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 ويژگيها -زير پيراهن هاي حلقوي پودي پنبه اي 
 

 

 
 چاپ اول



و  استانداردبا موسسه  آشنايي

 تحقيقات صنعتي ايران
استاندارد و تحقيقات صنعتي  موسسه

 مرجعايران به موجب قانون، تنها 

رسمي كشور است كه عهده دار وظيفه 

داردهاي تعيين، تدوين و نشر استان

 .باشدميملي)رسمي( 

هاي شتهراستاندارد در  تدوين

هاي فني مركب مختلف توسط كميسيون

صاحبنظران  ، كارشناسان موسسه از

مراكز و موسسات علمي، پژوهشي، 

مرتبط  وتوليدي و اقتصادي آگاه 

گيرد. سعي بر با موضوع صورت مي

اين است كه استانداردهاي ملي، 

صالح ملي و و م هامطلوبيتدرجهت 

با توجه به شرايط توليدي، فني و 

 آگاهانهفن آوري حاصل از مشاركت 

 و منصفانه صاحبان حق و نفع شامل:

كنندگان، مصرف كنندگان،  توليد

 وبازرگانان، مراكز علمي و تخصصي 

هاي دولتي باشد. نهادها و سازمان

پيش نويس استانداردهاي ملي جهت 

ذينفع و  مراجعنظرخواهي براي 

هاي فني مربوط اعضاي كميسيون

شود. و پس از دريافت ارسال مي

در كميته ملي  پيشنهادهانظرات و 

مرتبط با آن رشته طرح و درصورت 

تصويب به عنوان استاندارد 

 شود.)رسمي( چاپ و منتشر ميملي

استانداردهايي كه توسط  نويسپيش

 وهاي عالقمند موسسات و سازمان

ط تعيين ذيصالح و با رعايت ضواب

شود نيز پس از طرح و شده تهيه مي

مربوط و  مليبررسي در كميته 

درصورت تصويب، به عنوان 

استاندارد ملي چاپ و منتشر 

استاندارهايي  ترتيبگردد. بدين مي

شود كه بر اساس مفاد ملي تلقي مي



مندرج در استاندارد ملي شماره 

تدوين و در كميته ملي مربوط  «5»

گردد به شكيل ميكه توسط موسسه ت

 .باشدتصويب رسيده 

استاندارد و تحقيقات صنعتي  موسسه

ايران از اعضاء اصلي سازمان 

باشد كه استاندارد مي الملليبين

در تدوين استانداردهاي ملي ضمن 

هاي نيازمندي وتوجه به شرايط كلي 

هاي خاص كشور، از آخرين پيشرفت

علمي، فني و صنعتي جهان و 

المللي استفاده بين استانداردهاي

 نمايد.مي

استاندارد و تحقيقات صنعتي  موسسه

 موازينتواند با رعايت ايران مي

بيني شده در قانون به منظور پيش

حمايت از مصرف كنندگان، حفظ سالمت 

و عمومي، حصول  فرديو ايمني 

اطمينان از كيفيت محصوالت و 

مالحظات زيست محيطي و اقتصادي، 

تانداردها را با بعضي از اس اجراي

تصويب شوراي عالي استاندارد 

به  تواندمياجباري نمايد. موسسه 

المللي منظور حفظ بازارهاي بين

براي محصوالت كشور، اجراي 

صادراتي و درجه  كاالهاياستاندارد 

 بندي آن را اجباري نمايد.

به منظور اطمينان بخشيدن  همچنين

كنندگان از خدمات  استفادهبه 

و موسسات فعال در ضمينه  هاسازمان

مميزي و  بازرسي،مشاوره، آموزش، 

هاي مديريت گواهي كنندگان سيستم

كيفيت و مديريت زيست محيطي، 

و كاليبره كنندگان  هاآزمايشگاه

وسايل سنجش، موسسه استاندارد 

را بر  موسساتها و اينگونه سازمان

اساس ضوابط نظام تائيد صالحيت 

ر داده و ايران مورد ارزيابي قرا



احراز شرايط الزم، گواهي  صورتدر 

نامه تائيد صالحيت به آنها اعطا 

نظارت  آنهانموده و بر عملكرد 

المللي نمايد. ترويج سيستم بينمي

يكاها، كاليبراسيون وسايل سنجش، 

عيار فلزات گرانبها و  تعيين

انجام تحقيقات كاربردي براي 

از  مليارتقاي سطح استانداردهاي 

 باشد.ظائف اين موسسه ميديگر و

 
كميسيون استاندارد زير پيراهن هاي حلقوي پودي 

 ويژگيها –پنبه اي 

 )تجديد نظر(

 

