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 ملخص البحث

يتطلب تصممممايز  الم  ااولط الطمجم اةاون  اش  ا ممممعوط و ااتجييعليتتاع  الم  ااولط الطمجم اش  وليجي  اوتي ي   ات  

اتعوف وطايت   اتال و اا جطع  ات  يتتعض امج  اطجه  كجانجع  اااج مممممعم لي   يتطلب اش  ااصممممماز طع صممممم   جصممممم 

كذاك يتتعض  .نضمممممجع  ,طتا ع و اتطيط اش  نو و  اصمممممو  ل  اصمممممج ن  اطعة   انليجش واج امج اش ا جطعيصمممممت طامج ل   

 . اطجه   يضج  اى  صت ط ز  نو و ا تل   اش  اصكجكيش  الجطم

اةايع و اطاجخ هو ااتمش امن  طاخ  اطتجز  اج  اطجه لمو  ا  ص  اذم يالك  اامجع ت  ولتع لي   اتجاي   ات  تةتله الاج 

(، يتال  اطاجخ chef de cuisine" ا ممممتم  وا تصممممعم اش  اكلا   ا عنصممممي   chefةو نب  نط ط  اطتجز. كلا  "طجه:

و اطجه  ل   ا نجطق و ااطجنز و ااؤصممصممجت، يلضممعوش وةاجت الاوت يش و الو ع  او لطيش  ,كل، لصممب طج ا   ,طتا  

و صمم جت و صممج ص اتتططم واتنون  ليةب  ش يكوش الممج ا chef uniform اا صممصمم .يتطلب  الم  ااولط الطمجه 

اوتي ته و ط ؤه  اتال  . و ش يكوش اتايل  اجاةوطم ل  انجيم وتعكياي ع و ش يكوش اتايل  ل   كله  اةاجا ع  ش يع ن  كثعم 

وطجالي   ونصط ل   وصت ط ز  ايوا  الالاس، واو ص جت  ا جاجت  انصيةي  اش لي   اتاطط و وصتطجا  و اكعا   و ونلنجي

 .وطعة   ااعون  و ااطجطي  .........  اخ

واع نجم لاجي  (.45ص3 كذاك اعنجم تتعض  اطجه  الصمم ون   ااصممتاعم طو ل لتعم  اتال وذاك اطايت  وتعوف ناله

ل  االاس ةصز  إلنصجش اش  الع عم  اتجاي  و اعطوا  و إل تجو و ال ع ت و اكياجويجت و ولتكجك  ا طيط .وتطايق هذ  ن

و ليجي  اطمجه ليتز نل  صمممممممايل  ااثجل نال لتلجت تموي   و نال طنجاجت التموي  ل   اجكش  العك  عنال تتطيل ل  

 ااجتعوش يصمل  العك  عاع اع نجم اتجاة   اامجصجت  اكايعم و ا جذم ل   اتصايز . ااج يتكس  ضجل  امتعلجت اتصاياجت 

 نجاي   اةوطم و او ش امتعل  ةطيطم واصتللاجت  ,ليجي  الطيث  . ااتكعم اجصت ط ز  طا   لطيث  وتمنيجت

 :الكلمات المفتاحية

  ااالاس  اوتي ي  – وليجي  ااولطم الطمجم  –تصايز   

mailto:dr.doh.demer@gmail.com
mailto:Dinamougheeth25@gmail.com
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Abstract: 

The design of the chef’s uniform requires a set of conditions and standards. The chef’s uniform 

is considered one of the functional outfits that requires the designer to study the conditions and 

nature of work and the risks to which the chef is exposed, such as direct fire, as he uses it in the 

maturation of foods, and many types of hot liquids to boiling point and the risks involved. The 

chef is also exposed to the use of different types of sharp knives. 

A cook is a professional food cooking profession, while a chef is a person who possesses high 

professional skills that make him familiar with all aspects of food preparation. The word “chef” 

is derived and abbreviated from the French word (chef de cuisine). The cook and chef work in 

hotels, restaurants and institutions, they prepare meals for employees and incoming visitors to 

eat, according to the list of foods designated. The chef uniform requires multiple and varied 

specifications and characteristics, so it must be Investigator of his job and his practical 

performance. And it should be distinguished by quality in its construction and composition, and 

it should be distinguished in its aesthetic form, taking into account the large number of daily 

use of clothing, and the specifications of textile materials in terms of stretching, elongation, 

wrinkling, bending, ability to drop, and the degree of flexibility and elasticity ......... etc. 

Also, taking into account the chef’s exposure to constant heat throughout the work period, due 

to the nature and conditions of his work taking into account the protection of the human body 

from high heat, humidity, radiation, insects, chemicals and intense friction. Applying this to the 

chef’s clothes and costumes, for example, making ventilation holes or making supports for 

strengthening in places Movement, making an adjustment in the pattern that facilitates 

movement, taking into account the treatment of large and abnormal sizes in the design. Which 

reflects the addition of proposals for innovative designs using modern fabrics, high-quality 

technologies, new proposed colors and modern fashion requirements 

 

Keywords:  

fashion design, chef uniforms, , functional clothing 

. 

 مقدمة:

تط ي هذه يتتاع  الى  ااولط ذ  تجعيخ طويل واتطوع اع تنييع  ااةتاتجت و اثمجلجت  اا تل   لي   صمممممممام اش  اامز  ع

نجت  ات  يت تجاليش ل   ااةتاع ط  ل  امي جت و امطج مج نتع  اوةوط ططجو كايع اش  ا مج  ااالاس و وت جق نلي طلب نال

 ( 19  عتط ي تلك  وليجي  ااولطم

ت  ي ممممممنلمج  وليجي  ااولطم ل  نصممممممعنج  الجا   ا   ش  عتط ي هذه  ااالاس ي مممممميع  ا   اامن  و اوتي    ا وتعةع  هاي 

كثيع    اتجاليش  صوصج اع ناو تجهعم تمصيز  اتال وتنوو  اوتج ف و اامش و ات صصجت ل   ااةتاتجت  الطيث  ال  ش

 .اج تتنوو  اطعةجت  اوتي ي  و اامني  ط  ل  امي جت

ولمي   ات   ل  ااطاخ  لاش  اضمممعوعم  ش تايل  وليجي  ااولطم ايش  اتجاليش ل  كل ططجنجت  ااطاخ اش  انجلي  ول  اةج

ص  8  اوتي ي تتن  تنوو  وناجل و اامجز ايش  اتجاليش وكذ  اش  انجلي   اع صمممممي   ات  تتن  تطعع  ااصمممممتويجت  اامني  و

34-53.) 
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 الدراسات السابقة:

 نصجز * صس تصايز وت نيل  الم  ااولط ل  ضوي ا جهيز  واش  اصنجن * عصجا  اجةصتيع ه جز  لاط  اصيط -1

 اك  تز ليه طع صممم   صمممس ت مممنيل  الم  ااولط  ا جص اجاتجاليش ل  اةجل صمممنجن   ااالاس ل   طصمممجز  امص و ات مممنيل و

 الم   اطع صمم   ا  ت تيل  هاي  اللصممول نل   نصممب  اتصمماياجت  اامتعل  اش  الل ا جهيز  واش  اصممنجن  وتمطف هذم

  ااولط وتلطيط  نصب  ا جاجت و اتصاياجت 

  يعيش صالح  اطيش نل  صجاز *طع ص   ااتطلاجت  اوتي ي  اتصايز االاس  اتاجل* عصجا  اجةصتيع -2

ت صممممم جتمطف هذه  اطع صممممم   ا  تلطيط  وصمممممس  ا ني   او ةب اع نجتمج ننط تصمممممايز االاس ناجل  انتجل  وتلطيط  ااو 

واجش اش و ااتطلاجت  ات  يةب تو لعهج ل   ااالاس اتوليع  اع ل  ولعي  وصمممممممموا   العك  التاجل وتوليع  الاجي  و 

   طجع  اتال اع نال اةاون  اش  اتصاياجت  اامتعل .

 صتط  االع طعويش *تجثيع او ص جت  اميجصي  نل   صج ص  اانتةجت* ال  ان وع -3

تلك   اميجصممممي  وتجثيعهج نل   صممممج ص  ااالاس  اةجهلم ونل  ةوطم  اتصممممايز وتلطيطتنجوات هذم  اطع صمممم   ااو صمممم جت 

 هلم. ااو ص جت و صجايب تطايممج نل   اانتةجت وكي ي   وصت جطم اجااو ص جت  اميجصي  ل  صنجن   ااالاس  اةج

 

 مشكلة البحث

 اج ه   ااو ص جت  اااليا  اللم  ااولط الطمجم.-1

 . ا ني  و اتمني  الم  اطمجم  ات  تنجصب  ط ؤه  اوتي  اج ه   ااو ص جت -2

 اجه   ااو ط كيايج ي  وطعق  اتةميل  اانجصا  اع طايت   ا جا  و اوتي   -3

 

 هدف البحث

 تلطيط  ااتطلاجت  اوتي ي  األليجي  ااولطم الطمجم. -1

 تمطيز  تصاياجت امتعل  الم  اطمجم تتو لع ليمج  ااتطلاجت  اوتي ي .-2

  ةع ي  و تاجع ت  اكيايج ي  نل   ا جاجت  ااصت طا  اتلطيط  ا جا   ونصب.-3

 

 اهمية البحث

 نتع  ا صوصي   الم  ااولط الطمجم لتكاش  هاي   اال  ل 

 تطويع  اتصاياجت  اوتي ي   ا جص  ااالاس  اطمجم 

 تمطيز امتعلجت ولضل  جاجت واو ص جت ااالاس  اطمجم 

 لطمجم ولمج الاو ص جت و ا عوط  ااطلوا  تصايز  ليجي اولطم ا 

 فروض البحث

 .ةي تلطيط  ااتطلاجت و ا عوط  اوتي ي  األليجي  ااولط يؤطم  ا  صيوا  اصجع ت  اتال وعلع  اك جيم  إلنتج-1

يذ تصممممممماياجت ذ ت طجاع ةطيط اللى  ااولط الطمجم ينتكس هذ  نل   اطمجم ويتلل اش   -2 ا   اتكجع وتن   اميا ل  لج

  اتنجلصي .

