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  به نام خدا

 سازمان ملي استاندارد ايران با آشنايي

و  اسـتاندارد  مؤسسـة  مقـررات  و قـوانين  اصالح قانون 3مادة يك بند موجب به ايران صنعتي تحقيقات و استاندارد مؤسسة
 نشـر  و تـدوين  تعيـين،  وظيفـه  كـه  اسـت  كشـور  رسـمي  مرجـع  تنهـا  1371 مـاه  بهمن مصوب ايران، صنعتي تحقيقات

  .دارد عهده به را ايران) رسمي(اي ملي استاندارده

 29/6/90نام موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران به موجب يكصد و پنجاه و دومين جلسه شوراي عالي اداري مورخ 
  . جهت  اجرا ابالغ شده است  24/7/90مورخ  35838/206به سازمان ملي استاندارد ايران تغيير و طي نامه شماره 

 و مراكـز  نظـران  صـاحب  ،كارشناسـان سـازمان    از مركـب  فني هاي كميسيون در مختلف هاي حوزه در ندارداستا تدوين
بـه   توجـه  بـا  و ملـي  مصالح با همگام وكوششي شود مي انجام مرتبط و آگاه اقتصادي و توليدي پژوهشي، مؤسسات علمي،

-مصرف توليدكنندگان، شامل نفع، و حق صاحبان منصفانة و آگاهانه مشاركت از كه است تجاري و توليدي، فناوري شرايط

 مـي  حاصـل  دولتـي  غيـر  و دولتي هاي سازمان نهادها، تخصصي، و علمي مراكز كنندگان، وارد و كنندگان، صادركنندگان

 ارسـال  مربوط فني هاي كميسيون اعضاي و نفع ذي مراجع به نظرخواهي براي ايران ملي نويس استانداردهاي پيش .شود

 عنـوان  بـه  تصـويب  صـورت  در و طـرح  رشـته  آن بـا  مـرتبط  ملي كميتة در پيشنهادها و نظرها از دريافت سپ و شودمي

  .شود مي منتشر و ايران چاپ )رسمي(ملي  استاندارد
 مـي  تهيـه  شده تعيين ضوابط رعايت با نيز صالح ذي و مند عالقه هاي سازمان و مؤسسات كه استانداردهايي نويس پيش

بدين ترتيب،  .شود مي منتشر و چاپ ايران ملي استاندارد عنوان به تصويب، درصورت و بررسي و طرح ملي كنند دركميتة
ملـي   كميتة در و تدوين 5 شمارة ايران ملي استاندارد در شده نوشته مفاد اساس بر كه شوند مي تلقي ملي استانداردهايي

  .باشد رسيده تصويب به دهدمي سازمان ملي استاندارد ايران تشكيل مربوط كه استاندارد
المللـي الكتروتكنيـك    بـين  كميسيون، 1(ISO)استاندارد  المللي بين سازمان اصلي اعضاي از ايران سازمان ملي استاندارد

2(IEC) 3 قانوني شناسي اندازه المللي بين سازمان و(OIML) كـدكس غـذايي    كميسـيون  4رابط تنها به عنوان و است 
5(CAC) خاص هاي نيازمندي و كلي شرايط به توجه ضمن ايران ملي استانداردهاي تدوين در .كند مي فعاليت كشور در 

   .شودمي گيريبهره المللي بين استانداردهاي و جهان صنعتي و فني علمي، پيشرفت هاي آخرين از كشور ،
 كننـدگان، حفـظ   مصرف از يتحما براي قانون، در شده بيني پيش موازين رعايت با تواند سازمان ملي استاندارد ايران مي

اجـراي   اقتصـادي،  و محيطـي  زيسـت  مالحظـات  و محصوالت كيفيت از اطمينان حصول عمومي، و فردي ايمني و سالمت
 عـالي  شـوراي  تصـويب  بـا  وارداتـي،  اقـالم  يـا /و كشـور  داخل توليدي محصوالت براي را ايران ملي استانداردهاي از بعضي

 اسـتاندارد  اجـراي  كشور، محصوالت براي المللي بين بازارهاي حفظ منظور به تواند مي سازمان . نمايد استاندارد، اجباري

 خـدمات  از كننـدگان  اسـتفاده  بـه  بخشيدن اطمينان براي همچنين . نمايد اجباري را آن بنديو درجه صادراتي كاالهاي