 رئيس

فوق ليسانس  محمد   -كسرائي

مديريت 

 بازرگاني

اتحاديه صادر 

كنندگان نساجي و 

 پوشاك

 

 اعضاء

ليسانس  يبا فر -پيغامي

 فيزيك

مؤسسه استاندارد 

و تحقيقات صنعتي 

 ايران

 -جمالي

 حميدرضا 

ليسانس 

مهندسي 

 نساجي

وزارت صنايع و 

اداره  -معادن 

كل نساجي و 

 پوشاك

 - حسين زاده

 سعيد 

ليسانس 

مديريت 

 بازرگاني

 شركت بافران

ليسانس  محمد   -دانايي

مهندسي 

 نساجي

 شركت نساج ماشين

شركت روستا  متخصص فني احمد   -صادقي

 قهرود

  -عسگركاشاني

 نادر 

فوق ليسانس 

مهندسي 

 نساجي

دانشكده نساجي 

نشگاه دا

 اميركبير



  -فيروزآبادي

 سيد صالح الدين 

ليسانس 

 فيزيك

اتحاديه كشباف و 

 جوراب تهران

 - كمالي مقدم

 سيد صدرالدين 

 شركت فومن باف ديپلم صنعتي

فوق ليسانس  جمشيد  -گلدوز

مهندسي 

 نساجي

 شركت استاراليت

 

 دبير

ليسانس  شهال   -اطلسي

 فيزيك

ستاندارد مؤسسه ا

و تحقيقات صنعتي 

 ايران



 مطالب فهرست

 
اي پيراهنهاي حلقوي پودي پنبه زير

 ويژگيها -

 هدف

 كاربرد دامنه

 الزامي مراجع

 و تعاريف اصطالحات

 ويژگيها

آماده سازي نمونه و انجام  شريط

 آزمون

 برداري نمونه

 آزمون روش

 غير مجاز عيوب

 بندي بسته

 گذاري نشانه



 

 بسمه تعالي

 پيشگفتار

" زير پيرانهاي حلقوي  استاندارد

ويژگيها " نخستين  -اي پودي پنبه

تهيه شد .اين 1354 بار در سال 

اساس پيشنهادهاي استاندارد بر

رسيده و بررسي و تأييد 

هاي مربوط براي اولين بار كميسيون

مورد تجديد نظر قرار گرفت و در 

يكصد و پنجمين جلسه كميته ملي 

هاي استاندارد پوشاك و فرآورده

تصويب 81/04/22 نساجي و الياف مورخ 

شد. اينك اين استاندارد به 

قانون اصالح 3 ماده 1 استناد بند 

ين و مقررات مؤسسه استاندارد قوان

و تحقيقات صنعتي ايران مصوب بهمن 

به عنوان استاندارد رسمي 1371 ماه 

 گردد .ايران منتشر مي

حفظ همگامي و هماهنگي با  براي

تحوالت و پيشرفتهاي ملي و جهاني 

، علوم و خدمات در زمينه صنايع

استانداردهاي ملي ايران در مواقع 

د شد و هر لزوم تجديد نظر خواه

گونه پيشنهادي كه براي اصالح يا 

تكميل اين استانداردها ارائه شود 

در تجديد نظر بعدي مورد توجه 

. بنابراين براي قرار خواهد گرفت

مراجعه به استانداردهاي ملي 

ايران بايد همواره از آخرين 

تجديد نظر آنها استفاده كرد. در 

تهيه و تدوين اين استاندارد سعي 

كه ضمن توجه به شرايط  شده است

، در حد موجود و نيازهاي جامعه

امكان بين اين استاندارد و 

استانداردهاي بين المللي و 

استاندارد ملي كشورهاي صنعتي و 

 پيشرفته هماهنگي ايجاد شود.



و مآخذري كه براي تهيه اين  منابع

استاندارد به كار رفته به شرح 

 :زير است

 

1- IS 4965: 1991 (Reaffirmed 1998) Textiles-

Vest, Interlock Knitted-Specification. 

