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شکل64-2، برش شماتیک ساختمان را نشان می دهد تاارتباط لوله های  
افقی فاضالب با رایزرها به خوبی دیده شود. 

1-چند دریچه ی بازدید می بینید.
2-چند لوله ى هواكش(VENT) تا پشت بام آورده شده است.

3- چرا سر لوله ها، خم شده است؟

 شکل 64-2  دیاگرام رایزرها در 
   برش



نقشه کشي معماري

100

 شکل 2-65  

   تمرین کارگاهی 3: شکل های65-3 و 66-3، پالن همکف و طبقه ی 
اول، یک ساختمان مسکونی را نشان می دهد. به عالئم و روش نمایش لوله ها 

دقت آن را ترسیم نمایید.

1:100       
پالن لوله كشى فاضالب طبقه ى همكف

1:100       
پالن لوله كشى فاضالب طبقه ى اول

 شکل 2-66  

توجه : کلیه ی لوله های فاضالب 
طبقه ی  زیرسقف  باران  آب  و 
همکف درمسیر مشخص پالن از 
کنار دیوارهای زیرزمین با شیب 
هدایت چاه  طرف  به  درصد   2

می شود.

پالن لوله کشی فاضالب طبقه ی همکف

1:100       
پالن لوله کشی فاضالب طبقه ی اولپالن لوله كشى فاضالب طبقه ى اول
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   تمرین کارگاهی 4: شکل های67-3 و68-3، پالن زیرزمین و طبقات،   
یک ساختمان مسکونی را نشان می دهد. با توجه به رایزرهای مشخص شده در

پالن ها، نقشه ی لوله کشی فاضالب و هواکش آن را ترسیم نمایید.

1:100       
پالن زيرزمين

1.60

 شکل 2-67  
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 شکل 2-68  

1:100       
پالن طبقات 

1.40
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7-2-2 جزییات نصب تجهیزات بهداشتی: 

موقعیت مشخص  در  و  نقشه ی جزییات  به  توجه  با  را  بهداشتی  وسایل 
شده بر روی نقشه نصب می کنند. در شکل های 69-2 و70-2 و71-2 و2-72 

جزییات لوله کشی آب و فاضالب در تجهیزات بهداشتی را نشان می دهد.

شکل 69-2 جزییات زیر دوشی 

شکل 70-2  جزییات توالت فرنگی  
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 شکل 71-2 جزییات توالت ایرانی

 شکل 72-2  جزییات روشویی
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3-2 تأسیسات حرارتی و برودتی: 

راه  در  انسان  که  است  گام هایی  مهم ترین  از  مطبوع یکی  تهویه ی  ایجاد 
بهبود محیط زیست برمی دارد. عواملی که درتهویه ی مطبوع باید در نظرگرفت 
عبارتنداز: 1- کنترل دما 2- کنترل رطوبت 3- به جریان درآوردن هوا 4- 
پاکیزگی هوا. نخستین گام درجهت ایجاد تهویه ی مطبوع امروزی، اختراع و 
ایجاد  تأسیسات حرارتی)در فصل سرما( و دستگاه های  تکمیل سیستم های 

برودت)در فصل گرما( است)شکل 2-73(.

1-3-2 تأسیسات حرارتی:

 انسان برای گرم کردن محل زندگی خود در فصل سرما پیوسته به دنبال 
ساخت وسایل گرما زا بوده است. در شکل74-2 چند نمونه از وسایل گرمازا 
دیده می شود. این وسایل عیوب زیادی دارد. به همین علت امروزه از سیستم 
حرارت مرکزی استفاده می شود. در این روش حرارت مورد نیاز ساختمان در 
محیطی به نام موتورخانه تولید شده و سپس توسط سیال واسطه ای مانند 
آب، هوا یا بخارآب، این حرارت، به محیط منتقل می شود. شکل 75-2 برخی از 

این وسایل را نشان می دهد.

 شکل 2-73  

الف- بخارى ديوارى

خاكستردان
دريچه ى هوا

سوخت

دودكش

ب- بخارى نفتى ج- بخارى هيزمى

دودكش دودكش دودكش

مولد حرارت مولد حرارت

پمپ

مولد حرارت

آب هوا بخارآب

شکل 74-2  انواع وسایل گرمازا 
الف- بخارى ديوارى

خاكستردان
دريچه ى هوا

سوخت

دودكش

ب- بخارى نفتى ج- بخارى هيزمى

دودكش دودكش دودكش

مولد حرارت مولد حرارت

پمپ

مولد حرارت

آب هوا بخارآب

شکل 75-2 انواع سیستم های حرارت   
مرکزی از نظر نوع سیال واسطه
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2-3-2 انواع سیستم های حرارت مركزی: این نوع سیستم ها از نظر 
سیال واسطه به چهار نوع سیستم تقسیم می شود: الف( حرارت مرکزی با آب گرم 

ب(حرارت مرکزی با آب داغ 
ج( حرارت مرکزی با بخار آب 
د( حرارت مرکزی با هوای گرم

 از متداول ترین روش ها، حرارت مرکزی با آب گرم است که برای تولید 
گرما در محیط، کاربرد فراوان دارد. در این روش آب، توسط دستگاه های تولید 
وسیله ی  به  و سپس  کرده  را جذب  حرارت  مشعل(،  و  آب گرم  گرما)دیگ، 
وسایل انتقال دهنده ی حرارت )لوله، پمپ(، آب گرم را به دستگاه های پخش 

کننده ی حرارت)رادیاتور، فن کوئل( منتقل می کند)شکل های2-76(.
 رادیاتور یا فن کوئل در محل هایی که بایدگرم شود، نصب می شوند و در 
نتیجه آب گرم درون آن ها، حرارت را به محیط داده و باعث گرم شدن هوا 
می گردد. آب گرمی که حرارت خود را از دست داده، برای گرم شدن مجدد، 
توسط لوله اي به دیگ آب گرم فرستاده می شود. شکل77-2حرکت آب گرم را 

در رادیاتور و بازگشت آب به دیگ را به صورت شماتیک نشان می دهد.

3-3-2 تأسیسات برودتی: سیستم های تأسیسات برودتی ممکن است 
به سه حالت زیر اجرا شود:

 1- اختصاص به یک اتاق داشته باشد. مثل یک کولر آبی کوچک یا کولر 
گازی.

به کار رود.  اتاق  2- سیستم خنک کننده ای که جهت خنک کردن چند 
مانند سرمایی که یک کولر آبی تولید می کند و توسط کانال هایی به چند اتاق 

منتقل می شود.

 شکل 2-76

 شکل 77-2 حرارت مرکزی با آب گرم

رادياتور

رفت آب گرم

ديگ
برگشت آب گرم

رفت آب گرم

ديگ

برگشت آب گرم

رادياتور

رفت آب گرم

ديگ

برگشت آب گرم

رادياتور
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با آب سرد) فن کوئل( و  یا   3- سیستم های خنک کننده ی مرکزی که 
کانال کشی هوای سرد) هواساز( عمل می کنند.

4-3-2 نقشه خوانی تأسیسات برودتی و حرارتی:

شبکه های لوله کشی تأسیسات برودتی و حرارتی به دو روش زیرانجام می شود: 
الف- شبكه ی دو لوله اي با برگشت معكوس: در این روش مسیر رفت و برگشت 

آب در کلیه ی رادیاتورها یکسان است)شکل 2-78(.

ب- شبكه ی دو لوله ای با برگشت مستقيم: در این روش رادیاتورهایی که 
نسبت به دیگ دورتر قرار می گیرند به طور طبیعی آب کمتری دریافت می نماید
در نتیجه توزیع آب، نامتعادل می باشد که باید هم در طرح و هم در راه اندازی 

حتی االمکان رادیاتورها را متعادل نمود)شکل2-79(.

5-3-2 دستورالعمل ترسیم نقشه ی تأسیسات حرارتی و برودتی:

مرحله ی اول: جهت ترسیم شبکه ی لوله کشی تأسیساتی حرارتی و برودتی،
1 ترسیم نمایید 

50
1 و  یا 

100
باید پالن معماری ساختمان را با مقیاس 

)شکل 2-80(.

شکل 78-2 لوله کشی با برگشت  
معکوس

رادياتور

رفت آب گرم

ديگ
برگشت آب گرم

رفت آب گرم

ديگ

برگشت آب گرم

رادياتور

رفت آب گرم

ديگ

برگشت آب گرم

رادياتور

رادياتور

رفت آب گرم

ديگ
برگشت آب گرم

رفت آب گرم

ديگ

برگشت آب گرم

رادياتور

رفت آب گرم

ديگ

برگشت آب گرم

رادياتور

شکل 79-2 لوله کشی با برگشت  
مستقیم
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1:100      
پالن همكف

 شکل 80-2 پالن معماری
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را   مختلف  فضاهای  در  رادیاتورها  قرارگیری  مناسب  محل  دوم:  مرحله ی 
مشخص و ترسیم نمایید.