 تلطيط وت طيط  ا عوط و ااو ص جت  ا ني  اللم  ااولط الطمجم يؤطم  ا  نةجح  الم-3
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 حدود البحث

 حدود موضوعية

  .ا  اللمتمتصع  اطع ص  نلى طع ص  اتطلاجت واتجييع  الم  ااولط الطمجم وطع ص   ااو ص جت  ا ني  ال جاجت  ااال 

  حدود مكانية

 يمتصع  اال  نلى  الم  ااولط الطمجم ل  ةاموعي  اصع  اتعاي . 

 

 منهجية البحث

  :منهج وصفي

 ات  يةب  وي تص اتلليل  ااو صممممممم جت  ا ني   او ةب تو لعهج ل   ليجي  اطمجم وتلطيط  ااتطلاجت  ا ني  و اتكنواوةي 

 .تو لعهج ل   الم  ااولط الطمجم

 

 الخطوات االجرائية

  دارسة نظرية المحور األول:

 .(uniform) طع ص   ااالاس  اوتي ي   ااولطم  -1

 طع ص   اميكل  اوتي   الاطاخ وتلليل  اوتج ف اكل طصز -2

 .اتعل   ااتطلاجت و ااو ص جت  ات  يةب تولعهج ل   الم  ااولط الطمجم  -3

 اوتي ي   ااولطم ااالاس  طع ص   ااو ص جت  اتكنواوةي  ال جاجت  انصيةي  وتمنيجت  اتن يذ    الطيث  ل   اةجل   -4

(Uniform). 

  المحور الثاني: التجربة التطبيقية

عل   اتيوب طع ص   ااالاس  ااولطم الطمجم ل   عكجت  ااالاس  ااولطم الطمجم ل  ةاموعي  اصع  اتعاي  وات   -1

 .اس  ااولطم اتيوب و اا جكل  ا جص  اجااال و اا جكل و ااايل ت  ا جص   ات  يةب تو لعهج ل   الى وذاك  ااتعل 

 ا و ص  اايكجنيكي  ( نلى    –طيجس  اطاجن   –طيجس  اصاجغ   –وصف اتينجت  جاجت  انصيج   طيجس  ,او ش  -2

  ا جاجت  اامتعل  الاالاس.

 النتائج والتوصيات

  مفهوم الزى الموحد -

ج اج يعتاط اثمجل   ااوضمم  و ا ثمجل   , الطي . يتاع  الم  اعصمما   ااولط نش نتجز الطط يلتلز ا ممعوطه ويلتلز امج ، وغجااا

ج اتمع اةاونجت امني  اتين  ي كل  الم  اعصا  و ,او ش و اطيكوع ت و إلكصصو ع ت  ات  يصت طاونم( 3ص  - 11 

ا  اأنه  كل نضجي  ا عيق  اعيجض  ،  اطمجم ،  اخ(. ياكش تتعيف  الم  اعص، اثل   ا عط  ،  ,اش ،  اطجطز  اطا  ،  

  .اش   كجل  ااالاس  ااعتاط  اتال اةاون  اتين  ل   ااةتاع.

 

  المطبخ

ج.  ج  ااطاخ اأنه  املب  انجاض ا نطق  و اطتز ،  و اعكل  اثمل ل   ااؤصص .  ااطاخ اصتمل  يضا يصف اتض  اكتجب  ليجنا

ياكنك اش  الاه تنجول  اوةاجت  اتمليطي  اجإلضمممجل   اى تمطيز  لط   وتةجهجت و  ممممع  اوصممم جت. واع تطوع  هذ   ااكجش

 العك   اصمميجلي  ، كجش هنجك  عت جو غيع اصمماوق ل   وهتاجز اجااطاخ ، ااج ل ط  وهتاجز اةوطم  اطتجز ، و اتنوو  انذ    
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طجطز  ااطاخ ، اش لي   اتطعيب و  و تيجع ، و وهتاجز اع لتمز وصلتمز ، وتطويع  ااتط ت ، لضالا نش  وهتاجز  اموم ا

 (171ص 2 ، وتتليل طعيم  نالمز و وهتاجز  ااكثف ااالاصمز وطو نط  اع ل  و واجش. 

 ي   ا مميف هو ات صممص ل   اطم  ، و اطجه  هو  مم ص يتاتع اطعة  نجاي  اش  اامجع ت  اامني  ، ااج يةتله نلى طع

مجم ( ، يتال  اطchef de Cuisineنب  نط ط  اطتجز. كلا  " مميف" ا ممتم  وا تصممعم اش  اكلا   ا عنصممي   اةايع ةو 

اا صص . تتاع  ل   ا نجطق و ااطجنز و ااؤصصجت ، ويمواوش اإنط ط وةاجت  اطتجز الاوت يش و الو ع ولماج امو  ز  اطتجز 

لم   مممع ف نلى  مممع ي  اطتجز وت لينه. ياكش  عةجو  صمممولاوش وةاجت  اوةا  ، و لصمممب  اكايجت  ااطلوا  ، وطز اجإل

 تجعو   اتال  ا ممميف  و "لم  ا ممميف"  اى  كثع اش  اف نجز. ل  لاش  اطوا     ممموعي  ، تز   تيجع  اطمجم اتنجي  ننطاج  

,كثع وويا  اع  االوك و الكجز اصممماب ططعتمز نلى تصمممايز  اطتجز اصمممموا  و اطتجز  اةجهل ، وامذ   انعض تز   تيجع لمط 

ةوهع ت ، و صممتلمجق.  اطمجم  ااوثوق امز  اذيش يعتطوش االاس طاتجت ت مماه  اتجع ، اكنمج اصممنون  اش  اماجش واطوش ا

 .اتكعيز ةموطهز وانلمز  اتاةيل  االلز ، واش هنج لكعم وضع  اطمجم نلى  اماتجت

 :طجاخ   ايوز، وه  كجاتجا  انعض  ,صجص  اش  عتط ي  اطمجم الم اولط  ثنجي لتع ت نالمز اجاا

• ااطاخ  توضممممميم  اتطوع  اوتي   ا مممممي جت •  اتعويج اصممممموعم امني  نتي   الطمجم • توليع  الاجي  الطمجم ل   اتال • 

 توليط لعيق  ااطاخ تنمصز  اوتج ف ل   ااطاخ  ا 

وطط Chef  اطمجم Assistant Executive Chef اصممممجنط  اطجه   اتاوا  Executive Chef  اطجه   اتاوا 

 Chef طجه  Steward ي صممص طجه  اكل طصممز طصممز  اللويجت  اللوز  اا اول ت وغيعهج نجال غصمميل  اصمملوش 

steward 

 

 الزى الموحد للطهاة 

اس  او طي  تتتاع االاس  اطمجم اش  ااالاس ذ ت  اتطوع  ااط ي و اتنيع  ااط ي ، و,ش االاس  اطجه  اضمممان  ل   ااال

اتجاةتمج  ااتطلاجت  ,صممجصممي  ننط تصممايز االاس  اطمجم ، ويةب  ش تكوش اعيل  وةوطم واان .  ا جا  يةب، لم  تلا   

جص ااضمممجط ت  وتصمممجخ.  صمممت ط ز  و او ط غيع طجال  االلتع ق. تتايل هذه  ااجطم ا صمممج ص  اتصمممجص  اعطوا  و اتصممم

ق نطجق ،  و  ضمممممممجل  اتض  ,او ش  جعع نطج اتعق وامجوا   اتآكل. ي ضمممممممل  اطمجم نجطم  الوش  ,ايض. ل   ضممممممميق 

  . ,ايض

 - Double) ويعتطم  اطمجم غجااج  الى  ا جص امز ل  كل يوز اش ليجتمز  اتالي  و اذم يتكوش اش ةجكيت اصممممممم يش

Breasted)  و اانطلوش  اكجعوهجت اجإلضجل   اى  امات (Toque)  ز واع نج 400ويعةع تجعيخ هذ   الى  اى  كثع اش

 .تتطيالت ل   ا اصينجت  كتال  الىاتض  ا

كونت لصمماز لم  اطجه   صمميصممج الاصممجنطم نل   ط ي اماته واتايلم نش اجط   اامش  و عم. لاتتز اكونجت  الى طط ت

 اش لي   الجة   ايمج. 

