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پیشگفتار
یكي از برنامه هاي مرکز س��المت محيط و کار وزارت بهداش��ت، درمان و آموزش پزش��كي تدوین 
و انتش��ار رهنمودهاي مرب��وط به حوزه ها و زمينه هاي مختلف بهداش��ت محيط و حرفه اي و س��ایر 
موضوعات مرتبط اس��ت که با بهره گيري از توان علمي و تجربي همكاران متعددي از سراسر کشور، 
انجام ش��ده اس��ت. در این راستا سعي شده اس��ت ضمن بهره گيري از آخرین دس��تاوردهاي علمي، 
از تجربه کارشناس��ان و متخصصين حوزه س��تادي مرکز س��المت محيط و کار نيز استفاده شود و در 
مواردي که در کش��ور قوانين، مقررات و دس��تورالعمل هاي مدوني وجود دارد در تدوین و انتش��ار 
این رهنمودها مورد اس��تناد قرار گيرد. تمام تالش کميته هاي فني مس��ئول تدوین رهنمودها این بوده 
اس��ت که محصولي فاخر و شایس��ته ارائه نمایند تا بتواند توسط همكاران در سراسر کشور و کاربران 
س��ایر س��ازمان ها و دستگاههاي اجرائي و بعضاً عموم مردم قابل اس��تفاده باشد ولي به هر حال ممكن 
اس��ت داراي نواقص و کاستي هایي باشد که بدینوسيله از همه متخصصين، کارشناسان و صاحبنظران 
ارجمند دعوت مي شود با ارائه نظرات و پيشنهادات خود ما را در ارتقاء سطح علمي و نزدیكتر کردن 
هر چه بيش��تر محتواي این رهنمودها به نيازهاي روز جامعه یاري نمایند تا در ویراست هاي بعدي این 

رهنمودها بكار گرفته شود.
با توجه به دسترس��ي بيش��تر کاربران این رهنمودها به اینترنت، تمام رهنمودهاي تدوین ش��ده بر روي 
تارگاه هاي وزارت بهداش��ت، درمان و آموزش پزشكي )وبدا(، معاونت بهداشتي، پژوهشكده محيط 
زیست دانشگاه علوم پزشكي تهران و مرکز سالمت محيط و کار قرار خواهد گرفت و تنها نسخ بسيار 
محدودي از آنها به چاپ خواهد رس��يد تا عالوه بر صرفه جویي، طيف گس��ترده اي از کاربران به آن 

دسترسي مداوم داشته باشند.
اکنون که با یاري خداوند متعال در آستانه سي و پنجمين سال پيروزي انقالب شكوهمند اسالمي این 
رهنمودها آماده انتش��ار مي گردد، الزم اس��ت از زحمات کليه دس��ت اندرکاران تدوین و انتشار این 
رهنمودها صميمانه تش��كر و قدرداني نمایم و پيشاپيش از کساني که با ارائه پيشنهادات اصالحي خود 

ما را در بهبود کيفيت این رهنمودها یاري خواهند نمود، صميمانه سپاسگزاري نمایم.

دكتر كاظم ندافي                             
               رئیس مركز سالمت محیط و كار
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1- مقدمه
ش��نا یكي از ورزش ها و سرگرمي هاي بس��يار مناسب و لذت بخش براي کليه افراد در سنين مختلف 
محسوب مي ش��ود، این تفریح درهواي گرم تابستان طرفداران زیاد دارد. در حال حاضر در مدارس، 
خواب��گاه ها، هتل ها، پارك ها و یا موسس��ات، تفریحات عمومي اغلب به واس��طه اس��تقبال مردم از 
اس��تخر هر یک داراي یک چنين امكاناتي هس��تند که باز هم جوابگوي مراجعه کنندگان و اشخاصي 
که عالقه به محيطي بهداش��تي و تميز و راحت براي گذراندن ساعتي از روز جهت ورزش و یا تفریح 
دارند نيستند. اینگونه اماکن بایستي بوسيله یكي از سازمان هاي زیربط مورد کنترل و بازدید دقيق قرار 
گيرد تا خطري از هر نظر متوجه استفاده کنندگان آن نشود و باعث بروز بيماري هاي پوستي، قارچي، 
اختالالت روده اي، اسهال، ناراحتي هاي چشم و گوش و بيماري هاي مقاربتي نگردد. به هر حال باید 
س��عي شود که آب این اماکن تا حد امكان پاك و عاري از موجودات بيماریزا باشد. بمنظور دستيابی 
به اطالعات، اس��تانداردها، چک ليس��ت ها و یا مطالعات علمی در زمينه بهداش��ت در اماکن ورزشی 
متأس��فانه، محققين با خالء ش��دیدی در عرصه مذکور مواجه گردیدند و عليرغم مش��كالت فراوان و 
ضمن انجام مطالعات و بررسی های منابع، مراجع علمي معتبر و استانداردها اقدامات در عرصه مذکور 
امكان پذیر بوده و از اهميت خاصي بر خوردار مي باش��د.که این حرکت در کش��ور ما، بنظر می رسد 

از اهميت خاصی برخوردار باشد.

2- هدف
هدف از تدوین این راهنما  ارائه ویژگي هاي بهداش��تي آب اس��تخرهاي ش��نا، ش��ناگاههاي طبيعي و 
مشخصات عمومي استخرهاي ش��نا جهت اطمينان حاصل کردن از شرایط بهداشتي، سالمتي و ایمني 
محيط هاي عمومي شنا مي باشد. این راهنما استخرهاي ذیل را در دو حالت سرپوشيده و رو باز شامل 

مي شود.

 3- دامنه کاربرد
الزام��ات ارایه ش��ده در این راهنم��ا در مورد تمام اس��تخرهاکاربرد دارد، اما با این وجود بهتر اس��ت 
استخرهاي ش��ناي خصوصي، استخرهاي کوچكي  آب درماني، استخرهاي شني موقت و استخرهاي 
آکواریومي را استثنا قائل شد  ولی این استخرها نيز الزامات فني این  راهنما را به منظور حفظ سالمتي، 
بهداشت و افزایش کارایي باید مد نظر قرار دهند. این راهنما استخرهاي ذیل را در دو حالت سرپوشيده 
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و رو باز شامل مي شود:
· استخرهاي شناي تفریحي (سرسره دار، موج دار و.... (

·  استخر شناي حرفه اي و مسابقات
·  استخرهاي آموزشي خردساالن

·  استخرهاي آبگرم
·  استخر معلوالن

·  استخر کف متحرك

4 - اصطالحات و تعاریف
در این راهنما اصطالحات و تعاریف زیر بكار مي رود:

4-1 - استخر شنا1
اس��تخر به محل نگهداري حجم معيني از آب کامال پاکيزه و بهداش��تي در یک فضا با ابعاد و اندازه 
مش��خص ش��ده به منظور شنا  و سایر  ورزش هاي آبي گفته می شود و به عبارت دیگر به مجموعه اي 
از  بنيه، لوازم، تجهيزات و امكانات اطالق مي شود که با هدف آبتني کردن، شنا کردن،شيرجه زدن، 

آموزش شنا و دیگر مقاصد تفریحي ایجاد شده است.
اس��تخرهاي شنا برحسب نوع فعاليت تقسيم بندي ش��ده و بر همين اساس داراي ویژگی هایی خواهند 
ب��ود ک��ه باید از ابتداي برنامه ری��زي و طراحي مد نظر ق��رار گيرد .با توجه به ش��رح فوق بطور کلي 
اس��تخرها را مي توان در دو نوع روباز و سرپوش��يده طبقه بندي نمود و هم چنين نوع کاربري آنها نيز 
طبقه بندي دیگري مانند اس��تخرهاي شناي قهرماني، اس��تخرهاي تفریحي، بهداشتي درماني دارد که 

معموال با قسمت هاي دیگري همچون سونا و یا واحدهاي بدن سازي است.

