
45

قانون ریچ در صنعت تایر دنیا

EACh Regulation in Tire Industry
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مقدمه:.
و  مجوز  صدور  ارزیابی،  ثبت، 
محدودیت هایاستفاده از مواد شیمیایی 
 که به اختصار ریچ )REACh()2( نامیده
می شود، مجموعه الزام ها و قانون هایی ست 
که گردآوری و تدوین آن از سال 1998 
میالدی آغازشده و فاز نهایی آن برای 
ثبت مواد شیمیایی، از سوی تولیدکنندگان 
مواد اولیه، تا پایان سال 2018 میالدی 

مدت زمان  این  داشت.  خواهد  ادامه 
طوالنی، پیچیدگی های تدوین الزام های 
ریچ و مرحله های متفاوت اجرایی شدن 

آن را نشان می دهد.
هدف اصلی از اجرای قانون ریچ، 
محدود کردن استفاده از مواد شیمیایی 
زیان آور و جای گزینی آن ها با مواد کم خطر 
برای انسان و محیط زیست است. این 
قانون به طور مستقیم صنایع مرتبط با 
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مواد شیمیایی را تحت تأثیر قرار می دهد؛ بنابراین صنعت 
تایرسازی نیز به علت استفاده از مواد شیمیایی گوناگون 

موردتوجه مفاد این قانون قرار می گیرد.

ممنوعیت.های.ریچ.در.صنعت.تایر
تنها ماده ای که بر اساس قانون ریچ ممنوع شده و 
در صنعت تایر اهمیت دارد، هیدروکربن های آروماتیک چند 
حلقه ای )PAH()1( است اما باید توجه داشت که این ماده 
جزئی از روغن مصرفی برای تولید آمیزه های تایر است و 
به طور مستقیم جزو مواد اولیه ی مصرفی برای تولید تایر 
نیست )گویا به تازگی این ماده در انواعی از دوده ها نیز 
دیده شده که ممکن است به ممنوعیت برخی دوده ها منجر 
شود(. روغن ها به عنوان نرم کننده،  برای کاهش گرانروی 
آمیزه ی الستیکی و کمک به اختالط و فرایندپذیری بهتر 
استفاده می شوند. مطالعه ها حاکی از سمیت اندک روغن-های 
فاقد هیدروکربن های آروماتیک برای انسان و محیط آبی ست، 
درحالی که سمیت و خطر روغن های حاوی هیدروکربن های 

آروماتیک مشخص شده است.
PAH شامل 8 جزو می شود که اسامی آن ها عبارت است 

از: بنزو)آ(آنتراسین)2(، بنزو)آ(پرن)3(، بنزو)بی(فلوئورانتن)4(، 
بنزو)کا(فلوئورانتن)5(، کرایسن)6(، ایندنو)1،  2، 3 سی دی( پرن)7(، 
نفتالن)8(؛ و زمانی که در قانون ریچ صحبت از ممنوع بودن 
PAH می شود، منظور استفاده نکردن از تمامی این اجزاست. 

بر اساس این قانون مجموع مقدار بنزو)آ(پرن موجود در 
ترکیب های تایر نباید بیش از یک میلی گرم بر کیلوگرم، یا 
مجموع هشت ماده ی هیدروکربنی آروماتیک چندحلقه ای نباید 
بیش از 10 میلی گرم بر کیلوگرم باشد. روغن های موجود در 
بازار نیز وابسته به فرایند تولید و پاالیش تأمین کننده، حاوی 
درصد متفاوتی از PAH و اجزای آن هستند که برای انطباق 

با قانون ریچ مقدارهای آن ها باید کنترل شود.
نکته ی مهم دیگری که توجه به آن ضروری ست این است 
که برخی از مواد اولیه ی مصرفی در صنعت تایر نیز حاوی 
روغن هستند که مهم ترین آن ها عبارت اند از: گوگرد، دوده 
و انواع کائوچوی مصنوعی. با توجه به اطالعات داده برگ)9( 
این مواد، دیده می شود که تمامی مواد یادشده، حاوی درصد 
گوناگونی از روغن هستند؛ بنابراین زمانی که بر اساس 
استاندارد ISO21461، مقدارهای روغن آروماتیک اندازه گیری 
می شود، روغن موجود در سایر مواد اولیه ی استفاده شده 

برای تولید تایر را نیز در برمی گیرد.

روند.آینده.ی.قانون.ریچ
پس  از این که فرایند ثبت و تشکیل پرونده ی مواد شیمیایی 
از سوی تولیدکنندگان در وب گاه آژانس مواد شیمیایی 
اروپا )ECHA()10( انجام شد، گروه مسؤول برنامه ی اقدام 
)CoRAP()11( از راه ارتباط و مشورت با اعضای ارزیابی 
ECHA و هم چنین تولیدکنندگان مواد، وضعیت مواد شیمیایی 

ثبت شده در وب گاه ECHA را موردبررسی و ارزیابی قرار 
می دهند.