تجارب و آزمايشات انجام شده در 2- 

 آزمايشگاه نساجي مؤسسه استاندارد

 سال 1567: استاندارد ملي ايران 3- 

هاي ويژگيهاي زير پيراهني1354

 .ايكشباف پودي پنبه

 

زير پيراهنهاي حلقوي پودي 

 ويژگيها -اي پنبه

 هدف1 - 
از تدوين اين استاندارد  هدف

، تعيين ويژگيها، روشهاي آزمون

، عالمتگذاري و بسته نمونه برداري

بندي زير پيراهنهاي مردانه و 

بچگانه حلقوي پودي از جنس پنبه 

 باشد.مي

 دامنه كاربرد2 - 

اين استاندارد در مورد زير 1-2 

پيراهنهاي حلقوي پودي كه از نخ 

، بصورت شسته ايصد در صد پنبه

، سفيد يا رنگ شده كه كليه شده

عمليات تكميلي بر روي آنها انجام 

 ، كاربرد دارد.شده است

اين استاندارد در مورد زير 2-2 

پيراهنهايي كه پارچه آنها توسط 

ماشينهاي يكرو سيلندر تهيه 

 .اند، قابل اجراستشده

اين استاندارد در مورد زير 3-2 

ستين كوتاه و پيراهنهاي يقه گرد آ

 ركابي كاربرد دارد.