لوله ی  هررادیاتوری یک  به  ساختمان  به  ورودی  لوله ی  از  مرحله ی سوم: 
آب گرم و یک لوله ی آب گرم برگشتی ترسیم کنید. سپس با توجه به نوع 
لوله کشی)مستقیم یا معکوس(، قطر لوله ها و مشخصات رادیاتورها را در محل 

های مناسب بنویسید.
شکل81-2 پالن ساختمان مذکور را نشان می دهد که به روش برگشت 
پاسخ  سؤاالت  به  زیر،  نکته های  به  توجه  با  است.  شده  لوله کشی  معکوس، 

دهید.
1- تعداد رادیاتور یا فن کوئل ها در این ساختمان چه تعداد است؟

2-قطر لوله های ورودی آب گرم و برگشتی چند اینچ است؟
3- مشخصات رادیاتور پذیرایی را توضیح دهید.

4- قطر لوله ی برگشتی آب گرم از رادیاتور پذیرایی چند اینچ است؟
 

نکته ها : 1- لوله ی رفت با خط پر و لوله ی برگشت با خط چین ترسیم شده 
است. 

2-دراندازه گذاری قطر لوله ها، ترتیب قرارگیری اندازه ها متناسب با ترتیب 
قرارگیری لوله ها است. یعنی اولین اندازه ی نوشته شده از چپ مربوط به اولین 

خط لوله در سمت چپ)نسبت به نقشه(خواهد بود.
3- عبارت نوشته شده در داخل اتاق ها، مشخصات رادیاتور نصب شده در آن 

جا را معین می کند.
9   بدین معنی است که رادیاتور نصب شده از مدل  500 200

1L 45 V
2

) (

,

×
′′

=

 مثاًل عبارت

200*500 انتخاب شده که تعداد پره های آن 9 عدد و طول آن 45 سانتی متر 
1 اینچ است.

2
و شیر رادیاتور



نقشه کشي معماري

110

 شکل 81-2 شبکه لوله کشی حرارت 
   مرکزی به روش برگشت معکوس
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شکل82-2 پالن همان ساختمان است که به روش برگشت مستقیم لوله کشی 
حرارت مرکزی شده و با توجه به پالن مذکور به سؤاالت زیر پاسخ دهید:

1-قطر لوله ی رفت آب گرم به هال چند اینچ است.
2-تفاوت لوله کشی به روش معکوس و مستقیم را به دقت بررسی کرده و 

نتایج آن را بیان نمایید.

 شکل 82-2 شبکه لوله کشی حرارت 
   مرکزی به روش برگشت مستقیم
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   تمرین کارگاهی 1: شکل 83-2 و84-2، پالن معماری یک ساختمان 
دو طبقه) زیرزمین و طبقه ی اول( مشاهده می شود. جهت خواندن نقشه ی 

لوله کشی به نکات زیر توجه نمایید:
1- محل موتورخانه درپالن مشخص شده است. لوله ی رفت از موتورخانه به 
قطر2 اینچ، رادیاتورهای موجود در زیرزمین و هم چنین رایزرهای باالرونده را 
تغذیه می کند و لوله اي به قطر2 اینچ آب گرم برگشتی را از کلیه ی رادیاتورها 

و رایزرها به دیگ بر می گرداند.
2- برای صرفه جویی در طول لوله ها، از رایزرها که با عالمت R مشخص 
شده اند، استفاده می شود. برای مشخص شدن  اندازه ی رایزرها از عبارتی مانند 

  استفاده شده است. عدد باالی خط، قطر لوله ی طبقه ی باال و اندازه ی
3
4

"

پایینی، قطر لوله ی پایین رونده را نشان می دهد.
با توجه به مطالب ذکر شده و اطالعاتی که در نقشه می بینید، به سؤاالت 

زیر پاسخ دهید.
1- لوله کشی به روش مستقیم انجام شده است یا معکوس؟

2- چند رایزر در پالن زیرزمین مشاهده می کنید؟
3- چند رایزر داخل پالن طبقه ی اول مشاهده می کنید؟

4- تعداد رادیاتورهای طبقه ی زیرزمین و اول چه تعداد است؟
5- علت استفاده از رایزرهای زیاد در این ساختمان چیست؟
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1:100       
پالن طبقه ى زيرزمين

 شکل 2-83  

پالن طبقه ی زیرزمین
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 شکل 2-84  

1:100       
پالن طبقه ی اولپالن طبقه ى اول
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   تمرین کارگاهی 2: شکل85-2، پالن معماری یک ساختمان را نشان  
می دهد. نقشه ی لوله کشی حرارت مرکزی ساختمان را به روش مستقیم ترسیم 

نمایید.

 شکل 2-85  

1:100       
پالن طبقه ى اول

1:100       
پالن طبقه ی اولپالن طبقه ى اول
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و  زیرزمین  پالن های  و2-87   2-86 شکل های   :3 کارگاهی  تمرین     
طبقه ی اول یک ساختمان را نشان می دهد. نقشه ی لوله کشی حرارت مرکزی 

ساختمان را به روش معکوس ترسیم نمایید.

 شکل 2-86        1:100
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-  شکل 2-87 

1:100      
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6-3-2 تهویه مطبوع:

تولید گرما درزمستان و سرما درتابستان، به وسیله ی یک دستگاه مرکزی 
به نام »چیلر« انجام می شود. تهویه مطبوع با دو سّیال، آب و هوا صورت می 

گیرد و به وسیله ی کانال هایی به دستگاه های نصب شده در فضاهای داخلی 
منازل می رسد. در شکل های88-2 و 89-2 نحوه ی انتقال هوای مطبوع را به 
داخل فضای خانه، از طریق قراردادن دستگاه مرکزی بر روی پشت بام نشان 

می دهد.

 شکل 2-88  

 شکل 2-89  

1:100      
پالن تهويه مطبوع همكف

1:100      
پالن تهويه مطبوع بام

+0.37
1:100      

پالن تهويه مطبوع همكف

1:100      
پالن تهويه مطبوع بام

+0.37
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4-2 تأسیسات گازرسانی: 

استفاده از گاز طبیعی در وسائل گازسوز، مثل اجاق گاز، بخاری و روشنایی 
و ...، فراهم کردن امکان انتقال آن با استفاده از شبکه ی لوله کشی، مستلزم 
نشان را  گازسوز  وسیله ی  چند  است. شکل2-90  آن  از  مختصری  شناخت 

می دهد.

1-4-2 انواع سوخت: از کلیه ی مواد جامد، مایع و گازی که میل ترکیبی 
با اکسیژن دارند، به عنوان»مواد قابل سوختن« و آن دسته را که فرایند فعل و 
انفعال شیمیایی آن ها، توأم با احتراق و تولید انرژی حرارتی قابل مالحظه ای
باشد، به عنوان »سوخت« نام برده می شود. شکل91-2 چند نوع سوخت را 

نشان می دهد. 

امروزه در دنیا برای تولید انرژی حرارتی، به خصوص درتأمین انرژی حرارتی 
صنایع و ساختمان های عمومی و مسکونی، به ترتیب از مشتقات نفت خام، زغال 
سنگ، گاز طبیعی و گاز مایع استفاده می کنند. در کشور ما به خاطر فراوانی 
منابع نفت و گاز، کاربرد آسان تر و تمیزی بیش تر، استفاده از گاز طبیعی دارای 

مزیت بیش تری نسبت به سایر انرژی هاست.
2-4-2 منشاء و مواد تشكیل دهنده ی گاز طبیعی: گازهایی که برای 
تأمین انرژی حرارتی، به کار می روند به نام گازهای سوخت معروفند. بخش 
اعظم این گازها از هیدروکربن ها تشکیل شده است. مانند گاز متان)CH4( و 

شکل 90-2  انواع وسایل گازسوز 

شکل 91-2  انواع سوخت 
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.)C6H10(و بوتان )C4H8(و پروپان )C2H6( اِتان

گاز طبیعی ممکن است به صورت محلول در نفت خام و یا به شکل مستقل 
در منابع زیرزمینی وجود داشته باشد. شکل92-2 وجود گاز را در الیه های 

زیرزمینی، نشان می دهد.

نهایتاً گاز به هرشکلی که از چاه ها استخراج شود، پاالیش شده و توسط 
لوله به محل مصرف منتقل می شود. گاز مصرفی، اساساً از دو گاز متان و اتان 

تشکیل شده است)عمدتاً گاز متان مورد مصرف قرار می گیرد(.
شکل93-2 مراحل بهره برداری، انتقال و توزیع گاز تا محل مصرف را به 

صورت شماتیک نشان می دهد.

 شکل 92-2  وجود گاز در الیه های 
   زیرزمینی

 شکل 93-2  مراحل بهره برداری، 
   انتقال و توزیع گاز تا محل مصرف
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3-4-2 موارد مصرف گاز: سه دسته ی اصلی مصرف کنندگان گاز عبارتند از: 
 مصرف کنندگان برای مصارف خانگی، مصارف تجاری و صنعتی.

