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 بچگانه( -زنانه  -ويژگيهاي جورابهاي كوتاه نايلوني )مردانه 

  
  
  
  

 چاپ دوم

 1371مرداد ماه 



 موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران

ميتواند استاندارد رسمي فرآورده ها را موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران تنها سازماني است در ايران كه بر طبق قانون 

 تعيين و تدوين و اجراي آنها را با كسب موافقت شورايعالي استاندارد اجباري اعالم نمايد. وظايف و هدفهاي موسسه عبارتست از:

ك به خلي، كمدا كاالهاي كيفيت بردن باال استاندارد تدوين بمنظور تحقيقات انجام –)تعيين، تدوين و نشر استانداردهاي ملي 

 اردهاياستاند اجراي بر نظارت –ترويج استانداردهاي ملي  -بهبود روشهاي توليد و افزايش كارائي صنايع در جهت خودكفائي كشور

اجباري و جلوگيري از صدور كاالهاي نامرغوب بمنظور فراهم نمودن  استاندارد مشمول صادراتي كاالهاي كيفي كنترل – اجباري

كاالهاي مشابه خارجي و حفظ بازارهاي بين المللي كنترل كيفي كاالهاي وارداتي مشمول استاندارد اجباري  امكانات رقابت با

بمنظور حمايت از مصرف كنندگان و توليدكنندگان داخلي و جلوگيري از ورود كاالهاي نامرغوب خارجي راهنمائي علمي و فني 

عه و تحقيق درباره روشهاي توليد، نگهداري، بسته بندي و ترابري مطال –توليدكنندگان، توزيع كنندگان و مصرف كنندگان 

 ربوط،م استانداردهاي با كاالها نمونه تطبيق و آزمايش – سنجش وسايل كاليبراسيون و متريك سيستم ترويج –كاالهاي مختلف 

 (.الزم هاي گواهينامه صدور و اي مقايسه اظهارنظر و مشخصات اعالم

اء سازمان بين المللي استاندارد مي باشد و لذا در اجراي وظايف خود هم از آخرين پيشرفتهاي علمي و موسسه استاندارد از اعض

 فني و صنعتي جهان استفاده مي نمايد و هم شرايط كلي و نيازمنديهاي خاص كشور را مورد توجه قرار مي دهد.

استانداردهاي ملي ايران بنفع تمام مردم و اقتصاد كشور است و باعث افزايش صادرات و فروش داخلي و تأمين ايمني و اجراي 

بهداشت مصرف كنندگان و صرفه جوئي در وقت و هزينه ها و در نتيجه موجب افزايش درآمد ملي و رفاه عمومي و كاهش قيمتها 

 مي شود.
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 بسمه تعالي

 پيشگفتار

گانه ( كه بوسيله كميسيون فني استاندارد جوراب زير نظر كميته استاندارد ويژگيهاي جورابهاي كوتاه نايلون ) مردانه ـ زنانه ـ بچه 

ملي استاندارد پوشاك و تحت نظارت شوراي عالي استاندارد در موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران تهيه و تدوين گرديده 

(( 1349آذر  24يك )) قانون مواد الحاقي بقانون تأسيس موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران مصوب است به استناد ماده 

 بعنوان استاندارد رسمي ايران منتشر ميگردد .

براي حفظ همگامي و هماهنگي با پيشرفتهاي ملي و جهاني صنايع و علوم استانداردهاي ايران در مواقع لزوم و يا در فواصل معين  

رد تجديد نظر قرار خواهند گرفت و هرگونه پيشنهادي كه براي اصالح يا تكميل اين استانداردها برسد در هنگام تجديدنظر در مو

 كميسيون فني مربوط مورد توجه واقع خواهد شد .

 بنابراين براي مراجعه به استانداردهاي ايران بايد همواره از آخرين چاپ و تجديدنظر آنها استفاده نمود . 

المقدور ميان روشهاي معمول در اين كشور در تهيه اين استاندارد سعي بر آن بوده است با توجه به نيازمنديهاي خاص ايران حتي 

 و استاندارد و روشهاي متداول در كشورهاي ديگر هماهنگي و همگامي ايجاد شود .