آخرین  مهلت ثبت مواد شیمیایی از سوی تأمین کنندگان در 
وب گاه ECHA و اقدام برای دریافت کد ریچ تا پایان سال 
2018 میالدی خواهد بود. پس از ثبت، ارزیابی انجام شده و 
وضعیت مواد اولیه تعیین می شود؛ به این معنا که درصورتی که 
خطرناک بودن و سرطان زایی مواد ثابت شود، ممنوعیت استفاده 
از آن ها اعالم  شود و درغیر این صورت، تأمین کنندگانی که اقدام 

به ثبت ماده کرده اند، موفق به دریافت کد ریچ شوند.
نام موادی که تا پایان مارس 2017 میالدی )فروردین 96( 
در وب گاه ECHA ثبت شده اند، منتشرشده است. درحال حاضر 
حدود 115 ماده ی شیمیایی به ثبت رسیده اند و در نوبت 
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ارزیابی و تعیین وضعیت هستند. دو ماده ی اکسیدروی و 
دوده که برای تولید تایر استفاده می شوند نیز برای ارزیابی 
و تعیین وضعیت در وب گاه ECHA ثبت شده اند که بر 
اساس اطالعات موجود در این وب گاه، برای اکسیدروی و 
دوده به ترتیب تا سال های 2018 و 2020 میالدی، تعیین 
وضعیت و نتیجه های ارزیابی منتشر خواهد شد؛ بنابراین 
درصورتی که خطرناک بودن و سرطان زایی این مواد اثبات 
شود، استفاده از آن ها با محدودیت هایی روبه رو خواهد شد 
که در این صورت احتماالً تنها اجازه ی استفاده از غلظت 
مشخصی از این مواد وجود خواهد داشت. درغیراین صورت 
باید به دنبال جای گزین هایی برای این مواد بود که البته بحث 
جای گزینی این مواد چندان دور از انتظار نیست، چه آن که 
به تازگی تأمین کنندگان گوناگون خبر از تولید دوده های سبز 
و فاقد روغن های آروماتیک و هم چنین تولید انواع اکسیدروی 
منطبق بر قانون ریچ و کمترین خطرهای زیست محیطی 

می دهند.

)1()ETRMA(.نقش.انجمن.تولیدکنندگان.الستیک.و.تایر.اروپا
انجمن تولیدکنندگان الستیک و تایر اروپا موظف است 
وضعیت انطباق تمامی تایرهایی که در اروپا تولیدشده یا 
وارد می شوند را با قانون های و الزام های اروپا بررسی کند. 
ازاین رو بررسی وضعیت انطباق با الزام ریچ نیز به عهده ی 
ETRMA است. برای 110 تایر از 45 برند گوناگون، 

وضعیت انطباق با الزام ریچ توسط ETRMA بررسی و 
گزارش مربوط به آن منتشر شد. نتیجه ها نشان می دهد که 
تمامی تایرهایی که در اتحادیه اروپا تولیدشده اند، منطبق بر 
الزام ریچ هستند. از میان واردکنندگان تایر به کشورهای 
عضو اتحادیه ی اروپا )درمجموع 7 کشور خارج از اتحادیه ی 
اروپا( نیز محصوالت 6 کشور منطبق بر الزام ریچ بوده اند. 
اسامی کشورهای واردکننده ی تایر به اروپا عبارت است از: 

چین، ژاپن، اندونزی، کره ی جنوبی، تایوان و تایلند. دراین 
میان تنها محصول برخی از تایرسازان چینی منطبق بر الزام 
ریچ نبوده است. اطالعات تایرهای نامنطبق با الزام ریچ در 

جدول )1( نشان داده شده است.

جدول 1- اطالعات تایرهای نامنطبق با الزام ریچ در بررسی های 

ETRMA )سال 2011 میالدی(

نتیجه های بررسی توسط ETRMA نشان می دهد که تمامی 
تایرسازان اروپایی از سال 2011 میالدی به بعد، محصوالت 
خود را منطبق بر الزام ریچ تولید کرده اند. از طرف دیگر 
تمامی واردکنندگان غیراروپایی )بجز چین( نیز این الزام را 
در محصوالت خود رعایت کرده اند. البته این موضوع بدان 
معنا نیست که تمامی محصوالت تایرسازان چینی، منطبق بر 
الزام ریچ نیست؛ بلکه تنها تعدادی از تایرهای چینی که وارد 
اروپا شده اند، منطبق با الزام ریچ نبوده اند. این اطالعات مهم 
نشان می دهد که تایرسازان چینی امکان انطباق با الزام های 
اتحادیه ی اروپا و به ویژه قانون ریچ را دارند و فقط الزم 
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به بعد، میالدی  2111تایرسازان اروپایی از سال  تمامی که دهدمینشان  ETRMAبررسی توسط  های نتیجه -2
چین(  بجز) غیراروپاییواردکنندگان  تمامیاند. از طرف دیگر محصوالت خود را منطبق بر الزام ریچ تولید کرده

محصوالت  تمامیالبته این موضوع بدان معنا نیست که  اند.رعایت کرده محصوالت خود در این الزام رانیز 
منطبق اند، وارد اروپا شده که تایرهای چینیاز  تعدادی تنها بلکه ؛نیستالزام ریچ  منطبق بر ،چینی تایرسازان

