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Abstract
Background and Aim: Working cloth is one of the most important personal protective equipment for workers
and the military, and its proper selection for hot and dry areas plays an important role in heat exchange and balance
between the human body and the environment. Therefore, this study was conducted to evaluate the heat transfer
and comfort of fabrics and the optimal selection of fabrics for military personnel and workers in hot and dry areas.
Methods: This experimental study was carried out on 16 types of common fabrics of military personnel and
workers in hot and dry areas. This fabric has a combination of 4 texture patterns and 4 types of percentage of a
combination of cotton and polyester. The fabrics were evaluated in terms of air permeability and water vapor
permeability, water absorption, equivalent pore radius, thermal conductivity, tear resistance, and bending stiffness
of the machine. Finally, the optimal fabric was selected by combining multivariate decision making and hierarchical
analysis (AHP-TOPSIS) and compared with other fabrics using SPSS 16 software.
Results: The results of AHP-TOPSIS showed that the fabric with a combined share of 65% cotton and 35%
polyester with a texture of 1/2 shows the optimal behavior in terms of comfort characteristics and heat transfer of
the fabric. In a texture of 1/2, the average amount of water absorption, bending stiffness and thermal conductivity
in 35% polyester and 65% cotton fabrics are not significantly different from 100% cotton fabrics (P>0.05). Also,
the average amount of air and water vapor permeability and tear resistance in 35% polyester and 65% cotton
fabrics are not significantly different from 65% polyester and 35% cotton fabrics (P>0.05).
Conclusion: The results of this study showed that the most optimal fabric for military personnel and workers
in hot and dry areas has a composition of 65% cotton and 35% polyester and also has a texture of 1/2.
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انتخاب بهینه پارچه لباسکار پرسنل نظامي و کارگران مناطق گرم و خشک
با رویکرد تصمیمگیری چند متغیره
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 1گروه مهندسی بهداشت حرفه ای ،دانشگاه علوم پزشکی بقیه اهلل (عج) ،تهران ،ایران
 2گروه رادیولوژی ،دانشکده پیراپزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی شیراز ،شیراز ،ایران
 3گروه مهندسی بهداشت حرفه ای ،دانشگاه علوم پزشکی تهران ،تهران ،ایران
گروه مهندسی تکنولوژی نساجی ،مرکز تحقیقات تکنولوژی و مواد نساجی ،دانشگاه صنعتی امیر کبیر ،تهران ،ایران
 5گروه مهندسی بهداشت حرفه ای ،دانشگاه علوم پزشکی شیراز ،شیراز ،ایران
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زمینه و هدف :لباسکار یکی از مهمترین لوازم حفاظت فردی کارگران و نظامیان میباشد و انتخاب مناسب آن برای مناطق گرم
وخشک نقش مهمی در تبادل و تعادل حرارتی میان بدن انسان و محیط دارد .بنابراین ،این مطالعه با هدف ارزیابی انتقال حرارت و راحتی
پارچهها و انتخاب بهینه پارچه برای لباسکار پرسنل نظامی و کارگران مناطق گرم و خشک انجام گرفت.
روشها :این مطالعه تجربی روی  16نوع از پارچه های رایج لباس در مناطق گرم و خشک انجام گرفت .این پارچهها دارای ترکیب 4
نوع بافت و  4نوع درصد ترکیبی از کتان و پلیاستر میباشد .پارچهها از نظر میزان نفوذپذیری هوا و بخارات آب ،جذب آب ،شعاع معادل
منافذ ،هدایت حرارتی ،مقاومت پارگی و خمشی براساس استاندارد ارزیابی شدند .نهایتا ،پارچه بهینه با ترکیب روش تصمیمگیری چند متغیره
و تحلیل سلسله مراتبی ( )AHP-TOPSISانتخاب گردید و با سایر پارچهها با استفاده از نرمافزار  SPSS 16مورد مقایسه قرار گرفت.
یافتهها :نتایج  AHP-TOPSISنشان داد پارچه با سهم ترکیبی  %65کتان و  %35پلیاستر با نوع بافت  1/2رفتار بهینهای در میزان
ویژگیهای راحتی و انتقال حرارتی پارچه نشان میدهد .در نوع بافت  1/2میانگین مقدار جذب آب ،مقاومت خمشی و هدایت حرارتی در
پارچه  35%پلیاستر و  %65کتان با پارچههای  %100کتان اختالف معناداری ندارد ( .)P>0/05همچنین میانگین مقدار نفوذپذیری هوا و
بخار آب و مقاومت پارگی در پارچه  %35پلیاستر و  %65کتان با پارچه های  %65پلیاستر  %35کتان اختالف معناداری ندارد (.)P>0/05
نتیجهگیری :نتایج این مطالعه نشان داد که بهینهترین پارچه برای لباسکار پرسنل نظامی و کارگران مناطق گرم و خشک دارای
ترکیب  %65کتان و  %35پلیاستر و همچنین دارای نوع بافت  1/2میباشد.
کلیدواژهها :انتخاب پارچه ،لباسکار ،پرسنل نظامی ،کارگران ،مناطق گرم و خشک.
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مقدمه