 و كيفيـت  مـديريت  هـاي  سيسـتم  صدورگواهي و مميزي بازرسي، آموزش، مشاوره، در زمينة فعال مؤسسات و سازمان ها
 ايـن  سازمان ملـي اسـتاندارد ايـران    سنجش، وسايل )واسنجي(كاليبراسيون  و مراكز ها آزمايشگاه محيطي،زيست مديريت

 الزم، شـرايط  احراز صورت در و كند مي ارزيابي ايران تأييد صالحيت نظام ضوابط اساس بر را مؤسسات و ها سازمان گونه

كاليبراسـيون   يكاها، المللي بين دستگاه ترويج .كند نظارت مي آن ها عملكرد بر و اعطا ها آن به حيتصال تأييد گواهينامة
 ايران ملي استانداردهاي سطح ارتقاي براي تحقيقات كاربردي انجام و گرانبها فلزات عيار تعيين سنجش، وسايل )واسنجي(

  .است سازمان اين وظايف ديگر از

                                                 
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 



 ج 
  

  كميسيون فني تدوين استاندارد
   "ها ويژگي- با بافت حلقوي گانه ههاي بچ لباس –پوشاك"

   يا نمايندگي /و سمت   :رئيس
  محمد، اناييد
  )ليسانس مهندسي نساجي(

  بهرنگ شركت رايا

  :دبير
  نيا، فرناز نعيمي

   )فوق ليسانس مهندسي نساجي(
  پژوهشگاه استاندارد

  ) اسامي به ترتيب حروف الفبا ( :اعضاء
  محمد، سليمي حاجي

   )ديپلم(
  گران جامه شركت پوشش

  رقيه، دمرچلي
  )نساجيدكتري (

  دانشگاه آزاد اسالمي

  الهه، زاده عيوض
  )نساجي فوق ليسانس(

  و تجارت معدن عت،دفتر نساجي و پوشاك وزارت صن

قدس، محمد حسين
)ليسانس مهندسي صنايع(

  اهللا نعمت، مرداني
)نساجي دكتري(

  مليحه، نازي
)نساجي دكتري(

گذاري آتيه دماوند شركت سرمايه
 

و تجارت عت، معدندفتر نساجي و پوشاك وزارت صن

پژوهشگاه استاندارد

  مهدي، اي ورسه
  )نساجي دكتري(

                                               فرحناز     ، همايونفر
  )ليسانس بيولوژي(
  
  
  

                                                 

  علوم و تحقيقاتواحد  -آزاد اسالميدانشگاه 
  

  استاندارد ايرانملي  سازمان



 د 
  

  گفتار پيش
هـاي   نويس آن در كميسيون پيش كه "ها گيويژ – حلقويبا بافت  گانه هبچ هاي لباس –پوشاك "استاندارد 

سيصـد و بيسـت و    مربوط توسط سازمان استاندارد و تحقيقات صنعتي ايـران تهيـه و تـدوين شـده و در    
مورد تصـويب   4/7/91 مورخ هاي نساجي و الياف پوشاك و فرآوردهاجالس كميته ملي استاندارد  پنجمين

 سـازمان ملـي اسـتاندارد   قانون اصالح قوانين و مقـررات   3اينك به استناد بند يك مادة . قرار گرفته است
  . شود عنوان استاندارد ملي ايران منتشر مي ، به1371ايران، مصوب بهمن ماه 

هاي ملي و جهاني در زمينة صنايع، علوم و خدمات،  براي حفظ همگامي و هماهنگي با تحوالت و پيشرفت
ظر خواهد شد و هر پيشنهادي كه بـراي اصـالح و تكميـل    استانداردهاي ملي ايران در مواقع لزوم تجديدن

. اين استانداردها ارائه شود، هنگام تجديدنظر در كميسيون فني مربوط مـورد توجـه قـرار خواهـد گرفـت     
  .بنابراين بايد همواره از آخرين تجديدنظر استانداردهاي ملي استفاده كرد

گانـه باطـل و ايـن     هيكـوي بچـ  هـاي تر  لباس) سايز(، اندازه 1355سال : 1590شماره ايران  استاندارد ملي
  .شود استاندارد جايگزين آن مي

  :شرح زير است منبع و مأخذي كه براي تهيه اين استاندارد مورد استفاده قرار گرفته به

: گروه پژوهشي نسـاجي و چـرم   -نتايج حاصل از تحقيقات و تجربيات آزمايشگاهي در پژوهشگاه استاندارد
  1390سال 
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  ها ويژگي –حلقويبا بافت  گانه هبچ هاي لباس –پوشاك

