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  به نام خدا

 سازمان ملي استاندارد ايران با آشنايي

و  اسکتاندارد  مؤسسکۀ  مقکررات  و قکوانی   اصکح   قکانون  3مکاد   یک   بند موجب به ایران صنعتی تحقیقات و استاندارد مؤسسۀ

اسکتاندارداا    نشر و تدوی  تعیی ، وظیفه که است کشور رسمی مرجع تنها 1331 ماه بهم  مصوب ایران، صنعتی تحقیقات

  .دارد عهده به را ملی )رسمی( ایران

بکه   92/6/29نام موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به موجب یکصد و پنجاه و دومی  جلسه شورا  عالی ادار  مورخ 

 جهت  اجرا ابحغ شده است .  92/3/29مورخ  33333/996سازمان ملی استاندارد ایران تغییر و طی نامه شماره 

مؤسسات  و مراکز نظران صاحب کارشناسان سازمان ، از مرکب فنی اا  کمیسیون در مختلف اا  حوزه در استاندارد تدوی 

تولیکد ،   به شرایط توجه با و ملی مصالح با امگام وکوششی شود می انجام مرتبط و آگاه اقتصاد  و تولید  پژواشی، علمی،

کننکدگان،  مصکر   تولیدکننکدگان،  شکام   نفکع،  و حک   صکاحبان  منصکفانۀ  و آگااانکه  مشکارکت  از ککه  است تجار  و فناور 

نویس  پیش .شود می حاص  دولتی غیر و دولتی اا  سازمان نهاداا، تخصصی، و علمی مراکز کنندگان، وارد و صادرکنندگان

از  پکس  و شکود مکی  ارسکا   مربکو   فنکی  اا  کمیسیون اعضا  و نفع ذ  مراجع به نظرخواای برا  ایران ملی استاندارداا 

ایران  ملی )رسمی( استاندارد عنوان به تصویب صورت در و طر  رشته آن با مرتبط ملی کمیتۀ در پیشنهاداا و نظراا دریافت

 .شود می منتشر و چاپ

کنند  می تهیه شده تعیی  ضوابط رعایت با نیز صح  ذ  و مند عحقه اا  سازمان و مؤسسات که استاندارداایی نویس پیش

بکدی  ترتیکب،    .شکود  مکی  منتشکر  و چکاپ  ایکران  ملکی  اسکتاندارد  عنوان به تصویب، درصورت و بررسی و طر  ملی درکمیتۀ

ملکی   کمیتکۀ  در و تکدوی   3 شکمار   ایکران  ملی استاندارد در شده نوشته مفاد اساس بر که شوند می تلقی ملی استاندارداایی

 .باشد رسیده تصویب به دادمی تشکی سازمان ملی استاندارد ایران  مربو  که استاندارد

(ISO)اسکتاندارد   المللکی  بکی   سازمان اصلی اعضا  از ایران سازمان ملی استاندارد
المللکی الکتروتکنیک     بکی   ،کمیسکیون  1

9
(IEC) 3 قانونی شناسی اندازه المللی بی  سازمان و

(OIML) 2رابکط  تنهکا  بکه عنکوان   و است
 ککدکس غکیایی    کمیسکیون  

3
(CAC) خکا   اکا   نیازمند  و کلی شرایط به توجه ضم  ایران ملی استاندارداا  تدوی  در .کند می فعالیت کشور در 

  .شودمی گیر بهره المللی بی  استاندارداا  و جهان صنعتی و فنی علمی، پیشرفت اا  آخری  از کشور ،

 کننکدگان، حفک    مصکر   از حمایکت  بکرا   قانون، در شده بینی پیش موازی  رعایت با تواند سازمان ملی استاندارد ایران می

 اجرا  بعضی اقتصاد ، و محیطی زیست مححظات و محصوالت کیفیت از اطمینان حصو  عمومی، و فرد  ایمنی و سحمت

 استاندارد، اجبار  عالی شورا  تصویب با وارداتی، اقحم یا/و کشور داخ  تولید  محصوالت برا  را ایران ملی استاندارداا  از

و  صکادراتی  کاالاکا   اسکتاندارد  اجکرا   کشکور،  محصوالت برا  المللی بی  بازاراا  حف  منظور به تواند می سازمان نماید. 

