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 ـاي ايـن انتشـارا ، بـه استواـارتان       نشر نوآور ضمن ارج نهادن و قدرداني از اعتماد شـما بـه كتـاب   

سازي و نشر  آماده اي مختلف  رساند كه  م اران اين انتشارا ، اعم از مؤلّفان و مترجمان و كارهروه مي

كـار   كتاب، تمامي سعي و  مّت خود را براي ارائة كتابي درخـور و شايسـتة شـما فر يختـة هرامـي بـه      

 اي استاندارد يك كتاب خوب،  م از نظر  اند كه اثري را ارائه نمايند كه از حدّاق  اند و تالش كرده بسته

 و ساختاري آن، برخوردار باشد موتوايي و غناي علمي و فر نگي و  م از نظر كيفيّت ش لي 

 اي اين انتشارا  براي ارائة اثري با كمترين اش ا ، باز  م احتما  بروز ايراد  رغم تمامي تالش وجود، علي بااين

ديگـر، ايـن    نقـ  و اششـ ا  دانسـت  ازسـوي     توان الزاما  مبـرّا از   و اش ا  در كار وجود دارد و  يچ اثري را نمي

اي و اخالقي خود و نيز بنابه اعتقاد راسخ به حقوق مسلّم خوانندهان هرامي، سـعي   ا  حرفهانتشار  بنابه تعهّد

 ـاي   ويژه از طريق فراخوان به خوانندهان هرامي، از رهونه اش ا  احتمـالي كتـاب   دارد از  ر طريق مم ن، به

  اي بعدي رفع نمايد   ا و ويرايش  ا را در چاپ منتشرة خود آهاه شده و آن

كه حين مطالعة كتاب با اش اال ، نواق   راستا، از شما فر يختة هرامي تقاضا داريم در ورتي دراين ل ا  

ايد  و يا ايراد اي ش لي يا موتوايي در آن برخورد نموديد، اهر ا الحا  را بر روي خود كتاب انجام داده

پ  از  ما نگي بـا انتشـارا ،    شدة خود را با  زينة انتشارا  نوآور، پ  از اتمام مطالعه، كتاب ويرايش

ايـد، لطـف كـرده     اي يادداشت نموده ارسا  نماييد، و نيز چنانچه ا الحا  خود را بر روي برهة جداهانه

ع   يا اس ن برهة مزبور را با ذكر نام و شمارة تلفن تماس خود به ايمي  انتشارا  نوآور ارسا  نماييد، 

 اي بعدي كتاب اشعما  و ا الح هـردد و باعـه  رچـه      يرايش ا و و تا اين موارد بررسي شده و در چاپ

 پربارترشدن موتواي كتاب و ارتقاء سطح كيفي، ش لي و ساختاري آن هردد 

منظور  نشر نوآور، ضمن ابراز امتنان از اين عم  متعهّدانه و مسئوالنة شما خوانندة فر يخته و هرانقدر، به

كه ا الحا  درسـت و بجـا باشـند،     لمي و فر نگي، در ورتيتقدير و تش ّر از اين  مدلي و  م اري ع

شدة  رسم ادب و قدرشناسي، نسخة ديگري از  مان كتاب و يا چاپ ا الح  متناسب با ميزان ا الحا ، به

نمايـد، و   عنوان  ديه، به انتخاب خودتـان، برايتـان ارسـا  مـي     آن و نيز از ساير كتب منتشرة خود را به

 شود  تأثيره ار باشند در مقدّمة چاپ بعدي كتاب نيز از زحما  شما تقدير مي كه ا الحا   در ورتي

كار ـاي شـما    آورندهان كتاب، از  رهونه پيشنهاد ا، نظـرا ، انتقـادا  و راه    مچنين نشر نوآور و پديد

عزيزان در راستاي بهبود كتاب، و  رچـه بهتـر شـدن سـطح كيفـي و علمـي آن  ـميمانه و مشـتاقانه         

  نمايند  مي استقبا 
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مـاه   مقررا  ملي سـاختمان در اسـفند   64بدنبا  انتشار ويرايش جديد مبوه 

