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 -البسه حلقوي بافت پودي از جنس پنبه -نساجي

 ويژگي ها و روش هاي آزمون 

 

 

اول چاپ  

 



 

ميگيرد. سعي بر اين است كه  صورتواقتصادي آگاه ومرتبط با موضوع 

توجه به شرايط توليدي،  وبالوبيت ها و مصالح ملي استانداردهاي ملي، در جهت مط

و نفع شامل:  حقفني و فن آوري حاصل از مشاركت آگاهانه و منصفانه صاحبان 

و  نهادهاتوليدكنندگان ،مصرف كنندگان، بازرگانان، مراكز علمي و تخصصي و 

سازمانهاي دولتي باشد.پيش نويس استانداردهاي ملي جهت نظرخواهي براي مراجع 

واعضاي كميسيون هاي فني مربـوط ارسال ميشود و پس از دريـافت نظـرات  ذينفع

در كـميته ملـي مرتبـط بـا آن رشته طرح ودر صورت تصويب به عنوان  وپيشنهادهـا

 ملي )رسمي( چاپ و منتشر مي شود. استاندارد

ا استانداردهايي كه توسط مؤسسات و سازمانهاي عالقمند و ذيصالح و ب نويس پيش

شده تهيه مي شود نيز پس از طرح و بـررسي در كميته ملي  تعيينرعايت ضوابط 

به عنوان استاندارد ملي چاپ ومنتشرمي گردد. بدين  تصويب،مربوط و در صورت 

مي شود كه بر اساس مفاد مندرج در استاندارد ملي  تلقيترتيب استانداردهايي ملي 

كه توسط مؤسسه تشكيل ميگردد به مربوط  ملي(( تدوين و در كميته 5شماره ))

 تصويب رسيده باشد.

و تحقيقات صنعتي ايران از اعضاي اصلي سازمان بين المللي  استاندارد مؤسسه

كه در تدوين استانداردهاي ملي ضمن تـوجه به شرايط كلي  ميباشداستاندارد 

از آخرين پيشرفتهاي علمي، فني و صنعتي جهان و  كشور،ونيازمنديهاي خاص 

 مي نمايد. استفـادهتانداردهـاي بين المـللي اس

و تحقيقات صنعتي ايران مي تواند با رعايت موازين پيش بيني  استاندارد مؤسسه

منظور حمايت از مصرف كنندگان، حفظ سالمت و ايمني فردي  بهشده در قانون 

محصوالت و مالحظات زيست محيطي و  كيفيتوعمومي، حصول اطمينان از 

شوراي عالي استاندارد اجباري  تصويباي بعضي از استانداردها را با اقتصادي، اجر

المللي براي محصوالت كشور،  بيننمايد. مؤسسه مي تواند به منظور حفظ بازارهاي 

 نمايد. اجبارياجراي استاندارد كاالهاي صادراتي و درجه بندي آنرا 

خـدمات سازمانها و اطـمينان بخـشيدن به استفاده كنندگـان از  بمنظـور همچـنين

زمينه مشاوره، آموزش، بازرسي، مميزي و گواهي كنندكان  درمؤسسات فعال 



 

زيست محيطي، آزمايشگاهها و كاليبره كنندگان  ومديريتسيستم هاي مديريت كيفيت 

سازمانها و مؤسسات را بر اساس  اينگونهوسايل سنجش، مؤسسه استاندارد 

داده و در صورت احراز  قرارارزيابي  ضوابط نظام تأييد صالحيت ايران مورد

بر عملكرد آنها نظارت  وشرايط الزم، گواهينامه تأييد صالحيت به آنها اعطا نموده 

سنجش تعيين عيار  وسايلمي نمايد. ترويج سيستم بين المللي يكاها ، كاليبراسيون 

ي از مل استانداردهايفلزات گرانبها و انجام تحقيقات كاربردي براي ارتقاي سطح 

 ديگر وظايف اين مؤسسه مي باشد.
 