4-1-1- استخرهاي روباز
استخرهاي روباز با وجود هزینه کمتر ساخت و نگهداري نسبت به استخرهاي سرپوشيده و با وجود بهره 
برداري از طبيعت آزاد، گل و گياه و آفتاب که ش��رایط محيطي بس��يار مطلوب و جذاب تري را فراهم 
مي آورد، ولي در عمل کارایي الزم را در مقایس��ه با اس��تخرهاي سرپوشيده ندارد، به گونه اي که دوره 

1- Swimming Pool
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کوتاه، بهره برداري در طول س��ال س��بب پيامدهاي از جمله رها شدن کليه تاسيسات استخر در بيشترین 
ایام س��ال بدليل  بي توجهي به تامين پرسنل دائم و موظف  نبود سيستم مشخص حفاظت و نگهداري از 
تاسيسات  نبود نظام مدیریت واحد و پایدار مي شود. از این رو توصيه مي شود استخرهاي روباز در داخل 
یک مجموعه ورزش��ي و یا در جوار استخرهاي سرپوش��يده در نظر گرفته شود و یا با استفاده از سيستم 

سقف هاي سبک و جمع شو زمان بهره برداري به سرتاسر سال افزایش پيدا کند.

4-1-2- استخرهاي پر و خالي شونده1 
در این نوع استخرها برای یک مدت زمان که در آن آب تازه پر شده  وجود دارد مورد استفاده قرار می گيرد 

و پس از مدتي استفاده و افت کيفيت آب، آب استخر را تخليه و مجدداٌ از آب تميز آبگيری و پر مي کنند.

4-1-3- استخرهاي داراي جريان آب مداوم2 
استخرها توسط یک جریان تازه آب با کيفيت قابل قبول و بدون تصفيه، مدام در حال تغذیه به آنها وارد 
و از آن خارج مي گردد. بنابر این کل حجم استخر بصورت فاضالب به همان ميزان آب ورودی در طی 
یک مدت زمان تخليه می شود و هيچگونه تصفيه ای صورت نمی گيرد. این استخرها بهتر از دسته اول 
هستند مشروط به اینكه آب مورد استفاده سالم و قابل اطمينان باشد و تعداد شناگران از حد معين و مجاز 
براي ظرفيت استخر تجاوز نكند و مقدار آبي که وارد و خارج مي شود متناسب با تعداد شناگران باشد. 
از مزایای این استخرها  می توان به عدم افزایش جمعيت باکتریایی و کدورت آب اشاره نمود که تغييری 
درآن پيش نمی آید و ليكن به طور کامل نيز از اس��تخر حذف و خارج نمی شود. جدول 1 تاثير جریان 

آب رقيق سازی در حذف آلودگی از استخر های با جریان مداوم را نشان می دهد. 

1- Fill and Draw Pool
2- Flow Through Pool

جدول1: تاثير جریان آب رقيق سازی در حذف آلودگی از استخر ها با جریان مداوم
تعد�� �فعا� 

  تعويض
�ما� تعويض به 

 Tساعت

�� مو�� نيا� شناگر بر 

  Qحسب ليتر
��صد �لو�گي 

  باقيماند�
تعد�� ���ها� 

  �لو�گي
1  24  14000  58  9  
2  12  3500  16  4  
3  8  1500  5  3  
4  6  850  2  2  



راهنمای نظارت و پایش آب استخرهای شنا و شناگاه هاي طبيعي 4صفحه

4-1-4- استخرهاي داراي سیستم گردشي يا داراي مدار بسته1 
این دس��ته از استخرها از نظر بهداشتي بهترین نوع مي باشد. در این نوع استخرها یک ميزان جریان از آب 
استخر همواره توسط پمپ در حال گردش می باشد به این ترتيب که آب پس از خروج از استخر از طریق 
سيستم تصفيه و بعد از گندزدایی، به کيفيت مناسب رسيده و مجددا" به استخر برگشت داده می شود. در 
این نوع استخرها ،ميزان آب چرخشی باید به نحوی باشد که هر 6-8 ساعت آب استخر تعویض گردد. برای 

استخرهای خصوصی که شناگران کمتری استفاده می نمایند  ممكن است هر 12 ساعت قابل قبول باشد.

4-1-5 - استخر خصوصي، مسکوني2
استخري است که صرفا براي استفاده مالک، اعضاء خانواد ه و حداکثر 3 واحد مسكوني و یا مهمانان 

شخصي مورد استفاده قرار مي گيرد. این استخر کاربرد عمومي ندارد.

4-1-6-  استخر عمومي
هرگون��ه اس��تخري که با هدف انتفاع مالي ی��ا ارایه خدمات به عموم افراد جامعه و یا قش��ر خاصي از 
افراد جامعه س��اخته مي شود. همانند اس��تخرهاي عمومي با مالكيت شخصي و استخرهاي موسسات، 
سازمان ها یا مراکز دولتي و خصوصي، مدارس، مهد کودك ها، پادگانه اي نظامي، پالژها، کمپ ها 

یا مجتمع هاي مسكوني، هتل ها، متل ها و موارد مشابه.

4-1-7-  استخر آموزشي خردساالن3
استخرهاي آموزشي مخصوص خردساالن، استخرهاي کم عمقي هستند که صرفاً جهت شنا و آموزش افراد 
کم سن و سال مورد استفاده قرار مي گيرند. حضور افراد بزرگسال در این استخرها فقط به منظور مراقبت و یا 

آموزش افراد خردسال مي باشد. بنابراین شنا کردن افراد بزرگسال در این استخرها ممنوع است. 

4-1-8 - استخر شناي تفريحي
اس��تخرهاي تفریحي صرفاً براي تفریح و س��رگرمي مورد اس��تفاد قرار مي گيرند و ممكن اس��ت در 

مكان هاي مختلفي نظير هتل ها و مراکز تفریحي عمومي نيز ساخته شوند. 

1- Reciculating Swimming Pool
2- Homeowner Swimming Pool
3- Wading Pool



5صفحهالزامات، دستورالعمل و رهنمودهای تخصصی مرکز سالمت محیط و کار

4-1-9 - استخر سرسره دار1
یک اس��تخر سرسره دار به استخري اطالق مي شود که داراي یک یا چند سرسره معمولي، تونلي و یا با 
ش��يب تند به انضمام تجهيزات مربوط به گردش آب باشد. این استخرها اغلب همان ضوابط استخرهاي 
شناي تفریحي را دارا مي باشند. الزامات خاص این استخرها در چک ليست پيوستی آورده شده است. 

4-1-10- استخر موج ساز2  
به اس��تخرهایي اطالق مي ش��ود که داراي طرح و ش��كل ویژه اي بوده و با اس��تفاده از یک دس��تگاه 

موج ساز درآن ها به طور مصنویي موج ایجاد مي گردد.

4-1-11 - استخر شناي حرفه اي و مسابقات
این استخرها براي مسابقات)ملي یا بين المللي( و نيز شناي حرفه اي کاربرد دارد. 

4-1-12- استخر شیرجه
ش��ناگران از س��كوها و یا تخته هاي ش��يرجه اي که داراي ارتفاعات مختلف از 1 تا 10 متر مي باشند 
به درون آب ش��يرجه مي زنند. استخرهاي شناي عمومي با رعایت عمق و فضاي الزم و تامين نظارت 
کامل فقط مجاز به نصب تخته هاي پرشي تا ارتفاع 3 متر از سطح آب مي باشند، مشروط به اینكه در 

صورت ازدحام و عدم کنترل امكان خارج کردن تخته هاي پرشي وجود داشته باشد.

