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  به نام خدا 

 سازمان ملی استاندارد ايران با آشنايی

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

استتاندارداا میتیسرستمی  نشر و تدوین ین،تعی وظیفه که است کشور رسمی مرجع تنها 1331 ماه بهمن مصوب ایران، صنعتی

.دارد عهده به را ایران

بته92/6/29موسسهاستانداردوتحقیقاتصنعتیایرانبهموجبیکصدوپنجاهودومتینجیستهرتورا عتادیادار متور نام

بالغردهاست.جهتاجراا92/3/29مور 33333/996سازمانمییاستانداردایرانتغییروطینامهرماره

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

تودیتد ، بتهرترایط 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 نویساستتاندارداا  پیش .رود می حاصل دودتی غیر و دودتی اا  سازمان نهاداا، تخصصی، و عیمی مراک  کنندگان، وارد

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

.رود می منتشر و ایرانچاپ مییسرسمی  استاندارد عنوان به تصویب صورت در و طرح ررته آن با مرتبط میی کمیتۀ در

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

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

 مییاستاندارد 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 یاستانداردایرانتشکیلسازمانمی مربوطکه

(ISO)استاندارد ادمییی بین سازمان اصیی اعضا  از ایران سازمانمییاستاندارد
9ادمیییادکتروتکنیتک بین ،کمیسیون1

(IEC)و 

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

 اییکتدکسغت  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 ادمیییبین استاندارداا  و جهان صنعتی و فنی ،عیمی پیشرفتاا 

 و سالمت ،حفظکنندگان مصرف از حمایت برا  ،قانون در رده بینی پیش موازین رعایت با تواند سازمانمییاستانداردایرانمی

 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 ودرجه صادراتی کاتاا  استاندارد اجرا  ،کشور محصوتت برا  ادمییی بین بازاراا  حفظ منظور به تواند می سازمان 

 ،ورهمشتا درزمینۀ فعال مؤسسات و سازماناا خدمات از کنندگان استفاده به بخشیدن اطمینان برا  امچنین .نماید اجبار  را

 ومراکت  اتا آزمایشتگاه ،محیطتیزیستت متدیریت و کیفیتت متدیریت اتا  سیستت  گواایصدور و ممی   ،بازرسی ،آموزش

 نظتام ضتوابط استاس بر را مؤسسات و اا سازمان گونه این سازمانمییاستانداردایران ،سنجش وسایل  واسنجیکادیبراسیونس

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

 انجتام و گرانبهتا فیت ات عیتار تعیین ،سنجش وسایل  واسنجیکادیبراسیونس ،یکااا ادمییی بین دستگاه ترویج.کند نظارتمی

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

                                                 
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

 «هاي تارو پودينحوه توصیف پارچه -منسوجات »

ستجدیدنظراول 


 سمت و/ يا نمايندگی رئیس : 

 وحدانی،ابراای 

 فوقدیسانسمهندسینساجیس

سازمانمییاستانداردایران





 دبیر :

سعید،آذین

سدیسانسریمی 

گیتیگسترانرورنتدبیرررکت



):ساسامیبهترتیبحروفادفبااعضاء 

کاررناساستانداردپاکی وند،رافت

سفوقدیسانسریمی 



آذربایجانررقیاستانادارهکلاستانداردویاپیرا،ر

سدیسانسریمی 



ررکتاطیسپودپورعیوضی،امیرتقی

سفوقدیسانسمهندسینساجی 



سبکتکین،محمدرضاررکتآرینریمیگستر

سفوقدیسانسریمی 



ودودکریمانی،

     مهندسینساجیسدیسانس



ررکتپارتمنسوجات

ررقیآذربایجاناستانمستوفی،رضاادارهکلاستاندارد

سدیسانسمهندسینساجی 



سهیالررکتاطیسپود،باغیمصطفیقره

سدیسانسریمی 
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ارپیش گفت

پارچه-منسوجات»استاندارد توصیف پود نحوه تارو «اا  سال در بار این1333نخستین رد. تدوین

اا استانداردبراساسپیشنهاداا رسیدهوبررسیتوسطررکتگیتیگسترانرورنتدبیروتاییدکمیسیون

-پوراکوفراورده میی سکمیتۀمیناجالسیصدورصتدرمربوطبرا اودینبارموردتجدیدنظرقرارگرفتو

قانوناصالح3،اینکبهاستنادبندیکمادهاست گرفته قرار تصویب مورد 12/2/29ادیافمور واا نساجی

بهعنواناستانداردمیی1331قوانینومقرراتمؤسسهاستانداردوتحقیقاتصنعتیایران،مصوببهمنماه

ایرانمنتشرمیرود.

خدمات،برا حفظا و عیوم زمینهصنایع، جهانیدر پیشرفتاا مییو تحوتتو اماانگیبا مگامیو

استاندارداا مییایراندرمواقعد ومتجدیدنظرخواادردوارگونهپیشنهاد کهبرا اصالحیاتکمیلاین

رفت.بنابراین،بایداموارهازاستانداردااارائهرود،انگامتجدیدنظردرکمیسیونفنیموردتوجهقرارخواادگ

آخرینتجدیدنظراستاندارداا مییاستفادهکرد.