 

 Chef Hat -قبعة الطاهي 

 Toque "  اايضمممممممجي طات   اطجه يطلق نليمج توك اجااتن   اطع ع وه  ا مممممممتم  اش  الن   ا عنصمممممممي  ااتن   امات  

Blanche "  

ت ط امج  ايوز وي ضممل  اطمجه  صممت ط ز  الوش  ,ايضا ااج ياعلم اش طووت عالي  كجا ممتوع اجولتع لي  و انتجل  ويتز  صمم

  .اش طال  اطمجم اللاجي  اش تصجطط  ا تع  و الوطجي  اش  ولتع ق   و  ش ي تاك ويتلق ل   ااتط ت
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امات   اطويل   م  ووا  وعتط ي  اماتجت  اتصممميل نالي   يةجط  اطجه  اجااطاخ، لاش  اصمممل   يةجط صممجلب وطط كجنت  ا كع

  وطيا   اايضمممممجيعثز  صمممممالت وصممممميل  ااتعل  امجع م  اطمجم و اع ته وتطعةمز  اوتي  ، لجاتالط  طعطي  ايش طول  امات

 امات  نلى ططع   ااطاخ، ايناج كجنت تطل  اطيجت و ونلنجي ت ل  اطجه   كلاج ل ط طول  امات  ل ط ت اكجنته  اوتي ي  ل  

  ا نوش واطم  اتكجعم اش   او ص جت و ,صجايب و  ات  يةيط  اطجه  تلضيعهج  و  صت ط امج

  نش واتممطط غيع الممطط الطيممجت ونل   اعغز اش وةوط طاتممجت 12 اى  9وياللت  ش طول ةايع  اماتممجت يتع وح ايش 

 ات لص انمج  ش،  و  نه كثيع  اش  اطمجم ي ضمملوش  عتط ي  اماتجت ذ ت  وصممت ط ز  او لط  و  ات  ياكشاصممنون  اش  اماج

 اصموا .

 
 ( اشكال لقبعة الطاهي1شكل )

 

 : Chef's Jacket - سترة الطاهي

امطش   امطت   اثجني  اش لم  ا ممميف ه  صمممتعم  ا ممميف وه  اصمممنون  اش  امطش  اثميل  و اجطم  ااوايصمممتع  و اليج اش 

اج يتن   نه و ااوايصتع اتلل طعةجت  الع عم  ااعت ت   ا ج ت  ل   ااطاخ ، وتتايل تصايامج األع ع الطوة   اصطع ، ا

ثل: يتز ااش  اةجنايش  ,ياش و ,يصممممع ، ااج صمممميةلب اتض  ا و  ط ، اتصمممملتيش ، وياكش  غالطماج  Aيلتوم نلى طامتيش 

 ةمونمج  ثنجي توليع طام  نجلا  صايك  الطمجم الاجيتمز اش  الع عم و نصكجب  اطتجز و اصو  ل  اصج ن  و م ا جطع طط يو

وةوط   اتمع ل  لجا   اتال. تاكش  ا ممممممميف اش  عتط  ه و غالطه ل   وتةجه  ااتجكس ،  م وضمممممممع  اةجنب  ,اجا   لف

ج,نجط  و اتنتيز و اولطم ايش  اطمجم. صممتع ت  ا مميف .  لق  ممتوع ا-تلو   و اثجع طتجز  و امع اش ةجنب و لط ، و اتكس 

ع عم انجصممممممما  الطم  ، واتتز  اوطت يكونوش اأكاجز طويل  ا اش  ةل لاجي   اطجه  اش  العوق  و  اتتعض اطعةجت ل

   ,كاع  ات  و  اط ط  المب  اااج ممممع ، و، واش  ااايل ت  , عى األكاجز  اطويل  ه   ااصممممجلنجاي  ننط  صممممت ط ز  ا عش  

ل يتز  عتط  مج تولعهج اتو ةط  اةيوب اثل ةيب اميجس  الع عم، واجاعغز اش  ش  ,كاجز  اطويل  امج اتض  ااايل ت، وول 

ج صممتع ت ذ ت  كاجز طصمميعم  و    الطمجم  (  اطول  اكل ، وهو اج طط يصمممل  العك 3/4 اى   ش، واكش  صممام هنجك  يضمما

 .وي  ف اش وطأم وتأثيع طعةجت  الع عم  ااعت ت   ات  يتتعض امج  ا ي جت ل   ااطجاخ

ـ " ةجكت  ا ي جت وهو اج يعغب  " هو  الوش  اا ضل ويتوط ذاك اكونه عال النتجل  و ولتع لي  وو يل ل  الوش  وايض ا

وش  ,ايض و ناالي  ااطجنز اجا مممتوع اه ننط  اذهجب الاطتز اتلم   طاجت  ,غذي  و اضممميجل   اا تل  ، اجوضمممجل   ش  ال

 اطمجم و  اعغز اش  ش نطط كايع اشياتص  الع عم لال يتصاب ل   ا توع اجالع عم  و  عت جو اش طعة  لع عم  اةصز واج

جاجت ا تل   يل ل يعتطم  اصممتع ت  اايضممجي،  و  نك طط تةط اتض  ا ممي جت  اذيش يعتطوش  او ش ا تل   كجالوش  وصمموط و 

جل  صممالت كجاةينل وهو اج يصممجنط نلى    جي  اامع و ثجع  اطتجز  جصمم  التجاليش ل   ااطجنز ا تول  ، واكش نلى كل ل

 مجم واونمج تتتاط نلى ذوق وت ضيل  اطمجم و ط ع ت  ااطجنز.صتعم  اط
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 ( الجاكت الخاص بالطاهي2شكل )

  : Chef's Pants - سروال الطاهي

ج اجالونيش  ,ايض و ,صممموط ، وه  اصممماا  إل  جي  اامع اش  اطهوش   ممماه صمممع ويل  ا ممميف  اتمليطي   ا مممطعنج وه   يضممما

   صممام نجطم ، ليالا االلت   اامع و ,وصممجخ ، اكش  عتط ي  اصممع ويل  اصمموط ي  اتجطيوتمطيع  اطتجز ، وهذ   اناط يصممتب ط

يل  ا يف اصاب  اعغا   ا  صي   و اطم االيا   اصع ويل اع  اصتع ت  و ت لق اتمعا  اولطا  ايش ةايع  اتاجل. صع و

ه   عم  اةصممممز  ثنجي  اتال ، ولضمممم جضمممم  ا ممممكل نجز اع لل ز اطجط  اتوليع  اع ل  وصممممموا   العك  وتمليل طعة  لع

اجا  اصممممممنون  اش طاجش   يف  اولش و يتيق تطلق  امو ي ، واثجا  التال ل   ااطجاخ  ممممممطيطم  الع عم ويةب اةيب  

مج  ا مميف و ل   لتى يتاكش  اطجه  اش  صممت ط اه ووضممع  غع ضممه ليه.  اتجال  ,كثع  هاي  و ا ج طم  ات  يةب  ش يمطا

 العك   ططع اش  اتال و اع ل  و ااعون  طو ل لتعم  اتال ، يةب  ش تكوش وصيل  اصجنطم نلى الطجه  هو تلميق  طصى

اوطت اتين   لتى و يتز تمييطهج  الل لتعم  اتال ، اذاك يةب  ش تكوش اصنون  اش  طا   نجاي   اةوطم واعن  ول  ن س 

تكوش   يكوش اميط  ثنجي ناله، اذاك يةب  شاتلال صمممجنجت  اتال  اصمممتب ، ليةب  ش تكوش اصمممجنطم نلى  العك  لتى و

تكوش ذ ت  اصنون  اش  طا     ي   واعن  ول   اوطت ذ ته اتين  اتتلال صجنجت  اتال  ا جط ، نالوم نلى  نمج يةب  ش

 .اتمعي  نجاي   واال ا  الم  اطمجم اجااطتز وهوي   اتالا   اتةجعي  الاطجنز  و  ا نجطق

 
 )بنطلون( الطاهي( اشكال سروال 3شكل )

 

 : Chef's Neckerchief -محرم الرقبة أو منديل الرقبة 

 الع عم ل   هو  الاصممم   انمج ي  اللم كاج ت تل ع اط   اتنق الاطل  اعصممماي ، كجش  امطف اش  صمممت ط امج هو  اطمس  مممطيطم

صل  اى  اطتجز  ااطجاخ طال  ش يتز  صت ط ز ااعط ت  امو ي، لكجش انطيل  اعطا  يانع  اتعق اش  اتصجطط وياتصه لتى و ي

صت ط اه ااصم   ج و  ضا ةجت  الع عم  ذ اةايش،  و لاجي  انطم   اعطا  و اللق اش  اتملاجت  ا طيطم ل  طعويلوثه، وياكش  ي