4-1-13- استخرهاي چند منظوره
با در نظر گرفتن تمهيداتي در مقاطع استخرهاي مسابقه اي و تمریني امكان برگزاري سایر ورزش هاي 
آبي تا حدود زیادي فراهم مي ش��ود. به گونه اي که رعایت عمق و ش��يب مجاز در کف اس��تخرها 
و بهره گيري از تقس��يم کننده هاي ش��ناور، قابليت بس��يار خوبي براي افزایش کارآیي و تبدیل آن به 

استخرهاي چند منظوره به وجود خواهد آورد. 

4-1-14- استخر آبگرم طبیعي3
به اس��تخرهایي اطالق مي ش��ود که با هدف درمان و آرامش بخش��ي طراحي ش��ده اس��ت. این 
1- White Water Slide
2- Wave Pool
3- Spa Pool
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اس��تخرها داراي امكانات��ي نظيرپاش��ش س��يكلي آب، آب گرم، آب س��رد، حم��ام آب معدني، 
سيس��تم تزریق هوا درون آب، ایجاد حباب و ... مي باش��ند. در اکثر کش��ورهایی که دارای منابع 
چش��مه های معدنی هس��تند، مراکز بهداش��تی درمانی بس��يار مجهز همراه با پزش��كان متخصص و 
تجهي��زات کامل در تمام طول س��ال پذی��رای بيماران و مراجعه کنندگان اس��ت، زی��را درمان با 
آب ه��ای معدنی نيز مانند س��ایر روش های درمانی باید زیر نظر پزش��كان و متخصصين فن انجام 
ش��ود تا از هرگونه اثرات س��و احتمالی که ممكن است حتی جنبه های درمانی آن را تحت الشعاع 

قرار دهد جلوگيری ش��ود. 

4-1-15- استخر معلوالن
ش��امل استخرهایي است که داراي ش��كل و طرح ویژه بوده و براي استفاده افرادي که ناتوان جسمي 

هستند  مورد استفاده قرار مي گيرد.

4-1-16- استخر كف متحرك1 
به استخرهایي اطالق مي شود که در آنها با استفاده از یک سيستم هيدروليک کف استخر قادر به باال 
آمدن بوده و داراي سيس��تم خود تميز کننده از طریق پاش��ش آب مي باشد. این استخرها عموماً چند 

منظوره بوده و عموماً براي استفاده افراد معلول بكار مي روند.

4-1-17- استخر واترپلو
اس��تخر واترپلو اس��تخري است که براي مسابقات رسمي و یا غير رسمي واترپلو طراحي و تجهيز شده 
اس��ت. واترپلو از جمله مشكل ترین ورزش هاي تيمي آبي اس��ت. بازي واترپلو اغلب در استخرهاي 

سرپوشيده انجام مي شود. 

4-1-18- استخر غواصي
اس��تخر غواصي، استخري است که به دليل شرایط خاص تمرینات غواصي باید داراي ابعاد، اندازه ها 

و تجهيزات خاصي باشد.

1- Movable Bottom Pool
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4-1-19- استخر شناي گروهي و نمايشي ، شناي موزون1
ش��ناي گروهي که به صورت نمایشي برگزار مي شود یكي از رشته هاي نوین و موفق در ورزش هاي 

آبي است که طرفداران زیادي در بين جوانان دارد. 

4-2- ارگان صادر كننده مجوز2
ارگاني اس��ت که مس��ئوليت مميزي و صدور مجوز نهایي بهره برداري از استخرهاي شنا را از نظر فني 

و مطابق با الزامات این استاندارد خواهد داشت.

4-3- مسئول يا صاحب امتیاز
مس��ئول یا صاحب امتياز اس��تخر فردي است که مالک اس��تخر بوده و کليه مجوزهاي قانوني به نام او 

صادر مي شود. ممكن است صاحب امتياز همان مدیر استخر باشد.

4-4- مدير استخر
ب��ه فردي اطالق مي گردد ک��ه داراي گواهي هاي معتبر از ارگان ذیصالح مربوطه بوده و مس��ئوليت 

نظارت بر کليه امور اجرایي استخر بر عهده او مي باشد.

4-5- مسئول فني استخر
به ش��خصي اطالق مي ش��ود که داراي گواهي معتب��ر از ارگان ذیصالح بوده و مس��ئوليت کليه امور 

فني،بهداشتي و کيفي استخر را بر عهده دارد.

4-6- منجي غريق 
ش��خصي است که داراي گواهينامه معتبر از فدراسيون نجات غریق بوده و مسئوليت نظارت بر رفتار و 

کنترل شناگران و حفاظت از جان آنها را در محيط استخر بر عهده دارد.

5- اهمیت نظارت بر بهداشت محیط استخرهای شنا
کيفيت آب اس��تخر هاي ش��نا از نظر سالمت آب و مشخصات ظاهري آن یكي از مهمترین عوامل در 

1- Synchronized Swimming
2- Permit Issuing Official
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ایجاد نش��اط و ش��ادابي در شناگر و تبدیل فضاي اس��تخر به مكاني مفرح و شادي بخش براي استفاده 
کنندگان مي باش��د. رعایت استانداردهاي بهداشتي در استخرهاي شنا جهت حفظ سالمت و بهداشت 

استفاده  کنندگان و همچنين رعایت بهداشت محيط زیست از ضروریات می باشد.
 اهميت رعایت نكات بهداش��تی در استخرها بيشتر از جوانب مختلف بخصوص بيماری های منتقله از 
راه آب می باشد، بدیهی است هرگونه کوتاهی از جانب کارکنان استخرها و شناگران موجب انتشار و 
انتقال بيماری هایی نظير تيفوئيد و پاراتيفوئيد، اسهال خونی باسيلی، وبا، آميب دیسانتری ،ژیاردیا و ... 
می گردد. با اندازه گيری pH و کلر زنی صحيح و منظم آب استخر می توان از ابتال به بسياری از این 
بيم��اری ها جلوگيری نم��ود. از آنجائيكه برخی از عوامل بيماریزا نظير بعضی از انواع تک یاخته های 
خطرناك با کلرزنی آب از بين نمی روند، لذا به منظور حصول اطمينان از عاری بودن آب اس��تخر از 
هر نوع آلودگی، بهتر اس��ت که به صورت متوالی و منظم آزمایش��ات ميكروبيولوژیكی در مورد آب 
اس��تخر انجام گيرد تا در صورت وجود برخی عوام��ل بيماریزا در آب، اقدامات مقتضی در آن مورد 
انجام پذیرد. بنابر این نظارت بهداش��تی بر اس��تخرها ،عالوه بر ویژگي هاي بهداش��تي، از نظر کيفيت 

ظاهری و مسائل زیبا شناختی نيز حائز اهميت  می باشد.
مس��ئله بسيار مهم دیگر بهداشتي در کليه اس��تخرها، عالوه بر درجه پاکي آب، تجهيزات استاندارد 
اس��ت ک��ه از نقطه نظر  بهداش��تي بای��د کليه اس��تخرها به آنها مجه��ز باش��د. در صورتي که در 
تاسيس��ات اس��تخرهاي شنا ش��رایط ایمني و س��ایر معيارهاي بهداشتي وجود نداش��ته باشد نه تنها 
کمكي به تفریح و س��المت اس��تفاده کنندگان نم��ي نماید بلكه بر عكس موجب��ات بيماري هاي 
گوناگون را فراهم نموده و س��بب زیان هاي غير قابل جبراني مي ش��ود. پس نظارت بر ساختمان، 
تجهيزات و تس��هيالت جنبی اس��تخر، نظاف��ت عمومی و رعایت نكات بهداش��ت عمومی و محيط 
دارای اهمي��ت اس��ت. با توجه به آنچه که ذکر ش��د چ��ون اداره، نظارت و مراقبت بهداش��تي از 
اینگونه مراکز از نظر حفظ بهداش��ت عمومي حائز کمال اهميت مي باش��د باید مس��ئوالن امر در 
جهت کنترل و اجراي دقيق مقررات بهداش��تي و ایمني بوس��يله صاحبان این نوع تاسيسات نهایت 
کوش��ش و مراقبت را به عمل آورند. بنابر این بازدید،نظارت و پایش اس��تخر و آزمایشات معمول 
ميكروبی)کليفرم گرماپاي ،HPC1(، ش��يميایی، کلر سنجی، برم سنجی و... در برنامه های نظارت 
مهندس��ين بهداش��ت محيط مورد توجه قرار گيرد. و این بازدیدها باید ازطرف مامورین بهداشت 

محيط بدون اطالع قبلی مس��ئولين اس��تخرها باش��د.