شـد  بـا    مطالب زيادي بدان اضافه شد كه سالها فقـدان آنهـا احسـاس مـي     28

افزايش اين اضافا ، حجم اين مبوه تقريبا  دو برابر شد و نه تنهـا مهندسـين   

برقي كه براي بيش از يك د ـه بـا آن كـار كـرده بودنـد، بل ـه بطريـق اولـي         

جه شـدند   نوآموزان و متقاضيان ورود به حرفة مهندسي، با مطالب جديدي موا

ند شام  توضيوا  مقدماتي و شـرح و  توان مين 64طبيعتا  متوني مانند مبوه 

حاشيه و ش لهاي زيادي براي تفهيم بهتر مطالب باشند و در نگارش آنها  رفا  

 هردد  به بيان ا   مطلب و بياني بقو  معروف ق ّ و د ّ اكتفا مي

با خوانندهان و كاربران نويسندهان كتاب حاضر با توجه به تماس هسترده خود 

 ـا و    ـا را بهمـراه شـ       ا و تفا ي  و توشيه الزم ديدند آن شرح 64مبوه 

تصاوير هويايي كه براي خوانندهاني مبتدي تا با تجربه مفيـد باشـد بـه كتـاب     

مـبهم، يـا بـيش از حـد عميـق را بـه        ند، تا برخي ن ا  و مفا يم نسبتا بيفزاي

اب حاضـر نتيجـة تـالش در رسـيدن بـه چنـين       روشني و رواني بيان كنند  كت

 دفي است و انتظار ميرود با انع اس بازخورد ـايي كـه از خواننـدهان خوا ـد     

اي كه دسترسي بـه   رسيد، ويرايشهاي بعدي آن كاملتر و هوياتر شود و خواننده

 كالس توجيهي و استاد ندارد بتواند از آن بعنوان يك خودآموز استفاده نمايد 
 

 سریری ـ شجاعیان ساسانفر ـ
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 كلّية حقوق چاپ و نشر اين كتاب مطابق با قانون حقوق مؤلّفان و مصنّفان و  نرمنـدان 
 

، براي ناشر موفو  و منوصـرا  متعلّـق بـه    6481نامة اجرايي آن مصوّب  و آيين 6485 مصوّب سا 
نشر نوآور است  ل ا  ر هونه استفاده از ك  يا قسمتي از مطالب، اش ا ، نمودار ـا، جـداو ، تصـاوير ايـن     

قسـمتي از    ا و موارد ديگر، و نيز  ر هونه استفاده از ك  يـا  كتاب در ديگر كتب، مجال ، نشريا ، سايت
ـاب،         ـاب، تهيّـة پـي دي اف از كت كتاب به  ر ش   از قبي   ر نو  چاپ، فتـوك ي، اسـ ن، تايـز از كت

وي دي، فـيلم، فايـ       ـور  اينترنتـي، سـي دي، دي    برداري، نشر ال تروني ي،  ر نو  انتشار بـه  ع  

دون اجازة كتبي از نشر نوآور ممنو  و غيرقانوني    شـرعا  نیـز اـرا     بوده و وتي يا تصويري و غيره ـب

 هيرند  قرار مي پیگرد قانونی و قضاییاست، و متخلّفين توت 

 ـور  فايـ  ورد يـا پـي دي اف و مـوارد       با توجّه به اين ه  يچ كتابي از كتب نشر نوآور به
كـه  ـر    چنين، توسط اين انتشارا  در  يچ سايت اينترنتي ارائه نشده است، لـ ا در ـورتي   اين

به تايز، اس ن و يا موارد مشابه نمايد و ك  يا قسمتي از متن كتـب نشـر نـوآور را    سايتي اقدام 
در سايت خود قرار داده و يا اقدام به فروش آن نمايد، توسـط كارشناسـان امـور اينترنتـي ايـن      

 ا  انتشارا ، كه مسئوليّت ادارة سايت را به عهده دارند و به طور روزانه به بررسي موتواي سايت
زند، بررسي و در ور  مشخ  شدن  رهونه تخلّف، ضمن اين ه اين كار از نظر قـانوني  پردا مي

