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راحتی در پوشاک دکتر پدرام پیوندی

Garment fit and comfort relationship
ارتباط راحتی با اندازه بودن لباس

گشادی و تنگی 
اد حجم در یک لباس گش.سایز و اندازه بودن لباس دارای تاثیر ی مستقیم بر ویژگی های راحتی است

ت، هوای راکد محبوس بیشتر است و دارای دهانه های بزرگتر در مکان هایی مانند گردن، کمر، مچ دس
ط پر باد ومچ پا، که باعث کاهش بیشتر در عایق کاری حرارتی و مقاومت در برابر رطوبت و بخار در شرای

.و تحرکات بدنی است
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ای کار به به صورت محکم بر روی پوست ، با اجازه دادن به جنبه های فنی لباس بر( چسبان)لباس تنگ 
را طور موثرتر طراحی شده است با این حال، هیچ لباسی نباید آنقدر تنگ باشد که آزادی حرکتی

وه های ، متناسب با تمام خطوط بدن و فشرده سازی گر( چسبان)به طور کلی لباس تنگ .محدود کند 
راهم می از سوی دیگر،  لباس با اندازه نرمال سفتی مناسب کمتری ف. عضالنی اصلی طراحی شده است

س لبا.  کند، اما هنوز هم تمام مزایای انتقال رطوبتی و حرارتی در محل های مناسب را فراهم می کند 
غیر های گشاد با اندازه ای راحت با تمام مزایای اداره رطوبت وبه طور کلی سایش به عنوان یک لباس

.                                          مهم یا یک لباس بیرونی طراحی شده است
عایق کاری حرارتی دو جفت شلوار [ 4]دریک کار تحقیقاتی انجام شده توسط مک کالو و همکاران، 

ر باد کم گشاد مناسب  و دو جفت شلوار تنگ مناسب مشابه اندازه گیری شد و در یک مانکن ایستاده د
آنها مشاهده کردند که شلوار گشاد (.بود0.11m / sسرعت هوا در اتاق کمتر از . )به کار برده شدند

درصد بیشتربرای شلوار 33)عایق کاری حرارتی بسیار بیشتری نسبت به شلوار تنگ مشابه داشت 
(.  درصد بیشتر برای شلوار جین48پارچه پشم و نخ راه راه مردانه و 
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هار حرارتی سه گروه لباس در چ، عایق درمطالعه دیگری که توسط هوینس و همکاران انجام شده است
ب در ترکیب از وضعیت بدن و حرکات دو نفر با لباس گشاد مناسب  و دو نفر با لباس تنگ مناس

.هنگامی که افراد نشسته بودند و راه می رفتند ، در دو سرعت و سه سرعت باد بررسی شد

.                                 ند  کمتر عایق بود٪31-6آنها به این نتیجه رسیدند که لباس های تنگ نسبت به لباس های گشاد  
م بود، پیدا تفاوت در مقدار عایق حرارتی بین لباس تنگ و  لباس گشاد که در وضعیت نشسته ماکسیم

.آنها همچنین مشاهده کردند  که تفاوت در عایق کاری حرارتی در حضور باد کم تر بود.بود
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8.3.2 Garment fit and pressure
The comfort related to garment pressure and fit mainly depend on the tactile
responses of human body which include thermal and moisture perceptions, prickle
related to allergic reactions and reactions to the surface texture of materials, friction
between clothing and skin surface and pressure sensations. Two categories of tactile
sensations are somesthetic sensations and kinesthetic sensations. The somesthetic
sensations are touch response from the nerves in the surface of the skin. Tickle,
prickle and abrasion are somesthetic responses to clothing. The kinesthetic sensations
or the deep pressure sensations are felt by the nerves in the muscles and the joints
[6]. Pressure sensations created by the resistance of the garment to movement
and the weight of the garment in response to movement are kinesthetic responses to
clothing fit [7].

