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فصل 2

طراحی  کابینت آشپزخانه
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واحد یادگیری 2  

شایستگی طراحی کابینت آشپزخانه

آیا تا به حال پی برده اید

 چه عواملي را در طراحي كابينت آشپزخانه بايد در نظر گرفت؟
 در پالن آشپزخانه مثلث كار به چه معناست؟

 معموالً در اندازه برداري از ساختمان چه مواردي در نظر گرفته مي شود؟
 چند نوع چيدمان براي آشپزخانه مي توان در نظر گرفت؟

 نصب سينك در آشپزخانه چگونه انجام مي شود؟
 در نقشه كشي و طراحي، مواد اوليه مصرفي به چه صورت برآورد مي شود؟

  طراحي براي كابينت آشپزخانه از اندازه برداري از محل آغاز مي شود. يعني ابتدا پالن كابينت طراحي شده و سپس 
نقشه سه بعدي آن ترسيم  مي شود. پس از بررسي و تحليل طرح  و نقشه نهايي تأييد شده و رفع اشكاالت الزامات 

اجرايي مربوط به ساخت كابينت نيز بايد در نظر گرفته شود.

استاندارد  عملکرد

پس از اتمام اين واحد يادگيری هنرجويان قادر خواهند بود كه انواع پالن و چيدمان هاي مختلف آشپزخانه را  
به كمك نرم افزار Kitchen Deraw طراحي نمايند.
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دیدگاه کلی

آيا دوست داريد كابينت آشپزخانه زير را خودتان بسازيد؟ ميزان توانايی خود را با هنرآموز خود در ميان بگذاريد.

شکل 2ـ 2

شکل 1 ـ 2
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طراحی  کابینت آشپزخانه

طراحی داخلی ساختار يك خانواده و در پی آن فرهنگ يك جامعه را تحت تأثير قرار می دهد و اثر شگرفی 
بر فعاليت ها و همچنين روحيه افراد حاضر در آن فضا دارد. طراحی كه برای يك فضا در نظر گرفته می شود 
بايد متناسب با محيط و افراد ساكن در آن باشد و  به گونه ای نمايانگر هويت، نياز و خواسته های آنان باشد. 
در طراحی معماری  داخلی يك فضا مؤلفه های زيادی نظير، فرم، رنگ، نور، ساختار كف و سقف و ديوار، و 

وسايل كاربردی و دكوری مانند مبلمان دخيل هستند. 
طراحی مناسب و  چيدمان اصولی دكوراسيون آشپزخانه  نقش قابل توجهی در ايجاد آرامش افراد حاضر در آن 
محيط را دارد كه اين كار به عهده طراح می باشد.  طراح خوب كسی است كه با تكيه بر شرايط محيطي بتواند 
كابينت های وسايل آشپزخانه را آن چنان بچيند كه عالوه بر دسترسی آسان به اين وسايل ارتباط صحيح بين آنها 

نيزحفظ شده و كار از نظر زيبايی بهترين شكل خود را داشته باشد.

عوامل مؤثر در طراحی کابینت آشپزخانه
 

الف( پالن آشپزخانه
تعریف پالن: مشخصات اصلی هر ساختمان را از طريق ايجاد يك برش فرضی افقی و ترسيم تصوير آن معرفی 
می كنند به طوری كه مشخصات هر چه بيشتر ساختمان ديده شود. به اين تصوير پالن يا برش افقی ساختمان 
می گويند. برای اين منظور به كمك يك صفحه برش از فاصله مشخصی از سطح زمين ) تقريباًً از يك سوم 
ارتفاع طبقه نسبت به كف( ساختمان را برش می زنند. اين صفحه بخش های مختلف ساختمان مانند ديوارها، 
درها، پنجره ها، كمدها، پله ها را قطع كرده  و عناصری مانند مبلمان لوازم خانه،كف سازی اختالف سطوح  
را قابل ديد می كند. در پالن هر ساختمان اندازه و تناسبات تك تك فضاها و  قسمت های مختلف ساختمان 

شکل 3  ـ 2
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4 ـ 2ـ ماکت ساختمان برش خورده ) بدون سقف (

 5 ـ 2ـ ترسیم پالن مبلمان شده ساختمان به صورت دستي

معين و معرفی می شوند. در شكل 3ـ2 ساختمانی را مشاهده مي كنيدكه به كمك يك صفحه برش فرضی 
بريده شده است. 

در شكل  4 ـ 2 برش ماكت  يك ساختمان و در شكل5 ـ 2 پالن مبلمان شده  اين ساختمان را می توان ديد. 

ref
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 شكل )6 ـ 2( پالن كابينت شده آشپزخانه همان واحد مسكونی را با چيدمانی متفاوت و با مقياس بزرگ تر 
نشان می دهد. در اين پالن محل استقرار وسايل آشپزخانه مانند كابينت ها،سينك ظرف شويی، يخچال، اجاق 
گاز، ماشين لباس شويی، ماشين ظرف شويي و... به كمك عالئم استاندارد و اختصاری نشان داده شده است. 

برای آشنايی بيشتر،  اين عالئم در جدول 1 ـ 2 آمده است. 

شکل 6 ـ 2ـ پالن کابینت  شده آشپزخانه با مقیاس یک بر پنجاه )به صورت دستي(

ساید بای ساید

شویی
ک

ماکرو ویو کمد سوپر

H=2500 ارتفاع

.  .
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اسم  
نمای روبرونمای سر )پالن(اسم التینتجهیزات

REFيخچال

سينك 
ظرف شويی

SINK

GASگاز 

ماشين 
لباس شويی

LM

ماشين 
ظرف شويی

DW

جدول 1 ـ 2ـ نمایش تجهیزات آشپزخانه به کمک عالئم اختصاری و استاندارد در نما و پالن
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MICROwaveماكروويو

HOODهود

PAKAGپكيج

owen     آون) فر( 

كابينت 
زمينی

BU
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كابينت  
ديواری

WU

كابينت 
كشودار

DU

كابينت ايستاده 
و نيمه ايستاده

TU

كابينت 
گوشه

CU

ميز گرد و 
صندلی
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 انواع سیستم )چیدمان( آشپزخانه براساس شکل پالن آن 
با توجه به ابعاد و اندازه و شكل پالن يك آشپزخانه بهترن چيدمان و سيستم برای آن طراحی می شود . بر اين 

اساس، انواع سيستم آشپزخانه عبارت اند از :
1 سيستم خطی

2 سيستم راهرويی

3 سيستم L  شكل

4 سيستم U  شكل

5 سيستم G شكل

6 سيستم  جزيره ای

در شكل زير انواع اين چيدمان و سيستم نشان داده شده است.

