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 هاي فیزیکی در معماري داخلی آشپزخانه با میزان خستگی در بانوانارتباط ویژگی
  )بانوان ساکن در مجتمع مسکونی آسمان تبریز: نمونه مورد مطالعه(

 1سحر طوفان
  2هدایت شهبازي
  3فرناز منتظر

 چکیده
هی و غیر قابل اجتناب هاي مخاطبان فضا و کاربران محیط، امري بدیتأثیر معماري بر رفتار و فعالیت

دانش معماري سعی در تدوین فضاهاي مناسب جهت تأمین حداکثر لذت و نشاط را داشته و با . است
) ...هاي فیزیکی  مانند فضا، نور، رنگ، چیدمان و ویژگی(کمک گیري از اصول مربوطه در این زمینه 

در این پژوهش با استناد به طراحی . کوشد محیط زیست بهتري را براي استفاده کنندگان ایجاد نمایدمی
هاي مجتمع مسکونی آسمان تبریز، دالیل تاثیر طراحی فضا را بر قشر خاصی از معماري آشپزخانه

این . چنین لذت کار در آن بررسی شد بررسی نموده، مشخصه هاي خستگی و هم) بانوان(کاربران 
نه و میزان خستگی بانوان و به طور خاص در تحقیق در حالت کلی به ارتباط بین معماري داخلی آشپزخا

هدف اصلی تبیین چرائی و . این مقاله به بخشی از آن یعنی عوامل فیزیکی در این فرایند می پردازد
چگونگی تأثیر فضاي معماري مکان آشپزخانه بر روحیه بانوان بوده، روش تحقیق مبتنی بر روش 

بین بانوان چهار بلوك مجتمع مسکونی آسمان تبریز  پرسشنامه در 200تحلیلی ست با توزیع  -توصیفی
 SPSSهاي مربوط به تحقیق به دست آمد که با استفاده از نرم افزار به طور اتفاقی، اطالعات و داده

هاي فیزیکی کافی در کنار مبلمان و شناخت بهره گیري از ویژگی. تحلیل و مورد استفاده قرار گرفت
متناسب با نیازهاي خانم خانه از خصوصیات طراحی داخلی معماري  نیازهاي طراحی داخلی به ویژه

  .آشپزخانه است که  در روحیات و واکنش هاي رفتاري بانوان استفاده کننده تأثیر می گذارد
                                                 

   :Toofan_arch@yahoo.com E- mail     .  ایران- تبریز .گروه معماري .واحد تبریز دانشگاه آزاد اسالمیت علمی أعضو هی - 1
   .تبریزاه آزاد اسالمی واحد دانشگکارشناسی ارشد معماري و عضو باشگاه پژوهشگران جوان  - 2
  .   دانشگاه آزاد اسالمی واحد تبریزکارشناسی ارشد معماري  - 3

 »زن و مطالعات خانواده« 
  1389پاییز  ـ 9شماره  ـ سومسال 
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  هاي فیزیکی، خستگی بانوان، معماري داخلی، آشپزخانه، ویژگی :واژگان کلیدي

 مقدمه 
داخل خانه  دکوراسیون براي جذابی و گوناگون هايفرآورده ،يتکنولوژ هايتپیشرف که توجه به این با

ویژه ه ب ،افزایش استفاده از این فرآورده به منظور زیبا کردن محیط داخل خانه در پی و کندعرضه می
در   متعددي که فرد محیط فیزیکی شامل فضاهاي  هايجنبه .پیدا کرده است بین مردم رواجآشپزخانه، 

) عمر طول یا سر تا سر  هفتگی، ،روزانه(فضاها  او در این  چنین زمان تعامالت هم وگیرد ار میآن قر
 ). 2007 ،همکاران  کامینز و( باشد داشته متفاوتی تأثیر سالمتی او مختلف هايجنبهبر  تواندمی
د هاي افراهیجان و هابا شناخت محیط فیزیکی ممکن است داخل خانه و به  مربوط خاص  هاي ژگی وی
 - اقتصادي  سطح  يها در خانواده روانی و که شیوع خیلی از مشکالت جسمانی این .باشند بطمرت

