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  به نام خدا 

 سازمان ملی استاندارد ايران با آشنايی

 و تحقیقتات  استتاندارد  مؤسسۀ مقررات و قوانین اصالح قانون 3مادۀ یک بند موجب به ایران صنعتی تحقیقات و استاندارد مؤسسۀ

استتاندارداا  میتی سرستمی      نشر و تدوین تعیین، وظیفه که است کشور رسمی مرجع تنها 1331 ماه بهمن مصوب ایران، صنعتی

  .دارد عهده به را ایران

بته   92/6/29موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به موجب یکصد و پنجاه و دومتین جیسته رتورا  عتادی ادار  متور        نام

 جهت  اجرا ابالغ رده است .  92/3/29مور   33333/996نامه رماره سازمان میی استاندارد ایران تغییر و طی 

مؤسستات   و مراکت   نظتران  صتاحب  کاررناستان ستازمان ،   از مرکب فنی اا  کمیسیون در مختیف اا  حوزه در استاندارد تدوین

تودیتد ،   بته رترایط   توجته  بتا  و میتی  مصادح با امگام وکورشی رود می انجام مرتبط و آگاه اقتصاد  و تودید  پژواشی، عیمی،

 و کنندگان، صادرکنندگانمصرف تودیدکنندگان، رامل نفع، و حق صاحبان منصفانۀ و آگااانه مشارکت از که است تجار  و فناور 

 میتی  نویس استتاندارداا   پیش  .رود می حاصل دودتی غیر و دودتی اا  سازمان نهاداا، تخصصی، و عیمی مراک  کنندگان، وارد

 پیشتنهاداا  و نظراا از دریافت پس و رودمی ارسال مربوط فنی اا  کمیسیون اعضا  و نفع ذ  مراجع به نظرخواای برا  ایران

 .رود می منتشر و ایران چاپ میی سرسمی  استاندارد عنوان به تصویب صورت در و طرح ررته آن با مرتبط میی کمیتۀ در

کننتد   متی  تهیته  رتده  تعیتین  ضتوابط  رعایت با نی  صالح ذ  و مند عالقه اا  سازمان و مؤسسات که استاندارداایی نویس پیش

،  بتدین ترتیتب    .رتود  متی  منتشتر  و چتاپ  ایتران  میتی  استتاندارد  عنتوان  بته  ، تصتویب  درصورت و بررسی و طرح میی درکمیتۀ

 میی استاندارد کمیتۀ در و تدوین 3 رمارۀ ایران میی استاندارد در رده نورته مفاد اساس بر که روند می تیقی میی استاندارداایی

 .بارد رسیده تصویب به دادمی سازمان میی استاندارد ایران تشکیل مربوط که

(ISO)استاندارد  ادمییی بین سازمان اصیی اعضا  از ایران سازمان میی استاندارد
9ادمییی ادکتروتکنیتک   بین ،کمیسیون 1

(IEC) و 

3 قانونی رناسی اندازه ادمییی بین سازمان
(OIML) 2رابتط  تنها به عنوان و است

 کتدکس غتیایی    کمیستیون  
3
(CAC)کشتور  در 

  آخترین  از کشتور ،  ختا   اتا   نیازمنتد   و کیتی  رترایط  بته  توجته  ضمن ایران میی استاندارداا  تدوین در . کند می فعادیت

  .رودمی گیر بهره ادمییی بین استاندارداا  و جهان صنعتی و فنی ، عیمی پیشرفت اا 

 و سالمت ، حفظ کنندگان مصرف از حمایت برا  ، قانون در رده بینی پیش موازین رعایت با تواند سازمان میی استاندارد ایران می

 از اجترا  بعضتی   ، اقتصتاد   و محیطتی  زیستت  مالحظتات  و محصتوتت  کیفیتت  از اطمینتان  حصتول  ، عمتومی  و فترد   ایمنی

نماید.  استاندارد، اجبار  عادی رورا  تصویب اب وارداتی، اقالم یا /و کشور داخل تودید  محصوتت برا  را ایران میی استاندارداا 

 آن بند و درجه صادراتی کاتاا  استاندارد اجرا  ، کشور محصوتت برا  ادمییی بین بازاراا  حفظ منظور به تواند می سازمان 