 
 -كميسيون استاندارد ً البسه حلقوي بافت پودي از جنس پنبه

 هاي آزمون ً  ها و روش ويژگي
 ) تجديدنظر (

 سمت يا نمايندگي رئيس
مدير انجمن گردبافان صنايع  رحيمي ، خليل) ديپلم (

 نساجي ايران
  اعضاء

فرشيد) فوق ليسانس آزاديان، 
 مهندسي نساجي (

 انجمن صنايع نساجي ايران

آفاقي، جميله) فوق ليسانس 
 مديريت صنايع (

مؤسسه استاندارد و تحقيقات 
 صنعتي ايران

پيغامي ، فريبا) ليسانس 
 فيزيك (

مؤسسه استاندارد و تحقيقات 
 صنعتي ايران

خيري ، بهروز) ليسانس 
 مهندسي نساجي (

 شركت جامه پوش آرا

يعي پور علوي ، مسعود) رف
 ليسانس مهندسي نساجي (

 شركت بافت آزادي

) ليسانس عرب لنگه ، نرگس
 مهندسي نساجي (

 شركت مخمل پاسارد

كسرايي ، محمد) فوق ليسانس 
 مديريت (

 مشاور بازرگاني شركت البسكو

  
يزدانشناس ، محمد اسماعيل) 

 (دكتراي نساجي 
رئيس دانشكده نساجي دانشگاه 

 واحد يزد-آزاد اسالمي
  دبير



 

) ليسانس مهندسي گرامي، الهام
 نساجي (

 موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران

 

 

 پيشگفتار

ها  ويژگي -البسه حلقوي بافت پودي از جنس پنبهً   استاندارد

  2731  بار در سال نخستين) تجديدنظر(    هاي آزمون و روش

 و بررسي رسيده يپيشنهادها استاندارد براساس . اين شد تهيه

بار مورد تجديدنظر  اولين براي مربوط هايو تأييد كميسيون

 ملي كميتة جلسةيكصدو سي و سومين    و در قرار گرفت

  مورخهاي نساجي و الياف   پوشاك و فرآورده  استاندارد



 

 استناد بند يك استاندارد به اين . اينك شد تصويب  21/3/37

استاندارد و  مؤسسه و مقررات قوانين اصالح ونقان 7 مادة

 عنوان به 2732 ماه بهمن مصوب ايران صنعتي تحقيقات

 شود.منتشر مي ايران استاندارد ملي

و  ملي و پيشرفتهاي با تحوالت و هماهنگي همگامي حفظ براي

 ملي ، استانداردهايو خدمات ، علومصنايع در زمينه جهاني

 تجديدنظر خواهد شد و هر گونه لزوم در مواقع ايران

شود،  استاندارد ارائه اين و تكميل اصالح براي كه پيشنهادي

 . بنابراينقرار خواهد گرفت مورد توجه در تجديدنظر بعدي

از  بايد همواره ايران ملي استانداردهاي به مراجعه براي

 كرد. ا استفادهتجديدنظر آنه آخرين

 ضمن كه است شده استاندارد سعي و تجديدنظر اين در تهيه

 بين ، در حد امكانجامعه موجود و نيازهاي شرايط به توجه

 و استاندارد ملي الملليبين استاندارد و استانداردهاي اين

 ايجاد شود. هماهنگي و پيشرفته صنعتي كشورهاي

 به كار رفته استاندارد به اين تهيه براي كه خذيأو م منبع

 :زير است شرح

هاي البسه  ويژگي 2731: سال  2641استاندارد ملي ايران 

 كشباف پودي از نخ پنبه 

 
 ويژگي -البسه حلقوي بافت پودي از جنس پنبه -نساجي

 هاي آزمون ها و روش

 

  هدف 1

هاي  ها و روش هدف از تدوين اين استاندارد تعيين ويژگي

آزمون ، نمونه برداري ، بسته بندي و نشانه گذاري البسه 

 باشد . حلقوي بافت پودي از جنس پنبه مي

 

 دامنه كاربرد 2

اين استاندارد براي البسه حلقوي بافت پودي از جنس  2-1

پنبه كه تمام عمليات تكميلي روي آن انجام گرفته، كاربرد 

 دارد .