راحتی در پوشاک دکتر پدرام پیوندی

The multidirectional and random forces generated during dynamic interactions
between a garment and a moving human body generates pressure sensations. The
discomfort level of clothing pressure was found to be between 60 and 100 g/cm2,
depending on the individual and the part of the body concerned, which is similar to
blood pressure in the capillary blood vessels near the skin surface [8]. So, the
pressure exerted by a garment is an important design criterion and is affected by its
style, fit and mechanical properties. It is directly related to the degree of space
allowance (F, the difference between the surface areas of garment and body)
between the body and the garment during body movement. According to the degree
of space allowance (F), garments can be classified into three types:
foundation garments (F < 0), perfectly fitting garments (F = 0) and loose
fitting garments (F > 0). In foundation garment the area of garment is less
than the body area (such as women’s close-fitting foundation garment,
pressure garment, etc.).
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These are mainly designed to apply a certain level of pressure on the body part
concerned when the body is in active condition or at rest. The perfectly fitting
garments are those where the garment area is exactly equal to the body area (such as
tights, socks, body stockings, etc.) and have a figure-shaping function but are not
designed to apply pressure to the body. Therefore, a perfectly fitting garment only
restricts body movement as a result of garment pressure, but no pressure is applied
when the body rests. In loose-fitting garments the area of the garment is larger than
the body area (such as loose-fit outer wear, casuals etc.). As the movement of body
can reduce the space allowance, loose-fitting garments may also sometime exert
pressure on the body at contact areas. Therefore, the level of garment pressure varies
significantly for different wear situations, depending on four factors namely, design
and fit of the garment, shape of the body part, mechanical properties of the
underlying tissue, and mechanical properties of the fabrics [9].

راحتی در پوشاک دکتر پدرام پیوندی
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8.3.3 Evaluation of tactile perception to fit
Constant stimulus
difference (i.e. difference from control value) test was used as the model
in the development of the perception of fit tests. Two types of thresholds
were identified by this test: the difference threshold (or) the extent of
change in the stimulus that produces a noticeable difference; and the
recognition threshold (or) the extent of change in a stimulus necessary for
positive identification of the difference. In the first part of this test a series
of garments (pants) along with their corresponding control (garments) were
presented to a panel of experts. The experts then rated the difference of
the sample from the control. The scale for pants provided the response
choices of ‘looser’, ‘a little looser’, ‘the same’, ‘a little tighter’ and ‘tighter’
for the waist, hips and crotch.
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Psychophysical scaling technique was used by You et al. [14] to assess
the pressure perception and other relative wearing sensations during
wearer trials of tight-fitting garments. The sense of pressure was recorded
on a scale of 0–10. One tight-fitting pant, with very high clothing
pressure, as presented to subjects as the standard for the maximum degree
of pressure, was indexed as 10. On the other hand, when the subject was
naked, i.e. at the minimum degree of pressure, the scale was indexed as
0. The subjects were asked to rate the sense on a scale 0–10. Every subject
was asked to assess the pressure sensation of each area while wearing
the garments.
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ازشتربیتواند،میالیهاین.استخودبیرونیسطحدرساکنهواییالیهیکباتماسدرپارچهیالیههر
mm6باشدداشتهضخامت(ًجمعاmm12سطحدوبین)،اثربروشودمیجابهجاکمیهوایآنازبیرون

ایهوضخامتمعادلراپارچهیکبخارمقاومتیاپوشانندگیمااگربنابراین.کندمیحرکتدماگرادیان
کنیم،بیان(داردرابررسیموردپارچهبخارمقاومتوپوشانندگیهمانکهساکنهواییالیهضخامت)ساکن
یهالیمعادلکهکندتولیدبدنازبخاروحرارتعبوربرابردرمقاومتیتواندمیmm2ضخامتباایپارچه
بیروندرساکنهواییالیه+پارچهمعادلساکنهوای+پوشاکوپوستبینشدهحبسساکنهوای

پوشانندگیازربیشتکلپوشانندگیباشد،شدهتشکیلپارچهیالیهچندینازپوشاکاگربنابراین.پوشاک
.داشتخواهیمانتظارتنهاییبهپارچههایالیهازیکهرازکهبودخواهد
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جمع(الیههردر3+شدهحبس12)mm15رضربدهاالیهتعدادباپوشاکیککلیپوشانندگیچندهر
تادشنخواهندجداهمازکافییاندازهبهها،الیهشدن،فیتوبدنقالبلباسطراحینتیجهدر.شودنمی
اهندخوتماسمستقیماًکههاییالیهمثالبرایهاشانهدر.شوندمحبوسهاآنبیندرهواضخیمهایالیه

بیرونیحسطرویهواالیهیکیاضافهبهپارچههایالیهیاندازهمجموعبابرابرتنهاکلپوشانندگیداشت،
هم.شودمیشاملباشد،شلکهزمانیبهنسبتراکمتریهوایباشد،بدنقالبکامالًلباسوقتی.استآن