  .است  شده پذیرفته کامال ،ودی شدیده م تربیش با فراوانی پایین  اجتماعی
   هاي محیط بلکه در ،هستند مواجه تربیش هاي استرس نه تنها با   پایین اقتصادي سطح داراي افراد

هاي محیط فیزیکی دقیقا از طریق چه ویژگی که اما این. کنند می ر هم زندگیمساعدتفیزیکی نا
عالوه  هب. مشخص نشده است ،رداافراد ارتباط د روانی جسمانی و سالمت با وضعیت هاییمکانیزم
یا به  کند سالمتی را تسهیل تواندمی طریقی از چهو معماري آشپزخانه فیزیکی  محیط  هايویژگی

که  است پژوهشی حاکی از این شواهد حاصل از برخی از مطالعات. نشده است شناخته ،زدمخاطره بیاندا
همکاران  و دوواردا(باشد  داشته روانی سالمت فیزیکی ومستقیم بر تأثیر تواندفیزیکی می محیط کیفیت
2010.(  

وآوري در این لذا ن نه طرح و منتشر نشده است، ، پژوهشی در این زمیتاکنون به صورت جامع و مستند  
این عوامل در میزان هاي فیزیکی و معماري داخلی آشپزخانه و ارتباط طرح که با عنوان بررسی ویژگی

وجود در طراحی داخلی آشپزخانه ها، به عنوان گشاي بسیاري از مشکالت م ، می تواند راهخستگی بانوان
  .هاي ایرانی باشدقلب تپنده خانه

، گیردمی  بارة  با معماري آشپزخانه به طور کلی همواره مورد استفاده قراراز جمله کتب و مستنداتی که در
صفحه (ها در این کتاب در فصل معماري خانه) 1374(نویفرت . است 1 اطالعات معماري کتاب نویفرت

ها آورده است که به بیان برنامه فیزیکی خانه و آشپزخانه، دیاگرام ،  بخش خاصی با عنوان آشپزخانه)105
ه و ملزومات هاي مختلف پالن آشپزخانها ، اندازه ها و ابعاد استاندارد مثلث کار و دکوراسیون و تیپ

  .می پردازد ) ...تاسیسات و  ،تهویه، روشنائی( مرتبط با آن 
چون احتماال . هاي فیزیکی آشپزخانه در ایجاد خستگی تأثیر داردطوري که عنوان شد ویژگی همان

 کنند به طور مثال اگر فشارند فشار فیزیکی زیادي را تحمل میخانه مشغول کار هستبانوانی که در آشپز
                                                 

1- neufert  
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. آب کم باشد هم از جهت اتالف وقت و هم از جهت فشار روحی باعث خستگی در فرد می شود مقدار و
 هابرقی، عدم رضایت از فضاي کابینت چنین سایر ملزومات از جمله تهویه، نبود فاضالب، نبود وسایل هم

از طرفی  .و سایر موارد دیگر جزو عواملی می باشند که باعث خستگی و فشار ذهنی در بانوان می شود
، رضایت از سینک، استفاده و کاربرد اپن آشپزخانه ، فضاي رد عواملی مانند اندازه آشپزخانهدیگر امکان دا

خانه که در بحث هم به این ، فرم و شکل آشپزن از آشپزخانه، رضایت از رنگ تایل کفکابینت، دید نشیم
  . موارد پرداخته می شود، تأثیر گذار باشد

د، بلکه خستگی گزارش شده توسط بانوان ممکن است ناشی از انجام کار هاي فیزیکی در آشپزخانه نباش
، هاي فیزیکی آشپزخانهشد به عبارتی دیگر وقتی ویژگیشناسی باهاي زیباییبه علت نارضایتی از جنبه