این مطالعه تجربی در سه فاز انجام گرفت.
فاز اول :غربالگری و انتخاب پارچههای مورد مطالعه
ابتدا اطالعات پارچههای رایج لباسکار پرسنل نظامی و
کارگران مناطق گرم و خشک از تولیدکنندگان داخلی و همچنین
پارچههای وارداتی جمعآوری شد .براساس این اطالعات ،پارچههای
رایج لباسکار مشاغل گرم از  4جنس ترکیبی از کتان و پلیاستر با
درصدهای وزنی مختلف میباشند که از برندهای ترگال و مطهری
برای این مطالعه انتخاب گردید .سپس ،هر یک از این  4نوع جنس
پارچه با انواع بافت  1/4 ،1/3 ،1/2 ،1/1از تولیدکنندگان و
فروشندگان با گرماژ و نمرههای نخ متفاوت جمعآوری گردید .به
گونهای که به صورت سرشماری حدود  84نوع پارچه وارد مطالعه
شد .براساس تجربه تولیدکنندگان ،پارچه  %100پلیاستر برای
لباسکار به دلیل عدم تقاضای مصرفکننده تولید نمیگردد و صرفا
در لباسهای ورزشی استفاده میشود .گرماژ و نمره نخ پارچههای
جمعآوری شده براساس استاندارد  )21( ISO 7211/5نساجی
اندازهگیری گردید و  16پارچه با گرماژ و نمره نخ یکسان وارد
مطالعه گردید .نهایتا 16 ،نوع پارچه دارای چهار نوع جنس در
ترکیب با چهار نوع بافت وارد مطالعه گردید .همه پارچههای مورد
مطالعه کامال شستشو و خشکشده و برای هر یک از تستها
آمادهسازی شدند.
فاز دوم :آزمایشات تجربي
مشخصات تمامی آزمایشات تجربی بر روی پارچههای مورد
مطالعه در جدول  1آورده شده است .این نکته از اهمیت باالیی
برخوردار است که هر یک از تستها به منظور افزایش دقت در
تعیین مقدار متغیرهای وابسته 5 ،مرتبه تکرار گردید.
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لباسکار یکی از مهمترین لوازم حفاظت فردی کارگران و
نظامیان میباشد و نقش مهمی در تبادل و تعادل حرارتی میان بدن
انسان و محیطهای کاری گرم دارد ( .)1-3البته این اهمیت بسیار
متاثر از ویژگیهای ساختاری فیزیکی و شیمیایی پارچه لباسکار
میباشد که موجب میشود هریک از پارچهها دارای رفتارهای
حرارتی متفاوتی باشد ( .)4-6مطالعات نشان داده است که دمای
تجمعیافته در بدن کارگران و نظامیان ناشی از متابولیسم کاری و
دمای محیطی در مناطق روباز گرم و خشک با دمای بیش از 35
درجه سیلسیوس و رطوبت نسبی کمتر از  %30موجب افزایش دمای
عمقی بدن میگردد ( .)7بنابراین ،بیشترین تمایل بدن انسان برای
تبادل حرارتی با محیط از طریق مکانیزمهای تبخیر عرق و
جابجایی حرارتی میباشد (.)1،8
از این رو الزم است پارچه لباسکار میبایست از نظر ویژگی
راحتی حرارتی یعنی نفوذپذیری هوا و بخار آب ،جذب آب ،هدایت
حرارتی ،و همچنین از نظر ویژگیهای دوام و نرمی پارچه اعم از
مقاومت کششی و خمشی دارای شرایط مناسبی باشند که پارچه
لباسکار مانع مکانیزمهای انتقال حرارت اعم از جابجایی حرارتی
و تبخیر عرق از بدن به محیط نهایتا موجب استرس حرارتی بدن
نشود (.)9،10
نفوذپذیری هوا و بخارات آب و جذب آب تحت تاثیر منافذ و
جنس پارچه قرار میگیرد و معیاری از توانایی جذب و انتقال بخارات
عرق و همچنین جابجایی حرارت از بدن انسان به محیط میباشند
( .)11توانایی لباس در انتقال بخار آب ،عامل تعیینکننده و مهمی
در راحتی فیزیولوژیکی میباشد .ابعاد منافذ و توزیع در پارچه تابعی
از هندسه پارچه میباشد .قطر نخ ،ساختار بافت ،تراکم تار و پود و
نمره نخ ،از جمله پارامترهای اصلی تاثیرگذار بر تخلخل پارچهها
میباشد (.)12
مقاومت خمشی پارچه نیز در نرمی و راحتی لباسکار تاثیرگذار
است و مطالعات نشان داده است که این متغیر نشاندهنده
انعطافپذیری پارچه میباشد ( )13و مقاومت پارگی پارچهها نیز
نشاندهنده استحکام و دوام پارچهها در حین کار میباشند (.)14
این پارچهها توسط نخهای تار و پود بافته میشود که توان کششی
پارچه و انعطافپذیری آن را ایجاد میکند .نخهای آنها دارای
قطرهای استانداردی میباشد .تعداد نخها در هر اینج ( ،)Texنحوه
قرارگیری تار ( )warpو پود ( ،)weftنسبت تار به پود ،جرم در
واحد سطح پارچه که ضخامت پارچه را نشان میدهد و همچنین
نوع بافت در میزان انعطافپذیری ،نفوذ هوا ،مقاومت حرارتی و
سطح تماس پارچه تاثیرگذار میباشد (.)15،16
تا به حال مطالعات زیادی در خصوص اصالح پارچههای
لباسکار مورد استفاده در مناطق گرم و خشک مشاغل گرم به
منظور افزایش راحتی حرارتی پارچه لباسکارها انجام شده است.
در این مطالعات از نانوذرات یا نانو الیاف در پارچه و هچنین کاربرد