 ی اتحادیه های انطباق با الزامدهد که تایرسازان چینی امکان نشان می مهم این اطالعات .اندبا الزام ریچ نبوده
 الزم کنترل ها آننسبت به واردات تایرهای چینی و کیفیت  قانون ریچ را دارند و فقط الزم است ویژه بهاروپا و 

 عمل آید. به
و موارد  اروپا( ی در اتحادیه تولیدشدهاطالعات مربوط به وضعیت انطباق تایرها )وارداتی یا  که ی مهم ایننکته -1

 ECHAن ریچ در والؤبه مس (ETRMA) انجمن تولیدکنندگان الستیک و تایر اروپا سویاز ،عدم انطباق
ی این واردکننده ،تایرهای نامنطبق های بعدیگیری ول اصلی برای پیؤقانون ریچ مس بر اساس. شودابالغ می

نظر هایی برای واردکننده در، هشدارها و جریمهموجود های نوانق بر اساساروپاست که  ی محصوالت به اتحادیه
 شود.میگرفته 

 (میالدی 2111)سال  ETRMAهای اطالعات تایرهای نامنطبق با الزام ریچ در بررسی -1 جدول

 نام برند نوع تایر
کشور 
تولید
 کننده

کشور 
 ی نامنطبقآمیزه تایر ی اندازه واردکننده

 سواری

Westlake 

 چین

 (1)رویه R 14 175/65 آلمان
HengFeng 195/65 فرانسه R 15 رویه و دیواره 

Hero 205/55 انگلستان R 16 
 پوشدیواره، طوقه

 (2))چیفر( و طوقه

Kumho 215/65 انگلستان R 16 
دیواره، طوقه و 

 (1)داخلی آستر
Westlake 205/70 آلمان R 15 رویه 
Kumho 195/65 آلمان R 15 دیواره 

Linglong 195/65 فرانسه R 15 رویه 
Fullrun 195/65 بلژیک R 15  دیوارهرویه و 
Gremax 185/60 بلژیک R 14 رویه و دیواره 

 باری سبک
(Light Truck) Federal 195/70 انگلستان R 15C 

پوش دیواره، طوقه
 )چیفر( و طوقه

 دیواره R 22.5 295/80 بلژیک Linglong باری
 
1. Tread                          2. Bead                         3. Inner Liner 

 

 گوناگونقانون ریچ در کشورهای 

                                                           
1 Tread 
2 Bead 
3 Inner Liner 
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است نسبت به واردات تایرهای چینی و کیفیت آن ها کنترل 
الزم به عمل آید.

نکته ی مهم این که اطالعات مربوط به وضعیت انطباق تایرها 
)وارداتی یا تولیدشده در اتحادیه ی اروپا( و موارد عدم انطباق، 
 )ETRMA( ازسوی انجمن تولیدکنندگان الستیک و تایر اروپا
به مسؤوالن ریچ در ECHA ابالغ می شود. بر اساس 
قانون ریچ مسؤول اصلی برای پی گیری های بعدی تایرهای 
نامنطبق، واردکننده ی این محصوالت به اتحادیه ی اروپاست 
که بر اساس قانون های موجود، هشدارها و جریمه هایی برای 

واردکننده درنظر گرفته می شود.

قانون.ریچ.در.کشورهای.گوناگون
 ،ECHA بر اساس آخرین اطالعات انتشاریافته از سوی
قانون ریچ در تمامی کشورهای اتحادیه ی اروپا شامل اتریش، 
بلژیک، بلغارستان، قبرس، جمهوری چک، دانمارک، استونی، 
فنالند، فرانسه، آلمان، یونان، مجارستان، ایرلند، ایتالیا، لتونی، 
لیتوانی، لوکزامبورگ، هلند، مالت، لهستان، پرتغال، رومانی، 
اسلواکی، اسلوانی، سوئد، اسپانیا و کره ی جنوبی )خارج از 
اتحادیه ی اروپا( الزم االجرا و قابل استناد است. در این میان 
کشورهای دیگر نیز قانون های مشابه الزام ریچ دارند که در 

ادامه شرح داده خواهد شد.

1-.ترکیه

کشور ترکیه نیز قانون مشابهی در ارتباط با تولید و 
واردات مواد شیمیایی دارد. این قانون بانام KKDIK معرفی 
می شود و توسط وزارت محیط زیست )MOE()1( ترکیه 
منتشرشده است. تفاوت های اصلی قانون ریچ اتحادیه ی اروپا 

با قانون KKDIK ترکیه به شرح زیر است:
بر اساس قانون ریچ اتحادیه ی اروپا، تمامی مواد شیمیایی 
جدیدی که هنوز در سامانه ی EINECS )سامانه ی ثبت مواد 

شیمیایی موجود در اتحادیه ی اروپا( ثبت نشده اند، نسبت به 
مواد شیمیایی که پیش تر در سامانه ی EINECS ثبت شده اند، 
اولویت ثبت و ارزیابی دارند، درصورتی که در سامانه ی 
KKDIK هیچ اولویت  زمانی برای ثبت مواد شیمیایی درنظر 

گرفته نشده است و تمامی مواد شیمیایی باید در سامانه ی 
KKDIK ثبت شوند.