البسه زير مردانه و زنانه اين استاندارد براي  2-2

 كاربرد ندارد .

ال

 ف



 

 

 مراجع الزامي 3

 اين در متن كه است مقرراتي زير حاوي الزامي مدارك

 .است شده داده آنها ارجاع استاندارد به

 استاندارد محسوب از اين جزئي مقررات آن ترتيب بدين

يا تجديد نظر، و/  چاپ تاريخ داراي شود. در مورد مراجعمي

. مورد نظر نيست مدارك نآ بعدي ها و تجديدنظرهاياصالحيه

 امكان ،استاندارد اين ذينفع كاربران معهذا بهتر است

زير  الزامي مدارك ها و تجديدنظرهاياصالحيه كاربرد آخرين

 چاپ تاريخ بدون قرار دهند. در مورد مراجع را مورد بررسي

 مدارك و/ يا تجديدنظر آن چاپ دنظر، آخرينو/ يا تجدي

 .مورد نظر است شده داده ارجاع الزامي

 استاندارد الزامي كاربرد اين زير براي از مراجع استفاده

 :است

هاي نخ  ويژگي 2744: سال  15استاندارد ملي ايران   7-2

 اي خياطي پنبه

روش تعيين  2734: سال  234استاندارد ملي ايران   7-1

 ثبات رنگ منسوجات در برابر عرق بدن

روش تعيين ثبات  2732: سال  233استاندارد ملي ايرن   7-7

 رنگ در برابر خشكشويي

روش تعيين  2732: سال  235-2استاندارد ملي ايران   7-6

 ثبات رنگ در برابر شستشو

روش تعيين  2731: سال  106استاندارد ملي ايران   7-1

 برابر مالش ثبات رنگ در

روش تعيين  2732: سال  101استاندارد ملي ايران   7-4

 ثبات رنگ در مقابل نور روز 

روش تعيين  2731: سال  110استاندارد ملي ايران   7-3

 ثبات رنگ در مقابل فشار داغ ) اتو (

گذاري  نشانه 2730: سال  577استاندارد ملي ايران   7-3

 مايي و توضيح دهندههاي راهن مورد استفاده در برچسب

روش تعيين  2730: سال  2161استاندارد ملي ايران   7-5

 تغيير ابعاد پارچه پس از غوطه وري در آب سرد 

ويژگي هاي  2731: سال  2616استاندارد ملي ايران   7-20

 پارچه هاي اليي بدون بافت



 

ويژگي هاي  2716: سال  2611استاندارد ملي ايران   7-22

 ي بافته شدهپارچه هاي الي

روش اندازه  2733: سال  2512استاندارد ملي ايران   7-21

 محلول مستخرجه از الياف pHگيري 

 -نوار كش 2730: سال  1146استاندارد ملي ايران   7-27

 ويژگي ها و روش آزمون

ويژگي هاي  2731: سال  1337استاندارد ملي ايران   7-26

 ط با الياف طبيعينخ دوخت صنعتي از الياف مصنوعي و مخلو

روش تعيين  2731: سال  6036استاندارد ملي ايران   7-21

) المپ قوس  -ثبات رنگ كاالهاي نساجي در مقابل نور مصنوعي

 گزنون (

 اصطالحات و تعاريف 4

در اين استاندارد اصطالحات و / يا واژه ها با تعاريف زير 

 به كار مي رود :

 پارچه حلقوي بافت پودي 4-1

روش، تغذيه نخ در جهت عرض پارچه ) بصورت افقي ( در اين 

صورت گرفته و حلقه ها در همين جهت تشكيل مي شوند ، كشش 

اين گونه پارچه در جهت عرض بيشتر از جهت طول بوده و نخ 

 بافت در عرض پارچه شكافته مي شود .

 بهر 4-2

به مجموعه اي از كاال كه داراي جنس ، نوع بافت ، اندازه 

طرح ، دوخت و رنگ يكسان يا به عبارتي داراي ، شكل ، 

ويژگي هاي فيزيكي و شيميايي يكسان باشند ، گفته مي شود 

. 