1-Heterotrophic Plate Count
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6- فواید استخرهاي ش�نا و شناگاه های طبیعی با سالمت افراد 
جامعه 

ورزش هایی مانند شنا که یک نوع ورزش پرتحرك و نظام یافته، انرژی طلب است و باید تأکيد شود 
که غالب افرادی که بطور منظم و مداوم ش��نا  می روند از فوائد آن سود خواهند برد که بعضی از این 

فوائد شامل موارد ذیل می باشد:
1. شنا، یک  روش تمریني مؤثر براي سيستم هاي انتقال اکسيژن به ویژه در افراد بزرگسال است. 

2. ورزش در آب عالوه بر آن که شادی و نشاط بودن در آب را با خود دارد، باعث کاهش سستی و 
کسلی ناشی از وزن زیاد شده و سبب بهبود وضعيت جسمانی در این قبيل افراد می شود.

3. احساس بهبودی: به این دليل که دارای انرژی بيشتری بوده، اعتماد به نفس تقویت می گردد، دیرتر 
خس��ته شده و احساس افس��ردگی و اضطراب کاهش می یابد و در مجموع احساس آرامش و راحتی 

بيشتر خواهد بود. 
4. حرکت شنا آثار مثبتي بر انعطاف پذیري در مفاصل دارد.

5. مواردی که شنا بطور منظم انجام شود به کاهش وزن و پائين آوردن فشار خون کمک می کند.     

7 - آموزش بهداشت به مسئولین و شناگران استخرها
آموزش بهداش��ت با دارا بودن دو بعد آموزشی و بهداشتی سعی در ارتقاء سالمتی فرد و جامعه دارد. 
در تعریف آموزش بهداش��ت می توان گفت که عبارت اس��ت از ترکيب طراحی شده روش ها برای 
ایجاد تس��هيل در اتخاذ رفتار داوطلبانه ارتقا س��طح سالمت. ش��نا با تمام منافع و محاسنی که در رابطه 
با س��المتی افراد دارد و این اهميت در دین مبين اس��الم به حد وجوب نيز رس��يده است دارای مسائل 
و مش��كالت خاص خود از جنبه های مختلف من جمله محيط ش��نا )اع��م از محيط فيزیكی و محيط 
اجتماعی(، آبی که ش��نا در آن انجام می شود، رفتارهای فردی و جمعی، عادات و شيوه های مختلف 
مورد استفاده شناگران و مربيان، بيماری ها و عوارضی که ممكن است سالمت انسان را در استخرهای 
ش��نا و شناگاه های طبيعی تهدید می نماید، می باش��د. هر ساله تعدادی انسان که عمدتا از گروه سنی 
نوجوان و جوانان نيز می باش��ند قربانی این مس��ائل و مش��كالت ش��ده یا عوارض آن گریبانگيرشان 
می ش��ود در حالی که قس��مت اعظم این مسائل با نش��ر و انتقال دانش بهداش��تی و نيز اشاعه فرهنگ 
بهداش��تی قابل پيشگيری و کنترل هستند. گرچه شدت و حدت و نوع مسائل مذکور بستگی زیادی به 
محيط ش��نا، آب مورد استفاده، رفتارهای فردی و جمعی شناگران، حضور و عملكرد مربيان دارد، اما 
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وجه مشترك همه این مسائل پيشگيری از خطرات احتمالی است که سالمت شناگران را تهدید نموده 
و مس��ئوليت ای��ن امر از نظر آم��وزش و نظارت در درجه اول به عهده مربي��ان و در مرتبه بعد در گرو 

مشارکت و همكاری شناگران است .
نكته قابل توجه اینكه منظور از آموزش بهداشت تنها دادن اطالعات نيست زیرا در موارد بسيار زیادی 
ميان اطالعات و پذیرش و کاربرد آنها از طرف گيرندگان فاصله ژرف وجود دارد لذا هدف آموزش 
بهداش��ت پر کردن ش��كاف موجود بين آنچه که بهترین رفتار بهداشتی شناخته شده است و آنچه که 
در واقع عمل می ش��ود، می باشد. و در حقيقت بين دانش بهداشتی و رفتار پلی برقرار می کند. وجود 
چنين نقشی متضمن سطح بندی آموزش بهداشت است که در ارتباط با سطوح مختلف پيشگير به سه 
سطح آموزش بهداشت در س��طح اول پيشگيری، آموزش بهداشت در سطح دوم پيشگيری، آموزش 

بهداشت در سطح سوم پيشگيری تقسيم می شود.

8- روش های تأمین آب استخرها 
1- استفاده از منابع آب شهری از طریق شبكه توزیع در صورت وجود سيستم تصفيه آب برگشتی 

2- استفاده از رودخانه ها و دریاچه ها با سيستم تصفيه مناسب آب خام و در گردش 
3- حفر چاه و یا استفاده از چشمه در صورت نياز با سيستم تصفيه آب 

 9- خطرات سالمت عمومي
عدم پياده نمودن الزامات آئين نامه داخلي استخرهاي شنا توسط مدیر و مسئولين استخر، مغایر با اصول 
بهداش��تي و مخاطراتي براي سالمتي عمومي محسوب شده و در اسرع وقت باید نسبت به رفع نواقص 

آن اقدام نمایند.
مواردي که باید براي جلوگيري از خطرات س��المتي ش��ناگران مورد توجه قرار گيرد به ش��رح ذیل 

می باشد:
· عدم اجراي حداقل الزامات مورد نياز براي گندزدایي بخش هاي مختلف استخر

· افت عملكرد مداوم فيلتراسيون استخر و تجهيزات گندزدایي
· افزایش ميزانpH  بيشتر از7/8 در گندزدایي با کلر یا بيشتر از 8  با بروم یا کاهشpH  به کمتر از7/2

· استفاده از آب هاي آلوده و یا تایيد نشده براي تامين آب آشاميدني و استخر
· عبور سيم هاي برق افقي با فاصله اي کمتر از 6 متر از لبه استخر
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· وجود مدارهاي الكتریكي محافظت نشده در ارتفاعي کمتر از 3 متر از لبه استخر
· تخلف در تعبيه روشنایي و روشنایي اضطراري 

· عدم وجود تمامي تجهيزات نجات غریق در محوطه استخر
·  قابل رویت نبودن کف استخر به دليل کدر بودن 

· عدم وجود عالمت مناسب نشان دهنده عمق استخر و یا نصب اشتباه نابجا
· اتصال سيستم لوله کشي آب شرب و آب استخر و یا اتصال ميان سيستم فاضالب و فيلتراسيون استخر

· عدم تعبيه وسایل و شرایط الزم به منظور جلوگيري از دسترسي افراد به داخل استخر در ساعاتي که 
استخر بسته و یا خارج از سرویس دهي است.