  هدف و دامنه كاربرد 1
  .باشد مي با بافت حلقوي گانه هبچ هاي لباسهاي الزم براي  هدف از تدوين اين استاندارد تعيين ويژگي

رنگـرزي و   كـه تمـام عمليـات    قابل عرضه بـه بـازار  حلقوي  با بافت گانه بچه  لباساين استاندارد براي انواع 
  .، كاربرد داردها انجام گرفته است روي آنبر تكميلي 
   و 1567مطـابق بـا اسـتاندارد ملـي ايـران شـماره       پـودي   حلقـوي با بافـت  اي  پنبههاي  زيرپيراهنهاي  ويژگي – يادآوري

  .باشد مي 1713هاي لباس نوزاد مطابق با استاندارد ملي ايران شماره  ويژگي
 

  مراجع الزامي   2 
بـدين   .اسـت  شده  ها ارجاع داده ك زير حاوي مقرراتي است كه در متن اين استاندارد ملي ايران به آنمدار

  .شود ترتيب آن مقررات جزيي از اين استاندارد ملي ايران محسوب مي
نظرهاي بعـدي آن   ها و تجديد باشد، اصالحيه شده در صورتي كه به مدركي با ذكر تاريخ انتشار ارجاع داده 

 ها ارجـاع داده  در مورد مداركي كه بدون ذكر تاريخ انتشار به آن. نظر اين استاندارد ملي ايران نيستمورد 
  .نظر است مورد ها آنهاي بعدي  و اصالحيه همواره آخرين تجديدنظر است، شده

  :اين استاندارد الزامي است مراجع زير براي استفاده از 
روش تعيين ثبات رنـگ كـاالي    -هاي ثبات رنگ آزمون  -اجينس ،204 شماره  ايران  استاندارد ملي  2-1

  نساجي در مقابل مالش
روش تعيين ثبات رنـگ كـاالي    -هاي ثبات رنگ آزمون –نساجي ،250  شماره ايران  استاندارد ملي  2-2

  )اتو(نساجي در مقابل فشار داغ 
 هاي مراقبت از كاال هاي مورد استفاده در برچسب نشانه -نساجي ،933  شماره ايران  استاندارد ملي  2-3

  پارچـه پـس از   گيـري تغييـر ابعـاد     روش انـدازه  -منسـوجات  ،1242  شـماره  ايـران   استاندارد ملي  2-4
  وري در آب سرد  غوطه

  ها ويژگي -اي هاي حلقوي پودي پنبه ، زيرپيراهن1567استاندارد ملي ايران شماره   2-5
  هاي آزمون ها و روش ويژگي -نوار كش ،2264  شماره نايرا  استاندارد ملي  2-6
در  روش تعيين ثبات رنگ -هاي ثبات رنگ آزمون –نساجي ،4084 شماره رانياي مل استاندارد  2-7

 المپ قوس گزنون - مقابل نور مصنوعي

روش تعيين تغييرات سطحي و پرزدهـي پارچـه    -منسوجات ،4130-1 شماره رانياي مل استاندارد  2-8
   Pilling boxروش آزمون توسط : اول بخش

 روماتيك معين مشتق شده از موادآهاي  تعيين آمين -نساجي ،7580-1 شماره رانياي مل استاندارد  2-9
  روش بدون استخراج زوي معين،آآشكارسازي مواد رنگزاي  -قسمت اول -آزو رنگزاي



٢ 
  

روماتيـك معـين مشـتق شـده از     آهاي  تعيين آمين -نساجي ،7580-2 شماره رانياي مل استاندارد  2-10
  روش استخراج آشكارسازي مواد رنگزاي آزوي معين، -دوم  قسمت -آزو مواد رنگزاي

هاي مورد مصـرف در صـنعت       مواد رنگرزي و پيگمنت -نساجي ،7729 شماره رانياي مل استاندارد  2-11 
  ها ويژگي -نساجي

ثبات رنگ در برابر شستشـو بـا صـابون يـا صـابون و       -نساجي ،10076 شماره رانياي مل استاندارد  2-12
  روش آزمون  -سودا

2-13  ISO 3638, Size designation of cloths- Infants’ garments 

2-14  ISO 4415, Size designation of cloths- Men’s and boy’s underwear, nightwear 
and shirts 