بنابراین . بخش ارزیابی شود، امکان دارد کار کردن در آن آشپزخانه خسته کننده گزارش شودنارضایت 
  .هاي فیزیکی آشپزخانه با خستگی ارتباط داشته باشدرود ویژگیبر این قرار دادیم که احتمال می فرض را

بانوان خانه هاي فیزیکی آشپزخانه با خستگی گزارش شده توسط هدف پژوهش تعیین ارتباط بین ویژگی
مقدار نور در آشپزخانه، فشار آب، وجود  عوامل فیزیکی بررسی شده شامل اندازه آشپزخانه،. دار است

، رضایت از تایل کف و دیوار، فاضالب، داشتن لوازم برقی، اندازه و فضاي کابینت، اندازه و کیفیت سینک
 .  مورد بررسی قرار گرفتتحقیق ز طرف آشپزخانه در این امکان نمایش وسایل لوکس و دید نشیمن ا

  نوع مطالعه، روش و نحوه اجراي تحقیق 
وصیفی و تبیینی، ت روش تحقیق موردي سه استراتژيدر . باشدروش پژوهش حاضر تحقیق موردي  می

اصول و مباحث نظري در  ،هااستراتژي تبیینی، به بازشناسی و بیان دیدگاه در .اکتشافی به کاررفته است
ي توصیفی، واقعیات موجود در استراتژ. شودمعه شناسانه و فرهنگی پرداخته میرویکردهاي جا ،این زمینه
ري و در نهایت از اطالعات جمع آوشود د با نمود کالبد معماري توصیف میهاي موجوواقعیت موضوع و

به کشف  استراتژي اکتشافی،. فیلم، نتایج عینی استنتاج می شود، نقشه ، عکس و شده از طریق کروکی
هاي مبهم و مجهول موضوع در دو زمینه مباحث نظري و کاربرد عملی همان مباحث در طراحی جنبه

  .معماري آشپزخانه و نقش آن در میزان خستگی بانوان می بردازد
   ها ابزار گردآوري داده

طریق تهیه ز لذا اطالعات مورد نیاز در این پژوهش ا ،جا که ابزار تحقیق تابع روش تحقیق استاز آن
طور کلی ابزارهاي مورد استفاده براي ه ب. اسناد و مدارك مکتوب، مشاهده و مصاحبه صورت می گیرد

  : پژوهش به عبارت زیر بیان می شود این
، ، مصاحبه)برداشت در محل+ آرشیو (هاي معماري به روز شده  ، تهیه نقشهفیش برداري، تهیه عکس

  .)اوره دانش آموخته رشته روانشناسیمشبه صورت محقق ساخته با (پرسشنامه 
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  ها  ه نمونه گیري و شیوه تجزیه و تحلیل داد  جامعه آماري، حجم نمونه، روش 
  .چهار تیپ پالن آشپزخانه در معماري آشپزخانه هاي مجتمع مسکونی آسمان تبریز •
در هر  نفر 70به تفکیک (هاي مجتمع مسکونی آسمان تبریز نفر از بانوان ساکن در بلوك 210 •

  )گروه
زنان بودند که میانگین سنی آنان نمونه مطالعه حاضر . اي استروش نمونه گیري تصادفی خوشه •

اي انتخاب به گونه روزه 30تصادفی در یک دوره  این افراد به طور. سال بود 45-35در حدود 
ه روي آن اجرا نفر که از ساختمان خارج می شد،  نفر آخر انتخاب شده و پرسشنام 5شدند که از هر 

هاي فیزیکی و معماري ، ویژگیاستفاده از پرسشنامه محقق ساخته اطالعات استخراج شده با. شد
 .آشپزخانه و پرسشنامۀ خستگی اجرا شد

ویژگی فیزیکی آشپزخانه با ارتباط  متغیرهاي مختلف بین  روش ضریب همبستگی براي تعیین •
سپس با استفاده از تحلیل رگرسیون، سهم و  شدشده توسط بانوان به کار گرفته خستگی گزارش 