 ، مشتاوره  در زمینۀ فعال مؤسسات و سازمان اا خدمات از کنندگان استفاده به بخشیدن اطمینان برا  امچنین . نماید اجبار  را

 و مراکت   اتا  آزمایشتگاه  ، محیطتی زیستت  متدیریت  و کیفیتت  متدیریت  اتا   سیستت   گواای صدور و ممی   ، بازرسی ، آموزش

 نظتام  ضتوابط  استاس  بر را مؤسسات و اا سازمان گونه این سازمان میی استاندارد ایران ، سنجش وسایل   واسنجی کادیبراسیون س

 آن اتا  عمیکترد  بر و اعطا اا آن به صالحیت تأیید گوااینامۀ ، تزم ررایط احراز صورت در و کند می ارزیابی ایران تأیید صالحیت

 انجتام  و گرانبهتا  فیت ات  عیتار  تعیین ، سنجش وسایل   واسنجی کادیبراسیون س ، یکااا ادمییی بین دستگاه ترویج . کند نظارت می

 . است سازمان این وظایف دیگر از ایران میی استاندارداا  سطح ارتقا  برا  تحقیقات کاربرد 

                                                 
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 
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 کمیسیون فنی تدوين استاندارد

«ها ويژگی –ايهاي متقال پنبهپارچه –نساجی   

 )تجديد نظرسوم(

 

 
 سمت و/ يا نمايندگی :  رئیس

 محمد، دانائی

     دیسانس مهندسی نساجی س

 رایا بهرنگررکت 

  : دبیر
 پیغامی، فریبا

 س دیسانس فی یک  

 

 –سازمان میی استاندارد ایران 

 اداره کل نظارت بر اجرا  استاندارد 

  ) اسامی به ترتیب حروف ادفبا س: ء اعضا
 رهال، اطیسی مقدم

    دیسانس فی یک س

 ررکت مشاورین نیک تکس

 

 سیامک ادماسی،

   سفوق دیسانس مهندسی نساجی 

 مجتمع صنعتی میالد

 دیدا بیگددی،

  سدیسانس مهندسی ریمی 

وزارت صنعت  -اداره کل نساجی و پوراک

 معدن و تجارت

 حمیده تشکر  راد،

 سفوق دیسانس مهندسی نساجی 

 انجمن صنایع نساجی ایران

 محمد خاتمی راد،

 سدیسانس مدیریت 

 ابهر برزنتررکت 

 حمید رضا، رعنا

  دیسانس مهندسی نساجیس

 ررکت صنایع نساجی االل ایران

 ع ت،  فرجی دی جی

     متخصص فنی س

 ررکت حفاظ برزنت

 فرجی دی جی، مصطفی

   س متخصص فنی  

 ررکت حفاظ برزنت

 حسین نصرادهی،

 سدیسانس مهندسی نساجی 

 مدیریت پویا و یکنواخت ساز  –ن اجا 

 نعیمی نیا،فرناز

 سفوق دیسانس مهندسی نساجی 

 سازمان میی استاندارد ایرانپژواشگاه 



 د 
 

 وحدانی، ابراای 

 سفوق دیسانس مهندسی نساجی 

 –سازمان میی استاندارد ایران 

 اداره کل نظارت بر اجرا  استاندارد 

  



 ه 
 

 فهرست مندرجات

 صفحه عنوان

 ب استاندارد میی آرنایی با سازمان

 ج استاندارد تدوین فنی کمیسیون

 گفتارپیش

 مقدمه

 ه

 و

 1 دامنه کاربرد ادف و 1

 1 مراجع اد امی 9

 1 اصطالحات و تعاریف 3

 9 ااویژگی .2

 3 ساز  آزمونه و انجام آزمونررایط محیطی استاندارد جهت آماده 2

 2 بردار نمونه 

 2 عیوب 

 3 بند  بسته 

 3 گیار نشانه 
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 گفتاریشپ

تدوین رد. این   1323نخستین بار در سال "اا ویژگی –ا اا  متقال پنبهپارچه –نساجی  "استاندارد 

اا  و تائید کمیسیونایران استاندارد بر اساس پیشنهاداا  رسیده و بررسی توسط سازمان میی استاندارد 

