ًََٕ ّ يٕتٕزظ   ي  ا يم ػدو اَدبو آشيٌٕ ثس زٔي)ثّ دن فؼهي
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 لساز َگسفتّ اظت( يٍ اظتبَدازد يٕزد ثسزظيدز تدٔ يتکُٕنٕژ

 A,Bػدو ايکبٌ دظتيبثي ثّ يٕتٕزظيکهتٓبي ثب گسيد   3

9  

 0.2ت ب   0.1دز ايٍ اظتبَدازد اختالف ثيٍ دٔ زتجّ يتٕاني دز ْ س ک الض ث يٍ    
تؼسي  ؼدِ ٔ زبل آَکّ ييصاٌ زٔادازي َتبيح آشيٌٕ ثس اثس خغ بي تکسازپ ريسي   

 دز ؼسايظ َسيبل يي تٕاَد ثساثس يب ثيػ اش اػداد ذکس ؼدِ ثبؼد.
 ٌ ل ساز گي سد    ثّ ػُٕاٌ يثبل چُبَچّ يک ًََّٕ يٕتٕزظيکهت دٔ ثبز تست آشي ٕ

ييصاٌ خغبي تکساز پريسي آشيٌٕ )يتبثس اش لٕاي يسسکّ ٔ يب ػٕايم ت بثيس گ راز   
دز آشيبيؽگبِ( ي ي تٕاَ د ث يػ اش اػ داد ذک س ؼ دِ ثبؼ د يؼُ ي ي ک ًََٕ ّ           

 يٕتٕزظيکهت يکعبٌ دٔ زتجّ يوته  خٕاْد داؼت

70  
بل ث ّ ػُ ٕاٌ يث    تبثيس ظيعتى اَتمبل َيسٔ )َٕع گي سثگط(   ٍػدو دز َظس گسفت

يٕتٕزظيکهتٓبي ثب زدى يٕتٕز يکع بٌ ٔ دازاي ظيع تى اَتم بل َي سٔ خٕدک بز      
CVT)َظيس 
 ( ٔ گيسثگط دظتي ْس دٔ دز يک گسِٔ لساز گسفتّ اَد1

77  
ػ دو دز َظ س گ سفتٍ     ٔ 2يُظ ٕزِ يٕتٕزظ يکهتٓبي دٔ   يث سا ػدو تؼسي  يؼيبز 

 يٕعٕع کبزثسي يٕتٕزظيکهتٓب
 

 

 يدز ثسچعت اَسژ يغيعت يسئ اظتبَدازد ش CO2صاٌ يازائّ اػداد زداکثس تٕاٌ، ي  7

 س کبالْبييغبثك ثسچعت ظب ي  فسيت ثسچعت اَسژيتؼس  2

  

ٔ ثّ يُظٕز زفغ َٕالؿ ٔ يؽکالت فؼهي ايٍ اظتبَدازد ٔ َيص ثب ْدف لجم  يثب يسٔز يغبنت ازائّ ؼدِ دز ثُدْب
اخسائي ؼدٌ فسآيُد اَغجبق يسفٕل )يکعبٌ ؼدٌ يؽوفبت ٔ ٔ يژگيٓبي فُي يٕتٕزظيکهتٓبي تٕنيد ؼ دِ  

ٕة ٔ ؼسايظ يسشي اؼ بزِ ؼ دِ   ثبيعت چٓبزچفسف کُُدِ( يي دز کبزخبَدبت ٔ ًََّٕ ْبي ػسعّ ؼدِ ثّ ي
 دز شيس زا ثساي زم يعئهّ دز َظس گسفت:

ٍ يث س اظ بض آخ س    اظتوساج اعالػبت ـسير يفسف ظٕخت يٕتٕزظيکهتٓبي تٕنيدي ٔ يب ٔازدات ي  -7
  INSO 6789اظتبَدازد آاليُدگي)يفسف ظٕخت( ػ يسائ

                                           
1
 -Continuse Variable Transmition  

2
 Dual 
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س ي، ت بث  يثب دز َظس گسفتٍ َٕع ک بزثس کهتٓب ييٕتٕزظ يعجمّ ثُد يد ثساي  خدئ ازائّ تؼس يثبشَگس -2
 يس پبزايتسْ ب ئ ظ ب  (1يژِ تسي ص يؼبخؿ يفسف ظٕخت ٔ يب ثسزظييسسکّ )ٔ  يزداکثس تٕاٌ لٕا

 دز کُبز زدى يٕتٕزيٕثس 

ص تًسک ص  يظُٕات گرؼتّ ٔ َ يح ثدظت آيدِ عيزدى يٕتٕز ثب تٕخّ ثّ َتب ي  يددد ثبشِ ثُديتؼس -2
ص ي تٍ  ي  ٔ َ يـ بزت تکُٕن ٕژ   يکهت دز ؼ سکتٓب ييٕتٕزظ  د ي  ٔ تُ ٕع تٕن  يؽتس ثس گسِٔ ثُ د يث

 (150ccػ اش يثب زدى يٕتٕز ث يًََّٕ ْب يثسا يکم ثسٌٔ ؼٓسي  ظي)تؼس يُدگياظتبَدازد آال
کهت ث س  ييٕتٕزظ   يب کبزثسيسٔ ٔ يعتى اَتمبل َييسبظجّ اثس ظ يثسا تياػًبل عسب ي  زٔغ ٔ يتؼس -2

 ػ يفسف ظٕختيافصا

داز )ًََّٕ يثب يفسف ظٕخت پب يکهتٓبيًََّٕ يٕتٕزظ يتبَدازد ثس زٔؽتس اظئ تًسکص ث يخٓت دْ -2
 (يك ظٕخت اَژکتٕزيعتى تصزييدٓص ثّ ظ يْب

اي ٍ تؼسي   ي ي ثبيع ت      – CO2تؼسي  يؼيبز ٔ اػًبل گسِٔ ثُدي يٕتٕزظيکهتٓب ثس اظبض ػ دد   -6
 ًْصيبٌ ٔ ثغٕز يٕاشي ثب يؼيبز يفسف ظٕخت يٕزد ثسزظي لساز گيسد 

 يفسف ثب ؼبخؿ ْب ٔ يؼيبزْبي اَتوبة ؼدِ پيٕظتگي يمبديس -1

 

 

 

4-1-  

زاْگؽ ب  ، يٕظع ّ  يب ٔازدات  ي  د ؼدِ ٔ يتٕن يکهتٓبيازائّ آيبز يٕتٕزظ يثسا يدز زبل زبعس تُٓب يسخغ زظً
ل بٌَٕ اظبظ ي دز    22دز زاظتبي اخساي تجفسِ ذي م اـ م   ٍ يٕظعّ يثبؼد ا يبد تؼبٌٔ َبخب يئاثعتّ ثّ ثُ

خٓت ٔاگرازي ثوؽي اش خديبت َيسٔي اَتظبيي خًٕٓزي اظاليي ايساٌ دز زٕشِ ايٕز زاًُْ بيي ٔ زاَُ دگي   
د ي  خد يکهتٓبييٕتٕزظ   يؼ ًبزِ گ راز   [72].اظ ت  تأظيط گسدي دِ  7219ثّ ثوػ خفٕـي ، دزآذز يبِ 

 دز کبزخبَد بت  ييسک ص ؼ ًبزِ گ راز    22ثبؼد کّ ثب اظتمساز  ييٍ يٕظعّ ي  ؼدِ اي  تؼسئظب اش يلعًت
يساک ص يع تمس دز    د.ي  ًَب يٍ يٕعٕع الداو ييساٌ( َعجت ثّ اَدبو ايکهت )دز ظستبظس ايد کُُدِ يٕتٕزظيتٕن

ْس يبِ  يُد ٔ دز اَتٓبيًَب يزا ثجت ي يديْس ٔازد تٕن يازائّ ؼدِ ثسا يکبزخبَدبت ثغٕز زٔشاَّ تؼداد پالکٓب

                                           
1
 BSFC (Brake Specific Fuel Consumption) 
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 ييتبظ فبَّ آي بز ْ ب    گسدد. ييؽوؿ ي يديتٕن يدات ٔازدْبيازائّ ؼدِ آيبز تٕن يثب ازتعبة تؼداد پالکٓب
 يکهت ث ٕدِ ٔ ـ سفًب خً غ ػ دد    يب يدل يٕتٕزظيثدٌٔ ذکس زدى يٕتٕز ٔ  يديْس ٔازد تٕن ياػالو ؼدِ ثسا

متس ثّ يدل يگسدد. نرا دز زبل زبعس ايکبٌ دظتسظ يثجت ي يديؼدِ ثّ آٌ ٔازد تٕن اختفبؾ دادِ يپالکٓب
س يشکّ دز  ييبخدأل ٔ ًَٕدازْ. ( ٔخٕد َدازديب کبزثسيک گسِٔ خبؾ )زدى يٕتٕز ٔ ي يکهتٓبيتؼداد يٕتٕزظ

د ي  اَدً ٍ تٕن ك ي  اش عساش يٕظع ّ زْگؽ ب )   يبفتياعالػبت دز يثس زٔ ياَدبو کبز آيبزثّ اظتُبد  ِؼد اؼبزِ
 ثبؼد.  ي( يکهتيکُُدگبٌ يٕتٕزظ

 
 

ديظبل تٕن  
7233 1389 1391 1391 1392 1393 

1394 
 )تب خسداد يبِ(

 115 115 114 165 161 145 145 تؼداد ؼسکتٓب

 45 61 71 93 111 91 94 فؼبل يتؼداد ؼسکتٓب
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 7290اش ظ بل   دظتگبِ دز ظبل( 7000ػ اش يد ثي)تٕن فؼبل يثبال کبْػ تؼداد ؼسکتٓب يَکتّ ثبزش دز يُسُ
 ثبؼد. يثّ ثؼد ي

 1393 1392 1391 1391 1389 7233 7231 ظبل تٕنيد
1394 

 )تب خسداد يبِ(
 121,120 538,682 316,144 418,733 813,206 837,196 552,132 603,827 ديآيبز تٕن

 

 

 7292دز ظ بل  د يت تٕنيص تؼداد ؼسکتٓب دز ظغر کؽٕز ٔعؼيد ٔ َيآيبز تٕن يثّ پساکُدگ يثّ خٓت دظتسظ
 ػ دادِ ؼدِ اظت.يس ًَبيش يْب يلساز گسفتّ ٔ دز يُسُ ييٕزد ثسزظ

603,827 
552,132 

837,196 
813,206 

418,733 

316,144 

538,682 

121,120 

0

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

600,000

700,000

800,000

900,000

1387 1388 1389 1390 1391 1392 1393 1394

يد
تٕن
بز 
آي

 

 ظبل تٕنيد



 

 

 
 

13 

 

 

 

 

4
1

 

4
9

0
 

9
5

8
 

2
1

5
2

 

8
5

2
0

 

1
5

8
7

4
 

2
3

7
2

3
 

3
2

1
1

7
 

3
3

4
1

7
 

4
0

7
9

3
 7

2
4

7
2

 

7
7

9
4

0
 

2
3

0
1

3
5

 

0

50000

100000

150000

200000

250000

الٌ
گي

م 
دثي
از

 

بٌ
ظت
ٕش
خ

 

بٌ
ًُ
ظ

 

صد
ي

 

دب
ثبي
ذز
آ

… 

سش
انج

 

 ٌ
ظب
خسا

 

بٌ
َد
ش

 ٍ
صٔي
ل

بٌ 
فٓ
اـ

 

ض
فبز

 

 لى

يد
تٕن
بز 
آي

 

1 1 1 

3 3 

1 

3 

5 
4 

7 
8 

3 

22 

0

5

10

15

20

25

الٌ
گي

م 
دثي
از

 

بٌ
ظت
ٕش
خ

 

بٌ
ًُ
ظ

 

صد
ي

 

ي
سل
 ؼ
بٌ
يد
زثب
آذ

 

سش
انج

 

 ٌ
ظب
خسا

 

بٌ
َد
ش

 ٍ
صٔي
ل

بٌ 
فٓ
اـ

 

ض
فبز

 

 لى

دِ
ُُ
 ک
يد
تٕن
ي 
ٓب
کت
ؼس
د 
دا
تؼ

 



 

 

 
 

14 

 

4-2- 

 

اظ تبَدازد   ييفسف ظٕخت ثب ظبشيبٌ يه يُّ ظبشئ يراکسات اَدبو ؼدِ اش عسف ؼسکت ثٓ يػغ  ًْبُْگ
ن را  ٍ ؼ سکت ل ساز گسف ت ٔ    ي  بز ايآَٓب دز اخت يد ؼدِ ثّ ًْساِ يؽوفبت فُيساٌ فٓسظت يسفٕالت تٕنيا

ظ بشيبٌ اظ تبَدازد    يگسدد ادازِ کم َظبزت ثس اخ سا  يٍ گصازغ ازائّ ييکّ دز ادايّ ا ييسخغ آيبز ٔ اعالػبت
 خٕاْد ثٕد.

   

ً ت تً بو ؼ دِ    يخٓ ت ک بْػ ل  نيد کُُ دِ يٕتٕزظ يکهت   ٕاکثس لسيت ثّ اتفبق ؼسکتٓبي تدز زبل زبعس 
تؼسف ّ  ٍ يبَگي  يالداو ثّ ٔازدات لغؼبت يُففهّ ٔ ظپط يَٕتبژ َٓبئي يسفٕل دز ايساٌ يي ًَبيُد. )يسفٕل 
اعالػ بت  . ثّ ؼکم لبثم تٕخٓي کًتس اش تؼسفّ ٔازدات يٕتٕزظيکهت کبيم يي ثبؼد(لغؼبت يُففهّ  گًسکي

اظ ت ک ّ دز    ييکهتٓبيثّ آٌ دظتّ اش يٕتٕزظ ظبشيبٌ اظتبَدازد يسثٕط ياش ادازِ کم َظبزت ثس اخسا يبفتيدز
 د داخم( ي)ثدٌٔ تٕخّ ثّ دزـد تٕن .ساٌ يَٕتبژ ؼدِ اَديا

کهتٓب ثس اظبض زدى يٕتٕز ، زتجّ، تٕاٌ خبنؿ ٔ يت يفسف ظٕخت يٕتٕزظيس ٔعؼيش يدز خدأل ٔ ًَٕدازْب
 لساز گسفتّ اظت. ي... يٕزد ثسزظ
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 يزتجّ ْب يفسأاَ يظ يظ 220ٔ 200 يٍ ظٓى زا دازد ٔ دز زدى يٕتٕزْبيؽتسيث Gکالظٓب زتجّ  يدز تًبي
A,B,C ثبؼد.  يـفس ي  ٌ خ بنؿ   ػالِٔ ثس يُسُي ْبي فٕق يي تٕاٌ َعجت يفسف ظٕخت ثّ ز داکثس ت ٕا

 لٕاي يسسکّ زا َيص ثفٕزت ًَٕدازْبي شيس زـد ًَٕد.
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يفسف ظٕخت دز زتجّ ثبثت اؼبزِ ؼدِ اختالف يؼُبداز ػدد زداکثس تٕاٌ  يٓبييُسُ يّ يؽتسک دز تًبيتَک
يسسک ّ ت ٕاٌ    يک زدى يٕتٕز ٔ ػدد يفسف ظٕخت ثبثت لٕائخٕد دازد کّ دز  ييٕازد يتؼدد يؼُياظت 

ٍ دٔ ًََٕ ّ  ياخ تالف ت ٕاٌ ث     يظ   يظ   220کُد ث ّ ػُ ٕاٌ يث بل دز زد ى يٕت ٕز       يد ييزا تٕن يؽتسيث
 ثبؼد يي kw 8.5( زدٔد 2.6 lit/100km) Eيفسف ظٕخت  کهت ثب زتجّييٕتٕزظ

تبثيس تٕاٌ خبنؿ ثس زٔي زتجّ يفسف اَسژي يٕعٕػي اظت کّ يي ثبيعت دز فبشْبي ثؼدي اي ٍ  س يثّ ْس تمد
 ٔ ازشيبثي لساز گيسد. پسٔژِ ثّ عٕز دليمتس يٕزد ثسزظي

  

ؼَٕد .  يکهتٓب ثفٕزت کبيم ٔازد يياش يٕتٕزظ يبز کًيدزـد ثعسبت ازائّ ؼدِ دز ثُد لجم ياظتُبد ثّ تٕعثب 
ث ب زد ى    ئزشؼ   يکهتٓبياش يٕتٕزظ   يص دزـد يسدٔدئ َ يثسل يکهتٓبياش ًََّٕ يٕتٕزظ ي)تؼداد يسدٔد

ٔ  يثسل يکهتٓبيکهتٓب )يٕتٕزظيٍ گَّٕ يٕتٕزظي( نرا ائزشؼ يعتٓبييٕتٕز خبؾ ٔ ـسفًب خٓت اظتفبدِ دز پ
 ياگسچّ دظتسظ َوٕاُْد داؼت. يسيثب زدى يٕتٕز ثبال( ثس اظتبَدازد يفسف ظٕخت تبث ئزشؼ يب ًََّٕ ْبي

يسخ غ اعالػ بت ٔ آي بز    . يؽ کم اظ ت   يص دز ز بل زبع س اي س   ي  َ ئازدات   يصاٌ ٔ تؼ داد ًََٕ ّ ْ ب   يثس ي
 ازشي بثي کيفي ت کبالْ بي ـ بدزاتي ٔ ٔازدات ي     ک م   ؼ َٕد ادازِ  يکّ ثفٕزت کبيم ٔازد ي ييکهتٓبييٕتٕزظ

 ثبؼد. يظبشيبٌ اظتبَدازد ي
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ًْگبو ثب تٕظؼّ تكُٕنٕژي ، ـُؼت يٕتٕزظيكهت َيص تٕظ ؼّ يبفت ّ ٔ زٔش ث ّ زٔش ث ّ ظ غر ثٓت سي زظ يدِ        
ايٍ ـُؼت ثغٕز كهي تغييسات اظبظي داؼ تّ ٔ ث ّ ي ك ظ غر     ، ظبنّ  81ثغٕزيكّ دز عي يك دٔزِ تمسيجب" 

 .اظت دظت يبفتّلبثم لجٕني اش َظس يفسف اَسژي ٔ تٕنيد َيسٔ 

ديگ س  ٔ اش عسف عسف  اش يك …ظٕخت زظبَي ، تغريّ ْٕا ٔ اَتمبل َيسٔ ٔ، لّ شَي تٕظؼّ ظيعتى ْبي خس 
د ى  زتٕظؼّ زٔؼٓبي تٕنيد لغؼبت ٔ ثكبزگيسي اش آنيبژْبي خبؾ ثبػث ؼدِ تب ثتٕاٌ ث ّ َع جت ثٓت سي اش    

 دى يعبٔي اش ظسفيت يٕتٕز ت ٕاٌ خسٔخ ي ثيؽ تسي ي ي    زاشاي يك ّ يٕتٕز ثّ تٕاٌ خسٔخي زظيد. يؼُي ث
 يث ّ ثسزظ    ،دَي ب ساٌ ٔ ي  ادز  يسسکّ يلٕاظغر تكُٕنٕژي تٕنيد عّ ئ يمبخٓت ثسزظي   ثدظت آٔزد. تٕاٌ

 .ىيپسداش يساٌ ييثّ ا يب ٔازداتئ  يديتٕن يکهتٓبييٕتٕزظ ييٕعٕع ثس زٔ

ـؼٕدي تكُٕنٕژي دز يسفٕالت ؼسكتٓبي يؼتجس يٕتٕزظيكهت ظ بشي دَي ب اش دٔ يُظ س ل ٕاي      چُبَچّ ظيس
 كّ : يٕزد ثسزظي لساز گيسد ثوٕثي ايٍ َكتّ لبثم زٔيت اظت ( Frame)  ٔ ثدَّ ( Engine) يسسكّ 

          لٕاي يسسکّ تٕنيدي اش َظس ظ بختبز ، زد ى يسفظ ّ ازت ساق ، َع جت ت ساكى ، چي ديبٌ ، تؼ داد
( ، خُط ٔ تكُٕنٕژي يبؼ يُكبزي ،  OHV-OHC-DOHCظيهُدزْب ، ٔعؼيت تسسيك ظٕپبپٓب )

ظيعتى تصزيك ظٕخت زؼد ٔ دگسگَٕي اظبظي داؼتّ ٔ ًْٕازِ ث ّ ظ ًت تٕني د     ٔزٔغ خسلّ شَي 
َيسٔي ثيؽتس ) تٕاٌ ثيؽتس ( ثبشاي يفسف ظٕخت كًتس ) آنٕدگي كًتس ( ًْساِ ثب عٕل ػًس ثيؽ تس  

 زسكت كسدِ اَد.

     ظبيس اخصاء يٕتٕزظيكهت ثّ غيس اش لٕاي يسسکّ َظيس ظيعتى كًكٓب ) يٕتٕزْبي أني ّ فبل د كً ك
 ازتمبء يبفتّ ( ، ؼبظي ، لغؼبت ٔ  ABSس ثٕدِ ( ، ظيعتى تسيص ) اش تسيصْبي كفؽكي ثّ تسيصْبي فُ

يُي َيص تغييساتي اظبظي داؼتّ ٔ يٕخجبت ايًُي ٔ زازتي ثيؽتس زا ثساي يٕتٕز ظٕاز فساْى ياخصاء تص
 .ِكسد

ژاپ ٍ آغ بش   ي دٔشيبَ ّ يبيبْ ب   ثب ثكبزگيسي اش يسفٕالت 1347ٔازدات( يٕتٕزظيكهت دز ايساٌ اش ظبل تٕنيد )
ك ى   گسديدِ ٔ عي ظبنيبٌ ثؼد گعتسغ ايٍ ـُؼت دز ايساٌ ـسفب" دزخٓت گعتسغ كًي ٔ ثب تُٕع يسفٕل

يؼدٔد ؼسكتٓبيي خبؾ  يشيبَ ييوته ( ًْساِ ثٕدِ دز ثبشِ ْب يٓبيص کبزثسيثستس ٔ َ يث ثسَد ٔ يدنٓبي)اش ز
م يٍ دالي)ذکس ا يهئ ثُب ثس دالدز ايساٌ ًَٕدِ اَد  يسسکّ يالَٕيص ؼسٔع ثّ تٕنيد  ؼسكت َيسٔ يسسكّ(َظيس )

 يٕظتٍ ثّ خً غ ٔازد کُُ دگبٌ ل ٕا   يد ٔ پيس ثّ تٕل  تٕنيگُدد( َبگص يٍ گصازغ ًَيدز زٕـهّ ٔ يٕعٕع ا
 يسسکّ ؼدِ اَد.
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تٕنيد داخم ًَٕدٌ يٕتٕزظيكهت دز ايساٌ ـ سفب" ت بثغ ظيبظ تٓبي     دز يدًٕع گعتسغ ٔتُٕع يسفٕالت ٔيب
يب دز ايساٌ ٔ  يسسکّ يلٕاالتفبدي ؼسكتٓب ثٕدِ ٔ آَچّ كّ ثيؽتس يؽٕٓد اظت ، ػدو تٕظؼّ تكُٕنٕژي تٕنيد 

 يػدو ٔخ ٕد اظ تساتژ  ؼفبف،  يالتفبد يبظتٓبئخٕد ظثكبزگيسي اش يسفٕالت ثب تكُٕنٕژي زٔش ثدنيم ػدو 
 يي ثبؼد. يعئٕل يس ظبشيبٌ ْب ٔ ازگبَٓبياش خبَت ٔشازت ـُؼت، يؼدٌ ٔ تدبزت ٔ ظب پبيدازٔ  ْدف داز

ْ ب )يُظ ٕز ػ دو ايک بٌ ٔازدات ٔ ي ب زض ٕز ؼ سکتٓبي يؼتج س تٕني د کُُ دِ            انجتّ اش تبثيس يُف ي تس سيى  
ازدْبي يٕتٕزظيکهت يي ثبؼد اگسچّ يٕعٕع تسسيى خٕد فسـت ٔ ػبيهي لٕي ثساي ؼکم گيسي ؼسکتٓب ٔ ٔ

َجبي د   ظ ي ظ ي(   220)يسدٔديت تسدد يٕتٕزْبي ثبالي  ظيبظتٓبي ايُيتي كؽٕزتٕنيدي ثٕيي اظت( ٔ َيص 
 غبفم ؼد.

 ياظ تبَدازد يٕع ٕع ظ غر تکُٕن ٕژ     ياش ادازِ کم َظبزت ثس اخسا يبفتياعالػبت دز يثس زٔ ييبزآ يثب ثسزظ
 لساز گسفتّ اظت: يؽتس يٕزد ثسزظيس ثيکهتٓب ثّ ؼسذ شييسسکّ يٕتٕزظ يلٕا

ث ٕدِ ک ّ ؼ بيم     1394دز ايٍ خفٕؾ الشو ثّ ذکس اظت آيبز ٔ اعالػبت اؼ بزِ ؼ دِ يسث ٕط ث ّ تي س ي بِ       
يسفٕل اش يدًٕع فٕق  91يسفٕل تٕنيد ؼدِ تٕظظ ٔازدْبي تٕنيدي اظت. اگسچّ تؼداد  322يؽوفبت 

م ػدو ي)يسفٕالت فٕق ثّ دن سددگ يغبثك ثب لٕاَيٍ داخهي ظبشيبٌ اظتبَدازد اش ايٍ نيعت يي ثبيعت زرف
 زرف ؼدِ اَد(91ػ اش  ًَسِ يث يبش يُفيب زفٕل ايتيت عٕاثظ يٕزد َظس ظبشيبٌ اظتبَدازد ٔ يزػب

ثس ايٍ َکتّ تبکيد يي گسدد کّ آيبز شيس ـسفًب يسثٕط ثّ تؼداد يدنٓبي تٕنيدي اظت ٔ ث ّ ْ يو ٔخ ّ َؽ بٌ     
ص اؼ بزِ ؼ د دز ز بل زبع س ايک بٌ      يکّ لجاًل َيثبؼد ًْبَغٕزدُْدِ فسأاَي ٔ يب تيساژ تٕنيد يسفٕالت ًَي 

 ٔخٕد َدازد (ثّ تفکيک)دظتسظي ثّ تيساژ تٕنيد يسفٕالت 

 
    

 %89.6 %84.8 207 66 273 چيٍ

 %5.2 %6.5 12 9 21 ُْد

 %0.4 %3.1 1 9 10 ژاپٍ

 %1.3 %1.6 3 2 5 کسِ خُٕثي

 %0.9 %1.6 2 3 5 تبيٕاٌ

 %0.9 %0.9 2 1 3 ايتبنيب

 %1.3 %0.9 3 0 3 اتسيػ

 %0.4 %0.3 1 0 1 تبيهُد

 %0.0 %0.3 0 1 1 اَگهعتبٌ
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٢٠

بـر  ين تاثيييهايييف علميي-١
مختلفييندگيCO2يم

)١٣٩٢د نظر اول ي(تجدINSO 7558کلتها بر اساس استاندارد يموتورسيف طبقه بنديتعر١-١
)L1eموتورگازي ها، يعني وسايل نقليه دو چرخ (دسته -١-١- ١
كيلـومتر بـر سـاعت    ٤٥) كه حداكثر سرعت طراحي آنها بيش از L2eوسايل نقليه سه چرخ (دسته -٢-١- ١

نباشد
)L3e(دسته ١موتورسيكلت ها، يعني وسايل نقليه دو چرخ بدون يدك كش كناري-٣-١- ١
)L4eناري (دسته يدك كش كبا يموتورسيكلت ها-٤-١- ١
) L5eموتورسيكلتهاي سه چرخ يعني وسايل نقليه اي با سه چرخ متقارن (دسته -٥-١- ١
) L6eكيلوگرم (دسته ٣٥٠موتور سيكلت هاي چهار چرخ سبك، كه جرم بدون بار آن ها كمتر از -٦-١- ١
به آنها اشاره نشده است قبلساير موتورسيكلت هاي چهار چرخي كه در بند -٧-١- ١

EU Reg No. 168/2013تعريف طبقه بندي موتورسيکلتها بر اساس استاندارد ٢-١ [2]

ه دو ، سه و چهار چـرخ ،  يل نقليد و نظارت بر بازار وسايد پارلمان اروپا در خصوص تائيبر اساس مقررات جد
ر و يـ بصورت جـدول ز يو کاربري، ابعادياز مشخصات فنيبيتوان بر اساس ترکيکلتها را ميه موتورسيکل

تقسيم بندي نمود. يقبليبصورت کامالً مشروحتر از استانداردها

EU Reg No. 168/2013يطبقه بند-١- ١

L1e-L7e گروههايتمام

L ≤ 4000 mm, or ≤3000 mm for L6e-B or ≤ 3700 mm for L7e-C

W ≤ 2000 mm, or ≤ 1000 mm for L1e , or ≤ 1500 mm for L6e-B or
L7e-C

H ≤ 2500 mm

L1e موتور گازي

دوچرخ و مجهز به قواي محرکه  و
وcc 50کوچکتر مساوي حجم موتور 

وkm/h 45حداکثر سرعت کوچکتر مساوي 
و kw 4در حالت برقي بودن توان موتور کوچکتر مساوي 

جرم= جرم مجاز فني توصيه شده توسط سازندهحداکثر

1 sidecar
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L1e-A دوچرخه موتوري
دوچرخه پدال دار مجهز به قواي محرکه کمکي و

خروجي قواي محرکه کمکي قطع مي گردد وkm/h 25در سرعت کوچکتر مساوي 
و kw 1در حالت برقي بودن توان موتور کوچکتر مساوي 

L1e-B موتور گازي دو چرخ سازگار نباشدL1e-Aهر نمونه ايي که با مشخصات ذکر شده براي گروه 

L2e موتور گازي سه چرخ

وموتور گازي سه چرخ 
(احتراق تراکمي) وcc 500(احتراق جرقه ايي) و cc 50حجم موتور کوچکتر مساوي 

وkm/h 45حداکثر سرعت کوچکتر مساوي 
و kw 4در حالت برقي بودن توان موتور کوچکتر مساوي 

وkg 270جرم در حال حرکت کوچکتر مساوي 
حداکثر مجهز به دو صندلي (راننده و يک سرنشين)

L2e-P

موتور گازي سه چرخ 
مخصوص حمل 

مسافر
انطباق ندارندL2e-Uتمام موتورگازيهايي که با شرايط گروه 

L2e-U
موتور گازي سه چرخ 
براي هدفهاي خاص

طراحي شده بصورت انحصاري براي حمل کاال (بصورت باز يا محصور شده) که محل قرار گيري 
بار داراي شرايط زير است:

پهناي محل بارگذاري و×طول محل بارگذاري ≤0.3×حداکثر پهناي موتور×طول موتور
تجهيزات وداراي سطح بارگذاري مشابه توضيحات باال براي نصب ماشين يا 

داراي سطح بارگذاري طراحي شده به گونه ايکه بطور خاص از محل قرارگيري سرنشين جدا 
شده باشد و

را داشته باشدmm3 600سطح بارگذاري شده حداقل بايد قابليت حمل حجم بار 

L3e
موتورسيکلتهاي 

دوچرخ

موتورسيکلت دوچرخ و مجهز به قواي محرکه  و
فني اظهار شده توسط سازنده  وحداکثر جرم= جرم مجاز 

نباشدL1eخودروي دو چرخي که برابر با الزامات گروه 

L3e-A1
موتورسيکلتهاي با 
عملکرد ضعيف 

و125ccحجم موتور کوچکتر مساوي 
وkw 11حداکثر توان خالص کوچکتر مساوي 
kw/kg 0.1نسبت توان به جرم کوچکتر مساوي 