برخالف قانون ریچ اتحادیه ی اروپا که طی سه مرحله 
برای ثبت مواداولیه  )با توجه به تناژ گوناگون واردات این 
مواد به اتحادیه  ی اروپا( مهلت داده بود، بر اساس قانون 
KKDIK تمامی مواد شیمیایی که به مقدار یک تن یا بیشتر 

در ترکیه تولید یا وارد می شوند، باید تا پایان دسامبر سال 
2023 میالدی ثبت شوند؛ به عبارت دیگر اتحادیه ی اروپا طی 
یک مهلت 10 ساله، اجبار برای ثبت مواد شیمیایی را با 
توجه به تناژ گوناگون تولید یا واردات به اتحادیه ی اروپا 
مدنظر قرار داده بود؛ حال آن که در ترکیه این الزام به یک باره 
و بدون فازبندی تناژ ماده لحاظ می شود؛ بنابراین تفاوت 
عمده ی قانون ریچ اتحادیه ی اروپا و ترکیه در مدت زمان ثبت 
مواد شیمیایی ست )که برای تایر موضوع ثبت مطرح نیست 
و موضوع ثبت تنها تولیدکنندگان مواد شیمیایی را درگیر 
می کند( و محدودیت ها و ممنوعیت ها، کامالً مشابه قانون ریچ 

اتحادیه ی اروپاست.
بر اساس آخرین اطالعات منتشرشده توسط ECHA و 
هم چنین سامانه ی ثبت KKDIK، از ابتدای سال 2018 
میالدی تمامی ممنوعیت ها و الزا م های قانون ریچ در کشور 
ترکیه اجباری و اجرایی ست. در ضمن بررسی انطباق 
 )KKDIK( تمامی محصوالت واردشده به ترکیه با الزام ریچ
به عهده ی وزارت محیط زیست )MOE( این کشور است؛ 
بنابراین برای بحث صادرات تایر به کشور ترکیه تمامی 
نکته های یادشده پیرامون ممنوعیت های حوزه ی مواد اولیه ی 
مصرفی در تایر )بخش 2 و 3 مقاله(، همانند شرایط و 
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 1. Ministry of Environment               
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محدودیت های اتحادیه ی اروپا پابرجاست.

2-.چین

کشور چین نیز قانونی مشابه الزام ریچ اتحادیه ی اروپا 
دارد که با نام قانون “ریچ چین” شناخته می شود. این قانون 
توسط سازمان حفاظت محیط زیست چین تدوین شده است. بر 
اساس این قانون از سال 2010 میالدی تمامی تولیدکنندگان 
“مواد شیمیایی جدید” )مواد شیمیایی که پیش تر در سامانه ی 
مواد شیمیایی موجود چین IECS ثبت نشده اند، به عنوان مواد 
شیمیایی جدید شناخته می شوند( در چین یا واردکنندگان 
آن ها، باید مواد شیمیایی خود را در مرکز مدیریت مواد 
 )MEP- SCC( شیمیایی سازمان حفاظت محیط زیست چین
ثبت کنند. در سال 2016 میالدی نسخه ی پیش نویسی برای 
قانون ریچ چین نوشته شده است که همچنان درحال کامل 
شدن است و پیش بینی می شود که تا سال 2019 میالدی 

نسخه ی نهایی آن منتشر شود.
ازآنجایی که فعالً این قانون در سطح ثبت مواد شیمیایی 
و مرحله های ارزیابی ست، ازاین رو هنوز فهرستی از مواد 
شیمیایی ممنوع شده از سوی قانون ریچ چین اعالم نشده 
است و همچنان مواد ممنوع شده ی قانون ریچ اتحادیه ی اروپا 

در نظر گرفته می شود.
انطباق محصوالت واردشده به چین با قانون های ریچ 
توسط آزمایشگاه های وزارت حفاظت از محیط زیست چین 
)MEP()1( بررسی می شود. الزم به یادآوردی ست ازآنجایی که 
همچنان نسخه ی نهایی قانون ریچ چین درحال تدوین است، 
ازاین رو در بسیاری موارد حتی محصوالت چینی نیز در 
حوزه ی استفاده نکردن از مواد شیمیایی ممنوع شده، همکاری 
100 درصد را ندارند )چنانچه تولید برخی از تایرهای 
چینی نامنطبق با قانون ریچ در بخش 3 مقاله شرح داده 
شد(. درحال حاضر الزام و سخت گیری پیرامون ثبت مواد 
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شیمیایی ست و امید می رود با نهایی شدن نسخه ی قانون 
ریچ چین، الزام این قانون در همه ی ُبعدهای آن مدنظر قرار 

گیرد.

