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شود تا این موضوع باعث می. گذراندساعت از وقت خود را در آشپزخانه می 6تا  5ایرانی روزانه حدود دار خانهبه طور متوسط هر زن 
حقیق تالش شد که ارتفاع تدر این . خوردار باشدنگ بودن طراحی آشپزخانه با خصوصیات ارگونومیک بدن زنان، از اهمیت باالیی برهماه

سال  50تا  18زن ساکن تهران که در بازه سنی  500به این منظور اندازه قد . تعیین گردد دار تهرانیخانهح کار براي زنان مناسب سط
ن، فیلیپین، چین و ترکیه، تایوا هاي بریتانیا، فرانسه، هلند،هاي آنتروپومتریک زنان کشوراین اطالعات و داده استفاده از با . بودند، گرفته شد

قد، ارتفاع دید، : ملها شااین اندازه. استخراج گردیدبراي زنان مورد مطالعه، هاي آنتروپومتریک مورد نیاز اندازه "بنديمقیاس"طبق روش 
هایی امکان ساخت کابینتدر شرایطی که . ارتفاع سطوح کار در آشپزخانه با توجه به نوع کار تعیین شد. بودارتفاع آرنج و دسترسی عمودي 

  905ارتفاع همچنین . هاي متفاوت وجود داشت، بسته به نوع فعالیت، ارتفاع سطوح کار مناسب در حالت ایستاده محاسبه شدبا ارتفاع
لبه باالیی فاع متر براي ارتمیلی 955و  ها ارتفاع یکسان داشتنددر شرایطی که همه کابینتقبول  متر به عنوان یک ارتفاع قابلمیلی

  .ظرفشویی، تعیین گردید
  

  .سطوح کار در آشپرخانه، ابعاد آنتروپومتریک، ارگونومی، زنان ایرانی :واژه هاي کلیدي
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 :مقدمه -1

  

شود تا با کمک گرفتن از ابعاد به همین دلیل امروزه تالش می .هماهنگی محیط کار با کارکنان از اهمیت باالیی برخوردار است
در هر دار این یک حقیقت پذیرفته شده است که زنان خانه. افراد، نسبت به طراحی ارگونومیک محیط کار و زندگی اقدام شود آنتروپومتریک

هاي هاي خانگی و فعالیتشود که، آشپزخانهپیشنهاد میاز این رو  . ]1[گذراننددرصد وقت خود را در آشپزخانه می 25بیش از روز، شبانه
   ].2[شرایط کار در صنعت در نظر بگیریمدار را مثل ن خانهانجام شده توسط زنا

خیلی  "جنس مخالف"در هنگام طراحی محیط کار اگر اکثریت قاطع از کامندان یک شغل خاص مردان یا زنان باشند و تعداد کارکنان 
هاي مربوط به منزل لب اوقات زنان فعالیتبا توجه به اینکه اغ .]3[دنباشهاي طراحی براي اقلیت ممکن است قابل قبول اندك باشد، هزینه

هاي کار در خانه به ویژه در آشپرخانه بسیار اساسی هاي آنتروپومتریک زنان براي طراحی محیطبه این دلیل اندازه. دهندرا انجام می
در آشپزخانه سطوح کاري که به  .شودها همگی در آشپزخانه انجام میاز آماده کردن مواد غذایی، تهیه و پخت غذا تا شستن ظرف. ]1[است

  .]4[شوندئمی باعث افزایش هزینه کار هم میهاي فیزیکی داطور نامناسب طراحی شده باشد، در کنار آسیب

ابعاد بدن افراد در جوامع مختلف . ومتریک افراد جامعه در دسترس استهاي پیشرفته منابع نسبتاً جامعی از ابعاد آنتروپامروزه در کشور 
 باره صورت نگرفته استهاي کافی در اینپژوهشدر ایران . ]5[باشداقلیمی، قومی، اقتصادي وغیره می بوده و تابع عوامل ژنتیکی، متفاوت

نیز بر روي کاربرد دانش آنتروپومتریک در تغذیه بوده و  انجام شده بیشتر مطالعات همچنین .اطالعات اندکی در این زمینه وجود دارد و
ایی استان اردبیل شهري و روست زن 1096که بر روي تغذیه از آن جمله تحقیقی است . احی ارگونومیک توجه شده استکمتر به بحث طر

و زنان شهري  6/156±70/9براساس نتایج این تحقیق میانگین قد زنان روستایی این منطقه . انجام شده است 18-35سنین بین  در
ها، نیاز است که هر هاي آب و هوایی و تعدد قومبه لحاظ گستردگی خاك و تفاوت اقلیمدر ایران . ]6[باشدمتر میسانتی90/8±4/157