L3e-A2
موتورسيکلتهاي با
عملکرد متوسط 

وkw 35حداکثر توان خالص کوچکتر مساوي 
وkw/kg 0.2نسبت توان به جرم کوچکتر مساوي 
نباشدL3e-A1خودروي که منطبق با شرايط گروه 

L3e-A3
موتورسيکلتهاي با

عملکرد قوي
سازگار نباشدL3e-A1,L3e-A2هر خودوري که با شرايط گروههاي 



ين معيفصل 
ي

٢٢

L3e-AxE
(x=1,2,3)

Enduro
موتورسيکلتهاي

 900ارتفاع زين بزرگتر مساويmmو
 310فاصله از زمين بزرگتر مساويmmو
 نسبت تبـديل نهـايي) در سـبکترين    ×نسبت دنده ثانويه ×نسبت دنده کلي (نسبت دنده اوليه

و6.0دنده بزرگتر مساوي 
       جرم در حال حرکت + جرم باطريهاي رانشـي (در موتورسـيکلتهاي برقـي يـا دورگـه) کـوچکتر

و140kgمساوي 
تک سرنشين

L3e-AxT
(x=1,2,3)

Trial
موتورسيکلتهاي

 700ارتفاع زين بزرگتر مساويmmو
 280فاصله از زمين بزرگتر مساويmmو
 4ظرفيت باک بنزين کوچکتر مساويlitو
 نسبت تبـديل نهـايي) در سـبکترين    ×نسبت دنده ثانويه ×نسبت دنده کلي (نسبت دنده اوليه

و7.5دنده بزرگتر مساوي 
 100جرم در حال حرکت  کوچکتر مساويkgو
تک سرنشين

L4e
موتورسيکلت 
داراي سايدکار

و L3eموتورسيکلت منطبق با شرايط گروه 
مجهيز به يک سايد کار و

موقعيت صندلي شامل صندلي راننده و ۴حداکثر داراي 
حداکثر داراي دو صندلي در سايد کار و

جرم حداکثر= جرم مجاز فني اظهار شده توسط سازنده 

L5e
موتورسيکلت سه 

چرخ 

سه چرخه مجهز به قواي محرکه و
وkg 1000جرم در حال حرکت کوچکتر مساوي 

نباشدL2eخودروي سه چرخي که منطبق با شرايط گروه 

L5e-A
موتورسيکلت سه 

چرخ
نباشد وL5e-Bکه منطبق با شرايط گروه L5eخودروي سه چرخ گروه 

موقعيت صندلي شامل صندلي راننده۵حداکثر داراي 

L5e-B
موتورسيکلت سه 

تجاريچرخ

محصور شده يو سواريمحفظه رانندگيکشده و مشخص توسط يطراحيهنقليلهوسيک
و توسط حداکثر سه طرف و قابل دسترس

مجهز به حداکثر دو موقعيت صندلي شامل راننده  و 
طراحي شده بصورت انحصاري براي حمل کاال (بصورت باز يا محصور شده) که محل قرار 

گيري بار داراي شرايط زير است:
پهناي محل بارگذاري و×طول محل بارگذاري ≤0.3×حداکثر پهناي موتور×طول موتور

داراي سطح بارگذاري مشابه توضيحات باال براي نصب ماشين يا تجهيزات و
داراي سطح بارگذاري طراحي شده به گونه ايکه بطور خاص از محل قرارگيري سرنشين جدا 

شده باشد و
شته باشدرا داmm3 600سطح بارگذاري شده حداقل بايد قابليت حمل حجم بار 
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L6e چهار چرخ سبک

چهار چرخه مجهز به قواي محرکه و 
و km/h 45حداکثر سرعت طراحي کوچکتر مساوي 

و kg 425جرم در حال حرکت کوچکتر مساوي 
(احتراق تراکمي) وcc 500(احتراق جرقه ايي) و cc 50حجم موتور کوچکتر مساوي 

مجهز به حداکثر دو موقعيت صندلي شامل صندلي راننده 

L6e-A
چهار چرخ سبک 

شهري
نباشد وL6e-Bکه منطبق با شرايط گروه L6eخودروي چهار چرخ گروه 

kw 4حداکثر توان خالص کوچکتر مساوي 

L6e-B
چهار چرخ سبک

قابل حمل

محصور شده يو سواريمحفظه رانندگيکشده و مشخص توسط يطراحيهنقليلهوسيک
و توسط حداکثر سه طرف و قابل دسترس

kw 6حداکثر توان خالص کوچکتر مساوي 

L6e-BP

چهار چرخ سبک
قابل حمل  براي 

حمل مسافر

که اساساً براي حمل مسافر طراحي شدهL6e-Bخودروي گروه 
آمدهL6e-BUبه غير از آنچه در گروه L6e-Bخودروي گروه 

L6e-BU

چرخ سبکچهار 
قابل حمل  براي 

هدفهاي خاص

طراحي شده بصورت انحصاري براي حمل کاال (بصورت باز يا محصور شده) که محل قرار گيري بـار  
داراي شرايط زير است:

پهناي محل بارگذاري و×طول محل بارگذاري ≤0.3×حداکثر پهناي موتور×طول موتور
براي نصب ماشين يا تجهيزات وداراي سطح بارگذاري مشابه توضيحات باال 

داراي سطح بارگذاري طراحي شده به گونه ايکه بطور خاص از محل قرارگيري سرنشين جدا 
را mm3 600سطح بارگذاري شده حداقل بايد قابليت حمـل حجـم بـار    شده باشد و
داشته باشد

L7e چهار چرخ سنگين
(حمـل  kg 450چهار چرخه مجهز به قواي محرکه و جرم در حال حرکت کوچکتر مساوي 

خودروهـاي چهـار چرخـي کـه بـا      (حمل کاال) وkg 600مسافر) و  کوچکتر مساوي 
سازگار نباشندL6eمشخصات گروه 

L7e-A
چهار چرخ سنگين

شهري
نباشـد و خـودروي   L7e-Cيـا  L7e-Bکه منطبق با شرايط گروههـاي  L7eخودرو گروه 

kw 15طراحي شده صرفاً براي حمل مسافر و حداکثر توان خالص کوچکتر مساوي 

L7e-A1
A1 چهار چرخ 
سنگين شهري

دسته فرمان براي هدايتحداکثر داراي دو موقعيت پهن صندلي شامل صندلي راننده و

L7e-A2
A2 چهار چرخ 
سنگين شهري

نباشدL7e-A1که منطبق با شرايط گروه L7e-Aخودرو گروه 
حداکثر داراي دو موقعيت غير پهن صندلي شامل صندلي راننده 

L7e-B
چهار چرخ سنگين 

همه جا رو
نباشـد و فاصـله از زمـين بزرگتـر     L7e-Cکه منطبق بـا شـرايط گـروه    L7eخودرو گروه 
mm 180مساوي 

L7e-B1
چهار چرخ 
همه جا رو

دسته فرمان براي هدايت وموقعيت پهن صندلي شامل صندلي راننده وحداکثر داراي دو
و نسبت مرکز تا مرکز چرخها به فاصـله  km/h 90حداکثر سرعت طراحي کوچکتر مساوي 

6از زمين کوچکتر مساوي 
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L7e-B2
چهار چرخ 

سايد باي سايد

موقعيت ۳حداکثر داراي نباشد وL7e-B1که منطبق با شرايط گروه L7eBخودرو گروه 
تاي آنها کنـار يکـديگر باشـد ، شـامل صـندلي راننـده  و       ۲غير پهن صندلي بطوريکه 

نسبت مرکز تا مرکز چرخها به فاصله از وkw 15حداکثر توان خاص کوچکتر مساوي 
8زمين کوچکتر مساوي 

L7e-C
چهار چرخ سنگين

قابل حمل

حداکثر توان خاص کـوچکتر  نباشد وL7e-Bکه منطبق با شرايط گروه L7eخودرو گروه 
يلهوسـ و يـک km/h 90حداکثر سرعت طراحي کوچکتر مسـاوي  وkw 15مساوي 

محصور شده توسط يو سواريمحفظه رانندگيکشده و مشخص توسط يطراحيهنقل
حداکثر سه طرف و قابل دسترس

L7e-CP

چهار چرخ سنگين
قابل حمل  براي 

حمل مسافر

۴حـداکثر داراي  نباشـد و L7e-CUکه منطبـق بـا شـرايط گـروه     L7e-Cخودرو گروه 
موقعيت غير پهن صندلي ، شامل صندلي راننده  

L7e-CU

چهار چرخ سبک قابل 
حمل  براي هدفهاي 

خاص

قـرار  طراحي شده بصورت انحصاري براي حمل کاال (بصورت باز يا محصور شـده) کـه محـل   
گيري بار داراي شرايط زير است:

پهناي محل بارگذاري و×طول محل بارگذاري ≤0.3×حداکثر پهناي موتور×طول موتور
داراي سـطح  داراي سطح بارگذاري مشابه توضيحات باال براي نصب ماشـين يـا تجهيـزات و   

شـده  بارگذاري طراحي شده به گونه ايکه بطور خاص از محل قرارگيري سرنشين جـدا  
را داشـته  mm3 600سطح بارگذاري شده حداقل بايد قابليت حمل حجم بـار  باشد و
موقعيت غير پهن صندلي ، شامل صندلي راننده  ۲حداکثر داراي باشد و

يکلتها بر اساس انواع کاربريموتورسيبندهف طبقيتعر۱-۳
شرکت معتبر ۲۰ش از ي، محصوالت بآنها يکلتها بر اساس نوع کاربريموتورسيبه منظور شناخت طبقه بند

گـروه  ۹ت يدر نهاقرار گرفت و يمورد مطالعه و بررسيصاحب تکنولوژيکلت در کشورهايو مشهور موتورس
ر بدست آمد.يزشرحمطابق با يکاربر

۱ -MOPEDي(موتور گاز(
مشخصه زير باشد:را ميتوان موتور پدال داري(شبيه دوچرخه) ناميد كه داراي سه MOPEDبطور خالصه 

سيستم انتقال نيـروي  باشد و cc 50با حجم كمتر از محرکهيقواداراي نرسد، 45km/hسرعت آن به بيش از
آن نيازي به تعويض دنده نداشته باشد(پدال دار).

۲ -MINI BIKE

يقـوا ) و S.H١كوتـاهتر( ارتفاع زيـن ، )١W.Bطول كمتر(، اين نوع موتورسيكلتها با داشتن چرخ هاي كوچك
خاصي (نوجوانان)داشته و جنبه آموزشي يسنهكاربرد درون شهري و براي محدودصرفاً،با حجم كممحرکه

1 Wheel base
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و ساير تجهيزات اضافي بوده و مجاز به حركت استارتبدون ،بدون سيستم روشناييمعموالً، وتفريحي دارند
.در جاده ها و بزگراهها نيستند

۳ -ROAD or STREET BIKE

مـي  سيكلت كالس برتر موتورها از نظر تعداد مصرف كننده بـوده و مشـمول قـوانين شـهري     اين نوع موتور
صدا خفه ،عقبكمك هاي جلو و،عقبترمز جلو و،بوق ، چراغ خطر عقب،داراي چراغ جلومعموالً.باشند

د.نباطري و ساير تجهيزات مورد نياز جهت تردد در سطح شهر مي باش،آينه بغل،كن

۴ -DUAL & OFF-ROAD

Dual(Enduro)Off-road (cross)
و مسـيرهاي پوشـيده از   بيابانهـا ،جاده هـاي كـويري   ،موتورسيكلتي مناسب براي مسافرتهاي برون شهري 
تپه هاي صخره و،باتالق و لجنزار،ا هموار نجاده هاي ،درخت كه مشخصه اصلي اين مسيرها پستي و بلندي

1 Seat height
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اين موتورها ارتفاع بيشتري نسبت به زمين داشته و از سيستم تعليـق مناسـبي   به همين جهت فراوان است.
جهت عبور از مسيرهاي ياد شده برخوردارند.

۵ -CRUISER

فرمانهاي كشـيده و  ، چرا كه به جهت داشتن ظاهري زيبا ،را مي پسندندهااين نوع موتور سيكلتشتر مردميب
)رانندگي بسيار راحت و غير خسته كننـده اي داشـته و   W.Bزياد(فاصله چرخهاي و ) S.Hزين كوتاه (،بلند 

وضعيت قرار گيري پاهها و ستون فقرات به گونه اي است كه راكب احساس آسايش و راحتي خوبي دارد.
مشخصه ديگر اين نوع موتورسيكلتها فضاي كافي جهت نصب تجهيزات اضافي (وسايل اضافي جهـت تفـريح و   

به 250ccهاي محرکهيقوااين نوع موتورسيكلتها داراي موتور سيكلت مي باشد.سايش راكب دوم آگردش) و
مي باشند.360kgتا135kgباال و با وزن تقريبي بين

۶ -SPORT BIKE

اين نوع موتور سيكلتها عملكردي باال و دامنه سرعت خيلي خوبي دارند و رانندگي با اين وسيله نياز به هوش 
) و عقـب  W.Bموتـور( كمتـر  )همراه بـا طـول   S.Hارتفاع زين بيشتر (، رمان كوتاه فو سرعت عمل باال دارد.

تـري بـه خـود    ديناميكباعث مي شود كه راكب قدري روي موتور خميده و شكل آيروموتوربودن جا پايي
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بـه  سيستم انتقال نيرو و سيستم تعليق اين موتورها عملكرد بسيار خوبي داشـته و  ، الستيكها، ترمزهابگيرد.
شما امكان رانندگي با سرعت باال را در روز مي دهند.

۷ -TOURING & SPORT TOURING

sportي با سـرعت( ااين نوع موتورها در واقع دو رگه هستند به اين معني كه عملكرد آنها تركيبي از موتوره

bike .ر مسـيرهاي  اگـر شـما قصـد مسـافرت د    )و در عين حال موتورهايي با راحتي و قدرت زياد مي باشـد
كيلومتر و حتي بيشتر از هزار كيلومتر را داريد اين نوع موتورها بسيار مفيد مي باشند.صدطوالني چند

سـازي  جـا ، سرعت زيـاد بـراي راننـده    باد درشيشه جلو و سرعت گير جهت جلوگيري از، راحتزين پهن و
ي را بـراي شـما در   بط بسـيار مناسـ  تجهيزاتي نظير راديو پخش و غيره شـراي ، مناسب براي وسايل مسافرت 

مسيرهاي طوالني فراهم مي كنند بطوريكه اين نوع موتور بهترين وسيله براي سفرهاي توريستي است.

۸ -SCOOTER
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اين نوع موتور سيكلت را شايد بتوان موتورسيكلت خانواده ناميد چرا كه به دليل سهولت رانندگي تقريبا همـه  
ز اين موتور سيكلت براحتي استفاده كننـد.. بـارزترين مشخصـه ايـن موتورهـا      اعضاي يك خانواده مي توانند ا

چرخهاي كوچك و بدنه اسپرت و فانتزي آنها مي باشد.

۹ -ATV

رو يـا خـودرويي كـه ميتوانـد در آب و     عني خـودروي همـه جـا   به مAll Terrain Vehicleمخفف لغتاين
اين نوع موتور سيكلتها با توجه به نحـوه طراحـي و شـكل    باشد.مي،زمينهاي ناهموار و سنگالخ حركت كند

نها مي توان در قالب وسايل نقليه كوچك جهت آظاهري خاص در مناطق كوهستاني و جنگلي بكار رفته و از 
استفاده نمود.ابزار كارو حمل و نقل لوازم 

ختلفو آاليندگي موتورسيکلتهاي مCO2تعيين تاثير نوع کاربري بر ميزان مصرف،۴- ۱
و يکاربر،کلتيموتورسـ يو مشخصـات فنـ  ير شکل ظـاهر ييکه در بند قبل ذکر شد با توجه به تغيهمانطور

تـردد در سـطح معـابر    يکه برايکلتيکند به عنوان مثال موتورسير مييز تغيکلت نيهدف استفاده از موتورس
شـامل  يزات فنـ يـ الزامـات و تجه يتمـام يدارايست از نظـر فنـ  يبايرد ميگيمورد استفاده قرار ميشهر

ن و ... يره سرنشـ ينـه، دسـتگ  يلومتر شمار، بـوق، آئ يجلو، عقب، راهنما، چراغ خطر، چراغ پالک ، کيچراغها
تواننـد  يشـوند مـ  يمـ يطراحـ يمقاصـد ورزشـ  يکه صرفاً برايکلتهايباشد در مقابل آن دسته از موتورس

است ين ورزشياديکلتها مينگونه موتورسيايراکه کاربرد اصلاز الزامات گفته شده را نداشته باشند چياريبس
سـبک  ير حجم موتور، شاسيي(تغيفنوک)يناميروديب آير ضرايي(تغير در شکل ظاهريي. لذا با توجه به تغ

زان مصـرف  يـ عتـاً م يکلت طبيمختلف) موتورسيستم سوخت رسانيمحرکه، سيقواين تر، تکنولوژيا سنگي
ن يـ ايقتر و عمليدقيکند.به جهت بررسير مييز تغيکلت نياز اگزوز موتورسيخروجينده هايسوخت و آال
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گزارش دريافتي از سازمان استاندارد (نتايج حاصل از اجراي فرآيند تائيد نوع و انطبـاق محصـول در   موضوع، 
ف يـ تعريبرو کـار يکلتها از منظر گروههايقرار گرفته و موتورسيبه دقت مورد بررس) ٩٤-٩٣دوره بازرسي 

ل قـرار  يه و تحليآنها مورد تجزCO2زان يک شده و اعداد مربوط به مصرف سوخت و ميشده در بند قبل تفک
گرفته است.

با مقايسه تعاريف مربوط به گروه بنـدي موتورسـيکلتها بـا مشخصـات مربـوط بـه       : L1-L7گروههاي ۱-۴-۱
که در حال حاضر تنها گروه موتورسيکلتهاي دو موتورسيکلتهاي توليدي در ايران اين نتيجه حاصل مي گردد

) در ايران توليد مي شود.L3eچرخ (
١ -۲-INSO 7558

گروه

L1eL2eL3eL4eL5eL6eL7e

يموتور گاز
يموتور گاز
کلتيموتورسسه چرخ

کلت يموتورس
د کاريبا سا

کلت يموتورس
چرخسه 

کلت يموتورس
چهار چرخ 

سبک

کلت يموتورس
چهار چرخ 

نيسنگ
۰۰۲۵۷۰۰۰۰تعداد

کلت ي(تنها گروه موتورسL3eگروه يکلتهايموتورسCO2زان يت مصرف سوخت و مير وضعيزيدر نمودارها
ح شده است.يران) تشريد شده در ايتول

CO2L3eريينم-١- ١
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ر يـ موثر نظير المانهاير ساييل تغيخاص به دليک گروه کاربريدر CO2مصرف سوخت و ير پارامترهاييتغ
باشديحجم موتور، حداکثر توان و جرم خالص نمونه ها م

را ميتوان از منظر نوع کاربري نيـز  کلتها يموتورسقبلاستناد توضيحات ارائه شده در بند به : يکاربر۱-۴-۲
تفکيک نمود.به شرح زير 

٣- ١-

Mopedيگروه بند
Mini
bike

StreetDualCruiserSportTouringScooterATV

۰۰۲۲۰۲۲۴۶۰۵۰تعداد نمونه ها

محدوده حجم 
--موتور

110 cc
تا

200 cc

125 cc
تا

250 cc
250 cc

150 cc
تا

250 cc
-

110 cc
تا

200 cc
-

ستم ينوع س
--يسوخت رسان

کاربراتورانژکتور کاربراتورانژکتور 
انژکتور

کاربراتورانژکتور 
-

کاربراتورانژکتور 
- ۱۲۱۹۱۲۱۴۲۲۳

گريد مصرف 
--سوخت

کاربراتورانژکتور کاربراتورانژکتور 
E تاG

کاربراتورانژکتور 
-

کاربراتورانژکتور 
-

AB تاGGC تاG
F تا

G
E

F تا
G

D تاG

موتورسيکلتهاي از منظر کاربري مورد بررسي قرار گرفته.CO2در نمودار زير وضعيت مصرف سوخت و ميزان 

٢- ١-CO2
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کند . ير مييز تغيآن نCO2زان مصرف سوخت و يکلت ميموتورسير کاربرييکه مشخص است با تغيهمانطور
و Dual,Sportينـده گروههـا  يآز) در کنـار اعـداد ف  Street(يشـهر يکلتهايرات موتورسييع تغيمحدوده وس

Cruiserکلت دارد.يموتورسيمصرفيزان انرژيبر مير کاربرينشان از تاث

يهـا ي) در کاربر200ccحجـم موتـور ثابـت (   کيـ يصرفاً بـرا CO2رات مصرف سوخت ويير تغيزيدر منحن
قرار گرفته است.يمختلف مورد بررس

CO2200ccريي-٣- ١

دهد اگرچه حجم موتـور  يکلت را نشان ميموتورسيمصرفيزان انرژيبر مير کاربريتاثيباال به خوبيمنحن
ر جـرم خـالص،   يـ مـوثر نظ ير پارامترهـا يساير شکل ظاهرييبا تغکنيمحرکه ثابت نگهداشته شده وليقوا

افته است.ير ييو ... تغيستم سوخت رسانيرو، سيستم انتقال نيمحرکه، سيقوايسطح تکنولوژ

CO2ين معيييعلمي- ٢

ت ييييي
ي
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در خصـوص  ييتهايوان مقـررات و محـدود  ين و تـا يکه در فصل قبل اشاره شد تنها در دو کشور چيهمانطور
و عمالً هيچ الگوي مناسبي در خصوص پيروي شود يوضع شده و اجرا مهاکلتيزان مصرف سوخت موتورسيم

موتورسيکلت وجود ندارد لذا در اين قسمت سعي شده تا CO2براي تعيين معيار و برچسب مصرف سوخت و 
خودرو استفاده CO2از نتايج تحقيقات و مطالعات علمي صورت گرفته در خصوص مصرف سوخت و خصوصاً 

الزم صورت گيرد.

ه ين اتحادين ايباشد. بنابراي% م۱۲ه اروپا حدود ياتحاديدر کشورهاCO2د يلاز تويشخصيسهم خودروها
ين قـانون شـالوده اصـل   يب کرده ايلومتر را تصويصفر کيخودروهايبراCO2زان يرا جهت کاهش ميقانون

يملزم مـ ن قانون يباشد.ايزان مصرف سوخت در بازار اروپا ميکاهش ميه اروپا براياتحاديسات راهبرديس
يه اروپـا در سـالها  يـ شـده در اتحاد يلومتر شماره گذاريصفر کيتمام خودروهاCO2ن يانگيزان ميکند تا م

يه اعضـا يـ کل443/2009بـر اسـاس مقـررات    . باشـد 95وgr/km  130ب کمتر از يبه ترت۲۰۲۱و ۲۰۱۵
لومتر که در حـوزه  يصفر کيسواريخوردوهايتمامير را برايست اطالعات مندرج در زيبايه اروپا مياتحاد

ه قرار دهند. ين اتحاديار ايشوند بصورت ساالنه ثبت نموده و در اختيميشماره گذاريياروپايکشورها

ر است : يبصورت زاروپا ساختار برچسب مصرف سوخت در 
عنوان برچسبات يو مالCO2عدد 

Mتا Aاز رتبه CO2زان يگانه م١٣يرتبه بندخودروCO2زان يدرج م
مايل پيمايش١٢٠٠٠محاسبه قيمت سوخت مصرفي به ازاء 

محاسبه قيمت سوخت مصرفي و ماليات آن بصورت ساليانهمحاسبه ماليات غير مستقيم در طي يکسال

يطيست محيزيه هايذکر توص

سازنده، مدل و مشخصات انجين

تقسيم بندي خودروها بر حسب ميزان مصرف کربن (کم، 
متوسط و زياد)

ذکر نوع سوخت
حجم موتور

تعداد دنده ها
مصرف سوخت در حاالت شهري، برون شهري و ترکيبيميزان مصرف سوخت

ذکر اطالعيه هاي زيست محيطيپيغامهاي زيست محيطي
يفرمت برچسب در تعدادCO2ا يبرچسب مصرف سوخت و ين ساختار برايو انتخاب بهتريمنظور بررسبه 

و ارائـه شـده اسـت)   ۱وست شـماره  ي(فهرست کامل در پقرار گرفته يابياروپا مورد ارزه ياتحادياز کشورها
ده اند:يفهرست گرداز آنها يتعداد محدودر يزجدول بصورت 
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١-٢-

محتوياتنمونه برچسبنام کشوررديف

بلژيک۱

ارائه اعداد مصرف سوخت و 
CO2

رتبه بندي بر اساس مصرف 
بصورت طيفCO2سوخت و 

فرانسه۲

ذکر مشخصات خودرو
در CO2رتبه بندي بر اساس 

کالس۷
ارائه اعداد مصرف سوخت 
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ييوسته جهت طبقه بندي- ٣
ن ييي

مـوثر  يفنـ يه پارامترهـا ير کليست تاثيبايمنتشره ابتدا مCO2زان يار مصرف سوخت و مين معيجهت تدو
و در ق قـرار داد يـ دقير حجم موتور، حداکثر توان، جرم خالص، مرکز تا مرکز چرخها و ... را مورد بررسـ ينظ

هر گـروه  يار مصرف سوخت برايف معيکلتها با هدف تعريموتورسيطبقه بندين پارامترها برايگام بعد، از ا
يپـارامتر بـر عملکـرد قـوا    ير فنياست ابتدا تاثيموضوع از دو منظر قابل بررسن خصوص يادر . بهره گرفت
يت موتورسوار از پارامتر معرفيو رضايزان عالقه مندينده ها و مصرف سوخت و سپس ميزان آاليمحرکه و م
ر آنها بصورت دارد (با عالمـت +) و نـدارد  يزان تاثيو مموثر فهرست يه پارامترهاير کليجدول زدرشده است.
کلت صـرفاً  يمحرکه و موتورسيپارامترها بر عملکرد قواير گذاريص تاثيتشخي. مبناشدهد ي) ق-(با عالمت 

.باشدي(مصرف سوخت) ميگازيهانده يتوان خالص و آاليعوامل موثر ذکر شده در متن استاندارد مل
يموثر جهت طبقه بند-١-٣

في
١(

تاثي

CO2(

مطلوبيت 

١

ت 
صا

شخ
م

ري
ظاه

- +/--مرکز تا مرکز چرخها

- +/--ارتفاع زين از سطح زمين٢

- +/--زاويه فرمان٣

- +/--ابعاد چرخها٤

- +/--تعداد سرنشين٥

فاصله فرمان تا محل ٦
- +/--منگاه رانندهينش

1 -BSFC (Brake Specific Fuel Consumption)
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في
١(

تاثي

CO2(

مطلوبيت 

١

 فن
ات

خص
مش

ي

خالص (مرجع) جرم 
-+-موتورسيکلت

+++حجم موتور٢
+++موتورتوان ٣
++-نسبت توان به جرم٤

رو يستم انتقال نيس٥
- +/++، خودکار)ي(دست

يستم سوخت رسانيس٦
- +/+-+/)ي(کاربراتور، انژکتور

در خصوص انواع کاربريهاي ۲سه آنها با آنچه که در بند ياشاره شده و مقايشتر بر پارامترهايتامل بيبا قدر
ر يـ و بصـورت ز ياشاره شده در جدول بـاال را در دو عنـوان کلـ   يتوان پارامترهاي، مذکر شدموتورسيکلت

نمود.يم بنديتقس
يموثر جهت طبقه بند-٢-٣

طبقه بندفي
١

ري
ظاه

ت 
صا

شخ
م

مرکز تا مرکز چرخها

کلتهايموتورسيبر اساس کاربريطبقه بند

ارتفاع زين از سطح زمين٢
زاويه فرمان٣
ابعاد چرخها٤
تعداد سرنشين٥
منگاه رانندهيفاصله فرمان تا محل نش٧
٨

ني
ت ف

صا
شخ

م

خالص (مرجع) موتورسيکلتجرم 

EU Reg No. 168/2013بر اساس استاندارد يطبقه بند

L7تاL1يگروهها

حجم موتور٩
توان موتور١٠
نسبت توان به جرم١١

سيستم انتقال نيرو ١٢
(دستي، خودکار)

سيستم سوخت رساني١٣
(کاربراتور، انژکتوري)
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خ يمحصوالت تـا تـار  ياز سازمان استاندارد (فهرست مشخصات فنيافتيدر ادامه و با استفاده از گزارشات در
.مجدد قرار دادياشاره شده را مورد بررسيهر کدام از پارامترهايتوان جامعه آماري) م۳۱/۰۶/۹۴

و تعيين جامعه آماري و مدلهاي هر کالسينوع کاربردسته بندي موتورسيکلتهاي داخلي بر اساس ۳-۱
ر خالصه شده است.يبه شرح جدول ز۹۴-۹۳يشده در دوره بازرسيبازرسيکلتهايموتورسيت کليوضع

۹۴-۹۳يييي-٣-٣

تعداد کل 
کلتهايموتورس

مختلفيک نمونه ها در حجم هايتفک
ک نمونه ها بر يتفک

ستم ياساس س
يسوخت رسان

فاقد لندريتعداد س
عدد 
CO2

عدم 
ف يتعر

يکاربر

فاقد 
عدد 
جرم 
خالص ≤70

cc
≤110

cc
≤125

cc
≤150

cc
≤200

cc
≤250

cc
انژکتورکاربراتور

تک 
لندريس

دو 
لندريس

۲۵۷٠٧١٢۵٧٠۴١١۴۲۴۵۱۲۲۵۱۶۵۶۴۱۵۶

نموديکير تفيتوان بصورت زيکلتها را ميموتورس۲-۱به استناد موارد اشاره شده در بند 

INSO 7558ييي-٤-٣

گروه

L1eL2eL3eL4eL5eL6eL7e

يگازموتور يموتور گاز
کلت يموتورسکلتيموتورسسه چرخ

د کاريبا سا
کلت يموتورس

سه چرخ

کلت يموتورس
چهار چرخ 

سبک

کلت يموتورس
چهار چرخ 

نيسنگ

۰۰۲۵۷۰۰۰۰تعداد

در يديـ توليکلتهايکلتها با مشخصات مربـوط بـه موتورسـ   يموتورسيف مربوط به گروه بنديسه تعاريبا مقا
د يران تولي) در اL3eدو چرخ (يکلتهايگردد که در حال حاضر تنها گروه موتورسيجه حاصل مين نتيران ايا
يتوان از منظر نوع کاربريرا مL3eن گروه يهم۲-۳حات ارائه شده در بند يبه استناد توضياز طرفشود.يم
ک نمود.ير تفکيز به شرح زين

يسي-٥-٣

Mopedيگروه بند
Mini
bike

StreetDualCruiserSportTouringScooterATV

۰۰۲۲۰۲۲۴۶۰۵۰تعداد نمونه ها

محدوده حجم 
--موتور

110 cc
تا

200 cc

125 cc
تا

250 cc
250 cc

150 cc
تا

250 cc
-

110 cc
تا

200 cc
-

-کاربراتورانژکتور -کاربراتورانژکتور انژکتورکاربراتورانژکتور کاربراتورانژکتور --ستم ينوع س