 .  ها در پیش بینی خستگی تعیین شدنسبی هر یک از متغیر
 

  تعریف عملیاتی متغیر ها    
. جنبه از خستگی را می سنجد 4سؤال است و  11مقیاس خستگی آیووا داراي :  خستگیپرسشنامه 

  . شودنمره گذاري می) شدیدا←5 و اصال ←1(اي لیکرت نقطه 5سؤال با استفاده از مقیاس  هر
در پژوهش حاضر فقط از . بیانگر خستگی شدید است 40بیانگر خستگی و نمره باالي  30نمره باالي 

 درجه هم. باشداي ویژگی روان سنجی قابل قبول میاین مقیاس دار. نمرة کل این پرسشنامه استفاده شد
  .تگزارش شده اس  % 81) آلفاي کرنباخ(سانی درونی 

فیزیکی آشپزخانه یک  مقیاس ویژگی:  پرسشنامه ویژگی فیزیکی و معماري آشپزخانه
نفر از ساکنان مجتمع مسکونی اجرا شد و پس از  100پرسشنامه محقق ساخته است که در ابتدا روي 

یی آن ، روي کل نمونه مورد مطالعه اجرا گردید که میزان اعتبار و پایاب اعتماد از درجه اعتبار یابی آنکس
  .گزارش شد%  75

    اهمیت و جایگاه آشپزخانه
اي براي  هاي ایرانی اهمیت ویژهترین فضاي داخل منزل آشپزخانه است، به خصوص خانم جذاب     

این  پز، صرف غذا نیز در و  کشورهاي دیگر دنیا به غیر از پخت اکثر در. ل هستندآشپزخانه منزل خود قائ
ها زمانی به کنجی تاریک و دور افتاده در پشت خانه تنزل یافته بود، آشپزخانه. گیرد فضا صورت می

ارزش  . )43: 1388شارلوت، (  اکنون آشپزخانه بخشی از مرکز خانه است، مکانی از سر زندگی و نور
به . دهد ها تحت تأثیر قرار می واالي غذا به عنوان منشاء تغذیه، طراحی آشپزخانه را در بسیاري از جنبه
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شده است، طراحی آشپزخانه دگرگون شده تا معاشرت  زتر و با هاي زندگی، غیر رسمی که شیوه ایندلیل 
لذا شهرت این مکان ویژه،  - آشپزي دیگر فعالیتی انفرادي نیست، بلکه کاري گروهی است. را ترویج کند

توانند  ها می زخانهآشپ. آورد سازي غذا و گفتگو گرد هم می  مکان مالقاتی است که افراد را براي آماده
ها  ترین استفاده را از عناصر بسیار کاربردي آشپزخانهها و طراحان داخلی، که بیش براي آرشیتکت

  .)84: 1384ی، افشار شفائ( انگیزترین مکان خانه باشند   برند، هیجان می

  طراحی داخلی و روانشناسی رنگ
ها به صورت ل انکار برخوردارند، آنبي غیر قاها در محیط و فضاهاي پیرامون ما از واقعیت و نمود رنگ

ند و با نور منعکس شده از سطح اشیا توسط بینایی امواد رنگین خالص، تیره، روشن و خاکستري موجود
بنابراین، بخشی از . گذارند شوند و به روي سلسله عصبی، ذهنیت و روان آدمی تأثیر می انسان درك می
قدرت «توان به عنوان  و شخصیت مستقل هر رنگ است که از آن می ها مربوط به نمود تأثیرگذاري رنگ
هنرمندان، فالسفه، . بخشی دیگر مربوط به وضعیت ذهنی و روانی افراد است. نام برد» بیان زبان رنگ

امروزه حتی با نوع . انده تاثیرات رنگ بر روي انسان گفتهسخنان بسیاري راجع ب ، محققان  و روانشناسان
خصیت افراد تا حدود زیادي توان به خصوصیات روانی و ش هاي مشخص، می ستفاده از رنگانتخاب و ا