· استفاده از مواد شيميایي فاقد تایيدیه و یا بكارگيري نادرست مواد شيميایي در آب استخر
· شكستگي و یا عدم وجود شبكه فاضالب در استخر

· شلوغي بيش از ظرفيت استخر به گونه اي که منجر به نظارت ضعيف و نادرست بر شناگران شود.
· وجود شيشه و یا اجسام نوك تيز و برنده در داخل و اطراف محوطه استخر

· هرگونه موارد تهدید کننده سالمتي افراد

10- ارایه اطالعات فني جهت احداث استخرها
   آنچه مبرهن و حائز اهميت اس��ت، موقعيت جغرافيایی و طرز قرار گرفتن ساختمان استخر است و یا 
بعبارتی وضعيت مرکزی ساختمان چگونه باشد، تا بهره وری مطلوب گردد کليه اطالعات فني مربوط 
به ابنيه و تاسيس��ات باید توس��ط فرد صالحيت دار داراي مجوز تهيه ش��ود. تمامي سازه ها باید مطابق 
با الزامات قوانين و مقررات مرتبط مانند مقررات ملي س��اختمان و مقررات اعالم ش��ده از سوي سایر 

ارگانهاي ذیصالح1 باشد و از اطالعات فني می توان به موادی ذیل اشاره نمود:
· مساحت استخر و ظرفيت آن

· دبي جریان آب، نرخ گردش و مشخصات فيلتراسيون
· پيش بيني ظرفيت شناگر استخر 

 ،pH،منبع تامين آب، شرایط کمي و کيفي آن از نظر خواص فيزیكي و شيميایي نظير ميزان قليائيت ·
یون هاي آهن و منگنز و کيفيت ميكروبيولوژیكي آب

· تش��ریح جزئيات سيس��تم فيلتراس��يون تصفيه آب، تجهيزات گردش آب و تجهي��زات تزریق مواد 

1- موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتی ایران
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شيميایي مورد نياز
· محاسبات هيدروليكي شامل: ميزان افت فشار در سيستم و تجهيزات گردش آب

· منحن��ي هاي عملكرد پمپ ها که نش��ان مي دهد پمپ هاي طراحي ش��ده ب��راي گردش آب بطور 
مناسب آب را به گردش در مي آورند.

· وضعيت مرکزی: موقعيت استخر می بایست طوری که قابل دسترس استفاده کنندگان باشد.
· دور بودن از مسير وزش دود تأسيسات کارخانه ها 

· داشتن فضای الزم برای پارکينگ تفریح و پيک نيک 
· داشتن وسعت کافي براي کليه تاسيسات مورد لزوم 

· مكان تهيه آب مناسب با استفاده از آب شهری در دسترس و یا  توسعه چاه و چشمه
· امكان بودن تخليه فاضالب استخر به شبكه جمع آوری فاضالب  عمومی.  
· آماده شدن کليه نقشه هاي مربوط به جزئيات طرح در یک مقياس مناسب 

· جزئيات کامل مربوط به ابعاد، اندازه ها، ارتفاع و سطح مقطع هاي مناسب سازه ها 
· اتصاالت، نردبان ها، سكوهاي شيرجه، مجاري ورودي و خروجي آب، روشنایي و.... 

· دیاگرام هاي شماتيک، نقشه و جزئيات کد ارتفاعي تاسيسات مربوط به آب و سيستم هاي گردش آب
· طرح و ش��يب حاشيه اس��تخر، نشان دهنده ابعاد و موقعيت شير هاي مخصوص شستشو، نشانگر هاي 

عمق،مجراهاي فاضالب و مناطقي که باید روشن باشد.

11- گواهي تایید ساخت
مس��ئول یا صاحب امتياز اس��تخر باید قبل از بهره برداري و اس��تفاده عمومي از اس��تخر گواهي تایيد 
س��اخت را به ارگان صادر کننده مجوز تس��ليم نماید. این گواهي باید به امضاء مهندس��ين متخصص، 
رس��يده باش��د. گواهي باید تایيد نماید که استخر شنا و کليه تجهيزات آن مطابق نقشه هاي تایيد شده، 

ساخته شده است.

 12- کتابچه راهنما
هر اس��تخر شنا باید داراي یک کتابچه راهنما باش��د. کتابچه راهنما باید شامل کليه دستورالعمل هاي 
مرب��وط به نحوه انجام امور اجرایي اس��تخر نظير: فيلتراس��يون، گندزدایي، نگه داري مواد ش��يميایي، 
نگه داري س��يلندرهاي گاز کلر، کار با فيلتر ها، پمپ ها و دیگر تجهيزات موجود و همچنين ش��امل 
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کليه نقش��ه ها، تصاویر،نمودارها، دس��تورالعمل هاي کاري و چک ليس��ت هاي الزم جهت نصب و 
راه اندازي و تعمير و نگه داري تجهيزات و بازرس��ي هاي ادواري باش��د. همچنين در کتابچه فوق باید 
کليه الزامات مربوط به بكارگيري پرس��نل، ناظران، منجيان غریق، ش��رح وظایف، روش هاي امداد و 

نجات و دیگر امور مربوط به استخر درج شده باشد.
12-1- عمق استخر: معموال حداقل عمق آب 91/44سانتيمتر و حداکثر آن 274/32 سانتيمتر است، 
حداکثر عمق استخر احتياجي نيست به اندازه 274/32 سانتيمتر باشد. مگر آنكه سكوهائي براي شيرجه 

رفتن تهيه شده باشد.
12-2 - منطقه عمیق يا منطقه ش�یرجه: آن سطحي از استخر که در زیر تخته شرجه یا سكوي پرش 
قرار دارد ژرف ترین قسمت استخر است. وسعت این قسمت حداقل تا فاصله 304/8 سانتيمتر از انتهاي 
تخته ش��يرجه )محل پرش( ادامه مي یابد تا از برخورد شناگر با کف استخر جلوگيري نماید عمق این 

منطقه بر اساس ارتفاع استخر تعيين مي شود. 
12-3 - منطقه عمق متوس�ط: بيش��تر شناگران در این قسمت از اس��تخر به شنا مي پردازند. عمق این 

منطقه از 152/4 آغاز گردیده و حداکثر به 243/84 سانتيمتر مي رسد.
12-4 - منطقه كم عمق: اکثر افراد مبتدي در این قس��مت شنا مي کنند. گودي این منطقه از 91/44 
س��انتيمتر ش��روع و به 152/4 س��انتيمتر ختم مي ش��ود.به عقيده اغلب متخصصين 80 درصد وس��عت 

استخرهاي سرباز باید کم عمق باشد. 

 13- مجوز بهره برداري
هيچ فرد، موسس��ه، ارگان، شرکت، شهرك ، مدرسه، دانش��گاه، هتل و ....بدون صدور مجوز رسمي 
مرجع  صالحيت دار مجاز به بهره برداري از استخرهاي شناي عمومي موضوع این استاندارد نمي باشند 
.در صورت نياز ممكن اس��ت الزامات تكميلي بهداش��تي و ایمني دیگري بر اي صدور مجوز از طرف 
ارگان صادر کننده مجوز اعالم گردد. گواهي صادر ش��ده باید در محل مناس��ب و قابل رویت نصب 

شود.