- درخانه های امروزی کاربرد عملی و عمده ی گاز شامل، مصارف آشپزخانه 
برای طبخ غذا، آبگرمکن، بخاری دیواری، سیستم های حرارت مرکزی و باالخره 

روشنایی های اضطراری می باشد.
- مصرف کنندگان تجاری گاز شامل، هتل ها، رستوران ها و مؤسساتی نظیر 
بیمارستان ها، مدارس اند. کاربرد این مراکز نیز تقریباً شبیه مصارف خانگی، اما 

در مقیاس بزرگ تر است.
- گازبه ده ها هزارکارخانه، واحدهای صنعتی مانند کارخانه ی ذوب و نورد 

فلزات و نیروگاه های حرارتی تولید برق و ... در سراسر کشور تحویل می شود.
لوله ی  به وسیله ی خط  تولید  از محل  4-4-2 لوازم و تجهیزات: گاز 

انتقال گاز به مصرف کننده می رسد. 
الف- لوله ها: لوله های انتقال گاز که از جنس گالوانیزه )ضدزنگ( هستند 
و می توانند منشاء گاز داخل لوله را تحمل کنند، اولین وسیله ی انتقال گاز به 

محل مصرف هستند. شکل94-2 لوله های انتقال گاز را نشان می دهد. 

منشاء گاز قبل از رسیدن به محل مصرف باید تنظیم شود. پس از گذشتن 
از ایستگاه های تقلیل فشار، گاز وارد خطوط شبکه ی توزیع می شود و از طریق 
انشعاب فرعی و»علمک« مشترکین، پس از کاهش مجدد فشار به وسیله ی 
»رگوالتور«، سرویس در اختیار مصرف کنندگان خانگی و تجاری قرار می گیرد. 

شکل 94-2  لوله های انتقال گاز 

ــت که  تذكر: باید توجه داش
ــن  کوتاه تری ــی  افق ــای  لوله ه

مسیر را طی می کنند.



نقشه کشي معماري

122
شکل95-2 علمک گاز و رگوالتور روی آن و شکل 96-2، مقطع  یک علمک و 

رگوالتور نصب شده بر روی آن را نشان می دهد. 

ب- رگوالتور: دستگاهی است که باعث کاهش فشارگاز می شود و فشار را 
به میزان دلخواه ثابت نگه می دارد. رگوالتور، همواره درهنگام کارتأسیسات و 
رساندن گاز، به منزله ی قلب برای سیستم عمل می کند و موجب رسیدن گاز 
به اجزای مختلف، با فشار مناسب می گردد. شکل97-2 یک رگوالتور را نشان 

می دهد.

 شکل 95-2  علمك و رگوالتور روی
   آن

 شکل 96-2  رگوالتور روی علمك 
   انشعاب گاز خانگی

محافظ  و  ایمنی  وسیله ی  خانگی، یك  گازرسانی  در  رگوالتور   : هشدار  
دراستفاده از انرژی پاك و دور از آلودگی است. از دستکاری رگوالتور و تعمیر 

آن به وسیله ی افراد ناشی، جداً خودداری نمایید.

 شکل 97-2  رگوالتور 
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از حد مصرف مختصر   را  گاز  امکان  اندازه گیری دقیق مصرف  ج- کنتور: 
شمعک  یک اجاق گاز خانگی، تا مصرف فوق العاده زیاد دستگاه های گازسوز 
صنعتی، فراهم می کند. کنتور حجم گاز مصرفی را نشان داده و پرداخت بهای 

گاز مصرفی، به وسیله ی آن، امکان پذیراست)شکل2-98(.

د- شير: شیرهای متعددی در شبکه ی توزیع گاز وجود دارند که هر کدام 
عملکرد مخصوصی دارد. شکل99-2 چند نوع شیر لوله کشی گاز را نشان می دهد.

5-4-2 نقشه خوانی لوله كشی گاز: مسیر عبور لوله های گاز مصرفی را 
در پالن به صورت خط پُر، رایزرها )لوله های قائم( را با حرف»R« و شیرگاز را 
با عالمت»  « نشان می دهند. جهت نشان دادن مصرف کننده ها از عالئم 

قراردادی زیر استفاده می شود:  
)H( بخاری گازی

)GC (اجاق گاز خانگی چند شعله
)WH(آبگرمکن 190 لیتری

)L(روشنایی
-مسيریابی لوله ی گاز: هنگام تعیین مسیر عبور لوله های گاز، باید توجه 

شکل 98-2  کنتور  

شکل 99-2  شیرگاز متعادل کننده  
  شیر گاز توپی قفلی- شیرگاز توپی

 خروسکی- شیرگاز فشاری 
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داشت که به علت احتمال خوردگی و سوراخ شدن لوله ها به نکات زیر توجه 

شود:
1- آن ها را باید از روی کار عبور داد.

2- نمی توان لوله ها را از محل های مرطوب حمام و توالت عبور داد.
3- عبور ازمحل های بسته مانند انباری ها و کمدها، که امکان تجمع گاز 

درصورت نشت آن وجود دارد، صحیح نیست.
4- لوله ها را نباید در مسیر عبور افراد و پشت در و پنجره )بازشوها( قرار 

دارد)شکل2-100(.

الف-برآورد مصرف و تعیین قطرلوله های گاز: مقدار مصرف گاز هر واحد 
مستقل، باید برمبنای مترمکعب در ساعت و برای مصرف کلیه ی دستگاه های
گازسوز آن واحد که از طرف کارخانه ی سازنده بر روی صفحه ی مشخصات 
دستگاه ها ذکر شده است، برآورد گردد. در صورتی که وسیله ی گازسوز، فاقد 
صفحه ی مشخصات باشد، می توان از جداول مخصوص، که حد متوسط مصرف 

دستگاه های مختلف را نشان می دهد، استفاده نمود.

 شکل 100-2  عبور نادرست لوله های 
   گاز از روی بدنه ی پنجره

باید واقعیات را درنظرگرفت و  درهنگام تعیین قطر لوله ها،   : هشدار 
از زیاد یا کم کردن قطر آن ها پرهیزکرد. زیرا بزرگ کردن سیستم، به 
معنی انباشتن گاز مصرف نشده در داخل شبکه و کوچك درنظرگرفتن 
قطر لوله ها، موجب کمبود گاز و احتمال خاموش شدن ناگهانی شعله ها و 

در نتیجه ایجاد خطر می شود.
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   تمرین کارگاهی1: شکل 101-2 پالن طبقه ی همکف یک ساختمان  
مسکونی را نشان می دهد. 

باتوجه به نکات زیربه سؤاالت زیر پاسخ دهید: لوله ی ورودی از شبکه ی 
اصلی درحیاط با عالمت R مشخص شده، سپس با عبور از کنتور و شیء اصلی 

به رایزر شماره ی R1(1( می رسد.
1- درپالن چند بخاری گازی مشاهده می کنید؟

2- چند لوله ی رایزر می بینید؟
3- در پالن، چند چراغ روشنایی مشاهده می کنید؟
4- چند شیر قطع و وصل گاز در پالن وجود دارد؟

 ش��کل102-2، نی��ز پ��الن طبقه ی اول و دوم همان س��اختمان را نش��ان
می دهد.

1- کدام یک از رایزرها گاز را به اتاق خواب ها می رسانند؟ 
2- کدام رایزر، گاز را به روشنایی  هال می رساند؟

3- از کدام رایزر، به آبگرمکن گاز می رسد؟

شکل 103-2،  پالن زیرزمین را نشان می دهد.
1- لوله ی رایزر شماره ی 3 از کدام طبقه  به زیرزمین رسیده است و به کدام 

فضاها گاز می رساند؟
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خواب خواب خواب

حمام

سرويس

هال خصوصى

پذيرايى

هال

آشپزخانهپاسيو

1:100       
پالن لوله كشى گاز طبقه ى همكف

 شکل 101-2  پالن همکف
پالن لوله کشى گازطبقه ى همكف
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 شکل102-2، پالن طبقه ی اول و دوم

1:100       
پالن لوله كشى گاز طبقه ى اول و دوم

خواب خواب خواب

حمام

سرويس

هال خصوصى

پذيرايى

هال

آشپزخانهپاسيو

پالن لوله کشى گاز طبقه ى اول و دوم
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 شکل 103-2،  پالن زیرزمین

1:100       
پالن لوله كشى گاز طبقه ى زيرزمين

انبارى

موتورخانه

انبارى

پالن لوله کشى گازطبقه ى زيرزمين
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 شکل 104-2  پالن طبقه ی همکف

   تمرین کارگاهی2: شکل 104-2 پالن یک ساختمان مسکونی و  محل 
نصب رگالتور)تنظیم کننده( را نشان داده است. 

در  آبگرمکن  و  گاز  اجاق  خواب ها،  اتاق  در  بخاری  محل  تعیین  از  پس 
آشپزخانه و بخاری و روشنایی در پذیرایی، پالن لوله کشی گاز از پالن داده 

شده را ترسیم نمایید.

