
3/30/2013 

1 

 ساحتی پَؿبک

دوتش پذسام پیًَذی:هذسس  

 3فصل 



3/30/2013 

2 

 دکتش پذسام پیًَذی ساحتی دس پَؿبک

3.1 Neurophysiological perceptions  
3.2 Mechanical and thermal receptors  
3.3 Sensory perceptions of human body  
3.4 Physiological requirements of the human body 

Chapter 3 



3/30/2013 

3 

 دکتش پذسام پیًَذی ساحتی دس پَؿبک

  .هی دّذ تطىیل سا آى ٍصى دسصذ 16 وِ هی باضذ بذى اسگاًْای بضسگتشیي اص یىی پَست
  بٌابش ایي .هی دّذ تطىیل هحیطی ٍ بیواسی صا ػَاهل همابل دس سا دفاػی سذ اٍلیي پَست
  اصلی الیِ دٍ اص پَست .است گشدیذُ هشسَم ًیض هحافظ سیستن بِ خَد ضواین با ّوشاُ

 ّوبٌذ بافت .است ضذُ تطىیل  هی ضَد، ًاهیذُ دسم یا  پَست هیاى ٍ اپیذسم یا سٍپَست

  بِ ًَاحی بؼضی دس وِ هی ضَد ًاهیذُ ّیپَدسم یا صیشپَست داسد، لشاس دسم صیش دس وِ ضىلی
 .است ضذُ تبذیل جلذی صیش چشبی

.  
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 اپیذسم 
 

ُ ای ػبدُ هغبق ػٌگفشؿی پَؿـی ببفت ، اپیذسم  کف) ضخین پَػت دس آى ضخبهت کِ اػت  ؿذ
 اص ػوذتب اپیذسم .هی سػذ هیلیوتش دّن یک بِ ًبصک پَػتْبی دس ٍ هیلیوتش یک حذٍد بِ (پب ٍ دػت

 ػلَل ، هالًَػیت  ًبهْبی بِ دیگش ػلَل ًَع ػِ ٍ کشاتیٌَػیت ًبم بِ  ؿًَذُ ؿبخی ػلَلْبی
  هَسفَلَطیک خصَصیبت کِ آًجب اص .اػت ؿذُ تـکیل الًگشّبًغ ػلَلْبی ٍ هشکل ػلَلْبی

 قببل آى دس عبقِ پٌج هی ًوبیذ، تغییش ؿذى ؿبخی پیـشفت ضوي ػغح بِ ػوق اص کشاتیٌَػیتْب
  .اػت تـخیص
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 دسم
ایي الیِ ؿبهل . دسم الیِ حقیقی پَػت بَدُ ٍاص ببفت ٍیظُ ای بٌبم ببفت ّوبٌذ تـکیل ؿذُ اػت

پشٍتئیي سؿتِ ای ،بٌبم کالطى ٍ سؿتِ ّبی استجبػی هیببؿذکِ ببفت االػتیک ٍخیلی هحکوی اػت کِ بب 
دسم بال فبصلِ صیش . ًظن خبصی بِ صَست ػوَدی قشاس گشفتِ اًذ ٍ ػبب اتصبل سٍپَػت بِ دسم هیـًَذ

غـب پبیِ ًبصک ٍ پشٍ تئیٌی سٍ پَػت قشاس داسد ٍاتصبل آى بِ دسم بـکل اًگـتی ّبی هتؼذدی اػت کِ  
بِ بشآهذگی ّبی اًگـتی کِ ؿبیِ اًگـتبى  .دس اپیذسم فشٍ سفتِ یب اص آى بیشٍى آهذُ اًذ 

ٍ بِ فــشٍ  RIDGEدػتکــــــــؾ دس سٍ پَػـــــــــت ایجــــــــــبد هیـَد پبپی یب 
ػلَّبی اصلی صایٌذُ ، ببصال یب هبدس ػوذتب دس ستشیج ّب قشاس . گَیٌذ  RETERIDGEسفتـگی ّبی آى 

ضخبهت ایي الیِ ّیچ استببعی بب ضخبهت ).داسًذ کِ اص جولِ آًْب هیتَاى بِ ٍاحذ پیلَ ػببػِ اؿبسُ ًوَد 
هیبى پَػت اص دٍ عبقِ هتصل بیکذیگش تـکیل ؿذُ کِ بیي آًْب ػش حذ هـخصی  .( سٍپَػت ًذاسد 