مجب  ش طايت  نال  اطجه   اجز  ااو طط وغعف  اااعط ت، ااج يصممممماب ضمممممعع  صمممممليج الطجه  كجصمممممجات  اجااعط  و  وات

ش  اطجه  اي  طط يكوش ُاطجاب  اع وم، وطط يكوش  ايوز  عتط ي انجطيل  اعطا  غيع ضمممعوعم واكش ل  اتض  ااطجنز  اع ط

 . عتط ي و لطا  انمج اياطو امي    لتع لي  ويكتال  الم  اعصا  الطمجم
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 (  منديل الرقبة )سرفتة(4شكل )

  :Chef's Apron - مريلة الطاهي

الاضي يش ل  ه   لضل  اوصج ل اانع تلو   الم لم  تولع ططع  كاع اش  الاجي  الطمجم  ثنجي لتع ت نالمز ل   ااطجاخ و

 صجوت تمطيز  اطتجز، 

ج كطام  نجلا   ضممجلي  ضممط  ,صممطم  اصممج ن  و ,لع ش، ونجطم اج تكوش صمموط ي  و ايضممجي  و ا ممكل    طوط اوتتال  يضمما

ايلم صممنون  اش  ااوايصممتع و امطش  و  امطش و ا صممكولو صممام  وش  اتصمماياجت اتنون  واتطواي   و نعضممي ، وتكوش ا

 ا جاجت وطصمممجت ا تل   ، لمط  صمممالت اتجل  اا تلف  ,طا ممم  و اتصممماياجت، وهو اج صمممجنط نلى  صمممت ط امج كوصممميل 

 .إلضجل   كل وطجاع لعيط وا تلف الم  اطمجم

 
 هاة(  المريلة التي يستخدمها الط5شكل )

 

 : Chef's Shoes - حذاء الطاهي

اتال ،  ذ  ش  يتط  الذ ي اش  ,ةل ي  اع يصممي   ااكال  اطجطز  اطمجم، وا  وتي    صممجصممي  وه  لاجي   امطز  الل صممجنجت 

ش يكوش   وه   نالمز يتطلب  العك   ااصممممممتاعم و اوطوف ا تع ت طويل   ، اذاك واط اش تو لع اتض  ااتطلاجت ل   الذ 

االنذوق ،  و  ذو ةوطم نجاي  و ش ييتال اجاع ل  و ااتجن  اثل  ,لذي   اةلطي   اصممملا   ات  ت مممتال نل  او صممم جت امجوا 

اامجوا   اصممممو  ل   ش تاتجل اجاع ل   ات  تولعهج  ,لذي   اعيجضممممي  األطط ز، اكش طط يلتجع لذ ي  اطجه   االيط اش  الاجي 

ضمميجت انلام  تنكصممب  ثنجي  اتال  و ش تكوش اجنت  التلللق لااةعط  ش ياط   اتال و ا طا   تصممام  وع اصممج ن   ات  طط 

 اع  نصكجب  اصو  ل و اطهوش وامجيج  اطتجز  ااتنجثعم

.  
 (  الحذاء الخاص بالطاهي6شكل )

 

ي  نلى اع  اتصممممممموع، ويتز  عتط ؤه ول   انمجي ، واجاعغز اش  ش لم  اطمجم  اتمليطم كجش وول ل عال النتجل  و ولتع ل

و صمممممت ط اه ل   اتطيط اش ان مممممآت تمطيز  ,غذي  و ااطجاخ ،  و  نه تز  ضمممممجل  اتض  اتتطيالت  الطيث  اه اط ي  انذ نجز 

 ..اتال ز  ااطجاخ  ااتجصعم، و صام الطجه  اتض  العي  ل   اتتايع نش   صيته اأصلواه  ا جص 1980
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 الموحد للطهاةتصميم مالبس الزى  -

 :مالئمة الزى للغرض الوظيفي

صمممايل  يةب  ش ي    اتصمممايز اجانعض  اوتي    اذم صممماز اش  ةله ، و و اش يصمممت طامج اعتطيمج اجا مممكل  ااتوطع. نلى

ا   , عى.  ااثجل ، يلتجع  ااصمممممممتجن   ش يولع  الم  ا جص  الاجي  اه اش  ااايط ت  ال مممممممعي  و ااو ط  اكيايج ي   اصمممممممج

 (48-44ص ل   15.  تمع اةيط ، و و اش يصت طز  الم  و يعلض  عتط   و اا

 :يلتجع تصايز هذه  ااالاس  اى توليع  ,اجش ل   اتال ، اجإلضجل   اى  وهتاجز اتطم ةو نب 

 انمج تكويش  كل ةايل اعيم ونصعم ويصمل اش  ط ي  اوتي  

 

  :ان متطلبات الزى الموحد للطهاة تتلخص في

 لني : وه  اطى تو لع ننجصع  اتصايز ل   ااولط.  ا ط ـ  الوش ـ  ا جا  ـ  ا كلاتطلاجت 

 تلجط( اتطلاجت ةاجاي : وه  اطى تو لع  اميز  اةاجاي  ل   الى  ااولط.   يمجو ـ تنجصب ـ  اتكجع ـ  تل ش ـ   

 وا . اتطلاجت  صت ط اي : وه  اطى االيا  تصايز  الى  ااولط الميجز اوتج  ه اك جيم وصم

اجت تكنواوةيج: وه  اطى االيا  تصمممممممايز  الى  ااولط التكنواوة   ااتجل  الي  و يت وق  لطهاج نلى     ع اتطل

   اتصايز ـ  اتكنواوةيج(.

 اتطلاجت اي ي : وه  اطى تو لق  الى  ااولط اع  اتو ال  ااي ي  انذ اط ي  تصاياه. 

صمممممممت ط ز جز اوتي ته اك جيم طول لتعم ناعه  ولتع ضممممممم  ل  تعوف  واتطلاجت  نتاجطي : وه  ططعم  الى  ااولط المي 

  اتجطي . 

 اااجثل .  اتطلاجت  طتصجطي : وه  طيجس تكل    الى  ااولط اجانصا  ,ط ي وتي ته  اع يصي  واطى انجلصته الانتةجت 

 يش. اتطلاجت  عةنوايكي : وه  اطى تو لق تصايز  الى  ااولط و ط ؤه اع  نضجي ةصز  اتجال

: وه  اطى اتطلاجت  تصمممممممجل: وه  اطى لمز  اتجاليش اللى  ااولط ووتج  ه وكي ي   اتنجي  اه. اتطلاجت تايل ل   اةوطم

 (   114ص  18ع 25ص  5ع 99ص  4   الى  ااولط وتايله طوش ااجوم

 

لتوحيد القياسفففي للعامة المواصففففة القياسفففية المصفففرية متصفففميم المالبس لتقليل مخاطر الحريئ موفقا للهيئة المصفففرية ا

 (2000وجودة االنتاج )

 : كل وتصايز االاس  اطمجم نجال امز وا جعك ل  امجوا  هذه  ااالاس اللعيق وهذه  اامجوا  تتأثع اآوت 

  .تصايز  ااالاس . ا و ص  ااتمعي  األطا   .تعكيب وولش  ااتع  ااعاع األطا   .نوو  ا تيع ت

ت  ااالاس وو ياكش تةجهل  ش  ااالاس  اانجصممممما  امج تأثيع اتنوم نل  امجوا  هذه  ااالاس اال مممممتتجل ول  ةايع  الجو

 . ونصيجاي     ا ض جض  (  كثع نعض  اا جطع  العيق نش  ااالاس  ,طل  نصيجاي 

  .الاس  ا ض جض انمج كجش  اصاب  اااج ع ليمج  اا %64واطع ص  تعوف نطط اش  الع  ق النت نصا  

 .وو يوةط امج اوط جت اللعيق اثل  ,للا  ل  اتتز  ,لو ل

 -:تمصيز  ااالاس طامج اال تتجل ويلط   و تتجل ل  اتتز  ,لو ل ل   كثع  اانجطق  تصجنج ل   ااالاس

 اتوصط  %24االاس اتصت                             42%

 .,صاجب   عى %32                   الكا                     2%
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تجل األطا   كاج  كطت اتض  اطع صجت  ش  لتاجوت   تتجل  ااالاس  اةجهلم تتتاط نل  اتطل  نتمجل  الع عم ولاش  و ت

 (1 و نتاطت ل   اطع ص  نل  ةمجل او عوز و تاجع طجالي   و تتجل.