باشد، وكي  قـانوني انتشـارا  از طريـق وزار  فر نـ  و      غيرمجاز و از نظر شرعي نيز حرام مي

اي و اينترنتـي( و نيـز سـاير مراجـع      )پلي  رسيدهي به جرايم رايانـه  پلیس فتاارشاد اسالمي، 
به مسدود نمودن سـايت متخلّـف كـرده و طـيّ انجـام مراحـ  قـانوني و اقـداما          قانوني، اقدام 

قـرار داده و كلّيّـة خسـارا  وارده بـه ايـن       پیگرد قانونی و قضـایی قاايي، خاطيان را مـورد  
 هردد   انتشارا  از متخلّف اخ  مي

 كه  ر كتابفروشي، اقدام به تهيّـة ك ـي، جـزوه، چـاپ ديجيتـا ، چـاپ        مچنين در ورتي
رسـاني   ريسو، اُفست از كتب انتشارا  نوآور نموده و اقـدام بـه فـروش آن نمايـد، ضـمن اطـال       

تخلّفا  كتابفروشي مزبور به ساير  م اران و مُوَزّعين موترم، از طريق وزار  فر نـ  و ارشـاد   
اسالمي، اتوادية ناشران، و انجمن ناشران دانشگا ي و نيـز مراجـع قـانوني و قاـايي اقـدام بـه       

 نمايد  تيفاي حقوق خود از كتابفروشي متخلّف مياس

 خرید، فروش، تهیّه، استفاده و مطالعه از روی نسخة غیراصلِ کتاب،

 از نظر قانونی غیرمجاز و شرعا  نیز ارا  است. 
انتشارا  نوآور از خوانندهان هرامي خود درخواست دارد كه در  ور  مشا دة  ـر هونـه تخلّـف از    

 66858626 -9 ـاي  ـاي انتشـارا  نــوآور بـه شـماره      مــوارد فـوق، مراتب را يا از طـريق تلفـنقبي  
 info@noavarpub.comو يا از طريق ايمي  انتشارا  بـه آدرس   12694116185و  196

به ايـن انتشـارا  ابـال       www.noavarpub.comطريق منوي تماس با ما در سايت  و يا از
 عم  آيد،  نمايند، تا از تاييع حقوق ناشر، پديدآورنده و نيز خود خوانندهان موترم جلوهيري به

عنــوان تشــ ّر و قـدرداني، از كتــب انتشــارا  نــوآور نيـز  ديــه دريافــت نماينــد    و نيـز بــه      



 فصل اول
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 مبانی عمومی 61-6
باشـد  چنانچـه در مـد      مـي  مراجع اين مبوه مبتني بر مقررا  و استاندارد اي معتبـر  61-6-6

 اي جديدي از مقررا  و يا استاندارد ا به تصويب برسد، جانشـين مقـررا ،    اعتبار اين مبوه، ويرايش
 استاندارد ا و معيار اي مشابه در اين مبوه خوا د شد 

و  IEC60364المللـي   مقررا  ملي سـاختمان تـا حـد زيـادي منبعـه از اسـتاندارد بـين        64مبوه 
است  البته خـود سـه اسـتاندارد اخيـر نيـز       VDE0100و استاندارد آلماني  BS7671استاندارد بريتانيايي 

ي ـديگر    مه ويرايشها و تغييرا  آنها در  ما نگي با وجوه اشتراك بسياري با  م دارند و امروزه تقريبا 
 است 
 
 ـا قابـ  نصـب و اسـتفاده       ايي در تأسيسا  برقي سـاختمان  زا  و دستگاهيلوازم و تجه 61-6-2

خوا ند بود كه طبق مشخصا  يك يا چند استاندارد معتبر ساخته شده باشند، استفاده از  ر نو  لوازم 
ور از عبـار  سـازندهان و يـا    و تجهيزا  غير استاندارد اكيدا  ممنو  خوا د بود  الزم به ذكر است منظـ 