 م استاندارد حاضر با استفاده از استاندارد زير تهيه گرديد :بنابراين با بررسي امكانات و مهارتهاي موجود و اجراي آزمايشهاي الز 

  

ISRAEL Standard 839 - 1972 

  

 گانه (جوراب كوتاه نايلون ) مردانه ـ زنانه ـ بچه 

 ـ هدف 1

رح , ندارد از طگانه را شرح ميدهد در اين استااين استاندارد ويژگيهاي جورابهاي كوتاه كشباف نايلوني بدون درز مردانه زنانه و بچه

 رنگ , شفافيت و يا درجه سفيدي گفتگو نميشود .

 هاـ واژه 2  

 است .هاي زير استفاده شدهدر اين استاندارد از واژه 

 ( ـ قسمت باالي جوراب كه قسمت كاهش دهنده عرض جوراب ميباشد .1در شكل  ABـ لبه ) 1ـ  2 



 ـ عبارتست از فاصله زير پاشنه تا لبه جوراب( 1در شكل  Bcـ طول ساقه ) 2ـ  2 

 ( ـ فاصله بين پشت پا تا نوك پنجه1در شكل  DEـ طول كفه ) 3ـ  2 

 

  

 ـ ساخت 3  

 ه سه دسته تقسيم ميشود .ـ بافت ـ جوراب بر حسب بافت ب 1ـ  3 

 ـ كشباف ساده 1ـ  1ـ  3 

 راهـ كشباف راه 2ـ  1ـ  3 

 ـ كشباف فانتزي 3ـ  1ـ  3 

 يادآوري ـ نوع كشباف را همراه و كشباف فانتزي معموال برحسب موافقت خريدار و فروشنده تعيين ميشود . 

 است :داده شده 1مشخصات ماشين كشباف در جدول  



 

 ـ نخ 2ـ  3 

ـ نخ نايلون استرچ كه براي بافتن و متصل كردن قطعات جوراب بكار ميرود بايد شامل ويژگيهاي مندرج در جدول  1ـ  2ـ  3 

 باشد . 2شماره 

 

درصد قابليت ارتجاع  450ـ نخ االستيك يا كش ـ كليه جورابها بايد لبه داشته و در لبه آنها كش بكار رود كه حداقل  2ـ  2ـ  3

 باشد . 100%رت ارتجاعي لبه جوراب بايد حداقل رديف ميباشد . قد 6باشد حداقل رديف كشهاي مصرفي در هر سانتيمتر داشته



 اگر كش لبه جوراب درون تا شدگي قرار ميگيرد بايد دو لبه كش كامال بهم دوخت شده و به محل درز نيز متصل شود . 

 هاـ اندازه 3ـ  3 

 است .داده شده 5و  4و  3داول هاي مربوط به هر نوع در جگانه تقسيم ميشود كه اندازهجوراب به انواع مردانه و زنانه و بچه 

 

گرم وزن ميشوند وزن ده جفت جوراب طبق جدول  0/5ـ وزن ـ ده جفت جوراب تحت شرايط قرار گرفته و سپس با دقت  4ـ  3

 گرم ميباشد . 10حد گذشت وزن ده جفت جوراب زير تعيين ميشود 



 

 ـ ويژگيهاي ظاهري 4  

 باشد .ـ جوراب از نظر بافت بايد كامال يكنواخت بوده و رنگ جورابها بايد كامال با يكديگر تطابق داشته 1ـ  4 

ـ پاشنه و پنجه جوراب بايد كشباف ساده بوده و محلهاي اتصال كامال يكنواخت باشد قسمت سوراخ دار جوراب بايد عاري  2ـ  4 

 وردگي باشد .از هرگونه تا و چين خ

ـ جوراب بايد كامال در پنجه و كفه بهم متصل باشد و محل دوخت بايد نرم و عاري از هرگونه گره باشد جوراب بايد بعد از  3ـ  4 

 كشش تا حد مجاز بحالت اول برگردد .