  .مورد بررسی قرار بگیرد منطقه به طور جداگانه

ها براي کار در آشپزخانه مورد که مهمترین آن چهاراندازه آنتروپومتریک تعریف شده است که در این مقاله فقط به  300در کل حدود 
گیري هر یک از این چگونگی اندازه. هستند و دسترسی عمودي ارتفاع آرنج قد، ارتفاع دید،: ها شاملاین اندازه. شوده میهستند، پرداخت

  .شرح داده شده است 1 ابعاد آنتروپومتریک در جدول
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  )Pheasant & Haslegrave, 2006 ( چگونگی اندازه گیري ابعاد آنتروپومتریک: 1جدول 

  روش اندازه گیري  تریکابعاد آنتروپوم

  فرد ایستاده) تاج سر ( فاصله عمودي از سطح زمین تا باالي سر  قد

  فاصله عمودي از زمین تا گوشه چشم فرد ایستاده  ارتفاع چشم

  فاصله عمودي از سطح زمین تا آرنج فرد ایستاده  ارتفاع آرنج

  نگهداردباالي سر  ،که دستش را در حالت ایستادهفاصله زمین تا مرکز میله گردي که فرد در شرایطی   دسترسی عمودي

  

  

 :هامواد و روش -2

  

اندازه قد این افراد در حالتی  . گرفته شد اندازه سال بودند، 18 -50سنی  ایرانی ساکن تهران که در محدوده زن 500در این تحقیق قد 
  .نمایش داده شده است 2گیري در جدول ین اندازهنتایج ا .به تن داشتند و بدون کفش بودند لباس نازك گیهم ،گرفته شد که

  

  )mm(اندازه قد زنان ایرانی ساکن تهران: 2جدول

  انحراف معیار  صدك نود و پنجم  صدك پنجاهم  صدك پنجم
1504  1586  1694  85  

  
  

بریتانیا، فرانسه، تایوان، فیلیپین، هاي معیار این جمعیت از اطالعات آنتروپومتریک کشور و انحراف )میانگین( اندازه صدك پنجاهم عالوه بر
  .]13-7[نیز استفاده شد است ارائه شده 3چین و ترکیه که در جدول 
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  )mm(هاي مختلفکشور زنان هاي آنتروپومتریکاندازه: 3جدول

  کشور
  

  ترکیه  چین  فیلیپین  تایوان  هلند  فرانسه  بریتانیا

میانگین
  

انحراف معیار
  

میانگین
  

انحراف معیار
  

میا
نگین 

  

انحراف معیار
  

میانگین
  

انحراف معیار
  

میانگین
  

انحراف معیار
  

میانگین
  

انحراف معیار
  

میانگین
  

انحراف معیار
هاي اندازه  

  آنتروپومتریک

  76  1597  60  1555  82  1550  57  1549  58  1575  61  1600  62  10   قد
  73  1492  57  1425  61  1430  89  1474  57  1485  60  1500  61  1505  ارتفاع دید
  54  1003  41  935  73  970  46  1023  43  985  45  1000  48  1005  ارتفاع آرنج
  87  1880  86  1825  -  -  -  -*  79  2005  70  1895  71  1905  عموديدسترسی

  .اي موجود نیستها دادهبراي این اندازه* 

  

 و  Yهاي متغییر اگر پارامتر روشاین در  .نظر اقدام شدنسبت به استخراج سایر اندازه هاي آنتروپومتریک مورد  "بنديمقیاس"طبق روش 
X  از جمعیتA  مشخص باشد، اما فقط پارامترX  از جامعهB توان طبق روش زیر عمل کرددر دسترس باشد، می:  

  :Bبراي محاسبه میانگین فاکتور مجهول در جامعه 

my / mx ( A در جامعه مرجع ) = my / mx ( B در جامعه مورد بررسی ) 

m  : میانگین  

  :محاسبه انحراف معیار فاکتور مجهول

Sy / Sx ( A در جامعه مرجع ) = Sy / Sx ( B در جامعه مورد بررسی ) 

S  :انحراف معیار  

مورد توان از دید ریاضی اگر چه این معادالت را نمی .باشد قومیتدر یک بازه سنی، جنسی و  Bو  Aدر شرایطی که جمعیت 
را، اندازه  Xتوان فاکتور می. ]14[اندرفته و سودمند واقع شده عملی به کار کارهايولی به طور گسترده در ت قرار داد، قضاو

جا که اندازه قد، عاملی است که در اکثر جوامع در دسترس است، استفاده از این عامل به عنوان اندازه مقیاس از آن. مقیاس نامید
اطالعات  آوريبا جمع ،این است که در مطالعات موردي ترین روش براي به دست آوردن ابعاد آنتروپومتریکساده. متداول است
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انحراف معیار  سپس با ضرب کردن این دو عامل در میانگین و. نمود 2E و1Eاقدام به محاسبه ضرایب  مورد نظرهاي از جمعیت
به این صورت عمل  2E و1Eبراي محاسبه ضرایب . نظر را استخراج کردهاي آنتروپومتریک مورد اندازه ،قد جامعه مورد بررسی