 مثلث کار در آشپزخانه 
در آشپزخانه سه فعاليت عمده انجام می شود: نگهداری مواد غذايی )يخچال(، شستشو )سينك ظرف شويی(، 
و پخت و پز)گاز(. ارتباط بين اين سه مورد را مثلث كار در محيط آشپزخانه می نامند  )شكل های 8 ـ 2 تا 
10ـ2( اين مثلث حاصل خطی است فرضی ميان اجاق گاز، سينك ظرف شويی و يخچال، به طوری كه هر كدام 

سیستم راهرویی

سیستم U شکل

سیستم جزیره ای

سیستم خطی

سیستم L شکل

سیستن G شکل

شکل 7 ـ 2
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از موارد مذكوردر يكی از رئوس اين مثلث قرار می گيرند. در طراحی كابينت آشپزخانه و در ايجاد مثلث كار 
بايد دقت داشت كه هر كدام از اين وسايل در بهترين جای ممكن قرار گيرند و فاصله مناسب بين آنها حفظ 

شود )محيط مثلث متناسب با ابعاد آشپزخانه باشد(.

شکل 9ـ 2 ـ مثلث کار در یک آشپزخانه

در صورتی كه مجموع گام ها در مثلث كار خيلی كم باشد، افراد به همديگر برخورد كرده و موجب شلوغی در 
كار خواهد شد، اما در صورتی كه مجموع گام ها زياد باشد، سبب طی مسافت بيشتر و خستگی در طول روز 
و در نهايت موجب طوالنی شدن زمان اجرای كار خواهد شد، بنابراين فاصلۀ مناسب اين سه وسيله، موجب 
رفت و آمد راحت و سهولت در كار خواهد بود. اين مثلث می تواند در انواع مختلف ايجاد شود و نوع آن رابطه 
مستقيمی با شرايط محيط و در واقع نقشه فضا دارد. شكل زير نحوه قرار گرفتن  مثلث آشپزخانه را در موارد 

مختلف  چيدمان )سيستم( آشپزخانه نشان می دهد.

*  در سيستم خطی مثلث كار وجود ندارد.

شکل 8 ـ 2

شکل 11 ـ 2

شکل 14 ـ 2

شکل 12 ـ 2

شکل 15 ـ 2

شکل 13 ـ 2

شکل 16 ـ 2

شکل 10 ـ 2
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 ب( لوازم آشپزخانه 
يكی ديگر از عوامل مهم در طراحی آشپزخانه نوع، ابعاد و تعداد وسايل مورد استفاده در آشپزخانه می باشد. 
يك طراح بايد از نوع يخچال، گاز )تو كار يا رو كار(، سينك ظرف شويی )توكار يا روكار(، ماشين ظرف شويی، 
فر، ماكروويو، ماشين لباس شويی و... اطالع داشته تا با توجه به اين مشخصات  ابتدا فضای مورد نياز هر يك 

از اين وسايل در آشپزخانه را برآورد كرده و بقيه فضا را به كابينت ها اختصاص دهد.

آيا تاكنـون به نحوۀ چيدمان كابينت آشپزخانه منـزل خـود توجه كرده ايد؟ با كدام سيستم مطابقت 
دارد؟   

فکر کنید

گاز توکار                                                اجاق گاز مبله )فردار(     یخچال

لباس شویي                       ظرف شویي                    فر                     ماکرو ویو

سینک ظرف شویي توکار          سینک ظرف شویي روکار

شکل 17 ـ 2
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ج( اصول ارگونومی و ابعاد انسانی
دسترسی به كابينت و وسايل داخل آن نيز از اهميت زيادی برخوردار است. استفاده راحت از وسايل آشپزخانه 
و دسترسی مناسب به كابينت های ديواری و زميني، حركت آسان و بدون مانع در آشپزخانه و... هنگامي 
امكان پذير است كه طراحی و ساخت مبلمان آشپزخانه، براساس ابعاد و اندازه های اندام افرادی باشد كه از 
آن استفاده می كنند. )شكل زير( افراد در مناطق مختلف بسته به نوع نژاد، تغذيه، وراثت، جنس و غيره از 
ابعاد بدني متفاوتي برخوردار هستند بنابراين اندازه های اندام افراد هر منطقه با مناطق ديگر می تواند متفاوت 

بـاشد. روش منـطقی بـرای حل ايـن 
مشكل ساخت كابينت هـايی است كه 
انسان  ن  بد ه های  انداز و  ابعاد  طبق 
قابل تنظيم باشد. اين نـوع كابينت هـا 
نه تنها می تـوانـد مورد استفاده افراد 
كوتـاه قـد يـا بلندقد قـرار گيـرد بلكه 
می  تواند مورد استفاده افراد سالخورده 

و يا معلول نيز قرار گيرد. 

 د( رنگ 
از آنجايی كه، رنگ ها تأثيرات زيادی بر افكار، ذهنيت و نحوه زندگی 
افراد دارند؛ بنابراين بايد طوري انتخاب شوند كه به فضای زندگی 
جلوۀ خاصی داده و  آن را به محيطی زيبا،  آرام و پر نشاط تبديل 
يك  در  را  زيادی  زمان  می خواهند  كه  كسانی  روحيات  با  و  كند 
محيـط سپـری كنند، همخوانی داشته و بـاعث شادی و اميـدواری 
افـراد شوند. كه در هنگام طـراحی كابينت، بايد به اين نكته توجه 

نمود. 

 هـ( نور 
محيط  در  راحت  كار  براي  الزم  مناسب، شرط  و  مطلوب  روشنايي 
آشپزخانه است. اگر در آشپزخانه، از منبع نور طبيعی استفاده می شود، 
نور  جلوي  كه  كرد  چيدمان  طوري  بايد  را  وسايل  طراحی،  ام  هنگ
طبيعی را نگيرد يا به اصطالح »آشپزخانه كور نشود«، مثاًل قرار دادن 
از ورود نور  وسايل بزرگ مانند يخچال در جلوي پنجره، به شدت 
طبيعي مي كاهد.  در صورت نبود نور طبيعی، مي توان از نورپردازی 
مصنوعی مناسب استفاده كرد. يك منبع نور كلي به همراه منابع نوري 
كوچك تر )نور موضعی( در مكان هاي مهم كاري در آشپزخانه، بسيار 
ضروري است. به هر حال نوع، تعداد و محل مناسب نصب چراغ در 

آشپزخانه، مي تواند فضاي متفاوت و زيبايي را ايجاد كند. 

شکل 18 ـ 2

شکل 19 ـ 2

شکل 20 ـ 2
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انواع سبک آشپزخانه 

در طراحی كابينت های آشپزخانه، می توان آنها را به دو دستۀ كلی تقسيم كرد:

 1ـ کابینت آشپزخانه سبک کالسیک 
داشتن درهای ابزار خورده، تاج و سرستون های منبت كاری شده نشانه ای از کابینت کالسیک  است. در 
طراحی كالسيك، تا حد امكان از قرينه سازی استفاده می شود. داشتن درهای كشيده و بلند و داشتن باكس 
هود منبت كـاری شده كه اين امر باعث می شود زيبايی بيشتري به كار بدهد. از ديگر مشخصه های سبك 
كالسيك، داشتن ويترين های متنوع مشبك و استفاده از شيشه های طرح دار می باشد. در آشپزخانه هايی كه 
كابينت به سبك كالسيك اجرا می شود می توان ويترين هايي با ابعاد متفاوت و در جاهای مختلف مثل ابتدا 
و انتهای ديواری، دو سمت باكس هود، كـمدهـای ايستاده ويـترينی و حتی درهای ويترينی داخل اپن اجرا 
كرد. دستگيرۀ كابينت های كالسيك با فرم آنها هماهنگی خاصی دارد كه نسبت به كابينت های مدرن كاماًل 
متفاوت است. در كابينت های كالسيك، رنگ و ساختار قرار گرفتن مهم است با يك تفاوت كه بر روی درهای 

كابينت، طرح هايی وجود دارد )شكل21 ـ 2(.
 