ستاندارد اجالس کمیته میی ا سیصد و افتاد و نهمینمربوط برا  سومین بار مورد تجدیدنظر قرار گرفت و در 

مورد تصویب قرار گرفته است، اینک به استاندارد بند یک  99/19/29اا  نساجی و ادیاف مور  پوراک و فرآورده

، به 1331قانون اصالح قوانین و مقررات موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، مصوب بهمن ماه  3ماده 

 رود .عنوان استاندارد میی ایران منتشر می

اا  میی و جهانی در زمینه صنایع، عیوم و خدمات امگامی و اماانگی با تحوتت و پیشرفتبرا  حفظ 

استاندارداا  میی ایران در مواقع د وم تجدیدنظر خوااد رد و ار پیشنهاد  که برا  اصالح و تکمیل این 

گرفت. بنابراین، باید استاندارداا ارائه رود، انگام تجدیدنظر در کمیسیون فنی مربوط مورد توجه قرار خوااد 

 امواره از آخرین تجدیدنظر استاندارداا  میی استفاده کرد.

 

 است. 1331سال  :332رماره  ایران میی استاندارد جایگ ین استاندارد این

 

 :منبع و مأخی  که برا  تهیه این استاندارد مورد استفاده قرار گرفته به ررح زیر است 

 تجارب کاررناسان داخیی -
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 ها ويژگی –ايهاي متقال پنبهپارچه –نساجی 

 

 دامنه کاربرد هدف و  2

ا  گیار  پارچه متقال پنبهبند  و نشانهبردار  ، بستهاا ، نمونهادف از تدوین این استاندارد، تعیین ویژگی

 بارد. و بادش میتشک بند ، کیسه، آستر  تکمیل نشده  مورد مصرف در بستهس

 الزامیمراجع   1

 .  به آن اا ارجاع داده رده استمدارک اد امی زیر حاو  مقرراتی است که در متن این استاندارد میی ایران 

 . ت ج ئی از این استاندارد میی ایران محسوب می رودن ترتیب آن مقررابدی

 اصالحیه اا و تجدید نظراا  بعد  آن  ، در صورتی که به مدرکی با ذکر تاریخ انتشار ارجاع داده رده بارد

تاریخ انتشار به آن اا ارجاع داده رده ذکر . در مورد مدارکی که بدون  استاندارد میی ایران نیست مورد نظر این

 . امواره آخرین تجدید نظر و اصالحیه اا  بعد  آن اا مورد نظر است ، است

 : استفاده از مراجع زیر برا  این استاندارد اد امی است

  تعیین تعداد نخ تار و پود –اا  تارو پود پارچه –، نساجی633استاندارد میی ایران رماره  1-2

 ساز  و انجام آزمونا  آمادهرحیطی استاندارد بررایط م -، نساجی223استاندارد میی ایران رماره   1-1

نیرو و  : تعیین حداکثر1قسمت  -خصوصیات کششی پارچه ،1123-1استاندارد میی ایران رماره  1-3

  ازدیاد طول در حداکثر نیرو  اعمال رده به روش نوار باریک

 سطح پارچه روش تعیین وزن در واحد طول و واحد، 1123استاندارد میی ایران رماره  1-7

ور  گیر  تغییر ابعاد پارچه پس از غوطهروش اندازه -منسوجات  ،1929استاندارد میی ایران رماره  1-5

 در آب سرد

 در مقابل باران مصنوعی  گیر  مقاومت پارچه روش اندازه، 9623استاندارد میی ایران رماره  1-6

 روش میکروسکوپی، رناسایی ادیاف به 3399استاندارد میی ایران رماره  1-4

اندازه گیر  وزن مخصو   -ساختار  -منسوجات تار  و پود ،6319استاندارد میی ایران رماره  9-3

 خطیسنمره نخ خارج رده از پارچه

بردار  از ادیاف، نخ و پارچه جهت انجام روش نمونه –، نساجی3213استاندارد میی ایران رماره  1-3

 آزمون

 آزمون روش -گیر  طول و عرض پارچهاندازه –منسوجات، 2393استاندارد میی ایران رماره  1-21
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 اصطالحات و تعاريف 3

 در این استاندارد اصطالحات و تعاریف زیر به کار می رود:

3-2  

 متقال

 ا  که ایچگونه عمییات رنگرز ، چاپ و تکمیل رو  آن انجام نگرفته است. پارچه پنبه

3-1 

 بهر 

اا  یکسان یا به عبارتی دارا  ا  از کات که دارا  جنس، نوع بافت، وزن، طرح و نقشه؛ نمره و تاب نخمجموعه

 اا  فی یکی و ریمیایی یکسان بارند.ویژگی

 متر  است. 199بسته  19متر  و ار عدل رامل  93999عدل سحدود  93ار بهر متقال رامل  -يادآوري

3-3 

 (Texتكس)

 بارد.متر نخ برحسب گرم می1999نمره نخ در سیست  مستقی  بوده و جرم  

 بارد.دسی تکس  یک دا  تکس می -يادآوري

3-7  

  (Neنمره نخ در سیستم انگلیسی )

 بارد.نخ می 9  در یک پوند1یارداا 329نمره نخ در سیست  غیر مستقی  بوده و تعداد انگ اا س

 هاويژگی 7

  جنس 7-2
  .3399متقال باید صد در صد پنبه بارد سروش آزمون طبق استاندارد میی ایران رماره جنس پارچه 

 بافت 7-1

 طرح بافت پارچه متقال تافته است.

 عرض پارچه 7-3

                                                 
 متر 2122/9یک یارد =  - 1

 کییوگرم 23332/9یک پوند =  - 9
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پارچه ردد. حد روادار  عرض گمتر پیشنهاد میسانتی 139و  139،129، 119، 199، 29عرض پارچه متقال

  .2393بارد سروش آزمون طبق استاندارد میی ایران رماره درصد می -9حداکثر نسبت به مقدار اظهار رده 

 

 / رول طاقهطول  7-7
مقدار اظهار رده  حداقل برابرباید  آنطول پارچه پیچیده رده به صورت رول باید به صورت یک تکه بوده و 

 .   2393س روش آزمون طبق استاندارد میی ایران رماره  بارد

 نمره نخ  7-5
حدروادار   و گرددت و یا دوت پیشنهاد می به صورت یک 1نمره نخ بکار رفته در بافت پارچه متقال طبق جدول  

  .6319بارد سروش آزمون طبق استاندارد میی ایران رماره درصد می ± 3آن نسبت به مقدار اظهار رده 
 متداول در بافت متقالنخ يک الي نمرات  – 2جدول 

 (Texنمره تكس) (Neسیستم انگلیسی )

19 32 

19 22 

16 33 

99 3/92 

 تراکم تار و پود 7-6
بارد سروش آزمون  درصد نسبت به مقدار اظهار رده می ± 3تراک  تار و پود پیشنهاد  بوده و حدروادار  آن 

  .633طبق استاندارد میی ایران رماره

 پهنا و تراکم حاشیه  7-4

 بارد. آن دو برابر تراک  تار زمینه تار  متر و تراک  مییی 19تا  3پهنا  حاریه پارچه متقال  باید 

 وري در آب سردتغییر ابعاد پارچه پس از غوطه 7-8
 9درصد و در جهت پود  3ور  در آب سرد، باید در جهت تار حداکثر تغییر ابعاد پارچه متقال پس از غوطه

  .1929 درصد بارد سروش آزمون طبق استاندارد میی ایران رماره

 تا حد پارگی مقاومت پارچه 7-3

 .بارد 9باید طبق مقادیر مندرج در جدول  تا حد پارگیمتقال  مقاومت پارچه
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 مقاومت تا حد پارگی پارچه متقال – 1جدول 

 جرم در واحد سطح

 )گرم بر مترمربع(

حداقل مقاومت تا حد پارگی 

 در راستاي تار )نیوتن (

حداقل مقاومت تا حد پارگی 

 )نیوتن ( در راستاي پود

 399 239 139تا  199

 239 639 399تا  131

 699 299 239تا 391

 399 1199 699تا  231

 1999 1399 699بیش از 

روش آزمون طبق استاندارد 

 2278  ملی ايران شماره 

 2274-2روش آزمون طبق استاندارد ملی ايران شماره 

 

 سازي آزمونه و انجام آزمونآمادهشرايط محیطی استاندارد جهت  5

  درصد و 63±9ساعت در ررایط استاندارد با رطوبت نسبی س 92اا را قبل از انجام آزمون، حداقل به مدت آزمونه