 

 ويژگي ها 5

 ثبات رنگ  5-1

درجه تغيير رنگ و درجه لكه گذاري پارچه مورد مصرف در 

اين نوع البسه در برابر عوامل مختلف طبيعي ، مكانيكي و 

 باشد . 2شيميايي بايد مطابق با جدول 

 

 ثبات رنگ -1جدول 

 عوامل مختلف رديف
 حداقل درجه
 تغيير رنگ

 حداقل درجه
 لكه گذاري

شماره 
 استاندارد
 ملي ايران

 4004و  205 - 5 نور 1

 101-1 4 4 شستشو 2

 171 4 4عرق بدن ) اسيدي و  3



 

 قليايي (

 204 4 - مالش خشك و مرطوب 4

5 
فشار اتوي خشك و 

 مرطوب
4 4 25 

 107 4 4 خشكشويي 1

 تغيير ابعاد 5-2

±  7ميزان تغيير ابعاد پس از شستشو در آب بايد حداكثر 

 درصد باشد .

مي باشد  2161) روش آزمون مطابق با استاندارد ملي ايران 

) 

5-3 pH 

pH  3و حداكثر  4محلول مستخرجه از پارچه بايد حداقل 

  2512باشد ) روش آزمون مطابق با استاندارد ملي ايران 

 مي باشد ( .

 دوخت 5-4

ويژگي هاي نخ دوخت مورد مصرف بايد مطابق با  5-4-1

 باشد . 1337يا  15استانداردهاي ملي ايران 

تعداد بخيه هاي دوخت اصلي در هر سانتي متر بايد  5-4-2

 عدد باشد . 6حداقل 

 بخيه هاي دوخت در طول درز بايد يكنواخت باشد . 5-4-3

دوخته شوند كه جمع شدگي در محل درزها بايد طوري  5-4-4

 دوخت ايجاد نشده و در 

موقع كشش شكافته نشود يا در رفتگي در آن ايجاد نگردد . 

همچنين ابتدا و انتهاي درزها بايد سر قايمي شود ) منظور 

از سر قايمي تكرار بخيه ها در ابتدا و انتهاي دوخت است 

. ) 

 ضمائم البسه 5-5

ابل مواد شيميايي مورد مصرف در دكمه ها بايد در مق 5-5-1

خشكشويي مقاوم بوده و فرم اصلي خود را از دست ندهند ) 

 دكمه هاي تزئيني از اين دستور مستثني است ( .

 دور نخ دوخته شوند . 4دكمه ها بايد با حداقل  5-5-2

اندازه و محل دكمه ها بايد متناسب با جا دكمه  5-5-3

شخص ، مساوي و متناسب بوده و فاصله آنها در يك رديف م

 باشد .

 نخ دوخت جا دكمه بايد سر قايمي شود . 5-5-4



 

اگر در البسه زيپ به كار رفته باشد بايد ويژگي  5-5-5

 باشد . 2177هاي آن مطابق استاندارد ملي ايران 

چنانچه در البسه نوار كش مصرف شود بايد ويژگي هاي  5-5-1

 باشد . 1146آن مطابق با استاندارد ملي ايران 

اگر كش درون ليفه البسه باشد بايد دو سر نوار كش  5-5-7

 به طور زيگزاگ به هم دوخته شود .

بايد ابتدا و  اگر كش به لبه البسه دوخته شود 5-5-0

 قايمي و تميز دوزي شود . انتهاي آن سر

چنانچه در البسه از كمربند و پل استفاده شود ثبات  5-5-1

باشد ) كمربندهاي تزئيني از  2رنگ آنها مطابق با جدول 

 اين دستور مستثني است ( . 

 انتهاي دوخت پل ها بايد سر قايمي شود . 5-5-10

نقش هاي تزئيني به صورت گل دوزي و چاپ بايد داراي  5-5-11

 باشد . 2ثبات رنگ مطابق با جدول 

چنانچه در البسه از توري يا روبان استفاده گردد  5-5-12

و محكم به البسه دوخته شده و ثبات رنگ  بايد به طرز صحيح

 باشد . 2آنها مطابق با جدول 

قالب ، سگك و منگنه كه بر البسه الصاق مي گردد  5-5-13

 بايد در موقع شستشو فرم اصلي خود را از دست ندهد .