3-.ایاالت..متحده.ی.امریکا

اصلی ترین قانون کنترل کننده ی مواد شیمیایی در امریکا 
قانون کنترل مواد سمی )TSCA()2( است که مشابه قانون 
ریچ اتحادیه ی اروپاست و درحال حاضر در کشورهای کانادا، 
مکزیک و برزیل نیز موردتوجه قرارگرفته است. الزام ها و 
سخت گیری های قانون ریچ و تعداد آزمون هایی که برای 
بررسی و اعالم وضعیت ایمنی مواد شیمیایی گزارش 
می شود، به مراتب گسترده تر از TSCA است. از سال 2016 
میالدی ثبت اطالعات تمامی تایرهایی که در امریکا تولید یا 
وارد می شوند، در اداره ی کل ایمنی ترافیک جاده های ملی 
)امریکا( )NHTSA()3( الزامی شده است. ازاین رو میزان انطباق 
تایرها با تمامی قانون های و الزامات تایر امریکا و ازجمله 
 NHTSA و سایر الزام های ایمنی توسط TSCA قانون

بررسی می شود.

4-.ژاپن

کشور ژاپن به منظور کاهش اثرهای منفی صنایع شیمیایی، 
قانون کنترل مواد شیمیایی )CSCL()4( را در سال 1974 
میالدی تصویب کرد که پس از تدوین قانون ریچ اتحادیه ی 
اروپا، سازمان محیط زیست ژاپن تصمیم گرفت تا قانون 
CSCL را در راستای مطابقت با قانون ریچ اتحادیه ی اروپا 

بهبود بخشد و نسخه ی نهایی را پس از بازبینی در سال 
2009 میالدی منتشر کرد. در این قانون مبنا از میزان خطر 
مواد شیمیایی به احتمال خطر آن ها تغییر کرد و درمجموع به 
تعریف جدیدی از همکاری بین دولت و تولیدکنندگان مواد 

شیمیایی پرداخته شد.
 1. Ministry of Environmental Protection                    2. Toxic Substance Control Act                       3. National Highway Traffic Safety Administration
 4. Chemical Substances Control Law                 

علمی - فنی: قانون ریچ در صنعت تایر دنیا 
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از سال 2011 میالدی قانون CSCL در کشور ژاپن اجباری 
شده است. درحال حاضر این قانون الزام ثبت تمامی مواد شیمیایی 
تولیدشده در ژاپن یا واردشده به آن را اجباری کرده و فعاًل 
الزامی برای عدم استفاده از مواد ممنوع شده در محصوالت، 
مطرح نشده است؛ به عبارت دیگر در این فاز از اجرایی شدن 
قانون CSCL، هدف اصلی ثبت تمامی مواد شیمیایی و جمع بندی 
میزان خطرهای هر یک از مواد شیمیایی و سنجش سطح ایمنی 
یا خطرآفرینی آن هاست تا بدین ترتیب امکان انتشار فهرستی از 
 مواد ممنوع شده  فراهم شود. وزارت صنعت، تجارت و اقتصاد 
)METI()1( ژاپن مسؤول اجرایی شدن و پیشبرد قانون CSCL است.
جدول )2( خالصه ی وضعیت قانون ریچ در کشورهای گوناگون 
را نشان می دهد. همان طور که اشاره شد مواد ممنوع شده در تمام 
قانون ها، کامالً مشابه مواد ممنوع شده در قانون ریچ اتحادیه ی 
اروپاست. چنانچه در جدول )2( دیده می شود، زمان دقیق الزام 
برای استفاده نکردن از مواد ممنوع شده در محصوالت )برای 
نمونه تایر( برای کشورهای چین و ژاپن همچنان نامشخص است 
چه آن که نسخه ی نهایی قانون هنوز تدوین نشده و درحال حاضر 
تمرکز روی شناسایی و ثبت تمامی مواد شیمیایی ست تا از این 
راه امکان ایجاد فهرست مواد ممنوع شده فراهم و پس  از آن الزام 

عدم استفاده از این مواد اجباری شود.
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جدول 2- خالصه ی وضعیت قانون ریچ در کشورهای گوناگون

الزام  ازآن پسفراهم و  شده مواد ممنوع فهرستامکان ایجاد  راهست تا از این  مواد شیمیایی تمامیشناسایی و ثبت 
 عدم استفاده از این مواد اجباری شود.

 

 گوناگونی وضعیت قانون ریچ در کشورهای خالصه -2جدول 

 نام قانون نام کشور
سال اجرای 

از  نکردن استفاده
 مواد ممنوع شده

سازمان 
 کنندهکنترل

 ETRMA 2111 اروپا ریچ اروپا ی اتحادیه

 KCMA(1) 2111 اروپا ریچ جنوبی ی کره
 KKDIK 2111 MOE ترکیه

 MEP نامشخص چین ریچ چین

 TSCA 2119 NHTSA امریکا

 METI(2) نامشخص CSCL ژاپن
 

1. Korea Chemicals Management Association of MOE (Ministry of Environment) 
2. Ministry of Economy, Trade and Industry 

 

 سایر کشورها -4-1

کلیات،  مگر نه باشدداشته دیگری  نامممکن است که تنها  گوناگوندر کشورهای  قانون ریچ شد دیدهچنانچه 
ی  مشابه قانون ریچ اتحادیه کامالًنیز  گوناگونمواد شیمیایی ممنوع شده در قانون ریچ کشورهای  ویژه بهاصول و 
قانون ریچ  که ازآنجاییو  نشده تدوین مشابهیقانون  و ژاپن( امریکاجز ترکیه، چین، )ب برای سایر کشورها اروپاست.
-ممنوعیت عیناًو  اندشده تدوینمشابه نیز همانند آن  های قانون شد داده شرحی اروپا پیشروست و چنانچه اتحادیه