توليدا  آنها طبـق اسـتاندارد اي معتبـر     همبوه مقررا ، سازندهاني  ستند ك سازندهان معتبر دراين
 بوده و مورد تأييد مؤسسا  و ادارا  ذيصالح قرار هرفته باشند 

اسـت   ( مـالك  ISIRIاخ  استاندارد ملـي ايـران )   براي لوازم و تجهيزا  ساخت داخ  كشور طبيعتا 
البته بايد دانست براي  مه موصوال  تا بدين زمان استاندارد ملي نوشته نشده اسـت  در مـواردي كـه    

 چنين باشد كماكان استاندارد اي بين المللي مالك خوا ند بود 
 
 است  61ليست مقررا  و استاندارد اي قاب  استفاده به قرار مندرج در پيوست شماره  61-6-1
 
 ـاي   اي از شرح مقـررا  ايمنـي سيسـتم     اي توزيع نيرو، خال ه ي با سيستمبراي آشناي 61-6-8

، ارائه شده است  مفاد و مقررا  اين پيوست بايد مانند بقيه موارد ايـن مبوـه   6نيرو در پيوست شماره 
 مراعا  و طبق آن عم  شود 

 )كـه سيسـتم متـداو  در شـب ه توزيـع      TN-Cدرك  ويح اين سيستمها، بخصـو  در سيسـتم   
)كه سيستم متـداو  در شـب ه بـرق داخلـي ساختمانهاسـت(       TN-Sفشارضعيف عمومي كشور است( و 

ا ميت بسيار دارد و تو يه ميشود خواننده در اين زمينه به يك دانـش سـطوي اكتفـا ن ـرده و بطـور      
دقيق جزئيا  و الزاما  اين سيستمها را مطالعه كند و در ذ ن خـود آنـرا بـه هونـة روشـني كـه قابـ         

 تطبيق با مشا دا  واقعي باشد، تصوير نمايد 
يـا   TN-C-Sاز نو   TN ا عموما  سيستم  سيستم ال تري ي منتخب براي كليه ساختمان 61-6-8-6

TN-S  ( خوا د بود 6)پيوست شماره 



 ها شرح تفصیلی بر مبحث سیزدهم مقررات ملی ساختمان طرح و اجرای تأسیسات برقی ساختمان 01  

بريم  نگامي اسـت   مي را ب ار TN-C-Sمتداولتر است  ي ي از مواردي كه  TN-C-Sاز  TN-Sسيستم 
ت ساختمان يا تف يك آن در چند بلوك، بايد چندين تابلوي فرعي از يك تـابلوي ا ـلي   كه بدلي  وسع

از خروجي تابلوي ا ـلي بـه بعـد، توجيـه چنـداني       TN-Sحالت استفاده از سيستم  تغ يه شوند  در اين
ادامـه داد و بعـد از ورود    TN-Cتا مو  تابلو ـاي فرعـي شـب ه را بصـور       توان ميندارد  بعبار  ديگر 

 تغيير داد    TN-Sآرايش را به  ي م كورتابلو ا
 

 
لوی اصلی ببعد از رسیدن به تا)دریافت شده از شرکت برق( عمومی  TNC(: در حالت )الف( شبکه 0-0شکل )

(MDP به )TN-S  تبدیل شده و از اینجا به بعد همه شبکه داخلیTN-S  است. در شکل )ب( که ساختار مقرون
 TN-S( به SDPو پس از رسیدن به تابلوهای فرعی )است  TN-Cکماکان  MDPست، شبکه خروجی ا تری بصرفه

لوها یك رشته کابل صرفه جویی شده است. خاطر نشان بتبدیل میشود. در حالت اخیر در خطوط مابین تا
 در این نوع آرایش توصیه میشود. یها نیز گاهSDPمیگردد نصب یك دستگاه اتصال زمین در محل 

 
 ايي كه به علت كار انجام شده يا به دالي  موجـه ديگـر،    در  مه يا جزئي از ساختمان 61-6-8-2
 اي ايمنـي ديگـر، ماننـد ولتـاژ خيلـي       ( يا روش6)پيوست شماره  TTو  IT اي نو    ا از سيستم در آن