2-15  ISO 4416,  Size designation of cloths- Women’s and girl’s underwear,  
nightwear, foundation garments and shirts 

2-16  ISO/TR 10652,  Standard sizing system for cloths 
  

  ريفاو تع اتاصطالح  3
  :درو كار مي تعاريف زير بهدر اين استاندارد، اصطالحات و 

3-1     
   با بافت حلقوي گانه لباس بچه

  .است تهيه شده) و باالتر اي پنبه 20نمره ( نخ ظريف با  حلقويبا بافت پارچه  كه از لباسي

3-2     
  بهر

عبارتي داراي  اي از كاال كه داراي جنس، نوع بافت، اندازه، شكل، طرح، دوخت و رنگ يكسان يا به مجموعه
  .هاي فيزيكي و شيميايي يكسان باشند ويژگي

  

      ها ويژگي  4
  ثبات رنگ   4-1

مكـانيكي  , در برابر عوامل مختلف طبيعيگانه  بچه لباسمورد مصرف در  حلقويبا بافت رنگ پارچه ثبات 
 .باشد 1طبق جدول بايد و شيميائي 

  
  
 
 



٣ 
  

گانه مورد مصرف در لباس بچه حلقويبا بافت پارچه  ثبات رنگ – 1جدول   

گذاري درجه لكه روش آزمون رديف ويژگي درجه تغيير رنگ 
ملي طبق استاندارد 

  4084ايران شماره 
 1  مصنوعي  نورثبات رنگ در برابر   5حداقل   -

طبق استاندارد ملي 
 10076ايران شماره 

  )2روش (

 2  شستشوثبات رنگ در برابر   4حداقل   4حداقل 

طبق استاندارد ملي 
  204ايران شماره 

 3  مالش خشكثبات رنگ در برابر   -  4

طبق استاندارد ملي 
  204ايران شماره 

 4  مالش مرطوبثبات رنگ در برابر   -  4

طبق استاندارد ملي 
  250ايران شماره 

  داغ فشار ثبات رنگ در برابر   4حداقل   4حداقل 
  خشك در حالت) اتو(

5 

طبق استاندارد ملي 
  250ايران شماره 

  داغ فشار ثبات رنگ در برابر   4حداقل   4حداقل 
  مرطوب در حالت) اتو(

6 

رنگ بايد مطابق با درجات ثبات  ،استفاده شودتزئينات ضمائم و يا از نخ رنگي  لباسبراي دوخت در صورتي كه  - 1يادآوري
  .باشد 4- 5گذاري بايد حداقل  و درجه لكهفوق  جدول

زا  هاي آروماتيك سرطان فاقد آمين 7729بايد طبق استاندارد ملي ايران شماره  لباسكار رفته در  همواد رنگرزي ب - 2يادآوري
  .)7580-2و  7580-1 ملي ايران هايوش آزمون طبق استانداردر( باشد

  
  لباساندازه    4-2

در مـورد سيسـتم سـايزبندي و    . طبق اظهار توليدكننده بايد بـر روي برچسـب آن درج شـود    لباساندازه 
و  ISO 4416, ISO 4415, ISO 3638, ISO/TR 10652اسـتانداردهاي  بـه   ها هاي پيشنهادي لباس اندازه
    .نيدمراجعه ك 1567 شماره ايران دارد ملياستان

  
  لباس جنس   4-3 

مطابق با مشخصات اظهار شده بر روي برچسب بوده و حدرواداري آن براي پارچـه هـاي   بايد  لباس جنس
 .مي باشددرصد   ±2چندجنسي 

 
  
  تغيير ابعاد در اثر شستشو   4-4

طبـق اسـتاندارد ملـي ايـران     روش آزمـون  ( اشـد ب ±% 2بعد از شستشو بايد  لباس تغيير ابعادحدرواداري 
  .)1242شماره 

  لباسدوخت   4-5
  .مشخص بايد يكنواخت باشد طولهاي دوخت در يك  بخيه   4-5-1



٤ 
  

  .باشد 6و حداكثر  4بايد حداقل متر  در يك سانتي هاي اصلي تعداد بخيه  4-5-2
  .ودنبايد مشاهده شمتر بر روي لباس  ميلي 3بيش از نخ اضافي   4-5-3
شدگي ايجاد نشده و در موقع كشش شكافته  جمع لباساي دوخته شود كه در  گونه درزها بايد به  4-5-4