1:200       
پالن طبقه ى همكف

آشپزخانه سرويس حمام اتاق خواب

پذيرايىاتاق خواب

هال

حياط

ورودى

پالن طبقه ى همكف
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   تمرین کارگاهی3: شکل های 105-2 و 106-2، پالن های یک ساختمان 
مسکونی را نشان می دهد. با در نظرگرفتن رایزرها، شیرها و مصرف کننده ها 

دراین نقشه، پالن لوله کشی گاز از این پالن را ترسیم نمایید. 

 شکل 2-105  

موتورخانه

1:100      
پالن زيرزمين
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 شکل 2-106  
1:100      

پالن طبقات
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5-2 تأسیسات الکتریکی:

 انس��ان متمدن، ماهیت الکتریسیته را از 5000 سال پیش از میالد مسیح 
ش��ناخته و خاصیت کهربایی اجس��ام را در اثر مالش، مورد مشاهده و تحقیق 
قرار داده بود. استفاده از انرژی آبشارها و حرارت ناشی از آتش، از ابتدای تمدن 
بشر، شروع شد تا اینکه پیل)باطری(، مولد برق، در1800 میالدی توسط»ولتا« 
اختراع ش��د. ام��روزه از کوچ��ک ترین وس��ایل خانگی گرفته ت��ا کامل ترین 
ماش��ین های صنعتی به وس��یله ی ان��رژی الکتریکی کار می کند. ش��کل های 
107-2 و108-2 یک وس��یله ی برقی خانگی و یک ماش��ین صنعتی را نش��ان

می دهد. 

1-5-2 تولید انرژی الكتریكی: انرژی الکتریکی نوعی از انرژی است که 
می توان آن را به شکل های مختلف تولید کرد. در ادامه به دو روش از تولید 

الکتریسیته، اشاره شده است.
-الكتریسیته ی ساكن: با مالش میله ای شیشه ای به پارچه ی ابریشمی، 
روش  اجسام،  باردارکردن  روش  این  با  می شود.  تولید  ساکن  الکتریسیته ی 

»مالشی یا اصطکاکی« نیز می گویند)شکل های2-109(.

 شکل 107-2  وسیله ی برقی خانگی

 شکل 108-2  ماشین های برقی 
   صنعتی

 شکل 109-2  ایجاد الکتریسیته ساکن
   در اثر اصطکاك
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 معموالً در ساختمان هایی با ارتفاع زیاد مانند برج ها، با نصب یک برقگیر در  
باالترین نقطه ی ساختمان، آن را در مقابل خطرات الکتریسیته ی ساکن تولید 

شده مانند)صاعقه(حفاظت می کنند)شکل 2-110(.

- الكتریسيته ی جاری: برای اینکه از انرژی الکتریکی، جهت انجام کارهای 
به  الکترونها در الیه ی آخراتم، در جهت معینی  باید  استفاده شود،  مختلف 

حرکت در آیند. به عبارتی الکتریسیته، جاری شود.

2-5-2 اجزاء تشکیل دهنده ی مدارالکتریکی:

الف- هادی ها: فلزات هدایت کننده ی خوبی برای عبور جریان الکتریسیته 
هستند. نقره، مس و طال به علت داشتن ساختمان ملکولی خاص، بهترین 
هادی جهت عبور جریان الکتریسیته هستند. شکل111-2چند هادی جریان 

الکتریسیته را نشان می دهد. 

ب-عایق: موادی که به علت ساختمان مولکولی خاص جریان الکتریسیته  را 
نمی تواند از خود عبور دهد. مثل چوب، الستیک و.... شکل 112-2 مولکول هاي

دي اکسید مس را نشان می دهد.

شکل 110-2  ایجاد الکتریسیته ساکن  
در اثر صاعقه

شکل 111-2  الیه های مداری اتم  
فلزات

شکل 112-2  مولکول دی اکسید  
مس به عنوان عایق خوب



نقشه کشي معماري

134
3-5-2 مدارالكتریكی و انواع آن: مسیر حرکت الکترون ها، از منبع تولید 

جریان الکتریسیته و بازگشت آن به منبع را »مدار الکتریکی« می  گویند.
الف-مداربسته: برای اینکه جریان الکتریکی به طور مداوم برقرار باشد به 
این سه عامل احتیاج است: 1-منبع تولید جریان، 2-هادی و 3-مصرف کننده. 
همان طورکه درشکل 113-2 می بینید، حرکت الکترون ها ازطرف قطب منفی 
آغاز شده، از سیم عبور کرده و به مصرف کننده می رسد و بقیه ی الکترون 
منبع،  که  زمانی  تا  می گردد.  باز  منبع  به  کننده  مصرف  دیگر  طرف  از  ها، 
جریان را تولید نماید و اِشکالی درمدار به وجود نیاید، عبور جریان ادامه دارد. 

شکل113-2، یک مدار بسته را نشان می دهد.
ب-مدارباز: اگر در یک مدار بسته، سیم)هادی(قطع شود، الکترون ها در انتهای 
سیمی که به قطب منفی باتری متصل است، جمع می شوند و الکترون  های آزاد 
انتهای سیمی که به قطب مثبت متصل است، به این ترتیب مدار باز به  در 
وجود آمده و عبورجریان قطع می شود. شکل114-2 یک مدار باز را به صورت 

شماتیک نشان می دهد.

ج-مدارسری: دراین مدار، مصرف کننده ها درمدار با منبع تولید انرژی به 
صورت سری بسته می شود)شکل 115-2(. به عبارت دیگر جریان یکسان یکی 
پس از دیگری از مصرف کننده ها عبور می کند و چنان چه در محلی از مدار 

اشکالی به وجود آید کلیه ی مصرف کننده ها از کار می افتد.

به  جریان  تولید  منبع  با  مصرف کننده ها  که  است  مداری  د-مدارموازی: 

 شکل 113-2  مداربسته

 شکل 114-2  مدارباز

 شکل 115-2  مدارسری یا متوالی

توجه  : برای برقراری جریان الکتریسیته دو شرط الزم است:
 1- منبع تولید جریان  2-مدار بسته)کامل(

V=V1+V2+V3

I=I1=I2=I3

V=V1=V2=V3

I=I1+I2+I3

V=V1+V2+V3

I=I1=I2=I3

V=V1=V2=V3

I=I1+I2+I3
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شکل 116-2  مدارموازی 

 شکل 117-2  جریان مستقیم

می  مدار،  مختلف  یك  قسمت های  در  کلید  قراردادن  وسیله ی  به  نکته: 
یك  افتادن  کار  از  با  عبارتی  به  از  یکدیگر جدا کرد.  را  کننده ها  توان مصرف 

مصرف کننده، بقیه می توانند به کار خود ادامه دهند.

وسایل  ایران  کشور  در  نکته: 
برقی با ولتاژ 220 ولت طراحی 

شده و کار می کنند.

منبع،  ولتاژ  با  ولتاژ در هر مصرف کننده  یعنی  بسته شده اند.   موازی  صورت 
یکسان و جریان کل مدار با مجموع جریان های هر مصرف کننده برابر است. 

شکل 116-2 یک مدار موازی را نشان می دهد.

خودآزمایی1: در یک مدار از هر یک از مصرف کننده ها، ولتاژهای برابر220 
ولت می گذرد و شدت جریان مصرف کننده ها به ترتیب 10آمپر، 15 آمپر و 16 

آمپر است. این مدار سّری است یا موازی؟

4-5-2   : پارامترهاي مدار

الف- شدت جریان (آمپر)و واحد آن: میزان عبور تعداد الکترون های جهت 
گرفته در یک مدار را »شدت جریان« می گویند و آن را با واحدی به نام » آمپر« 

با عالمت اختصاری»I«  اندازه گیری می کنند.
ب- اختالف پتانسيل (ولتاژ) و واحد آن: نیرویی که باعث حرکت الکترون های

آزاد موجود در یک مدار بسته می شود، نیروی محرکه )ولتاژ( نام دارد و مقدارآن 
برحسب ولت اندازه گیری می شود و آن را با »V« نشان می دهند.

ج- منابع ولتاژ مستقيم و متناوب: ولتاژی را که مقادیر لحظه ای آن نسبت به 
زمان ثابت باشد، »ولتاژ مستقیم« و جریانی را که از این ولتاژ در هرمدار جاری 
می شود، »جریان مستقیم«-)DC( می نامند. مانند ولتاژ باتری شکل2-117 
و ولتاژی را که مقادیر لحظه ای آن نسبت به زمان تغییر کند و جهت آن به 

V=V1+V2+V3

I=I1=I2=I3

V=V1=V2=V3

I=I1+I2+I3

V=V1+V2+V3

I=I1=I2=I3

V=V1=V2=V3

I=I1+I2+I3
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صورت قرینه تغییر جهت دهد، »ولتاژ متناوب« و جریان ناشی از آن را »جریان 

متناوب«-)AC( می گویند. برق شهر یک ولتاژ متناوب است.
د-توان الكتریكی (وات) و واحد آن: توان به معنای سرعت انجام کار و  یا به 
عبارت دیگر کار انجام شده در واحد زمان است. واحد توان، »وات« است که با 

عالمت اختصاری»W« نشان می دهند.