ين معيفصل 
ي

٣٧

Mopedيگروه بند
Mini
bike

StreetDualCruiserSportTouringScooterATV

يسوخت رسان
۱۲۱۹۱۲۱۴۲۲۳

د مصرف يگر
--سوخت

کاربراتورانژکتور کاربراتورانژکتور 
E تاG

کاربراتورانژکتور 
-

کاربراتورانژکتور 
-

AB تاGGC تاG
F تا

G
E

F تا
G

D تاG

.EU Reg Noاشـاره شـده در اسـتاندارد    يگروههـا دسته بندي موتورسـيکلتهاي داخلـي بـر اسـاس     ۳-۲

و تعيين جامعه آماري و مدلهاي هر کالس168/2013
کلتها (بـر اسـاس گـزارش مـورخ     يموتورسـ يو توجـه بـه مشخصـات فنـ    ۲-۲بند مجدد يبا مطالعه و بررس

يکلتهايارائـه شـده تنهـا موتورسـ    يهايدسته بندن يد که از بيسازمان استاندارد) مشخص گرد۳۱/۰۶/۹۴
ن بنـد  يـ ارائه شده در ايها و جامعه آماريشود و لذا ارائه منحنيد ميران توليدر حال حاضر در اL3eگروه 

cc 50≥با حجم موتـور  يگازيمربوط به موتورهاL1e , L2eيگروههاباشد.ين گروه ميايگزارش صرفاً برا

د يت نداشته و لذا توليمقبوليرانيمحدود نزد موتورسوار ايل کارائيبوده و به دلkm/h 45≥و حداکثر سرعت 
ـ يز در حال حاضر مورد استقبال مصرف کننـده ا ينL4eد کار گروه يکلت مجهز به سايموتورس.گرددينم يران

سه و چهار چرخ يکلتهايشامل موتورسL5e,L6e,L7eيگروهها.شوديد نميران توليقرار نگرفته و لذا در ا
ران يـ نداشـته و لـذا در ا  يو رانندگيس راهنمائينزد پليت شماره گذارين در حال حاضر قابليسبک و سنگ

ن يـ شـود و ا يد مـ يران توليدو چرخ در حال حاضر در ايکلتهاين احتساب تنها موتورسيشود.با ايد نميتول
م نمود.ير گروه تقسيزن به سهي آو کارائد توان بر اساس عملکريگروه را م

EU Reg No. 168/2013مطابق با يL3eي-٦-٣

L3e-A1
موتورسيکلتهاي با 

نيپائيکارائ

و125ccحجم موتور کوچکتر مساوي 
وkw 11حداکثر توان خالص کوچکتر مساوي 
kw/kg 0.1نسبت توان به جرم کوچکتر مساوي 

L3e-A2
موتورسيکلتهاي با

متوسط يکارائ

وkw 35حداکثر توان خالص کوچکتر مساوي 
وkw/kg 0.2نسبت توان به جرم کوچکتر مساوي 
نباشدL3e-A1خودروي که منطبق با شرايط گروه 

L3e-A3
موتورسيکلتهاي با

بااليکارائ
سازگار نباشدL3e-A1,L3e-A2هر خودوري که با شرايط گروههاي 

قرار گرفته است.يآماريف ارائه شده مورد بررسيبر اساس تعرL3eير گروههايت زير وضعيدر جدول ز
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L3eي- ٧-٣

L3e-A1L3e-A2L3e-A3يگروه بند

ر گروهيف زيتعر

حجم موتور 
کوچکتر 
مساوي 
125cc

حداکثر توان 
خالص 

کوچکتر 
مساوي
11 kw

نسبت توان به 
جرم کوچکتر 

مساوي
0.1 kw/kg

حداکثر توان 
خالص 

کوچکتر 
مساوي
35 kw

نسبت توان به 
جرم کوچکتر 

مساوي
0.2 kw/kg

خودروي که 
منطبق با شرايط 

L3e-A1گروه 

نباشد

هر 
خودوري 

که با 
شرايط 

گروههاي 
L3e-

A1,L3e-
A2

سازگار 
نباشد

-۱۳۲۲۳۵۲۴۴۲۲۱۳تعداد نمونه 

تعداد نمونه ها 
با احتساب هر 

سه شرط
۱۳۱)۵۱(%۱۲۶)۴۹(%۰

يتعداد نمونه ها
۰%)۴(۱۰%)۱(۲يانژکتور

يتعداد نمونه ها
۰%)۴۵(۱۱۶%)۵۰(۱۲۹يکاربراتور

، يييCO2ين معي- ٤
ييييييتع

ر يـ را بصورت زير کليتوان دو مسيکلتها ميمنتشره از موتورسCO2ارمصرف سوخت و ين معيظور تدوبه من
ب نمود:يتعق
يکلتها و تمرکـز بـر مصـرف انـرژ    يموتورسيو ظاهريمشخصات فنسه مطلق (عدم توجه به ير اول: مقايمس

يجابجـائ يالزم بـرا ين انرژيصرف کمترين روش هدف اصليه) در ايله نقليک وسيکلت به عنوان يموتورس
باشد.يگر ميدييه ايي به نقطه ااز نقطا کااليمسافر و 

ر يتـاث يبـه عنـوان شاخصـها   يو فنيظاهري(توجه و تمرکز بر دو پارامتر مشخصات سه نسبير دوم: مقايمس
ا کـاال بـر   يمسافر و ييجابجايمصرف شده برايزان انرژين روش ميدر اکلتها)يموتورسيگذار بر طبقه بند

رد.يگيسه قرار ميمختلف بدست آمده و مورد مقايهاياساس طبق بند
کلتها يموتورسيک و گروه بنديمنجر به تفکيقبل اشاره شد پارامتر مشخصات ظاهريکه در بندهايهمانطور

، ي) و پارامتر مربوط به مشخصات فنATVتا Minibikeگانه از ۹يخواهد شد (گروههايبر اساس نوع کاربر
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م ي) تقسEU REG. NO. 168-2013د اروپا (ياشاره شده در استاندارد جديکلتها را بر اساس گروه بنديموتورس
د.ينمايم

ر حجم موتور، جرم ينظييوسته ايپيپارامترها،اشاره شدهيرهايهر کدام از مسيشاخه هاريدر زياز طرف
يروشـها ف نمـود. يـ کلتها تعريموتورسـ يک و طبقه بنـد يتفکياتوان بريز ميا حداکثر توان را نيو خالص

ش داده شده استير نمايار در جدول زين معيمختلف تدو
١- ٤-CO2

ر يها تعداد زيها و کاربريهر کدام از طبقه بنديذکر شده برايز جامعه آماريف اشاره شده و نيبا توجه به تعار
از سازمان استاندارد يافتيدريکه در جامعه آماريده به عنوان مثال از آنجائيهر روش مشخص گرديگروهها

ن گروهها در جدول بـاال  يصفر بوده ، اATVو Minibike,Moped,Touringيبا کاربريکلتهايتعداد موتورس
د نشده اند.يق

ر بکار گرفتـه  ياز دو روش زيکيرها يدر هر کدام از مسCO2ا يار مصرف سوخت و يبه معيابيبه منظور دست
شده است:
و بـا  يار براحتـ يـ بـوده مع يکپارچه جامعـه آمـار  ييهدف بررس،مورد نظرر گروه يکه در زيدر حالت

ا کـم نمـودن درصـد    يـ و با اضـافه  ديآيبدست ميجامعه آمارآن ن اعداد حاصل از يانگيمحاسبه م
.شوديف ميتعرر رتبه ها ين اعداد آن گروه ، سايانگيار نسبت به ميانحراف معتراييتغ

CO2روشهاي مختلف تدوين معيار مصرف سوخت و يا 

مقايسه نسبي

کاربري-روش دوم

Street

يکپارچه حجم  
موتور

جرم 
خالص

Dual

يکپارچه حجم  
موتور

جرم 
خالص

Scooter

يکپارچه حجم  
موتور

جرم 
خالص

Cruiser

يکپارچه حجم  
موتور

جرم 
خالص

Sport

يکپارچه حجم  
موتور

جرم 
خالص

طبقه بندي-روش سوم

L3e-A1

يکپارچه
نسبت   
توان به 

جرم

L3e-A2

يکپارچه
نسبت   
توان به 

جرم

مقايسه  
مطلق

-روش اول
مطلق

يکپارچه حجم  
موتور

جرم 
خالص
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يجامعـه آمـار  يمنحنـ وسـته باشـد   ينظر، هدف استفاده از پـارامتر پ ر گروه مورد يکه در زيدر حالت
دهيـ انتخـاب گرد يبه عنوان رفتار قالب جامعه آماريم شده و رابطه حاکم بر آن منحنيحاصل ترس

است.
با بررسي دقيق و جامع مسيرهاي اشاره شده و نيـز در نظـر گـرفتن اولويـت خـاص بـراي مشخصـات فنـي         

مشخصات ظاهري و نيز مطلوبيت موتورسـيکلت بـراي مشـتري ، از بـين مسـيرهاي      موتورسيکلتها در مقابل 
اشاره شده ، روش نسبي بر روش مطلق ارجحيت داده شده و همين طور از بين دو روش نسبي ، روش طبقه 

:ت قرار گرفتيوبندي بر اساس تعريف جديد استاندارد اروپا بنا بر داليل زير مورد اول
استانداردهاي جديد اروپا خصوصاً استاندارد آالينده هاي گازيهم خواني با
از موتورهاي با اين شاخص مي تواند عامل مهمي جهت ايجاد انگيزه براي استفاده-تاثير حجم موتور

حجم موتور کمتر و در نتيجه مصرف انرژي کمتر خصوصاً در کاربريهاي درون شـهري باشـد ضـمن    
.يکل آزمون نيز موثر استاينکه حجم موتور در انتخاب س

عامل مهمي جهت ارتقاع سطح تکنولوژي موتورسـيکلت مـي باشـد    اين شاخص-تاثير حداکثر توان
موتورسيکلتي که توان بيشتري دارد مي بايست ،چراکه در شرايط مساوي حجم موتور و جرم خالص

رتبه انرژي بهتري نيز داشته باشد
ايجاد لختي حرکت (اينرسي سکون) موتورسيکلت بوده درجرم خالص نيز عامل مهمي-خالصجرم

و لذا استفاده از اين شاخص مي تواند انگيزه ايي براي توليد کنندگان موتورسيکلت جهـت اصـالح و   
طراحي موتورسيکلتهاي سبکتر براي دستيابي به رتبه انرژي بهتر باشد.

د.ير خالصه گرديبصورت زCO2ا يار مصرف سوخت و ين معيمختلف تدويو لذا جدول روشها
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٢- ٤-CO2

هر کـدام  يمربوط به جامعه آماريمنحنCO2ار مصرف سوخت و ين روابط حاکم بر معييت جهت تعيدر نها
د:ير استخراج گرديبصورت زاز گروهها 

١- ٤-CO2L3e-A1(

روش نسبي بر اساس طبقه بندي موتورسيکلتها به استناد استاندارد

EU Reg. No. 168-2013

L3e

A3
موتورسیکلتهاي با  

توان باال

A2
موتورسیکلتهاي با توان متوسط 

A1
موتورسیکلتهاي با توان کم

y = 138.29x + 33.589
R² = 0.1223
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٢- ٤-CO2L3e-A2(

٣- ٤-FCL3e-A1(

y = 215.2x + 32.592
R² = 0.3432
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)FCL3e-A2تغيير-٤- ٤
بـه منظـور همسـان    ت ين دو موضوع در نهايرامون ايپيبرگزار شده و بحث و بررسيعطف جلسات کارشناس

يانتشار دزان ي، مCO2ار مصرف سوخت و ين دو معياروپا از بين ،مقررات و استاندرادهايار با قوانيمعيساز
CO2ت معادالت حاکم بر نمـودار  يکه در نهاد.يکلت انتخاب گرديموتورسيار اصليد کربن به عنوان معياکس

ز يـ ار مصرف سوخت نير روابط مربوط به معيبه هر تقدبصورت زير استخراج گرديد. A2و A1يگروههايبرا
است.دهيصرفاً جهت اطالع ذکر گرد
يCO2يمع-٣- ٤

A2گروه  معیارA12گروه  215.2 32.6

معیار 7.43 1.70 معیار2 138.3 33.6

معیار 5.64 1.65
بطوريکه: 

α (kw/kg)=
.	

و يدر حال تردد در ناوگـان حمـل و نقـل شـهر    يکلتهايموتورسيانجام شده بر رويبه استناد کار مطالعات
مصـرف  ينـه سـاز  ين نمونه ها در شـرکت به يايو مصرف سوخت بر رويندگيآاليانتخاب و انجام آزمونها

y = 7.4278x + 1.7034
R² = 0.2009
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بدست يو انژکتوريکاربراتوريکلتهايدر خصوص اختالف محسوس موتورسيد و قابل تامليج مفيسوخت نتا
آمد.

دار يـ چ وجـه پا يبـه هـ  يکـاربراتور يستم سوخت رسانيلتها با سکيموتورسيگازينده هايزان آاليم- ١
ر مشـخص  يکه در شکل زيکند و همانطورير مييز تغينيندگيسطح آال،شيماينبوده و همزمان با پ

کنند .يد ميتوليندگياست در سطوح مختلف آال
کلتها يه موتورسـ يـ کليبـرا EURO 3ينـدگ ياست در حـال حاضـر سـطح آال   ين نکته ضروريذکر ا
. وليکن از آنجائيکه در نمونـه هـاي کـاربراتوري امکـان کنتـرل و ثابـت       و الزم االجرا است يضرور

نگهداشتن نسبت سوخت به هوا وجـود نـدارد پـس از مـدت کوتـاهي کاتاليسـت موجـود در اگـزوز         
د موتورسيکلت کارائي خود را از دست داده و عمالً محصول فوق امکان رعايت معيار آالينـدگي مـور  

نظر را نداشته وحتي پس از پيمايش محدودي سطح آاليندگي آن دچـار تغييـرات اساسـي شـده و     
ل کنترل و يانژکتور به دليستم سوخت رسانيمجهز به سيکند .در نمونه هاين مرحله افت ميچند

داشـته و سـطح   يشتريست موجود در اگزوز طول عمر بيثابت نگهداشتن نسبت سوخت به هوا کاتال
.مانديز ثابت مينيندگيآال

کـه در  يـي شده بگونـه ا يرات محسوس و آشکارييز دچار تغيکلتها نيزان مصرف سوخت موتورسيم- ٢
چ وجـه  يافته و به هـ يش يزان مصرف سوخت به شدت افزايميکاربراتوريکلتهاياکثر نمونه موتورس

باشد.يف شده نميتعريارهايمنطبق با مع
ار مصـرف  يـ معيد و عرضه محصوالت انژکتوريتوليزه برايجاد انگيه منظور ال مطرح شده و بيبه استناد دال

ل قرار گرفـت و بـه اسـتناد جامعـه     يه و تحليو تجزيکلتها بصورت مجزا مورد بررسين گونه موتورسيايانرژ
يبـا داده هـا  يش جامعـه آمـار  يل و افـزا يـ ز تکمياز سازمان استاندارد و نيافتيموجود در گزارش دريآمار

يبـرا CO2ار يـ ت معيـ سـت ، در نها يط زيند انطبـاق محصـول سـازمان حفاظـت محـ     يفرآيمربوط به اجرا
ر بدست آمد:يبصورت زA2و A1يگروهها

و عطـف جلسـات کارشناسـي    A1الزم به ذکر است به دليل عدم وجود داده هاي آماري مناسب براي گـروه  
رکتهاي توليد کننده موتورسيکلت در نهايت مقرر گرديد ز شيمرتبط و نيمتعدد با حضور نمايندگان سازمانها

% بيشتر براي نمونه هاي انژکتوري مورد اسـتفاده  ۵۰ميزان عرض از مبداء رابطه موتورسيکلتهاي کاربراتوري 
جامعه آماري مناسب حاصل گرديد و رابطه زير بطور مستقيم بر پايه A2قرار گيرد. وليکن در خصوص گروه 

گاهي بدست آمدداده هاي آزمايش



ين معيفصل 
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يCO2يمع-٤- ٤
A2گروه معیارA12گروه 117.0 63.8 معیار2 138.3 50.4

يييمقابر مبناCO2ي- ٥
CO2يتهي

يانـرژ برچسب مصرف ٢-٩و ١-٩ير بندهايو ز٨قبل شامل بند يبه استناد مطالب مطرح شده در بندها
۶۶۲۶-۲يد استاندارد ملـ يو متن جديطراحر يمندرج در جدول زيپارامترها و شاخصهادر نظر گرفتن با

د.يه گرديسازمان استاندارد ته۵در قالب فرمت 
١-٥-

في
گروه  ۱
نوع۲
گونه۳
مدل۴
يندگيسطح آال۵
Gو Aيدرج عدد رتبه ها۶
VINذکر ۷
کلتيکساله موتورسيش يمايپيسوخت مصرف شده به ازا۸
کلتيکساله موتورسيش يمايپيد شده به ازايتولCO2زان يم۹

)يگاه اطالع رسانيت مربوطه (پاينک وب سايل۱۰
ارائه شده است.١وست شماره يبه شرح پ٦٦٢٦-٢شده استاندارد يمتن بازنگر

يييCO2يي-٦
يين يي
CO2ار يـ ن معييدر خصوص روش تع٨ز آنچه که در بند ياز سازمان استاندارد و نيافتيبه استناد گزارش در

از نظـر انطبـاق بـا    د نـوع و انطبـاق محصـول    يـ در مراحل تائيداخليکلتهايت موتورسيد وضعيف گرديتوص
در جدول زير وضعيت انطباق موتورسـيکلتهاي  نمود.ير بررسيتوان بصورت جداول زيد را ميجديارهايمع
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مـورد مقايسـه قـرار گرفتـه     CO2با معيار مصرف سوخت فعلي و نيز معيار A2و A1کاربراتوري در دو گروه 
است.

١-٦-CO2

A2گروه A1گروه جامعه آماري
درصد (از کل جامعه 

آماري)
تعداد

درصد (از کل جامعه 
آماري)

تعداد
مجهز به 
کاربراتور

تعداد کل

45% 116 50% 129 245 257

مردود G F E D C B A مردود G F E D C B A رتبه

0 49 29 21 15 2 0 0 0 52 35 22 17 1 2 0

معیار قدیم 
(مصرف سوخت بر اساس حجم 

موتور)

10 4 14 19 19 15 1 9 16 11 29 22 22 10 8 4

معیار جدید
)CO2 بر اساس نسبت توان به

جرم)
و با معيار مصرف سوخت فعلي A2و A1در دو گروه يدر جدول زير وضعيت انطباق موتورسيکلتهاي انژکتور

مورد مقايسه قرار گرفته است.CO2نيز معيار 

٢-٦-CO2

A2گروه A1گروه يجامعه آمار
درصد (از کل جامعه 

)يآمار
تعداد

درصد (از کل جامعه 
)يآمار

تعداد
مجهز به 
انژکتور

تعداد کل

4% 10 1% 2 12 257

مردود G F E D C B A مردود G F E D C B A رتبه

0 12 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
معیار قدیم 

(مصرف سوخت بر اساس حجم موتور)

1 0 4 4 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 1
معیار جدید

)CO2(بر اساس نسبت توان به جرم

مختلف به اسـتناد اعـداد حاصـل از    يع مناسبتر برچسب در رده هايو توزيته بارز در جداول باال پراکندگنک
ز خـارج از  يـ از نمونـه هـا ن  يباشد. عالوه بر آنکه تعـداد ينسبت توان به جرم، حداکثر توان و حجم موتور م

در معيـار جديـد داراي   A2و A1موتورسـيکلتهاي گروههـاي   هر کدام از .رنديگيمحدوده قابل قبول قرار م



ين معيفصل 
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در معيـار قـديم مـي تواننـد     Gتغييرات خاصي شده به گونه ايي که بطور مثـال موتورهـاي داراي برچسـب    
ذکر اين نکته به خوبي ميـزان  و حتي مردودي بگيرند.Gتا Bمتناسب با معيار جديد برچسبهاي مختلفي از 

مي نمايد. اثر گذاري شاخصهاي فني بر روي معيار را اثبات 

يجديي-٧
CO2يي

يتهاييي
الهس١٢-مناسب

ينـده هـا  يزان آاليـ و آزمون ميرين گزارش اشاره شد روش اندازه گيمختلف ايکه در متن بندهايهمانطور
کسان بوده و با انجام آزمون هر دو ي٦٧٨٩يکلت مطابق با متن استاندارد مليو مصرف سوخت موتورسيگاز
توجـه  ز يا و نيکلت در دنيصنعت موتورسيبا رشد و توسعه تکنولوژهمزمانيگردد.از طرفيجه حاصل مينت

بـا  ينـدگ يآالي) سـطح اسـتانداردها  ينـدگ يااليارهايمع(يطيست محيت مالحظات زيرعابر يجامعه جهان
يبرايا استاندارديار و يه اروپا عمالً معياست که در اتحادين در حاليشود ايرانه تر ميگذشت زمان سختگ

ر يخود را متناسب با سـا يم برنامه کاهش مصرف انرژينانچه بخواهلذا چ. کاهش مصرف سوخت وجود ندارد
نده يآاليندگيم داشت جز آنکه برنامه کاهش آالينخواهييه ارم چايش ببريه اروپا)پيکشورها (خصوصاً اتحاد

اسـت سـازمان   يکـه برنامـه و س  يم.از آنجائيکسـان نمـائ  ين کشورها همسو و يخود را با ايطيست محيزيها
و يگـاز ينـده هـا  يزان آاليـ و کنترل مياست گذاريسيران به عنوان سازمان متوليست ايط زيحفاظت مح

اسـتاندارد يگـردد دوره بـازنگر  يشنهاد مـ يخواهد بود لذا پ۱۳۹۸از سال EURO 4استاندارد ياجرايصوت
توان همزمان بـا  ينده را مين احتساب حداقل تا دو دوره آيبا ابصورت سه ساله تعريف گردد.يبرچسب انرژ

ت سـطوح  يـ است بـه منظـور رعا  يهيبد.ت کرديريمدEURO 5و سپس EURO 4به يندگيکاهش سطح آال
کلتها بوجود آورد به عنوان مثـال  يز در موتورسينيخاصيکيرات تکنولوزييست تغيبايذکر شده ميندگيآال
د يـ جديمحرکه با تکنولوژياستفاده از قوار و يي، تغيبه انژکتورياز کاربراتوريستم سوخت رسانير سييتغ

م از معادله کربن بـاالنس(متن  ين موضوع که عدد مصرف سوخت بطور مستقياياد آورين اساس با يو ... بر ا
گردد.يمحاسبه مCO2و CO ،HCيگازينده هايزان آالي) و با داشتن م۶۷۸۹استاندارد 

)۷ -۱                                 (FC . ∗ 0.848 ∗ HC 0.429 ∗ CO 0.273 ∗ CO2
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که در آن:
FC ميزان مصرف سوخت موتورسيکلت بر حسب :lit/100kmميباشد
D چگالي سوخت بر حسب:kg/lit

CO مونوکسيد کربن بر حسب :gr/km

HC هيدروکربنهاي نسوخته بر حسب :gr/km

CO2بر حسب : دي اکسيد کربنgr/km

با متن HCو COرا بر اساس انطباق داشتن اعداد يار مصرف انرژيمعيروز رسانل و به يست تعدياتوان سيم
) از جامعـه آمـاري   FCمتوسط عدد مصرف سوخت (ز در نظر گرفتن ياشاره شده و نيندگيآالياستاندارد ها

از رابطه کـربن بـاالنس قـرار داد.بـا ايـن      CO2و سپس محاسبه عدد A2و A1مربوط به هر يک از گروههاي 
حاصـل از سـطوح آالينـدگي    CO2جامعه آماري را بر اسـاس عـدد   CO2روش مي توان نرخ کاهش متوسط 

را نيز برنامـه ريـزي   CO2بدست آورد و همزمان با اجراي طرح کاهش آالينده هاي زيست محيطي ، کاهش 
و سپس کاهش و انطباق بـا  EURO3ار يت و انطباق با معيرعايبراين بازه زمانبنديلذا با احتساب اولنمود.

) ۱۳۹۸از EURO 4ينـدگ يسـاله (شـروع سـطح آال   ۴يست در دورهايط زيسازمان حفاظت محياستهايس
گردد.ير حاصل ميزيجدول زمانبند

يمعييجي-١-٧

مرحله 
اجرا

طول 
دوره 
اجرا

سطح 
يندگيآال

پيشنهادينرخ کاهشيجامعه آمارCO2متوسط CO2محاسبه يجامعه آمارFCمتوسط 

اول
۴

ساله
اول

EURO 3

يانژکتوريکاربراتوريانژکتوريکاربراتوريانژکتوريکاربراتوريانژکتوريکاربراتور
A1A2A1A2A1A2A1A2A1A2A1A2A1A2A1A2

2.12.32.33.242494670465152758%4%9%6%

دوم
۴

ساله
دوم

EURO 4

يانژکتوريکاربراتوريانژکتوريکاربراتوريانژکتوريکاربراتوريانژکتوريکاربراتور
A1A2A1A2A1A2A1A2A1A2A1A2A1A2A1A2

دوره يهمزمان با اجرا
گردديمحاسبه م

و يندگيبه استناد اعداد آال
يمصرف محاسبه مط سمتو

گردد

دوره يهمزمان با اجرا
گردديمحاسبه م

دوره يهمزمان با اجرا
گردديمحاسبه م

سوم
۴

ساله
سوم

EURO 5

يانژکتوريکاربراتوريانژکتوريکاربراتوريانژکتوريکاربراتوريانژکتوريکاربراتور
A1A2A1A2A1A2A1A2A1A2A1A2A1A2A1A2

دوره يهمزمان با اجرا
گردديمحاسبه م

و يندگيبه استناد اعداد آال
يط مصرف محاسبه مسمتو

گردد

دوره يهمزمان با اجرا
گردديمحاسبه م

دوره يهمزمان با اجرا
گردديمحاسبه م
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ـ ييل صرفه جويمحاسبه پتانس-٨ ينـدگ يCO2ي
ـ ييجدي ـ يش بيپ ين

ساله١٢ي-
ار يـ معيجين مرحله از طرح کاهش تدريبه اوليابيدر بند قبل و دستيشنهادينمودن طرح پياتيجهت عمل

يبـرا يسه مرحله ائـ يپلکانران ، رفتار يد شده در ايتوليکلتهايموتورسيو با در نظر گرفتن سطح تکنولوژ
ول ادر نظـر گرفتـه شـد و جـد    يانژکتـور يکلتهايموتورسيبراييو دو مرحله ايکاربراتوريکلتهايموتورس

:دير حاصل گرديزيزمان
يCO2يمعيجي-١-٨

L3e- A2 L3e- A1 معیار2يکاربراتوريکلتهایموتورس =215.2×α+32.6 معیار2 =138.3×α+33.6
مرحله اول

معیار31/06/952تا 01/12/94از  =215.2×α+31.9 معیار2 =138.3×α+32.3
مرحله دوم

معیار31/06/962تا 01/07/95از  =215.2×α+31.3 معیار2 =138.3×α+30.9
مرحله سوم

به بعد01/07/96از 
يCO2يمعيجي- ٢-٨

L3e- A2 L3e- A1 معیار2يانژکتوريکلتهایموتورس =117.0×α+63.8 معیار2 =138.3×α+50.4
مرحله اول

معیار31/06/962تا 01/12/94از  =117.0×α+59.9 معیار2 =138.3×α+45.9
مرحله دوم

به بعد01/07/96از 
د در طـول  يـ جديارهايمعياز اجرايناشياقتصادييزان صرفه جويمحاسبه ميتواند مبنايجداول فوق م

براي اين منظور کافي است وضعيت موتورسيکلتهاي توليدي در مراحل تائيد نوعمورد نظر باشد. يدوره زمان
و انطباق محصول را با جداول باال انطباق داده و جامعه آماري موجود را مجدداً مورد تجزيه و تحليل قرار داد.