 2ـ کابینت آشپزخانه سبک  مدرن 
در كابينت مدرن، استفاده از صفحات مالمينه و هايگالس بسيار متداول است. البته تركيب مواد اوليه هايگالس با 
مالمينه نيز در بسياری از طراحی های امروزی ديده می شود. در سبك مدرن، قرينه سازی به ندرت انجام می گيرد، 
و به جای ويترين، از طبقه يا شلف های نوری يا باكس های متنوع نظير باكس تو در تو، باكس افقی كشيده يا 
باكس های عمودی استفاده می گردد. در سبك مدرن، بر خالف سبك كالسيك، تمام ديوار پوشيده نمی شود و 
همين فضاهای خالی بين كابينت ها، سبب می شود كه كار مدرن نيز همانند كار كالسيك زيبايی منحصر به فرد 
خود را داشته باشد. كابينت های مدرن، فرمی ساده با سطحی صاف داشته و بيشتر نحوه قرارگيری كابينت ها، 

ساختار، رنگ و متريال آنهاست كه اهميت پيدا می كند )شكل 22 ـ 2(.

شکل 22 ـ 2 ـ کابینت مدرنشکل 21 ـ 2 ـ کابینت کالسیک
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 پیش طرح )طرح اولیه( 
هدف از پيش طرح،  ايجاد منظره ای از طرح نهايی در ذهن خريدار است، به نحوی كه بتوان توضيحاتی را از 
روی آن برای مشتری بيان نمود و سليقه و خواست منطقی او را در طراحی نهايی )اصلی( پياده كرد. مراحل 

ترسيم پيش طرح عبارت اند از:
1 رسم پالن و نمای ديوارهای آشپزخانه محل مورد نظر به صورت دستي و با مقياس تقريبي ترسيم شود. 

مراحل طراحی کابینت آشپزخانه

طراحي كابينت آشپزخانه، در دو مرحله انجام مي گيرد:

2 جانمايي اوليه تجهيزات آشپزخانه )در پالن آشپزخانه( با دقت و تمركز به صورت فرضي لحاظ گردد. اين 

كار به كمك عالئم اختصاري كه در جدول 2ـ2 آمده است صورت گيرد. 

جدول 2ـ2

نمادشرحنمادشرح

جعبه كليد مينياتوريكليد و پريز در ارتفاع باال

شير اصلي گازكليد و پريز در ارتفاع پايين

خروجي هودآب و فاضالب

3 برداشت و تعيين اندازه ها از محل آشپزخانه و انتقال آن برروي پالن و ديوار ها 

ـ )اندازه ها شامل طول ديوارها، ارتفاع ازكف تا سقف، تورفتگي ها، بيرون زدگي ها )ستون ها(، پنجره ها، ارتفاع 
زير پنجره )OKB( در ورودي و تعيين محل قرارگيری تأسيسات اعم از لوله های آب و فاضالب، لوله گاز 

شکل 24 ـ 2شکل 23 ـ 2
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شکل 25 ـ 2 ـ عالمت دیوار و پنجره و عکس آشپزخانه بدون کابینت

ديوار

ديوار

ديوار

C ديوار

A ديوار B ديوار

ديوار

ديوار

ديوار

C ديوار

A ديوار B ديوار

ديوار

ديوار

ديوار

C ديوار

A ديوار B ديوار

وكليد و پريزهای برق و.... (                              
ـ درصورتي كه ديوارها زاويه دار باشند از ديوارهايي كه به صورت گونيا هستند استفاده كرده و اندازه آن ديوار 
و زاويه آن را با كمك گونيای متحرک به دست آوريد و با استفاده از فيبر يا مقوا شابلون قسمت مورد نظر را 

تهيه كنيد. 

شکل 26 ـ 2
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4 چيدمان پالن آشپزخانه 

بعد از اينكه پالن آشپزخانه كشيده شد و جايگاه وسايل و تجهيزات آشپزخانه در آن مشخص گرديد مرحلۀ 
اندازه های  بعدی كار چيدمان كابينت ها وسايل آشپزخانه در پالن آشپزخانه است. برای اين منظور داشتن 
اندازه های استاندارد كابينت ها و  ابعاد و  بر اين اساس  الزامی است.  استاندارد كابينت ها و وسايل آشپزخانه 

وسايل  و تجهيزات آشپزخانه طبق جدول شماره 3 ـ 2 و4 ـ 2 می باشد:   

جدول 3ـ2 ـ فهرست ابعاد و اندازه هاي استاندارد کابینت

عمق )cm(عرض )cm(نوع کابینت
بدون احتساب در

ارتفاع بدون پایه 
)cm(

نی
زمي

ت 
بين

كا

605572 ـ 30يونيت تك در

1205572ـ 65يونيت  دو در

ـ  30يونيت كشودار  60 5572

90×90يا100×100يونيت گوشه

605572 ـ 15يونيت سوپري

يي
هوا

ت 
بين

كا

90ـ80 ـ3370 ـ 6030×60 – 77× 77كنج

90ـ3370 ـ 10030ـ90ـ 80آبچكان

90ـ3370 ـ 6030 ـ 30تك در

60 ـ 3335 ـ 9030 ـ 45تك در جكي

90ـ3370 ـ 9030 ـ 65دو در

60 ـ 3335 ـ 9030 ـ 45دو در جكي

يونيت ايستاده بلند)كمدي(ـ تك درـ 
دو در ـ سه در ـ  در ارتفاع )قدی( 

ماكروويو     ـ فردار ـ كشودار ـ 
سوپرماركت

بستگی به ارتفاع كابينت 55 60 ـ 35
پايين، باال  و فاصله بين دو 

كابينت دارد

متغير6055ـ35يونيت ايستاده متوسط

 60 cm فاصله بين كابينت زمينی و هوايي                  55 تا
)اندازه يونيت پشت تا پشت كار مي باشد(. ارتفاعات با توجه به ارتفاع سقف آشپزخانه می تواند تغيير  كند.

ابعاد فوق براساس نياز سفارش دهنده قابل تغيير است.  نکته
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جدول 4ـ2 ـ اندازه هاي استاندارد وسایل و تجهیزات آشپزخانه در ایران 

ارتفاععرضعمقنام تجهیزات

158 تا 60200 تا 5790 تا 75 يخچال

6090 تا 6090گاز مبله

ـ75 تا 45120 تا 60سينك ظرف شويی

606085ماشين لباس شويی 

606085ماشين ظرف شويی 

15 تا 6090 تا 3090 تا 50هود 

506045ماكرو ويو

506060آون توستر

شکل 27 ـ 2 ـ شکل یونیت کشودار زیر گاز )توکار(

اولين مرحله در چيدمان كابينت ها و وسايل آشپزخانه مشخص كردن محل قرارگيری هر يك از وسايل اساسی 
آشپزخانه  )گاز، يخچال و سينك( با رعايت قاعده مثلث كار می باشد. 

