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پيشگفتار
اين كتاب جلد دوم از مجموعه طراحى و چيدمان مى باشد كه جلد اول آن به نام طراحى و چيدمان حمام در زمستان 1392 
منتشر شد. همان طور كه در مقدمه كتاب اول ذكر شد، ايده اصلى تأليف اين مجموعه كتاب را شادروان دكتر سيروس اوصياء 
در سال 1383 پيشنهاد كرد كه در ابتدا قرار بود فقط در يك جلد تحت عنوان حمام و آشپزخانه تأليف شود كه متأسفانه 

به دليل فوت ايشان در سال 1384 پروژه اين كتاب در همان مراحل ابتدايى ناتمام ماند.
زمانى كه اين جانب تصميم گرفتم تا بعد از سال ها كسب تجربه، كار ايشان را ادامه دهم با توجه به تغييراتى اساسى كه 
در ساختار اوليه كتاب انجام شد و به دليل اضافه شدن حجم زيادى از  مطالب و جزئيات، بهتر ديدم تا مطالب  مربوط به حمام 
و آشپزخانه را جداگانه و در دو كتاب آماده كنم تا مطالب مربوط به حمام و آشپزخانه را كامل تر و با ذكر جزئيات بيشتر ارائه 

كنم. بنابراين اكنون كتاب دوم با عنوان طراحى و چيدمان آشپزخانه در اختيار شما مى باشد. 
امروزه زندگى پر جنب و جوش و خانواده هايى كه زن و شوهر هر دو شاغل هستند به صورت معمول در آمده و ديگر 
استثناء محسوب نمى شود و زمان براى برقرارى روابط اجتماعى، آسايش و استراحت كردن با دوستان و خانواده كمياب شده 

است. 
خوشبختانه هنوز خوردن يكى از ملزومات و لذت هاى حيات محسوب مى شود و آشپزى كردن، افراد خانواده را دور هم 
جمع مى كند. كودكان گاهى تكاليف خويش را حين آماده شدن شام انجام مى دهند و مهمان ها در تهيه ساالد و آماده كردن 
ميز شام به صاحب خانه كمك مى كنند و آشپزخانه تبديل به محفلى براى نزديكى بيشتر مى شود. با توجه به نكات اشاره شده، 

امروزه از آشپزخانه به عنوان قلب خانه نام برده مى شود. 
در طراحى يك آشپزخانه ايده ال مهم نيست كه فضاى آن به چه شكلى طراحى شود، بلكه آنچه اهميت دارد اين است 

كه اين مكان مطابق با نيازها و سبك زندگى شما طراحى شود. 
ما در اين كتاب كوشيديم تا اطالعات مفيد و خالصه اى درباره آشپزخانه و تجهيزات اصلى آن ارائه كنيم و در كنار آن 
شما را با انواع آشپزخانه و طراحى آن آشنا كنيم. آنچه كه واضح است نوشتن درباره آشپزخانه خيلى وسيع تر از آن چيزى 
است كه در اين كتاب آمده است، اما آن چيزى كه مد نظر بوده كتابى ساده و قابل فهم براى تمام اقشار جامعه بوده است 
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و پر واضح  است براى رسيدن به اين مقصود مجبور هستيم تا بسيارى از اطالعات فنى و تخصصى را ناديده بگيريم. اين 

كتاب براى تمام افرادى كه عالقمند به دانستن اطالعاتى درباره آشپزخانه مى باشند مى تواند مرجعى مناسب و مفيد باشد .
صحبت درباره آشپزخانه بدون دانستن تاريخچه اى از آن كامًال بى معنى مى باشد، پس در ابتدا به تاريخچه اى مختصر 
از پيدايش و تحول آشپزخانه اشاره مى شود، سپس اطالعاتى فنى درباره آشپزخانه، اندازه هاى استاندارد آن و روش رسم 
پالن ارائه شده و در ادامه انواع طرح هاى آشپزخانه، كاشى و سراميك و چيدمان آن و لوازم و تجهيزات وابسته به آشپزخانه 

گردآورى شده است.
اين كتاب قطعًا داراى كاستى ها و نواقص بسيارى مى باشد كه سعى خواهيم كرد در چاپ هاى بعدى با استفاده از نظرات 
و پيشنهادات تمامى عزيزان در برطرف كردن آن ها و تكميل آن اقدام نماييم. شما عزيزان مى توانيد پيشنهادات و نظرات خود 
و يا اگر اطالعات كامل ترى در اين زمينه در اختيار داريد به پست الكترونيكى نگارنده (                                           ) 

ارسال كنيد تا در چاپ هاى بعد با ذكر نام شما و منبع مورد استفاده در كتاب ارائه شود. 
در انتها الزم است از تمامى كسانى كه در آماده سازى و چاپ اين كتاب كمك و همكارى نمودند سپاسگزارى كنم. جناب 
آقاى دكتر ايرج اوصياء مديرعامل و رئيس هيئت مديره شركت كاشى سمنان كه همواره مشوق من در كارهاى فرهنگى 
بوده و حامى مالى چاپ اين كتاب مى باشد. جناب آقاى مهندس عليرضا قائمى كه از تجارب ايشان استفاده شد. جناب آقاى 
محسن على نژاد قمى و همكارانشان در نشر رسانش نوين كه بار اصلى ويرايش، صفحه آرايي و چاپ كتاب بر دوش آنها بوده 
است. جناب آقاى مصطفى زرگرنيا كه در بخش مربوط به كابينت و ملزومات آشپزخانه از تجارب ايشان استفاده شده است.  
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