 فعا  مؤسسات و سازمان اا خدمات از کنندگان استفاده به بخشیدن اطمینان برا  امچنی  نماید.  اجبار  را آن بند درجه

 آزمایشکگاه  محیطی،زیست مدیریت و کیفیت مدیریت اا  سیستم صدورگواای و ممیز  بازرسی، آموزش، مشاوره، در زمینۀ

 اسکاس  بکر  را مؤسسات و اا سازمان گونه ای  سازمان ملی استاندارد ایران سنجش، وسای  کالیبراسیون )واسنجی( و مراکز اا

 بر و اعطا اا آن به صححیت تأیید گوااینامۀ الزم، شرایط احراز صورت در و کند می ارزیابی ایران تأیید صححیت نظام ضوابط

 فلکزات  عیکار  تعیکی   سنجش، وسای  کالیبراسیون )واسنجی( یکااا، المللی بی  دستگاه ترویج .کند نظارت می آن اا عملکرد

 .است سازمان ای  وظایف دیگر از ایران ملی استاندارداا  سطح ارتقا  برا  تحقیقات کاربرد  انجام و گرانبها

                                                 
1- International Organization for Standardization 
2 - International Electrotechnical Commission 

3-  International Organization of  Legal Metrology (Organisation Internationale de Metrologie Legale)  

4 - Contact point 

5 - Codex Alimentarius Commission 
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 کمیسیون فني تدوين استاندارد

  "هاويژگي -اي پرده هايپارچه -منسوجات "

 
 سمت و/ يانمايندگي : یسئر

 زنگویی، گلی

 )فوق لیسانس مدیریت(

 

 و تجارت استان خراسان رضو سازمان صنعت، معدن

 

  :دبیر

 بابوریان، معصومه

 ارشد مهندسی نساجی( ی)کارشناس
 

 اداره ک  استاندارد استان خراسان رضو 
 

  )به ترتیب حرو  الفبا( :اعضا

 آفاقی، جمیله

 مهندسی نساجی()کارشناسی 

 پژواشگاه سازمان ملی استاندارد ایران

 بهمنی، نسری  

 مهندسی نساجی( ی)کارشناس

 

 اداره ک  استاندارد استان خراسان رضو  

 

 مجید، شادمهر

 (مهندسی عمران یکارشناس)

 

  اتحادیه پارچه فروشان مشهد

 حس ، صادقی

 (دیپلم)

 

 اتحادیه پارچه فروشان مشهد

 حمید، عطارعابدزاده

 (نساجی)دکتر  

 

 واحد مشهد اسحمیدانشگاه آزاد 

 

 زاده، محمدعباس

 )دکتر  آمار ریاضی(

 

 کارشناس آزاد

 

 محمدحسی عسکر ، 

 (دیپلم اقتصاد)

 

 شرکت نازحریر خراسان
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 گفتارپیش

تدوی  شد. ای  استاندارد  1339نخستی  بار در سا   "اا ویژگی -ا پردهاا  پارچه -منسوجات"استاندارد 

اا  مربو  بکرا   و تایید کمیسیونو بررسی توسط سازمان ملی استاندارد ایرانبراساس پیشنهاداا  رسیده

و جحس کمیته ملکی اسکتاندارد پوشکا    ا سیصدواشتادوچهارمی دروبار مورد تجدید نظر قرار گرفت دومی 

 3ب شد. این  ای  استاندارد به استناد بنکد یک  مکاده    تصوی 12/9/1323و الیا  مورخ اا  نساجیفرآورده