 .هیلی هتش هیببؿذ 2/0 - 4ٍجَد ًذاسد ٍ بغَس هتَػظ ضخبهت آى 
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 ّیپَدسم
 

 بَػیلِ کِ ؿذُ تـکیل ػؼتی ّوبٌذ ببفت اص ٍ ًذاسد پَػت هیبى بب هـخص حذ عبقِ ایي
 . ّؼتٌذ چشبی ببفت تجوغ هحل ّب حجشُ ایي هیـَد، تقؼین کَچکی ّبی حجشُ بِ کالطى ًَاسّبی

 داسای ببػي ٍ ؿکن هثل ًقبعی ٍ هیببؿٌذ چشبی فبقذ چـن پلک هثل پَػت قؼوتْبی اص بشخی
  ػیي دس ؿذُ صیشیي اػضب بِ پَػت چؼبٌذگی ػبب پَػت صیش عبقِ . ّؼتٌذ فشاٍاى چشبی رخبیش

 پَػت ػغح دس ٍاسدُ ّبی ضشبِ ؿذت اص هیذّذٍ سا صیشیي ببفتْبی سٍی پَػت لغضؽ اجبصُ حبل
 پیـشفت بب ٍ داسد آى آًبتَهی هحل ٍ جٌؼیت ، تغزیِ ًَع بِ بؼتگی الیِ ایي ضخبهت . هیکبّذ

  . هیـَد آٍیضاى ٍ ؿل پَػت ٍ یبفتِ کبّؾ آى استجبػی خبصیت ػي
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 پَػت حؼی ّبیگیشًذُ تَػظ ؿَدهی ًبؿی پَػت ٍ پبسچِ بشّوکٌؾ اص کِ هختلفی ّبیحؼبعا
  ،حشاستی ّبیگیشًذُ :اص ػببستٌذ کِ داؿتِ ٍجَد ّبگیشًذُ اص هختلف ًَع ػِ .ؿًَذهی دسیبفت

  لوؼی، ّبیگشٍُ دسد، ّبیگشٍُ بِ هشبَط ّبیاحؼبع توبهی کِ دسد احؼبع ّبیگیشًذُ ٍ هکبًیکی
 .ؿًَذهی ؿبهل سا ػشهبیی ٍ گشهبیی حشاستی ّبیگشٍُ ّوچٌیي ٍ استؼبؿی ٍ فـبسی
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:ٍظایف اساسی پَست اًساى   

 بشای هحافظت اص هحشن ّای خاسجی هاًٌذ ًَس،گشها ،سشهاٍتابص 

هایؼات ٍبافت ّای بذى تٌظین وشدى بشای   

 دسیافت هحشن ّایی هاًٌذ فطاس،دسد،حشاست ٍغیشُ

 سٌتض بیَضیوی 

 سَخت ٍساص ٍدفغ هَاد صایذ بیَ ضیویایی 

 تٌظین دسجِ بذى حشاست بذى 

 وٌتشل فطاسخَى 

 جلَگیشی اصًفَر هَادخاسجی ٍپشتَ هضش
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3.2.1 Sensations related to mechanical stimuli  
The mechanical sensory perceptions of clothing are mainly of four 
types, namely wear sensations during activity; prickle, itch and rashes; 
touch and pressure sensations; and roughness and scratchiness 
sensation [5]. 
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3.2.2 Sensations related to thermal stimuli 

 دکتش پذسام پیًَذی ساحتی دس پَؿبک
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3.2.3 Sensations related to humidity stimuli 
There are different types of receptors in the human skin, which sense 
different types of physical stimuli including touch, pressure, thermal, 
cold and pain. However, there is no receptor in the skin that 
responds for moisture or dampness sensation [31]. 
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3.3 Sensory perceptions of  
human body 

The sensory perception of human skin is commonly measured by the two-point 
threshold method. This is the minimum distance between two point-like indentations 
applied to the skin below which only a single point of contact is detected with the 
senses The pressure applied below the two-point threshold distance feels like one 
point, and beyond that one can feel distinct differences in pressure. This value varies 
from 2.5 mm in the fingers, up to as much as 50 mm for other body regions [37] as 
shown in Fig. 3.12 and Table 3.1 [32].  
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 تؼشق ٍ گشها دادى دست اص هتابَلیه  3.4.2

 یه تؼشق هیضاى . هیگیشد اًجام ساص ٍ سَخت اص ًاضی اضافی گشهای اًتطاس ، پَست بیشًٍی سطح بِ ػشق غذد اص ػشق تشضح طشیك اص