گزارش صرفاً وضعيت انطباق موتورسيکلتها با معيار تدوين شده بررسي شده بـود ولـيکن در ايـن    ۱۲در بند 
در دور هاي زماني اشاره شده در جداول بند مي خواهيم رتبه بندي موتورسيکلتها را با طرح کاهش تدريجي

از يافتيـ دريجامعـه آمـار  يمختلـف بـر رو  يزمانيبا اعمال روابط ارائه شده در بازه ها. باال بررسي نمائيم
گردد:ير حاصل ميسازمان استاندارد جداول ز
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٣-٨-CO2

A2گروه A1گروه يجامعه آمار

درصد (از کل جامعه 
)يآمار تعداد درصد (از کل جامعه 

)يآمار تعداد مجهز به 
کاربراتور تعداد کل

45% 116 50% 129 245 257

مردود G F E D C B A مردود G F E D C B A رتبه

10 4 14 19 19 15 1 9 16 11 29 22 22 10 8 4
مرحله اول

31/06/95تا 01/12/94از 

12 8 15 21 19 7 1 8 22 26 24 23 12 10 2 3
مرحله دوم

31/06/96تا 01/07/95از 

13 7 20 22 18 2 3 6 47 24 22 12 12 2 0 3
مرحله سوم

به بعد01/07/96از 

٤-٨-CO2

A2گروه A1گروه يجامعه آمار

)يدرصد (از کل جامعه آمار تعداد درصد (از کل جامعه 
)يآمار تعداد مجهز به 

انژکتور تعداد کل

4% 10 1% 2 12 257

مردود G F E D C B A مردود G F E D C B A رتبه

1 0 4 4 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 1
مرحله اول

31/06/96تا 01/12/94از 

2 4 3 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1
مرحله دوم

به بعد01/07/96از 
) يک نوع مدل (نام تجـار يکلتها به تفکيد موتورسين موضوع که در حال حاضر متاسفانه آمار توليبا توجه به ا

د:ين کاهش رسياز ايبير به برآورد تقريمطابق با شرح زياتيست با در نظر گرفتن فرضيبايوجود ندارد م

ديـ آيبوجـود نمـ  يفعليکلتهايموتورسيدر سطح تکنولوژيرييچ گونه تغيدوره هياجرادر طول - ۱
.ماننديدر طول دوره ثابت مCO2که اعداد ين معنيبد

ش يماي(پداردروز تردد ۳۰۰ز يسال نيو در طپيمايش داشته لومتر يک۵۰روزانهکلتيهر موتورس- ۲
کسال)ييلومتر در طيک۱۵۰۰۰

CO2به عنوان عـدد  کاربراتوري و انژکتوري A2و A1هر گروه موتورسيکلتهاي CO2متوسط ميزان - ۳

شود.يکلت همان گروه در نظر گرفته ميهر مدل موتورس
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A2و A1براي گروههاي ۳۵به ۶۵در نظر گرفتن سهم - ۴

سال گذشته به عنوان آمار توليد سالهاي آتي موتورسيکلت ۴در نظر گرفتن متوسط ميزان توليد - ۵
ساله۱۲دوره يجداول باال تا انتهاار مرحله آخر يثابت ماندن مع- ۶

و عدم در نظر گرفتن تاثير موتورسيکلتهاي انژکتوري به دليل فراواني بسيار محدود ات فوق يبا احتساب فرض
شـود  يد نمـ يـ هر گـروه ، تول يمردودياز نمونه هايسال بواسط حذف تعداديکه در طCO2زان يمآنها،  

:گردديساله محاسبه م۱۲ر در طول دوره يبصورت ز
٥-٨-CO2۱۲ساله

مجموع 
CO2

د یتول
نشده
(تن)

CO2زان یم

ید نشده طیتول
دوره بواسطه 
حذف نمونه 

پر مصرفيها
(تن)

احتساب 
يسالها

دوره 
کاهش

CO2زان یم

د نشده یتول
سال یط

بواسطه حذف 
پر ينمونه ها

مصرف
(تن)

د یتولآمار
يکلتهایموتورس

حذف شده

د یآمار تول
هر مدل  با 

د یفرض تول
کسانی

د یآمار تول
A1گروه 

با احتساب 
65سهم 
يدرصد

متوسط 
د یآمار تول

سال 4
گذشته 
يموتورها
يکاربراتور

متوسط
CO2(gr/km)

يمردود اریمع

667,367

21,019 1 21,019 30,742 1,921 247,860 381,323 45.58 16
مرحله اول

31/06/95تا 01/12/94از 

وه 
گر

A128,902 1 28,902 42,271 1,921 247,860 381,323 45.58 22
مرحله دوم

31/06/96تا 01/07/95از 

617,446 10 61,745 90,306 1,921 247,860 381,323 45.58 47
مرحله سوم

بعدبه 01/07/96از 

134,861

8,872 1 8,872 11,505 1,151 133,463 381,323 51.41 10
مرحله اول

31/06/95تا 01/12/94از 
وه 

گر
A210,647 1 10,647 13,807 1,151 133,463 381,323 51.41 12

مرحله دوم
31/06/96تا 01/07/95از 

115,341 10 11,534 14,957 1,151 133,463 381,323 51.41 13
مرحله سوم

به بعد01/07/96از 

تن خواهد بود۸۰۲۲۲۸) معادل يانرژييد نشده (صرفه جويتولCO2مجموع 

با توجه بـه  ييعلمييي- ٩
م يعامـل مسـتق  ييتجرب

از ١يي، توجـه و اسـتقبال مصـرف کننـده نهـا     يا کسب و کـار يهر صنعت و ين عامل رشد و بالندگيمهمتر
و يـا صـنعتي   کنندگان هر کاالي تجـاري دين تولکاالي عرضه شده مي باشد. آنچه که باعث ايجاد رقابت بي

1 -End user
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ن تـر،  يمـت پـائ  يباالتر، قيشتر، کارائيتنوع بخواهد بود ميزان خواهندگي مصرف کننده از آن کاال مي باشد.
ل يدر حـوزه وسـا  گردد.يشتر محسوب ميبين حال به روز بودن کاال از عوامل جذب مشتريو در عيسادگ

د شده توسط آن يتوليگازينده هايالزان آيا ميو يمصرفيزان انرژيکلت ميه خصوصاً خودرو و موتورسينقل
ن سـوخت  يمـت پـائ  يق.رديگيانتخاب قرار مين شاخصها و فاکتورهايجزء آخرمتاسفانه در کشور ما له يوس

ن انتخـاب باشـد.  يـ د جزء عوامل موثر بر ايگر) و سهولت در دسترس بودن آن شايديسه با کشورهاي(در مقا
ر يـ تـوان در عوامـل ز  يشدن استاندارد را مياجرائيو حرکت به سويت فعليبرون رفت از وضعيراهکارها
کرد:جستجو

مردميش آگاهيت و افزايجاد حساسيا- ۱
ت يجـاد حساسـ  يو ايمردم به مقوله انرژينش و آگاهيش بيبلند مدت به منظور افزايانجام کار فرهنگ

پر مصرفيکلتهاين مصرف کنندگان نسبت به موتورسيدر ب

کمتريبا مصرف انرژيکلتهايد کنندگان موتورسيتوليبرايقيتشوياستهاياعمال س- ۲
ا يـ و کمتـر  يبـا مصـرف انـرژ   يکلتهايموتورسـ ير کاهش تعرفه گمرکـ ينظيقيتشوياستهاياعمال س

يکلتهايد موتور سيا توليحاصل از عرضه ياقتصاديزان صرفه جوئيد کنندگان در ميتوليمشارکت ماد
شدهيزمانبنديو متناسب با برنامه هايبه صورت پلکانکم مصرف 

١-٩-
يشنهادیروش پ اریمراحل مختلف مع

عملکرد قواي محرکـه، تغییـر سیسـتم    بهبودو ارتقاء سطح تکنولوژي قواي محرکه موتورسیکلتها (تغییر
، افزایش نسبت تراکم و ...)OHCتحریک سوپاپها به 

مصرف کننده نهائی به استفاده از موتورسیکلتهاي با حجم موتور کمترتشویقمرحله اول

بــه ســایر کشــورهاي صــاحب تکنولــوژي تغییــر منــابع تــامین قــواي محرکــه موتورســیکلتها از چــین 
(هند،کره،ژاپن، ایتالیا و...)  

تغییر سیستم سوخت رسانی از کاربراتور به انژکتور
مرحله دوم

میانگین وزنی براي کارخانجات تولیدي به منظور افزایش سهم موتورسیکلتهاي با رتبه انرژي بهتر تعریف

Hybridحرکت به سمت استفاده از موتورسیکلتهاي دو رگه 
مرحله سوم

)Biofuelماهیت سوخت موتورسیکلتها از سوختهاي فسیلی به سوختهاي زیستی (تغییر
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مختلفيه هايالقتر استاندارد در يدقياجرا- ۳
قتـر در مراحـل   يکلت و انجام نظـارت دق يد کنندگان موتورسيتوليالزم براين و استانداردهايوضع قوان

بـه  يحرکت و جهـت دهـ  يبرايو مهميکلت در سطح کشور عامل اصليد و عرضه موتورسيمختلف تول
م سـازمان اسـتاندارد   يمستقن مهم با تعامل يباشد. که ايکمتر ميبا مصرف انرژيکلتهايد موتورسيتول

جـاد بانـک   يااسـت. يابيمختلـف) قابـل دسـت   يشتر ادارات کل استاندارد در استانهايت بي(خصوصاً فعال
انجـام  مصرف سوخت) ، ينه سازيا شرکت بهيت سازمان استاندارد و يوب سايمناسب (بر روياطالعات
عرضه شده به بازار در سطح کشور با هدف کنتـرل و انطبـاق   يکلتهاياز موتورسيو نمونه برداريبازرس

ييدوره ايذکر شده، انجام آزمونهايبانک اطالعاتباکلتهايموتورسينصب شده بر رويانرژيبرچسبها
د يدر مراکز آزمون مورد تائ
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-CO2ييانگيمين معي-١
يييعلم-

يـي ن کارخانـه ا يانگيـ ا عبـارت مفهـومتر آن م  ي) و CAFE(١ييکارخانه اياقتصادن سوخت يانگيعبارت م
د شده يتولCO2ا يو يزان سوخت مصرفيميکنترل نسبيبراياتي) در اصل کمCAFC(٢مصرف سوخت
، CO2ا يزان مصرف سوخت و يکه مي. از آنجائباشنديبه هر کشور ميا وارداتيو يديتوليتوسط خودروها

ن يـ باشند در ادامه ايران ميکلت در ايد کنندگان و مصرف کنندگان موتورسين توليمفهومتر در بيواژه گان
ار استفاده خواهد شد.ين معييتعين واژه برايگزارش از ا

يآن مـ CO2ا يزان مصرف سوخت و يز ميانه) و نيد ساليکلت (امار توليد هر موتور سيتوليبا داشتن فراوان
ف نمود يکلت را تعريکل صنعت موتورسين وزنيانگيا ميو ييکارخانه اين وزنيانگيتوان م

باشد:ي ر ميبصورت زCAFCرابطه حاکم بر 

CAFC= ∑ ∗∑ )۱-۱                                                                         (

بطوريکه:
x= کربن هر موتورسيکلتميزان مصرف سوخت و يا دي اکسيد 
N= د هر مدل موتورسيکلت در طي يکسال شمسي استيتولآمار

ادامه داشته nشروع شده و تا ۱تعداد نمونه هاي توليدي هر شرکت مي باشد که مي تواند از عدد iشاخص 
باشد

تـک تـک   يت بـرا يـ ن کميـ ز محاسـبه ا يـ کلت و نيدات صنعت موتورسـ يکل تولCAFCزان يبا محاسبه م
توليـدي شـرکتهاي سـازنده موتورسـيکلت را     CO2مي توان ميزان مصرف سـوخت و يـا   يديتوليواحدها

مديريت نمود با اين شرح که:

هر واحد توليدي اين امکان را خواهد داشت که در سبد توليدات خود (متناسـب بـا نيـاز بـازار و مصـرف      -
مختلف داشته باشد بـه گونـه   CO2کننده نهائي) تعدد نمونه هاي مختلف با ميزان مصرف سوخت و يا 

1 -Corporate Average Fuel Economy
2 -Corporate Average Fuel Consumption
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کـل صـنعت موتورسـيکلت باشـد. (توليـد      CAFCآن واحد توليدي کمتـر از  CAFCايي که همواره 
موتورسيکلتهاي کم مصرف تر به تعداد بيشتر در مقابل توليد نمونه هاي پر مصرف با تعداد کمتر)

يديـ کلت باشد آن واحـد تول يکل صنعت موتورسCAFCکمتر از يديواحد تولCAFCزان يچنانچه م-
نيزمهاي تشويقي خاص بهر مند گردد ااز مکتواند يم

يديـ کلت باشد آن واحد توليکل صنعت موتورسCAFCاز بيشتريديواحد تولCAFCزان يچنانچه م-
بايست جرايم خاص و تعريف شده ايي را پرداخت نمايد. يم

با داشتن آمار توليد محصوالت و نيـز ميـزان مصـرف    ان هر سال يکلت در پايصنعت موتورسCAFCزان يم
ازمانهاي مربوطـه جهـت   به عنوان يک شاخص کنترلي بـراي سـ  تواند يمنها محاسبه و آCO2سوخت و يا 

و اسـتفاده از  CO2تعريف سمت وسوي حرکت اين صنعت و همگام شدن با سياستهاي کلي دنيـا (کـاهش   
انرژي کمتر) مورد استفاده قرار گيرد

ييييمعيي- ٢

در مرحله تائيد نوع امري غير واقعي و دسـت نيـافتني اسـت    موضوع تدوين معيارهاي وزني براي محصوالت 
چراکه در اين مرحله تنها يک نمونه موتور سيکلت مورد آزمون قرار گرفته و نتايج حاصل از آزمون تنها براي 

بـوده و بعـد از ايـن    هپذيرش و انطباق نمونه آزمون شده با معيارها و حدود اشاره شده در استاندارد مربوطـ 
در مرحلـه انطبـاق   شود و لذا موضوع محاسبه ميـانگين وزنـي   يصول مورد نظر به تعداد توليد ممرحله مح

ن مشـکل جهـت   يبزرگتـر ،محصـوالت يکـ يد تفکيـ به آمـار تول يعدم دسترس. محصول موضوعيت مي يابد
يافزارجاد بستر نرم يرفع مشکل اشاره شده اين روش برايبهتر. باشد يميوزنيارهايمحاسبه و اعمال مع

و بر اساس حجم موتور) از يپالک شده هر شرکت (بصورت جزئيافت اطالعات مربوط به موتورهايالزم و در
ق خـود  يـ تـوان موضـوع آمـار را از طر   يط الزم مـ يتا زمان فراهم شـدن شـرا  باشد.يس راهور ميق پليطر

يتحـت کنتـرل شـرکتها   يت فنـ د ماهانه به اطالعايد کننده و بواسطه اضافه نمودن آمار توليتوليشرکتها
د يـ جدين موضـوع در دوره بازرسـ  يـ نمود. خوشـبختانه ا يريگي(تحت پوشش سازمان استاندارد) پيبازرس

از مهرماه هر سال ع(شرويک دوره بازرسييلذابا فرض اجراسازمان استاندارد مورد توجه قرار گرفته است.
وديـ توليکيمار تفکر آيالزم نظياستخراج اطالعات فنز تحت کنترل بودن ويور سال بعد) و نيان شهريتا پا

و شـرکتها  توان معيارهاي وزني کل و مصرف سوخت) ميCO2(بدست آمدن ميزان COPيانجام آزمونها
نيز معيارهاي کارخانه ايي را محاسبه نمود.
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از آنجائيکه توليد محصوالت متعدد با مشخصات فني متفاوت به منظور تامين نظر مصرف کننده نهائي امري 
اجتناب ناپذير براي توليد کنندگان موتورسيکلت مي باشد ، دستيابي به معيارهاي کارخانـه ايـي و کشـوري    

وت از محصـوالت (جامعـه آمـاري    اين امکان را براي هر توليد کننده پيش مي آورد تا با ارائه ترکيبـي متفـا  
و مصرف سوخت توليد شده) بتواند ضمن رعايت معيارهاي ملي تدوين شده CO2مختلف متناسب با ميزان 

نسبت به تکميل سبد محصوالت خود نيز اقدام نمايد.

يارهـا يسـه مع ين و مقايـي هر ماه نسـبت بـه تع  يدر انتهايتوان با داشتن اطالعات بازرسين راستا ميدر ا
و CO2توليد ت يرينسبت به مدبه واحدهاي توليدي الزم ياقدام و با ارائه بازخوردهايو کشورييکارخانه ا

يا مصرف سوخت در طي سال اقدام نمود.

سـاالنه) ميـزان معيارهـاي کارخانـه ايـي و      د يـ (مشخص شـدن آمـار تول  يهر دوره بازرسيدر انتهاو نهايتاً 
بر اساس سياستهاي شرکت بهينـه سـازي نسـبت بـه اجـراي اهرمهـاي       کشوري بطور دقيق محاسبه شده و 

تشويقي و يا تنبيهي اقدام کرد.

آنها بيش از سـطح اسـتاندارد   CO2محصوالتي که ميزان توليد حتي با اجراي اين طرح، شرکتها مي توانند 
نماينـد. (در  گزارش) مي باشـد را نيـز بـه تعـداد محـدود توليـد      ۲تعريف شده (معيار تعريف شده در فصل 

صورتيکه ميانگين وزني کارخانه ايي کمتر از ميانگين وزني کل شرکتها باشد)

کـه بـا همراهـي سـازمان     ز همراه خواهـد داشـت   يرا نيخاصين طرح مشکالت اجرائياياست اجرايهيبد
پـذيرد. از  استاندارد مي بايست نظارت دقيقتر و جامعتري بر فرآيند آزمون و بازرسي موتورسـيکلتها صـورت   

جمله اين موارد مي توان به نکات زير اشاره کرد:

و مصرف CO2ي (گازينده هايزان آاليميرياندازه گمراکز کلت شامل ينظارت بر مراکز آزمون موتورس- ۱
کلتي، حداکثر توان و جرم خالص موتورسسوخت)

آمـار توليـد سـاالنه    نظارت و صحه گذاري آمار توليد اعالم شده از جانب واحـدهاي توليـدي (دريافـت   - ۲
واحدهاي توليدي از طريق پليس بصورت موازي)

نظارت و کنترل روش محاسبه معيارهاي کارخانه ايي و کشوري توسط شرکتهاي بازرسي- ۳
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بـه  يابي-يفنيي-١
يهاي

برتر جهت کـاهش ميـزان   اقتصادي مي بايست تکنولوژيهاي -پيش از پرداختن به موضوع امکان سنجي فني
آالينده هاي گازي و مصرف سوخت موتورسيکلت را شناسايي نمود.

١-١ -
بهبود عملکـرد قـواي   محرکه با راندمان باالتر بود. يبه قوايتوان به دنبال دسترسير ميين تغيعنوان اولبه 

، افـزايش تعـداد سـوپاپها، اسـتفاده از سيسـتم      OHC٢بـه  OHV١از سوپاپهامحرکه، تغيير سيستم تحريک 
٣VVTين روش صرفاً راندمان و عملکرد قوايدر ااز است.يرات مورد نيي، افزايش نسبت تراکم و ... از جمله تغ

(کاربراتور) و يستم سوخت رسانيل نوع سيکن به دليشود (اصالح عدد مصرف سوخت) وليمحرکه اصالح م
تغييـر  ل عدم کنترل نسبت سوخت به هـوا)  يبه دل(محرکه ين نوع قوايست در ايعدم امکان استفاده از کاتال

محسوسي در ميزان آالينده هاي گازي خروجي از اگزوز موتورسيکلت پيش نمي آيد.

٢-١-(EFI٤)

ش ميزان االينده هاي گازي و مصرف سوخت موتورسيکلت تغيير سيستم سـوخت  همهمترين عامل جهت کا
رساني از کاربراتور به انژکتور مي باشد. در اين حالـت قـواي محرکـه موتورسـيکلتهاي فعلـي فـارغ از سـطح        
تکنولوژي آنها به سيستم انژکتور مجهز شده و با بکارگيري کاتاليسـت در اگـزوز مجموعـه گازهـاي آالينـده      

سـت) و  ينده ها (با اسـتفاده از کاتال يزان آالين روش محسوس است کنترل ميآنچه که در ال مي گردد.کنتر
باشد.يزان مصرف سوخت ميميثابت نگهداشتن نسب

٣-١-EFI

، افـزايش تعـداد   OHCتغيير سيستم تحريک سـوپاپها بـه   ده از قواي محرکه مناسب (ايجاد تغييرات و استفا
افزايش نسبت تراکم و ...) در کنار بهرمندي از سيستم مديريت سوخت منجر به افـزايش رانـدمان و   سوپاپها، 

و کاهش سطح آاليندگي و مصرف سوخت موتورسيکلت خواهد شد.عملکرد قواي محرکه و نيز کنترل

٤-١-

شوديپت انجام ميل تايق ميک سوپاپها از طريتحر-١
تحريک سوپاپها از طريق ميل بادامک انجام مي شود-٢

3 -Variable Valve Timing
4 -Electronic Fuel Injection
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يبه طور مطلق ميبرقيستم رانشيبه سينيمحرکه بنزيکلتها از حالت قوايموتورسيستم رانشير سييبا تغ
برقـي وزن و  يکلتهايموتورسـ مشـكل اصـلي   و مصرف سوخت را کـاهش داد.  يگازينده هايزان آاليتوان م

حجم زياد باطري ها در مقايسه با توان ذخيره سازي انرژي آنها ميباشد كه در مقايسه با سـوخت موتورهـاي   
.استزمان شارژ طوالني باطري موتورهادرون سوز بسيار زياد ميباشد. يكي ديگر از مشكالت اين 

٥-١-Hybridبرقي)-(بنزيني
نيرو رانشي مورد نياز براي حرکت در حاالت مختلـف (تـوان و گشـتاور متفـاوت)     لتهانوع موتورسیکدر اين 

مديريت شده و موتورسيکلت همواره بهترين عملکرد را خواهد داشت. عالوه بـر ايـن موتـور احتـراق داخلـي      
و استفاده شده مي تواند در بهترين شرايط کاري که کمترين مصرف سوخت و آالينـدگي را دارد کـار کـرده    

کلت ين موتورسـ يايرفتار حرکتانرژي حاصل از آن صرف شارژ باطريهاي موجود بر روي موتورسيکلت گردد.
زان يـ ن ميجـاد کمتـر  ينده) به جهـت ا ي(نقاط آاليشهريرهايف نمود تا در مسيتعرييتوان به گونه ايرا م
حاصـل از  يرويـ تنهـا بـا ن  کلت ي) موتورسـ 40km/h(بـه عنـوان مثـال    ييف شده اي، تا سرعت تعريندگيآال

) Idleکـه درجـا (دور   يکلت در مواقعيط موتورسين شراياست در ايهيخود حرکت کند و بديکيموتورالکتر
ن حالت صـرفاً شـارژ   يدر ايموتور احتراق داخليفه اصليوظنخواهد داشت .يندگيچ گونه آاليهز ينستاده يا

سـرعت بيشـتر و يـا حرکـت در     از اسـت (جهـت   ينيشتريبيحرکتيرويکه نيها خواهد بود.در مواقعيباطر
مسيرهاي با شيب تند) موتور احتراق داخلي بطور مستقيم وارد مدار شده و هدف اصـلي راننـده تـامين مـي     

در اين نوع موتورسيکلتها از نيروي ترمزي نيز مي توان براي شارژ باطريها استفاده نمود. گردد.

٦-١ -Biofuel(
آيد. اين يبه دست مBiomassازسوخت است كه از منابع زيست توده ياينوعBiofuelيايسوخت زيست

سوخت شامل بايوديزل، اتانول مايع، متانول و سوخت هاي ديزل گازي مانند هيدروژن و متان مي شود. 
توان از آنها در صنعت هاي زيستي هستند كه ميترين سوختسوخت ديزلي زيستي و اتانول زيستي، از مهم

راي بنزين است كه از محصوالت ونقل استفاده كرد اتانول زيستي نيز نوعي سوخت جايگزين الكلي بحمل
د يمتاسفانه در حال حاضر تول.شوداي و قندي مانند گندم، ذرت، نيشكر و چغندر قند توليد مينشاسته
ده است ينرسيد صنعتيبه مرحله توليستيبا سوخت زيکلتهايموتورس

٧-١ -Fuel Cell

ل الكتروشيميايي است كه انـرژي شـيميايي حاصـل از واكـنش را مسـتقيماً بـه انـرژي        يسوختي نوعي پپيل
سوختي از الكتروليت، الكترود آند و الكترود كاتد تشكيل شده کند. سازه و بدنه اصلي پيلالكتريكي تبديل مي

ده و پيل سوختي يك دستگاه تبديل انرژي است كه به لحاظ نظري تـا زمـاني كـه مـاده اكسـيد كننـ      است. 
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سوخت در الكترودهاي آن تأمين شـود قابليـت توليـد انـرژي الكتريكـي را دارد. البتـه در عمـل اسـتهالك،         
در يـك  .دهـد سـوختي را كـاهش مـي   خوردگي و بد عمل كردن اجـزاي تشـكيل دهنـده، طـول عمـر پيـل      

هـاي  شود و واكـنش به طور پيوسته به الكترود آند و اکسيژن به الكترود کاتد تزريق ميسوختي، سوختپيل
گـردد.  الكتروشيميايي در الكترودها انجام شده و با ايجاد پتانسـيل الکتريکـي جريـان الكتريكـي برقـرار مـي      

هاي توليد، كاهش ضخامت اجزاي شيميايي، کاهش هزينههاي اخير جهت بهبود عملكرد واکنش الكتروتالش
متاسـفانه در  ا و فاز الكتروليت متمرکز شده است.سوختي و در عين حال اصالح و بهبود ساختار الكترودهپيل

به توليد صنعتي نرسيده است بوده و يقاتيتحقدر مرحله ز ينFuel cellحال حاضر توليد موتورسيکلتهاي 
به استناد شرح ارائه شده براي هر يک از بندهاي فوق مي توان تکنولوژيهاي برتر در خصوص کـاهش ميـزان   

:سوخت موتورسيکلت را بصورت جدول زير خالصه نمودآالينده هاي گازي و مصرف
١- ١-

تغيير و ارتقاء سطح تکنولوژي قواي محرکه موتورسيکلتها اولروش

(EFI)تغيير سيستم سوخت رساني از کاربراتور به انژکتور دومروش

) همراه با تغيير و ارتقـاء سـطح تکنولـوژي قـواي     EFIتغيير سيستم سوخت رساني از کاربراتور به انژکتور (
محرکه سومروش

استفاده از موتورسيکلتهاي برقي چهارمروش

برقي)-(بنزينيHybridاستفاده از موتورسيکلتهاي دو رگه  پنجمروش

)Biofuelسوختهاي فسيلي به سوختهاي زيستي (تغيير ماهيت سوخت موتورسيکلتها از ششمروش

Fuel Cellاستفاده از موتورسيکلتهاي هيدروژني  هفتمروش

ينـه هـا و درآمـد هـا    يتوان هزياشاره شده ميهايب هر کدام از تکنولوژيا و معايبا در نظر گرفتن مزاحال
ير مـ يزيمحاسبه منظور شده اند شامل پارامترهان يکه در اييمربوط به هر طرح را محاسبه نمود شاخصها

باشد:
افتهيکلت ارتقاء يمت نمونه موتورسيو قکلت موجود در بازاريک نمونه موتورسيمت يق- ۱
افتهيو ارتقاء موجودبرداري ساليانه موتورسيکلتههزينه تعمير و بهر- ۲
نيبنزميزان صرفه جويي ساليانه- ۳
CO2از انتشار گاز يناشياجتماعينه هايمحاسبه هز- ۴

اشـاره  يهـا يسـت تکنولوژ يباي،  مياقتصاديقبل از انجام محاسبات الزم و پرداختن به موضوع امکان سنج
يز رشـد و صـنعت  يو نين و مقررات داخليگردند. لذا با توجه به وجود قوانيز امکان سنجينيشده از نظر فن
زير حذف مي گردند:جدول دادي به صورت معرفي شده تعروش۷ن يمورد نظر از بيشدن تکنولوژ
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-يفني في

با توجه به مصوبه سازمان حفاظت محيط زيست از ابتداي مهرماه سال 
موتورسيکلتهاي کاربراتوري ممنوع است لذا تغييـر و  توليد و عرضه ٩٥

ارتقاء سطح تکنولوژي قواي محرکه اين گونه موتورسيکلتها نيـز امـري   
بي فايده خواهد بود

تغيير و ارتقاء سـطح تکنولـوژي قـواي    
محرکه موتورسيکلتها

روش
اول

تغيير سيستم سوخت رسـاني موتورسـيکلتها از حالـت کـاربراتوري بـه      
بدون انجام تغييـر و ارتقـاء سـطح تکنولـوزي قـواي محرکـه       انژکتوري 

ن حالـت تـوان و   يـ جـاد نخواهـد کـرد چراکـه در ا    يايخاصيت فنيمز
محرکه در حد مطلوب نخواهد بوديعملکرد قوا

تغييــر سيســتم ســوخت رســاني از    
(EFI)کاربراتور به انژکتور

روش
دوم

يقبـل از نظـر فنـ   روشنقاط ضـعف دو  يل همپوشانيبه دلروشن يا
مطلوب است

تغييــر سيســتم ســوخت رســاني از    
) همـراه بـا   EFIکاربراتور به انژکتـور ( 

تغيير و ارتقاء سـطح تکنولـوژي قـواي    
محرکه

روش
سوم

بـا سـطح   يز بـاطر يـ بـا تـوان مطلـوب و ن   يکـ يبا انتخاب موتـور الکتر 
ــوژ ــروز ايتکنول ــوژي ــد جــايمــين تکنول ــراين مناســبيگزيتوان يب
باشديفعلينيبنزيکلتهايموتورس

استفاده از موتورسيکلتهاي برقي روش
چهارم

بـا سـطح   يز بـاطر يـ بـا تـوان مطلـوب و ن   يکـ يبا انتخاب موتـور الکتر 
يبـرا ين مناسـب يگزيتوانـد جـا  يز مـ يـ نين تکنولوژيروز ايتکنولوژ
باشد.يفعلينيبنزيکلتهايموتورس

ــه   ــيکلتهاي دو رگ ــتفاده از موتورس اس
Hybridبرقي)-(بنزيني

روش
پنجم

ازمنـد انجـام   ياسـت و ن يهنوز در مرحله نمونه سازين نوع تکنولوژيا
باشديميد صنعتيشتر قبل از مرحله توليقات بيتحق

تغيير ماهيت سوخت موتورسـيکلتها از  
ــوختهاي فســيلي بــه ســوختهاي     س

)Biofuelزيستي (

روش
ششم

ازمنـد انجـام   ياسـت و ن يهنوز در مرحله نمونه سازين نوع تکنولوژيا
باشديميد صنعتيشتر قبل از مرحله توليقات بيتحق

استفاده از موتورسيکلتهاي هيـدروژني  
Fuel Cell

روش
هفتم

بديهي است براي انجام هر تحليل اقتصادي شاخصها و پارامترهاي آن طرح مي بايست ارزش گذاري شـده و  
و بررسـي  ١ميزان هزينه و درآمد آن نيز مورد محاسبه قرار گيرد. لذا ناگزير به انجام محاسبه بصورت موردي 

نمونه هاي واقعي و توليد شده بصورت جدول زير هستيم

1 -Case study
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٣- ١-

روش 
اجرا

شرحعنوان
قيمت نمونه 
موتورسيکلت 
موجود(ريال)

نمونه موتورسيکلت قيمت
ارتقاء يافته (ريال)

هزينه تعمير و بهره برداري 
ساليانه موتورسيکلت 

موجود(ريال)

هزينه تعمير و بهر برداري ساليانه موتورسيکلت 
ارتقاء يافته (ريال)

ميزان صرفه جويي ساليانه(ريال)

روش
سوم

تغيير سيستم 
سوخت رساني از 

کاربراتور به انژکتور 
)EFIبا ) همراه

تغيير و ارتقاء سطح 
تکنولوژي قواي 

محرکه

مديريت مصرف 
سوخت و کاهش 
آاليندگي همراه 
با  بهبود عملکرد 
و افزايش راندمان 
مکانيکي قواي 

محرکه

قيمت تمام شده يک 
سي ٢٠٠موتورسيکلت 

سي کاربراتوري با 
سيستم تحريک سوپاپ 

OHV و دو سوپاپ با
٩:١نسبت تراکم 

متوسط مصرف سوخت: 
3.0 lit/100km

قيمت تمام شده يک 
سي سي ٢٠٠موتورسيکلت 

مجهز به سيستم سوخت 
رساني انژکتوري با سيستم 

و OHCتحريک سوپاپ 
چهار سوپاپ با نسبت تراکم 

دالر افزايش ٣٢٠(١١:١
قيمت)

متوسط مصرف سوخت: 
2.6 lit/100km

با احتساب عمر ده ساله 
براي موتورسيکلت و نيز 

موضوع که توجه به اين 
همزمان با استفاده از 

موتورسيکلت هزينه تعمير 
آن نيز ساالنه افزايش 

درصد ٢خواهد يافت ، 
قيمت موتورسيکلت به 

عنوان متوسط هزينه تعمير 
ساليانه آن در نظر گرفته 

شده و هزينه نگهداري اين 
نوع موتورسيکلت نيز ناچيز 

است

، با توجه به سطح تکنولوژي اين نوع موتورسيکلت
% بيشتر در نظر گرفته ٧٠هزينه تعمير ساليانه آن 

شده 

در اين تکنولوژي عالوه بر کنترل و ثابت نگهداشتن 
ميزان آالينده هاي گازي مطابق با سطح آاليندگي 

) عدد مصرف سوخت نيزکاهش EURO 3مورد نظر (
درصد)٢٠تا ١٠مي يابيد . (

پيمايش 
ساليانه 
(کيلومتر)

متوسط مصرف 
سوخت 

موتورسيکلت 
ارتقاء يافته 

ميزان صرفه 
جويي ساليانه

٢٥,٠٠٠,٠٠٠٣٥,٨٨٠,٠٠٠٥٠٠,٠٠٠٨٥٠,٠٠٠١٥,٠٠٠٢.٦٦٧٥,٠٠٠
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روش 
شرحعنواناجرا

قيمت نمونه 
موتورسيکلت 
موجود(ريال)

نمونه موتورسيکلت قيمت
ارتقاء يافته (ريال)

هزينه تعمير و بهره برداري 
ساليانه موتورسيکلت 

موجود(ريال)

هزينه تعمير و بهر برداري ساليانه موتورسيکلت 
ميزان صرفه جويي ساليانه(ريال)ارتقاء يافته (ريال)

روش
چهارم

استفاده از 
موتورسيکلتهاي 

برقي

تغيير سيستم 
رانشي 

موتورسيکلت از 
حالت بنزين سوز 

به حالت برقي

قيمت تمام شده يک 
سي ٢٠٠موتورسيکلت 

سي کاربراتوري با 
سيستم تحريک سوپاپ 

OHV و دو سوپاپ با
٩:١نسبت تراکم 

قيمت تمام شده يک 
موتورسيکلت برقي با توان 

3kw و با باطريLit-Ion
بسيار متنوع بوده و بر اساس 

کشور و شرکت سازنده 
متغير است در اينجا متوسط 
مقادير در نظر گرفته شده 

است 

با احتساب عمر ده ساله 
براي موتورسيکلت و نيز 
توجه به اين موضوع که 
همزمان با استفاده از 

