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 مکان و چیدمان آشپزخانه مدرن و شیک راهنمای

به موارد زیادی بستگی داشته که از فردی به فرد دیگر متفاوت است.  آشپزخانه چیدمان

هایی که میخواهید در آن انجام دهید، جزو توجه به نوع استفاده از آشپزخانه و فعالیت

 .گیرند مهمترین مواردی بوده که باید در چیدمان اصولی آشپزخانه مدنظر قرار

های مختلف خواهید از آن جهت فعالیتدیدگاه شما درباره مکان آشپزخانه و فضایی که می

 .استفاده نمایید، نقش مهمی در طراحی این قسمت از خانه دارد

خواهید از تلویزیون در فضای آشپزخانه استفاده نمایید یا تمایل دارید به عنوان مثال، آیا می

های آشپزی اختصاص دهید؟ این سواالت به شما ه انجام فعالیتفضای آشپزخانه را تنها ب

گیری کمک خواهند کرد تا درباره تعیین مکان و چیدمان اصولی آشپزخانه خود تصمیم

 .نمایید

 امروز مدرن دنیای در آشپزخانه چیدمان نکات با آشنایی و ها ایده مطالعه: پیشنهاد

 بهترین مکان برای چیدمان آشپزخانه ایرانی 

دسته از افرادی که به فکر ساختن خانه جدید یا بازسازی خانه قدیمی خود هستند، برای آن

 .تعیین مکان آشپزخانه از مهمترین مواردی است که باید مورد بررسی قرار گیرد

بسیار تاثیرگذار باشد. نکات مهمی در این  آشپزخانه چیدمان تواند درزیرا این مورد می

اید به آنها توجه نمایید. در ادامه به مهمترین این نکات اشاره شده زمینه وجود داشته که ب

 :است

توجه کنید که فضا نباید به مانند اتاق با  آشپزخانه چیدمان جهت تعیین مکان برای .1

های قدیمی را به خاطر داشته چهار دیوار کامال بسته باشد. اگر سبک آشپزخانه

بود. در دکوراسیون مدرن آشپزخانه باید  باشید، طراحی آنها به مانند یک اتاق بسته

 .به این مورد مهم توجه نمود
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خود دارند. مورد مهمی  منزل طراحی ی نهان دربسیاری از افراد تمایل به آشپزخانه .2

 چیدمان نهان نباید توجه شما را از آشپزخانه چیدمان که باید بدانید، این است که

 .پذیرد، دور نگه داردصورت میاصلی که بیشتر تعامالت در آنجا  آشپزخانه

بهترین مکان برای آشپزخانه، جایی نزدیک به اتاق پذیرایی است. نزدیک بودن  .3

مکان آشپزخانه به اتاق پذیرایی یا هال باعث مراوده بیشتر شما با سایر اعضای 

های شود. از طرفی این امر، باعث افزایش انگیزه شما جهت انجام فعالیتخانواده می

 .شودیآشپزی م

ای بود که برای ماشین لباسشویی، اتاق های قدیمی به گونهآشپزخانه چیدمان .4

خواهید این سبک طراحی را در فضای شد. اگر میای مدنظر گرفته میجداگانه

آشپزخانه خود اجرایی نمایید، حتما برای ماشین لباسشویی، مکانی خارج از فضای 

 .آشپزخانه در نظر بگیرید

 ضاهای قابل استفاده در چیدمان آشپزخانه شیکگیری فاندازه 

 چیدمان پس از تعیین مکان، وقت آن است که فضاهای قابل استفاده در

گیری شوند. در این مرحله نیاز است که دست به کار شده و یک قلم و کاغذ اندازه آشپزخانه

 .بردارید

ید. گیری نمایلی، اندازهتوانید فضاهای قابل استفاده آشپزخانه را جهت چیدمان اصوسپس می

ترسیم طرح کلی آشپزخانه بر روی کاغذ جزو موارد مهمی است که باید مد نظر قرار 

 .گیرد

 تعیین فاصله بین دیوار اصلی با دیوار اپن در چیدمان آشپزخانه ایرانی ساده 

متر سانتی 121، حداقل آشپزخانه چیدمان بهترین فاصله بین دیوار اصلی با دیوار اپن در

 31توانید این اندازه را است. اگر با محدودیت فضا در آشپزخانه خود مواجه هستید، می

 .متر در نظر بگیریدسانتی
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 تعیین اندازه میز جزیره آشپزخانه 