  :می شود

E1 =     

E2 =  

پوشی هاي انجام شده نشان داده است که، این خطا ها قابل چشمبا وجود اینکه خطا هایی در این روش وجود دارد، بررسی 
  .]15[هستند

  

  

  :بحث - 3

  

هاي وسپس فاکتور 2Eو  1E، ابتدا ضرایب  3و  2 هاي ارائه شده در جدولو داده "بنديمقیاس"ش ا استفاده از روب
  .ارائه شده است 4نتایج در جدول . آنتروپومتریک زنان ایرانی برآورد شد

  

  )mm(دازه هاي آنتروپومتریک زنان مورد مطالعهان: 4جدول

  انحراف معیار  ك نود و پنجمصد  صدك پنجاهم  صدك پنجم 1E 2E  اندازه آنتروپومتریک
  85  1694  1586  1505  -  -  قد

  79  1575  1475  1399  97/0  93/0  ارتفاع دید
  53  1050  983  933  76/0  62/0  ارتفاع آرنج

  103  2033  1903  1800  2/1  2/1  دسترسی عمودي
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کار زنان در آشپزخانه براي سه  ارتفاع سطح دادند،انجام  "کار آزمایی تطبیقی"از طریق  ]16[که وارد و کریک طبق تحقیقاتی
   :فراگیر با انجام محاسبات زیر به دست می آید هايدسته فعالیت

زدن و مخلوط کردن مواد در کاسه، زمینی، بهمپوست گرفتن سیب( شودهایی که در باالي سطح میز کار انجام میکار :گروه اول
  متر زیر ارتفاع آرنجمیلی 119...) : بریدن نان و

    متر زیر ارتفاع آرنجمیلی 88) : خالل کردن( گیردهایی که در سطح میز کار انجام میکار  :دومگروه 

  ر ارتفاع آرنج متر زیمیلی 122) : پهن کردن خمیر( هایی که نیازمند اعمال نیرو به سمت پایین هستندکار: گروه سوم

همچنین ارتفاع  يو .تأیید قرار گرفتمورد   ]17[واردط توس هاي فیزیولوژیکیصحت این اعداد با انجام یک سري آزمایش
  .تعیین کرد که ما آن را در گروه چهارم از فعالیت ها قرار دادیم مناسب براي سطح باالیی سینک ظرفشویی

  .]17[متر زیر ارتفاع آرنج استمیلی 25که ارتفاع بهینه براي سطح باالیی سینک ظرفشویی تقریباً  :گروه چهارم

   

استفاده از  سازي سفارشی،و در کابینت هاي مختلف وجود داشته باشدزمینی با ارتفاعهاي طی که امکان ساخت کابینتدر شرای
هاي متفاوت نباشد، ارتفاع قابل قبول براي سطح کار هایی با ارتفاعکه امکان ساخت کابینت زمانی .شوداین اعداد پیشنهاد می

   ].2[باشدیر سطح آرنج میمتر زمیلی 50هاي زمینی همه کابینت

  

  

  :نتیجه گیري - 4

  

مناسب سطوح کار براي هر چهار دسته فعالیت فراگیر  ارتفاعها، با در دست داشتن حداقل داده "بنديمقیاس"با استفاده از روش 
  .فرماییدمشاهده می 6نتایج این محاسبات را در جدول . در آشپزخانه براي صدك پنجاهم، تعیین شد
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 )mm(ارتفاع مناسب سطوح کار در آشپزخانه: 6جدول

ارتفاع   انواع فعالیت ها
  سطح کار

  ارتفاع بهینه

  865  گروه اول
  895  گروه دوم
  860  گروه سوم
  960  گروه چهارم

  905  کابینت هاي یکسانارتفاع 
  

-ها در نصب کابینتاندازهاین . ، ارتفاع دید و حداکثر دسترسی عمودي هستندتحقیق به دست آمدري که در این اطالعات دیگ
 سازي سفارشی به قد فردي که درهاي باال به خصوص در کابینتشود در نصب کابینتتوصیه می. هاي دیواري اهمیت دارند
  . ارائه شده است 7نتایج این قسمت در جدول  .توجه شود ،آشپزخانه کارخواهد کرد

  

  )mm(ي دیواريهاهاي مورد نیاز براي نصب کابینتاندازه: 7جدول

  ارتفاع صدك پنجاهم  اندازه آنتروپومتریک
  1475  ارتفاع دید

  1903  دسترسی عمودي
  

با وجود دقت قابل قبول روش به کار . نتایج ارائه شده در این تحقیق براي کاربرد در طراحی آشپزخانه بسیار مفید خواهد بود
آنتروپومتریک توسط افراد ماهر و آموزش دیده ضروري بوده و نتایج  گرفته شده در این مقاله، همچنان اندازه گیري دقیق ابعاد

  .حاصل بدین طریق به روش به کار برده شده برتري خواهند داشت 
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