وباشدنثابتکامالً پوشاککهصورتیدرشد،ذکرباالدرکهشدهحبسساکنهوایهایالیهmm12چنین
.آیدنمیوجودبهباشد،داشتهوجود(باد)هواجریانوقتی
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نایاست؛چنیناینکارمحیطدرمعموالً باشد،جریاندرشمااطرافمحیطدرهواوقتی؛هواحرکت
یهالتواندمیهوابجاییجاچنینهم.زندمیهمبرراپوشاکبیرونیهوایساکنیالیههوا،حرکت

یهالیهوایپذیرینفوذبهبستهیالباسبازنقاطمیانازورودبارالباسقطعاتبینهوایهای
روییا)بیرونیهواییالیهرویهواجریانتأثیر.بزندهمبرلباس،پارچهازنفوذباوپارچهبیرونی
.استشدهدادهنشان4شکلدر(پوشاندمیرابرهنهشخصکهبیرونیهوای
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تحتراسلباتواندمیپوشندهشخصهایحرکتبایاکندحرکتبادوزشباتواندمیپوشاک؛پوشاکحرکت
ایهالیهدرنتیجهودرآوردهحرکتبهرالباستواندمی.کندکمراآنضخامتوسیله،بدینودهدقرارفشار
تواندمیوباشدداشتهرااثراتهمینتواندمینیزپوشندهشخصبدنحرکت.درآوردجنبشبهرامحبوسهوای

(5شکل).شودمحیطباآنیمبادلهسببوکردهتلمبهلباسمختلفهایقسمتبینراهوا
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یالیهرویاساساً بادکهحالیدر.گذاردمیتأثیرمجاورومحبوسهوایهایالیهرویحرکتمعمول،طوربه
.گذاردمیتأثیرپوشاکترینبیرونیزیرییالیهومجاورهوای

اس در نتیجه برای پوشانندگی لب. مجموع تأثیرات باد و حرکت، روی پوشانندگی لباس می تواند جالب توجه باشد
برای مقاومت در برابر بخار تأثیرات . مشاهده شده است% 60، کاهشی بیش از m/s4پیاده روی در بادی با سرعت

در مقاومت بخار مشاهده % 80بیشتر خواهد بود، در نتیجه ی طبیعت انتقال گرمای آن، در این جا کاهش بیش از 
.  شده است
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ثالمبرای.استشدهبردهکاربهوسیعطوربهتهویهکاربردی،هایلباسازحرارتیراحتیافزایشمنظوربه
برایمشپارچهبازساختارزیرااست،متداولورزشیهایلباسدرامروزه،meshشدهبافتههایپارچهازاستفاده

،لباسهایپارچهمیانازطبیعیهمرفتاینازجدای.استمفیدخیلیبدنخارجبهرطوبتوگرماکردنآزاد
نیازمردمن،تمرییابیرونکارطیدر.شودتولیدبدنحرکتطیدرکردنپمپاثروسیلهبهتواندمیتهویهگاهی
پیچیدهنبدپوستولباسالیهبینهواکهشودمیباعثحرکتیچنین.دهندحرکتراپاهایشانوبازوهاتادارند

.دهدافزایشرابدنازحرارتانتقالتواندمیاجباریهمرفتچنینیکجاآنازشود،سیرکولهو

این نوع برای طراحی. محققان ثابت کرده اند که اثر پمپی یکی از گزینه هایی است تا تهویه بدن را افزایش دهند
ور کلیدی است تا لباس کاربردی، انتخاب مناسب ترین ترکیب تهویه که برای لباس به کار گرفته می شود، یک فاکت

. چنین اثری را ماکزیمم کند
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Chupoوسیلهبهکهتحقیقیکاریکدر Ho, Jintu Fanگرفت،یکانجام2008سالدرهمکارانشدیگرو
بخارتمقاوملحاظازکهگیردمیانجامپوشاکحرارتیراحتیرویشرتتیطراحیاثراتازآزمایشگاهیبررسی
هایمدلازکوتاهآستینهایشرتتیکارایندر.شودمیارزیابیپوشاکحرارتیبودنعایقورطوبت

openingوmeshتعریقیمانکنرویکردنتستبرایوشدندطراحیwalterنظرازسپس.شدندتولید
.شدندمقایسهبدنگرمایآزادسازی

آزادسازیلحاظازعمودیطوربهلباساطرافدرopeningیاmeshهایپارچهباهاشرتتیکلیطوربه
.استشدهارائه2جدولدرهاآنازنمونهیککهبودندترجیحقابلبدنیگرما

