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 تجديد نظر دوم

 چاپ سوم



 موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران

ها را ميتواند استاندارد رسمي فرآوردهموسسه 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:

مك به اخلي، كد 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

 فراهم منظور به نامرغوب كاالهاي صدور از جلوگيري و اجباري استانداردهاي مشمول صادراتي كاالهاي كيفي كنترل – اجباري

ابت با كاالهاي مشابه خارجي و حفظ بازارهاي بين المللي كنترل كيفي كاالهاي وارداتي مشمول استاندارد رق امكانات نمودن

اجباري به منظور حمايت از مصرف كنندگان و توليدكنندگان داخلي و جلوگيري از ورود كاالهاي نامرغوب خارجي راهنمائي علمي 

 ترابري و ديبن بسته نگهداري، توليد، روشهاي درباره تحقيق و مطالعه –ن و فني توليدكنندگان، توزيع كنندگان و مصرف كنندگا

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

 ( . الزم هايگواهينامه صدور و ايمقايسه اظهارنظر و مشخصات اعالم

ارد از اعضاء سازمان بين المللي استاندارد مي باشد و لذا در اجراي وظايف خود هم از آخرين پيشرفتهاي علمي و موسسه استاند

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

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

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

د براساس پيشنهادهاي رسيده و بررسي و تهيه گردي1350 استاندارد ويژگيهاي گليم هاي دست بافت كه نخستين بار در سال 

تأييد كميسيون فني نساجي براي دومين بار مورد تجديدنظر قرار گرفت و در يكمين اجالسيه كميته ملي استاندارد صنايع دستي 

 قانون اصالح قوانين و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقيقات3 ماده 1 تصويب شد ، اينك به استناد بند 1376/12/4 مورخ 

 بعنوان استاندارد رسمي ايران منتشر ميگردد.1371 صنعتي ايران مصوب بهمن ماه  سال 

براي حفظ همگامي و هماهنگي با پيشرفتهاي ملي و جهاني در زمينه صنايع و علوم، استانداردهاي ايران در مواقع لزوم مورد 

ين استاندارد برسد در تجديدنظر بعدي مورد توجه واقع تجديدنظر قرار خواهند شد و هرگونه پيشنهادي كه براي اصالح و تكميل ا

 خواهد شد.

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

ور بين اين در تهيه و تجديد نظر  اين استاندارد سعي شده است كه ضمن توجه به شرايط موجود و نيازهاي جامعه حتي المقد

 استاندارد و استاندارد كشورهاي صنعتي و پيشرفته هماهنگي ايجاد شود.

 لذا با بررسي امكانات و مهارتهاي موجود و اجراي آزمايشهاي الزم اين استاندارد تهيه گرديده است.

  

 ويژگيهاي گليم دست باف

 ـ هدف و دامنه كاربرد1

هدف از تدوين اين استاندارد تعيين ويژگيها، روش آزمون، نمونه برداري، بسته بندي و عالمتگذاري انواع گليم هاي دست باف مي 

 باشد.

اين استاندارد مورد كليه گليم هاي دست باف تهيه شده از صد در صد الياف حيواني )تار و پود از جنس الياف حيواني( و گليم هاي 

 ف حيواني و پنبه اي )تار از جنس پنبه و پود از جنس الياف حيواني( قابل اجرا مي باشد.تهيه شده از اليا

 ـ تعاريف و اصطالحات2

 در اين استاندارد واژه ها و اصطالحات با تعاريف زير بكار مي رود:

 شند.ـ بهر : عبارتست از كاالهايي كه با مواد اوليه مشابه و تحت شرايط يكسان توليد ساخته شده با1ـ2



 متر نه بر حسب گرم مي باشد. 1000: بيان كننده نمره نخ )وزن مخصوص خطي( بوده و عبارت از وزن  1ـ تكس 2ـ2

 متر نخ بر حسب گرم مي باشد. 9000: بيان كننده نمره نخ بوده و عبارت از وزن  2ـ دنير 3ـ2