5-5-2 عناصر مدارهای روشنایی:

اجزاء و قطعات مدارهای روشنایی بسیار متنوع است در این قسمت کلیه 
عناصر مدار، تشریح و سپس چگونگی ترسیم انواع مدار بیان می شود.

الکتریکی تولید شده توسط  انرژی  انتقال  الف-سیم ها و كابل ها: برای 
و  کارخانه ها  مسکونی،  منازل  شهرها،  داخل  به  نیروگاه ها  در  برق  مولدهای 
... از هادی های جریان)سیم ها و کابل ها( استفاده می شود. شکل118-2 انواع 
سیم ها را نشان می دهد. سیم کشي درساختمان به روش های مختلف صورت 

می گیرد: 

در سیم کشي روکار، سیم ها را از روی گچ به صورت آزاد و یا از داخل لوله 
عبور می دهند و سپس با بست های مخصوص سیم یا لوله را مهار می کنند. این 
نوع سیم کشي دو عیب اساسی دارد، 1- از زیبایی کار کاسته می شود، 2- اگر 
به عللی سیم ها لخت شوند، برق زدگی را به دنبال خواهد داشت. از حسن های 

این روش، عیب یابی آسان آن است)شکل های119 -2(.

توجه: هنگام خرید وسایل برقی 
به توان مصرف انرژی آن دقت 

کنید.

 شکل 118-2  انواع کابل 

 شکل 119-2  سیم کشي برق به 
   روش روکار
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در روش سیم کشي توکار، سیم ها را از زیرگچ و یا به عبارت دیگر از زیرکار 
عبور می هند)شکل های120 -2(. 

ب-پریزها: هرگاه بخواهیم از انرژی الکتریکی بدون واسطه استفاده کنیم، 
نیاز به وسیله ای داریم که بتوانیم ولتاژ مدار را به دستگاه مورد نظر از قبیل 
سماور، بخاری، و... برسانیم. این اتصال، توسط پریز انجام می شود. پریزها در 

بازار به دو دسته ی توکار و روکار موجودند)شکل های2-121(.

برای حفاظت اشخاص در مقابل  اتصال زمین  با   شکل های122-2 پریز 
برق گرفتگی و شکل123-2 پریز، تلفن، تلویزیون و رادیو را با شمای حقیقی 

و فّنی، نشان می دهد.

شکل 121-2  پریزهای توکار و  
تصویری از شمای حقیقی
 و فّنی آن

121

122

123

شماى حقيقى شماى فنى

شماى حقيقى شماى فنى

شماى فنى پريز آنتن شماى فنى پريز تلفن

پریزهای روکار 

شکل 122-2  پریز روکار با اتصال  
زمینی با شمای حقیقی و فّنی آن

121

122

123

شماى حقيقى شماى فنى

شماى حقيقى شماى فنى

شماى فنى پريز آنتن شماى فنى پريز تلفن

پریز توکار بدون ارت پریز توکار با ارت شمای حقیقی شمای فّنی 

شمای حقیقی شمای فّنی 

 

شکل 120-2  سیم کشي برق به روش 
توکار
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 شکل 125-2  دوشاخه

 شکل 123-2  پریزهای تلویزیون و
   تلفن 

 شکل 124-2  سیم سیار

دو  نام  به  از وسیله ای  الکتریکی  اتصال دستگاه های  برای  ج- دوشاخه ها: 
شاخه استفاده می کنند. دو شاخه دارای دو میله ی فلزی توپر یا تو خالی است 
که روی پایه ای پالستیکی  یا کائوچویی نصب شده است و دو سر سیم را به آن 

وصل می کنند)شکل 2-125(.

است.  الکتریکی  جریان  وصل  و  قطع  وظیفه ی  مدار،  در  کلید  د-کليدها: 
برای قطع جریان، حداقل باید یکی از سیم های حامل جریان، قطع شود و برای 
برقراری مجدد، باید مسیر قطع شده را به حالت اول باز گرداند. کلید باتوجه 

121

122

123

شماى حقيقى شماى فنى

شماى حقيقى شماى فنى

شماى فنى پريز آنتن شماى فنى پريز تلفن

سیار  صورت  به  گاهی  پریزها،  نکته: 
استفاده  شاخه  دو  و  کابل  همراه 

می شود.
 )شکل2-124(

شمای فّنی پریزآنتن شمای فّنی پریز تلفن 
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انواع کلید را نشان  به شرایط کار درانواع مختلف وجود دارند. شکل2-126 
می دهد.

- کليد یك پل: این کلید دارای یک پل یا دکمه برای قطع و وصل و یک مسیر 
عبور جریان است)شکل 127-2(. شکل128-2 شمای حقیقی و شکل فّنی 
کلید یک پل را نشان می دهد. در شکل129-2، نیز نقشه ی فّنی مدار کلید یک 

پل، ترسیم شده است.

- کليد دوپل: کلید دوپل مانند دو کلید یک پل است که با هر پل آن به صورت 
مجزا می توان یک سری المپ روشنایی را روشن و خاموش کرد)شکل 2-130(. 
شکل131-2 شمای حقیقی و شمای فنی آن و شکل132-2، نقشه ی فّنی این 

کلید دیده می شود.

- شکل 126-2  انواع کلیدها 

شکل 127-2  کلید یك پل 
شکل 128-2  شمای فّنی و شمای
  حقیقی کلید یك پل

شماى حقيقى شماى فنّى

مدار فنّى كليد يك پل

L1  سيم فاز
N سيم نول

2

شکل 129-2  مدار فّنی کلید  یك پل 

شکل 130-2  کلید دو پل 
شکل 131-2  شمای فّنی و شمای
   حقیقی کلید دو پل

شماى حقيقى شماى فنّى
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- کليد تبدیل: از این کلید در راهروها، راه پله ها و اتاق های دو در و یا اگر  
کلید  نوع  این  از  نماییم  خاموش  روشن یا  را  محل یک المپ  دو  از  بخواهیم 
استفاده می شود. شکل ظاهری آن، مانند کلید یک پل است. در شکل2-133، 

مدار استاندارد یک کلید تبدیل را نشان می دهد.

از  )ساختمان( می رسد،  به محل مصرف  الکتریکی  انرژی  وقتی  کنتور:   -
وسیله ای به نام کنتور عبور می کند تا میزان انرژی بر حسب کیلو وات ساعت 

و به صورت عدد و رقم مشخص شود)شکل2-134(.

- جعبه تقسيم: جریان الکتریسیته، بعد از عبور از کنتور از طریق جعبه 
تقسیم به محل های مختلف در ساختمان فرستاده می شود)شکل2-135(.

 شکل 134-2  کنتوربرق

 شکل 135-2  جعبه تقسیم

مدار فنّى كليد دو پل

2

مدار فنّى كليد دو پل

2

شماى فنّى مدار فنّى كليد تبديل
شماى فنّى مدار فنّى كليد تبديل

 شکل 132-2  مدار فّنی کلید دو پل

 شکل 133-2  شمای فّنی و مدار فّنی 
   کلید تبدیل
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شکل 136-2  انواع فیوز 

شکل 137-2  قرارگیری فیوز در مسیر 
مدار

- فيوز: فیوز، وس��یله ای اس��ت که در مدار به طور س��ّری ق��رار می گیرد و 
مصرف کنن��ده و س��یم های ارتباط��ی را در مقابل اتصال کوتاه ی��ا جریان زیاد، 
محافظت می کند. شکل136-2، انواع فیوز را نشان می دهد و در شکل2-137 

محل قرار گرفتن فیوز را در مدار نشان می دهد.

المپ،  مختلف  انواع  می شود.  استفاده  روشنایی  جهت  ازالمپ،  المپ:   -
درشکل ها و اندازه های گوناگون وجود دارد. شکل 138-2 چند نوع المپ را 

نشان می دهد.

منبع تغذيه
فيوز

هشدار : هرگز دو سر منبع تولید جریان را به وسیله ی سیم به یکدیگر متصل 
از سیم عبور  اتصال کوتاه رخ می دهد و جریان شدیدی  نکنید. زیرا در مدار 
می کند که ممکن است موجب سوختن سیم یا منبع ولتاژ شود. به همین دلیل 

است که برای حفاظت مدارها در مقابل اتصال کوتاه از فیوز استفاده می شود.
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6-5-2 نقشه خوانی تأسیسات الکتریکی ساختمان: 

مدارهای الکتریکی، روی پالن ساختمان، به صورت تک خطی، طراحی و 
سپس با استفاده از عالئم استاندارد رسم می شود. مدارها، درترسیم به دوصورت 
شمای حقیقی، که جهت اجرای مدارها به کار می رود و شمای فّنی که به طور 
خودکار، موقعیت کلیدها، پریزها، المپ ها و تعداد سیم های مورد نیاز بین نقاط 
مختلف را نشان می دهد، رسم می گردد. شکل139-2 و140-2 شمای حقیقی 

و شمای فّنی یک مدار را نشان می دهد.