 .  قرار داید223  درجه سییسیوس سطبق استاندارد میی ایران رماره 99±9دما  س

 

 بردارينمونه 6

باید   آزمون  انجام  جهتط تودیدکننده به عنوان بهر تعیین رده بارد، اا  مشخصی توسدر صورتی که تعداد رول

انجام گیرد.  3213بردار  باید طبق استاندارد میی ایران رماره نمونهگردد.    از ار بهر انتخاب  نمونه  یک  حداقل

مناسب  به تعداداا باید  اا و بهر، نمونه منظور حفظ امسانی بین نمونه بوده و به   محموده  باید نمایانگر کل  نمونه

 تهیه روند.

اا  ، تعداد نمونهاا  مشخصی توسط تودیدکننده به عنوان بهر تعیین نشده بارد/ طاقه در صورتی که تعداد رول

 روند.   انتخاب  یطور تصادف  باید به  ااخوااد رد. نمونه  تعیین طرفین ذینفعتوافق  طبق
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 عیوب 4

 عیوب غیر مجاز 4-2
پارچه در موقع بازرسی باید دارا  بافت یکنواخت بوده و عار  از عیوب ظاار  رامل سورا ، نخ تار رل و یا 

سفت، ک  تراکمی و پر تراکمی نخ پود، پود ناکامل، جمع ردگی، قفسه تار و پود ، پارگی کناره، در رفتگی نخ 

 ارتباه بافت بارد. و چربیتار و پود، دکه 

متر وجود دارته بارد، باید سانتی 19در فاصیه کمتر از    9-3س طبق بند چنانچه دو یا چند عیب قابل گیرت 

 اا را یک عیب غیرمجاز محسوب کردآن

 عیوب قابل گذشت 4-1
بل رویت است باید اا  چشمی، عیوبی که اکثراً توسط کاررناسان فنی با تجربه قادر موقع بازرسی و آزمون

 /رول اااادرصد از کل طاقه 19توسط یک تکه نخ رنگی در کناره پارچه و در محل عیب مشخص گردد. حداکثر 

 بارند:توانند دارا  این عیوب بارند. این عیوب به ررح زیر میمی

 .دکه بسیار ضعیف که به آسانی قابل رویت نبارد 4-1-2

  آسانی قابل رویت نبارد.اایی که به نایکنواختی 4-1-1

 رل و سفتی ضعیف پارچه که به آسانی قابل رویت نبارد. 4-1-3

 متر بارد.مییی 3پارگی کناره که کمتر از  4-1-7

 متر بارد.سانتی 13کناره برگشته که کمتر از  4-1-5

 عیوب قابل گذشت تعداد 4-3

 متر پارچه وجود دارته بارد. 2در ار قابل گیرت ، نباید بیش از یک عیب  رول/در ار طاقه

 متر از متراژ کل طاقه ک  رود.سانتی 19به ازاء ار یک عیب قابل گیرت باید -يادآوري

 بنديبسته 8

رنگ که اتیین یا سیوفان بیاا  پییاا باید در کیسهرول/طاقهبند  روند. بسته رول/طاقهاا باید به صورت پارچه

بند  پیچیده رود و باید با نوار مخصو  بسته رول/طاقهر داده روند. دو طرف در مقابل نفوذ آب مقاوم بارد، قرا

 بند  گردند.اا در داخل گونی عدلرول/طاقه

 گذارينشانه 3

برا  تودیدات داخیی به اا  زیر به طور خوانا و پاک نشدنی، آگاایمتقال باید از پارچه  رول/طاقهار بر رو  

واردات به زبان مورد توافق طرفین ذینفع، بر رو  برچسب و یا به صورت چاپ  زبان فارسی و در مورد صادرات و

 رده درج گردد:
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 نام و/ یا  نشان سازنده 2-1

 درج عبارت متقال از جنس صد در صد پنبه 2-9

 رماره طاقه 2-3

 بر حسب متر طول طاقه 2-2

 بر حسب سانتی متر عرض طاقه 2-3

 رماره سفارش 2-6

 نام کشور سازنده 2-3

 بارد .درج ار گونه اطالعات اضافی که باعث گمراای مصرف کننده گردد، مجاز نمی -يادآوري

 