 وفقا للمواصفه فانها توصي باالتي:

 :التصميممميزات -1

جالي  طتوصمميجت  اتصممايز ل  هذه  ااو صمم   تت ق اع  ا و ص  ااذكوعم صممجامج كاج  ش  ااالاس  ااصممنت  اش  طا مم  ذ ت 

 .ط   ع  تتجل الطوطم    ات  يصتب   تتجامج  و  ات  يصعم امج  المب ااطي( اع اع نجم  ش  اامجصجت ت تلف اش ال

 

  األكمام-2

 (1تجطا   صز تلت لعطه  إلاط ناج تلممه  اا 3و يتتطى اميجس نعض  اكز ننط نمط  تاتط  اتمليل ا جطع  العيق      

 (1...............  ...15اليط  نل   اذع و +  طصى نعض  اذع و  صز( = 

                                                2 

 ..       االرجل3

 (2 ااتجطا    صز تلت لةع  اانطلوش ناج تلممه 3ننط نمط  تاتط يصاز  اانطلوش الي  و يتتطى  تصجو  اعةل 

 (2............. 15اليط  نل   ا  ذ +  طصى نعض العةل  صز( = 

                                                 2 

 نعض نمجي  عةل  اانطلوش   ونكل( و تتتطى  وتصجو ننط  اعكا 

 

 :الجاكيت-4

  :الطول       

  صز تلت  كاع طوع ش 3يصاز  اةجكيت الي  و يتتطى طواه نش        

 العرض       

عيش كل امجس ط( اع  صممت طز  اميا   ااصمماوح امج 3و يليط  تصممجو  اةجكيت ننط طوع ش  اصممطع ناج تلططه  ااتجطا          

 (1ةطول عطز  

 

 ( 1 ( 3طوع ش  اصطع + صاجح..............  طصى نعض  صز( = 

                                             2 
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 ( السماح في عرض الجاكيت1جدول رقم )

 مقدار السماح في عرض الجاكيت

  اصطعطو ع ش 

  صز(

 امط ع  اصاجح

  صز(

 لتى

62 

62 – 74 

74 – 86 

86 – 100 

100- 120 

 

8 

10 

13 

18 

24 

 سماح في عرض الجاكيتال (1جدول رقم )

 

 ( السوست: ) الحابكات المنزلقة-5

صز طال  15ا  اضاجش  انلق  اةيط    االكز ( تعكب صوصته  االاس اط  اش  ص ل  اى  نل  نمط  اطول  اعط ي و           

 اط ي   الجل .

 

 المعايير القياسية لجوده بعض المنسوجات المستخدمة في صناعه مالبس الطهاة

 :العمر االستهالكي لألقمشةخواص األداء التي تؤثر علي طول -

مجط ننط  عتط  مج تتايل  ,طا    ااصت طا  ل  االاس  اطمجم اجااتجن   اتجاي   ثنجي  اميجس و اانصوةجت اصاب  اضنط و إلة

 اتالق  و صممممت ط امج وتنتي مج وغصمممملمج. يتتاط ذاك نلى ططعم  انصمممميج نلى تلال  اتآكل ننط تتعض  اماجش التوتع وطوى

نكس اتطلاجت   . ت تلف اتطلاجت االاس  اصمممعم  نتاجطا  نلى نمجي   اانتج. نلىو ون ةجع وطعة  امجوا   اتآكل  ااطلوا

 .(16p. 1  االاس  ا يف واالاصه  اعيجضي  ، لإش ذاك يتتاط نلى امط ع  اضنط  اذم يتتعضوش اه

 

 قوة الشد 

لق  انجتج نش  م  اموم  ات  يتلالمج  اماجش طال ططته ااج ممممعم ، وططعم  اماجش نلى امجوا   اتا  ا ممممط  اطوا  النصمممميج ، 

لى ن اتتعض ال ممممط. يتز  اتتايع ننه اش  الل  اضممممنط  اذم ياجعس ننط  عتط ي نصمممميج  ااالاس. وينطاق  ا مممم ي ن صممممه 

 (85 21 ص ل    اانطم   او طت  تلت  ,عط ف وايش  ااعلميش و إلاطيش.

 

 قوة التمزئ 

 16. صمممميج اتيطا .يتن  ططعم  انصمممميج نلى امجوا   اتالق  انجتج نش  اتتعض اموم  اتالق  اةجناي   ات  ياكش  ش يواطهج  ان 

 (59-15ص 
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 Abrasion Resistanceمقاومه االحتكاك

يج نل  كاج تتعف امجوا   ,طا مم  االلتكجك امطعم  انصمم  ولتكجك ه  تلف  م ةلي اش  اماجش اجلتكجكه اع صممطم ا عع

 (59-15ص  16 امجواه  اتلف  و ه  اتآكل  ثنجي  وصتتاجل نتية   ولتكجك  او طع نل   اماجش. 

 وطط يلط   ولتكجك نتية :

 . لتكجك ايش نصيج  اماجش واتضه -1

  .يمه تنتي هوتتطط اع ت تنتيف  اماجش وطع لتكجك ايش  اماجش واج يتتلق اه اش غاجع و تعا  ااج يصاب  اتآكل  -2

 (9.   لتكجك ايش  اماجش و اتو ال  ا جعةي  -3

ش صاك او يؤثع  ولتكجك  اموم ,طا    ااالاس نل  صطم  اماجش ويتصاب ل  تلف  وايجف  ااكون  الانصوعع ويضتف 

ؤطم  ا  يؤطم  ا  لطو   اتوايع  اذم  اماجش  جصممممممم  ل  انجطق  العك  و ولتكجك كانطمه  اعطا  وايش  ا  ذيشع ااج ي

 (59-15ص  16   ون  صطم  اماجش وتآكله. 

وش نتية  وهنجك نالط  طعطي  ايش امجوا   اماجش االلتكجك وايش تع اط  ا مممممممتيع ت لليجطم امجوا   اماجش االلتكجك يك

 ا تيع ت ل   ت  اليجطم نصا  تاجصكليجطم  نطاجع  ا تيع ت ايش طامجت  اماجش لتليط امجوا   اصطم اموم  ولتكجك  او ط

ط اصممجل   اانصمموع وذاك وش طل   ااصممجلجت  اايني  ايش  ا ممتيع ت يملل نصمما  تموع  ا ممتيع ت نل  صممطم  اانتج لال توة

ج اش  ال ممتيع ت التلعك اش  الامج ننط تتعضمممج االلتكجك لتليط اصممجل  صممطم  ا ممتيع ت  ااتعضمم  االلتكجك ااج ياكنم

 (10ص  7 و طت  نليمج.امجوا   اموم  ا

 

  Flexibility المرونة

نليمجع وه   ه  ططعم  اماجش نل   ال جت نل   ا و ص  اطايتي  ونوطتمج  ا   كلمج   وصجص  اتط لو ل  ااؤثع  اذم  ثع

 (59-15ص  16  اموم  ات  تلط  نتية   اثن   ااتكعع الماجش.

 اتال  وطط  تضمممممملت  هاي  هذه  ا جصممممممي  ل  االاس  اطمجم نتية  اتتعض هذ   انوو اش  الم الكثيع اش  ةمجط ت  ثنجي

 و ا لع و وعتممط ي وتكع عناليممجت  انصممممممميممل  لممجااعونمم  ل  االاس  اطمممجم يؤطم  ا  طول  اتاع  وصمممممممت ممط ا  امممذه

 (13.  ااالاس

 

  Comfort الراحة

 .لانتجاو لعهج ل   ااالاس وت تلف اتطلاجت هذه  ا جصي  تاتج انوو  وصت ط ز  انمج   اش  هز  ا و ص  ات  يةب ت

 ( 21 .و  اع ل   االاصي  ه   توع طايت  اإلنصجش نتية   لصجس  اع ل   ا صيواوة  و ان ص   اذم طط يصااه  الم 

ش  الم ااو صممممم جت  و اتو ال لمط يكولجاع ل   صمممممتةجا  ط  لي ع التطيط اش  ااؤ ثع تع و اع ل  الصمممممل  ااةاون  اش  

 . ااعيم ل  انجصا  اتين  غيع اعيلج  و اماوا  ل  انجصا    عم

ش  م  ش اصممطلم ع ل   االاس ينطعع تلت  اانط  ان صمم  ويتاع نش  إللصممجس  ااوضممون  ااطم االيا  اللم النعض ا

  صت ط ا  واطم  اعضج ننه.
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 Psychological Comfortاما الراحة الفسيولوجية: 

  :فتنقسم الراحة الفسيولوجية إلي

 Sensorial Comfort الراحة الحسية-1

صمممماب ه   إللصممممجس االاس  اماجش لاش  اااكش  ش يتصمممماب  االاس اجا ممممتوع اجاو ل  و  ا ممممك  و  اعغا  ل   الك   و ي

  .لصجصي   طيطم

 (20 نطز ططعته نل   اتصجص  اتعق.  اع  اوضع ل   ونتاجع طايت   اماجش ن ص ع واطم  اتصجطه اجاةصز اصاب

  

 Thermal Comfort الراحة الحرارية..    2

  تن ج نتية   اتاجطل  الع عم و اعطوا  ايش ةصز  ونصجش و اوصط  االيط اه

  صاجب  ا توع  الع عم اتطز  اع ل 

 . اةو  الجع ةط  -3 . اةو  ااجعط ةط - 2   .نطز  نتمجل  اتعق اتيط  نش  اةصز-1

 

 Water Vapor Permeability نفاذية بخار الماء-

جعه وتصممعاه يتز ت لل ا جع  ااجي  ااتواط اش  اةصممز نل   اةلط  ا   اةو  ا جعة  نتية  وضممع  اماجش نل   اةصممز. و نت مم

ج وايش ناع  ا يوط واش  الل  ,ايجف  ااكون  امذه  ا يوط وكذاك نش طعيق  ا ع غجت  ااوةوطم ايش  ,ايجف واتضمممممممم

المم  ا يوط واتضممممممممممج وتتايل  ,ايممجف ذ ت  امممطعم نل   واتصممممممممجص ان ممجذيمم  ا ممجع  ااممجي اتايل نش  ,ايممجف غيع  امممج 

 (17 االاتصجص.