 ـ عيوب 5  

دار رگه و دانه اقه , بافت گرهـ جوراب بايد در موقع ساخت عاري از عيوب مشخص از قبيل كش آمدگي , بلند شدن س 1ـ  5 

دررفتگي , قالب خوردگي و چين خوردگي باشد روي جوراب نبايد لكه و ضايعات شيميائي مشاهده شود . جوراب بايد عاري از 

 عيوب مربوط به رنگرزي مثل نايكنواختي و رگه باشد .

 ـ جورابها بايد بعد از بافت شسته و تميز شوند . 2ـ  5 

 بنديـ جفت 6  

 بندي ميشود .ـ جورابها براساس نوع ـ اندازه ـ رنگ جفت 1ـ  6 



 ميليمتر تجاوز كند . 5بندي نبايد از پاي جوراب در موقع جفتـ حد گذشت اختالف طول ساقه و كف 2ـ  6 

 ـ برچسب 7  

 باشد .برچسبي باشد كه اطالعات زير بطور خوانا و ثابتي روي آن نوشته شدهـ دو لنگه جوراب بايد داراي  1ـ  7 

 و غيره ( 5ـ  4ـ  3ـ  2ـ  1گانه )ـ اندازه ـ مردانه , زنانه , بچه 1ـ  1ـ  7 

 ـ نام سازنده يا عالمت تجارتي 2ـ  1ـ  7 

 ـ راهنمائيهاي الزم درباره شستشو 3ـ  1ـ  7 

 ـ روي هر لنگه جوراب سايز ) اندازه ( و جنس جوراب بايستي بصورت خوانا و ثابتي چاپ شود . 7ـ  2 

 بنديـ بسته 8  

ـ هر جفت جوراب بايد در قسمت پنجه و پاشنه و لبه بوسيله بستي فلزي و يا نخ بهم متصل شود هر جوراب در خط وسط  1ـ  8 

يرد اتيلن و يا كاغذ زرورق قرار ميگه در آيد هر جفت جوراب در يك بسته پليتكه سه گوش پاشنه تا شده بطوريكه بصورت يك الي

. 

 ها در يك جعبه مقوائي نازك باندازه مناسب قرار ميگيرد درب جعبه بايستي بخوبي بسته شود .عدد از اين بسته 10ـ  2ـ  8 

 ـ هر جعبه مقوائي بصورت زير عالمتگذاري ميشود . 3ـ  8 

 (5ـ  4ـ  3ـ  2ـ  1گانه )زه : مردانه , زنانه , بچهـ اندا 1ـ  3ـ  8 

 است .ـ تعداد جفتها كه در يك بسته قرار گرفته 2ـ  3ـ  8 

 ـ نام سازنده و يا عالمت تجارتي 3ـ  3ـ  8 

 ـ هر عالمت ديگري كه مورد نياز خريدار باشد . 4ـ  3ـ  8 

اتيلن ) ضد نفوذ آب ( و يا درون يك كارتن قرار ميگيرد و مواد مقوائي نازك درون كاغذ پليهاي ـ تعداد مناسبي از جعبه 4ـ  8 

 بندي براي پوشانيدن محتويات آن بايد باندازه كافي باشد صندوقها بايد با نوارهاي فوالدي و يا تسمه محكم بسته شوند .بسته

 ي شود :گذارـ هر جعبه يا كارتن بايد بصورت زير عالمت 1ـ  4ـ  8 

 ـ نام جنس يعني جوراب نايلون 1ـ  1ـ  4ـ  8 

 ـ اندازه 2ـ  1ـ  4ـ  8 



 ـ نام سازنده و يا عالمت تجارتي 3ـ  1ـ  4ـ  8 

 ـ هر اطالعات ديگري كه مورد نياز خريدار باشد . 4ـ  1ـ  4ـ  8 

 برداريـ نمونه 9  

 اندازه و يك رنگ ميباشد و نمونه اوليه از اين پارتي گرفته ميشود . ـ پارتي معموال عبارت از كليه جورابهاي يكنوع و يك 1ـ  9 

 باشد.روش نمونه برداري براساس جدول زير مي 2-9-

 

آزمايش مردود شود نمونه ديگري گرفته و آزمايش ميكنند و اگر نمونه  2آزمايش انجام شده روي نمونه   10چنانچه از  3-9-

 مجدد نيز دو آزمايش مردود شود آن نمونه با استاندارد مطابقت نداشته و كاال مردود شناخته ميشود .

