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  خدا به نام
 ايران صنعتي تحقيقات و استاندارد مؤسسة با آشنايي

 و تحقيقات استاندارد مؤسسة الزامات و قوانين اصالح قانون 3مادة يك بند موجب به ايران صنعتي تحقيقات و استاندارد مؤسسة
اسـتانداردهاي ملـي    نـشر  و تـدوين  تعيـين،  وظيفـه  كـه  است كشور رسمي مرجع تنها 1371 ماه بهمن مصوب ايران، صنعتي

  .دارد عهده به را ايران) رسمي(
مؤسـسات   و مراكـز  نظران  صاحب*كارشناسان مؤسسه از مركب فني هاي كميسيون در مختلف هاي حوزه در استاندارد تدوين
توليـدي،   به شـرايط  توجه با و ملي مصالح با همگام وكوششي شود مي انجام مرتبط و آگاه اقتصادي و توليدي پژوهشي، علمي،
كننـدگان،  مـصرف  توليدكننـدگان،  شـامل  نفـع،  و حـق  صـاحبان  منـصفانة  و آگاهانـه  مـشاركت  از كـه  اسـت  تجاري و فناوري

نـويس   پيش .شود مي حاصل دولتي غير و دولتي هاي سازمان نهادها، تخصصي، و علمي مراكز كنندگان، وارد و صادركنندگان
ـ  فنـي  هاي كميسيون اعضاي و نفع ذي مراجع به نظرخواهي براي ايران ملي استانداردهاي از  پـس  و مـي شـود   ارسـال  وطمرب

ايـران   )رسمي( ملي استاندارد عنوان به تصويب صورت در و طرح رشته آن با مرتبط ملي كميتة در پيشنهادها و نظرها دريافت
  .شود مي منتشر و چاپ
كننـد   مـي  تهيـه  شده تعيين ضوابط رعايت با نيز ذيصالح و مند عالقه هاي سازمان و مؤسسات كه استانداردهايي نويس پيش

بـدين ترتيـب،    .شـود  مـي  منتـشر  و چـاپ  ايـران  ملـي  اسـتاندارد  عنـوان  به تصويب، درصورت و بررسي و طرح ملي دركميتة
ملـي   كميتـة  در و تـدوين  5 شـمارة  ايـران  ملـي  استاندارد در شده نوشته مفاد اساس بر كه شود مي تلقي ملي استانداردهايي

  .باشد رسيده تصويب به دهدمي تشكيل استاندارد مؤسسه كه مربوط استاندارد
المللـي   بـين   كميـسيون 1(ISO)اسـتاندارد   المللـي  بـين  سـازمان  اصـلي  اعـضاي  از ايران صنعتي تحقيقات و استاندارد مؤسسة

كـدكس   كميـسيون  4رابـط  تنها به عنوان و  است3(OIML) قانوني شناسي دازهان المللي بين سازمان و 2(IEC)الكتروتكنيك 
 هـاي  نيازمنـدي  و كلـي  شرايط به توجه ضمن ايران ملي استانداردهاي تدوين  در.كند مي فعاليت كشور در 5(CAC)غذايي 
 .شود مي بهره گيري بينالمللي استانداردهاي و جهان صنعتي و فني علمي، پيشرفتهاي آخرين از كشور، خاص

 مـصرف  از حمايـت  بـراي  قـانون،  در شـده  بينـي  پيش موازين رعايت با تواند مي ايران صنعتي تحقيقات و استاندارد مؤسسة
 و محيطـي  زيـست  مالحظـات  و محـصوالت  كيفيـت  از اطمينـان  حـصول  عمـومي،  و فردي ايمني و سالمت كنندگان، حفظ

ـ  وارداتـي،  اقـالم  يـا  / و كشور داخل توليدي محصوالت براي را ايران ملي استانداردهاي از اجراي بعضي اقتصادي،  تـصويب  اب
 اجـراي  كـشور،  محصوالت براي المللي بين بازارهاي حفظ منظور به تواند مي مؤسسه . نمايد د، اجبارياستاندار عالي شوراي