7-5-2 اصول ترسیم نقشه ی تأسیسات الکتریکی:

قبل از طراحی و ترسیم نقشه ی تأسیسات الکتریکی باید از نقاط مختلف
در  را  مرطوب  و  خشک  محل های  شرایط  و  آورد  به عمل  بازدید  ساختمان 
نظرگرفت. مثاًل نصب لوازم برقی درمحل های هاشور خورده مجاز نیست )شکل 
141-2(. به طور کلی برای طراحی و نقشه کشی تأسیسات الکتریکی باید نکات 

زیر را درنظر گرفت:

 شکل 140-2  شمای حقیقی و شمای
   فّنی مدار درب بازکن

شماى حقيقى

شماى فنى

شماى حقيقى

شماى فنى

 شکل 138-2  انواع المپ روشنایی 
سوکت دار و بدون سوکت

شماى حقيقى

شماى فنى

شماى حقيقى

شماى فنى

 شکل 139-2  شمای حقیقی و شمای
   فّنی مدار زنگ اخبار

شماى فنّى

شماى فنّى
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مسیر  فقط  یک  مصارف،  کلیه  برای  نباید  ساختمان  سیم کشي  در   -1
درنظرگرفت. زیرا امروزه مصرف کننده هایی از قبیل ماشین لباسشویی و اجاق 
برقی که در منازل به کار می رود، برق زیادی مصرف می کند و یک خط نمی تواند

جریان کل را تحمل کند. 
درضمن اگر اتصالی دراین گونه مصرف کننده ها به وجود آید، موجب قطع فیوز 
ابتدای خط می شود و بقیه ی مصرف کننده ها را از کار می اندازد. بنابراین برای 
مصرف کننده هایی نظیر لباسشویی، اجاق گاز برقی و کولر و... خط جداگانه  ای 
از تابلوی برق تا محل مصرف، کشیده و فیوز مناسبی برای آن درنظرمی گیرند 
و برای سایر مصرف کننده های کم مصرف، نظیر رادیو، تلفن و زنگ در)آیفن(، 
یک خط جداگانه و  یک فیوز درنظرگرفته می شود. برای روشنایی ساختمان 
هم خط دیگری با فیوز مناسب پیش بینی می شود. شکل142-2 شمای تک 

خطی از یک جعبه ی فیوز مینیاتوری را نشان می دهد.

 شکل 141-2  محل های غیرمجاز 
   برای نصب ادوات برقی

شکل 142-2  شمای تك خطی از یك 
 جعبه فیوز مینیاتوری

يى
شنا

رو

الن
و س

ب 
خوا

ق 
 اتا

ريز
پ

انه
زخ

آشپ
ى 

زها
پري ولر

ك

خبر
كه 

كال
م

رو
رز



نقشه کشي معماري

144
در  راحتی  به  که  گیرد  قرار  ساختمان  از  محل هایی  در  باید  کلیدها   -2
دسترس باشند. مثاًل وقتی شخصی در اتاق را باز می کند، کلید روشنایی اتاق 

در دسترس او قرار داشته و پشت درنباشد)شکل 2-143(.
3- سیم های پریز تلفن، آنتن رادیو و تلویزیون باید هرکدام به طور جداگانه 

از لوله ی مخصوصی عبور کنند)شکل2-144(.

4- ارتفاع نصب کلیدها از کف تمام شده 110 سانتي متر و پریزها 30 تا 
35 سانتي متر است.

5- برای حفظ زیبایی داخل ساختمان از نصب جعبه تقسیم پرهیز کنید. 
در صورت ضرورت آن را 30 تا 50 سانتي متر پایین تر از سقف و روی دیوار 
نصب می کنند. در شکل145-2 سیم کشي پالن  یک اتاق و در شکل 2-146 

تصویر مجّسم همان اتاق  را نشان داده شده است.

تذكر: پریزهایی که در آشپزخانه وجود دارد باید هم ارتفاع کلیدها نصب 
شود و برای حفاظت از برق گرفتگی باید به زمین )اِرت( مجهز شود.

 شکل 145-2  پالن
          شکل 146-2  پرسپکتیو

)سه بعدی(

145-2نقشه ى سيم كشى روشنايى و 
پريزهاى روى پالن يك اتاق

146-2تصويرمجّسم سيم كشى يك اتاق

فواصل معين

145-2نقشه ى سيم كشى روشنايى و 
پريزهاى روى پالن يك اتاق

146-2تصويرمجّسم سيم كشى يك اتاق

فواصل معين

145-2نقشه ى سيم كشى روشنايى و 
پريزهاى روى پالن يك اتاق

146-2تصويرمجّسم سيم كشى يك اتاق

فواصل معين

 شکل 2-143  

 شکل 2-144  
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6- جهت ترسیم نقشه های الکتریکی یک بنا از پالن های معماری استفاده  
وجود  پالن  داخل  در  گونه اندازه گذاری  هیچ  نقشه ها،  گونه  این  در  می شود. 
ندارد و فقط  اندازه های کلی و فواصل بین ستون ها در خارج از پالن نشان داده 
می شود. هم چنین کلیه ی اطالعات و  اندازه های مورد نیاز مانند محل کلیدها، 

پریزها و روشنایی و ... در جدولی کنار نقشه های ترسیمی  نوشته می شود.
الف- سيم کشي اتاق نشيمن: شکل147-2 پالن  یک اتاق نشیمن و تصویر  
مجّسم آن را نشان می دهد. روشنایی این اتاق، توسط یک لوستر 3 شاخه )بایک 

کلید دوپل( و  یک چراغ دیوارکوب ) با یک کلید یک پل( تأمین شده است.

تصویر  و  خواب   اتاق  پالن یک  شکل2-148،  اتاق خواب:  ب- سيم کشي 
مجّسم آن را نشان می دهد. این اتاق دارای یک چراغ سقفی است که با کلید 
تبدیل کنار تخت، خاموش و هم زمان چراغ دیوارکوب روشن می شود و بالعکس 

با فشاردادن کلید تبدیل، دیوارکوب خاموش و چراغ سقفی روشن می شود.

شکل 2-147   

شکل 2-148   

146-2تصويرمجّسم سيم كشى يك اتاق

24
2+1

2

تصوير مجّسم سيم کشى اتاق نشيمن

تصويرمجّسم سيم كشى اتاق خواب

3

3
2

3

تصويرمجّسم سيم كشى اتاق خواب

3

3
2

3

نقشه ى سيم کشى روشنايى پالن اتاق خواب

نقشه ى سيم كشى روشنايى روى اتاق نشيمن

2

2

2لوستر

�

ديواركوب

نقشه ى سيم کشى روشنايى روى پالن اتاق نشيمن

4
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ج- سيم کشي پریزهای آشپزخانه: در آشپزخانه مصرف کننده های پر قدرتی

کلیه  بنابراین  دارند.  قرار  فریزر  و  یخچال  ظرفشویی،   لباسشویی،  قبیل  از 
مصرف کننده ها از خط جداگانه ای تغذیه می شوند. درشکل149-2 محل استقرار

م،  پریزها راکه همگی دارای اتصال زمین هستند در پالن و در تصویر مجْسّ
مشاهده می کنید.

د- سيم کشي راه پله: درپاگرد راه پله ها،  یک چراغ سقفی نصب می شود که 
این چراغ از دونقطه،  یعنی از ابتدای راه پله و انتهای راه پله ی بعدی، کنترل 
می شود )شکل150-2(. درساختمان های چند طبقه، به جای کلید تبدیل، از 
کلیدهایی که مدت روشن بودن آن ها را می توان تنظیم نمود)زمان دار(، استفاده

می کنند.

 شکل 2-150  

 شکل 2-149  

نقشه ى سيم كشى روشنايى و 
 پالن اتاق خواب

نقشه ى سيم كشى پريزهاى آشپزخانه
 روى پالن

3
3

322

333

3 3

نقشه ى سيم كشى راه پله

نقشه ى سيم كشى سرويس دستشويى، حمام و توالت

32

32

2

2

2

2

2 2

2

تصويرمجّسم سيم كشى پريزهاى آشپزخانه

3

3

3

3
3

تصويرمجّسم سيم كشى پريزهاى آشپزخانه

3

3

3

3
3

نقشه ى سيم کشى پريزهاى آشپزخانه روى پالن
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باید یک چراغ سقفی   ه- سيم کشي دستشویی: برای روشنایی دستشویی، 
فضای  چنان چه  است.  نصب  دستشویی  بیرون  در  آن  کلید  که  کرد  منظور 
دستشویی بزرگ باشد، یک چراغ دیوارکوب در باالی آیینه قرار می دهند. در 

ضمن یک پریز هم باید در دستشویی نصب شود)شکل2-151(.