موتورسيکلت هزينه تعمير 
آن نيز ساالنه افزايش 

درصد ٢خواهد يافت ، 
وتورسيکلت به قيمت م

عنوان متوسط هزينه تعمير 
ساليانه آن در نظر گرفته 

شده و هزينه نگهداري اين 
نوع موتورسيکلت نيز ناچيز 

است

با توجه به اين موضوع که طول عمر باطري 
سال مي باشد مالک ٢موتورسيکلت در حدود 

بار باطري ٤موتورسيکلت مي بايست حداقل 
لذا عالوه بر هزينه موتورسيکلت را تعويض نمايد و 

تعمير مربوط به اجزاء اصلي موتورسيکلت (نظير ترمز 
، چراغها و...) بطور خاص هزينه تعويض باطري ، 

کنترلر و يا موتورالکتريکي را نيز مي بايست در نظر 
گرفت

مزيت اصلي اين تکنولوژي عدم استفاده از بنزين و در 
ه ايي نتيجه عدم ايجاد آالينده هاي گازي بصورت نقط

مي باشد 
الزم است هزينه هاي مربوط به توليد برق در اگرچه 

نيروگاهها و افت سيستم توزيع را در نظر گرفت

پيمايش 
ساليانه 
(کيلومتر)

متوسط مصرف 
سوخت 

موتورسيکلت 
ارتقاء يافته 

ميزان صرفه 
جويي ساليانه

٢٥,٠٠٠,٠٠٠٧٠,٠٠٠,٠٠٠٥٠٠,٠٠٠٢١,٠٠٠,٠٠٠١٥,٠٠٠٠.٠٤,٥٠٠,٠٠٠
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روش 
شرحعنواناجرا

قيمت نمونه 
موتورسيکلت 
موجود(ريال)

نمونه موتورسيکلت قيمت
ارتقاء يافته (ريال)

هزينه تعمير و بهره برداري 
ساليانه موتورسيکلت 

موجود(ريال)

هزينه تعمير و بهر برداري ساليانه موتورسيکلت 
ميزان صرفه جويي ساليانه(ريال)ارتقاء يافته (ريال)

روش
پنجم

استفاده از 
موتورسيکلتهاي دو 

Hybridرگه 
برقي)-(بنزيني

تغيير سيستم 
رانشي 

موتورسيکلت از 
حالت بنزين سوز 
به حالت دورگه 

بنزين و برق

قيمـت تمــام شــده يــک  
سـي  ٣٠٠موتورسيکلت 

سي انژکتوري با سيستم 
SOHCتحريک سـوپاپ  

ــوپاپ   ــار سـ ــا و چهـ بـ
ــوخت   ــرف س 4.7مص

lit/100km و
CO2=109 gr/km

قيمـــت تمـــام شـــده يـــک 
موتورســـيکلت دو رگـــه بـــا 
ترکيب موتور احتراق داخلـي   

سي سي انژکتـوري بـا   ٣٠٠
ــتم تحريــک ســوپاپ    سيس

SOHC  چهــار ســوپاپ  و ،
٢.٦موتور الکتريکي با تـوان  

کيلو وات و مصـرف سـوخت   
1.7 Lit/100kmزان يو م

co240gr/km

با توجه به سطح تکنولـوژي  
ــيکلت ،    ــوع موتورس ــن ن اي
ــاليانه آن   ــر س ــه تعمي هزين

% بيشتر از نمونـه هـاي   ٧٠
کاربراتوري در نظـر گرفتـه   

شده  

بــا توجــه بــه ايــن موضــوع کــه طــول عمــر بــاطري  
ــک  ٢موتورســيکلت در حــدود  ســال مــي باشــد مال

ــداقل   ــت ح ــي بايس ــيکلت م ــاطري ٤موتورس ــار ب ب
ايد و لذا عـالوه بـر هزينـه    موتورسيکلت را تعويض نم

تعمير مربوط به اجزاء اصلي موتورسيکلت (نظير ترمز 
، چراغها و...) بطـور خـاص هزينـه تعـويض بـاطري ،      
کنترلر و يا موتورالکتريکي را نيز مي بايسـت در نظـر   

يهـا  ردر اين حالـت تعـداد باط  که ت وگرفت با اين تفا
کمتر از حالت موتورسيکلت برقي است

ايش محــــدود مــــتکنولــــوژي ضــــعف پيدر ايــــن 
موتورسيکلتهاي برقي بـه دليـل نيـاز بـه شـارژ بـاطري       
برطرف شده و اين موتورسيکلت مي توانـد بـا مـديريت    
سيستم رانشي به بهتـرين عملکـرد (سـرعت، شـتاب و     

الينـده هـاي گـازي و    آتوان) و کمتـرين ميـزان توليـد    
مصرف سوخت برسد

ــول  يق ــت محص ٦١٦٠م
بــا نــرخ ورو بــوده کــه يــ

ــر٣٧٨٠٠ ــديـ ل يال تبـ
شده

ورو يـ ٧٩٨٠مت محصـول  يق
ال ير٣٧٨٠٠بوده که با نرخ 

ل شدهيتبد

پيمايش 
ساليانه 
(کيلومتر)

متوسط مصرف 
سوخت 

موتورسيکلت 
ارتقاء يافته 

ميزان صرفه 
جويي ساليانه

232,848,000301,644,000850,000
7,850,000

(850.000+21.000.000/3)
١٥,٠٠٠١.٧٤,٣٥٠,٠٠٠

:گرددير محاسبه ميانه بصورت زيسالييزان صرفه جويدر جدول فوق م

١٠٠عدد بخش بر ريال) ١٠.٠٠٠(ن يمت بنزيانه* قيش ساليمايافته * پيکلت ارتقاء يانه=اختالف مصرف سوخت موتورسيسالييزان صرفه جويم
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سال در نظر گرفته شده و ميزان آالينده هاي گازي منتشره از هر کدام از روشهاي ذکر شده در جدول زير بصورت سـال بـه   ١٠جهت محاسبه ميزان آالينده ها طول عمر موتورسيکلت 

مي باشد)lit/100 kmسب ) بر حFCبوده و ميزان مصرف سوخت(gr/kmبر حسب CO2و CO,HC,NOXسال مقايسه شده است: (در جدول زير اعداد 

ييم-٤- ١

١٠
COHCNoxCO2FCCOHCNoxCO2FCCOHCNoxCO2FC

1

سي سي ٢٠٠موتورسيکلت 
کاربراتوري با سيستم 

و دو OHVتحريک سوپاپ 
٩:١سوپاپ با نسبت تراکم 

Arjang CGL 200

1.200.040.0951.92.20

به دليل عدم سازگاري 
کاربراتور با کاتاليست ، در 
مدت زمان کوتاهي (حدوداً 

ماه) کاتاليست کارايي الزم ٣
را نخواهد داشت و لذا ميزان 
آالينده ها افزايش مي بابد 
در اين حالت در خوشبينانه 
ترين حالت موتورسيکلت مي 

تواند سطح آاليندگي 
EURO2را رعايت کند

5.501.000.3052.72.80

داده هاي الزم از پروژه انجام 
شده در شرکت بهينه سازي 

(بررسي وضعيت ناوگان) 
استخراج گرديده

متوسط اعداد آاليندگي 
موتورسيکلتهاي با حجم 

سي سي  که ٢٠٠موتور 
کيلومتر ٣٠٠٠٠حداقل 

پيمايش کرده اند 

14.740.390.1653.03.00

با توجه به فرسايش ساليانه 
کلت و عدم سيستم کنترلي موتورسي

در موتورسيکلتهاي کاربراتوري مي 
درصد افزايش ٢٠توان حداقل 

ميزان آالينده ها را در طي هر سال 
در نظر گرفت بطوريکه از سال 

چهارم ثابت باقي بماند

2

سي ٢٠٠يک موتورسيکلت 
سي مجهز به سيستم 

سوخت رساني انژکتوري با 
اپ سيستم تحريک سوپ

OHC و چهار سوپاپ با
١١:١نسبت تراکم 

Apachi RTR 200

0.900.030.0451.72.30

با فرض انجام تنظيمات الزم 
(دياگ) تغيير اعداد 

آاليندگي محدود خواهد بود
اعداد ثابت مي ماند

در انتهاي سال دوم مي 
بايست کاتاليست موجود در 
اگزوز اين نوع موتورسيکلتها 

تعويض گردد 
تقريبي کاتاليست قيمت

دالر در نظر گرفته ٢٠حدود 
شده

لذ ابا اين حساب ميزان 
آالينده ها همچنان ثابت مي 

ماند

اعداد ثابت مي ماند

با توجه به فرسايش ساليانه 
موتورسيکلت و با فرض انجام تعمير 
و نگهداري مناسب(عملکرد صحيح 

ECU درصد ٥) مي توان حداقل
ا در طي افزايش ميزان آالينده ها ر

هر سال در نظر گرفت.
بطوريکه از سال چهارم ثابت باقي 

بماند
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١٠
COHCNoxCO2FCCOHCNoxCO2FCCOHCNoxCO2FC

3

اده از موتورسيکلت استف
و با 3kwبرقي با توان 

Lit-Ionباطري 
0.000.000.000.00.00-0.000.000.000.00.000.000.000.000.000.000

4

موتورسيکلت با موتور 
سي ٣٠٠احتراق داخلي  

سي انژکتوري با سيستم 
، SOHCتحريک سوپاپ 

چهار سوپاپ  و مصرف 
٤.٧Lit/100kmسوخت 

0.410.050.04109.04.67

با فرض انجام تنظيمات الزم 
(دياگ) تغيير اعداد 

آاليندگي محدود خواهد بود
اعداد ثابت مي ماند

انتهاي سال دوم مي در 
بايست کاتاليست موجود در 
اگزوز اين نوع موتورسيکلتها 

تعويض گردد 
قيمت تقريبي کاتاليست 

دالر در نظر گرفته ٢٠حدود 
شده

لذ ابا اين حساب ميزان 
آالينده ها همچنان ثابت مي 

ماند

اعداد ثابت مي ماند

با توجه به فرسايش ساليانه 
تعمير موتورسيکلت و با فرض انجام 

و نگهداري مناسب(عملکرد صحيح 
ECU درصد ٥) مي توان حداقل

افزايش ميزان آالينده ها را در طي 
هر سال در نظر گرفت.

بطوريکه از سال چهارم ثابت باقي 
بماند

5

موتورسيکلت دو رگه 
Hybrid با ترکيب موتور

سي ٣٠٠احتراق داخلي  
سي انژکتوري با سيستم 

، SOHCتحريک سوپاپ 
چهار سوپاپ  و موتور 

کيلو ٢.٦الکتريکي با توان 
وات و مصرف سوخت 

١.٧Lit/100km و ميزان
co2 40gr/km

0.400.050.0440.01.74

با فرض انجام تنظيمات الزم 
(دياگ) تغيير اعداد 

آاليندگي محدود خواهد بود
اعداد ثابت مي ماند

در انتهاي سال دوم مي 
بايست کاتاليست موجود در 
اگزوز اين نوع موتورسيکلتها 

تعويض گردد 
قيمت تقريبي کاتاليست 

دالر در نظر گرفته ٢٠حدود 
شده

لذ ابا اين حساب ميزان 
آالينده ها همچنان ثابت مي 

ماند

اعداد ثابت مي ماند

با توجه به فرسايش ساليانه 
ام تعمير موتورسيکلت و با فرض انج

و نگهداري مناسب(عملکرد صحيح 
ECU درصد ٥) مي توان حداقل

افزايش ميزان آالينده ها را در طي 
هر سال در نظر گرفت.

بطوريکه از سال چهارم ثابت باقي 
بماند



ينوهاين ي
ي

٦٦

و بهره ينه اي(هزيو ورود اطالعات مالباالول امفروضات به شرح جدبا لحاظ نمودن تکنولوژيهاي برتربا يکاربراتوريموتورهاينيگزيطرح جاياجرابه منظور امکان سنجي اقتصادي
نه با يهر گزين بررسيدر ام.يدهيل قرار ميه و تحليج حاصله را مورد تجزينتا، ن نرخ ها يسه ايمقاتاًينه و نهايهر گزيداخلي) در نرم افزار کامفار سه و استخراج  نرخ  بازدهيبردار

حاصل مي گردد.ر يج  حاصله به شرح جدول زيکه نتامحاسبه شده ارانه يو بدون يقيشوتيارانه هاياحتساب 
٥- ١--

IRRنوع يارانه پيشنهاديعنوانروش اجرا %

روش سوم
) همراه با تغيير و EFIسيستم سوخت رساني از کاربراتور به انژکتور (تغيير 

٥٤/٨-(بدون يارانه)ارتقاء سطح تکنولوژي قواي محرکه 

) همراه با تغيير و EFIتغيير سيستم سوخت رساني از کاربراتور به انژکتور (
١٩/٢٠موتورسيکلتيارانه خريديارانه)با(ارتقاء سطح تکنولوژي قواي محرکه 

روش چهارم
٩/٥-استفاده از موتورسيکلتهاي برقي ( بدون رايانه)

انه يسالبصورت يض باترينه تعويهزو پرداخت يارانه خريد موتورسيکلت استفاده از موتورسيکلتهاي برقي ( با يارانه)
٣٣/٢٠هزينه اجتماعي نيروگاهيو هزينه شارژ باطريو پرداخت 

ندارديه اقتصادیچ گونه توجیه-برقي) (بدون يارانه)- (بنزينيHybridاستفاده از موتورسيکلتهاي دو رگه روش پنجم

٧/٢٠انه يسالبصورت يض باترينه تعويهزو پرداخت يارانه خريد موتورسيکلت برقي) ( با يارانه)- (بنزينيHybridاستفاده از موتورسيکلتهاي دو رگه 
هر يبودن اجرايط اقتصاديتوان شرايم٧- ١تاً بصورت جدول ينهاستند.ينيارانه اقتصاديبدون پرداخت يشنهاديپيچکدام از روشهايجدول باال مشخص است هکه از يطورهمان

نمود.يبررسيمطرح شده را از نگاه مصرف کننده نهائيکدام از روشها
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جمع بند-٦- ١
IRRينوع فناور يشنهاديارانه پينوع %

تغيير سيستم سوخت رساني از کاربراتور به 
) همراه با تغيير و ارتقاء سطح EFIانژکتور (

ارانه)ي(با اختصاص تکنولوژي قواي محرکه
١٩/٢٠

نـه  ي% هز١٥د (معـادل   يـ ارانـه خر يال بعنـوان  يـ ون ريليم٥پرداخت مبلغ 
موتور)

استفاده از موتورسيکلتهاي برقي
٣٣/٢٠(با اختصاص يارانه)

% هزينه موتور)٣٠ميليون ريال(معادل ٢١پرداخت يارانه خريد به مبلغ 
ميليون ريال(هر ساله)٥/١٠پرداخت هزينه تعويض باتري ساليانه به مبلغ  

ميليون ريال ٢٥/١باطري و هزينه اجتماعي نيروگاهيپرداخت هزينه شارژ 
(هر ساله)

Hybridاستفاده از موتورسيکلتهاي دو رگه 

% هزينه موتور)١٧ميليون ريال(معادل ٦/٥١پرداخت يارانه خريد به مبلغ ٧/٢٠ارانه)ي(با اختصاص برقي)- (بنزيني
ال(هر ساله)يون ريليم٩٢/٣انه به مبلغ  يساليض باترينه تعويپرداخت هز

انجام است.ر قابل يزق منابعياز طرمختلف معموالًيارانه ها در کشور هاين گونه يپرداخت اقابل ذکر است 
مصرف سوخت ياز محل صرفه جوئ۱
ياجتماعينه هاياز محل کاهش هز۲
ات سبزينده تحت عنوان ماليآاليات از خودرو هاياخذ مالاز محل ۳

تـوان  يفـوق را مـ  يروشهاياجراي) زمانبند۸-۱بدست آمده از جدول باال (جدول شماره ج يبا احتساب نتا
ر در نظر گرفت:يبصورت ز

٧- ١-

٠١/٠٧/٩٥زيست از بر اساس قانون سازمان حفاظت محيط 
تغيير سيستم سوخت رساني از کاربراتور به 

) همراه با تغيير و ارتقاء سطح EFIانژکتور (
تکنولوژي قواي محرکه

همزمان با ايجاد زير ساختهاي الزم (پرداخت يارانه اوليه خريد 
موتورسيکلت ، تامين ايستگاههاي شارژ در مناطق شهري و تمکين 

دولت و يا شهرداريها)مالکيت باطري از طرف 
استفاده از موتورسيکلتهاي برقي

همزمان با ايجاد زير ساختهاي الزم (پرداخت يارانه اوليه خريد 
موتورسيکلت)

Hybridاستفاده از موتورسيکلتهاي دو رگه 

برقي)- (بنزيني

نينـو هـا ييابيييي- ٢
يپي
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د کننـدگان  يـ ه توليـ نـدارد و کل ينيگزياست و راه حـل جـا  يک ضرورت قانونيبه روش اول يابياجرا و دست
ند. در يرا متوقف نمايکاربراتوريکلتهايد موتورسيتول۱۳۹۵مهرماه سال يست از ابتدايبايکلت ميموتورس

انتظـار  يبه حالت انژکتوريستم سوخت رسانيل نمودن سيو صرفاً تبديمحرکه فعليصورت عدم ارتقاء قوا
زان مصرف سوخت يش مين موضوع باعث افزايايدر موارديتوان داشت و حتيکاهش مصرف سوخت را نم

لذا براي دستيابي به شرايط مطلوب يعني کاهش ميزان آالينـده هـاي گـازي و نيـز مصـرف      ز خواهد شد.ين
با اعمال قوانين خاص از جانب وزارت صنعت معـدن و تجـارت و انجـام بازرسـيهاي     سوخت مي بايست صرفاً

نظارتي دقيق توسط سازمان استاندارد از ثبت سفارش و واردات قواي محرکـه بـا سـطح تکنولـوژي قـديمي      
، رفـع مشـکالت   ياده سازياجرا و پين موضوع برايمهمتريبرقيکلتهايجلوگيري نمود. در خصوص موتورس

ت و يـ رعاباشـد. يکلتها از جانب موتورسواران مـ ين نوع موتورسيد ايخريالت برايجاد تسهيربوطه و اميفن
کلتها خواهـد  ين نوع موتورسـ يد و استفاده از ايخريشتر برايبيجاد عالقه مندير باعث اينکات زياده سازيپ

شد:
پرداخت يارانه اوليه براي خريد موتورسيکلت ۱
يکلت در مناطق مختلف شهريموتورسيشارژ باطرر و يجاد شبکه تعميا۲
تملک باطري موتورسيکلت توسط سازمان هاي مربوطه نظير شهرداري به اين معني که بـه عنـوان   ۳

مثال شهرداري مالک باطري خواهد بود و لذا مصرف کننده هيچ گونه دغدغه ايي در خصوص طول 
د داشتعمر باطري و پرداخت مبلغ قابل توجه در طي سال نخواه

با اجراي اين راهکار مصرف کننده –يکسان سازي و امکان تعويض باطري موتورسيکلتها با يکديگر ۴
نگران زمان شارژ طوالني و چند ساعته باطري نخواهد بود و با مراجعه به ايسـتگاههاي مربوطـه بـه    

ود ادامه دهدراحتي مي تواند باطري تخليه شده را با باطري شارژ شده تعويض نموده و به راه خ
يل حرکـت و جابجـائ  يتسـه يک بـرا يـ بزرگ و پـر تراف يژه در شهرهايويکيترافيرهايجاد مسيا۵

موتور سورانيشتر برايزه بيجاد انگيبه عنوان ايبرقيکلتهايموتورس

يبرقـ ياهکلتها نسبت به نمونه ين نوع موتورسيدو رگه به جهت عملکرد بهتر ايکلتهايدر خصوص موتورس
تمايل مصرف کنندگان براي خريد بيشتر است چراکه در اين حالت نياز بـه زمـان چنـد سـاعته بـراي شـارژ       
باطري نداشته و عالوه بر آن امکان حرکت و جابجائي در مسافتهاي طوالني تـر و حتـي در بعضـي مـوارد بـا      

در کنـار پرداخـت   کلت يد موتورسـ يـ ه خريـ ارانه اوليپرداخت سرعت و شتاب بيشتر را نيز خواهند داشت.لذا 
هزينه هاي مرتبط با تعمير و نگهداري اين نوع موتورسيکلتها عامل مهم و موثري براي ايجاد تمايل خريـد و  
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موثر ، ابتدا ياجرائياز راهکارهايکيد کنندگان يو اما در ارتباط با تولاستفاده توسط موتورسواران مي باشد.
و سـپس  يـي کارخانـه ا يوزنـ يارهاي) بر اساس معCO2سوخت (ار مصرف ين معيينمودن موضوع تعياجرائ

د کننـده بـا   يـ ن حالـت تول يـ باشد. در ايدورگه ميکلتهايد کنندگان موتورسيتوليب خاص براياعمال ضرا
د يـ تواند سبد عرضـه محصـول خـود را متنـوع تـر کنـد (تول      يکلتها مين نوع موتورسيشتر ايد بيعرضه و تول

پرداخت خارج از محدوده استاندارد در تعداد محدود)يشتر و حتي) بCO2سوخت(با مصرف يکلتهايموتورس
و بازگرداندن سود حاصل از کاهش مصرف سوخت و کاهش توليـد آالينـده هـاي گـازي نيـز يکـي ديگـر از        

لذا موضوعات مطرح شده در ايـن بنـد را   راهکارهاي اجرائي براي توليد کنندگان اين نوع موتورسيکلتهاست.
توان در جدول زير خالصه نمود.مي 

يابي-١-٢

يها

از سـتم انژکتـور   يو اسـتفاده از س يکـاربراتور يکلتهايد موتورسـ يـ توقف تول-١
لـذا  و ابـالغ شـده   از طرف سازمان حفاظت محيط زيست ٩٥مهرماه يابتدا

نداردياز به راهکار اجرائياست و نيک الزما قانونين موضوع يا
سـت مصـوبه   يبايد مـ يجديمحرکه با سطح تکنولوژيجهت استفاده از قوا-٢

غ شـده و توسـط سـازمان    الزم از جانب وزارت صنعت معـدن و تجـارت ابـال   
رديو نظارت قرار گيق مورد بازرسيور دقز بطياستاندارد ن

تغيير سيستم سوخت رساني از کاربراتور 
) همراه با تغيير و ارتقاء EFIبه انژکتور (

سطح تکنولوژي قواي محرکه

% هزينه موتور توسـط دولـت و   ٣٠معادل پرداخت يارانه خريد موتورسيکلت -١
يا شهرداريها

شهرداريهاتمليک مالکيت باطري توسط دولت و يا -٢
ايجاد مراکز شارژ باطري در نقاط مختلف شهرهاي بزرگ -٣
يکسان سازي باطريهاي مورد اسـتفاده در موتورسـيکلتها بـه منظـور امکـان      -٤

جابجائي باطري

استفاده از موتورسيکلتهاي برقي

% هزينه موتور توسـط دولـت و   ۲۰معادل پرداخت يارانه خريد موتورسيکلت -۱
يا شهرداريها

احتسـاب  و) CO2(مصـرف سـوخت  يبـرا يـي کارخانـه ا يارهاين معيتدو-۲
کلت دورگهيد هر دستگاه موتورسيتوليبه ازامثبتب يضر

پرداخت و بازگرداندن سود حاصل از کاهش مصرف سوخت و کـاهش توليـد   -۳
به توليد کنندگانآالينده هاي گازي

استفاده از موتورسيکلتهاي دو رگه 
Hybridبرقي)-(بنزيني
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(…

(انتخـاب  مراجع در خصوص مراکز معاينه فنـي داخلـي و خـارجي   انجام مطالعات پايه و گرد آوري -١- ١
هدف)يکشورها

نسبت به گزينش و انتخاب آن دسته از کشورهايي ١- ١ناي اصول و قواعد اشاره شده در جدول شماره ببر م
در نهايت و که مي توانند الگوي مناسبي براي پيشبرد اهداف معاينه فني در ايران باشند اقدام گرديد.

(فني ومديريتي) در مقررات و روشهاي جاريمورد هدف قرار گرفته و سنگاپورو ژاپن،انگلستانکشورهاي 
تحليل قرار گرفته است. اين کشورها جهت الگوسازي بحث بازرسي فني خودروها در ايران مورد تجزيه و

١- ١-
شرحرديف

(توسعه يافته و يا در حال توسعه) توجه به جايگاه اقتصادي کشورها١

HDIو GDPپرداختن به مفاهيمي نظير ٢

(هم راستا و سازگار با استاندارد ملي ايران) وجود استاندارد يا دستورالعمل مدون و کامل در آن کشور٣

انطباق سطح تکنولوژي و يا کالسه بندي خوودروهاي موجود در آن کشور با ايران٤

ن استفاده از وسايل نقليه شخصي وعمومي(نوع کاربري) و ميزافرهنگ استفاده از وسايل نقليه٥

ينه فني در ايران و کشورهاي هدفاو مقررات معاستانداردها-٢- ١
باشديمريزمطابق با شرح جدول ران يدر ااستانداردهاي مربوط به معاينه فني خودرو 

يينه فنيمرتبط با معا-٢-١

تصويب

١

ل يت تردد وسايصالحآزمون هاي مربوط به بازرسي -معاينه فني - خودرو
آنها يلرهايو تريه موتورينقل

Vehicle –Technical inspection –Roadworthiness tests for
motor vehicles and their trailers

ISIRI 9181
2010/48/EU

د نظر يتجد
اول

٢٠/٠٩/٩٠

٢

فني كنار جاده اي براي بازرسي وضعيت سالمت خودروهاي معاينه - خودرو
تجاري

Vehicle –Technical roadside inspection of the
roadworthiness of commercial vehicles

ISIRI 9182
2003/26/EC

(2000/30/EC)

١٧/٦/٨٦
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هيئت ۱۴/۱۰/۹۳آيين نامه اجراي نحوه انجام معاينه و صدور برگ معاينه فني خودرو مصوب به استناد 
مي باشد.۳-۱دوره زماني معاينه فني بصورت جدول ۵۰۸۹۱/ت۱۲۰۶۷۱به شماره وزيران

يا-٣-١
يفننه يمعايهيله نقلي

يعموم
شش ماه≥سال ١٠با عمر ين درون و برون شهريسبک و سنگ
سه ماه<سال ١٠با عمر ين درون و برون شهريسبک و سنگ

ي، دولتيشخص
کساليسبک

شش ماهنيسنگ
يي

آمبوالنس، آتش نشاني و امداد خودرو
شش ماهسبک

شش ماهسنگين

کميسـيون امــور زيربنـايي، صــنعت و   ٢/٣/١٣٨٩شـوراي عـالي حفاظــت محـيط زيســت در جلسـه مــورخ     
سازمان حفاظت محيط زيست و به استناد ١٩/٣/١٣٨٨مورخ ١ـ١٨٠١٦زيست، بنا به پيشنهاد شماره محيط
رت زيـر  حدود مجاز آالينده هاي گازي را بصوـ ١٣٧٤) قانون نحوه جلوگيري از آلودگي هوا ـ مصوب ٤ماده (

:تصويب نمود

٤-١-

نوع آاليندهشرح
CO(%vol)HC(ppm)

4.0400خودروهاي کاربراتوري

2.5250خودروهاي انژکتوري

4.5450

درصد حجمي۲.۸مرئي (کدري) ميزان روئيت دود خودروهاي ديزلي سنگين و نيمه سنگين

و مقررات معاينه فني در انگلستاناستانداردها۲-۱- ۱
، گـروه بنـدي و   MOTتحت عنـوان  وزارت حمل و نقل انگلستانتوسط به استناد دستورالعمل منتشر شده

مي باشد.٦-١و ٥-١زمان مراجعه خودروها جهت انجام معاينه فني به صورت جداول 
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۱-۵-
شرحگروه
cc 199موتور گازي و موتور سيکلت تا حجم ١

cc 200≤موتور سيکلتهاي با حجم  ٢

موتور سيکلتهاي و خودروهاي سه چرخه٣

٤
١٢ميني بوس (بيش از کيلو گرم (جرم ناخالص) ،٣٠٠٠خودروهاي حمل بار تا کاروانهاي موتوري،اتوموبيل،
صندلي ) 

) ١٦تا ١٢اتوبوسهاي شخصي (تعداد صندلي ٥
صندلي٨خودروهاي سرويس عمومي با بيش از ٦
کيلوگرم٣٥٠٠تا ٣٠٠٠خودروهاي حمل بار بين ٧
کيلوگرم) ١٠٢٠کيلو گرم (جرم ناخالص) و تريلرها (جرم بدون بار بيش از ٣٥٠٠خودروهاي حمل بار بيش از ٨

۱-۶-

شرحکالس
طول عمر خودرو براي شروع 

و تکرار ساالنهآزمون (سال)

199(با/يا بدون سايدکار) تا حجم موتور موتور سيکلتها1 cc٣

٣يا بدون سايد کار) /تمامي موتور سيکلتها (با2

3

(به غير از موتور سيکلتهاي با kg 450موتور سيکلتهاي سه چرخ با جرم بدون بار 
٤جزء کالس kg 450از سايد کار) (خودروهاي سه چرخ با جرم بدون بار بيش

محسوب ميشوند) 
٣

4

موتور خودروهاي شخصي کرايه اي،کاروانها،خودروهاي حمل مسافر،اتومبيلها،
سيکلتهاي سه چرخ و چهار چرخ و خودروهاي دو منظوره در تمامي حاالت تا ظرفيت 

سرنشين٨حمل 
٣

٣گرمکيلو٣٠٠٠خودروهاي حمل بار با جرم نا خالص کمتر از 
١تاکسي ها و آمبوالنسها با ظرفيت حمل هشت مسافر

باشديم۷-۱بصورت جدول ز ينن کشور يدر اينه فنيدر خصوص معايجارياستاندارد ها
۱-۷-

2010/48/EU ,2009/40/EC,(2003/27/EC),(96/96/EC)دبيرخانهEC Directive

و مقررات معاينه فني در ژاپناستانداردها۲-۲- ۱
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به صورت ينه فنيو زمان مراجعه خودروها جهت انجام معايبه استناد مدارک و مستندات مربوطه، گروه بند
باشد.يم٨-١جدول 

۱-۸-
شرحعنوانرديف

سال۱ساالنه بعد از tons 8≤کاميون١

٢<8 tons سال۲ساالنه بعد از

سال۱ساالنه بعد از اتوبوس/تاکسي٣

سال۲ساالنه بعد از خودروهاي مسافربر(کرايه اي) ۴

۵
خودروهاي موتوري با حجم موتور باال

.به۲۵۰
سال۲دوساالنه بعد از 

سال۳دوساالنه بعد از خودروهاي حمل مسافر ۶

سنگاپورو مقررات معاينه فني در استانداردها-۲-۳- ۱
به صورت ينه فنيو زمان مراجعه خودروها جهت انجام معايبه استناد مدارک و مستندات مربوطه، گروه بند

) بصورت VICOM)JICو STAمراکز معاينه فني موجود در اين کشور شامل باشد.يم٩- ١جدول 
.خصوصي اداره مي شوند

۱-۹-

گروه بندي
تناوب آزمونها

<3 10-3سال 10<سال سال
ساالنهساالنه

ساالنههر دو سالالزم نيستاتومبيل و واگن استيشن
ساالنهساالنهساالنهتعليم رانندگي

ساالنههر دو سالالزم نيستخودروهاي اجاره اي شخصي
کاربرد نداردهر شش ماههر شش ماهتاکسي ها

هر شش ماههر شش ماههر شش ماهاتوبوسهاي عمومي
هر شش ماهساالنهساالنهساير اتوبوسها

هر شش ماهساالنهساالنهton 5 .3>حمل بار

تشريح آزمونهاي قابل انجام در مراکز معاينه فني ايران و کشورهاي هدف٣- ١
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در ايرانبراي موتورسيکلتها  قابل انجامآزمونهاي ١-٣- ١
جلو و اين دستگاه به منظور سنجش قدرت ترمزگيري چرخهاي-Brake Testerآزمون ترمز -1

كه توسط رايانه تعيين ميگردد، ترمزگيريي شتاب ئعقب به كار گرفته مي شود. با بررسي حد نها
فني واقع مي شود. ونگي عملكرد ترمزها تحت بازديدگچ

يترمز-۱-۱تصوير 
در اين آزمون گازهاي خروجي از اگزوز - Gas Testerسنجش آالينده هاي خروجي از اگزوز -2

اندازه بوسيله دستگاه سنجش گازهاي خروجي از اگزوزO2و HC ،CO ،CO2موتورسيكلت شامل 
.گيري مي شود

يييري-۱۴-۱تصوير 
در اين آزمون ميزان سروصداي ايجاد شده توسط موتور در - Noise Level Meterتست شدت صدا -3

اطراف بدنه و اگزوز موتورسيكلت اندازه گيري شده و با مقادير مجاز مقايسه مي گردد. 