تبعیت از الزام زودی  به نیز کشورهای عربی ویژه بهو  شود که سایر کشورهابینی میکنند، پیشهای آن را لحاظ می
کشورهای  3GSOهای الزام بر اساسی تایر و در حوزه نمونه برای دهند.قرار  خود را در دستور کار قانون ریچ

 برای واردات تایر زمان هم طور بهقانون برچسب اروپا  تازگی به چنین همو  4(UTQG) امریکا، قانون برچسب عربی
دلیل  شود که قانون ریچ نیز به بینی میپیش رو ازاین .گیرندمدنظر قرار می GSOبه کشورهای عربی عضو 

واردات تایر به کشورهای عربی  های الزام وجزدور،  چندان نهی  هدر آیند، آن شدن جهانیو روند  روزافزونگستردگی 
 روست.روبه تریگیرانهسخت های با الزام هرروزبه کشورهای عربی  تایر واردات های قانونکه  چه آن قرار گیرد

 

 ثیر قانون ریچ بر صنعت تایر ایرانأت

                                                           
1 Korea Chemicals Management Association of MOE (Ministry of Environment) 
2 Ministry of Economy, Trade and Industry 
3 GCC Standardization organization (GCC= Gulf Cooperation Council) 
4 Uniform Tire Quality Grading 

5-.سایر.کشورها

چنانچه دیده شد قانون ریچ در کشورهای گوناگون تنها 
ممکن است که نام دیگری داشته باشد مگر نه کلیات، 
اصول و به ویژه مواد شیمیایی ممنوع شده در قانون ریچ 
کشورهای گوناگون نیز کامالً مشابه قانون ریچ اتحادیه ی 
اروپاست. برای سایر کشورها )بجز ترکیه، چین، امریکا و 
ژاپن( قانون مشابهی تدوین نشده و ازآنجایی که قانون ریچ 
اتحادیه ی اروپا پیشروست و چنانچه شرح داده شد قانون های 
مشابه نیز همانند آن تدوین شده اند و عیناً ممنوعیت های آن را 
لحاظ می کنند، پیش بینی می شود که سایر کشورها و به ویژه 

 1. Ministry of Economy, Trade and Industry              

 
 

 ژاپن. 4-4

( را در سال CSCL) 1، قانون کنترل مواد شیمیاییصنایع شیمیاییمنفی  هایکاهش اثر منظور بهکشور ژاپن 
ژاپن تصمیم گرفت  زیست محیطی اروپا، سازمان کرد که پس از تدوین قانون ریچ اتحادیهتصویب میالدی  1924

پس از  رای نهایی د و نسخهبهبود بخش ی اروپابا قانون ریچ اتحادیهمطابقت را در راستای  CSCLتا قانون 
 ها آنخطر  احتمال به. در این قانون مبنا از میزان خطر مواد شیمیایی منتشر کردمیالدی  2119 سالدر  بازبینی

 شد. پرداخته مواد شیمیایی به تعریف جدیدی از همکاری بین دولت و تولیدکنندگان درمجموعتغییر کرد و 

 تمامیحاضر این قانون الزام ثبت  در کشور ژاپن اجباری شده است. درحال CSCLقانون  میالدی 2111از سال 
عدم استفاده از مواد ممنوع  الزامی برای فعالًو  کردهبه آن را اجباری  واردشده یادر ژاپن  تولیدشدهمواد شیمیایی 

، هدف اصلی ثبت CSCLدر این فاز از اجرایی شدن قانون  دیگر عبارت به؛ نشده استشده در محصوالت، مطرح 
هر یک از مواد شیمیایی و سنجش سطح ایمنی یا خطرآفرینی  خطرهایبندی میزان مواد شیمیایی و جمع تمامی

 2وزارت صنعت، تجارت و اقتصاد فراهم شود. شده از مواد ممنوع فهرستیترتیب امکان انتشار  هاست تا بدین آن
(METI)  اجرایی شدن و پیشبرد قانون ولؤمسژاپن CSCL .است 

طور که اشاره شد مواد ممنوع همان دهد.را نشان می گوناگونی وضعیت قانون ریچ در کشورهای خالصه 2جدول 
 دیده 2ی اروپاست. چنانچه در جدول شده در قانون ریچ اتحادیه مشابه مواد ممنوع کامالً، ها قانونم شده در تما

کشورهای  برای تایر( برای نمونه) در محصوالت شده از مواد ممنوع نکردن ، زمان دقیق الزام برای استفادهشودمی
حاضر تمرکز روی  حالو در نشده تدوینهنوز  قانون ی نهاییکه نسخه نامشخص است چه آن همچنانچین و ژاپن 

                                                           
1 Chemical Substances Control Law 
2 Ministry of Economy, Trade and Industry 

REACh

REACh
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کشورهای عربی نیز به زودی الزام تبعیت از قانون ریچ را در 
دستور کار خود قرار  دهند. برای نمونه در حوزه ی تایر و بر 
اساس الزام های GSO)1( کشورهای عربی، قانون برچسب امریکا 
)UTQG()2( و هم چنین به تازگی قانون برچسب اروپا به طور 
 GSO هم زمان برای واردات تایر به کشورهای عربی عضو
مدنظر قرار می گیرند. ازاین رو پیش بینی می شود که قانون ریچ 
نیز به دلیل گستردگی روزافزون و روند جهانی شدن آن، در 
آینده ی نه چندان دور، جزو الزام های واردات تایر به کشورهای 
عربی قرار گیرد چه آن که قانون های واردات تایر به کشورهای 

عربی هرروز با الزام های سخت گیرانه تری روبه روست.