فنهای تهویهکننده هوا در لباسکار برای تهویه گرما و تبخیر عرق
سطح پوست استفاده شده است .راحتی استفاده ،کارایی و هزینه
این پارچهها و لباسکارها از نظر پرسنل نظامی و کارگران مصرف
کننده و حتی کارفرمایان ،یکی از نقصهای عمده محصوالت آنها
است که موجب توجه کمتر به مطالعات آنها شده است (.)17-20
با توجه به اینکه پرسنل نظامی و کارگران مناطق گرم و خشک
تمایل بیشتری به استفاده از لباسکارهایی دارند که محدودیت در
راحتی حرارتی و دوام و نرمی نداشته باشند .از طرفی ،مطالعات
جامعی در خصوص انتخاب پارچه مناسب از نظر رفتار حرارتی برای
لباسکار چنین مشاغلی انجام نگرفته است .بنابراین ،این مطالعه
تجربی با هدف تعیین میزان نفوذپذیری هوا و بخارات آب ،جذب
آب ،هدایت حرارتی ،مقاومت پارگی و خمشی در پارچههای رایج
لباسکار پرسنل نظامی و کارگران و انتخاب بهینه پارچه با رویکرد
ترکیب روشهای تصمیمگیری چند متغیره و تحلیل سلسله مراتبی
( )AHP-TOPSISبرای مناطق گرم و خشک انجام گرفت.

انتخاب بهینه پارچه لباسکار پرسنل نظامی و کارگران 1109 /
جدول .1-مشخصات انجام آزمایشات تجربی بر روی پارچههای مورد مطالعه
نام آزمایش

نام دستگاه مورد استفاده

تست نفوذپذیری هوا ()23

دستگاه نفوذپذیری هوا

نفوذپذیری بخار آب ()24

روش فنجان

جذب آب ()25
مقاومت کششی ()22

روش غوطهوری
دستگاه مقاومت سنج از نوع
ازدیاد طول با نرخ ثابت ()CRE
دستگاه فلکسومتر

قطر معادل منافذ ()26

روش فشار حباب هوا

µm

هدایت حرارتی ()27

دستگاه Lee’s Disc

(w/mk)×10-3

مقاومت خمشی ()13

واحد اندازهگیری
dm3/m2/h

 μ_wvیا
g/m2.pa.h
گرم
کیلوگرم
mg/cm

فاز سوم :انتخاب پارچه بهینه به روش ترکیبي

پارچههای مورد مطالعه به ابعاد  10×10سانتیمتر
تحت اختالف فشار  100پاسکال در مدت یک ثانیه
پارچههای مورد مطالعه به قطر 10 cm
پارچههای مورد مطالعه به ابعاد به ابعاد 10×10 cm
پارچههای مورد مطالعه با ابعاد عرض  5 cmو
طول 25 cm
پارچههای مورد مطالعه با ابعاد عرض  2/5 cmو
طول 20 cm
پارچههای مورد مطالعه به ابعاد 7/5 × 7/5 cm
آغشته به حالل نفتی
پارچههای مورد مطالعه به ابعاد به ابعاد  ،10×10 cmدر
اختالف دمای  5درجه سیلسیوس در دو صفحه آن به
طوری که  plateبا دمای کمتر دارای  35درجه سیلسیوس
و  plateبا دمای بیشتر دارای  40درجه سیلسیوس

ISO 15496
ASTM D 4772-97
ISO 13934-1
BS 3356
BS 3321
ASTM D7340

انجام گردید .به گونهای که هر درایه ماتریس به مجذور مجموع
مربعات تقسیم گردید.
معادله 1

𝑗𝑖𝑥
2
𝑚∑√
𝑗𝑖𝑥 𝑖=1

= 𝑗𝑖𝑟

ایدهآل
در این گام فاصله اقلیدسی هر گزینه از ایدهآل مثبت ( )+dو
منفی ( )-dبا معادالت  2و  3محاسبه شد.
معادله 2

