




اولیـن دستاوردها  معمـوال برای انســان ها  ارزشـمند هستند.
اولیــن کتابــم را تقدیــم می کنــم بــه »پــدر« فــداکار، مهربــان 
و عزیــز تــر از جانــم. کســی کــه مســیر حرکــت علمــی را بــرای 

مــن همــوار ســاخت.





پیش گفتار

کمبــود منابــع پیرامــون موضــوع طراحــی داخلــی در ایــران مبحثــی تکــراری و قابــل تامــل در 
تمامــی محافــل علمــی و تخصصــی اســت. اســاتید و مدرســین در فضاهــای آموزشــی تــاش 
ــا ایــن کمبود هــا را جبــران نماینــد، امــا نیــاز تولیــد محتــوای مکتــوب کمــاکان  می کننــد ت
وجــود دارد. گســتردگی موضوعــات طراحــی داخلــی ایجــاب می کنــد هــر موضــوع بــه صــورت 
جداگانــه و مبســوط تحلیــل و بررســی شــود. یکی از قســمت های مهــم فضای داخلی مســکونی 
آشــپزخانه اســت. کتــاب »طراحــی آشــپزخانه« اجــزای  مختلــف ایــن فضا را بــه صــورت گام به 
گام بررســی کــرده اســت و عــاوه بــر شــرح قواعــد و ضوابــط، راه حــل هایــی بــرای طراحــی هــر 
قســمت ارائــه داده اســت. راه حل هــای کامــا کاربــردی و اجرایــی کــه می توانــد ذهــن طــراح 

را بــرای خاقیــت بیشــتر وســعت بخشــد.
ــد  ــا مختصــر و مفی ــپزخانه کام ــای طراحــی آش ــن چالش ه ــی تری ــه اصل ــاب ب ــاختار کت س
پرداختــه اســت. تکنیــک هــا و روش هــا بــرای درک بهتــر مخاطــب بــه صــورت مصــور ارائــه 
شــده اســت. انتخــاب موضــوع طراحــی آشــپزخانه بــه عنــوان اولیــن کتــاب مولــف بــا توجــه بــه 
نیــاز بیشــتر طراحــان داخلــی حــال حاضــر کشــور و همینطــور فقــدان منبــع فارســی مســتقل 
در ایــن موضــوع بــوده اســت. تدویــن کتــاب براســاس اســتفاده نیــاز دو گــروه مخاطــب صــورت 
ــا مطالعــه قســمت های مختلــف کتــاب می تواننــد  گرفتــه، مخاطــب اول، عمــوم مــردم کــه ب
تغییراتــی در فضــای آشــپزخانه داشــته باشــند و مخاطــب دوم و اصلــی کتاب جامعــه طراحان و 
مجریــان فعــال در ایــن عرصــه می باشــند .امیــدوارم پرداختــن بــه ایــن دســته موضوعــات مــورد 
اســتقبال فعــاالن و عاقــه منــدان رشــته طراحــی داخلــی و طراحــی تخصصــی آشــپزخانه قــرار 
گیــرد. الزم می دانــم از همــکاری آقایــان، احمــد گوشــکی، مصطفــی ماهوتــی، رامیــن مشــهد 
خــواه، امیــد دوســت محمــدی، رضــا حســن زاده، محمــد ســرور و خانــم هــا مریــم صادقــی و 
بهــاره فراتــی کــه مــن را درگــرد آوری ایــن مجموعــه یــاری رســاندند کمــال تشــکر و ســپاس 

گــزاری را داشــته باشــم.

ایمان گوشکی
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مقدمه

ــروزه  ــت. ام ــرده اس ــدا ک ــری پی ــوی دیگ ــگ و ب ــر رن ــال های اخی ــپزخانه در س ــی آش طراح
دیگــر کارفرمایــان بــه توضیــح شــفاهی مجریــان و پیمانــکاران یــا انتخــاب طــرح از ژورنال هــای 
مختلــف قانــع نمی شــوند و بایــد طــرح خــود را بــه صــورت کامــا شــبیه ســازی شــده و واقعــی 
بــه صــورت یــک عکــس مشــاهده نماینــد. پیمــان کاران بــه راحتــی نمی تواننــد طرح هایــی کــه 
بارهــا و بارهــا اجــرا کرده انــد را بــه کارفرمــا ارائــه دهنــد، ســلیقه عمومــی مخاطبیــن ارتقــا یافته 
اســت و همــه انتظــار طــرح منحصــر بــه فــرد دارنــد. دوره طراحــی ســنتی آشــپزخانه گذشــته 
اســت، آشــپزخانه دیگــر صرفــا فضایــی بــرای پخــت و پــز نیســت بلکــه فضایــی بــرای تعامــات 
اجتماعــی خانــواده هــا محســوب می شــود. اطاعــات قدیمــی دیگــر کافــی نیســت و ممکــن 
اســت نتوانــد پاســخ گــوی نیازهــای امــروز باشــد، امــروزه طراحــان بایــد کامــا به همــه مباحث 
مرتبــط مســلط باشــند. مباحثــی چون آشــنایی بــا  لــوازم آشــپزخانه، نور پــردازی، ســازماندهی 

فضــا، مــواد و مصالــح و ... .
ــروز وجــود  ــا کــرد کــه طــرح هــای آشــپزخانه هایی کــه ام ــی ادع ــه راحت ــوان ب ــاً نمی ت قطع
دارد پیــش از ایــن وجــود نداشــته اســت، امــا بدیهــی اســت کــه تغییــرات آشــپزخانه بــا توجــه 
بــه ورود تکنولــوژی و فنــاوری، مفاهیمــی جدیــد بــه لحــاظ طراحــی و اجــرا بــه وجــود آورده 
اســت. در آموزش هایــی کــه امــروزه در اغلــب فضاهــای آموزشــی ، آکادمیــک و حرفه ایــی داده 
ــه نیاز هــای انســان و مبانــی طراحــی اصولــی  می شــود کمتــر بــه جنبــه هــای پاســخ دادن ب
پرداختــه می شــود. حــال آنکــه تکــرار دانســته ها جــای خــود را بــه راهکارهــای نویــن و ایــده 
ــرای  ــی ب ــی راهکارهای ــاب معرف ــن کت ــد ای ــا از تولی ــد داده اســت. هــدف م پردازی هــای جدی
شــناخت اجــزا ، پیچیدگــی هــای عملکــردی و ســازماندهی مناســب فضــای آشــپزخانه مبتنــی 

بــر منابــع علمــی اســت.