تأثیر.قانون.ریچ.بر.صنعت.تایر.ایران
تمامی قانون های ریچ در کشورهای دیگر که در ترکیه بانام 
KKDIK و در کشورهای امریکا، کانادا، مکزیک و برزیل با نام 

TSCA و در چین با اسم قانون ریچ چین شناخته می شوند، 

مشابه با قانون ریچ اتحادیه ی اروپا هستند و تنها تفاوت 
موجود در مهلت زمانی ثبت مواد شیمیایی ست که تنها برای 
تولیدکنندگان و صادرکنندگان مواد شیمیایی اهمیت می یابد و 
عمالً تأثیری بر راهبردهای صنعت تایر نخواهد گذاشت، چراکه 
ارتباط قانون ریچ با صنعت تایر تنها در حوزه ی عدم استفاده 
از مواد ممنوع شده برای تولید تایر است و مواد ممنوع شده 
نیز در همه ی قانون های مشابه مواد ممنوع شده در قانون ریچ 
اتحادیه ی اروپا هستند. ازاین رو تایرسازان تنها ملزم به رعایت 
عدم استفاده از مواد ممنوع شده ی قانون ریچ اتحادیه ی اروپا 
هستند و سایر قانون های ریچ کشورهای گوناگون تأثیری بر 

وضعیت تایرسازان نخواهد گذاشت.
آنچه مشخص است افزایش تعداد کشورهایی ست که به تدریج 
ملزم به رعایت قانون ریچ می شوند و تایرسازان ایرانی نیز 
برای رقابت در بازار بین المللی و ایجاد بازار صادراتی، 
ناگزیر به حرکت در راستای رعایت الزام ریچ هستند، مگر 

نه سهم بازارهای صادراتی را از دست خواهند داد و از 
عرصه ی رقابت های بین المللی حذف خواهند شد. جدول 3 
اسامی تایرسازانی را نشان می دهد که محصول خود را 
منطبق با الزام ریچ تولید می کنند. الزم به یادآوری ست که 
در این جدول اسامی “تایرسازان اروپایی و کره ی جنوبی” 
آورده نشده، چه آن که این تولیدکنندگان ملزم به رعایت قانون 
ریچ و عدم استفاده از مواد ممنوع شده هستند. ازاین رو 
اسامی تایرسازانی که در جدول )3( نشان داده شده، بیان گر 
این موضوع مهم است که آن ها درصدد کسب سهم بازارهای 
بین المللی و صادراتی هستند. چنانچه مشاهده می شود 
درحال حاضر بسیاری از تایرسازان چینی، محصوالت خود را 
منطبق با قانون ریچ تولید می کنند و این موضوع زنگ خطر 
را برای تایرسازان ایرانی و کسب موقعیت برای بازارهای 
صادراتی و حضور در مقاصد بین المللی به صدا درمی آورد.

جدول 3- اسامی تایرسازان خارج از اتحادیه ی اروپا و کره ی جنوبی 
منطبق با الزام ریچ
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 1. GCC Standardization Organization (GCC= Gulf Cooperation Council)                    2. Uniform Tire Quality Grading

، کانادا، مکزیک و امریکاو در کشورهای  KKDIK بانامدر کشورهای دیگر که در ترکیه ریچ  های قانون تمامی
ی اروپا مشابه با قانون ریچ اتحادیه ،شوندچین شناخته می قانون ریچ در چین با اسم و TSCA نام بابرزیل 

تولیدکنندگان و صادرکنندگان ست که تنها برای  ثبت مواد شیمیاییهستند و تنها تفاوت موجود در مهلت زمانی 
چراکه ارتباط قانون ریچ با  ،نخواهد گذاشت صنعت تایر بر راهبردهای تأثیری عمالًیابد و مواد شیمیایی اهمیت می
ی است و مواد ممنوع شده نیز در همهی عدم استفاده از مواد ممنوع شده برای تولید تایر صنعت تایر تنها در حوزه

ملزم به رعایت عدم تایرسازان تنها  رو ازاین .ی اروپا هستنداتحادیه قانون ریچ در مشابه مواد ممنوع شده های قانون
 تأثیری گوناگونیچ کشورهای ر های قانونو سایر  هستندی اروپا قانون ریچ اتحادیه یمواد ممنوع شده استفاده از
 تایرسازان نخواهد گذاشت. بر وضعیت

و تایرسازان ایرانی  شوندمیملزم به رعایت قانون ریچ  تدریج به ست که کشورهایی افزایش تعداده مشخص است آنچ
مگر  ،در راستای رعایت الزام ریچ هستندحرکت  ناگزیر به ،المللی و ایجاد بازار صادراتینیز برای رقابت در بازار بین