چراغ  از یک  که  است  کافی  توالت  روشنایی  برای  توالت:  سيم کشي  و- 
استفاده شود و کنترل آن توسط کلید یک پل صورت  و یا سقفی  دیوار کوب 

گیرد.
باید  باشد،  جدا  وتوالت  دستشویی  از  حمام  هرگاه  حمام:  سيم کشي  ز- 
برای روشنایی آن یک چراغ سقفی و یا دیوارکوب در نظرگرفت و کلید آن را 
مانند توالت در بیرون قرارداد. درشکل151-2 نقشه ی سیم کشي یک توالت، 

دستشویی و حمام ترسیم شده است.

شکل 2-151   

نقشه ى سيم كشى راه پله

نقشه ى سيم كشى سرويس دستشويى، حمام و توالت

32

32

2

2

2

2

2 2

2
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   تمرین کارگاهی1: شکل های152-2، نقشه ی سیم کشي  یک ساختمان 

مسکونی را نشان می دهد. با توجه به آن، سؤاالت زیر را پاسخ دهید: 

دیگر  بخش های  به  برق ساختمان  اصلی  تابلوی  از  رشته سیم  1- چند 
استخراج شده است؟

2- رشته سیم هایی که با شدت جریان 15 آمپر وارد ساختمان شده به 
کدام یک از مصرف کننده ها متصل است؟

3- تعداد کلیدهای دوپل چه تعداد است؟
4- در کدام فضا ها کلید تبدیل وجود دارد؟

 شکل 2-152  
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  تمرین کارگاهی2: شکل های153-2 و154-2، پالن روشنایی طبقه ی  
به  به نقشه ها  با توجه  اول یک ساختمان ویالیی را نشان می دهد.  همکف و 

سؤاالت زیر پاسخ دهید:

1- چند کلید  یک پل و دوپل درآشپزخانه است؟
2- چند چراغ سقف در پذیرایی مشاهده می کنید؟

3- چراغ تراس طبقه ی اول با کدام کلید روشن و خاموش می شود؟
4- در حمام طبقه ی اول چند المپ و کلید وجود دارد؟

5- در اتاق خواب چند کلید تبدیل می بینید؟

شکل های 155-2 و156-2، پالن سیم کشي پریز برق و تلفن، همان خانه ی 
ویالیی ترسیم شده است با توجه به نقشه ها به سؤاالت زیر پاسخ دهید:

1- در طبقه ی همکف چند پریز تلفن مشاهده می کنید؟
2- در طبقه ی اول چند پریز برق می بینید؟

3- آیا در حمام طبقه ی اول پریز برق وجود دارد؟
4- در آشپزخانه ی پالن همکف چند پریز برق وجود دارد؟

 شکل های 157-2 و 158-2، پالن سیم کشي پریز آنتن تلویزیون، همان خانه ی
ویالیی ترسیم شده است با توجه به نقشه ها به سؤاالت زیر پاسخ دهید:

1- در پالن طبقه ی همکف چند پریز آنتن تلویزیون وجود دارد؟
2- در پالن طبقه ی اول چند پریز آنتن تلویزیون وجود دارد؟

3- سیم ورودی آنتن از کدام قسمت، وارد ساختمان شده است؟

نکته : جهت خواندن نقشه های الکتریکی، به نکات زیر توجه نمایید:
)P.B.(عالمت اختصاری تابلوی برق -

)T.B.(عالمت اختصاری تابلوی تلفن -

- معنی عبارت  این گونه است:
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1:100       
پالن روشنايى طبقه ى همكف

+0.37

1:100       
پالن روشنايى طبقه ى اول

+0.37

+3.33

 شکل 2-153  

 شکل 2-154  
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1:100       

1:100       
پالن سيم كشى پريز برق و تلفن طبقه ى همكف

+0.37

شکل 2-155   

شکل 2-156   
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 شکل 2-157  

 شکل 2-158  

1:100       
پالن سيم كشى آنتن تلويزيون طبقه ى اول

+0.37

+3.33

جعبه ی  اختصاری  عالمت   : نکته 
)TV.B.(سیم کشي تلویزیون

این  عبارت   معنی 

گونه است:
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   تمرین کارگاهی3: در روی نقشه های شکل159-2، محل کلید، پریز  
و المپ نشان داده شده است. سیم کشي هریک از فضا های »الف« تا»و« را 

ترسیم نمایید.

 شکل 2-159  

(الف) (ب)

(ج) (د)

(ه) (هـ)(و)(و)
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   تمرین کارگاهی4: درنقشه ی شکل160-2، پالن یک ساختمان مسکونی 
ترسیم شده است. محل کلیدها، پریز، چراغ ها و وسایل خانگی مشخص شده 

است. نقشه ی سیم کشي این پالن را ترسیم نمایید.

 شکل 2-160  
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   تمرین کارگاهی5: شکل های161-2 و 162-2، پالن هاي  یک ساختمان  
مسکونی را نشان می دهد. جریان برق ورودی، به وسیله ی سه رشته ی جدا، از 

تابلوی برق به قسمت های مختلف ساختمان اتصال یافته است. 
پالن روشنایی هر یک از طبقات را با مقیاس مناسب ترسیم کرده، سپس آن ها

را بر روی کاغذ کالک مرکبی نمایید.

1:100      
پالن  زيرزمين 

-1.60

 شکل 2-161  
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1:100      
پالن  طبقات 

+1.40

 شکل 2-162  
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   تمرین کارگاهی6: در نقش��ه ی163-2، پالن یک کارگاه نقشه کش��ی را  
نشان می دهد. با توجه به اینکه کارگاه، عالوه بر روشنایی کلی، نیاز به روشنایی 
جداگانه برای هر میز نقشه کشی دارد. بنابراین با توجه به اصول ترسیم و عالئم 

استاندارد، نقشه ی سیم کشي این پالن را رسم نمایید.

  تمرین کارگاهی7: پالن مبلمان اتاق خواب خود را رسم نموده، سپس 
ترسیم  استانداردها  و  عالئم  با  مطابق  را  پریزها  و  روشنایی  پالن سیم کشی 

نمایید.

شکل 2-163   

      
كارگاه نقشه كشى
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جدول عالئم اختصاری مورد استفاده در سیم کشي برق ساختمان

 جدول2-6

چراغ فلورسنت شبكه اى 18 وات

چراغ آويز

چراغ فلورسنت صنعتى حبابدار

چراغ سقفى با حباب شيشه اى 100 وات

جريان مستقيم

سيم كشى زيركار

سيم با عايق براى محل هاى مرطوب

محل انشعاب

پريز سه فاز با سيم محافط

پريز كليددار

پريز با كليد با ولتاژ قابل تنظيم

جعبه تقسيم

المپ به طور معمولى

يك گروه المپ 60 وات

چراغ كليد سرخود(ديوارى)

المپ اضطرارى

دوگروه المپ با سيم جداگانه در يك چراغ

سيم با عايق براى محل هاى خشك

سيم 2/5mm*2 از مس

جريان متناوب- سه فاز با 
سيم نول و فركانس مشخص شده

سيم روشنايى و پريزها
سيم زمين
سيم خبر

سيم مكالمه
سيم صوتى

سيم متحرك

سيم كشى روكار

سيم كشى روكار

كليد يك پل

كليد دوپل(تيغه اى)

كليد سه پل

كليد گروهى

كليد دوپل

كليد تبديل

كليد صليبى

رله ضربه اى

چراغ سقفى سيلندرى

چراغ ديوارى با حباب شيشه اى با المپ رشته اى

چراغ ديوارى دكوراتيو-المپ رشته اى 100-60 وات

لوستر 4 شاخه

مسير عبور لوله و سيم برق به سمت تابلوى محلى

مسير عبور لوله و سيم برق

مسير عبور لوله و سيم تلفن

مسير عبور لوله و سيم برق به سمت باال و پايين

جعبه تقسيم توكار

كليد يك پل توكار10آمپر2500ولت

كليد دو پل توكار10آمپر2500ولت

كليد تبديل توكار10آمپر2500ولت

كليد يك پل روكار10آمپر2500ولت

كليد دو پل روكار10آمپر2500ولت

پريز برق ارت دار توكار 16 آمپر 2500ولت

پريز تلفن سوكتى دو خط توكار

پريز تلويزيون

پريز برق ارت دار تك فاز روكار16 آمپر

تابلو برق واحدى(جعبه مينياتورى)

چراغ فلورسنت شبكه اى 18 وات

چراغ آويز

چراغ فلورسنت صنعتى حبابدار

چراغ سقفى با حباب شيشه اى 100 وات

جريان مستقيم

سيم كشى زيركار

سيم با عايق براى محل هاى مرطوب

محل انشعاب

پريز سه فاز با سيم محافط

پريز كليددار

پريز با كليد با ولتاژ قابل تنظيم

جعبه تقسيم

المپ به طور معمولى

يك گروه المپ 60 وات

چراغ كليد سرخود(ديوارى)