بنابراين ابتدا فضاهای مورد نظر )ديوارها( را از هم تفكيك كرده و آنها را شماره گذاری می كنيم. در هر ديوار، با 
توجه به موقعيت قرارگيری تأسيسات و با رعايت اصول و قوانين مربوط به آن محل قرارگيری هر يك از وسايل 
اساسی آشپزخانه )با رعايت قاعده مثلث كار( مشخص می شود. با توجه به نوع وسايل )تو كار يا رو كار بودن سينك 
و گاز و نوع يخچال، هود(، در صورتی كه به كابينت نياز داشته باشند، كابينت مورد نظر را براساس ابعاد استاندارد 
آنها اندازه گيری كرده و در پالن مشخص می كنيم. در صورتی كه به كابينت احتياج نداشتند جای آنها را براساس 
ابعاد طبق جدول )4ـ2( خالی می گذاريم.  سپس نوبت مشخص  كردن جايگاه ساير وسايل )ماشين لباس شويی يا 
ماشين ظرف شويی و...( است. معموالًً ماشين لباس شويی يا ماشين ظرف شويی در كنار سينك نصب مي شود كه 
اين فضا نيز مشخص می شود، در پالن ثبت می گردد و بقيه فضای آشپزخانه را به ساير كابينت ها )يك در، دو در، 
كشودار و...( اختصاص می دهيم. كشوها معموالً در زير و اطراف گاز نصب می شوند. اگر گاز مورد استفاده ما از نوع 

گاز توكار، است می توان فضاهای زير و اطراف گاز را به كشو اختصاص داد.
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ولی در صورتی كه گاز روكار )مبله( باشد فقط فضای مجاور گاز به كابينت كشودار تعلق می گيرد )شكل 28ـ2(.
در چيدمان كابينت های  آشپزخانه و بعد از تقسيم كابينت ها، گاهاً فضاهای كوچكی می ماند كه نمی توان آن 
را به كابينت  اختصاص داد. در اينجا می توان  اين فضا را برای كشوهای خاص و بسيار كاربردی )شكل زير( در 

نظر گرفت.
براي  است.  ديواری  های  كابينت  اندازه گيری  نوبت  آشپزخانه،  پالن  در  زمينی  كابينت های  چيدمان  از  بعد 

چيدمان كابينت های ديواری به همان ترتيب كابينت زميني عمل می شود. 
 به منظور نصب اكسسوری ها می توان در قسمت چپ و راست يخچال از دو كابينت ايستاده استفاده كرد. اين 

كار بعد از مشخص كردن اندازه استاندارد آنها در پالن ثبت می شود. 

شکل 28 ـ 2 ـ شکل یونیت چند کشو 
کنار گاز مبله

شکل 30 ـ 2 ـ کابینت ایستاده جهت 
نصب اکسسوري کنار یخچال

شکل 29 ـ 2

بعد نوبت به تعيين جايگاه هود می رسد. طبق جدول شماره 4ـ2 اندازه استاندارد هود 60 تا 90 سانتی متر 
است كه  بايستی دقيقاً در باالی گاز و در راستای آن نصب شود. كابينت  آبچكان هم حتماً در راستای سينك 
ظرف شويی بوده و  اندازه طولی آن هم برابر با طول كابينت سينك می باشد. در باالی يخچال و در راستای آن 
هم كابينت فلپ نصب می شود، كه طول آن نيز برابر با عرض يخچال می باشد. بعد از اندازه برداری كابينت های 

ديواری )هوايی(، چيدمان آنها هم در پالن صورت گرفته و  آن را  طراحی می كنيم.
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ترسيم نمای روبه روی هر كدام از ديوارها ضروری است. برای ترسيم نمای روبه رو داشتن ارتفاع كابينت ها 
اندازه های استاندارد  با توجه به اين مورد و براساس  نياز است.  و فاصله كابينت های زميني و ديواری مورد 
)جداول3  ـ2 و 4  ـ2( ارتفـاع يونيت كابينت هـای زميني 72 سانتی متـر، كه بـا ارتفاع پايه 14 سانتی متـر و 
ضخـامت صفحه رويی 3/2 تا 6 سانتي متـر است، بنـابراين ارتفـاع كل كابينت زميني در حـدود 89 تا 92 

سانتی متر خواهد بود.
براساس اندازه استاندارد ارتفاع كابينت های ديواری )هوايي( بين 70 تا 90 سانتی متر متغير است. در فضاهای 
كوچك )مثل آپارتمان( سعی می شود از كابينت های بلندتر )ارتفاع 90( استفاده شود ولی در فضاهايی كه به 
اندازه كافی جا وجود دارد برای زيبايی بيشتر كار از كابينت هايی با ارتفاع كمتر )70 سانتی متر ( استفاده می شود. 
فاصله مابين كابينت باال و پايين هم بين 55 تا 60 سانتی متر در نظر گرفته می شود كه در حقيقت اين ارتفاع به 
ارتفاع كابينت هوايي بستگی دارد. چنانچه برای اين كابينت ها ارتفاع 90 سانتی متر منظور شود برای دسترسی 
بيشتر به طبقات بااليی كابينت  اين فاصله را 55 سانتی متر در نظر می گيرند. ولی در صورتی كه از كابينت با 
ارتفاع 70 سانتی متر استفاده شود اين فاصله 60 سانتی متر منظور می شود. ارتفاع كابينت های ايستاده مجموع 

ارتفاع كابينت زميني و فاصله بين دو كابينت و ارتفاع كابينت ديواری )هوايی( است )شكل 32 ـ 2(.

شکل 31 ـ 2

ساید بای ساید

شویی
ک

ماکرو ویو کمد سوپر

H=2500 ارتفاع
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با مشخص شدن تمامی اندازه های مورد نياز می توان 
نماهای مختلف آشپزخانه كابينت شده را ترسيم نمود  
كه در شكل زير نمونه ای از آن را می تـوان ديد. بعد از 
مشخص شدن پالن چيـدمان شده و نماهای مختلف 
آشپزخانه طرح اوليه برای ارائه به مشتـری با رايـانه 
رسم می گردد )شكل 33 ـ 2(. در صورت تأييد نقشه 
توسط مشتـری طـراحی نهـايی صورت مي گيـرد و در 
صورت نياز به تغييرات و اصالح طرح جابه جايی های 
الزم در طراحي اعمال شده و مجدداً پيش طرح تهيه 

می گردد.

شکل 32 ـ 2

شکل 33 ـ 2



102

شکل 34 ـ 2

* کلیه ارتفاع ها از کف تمام 
شده می باشد.

A دیوار
1ـ پریز برق  ماشین ها

2ـ آب فاضالب، سینک 
ظرف شویی و ماشین ها

3ـ پریز برق بین کابینت زمینی 
و هوایی

شکل 35 ـ 2

* کلیه ارتفاع ها از کف تمام شده 
می باشد.

