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 :الملخص

تعتبر المالبس الرياضية هى المجموعة األكثر تنوعا واألسرع نموا فى سوق المالبس الوظيفية حيث تقوم برفع معدل آداء 

األعلى لألداء وذلك بواسطة استخدام تكنولوجيا االعب مع تحقيق الشعور بالراحة ، كما تؤهل الرياضة للمنافسة حتى الحد 

الخامات الحديثة والمطورة ، وإبتكار تصميم جيد يدعم الرياضى بما يحتاجه من راحة فسيولوجية أثناء ممارسته للتدريبات 

ية وفى اآلونة األخيرة ارتفعت نسبة مبيعات المالبس الرياضوسهولة فى الحركة بدون إضافة عبء زائد على الالعب .

األمر الذى أدى إلى اهتمام مطورى المنسوجات والمصنعيين ومصممى المالبس الرياضية إلى إدخال قدر أكبر من 

التحسينات واإلبتكارات على هذه المالبس . حيث استخدمت حديثا ألياف ذات تكنولوجيا عالية التصنيع والتى تتصف 

األلياف الميكرونية الحديثة موضع إهتمام كبير خاصة فى مستقبل وقد اصبحت  والرفاهية،بآدائها القوى وتوفيرها الراحة 

والمالبس الرياضية  الداخلية،والمالبس  ومكمالتها،يث القت رواجا فى صناعة المالبس الخارجية ح صناعة النسيج

انبى حيث يتصف ج الجسم،كذلك يتعامل تصميم المالبس الرياضية الحديثة مع الجوانب الفسيولوحية لسلوك  خاصة.

 الراحة والوظيفة باألهمية البالغة.

 مشكلة البحث:

تتبلور فى فقدان بدل اإلحماء الرياضية لبعض الخواص المرغوبة فى تحسين كفاءة الالعبين وحمايتهم من بعض 

بقة كذلك إمكانية إنتاج بدلة احماء ذات ط المطلوب.اإلصابات التى قد تحدث لهم نتيجة عدم قيامهم باإلحماء الكافى أو 

 وامتصاص العرق لتقليل فترة االحماء. الحراريواحدة من ألياف الميكروفيبر بمواصفات العزل 
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تحقيق خواص الراحة  على الواحدة تساعداستخدام الياف الميكروفيبر في انتاج بدلة االحماء الرياضية ذات الطبقة   -1

 .وتسهل عملية األيض وتفسح المجال للجسم إلتمام عملية التبريد والتعرق دون ضيق أو إجهاد

 الميكروفيبر النتاج بدلة االحماء الرياضة.  في أقمشةتحديد الخواص المطلوبة   -2

 البحث: منهج 

 التجريبي المنهج الوصفي 
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 ونفاذية الهواء.
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