  .)89: 1381صدر، (پی برد 
کند، رنگ در فضاهاي داخلی، یک ضرورت است، انسان در هر فرهنگ، ملیت و تاریخی که زندگی می

پوشاند و جذابیت  را میاي از رنگ همه چیز  الیه .اي از اعمال و امیالش در غالب رفتارهاست آمیخته
در رنگ . شمار است رفتار رنگ در انجام کارهاي مختلف بی. پردازد تزئینی دارد که به حفظ عالیق می

  )26: 1387، لینچ(همه جا خود را تحمیل می کند 
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  اهمیت رنگ و ترکیب آنها در محیط آشپزخانه. 1نگاره 

  2فصلنامه هنر و معماري شماره : منبع 
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  اهمیت و کاربرد رنگ در محیط آشپزخانه. 2نگاره 
  3هنر و معماري شماره  فصلنامه: منبع 

  کاربرد نور در معماري آشپزخانه
لذا هرچه  .شود هاي ایرانی در آشپزخانه صرف می در منزل براي خانواده ترین اوقاتجایی که بیش از آن

البته نور طبیعی . تر است و هم در روحیه افراد تأثیر بهتري دارد تر باشد، هم جذاب محیط پرنورتر و روشن
به مراتب زیباتر از نور مصنوعی است و با وجود قوانین فعلی شهرسازي که آشپزخانه باید حتما از نور 

هاي جدید هم در  کرکره. را از آن برد ترین استفاده ممکنمستقیم برخوردار باشد، بهتر است که بیش
باشند، مانند فلز، چوب و حتی  هاي متنوع میهاي مختلف و هم از جنسهاي مختلف، هم در رنگطرح
در . گردد تا از تمام محیط شیشه خور پنجره نور بتابد ها موجب می استفاده از این نوع کرکره. پارچه

پوشاند بلکه  می از پنجره را کامال% 35ها بیش از شد نه تنصورتی که اگر پوشش پنجره از طریق پرده با
هاي  که با استفاده از کرکره خوانی پارچه با فلز، شیشه و حتی چوب مقداري مشکل است، ضمن آن هم

 طبیعی را به داخل و دید داخل به بیرون را به اندازه متناسب کنترل نمود توان مقدار نور جدید می
، باشد ه نور را به سرتاسر اتاق میخانه با لوستر تکی کآشپزتر کردن  براي صمیمی .)113: 1388شارلوت، (

در شکل، نورپردازي به سمت باال از طریق . شود چند منبع روشنایی غیر مستقیم نصببهتر است 
 .دهد تا روشنایی غیر مستقیم و فراگیر را ایجاد کند تري میدار شیب بیش به سقف زاویه ها،دیوارکوب

  .)82: 1385ري، جف(
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  اهمیت و کاربرد نور در محیط آشپزخانه. 3نگاره 
  3فصلنامه هنر و معماري شماره : منبع 

  مجتمع مسکونی آسمان تبریز
ترین مصالح هاي زندگی امروز، با استفاده از مرغوبمعماري داخلی زیبا و مدرن و متناسب با نیازمندي

اتی و سازه مقاوم در مقابل زلزله و رعایت مقررات ملی ساختمان و ، تأسیساتی و تجهیزساختمانی
  .هاي مجتمع مسکونی آسمان تبریز می باشداستانداردهاي معتبر در طراحی و اجرا از ویژگی

  
  

      
  
  
  
 
  

  نماي سایت مسکونی آسمان تبریز. 4نگاره 
  1389عکس از نگارندگان  خرداد 

  واحد هاي انتخابی براي مطالعه 
انتخاب  تیپ از واحدهاي مجتمع مسکونی آسمان تبریز به صورت تصادفی از بین واحدها 4ي مطالعه، برا

 .هاي متفاوت توسط تیم تحقیقاتی بررسی شدها چندین بار از زوایا و دیدآشپزخانه این واحد. شدند
  .توزیع شد نفر 200با جامعه آماري ) صرفا بانوان(ها پرسشنامۀ طرح شده در بین ساکنان تمام برج