ادهپیحالتدرگرماآزادسازیبهکمکعمودییاافقیومرکزیطوربهجلویاعقبدرگرفتهقرارمشپارچه
نگامیهشوند،پهنمانکنپوستسطحرویکهداشتندتمایلمشهایپارچهکهاینبهتوجهبا.کندنمیروی

بامشهایپارچهبیشترکهدهدمیاجازهکهکندمیتغییرهالباسازکلیافتایشاستحرکتدرمانکنکه
داشتهپوستبابزرگتریسطحتاشودمیدادهواجازهشودمیخیسمشپارچهکههنگامی.یابندتماسپوست
.اندازدیمتاخیربهراکردنپمپهدفچنینوسیلهبهطبیعیهمرفتاثرتماس،ازشدهافزودهناحیهاینباشد،

بدناطرافوبازوهابینهواجاییجابهکنند،میحرکتعقبوجلوطرفبهمانکنیبازوهاکهطورهماناما
.دهدافزایشمحیطبهرامشکوچکهایسوراخازهوامبادلهتوانستاینوشودمیساخته

راحتی در پوشاک دکتر پدرام پیوندی
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طح پوست از آن جا که تی شرت ها برای آزمایشات در یک تناسب طبیعی بود، بنابراین فضایی بین تی شرت و س
یده شرح داده شد، هنگامی که یک لباس به وسیله مانکن به طور مناسب پوش7وجود دارد، همان طور که در شکل 

وا با اگر هوا تنها باقی بماند، شکاف ه. می شود، شکاف هوا بین الیه پارچه و بدن در هر دو طرف بزرگترین است
وا در گرچه ه. عایق حرارتی و مقاومت بخار رطوبت همکاری می کند تا پوشنده احساس گرم تر و خیس تری بکند

ت پیاده شکاف تمایل دارد تا تحت حالت ایستاده به دلیل جا بجایی طبیعی جا به جا شود؛ جا بجایی هواتحت حال
چرا این دلیل سوالی است که. روی افزایش می یابد که کمک می کند تا هوای خیس و گرم به بیرون آزاد شود

دردو طرف عمودی در طول درزها در بین همه طراحی ها از لحظ خشک شدن openیا  meshپارچه های 
محاصره )این تحقیق به طور واضح نشان داد که جا بجایی بدن همراه با مبادله هوا بین هوای حول بدن .بهترین بود

برای لباس ورزشی، قسمت های تهویه که در دو طرف بدن قرار دارند، برای. و محیط اطراف است( شده با لباس
.سردشدن ایده آل است و بدن به طور نسبی خشک و سرد بود

:تعريف لباس کار و انواع آن

يکسره( الف
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:روش تحقیق 

:بررسی مشکالت لباس کار از طریق فرم یک نظرخواهی از کارگر( 2-5-1

نفر 20نفر کارگران اداره برق، 20نفر از کارگران شهرداری، 20براساس پرسشی که از طریق فرم یک نظرخواهی از 
: اشد نفر کارگران ایران خودرو به عمل آمد مشکالت لباس کار یکسره به ترتیب زیر می ب20کارگران هالل احمر و 

.در هنگام خم شدن وتحرک، لباس آزادی کمتری دارد و فشار زیادی به شانه ها و کمر می آورد-1

عدم احساس راحتی کارگر در لباس بویژه باال تنه به دلیل تنگ بودن-2

عدم دوخت مناسب و محکم برای لباس کار-3

کامل بیرون یعنی کارگر باید ابتدا لباس کار خود را. ایجاد مشکل برای کارگر برای استفاده از سرویس بهداشتی-4
.آورد

تهویه نامناسب لباس-5

ساییدگی بیش از حد در قسمت زانوها و فاق شلوار-6

.پوشیدن و در آوردن لباس برای آنها سخت و زمان بر است-7

ن ترجیح می در تابستان بدلیل گرمی هوا و تهویه نامناسب لباس کارگر دچار مشکل می شود به همین دلیل کارگرا-8
.دهند از این لباس در زمستان استفاده کنند

راحتی در پوشاک دکتر پدرام پیوندی

:ارایه طرح های نوینی برای رفع این مشکالت 
به ارایه طرح با توجه به مشکالت لباس کار یکسره که از طریق پرسش از کارگران بخش های مختلف به آن پی بردیم