است.1333:سال1122ایناستانداردجایگ یناستانداردمییایرانرماره



 :است زیر ررح به گرفته قرار استفاده مورد استاندارد این تهیۀ برا  که منبعوماخ  


ISO 2959: 2011, Textiles — Woven fabric descriptions 
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 هاي تارو پودينحوه توصیف پارچه -منسوجات

 

 هدف و دامنه کاربرد  4

ساختاروتاروپود اا تعداد ازپارامتراا مربوطبهمشخصاتپارچهادفازتدوینایناستاندارد،تعیین

اادرحاتتمختیفتودیدوطرحپارچهاست.آن

-کندواطالعاتاضافیرادرصورتد ومارائهمیتعییننمی،فهرستپارامتراا منحصربهفردراایناستاندارد

داد.

اا نساجیکاربرددارد.شکفپوغیرازبهتاروپود ایناستاندارد،برا تمامیمنسوجات


مراجع الزامی        1  

داردمییایرانبهآنهاارجاعدادهردهاست.بدینمدارکاد امیزیرحاو مقرراتیاستکهدرمتنایناستان

رود.ترتیبآنمقرراتج ییازایناستانداردمییایرانمحسوبمی

ااوتجدیدنظراا بعد آنمورددرصورتیکهبهمدرکیباذکرتاریخانتشارارجاعدادهردهبارد،اصالحیه

ااارجاعدادهردهاست،رکیکهبدونذکرتاریخانتشاربهآننظرایناستانداردمییایراننیست.درموردمدا

اا بعد آنااموردنظراست.اموارهآخرینتجدیدنظرواصالحیه

 زیربرا ایناستاندارداد امیاست:استفادهازمراجع

 ،نامگ ار مشخصاتنخوطرزنورتنآنها1931استانداردمییایرانرماره1-4

 اا پایهنام–ادیافبشرساخت–،نساجی1323تانداردمییایرانرمارهاس1-1

تعاریفواصطالحاتعمومیواساسیبافت-بافتپارچه،2331استانداردمییایرانرماره   1-9

تج یهریمیاییکمی–اا :نساجیسکییهقسمت2666استانداردمییایرانرماره   1-1



 پارچهپارامترهاي        9

 حالت پارچه   9-4

برا مثال:خام،سفیدورنگرده.

 ترکیب   9-1

استفادهرود.1323استانداردمییایرانرمارهبابایدمطابقادیافمصنوعیجنس9-1-4

دیفرابیانکنید.جنسدرصورتیکهترکیبپارچهفقطازیکنوعمواددیفیساختهردهاستنام9-1-1



 

9 
 

اریکازادیافجنساا تاروپودباادیافیازانواعمختیفباردنامصورتیکهترکیبپارچهازنخدر  9-1-9

راجداگانهبیانکنید.

نامریشه9-1-1 بیانکنید.درتمامحاتتدرصدجرمیامراهبا ا ارنوعترکیبدیفدرحادتغادبرا

محاسبهوبیانکنید.2666نرمارهمییایرااا استانداردمجموعهنتایجرامطابق

 هانخ امگذارين   9-9

بارد.1931بایدمطابقاستانداردمییایرانرمارهنخاانامگ ار 

 تعداد نخ در واحد طول   9-1

.تاروپودبیانکنیدکدامازبرا ارنخدرواحدطولتراک 

 بافت   9-5

بارد.2331مارهبافتپارچهبایدمطابقاستانداردمییایرانر

 هاي تارو پودترتیب نخ  9-6

بیانکنید.رادرصورتامکاناا تاروپودترتیبنخ

 عرض پارچه    9-7

عرضکلو/یاعرضمفیدرابیانکنید.

 جرم در واحد سطح  9-8

 هاي تولیدويژگی  9-3

وغیره.مکانیکیجمعردگی،گر ،رنگرز ،چاپ.مثالسفیدروداگررو پارچهعمییاتیانجام

رود.پنبه/پییاستربهصورتزیرتوصیفمیادیافردهازتودیدینیمثال:پارچهپوپ

ردهرز رنگحادتپارچه: 9-3-4

پنبه33پییاسترو%63%ترکیب: 9-3-1

 z 950 15 tex-تارنخ:نامگ ار  9-3-9

z 950 15 tex-پود

مترسانتیدر39-تارنخدرواحدطول:تراک  9-3-1

سانتیمتردر96-پود

سادهبافت: 9-3-5

عرضتکمیلردهسانتیمتر29عرض: 9-3-6

گرمبرمترمربع113جرم: 9-3-7

اا تودید:ویژگی 9-3-8 رنگ طاقه، رنگرز  خاکی، ردگی روشجمع به مکانیکی تثبیتو

.یحرارت