 از كننـدگان  اسـتفاده  بـه  بخـشيدن  اطمينـان  بـراي  همچنين . نمايد اجباري را آن بنديو درجه صادراتي كاالهاي استاندارد
 و كيفيت مديريت هاي سيستم صدورگواهي و مميزي رسي،باز آموزش، مشاوره، در زمينة فعال مؤسسات و زمانها سا خدمات
 ها سازمان گونه اين استاندارد مؤسسة ، سنجش وسايل )واسنجي(كاليبراسيون  و مراكز ها آزمايشگاه محيطي،زيست مديريت

 تأييـد  امـة گواهين الزم، شـرايط  احـراز  صورت در و كند مي ارزيابي ايران تأييد صالحيت نظام ضوابط اساس بر را مؤسسات و
 وسـايل  )واسـنجي (كاليبراسـيون   يكاها، المللي بين دستگاه ترويج .كند نظارت مي آنها عملكرد بر و اعطا ها آن به صالحيت
 ايـن  وظايف ديگر از ايران ملي استانداردهاي سطح ارتقاي براي تحقيقات كاربردي انجام و گرانبها فلزات عيار تعيين سنجش،
 .است مؤسسه

                                                 
  ايران صنعتي تحقيقات و استاندارد موسسة *

1- International organization for Standardization 
2- International Electro technical Commission 
3- International Organization for Legal Metrology (Organization International de Metrology Legal) 
4- Contact point 
5- Codex Alimentarius Commission 



 

  تدوين استانداردكميسيون فني 
   » روش آزمون- اندازه گيري طول و عرض پارچه -منسوجات« 

  يا نمايندگي/ و سمت   رئيس
  - جنوب واحد تهران-دانشگاه آزاد اسالمي تهران  خواجوي ، رامين

  دانشكده تحصيالت تكميلي   )دكتراي نساجي(

  :دبير 
  موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران  نعيمي نيا ، فرناز 

  گروه پژوهشي نساجي و چرم  )فوق ليسانس مهندسي نساجي  (

  )ا اسامي به ترتيب حروف الفب : (اعضاء 
  خوش پاك بازرگاني شركت مهندسي   جان بزرگي ، علي

  )ليسانس مهندسي نساجي ( 
  - واحد تهران جنوب-دانشگاه آزاد اسالمي تهران  خليلي ، محمد

  الت تكميليدانشكده تحصي  )فوق ليسانس مهندسي نساجي ( 
  شركت خدمات مهندسي سامان يار  رجبي نژاد ، حسين

  )فوق ليسانس مهندسي نساجي ( 
  شركت بافت آزادي  سبحاني ، سحر 

  )فوق ليسانس مهندسي نساجي ( 
  شركت نفيس نخ   شاهميرزايي آشتياني ، فرهاد

  )فوق ليسانس مهندسي نساجي ( 
  شركت سيما نساج يزد  وكيلي ، حسين

  )مهندسي نساجي فوق ليسانس ( 



 

  پيش گفتار
هاي  در كميسيون  آن نويس  كه پيش  "  روش آزمون  -اندازه گيري طول و عرض پارچه      -منسوجات "استاندارد  

پوشـاك و فـرآورده هـاي         اجالس كميته ملـي اسـتاندارد         دويست و دومين     مربوط تهيه و تدوين شده و در        
 قـانون   3گرفته است ، اينك به استاندارد بند يك مـاده           مورد تصويب قرار      11/10/86 مورخ   نساجي و الياف    

 ، بـه عنـوان   1371اصالح قوانين و مقررات موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايـران ، مـصوب بهمـن مـاه            
  .استاندارد ملي ايران منتشر مي شود 

لوم و خدمات ، براي حفظ همگامي و هماهنگي با تحوالت و پيشرفت هاي ملي و جهاني در زمينه صنايع ، ع
استانداردهاي ملي ايران در مواقع لزوم تجديد نظر خواهد شد و هر پيشنهادي كه براي اصالح و تكميل اين 