  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


Arc
hive

 of
 S

ID

www.SID.ir

 1389پاییز   –شماره نهم  –زن و مطالعات خانواده                                                                      142

  نتایج
نتایج به دست آمده از تحلیل آنوا مشخص کرد که ویژگی هاي فیزیکی آشپزخانه در ایجاد خستگی تأثیر 

، این نتایج به ارتباط معنی داري با خستگی داشتهاي بیان شده توسط بانوان که بر اساس گزارش. دارد
، رضایت از فضاي موجود در )54.1( سینک، رضایت از )61.6(مواقع کار در آشپزخانه در شب . دست آمد
اپن آشپزخانه به عنوان نمایش وسایل لوکس  ، استفاده از)51.1( اندازه آشپزخانه رضایت از) %57( کابینت

، رضایت از محل قرارگیري لوازم )55.5(رضایت از رنگ کف ) 54.5(آشپزخانه  ، دید نشیمن از)52.4(
  . بیان شد) %68(آشپزخانه  ، رضایت از فرم و شکل)57.1(آشپزخانه 

  میانگین و انحراف معیار ویژگیهاي فیزیکی آشپزخانه. 1جدول شماره 
  

  
 
  
  
  
  
  
  
  

خستگی ارتباط دارد به با توجه به جدول میانگین و انحراف معیار ویژگی فیزیکی آشپزخانه که با میزان 
، 1.38(، )12.28، 5.24(، )1.24،  43(، )1.40، 49(، )1.58،  49(، )1.50، . 70(، )1.84، . 86(ترتیب 

  .می باشد) 2.18، 1.11(، )2.94، 1.11(، )7.74
هاي ادراك شده آشپزخانه یین سهم نسبی هر یک از این ویژگینتایج تحلیل رگرسیون براي تع         

کان نمایش لوازم لوکس در در پیش بینی خستگی نشان داد که فقط دید اتاق نشیمن از آشپزخانه و ام
  .واریانس خستگی را پیش بینی کند  درصد 4.5و  12.5 آشپزخانه توانست به ترتیب 

به صورتی غیر ) برم لذت می - راضی هستم - احساسی ندارم(ها  سه جنبۀ مطرح شده در پرسش نامه
ه جهت استفاده روزمره از ب. شناسی محیطی و تأثیر برکاربر، تعیین و تدوین شده است مستقیم از نظر روان

صد قابل توجهی از بانوان نمونۀ  محیط آشپزخانه و ایجاد حس روزمرگی و تکراري شدن فضا، در
از این بیان و . اند که نظر و احساس خاصی نسبت به معماري آشپزخانه ندارند ابراز نموده) 27(%مطالعاتی 
ضایت نسبی از طراحی و اجراي فضاي حتی ر) 27(%همین درصد . توان چنین برداشت کرد آمار می

    انحراف معیار میانگین
  مواقع کار در آشپزخانه 70/0 50/1
 رضایت از سینک 86/0 84/1

  فضاي کابینت 49/0 58/1
  متراژ آشپزخانه 24/5 28/12
 موارد استفاده از اپن 11/1 94/2

  دید نشیمن از آشپزخانه 49/0 40/1
  رنگ تایل کف 43/0 24/1
  محل قرار گیري وسایل آشپزخانه 38/1 74/7
  فرم آشپزخانه 11/1 18/2

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


Arc
hive

 of
 S

ID

www.SID.ir

   143                                ...مقایسه نوع و میزان پرخاشگري در میان نوجوانان در

) 52(%بیش از نصف پاسخ گویان به پرسش نامه . کنند، ندارند اي  را که در آن کار می معماري آشپزخانه
  .اند ابراز خوشنودي نموده...) آشپزي و (، از کلیات فضاي آشپزي و کار مندي نموده احساس رضایت