 1جدول المللی حذف خواهند شد. های بینرقابتی خواهند داد و از عرصه از دستسهم بازارهای صادراتی را  نه
ست که  یادآوریالزم به  کنند.الزام ریچ تولید می با قبطدهد که محصول خود را منرا نشان میاسامی تایرسازانی 

 رعایت بهکه این تولیدکنندگان ملزم  چه آن ،آورده نشده "ی جنوبیتایرسازان اروپایی و کره"در این جدول اسامی 
، شده دادهنشان  1اسامی تایرسازانی که در جدول  رو ازاین هستند. شده و عدم استفاده از مواد ممنوع قانون ریچ

چنانچه مشاهده  .و صادراتی هستند المللیبازارهای بین درصدد کسب سهم ها آن گر این موضوع مهم است که بیان
کنند و این خود را منطبق با قانون ریچ تولید میحاضر بسیاری از تایرسازان چینی، محصوالت  حالشود درمی

المللی موضوع زنگ خطر را برای تایرسازان ایرانی و کسب موقعیت برای بازارهای صادراتی و حضور در مقاصد بین
 .آورد درمیبه صدا 

 الزام ریچ بامنطبق  ی جنوبیی اروپا و کرهخارج از اتحادیه تایرسازاناسامی  -3جدول 
 کشور تولیدکننده نام شرکت
Bridgeston ژاپن 
Goodyear امریکا 
Yokohama ژاپن 

Zhongce Rubber Group چین 
GITI سنگاپور 

Triangle چین 
Shandong Linglong Rubber چین 

Double Coin Holdings چین 
Aeolus چین 

Guizhou چین 
Shandong Wanda چین 
Qingdao Sentury چین 

Chaoyang Long March چین 
Qingdao Yellow Sea Rubber چین 

Brisa ترکیه 

علمی - فنی: قانون ریچ در صنعت تایر دنیا 
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ازآنجایی که درحال حاضر ممنوعیت لحاظ شده از سوی قانون 
ریچ و مرتبط با صنعت تایر، مربوط به هیدروکربن های آروماتیک 
چند حلقه ای ست و این ماده در روغن های مصرفی در آمیزه های 
الستیکی وجود دارد، ازاین رو الزم است تا از روغن های کم 
آروماتیک استفاده شود. البته کائوچوهای مصنوعی، گوگرد و دوده 
نیز حاوی روغن هستند که باید مقدارهای روغن موجود در آن ها 
نیز کنترل شود، چه آن که می توانند روی درصد PAH موجود در 
آمیزه مؤثر باشند و درنهایت سبب عدم انطباق با الزام ریچ شوند.
هم اکنون دو ماده ی اکسید روی و دوده نیز در فهرست 
ارزیابی ECHA هستند. این که آیا این مواد در فهرست 
ممنوعیت های ریچ قرار خواهند گرفت یا خیر، تا سال 
2018 و 2020 میالدی )پایان یافتن مدت زمان ارزیابی 
وضعیت این دو ماده ی شیمیایی( مشخص خواهد شد. 
راستای  در  داخلی  تایرسازان  که  ازاین رو ضروری ست 
جای گزینی این مواد و شناسایی گزینه های جای گزین، اقدام ها 
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و برنامه ریزی های الزم را در دستور کار قرار دهند.
الزم به یادآوری ست که تمامی تایرهای واردشده به 
اتحادیه ی اروپا توسط ETRMA آزمایش شده و مطابقت 
آن ها با الزام ریچ بررسی می شود و نتیجه های آزمون ها و 
وضعیت واردکنندگان تایر، طی گزارشی برای ECHA ارسال 
می شود تا اقدام های الزم برای برخورد با واردکنندگان خاطی 
از سوی ECHA صورت گیرد. روند مشابهی نیز می تواند 
از سوی شرکت مهندسی و تحقیقات الستیک ایران نیز 
دنبال شود؛ بدین ترتیب که به عنوان متولی بررسی وضعیت 
انطباق تایرهای ایرانی و وارداتی با الزام ریچ، اقدام های الزم 
برای بررسی انطباق با الزام ریچ توسط شرکت مهندسی 
و تحقیقات الستیک ایران انجام شده و پس ازآن نتیجه هایی 
برای سازمان محیط زیست ارسال شود که این روند، مستلزم 
ایجاد سخت گیری و الزام برای رعایت قانون ریچ از سوی 

سازمان های قانونی مرتبط است 
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Abstract: In this study, restriction of REACh regulation will be introduced and important role 
of ETRMA (European Tire & Rubber Manufacture's Association) will be explained. ETRMA 
must report results of tire conformity with REACH regulation to the ECHA (responsible of 
REACH regulation).
In other countries, same regulations (like REACH) is available that all of the restrictions are 
similar to the European REACH regulation. This point show the important role of European 
REACH regulation. Finally, in this study, the effect of REACH regulation on Iran's tire industry 
will be explained. Iranian tire producers have to conform to REACH regulation which find a 
good position in tire international market.
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