 گرم باشد. : طولي از نخ بر حسب متر كه وزن آن يك 3ـ نمره نخ در سيستم متريك 4ـ2

 ـ گليم : عبارتست از زيرانداز بافته شده اي كه هر دو روي آن بصورت يكسان قابل استفاده باشد.5ـ2

 ـ گليم تهيه شده از صد در صد الياف حيواني : گليمي است كه تار و پود آن صد در صد از الياف حيواني تهيه شده باشد.6ـ2

 اي : گليمي است كه تار آن از جنس پنبه و پود آن از جنس الياف حيواني باشد. ـ گليم تهيه شده از الياف حيواني ـ پنبه7ـ2

 ـ الياف حيواني : عبارتست از الياف پروتئيني كه از بدن چهارپايان زنده چون گوسفند، شتر، بز، كشمير و موهر تهيه مي گردد.8ـ2

 ـ دم گره : دو سر آزاد نخ پس از گره زدن، دم گره ناميده مي شود.9ـ2

ـ سره : عبارت است از اضافه سطح كه در اثر كشيدگي يا كوبيدگي در گليم بوجود مي آيد. در صورتي كه سره در راستاي 10ـ3

 چله ها باشد، سره در طول ناميده مي شود. و در صورتيكه سره در راستاي عرض باشد، سره در عرض ناميده مي شود.

 بودن چله ها در حين بافت گليمـ نخ نما يا سفيدك : عبارتست از نمايان 11ـ2

ـ قالب زدن : نيم دور گردش دو پود به دور يكديگر ضمن هر پنج رج بافت گردش حول يك نخ تار به منظور جلوگيري از 12ـ2

 ايجاد شكاف بلند در سطح گليم.

حركت افقي نخ پود الوان بر حسب نقشه و طرح از ميان چله ها )از ابتداي سمت راست تا انتهاي سمت ـ رج : عبارتست از 13ـ2

 چپ و برعكس(.

از شكافته شدن گليم پيش جلوگيري نخ چله كه براي 4 تا 2 ـ دو گره : عبارتست از يك رج بافت با ايجاد قالب به دور 14ـ2

 بيني ميگردد.

وني ترين چله هاي طرفين گليم كه توسط نخ پود متعلق به بيروني ترين طرح به بقيه چله ها ـ شيرازه : عبارتست از بير15ـ2

 محكم مي گردد.

 معموال ضخامت هر يك از شيرازه ها سه برابر ضخامت هر چله مي تواند باشد.

مه دور دار گليم بافي با خا ـ چله در گليم عبارتست از نخ پشمي يا پنبه اي چندال بهم تابيده شده اي كه پس از دواندن به16ـ2

 برحسب طرح، بافت محكمي را ارائه مي دهد.



 ـ گره عبارتست از اتصال دو سر نخ پاره به يكديگر.17ـ2

 ـ ساده بافي عبارتست از بافت ساده شروع و خاتمه زمينه گليم.18ـ2

 ـ ويژگيها3

 ـ نوع بافت : ساده1ـ3

 ـ ابعاد : طبق توافق خريدار و فروشنده2ـ3

ـ ثبات رنگ : درجه تغيير رنگ و درجه لكه گذاري گليم در برابر عوامل مختلف طبيعي، مكانيكي و شيميايي بايد طبق جدول 3ـ3

 ( باشد:1شماره )

 

 سانتي متر در هر طرف باشد.10 ±2ـ طول ريشه در دو سر گليم مي تواند 4ـ3

 ـ جهت پيشگيري از ايجاد شكافهاي بلند حداقل هر پنج رج يكبار عمل قالب زدن در بافت پيشنهاد مي گردد.5ـ3

 اي دست باف به سه دسته به شرح زير تقسيم ميشوند:ـ جنس : گليم ه6ـ3

 ـ گليم هاي تهيه شده از صد در صد الياف حيواني:1ـ6ـ3

متريك )معموال 10/3 يا 10/2 ـ چله بايد از الياف حيواني سفيد يا خودرنگ حاصل از چهارپايان زنده با نمره 1ـ1ـ6ـ3

 ...(و456 پرتاب( باشد )طبق استاندارد ملي ايران به شماره 

 تا 20/2نمره ـ نخ پود بايد از الياف حيواني سفيد يا خودرنگ و يا رنگرزي شده حاصل از چهارپايان زنده با 2ـ1ـ6ـ3