مندي داشته و در سطح  زخانه حسی باالتر از حس رضایتنامه از کار در آشپ پاسخگویان به پرسش %19
ها به این  با بررسی دوبارة پرسش نامه و تطبیق پاسخ. اند از کار در آشپزخانه نموده» لذت«باالتر ابراز 
ایم که محل قرارگیري پالن آشپزخانه در پالن کل واحد، داشتن دید و منظره به لندسکیپ  نتیجه رسیده

هاي ظریف و متفکرانه اندازه مثلث کار مناسب  پردازي نور -سکونی آسمان تبریزطراحی شدة مجتمع م
تأثیر به سزایی در احساس لذت از فضاي آشپزخانه را  .البته در تمام واحدها یکسان نیستآشپزخانه که 

  .دارد
ازي اند بقیه از سایه% 44. دانند ها نور فضاي باالي سینک را به هنگام شستشو کافی میخانم% 51

چرا که در تمام . و یا کاربري شب، عدم رضایت دارند) شب(خودشان به هنگام شستشوي ظروف شام 
  .)1نمودار (کند  مواره سایه تولید میها چراغ سقفی وسط فضا ه آشپزخانه

  

  

  

  

  )درصد: واحد اعداد( توزیع فراوانی و نور آشپزخانه : 1نمودار
  

کاري شده و قدرت نفوذ   با پشت عایق  شش دیوارهاي آشپزخانههاي سرامیکی جهت پو کاشی یا تایل     
ها قابل رؤیت است با توجه به هاي کفی و دیواري بیش از سایر قسمت کم در فاصله بین کابینت

هایی با رنگ روشن استفاده شده است که این  ها از کاشی کل آشپزخانه% 64هاي انجام شده در  بررسی
هایی حالت خنثی  چنین رنگالزاما . باشد می  سازي آشپزخانه  ها و رنگ کف امر متناسب با رنگ کابینت

رنگ کف  .باشند تر می ها هماهنگ و کابینت  هاي روشن لوازم آشپزخانه بندي تنالیته ، با رنگداشته
سازي   متناسب با رنگ کف هاست و یا هم رنگ و یا هم رنگ و متناسب با رنگ کابینت آشپزخانه معموال

% 42(ها  در یک مقایسه موردي بین جدول ترکیب رنگی کابینت. هاي خانه استبقیه قسمت سالن و
هم دیده   سازي آشپزخانه  همان نسبت بین تنالیته رنگی کف تقریبا) تنالیته تیره% 58روشن و تنالیته 

یا ... ي و پز به هنگام کار با اجاق خوراك  ها به جهت چرب بودن فضاي آشپزخانه در آشپزخانه. شود می
، نیاز  کف آشپزخانه شیدن آب و روغن به اطراف و خصوصاشستشوي مواد غذایی و ظروف در سینک و پا
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د، لک و چربی تر باش تیره  هرچقدر رنگ کف آشپزخانه. ها استبه نگهداري و شستشو بیش از سایر مکان
  .)2نمودار (آید  کمتر به چشم می

  
  
  
  
  
  
  

  

  
  )درصد: واحد اعداد(رنگ کف آشپزخانه  اوانی وتوزیع فر :2نمودار

اندازه آشپزخانه را متوسط %  60شود که بانوان مطالعه حاضر مشخص می 3تفاده از نمودار شماره با اس
  )3نمودار ( گزارش می کنند

  

  
    

  
  

    
  )درصد: واحد اعداد ( توزیع فراوانی و اندازه آشپزخانه  : 3نمودار

که به ترتیب خطی و موازي است،  2و شماره  1فرم آشپزخانه شماره نشان می دهد که  4نمودار شماره 
  .بیشترین درصد را به خود اختصاص دادند
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  )درصد: واحد اعداد( یع فراوانی و فرم و شکل آشپزخانهتوز :4نمودار
 

ایش وسایل لوکس نمانه به همراه اپن آشپزخانه براي دید نشیمن از آشپزخ ،دهدنشان می 5نمودار شماره 
  ترین پیش بینی را براي خستگی عنوان می کند به این ترتیبکه در نتایج تحلیل رگرسیون هم بیش