B دیوار
1ـ خروجی هود

2ـ پریز برق هود 
3ـ شیر گاز

4ـ پریز برق گاز

شکل 36 ـ 2

* کلیه ارتفاع ها از کف تمام شده 
می باشد.

C دیوار
1ـ پریز برق  ماکروویو

2ـ پریز برق فن
3ـ پریز برق

4ـ شیر آب سرد یخچال فریزر

2 2 211

3
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طراحی نهایی

به كمك وسايل  تواند  نهايی می  اوليه آشپزخانه، صورت می گيرد. طرح  به طراحی  توجه  با  نهايي،  طراحي 
نقشه كشی  و با استفاده از نرم افزارهای مناسب )Kitchen Draw( پرسپكتيوهای مركزی صورت گيرد.

شکل 38 ـ 2ـ  نماي سر )پالن(

طراحی نهايی همچنين به كمك رايانه و با استفاده از انواع نرم افزارهای موجود در بازار صورت می گيرد. 
،Easy Design ،Cabinet Software ،Cabinet View ،Cabinet Vision ،Cabinet Pro نرم افزارهای زيادي مانند
3DMAX ،kitchen draw ،KCD Sorware، وجود دارد كه هر كدام امكانات خاصی دارند. البته بايد توجه 
داشت كه هر روزه فناوري موجب توليد و ظهور نرم افزارهاي متعددي مي گردد كه قابليت هاي ويژه اي را براي 

طراحي ارائه مي دهند.
نرم افزار طراحی سه بعدی و تمام رنگی Kitchen draw با نام اختصاری KD  ابزاری است بسيار قدرتمند  

و كاربردی كه برای طراحی كابينت آشپزخانه، مورد استفاده قرار می گيرد . 
با نرم افزار فوق به  درتصاوير صفحه بعد مراحل طراحي كابينت آشپزخانه اي كه قصد ساخت آن را داريد، 

ترتيب اجرا كنيد، تا به طراحي نهايي شكل قبل برسيد. 

 )Kitchen draw( مراحل طراحی با نرم افزار کیچن درا 
از نوار ابزار شكلی و يا منو فايل، پوشه new scene را كليك كنيد.

در باكس بازشده new scene و در قسمت company نام مشتری يا عنوان پروژه طراحی را وارد كنيد. در 
قسمت های نام و غيره نيز می توانيد اطالعات تكميلی را وارد نماييد. البته بسياری از قسمت ها در ايران كاربرد 

ندارد و مخصوص كاربران اروپايی می باشد.

شکل 37 ـ 2ـ پرسپکتیو
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پنجره را OK نماييد. پنجره generic finishes  را 
به  مشاهده می كنيد. در اين پنجره اطالعات مربوط 
انتخاب كاتالوگ / انتخاب مدل در كابينت / انتخاب 
رنگ در كابينت / رنگ نوار دور در / رنگ بدنه كابينت / 
نوع دستگيره / رنگ صفحه رويه كابينت / رنگ پاخور 
در  می كنيد.  تكميل  را  تاج  و  زيرچـراغی  رنگ  و 
و رنگ   mdf از 400 رنگ  بيش  به  قسمت رنگ ها 
سنگ كورين سامسونگ )برای صفحه رويه كابينت( 
دسترسی داريد. همچنين 11 مدل دستگيره موجود 

است )شكل های 39 ـ 2 و 40 ـ 2(.
با تكميل اطالعات خواسته شده و OK آن، به پنجره 
وارد  طراحی   )New scene( صحنه  ابعاد  اطالعات 
می شويد. در اين پنجره بايد ابعاد محيط طراحی شامل 
و  ديوارها  ارتفاع  آشپزخانه،  عرض  آشپزخانه،  طول 

نيز  ديگری  روش های  كنيد.  را ايجاد  آنها  موجود،  ديوارهای  تيك  زدن  با  و  نموده  درج  را  اندازه گيری  واحد 
برای ايجاد ديوار وجود دارد )شكل 41 ـ 2(. 

در Dimensions ابعاد طول، عرض و ارتفاع محيط طراحی )محيط آشپزخانه( را وارد نماييد. در محيط سبز 
رنگ )Walls( با زدن تيك هر ديوار، آن را  ايجاد نماييد. می بينيد كه دو ديوار متقاطع می تواند دارای گوشه 

به سه صورت ال / كنج و گرد باشد. انتخاب واحد اندازه گيری ترجيحاً ميلی متر باشد.
پنجره را OK كنيد. به محيط طراحی خوش آمديد. 

شکل 40 ـ 2شکل 39 ـ 2

شکل 41 ـ 2

 1

 2

 3
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با بررسی نوار ابزار؛ با منوها آشنا شويد.
منوهای برنامه در دو نوار ابزار به صورت شكلی و متنی قرار گرفته اند. ابزارهای پركاربرد را در نوار ابزار شكلی 

می بينيد. اين ابزارها منتخبی از منوهای متنی می باشند كه توسط كاربر نيز قابل ويرايش است. 

شکل 42 ـ 2

شکل 43 ـ 2

شکل 44 ـ 2

شکل 45 ـ 2

 4

 5

 6 7
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ابعاد 90×220 در ديوارهای جنوبی و شرقی داريم كه از  اندازه برداری محيطی، درگاه ساده به  با توجه به 
ليست Articles )سمت راست برنامه؛ ليست كاتالوگ ها( كاتالوگ در و پنجره را انتخاب نموده و از زيرگروه 
آن، قسمت )شيار شكاف و تاقچه بر ديوار( را انتخاب و آيتم اول )Door( را انتخاب و ابعاد مورد نظر را در 
پنجره WDH به ترتيب عرض و ضخامت و ارتفاع  وارد نموده و با كليك روی تصوير آبجكت انتخابی در پايين 
پنجره، و كشيدن آن در محل ديوار مورد نظر و رها كردن )Drag & Drup( آن، كار را انجام می دهيم. برای 
جابه جا كردن آن و استقرار دقيق نيز ابتدا انتخاب آن، سپس انتخاب ابزار Move و حركت در جهت مورد نظر 

.OK و نهايتاً وارد نمودن مقدار جابه جايی و
روی ديوار غربی پنجره ای داريم كه از كاتالوگ )در و پنجره( از قسمت پنجره، يكی از پنجره هايی كه مشابه 

پنجره موجود در محيط اصلی است را انتخاب و درج مقادير عرض، ضخامت و ارتفاع را انجام می دهيم.
از انتهای پنجره، فاصله پنجره را از زمين با انتخاب مقدار ON درج نموده و پنجره را در محل مذكور درگ 

می كنيم. 

شکل 46 ـ 2

شکل 47 ـ 2

شکل 48 ـ 2
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فصل دوم: طراحی کابینت آشپزخانه

تاكنون از نمای دوبعدی Top view  پروژه را مشاهده می كرديم. اكنون با كليك روی مكعب زرد رنگ در 
نوار ابزار شكلی )Realistic perspective(  تصوير سه بعدی رنگی معمولی را داريم.همان گونه كه مالحظه 
نموديد، ديوارها فاقد رنگ، سراميك يا كاغذ ديواری هستند. برای تغيير رنگ اشيا غير از كابينت ها، به اين 

ترتيب عمل می كنيم: ابتدا روی آبجكت 
)شئ( مورد نظر كليك می كنيم. سپس از 
نوار ابزار شكلی و يا از كليك راست، آيتم 
Attributs  را انتخاب و از پنجره باز شده 
 modify دكمه  روی   Style قسمت  در 
مربوط به perspective coloure كليك 
نموده و از انتهای پنجره، ليست كشويی 

texture را باز می كنيم. 