، به عنوان استاندارد ملکی  1331و مقررات سازمان ملی استاندارد ایران، مصوب بهم  ماه قانون اصح  قوانی 

 شود.ایران منتشر می

خدمات، و و جهانی در زمینه صنایع، علوماا  ملیو پیشرفتو اماانگی با تحوالتبرا  حف  امگامی

و تکمی  استاندارداا  ملی ایران در صورت لزوم تجدیدنظر خوااد شدو ار گونه پیشنهاد  که برا  اصح 

ای  استاندارداا ارائه شود، انگام تجدیدنظر در کمیسیون فنی مربو  مورد توجه قرار خوااد گرفت. بنابرای  

 رد.باید امواره از آخری  تجدیدنظر استاندارداا  ملی استفاده ک

 

 است. 1366:سا   1932ای  استاندارد جایگزی  استاندارد ملی ایران شماره 

 

 ای  استاندارد مورد استفاده قرار گرفته به شر  زیر است : تهیۀ خی  که برا  أو ممنبع

 
BS 5867-1-2004: Textiles and textile products — Curtains and drapes. General requirements  
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 هاويژگي -ايهاي پردهپارچه -منسوجات

 و دامنه کاربرد هدف     9

ا  اا  پردهبردار  انواع پارچهو نمونهگیار و نشانهبند اا، بستهاد  از تدوی  ای  استاندارد، تعیی  ویژگی

 باشد.می

 باشد.اا  مورد مصر  برا  تهیه پرده میاا  الزم برا  انواع پارچهویژگیای  استاندارد تعیی  کننده  

 . را در برنمی گیردا  اا  پردهاا  مربو  به اشتعا  پییر  پارچهدر ای  استاندارد ویژگی

 

 مراجع الزامي 2

ترتیکب آن   .مدار  الزامی زیر حاو  مقرراتی است که در مت  ای  استاندارد به آنها ارجکاع داده شکده اسکت   

شود. در صورتی که به مدرکی با ذککر تکاریا انتشکار ارجکاع داده     مقررات جزئی از ای  استاندارد محسوب می

ااو تجدید نظراا  بعد  آن مورد نظر ای  استاندارد ملی ایران نیست. در مورد مکدارکی  شده باشد اصححیه

اکا  بعکد    مواره آخری  تجدید نظرو اصکححیه اا ارجاع داده شده است، اکه بدون ذکر تاریا انتشار به آن

 اا مورد نظر است.آن

 استفاده از مراجع زیر برا  ای  استاندارد الزامی است:

با  ثبات رنگ در برابر خشکشویی -ثبات رنگ کاالاا  نساجی -نساجی ،133استاندارد ملی ایران شماره  2-9

  روش آزمون -استفاده از حح  پرکلرواتیل 

  روش آزمون -ثبات رنگ در مقاب  فشار داغ)اتو( -نساجی ،939استاندارد ملی ایران شماره  2-2

و گیر  مشخصات فیزیکیو اندازهشرایط آزمایشگاه برا  آماده نمودن ،223ملی ایران شماره  استاندارد 2-3

 مکانیکی منسوجات 

 و سطح پارچهروش تعیی  وزن در واحد طو  ،1123ملی ایران شماره  استاندارد 2-4

  ور  در آب سردروش تعیی  تغییرات ابعاد پارچه بعد از غوطه ،1929ملی ایران شماره  استاندارد 2-0

  و چگونگی استفاده از جداو  اعداد تصادفیگیر  تصادفیروش نمونه ،9393ملی ایران شماره  استاندارد 2-6

 و پود اا  تار و اصطححات مربو  به عیوب پارچه ااواژه ،3133ملی ایران شماره  استاندارد 2-7

  نامه واژه -پارچه اا  حلقو  بافت تعریف عیوب  -منسوجات ،، 3319استاندارد ملی ایران شماره 2-8