𝑑𝑖+ = √∑𝑛𝑗=1(𝑣𝑖𝑗 − 𝑣𝑗+ )2
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شکیل ماتریس تصمیم نرمال موزون
گام بعدی تشکیل ماتریس نرمال موزون براساس وزن شاخصها
است .وزنهای به دست آمده در روش  AHPهر یک از شاخصها
در درایههای مربوط به آن معیار ضرب گردید.
محاسبه ایدهآلهای مثبت و منفي
در این مرحله ایدهآل مثبت ( )PISو ایدهآل منفی ( )NISتعیین
گردید .در این مطالعه براساس نظر خبرهها و نتایج سایر مطالعات،
ویژگیهای پارچه شامل نفوذپذیری هوا ،نفوذپذیری بخار هوا،
جذب آب ،مقاومت پارگی ،شعاع معادل منافذ و هدایت حرارتی از
نوع  PISمیباشند .هر چقدر مقادیر آنها در پارچهها بیشتر باشد
آن پارچه برای لباس کار کارگران مشاغل روباز مناطق گرم و
خشک به منظور تبادالت حرارتی بدن با محیط از طریق جابهجایی
حرارتی و تبخیر عرق و راحتی حرارتی بهتر است .مقاومت خمشی
پارچه از نوع  NISمیباشد .هرچه مقدار آن کمتر باشد ،پارچه از
نظر راحتی و لطافت برای کارگران بهتر است (.)28
فاصله از ایدهآلهای مثبت و منفي و محاسبه راه حل
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تاپسیس و تحلیل سلسله مراتبي ()AHP-TOPSIS
روش ترجیح براساس مشابهت به راه حل ایدهآل ()TOPSIS
یکی از روشهای تصمیمیگیری چند متغیره میباشد که برای
انتخاب بهترین گزینه براساس تعداد معیارها (متغیرهای مورد
مطالعه) استفاده میشود .در این مطالعه برای انتخاب بهینه پارچه
براساس متغیرهای مورد مطالعه ،میبایست ابتدا متغیرهای مطالعه
وزندهی شوند و سپس بهترین پارچه به روش  TOPSISانتخاب
گردد .بنابراین ،هر یک از ویژگیهای پارچه شامل نفوذپذیری هوا
و نفوذپذیری بخارات آب ،جذب آب ،شعاع معادل منافذ ،هدایت
حرارتی ،مقاومت پارگی ،خمشی با توجه به نظر خبرهها با استفاده
از  AHPوزندهی گردید .این فرایند توسط  15خبره که بیشترین
آگاهی و تسلط بر موضوع داشتند انجام گرفت .سپس جدول
میانگین همه نظرات خبرهها محاسبه گردید و وزن یا ضریب
اهمیت هریک از ویژگیهای پارچه برای پارچه بهینه لباسکار
کارگران مشاغل گرم و خشک به روش  AHPتعیین گردید.
سپس ،انتخاب پارچه بهینه برای مناطق گرم وخشک به روش
تاپسیس ( )TOPSISاستفاده گردید .در این روش ابتدا فرآیندهای
زیر انجام گرفت.
تشکیل ماتریس تصمیم
در تکنیک تاپسیس با استفاده از  Nشاخص (متغیرهای وابسته
یا ویژگیهای پارچه) به ارزیابی  Mپارچه (متغیرهای مستقل یعنی
 16نوع پارچه با نوع بافت و جنس مختلف) پرداخته شد و یک
ماتریس تصمیم  M × Nتشکیل گردید.
نرمال کردن ماتریس تصمیم
برای نرمالسازی مقادیر از روش برداری استفاده شد .روش
برداری برخالف روش ساده نرمالسازی خطی براساس معادله 1

شرایط مورد نیاز آزمایش (در صورت که نیاز باشد)

استاندارد
ASTM D737
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معادله 3

مورد مطالعه با استفاده از آزمون  Paired sample t testدر نرم
افزار  SPSS 16مورد تحلیل قرار گرفت.

𝑑𝑖− = √∑𝑛𝑗=1(𝑣𝑖𝑗 − 𝑣𝑗− )2

میزان نزدیکی نسبی هر گزینه به راه حل ایده آل با استفاده از
معادله  4محاسبه شد که با CLiنشان داده می شود و مقدار آن
صفر و یک است .هرچه این مقدار به یک نزدیکتر باشد یعنی
انتخاب ما ایده آل تر است که در این مطالعه یعنی نوع پارچه به
جواب ایده آل نزدیکتر است و از نظر توام شاخص ها ،پارچه بهتری
برای لباسکار کارگران مشاغل گرم و خشک میباشد.
𝑑−

𝑖
𝑑𝐶𝐿∗𝑖 = 𝑑 −+
+

معادله 4

𝑖

𝑖

تجزیه و تحلیل آماری دادهها
ابتدا نرمالیت دادهها با استفاده از آزمون کمولوگروف اسمیرنوف
مورد بررسی قرار گرفت و با توجه به اینکه همه مقادیر متغیرهای
وابسته نرمال بودند ،در نهایت برای تاثیر متغیرهای مستقل بر
وابسته با استفاده از آزمون  One Way ANOVAو همچنین
مقایسه دوتایی میانگین متغیرها وابسته در انواع بافت و پارچههای

نتایج
در این مطالعه پارچههای پلیاستر و کتان با درصدهای وزنی
مختلف و ترکیب  4نوع بافت انتخاب شدند .نهایتا 16 ،نمونه پارچه
دارای ویژگیهای  4نوع بافت  1/4 ،1/3 ،1/2 ،1/1و  4گروه پارچه
با ترکیب درصدهای متفاوت پلیاستر و کتان انتخاب گردید .در
پارچههای مورد مطالعه نمره نخ تار برابر با  19/683 Texمعادل
( 30 Neقطر نخ تار برابر  0/175میلیمتر) و نمره نخ پود برابر با
 29/525 Texمعادل ( 20 Neقطر نخ پود برابر  0/21میلیمتر)
میباشد .نتایج آزمایشات این مطالعه تجربی نشان داد که مشخصههای
فیزیکی پارچه مانند نوع بافت و جنس پارچه باعث تغییر در میزان
ویژگیهای مورد مطالعه پارچه میگردد .میانگین و انحراف معیار
مقادیر متغیرهای وابسته (ویژگیهای پارچه) مورد مطالعه بر حسب
ترکیب نوع پارچه و نوع بافت پارچه با جزییات در جدول  2آورده
شده است.