بنابراين ، . استانداردها ارائه شود ، هنگام تجديد نظر در كميسيون فني مربوط مورد توجه قرار خواهد گرفت 
  .ي استفاده كرد بايد همواره از آخرين تجديد نظر استانداردهاي مل

 اندازه گيري طول - هاي بافته شده تاري و پودي پارچه،  1380سال :  724- 1استاندارد ملي ايران شماره 
باطل و اين  اندازه گيري عرض طاقه -هاي بافته شده تاري و پودي  پارچه1380سال :  724-2و  طاقه

  .استاندارد جايگزين آن مي شود 
  :ين استاندارد مورد استفاده قرار گرفته به شرح زير است خذي كه براي تهيه اأمنبع و م

ISO 22198 : 2006  Textiles- Fabrics- Determination of width and length . 
 

  





 

   روش آزمون-اندازه گيري طول و عرض پارچه -منسوجات

 هدف و دامنه كاربرد 1
اعمال بدون و  آزاد عرض پارچه در حالتطول و هدف از تدوين اين استاندارد ، تعيين روش اندازه گيري 

  .باشد  كشش ، مي
 متر كاربرد 100 كمتر از طول  با3شكل اي لوله و يا 2عرض دو ال ، 1باز با عرض هاي براي پارچهروش آزمون  اين

  ون براي ـاين روش آزم . كند تعيين يا توصيف نميرا وب ـ عيسايرعيوب بافت يا اندارد ـاستاين . دارد 
  .اي روكش شده كاربرد ندارد ه پارچه

 مراجع الزامي   2
. ها ارجاع داده شده است  مدارك الزامي زير حاوي مقرراتي است كه در متن اين استاندارد ملي ايران به آن

  .شود  بدين ترتيب آن مقررات جزئي از اين استاندارد ملي ايران محسوب مي
ها و تجديد نظرهاي بعدي آن  داده شده باشد ، اصالحيهدر صورتي كه به مدركي با ذكر تاريخ انتشار ارجاع 

ها ارجاع داده  بدون ذكر تاريخ انتشار به آنكه در مورد مداركي . نيست ايران مورد نظر اين استاندارد ملي 
  .ها مورد نظر است  هاي بعدي آن شده است ، همواره آخرين تجديد نظر و اصالحيه

  :   است  استاندارد الزامي رد اين كارب  زير براي  از مراجع استفاده
 شرايط محيطي استاندارد براي آماده سازي -نساجي ، 1386سال  : 948شماره استاندارد ملي ايران   2-1

  و انجام آزمون
2-2 ISO 10012-1 : 1992 ,   Quality assurance requirements for measuring equipment- Part 
1 : Metrological confirmation system for measuring equipment  

  اصطالحات و تعاريف   3
  :رود  در اين استاندارد ، اصطالحات و تعاريف زير به كار مي

3 -1    
   پارچهطول 

   .باشد  راستاي طول يا جهت توليد ميفاصلة بين ابتدا و انتهاي نمونه در 

                                                 
1- Full width 
2- Folded lengthwise down the middle 
3- Tublar form  



 

3 -2    
  پارچهعرض كامل 

  .شود  د بر راستاي طول اندازه گيري مياست كه عموه نموني خارجبين دو لبة فاصله 

3 -3    
   پارچه1مفيدعرض 

گيره استنتر يا ساير سطوح نا هاي سوزن يا   ، سوراخها ت، عالمبدون در نظر گرفتن حاشيه عرض پارچه 
  .باشد  پارچه ميهمگون با زمينه 

  .تعريف شود نحوه ديگري ممكن است به مفيد  ، عرض ها ويژگي كاربردها يا براي بعضي ازطبق توافق طرفين ذينفع  -يادآوري

  آزموناصول   4
و بدون اعمال كشش در شرايط محيطي استاندارد روي سطح صاف  آزاد جهت آماده سازي ، نمونه را در حالت