شکل 51 ـ 2شکل 50 ـ 2شکل 49 ـ 2

شکل 52 ـ 2
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همان گونه كه مشاهده می نماييد در اين قسمت تعداد بيش از  3000 تكسچر و رنگ و mdf برای انتخاب، 
موجود است. با انتخاب يكی از آنها و OK پنجره و سپس در صورت تمايل به همرنگ نمودن ساير آبجكت های 
مشابه )مثاًل تمام ديوارها( از پنجره موجود در قسمت past style گزينه ALL را انتخاب نماييد. با اين كار 
تمام ديوارها همرنگ می شوند. در صورت تمايل به تغيير يك يا چند ديوار بايد اين مراحل را برای هر كدام 

تكرار نماييد.
تصويری كه مشاهده می كنيد تصوير سه بعدی بدون روتوش )رندر( از محيط طراحی می باشد كه با سراميك 

مورد نظر پوشش داده شده است.

 
از محل دقيق لوله كشی آب سرد و گرم و شير گاز و سيفون و ساير عالئم را تعبيه  اكنون عالئم فنی اعم 
می نماييم. به ليست كاتالوگ ها رفته و عالمت های فنی را انتخاب كنيد. از زير مجموعۀ آن، عالئم لوله كشی 

آب را انتخاب كنيد.
حال ديوار مورد نظر را انتخاب و از نوار ابزار شكلی بر روی مربع زرد رنگ  )كليد F10( كليك كنيد. 

در اين حالت نمای دوبعدی و رنگی از ديوار را مشاهده می نماييد. ديوار شمالی مورد نظر ما می باشد.

شکل 53 ـ 2

 15
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فصل دوم: طراحی کابینت آشپزخانه

 در نمای ديوار عالمت سيفون ظرف شويی را در فاصله 1650 ميلی متری 
از سمت راست ديوار داريم. به اين منظور از كاتالوگ عالئم فنی، عالمت 
 Enter عدد 1650 را وارد و كليد R سيفون تكی را انتخاب و در قسمت
را بزنيد نماد سيفون در محل مورد نظر قرار می گيرد. اين روش برای 

چيدمان كابينت و پنجره و ساير آبجكت ها كاربرد دارد. 
با اين روش می توانيم نمادهای ساير تأسيسات موجود در محيط  حال 

طراحی را  ايجاد كنيم.

شکل 55 ـ 2

شکل 54 ـ 2

 16

 17

توجه داشته باشيد تمام ابعاد موجود در متن طراحی به ميلی متر 
می باشد. 

نکته
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 چیدمان لوازم آشپزخانه 
اينك زمان چيدمان لوازم و كابينت های آشپزخانه فرا رسيده. نرم افزار KD  اين وسايل را در كاتالوگ های 

جداگانه دسته بندی نموده و به صورت سه بعدی در اختيار ما قرار می دهد. 
براساس چيدمان اوليه كه به صورت دستی تعيين نموده ايم، كار را طبق همان چيدمان شروع می كنيم. ديوار غربی 
محل گاز است، ديوار شمالی محل سينك و ماشين لباس شويی و ظرف شويی و ديوار جنوبی محل يخچال است. 
از كاتالوگ لوازم خانگی و قسمت يخچال، يكی از مدل های مورد نظر را انتخاب  نموده و با گرفتن تصوير آن 
)كليك چپ و نگه داشتن( و كشيدن آن به محل مورد نظر در صحنه طراحی و رها نمودن ) درگ و دراپ( عمل 
انتقال را انجام می دهيم.  اين عمل يكی از راه های انتقال يك شیء از كاتالوگ به صحنه طراحی است. در تصوير 
مقابل و در پنجره WDH می توانيم اندازه های پيش فرض را برای عرض، عمق، ارتفاع تغيير داده و با افزودن 
مقاديری برای فاصله زير شیء در ON و يا فاصله باالی شیء تا زمين در UNDER موقعيت آن را تنظيم نماييم. 

مثالً اگر بخواهيم زير يخچال با زمين 30 ميلی متر فاصله داشته باشد، بايد ON را 30 درج نماييم.
گاز مبله 90 را از كاتالوگ لوازم خانگی و قسمت اجاق گاز مبله انتخاب و پس از تنظيم ابعاد آن، به محيط 

طراحی وارد می كنيم و در محل مورد نظر قرار می دهيم.
برای باالی اجاق گاز بايد هود مناسب را از كاتالوگ لوازم خانگی و قسمت هود انتخاب نموده و با تنظيم ارتفاع 
و ابعاد آن بر روی گاز قرار دهيم. معموالً عرض هود 900 و باكس هود 950 است. در صورت تمايل مشتری 

باكس هود را  ايجاد می كنيم. 

شکل 58 ـ 2شکل 57 ـ 2شکل 56 ـ 2
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فصل دوم: طراحی کابینت آشپزخانه

ماشين لباس شويی و ظرف شويی نيز با همين روش، از كاتالوگ لوازم خانگی 
و قسمت ظرف شويی  و لباس شويی انتخاب و ابعاد آنها اصالح و با روش درگ 

و دراپ در محل مورد نظر قرار می گيرند.

 چیدمان کابینت 
دارای منو  از كاتالوگ جديد ايران كه  را شروع می كنيم.  چيدمان كابينت ها 
فارسی است و استانداردهای كابينت ايران را رعايت می كند، ابتدا كابينت های 
زمينی را از قسمت كابينت زمينی انتخاب نموده و در محل مورد نظر قرار 

می دهيم.
ابتدا كابينت گوشه را برای ضلع شمال و غرب انتخاب و آن را به محل مذكور 
ثابت چپ(. همان گونه كه  منتقل می كنيم. )كابينت گوشه  1050 يك در 
مشاهده می كنيد بر روی هر كابينت، شماره ای قرار دارد كه به ترتيب از   1 
به بعد ايجاد می شود. به اين شماره ها رفرنس می گوييم و در آينده با كاربرد 
آن آشنا می شويد. نمايی از پالن آشپزخانه را با چيدمانی كه تا به حال انجام 

داده ايد ببينيد: 

شکل 61 ـ 2

شکل 59 ـ 2

شکل 60 ـ 2
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اكنون از كابينت زمينی؛ كابينت يك در راست به عرض 500 را به كنار كابينت گوشه منتقل و سپس كابينت 
دراور 4 كشو ريل ساچمه ای به عرض 500 را به آن می چسبانيم.

برای گاز مبله بايد 920حداقل در نظر گرفت. باقيمانده فضا 500 است كه بهترين گزينه كابينت يك در 
500 چپ است و پس از گاز قرار می گيرد.

