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سازمان پژوهش و برنامه رىزى آموزشى
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طراح جلد :محمد حسن معماری
صفحه آرا :زهره بهشتیشیرازی
حروفچین :فاطمه باقری مهر
مصحح :پری ایلخانی زاده ،شهال داالیی
امور آماده سازی خبر :فریبا سیر
امور فنی رایانه ای :حمید ثابت کالچاهی ،پیمان حبیب پور
ناشر :شرکت چاپ و نشر کتاب های درسی ایران :تهران ـ کیلومتر  ١٧جا ّدۀ مخصوص کرج ـ خیابان ( ٦١داروپخش)
تلفن ٥ :ـ  ،٤٤٩٨٥١٦١دورنگار ،٤٤٩٨٥١٦٠ :صندوق پستی139 :ـ 37515
چاپخانه :شرکت چاپ و نشر کتاب هاى درسى ایران «سهامی خاص»
سال انتشار و نوبت چاپ :چاپ چهارم 1392
حقّ چاپ محفوظ است.
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 1ــ  1875ــ  05ــ ISBN 964

شما عزیزان کوشش کنید که از این وابستگی بیرون آیید و احتیاجات کشور خودتان را برآورده سازید  ،از نیروی
انسانی ایمانی خودتان غافل نباشید و از اتکای به اجانب بپرهیزید.
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فصل پنجم ــ آب
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فصل ششم ــ ویژگیهای آب

102
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فصل هشتم ــ جمعآوری و دفع فاضالب
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مقدمه
در دنیای امروز ،تأمین آسایش بشر یکی از هدفهای اصلی بوده و سعی شده با استفاده و به کارگیری تأسیسات
الکتریکی و مکانیکی در طراحی و اجرای ساختمانسازی این امر مهم پیگیری شود.
لذا ،فراگیری و شناخت علم تأسیسات الکتریکی و مکانیکی برای دستاندرکاران ساختمان یکی از مباحث
مهم و ضروری است.
رشته
منظور از تألیف این کتاب نگرش عمیق به مطالب کامال ً تخصصی نیست بلکه آشنا کردن هنرجویان ٔ
نقشهکشی معماری با تجهیزات و وسایل مربوطه و همچنین خواندن نقشههای تأسیساتی است.
بیشک این کتاب خالی از اشکال نیست و امید است همکاران محترم با راهنماییهای خود ما را یاری کنند تا
مجموعه بهتری را تهیه نماییم.
بتوانیم
ٔ

هدف کلی
آشنایی با نقشههای تأسیسات آب و فاضالب و تأسیسات الکتریکی یک ساختمان کوچک