براي . شود  براي اندازه گيري طول و عرض طاقه از يك خط كش كاليبره شده استفاده مي. گيرد  قرار مي
. باشد ) هاي كوتاه تر  طول( ممكن است نياز به اندازه گيري طول طي چند مرحله ، مونه اندازه گيري طول ن

  .آيد  هاي اندازه گيري شده به دست مي در اين صورت طول كامل نمونه از مجموع طول

  نمونه برداري  5
  .انتخاب شوند پارچه يا طبق توافق طرفين ذينفع ، تعيين شده در استاندارد ويژگي نمونه ها بايد طبق روش 

  وسايل   6

بيشتر از يك متر يا  طول با ISO 10012 : 1992با استاندارد  مطابق خط كش كاليبره شده ،  6-1
  .ميلي متر مدرج شده است كه بر حسب ) هر كدام بيشتر است ( عرض پارچه 

ه مورد پارچابعاد بيشتر از آن  طول و عرض كهو يكنواخت صاف داراي سطح   ،ميز اندازه گيري  6-2
 متر را بر روي آن 2هاي با طول بيشتر از  باشد تا بتوان نمونه متر 3ميز بايد حداقل طول . اندازه گيري باشد 
   .شده است عالمت گذاري  ) mm 1 ± m 1( فواصل  در ميزراستاي لبه هاي طول . اندازه گيري نمود 

 صحيحبه طرز متر باشد تا بتوان نمونه را  نيملبه انتهايي ميز بايد نزديك ترين ين عالمت تا بين اولفاصله 
  حين اندازه گيري طول طي چند مرحله  ه بايد درطاقهاي بلندتر ، كل  براي نمونه.  قرار داد روي ميز

   .)به پيوست الف رجوع شود ( روي ميز قرار گيرد ) تر  هاي كوتاه طول( 

                                                 
1- Usable width 



 

  تنشافت ن و انجام آزموشرايط محيطي استاندارد براي آماده سازي ،   7
به شماره بايد طبق استاندارد ملي ايران آزمون انجام ، آماده سازي و اوليه  آماده سازي برايشرايط محيطي 

  . باشد 948
افت اطمينان از براي . اندازه گيري شود بدون اعمال كشش و شده ه بايد در حالت آزاد آماده سازي پارچ
شكل ، متناسب با نوع بسته لوله اي ، دو ال عرض ، يا  بازعرض ا  و رسيدن به حالت تعادل ، نمونه بايد بتنش

  .بدون اعمال كشش روي ميز پهن شود ، بندي آن 

  .براي آماده سازي و اندازه گيري در پيوست الف داده شده است  زيادبا طول هاي  هپارچقرار دادن نحوه  -يادآوري
ر راستاي طول اندازه گيري نماييد ، زماني كه اختالف اطمينان از تعادل ، فاصله دو عالمت اوليه را دبراي 

به حالت تعادل نمونه  درصد باشد ، 25/0 ساعت كمتر از 24بين دو اندازه گيري انجام شده در فاصله زماني 
در مورد پارچه هاي حلقوي بافت اگر نياز به انجام عمليات خاص باشد ، اين عمليات بايد طبق . رسيده است 

  .ذينفع باشد و مورد در گزارش آزمون ذكر گردد توافق طرفين 

  آزمون نجاماروش   8
  كليات  8-1

يا  بازهاي با عرض  آزمون بايد بر روي پارچه. گيري پهن شود  روي سطح ميز اندازهنمونه بايد به صورت صاف 
  .از تغيير شكل پارچه از حالت عادي اجتناب كنيد . ، انجام شود شكل اي  لولهدو ال عرض يا 

  اندازه گيري طول نمونه  8-2
  متر 1تر از  وتاههايي با طول ك نمونه  1- 8-2

هاي طولي  را موازي با لبه)  رجوع شود 1-6به بند ( متر ، بايد خط كش  1تر از  وتاههايي با طول ك نمونهبراي 
در نقاط مختلف را طول كامل نمونه اندازه گيري . د اييو طول را با تقريب ميلي متر اندازه گيري نمدهيد قرار 