- مصنوعیثبات رنگ در برابر نور -آزمون اا  ثبات رنگ -نساجی ،2932استاندارد ملی ایران شماره  2-1

 المپ قوس زنون برا  آزمون رنگ پریدگی

 نا و پارچه جهت انجام آزمون روش نمونه بردار  از الیا ،-نساجی، 3213استاندارد ملی ایران شماره  2-95
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 روش آزمون-اندازه گیر  طو  و عرض پارچه-منسوجات ، 2393ملی ایران شماره  استاندارد 2-99

-و سوداثبات رنگ در برابر شستشو با صابون یا صابون -نساجی ،19936استاندارد ملی ایران شماره  2-92

  روش آزمون

 

 و تعاريفاصطالحات 3

 ود:رو تعاریف زیر به کار میدر ای  استاندارد، اصطححات

3-9 

 بهر

، نمره و تاب نا اا  و نقشه طر جرم در واحد سطح، عرض،  ،بافت جنس، نوعدارا  که مجموعه ا  از کاال 

 باشند. یکسان و ظاار  و شیمیایی فیزیکییکسان یا به عبارتی دارا  ویژگی اا  

3-2 

 طاقه

و محکم دور ی  تخته مقوایی مستطی  شک  یا رو  ی  لوله مقوایی متر پارچه که به طور منظم 29تا  39از

 محکم پیچیده شده باشد. ،بیرون باشدا  شک  به صورت دوال در حالتی که رو  پارچه به طر  استوانه

3-3  

 عدل

 طاقه قرار داشته باشد. 6±3ا  که درون آن بسته

 

 هاويژگي 4

جنس پارچه باید مطاب  با اظهار بر رو  برچسب باشدو حدروادار  جنس پارچه در مورد مخلو  الیا    4-9

 باشد.می %9±

و شیمیایی باید طب  عوام  مختلف طبیعی، مکانیکیگیار  پارچه در برابر و لکهدرجات تغییر رنگ  4-2

 جدو  ی  باشد.
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 ثبات رنگ – 9جدول 

 درجه تغییر رنگ درجه لکه گذاري عنوان آزمون رديف
 روش آزمون

 )استاندارد ملي ايران(

 2932 6حداق   -- نور 1

 Aروش  – 19936 2حداق   2حداق   شستشو 9

 2حداق   2حداق   خش  شویی 3
133 

 2حداق   2حداق   فشار داغ)اتو( 2
939 

 

 بافته شود. و به طور یکنواختاا  پارچه )کناره( باید بدون موج بودهحاشیه  4-3

% باشد. روش آزمون طب  استاندارد 9از  آب سرد نباید بیشتر در ور غوطه از حداکثر تغییرات ابعاد پس  4-4

 باشد.می1929ملی ایران شماره 

 روش .است ± %3 حد روادار  آن برابر با و  باشد اظهار شده مقدار باید طب  پارچه طو واحد  در جرم 4-0

 باشد.می1123 ایران شماره ملی استاندارد طب آزمون 

است. روش آزمون طب    ±% 3/1عرض پارچه باید طب  مقدار اظهار شده باشدو حد روادار  آن برابر با  4-6

 باشد.می 2393استاندارد ملی ایران شماره 

اظهار شده باشد، امچنی   مقدار با برابر حداق  باید داردو به نوع پارچه طاقه بستگی در پارچه طو  4-7

 قطعه باشد. 9 طاقه ار در مجاز حداکثر تعداد قطعات وبوده یکسره االمکان حتی ی  باید هجدر ا پرده پارچه

)روش آزمون  برسد. خریدار وفروشنده تواف  به باید قطعه ار حداق  اندازه طو  وپارچه طو  صورت ار در

 (2393طب  استاندارد ملی ایران شماره 

 چشمی  اا و آزمونبازرسی در موقع ظاار  غیر مجاز عیوب 4-8

 و 3319 اا  شمارهبه  ملی ایراناا  استاندارد  )مطاب  :باشد ذی  شر  به عیوبی از عار  ، باید ا پارچه پرده