جدول .2-میانگین و انحراف معیار ویژگیهای پارچههای مورد مطالعه بر حسب نوع پارچه و نوع بافت
میانگین متغیرهای وابسته (انحراف معیار)
جنس پارچه

B

 %65پلیاستر
+
 %35کتان

1/3

)816 (2/1

)4121 (7/3

)0/39 (0/01

)85 (2/8

)15 (0/8

)136 (4/7

)9/34 (0/7

1/4

)735 (3/9

)3953 (4/6

)0/36 (0/03

)84 (1/1

)14/1 (0/9

)132 (2/8

)9/04 (0/5

1/1

)800 (1/7

)4223 (6/6

)0/5 (0/04

)80 (3/1

)13/5 (0/3

)140 (1/6

)10/3 (0/4

1/2

)823 (1

)4330 (7/1

)0/54 (0/03

)89 (2/4

)12/9 (1

)155 (3/6

)13 (0/3

C

 %50پلیاستر
+
 %50کتان

1/3

)786 (2/3

)4088 (5/3

)0/41 (0/03

)75 (4/3

)13 (0/6

)131 (3/2

)10/8 (0/4

1/4

)797 (2/1

)3811 (4/1

)0/43 (0/02

)73 (2/8

)12/4 (0/6

)133 (3/3

)11/08 (0/6

1/1

)812 (6/2

)4321 (6

)0/61 (0/05

)90 (1/3

)14 (0/5

)131 (3/9

)13/9 (0/5

1/2

)829 (4/6

)4485 (3/8

)0/68 (0/05

)85 (4/1

)13/3 (0/4

)150 (1/5

)18/28 (0/6

D

 %35پلیاستر
+
 %65کتان

1/3

)782 (2/2

)3995 (9/3

)0/66 (0/02

)85 (1/3

)13/1 (0/4

)130 (4/4

)17/1 (0/4

1/4

)732 (5/3

)3700 (6/7

)0/61 (0/01

)79 (3/2

)12/7 (0/6

)121 (3/4

)17/23 (1

1/1

)761 (3/4

)3911 (8/3

)0/65 (0/03

)77 (4/2

)11 (0/8

)129/78 (2/1

)16/74 (0/3

1/2

)789 (3/3

)3987 (9/3

)0/71 (0/04

)78 (3/6

)12/2 (1/3

)149/76 (1/2

)20/23 (0/6

1/3

)689 (2/8

)3723 (4/7

)0/71 (0/01

)70 (1/5

)10/1 (0/9

)124/02 (1/4

)19 (0/8

E

 %100کتان

1/4

)654 (2/5

)3690 (6/1

)0/63 (0/03

)65 (3/8

)9/9 (0/6

)109 (4/2

)18/9 (0/4

براساس جدول  ،2نفوذپذیری هوا ،نفوذپذیری بخار آب ،مقاومت
پارگی ،مقاومت خمشی ،قطر معادل منافذ در پارچههای نوع B
بیشتر است .میزان جذب آب ،هدایت حرارتی در پارچههای نوع E
بیشتر است.
مجله طب نظامي
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نتایج روش ترکیبي تحلیل سلسله مراتبي و تاپسیس
()AHP-TOPSIS
در ابتدا براساس نظر خبرگان ،وزندهی و اهمیت هر یک از
ویژگیهای مورد مطالعه پارچه در جدول  3آورده شده است.
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1/2

)837 (3/1

)4521 (3/9

)0/38 (0/01

)93 (3

)15/5 (0/4

)152/46 (3/9

)11/43 (0/8

1/1

] [ DOI: 10.30491/JMM.24.2.1106

الگوی
باقت

نفوذپذیری هوا
)(dm3/m2/h
)(±SD
)820 (4/3

نفوذپذیری بخار آب
)(mg/m2/h
)(±SD
)4344 (4/4

جذب آب
)(g/m
)(±SD
)0/27 (0/02

مقاومت کششی
)(kg
)(±SD
)96 (3/2

مقاومت خمشی
)(mg/cm
)(±SD
)16/1 (1/2

قطر معادل منافذ
)(um
)(±SD
)144 (4/2

هدایت حرارتی
(w/mk) x10-3
)(±SD
)8/58 (0/2

انتخاب بهینه پارچه لباسکار پرسنل نظامی و کارگران 1111 /
جدول .3-نتایج وزندهی ویژگیهای پارچه بهینه برای لباسکار کارگران مشاغل
گرم و خشک
ویژگيهای پارچه