ذه  ا جصي  ل  وتلط ط  هاي  ه (Breathable) .وتتايل  ,طا   ذ ت  امطعم نل  ن جذي  ا جع  ااجي اجامطعه نل   اتن س  

ج وتصعب  اتعق  الجوت  ات  ي عل ليمج  اةصز كايه كايعم اش  اتعق وذاك لتى ي تع  اةصز اجاع ل  نتية  امجي  اةلط ةجل

 (24ص  6  جعع  اةصز. 

 

 Wick Ability الخاصية الشعرية

تعي  ل  تلط   ا جصممي   ا مم (Cabillaryaciton) .ه   اكجني   نتمجل  ااجي و اصممو  ل  الل  انصمميج اجا جصممي   ا ممتعي 

صو  ل نا صام ااعوع  ا صو  ل ناع  اةط ع  ا جعة  األايجفع لج,ايجف  انيع اةول  ت ع  ا ةو ت ايش  ,طا   ننط  نتمجل  ا

لوتج ف  ا يوط وهكذ  تتلعك  اصممممو  ل اش  لط وةم   اماجش  ا   اوةم   , عع وتكاش  هاي  هذم  ا جصممممي  ل   الم ا

جصمممممممي  اامش  ات  تتتعض  ا  لعكجت نني    و  اةو  الجع لتتال نل   نتمجل  اتعق  ا   اةو  ا جعة  وتصممممممماب  ا و 

 .ةتل  ,طا    ااصنت  اش  ايجف صنجني  صجاله االصتتاجل ل   اةو  الجع وتتط   لصجصج اجاع ل   ا تعي  ل 

 

 Drying Rate سرعة الجفاف

  ت ممتع  ل  الةصممز  اا ممعم. لج,طا مم  صممعيت   اة جف و ات  يمل امج نصمما   اعطوااش  هز  ا و ص  ات  تتط   ممتوع  اع

ني   اةصمممز اجاع ل  و اطفي وتعلع اش طعةه لع عم  اةصمممز نكس  ,طا ممم   ات  و تةف اصمممعن  وتتايل  ,ايجف  اصمممنج

  .اصعن   اة جف  كثع اش  ,ايجف  اطايتي 
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 .الراحة الحرارية خاصية نفاذية الهواء وقدرتها علي

نصجش ااج  جصي  ن جذي   امو ي تلا  ةصز  إلنصجش اش  اعطوا  وذاك ,نمج اتصل  اجا و ص  الع عي  الاالاس وةصز  إل

  يؤثع نل   ولصجس اجاع ل .

ج يةب اذاك يةب  ش تكوش ااالاس  اطمجم   امطعم نل  تكييف وتطويع لع عم  اةصمممممممز ننط  اتتعض التعوف  اا تل   كا

 ات لص اش  ش تكوش ذ ت ن جذيه المو ي نجاي  وامج ططعه نجاي  الاجي   اةصممز اش  كتصممجب  إل ممتجو  الع عم  ا جعة ع و 

  . الع عم  ات  يطلممج و ات  يؤثع اصجل  صطم  اتصجطمج اجاةصز نل  اتطل  نتمجامج اش  اةصز  ا   اماجش

 

  Stretch Comfort        اإلحساس بالراحة أثناء الحركة

 10  و صجطيه  اخ  ه   اع ل   ات  تن أ نتية  نش نطز تمييط  االاس اللعكجت  اطايتي  االنصجش  ثنجي ةلوصه  و وطوله ايطيه

 (45 ع44 ص

 نطز اال ا   اامجس   و  ش يؤثع  ويتيق  الم  العك . واش  صاجب  ا توع اتطز  اع ل   العكي 

 

  .خواص أداء األقمشة وراحة حركة الجسم

الاس نطز ولجي  الم ااتطلاجت  اع ل   العكي  الةصممز يصمماب لطو  ضممنوط و لاجل نل   اةصممزع واذاك يةب  ش تتايل ا

   العكي   ثنجي  اطمجم اصموا   ا لع و وعتط يع ونطز  نجط  لعك   اطجه   ثنجي  اتال و ش يكوش تصايز  الى اؤطيج الع ل

 (141-112ص  22ع 59-15ص  16  اتال.

 

  Stretch ةالمطاطي

ميجز اأم لعك  اش  ااالاس  ات  يعتطيمج  إلنصمممجش واط و ش تتايل اجااطجطي  و ااعون  وش طايت  ةلط  إلنصمممجش يتاطط ننط  ا

 لعكجت  اةصز لجااطجطي  و ااعون  ل   وطا   اما  لت  و تصاب ل   ا توع اجاضيق ونطز  اع ل .

ا كل  اطايت    ,طا   نل   اتاطط ننط  اتتعض اموم  ا ط وكذاك  امطعم نل   اعةوو  ا   وتتعف  ااطجطي  اجنمج  طجالي 

 (59-15ص  16 اتط لو ل   ااؤثع  م  نمج  ططعم  اماجش نل   وصتطجا  و  اعةوني . 

 

 :وزن األقمشة وراحة حركة الجسم

ولصمممجس  ل نل   نجط  وتمييط  العك  وتصممماب ولش  ,طا ممم  نجال امز اوثع ل   ولصمممجس اجاع ل  لجااالاس  اثميل  تتا

س اجاضممميق ونطز  اع ل  وصمممتوا   وعتط ي و ا لع كاج  نمج ايصمممت  مممعطج اك  تكصمممب  اةصمممز  اطفي. نل  نكس الاالا

 14 تصام  طل. ا  ي   لم  تصمل  العك  وتةتل نالي   عتط ي  ااالاس  كثع يصع  وع ل  ااج يؤثع نل   اطجط   اااذوا  ل

 (478ص 

 Functional Performance Of Fabric :األداء الوظيفي لألقمشة

س، و تؤثع ي ممممال  ,ط ي  اوتي   الماجش  اان ت   ات  يموز امج اجإلضممممجل   اى  ااتجن  كتنصممممع  صممممجصمممم  واؤثع ل   ااالا

 : اان ت   اوتي ي  نلى  و ص  ااالاس   تي 

 .ك ـ  ,اجش .ـ صموا   اتنجي  ب ـ ثاجت  ااتمع ع ـ  اع ل   ط .  ـ ثاجت  ,اتجط

  :ايناج تؤثع  ااتجن  نلى   ت 

 .ب ـ امجوا   ولتكجك ع ـ  اتآكل او صط   اتنجصع  اكايج ي  و ااو ط  و عم .  ـ طوم  ا ط

 (58ص  9  ولتكجك. –نط  اتتعض الضوي ن –اتعق   -ويةب  ش يتايل لى  اطمجم اثاجت  ,او ش اع تكع ع  انصيل
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  :Color Fastness to Washing للون ضد الغسيلثبات ا •

 اذم يلط  الاو ط  هو امجوا  اوش صان   ااو ط  انصيةي  اتأثيع  االجايل  اكايج ي   ااصت طا  ل  نالي   انصيل و  ولتكجك

  . انصيةي   ثنجي  انصيل

 Fastness to light :ثبات اللون ضد الضوء•

  انصيةي  ضط  اضوي  اطايت   و  اصنجن .هو اطم امجوا  اوش صان   اانتةجت  

  :Color Fastness to Rubbingثبات اللون ضد االحتكاك•

  .هواطم امجوا  اوش صان   اانتةجت  انصيةي  التتعض االلتكجك  اةجف  و ااالل

  :Color Fastness to Perspiration ثبات اللون ضد العرئ•

 (14 هو امجوا  اوش صان   اانتةجت  انصيةي  الالجايل  الجاضي  و املوي   اذم يتصاب امج  اتعق.