  .شود 1چنين ابتدا و انتهاي درزها بايد سرقايمي هم. رفتگي در آن ايجاد نگردد نشود يا در
  .باشد طبق توافق خريدار و فروشنده مي طرح و الگوي لباس و ضمائم تزئيني آن  4-5-5
  دكمه   4-6

نبايد تغيير شـكل و   10076لباس پس از شستشو طبق روش مندرج در استاندارد ملي ايران شماره      دكمه
  .دهدحالت 

  كش  4-7
 ، مدول حفظ شده بعد از آزمون تعيين طول عمر بـه است كار رفته به لباسهايي از  نوار كش در قسمتاگر 

  .باشددرصد  40بايد حداقل  2264طبق استاندارد ملي ايران شماره روش سريع 
  .طول آزمونه با توجه به طول كش موجود در لباس انتخاب شود گانه، ههاي بچ با توجه به ابعاد لباس - يادآوري

  پرزدهي  4-8
روش آزمـون طبـق   (باشد  4دور بايد حداقل  12000بعد از هاي اصلي لباس  پارچه قسمتدرجه پرزدهي 

  ).4130-1استاندارد ملي ايران شماره 
  

  عيوب غيرمجاز 5
  :شرح زير باشد بايد فاقد عيوب غيرمجاز به لباس

  ؛پارگي، سوراخ و دانه دررفتگي 1- 5

 ؛آثار لكه روغن و رنگ 2- 5

 ؛رنگ و در يك بهركاالي هم لباستغييرات رنگي در  3- 5

 ؛)از نظر شكل و ابعاد(اندازه در يك بهر كاال  هم لباسنامساوي بودن نواحي مشابه  4- 5

 ؛فتنايكنواختي در با 5- 5

 ؛آثار مواد شيميايي كه موجب ضايعات شود 6- 5

 ؛نامنظم بودن دوخت 7- 5

 ؛صورت نامنظم و نامتناسب با جادكمه ها به گرفتن دكمهقرار 8- 5

 .شدگي در محل دوخت جمع 9- 5

 
 

                                                 
.ها در ابتدا و انتهای دوخت است منظور از سرقايمی تکرار بخيه - ١  



٥ 
  

  بندي بسته 6
 .اتيلن يا سلوفان قرار گيرد البسه بايد در لفافي از جنس پلي

   گذاري نشانه 7
  لباسگذاري روي  نشانه 7-1

اطالعات زيـر بايـد   . دوخته شود صورت دائمي به هر لباس نرم و قابل انعطاف بوده و به برچسب لباس بايد
  :دشوروي برچسب قيد ) پاك نشدني( طور خوانا و ثابت به

  نام يا عالمت تجاري توليدكننده  7-1-1
  لباس) سايز(اندازه   7-1-2

 )هاي تزئيني غير از قسمت( لباسهاي اصلي  پارچه قسمتجنس   7-1-3

 هاي اضافي مورد نياز ساير نشانه 7-1-4

ــم راهنمــايي نگهــداري و شستشــو   7-1-5  ــران شــماره  (عالئ    از قبيــل  )933طبــق اســتاندارد ملــي اي
 .بايد روي برچسب ذكر گرددعدم استفاده از سفيدكننده و اطوكردن  كردن، ي شستشو، خشك نحوه

و در مورد صـادرات طبـق توافـق خريـدار و     ) در مورد واردات و توليدات داخلي(نام كشور سازنده  7-1-6
 فروشنده

   لفافيا  گذاري روي كارتن نشانه  7-2

زبان فارسي و در مورد صادرات و  بهبراي توليد داخلي ) پاك نشدني( طور خوانا و ثابت بهزير بايد  اطالعات
  :دشوسه قيد ، روي كارتن يا كيدهنده و توليدكننده است سفارش مورد توافقي كه زبان واردات به

  نام يا عالمت تجاري توليدكننده    7-2-1

 نوع جنس 7-2-2

 شماره رنگ يا طرح  7-2-3

 وزن خالص 7-2-4

 وزن ناخالص 7-2-5

 نشانه چتر 7-2-6

 هاي اضافي مورد نياز  ساير نشانه 7-2-7

 تعداد لباس 7-2-8
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و در مورد صادرات طبق توافـق خريـدار و   ) در مورد واردات و توليدات داخلي(نام كشور سازنده  7-2-9
  فروشنده

 .باشد كننده گردد، مجاز نمي ج هرگونه اطالعات كه موجب گمراهي مصرفدر – يادآوري