14- مقررات فني و ساختماني کاسه استخر
طراحي کاس��ه اس��تخر براساس سيستم سازه متناسب با ش��رایط زمين از نظر مكانيک خاك، تغييرات 
طبق��ات زمين، س��فره آب هاي زیرزميني و با مالحظه کليه عوام��ل موضعي و ذیربط و با تایيد مراجع 
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ذیصالح و آزمایش��گاه هاي معتبر و داراي صالحيت انجام مي ش��ود.کف و بدنه استخر باید مقاومت 
الزم را به عنوان پي با توجه به تغييرات فش��ار در داخل و خارج اس��تخر تامين نماید و مصالح به کار 
رفته نيز باید متناسب با شرایط فوق انتخاب و اجرا شود. استخرهاي داخل زمين معموالً با صفحات بتن 
مس��لح درجا، بلوك هاي بتني مسلح و یا صفحات بتن پيش س��اخته با سيمان تيپ 5، براساس سيستم 
س��ازه اي صفحه اي1 طراحي مي ش��ود، که عایق کاري رطوبتي از س��مت بيرون و روکش حفاظتي 
از س��مت داخل کاسه استخر ضروري مي باش��د. پيش بيني درزهاي انبس��اط و درزهاي ساختمان از 
اهميت زیادي برخوردار است مگر در استخرهاي بتني کوچک و یكپارچه که ضرورت به درز انبساط 

نخواهد داشت.

 15- کنترل کیفیت و سالم سازی آب استخرهای شنا
چنانچه آب تأمينی برای استخر کاماًل سالم باشد، ورود حتی مقادیر جزئی باکتری های پاتوژن توسط 
ش��ناگران احتمال خطر عفونت را بهمراه دارد. آب اس��تخرها اگر چه به مصرف شرب نمی رسند اما 
درص��ورت تماس با بدن انس��ان یا بلع اتفاقی موجب انتقال بيماری به انس��ان می ش��ود. خصوص در 
م��واردی ک��ه آب دارای باقيمانده مواد گندزدای فعال )کلر( به مقدار کافی نباش��د. این خطر بيش��تر 
می ش��ود. نظارت بر ساختمان استخر، تجهيزات و تس��هيالت جانبی استخر، نظافت عمومی و رعایت 
نكات بهداشت عمومی و محيط همه دارای اهميت می باشد. کنترل کيفيت آب استخرهای شنا بنحوی 
که س��المت شناگران حفظ شده و از نظر خصوصيات فيزیكی، ظاهری و جنبه های زیباشناختی، آب 
مقبوليت الزم برای ش��ناگران را داشته باشد، دارای اهميت است. یكی از موارد مهم نظارت بر استخر 
شنا، نظارت بهداشتی بر آب آن می باشد این نظارت باید از طرف مأمورین بهداشتی انجام گيرد هدف 
از نظارت بهداش��تی آب اوالً حفظ سالمت ش��ناگران و جلوگيری از انتقال بيماریهای منتقله از آب و 
حفظ ش��رایط بهداشتی آب از نظر کيفيت باکتریولوژیكي و فيزیكی و مطلوبيت آب از نظر ظاهری و 
مسائل زیباشناختی آب می باشد. بطوریكه شناگران از آبی با کيفيت مناسب بهداشتی و ظاهری تميز، 

زالل و خوشایند استفاده نمایند. 
جهت کنترل کيفيت آب استخرهای شنا ضروری است آبی که به عنوان آب تغذیه کننده استخر استفاده 
می ش��ود دارای کيفيت مطلوب با توجه به معيارها و استانداردهای موجود مربوطه باشد. در این خصوص 
اس��تفاده از مناب��ع آب ش��هری و مناب��ع آب زیرزمينی ض��رورت دارد. هچنين نوع اس��تخر از نظر جریان 

1- Shell Construction
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مداوم، جریان چرخش��ی- گندزدائی و س��الم س��ازی آب از نظر ميكروبی، کنترل جلبک، کنترل pH و 
خورندگی،کنترل شفافيت آب استخر،کنترل آهن و منگنز، کنترل درجه حرارت آب استخر، سيستم تصفيه 
و سيستم باز چرخش آب و به عمليات مربوط به کنترل آب استخر توسط بهره برداران استخر توجه گردد.

16- آلودگی های استخرهای شنا
آب اس��تخرهاي شنا سریعا بوسيله  استفاده کنندگاني )شناگران( که آلودگي هایي شامل چربي ومواد 
دفعي بدن مانند ترش��حات بيني، ب��زاق دهان، عرق بدن،  مواد مدفوعي، ادرار، کرم ها و لوس��يون ها 
مختلف بدن را در آب استخر وارد مي کنند، همچنين به همان ميزان مو و گردوغباری که از طریق باد 
و موادي که از اطراف استخر رو باز وارد آن مي شوند آلودگي را افزایش مي دهند، آلوده مي گردند. 

در این راستا آلودگی های استخرهای شنا به 3 گروه تقسيم می می شوند:
الف( آلودگی های فیزيکی: مواد نامحلول و کلویيدی که توسط شناگران و از فضای اطراف وارد 

آب استخر می شود، موجب کدورت آب می گردد و غذای ميكروارگانيزم ها را تامين می کند. 
ب( آلودگی های شیمیايی: آلودگي شيميایی آب استخرهای شنا شامل مواد شيميایی مورد استفاده 
در تصفيه آب اس��تخر، مواد حاص��ل از واکنش این مواد، بخصوص گندزداه��ا با مواد آلی و معدنی 
موجود در آب خام و مواد دفعي آزاد ش��ده از ش��ناگرها شامل ترشحات )بيني، حلقي، پوستي(کرم ها 
و پمادها و سوسپانس��يون }تراشه هاي پوست، مو و� چرك،گریس،روغن ها{ و... که مواد انتقال یافته 

توسط شناگران به استخرهای شنا می باشد. 
ج( آلودگ�ی ه�ای میکروبیول�وژی: اس��تخرهای خصوص��ی و عمومی محل مناس��بی برای رش��د 
ميكرواورگانيزم های بيماریزا می باشند که توسط بعضی شناگران به آب منتقل شده و در داخل آب و یا 
در بيوفيلم ها رشد و تكثير می نمایند. احتمال انتقال بيماریهای عفونی از طریق استخرها امكان پذیر است، 
بنابراین افرادی که دچار بيماری هستند، نباید به این مكان ها رفت و آمد کنند. از بين بيماری های منتقله 
از طریق آب ش��ناگاه ها به تب تيفوئيد، دیس��انتری، تراخم، ليپتوسپيروزیس، انتقال کرم های حلقوی و 
دیگر عفونت های پوستی، شيستوزوميازیس، خارش شناگران، بيماری دستگاه تنفسی ، بيماری گوارشی 
ح��اد1 و.... را نام برد. این عوامل بيماری��زا را بصورت آميب و پروتوزوآ، باکتری، ویروس، قارچ و کرم 
انگل می توان در اکثر استخرهایی که  فاقد سيستم هاي تصفيه بهداشتي مي باشند، مشاهده نمود .در ادامه 
تعداد ی ميكروارگانيزم شناخته شده که باعث بيماری های عفونی در شناگران می شوند معرفی شده اند. 

1- Acute Gastrointestinal Illness(AGI)
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  باکتري هاي موجود1 ویروس ها2 ، پروتوزوئر ها3، قارچ4، کرم ها5 و تک یاخته ها6 در ادرارو مدفوع 
ش��ناگران که وارد آب استخر مي شوند، مي توانند از طریق پوس��ت خراشيده وارد بدن شوند و ایجاد 
عفونت کنند. عوامل ایجادکننده زرده زخم و کورك )اس��ترپتوکوك و استافيلوکوك( نيز مي توانند 

از طریق آب آلوده استخر، منتقل  شوند. 

17- حوادث مرتبط با استخر
حوادث ناشی از مشكالت ساختمانی نظير عدم تناسب عمق استخر با دایو، عدم توجه به ساختار حاشيه 
اس��تخر، دس��تگيره های کناره، عدم اس��تقرار نجات غریق و یا کاس��تی در امكانات کمک های اوليه 
نجات غریق را می توان نام برد و صدمات حاصله شامل سر خوردن، برخورد با لوله ها، شيشه شكسته 

و صدمات مربوط به تاسيسات برقی و تاسيسات کلرزنی می باشند.  