  . مرتبه تكرار كنيد 3عرض پارچه 
  متر 1تر از لندهايي با طول ب نمونه  2- 8-2

  يم ميز اندازه گيري  با استفاده از عال و متر1 فاصله به را  دومعالمت. عالمت گذاري كنيد ها  لبهپارچه را در 
مانده  طول باقي. ت گذاري كنيد  متري عالم1نمونه را در فواصل ، مشخص كرده و طول )  2- 6بند طبق ( 

طول كلي نمونه از . شود  اندازه گيري مي)  1-6طبق بند (  متر با استفاده از خط كش كاليبره شده 1كمتر از 
اين روش را با عالمت ، در صورت لزوم .  متري به اضافه طول باقي مانده به دست مي آيد 1 هاي طولمجموع 

  . تكرار كنيد گذاري مجدد نمونه ، سه بار ديگر
  طرفين ذينفع بايد از ابتدا براي در نظر گرفتن يا نگرفتن نوار متصل شده در ابتدا و انتهاي نمونه در 

  .گيري طول ، به توافق برسند  اندازه



 

  اندازه گيري عرض نمونه  8-3
  .شود   ميها اندازه گيري عرض باز ، فاصله بين دو لبه خارجي است كه عمود بر لبهبا عرض كامل پارچه 

اند ،  هاي خارجي كه كامالً روي هم قرار گرفته دو ال عرض ، دو برابر فاصله بين لبه تا شده تا لبه ةعرض پارچ
   .شود ها انجام مي  اندازه گيري عمود بر لبهوباشد  مي
به انجام شده و ين لنزديك ترلبه تا شده تا  بايد از ، اندازه گيريخارجي كامالً روي هم قرار نگيرند لبه دو اگر 

ها اندازه گيري  اي شكل ، از لبه تا لبه و عمود بر لبه هلهاي لو  عرض پارچه.مورد در گزارش آزمون اعالم شود 
  .ها را صاف نگه داريد  در زمان اندازه گيري ، نمونه را به طرز صحيح قرار داده و لبه. شود  مي

  : زير اندازه گيري نماييد به صورتاشد را عرض نمونه اي كه در امتداد طولي ، نا يكنواخت مي ب
   اندازه گيري 5   متر5براي نمونه هايي با طول حداكثر  -
   اندازه گيري10   متر20براي نمونه هايي با طول حداكثر  -
   متري2 اندازه گيري در فواصل 10حداقل    متر20 بيش تر ازهايي با طول  براي نمونه -

از لبه تا لبه ، مد نظر نباشد ، طرفين ذينفع بايد براي تعريف عرض مفيد  پارچهكامل عرض اندازه گيري اگر 
  مفيد اندازه گيري شود ، عرض اگر .  اين مسئله نيز بايد در گزارش آزمون ذكر گردد .به توافق برسند 

بق بند ط.... ( ها و غيره  ون در نظر گرفتن حاشيهبدل ، امعرض كروش اندازه گيري ها بايد طبق  گيري اندازه
به دليل تغييرات در نوع بافت يا الزامات خاص براي توليد كنندگان پوشاك يا ديگر . انجام گردد  ) 3- 3

  .مفيد به نحو ديگري تعريف شود شوند ، ممكن است عرض  هايي كه از پارچه توليد مي فرآورده

  محاسبه و بيان نتايج   9
  طاقهطول   9-1

 در . متر و با تقريب سانتي متر محاسبه كنيد ر حسبنمونه را باندازه گيري شده ميانگين حسابي طول 
 درصد 95حدود اطمينان  درصد و 1 درصد و با تقريب ر حسبرا بنا يكنواختي ضريب تغييرات ، صورت لزوم 

 متر و با ر حسبها را ب اندازه گيريتك تك در غير اين صورت نتايج . با تقريب سانتي متر محاسبه كنيد را 
  . كنيد تعيينانتي متر ستقريب 