در انگلستان ينه فنيمعايآزمونها-٢-٣- ١

انجام مي شود. ١٠-١آزمونها در طي چهار مرحله و مطابق با جدول 
مر-١٠-١

تصويرمرحله
کنترل فرم درخواست و کارت تنظيم وقتکنترل اوليهاول
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تصويرمرحله

آزمون 
دود(خودروهاي 

ديزلي) 

ــام  -۱ ــي در هنگ ــت دود خروج ــزان غلظ مي
شتاب گيري تا دور مشخص شده در حالـت  

دور آرام
ــره  -۲ ــا بخــار تي ــه دود ي در وجــود هــر گون

خروجي اگزوز

بار شتاب ۳مقدار ميانگين 
گيري:

<2. 5 m-1 موتورهاي بدون
توربوشارژ

<3. 0 m-1 موتورهاي داراي
توربوشارژ

ميزان آالينده 
هاي خروجي از 
اگزوز(خودروهاي 

بنزيني) 

وجود هر گونه دود آبي يا سياه رنگ بيش -۱
ثانيه در حالتي کـه خـودرو در دور آرام   ۵از 

قرار دارد.  
اندازه گيري ميزان آالينده ها-۲

سال توليد1992>  >19921986<

0.5(0.3 at fast idle)3. 5CO(%vol)
2001200HC(ppm)

بازرسي زير 
کاپوت

۱-VIN

سيستم فرمان-۲
اتصاالت سيستم انتقال نيرو-۳
اجزاء مکانيکي ترمز-۴
بادي و واکيومترمزهاي هيدروليک،-۵
سيستم سوخت-۶
شرايط عمومي خودرو-۷
شاسي خودرو-۸

دوم
ي ئهم راستا
و...چراغ جلو

ي نور چراغ جلوئهم راستا-۱
راهنماها-۲
چراغ ترمز-۳
عقب١بازتابنده-۴
کمربند ايمني-۵
صندلي ها-۶
پنجره ها و شيشه جلو-۷
(شيشه شور) برف پاک کن و آب پاش جلو-۸
بوق-۹

ينه هاآ-۱۰
چراغ هاي موقعيت جلو و عقب و چراغ روشناي پالک-۱۱
چراغ مه شکن عقب-۱۲
شرايط عمومي بدنه خودرو-۱۳
دربها، پادري و کاپوت-۱۴
شرايط عمومي خودرو-۱۵
ساختار و سالمت شاسي خودرو-۱۶

1 Reflector
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٧٦

تصويرمرحله

هاي هم معيار 
يئراستا

چراغ جلو

در چراغهاي مدل اروپاي شرايط زير حاکم 
است:

عدم تقارن نور چراغها نسبت به هم-۱

-cutبرش افقي نور در سمت راست(-۲

off (
درجه از سطح ۱۵انحراف نور به ميزان -۳

) kick upافق در سمت چپ(

عدم وجود تيرگي و وضوح -۱
نقطه برش

انحراف نور چراغ جلو به-۲
سمت راست نباشد

نقطه شکست تصوير بين -۳
% ۰% و ۲خطوط عمودي منفي 

باشد
ارتفاع چراغ جلو بيشتر از -۴

ميلي متر از سطح زمين ۸۵۰
باشد

سوم

انجام آزمون ترمز در حالتيکه چرخها بر روي غلطک دستگاه قرار مي گيرند. آزمون ترمز

بازرسي داخلي

کنترل مکانيزم اهرم ترمز پارک(ترمز دستي) -۱
کنترل ترمز اصلي-۲

ABSکنترل چراغ هشدار -۳

کنترل کلومتر شمار-۴
کنترل عالئم هشدار دهنده راهنماها و چراغ مه شکن عقب-۵
کنترل فرمان-۶

-

معيار آزمون 
ترمز

ثبت ضعيف بودن اثر هر کدام از ترمزها-۱
ترمز اصليلرزيدن و يا تقه زدن -۲
عدم افزايش نيروي ترمزي سر چرخها با افزايش تدريجي ترمز اصلي-۳
عدم کاهش نيروي ترمزي سر چرخها با کاهش تدريجي ترمز اصلي-۴
%۳۰عدم توازن ترمز در محورها به ميزان حداکثر -۵
%۵۰راندمان ترمز اصلي حداقل -۶
%۱۶راندمان ترمز پارک حداقل -۷



م:فصل پنج
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تصويرمرحله

چهارم
بازرسي زير 

خودرو

کنترل:
وايرهاي برقي-۱
شرايط عمومي بدنه-۲
سيستم فرمان-۳
تايرها-۴
بلبرينگ چرخها و شفت محرکتعليق،-۵
کمک فنرها-۶
نشتي روغن-۷
اتصال موتور وسيستم انتقال نيرو-۸
سيستم اگزوز-۹

اجزاء مکانيکي ترمز-۱۰
بادي و واکيومکنترل ترمزهاي هيدروليک،-۱۱
سيستم سوخت-۱۲
چرخ زاپاس-۱۳
شرايط عمومي خودرو-۱۴
ساختار و درستي شاسي خودرو-۱۵

آزمونهاي معاينه فني در ژاپن -٣-٣- ١
بصورت مبسوط انجام مي گيرد. در انتها و در ۱۱-۱مطابق جدول شماره گانه ۶فرآيند بازرسي طي مراحل 

صورت تاييد بودن خودرو برچسب جديد تحويل گرديده و ميبايست به جاي برچسب قبلي بر روي شيشه 
جلوي خودرو نصب شود. 

١١-١-
تصويرمراحل بازرسي

١

شماره موتور و تائيد هويت خودرو شامل کنترل پالک، -1
گروه خودرو، کاربري و شکل ظاهري آن بر شاسي،

اساس موارد اظهار شده در فرم ثبت نام
تجهيزات مرتبط با بازرسي بيروني شامل بدنه و شاسي،-2

المپها،کمربندايمني،،صندليهاسيستم رانش،ايمني،
تجهيزات برقي و تجهيزات فرمانموتور،
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٧٨

تصويرمراحل بازرسي

٢

کنترل لغزش جانبي-١
در اين دادهخودرو را در راستاي نشان داده شده حرکت 

حالت ميزان انحراف چرخها در حالتيکه خودرو به سمت جلو 
حرکت ميکند اندازه گيري مي شود. 

کنترل ترمزها-٢
چرخهاي جلو وعقب خودرو را به ترتيب بر روي غلطکها قرار 
داده و مطمئن شويد خودرو در حالت دنده خالص قرار دارد 
در اين حالت با اعمال ترمز گيري به ترتيبي عملکرد ترمزهاي 

يد. ئ(دستي)  را اندازه گيري نماعقب و پارکجلو،
کنترل خطاي کيلومتر شمار-٣

در حالتيکه چرخهاي محرک بر روي غلطکها قرار گرفته 
مطابق با توصيه نمايش داده شده در نمايشگر دستگاه نسبت 
به تعويض دنده اقدام نموده و به آهستگي سرعت خودرو را به 

40km/h رسانده و پس از مشاهده چراغ چشمک زن به
آهستگي سرعت خودرو را کاهش داده و ترمز بگيريد

شدت و انحراف نور چراغ جلوکنترل-٤
خودرو را در موقعيت مشخص شده جلوي دستگاه قرار داده و 

(دستي)  قرار در حالتيکه خودرو روشن و در حالت ترمز پارک
يد در اين حالت دستگاه ئين نمائدارد نور چراغ را باال و پا

مقابل چراغها قرار گرفته و ميزان شدت نور و انحراف آنها را 
اندازه گيري مي نمايد. 

٣

) :CO،HC(کنترل ميزان آالينده ها
(دستي) در حالتيکه خودرو روشن بوده و در حالت ترمز پارک

ظر تقرار دارد پراب دستگاه را در داخل اگزوز قرار داده و من
نتايج در نمايشگر باشيد. ميزان غلظت دو گاز مونوکسيد ثبت 

کربن و هيدروکربنهاي نسوخته در خروجي اگزوز اندازه گيري 
مي شود.

(اين آزمون براي خودروهاي ديزلي کاربرد ندارد) 
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٧٩

تصويرمراحل بازرسي

٤

بازرسي زير خودرو بر روي چال جهت کنترل موارد زير:
بدنه و نيرو،انتقال موتور،تعليق، ترمز،سيستمهاي فرمان،

سيستم سوخت سيستم کنترل آالينده هاي اگزوز،شاسي،
رساني و سيستمهاي برقي

در اين حالت يک بازرس با تجربه با بهرمندي از يک چکش 
مخصوص و ساير ابزارهاي مورد نياز و با تکان دادن تاير ها به 

سمت چپ و راست موارد اشاره شده را کنترل مي نمايد. 
گونه مشکلي در سيستمهاي فرمان و عدم وجود هيچ -

تعليق
عدم وجود نشتي يا کارکرد نامطلوب سيستم ترمز-
چنين در موتورعدم وجود روغن ريزي و يا مسائلي اين-
(شامل عدم وجود هيچ گونه مشکلي در سيستم رانش-

شفت محرک و گيربگس) ديفرانسيل،
عدم وجود آسيب ديدگي در مجموعه اگزوز وانباره ها-
نهايتا عدم مشاهده نشتي بنزين-

٥

ارزيابي نهايي:
بر اساس نتايج بدست آمده از مراحل قبل نسبت به ارزيابي 
نهايي وضعيت خودرو و تاييد يا رد شدن آن اقدام مي گردد. 

به قسمت تمديد گواهي و در غير يمتقاضدر صورت تاييد 
د.ينمايماينصورت به قسمت تکرار آزمون مراجعه 

٦
آزمونهاي مکمل نظير:

اندازه گيري دود خودروهاي ديزلي،اندازه گيري سطح صدا،
اندازه گيري زاويه واژگوني و کنترل ابعادي خودرو

آزمونهاي معاينه فني در سنگاپور -٤-٣- ١
ول امطابق با جدب يبه ترتموتورسيکلت وگروه خودروهاي بنزينيدو يبرافرايند اجراي انجام معاينه فني 

گيرد. انجام مي١٣-١و١٢- ١



م:فصل پنج

٨٠

ينيبنز-١٢-١
تصوير

١

:انجام بازرسي چشمي 
شماره انجين و شاسي) ،(کنترل پالکهويت خودرو-1
ترمز و غيرهراهنماها،عقب،ي شامل چراغ هاي جلو،ئتجهيزات روشنا-2
بدنه خودروکنترل -3
کنترل تغييرات و تجهيزات اضافه شده-4
چرخها و تايرها-5
تجهيزات ايمني و غيره،شيشه جلو،،بوقموارد عمومي شامل کمربند ايمني-6

٢

ي چرخ جلو) ئ(کنترل هم راستايئآزمون هم راستا-١
ميزان انحراف جانبي چرخ جلو در هنگام عبور از روي صفحه لغزنده اندازه گيري مي شود. 

(تعيين راندمان ترمزها) آزمون ترمز-٢
راندمان و نيروي کشش را اندازه گيري مي نمايد. دستگاه عملکرد ترمزها،

نتايج به طور خودکار ثبت شده و در تابلوي باالسر دستگاه نمايش داده مي شود. 

٣

) تعيين راستاو تمرکز نور چراغ جلو آزمون چراغ جلو( -۱
با استفاده از دستگاه، ميزان شدت نور و انحراف پرتو هاي افقي وعمودي نور باالي هر کدام 

از چراغهاي جلو اندازه گيري مي شود. 
ميزان آالينده هاي خروجي از اگزوز خودروتعيين -۲

با وارد کردن پراپ دستگاه در داخل اگزوز ميزان آالينده ها اندازه گيري مي شود. 
تعيين ميزان آالينده هاي صوتي-۳

. صداي منتشره اندازه گيري مي شوددر اين حالت موتور را روشن کرده و ميزان
باالسر دستگاه نمايش داده مي شود. نتايج به طور خودکار ثبت شده و در تابلوي

٤

(کنترل شرايط قطعات خودرو) بازرسي چشمي از زير خودرو
در اين حالت خودرو بر روي چال قرار گرفته و موارد زير بصورت چشمي کنترل مي گردد:

سيستم تعليقوشاسي-
سيستم اگزوز-
سيستم فرمان-
کنترل نشتيهاو سيستم ترمز-
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ي- ١٣-١

تصوير

١

:انجام بازرسي چشمي -١
شماره انجين و شاسي) ، (کنترل پالکهويت خودرو-
ترمز و غيرهراهنماها،عقب،تجهيزات روشناي شامل چراغ جلو،-
کنترل بدنه موتورسيکلت-
کنترل تغييرات و تجهيزات اضافه شده-
و تايرهاچرخها -
صندلي و غيرهقاب زنجير،ي،ئجاپاجک ،موارد عمومي شامل بوق،-

تعيين ميزان آالينده هاي صوتي-٢
. صداي منتشره اندازه گيري مي شوددر اين حالت موتور را روشن کرده و ميزان

تعيين ميزان آالينده هاي خروجي از اگزوز موتورسيکلت-٣
ز ميزان آالينده ها اندازه گيري مي شود. با وارد کردن پراپ دستگاه در داخل اگزو

٢

ي چرخهاي  جلو و عقب) ئ(کنترل هم راستايئآزمون هم راستا-١
ي چرخهاي جلو وعقب توسط دستگاه اندازه گيري مي شود. ئهم راستا

آزمون چراغ جلو(تعيين راستاو تمرکز نور چراغ جلو) -٢
با استفاده از دستگاه، ميزان شدت نور و انحراف پرتو هاي افقي وعمودي نور باالي چراغ 

جلو اندازه گيري مي شود. 
(تعيين راندمان ترمزها) آزمون ترمز-٣

راندمان و نيروي کشش را اندازه گيري مي نمايد. دستگاه عملکرد ترمزها،
نتايج به طور خودکار ثبت شده و در تابلوي باالسر دستگاه نمايش داده مي شود. 

٢ -

مـي گـذرد، لـيكن تـاكنون دسـتورالعمل      يبـه شـکل فعلـ   عليرغم اينكه سالهاسـت از انجـام معاينـه فنـي     
بـه مراكـز ابـالغ نشـده ايـن      کلت باشـد  يناوگـان موتورسـ  يکـه مطـابق بـا سـطح تکنولـوژ     يکاملمدون و 

نـه  يامعسـاالنه  ياز انجـام آزمونهـا  شـهروندان  از يباعـث بـروز نارضـايتي بسـيار    کارآمـد عدم وجود رويـه  
ييبـر عملکـرد و کـارا   يريچ گونـه تـاث  ين آزمونهـا هـ  يـ ا عـدم انجـام ا  يـ کـه انجـام   يـي شده به گونه ايفن
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. لـذا  باشـد شـده آشـکار  يکلت دچـار نقـص فنـ   يخـاص کـه موتورسـ   يه نداشته مگر در مـوارد يله نقليوس
دوم در کلتها بــه عنــوان نکتــهيموتورســينــه فنــيانجــام معايالزم بــراير ســاخت قــانونيــعــدم وجــود ز
ه مــنظم و يــچ رويدر حــال حاضــر هــ. اســتينــه فنــيکلت بــه معايل صــاحبان موتورســيــکنــار عــدم تما

ط ير شـرا يـ خـاص نظ يشـود در مـوارد  ين کـار وجـود نـدارد و بعضـاً مشـاهده مـ      يايبراييف شده ايتعر
ــودگ ــ يبحــران آل ــامالً مقطع ــيموضــوع معايدر کالنشــهرها و بصــورت ک ــه فن کلتها مطــرح يموتورســين

هـوا، وزش بـاد،   يط وارونگـ ير شـرا ييـ بـزرگ (تغ يدر شـهرها ينـدگ يده و همزمان با کـاهش سـطح آال  ش
شود.ين موضوع مجدداً فراموش ميو ...) ايبارش نزوالت آسمان

رسد: يبه نظر مير الزم و ضروريموارد زياجرابا احتساب موارد اشاره شده ، 
 کلتيموتورستدوين دفترچه رويه معاينه فني با درج جزئيات كامل براي هر گروه
جمع آوري اطالعات پراكنده و سليقه اي و تعيين تكليف موارد ياد شده
چرخهــايهــم راســتائ( آزمــون يارهــاي مشــخص بــراي آزمونهــاتــدوين اســتانداردهاي عــددي و مع ،

آزمون كارائي كمك فنر، آزمونهاي ترمز ).
در كشـور و تـدوين مجموعـه كـاملي از تحـوالت صـورت       موتورسـيکلت ررسي كامـل سـابقه صـنعت    ب

پذيرفته در بخشهاي ايمني و آاليندگي.
 كشور بر اساس سال ابالغ يا اعالم.موتورسيکلتتعيين سطوح مختلف تكنولوژيكي صنعت
 ن تجهيــزات بــه در حــال توليــد يــا تــردد و تعيــيموتورســيکلتهايتعيــين ســطح تكنولــوژيكي فعلــي

كار رفته و اعمال تغييرات الزم بر روي رويه معاينه فني بر اساس نتايج حاصل از اين بررسي 
       نصـب شـده (ماننـد    موتورسـيکلتها  كنترل اجباري تجهيـزات روزآمـد كـه بصـورت اسـتاندارد بـر روي

.كه بصورت استاندارد داراي اين تجهيز مي باشند)موتورسيکلتهاييبر روي ABSترمز 
 موتورسيکلتبررسي استانداردهاي اجباري توليد
تبديل استانداردهاي ذيربط به شاخصهاي قابل اندازه گيري در مراكز معاينه فني
اجراي روشهاي كنترل بصري بر روي  تجهيزات كنترل آاليندگي
 استفاده از سيستمهاي نوين معاينه فني آاليندگي خودرو مانندOBD

تامين ابزار احتمالي مورد نياز جهت آزمونها
ابالغ رويه و دستورالعمل با توجه به تدوين شدن آن
آموزش پرسنل مراكز معاينه فني جهت انجام
 فرهنگ سازي اهميت انجام آزمونهاي بصري
٣ -CO2
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ينه فنيند معايکلت در فرآيموتورسياصلياز آزمونهايکيد يح گرديقبل تشريمطابق با آنچه که در بندها
) است.ي(جرقه زنيستم سوخت رسانيح سحينان از عملکرد صيو اطميگازينده هايزان آاليکنترل م

نده يآاليزان گازهايميريرد اندازه گيگيهدف صورت ميران و کشورهايآنچه در حال حاضر در ا
HC,CO,CO2,O2ز نسبت سوخت به هوا (يو نλکار مي کلت بصورت درجا (دور آرام) يکه موتورسي) در حالت

داراي معيار رد و پذيرش مي باشند.HC(ppm)و CO(%vol). البته صرفاً دو پارامتر باشدي، مکند
دستگاه اندازه گيري ميزان آالينده هاي در اين روش موتورسيکلت در حالت دور آرام قرار گرفته و پراپ

گازي در داخل اگزوز موتورسيکلت قرار داده مي شود و پس از پايداري ميزان آالينده هاي نشان داده شده 
در دستگاه، ميزان اعداد قرائت شده ثبت و بر اساس معيارهاي موجود ، نتيجه آزمون تائيد يا مردود اعالم 

را CO2دو پارامتر مصرف سوخت و يريامکان اندازه گينه فنيدر مراکز معاميمي گردد.حال چنانچه بخواه
در ازاي مسافت پيمايش شده ، فراهم کنيم ناگزير به انجام تغييرات الزم و بوجود آوردن شرايط خاص 

م بود.يخواه

د در دورها و ش و کارکريمايست امکان پيبايکلت مين حالت موتورسيدر ا-١انجام آزمون با بار ثابت -۱- ۳
زر يالانامومتر و آنيدين آزمون وجود دستگاه شاسيانجام ايمختلف را داشته باشد لذ ابرايط بارگذاريشرا

نامومتر يديدستگاه شاسيکلت بر رويبا قرار گرفتن موتورساست.يگاز) ضرور۵ا ي۴(يخروجيگاز ها
ط ثابت و يف شرايف شده (تعريتعريبارگذارط يچرخ عقب و انجام آزمون در شرايبر رويامکان بارگذار

زان ين انجام آزمون ميا در حيف شده و يتعريتوان پس از انجام بارگذاريمشخص) بوجود خواهد آمد و م
. بديهي است در اين حالت تعريف شرايط بارگذاري نمود يرياز اگزوز را اندازه گينده خروجيآاليگازها

خطي، دنده استفاده شده، زمان پيمايش و ... به منظور مقايسه نتايج شامل تغيير ات دور موتور، سرعت
يگازهايريج حاصل از اندازه گيحاصل از آزمون بر روي موتورسيکلتهاي مختلف امري ضروري است. نتا

خواهد بودppmا يو vol%ز بر اساس ينيخروج

1 Steady state load test
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ريييييشاس-۱-۳تصوير 

١ر يانجام آزمون با بار متغ-۲- ۳

نده يزان آاليميرين روش جهت اندازه گيد بهتريکه در فصل دوم پروژه بصورت مبسوط ارائه گرديهمانطور
ط يکلت در شرايش موتورسيمايزان مصرف سوخت ، پيز محاسبه ميکلت و نياز اگزوز موتورسيخروجيها

) WMTCا يECE 40(ييف شده مطابق با استاندارد اروپايتعريکيکل ترافير و بر اساس سيمتغيبارگذار
ه يالزم (شبيحرکتينرسيجاد ايکه امکان اينامومتريديشاسيکلت بر روين حالت موتورسيدر اباشد.يم

متفاوت) را دارد قرار گرفته و يمختلف در دنده هايط جاده) در حاالت مختلف حرکت (سرعتهايشرايساز
کل، يد و همزمان با شروع سينمايش ميمايف شده را در زمان و مسافت مشخص پيتعريکيکل ترافيس

و کيسه هاي ذخيره و ... گازهاي خروجي از اگزوز Gas analyser ،CVSر يزات مربوطه نظيتجه
آزمون کليه پارامترهاي يه و اندازه گيري مي نمايند و در انتهاموتورسيکلت را به شکل مناسب ذخيره نمود

بدست مي آيندFC (lit/100km) , CO2(gr/km)مورد نياز شامل 

1 Transient load test
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-۲-۳تصوير 

امکانات ط و ير) و در نظر گرفتن شرايارائه شده (آزمون در حال دور آرام، بار ثابت و بار متغيسه رشهايبا مقا
مراکز معاينه فني مي توان اين طور نتيجه گيري نمود که چنانچه هدف اندازه گيري و مقايسه نتايج حاصله 

شد صرفاً مي بايست از روش با مقادير بدست آمده از آزمون موتورسيکلت در مرحله صدور گواهي تائيد نوع با
اين روش به دليل حجم سرمايه گذاري مورد نياز، فضاي فيزيکي ، زمان انجام سوم استفاده نمود اگرچه 

دارد.از آزمون و ... به هيچ وجه براي مراکز معاينه فني پيشنهاد مناسبي نيست و الزاماً کاربرد آزمايشگاهي 
م الزاماً ير از دور آرام سنجش نمائيغيکلت ها را در حاالتيورسموتيندگيت آاليم وضعيچنانچه بخواهيطرف

يط مين شراياست ايهيبدم.يف نمائيرا تعريهدف دار و مشخصيط بارگذاريست در ابتدا شرايبايم
همزمان با ف گردد. يکلتها تعريمختلف موتورسيحجم موتورهامحدوده ست بر اساس عملکرد (توان) و يبا

موتورسيکلت بر روي شاسي دينامومتر ميزان گازهاي خروجي نيز بصورت لحظه ايي اندازه گيري و بارگذاري 
ثبت مي گردد و در انتهاي زمان آزمون، ميانگين مقادير بدست آمده به عنوان نتيجه نهائي آن موتورسيکلت 

گردد در ابتدا مي تلقي مي گردد.از آنجائيکه اين روش تابعي از قوانين و مقررات هر کشور محسوب مي 
بايست متناسب با شرايط و نياز دستگاههاي اجرائي ، روش بارگذاري مطلوب (زمان پيمايش و ميزان 
بارگذاري) در ايران (در قالب يک پروژه جداگانه) تعريف گردد و با در نظر گرفتن شاخصهايي نظير کارکرد و 

ينده و يا مصرف سوخت ، تعريف و نسبت به طول عمر موتورسيکلت معيارهاي قابل پذيرش براي گازهاي آال
رد و پذيرش موتورسيکلتها در مراکز معاينه فني اقدام نمود.
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 تِ ًام خذا

 اظتاًذارد ايراى هليآؼٌايي تا ظازهاى 

 نۀٙؼش٣ ٚسحم٥مۀبر اؾۀشب٘ساضز ٔؤؾؿۀ١ ضارٔمط ٚ لٛا٥٘ٗ انالح لبٖ٘ٛ 3ٔبز٠ ٤ه ثٙس ٔٛخت ثٝ ا٤طاٖ اؾشب٘ساضز٣ّٔؾبظٔبٖ

٣ّٖٔاؾشب٘ساضزٞب٢ ٘كط ٚ سس٤ٚٗ سؼ٥٥ٗ، وٝٚظ٥ف١ اؾز وكٛض ضؾ٣ٕ ٔطخغ سٟٙب 1371 ٔبٜ ثٟٕٗ ٔهٛة ا٤طاٖ،  )ضؾ٣ٕ(ا٤ۀطا

.زاضز ػٟسٜ ثٝ ضا

ٖوتاظؤط٣ف٢ٙٞب٥ٖٛؿ٥ٕوٞب٢ٔرشّفزضٗاؾشب٘ساضززضحٛظ٤ٜسسٚ عٚٔؤؾؿۀبروۀ٘ظۀطأٖطانۀبحت،بضقٙبؾبٖؾۀبظٔب

،٢س٥ۀظس٤ِٛٚثبسٛخٝثٝقۀطا٣ّٔقٛزٚوٛقك٣ٍٕٞبْثبٔهبِحآٌبٜٚٔطسجظا٘دب٢٣ْٔٚالشهبز٢س٥،س٣ِٛ،دػٚٞك٣ػّٕ

١ِٛزآٌبٞب٘ۀٝٚٔٙهۀفب٘وسدبض٢اؾۀزوۀٝاظٔكۀبض٢ٚفٙبٚض ٙٙۀسٌبٖ،وٙٙۀسٌبٖ،ٔهۀط وس٥نۀبحجبٖحۀكٚ٘فۀغ،قۀبُٔس

ٛف٥قۀٛز دۀزِٚشۀ٣حبنۀُٔۀ٣ٚغ٥ط٣زِٚش٢ٞب،ٟ٘بزٞب،ؾبظٔب٣ٖٚسرهه٣عػّٕووٙٙسٌبٖ،ٔطانبزضوٙٙسٌبٖٚٚاضز ؽ٤٘ۀ

بفۀز٤قۀٛزٚدۀؽاظزض٣ٔطثٛطاضؾۀبَٔۀ٢ٞب٥ٖٛؿ٥ٕو٢اػضب٘فغ٢ٚثٝٔطاخغش٣ا٤طاٖثطا٢٘ظطذٛا٢٣ّٔٞاؾشب٘ساضزٞب

(ا٤طاٖچۀبح٣ٚ)ضؾ٣ّٕٔثٝػٙٛاٖاؾشب٘ساضز،ت٤ٔطسجظثبآٖضقشٝعطحٚزضنٛضرسه١٣ّٔٛش٥ٕوكٟٙبزٞبزض٥٘ظطٞبٚد

قٛز ٣ٔٙشكطٔ

٥ٟۀ٥ضۀٛاثظسؼز٥٘٤عثبضػبنالحش٢ٔٙسٚػالل٢ٝٞبٝٔؤؾؿبرٚؾبظٔبٖو٣٤ؽاؾشب٘ساضزٞب٤٘ٛف٥د وٙٙۀس٣ٝٔۀ٥ۀٗقۀسٜس

٣ٛثطضؾ،عطح٣ّٔزضو٥ٕشٝ ّٖٔۀ٣ت،ثۀٝػٙۀٛاٖاؾۀشب٘ساضز٤ٚزضنۀٛضرسهۀ ت،٥ۀٗسطس٤قۀٛز ثۀسچۀبحٚٔٙشكۀطٔۀ٣ا٤ۀطا

اؾۀشب٘ساضزٔطثۀٛط١٣ّٔٗٚزضو٥ٕش٤سس5ٚض٠ا٤طاٖقٕب٣ّٔاؾشب٘ساضزضارٔمطٝثطاؾبؼوقٛز٣ٔ٣سّم٣٤٣ّٔاؾشب٘ساضزٞب

سٜثبقس ٥تضؾ٤ثٝسهٛقٛز٣ُٔى٥سكا٤طاٖاؾشب٘ساضز٣ّٔزضؾبظٔبٖٝو

(ISO)اؾشب٘ساضز٣ا٥ِّّٕٗؾبظٔبٖث٣ان٢ّطاٖاظاػضب٤ازاؾشب٘ساض٣ّٔؾبظٔبٖ
2(IEC)ا٣ِّّٕاِىشطٚسى٥ٙۀهو٥ٕؿ٥ٖٛث٥ٗ،1

(OIML)لب٣٘ٛ٘قٙبؾ٣ا٣ِّّٕا٘ساظٜٚؾبظٔبٖث٥ٗ
(CAC)و٥ٕؿ٥ٖٛوسوؽغۀصا4٣٤اؾزٚثٝػٙٛاٖسٟٙبضاثظ3

زضوكۀٛض5

٤ٗكۀٛض،اظآذۀطوذۀبل٢ٞۀب٢بظٔٙۀس٣٘ٚ٥ّۀوظ٤ا٤طاٖضٕٗسۀۀٛخٝثۀٝقۀطا٢٣ّٔٗاؾشب٘ساضزٞب٤وٙس زضسسٚفؼب٥ِز٣ٔ