با ولتـاژ خيلـي پـايين ايمنـي بـدون اتصـا  زمـين و غيـره         ي  ا پايين حفاظتي با اتصا  زمين و مويط
 ـاي معتبـر ديگـر كـه در      شود، بايد ضمن رعايت كليا  اين مقررا  از مقررا  و آيين نامه استفاده مي

 ذكر شده است استفاده شود   4-6-64رديف 
نيـز   ITز سيستم ا TNSبه عنوان مثا  در برخي از مراكز درماني مانند بيمارستانها عالوه بر سيستم 

بـا وقـو  اتصـالي او ، حفاظتهـا      ITدلي  اين امر آنست ه در سيسـتم   شود  مي استفادهدر اتاقهاي عم  
 مـان كيفيـت قبلـي بـه      د عليرغم وجود اتصالي با تقريبا توان ميبالفا له فرمان قطع نميد ند و شب ه 

كارش ادامه د د تا فر تي مناسب دست داده و ام ان قطع شب ه و رفع اتصالي فرا م هـردد  بـه ايـن    
   ترتيب از حوادثي كه در اثر قطع برق مم ن است براي بيمار توت جراحي پيش آيد جلوهيري ميشود

 
نايي مصنوعي براي  ر نو   ا، شد  روش در تهيه طرح و اجراي تأسيسا  برقي ساختمان 61-6-5

)شـد  روشـنايي( انتخـاب شـود       8-9مويط كار بايد براساس مقادير ذكر شده در جـدو  شـماره پ   
 (9)پيوست شماره 

: روشـنايي طبيعـي و روشـنايي مصـنوعي  در ويـرايش      رود مي دو منبع روشنايي در ساختمانها ب ار
وز از ضوابط و ت ني هاي استفاده از نور طبيعـي  فعلي مقررا  ملي و نيز در اسناد ديگر  مسو با آن،  ن

براي تامين روشنايي  وبتي به ميان نيامده ولي بايـد دانسـت اين ـار در بسـياري كشـور ا متـداو  و       
 معمو  است  
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بيني و بـرآورد  ـر چـه      ا، ي ي از شرايط مهم، پيش در تهيه طرح تأسيسا  برقي ساختمان 61-6-9
 مـراه   4)تقاضا يا ديماند( يا حداكثر توان مصرفي آن است  پيوست شـماره  تر درخواست نيروي برق  دقيق

  اي مقررا ، را نماي مفيدي براي حصو  اين مقصود خوا د بود  و ساير قسمت 8-64با مفاد بخش 
مقررا  ملي ساختمان جدو  ضرايب  مزماني كه در ويرايش قبلي به  64در ويرايش جديد مبوه 

آورده شده بود ح ف هرديده و تقريبا  مه چيز به تجربه و تصميم طراح موكـو  شـده    BS7671نق  از 
 است!
 
  ا و مدارك الزامي است   اي ترسيمي متعارف و مرسوم در كليه نقشه به كارهيري نشانه 61-6-7

 ترسيمي تجهيزا  و تاسيسا  ال تري ي است  اي  مرجع نشانه IEC60017استاندارد شماره 
 
كليه مراح ، به خصو  مراح  اوليه طرح و اجراي كار اي سـاختماني و تأسيسـاتي،    در 61-6-4

الزم است  م اري نزدي ي بين  مه دست انـدركاران، اعـم از طراحـان و اجـرا كننـدهان سـاختمان و       
 تأسيسا  آن، وجود داشته باشد تا تباد  اطالعا  به موقع انجام شود 

بايد در آخرين مرحله قرارهيـرد    برق اجبارا  طراحيختمان، در واقع در سلسله مراتب طراحيهاي سا
زيادي كـه حا ـ  كـار سـه مهنـدس ديگـر )معمـار، سـازه و          اي  زيرا بايد پيش از شرو  كار وي داده

نـد  توان مـي م انيك( است معلوم شده باشد   ولي اين بدان معني نيست كه سه مهندس ديگر ساختمان 
بدون مشور  با مهندس برق اقـداما  خـود را جلـو ببرنـد  بـراي نمونـه مهنـدس معمـار بايـد جهـت           