در صورت استفاده از آستري ، بايد طوري به البسه  5-5-14

 ننمايد .دوخته شود كه در آن ايجاد چين خوردگي 

آستري بايد طوري انتخاب گردد كه در موقع شستشوي  5-5-15

 البسه در آن تغيير فرم ايجاد نكند .

ويژگي هاي نخ دوخت آستري ، بخيه ها و درزها بايد  5-5-11

 باشد . 1337و  15مطابق با استاندارد ملي ايران 

چنانچه در البسه اليي مصرف شود ويژگي هاي آن بايد  5-5-17

 باشد . 2611و يا  2616ق با استاندارد مطاب

 

 عيوب غير مجاز 1

قيچي خوردگي ، بريدگي ، سوختگي و هر نوع ضايعات  1-1

 ديگر

 هر نوع نايكنواختي در پارچه و رگه رگه بودن 1-2

 پارگي ، سوراخ و دانه در رفتگي 1-3



 

 جمع شدگي در محلهاي دوخت 1-4

 نا منظم بودن دوخت 1-5

 ز دوخت باقي مانده است نخ اضافي كه ا 1-1

 آثار مواد شيميايي كه موجب ضايعات شود  1-7

اندازه در يك  نا مساوي بودن نواحي مشابه البسه هم 1-0

 بهر كاال ) از نظر شكل و ابعاد (

 آثار لكه روغن و رنگ 1-1

 به هم نيفتادن نقش هاي پارچه در دوخت البسه 1-10

 بوع نامطبوع در اثر چاپ 1-11

وت وزن البسه با يكديگر در يك بهر كه اندازه تفا 1-12

 درصد وزني است ( .±  7هاي مساوي دارند ) حد رواداري 

قرار گرفتن دكمه ها به صورت نامنظم و نا متناسب  1-13

 با جادكمه

 

 نمونه برداري 7

نمونه برداري  1جهت انجام آزمون از هر بهر طبق جدول 

ر تصادفي انتخاب انجام مي گيرد ) نمونه ها بايد به طو

 شوند ( .

 

 نمونه برداري -2جدول 

تعداد در 

 كارتن هاي

 يك بهر كاال

براي آزمون هاي ظاهري 

 ) چشمي (
 براي آزمون هاي فني

تعداد 

 آزمونه

تعداد عيوب 

 مجاز

تعداد 

 آزمونه

تعداد عيوب 

 مجاز

 0 2 0 10 50كمتر از 

100 – 51 20 1 2 0 

200 – 101 30 2 2 0 

300 – 201 40 3 3 0 

500 – 301 50 3 5 0 

000 – 501 70 4 7 0 

1300 – 001 110 1 10 0 

3200 – 1301 150 0 15 1 

 2 30 11 220 و بيشتر 3201

 بسته بندي 0



 

البسه بايد در لفافي از جنس پلي اتيلن يا سلوفان بسته 

 بندي شود .

 

 نشانه گذاري 1

 نشانه گذاري روي البسه 1-1

د نرم و قابل انعطاف بوده و بصورت دائمي برچسب البسه باي

 روي درز پهلو دوخته شود .

اطالعات زير بايد بطور خوانا و ثابت ) پاك نشدني ( روي 

 برچسب قيد گردد .

 اندازه البسه ) سايز ( 1-1-1

 جنس البسه ) صد درصد پنبه ( 1-1-2

 عالمت تجارتي يا نام كارخانه توليد كننده 1-1-3

 نمايي نگهداري و شستشوعالئم راه 1-1-4

 ساير نشانه هاي اضافي مورد نياز 1-1-5

 

عالئم راهنمايي نگهداري البسه بايد مطابق با استاندارد  -يادآوري

باشد . اين عالئم بايد شامل نحوه شستشو ، خشكشويي ،  133ملي ايران 

 سفيدگري و اتو كردن باشد .