 قٛز ٥ٌط٣ٔ٢ثٟط٣ٜا٥ِّّٕٗث٢خٟبٖٚاؾشب٘ساضزٞب٣ٚنٙؼش٣،ف٣ٙػ٢ّٕٞبكطفز٥د

وٙٙسٌبٖ،حفۀ ؾۀالٔززاظٔهط ٤قسٜزضلبٖ٘ٛ،ثطا٢حٕب٥ٙ٣ثف٥ٗد٤زٔٛاظ٤ضػبسٛا٘سثب٣طا٤ٖٔاؾشب٘ساضزا٣ّٔؾبظٔبٖ

اظ٣ثؼضۀ٢،اخۀطا٢ٚالشهۀبز٣غۀ٥ٔحؿۀز٤زٔحهۀٛترٚٔالحظۀبرظ٥ۀفو٥ٙۀبٖاظ٥،حهَٛاع٣ٕٚػ٢ٕٔٛفطز٤ٕٙ٣ٚا

٢ا٤طاٖضاثطا٢ٔحهٛترس٥ِٛس٢زاذُوكٛضٚ/٤بالالْٚاضزاس٣،ثبسه٤ٛتقٛضا٢ػۀب٣ِاؾۀشب٘ساضز،اخجۀبض٣ّٔاؾشب٘ساضزٞب٢

٣ٚنۀبزضاس٢بتٞۀبواؾۀشب٘ساضز٢كۀٛض،اخۀطاؤحهۀٛتر٢ثۀطا٣إِّّۀ٥ٗثۀ٢سٛا٘سثٝٔٙظٛضحف ثبظاضٞۀب٣ ؾبظٔبٖٔوٙس

ٞبٚٔؤؾؿۀبرفؼۀبَزضٙٙسٌبٖاظذسٔبرؾبظٔبٖوثٝاؾشفبز٥ٜسٖثركٙب٥ٖٗثطا٢اع٥ٕ ٕٞچٙوٙس٢آٖضااخجبض٢ثٙسزضخٝ

٤ٜ،آظٔب٣غۀ٥ٔحؿز٤زظ٤ط٤زٚٔس٥فو٥ز٤ط٤ٔسٞب٢ؾ٥ؿش٣ٓٚنسٚضٌٛا٢ٞع٣ٕٔ،٥ٔكبٚضٜ،آٔٛظـ،ثبظضؾ٥ٙ١ظٔ ٞۀبٚكۀٍب

ثطاؾۀبؼضۀٛاثظ٘ظۀبْٞبٚٔؤؾؿبرضاٌٛ٘ٝؾبظٔب٤ٖٗاؾشب٘ساضزا٣ّٔؾبظٔبٖٚؾب٤ُؾٙدف،(ب٥ِجطاؾ٥ٖٛ)ؤطاوعٚاؾٙد٣

ٞۀبطزآٖىۀٞباػغبٚثطػّٕزثٝآ٥ٖسنالح٥٤ٙب١ٔسأ٥ظتظْ،ٌٛا٤ٞاحطاظقطانٛضروٙسٚزض٣٣ٔبث٤طاٖاضظ٤زا٥سنالح٥٤سأ

٢بضثطزوۀمۀبر٥بضفّعارٌطا٘جٟبٚا٘دبْسحم٥ٗػ٥٥ُؾٙدف،سؼ٤بٞب،ٚاؾٙد٣ٚؾب٤ى٣ا٥ِّّٕٗحزؾشٍبٜث٤وٙس سط٣ٚ٘ظبضرٔ

 اؾزؾبظٔب٤ٖٗفا٤ا٤طاٖاظز٤ٍطٚظب٢٣ّٔؾغحاؾشب٘ساضزٞب٢اضسمب٢ثطا

 

                                                 
1- International Organization for Standardization 

2- International Electrotechnical Commission 

3- International Organization for Legal Metrology (Organisation Internationale de Metrologie Legals) 

4-Contact point 

5- Codex Alimentarius Commission  
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 هصرف ظَخت ، -هَتَرظيىلت ّا » وويعيَى فٌي تذٍيي اظتاًذارد
 «اوعيذ ورتي ٍ دظتَرالؼول ترچعة اًرشي تؼييي هؼيار اًتؽار دي 



 ظوت ٍ/ يا ًوايٌذگي رئيط: 
ؾ٥ف٣،٘هطراِٝ

(ٟٔٙسؾ٣ٔىب٥٘هوبضقٙبؼاضقس)



ٚظاضر٘فز

 دتير:
٘بنط،ظازٜاؾٕبػ٥ُ

(٥ِؿب٘ؽٟٔٙسؾ٣نٙب٤غ)



ٚظاضر٘فز

)حطٚ اِفجب:)اؾب٣ٔثٝسطس٥تاػضاء


قطوزسٛاٖؾبظاٖا٤طاٖاثٛإِؼه٣ٔٛ،ٔحٕس

)٥ِؿب٘ؽف٥ع٤ه(



د٥ّؽضاٞٛض٘بخباضؾٙدب٣٘،ٟٔس٢

ٟٔٙسؾ٣ٔىب٥٘ه(وبضقٙبؼاضقس)



قطوزثبظضؾ٣و٥ف٥زٚاؾشب٘ساضزا٤طاٖثطاس٣،ضضب

)٥ِؿب٘ؽٟٔٙسؾ٣ٔىب٥٘ه(



ا٤طاٖؾبظٔب٣ّٖٔاؾشب٘ساضزثؿغب٣ٔ،حبٔس

)٥ِؿب٘ؽٟٔٙسؾ٣ٔىب٥٘ه(



ٚظاضر٘فزثٛضثٛضاغزض٢،افك٥ٗ

ٟٔٙسؾ٣ٔىب٥٘ه(وبضقٙبؼاضقس)



ؾبظٔبٖٔس٤ط٤زٚثط٘بٔٝض٤ع٢وكٛضث٤،٣ٕٟٙٛؾف

)وبضقٙبؾ٣اضقسٟٔٙسؾ٣ػٕطاٖ(



قطوزسىشبظٔٛسٛضد٥ط٢ٚ،ػ٣ّ

)٥ِؿب٘ؽعطاح٣نٙؼش٣(



ٔس٤ط٤زٚثط٘بٔٝض٤ع٢وكٛضؾبظٔبٖسبخ٥ه،ٔحٕس

ٟٔٙسؾ٣ٔىب٥٘ه(وبضقٙبؼاضقس)





 ز
 

ؾبظٔب٣ّٖٔاؾشب٘ساضزا٤طاٖسحط٤ط٤بٖ،ؾبتض

)٥ِؿب٘ؽٟٔٙسؾ٣ٔىب٥٘ه(



د٥ّؽضاٞٛض٘بخبخؼفطزٚؾز،قٟطاْ

ٔس٤ط٤ز(وبضقٙبؼاضقس)



ٚظاضر٘فزحج٥تاهللظازٜ،اضزق٥ط

)٥ِؿب٘ؽف٥ع٤ه(



قطوزثبظضؾ٣و٥ف٥زٚاؾشب٘ساضزا٤طاٖثرف،ٔدشج٣زضْ

)٥ِؿب٘ؽٟٔٙسؾ٣ٔىب٥٘ه(



ا٤طاٖؾبظٔب٣ّٖٔاؾشب٘ساضززٞمبٖآظاز،ٟٔس٢

)٥ِؿب٘ؽٟٔٙسؾ٣ثطق(



ؾبظٔبٖحفبظزٔح٥ظظ٤ؿزضخج٣،ػ٣ّانغط

ٟٔٙسؾ٣٘فز(وبضقٙبؼاضقس)



ٚظاضر٘فزضح٣ٕ٥،حؿ٥ٗ

ٟٔٙسؾ٣ٔىب٥٘ه()٥ِؿب٘ؽ



قطوز٤ىشبظؾ٥ىّزو٤ٛطضضب٣٤،ٔد٥س

ا٢()زوشطا٢ٔس٤ط٤زوؿتٚوبضحطفٝ



قطوزٌطزٚ٘ٝوبضآظٔبضضب٣٤،ٔحٕس

ٟٔٙسؾ٣ٔىب٥٘ه(وبضقٙبؼاضقس)



ؾبظٔبٖحفبظزٔح٥ظظ٤ؿزقفبد٣،فط٤جب

ٟٔٙسؾ٣ٔح٥ظظ٤ؿز(وبضقٙبؼاضقس)



نٙؼزٔٛسٛضؾ٥ىّزا٘دٕٗض٥بءٔمسْ،ثٟٕٗ

)٥ِؿب٘ؽٟٔٙسؾ٣ٔىب٥٘ه(



ا٤طاٖؾبظٔب٣ّٖٔاؾشب٘ساضزلعِجبـ،دط٤چٟط

)٥ِؿب٘ؽف٥ع٤ه(



ٚظاضرنٙؼز،ٔؼسٖٚسدبضرلٙبس٣،ا٥ٔطحؿ٥ٗ

ثبظاض٤بث٣نٙؼش٣(وبضقٙبؼاضقس)
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ٚظاضرنٙؼز،ٔؼسٖٚسدبضر  ٌٛزضظ٢،ػع٤عا

)٥ِؿب٘ؽٟٔٙسؾ٣نٙب٤غ(



ٚظاضر٘فزٔب٥٘بٖ،ٔحٕسػ٣ّ

)٥ِؿب٘ؽٟٔٙسؾ٣د٥ّٕط(



ٚظاضر٥٘طٚٔحٕسنبِح٥بٖ،ػجبؼ

)٥ِؿب٘ؽٟٔٙسؾ٣ٔىب٥٘ه(



ٚظاضر٘فز٘ػاز،ٔط٤ٟٓٔس٢

اضقسٟٔٙسؾ٣ٔىب٥٘ه()وبضقٙبؼ



ٚظاضرنٙؼز،ٔؼسٖٚسدبضرٚٞج٣،ٟٔس٢

اضقسٟٔٙسؾ٣نٙب٤غ()وبضقٙبؼ
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هٌذرجاتفْرظت 

 صفحِ        ػٌَاى

ظٌفشبضد٥ف

حٔمسٔٝ

1ٚزأٙٝوبضثطزٞس 1

1ٔطاخغاِعا2٣ٔ

2انغالحبرٚسؼبض٤ف3

4ٞب٢آظٖٔٛضٚـ4

5ثٙس٢ثطچؿتٚثبظٜٔؼ٥بضسؼ5ٗ٥٥

6ٔٛسٛضؾ٥ىّزا٘شكبضز٢اوؿ٥سوطثٗثطچؿت6

12ٞبٌطٜٚثٙس٢ٔٛسٛضؾ٥ىّز)اِعا٣ٔ(د٥ٛؾزاِف

13ضٚـٔحبؾجٝٔؼ٥بضٚسى٥ُٕثطچؿتا٘طغ٢ )اعالػبس٣(د٥ٛؾزة



 ظ
 

 گفتار پيػ

اوؿ٥سوطثٗٚزؾۀشٛضاِؼُٕثطچؿۀتٔهط ؾٛذز،سؼ٥٥ٗٔؼ٥بضا٘شكبضز٢-ٔٛسٛضؾ٥ىّزٞب»اؾشب٘ساضز

ٚثطضؾۀ٣ا٤ٗاؾشب٘ساضزثطاؾبؼد٥كٟٙبزٞب٢ضؾۀ٥سٜ سس٤ٚٗقس 25/12/82سبض٤د٘رؿش٥ٗثبضزض«ا٘طغ٢

زضٞب٢ٔطثٛطثطا٢٘رؿش٥ٗثۀبضٚظاضر٘فزٚسب٥٤سو٥ٕؿ٥ٖٛ–سٛؾظقطوزث٥ٟٙٝؾبظ٢ٔهط ؾٛذز

،ٚثطا٢ؾ٥ٔٛٗثۀبضزض33/2/88ثطا٢ز٥ٔٚٗثبض٥٘عزضسبض٤دٔٛضزسدس٤س٘ظطلطاضٌطفز19/7/84ٚسبض٤د

ٕٞچ٥ٙٗا٤ۀٗاؾۀشب٘ساضزسدس٤س٘ظطقسٜاؾز12/12/91ٚثطا٢چٟبض٥ٔٗثبضزضسبض٤د25/12/89سبض٤د

 سه٤ٛتضؾۀ٥سث15/13/94ٝؾ٣ٚدٙد٥ٕٗاخالؾ٥ٝو٥ٕش٣ّٔٝاؾشب٘ساضزا٘طغ٢ٔٛضخزض٥ٗثبضثطا٢دٙدٕ

 ٔبٜ ثٟٕٗ ٔهٛة ،ؾبظٔب٣ّٖٔاؾشب٘ساضزا٤طأٖمطضار ٚ لٛا٥٘ٗ انالح لبٖ٘ٛ 3 ٔبز٠ ٤ه ثٙس ؾشٙبزا ثبا٤ٙه

 قٛزٔٙشكط٣ٔ ا٤طاٖ ٣ّٔ اؾشب٘ساضز ػٙٛاٖ ثٝ ،1371

ْ،٣ّٔٚخٟب٣٘زضظ٥ٔٙٝنٙب٤غٞب٢د٥كطفزسحٛترٚحف ٍٕٞب٣ٕٔٚٞب٣ٍٙٞثبثطا٢ ،ٚذۀسٔبرػّۀٛ

د٥كٟٙبز٢وٝثطا٢انالح٤بسى٥ُٕا٤ۀٗٞطقسٚذٛاٞسسدس٤س٘ظطا٤طاٖزضٔٛالغِع٣ّْٔٚاؾشب٘ساضزٞب٢

ٗ ٌطفۀزذٛاٞۀسلطاضٍٞٙبْسدس٤س٘ظطزضو٥ٕؿ٥ٖٛف٣ٙٔطثٛطٔٛضزسٛخٝاضائٝقٛز،اؾشب٘ساضزٞب ،ثٙۀبثطا٤

 وطزاؾشفبزٜاؾشب٘ساضزٞب٣ّٔ٢سدس٤س٘ظطآذط٤ٗثب٤سٕٞٛاضٜاظ

 اؾز1391ؾب6626َ-2ا٤ٗاؾشب٘ساضزخب٤ٍع٤ٗاؾشب٘ساضز٣ّٔثٝقٕبضٜ

اؾز:ظ٤طقطحثٌٝطفشٝلطاضاؾشفبزٜٔٛضزاؾشب٘ساضزس٥ٟٝا٤ٗثطا٢وٝٔٙجغٚٔبذص٢

 

قطوزث٥ٟٙٝؾبظ٢ٔهط ؾٛذز"ٔهط ؾٛذزٔٛسٛضؾ٥ىّزٔؼ٥بضٚثچؿتثبظٍ٘ط٢اؾشب٘ساضز"عطحدػٚٞك٣
1394ؾبَٚظاضر٘فز،–
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 همذهِ

ضقسثبت٢ٔهط ؾبت٘ٝا٘ٛاع ٔحسٚز٤زٔٙبثغفؿ٣ّ٥، سٛخٝثٝافعا٤فچك٥ٍٕطٞع٤ٙٝا٘طغ٢زضز٥٘ب، ثب

ٞسفٕٙسؾبظ٢ ا٤طاٖ، اغّتا٘طغ٢زض الشهبز٢ٔهط ا٘طغ٢زض ٤بضا٘ٝا٘طغ٢ٚثرهٛلػسْوبضا٣٤ف٣ٙٚ

اؾز ٚض٢ا٘طغ٢ث٤ٝهضطٚضرسجس٤ُقسٜأطٚظٜٔس٤ط٤زٔهط ا٘طغ٢ٚثبتثطزٖثٟطٜ،نٙب٤غٚسد٥ٟعار

ٞب٢ٔٙبؾتزاضز زض٥ٕٞٗضاؾشب،دب٤فٚٔس٤ط٤زٔهط ا٘طغ٢زضٞطنٙؼز٥٘بظثٝٔؼ٥بضٞبٚقبذم

ا٤ زض ٔبزٜ عجك ثط ضاؾشب ٗ11 ا٘طغ٢"لبٖ٘ٛ ا٢ٍِٛٔهط  زِٚزٔٛظفاؾزثٝ"انالح اػٕبَ، ٔٙظٛض

ٔٙغم٣نطفٝ ٚخ٣٤ٛ، ٔؼ٥بضٞب سس٤ٚٗ ٚ س٥ٟٝ ثٝ ٘ؿجز ظ٤ؿز، ٔح٥ظ اظ حفبظز ٚ ا٘طغ٢ ٔهط  وطزٖ

س،ْٕ٘ب٤وٙٙسٜا٘طغ٢،الساب٢ٔهط ٞٔكرهبرف٣ٙٔطسجظثبٔهط ا٘طغ٢زضسد٥ٟعار،فطا٤ٙسٞبٚؾ٥ؿشٓ

ٞبّٔعْثٝ،فطا٤ٙسٞبٚؾ٥ؿشٓٙٙسٌبٖٚٚاضزوٙٙسٌبٖا٤ٗسد٥ٟعاروٙٙسٌبٖ،س٥ِٛسوسطس٥ج٣وٝو٥ّٝٔهط ثٝ

ا٢ٔشكىُاظٕ٘ب٤ٙسٌبٖٚظاضر٘فز،ضػب٤زا٤ٗٔكرهبرٚٔؼ٥بضٞبثبقٙس ٔؼ٥بضٞب٢ٔصوٛضسٛؾظو٥ٕشٝ

ثط٘بٔٝ ٔؼبٚ٘ز ٥٘طٚ، ض٥٤ؽخٕٚظاضر ضاٞجطز٢ ٘ظبضر ٚ ؾبظٔبٖض٤ع٢ ا٤طاٖ، اؾشب٘ساضز ٣ّٔ ؾبظٔبٖ ٟٛض،

قٛز حفبظزٔح٥ظظ٤ؿزٚٚظاضسرب٘ٝش٤طثظسس٣ٔٗ٤ٚ

 ٔٛضخ اؾشب٘ساضز ػب٣ِ قٛضا٢ ز٥ٔٚٗ ٚ ٤ىهس ٔهٛثبر ثطاؾبؼ سه٤ٛت35/33/1381ٕٞچ٥ٙٗ اظ دؽ

 و٥ٕشٝ زض ٔطثٛعٝ أصوٛضاؾشب٘ساضزٞب٢ ا٤ٗ آ٥٤ٗؾشب٘ساضز، عجك فٛقثط لبٖ٘ٛ اخطا٣٤ ٕٞب٘ٙسا٘بٔٝ ِصوط

اؾشب٘ساضزٞب٢اخجبض٢سٛؾظؾبظٔب٣ّٖٔاؾشب٘ساضزا٤طاٖاخطاذٛاٞسقس 

اوؿ٥سوطثٗٚزؾشٛضاِؼُٕٔهط ؾٛذز،سؼ٥٥ٗٔؼ٥بضا٘شكبضز٢-ٔٛسٛضؾ٥ىّزٞب"ضزأٛضٛعا٤ٗاؾشب٘س

اوؿ٥سوطثٗ،٥ٔعاٖا٢ز٢ثبقس ا٤ٗاؾشب٘ساضزخعئ٥برٔطثٛطثٝٔؼ٥بضا٘شكبضٌبظٌّرب٣ٔٝ٘"ثطچؿتا٘طغ٢

ٕ٘ب٤سسبظ٥ٔٙٝاخطا٤٢ىٙٛاذزآٖزضث٥ب٣ٖٔضاثطا٢ٔٛسٛضؾ٥ىّشٟبا٘طغ٢ٔهط ؾٛذزٚاِهبقثطچؿت

ثبقسٚاوؿ٥سوطثٗث٥ب٣٘اظ٥ٔعأٖهط ؾٛذز٤٣ٔس ا٘شكبضٌبظز٢نٙؼزٔٛسٛضؾ٥ىّزوكٛضفطاٞٓآ

 ٚ ٔؼ٥بض سؼ٥٥ٗ ٚ زاضز ؾٛذز ٔهط  ثب ٔؿشم٥ٓ ٔشٙبؾتثطچؿتضاثغٝ ٌبظ ا٤ٗ ا٘شكبض ثطحؿت ٌصاض٢

ثبقس ٌصاض٢ٔهط ؾٛذز٣ٔثطچؿت

 اؾشب٘ساضز ػٙٛاٖ ثٝ اؾشب٘ساضز ا٤ٗ وطثٗ اوؿ٥س ز٢ ا٘شكبض ٔؼ٥بض ٚ ثبزؾشٛضاِؼُٕ ٕٞطاٜ ا٘طغ٢ ثطچؿت

ثٝوبض٣ٔضٚز 6789اؾشب٘ساضز٣ّٔا٤طاٖثٝقٕبضٜ
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 هصرف ظَخت ،  -هَتَرظيىلت ّا
 اوعيذ ورتي ٍ دظتَرالؼول ترچعة اًرشي تؼييي هؼيار اًتؽار دي

 ٍ داهٌِ وارترد ّذف  4

زؾشٛضاِؼُٕاضا٤ٝٚ،٥ٔعأٖهط ؾٛذزا٘شكبضز٢اوؿ٥سوطثٗسؼ٥٥ٗٔؼ٥بض،ٞس اظسس٤ٚٗا٤ٗاؾشب٘ساضز

٥ٔۀعا٥ٌٖۀط٢ٚسؼ٥ۀ٥ٗعجكا٤ٗاؾشب٘ساضزدۀؽاظا٘ۀساظٜثبقس ٣ٔٞبثطچؿتا٘طغ٢ا٘ٛاعٔٛسٛضؾ٥ىّزس٥ٟٝ

ا٘شكبضز٢ٚسغبثكس٥ِٛس،٥ٔعأٖهط ؾٛذزٔٛسٛضؾ٥ىّززضٔطاحُسأ٥٤س٘ٛعا٘شكبضز٢اوؿ٥سوطثٗٚ

سٛضؾۀ٥ىّزٔٛا٘ۀطغ٢ٔغبثمززازٜقسٜسبثطٔجٙب٢آٖضسجۀٝثٙس٢ثطچؿتٞب٢ثبظٜثبٔحسٚزٜاوؿ٥سوطثٗ

ٔكرمقٛز 

)ٔغۀبثكسؼط٤ۀفL3eٌطٜٚا٢زٚچطخثبلٛا٢ٔحطوٝاحشطاقخطلٝٞب٢ب٘ساضززضٔٛضزٔٛسٛضؾ٥ىّزا٤ٗاؾش

ضٚز زضٔطاحُسأ٥٤س٘ٛعٚسغبثكس٥ِٛسثٝوبض٣ٔٚٚاضزاس٣س٥ِٛس٢(7558اؾشب٘ساضز٣ّٔ

ثٝوبض٣ٕ٘ضٚز ٞب٢وبضوطزٜٔٛضزٔٛسٛضؾ٥ىّزا٤ٗاؾشب٘ساضززض

 هراجغ الساهي  2

اؾز ثس٤ٗقسٜزازٜاضخبعٞبآٖث٣ّٔٝاؾشب٘ساضزا٤ٗٔشٗزضوٝاؾزٔمطضاس٣حب٢ٚظ٤طاِعا٣ٔٔساضن

قٛز ٣ٔٔحؿٛةا٤طا٣ّٖٔاؾشب٘ساضزا٤ٗاظخعئ٣ٔمطضارآٖسطس٥ت

آٖثؼس٢سدس٤س٘ظطٞب٢ٚٞبانالح٥ٝثبقس،قسٜزازٜاضخبعا٘شكبضسبض٤دشوطثبٔسضو٣ثٝوٝنٛضس٣زض

قسٜاؾز،زازٜاضخبعٞبآٖثٝا٘شكبضسبض٤دشوطثسٖٚوٝٔساضو٣ٔٛضز٥٘ؿز زضاؾشب٘ساضزا٤ٗٔٛضز٘ظط

 اؾز ٘ظطٔٛضزآٟ٘بثؼس٢ٞب٢انالح٥ٝٚسدس٤س٘ظطآذط٤ٕٗٞٛاضٜ

:اؾزاِعا٣ٔاؾشب٘ساضزا٤ٗثطا٢ظ٤طٔطاخغاظاؾشفبزٜ

اؾۀشب٘ساضزسب٥٤ۀس٘ۀٛعٚضٚـ-ٔٛسٛضٌبظ٢ٚٔٛسٛضؾۀ٥ىّز،7558اؾشب٘ساضز٣ّٔا٤طاٖقٕبض2-4ٜ

اخطا٣٤

ٝ،6789اؾشب٘ساضز٣ّٔا٤طاٖقۀٕبض2-2ٜ ٞۀب٢ضٚـ-ٌبظٞۀب٢آت٤ٙۀسٜذطٚخۀ٣اظلۀٛا٢ٔحطوۀ

 ٥ٌط٢ا٘ساظٜ

لٛا٢ٔحطوٝٞب٢آظٖٔٛضٚـ-سٛاٖذبِم،6653اؾشب٘ساضز٣ّٔا٤طاٖقٕبض2-9ٜ

 ٞبٚاثؼبزخطْ-ؾ٥ىّزضٔٛسٛضٌبظ٢ٚٔٛسٛ،8314اؾشب٘ساضز٣ّٔا٤طاٖقٕبض2-1ٜ

ٞب٢قٙبؾب٣٤دالن-ٔٛسٛضٌبظ٢ٚٔٛسٛضؾ٥ىّز،8317اؾشب٘ساضز٣ّٔا٤طاٖقٕبض2-5ٜ

2-6 Regulation (EU) No 168/2013: on the approval and market surveillance of two- or 

three-wheel vehicles  
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 اصطالحات ٍ تؼاريف  9

 :ضٚزسؼبض٤فظ٤طثٝوبض٣ٔثبزضا٤ٗاؾشب٘ساضز،انغالحبر

9-4   

 هَتَرظيىلت
motorcycle  

قٛز وٝثطا٢حطوززضخبزٜزض٘ظطٌطفش٣ٔٝؾٝچطخ٢ٔٛسٛض٢ز٤ٚب٘م٥ّٝػجبضراؾزاظٞطٚؾ٥ّٝ

9-2   

 ظازًذُ هَتَرظيىلت

manufacturer  

٤هقرم٤بؾبظٔبٖوٝٔؿئ٥ِٛزو٥ّٝٔٛاضزفطآ٤ٙسسب٥٤س٘ٛعٚاع٥ٕٙبٖاظسغبثكس٥ِٛسضازضثطاثطٔطاخۀغ

ش٤هالحزاضز 

9-9   

 هَتَرظيىلت گرٍُ

motorcycle category  

 قٛز٣ٔٔكرما٤ٗاؾشب٘ساضزعجمٝثٙس٢ٚاِفٌطٜٚٞطٔٛسٛضؾ٥ىّزٔغبثكثبد٥ٛؾز

9-1   

 E) (اًتؽار دي اوعيذ ورتي 

CO2 Emission 

وۀٝزض٤ۀهؾۀ٥ىُضا٘ٙۀس٣ٌٔكۀرمثطاؾۀبؼٔٛسٛضؾ٥ىّز٘ٛعثطا٤٢ه٥ٔعاٖا٘شكبضز٢اوؿ٥سوطثٗ

ا٘ساظ٥ٌٜط٢قسٜاؾز 6789اؾشب٘ساضز٣ّٔا٤طاٖثٝقٕبضٜ

9-5   

 دي اوعيذ ورتي هؼيار 

CO2 criteria 

ٔجٙب٣٤ثطا٢ضسجٝثٙس٢ٔٛسٛضؾ٥ىّزٞبثطاؾبؼا٘شكبضز٢اوؿ٥سوطث٣ٔٗثبقۀسوۀٝثۀبزض٘ظۀطٌۀطفشٗ

٘ؿجزسٛاٖثٝخطْآٟ٘بٔحبؾج٣ٌٔٝطزز 









3 
 

9-6   

 هَتَرظيىلتتٌذي  تازُ

motorcycle labeling  

Aثۀبظٜزضاوؿ٥سوطثٗٔؼ٥بضز٢ ثطاؾبؼوٝٔٛسٛضؾ٥ىّزثطا٢ٞط٥ٔعاٖا٘شكبضز٢اوؿ٥سوطثٗثٙس٢ثبظٜ

ضسجٝثٙس٣ٔ٢ٌطزز Gسب

9-7   

 اًرشي ترچعة

energy labeling  

ٔهۀط ؾۀٛذزٚضسجۀٝا٘شكۀبضز٢اوؿۀ٥سوۀطثٗٞۀطحۀب٢ٚاعالػۀبس٣اؾۀزوۀٝا٘طغ٢ثطچؿتٔهط 

ٔٛسٛضؾ٥ىّزضأكرمٕ٘ٛزٜٚخٟزاعۀالعٔهۀط وٙٙۀسٌبٖثۀطض٢ٚٔٛسٛضؾۀ٥ىّز٘هۀتٔۀ٣ٌۀطزز 

ض٢ٚثطچؿتثب٤سثٝنٛضرذٛا٘بٚٚاضحثبقس اعالػبرٔٙسضجثط

9-8   

 تأييذ ًَع 

type approval (TA) 

ٔٛختآٖٔطاخغش٤هالحدؽاظع٣ٔطاحُٔطثٛعٌٝٛا٣ٔ٣ٞزٞۀسوۀ٤ٝۀهٚؾۀ٥ّٝثٝضٚـاخطا٣٤وٝ

٘سٜ٘م٥ّٝاِعأبرف٣ٙسؼ٥٥ٗقسٜزضا٤ٗاؾشب٘ساضزضاسب٥ٕٔٗ٘ٛزٜٚثطضؾ٣ا٘دبْقسٜنحززازٜٞب٢ؾۀبظ

ضاسب٥٤س٣ٕٔ٘ب٤س 7558عجكاؾشب٘ساضز

 9-9   

 تطاتك تَليذ 

conformity of production (COP) 

ٔٛختآٖٔطاخغش٤هالحدؽاظع٣ٔطاحُٔطثٛعٌٝٛا٣ٔ٣ٞزٞۀسوۀ٤ٝۀهٚؾۀ٥ّٝثٝضٚـاخطا٣٤وٝ

٘م٥ّٝزاضا٢ٌٛا٣ٞسب٥٤س٘ٛعثباِعأبرف٣ٙسؼ٥٥ٗقسٜزضا٤ٗاؾشب٘ساضزٔغبثمززاضز 

ٔٙدطا٘شكبضز٢اوؿ٥سوطثٗزضٔمب٤ؿٝثبسب٥٤س٘ٛع٤هٔحه٥َٔٛعاٖسغبثكس٥ِٛسٞب٢زضآظٖٔٛزضنٛضس٣وٝ-يادآٍري

ٔطاحُٔطثٛطثطا٢انالحٌٛا٣ٞسب٥٤س٘ٛعٚثطچؿتا٘طغ٢ثب٤سا٘دبْدص٤طز تظْث٤ٝهثبظٌٜطزز،ث٥فاظثٝخبثدب٣٤

لطاض٥ٌطز  GسبAشوطاؾززضٞطنٛضر٥ٔعاٖا٘شكبضز٢اوؿ٥سوطث٤ٗه٘ٛعٔٛسٛضؾ٥ىّز٣ٔثب٤ؿززضثبظٜ

9-41 

 حجن هَتَر

engine capacity  

ٔٛسٛضٕٞبٖحدٓخبضٚةقسٜثٛاؾغٝحطوزد٥ؿشٖٛاظ٘مغٝٔطيدبئ٥ٗسب٘مغٝٔطيثبت٣ٔثبقسحدٓ

وٝٔغبثكفطَٔٛظ٤طٔحبؾج٣ٌٔٝطزز:
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وٝزضآٖ:

Vحدٓٔٛسٛضثطحؿتؾ٣ؾ٣:

Dلغطد٥ؿشٖٛثطحؿت٥ّ٥ٕٔشط:

Sثطحؿت٥ّ٥ٕٔشطد٥ؿشٖٛؼ:وٛض

سٛؾظؾبظ٘سٜثٝٔطخغش٤هالحاضائ٣ٌٔٝطزز 7558ثبد٥ٛؾزةاؾشب٘ساضزٚٔغبثك

9-44 

 پاراهتر هؽخصِ  
characteristic parameter 

ػجبضراؾزاظ٘ؿجزحساوثطسٛاٖلٛا٢ٔحطوٝثٝخطْذبِما٘ساظ٥ٌٜط٢قسٜٔٛسٛضؾ٥ىّزوٝثطحؿۀت

 و٥ّٛٚارثطو٥ٌّٛطْٔحبؾج٣ٌٔٝطزز

α (kw/kg)=
         

        
 

9-42 

 (VDS)تَصيف وٌٌذُ خَدرٍ 

Vehicle Descriptor Section 

 ثٝآٖاقبضٜقسٜاؾز 8317اؾشب٘ساضزوٝزضقٕبضٜقبؾ٣ضاقب٣ُٔٔقٛز9سب4وبضاوشطٞب٢

 ّاي آزهَى رٍغ 1

 هيساى اًتؽار دي اوعيذ ورتي ٍ گيري هصرف ظَخت آزهَى اًذازُ   1-4

ٔٛسٛضؾ٥ىّزثۀطاؾۀبؼضٚـٚآت٤ٙسٜٞب٢ظ٤ؿزٔح٥غ٥ٔ٣عاٖا٘شكبضز٢اوؿ٥سوطثٗ،ٔهط ؾٛذز

ٌطزز ٥ٌط٣ٔ٢ا٘ساظٜٔحبؾج6789ٚٝاضائٝقسٜزضاؾشب٘ساضز٣ّٔا٤طاٖثٝقٕبضٜ

 لَاي هحروِ خالص گيري حذاوثر تَاى آزهَى اًذازُ   1-2

٥ٌۀط٢ٌٚۀعاضـا٘ۀساظ6653ٜلٛا٢ٔحطوٝثطاؾبؼاؾشب٘ساضزّٔۀ٣ا٤ۀطاٖثۀٝقۀٕبضٜذبِمحساوثطسٛاٖ

ٌطزز ٣ٔ

 آزهَى اًذازُ گيري جرم خالص   1-9

ٌطزز ٌٚعاضـ٣ٔا٘ساظ٥ٌٜط8314٢ثطاؾبؼاؾشب٘ساضز٣ّٔا٤طاٖثٝقٕبضٜخطْذبِمٔٛسٛضؾ٥ىّز
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 اًرشي تٌذي ترچعة هؼيار ٍ تازُتؼييي   5

 اًتؽار دي اوعيذ ورتيهمادير ٍ الساهات تؼييي هؼيار    5-4

1ٔؼ٥بضا٘شكبضز٢اوؿ٥سوطثٗثطاؾبؼٔسَؾ٥ؿشٓؾٛذزضؾب٣٘وبضثطاسٛض٢ٚا٘ػوشٛض٢زضا٤ٗاؾشب٘ساضز

ٌطزز ٣ٔسؼ٥٥ٗثٝقطحش٤ُ

ّاي وارتراتَري هَتَرظيىلت اًتؽار دي اوعيذ ورتيتؼييي هؼيار 5-4-4

دۀبضأشطثۀطاؾۀبؼثبؾ٥ؿۀشٓؾۀٛذزضؾۀب٣٘وۀبضثطاسٛض٢ٞب٢ٔٛسٛضؾ٥ىّزا٘شكبضز٢اوؿ٥سوطثٗٔؼ٥بض

سؼ٣ٔٗ٥٥قٛز 1ؾٝزٚضٜثهٛضرخسَٚثطا٢ٞطٌطٜٚزضٔكرهٝ

 ّاي وارتراتَري هَتَرظيىلتاوعيذ ورتي  رٍاتط هؼيار اًتؽار دي  -4جذٍل 

 L3eگرٍُ ًعثت تَاى تِ جرم ترحعة 

 ّاي وارتراتَري هَتَرظيىلت L3e- A1 گرٍُ L3e- A2 گرٍُ

 α+33.6×138.3= معيار    α+32.6×215.2= معيار   
 هرحلِ اٍل

 94/16/95تا  14/42/91از 

 α+32.3×138.3= معيار    α+31.9×215.2= معيار   
 هرحلِ دٍم

 94/16/96تا  14/17/95از 

 α+30.9×138.3= معيار    α+31.3×215.2= معيار   
 هرحلِ ظَم

 تِ تؼذ  14/17/96از 

ّاي اًصوتَري هَتَرظيىلت اًتؽار دي اوعيذ ورتيتؼييي هؼيار 5-4-2

دبضأشطٔكرهٝثطاؾبؼٞب٢ثبؾ٥ؿشٓؾٛذزضؾب٣٘ا٘ػوشٛض٢ٔؼ٥بضا٘شكبضز٢اوؿ٥سوطثٗٔٛسٛضؾ٥ىّز

سؼ٣ٔٗ٥٥قٛز 2زٚضٜثهٛضرخسَٚزٚزضثطا٢ٞطٌطٜٚ

 L3eًعثت تَاى تِ جرم گرٍُ ترحعة  اًصوتَريهَتَرظيىلتْاي اوعيذ ورتي  رٍاتط هؼيار اًتؽار دي - 2جذٍل 

 هَتَرظيىلتْاي اًصوتَري L3e- A1 گرٍُ L3e- A2 گرٍُ

 α+50.4×138.3= معيار    α+63.8×117.0= معيار   
 هرحلِ اٍل

 94/16/96تا  14/42/91از 

 α+45.9×138.3= معيار    α+59.9×117.0= معيار   
 هرحلِ دٍم

 تِ تؼذ 14/17/96از 

 

                                                 
1Fuel Injectionؾ٥ؿشٓسعض٤كؾٛذزاِىشط٥٘ٚى٣:(EFI)ٝوٝٔدٟعثECUٚاحسدطزاظقٍط(ٚؾٙؿٛضٞب٢تظْ،دٕخٚ٘بظَسعض٤كؾٛذز(

ثبقس ٣ٔ
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ٞبٔدسزا٣ٔثب٤ؿۀزثطاؾۀبؼآذۀط٤ٗدؽاظدب٤بٖٔطحّٝإَٚٚٞعٔبٖثبقطٚعٔطحّٝزْٚ،ضسجٝٔٛسٛضؾ٥ىّز-4يادآٍري 

٘شب٤حآظٖٔٛٔحبؾجٌٝطزز 

٘شب٤ححبنۀُاظا٘ۀساظ٥ٌٜۀط٥ٔ٢ۀعاٖ،زضٞطزٚضٜاظاخطا٢اؾشب٘ساضزA3ٌطٜٚٔٛسٛضؾ٥ىّشٟب٢زضنٛضرس٥ِٛس-2يادآٍري 

 ا٘شكبضز٢اوؿ٥سوطثٗآٖزٚضٜثطا٢سؼ٥٥ٗٔؼ٥بضزٚض٤ٜبزٚضٜٞب٢ثؼس٢اؾشفبزٜذٛاٞسقس 

 اًتؽار دي اوعيذ ورتيتٌذي ترچعة  تازُ   5-2

 سؼ1ٗ٥٥٘ٛعٞط ثطا٢ اوؿ٥سوطثٗا٘شكبضز٢ٔؼ٥بض اؾبؼ ثطٔٛسٛضؾ٥ىّزٞبا٘شكبضز٢اوؿ٥سوطثٗثطچؿت

ثبلطاضزازٖ٘ؿجزسٛاٖثٝخطْٔٛسٛضؾ٥ىّززضضٚاثظشوطقسٜثطا٢ٔؼ٥بضا٤ٗسطس٥توٝٔمبز٤طثٝ.زق٣ٔٛ

٥ٌۀطز (لۀطاضٔۀD٣ضسج٥ٔٝب٣٘)ضسجٝقبذمثسؾزآٔسٜٚؾذؽٔؼ٥بضثٝػٙٛا1ٚ2ٖزضخساَٚٞطٌطٜٚ

(ٔكۀرمGسۀبAٞطثبظٜثۀب٤ىۀ٣اظقبذهۀٟب٢)طززٌٚسؼ3٣ٔٗ٥٥ز٤ٍطعجكخسَٚٞب٢ضسجٝٔحسٚزٜ

قٛز ٣ٔ

 ّا هَتَرظيىلت اوعيذ ورتي اًتؽار ديتٌذي  تازُ - 9جذٍل 

 رتثِ هحذٍدُ

 Aاوؿ٥سوطثٗٔٛسٛضؾ٥ىّزا٘شكبضز٢≤ٔؼ٥بض(13ٔؼ٥بضٟٔٙب٢)%

Bٔؼ٥بض(13ٔؼ٥بضٟٔٙب٢)%<اوؿ٥سوطثٗٔٛسٛضؾ٥ىّزا٘شكبضز٢≤ٔؼ٥بض(6ٔؼ٥بضٟٔٙب٢)%

Cٔؼ٥بض(6ٔؼ٥بضٟٔٙب٢)%<اوؿ٥سوطثٗٔٛسٛضؾ٥ىّزا٘شكبضز٢≤ٔؼ٥بض(2ٔؼ٥بضٟٔٙب٢)%

Dٔؼ٥بض(2ٔؼ٥بضٟٔٙب٢)%<اوؿ٥سوطثٗٔٛسٛضؾ٥ىّزا٘شكبضز٢≤ٔؼ٥بض(2ػالٜٚ)%ٔؼ٥بضثٝ

Eٔؼ٥بض(2ػالٜٚ)%ٔؼ٥بضثٝ<اوؿ٥سوطثٗٔٛسٛضؾ٥ىّزا٘شكبضز٢≤ٔؼ٥بض(6ػالٜٚ)%ٔؼ٥بضثٝ

Fٔؼ٥بض(6ػالٜٚ)%ٔؼ٥بضثٝ<اوؿ٥سوطثٗٔٛسٛضؾ٥ىّزا٘شكبضز٢≤ٔؼ٥بض(13ػالٜٚ)%ٔؼ٥بضثٝ

Gٔؼ٥بض(13ػالٜٚ)%ٔؼ٥بضثٝ<اوؿ٥سوطثٗٔٛسٛضؾ٥ىّزا٘شكبضز٢≤ٔؼ٥بض(14ػالٜٚ)%ٔؼ٥بضثٝ

 

 هَتَرظيىلتاًتؽار دي اوعيذ ورتي ترچعة                6 

 اتؼاد تر چعة   6-4

ثبقٙس ثبقس اػساززازٜقسٜزضقىُثطحؿت٥ّ٥ٕٔشط٣ٔ"1قىُ"اثؼبزثطچؿتثب٤سٔغبثك

                                                 
1Type 
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هَتَرظيىلت اتؼاد در يه ًوًَِ ترچعة -4ؼىل 

 رًگْاي هَرد اظتفادُ   6-2

CMYKًضً٘ٞب٢ٔٛضزاؾشفبزٜثطض٢ٚثطچؿتثطاؾبؼضً٘ثٙس٢ ٞۀب٢آثۀ٣ثباؾشفبزٜاظسطو٥تض٘ۀ

س ثبق4٣ٔٚؾ٥ب3ٜ،ظضز2،ؾطخآث1٣ضٚقٗ

ثطا٢ٔثبَ:

00 X0ٜ0ٚآث٣ضٚقٗ%0ث٣آ،ؾطخ%100،ظضز%0:ؾ٥ب%

                                                 
1Cyan 
2Magenta 
3Yellow 
4Black 
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70 X0ٜ70ٚآث٣ضٚقٗ%0ث٣آ،ؾطخ%100،ظضز%0:ؾ٥ب %

ىبٟ٘بثٝقطحظ٤طاؾز:وسضٍٟ٘ب٢د٥

A:X0X0 

B:70 X0

C:30X0  

D:00 X0

E:03 X0

F:07X0  

G:0XX0

قٛ٘س ثٝضً٘ؾ٥بٜاضا٣ٔٝ٤٘ٝظ٥ٔٙٝوُثطچؿتؾف٥س،اعالػبرخعزضٔٛاضز٤هٚ

ثبقس 0XX0٣ٔٚ٘ٝوسضً٘ثطا٢اعالػبرٔٛاضز٤ه

ٔطاخغقٛز ثطا٢اعالػبرث٥كشطثٝٔثبَاضائٝقسٜزضد٥ٛؾزة

 هَارد هٌذرج تر رٍي ترچعة  6-9

ا٘س،ثٝنٛضرظ٤طٔؼطف٣ٔكرمقس19ٜسب1ٞب٢قىُزٚوٝثبقٕبضٜٞب٢ٞط٤هاظثرف6-9-4

قٛ٘س ٣ٔ

ػٙٛاٖثطچؿت؛ -1

 ؛اؾشب٘ساضز)ا٘طغ٢(٘كبٖ -2

 ؛سبض٤داخطا -3

؛قٕبضٜاؾشب٘ساضز -4

؛ؾبظ٘سٜ -5

؛٘بْسدبض٢ -6

 ؛ٌطٜٚ -7

؛ثطحؿتو٥ّٛٚارذطٚخ٣اظلٛا٢ٔحطوٝذبِمحساوثطسٛاٖ -8

؛ثطحؿت٥ِشطثطنسو٥ّٛٔشطٔهط ؾٛذزػسز -9

13- VDS:زض(َ٘ٛع،ٌٛ٘ٝٚٔسVIN)؛8317ٔغبثكثباؾشب٘ساضزٔٛسٛضؾ٥ىّز 

 ؛ثطحؿتو٥ّٛٚارثٝو٥ٌّٛطْ٘ؿجزسٛاٖثٝخطْ -11
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؛(1ٚ2ٔحبؾجٝقسٜاظخساَٚ)طو٥ّٛٔشطٌطْثثطحؿتٔؼ٥بضا٘شكبضز٢اوؿ٥سوطثٗ -12

 ؛ٚضسجٝٔٛسٛضؾ٥ىّزطو٥ّٛٔشطٌطْثثطحؿتٔٛسٛضؾ٥ىّز٥ٔعاٖا٘شكبضز٢اوؿ٥سوطثٗ -13

 ؛ا٘شكبضز٢اوؿ٥سوطثٗثبظٜثٙس٢ٔؼ٥بض -14

 ؛ثطحؿتؾ٣ؾ٣دٓٔٛسٛضح -15

؛ؾغحآت٤ٙس٣ٌ -16

)ٔؼبزَٔشٛؾظٔهط ؾٛذزؾۀب٥ِب٤ٝ٘ۀهو٥ّٛٔشطثطحؿت٥ِشط15333ٔهط ؾٛذززض -17

 ؛ٔٛسٛضؾ٥ىّز(

)ٔؼبزَٔشٛؾظا٘شكبضز٢اوؿۀ٥س؛ٌطْحؿتو٥ّٛٔشطثط15333ا٘شكبضز٢اوؿ٥سوطثٗزض -18

 ؛وطثٗؾب٥ِب٤ٝ٘هٔٛسٛضؾ٥ىّز(

 ؛ٚؾبظٔب٣ّٖٔاؾشب٘ساضزآزضؼٚةؾب٤زقطوزث٥ٟٙٝؾبظ٢ٔهط ؾٛذز -19

 
 هَارد هٌذرج در ترچعة -2ؼىل 
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 اًرشي هحل ًصة ترچعة  6-1

ثطحؿتقىُظبٞط٢ٔٛسٛضؾۀ٥ىّزٚٔحۀُلطاض٥ٌۀط٢ثۀبنثٙۀع٤ٗزض٤ىۀ٣اظزٚا٘طغ٢ثطچؿتٔهط 

ٔٛلؼ٥زظ٤طاِهبق٣ٌٔطزز:

ٞب٣٤وٝثبنثٙع٤ٗآٟ٘بزضخ٢ّٛٔٛسٛضلطاضزاضزثطچؿتثطض٢ٚثبنٚزضزضآٖزؾشٝاظٔٛسٛضؾ٥ىّز-1

لؿٕزدبئ٣ٙ٥زضةثبنثٙع٤ٗ٘هت٣ٔقٛز 

طاضٌطفشٝثطچؿتثطض٢ٚوٝثبنثٙع٤ٗآٟ٘بزضظ٤طظ٤ٗٔٛسٛضؾ٥ىّزلٞب٣٤ؾ٥ىّزٔٛسٛضزضآٖزؾشٝاظ-2

٣وٝز٤سوبف٣زاقشٝثبقس٘هت٥ٔكٛز ثس٘ٝخ٣٤ّٛٔٛسٛضؾ٥ىّزٚزضخب٤



 جٌط ترچعة 6-5

خٙؽثطچؿتاظآ٘دبئ٥ىٝثطچؿتٔٛسٛضؾ٥ىّززضثؼض٣اظٕ٘ٛ٘ٝٞبزضٔدبٚضرثبنثٙع٤ٗلطاض٥ٌ٣ٔطز

ٔغبثمزثبثبظضؾ٣ٚؾب٥٤سٖقسوٝزضثطاثطثٙع٤ٗٔمبْٚثبقسثٝعٛض٢وٌٝٛ٘ٝا٣٤ثبٝفآٖثب٤سث٤ٚبضٚو

ثب15ٝ٥٘ثب٥٘ٝٚؾب٥٤سٖٔدسزآٖثٝٔسر15آٖثبزؾزٚثٝوٕه٤هسىٝدبضچٝآغكشٝثٝآةثٝٔسر

اؾشفبزٜزضآظٖٔٛثب٤سحۀالَش٣ٔٛضزقٛز حالَ٘فثب٤هسىٝدبضچٝآغكشٝثٝحالَ٘فش٣ثطضؾ٣ٔ٣ز٤ٍط

آ٥ِفبس٥هٍٞعاٖثبقس 



 اًرشي هراحل الصاق ترچعة   6-6

ٌطزز ٞطٔٛسٛضؾ٥ىّزسؼ٥٥ٌٗطٜٚٔغبثكٔٙسضخبرد٥ٛؾزاِف6-6-4

ٞطٔٛسٛضؾ٥ىّززضٔهط ؾٛذز٥ٔٚعاٖا٘شكبضز٢اوؿ٥سوطثٗ)٥ٔعاٖآت٤ٙسٜٞب٢ٌبظ٢(6-6-2

٥ٌط٢ٌٚعاضـٌطزز ا٘ساظ1ٜ-5س٥ِٛس،ٔغبثكثٙسٔطاحُسأ٥٤س٘ٛعٚسغبثك

2-5حساوثطسٛاٖذطٚخ٣اظلٛا٢ٔحطوٝزضٔطاحُسأ٥٤س٘ۀٛعٚسغۀبثكس٥ِٛۀس،ٔغۀبثكثٙۀس  6-6-9

٥ٌط٢ٌٚعاضـٌطزز ا٘ساظٜ

٥ٌۀط٢ٚا٘ۀساظ3ٜ-5زضٔطاحُسأ٥٤س٘ٛعٚسغبثكس٥ِٛس،ٔغۀبثكثٙۀسخطْذبِمٔٛسٛضؾ٥ىّز6-6-1

ٌطزز ٌعاضـ

ثٝزؾزآٔس٥ٜٔعاٖز٢اوؿ٥سوطثٗٚثطاؾبؼ6ثٙس٢سؼ٥٥ٗقسٜزضثٙسٔغبثكٔؼ٥بضٚثبظٜ  6-6-5

(سؼ٥٥ٌٗطزز GسبAٔٛسٛضؾ٥ىّز)ا٘طغ٢ضسجٝ،5اظثٙس

لۀطاضٔؿۀئَٛش٤هۀالحس٥ٟۀٝقۀسٜٚزضاذش٥ۀبض1دؽاظسؼ٥٥ٗضسجٝثطچؿتٔغبثكثبقى6-6-6ُ

٥ٌطز ٣ٔ
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ا٘طغ٢سٛؾظٔؿئَٛش٤هالحٔغبثكا٤ٗاؾشب٘ساضزوٙشطَٚآظٖٔٛقسٜٚ٘ش٥دٝآظٖٔٛثطچؿت 6-6-7

ٌطزز نبزض٣ٔ

6-6-8 ٖ ثۀطض٢ٚو٥ّۀۀ4ٝ-6ؿۀتا٘ۀطغ٢ضأغۀۀبثكثۀبثٙۀسچ،ؾۀبظ٘سٜثطدۀؽاظسب٥٤ۀس٘ش٥دۀٝآظٔۀۀٛ

ٔٛسٛضؾ٥ىّزٞب٢س٥ِٛس٢زضٔطحّٝسب٥٤س٘ٛعٚسغبثكس٥ِٛس٘هت٣ٕٔ٘ب٤س 

ثٟشطٔٛضٛعٚضٚـٔحبؾجٝ،٤هٕ٘ٛ٘ٝثطچؿتا٘طغ٢ٔٛسٛضؾ٥ىّززضد٥ٛؾزةخٟززضن 6-6-9

اضائٝقسٜاؾز 
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 پيَظت الف

) اِعا٣ٔ(

 ّا  هَتَرظيىلتگرٍُ تٌذي 

سۀٛاٖثۀطٞۀبضأۀ٣و٥ّٝٔٛسٛضؾ٥ىّز EU Reg No. 168/2013اؾشب٘ساضزٔغبثكثبثطاؾبؼٔمطضارخس٤س

سمؿ٥ٓثٙس٢زل٥كسطاؾبؼسطو٥ج٣اظٔكرهبرف٣ٙ،اثؼبز٢ٚوبضثط٢ثهٛضرخسَٚظ٤طٚثهٛضروبٔالً

وۀٝاظٔمۀطضاراضٚدۀبئINSO 7558٣ٕ٘ٛز سفۀبٚرانۀ٣ّا٤ۀٗسمؿۀ٥ٓثٙۀس٢٘ؿۀجزثۀٝاؾۀشب٘ساضزلجّۀ٣

2002/24/ECٌطٟٚٞبثبزض٘ظطٌطفشٗٔكرهبرسٛاٖزضشوطخعئ٥برٚسؼط٤فظ٤طاؾشرطاجقسٜثٛزضا٣ٔ

ٞبزا٘ؿز ف٣ٙٚاثؼبز٢ٔٛسٛضؾ٥ىّز

  EU Reg No. 168/2013(تر اظاض اظتاًذارد L3eّا ) جذٍل گرٍُ تٌذي هَتَرظيىلت

 هؽخصات هؽترن ًام گرٍُ گرٍُ

L3e-A1 
ثبٔٛسٛضؾ٥ىّز

وبضا٣٤دب٥٤ٗ

 125ccٚحدٓٔٛسٛضوٛچىشطٔؿب٢ٚ

kwٚ 11حساوثطسٛاٖذبِموٛچىشطٔؿب٢ٚ

 kw/kg 0.1٘ؿجزسٛاٖثٝخطْوٛچىشطٔؿب٢ٚ

L3e-A2 
ثبٔٛسٛضؾ٥ىّز

ٔشٛؾظوبضا٣٤

ٚ kw 35حساوثطسٛاٖذبِموٛچىشطٔؿب٢ٚ

kw/kgٚ 0.2٘ؿجزسٛاٖثٝخطْوٛچىشطٔؿب٢ٚ

٘جبقس٣L3e-A1وٝٔٙغجكثبقطا٤ظٌطٜٚٔٛسٛضؾ٥ىّش

L3e-A3 
ثبٔٛسٛضؾ٥ىّز

 ثبتوبضا٣٤
 ؾبظٌبض٘جبقسL3e-A1ٚ,L3e-A2وٝثبقطا٤ظٌطٟٚٞب٢ٔٛسٛضؾ٥ىّش٣ٞط
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 بپيَظت 

) اعالػبس٣(

 تراي يه ًوًَِ فرضي رٍغ هحاظثِ هؼيار ٍ تىويل ترچعة اًرشي

اوؿۀ٥سوۀطثٗٚؾۀذؽثبزض٘ظطٌطفشٗٔكرهبرف٤٣ٙهزؾشٍبٜٔٛسٛضؾ٥ىّزفطض٣،ٔؼ٥بضا٘شكبضز٢

ثطچؿتا٘طغ٢ٔٛسٛضؾ٥ىّزثطا٢ثبظٜظٔب٣٘ٔطحّٝاَٚاؾشب٘ساضزثٝقطحظ٤طسؼ٣ٔٗ٥٥ٌطزز 

ٔكرهبرف٣ٙٔٛسٛضؾ٥ىّز:

 (7558د٥ٛؾزةاؾشب٘ساضز3٣ّٔ-1-3-4-1)ٔغبثكثبثٙسؾ٣ؾ125٣حدٓٔٛسٛض: -1

 ؾ٥ؿشٓؾٛذزضؾب٣٘:وبضثطاسٛض -2

ثطا٢آٖزؾشٝاظٔٛسٛضؾ٥ىّزٞب٣٤وٝزضٔطحّۀٝسب٥٤ۀس٘ۀٛع)و٥ّٛٚار6/7حساوثطسٛاٖذبِم: -3

نطفبخٟزضز-زٞٙسػسزحساوثطسٛاٖاثشساآظٖٔٛآت٤ٙسٜٞب٢ٌبظ٢ٚٔهط ؾٛذزضاا٘دب٣ْٔ

اؾۀشفبزٜٔۀ٣ٌۀطززثۀس7558٣ٟ٤د٥ٛؾزةاؾشب٘سازض7٣ّٔ-1-3-4-1اظثٙس-ٚدص٤طـآظٖٔٛ

٘ش٥دٝحبنُاظآظٖٔٛخٟزسؼ6653ٗ٥٥ٔغبثكثباؾشب٘ساضزٛاٖذبِماؾزدؽاظا٘دبْآظٖٔٛس

ثب٤ۀسٚلبٌٖ٘ٛطزوطزٖسب٤ۀهضلۀٓاػكۀبضاؾشفبزٜذٛاٞسقسٚثطچؿتا٘طغCO2٢ضسجٝا٘شكبض

 (ضػب٤زٌطزز

(8314)ٔغبثكثباؾشب٘ساضزو٥ٌّٛط95ْخطْذبِم: -4

٘شب٤حآظٖٔٛآت٤ٙسٞب٢ٌبظ٢)ٔهط ؾٛذز(:

 (6789)ٔغبثكثباؾشب٘ساضزو٥ّٛٔشط٥ِ133شطزض1:1/2ؾٛذزٔهط  -1

 (6789)ٔغبثكثباؾشب٘ساضزٌطْثطو٥ّٛٔشط٥ٔ2:53عاٖا٘شكبضز٢اوؿ٥سوطثٗ -2

ضٚـٔحبؾجٝٔؼ٥بضٚثبظٜثٙس٢ثطچؿتا٘طغ٢:

سؼ٥٥ٌٗطٜٚٔٛسٛضؾ٥ىّز:اثشسا٘ؿجزسٛاٖثٝخطْثبسمؿ٥ٓػسزحساوثطسٛاٖذبِمثطخطْذۀبِم -1

ٔحبؾجٌٝطز٤سٜٚؾذؽثبزاقۀشٗ٘ؿۀجزفۀٛق،ػۀسزحدۀٓٔٛسۀٛضٚحۀساوثطسۀٛاٖذۀبِمٌۀطٜٚ

ٔٛسٛضؾ٥ىّزٔغبثكثبخسَٚٔٙسضجزضد٥ٛؾزاِفسؼ٣ٔٗ٥٥ٌۀطزز ثۀطا٢ٔثۀبَاضائۀٝقۀسٌٜۀطٜٚ

L3e-A1سؼ٥٥ٗذٛاٞسقس  

        

                                                 
 ؾ٣ؾ٣،ػسزٔهط ؾٛذزسطو٥ج٣ٔٙظٛض٣ٌٔطزز153ٞب٢ثبحدٓٔٛسٛضثبتسطاظ زضذهٛلٔٛسٛضؾ٥ىّز1

 
 ؾ٣ؾ٥ٔ،٣عاٖا٘شكبضز٢اوؿ٥سوطثٗسطو٥ج٣ٔٙظٛض٣ٌٔطزز153ٞب٢ثبحدٓٔٛسٛضثبتسطاظزضذهٛلٔٛسٛضؾ٥ىّز2
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ٔؼ٥بضز٢اوؿ٥سوۀطثٗثۀٝضاحشۀ٣ٔحبؾۀجٝٔۀ1ٚ2٣ٔحبؾجٝٔؼ٥بض:ثباؾشفبزٜاظضٚاثظٔٙسضجزضخساَٚ

ٌۀطْثۀطو٥ّۀٛٔشط7/44(زضضاثغٝظ٤ط،ٔؼ٥بضثطاثطثۀب ٌطزز ثطا٢ٔثبَفٛقثبلطاضزازٖػسزسٛاٖثٝخطْ)

:ثسؾز٣ٔآ٤س

ٔؼ٥بض             3.6= 138.3*.08+33.6=44.7 

ٚزض٘ظۀطٌۀطفشٗزضنۀسٞب٥ٔ،٢عاٖا٘شكبضٕ٘ٛ٘ٝٔۀٛضز٘ظۀط:ثبزاقشٗػسزٔؼ٥بضضسجٝٔٛسٛضؾ٥ىّزسؼ٥٥ٗ -2

 آ٤س:ضسجٝا٘طغ٢ثٝقطحش٤ُثسؾز3٣ٔاػالْقسٜزضخسَٚ

133ػسزٔؼ٥بض(/ػسزٔؼ٥بض*–٥ٔعاٖزضنساذشال ثبٔؼ٥بض;)٥ٔعاٖا٘شكبضٕ٘ٛ٘ٝ

(       )

    
           

G٣ٔ ٥طزدؽضسجٝٔٛسٛضؾ٥ىّزٔٛضز٘ظطلطاضGٌ٣ٔزضثبظ8/11ٜ،زضنساذشال ٔؼ٥بض3ٔغبثكثبخسَٚ

ثبقس 

سى٥ُٕاعالػبرثطچؿت:و٥ّٝاعالػبرٔٛضز٥٘بظثطا٢سى٥ُٕثطچؿتزضٔطاحُلج٣ّٔحبؾجٝقسٜٚسٟٙب-3

)د٥ٕب٤فٔشٛؾظو٥ّٛٔشط15333وطثٗٚٔهط ؾٛذززضزٚػسزٔطثٛطث٥ٔٝعاٖا٘شكبضز٢اوؿ٥س

 ثٝنٛضرظ٤طٔحبؾج٣ٌٔٝطززٔٛسٛضؾ٥ىّززضع٤٣ىؿبَ(

9سب٥٘4عاظقٕبضٜقبؾ٣ٔٛسٛضؾ٥ىّزثٝضاحش٣اؾشرطاج٣ٌٔطزز)وبضاوشطٞبVDS٢حطٚ ٔطثٛطثٝ

ٔٛسٛضؾ٥ىّز(قٕبضٜقبؾ٣

15333(ضطةزضػسزgr;٥ٔعاٖا٘شكبضز٢اوؿ٥سوطثٗحبنُاظآظٖٔٛ)ّٛٔشط٥و15333زض(kgوطثٗ)س٥اوؿ٢ا٘شكبضز

1333و٥ّٛٔشطسمؿ٥ٓثط

(50*15000)/1000=750 kg 

ٚ

133سمؿ٥ٓثطّٛٔشط٥و15333عأٖهط ؾٛذزحبنُاظآظٖٔٛضطةزضػسز٥ٔ;ّٛٔشط٥و15333زض(litٔهط ؾٛذز)

(2.1*15000)/100=315 lit 

ثبلطاضزازٖاػسازثسؾزآٔسٜ)ثٙسٞب٢ثبت(زضثطچؿت،ٕ٘ٛ٘ٝسى٥ُٕقسٜظ٤طحبن٣ٌُٔطزز:
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