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 خچهیتاربیان مقدمه و  -1

 یجهینتدر  دیشا کشیلوله یسامانه نیاول .گرددیم تمدن بر شیدایو اتصاالت لوله به پ کشیلوله یسامانه ینهیشیپ

 رونیآن از اردوگاه به ب تیهدا ایرساندن آب به اردوگاه خود،  منظوربهنهر  ریمس رییتغ یبرا نینخست یهاانسانتالش 

 به وجود آمده باشد.

شامل  زیاتصال ن یهاروش ، خاک رس و خود بستر رود بود.هاصخرهشامل  ،شدیمکار مصرف  نیا یکه برا یمصالح

 .نمودندیم جادینهرها را ا نیب یبود که اتصال داخل ریزهاییخاکسدها و  جادیو ا هاگودالحفر 

 1رانیا دیجمش تختهای انتقال آب در استفاده از کانال

به ساخت  ،انجام شد دیجمش ساخت تخت یبرا نیهموار کردن زم یکه کارها یش از میالدپ 518سال پس از  چند

 پرداختند. دیجمش تخت یکُن دستگاه آب دَر

ها را در آبراهه نیکردند و سر ا جادیا ییهاآبراهه ،آن بخش از کوه رحمت که مشرف بر تخت است یدامنهنخست در 

تخت کنده بودند، گذاشتند تا آب باران کوهستان از راه آن خندق به  یشرق وارید تخندق بزرگ و پهن که در پش کی

 بالیاز س یتخت ناش یرو یبناها یرانیخطر و گونهنیبد وَد.و به دَر رَ ابدیدر جنوب و شمال صفه راه  ییبارها یجو

 .رفت انیاز کوهستان از م یجار

ها کاخ یمحوطهرا کند و به درون  یشرق یاعظم برج و بارو سمتآب باران کوهستان ق ،خندق پُر شد نیاما بعدها که ا

بناها را  یچهرهو  ختندیر رونیها را بخاک نیشناسان اباستان ،که در هفتاد سال گذشته نیرا انباشت، تا ا هاآنو  ختیر

و آب باران  گذشتیها مو کاخ اطیح انیاند که از مکنده ینیرزمیز یهاخود صفه، آبراهه یدوباره روشن ساختند. بر رو

 کرده بودند، هیتعب یبر خشتست یوارهایدر درون د ریق مالتو با آجر و  یبخار یلولهکه مانند  ییهاها از راه ناودانسقف

 .دیرسیم آنجادر  یبه دشت و خندق یجنوب وارید ریو از ز شدیم ینیرزمیز یهاوارد آبراهه

. افتی توانیم دیجمش وکنار تخترا در گوشه وارهایدرون د یهاناودان و ینیرزمیز یهاآبراه نیاز ا ییهاهنوز بخش

 .رودیها به در مآبراه نیاز ا یزمستان دیشد یهاآب باران زین اکنونهم

 در داشتند. هیتک کشیلوله یگسترده یسامانه کیخود به  یآب به شهرها انیجر تیهدا یبرانیز باستان  یهایروم

 ماندگیعقبروم را  یاز عوامل سقوط امپراتور یکیو  اندکردهرا نقل  یسرب یهالولهاز مورخان استفاده از  یبرخ ،قتیحق

به ما هشدار  یول وجود ندارد، هینظر نیا یقطع تاثبا یبرا یراه چه اگر .دانندیماز سرب  یناش تیدر اثر مسموم یهوش

 داشته باشد. اینشدهبینیپیشژرف و  یامدهایپ تواندیمکه انتخاب نادرست مصالح  دهدیم

  

                                                 
 .1380اد، ، انتشارات اشتتهران ،دجمشی ساخت تخت یخیتار تحلیلکاظم، محمد ن،میز رتوانگرجوع کنید به:  .1
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 کشیلوله یهاانواع مختلف سامانه یبرا یاتصال امروز یهاروش، آب و فاضالب در ساختمان یکشمقاله در مورد لوله نیا

 بحث خواهد کرد. آب و فاضالب در ساختمان یکشبه لولهو ابزار آالت مربوط 

 

 
 یلوله و اتصاالت ساختمان - 1شکل 

 

 
 رسانیآب یهاستمیسبرخی از اتصاالت در  - 2شکل 

 

 ی، کاربردها(شودیمنفت استفاده  عیو صنا فرآیندهاکه در  ییهاروشمانند )اتصال خاص  یهاروشبه  ،بحث نیا در

 نشده است. ختهمختلف پردا یهاسامانه نیب لیخاص و تبد
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 کشیلولهف یتعر -2

 امند.نیم کشیلولهع آب و دفع فاضالب ساختمان را یتوز یهاشبکه یل بهداشتیو وسا هادستگاه ،هاکشیلوله یهیکل

 .دهندیمل کیرا تش کشیلولهستم یس رفتههمروی ،هاشیرفلکهاتصاالت و  ،هالوله

 .شودیگازها و گاه جامدات کوچک گفته م عات،یانتقال ما منظوربه رهیو غ یمانیس ای یفلز یهابه نصب لوله یکشلوله

اه در ساخته شوند. گ مانیو س کیپالست وم،ینیفوالد، آلوم ،شهیاز چوب، ش توانندیم یکش( لولهیصنعت قطعات )درون در

 .شودیفوالد هم استفاده م یاژهایآل گریکروم و د وم،یتانیاز ت یکشقطعات لوله یصنعت برا

 یکشلوله ی. براروندیکار مه ب انیو کنترل فشار، دما و مقدار جر یریگاندازه یمعموالً برا یکشلوله کی یدرون قطعات