 

 :Resiliency الرجوعية

 ثنجي تنتي ه  و  ه  طجالي   ,طا ممممممم  ل   ال جت نل  ثاجت  اتجطهج نتية   اتتعض االةمجط ت  اا تل    ثنجي  عتط ي  الم  و

 .اتط  االل

جا   ثنجي  اصمم جت  امجا   ات  يةب  ش تتصممف امج االاس  اطمجم ااج تتتعض ا   ااالاس اش  وصممتطوتتتاع  اعةوني  اش 

ا   مممممممكله  وعتط ي و ا لع و ثنجي  وصمممممممتتاجلع واع  انصممممممميل  ااتكعع ننط طعةجت  الع عمع وامذ  لجش عةوني   اماجش  

 ( 17 م  ااصنوو انمج. ,صل  وثاجت  اتجطه تؤثع ا كل كايع نل  ةوطم  اانصوةجت وةوطم  ال

 

 :Pilling Propensity التوبير

طم وتتمع ا ممكل اكثف  ل  ويتمع  يضممج  اواع  اات ممجاك نل  صمم  اتوايع هو ت ممجاك  ايجف  انلل نل  صممطم  اانصمموعع

ا    اانصوة   اماجش كلهع و اانجطق  ات  تتتعض االلتكجك تلت  إلاط ونل   ,كاجز و صجوع  اكز و اامتطم و اكوو و ,ط

ل اش ط   اش  ايجف طويل  تكوش  طل نعضمممم  الطو   اتوايع و اتكس صممممليم ويلط   اتوايع نتية  هةعم اتض  ,ايجف

 (59-15ص  16.  ا يوط  ا  صطم  اانصوع نتية   ولتكجك وكذاك تةاع   طع ف  ,ايجف اكون   اكع ت

 

  Light Resistance:مقاومة الضوء

  تتتعض امجوا   اضوي اش  هز  ا و ص  ات  يةب تولعهج ل  االاس  اطمجم وذاك اتطهوع ا و ص  اطايتي  االطا    ات

ك  امج اس لجاتتعض األ ممت  لوق  اان صممةي  يؤطم  ا   ضممتجف  ,طا مم ع وتمليل  اتاع  وصممتماللتع ت طويل  اضمموي  ا مم

 (479ص  12 ويصاب  يضج امتجش  ,او ش.

 

 (Health \ Safety \ Protection) :تأثير خواص األقمشة علي الصحة واألمان والحماية

ج طوع ل  لاجي   اصل  و ,اجش و الاجي  اش  ااتطلاجت  امجا  و وصجصي   ات  يةب  ش يولعهج  الم ااعتطيه  لجااالاس ام

اجش  إلنصمممممممجش  جصممممممم  التجاليش ل  اي جت  طعمع لتصممممممماز هذه  ااالاس ااو ةم  هذ   , طجعواتلميق  نل  ططع اش  و

 (58ص  9. و الاجي 
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  :Thermal Resistance المقاومة الحرارية-

  .يتتعض  اطجه  اللع عم  اتجاي ع ليةب  ش تكوش هذه  ااالاس امجوا  اال تتجل و ش تكوش امجوا  اللع عم

لع عم  اتجاي   لجاامجوا   الع عي  ه  طجالي   اماجش نلى  ش يكوش نجلو ةيط  اللع عم ايولع  الاجي  اش   طجع طعة   ا

ز وياط   اةصممممز ل   إللصممممجس اتطز 300وتكوش طعة  لع عم  اةصممممز  230 جعةي  لةصممممز  ونصممممجش يتلال طعة  لع عم 

ص  17. ز لي  واكجني  لطو  طجط   ولتع ق440 اع ل  ونطز  ,اجش ننط  عت جو طعة   الع عم  ا جعةي   كثع اش 

5) 

  :الخواص المطلوب توافرها في أقمشة الطهاة

صممممنجن ، ألايجف  انصمممميةي ع نلى تلطيط اطى صمممماللي  هذه  ,ايجف ل   اتصممممجنط طع صمممم   ا و ص  اطايتي  و اايكجنيكي  ا

اعطوا  وتلطيط  نصمممب  وصمممت طاجت الانتةجت  ااتنون ع لج,طا ممم   ااصمممت طا  ااالاس  اتاجل  اصمممي ي  ه   ات  تاتص  

  .اع ل لصجس اجو اتعقع و يةب  ش ياتجل  انصيج اجااتجن  و اموم وامجوا   ولتكجك وتكوش لصن   ااتمع، وتصاب  و

طز لجاع ل  اصمممم   نجا  ه   ممممتوع اجاصممممتجطم و اعضممممج وتةنب  ولصممممجس اج,ازع وهذم  ااتطلاجت هجا  لت  و يصمممماب ن

و لعهج توةوطهج  اى لطو  ضنوط و لاجل نلى  اةصزع وهذ   إللصجس اعتاط اجا و ص  اطايتي  و اايكجنيكي   ات  يةب 

ثع نل   ان جط يجت  اليجك  و ات صيل لجااالاس  ااعيل  يةب  و تتوق  العك ع لتؤل   ,طا  ع اجإلضجل   اى اع نجم تمن

 .و اليوي  وكذاك يصام اجوتل ش  الع عمع  الل  اةصز ال ويلجلت نلى هذ   وتل ش

  :تتط  جصي   اع ل  اش  ا و ص  امجا   او ةب تو لعهج ل   طا    ااالاس وه  ت تال نلى

   وصتجتيكي  ن جذي   امو ي، و لصجس  الع عم  و  ااعوطم و اتوصيل  الع عم  و انع  اتصجص  اعطوا  و إلطالل اش  ا لن

 (26ص  23  ااتكون  و االاس وولش  اماجش.

 

 من تصميم الباحثة \الجزء التطبيقي التصميمات المقترحة 

 
 ( التصميم الثاني8شكل )            ( التصميم االول                            7شكل )
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صت ط ز  الوش  وايض الةجكت اع تتطيالت اصيط  ال كل  اتمليطم الةجكت ك جضجل  طص  تتتاط لكعم  اتصايز  وول نل   

صممموا  ال   ااصممطع اجصممت ط ز طاجش ةكجع  ممطعنج االيط اش  الاجي  الةصممز كذاك و تتمع  وتصمم جت  اتصممايز ثلثجش كز 

  صوعم  طعنج االيط اش  الاجي  اع  ضجل  طنجا  اش  اماجش ل  انطم   اكوو اتمني   ا يجاي   العك  اع 

اةاجا  اع   اج  اتصمممايز  اتجن  يتتاط نل   صمممت ط ز  امصممم  ذ ت  ااصمممجل   اكايعم ل   واجز اماجش ةاعطيش املز ال مممكل 

ش طامتيش  اكز ثلثجش اضمممممماجش نطز  نجط   العك   وصمممممموعم اطنا  اجاماجش  االو تتليل وتي    الاجي  وامجوا   وتصممممممجخ

 اجوضجل  نل  طنز انطم   اتمع امص  تطنز  ا كل  اةاجا  و ااتمعي .

               
 ( التصميم الرابع8( التصميم الثالث                                            شكل )7شكل )

 

ام   ضممجلي  تتتاط لكعم  اتصممايز  اثجا  نل   صممت ط ز  الوش  وصمموط و وايض كجلط  ات ضمميالت اطم  اطمجه ةجكت اطنز اط

جال  تصمممجو كاش  جا  كجعوم التاويمه لال يوضمممم  اامع  و  وتصممم جت اع اعيل  اطاخ لت   اعكا  االيط اش  الاجي   اكز 

 اجي   اع س اونيش يتنجصب اع  اتصايز وانطلوش املز  صوط. وصوعم ولمج الاتجييع  اميجصي  اع توك ال

ايض  ضمممجل   اتصمممايز  اع اع تتتاط لكعت  نل   ضمممجل  تتطيالت ةاجاي  ووتي ي  اللم  اتمليطم ال ممميف  صمممت ط ز  الوش  و

اطاخ  يل  مممعيط اييه ننط اعط  اةجكت  لع يع اجالوش  وصممموط طصممم  ننط  اكتف اماجش كجعوم ةاعطيش اع  صممموعم  اكز اع

 امص   اجاي  اماجش  اكجعوم االيط اش  الاجي  انطلوش ةاعطيش  صوط.

                                  
 (  التصميم السادس10(  التصميم الخامس                                          شكل )9شكل )
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نل   الطمجم  الذيش يتتجالوش ا ممكل ااج ممع اع  اةاموع تجكيط اصممتول   اتصممايز  ا جاس اش  الضممجعم  ا عنوني  صممصممز

ح  اليجم نل   امويه  ااصعي  وت ةيتج الصيجل  ةجكت  ايض كز طويل  صوعم  اكز و ايجط  اجالوش  وصوط تطعيل ا كل ا تج

  اةيب اعيل  اصاا  اجاطع ل  ا عنون  طصيعم وانطلوش  صوط.

ش  اا تول   عنوني  ي ضل  صت ط اه ننط  اتتجال  اااج ع اع  اةاموع  و  واجك اتصايز  اصجطس اصتول  اش  الضجعم  ا

صممميعم ةجكيت  صممموط اطتز ا مممعيط عاجطم ننط  اعطا  واعط  اةجكت اع  ضمممجل  ةيب الملز ل   اكز انطلوش  صممموط اعيل  ط

 اطعلم اج كجل لعنوني  اع انطلوش ةاعطيش  صوط.