 دس . هیطَد اًجام ػشق تبخیش ٍ وشدى ػشق تَسط تش گشم هحیط دس اًساى بذى خٌىساصی [45] بشٍد باال   4l/h تا ًْایتا هیتَاًذ فشد

  ػشق وِ خاطش ایي بِ وٌین ًوی خٌىی احساس هؼوَل طَس بِ اها هیىٌین، ػشق ضذت بِ چِ اگش هشطَب، ٍ گشم بسیاس ضشایط

 خطه َّای ٍ آب دس . هیىٌذ چىِ بذى اص ساحتی بِ ٍ بگیشد ، باال سطَبت ضشایط دس ها بذى اص سا ًْاى گشهای ٍ ضَد تبخیش ًویتَاًذ

  (ًاهحسَس تبخیش) ضَد هی تبخیش وٌذ خیس سا پَست سطح ایٌىِ بذٍى  پَست سطح سٍی بش ضذُ فشاّن گشهای با واهال بِ ػشق

  ػشق تبخیش بِ باد ووی ٍصش . یابذ هی افضایص بذى حشاست دسجِ ٍضذت است ًیاهذُ دست بِ ای وٌٌذُ خٌه اثش ّیچ وِ حالی دس

  وِ است ٍالؼیت ایي بِ ٍابستِ هفشٍض َّایی ٍ آب ضشایط دس وٌٌذُ خٌه تبخیش . هیىٌذ ووه هشطَب ٍ گشم َّای ٍ آب دس حتی

 دائوا ػشق وِ دّذ ًوی سا اطویٌاى ایي اطشاف هحیط باالی دهای . هیطَد ساصگاس آى با آیا گیشد لشاس ٍَّا آب  آى دس فشد یه  اگش

 طشیك اص بذى گشهای اًتمال ٍ وٌذ چىیذى بِ ضشٍع است هوىي ػشق است ًویىشدُ صًذگی گشم َّای دس وِ فشدی بشای ؛ ضَد تبخیش

  . هاًذ تاثیش بی تبخیش
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  چَى ، گیشد لشاس َّایی ٍ آب ضشایط ّواى دس ، است هیىشدُ صًذگی گشم َّای ٍ آب دس گزضتِ دس وِ فشدی اگش دیگش، سَی اص

 ایي اطشاف هحیط باالی دهای . داسد تبخیشی سشهایص بخاطش خٌىتشی احساس ٍ هیطَد دیذُ خطىتش داسد بیطتشی ساصگاسی

  بِ ضشٍع است هوىي ػشق است ًویىشدُ صًذگی گشم َّای دس وِ فشدی بشای ؛ ضَد تبخیش دائوا ػشق وِ دّذ ًوی سا اطویٌاى

  گشم َّای ٍ آب دس گزضتِ دس وِ فشدی اگش دیگش، سَی اص . هاًذ تاثیش بی تبخیش طشیك اص بذى گشهای اًتمال ٍ وٌذ چىیذى

 احساس ٍ هیطَد دیذُ خطىتش داسد بیطتشی ساصگاسی چَى ، گیشد لشاس َّایی ٍ آب ضشایط ّواى دس ، است هیىشدُ صًذگی

 ّش اص ػشق تشضح هیضاى ٍ وٌٌذُ ضشوت ػشق غذد تؼذاد بِ بستگی وشدى ػشق هیضاى . داسد تبخیشی سشهایص بخاطش خٌىتشی

  ٍ آیذ هی بیشٍى  آًْا اص وِ ػشلی تبخیش آًگاُ ، بذٌّذ پَضص سا بذى سطح یىٌَاخت صَست بِ فؼال غذد اگش . داسد وذاهطاى

  . است هتفاٍت ، بذى هختلف لسوتْای دس سطح ٍاحذ دس ػشق غذد ضواس . هیگشدد ٍالغ هَثشتش ، هیطَد گشها دادى اصدست باػث

 غلظت گًَِ ، پاّا ، باصٍّا دس ؛ باالست غلطت ، پیطاًی ، باصٍ ، ساػذ ، دست پطت ، تٌِ پطت ٍ جلَ لسوتْای دس هثال ػٌَاى بِ

 ػشق فؼال غذد تؼذاد تَصیغ  . [46 ,22] است ووتش بسیاس غلطت ساى داخل ، بغل صیش ، دست وف ، پاّا وف دس ٍ است هتَسط

 .[47] است ضذُ دادُ ًطاى 3.15 ضىل دس بذى بطْای اص بشخی دس هشبغ ساًتیوتش دس
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