18- شاخص های بهداشتی کیفیت آب استخرهای شنا
دانش انتقال بيماری ها موید آن است که برخی از بيماری ها ممكن است بر اثر استقرار یا راهبری نادرست 
و کلریناس��يون نامناس��ب و یا از طریق تماس و یا بلعيدن آب آلوده ایجاد ش��ود که از بين آنها می توان 
حصبه، اسهال، هپاتيت عفونی و بيماری های معدی روده ای، کونژنكتيویت، تراخم، لپتوسپيروز، بيماری 
قارچی و عفونت های پوستی، شيستوزوميازیس و ژیاردیازیس، خارش پای شناگر، بيماری های دستگاه 
فوقانی تنفس��ی نظير عفونت سينوس ها،گلودردعفونتی، عفونت گوش ميانی،التهاب مكرر پوشش های 
مخاطی چشم ها گوش ها و گلو را نام برد. کاربرد مازاد بر نياز آلوم و عدم کنترل pH و مواجه شدن با 
س��طوح حفاظت نش��ده بدن، موجبات التهاب، تحریک، خارش و عفونت می گردد. انقباض پوست در 

1- Aeromonas species  -Campylobacter species  - Chlamydia trachomatis  - Coli forms  
 -EHEC,EIEC,EPEC,ETEC - Escheririchia coli - Kiebsiella pneumonia   - Legion 
pneumoniailaph Ella - Legion Ella species -Mycobacterium marinum  -pseudomonas 
aeruginosa  - Salmonella species  - Shigellosis species - Staphylococcus aurous -  
Streptococcus fecalis  -Streptococcus pneumonias  - Streptococcus species  - Vibrio cholerae- 
Yesinia anterocolitica 
2-Adeno-viruses  - Coxsackie-viruses - ECHO  - Hepatitis A/E  -  Molluscum vontagiosum  - 
Norwalk   - Pap ova  - Polio  - Reo  - Rhino  - Rota  
3- Acantamoeba  - Cryptosporidium parvum) -  Giardia lambia  - Naegieria fowleri  -  
Trichomonas vaginalis  ،
4- Candida barbicans  - Epidemophylon floccosum - Tinea pedis  - Trichophyton floccosum
5- Ascaris lumbricoides - Enterobius vermicular is  -  Taenia species
6-  Cyclosporine Cayetnaensis
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هنگام غوطه ور شدن در آب، ورود مستقيم آب آلوده را به داخل بينی و چشم را ميسر می سازد. 
مطالعات گسترده تر نشان داده است که عالئم بيماری های دستگاه تنفسی و گوارشی در بين شناگران 
بيشتر از غير شناگران می باشد. ميكروارگانيسم هایی که بعنوان شاخص احتمالی برای کيفيت آب شنا 
پيشنهاد شده است عبارتند از کليفرم، فيكال کليفرم، فيكال استرپتوکوکسی و سودوموناس آئروژینوزا، 
کلس��تریدیوم پرفرنژنس که به گونه ای به مدفوع انس��انی مرتبط می باشند.کلس��تریدیوم پرفرنژنس، 
ش��يگالها، سالمونالها در مطالعات اختصاصی، برای پی بردن به کيفيت بهداشتی بودن آب جهت شنا 
در س��واحل دریا مورد اس��تفاده قرار گرفته است ولی باید توجه داش��ت که فيكال استرپتوکوکسی و 
کلستریدیوم پرفرنژنس بهترین شاخص قلمداد می گردد. استاندارد کليفرم، در خصوص قضاوت روی 
کيفيت بهداشتی آب های تفریحی محسوب می شود. عده ای از محققين وقوع موارد لپتوسپيروزیس 
در نزد افرادی که در آب آلوده به فاضالب خانگی، فضوالت حيوانی وحش��ی، گله گاو، گوس��فند، 
موش آبی و ... به ش��نا پرداخته اند گزارش نموده اند و تأکيدی بر عدم اس��تفاده از چنين آبهایی برای 
شنا می باشد. استخرهای آب گرم و آب های گرم معدنی و غير سرپوشيده نيز می توانند در بروز این 
بيماری نقش داشته باشند و عامل بيماری نگلریا1 می باشد که تک یاخته تاژك دار آزاد زی محسوب 
می شود. و گونه ای است که در خاك، سبزیجات در حال فساد و آب شيرین طبيعی یافت می شود.      
کيفيت آب اس��تخرهای شنا توسط عوامل ش��يميائی، فيزیكی و بيولوژیكی تعيين می شود. در تصفيه 
و گندزدایي آب اس��تخرهاي ش��نا باید ویژگي ها و الزامات باکتریولوژیكي، فيزیكي و شيميایي ارائه 
ش��ده براي آب استخرهاي شنادر اس��تاندارد ملي 11203 مد نظر قرار گيرد. نمونه برداري براي انجام 

آزمون هاي الزم باید مطابق استاندارد ملي ایران به شماره 4208 انجام گيرد.

19- اس�تانداردهای فیزیكی، ش�یمیایی و باکتر یولوژیكي آب 
استخرهای شنا

کيفيت بهداش��تی اس��تخر شنا با برخی از آزمون ها بر اساس شيوه ش��رح داده شده در کتاب روش های 
اس��تاندارد به کمک نيروهای ارائه دهنده خدمات آزمایشگاه انجام می گيرد. در استخرهاي شنا که آب 
آنها از تاسيس��ات آب رس��اني یا چاه هاي اختصاصي تامين مي گردد حفظ پاکي آب از نظر ارتباط با 
آلودگي ها و همچنين تجدید مرتب به وس��يله تصفيه ضرورت دارد. آب اس��تخرهاي که مورد استفاده 
ش��نا گران مختلف واقع مي ش��ود در اثر اضافه شدن موادي از بدن ش��ناگران، بو، چرك، ميكرب هاي 
1- Naegleria fowleri 
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دس��تگاه تنفسي ، گوارشي  و غيره و س��ایر باکتري هاي مصر و مواد زائد موجود در روي پوست آلوده 
مي شود وچون ميزان این آلودگي ها بر اثر شنا و استفاده افراد از استخر به طور مرتب رو به افزایش است 
وسيله بسيار مناسبي براي آلوده شدن عده کثيري از مردم که از استخر استفاده مي نمایند فراهم مي گردد. 
بنابر این باید کيفيت آب استخرهای شنا را از لحاظ خصوصيات فيزیكی، شيميایی و بيولوژیكی کنترل، 
و م��ورد قبول واقع گردد. لذا به منظور جلوگيري از بيماري باید به اس��تاندارد هاي  بهداش��تي که براي 
اس��تخرهاي شنا تدوین گردیده توجه داش��ت. این معيارها بر حسب درجه اهميت به قرار زیر مي باشند. 
ویژگي هاي باکتریولوژیكي آب استخرهای شنا بر اساس استاندارد ملي ایران را نشان می دهد)جدول2(.

  ��� ��مو�  حد مجا�  نو� باكتر�  ��يف
  3759�ستاند��� ملي �ير�� به شما��   ميلي ليتر 100��  1كمتر ��   كل كليفر� ها� گرماپا�  1
  5859�ستاند��� ملي �ير�� به شما��   ميلي ليتر 100��  1كمتر ��   لژيونال  2
  5271�ستاند��� ملي �ير�� به شما��   �� هر ميلي ليتر 200كمتر ��   باكتر� ها� هتر�تر��  3
  8869�ستاند��� ملي �ير�� به شما��   ميلي ليتر 100��  1كمتر ��   �ئر��ينو�� سو��مونا�  4
  8869�ستاند��� ملي �ير�� به شما��   ميلي ليتر 100��  50كمتر ��   �ستافيلوكوكو�  5

یادآوري1- ميزان قليائيت کل آب استخر هاي شنا نباید بيش از 150 ميلي گرم در ليتر باشد.
یادآوري2- محدوده پی اچ مناسب براي آب استخر شنا 7/2 تا 8 مي باشد.