 121تا  01شود، باید عرضی بین اندازه میز جزیره که به آن اپن آشپزخانه هم گفته می

توانید از میز جزیره به عنوان میز احتی میمتر داشته باشد. بدین صورت شما به رسانتی

 .های آشپزی استفاده نماییدکارتان جهت انجام فعالیت

 تعیین اندازه برای جای صندلی در چیدمان آشپزخانه ایرانی ساده 

به صورت اصولی باید در مورد اندازه عمق فضای در نظر گرفته  آشپزخانه چیدمان جهت

 41الی  31گیری نمایید. این اندازه را بهتر است بین شده به عنوان جای صندلی تصمیم

 .متر در نظر بگیریدسانتی

 تعیین اندازه ارتفاع صندلی آشپزخانه 

توانید با توجه به قد یمتر است. البته شما مسانتی 01ارتفاع صندلی اپن آشپزخانه، حدود 

 .متر بیشتر در نظر بگیریدسانتی 21تا  11اعضای خانواده، این اندازه را حدود 

متر باشند. در غیر اینصورت، هنگام میلی 56ها هم باید کمتر از ارتفاع کوسن صندلی

 .هایتان وارد خواهد شدنشستن فشار مضاعفی به ران

 خانهتعیین مکان اجاق گاز در چیدمان آشپز 

از جمله موارد مهمی است که باید مورد توجه  آشپزخانه چیدمان تعیین مکان اجاق گاز در

قرار گیرد. جهت چیدمان اصولی اجاق گاز در آشپزخانه، خالی گذاشتن اطراف آن به حدود 

 .باشدها ضروری میتر قابلمهجایی آسانمتر برای جابهسانتی 21

 تعیین اندازه کابینت های باالیی آشپزخانه 

متر باشند. همواره جهت سانتی 36های باالیی آشپزخانه باید دارای عمق استاندارد کابینت

های باالیی آشپزخانه، فاصله استانداردی را در نظر گرفته تا به راحتی گیری کابینتاندازه

 .بتوانید به وسایل درون کابینت دسترسی پیدا کنید
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 عیین اندازه طاقچه دوطرفه در آشپزخانهت 

های اگر در طراحی آشپزخانه شما، پنجره رو به بیرون وجود دارد باید اندازه طاقچه

 .بیرونی و داخلی را تعیین نمایید

توانید های داخلی و بیرونی با همدیگر تفاوت دارند. این اندازه را میزیرا اندازه طاقچه

 .متر در نظر بگیریدسانتی 61متر و برای طاقچه درونی یسانت 31برای طاقچه بیرونی، 

 تعیین اندازه کابینت های روی یخچال در چیدمان آشپزخانه 

متر باشد. البته این مورد به ارتفاع یخچال سانتی 51های روی یخچال باید حدود عمق کابینت

فزایش خواهد متر اسانتی 01ها تا شما هم بستگی داشته که در آن صورت، عمق کابینت

 .یافت

 تعیین اندازه کابینت های کناری یخچال 

های مشخصی باشند. در باید دارای اندازه آشپزخانه چیدمان تمامی عناصر به کار رفته در

 .دست یافت آشپزخانه چیدمان توان به بهترین طراحی درغیر اینصورت نمی

های کناری یخچال از مهمترین مواردی است که در چیدمان اصولی باید میزان عمق کابینت

خواهید برای آشپزخانه خود کابینت سفارش دهید، این در نظر گرفته شود. پس اگر می

 .متر در نظر بگیریدسانتی 06الی  01اندازه را چیزی بین 

 بازآشنایی با اصول مهم چیدمان آشپزخانه شیک در فضای 

 در فضای باز بهتر است نکات مهمی را مد نظر قرار دهید.  آشپزخانه چیدمان جهت

نحوه استفاده از فضا جزو فاکتورهای اصلی در چیدمان اصولی آشپزخانه به شمار 

 .رودمی

  در گام بعد، باید به سراغ وسایل آشپزخانه نظیر: یخچال، سینک، باربیکیو، مشعل

ام تهیه وسایل به تناسب آنها با نیازهای خود توجه بروید. البته به هنگ… ووک و

 .نمایید
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 خواهید آشپزخانه مورد نظرتان در فضای در گام بعدی، باید مشخص نمایید که آیا می

باز باشد یا در فضای سرپوشیده قرار گیرد؟ پاسخگویی به این سوال، تمامی ابهامات 

 .خص خواهد کردتان را مششما در زمینه طراحی آشپزخانه مورد عالقه

 توانید در هر مکانی آن را در فضای باز ایده جالبی است که می آشپزخانه چیدمان

های زیاد ندارید. اجرایی نمایید. جهت داشتن آشپزخانه رویایی، نیازی به خرج هزینه

تنها کافی است که با توجه به چند اصل ساده از چیدمان اصولی آشپزخانه خود نهایت 

 .لذت را ببرید

 