حال به تكميل ديوار شمالی می پردازيم:
در ابتدای سمت چپ اين ديوار از يك كابينت گوشه 1050 استفاده نموده ايم. از سمت راست ديوار شمالی 

كار را ادامه می دهيم. 
 1000 در  دو  كابينت  آن  از  بعد  و  لباس شويی  ماشين  برای  فضا   620 سپس  راست،   500 كابينت  ابتدا 
كابينت های  تمام  است.  فاصله 1000  باقيمانده  ماشين ظرف شويی  برای   620 مجدداً  و  مخصوص سينك 

زمينی به صورت پيش فرض در ارتفاع 720 و فاصله زمين 150 مشترک هستند.

نرم افزار مجهز به حالت چسبندگی و آهنربايی است. كافی است شیء مورد نظر را به ديوار و آبجكت 
مجاور بچسبانيم و می بينيم به طور اتوماتيك در محل دقيق قرار می گيرد.

66 ـ 2 ـ برای کنار کابینت کمدی از 
دکور مناسب استفاده می کنیم.

نکته

شکل 62 ـ 2

شکل 65 ـ 2

شکل 64 ـ 2شکل 63 ـ 2
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فصل دوم: طراحی کابینت آشپزخانه

اكنون می پردازيم به ديوار جنوبی كه محل قرارگيری يخچال بود. دو طرف يخچال را با كابينت كمدی مناسب 
كاور نموده و به اين وسيله برای باالی يخچال تكيه گاه مطمئنی تهيه نموده ايم. برای ابتدای ديوار كابينت كمدی 
ماكروفر 600 قرار می دهيم و برای يخچال 940 فضا در نظر می گيريم )شكل 63 ـ 2(. پس از آن نيز كابينت 
كمدی 600 سوپر ماركت يك در قرار خواهيم داد. نكته مهم در مورد ارتفاع كابينت كمدی اين است كه: بايد 
ارتفاع كل كابينت كمدی با ارتفاع باالی كابينت هوايی، يكسان باشد. به صورت پيش فرض ارتفاع 2210 و پايه 
150 )مجموعاً 2360( برای كابينت كمدی در نظر گرفته شده است. اگر كابينت هوايی ما 900 باشد، ارتفاع 
پيش فرض آن 2360 است كه در اين صورت مشكلی نداريم اما اگر بخواهيم كابينت هوايی را 700 در نظر 
بگيريم، ارتفاع پيش فرض آن 2160 است كه طبعاً در اين صورت می بايست ارتفاع كابينت كمدی را 2010 درج 

نماييم. با ذكر اين تذكر و به دليل انتخاب كابينت هوايی 900 ظاهراً مشكلی وجود ندارد.
باقيمانده فضای موجود را با كابينت زمينی دو در 970 تكميل می نماييم. 

اكنون می توانيم چيدمان زمينی و كمدی و لوازم آشپزخانه را مشاهده نماييم. ابتدا نمای پالن را با كليك روی 
دگمه TOP VIEW و يا كليد ميانبر F10 مشاهده كنيم )شكل های 67 ـ 2 و 68 ـ 2(.

شکل 67 ـ 2

شکل 68 ـ 2
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 صفحه کابینت 
اكنون كه چيدمان كابينت های زمينی به پايان رسيده؛ می توانيم صفحه كابينت را نصب نماييم. از كاتالوگ 
جديد  ايران به صفحه كابينت عرض 60 رفته و صفحه ای به طول 4200 را بر روی كابينت های ديوار شمالی 

درگ می كنيم. 

چون ارتفاع كابينت های زمينی با پايه ها مجموعاً 870 است پس الزم است در انتخاب ارتفاع برای صفحه، 
دقت كنيم  و مقدار ON را 870 درج نماييم. در ادامه صفحه 1586  را برای ديوار غربی جابه جا نموده 
و 500 را برای كابينت  500 كنار گاز. كابينت زير پنجره نيز به 970 نياز دارد. همان گونه كه مشاهده 

می نماييد، صفحه كابينت ها نيز شماره رفرنس دارند. حال مجدداً نمايی از سه بعدی رنگی را می بينيم.

نکته مهم

حـال نمای سه بعـدی را از كليد 
ميـانبـر F12 يـا مكعب زرد رنگ 
مشاهده می نماييم. برای ديد بهتر 
می تـوانـيم ديـوارها را شيـشه ای 
نماييم. بـرای     ايـن كار روی يكی 
از  و  نمـوده  كليـك  ديـوارها  از 
Atrributs و مسير تغيير تكسچر، 
عنوان Invisibie را انتخاب كنيد. 
اگر مايل هستيد تمـام ديـوارهـا 
تغيير كنند از Paste style مقدار 

All را انتخاب نماييد. 

شکل 69 ـ 2

شکل 70 ـ 2
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فصل دوم: طراحی کابینت آشپزخانه

کابینت هوایی: انتخاب كابينت هوايی را به ترتيب، ابتدا آبچكان، باال يخچال و پس از آن ساير كابينت های 
هوايی را انتخاب و جانمايی می كنيم. 

كاتالوگ ايران، كابينت هوايی، هوايی 90 را برای اين گروه برمی گزينيم.
بسيار متداول است كه كابينت هوايی برابر كابينت زمينی باشد. ما نيز تا جايی كه مقدور باشد از اين قاعده 

پيروی خواهيم نمود.

چيدمان كابينت ها به پايان رسيده و از 
كاتالوگ لوازم خانگی، سينك مناسب 
را انتخاب و در محل كابينت سينك و 
با تنظيم ارتفاع ON روی 902 قرار 
با  را  انتخاب چپ و راست  می دهيم. 
توجه بـه محل قـرارگيـری سيفون و 

كابينت های جانبی تعيين نماييد.

شکل 71 ـ 2

شکل 74 ـ 2شکل 72 ـ 2

شکل 75 ـ 2شکل 73 ـ 2

شکل 76 ـ 2

شکل 77 ـ 2 شکل 76 ـ 2
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 45

حال بـار ديگر نمای سه بعـدی 
دوربـيـن  از  استـفـاده  بـا  را 
مخصوص كه در منـو  
+  + نمای 

پالن است می بينيم .
با رسم شبه مثلث با سه كليك نصب نموده ايم، و از پرسپكتيو رندر 

مشاهده می نماييم:
برای مشاهده دوبعدی ديوارها، ابتدا ديوار مورد نظر را انتخاب نموده 
و سپس بـا كليك روی مربع زرد  نمـای دو بعدی را مشاهـده 
می نماييم. در  ايـن نمـا، تمـامی ابعـاد و فواصل قـابل مشاهـده است. 
شماره های رفرنس، عالئم فنی و غيره را می توان ديد و يا تغيير داد و 
نيـز می توانيم يادداشت های مـورد نياز را از منو  textـplace بر روی 

هر نقطه از نمای دو بعدی نوشت.
نمای دو بعدی با در را در شكل زير مشاهده می نماييد.