. روندیکار مه منظور ب نیا یبرا یسرب ریغ یهاامروزه لوله یول ،گرفتندیبهره م یسرب یهااز لوله میها در قددر خانه

 یپل یهااز لوله راًی. اخرودیکار مه فاضالب ب یهیتخلها و به منازل و باغچه زانتقال آب و گا یها برادر خانه یکشلوله

 .شودی... استفاده م و تأسیساتآب در منازل،  کشیلوله ی( برایکیپالست دیسف لوله ای )لوله سبز لنیپرپ

 :شودیاستفاده م ریموارد ز یبرا یکشلولهکلی،  طوربه

 یساختمان تأسیساتسرد و گرم در  یکشلوله 

 یصنعت تأسیسات یبرا استفاده 

 (یدیو اس ی)باز ییایمیمواد ش لانتقااستفاده جهت  قابل 

 فشرده یو هوا کیپنومات یهاسامانه 

 یکشاورز و یصنعت ،یشهر رسانیآب یهاشبکه 

 یتصور ذهن قدرآن ،دهدیرا انجام م کشیلولهکه  یاست که شخص نیساختمان، ا کشیلولهمهم در  اریاز اصول بس یکی

رست آن حدوداً د نیاست و حداقل تخم ازیمورد ن یدهد که چه قطعات صینگاه بتواند تشخ کیداشته باشد که با  یقو

 دارد. ازین راهیسهو سه عدد  ییانوفالن قسمت به دو ز دینگاه بگو کیمثالً با . دیایب در

 :یصنعت یکشلوله

 هاروگاهین ،یمیپتروش یهاکارخانه ها،شگاهی)پاال فرآیندی یساخت واحدها یهایاست از فناور یاشاخه ،یصنعت یکشلوله

 .کندیواحدها را به هم متصل م نیا یدهندهتشکیل یدرون بدن، اجزا یهارگ یمنزلهبه( که …و 

 یهاها، مبدلثابت مثل مخازن، برج زاتیتجه :املش .وجود دارد یگوناگون یاجزا شگاه،یمثل پاال فرآیندیواحد  کیدر 

 درون یهاهمان لوله ای گفتهشیپدو جزء  یپیونددهندهها؛ و ها، کمپرسورها و دمندهدوار مثل پمپ زاتیتجه ؛ییگرما

 .کشدیاتصال اجزا را به دوش م یفهیوظکارخانه که 

  



6 

 

 فاضالبآوری های جمعشبکهو  رسانیآب هایسیستمدر  هالولهانواع  -3

از  توانندیها م. لولهکنندیاستفاده م عاتیمواد و ما ریسا ینگهدار ایانتقال  یاست که از آن برا یتوخال یااستوانه ،لوله

 ساخته شوند. ...و  شهیش مر،یمثل آهن، فوالد، پل یمواد مختلف

به انواع را  هالوله توانیم، و کاربرد لوله شی، متد آزمادیروش تول ایو ابعاد، نوع و جنس، متد  زیبا در نظر گرفتن سا

، به دو ر اساس نوع مصرفب هالوله از طرفی دیگر، نمود. بندیدستهاتصاالت  یمختلف از نظر جنس، کاربرد و نحوه

 .شوندیم بندیدسته غیربهداشتی ی وبهداشت یدسته

اده قرار و فاضالب مورد استف رسانیآب ستمیکه در س ییهالوله ،یساختمان یهادر پروژه هاستمیس نیا تیبا توجه به اهم

 داد. میقرار خواه ینوشتار مورد بررس نیرا در ا ردیگیم

 یلوله نصب .شودیماستفاده  یکیو پالست یآهن یهالولهاز  عمدتاً  ،فاضالب آوریجمعو  رسانیآبهای سیستمدر 

 نیه استفاده االبت ؛فاضالب کاربرد دارند آوریجمع یهاشبکهدر  زین یبتون یهالولهو  مانیآزبست س یهالوله ،اتیلنپلی

 نیمچنه است. کاهشرو به ، یو نگهدار ریتعم سنگین یهانهیهز و محیطیزیستمشکالت  لیبه دل هالوله این نوع از

 .شودیماستفاده  زهیگالوان یهالولهز ا ،کوچک رسانیآب یهاستمیسمنازل و اماکن و  رسانیآبدر 

 لیتبد ای و یریانشعاب گ هالولهجهت دادن  رییتغ گریکدیبه  هالولهاتصال  یبرا یآب گرم و سرد مصرف کشیلوله در

 .نامندیموصاله  ای تصاالترا ا هاآنکه  میکنیماستفاده  یقطر لوله از قطعات

نچ بر یا 12تا قطر  یا فوالدینرم  یمتعارف آهن یهالوله .شوندیمبه بازار عرضه  یمتر 6 یهاشاخهدر  معموالً  هالوله

 .شوندیم بندیدسته هاآن یداخل یاساس قطر اسم

یمن بسته به وزن لوله فرق ین و فوق سنگیاستاندارد سنگ یلوله ین برایمع یقطر اسم یبه ازا یو واقع یقطر داخل

. شوندیم بندیدسته ینچ بر حسب قطر واقعیا 12 یباال یهالولهسان است. یک معموالً هر سه نوع لوله  ی. قطر خارجکند

دو وزن فوق  ،هر قطر از لوله یاست و برا یبر حسب قطر اسم یآهن یلولهز مانند ین یو مس یبرنج یهالوله بندیطبقه

 وجود دارد. ین و معمولیسنگ

یم لیبه شرح ذ ،دنریگیفاضالب مورد استفاده قرار م آوریجمع یهاشبکه و رسانیآب یهاستمیسکه در  ییهالوله

 .باشد

  