  طاقهعرض   9-2
ضريب ،  در صورت لزوم . متر و با تقريب سانتي متر محاسبه كنيد ر حسب نمونه را بعرضميانگين حسابي 

با تقريب سانتي را  درصد 95حدود اطمينان  درصد و 1 درصد و با تقريب ر حسبرا بنا يكنواختي تغييرات 
  . متر محاسبه كنيد 

  گزارش آزمون  10
  :هاي زير باشد  گزارش آزمون بايد داراي آگاهي

  هاي عمومي آگاهي  10-1
   ؛1386 ، 9528استاندارد ملي ايران روش آزمون طبق   10-1-1



 

  مشخصات نمونه مورد آزمون و روش هاي نمونه برداري ؛  10-1-2
ر روي نمونه ، انجام عمليات خاص ب بيانو ) شكل ، لوله اي دو ال عرض  ، بازعرض ( كل نمونه ش  10-1-3

  ؛) در صورت انجام ( قبل از انجام آزمون 
  هر گونه انحراف از روش هاي اين استاندارد ؛  10-1-4
  .تاريخ انجام آزمون   10-1-5
  طول نمونه   10-2

  متر ؛حسب  رميانگين حسابي طول ب  10-2-1
بر  درصد 95 حدود اطمينانو  درصد ر حسببنا يكنواختي ضريب تغييرات ، در صورت لزوم   10-2-2

   متر ؛بر حسبنتايج بيان تك تك يا و  متر حسب
لبه و در صورتي كه عرض يك به طور مثال كشيدگي ، داشته ير يها تغ لبهدر اين كه طول بيان   10-2-3

  .نوار متصل شده جزء اندازه گيري محسوب شده ، اعالم گردد 
  عرض نمونه   10-3

مفيد و عرض تعريف شده و يا عرض ل يا عرض امعرض ك، اندازه گيري شده عرض اين كه  بيان  10-3-1
  ؛مورد توافق طرفين ذينفع است 

  متر ؛ر حسب ميانگين حسابي عرض ب  10-3-2
   درصد 95حدود اطمينان درصد و نا يكنواختي بر حسب در صورت لزوم ، ضريب تغييرات   10-3-3

   متر ؛بر حسب
  . متر ر حسبحداقل عرض ب  10-3-4
  



 

  پيوست الف
   )طالعاتيا( 

  اندازه گيريو تنش افت قرار دادن پارچه براي آماده سازي ، 

 براي آماده سازي به گونه اي كه در حالت آزاد و نمونه با طول بلندو موثر براي قرار دادن مناسب يك روش 
 به صورته پارچر بگيرد ، اين است كه  به خوبي در معرض شرايط محيطي استاندارد قرا،كشش اعمال بدون 

   .شودپهن روي ميز  1-شل و با چين مناسب طبق شكل الف
قرار اندازه گيري ميز بدون اعمال كشش روش هنگام عالمت گذاري و اندازه گيري ضروري است كه پارچه 

 دو انتهاي نمونه كه در دو طرف قسمت قابل اندازه گيري 1از روش تا كردن مركببراي اين منظور . گيرد 
 به طوري كه در دو طرف قسمت مورد اندازه گيري ، دو  ) .2-مطابق شكل الف( شود  ميقرار دارد ، استفاده 

  .بخش روي هم تا شده از پارچه به وجود آيد 
به شرطي كه ميزهاي كمكي ،  شوداز ميزهاي كمكي استفاده  بايد كوچك بودن ميز اندازه گيري در صورت

ميزهاي كمكي بايد به گونه اي . اقل برابر ميز اصلي باشد و عرض آن حدميز اندازه گيري با دقيقاً هم ارتفاع 
  .را تشكيل دهد شكلي مستطيل سطح به ميز اصلي متصل شود تا 

  

   
   روش قرار دادن پارچه-1-شكل الف

  به صورت شل
   روش قرار دادن پارچه-2-شكل الف

  به روش تا كردن مركب
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