وزندهي ویژگيها

نفوذپذیری هوا

0/28

نفوذپذیری بخار آب

0/20

شعاع معادل منافذ

0/17

جذب آب

0/15

مقاومت خمشی

0/11

مقاومت پارگی

0/05

هدایت حرارتی

0/03

براساس جدول  ،3نتایج نشان داد که شاخصهای نفوذپذیری
هوا و بخار آب و شعاع معادل منافذ پارچه مهمترین شاخصها به
ترتیب دارای وزن  0/17 ،0/20 ،0/28به منظور انتخاب بهینه پارچه
لباسکار پرسنل نظامی و کارگران مناطق گرم و خشک میباشند.
سپس نتایج وزندهی حاصل از روش  AHPبرای انتخاب پارچه
بهینه با استفاده از روش  TOPSISاز نظر توام همه شاخصهای
مورد مطالعه شامل نفوذپذیری هوا و نفوذپذیری بخار آب ،جذب
آب ،مقاومت پارگی ،مقاومت خمشی ،شعاع معادل منافذ و هدایت
حرارتی مخصوص لباسکار کارگران مشاغل گرم و خشک مورد
استفاده قرار گرفت که در جدول  4نتایج رتبهبندی پارچه بهینه
حاصل از روش  TOPSISآورده شده است.

جدول .4-فاصله از ایدهآلها و رتبهبندی پارچهها از نظر توام شاخصهای مورد مطالعه
1
2
3
4

1/1
1/2
1/3
1/4

پلیاستر ()65
+
کتان ()35

5
6
7
8

1/1
1/2
1/3
1/4

پلیاستر ()50
+
کتان ()50

9
10
11
12

1/1
1/2
1/3
1/4

پلیاستر ()35
+
کتان ()65

13
14
15
16

1/1
1/2
1/3
1/4

کتان ()100

0/0334
0/0253
0/0256
0/0288

0/0179
0/0249
0/0195
0/0131

0/3489
0/4961
0/4326
0/3127

0/0386
0/0549
0/0478
0/0346

15
11
14
16

0/0184
0/0139
0/0238
0/0232
0/0152
0/0077
0/0132
0/0193
0/0163
0/0096
0/0190
0/0244

0/0229
0/0290
0/0184
0/0197
0/0271
0/0361
0/0304
0/0254
0/0291
0/0357
0/0327
0/0276

0/5555
0/6762
0/4352
0/4601
0/6412
0/8249
0/6972
0/5688
0/6410
0/7875
0/6321
0/5310

0/0614
0/0748
0/0481
0/0509
0/0709
0/0912
0/0771
0/0629
0/0709
0/0871
0/0699
0/0587

9
4
13
12
5
1
3
8
6
2
7
10

جدول .5-نتایج مقایسه میانگین مقادیر متغیرهای وابسته در الگوی بافت 1/2در پارچههای مورد مطالعه
هدایت حرارتي

قطر معادل منافذ

مقاومت خمشي

مقاومت پارگي

جذب آب

نفوذپذیری بخار آب

نفوذپذیری هوا

*R = 0/512

R = -0/117

R = -0/149

*R = -0/554

**R = 0/780

R = -0/121

R = -0/276

*R = 0/487

R = -0/219

R = -0/94

R = -0/187

*R = 0/435

R = -0/321

R = -0/102

R = 0/167

R = -0/251

R = -0/180

R = -0/201

R = 0/321

**R = -0/876

*R = -0/614

پلیاستر و دارای نوع بافت  1/2است.
مقایسه ویژگيهای پارچه انتخاب شده با سایر
پارچههای مورد مطالعه
نتایج نشان داد که میانگین مقادیر جذب آب ،مقاومت پارگی،
مقاومت خمشی و هدایت حرات در بین انواع بافتهای مورد مطالعه
از نظر آماری با یکدیگر اختالف معنادار نداشت (.)P>0/05
2022, Volume 24, Issue 2

J Mil Med

] [ DOI: 10.30491/JMM.24.2.1106

براساس نتایج جدول  ،4در رتبه اول بهینهترین پارچه برای
لباسکار کارگران مشاغل گرم و خشک پارچه شماره  10میباشد
که دارای ترکیب  %65کتان و  %35پلیاستر و همچنین دارای نوع
بافت  1/2است .در رتبه دوم ،پارچه شماره  14میباشد که دارای
ترکیب  %100کتان و دارای نوع بافت  1/2است .و در رتبه سوم،
پارچه شماره  6می باشد که دارای ترکیب  %35کتان و % 65