3133 ) 

 و انجام آزمونشرايط آماده سازي نمونه 0

 درصدو( 63±9)استاندارد با رطوبت نسبی شرایط در ساعت 92 حداق  به مدت اا را قب  از انجام آزموننمونه

 داید. ( قرار223ایران شماره  ملی )مطاب  با استاندارد سلسیوس درجه(99± 9) دما 
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 نمونه برداري  6

)طب   شوند انتخاب تصادفی طور به وبوده بهر در پارچه خوا  معر  واقعی آزمون باید مورد اا نمونه

 اا برداشته شود. آزمون طاقه 9 عد  ار از وی  عد  بهر ار ( ابتدا از9393شماره  ایران استاندارد ملی

 استاندارداا  ملیاا طب  اا  فنی از طاقهانجام آزمون و به منظورانجام داده را رو  آن یا ظاار  چشمی

 مناسب انتخاب شود. اا آزمونه 3213 اا  ایران شماره

 اا  چشمی یا ظاار  باید در مح  کارگاه تولید یا انبار انجام گیرد .آزمون –يادآوري 

 

 بسته بندي  7

 بسته بندي پارچه    7-9

و محکم طاقه پیچی یا طور منظمو یا لوله مقوایی به بند  پارچه باید به دور ی  صفحه مقوایی یا چوبیبسته

-اا در ار طاقه مهار شود. طاقه باید در کیسهاا باید توسط نوار کاغی  یا مشابه آنرو  پیچی شود. پارچه

 رنگ که درمقاب  نفوذ آب مقاوم باشد قرار داده شود.اا  پلی اتیل  یا سلوفان بی

 بسته بندي طاقه    7-2

اا به داخ  بند  شوند به طور  که در مقاب  نفوذ گردو غبارو مشابه آناا باید به نحو  مناسب عد  طاقه

 کشی شوند به طور  که محتویات عد  صدمه نبیند.اا باید تسمهعد  مقاوم باشد. عد 

 

 نشانه گذاري  8

 نشانه گذاري روي طاقه     8-9

 شده باشد.و ثابت از رو  طاقه نصب  اطحعات زیر باید بر رو  ی  برچسب با حرو  خوانا

 و نشانی واحد تولید کننده نام  8-9-9

 نوع جنس   8-9-2

 شماره سفارش   8-9-3

  رنگ )شماره رنگ(  8-9-4

 شماره طاقه  8-9-0

 و ناخالصمتراژ خالص  8-9-6
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 و ناخالص به کیلوگرم وزن خالص  8-9-7

 ا  در طاقه ه پردهچاا  پارتعدادو متراژ قطعه  8-9-8

 اضافی مورد نیاز طب  تواف  خریدارو فروشنده است . اا نشانه 3-1-2

 نشانه گذاري روي کارتن يا عدل     8-2

 و نشانی واحد تولید کنندهنام  8-2-9

 نوع جنس   8-2-2

 شماره سفارش   8-2-3

  رنگ و تعداد شماره  8-2-4

 شماره عد  یا کارت    8-2-0

 تعداد طاقه  8-2-6

 و ناخالص وزن خالص  8-2-7

 نشانه چتر  8-2-8

 نشانه قحب که رو  آن ضربدر کشیده شده باشد   8-2-1

 نام کشور سازنده )در مورد صادرات تواف  طرفی (  8-2-95

 مقصد )در مورد صادرات(  8-2-99

 و فروشنده خریدار تواف  صورت در اضافی اا سایر نشانه  8-2-92

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

و در مورد صادرات و واردات به اا باید به طور خواناو ثابت برا  مصر  داخلی به زبان فارسیااو نشانهکلیه نوشته - يادآوري

 زبان مورد تواف  خریدارو فروشنده باشد.

 

 

 

 

 