 ـ آزمايشها 10  

 رد آزمايشهاي زير انجام ميشود :ها براي تطبيق با استانداروي كليه نمونه 

 ـ آزمايشهاي نظري 1ـ  10 

 بندي بازرسي ميشود .گذاري و بستهابتدا جوراب از نظر عيوب مربوط به رنگرزي و بافت و از نظر تطبيق طول و از نظر عالمت 

 ـ آزمايشهاي فني 2ـ  10 

صاف روي سطحي پهن كرده و سپس با يك عدسي تعداد رديفها را در طول ساقه ـ تعداد رديفهاي بافت ـ جوراب را  1ـ  2ـ  10 

 ميشمارند .

ـ جوراب را بصورت تا كرده روي سطح صافي قرارداده و از يكطرف راههاي بافت را شمرده و سپس پشت جوراب را  2ـ  2ـ  10 

 ميشمارند و در انتها دو راه به مجموع اضافه مينمايند .



 زمايش نمره نخـ آ 2ـ  2ـ  10 

ابتدا پنجه جوراب را چيده و نخهاي بريده شده را خارج مينمايند تا دور كاملي از بافت بدست آيد سپس طول معيني از نخ جوراب  

درجه سانتيگراد  2±20درصد و حرارت  2±65را جدا كرده و پس از قرار دادن در شرايط استاندارد كه داراي رطوبت نسبي 

 درصد ميباشد .3±ميباشد نمره آنرا تعيين مينمايند حد گذشت نمره نخ 

 ـ وزن 3ـ  2ـ  10 

گرم  0/5جوراب را در شرايط استاندارد  رطوبت و حرارت قرارداده و پس از تعادل با محيط ابتدا وزن يك لنگه جوراب را با تقريب  

 و سپس وزن ده لنگه را معين ميكنيم .

 ـ ابعاد 4ـ  2 ـ 10 

يك لنگه جوراب از هر جفت جوراب گرفته چروكهاي آنرا با دست صاف كرده و بدون كشش روي سطح صافي قرار مي دهيم و  

 سانتيمتر اندازه ميگيريم . 0/5سپس جوراب را با تقريب 

 ـ تغييرات ابعاد بعد از شستشو 5ـ  2ـ  10 

را ميگذاريم سپس فاصله عالمات را اندازه گرفته جوراب گرفته  Zو  Yو  Xعالمات ابتدا روي لبه و پاشنه و پنجه جوراب بترتيب  

ساعت در آب مقطر قرارداده و پس از دو ساعت جوراب را خارج كرده خشك ميكنيم سپس جوراب را در شرايط  2جوراب را مدت 

 ير ابعاد جوراب از روي فرمول زير محاسبه ميشود .استاندارد قرارداده مجددا فاصله بين عالمات را اندازه ميگيريم مقدار درصد تغي

 

 ميباشد . 2%حد گذشت تغييرات طولي حداكثر 

 ـ ثبات رنگ 3ـ  10 

انجام شده و حداقل درجه ثبات رنگ در  205آزمايش طبق استاندارد ايران بشماره ـ ثبات رنگ در مقابل نور ـ اين  1ـ  3ـ  10 

 باشد . 5مقابل نور بايد 

انجام شده و حداقل درجه ثبات از  181ـ ثبات رنگ در مقابل شستشو ـ اين آزمايش طبق استاندارد ايران بشماره  2ـ  3ـ  10 

 باشد . 4گذاري بايستي نظر تغيير رنگ و لكه



انجام شده و حداقل درجه ثبات از  176ـ ثبات رنگ در مقابل عرق بدن ـ اين آزمايش طبق استاندارد ايران بشماره  3ـ  3ـ  10 

 باشد . 4گذاري بايستي نظر تغيير رنگ و لكه

ثبات بايستي  انجام شده و حداقل درجه 204ـ ثبات رنگ در مقابل مالش ـ اين آزمايش طبق استاندارد ايران بشماره  4ـ  3ـ  10 

 باشد . 4
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