  .می باشد
  
  
  
 
 
 
  
  
  

  )درصد: واحد اعداد (توزیع فراوانی و دید نشیمن از آشپزخانه  :5نمودار

  گیري بحث و نتیجه
مانند اندازه آشپزخانه، اندازه سینک، اندازه  مل فیزیکیدهد که اگر چه برخی عوانتایج نشان می     

کابینت،  ، رضایت ازا عوامل دیگري مثل رضایت از سینک، امکابینت، با میزان خستگی مرتبط است
، منظره دید از آشپزخانه به اتاق نشیمن و پذیرایی و امکان نمایش وسایل و رضایت از رنگ تایل کف
، بر خالف چیزي دهدا نشان میهاین یافته. ارتباط مستقیم داردانه با خستگی لوازم لوکس در این آشپزخ

اندازه  اما. رفت نور و رنگ، وجود فاضالب و فشار آب تأثیر گذار نبود و همبستگی نداشتکه انتظار می
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، رضایت از دید نشیمن از آشپزخانه ع استفاده از اپن، اندازه کابینت، نوآشپزخانه، رضایت از سینک
هاي ایرانی در آشپزخانه صرف  در منزل براي خانواده ترین اوقاتجایی که بیش از آن. تتأثیرگذار اس

روانی بانوان مطابقت داشته  شود لذا هرچه محیط آشپزخانه از لحاظ ابعاد فیزیکی با شرایط روحی و می
آل آدمی  ن آن به ایدهالبته هرچه آشپزخانه و دکوراسیو .، روحیه توأم با نشاط را خواهند داشتباشد

چه که  یک  رنگ، نور، لوازم مورد استفاده و هر آن. ، طبیعتا تأثیر فراوانی خواهد داشتنزدیک باشد
 .، کامل باشد احساس رضایت فرد را جلب می کنداردآشپزخانه  نیاز د

 تقدیر و تشکر
ن که با بودجه این مقاله از طرح تحقیقاتی با عنوان رابطه بین معماري داخلی آشپزخانه و خستگی بانوا

  .سالمی واحد تبریز به انجام رسیده، استخراج شده استپژوهشی و حمایت مالی دانشگاه آزاد ا
 

  منابع 
احمدي، محمد باقر، فصلنامه هنر و  :، ترجمهآشپزخانه هاي حرفه اي).1385.(آلسوب، بروس
 . ، تهران2شماره  معماري

،  طراحی آشپزخانه هاي امروزي سبک ها و شیوه هاي). 1384. (افشار شفائی، مهرداد
 . انتشارات همراز ، تهران

محمد رضا شاهی ، انتشارات یزدا،  :، ترجمه طراحی آشپزخانه). 1388.(بادن پاول، شارلوت
 .تهران

 .، انتشارات آثار اندیشه، تهرانمعماري رنگ و انسان). 1381.(سید صدر، ابوالقاسم

مالمد، انتشارات اسکار ، چاپ هفتم، .ن.ر :، ترجمه اطالعات معماري ). 1374.(نویفرت، ارنست
  . تهران
فرید عابدین شیرازي ، نشر هنر معماري قرن ، چاپ  :، ترجمه رنگ مدرن).  1387. (لینچ ، سارا

 .دوم، تهران

صالحی، بهرام،  : ، ترجمهاي زیبا براي فضاهاي کوچک آشپزخانه). 1385. (مایس، پیرفون 
 .هرانت، فصلنامه هنر و معماري
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عابدین شیرازي، فرید، فصلنامه هنر و : ، ترجمه آشپزخانه هاي معاصر). 1385. (مردیت، کارل
 .، تهران1شماره . معماري

علیزاده، حسین، فصلنامه هنر و : ، ترجمهطراحی فضاي آشپزخانه). 1385. (مردیت، کارل
 .، تهران3شماره . معماري
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