 و...(456 متريك )معموال تابيده( باشد )طبق استاندارد ملي ايران به شماره 5/2

 ـ گليم هاي تهيه شده از الياف حيواني با تار پنبه اي.2ـ6ـ4



، 20/10، 10/9( بوده و نمره آن مي تواند 2660بايد از پنبه خالص )مطابق استاندارد ملي ايران به شماره ـ چله 1ـ2ـ6ـ3

 انگليسي تابيده شده باشد.20/18 و يا 20/15 ، 20/12

متريك رنگي باشد 5/2 تا 20/2 ـ نخ پود بايد از الياف حيواني سفيد يا رنگي حاصل از چهارپايان زنده با نمره 2ـ2ـ6ـ3

 و...(456 )مطابق استاندارد ملي ايران به شماره 

 مي باشد.28 يادآوري ـ روش آزمون اندازه گيري نمره نخ طبق استاندارد ملي ايران به شماره 

 ـ عيوب4

 طول يا عرض مي باشد.2% ( براي گليم 1ـ2مقدار سره طولي يا عرضي مجاز )مطابق بند 

 ح گليم مي تواند حداكثر دو گره در سطح گليم باشد.ـ تعداد گره در چله در سط

 كل سطح گليم باشد. ( نبايد بيش از 12ـ2ـ جمع سفيدك پراكنده در سطح گليم )مطابق بند 

 ين گليم بايد خط صافي را تشكيل دهند.ـ شيرازه ها يا لبه هاي طرف

 ـ در صورتيكه دو سر گليم دو گره زده شده باشد، بايد بصورت كامال منظم و بدون گسيختگي باشد.

 ـ فاقد عيوب قابل رؤيت بوده )مانند رفوكاري در گليم( و داراي زيردستي يكنواخت باشند.

 ـ بسته بندي و نشانه گذاري5

بايد بصورت تا شده )ريشه ها در قسمت داخل قرار گيرند( و به تعداد مناسب برحسب نوع رنگ مصرفي ـ بسته بندي : گليم 1ـ5

 )گياهي يا شيميايي( و نوع جنس گليم ابتدا در لفافه كتاني يا كنفي و سپس در لفافه پالستيكي بسته بندي گردند.

 ابت قيد شود:ـ نشانه گذاري : اطالعات زير بايد بر روي برچسب بطور خوانا و ث2ـ5

 ـ نام گليم )گليم دست باف(

 ـ جنس گليم

 ـ رنگ مصرف شده )گياهي يا شيميايي(

 ـ ذكر محل توليد و استان مربوطه )نام و نشاني توليدكننده(



 ـ نام كشور توليدكننده

 ـ ابعاد

 ـ ذكر كلمه ))ضد بيد(( مورد گليم هاي پشمي

 ـ ذكر كلمه ))شسته شده((

 ـ نام طرح

 ـ رنگ زمينه و حاشيه

 ـ ويژگيهاي زير بايد بطور خوانا و ثابت روي هر كارتن قيد گردد:3ـ5

 ـ نام كاال )گليم(

 ـ نام كشور سازنده

 ـ تعداد

 ـ وزن خالص

 ـ وزن ناخالص

 ـ نمونه برداري6

 د.ـ نمونه هاي مورد آزمون بايد معرف واقعي خواص گليم در بهر بوده و بطور تصادفي انتخاب شون1ـ6

 نمونه برداري شود.885 ـ براي انجام آزمون هاي الزم، بايد از هر بهر طبق استاندارد ملي ايران به شماره 2ـ6

 يادآوري ـ آزمون هاي چشمي و ظاهري فقط در محل كارگاه توليد يا انبار انجام مي گيرد.

 ـ شرايط آزمون7

( درجه سلسيوس )طبق 20±2( درصد و دماي )65±2نسبي )ساعت در رطوبت 24 آزمونه ها را قبل از انجام آزمون حداقل 

 ( قرار داده و سپس آزمونهاي الزم را در اين شرايط انجام دهيد.98استاندارد ملي ايران به شماره 
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