كانا  تاسيسا  مناسب براي عبور كابلها، نظر مهنـدس بـرق را بدانـد  مهنـدس سـازه بـراي       بيني  پيش
 اجراي  مبندي كف بايد با وي  ما ن  باشد و مهندس م انيـك بـراي تـامين انـرژي ال تري ـي الزم     

 براي سيستم سرمايش و هرمايش بايد با وي تباد  نظر نمايد 
 
 ـاي   سـروي  كننـده    ـاي مقامـا  تـأمين    براي اطال  از نظرا ، مقررا  و دسـتورالعم   61-6-6

 اي الزم بـا   ساختمان و تاسيسا  زيربنايي نظير برق، تلفن، آتش نشاني و غيره، بايد به موقع  ما نگي
شود و تماس و  م اري الزم تا خاتمه كار ادامه يابد  رعايت مقررا   ـر كـدام   آن مقاما  ذيربط انجام 

 (1 اي م كور و خصو ا  رعايت قانون حريم برق اجباري است  )پيوست شماره   ا و يا شركت از سازمان
از حيه مسئوليت حرفه اي و حقوقي  م مهندس طراحي و  م مهندس ناظر موظفنـد بـه موـ     

برق )نق  دائم يا موقت( بالفا له ضمن تهيه ع   از موـ  و تهيـه هـزارش     ديدن نق  حريم شب ه
تفصيلي، يك نسخه از هزارش را به كارفرما يا مالك ساختمان يا نمايندة آنها تسليم كرده و از او رسـيد  

ند  يـك نسـخه از ايـن هـزارش     يدريافت نمايند و او را بلوا  خطراتي كه ورود به حريم دارد توجيه نما
به شركت توزيع برق و ي ي  م به سازمان نظام مهندسي بـراي درج در پرونـده و اقـداما  بعـدي      بايد

 د ادامه يابد توان ميارسا  هردد  فعاليتهاي ساختماني فقط در  ور  رفع حريم 
 
  ا اجباري است   اي اين مبوه الزامي بوده و رعايت آن كليه پيوست 61-6-61
 
 2ه انگليسي ا طالحا  در متن مبوه بايد بـه پيوسـت شـماره    براي دسترسي به ترجم 61-6-66

 رجو  شود 
 



 فصل دوم

 کلیات

 کلیات 61-2

 دامنه کاربرد 61-2-6
 TN ـاي زيـر، كـه از سيسـتم نيـروي        اي مربوط به كاربري تأسيسا  برقي ساختمان 61-2-6-6

( استفاده خوا ند كرد، بايد با رعايت مفاد اين مقررا  و ساير مباحـه مقـررا  ملّـي    6)پيوست شماره 
 اجرا شوند: 4-6-64 ا و استاندارد اي ذكر شده در رديف  ساختمان و نيز آيين نامه

 پ( اداري ب( تجاري الف( مس وني
 ج( عمومي ث( آموزشي  ( درماني
 چ(  نعتي

  اي ساختماني  اي تفريوي، كارهاه دائمي و موقت، پارك اي  ح( نمايشگاه
 خ( كشاورزي و دامداري

 د(  رهونه ساختماني كه مقررا  مخصو ي براي تأسيسا  برقي آن وضع نشده باشد 
 اي آنها مشخصـا  در مبوـه    ويژه حياتي، بسيار زياد حساس و زياد مهم كه نمونه اي  ذ( ساختمان

 ه است مقررا  ملي ساختمان آمد 96
 64براي بند اي )چ( تا )ذ( الزاما  و توضيوا  ويژه اي وجود دارند كه متاسفانه  نـوز در مبوـه   

 رجو  نمايد   BS7671يا  IEC60364براي اين منظور بهتر است خواننده به  اند  درج نشده
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ملی مقررات  09مبحث مطابق  دبایها  و تأسیسات برقی دامداریهای تفریحی  تأسیسات برقی پارک -0-0شکل 
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