المپ اضطرارى

دوگروه المپ با سيم جداگانه در يك چراغ

سيم با عايق براى محل هاى خشك

سيم 2/5mm*2 از مس

جريان متناوب- سه فاز با 
سيم نول و فركانس مشخص شده

سيم روشنايى و پريزها
سيم زمين
سيم خبر

سيم مكالمه
سيم صوتى

سيم متحرك

سيم كشى روكار

سيم كشى روكار

كليد يك پل

كليد دوپل(تيغه اى)

كليد سه پل

كليد گروهى

كليد دوپل

كليد تبديل

كليد صليبى

رله ضربه اى

چراغ سقفى سيلندرى

چراغ ديوارى با حباب شيشه اى با المپ رشته اى

چراغ ديوارى دكوراتيو-المپ رشته اى 100-60 وات

لوستر 4 شاخه

مسير عبور لوله و سيم برق به سمت تابلوى محلى

مسير عبور لوله و سيم برق

مسير عبور لوله و سيم تلفن

مسير عبور لوله و سيم برق به سمت باال و پايين

جعبه تقسيم توكار

كليد يك پل توكار10آمپر2500ولت

كليد دو پل توكار10آمپر2500ولت

كليد تبديل توكار10آمپر2500ولت

كليد يك پل روكار10آمپر2500ولت

كليد دو پل روكار10آمپر2500ولت

پريز برق ارت دار توكار 16 آمپر 2500ولت

پريز تلفن سوكتى دو خط توكار

پريز تلويزيون

پريز برق ارت دار تك فاز روكار16 آمپر

تابلو برق واحدى(جعبه مينياتورى)
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چراغ فلورسنت شبكه اى 18 وات 

چراغ آويز

چراغ فلورسنت صنعتى حبابدار

چراغ سقفى با حباب شيشه اى 100 وات

جريان مستقيم

سيم كشى زيركار

سيم با عايق براى محل هاى مرطوب

محل انشعاب

پريز سه فاز با سيم محافط

پريز كليددار

پريز با كليد با ولتاژ قابل تنظيم

جعبه تقسيم

المپ به طور معمولى

يك گروه المپ 60 وات

چراغ كليد سرخود(ديوارى)

المپ اضطرارى

دوگروه المپ با سيم جداگانه در يك چراغ

سيم با عايق براى محل هاى خشك

سيم 2/5mm*2 از مس

جريان متناوب- سه فاز با 
سيم نول و فركانس مشخص شده

سيم روشنايى و پريزها
سيم زمين
سيم خبر

سيم مكالمه
سيم صوتى

سيم متحرك

سيم كشى روكار

سيم كشى روكار

كليد يك پل

كليد دوپل(تيغه اى)

كليد سه پل

كليد گروهى

كليد دوپل

كليد تبديل

كليد صليبى

رله ضربه اى

چراغ سقفى سيلندرى

چراغ ديوارى با حباب شيشه اى با المپ رشته اى

چراغ ديوارى دكوراتيو-المپ رشته اى 100-60 وات

لوستر 4 شاخه

مسير عبور لوله و سيم برق به سمت تابلوى محلى

مسير عبور لوله و سيم برق

مسير عبور لوله و سيم تلفن

مسير عبور لوله و سيم برق به سمت باال و پايين

جعبه تقسيم توكار

كليد يك پل توكار10آمپر2500ولت

كليد دو پل توكار10آمپر2500ولت

كليد تبديل توكار10آمپر2500ولت

كليد يك پل روكار10آمپر2500ولت

كليد دو پل روكار10آمپر2500ولت

پريز برق ارت دار توكار 16 آمپر 2500ولت

پريز تلفن سوكتى دو خط توكار

پريز تلويزيون

پريز برق ارت دار تك فاز روكار16 آمپر

تابلو برق واحدى(جعبه مينياتورى)
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آزمون پایاني:160
سؤاالت تشریحي

انواع نقشه های تأسیساتی را نام ببرید.  -1
به چند روش می توان، آب سفره های زیرزمینی را به سطح زمین آورد، نام ببرید.  -2

جهت لوله کشی آب، از چه نوع لوله هایی استفاده می شود، نام ببرید.  -3
اجزاء لوله کشی آب را نام ببرید.  -4

مفهوم عالمت»CW« بر روی لوله، چیست؟ توضیح دهید.  -5
عالمت اختصاری کنتور را ترسیم نمایید.  -6

فاضالب خانگی چند دسته است نام برده و مثال بزنید.  -7
فاضالب سطحی را تعریف کنید.  -8

دفع فاضالب خانگی با کدام روش بهتر است. چرا؟  -9
10-محل نصب سیفون را بنویسید.

11-علت استفاده از سیفون را در تجهیزات فاضالب توضیح دهید.
12- انواع لوله هایی که در شبکه ی جمع آوری فاضالب استفاده می شود، نام ببرید.

13-عواملی که در تهویه ی مطبوع باید در نظر گرفت، نام ببرید.
14-سیستم تأسیسات برودتی، به چند روش اجرا می شود؟

15-توضیح دهید که چرا آب گرمی که داخل رادیاتورها حرکت می کند، دوباره به دیگ باز می گردد.
16-تفاوت لوله کشی تأسیسات حرارتی به روش مستقیم و معکوس را توضیح دهید.

19- برای حالت های مختلف ماده)جامد، مایع و گاز(، دو نوع سوخت نام ببرید.
20- چگونه گاز طبیعی را از زمین استخراج می کنند، توضیح دهید.

21-گاز طبیعی به چند صورت در طبیعت یافت می شود؟
22- موارد استفاده از شمای حقیقی و فّنی اجزاء مدار را توضیح دهید.

23- جهت روشن و خاموش کردن یک المپ در راه پله از کلید ...... استفاده می شود.
24- فاصله ی نصب پریزها در اتاق خواب و آشپزخانه به ترتیب ..... و..... سانتي متر است.

25- عالمت اختصاری مسیر عبور سیم برق را رسم نمایید.
26- مسیر عبور سیم تلویزیون را با چه نوع خطی نمایش می دهند، ترسیم کنید.

17-معنی عبارت  که در کنار رادیاتوری نوشته شده، نشان دهنده ی چیست؟

(R را بنویسید. (

′′

′′

1
2
3
4

18- مفهوم عبارت 
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آزمون پایاني:
سؤاالت چهارگزینه اي

1-کدام یک از اجزاء لوله کشی، برای تنظیم فشار آب، در مسیر عبور قرار می گیرد.
 الف- کنتور   ب-شیر  ج-وصاله  د-زانویی

2-مفهوم عبارت  DHWR  DN ”2 کدام است؟
 الف- لوله ی برگشت آب گرم مصرفی به طرف باال 2 اینچ است.

 ب- لوله ی رفت آب گرم به طرف پایین 2 اینچ است.
 ج- لوله به طرف باال 2 اینچ و به طرف پایین صفر است.

 د- لوله ی 2 اینچ به طرف پایین و به طرف باال صفر است.

3-عالمت اختصاری روبرو نشان دهنده ی چیست؟
 الف- دودکش  ب- هواکش  ج- چاه  د- داکت

4-حرارت تولید شده به روش مرکزی درموتورخانه با کدام یک از راه های زیر به محیط خانه منتقل 
نمی شود؟

 الف- بخارآب  ب- آتش  ج- هوا  د- آب

5-کدام یک از تجهیزات زیر فشار گاز را قبل از ورود به ساختمان تقلیل می دهد؟
 الف- فشارشکن    ب- شیر گاز  ج- رگوالتور  د-کنتور

6-توضیح دهید، چنان چه قطر لوله های گاز کوچک تر  یا بزرگ تر از  اندازه ی تعیین شود، چه خطری 
دارد.

7-از کدام یک از انرژی های الکتریکی زیر جهت انجام کار استفاده می شود؟ 
 الف- ساکن  ب-جاری  ج-مالشی  د-اصطکاکی

8-دو شرطی که برای ایجاد جریان الکتریسیته، نیاز است، نام ببرید.



نقشه کشي معماري

آزمون پایاني:162
سؤاالت چهارگزینه اي

9-با توجه به مشخصاتی که بر روی وسیله ی برقی نوشته شده است، جاهای خالی را پرکنید.
شدت جریان.........

اختالف پتانسیل...........
توان الکتریکی.............

1000=W
25=I

210-V

10-شمای فّنی کلید با اتصال به زمین کدام است؟            
 الف-     ب-  

 ج-     د- 

.[6V«DC»]  11-بر روی وسیله ی برقی نوشته شده است
 کدام عبارت مفهوم آن را می رساند. وسیله ی برقی  با ................ کار می کند.

 الف- جریان متناوب 6 وات
 ب-جریان مستقیم 6 ولت

 ج-اختالف پتانسیل  6 ولت
 د-توان جریان مستقیم  6 آمپر

12-برای اندازه گیری انرژی الکتریکی مصرفی ساختمان، از وسیله ای به نام ..... استفاده می شود. تا 
میزان انرژی را برحسب .......... به صورت عدد دو رقم مشخص کرد.

13-وسیله ی حفاظت از مدار در مقابل اتصال کوتاه است.
 الف-کلید           ب-فیوز  ج-المپ  د-سیم