اين استاندارد شامل بعضي از 4-2 

مشخصات و خواص ظاهري مانند 

، درخشندگي و درجه سفيدي زيردست

 گردد.نمي

در اين استاندارد از ويژگيهاي 5-2 

، مربوط به عمليات رنگرزي و تكميل

 آيد.گفتگو بعمل نمي

 مراجع الزامي3 - 
قرراتي الزامي زير حاوي م مدارك

است كه در متن اين استاندارد به 

. بدين ترتيب آنها ارجاع شده است

آن مقررات جزئي از اين استاندارد 

شوند. در مورد مراجع محسوب مي

داراي تاريخ چاپ / يا تجديد نظر، 

ها و تجديد نظرهاي بعدي اصالحيه

. معهذا اين مدرك مورد نظر نيست

بهتر است كاربران ذينفع اين 

ندارد، امكان كاربرد آخرين استا

ها و تجديد نظرهاي مدارك اصالحيه

الزامي زير را در مورد بررسي 

قرار دهند. در مورد مراجع بدون 

تاريخ چاپ / يا تجديد نظر، آخرين 

چاپ و / يا تجديد نظر آن مدارك 

الزامي ارجاع داده شده مورد نظر 

 .است

از مراجع زير براي  استفاده

ندارد الزامي كاربرد اين استا

 :است

 سال 59: استاندارد ملي ايران 1- 

 ايويژگيهاي نخ دوخت پنبه1371

 سال 176: استاندارد ملي ايران 2- 

روش تعيين ثبات رنگ منسوجات 1376

 در برابر غرق بدن

 سال 1-189: استاندارد ملي ايران 3- 

روش تعيين ثبات رنگ در برابر 1381

 شستشو



 سال 204:  استاندارد ملي ايران4- 

روش تعيين ثبات رنگ در مقابل 1372

 مالش

 سال 105: استاندارد ملي ايران 5- 

روش تعيين ثبات رنگ در مقابل 1381

 نور روز

 سال 250: استاندارد ملي ايران 6- 

روش تعيين ثبات رنگ در مقابل 1367

 فشار گرم

 سال 933: استاندارد ملي ايران 7- 

هنده برچسب راهنمايي و توضيح د1379

 براي البسه

 سال 948: استاندارد ملي ايران 8- 

محيطهاي استاندارد براي آماده 1370

 كردن آزمايش منسوجات

 سال 1242: استاندارد ملي ايران 9- 

روش تعيين تغيير ابعاد پارچه 1381

 پس از غوطه وري در آب سرد

 سال 1719: استاندارد ملي ايران 10- 

جات گيري وزن منسوروش اندازه1356

 )تاري و پودي(كشباف 

 سال 1951: استاندارد ملي ايران 11- 

محلول pH گيري روش اندازه1356

 مستخرجه از الياف

 سال 2883: استاندارد ملي ايران 12- 

ويژگيهاي نخ دوخت صنعتي از 1372

الياف مصنوعي و مخلوط با الياف 

 طبيعي 

 سال 4084: استاندارد ملي ايران 13- 

ثبات رنگ در مقابل  روش تعيين1375

 نور مصنوعي

14- JIS L1018: 1990 Testing methods for 

Knitted fabrics 
 

 اصطالحات و تعاريف4 - 



اين استاندارد اصطالحات و / يا  در

ها با تعاريف زير بكار واژه

 رود:مي

 نمره نخ در سيستم انگليسي1-4 

ياردها در 840 كننده تعداد  بيان

 باشد.يك پوند نخ مي

 پارچه حلقوي پودي2-4 

، تغذيه نخ در اين نوع بافت در

صورت ) بصورت افقي(جهت عرض پارچه 

ها نيز در همين جهت گرفته و حلقه

شوند. كشش اينگونه تشكيل مي

ها در جهت عرض بيشتر از جهت پارچه

طول بوده و نخ بافت به آساني از 

 شود.انتهاي بافت پارچه شكافته مي

  1سيلندر پارچه يكرو  4-3

حلقوي پودي كه داراي بافت  پارچه

ساده بوده و توسط يكسري سوزن 

شود. در يكطرف پارچه روي بافته مي

ها و در طرف ديگر، پشت حلقه

شود. ها بطور كامل مشاهده ميحلقه

اين پارچه توسط ماشين يكرو 

 شود.سيلندر بافته مي

 ماشين يكرو سيلندر4-4 

زن بر ماشين داراي يك سري سو اين

باشد و توليدات آن روي سيلندر مي

بنام پارچه يكرو سيلندر معروف 

 .است

 بهر5-4 

اي از كاال كه داراي مجموعه به

، طرح ، شكل، اندازه، نوع بافتجنس

دوخت و رنگ يكسان يا بعبارتي 

داراي ويژگيهاي فيزيكي و شيميايي 

 شود.يكسان باشند، اطالق مي

 ويژگيها5 - 

 نگثبات ر1-5 

تغيير رنگ و درجه لكه گذاري  درجه

زير پيراهنهاي رنگ شده در برابر 



، مكانيكي و عوامل مختلف طبيعي

 باشد.1 شيميايي بايد طبق جدول 

 
 نمره نخ2-5 

نخ مصرفي در بافت پارچه زير  نمره

يك ال در 30 پيراهن بايد حداقل 

- سيستم انگليسي با حد رواداري 

بق روش آزمون ط(درصد باشد. 3

  2...استاندارد ملي ايران

PH 3-5 

 PH محلول مستخرجه از پارچه بايد

روش (باشد 8 و حداكثر 6 حداقل 

آزمون طبق استاندارد ملي ايران 

.(1951 

 تغيير ابعاد4-5 

ابعاد زير پيراهنهاي تكميل  تغيير

وري در آب سرد شده پس از غوطه

درصد، در جهت طول  3±بايد حداكثر 

ش آزمون طبق رو(و عرض باشد 

 1242)استاندارد ملي ايران 

 جرم در واحد سطح5-5 

در واحد سطح پارچه زير  جرم

 = Ne پيراهن بايد براي نخ نمره 

گرم در متر مربع و 140 حداقل 30/1

 = Ne براي نخهاي ظريفتر از 



گرم در متر مربع 120 حداقل 30/1

روش آزمون طبق استاندارد (باشد 

 1719).ملي ايران 

 ندازها6-5 

اندازه انواع پيراهنها بايد 1-6-5 

روش (باشد. 5 و 4 و 3 و 2 طبق جداول 

 8)گيري طبق بند اندازه

زير پيراهنهاي آستين 2 و 1 شكل  در

كوتاه و ركابي نشان داده شده 

 .است

 - يادآوري

، مورد زير پيراهنهاي صادراتي در

تعيين اندازه بستگي به توافق 

 خريدار و فروشنده دارد.

، اختالف اندازه در قد، آستين2-6-5 

، حلقه آستين و گشادي لبه سرشانه

آستين در يك زير پيراهن نبايد 

 سانتيمتر باشد.0/5 بيش از 

اختالف اندازه در پهناي ركاب 3-6-5 

، در يك زير پيراهنهاي ركابي

ميليمتر 2 ، نبايد بيش از نمونه

 باشد.

 دوخت7-5 

زير  در صورتيكه جهت دوخت1-7-5 

، پيراهن از نخ رنگي استفاده شده

 ثبات رنگ آن بايد طبق جدول 

 باشد.1

هاي دوخت اصلي در تعداد بخيه2-7-5 

عدد 4 هر سانتيمتر بايد حداقل 

 باشد.

درزها بايد طوري دوخته شود 3-7-5 

كه جمع شدگي در محل دوخت و محل 

، ايجاد اتصال سجاف به زير پيراهن

سردوزي شود نشود. لبه درزها بايد 

و دوخت آن طوري باشد كه در موقع 

كشش شكافته نشود. همچنين ابتدا و 



انتهاي درزها بايد سرقايمي شود. 