:هایی می پردازیم تا بخشی از این مشکالت را برطرف کنیم 
گذاشتن پارچه توری در زیر بغل ها برای بهتر شدن تهویه لباس -1
ا باز قرار دادن دو زیپ عمودی در باال تنه وگذاشتن پارچه توری در زیر آن تا کارگر در هنگام تحرک شدید آن ر-2

.کرده و باعث تهویه بهتر لباس شود
ا پایین تنه برای استفاده راحت تر از سرویس بهداشتی ت( بین باال تنه و پایین تنه )گذاشتن زیپ در دور کمر -3

.کامل از باال تنه قابلیت جدا شدن را داشته باشد
اس گذاشتن زیپ در دور کمر و قرار دادن پارچه اضافی در زیر آن تا کارگر در هنگام تحرک آن را باز کرده و لب-4

.فشار کمتری به شانه ها وگردن وارد کند
.زیرا دکمه طول عمر بیشتری نسبت به زیپ دارد. به جای زیپ از دکمه استفاده شود4در طرح -5
خم شدن گذاشتن پارچه کشباف بین باال تنه و پایین تنه و قرار دادن پارچه ذخیره زیر آن تا در هنگام تحرک و-6

.فشار کمتری به شانه ها وگردن وارد شود
یس بهداشتی تعبیه یک زیپ سرتاسری از پایین یقه تا پشت باسن برای راحتی کارگر در هنگام استفاده از سرو-7
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ود4در طرح -5 اده ش  ف  پ  ار  دکمه است  ي  ای ر  ه ج  پ  دارد. ب  ي  ه ر  پ  ب  شي 
ری ن  ت  ش  ي  را دکمه طول عمر ب  ي  .ر 

اف  -6 ب  ه گش  ارچ  ن  پ  ت  اس  الا گ ذ  ن  پ  ت  ه ش  ب  ری ب  ار کمت  ش 
ذن  ف  م س 

حرک و خ 
ام ت  گ  ا در هت  ر ا ن  پ  ي  ره ر  ت  چ  ه د  ارچ  رار دادن  پ 

ه و ق  ن  ن  ب  ت  اب  ه و پ  ن  ه ها وگ ردن  ب  ودوارد اب  .ش 

ی -7 ت  هذاس  س ت  اده ار  سرون  ف  ام است  گ  ی کارگ ر در هت  رای راچت  اسن  ي  پ  پ  ش  ا ن  ه پ  ق  ن  ت  ت  اب  اسری ار  پ  پ  سرپ  ي  ک ر  ه ي  ن  عن 
ت 
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:نتايج

ق  ق رم  ی گه ار  طرت 
ش 
س
ر ر اشاس ي  ج  2ي  ات  ب  ن  ب  ه اي  ذ ب  اده گردب  ف  ذه است  واهی ار  کارگ ران ی گه ار  طرح های عملی س  رخ  ظ 

م گه ن  ذي  :رسن 

اده گ % 1-80 ف  ر ا ن  است  ي  اف ی در ر  ه اض  ارچ  رار دادن  پ 
پ  در دور کمر و ق  ي  ن  ر  ت  اس  هرداری گه ار  طرح گ ذ  ن  طرح ار  کارگ ران  ش  ذ ار  اي  ردب 

ذ ه اب  ن  پ  داس  اي  .رض 

اف ی در ر  % 2-70 ه اض  ارچ  رار دادن  پ 
پ  در دور کمر و ق  ي  ای ر  ه ج  اده ار  دکمه ب  ف  هرداری گه ار  طرح است  ذ ار  کارگ ران  ش  اده گردب  ف  ر ا ن  است  ي 

ذ ه اب  ن  پ  داس  اي  ن  طرح رض  .ار  اي 

اسن  است  % 3-70 پ  پ  ش  ا ن  ه پ  ق  ن  ت  ت  اب  اسری ار  پ  پ  سرپ  ي  ک ر  ن  ي  ت  اس  ودرو گه ار  طرح گ ذ  ران  خ  ن  طرح ار  کارگ ران  اي  ذ ار  اي  اده گردب  ف 

ذ ه اب  ن  پ  داس  اي  .رض 

ن  طرح رض  % 4-40 ذ ار  اي  اده گردب  ف  ل ها است  غ  ر ت  ي  وری در ر  ه ت  ارچ  ن  پ  ت  اس  ذار  کارگ ران  هلال اخمر گه ار  طرح گ ذ  ه اب  ن  پ  داس  .اي 