Textile of
D&B
Textile of
D&C
Textile of
D&E

] [ Downloaded from militarymedj.ir on 2023-01-09

ردیف

الگوی بافت

جنس پارچه ()%

ایده آل مثبت ()+d

ایده آل منفي ()-d

CLi

وزن دهي

رتبه بندی پارچه بهینه
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همچنین مقایسه میانگین مقادیر متغیرهای وابسته در الگوی بافت
 1/2در بین گروههای مختلف جنس پارچههای مورد مطالعه
براساس نتایج آزمون  Paired sample t testدر جدول  5آورده
شده است.
براساس جدول  ،5در الگوی بافت  ،1/2نتایج نشان داد که
میانگین نفوذپذیری هوا در پارچه  Dبا پارچه  Eدارای اختالف
معناداری است ( .)P<0/05به گونهای که پارچه  Dنفوذپذیری
بیشتری نسبت به پارچه  Eدارد .با توجه به نتایج جدول  ،5میانگین
مقادیر نفوذپذیری بخار آب در پارچههای نوع  Dبا  Bو  Cاختالف
معناداری ندارد ( .)P>0/05این درحالی است که میانگین مقادیر
نفوذپذیری بخار آب پارچه  Dبیشتر است ( .)P<0/05میانگین
مقادیر جذب آب در پارچه  Dبا پارچه  Eدارای اختالف معناداری
است و بهطور میانگین میزان جذب آب در پارچههای  Dو  Eبرابر
در نظر گرفته میشود ( .) P>0/05میانگین مقادیر مقاومت پارگی
در پارچههای نوع  Dبا  Cو  Eاختالف معناداری ندارد (.)P>0/05
میانگین مقادیر مقاومت خمشی در پارچههای نوع  Dبا  Bو  Cو
 Eدارای اختالف معناداری نمی باشد ( .)P>0/05میانگین
مقادیرهدایت حرارتی در پارچه  Dبا پارچه  Eاختالف معناداری
ندارد (.)P>0/05

بحث

] [ Downloaded from militarymedj.ir on 2023-01-09
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با توجه به نتایج این مطالعه ،نوع بافت  1/2رفتار متفاوتی نسبت
به سایر انواع بافتهای مورد مطالعه دارد .این نوع بافت بیشترین
مقدار نفوذپذیری هوا ،بخار آب ،شعاع معادل منافذ و هدایت حرارتی
را دارد .از طرفی هم جنس پارچه در برابر جریان هوا و بخار آب،
جذب آب و مقاومت پارچه و همچنین انتقال حرارت تاثیر دارد.
پارچههای  %100کتان دارای بیشترین مقدار جذب آب ،هدایت
حرارتی و کمترین مقاومت خمشی میباشد و پارچههای %65
پلیاستر و  %35کتان دارای بیشترین مقدار نفوذپذیری بخار آب و
هوا و مقاومت پارگی میباشد .اما در نوع بافت  ،1/2پارچه %35
پلیاستر و  %65کتان از بین پارچههای مورد مطالعه از نظر مقدار
جذب آب ،مقاومت خمشی و هدایت حرارتی بیشترین شباهت را به
پارچههای  %100کتان دارد و همچنین از نظر مقدار نفوذپذیری
جذب آب و هوا و مقاومت پارگی بیشترین شباهت را به پارچههای
 65%پلی استر دارد.
در مطالعات قبلی نشان داده شده است که نفوذپذیری هوا و
بخارات آب در پارچههای بافتهشده از نخهای کتان کمتر از گیاه
بامبو و پلیاستر میباشد ( ،)23،24که در مطالعه ما نیز مشاهده شد
که افزایش نسبت پلیاستر به کتان در پارچههای مورد مطالعه
موجب افزایش نفوذپذیری هوا و بخارآب میگردد .یکی از دالیل
آن احتماال این است که پارچههای کتان دارای منافذ ریزتری
هستند و الیاف بهکار رفته در نخ این نوع پارچهها موجب انسداد
این منافذ میگردد که در یافتههای مطالعه حاضر نیز افزایش قطر

معادل منافذ با افزایش نسبت پلیاستر به کتان مشهود است (.)24
آسیف الهی و همکاران در مطالعه خود به این نتیجه رسیدند
که نفوذ بخار آب و هوا در پارچههای دارای ریب عمودی بیشتر از
ریب افقی میباشد .در مطالعه ما نیز پارچههای با نوع بافت 1/2
که ریب متمایل ایجاد میکند و بیشترین نفوذپذیری هوا و بخار
آب را دارد .احتماال به دلیل منافذ بزرگتر در این نوع بافتها و
کمترین ایجاد مقاومت در برابر تغییر جهت جریان هوا موجب
افزایش نفوذپذیری هوا و بخار آب میگردد (.)29
در مطالعات نشان دادهاند که مقاومت خمشی پارچههای بافته
شده از الیاف پشم کمتر از پلیاستر است ( )13و در مطالعه حاضر
نیز نتایجی شبیه آن به دست آمده است ،اما در این مطالعه مقاومت
خمشی در نوع بافت  1/2در پارچههای بافته شده از پلیاستر و
کتان با سهم درصد کتان  65 ،50و  100درصد تفاوتی نداشت و
میتوان گفت که بهکارگیری آن در لباسکار با راحتی یکسانی
برخوردار است .احتماال به دلیل استحکام و چسبندگی بیشتر الیاف
پلیاستر است که در ساختار نخ حالتی غیر قابل سر خوردن بر روی
یکدیگر ایجاد میکند و در نهایت خمش آن کمتر میگردد .اما در
نوع بافت  1/2احتماال به دلیل ساختار تنیده شدن نخ و خمشهای
بوجود آمده در آن موجب ایجاد لوالهایی شده است که مقاومت
خمش پارچه در این نوع بافتها را کمتر کرده است.
نتایج مطالعه  Majumdarنشان داد که هدایت حرارتی در
پارچههای بافتهشده از جنس کتان بیشتر از بامبو میباشد ( )23که
با نتایج مطالعه ما مطابقت دارد .در مطالعه حاضر افزایش نسبت
کتان به پلیاستر در پارچههای مورد مطالعه موجب افزایش هدایت
حرارتی در ضخامت پارچه میشود .دلیل آن احتماال تماس بیشتر
الیاف با یکدیگر و افزایش تماس سطوح خارجی در دستگاه هدایت
حرارتی سنج به دلیل نرم بودن الیاف و تراکم بیشتر الیاف پارچه
میباشد.
در مطالعه  Suو همکاران مشاهده گردید که پارچههای بافته
شده از الیاف کتان جذب آب بیشتری نسبت به پلیاستر دارند که
در این مطالعه نیز به چنین نتیجهای رسیدیم که افزایش نسبت
کتان به پلیاستر موجب افزایش جذب آب میگردد .دلیل احتمالی
آن آبدوست بودن الیاف کتان میباشد و همچنین یکی دیگر از
دالیل آن کوچکتر بودن منافذ پارچه کتان است که مقاومت
بیشتری در مقابل بخارات آب ایجاد میکند و بنابراین فرصت و
شانس بیشتری برای جذب آب دارد (.)30
مطالعه روح اهلل پروری و همکاران بر روی  4نمونه از لباسکارهای
کارگران با درجه سختیکار کم ،متوسط و باال نشان داد که که
لباس کار با پارچه  %100کتان برای کارهای با سختی کار کم و
لباسکارهای با پارچه  %69/8پلی استر و  %30/2کتان برای
کارهای با سختی کار متوسط کارگران ایرانی توصیه میشود (.)5
هچنین درخشان و همکاران نشان دادند که نوع پارچه در ایجاد
استرس حرارتی در کارگران مشاغل روباز تاثیرگذار است و پارچههایی
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نکات بالیني کاربردی برای جوامع نظامي