شکل 79 ـ 2

شکل 83 ـ 2

شکل 78 ـ 2

شکل 81 ـ 2شکل 80 ـ 2
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شکل 82 ـ 2
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فصل دوم: طراحی کابینت آشپزخانه

نمای دو بعدی بدون در يا سياه و سفيد را با انتخاب ديوار و كليك روی مربع سفيد مشاهده می نماييد. در اين 
نما، طبقات مشخص می شود.

 فهرست برش و یراق آالت 
نرم افزار new 5 KD دركاتالوگ جديد  ايران، 
دارای قابليت ارائه ليست برش قطعات بدنه و 
در و سه ميل هر كابينت، به صورت مجزا به 
همراه ليست يراق آالت و ليست كابينت ها و 
نماها است. بـرای مشاهده ليست كابينت ها 
برش،  ليست  مشاهده  برای  و  روی   

روی اين ابزار كليك كنيد  .  

شکل 84 ـ 2

شکل 85 ـ 2
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براي مشاهده فقط فهرست برش بايد از منو مقابل، Cutting list را انتخاب نماييم و عالمت زيگما را ببنديد. 
در اين صورت قطعات همنام با هم مرتب می شوند و يراق آالت نيز در ليست نخواهد بود.

 48

 49

شکل 86 ـ 2

شکل 87 ـ 2
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فصل دوم: طراحی کابینت آشپزخانه

 ایجاد کف و سقف 
برای ايجاد كف و سقف، ابتدا از ابزار كاربردی و مهم shape كه آيكون آن 
را در نوار ابزار شكلی می بينيد، استفاده نموده و با چند   كليك در 
حاشيه ديوارها كادری ايجاد نموده و سپس از كاتالوگ دكوراسيون، كف 

را انتخاب و مدل سراميك ها را تعيين نموده و كليد اينتر را بزنيد. 
سراميك كف مورد نظر در محل منتخب قرار می گيرد. تغيير رنگ و 
ابعاد كف  ايجاد شده را با استفاده از پنجره Attributs تغيير می دهيم. 

با همين روش نيز سقف را ايجاد می كنيم. 
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شکل 89 ـ 2

شکل 88 ـ 2

شکل 90 ـ 2
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طراحی كابينت آشپزخانه، اتاق خواب، سرويس های بهداشتی و حمام، تخت و كمد، نمای ساختمان و حتی 
طراحی ساختمان چوبی از قابليت های اين برنامه است. 

در شكل های91ـ2 تا 94ـ2 نمونه كامل آشپزخانه، اتاق خواب و سالن پذيرايی طراحی شده را مشاهده می كنيد.

شکل 91 ـ 2

شکل 92 ـ 2

شکل 93 ـ 2
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فصل دوم: طراحی کابینت آشپزخانه

تصاويری كه مشاهده می كنيد توسط كاربران حرفه ای KD5new طراحی گرديده است.

يكی ديگر از نرم افزارهای طراحی، 3DMAX می باشد.  اين نرم افزار از قوی ترين نرم افزارهای حرفه اي براي  
داد. چيدمان  انجام  توان  می  نيز  انيميشن سازی  كار  نرم افزار  به كمك اين  است،  آشپزخانه  كابينت  طراحی 

آشپزخانه را می توان به كمك كابينت ها و وسايل از پيش طراحی شده اين نرم افزار انجام داد. 
همچنين می توان طراحی سه بعدی كابينت آشپزخانه را )طبق سليقه مشتری(  به كمك نرم افزار  اتوكد انجام 
و با انتقال به برنامه  3DMAX كار گرافيكي نهايي  آن را به پايان رساند. كار با اين نرم افزار را در مراحل بعدي 
و مقاطع تحصيلي باالتر ياد خواهيد گرفت. نمونه اي از طراحي آشپزخانه با 3DMAX را در شكل زير مي بينيد.

شکل 94 ـ 2

شکل 95 ـ 2
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1 هنرجويان ابتدا پالن چيدمان شده آشپزخانه منزل مسكونی خود را  به صورت اسكيس ترسيم و 
سپس آن را به كمك نرم افزار Kitchendraw 5 طراحی نمايند.

2 در شكل زير پالن يك ساختمان با مقياس يك برصد رسم شده است، مطلوب است:
3 ترسيم پالن آشپزخانه به كمك وسايل نقشه كشی و نرم افزار اتوكد و چيدمان كابينت آن

فعالیت 
کالسی

شکل 96 ـ 2
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فصل دوم: طراحی کابینت آشپزخانه

ارزشیابی شایستگی نقشه کشی کابینت

شرح کار: 
1. ترسيم نماها و عالئم استاندارد نقشه كشی

2. استفاده از وسايل و لوازم نقشه كشی
3. رعايت دقيق ضخامت خطوط

4. ترسيم پالن آشپزخانه طبق استاندارد
5. ترسيم يونيت های كابينت با برش های مورد نياز

استاندارد عملکرد: 
با استفاده از لوازم و ابزار نقشه كشی و مطابق نقشه های استاندارد ISO نقشۀ كابينت را ترسيم كنيد.

شاخص ها:
 ISO 1. نقشۀ تصوير مجسم و نماهای كابينت ساده و قاب دار با رعايت استاندارد

ISO و يك طرفه و دوطرفه و جزيره ای طبق استاندارد L 2. نقشۀ پالن موقعيت كابينت به شكل
 ISO طبق استاندارد detail 3. نقشۀ  پالن آشپزخانه و نقشه های برش های مقطعی و
ISO 4. نقشۀ يونيت های آشپزخانه همراه با برش های جزئی و دتايل طبق استاندارد

ISO 5. نقشۀ يونيت های مختلف آشپزخانه با نرم افزارهای تخصصی نقشه كشی طبق استاندارد

شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات:
شرایط:  1. شرايط كارگاه: كارگاه نقشه كشی استاندارد بايد دارای نوری طبيعی )پنجره های بازشو(  و نور مصنوعی )المپ های فلورسنت(، كف پوش مناسب 
بدون گرد و غبار،  فضای استاندارد 96 = 8 × 12 مترمربع و تهويۀ مناسب باشد.   2. اسناد: نقشۀ كابينت آشپزخانه   3. ابزار و تجهيزات: ميز نقشه كشی ـ 

كامپيوتر ـ ابزار نقشه كشی ـ نرم افزارهای نقشه كشی   4. مواد: كاغذ و مداد   5. زمان: 4 ساعت
ابزار و تجهیزات: وسايل دستی و دقيق نقشه كشی كابينت ـ ميز رسم فنی مجهز به درافتينگ ـ كامپيوتر و نرم افزارهای تخصصی

معیار شایستگی: 

حداقل نمره قبولی مرحله کارردیف
نمره هنرجواز 3 

1آماده سازی مقدماتی1

1ترسيم پالن2

1ترسيم نقشۀ  كابينت آشپزخانه3

1ترسيم نقشۀ فنی يونيت های مختلف كابينت آشپزخانه4

شایستگی های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش: 
1ـ محاسبه و رياضی 

2ـ ------------
3ـ ------------

4ـ دقت و سرعت ـ مالكيت معنوی نقشه

2

*میانگین نمرات

*  حداقل ميانگين نمرات هنرجو برای قبولی و كسب شايستگی، 2 می باشد.