                          

 ( التصميم الثامن12التصميم السابع                                        شكل )( 11شكل )

 

 طز ل   اتصممايز  اصممجاع تتتاط لكعته نل   صممت ط ز  جا   ااواو ليتكوش اش اواو  مميعت يجط  اوش ا تلف نصممف كز يصممت 

ي  تنييع ل ت ا مميف  اللوم اع  اكجن واجكش  الجعم اع انطلوش ةاعطيش ايج اع اعيل  طويله ايضممجي اطاوو  ممكل  اا او

  كل  اطاجن  ولمج ات صص  اطجه  ااكش  ضجل    كجل صاك ال يف  ااصؤل نش  وصاجك وهكذ  

اعكا    اتصايز  اثجاش اصاز الاطجنز  وصيوي  ةجكت ةاعطيش الوش نصف كز اع  ضجل  ةيب الملز صعلت  واعيل  لت  

  اصيني    صيج( نل   ااعيل  ن س  الوش طاجن  كتجا   اجالن 

 

 الدراسة المعملية

ج   الاالاس تلتب  ,طا ممم  طوع   صمممجصممميج ل  تصمممايز و نتجع  ااالاس لالاط  ش تتو لق  ,طا ممم  اع  اتصمممايز و اتعكيب  اان

س اذ  ليةب  ش لي   ش  اتصمممايز و ا جا  و اتعكيب  اانج   تت جنل اع اتضممممج  ااتض إليةجط  اتأثيع  اةاجا   اكل  الاالا

لميق ةوطم ش  و تاجع ت و ا لوصمجت  ات  تضماش امج تلميق ةوطه  ا جا  وانه تتاع  ا جاجت طال نالي   اتصمنيع اتطط ا

   ااالاس ككل وينمصز  ا لص  ا  نونيش

 

 :االختبارات التي تمت علي العينة البحثية

 عز  واج, صتز  ةع ي  و تاجع ت  ااتالي  نل  نينجت  اماجش  ات  يتز  صت طامج اش طال  عكجت تصنيع االاس  ايوني و

ااصت طا    اةجكت  ا جص اجاطجه ، نتع  ,هاي  هذ   امصز وكثعم  ا كجوى و اا جكل  ا جص  اتلطيط او ص جت  ا جاجت 

  :ل  صنجن  هذ   الم وت ال هذه  و تاجع ت

طط  ا يوط  صمممط ي ن-6 اكثجل   -5وم  ا مممط و وصمممتطجا   ط -4اتعكيب  انصمممة    -3اك  اماجش صممم-2اعاع ولش  ااتع  ا-1

 ا (وال

 نعق –غصيل  –االل(  –ثاجت  الوش االلتكجك  ةجف  -8طجالي   ,طا   التوايع -7 
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 عينات(من خامة الجبردين المخلوط  5)تم اجراء التجربة علي 

 مواصفات العينات 

جااعكل تز  ةع ي هذه  و تاجع ت اكل اش اتجال   تاجع ت  ,طا ممم  امصمممز  انلل و انصممميج   مممتاه  اصمممنجنجت  انصمممةي (ا

+ 65طواه  اموا  الالو  واتال  انصممج  اتجاع ااصمملله  اكيايجي اع اع نجم  ش  و تاجع ت  ةعيت ل   اةو  اميجصمم   ع

 (1996\03-0543طعةه ز وتز تكيف  اتينجت طامج الاو ص     اميجصي   ااصعي  2+ 20ع لع عم 2%

 ( مواصفات العينات2جدول )

 النسجيالتركيب  نوع األلياف النسيجية العينة

 اوا   صتع \ططش  (1 

65 \ 35 

 صجطم

1 \ 1 

 اوا   صتع \ططش  (2 

65 \ 35 

 صجطم

1 \ 1 

 اوا   صتع \ططش  (3 

65 \ 35 

 ااعط

3 \ 1 

 اوا   صتع \ططش  (4 

75 \ 25 

 ااعط

3 \ 1 

 اوا   صتع \ططش  (5 

50 \ 50 

 ااعط

3 \ 1 

 

 والميكانيكية لألقمشة المستخدمة( نتائج اختبارات الخواص الطبيعية 3جدول )

ولش  ااتع 

  ااعاع

 ةز

نطط  ا يوط 

  اكثجل  _ صز
  اصاك طوم  ا ط  وصتطجا 

 صز

 اتعكيب 

  انصة 

نوو 

 ,ايجف 

  انصيةي 

  اتين 

 صط ي الا  صط ي الا  صط ي الا 

 036ع 0 112 75 22 17 556ع 0 30 30 200
 صجطم

1 \ 1 

 \ططش 

اوا  

  صتع

65 \ 

35 

 1) 

 036ع 0 97 53 16 24 556ع 0 31 21 200
 صجطم

1 \ 1 

 \ططش 

اوا  

  صتع

65 \ 

35 

 2) 

 058ع 0 76 74 10 12 345ع 0 35 16 200
 ااعط

3 \ 1 

 \ططش 

اوا  

  صتع

65 \ 

35 

 3) 

 058ع 0 100 47 18 33 345ع 0 86 52 221
 ااعط

3 \ 1 

 \ططش 

اوا  

  صتع

 4) 
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75 \ 

25 

 058ع 0 110 59 26 33 345ع 0 90 50 250
 ااعط

3 \ 1 

 \ططش 

اوا  

  صتع

50 \ 

50 

 5) 

 قياس ثبات اللون سواء بالتغيير أو التبقيع  (4جدول )

 

   

ثاجت  الوش 

 الضوي

  ولتكجك

 

  اتعق  املوم

 

  اتعق  الاض 

 

  انصيل

 
  اتين 

 
 االل

 

 ةجف

 
 تاميع

تنيع 

  الوش
 تاميع

تنيع 

  الوش
 تاميع

تنيع 

  الوش
 

 تاميع 
تنيع 

  الوش
 تاميع

تنييع 

  الوش
       

4-5 3-4 4 4 4-5 4-5 4 4-5 4 4-5 4-5  1) 

4-5 4 4-5 4 4-5 4-5 4-5 4-5 4 4-5 4-5  2) 

3-4 3 4 4 3-4 4-5 4-5 4-5 4 4-5 4-5  3) 

3-4 3 2 4 2-3 4 3 4 3 4 4  4) 

4-5 4 3-4 4 4 4-5 4-5 4-5 4-5 3 3-4  5) 
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 النتائج والتوصيات

  ااو ص جت  طع ص   ااتطلاجت  اوتي ي  وطايت  نال  اطجه  و اتعوف و اتو ال  االيط  اتاله يصجهز ل  تلطيط

 . ا ني  الم  اطمجه  ات  تنجصب  ط ؤم  اوتي  

 وتي  .تلطيط وطع ص   ااو ص جت  اااليا  اللم  ااولط الطمجه يصجنط ل  تمطيز تصاياجت االيا  النعض  ا 

   ا جاجت  اش  الل طع ص   ا جاجت  ااصت طا  و ااو ص جت  ا جص  اكل  جا  وتطايق  و تاجع ت  االلا  نل

 .ياكش تلطيط  لضل  جا   اللم  ااولط  ا جص اجاطمجم

 امج ةع ي اتض  و تاجع ت  اايكجنيكي  و اتكنواوةي   االلا  يصجهز ل  تلطيط  لضل  جا  ياكش  صت ط . 

   لطم طايت   اتال  ا جص اجاطمجم  اكش تلطيط  ااتطلاجت  اوتي ي  وتوصيف  ,ليجي  ااواش  الل طع ص

 و ااو ص جت  ا ني   االلا  اش  ةل  اوصول  ا  تلميق  اع ل  و اةوطم و ,اجش ل   الى.

 . تمطيز للول تصايا  ولمج الط عص  تنجصب  ااتطلاجت  اوتي ي  و ااوص جت  ااطلوا 

  :يأما أهم التوصيات فه

o ني   وهتاجز اتال او ص جت طيجصي  اصعي  الاالاس  ا جص  اكل امن  اش  اامش اع تلطيط  ااو ص جت  ا 

ت  ا جص  اجا جا  وكذاك تلطيط  ااو ص ج و اتكنواوةي   ا جص  اجاتصايز و ااتطلاجت  اوتي ي   او ةب تو لعهج ل   الى

  .وطعق تةميلهج و ااتجاةجت  ااضجل   ايمج اتلمق  نل  ةوطم وك جيم

o وطعق  اتنجي   وهتاجز اطع ص   ااالاس  اوتي ي   اولطم الطمجم واج ي تص امج اش طع ص   ااو ص جت  اتكنواوةي  

 . اتكجع كل اج هو ةطيط و اتةميل وذاك النموض ااةجل صنجن   ,ليجي  اوتي ي  و

o ث  اع  اطاج توةيه طجطجت  ااصاايش لطيث   ات عع واتكجع  لكجع تصاياي  اتجصعم تو كب  تةجهجت  ااوض   الطي

 .ايش  ,لكجع  ااتجصعم و ااتطلاجت  اوتي ي  ننط تصايز  ليجي وتي ي  اولطم

o   ايق نتج ج ااولطم و اوتي ي  لت  ياكش تطضعوعم  اعاط ايش اع كل  اال   اتال  و ا عكجت  ااصنت  الاالاس

 . اال   اتلا  ااج يتاليز اع  ااي    ااصعي 

o  اوا   صتع اع ضعوعم  وهتاجز  \اوا   صتعع كتجش  \يوص   اال  اجصت ط ز  ا جاجت  اا لوط  اجااوا   صتع ططش

 .ة  و اتةميلاتال او ص جت طيجصي   جص  اجا جاجت  اا ضل  صت ط امج ونصب  ا لط وطعق  ااتجا

o  نهائيا. يوص   اال  اتطز  صت ط ز  ااوا   صتع ك جا   جاص  اتصنيع  ااالاس  اوتي ي 
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