 

 نشانه گذاري روي بسته 1-2

ه زبان فارسي و در مورد صادرات و اطالعات زير بايد ب

واردات به زبان مورد توافق ، بر روي بسته بندي قيد گردد 

. 

 اندازه البسه ) سايز ( 1-2-1

 جنس البسه ) صد درصد پنبه ( 1-2-2

 عالمت تجارتي يا نام كارخانه توليد كننده 1-2-3

 هاي اضافي مورد نياز ساير نشانه 1-2-4

 ننشانه گذاري روي كارت 1-3

اطالعات زير بايد به زبان فارسي و در مورد صادرات و 

واردات به زبان مورد توافق ، روي كارتن و يا عدل قيد 

 گردد .

 تعداد البسة موجود در كارتن 1-3-1

 جنس البسه ) صد درصد پنبه ( 1-3-2

 اندازه البسه ) سايز ( 1-3-3

 شماره رنگ يا طرح  1-3-4



 

 وزن خالص  1-3-5

 خالصوزن نا 1-3-1

 نشانه چتر  1-3-7

 نشانه قالب كه بر روي آن ضربدر كشيده شده است . 1-3-0

 ساير نشانه هاي اضافي مورد نياز 1-3-1

 نام يا عالمت تجارتي كارخانه سانده 1-3-10

نام كشور سازنده ) در مورد واردات و توليدات  1-3-11

 داخلي ( و در مورد صادرات طبق توافق خريدار و فروشنده 

 ملي كميته اجالسيه سومين و سي يكصدو عضايا
 استاندارد

  الياف و نساجي هاي فرآورده و پوشاك

 نمايندگي يا سمت رئيس
) سودابه ، لنگرودي زاده يحيي

 ( نساجي مهندسي ليسانس
 تحقيقات و استاندارد مؤسسه

 ايران صنعتي
 اعضا

 
 

 ليسانس فوق) فرشيد ، آزاديان

 ( نساجي مهندسي
 ايران نساجي صنايع انجمن

 ليسانس فوق) جميله ، آفاقي

 ( صنايع مديريت
 تحقيقات و استاندارد مؤسسه

 ايران صنعتي
) ليسانس زيست شادي ، ادريسي

 شناسي (
 تحقيقات و استاندارد مؤسسه

 ايران صنعتي
 تحقيقات و استاندارد مؤسسه ( فيزيك ليسانس) شهال ، اطلسي

 ايران صنعتي
 فيزيك ليسانس) فريبا ، پيغامي

) 
 تحقيقات و استاندارد مؤسسه

 ايران صنعتي
مهندسي  ليسانس) زهرا ، خضري

 نساجي (
 نساجي فيزيك تحقيقات مركز

) ليسانس مهندسي بهروز ، خيري

 نساجي (
 آرا پوش جامه شركت

) دكتراي ناهيد ، فرد رحيمي

 ميكروب شناسي (
 آموزش و درمان ، بهداشت وزارت

 پزشكي
) فوق ديپلم اميرحسين ، ساقي

 نساجي (
 بروجرد ساجين كارخانجات

 ليسانس) مصطفي ، خاني شريف

 ( نساجي مهندسي
 تحقيقات و استاندارد كل اداره

 قزوين استان صنعتي
) ليسانس نرگس ، لنگه عرب

 مهندسي نساجي (
 پاسارد مخمل شركت

ندسي ) ليسانس مهالهام ، گرامي

 نساجي (
 تحقيقات و استاندارد مؤسسه

 ايران صنعتي
) ليسانس طاهره ، اختر نيك

 مهندسي نساجي (
 توليد از حمايت سازمان

 كنندگان مصرف و كنندگان

  دبير



 

 ليسانس فوق) مليحه ، نازي

 ( نساجي
 تحقيقات و استاندارد مؤسسه

 ايران صنعتي
 

 

 
 

ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN 

 

Institute of Standards and Industrial Research of Iran 

 

ISIRI NUMBER 

 

1465 
 

 

 

Textile- Cotton knitted clothes  -  

Specifications and test methods 

 
1st. Revision 

 

 
 