 با توجه به اینکه موقعیت ایران در خطه گرم و خشک قرار
گرفته است ،فعالیت بدنی باال و گرمای محیطی در این
منطقه میتواند موجب بروز استرسهای حرارتی در پرسنل
نظامی شود .از طرفی ،پارچه انتخاب شده در این مطالعه به-
عنوان پارچه بهینه از نظر توانایی تبادل حرارتی بدن با محیط
و همچنین پیشگیری از بروز استرس حرارتی میتواند در
ساخت لباسکار پرسنل نظامی شاغل در مناطق گرم و
خشک کاربردی باشد و هزینههای مستقیم و غیرمستقیم
ناشی از عوارض احتمالی بروز استرس حرارتی را کاهش دهد.
تشکر و قدرداني :مقاله حاضر حاصل پایان نامه دکتری مصوب
با شماره  20825و کد اخالق IR.SUMS.REC.1398.1314
توسط شورای پژوهشی معاونت تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی شیراز
میباشد .همچنین از تمامی افرادی که همکاری داشتند ،تشکر مینماییم.
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با درصد بیشتر کتان موجب کاهش استرس حرارتی میشود (.)31
اما مهمترین نتایج این مطالعه این بود که پارچههایی با نوع بافت
 1/2و ترکیب  %35پلیاستر و  %65کتان از نظر نفوذپذیری هوا و
بخار آب و قطر منافذ معادل ،رفتاری شبیه پارچههای  65%پلیاستر
دارد و از نظر هدایت حرارتی ،مقاومت پارگی و خمشی و جذب آب،
رفتاری شبیه پارچههای  %100کتان را دارد .احتماال دالیل شباهت
رفتاری این پارچه با پلیاستر  ،%65شباهت ویژگیهای فیزیکی
این دو نوع پارچه است ،به گونهای که پارچه  %35پلیاستر و %65
کتان دارای منافذی و آبگریزی برابری با پارچههای  %65پلیاستر
دارد .همچنین احتماال دالیل شباهت رفتاری این پارچه با کتان
 ،100%شباهت ویژگیهای شیمیایی این دو نوع پارچه است .به
گونهای که پارچه  %35پلیاستر و  %65کتان دارای سهم باالیی از
کتان میباشد و برخی از رفتارها مانند هدایت حرارتی ،مقاومت
پارگی و خمشی و جذب آب را از مقاومت کتان در ترکیب پارچه به
نمایش میگذارد که رفتاری جالب است که نویسنده مقاله تفسیری
برای دلیل آن ندارند.
از محدودیتهای این مطالعه میتوان به خطاهای کار با
دستگاههای اندازهگیری متغیرهای وابسته مورد مطالعه اشاره کرد
که این اندازهگیریها با تکرار آزمایشات تا حدی کاهش یافته است.
اما از نظر نویسنده هنوز خطاهای تصادفی ناشی از آمادهسازی
پارچهها برای انجام آزمایشات وجود دارد که مهار کردن آنها در
چنین تحقیقی کار سادهای نیست و میبایست به آنها توجه ویژهای
شود.

از نظر میزان نفوذپذیری بخار آب و هوا ،جذب آب ،مقاومت پارگی
و خمشی و هدایت حرارتی برای لباسکار کارگران و نظامیان مناطق
گرم و خشک میباشد .پیشنهاد میگردد که از بین پارچههای مورد
مطالعه ،استفاده از پارچه با نوع بافت  1/2و ترکیب  %35پلیاستر
و  %65کتان در لباسکار پرسنل نظامی و کارگران شاغل در مناطق
گرم و خشک میتواند نقش بهتری در راحتی حرارتی و دوام و
نرمی ایفا کند.
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