ها منظور از سرقايمي تكرار بخيه(

 ).در انتهاي دوخت است

ويژگيهاي نخ دوخت مورد نظر 4-7-5 

مورد مصرف بايد مطابق با 

 استانداردهاي ملي ايران شماره 

 شد.با2883 و 59



 



 



 



شريط آماده سازي نمونه و 6 -

 انجام آزمون
را قبل از انجام آزمون  هانمونه

ساعت در رطوبت 24 بايد حداقل بمدت 

درجه 2±20 درصد و دماي 2±65 نسبي

طبق استاندارد ملي ايران (سلسيون 

تحت شرايط استاندارد قرار 948) 

 داد.

در همان محيط  الزم بايد آزمونهاي

 انجام شود.

 نمونه برداري7 - 
بايد بطور تصادفي انتخاب  هانمونه

ها معرف شوند بطوريكه آزمونه

خصوصيات واقعي كاال در يك بهر 

 باشند.

انجام آزمونهاي الزم طبق  براي

بايد از هر بهر نمونه 6 جدول 

 برداري شود.

 

 روش آزمون8 - 

گيري ابعاد زير روش اندازه1-8 

 راهنپي



را بدون اعمال كشش و عاري  آزمونه

از چين و چروك روي ميزي صاف قرار 

دهيد. در حين برطرف نمونه چين و 

چروك دقت كنيد تا آزمونه تغيير 

شكل پيدا نكند. ابعاد را طبق 

 و 3 و 2 موارد مشخص شده در جداول 

سانتيمتر 0/5 با تقريب 5 و 4

 گيري نماييد.اندازه

 و 1 ر شكل گيري داندازه نحوه

 .نشان داده شده است2

 عيوب غير مجاز9 - 
موقع بازرسي در آزمونهاي  در

، زير پيراهنها بايد عاري از چشمي

 عيوبي به شرح زير باشند:

 سوراخ و دانه در رفتگي1-9 

 رگه رگه بودن2-9 

، سوختگي ، بريدگيقيچي خوردگي3-9 

 و هر گونه ضايعات ديگر

 وجود لكه4-9 

رن بودن گودي يقه پشت و نامتقا5-9 

 جلو در زيرپيراهنهاي ركابي

نامساوي بودن ابعاد زير 6-9 

 پيراهنهاي هم سايز در يك بهر

چين خوردگي در محل دوخت و 7-9 

 عيوب مربوط به دوخت و سردوزي

 بسته بندي10 - 
زيرپيراهن بايد در لفافي از  هر

اتيلن يا سلوفان بسته جنس پلي

 بندي شود.

 گذارينشانه 11 - 

 نشنه گذاري روي زيرپيراهن1-11 

زيرپيراهن بايد نرم و قابل  برچسب

انعطاف بوده و بصورت دائمي روي 

درز پهلو دوخته شود. اطالعات زير 

پاك (بايد بطور خوانا و ثابت 

 روي برچسب قيد گردد:) نشدني



 سايز(اندازه 1-1-11 

 )صد درصد پنبه(جنس 2-1-11 

نام كارخانه عالمت تجارتي يا 3-1-11 

 توليد كننده

عالئم راهنمايي نگهداري و 4-1-11 

 شستشو

هاي اضافي مورد سايز نشانه5-1-11 

 نياز

 نشانه گذاري روي بسته2-11 

زير بايد به زبان فارسي و  اطالعات

در مورد صادرات و واردات به زبان 

، بر روي بسته بندي مورد توافق

 قيد گردد.

 )سايز(اندازه 1-2-11 

 )صد درصد پنبه(جنس 2-2-11 

عالمت تجارتي يا نام كارخانه 3-2-11 

 توليد كننده

 هاي مورد نيازساير نشانه4-2-11 

، آستين ركابي(نوع زيرپيراهن 5-2-11 

 )كوتاه

ذكر عبارت "قبل از مصرف زير 6-2-11 

 پيراهن را بشوييد"

شماره يا كد رنگ در مورد 7-2-11 

 زير پيراهنهاي رنگ شده

 نشانه گذاري روي كارتن3-11 

زير بايد به زبان فارسي و  اطالعات

در مورد صادرات و واردات به زبان 

 ، روي كارتن قيد گردد:مورد توافق

 تعداد1-3-11 

 )صد درصد پنبه(جنس 2-3-11 

 وزن ناخالص3-3-11 

 وزن خالص4-3-11 

 نشانه چتر5-3-11 

نشانه قالب كه روي آن ضربدر 6-3-11 

 اشدكشيده شده ب



هاي اضافي مورد ساير نشانه7-3-11 

 نياز
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