یادآوري3- کدورت آب استخر شنا نباید بيش از NTU 0/5 باشد.
یادآوري4- ميزان کلر آزاد باقيمانده در آب استخر هاي شنا باید 1 تا 3 ميلي گرم در ليتر باشد.

با توجه به اهميت تک یاخته ها ی انگلی در آب مانند ژیاردی و کریپتوسپوریدیوم به جهت مقاومت 
باالی آنها در مقابل گندزدایی معمول آب اس��تخر های ش��نا، پيشنهاد می گردد در صورت مهيا بودن 

امكانات آزمایشگاهی مورد آزمون و ارزیابی قرار گيرد.
کيفيت بهداشتی اس��تخرها محققا از روی آزمایشات ميكرو بيولوژی، شيميایی و فيزیكی آب استخرها 
مشخص می گردد و آناليز اینگونه آبها هم بر طبق دستورالعمل های استاندارد متد1 و استانداردهای  ملی 
توس��ط پرسنل آزمایشگاهی صورت می پذیرد. در ضمن  برای ش��فاف نمودن آب ها از ماده ای به نام 
آلوم2 س��ولفات آلومينيوم و فيلترهای شنی استفاده می گردد. و به این منظور و جهت شناسایی شفافيت 

جدول2 : ویژگي هاي باکتریولوژیكي آب استخرهاي شنا

1- Standard Methods
2- Alum
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آب اس��تخر از دیسک سشای بایستی بقطر 15 سانتيمتر ی استفاده می کنند. ضمنا« هيچ رابطه مستقيمی 
بين NTU و شفافيت بر حسب دیسک سشای وجود ندارد. فقدان کدورت ضریب اطمينانی برای عمل 
گندزدائی محس��وب می شود.کدورت و تيرگی آب استخرها، ناشی از عدم کارائی و یا کثيفی صافی، 
ایجاد ترك و شكاف در بستر استخر، نامناسب بودن پوشش صافی دیاتومه ای و قليائيت باالی آب بوده 
و ضرورت اصالح و بهبود هر یک از وضعيت یادشده را طلب می نماید. رنگ قهوه ای متمایل به قرمز 
ممكن اس��ت در اثر آهن، رنگ قهوه ای تيره در اثر منگنز، رنگ س��بز متمایل به آبی در اثر خوردگی 
مس، ایجاد ش��ود. رنگ جلبک ها ممكن اس��ت منجر به پيدایش لجن و رنگ س��بز یا قهوه ای در آب 
گردد. معيارهاي الزامي براي مشخصات فيزیكي و شيميایي آب استخرهاي شنا باید مطابق جدول 3 باشد.

جدول3 : ویژگي هاي فيزیكي و شيميایي آب استخرهاي شنا
  حد�� مجا�  گي ها� فيزيكي � شيميايي�يژ

pH �8/7تا  2/7  گند���يي با كلر  

pH �8تا  2/7  گند���يي با ساير ��� ها  

  / ميلي گر� �� ليتر4حد�كثر   كلرين تركيبي

  ميلي گر� �� ليتر  3تا  1  كلرين ����

  ميلي گر� �� ليتر 5تا  2  بر�مين باقيماند�

  / ميلي گر� �� ليتر12حد�كثر   ���

  / ميلي گر� �� ليتر2حد�كثر   تر� هالومتا�

  ميلي گر� �� ليتر 10حد�كثر   پرمنگنا� پتاسيم

  ميلي گر� �� ليتر 120تا  80بين   قليائيت

  ميلي گر� �� ليتر 250تا  180  سختي

  ميلي گر� �� ليتر 800حد�كثر   كل جامد�� محلو�

  ميلي گر� �� ليتر 1حد�كثر   سلفا� مس

  ميلي گر� �� ليتر/ 5حد�كثر    كد���

  �يد قائم �� تما� عمق بر�� كل �ستخر  شفافيت

سلسيو���جه 29-25�ما

 +/ 5�لي     -/ 5�شبا�حدشاخص
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20- توجهات بهداشتی به شناگاه ها
تعداد بيماری های مرتبط با آب بس��يار زیاد اس��ت. بعضی از آنها از طریق نوشيدن مستقيم آب آلوده 
در ای��ن گروه قرار م��ی گيرند. در بعضی دیگر آب نقش��ی در نگهداری و تكثير ناق��ل بيماری مانند 
ماالریا دارد و در بس��ياری دیگر زمينه س��از ایجاد محيط مناس��ب برای برقراری چرخه عامل بيماریزا 
در طبيعت مانند آلودگی به کرم قالبدار اس��ت، استخر ش��نا محل بسيار مناسبی برای انتقال بيماریهای 
پوستی و عفونی می باشد. اهميت بهداشتی آب استخرهای شنا در رابطه با کيفيت ميكروبی و شيميایی 
آب می باش��د. بعلت اینكه در یک مدت زمان محدود تعداد زیادی از افراد همزمان از استخر استفاده 

می کنند، بنابراین استخرهای شنا هميشه با مسائل و خطرات بهداشتی همراه می باشند. 

21- اصول تصفیه آب استخر 
کنترل استانداردهای فيزیكی، شيميایی و ميكروبی آب استخرهای شنا بخصوص استخرهای با جریان 
چرخش��ی، دارای اهميت فراوانی است. این تصفيه اغلب ش��امل فيلتراسيون همراه با و یا بدون تصفيه 
ش��يميایی اس��ت و هدف از آن، نگهداری آب در یک شرایط مطلوب و سالم برای شناگران می باشد 
که می توان به معيارهای از جمله عاری نگهداش��تن آب اس��تخر از عوامل بيماریزا، جلوگيري از رشد 
جلبک ها، حذف مواد تحریک کننده و س��می، حذف بو و طعم نامطلوب و کدورت، جلوگيري از 

خورندگی اتصاالت استخر و تجهيزات و یا رسوبگذاری و حفظ شفافيت آب اشاره نمود.
الف( تصفیه فیزيکی:

هدف از تصفيه فيزیكی  جدا کردن ذرات معلق و یا ته نش��ين ش��ده خارجی از چرخه و س��يكل تصفيه 
می باش��د. آلودگی های فيزیكی را می توان با فاکتورهایی از جمله طراحی هيدروليک اس��تخر و تعيين 
تعداد و محل ورود و خروج آب برای جلوگيری از سكون آب، تعيين دبی صحيح گردشی آب، انتخاب 
فيلتر مناسب و انعقاد مواد کلویيدی بطوریكه توسط فيلتر جمع آوری شود  رفع نمود. استفاده از این روش 
بهترین نتيجه را خواهد داشت. ضمنا چربي ها و سایر ذراتی که به دليل سبكی بر روی آب باقی می مانند، 
توسط سر ریز کردن استخر و یا استفاده از سيستم ترجمه فارسي از آب استخر زدوده می گردند. بعد از 
مدتی که از آب استخر استفاده می شود، با وجود سالم بودن سيستم تصفيه و کلرزنی مناسب آب روز به 

روز کدرتر شده و pH آب تغييرات و نوسانات مختلف را نشان خواهد داد. 
ب(تصفیه شیمیايی:

آب اس��تخرهای ش��نا مجموعه ای از انواع باکتری ها، چربي ها، نمک ه��ای محلول در آب، گرد و 
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غب��ار، ذرات معلق و ... را درخود دارند. لذا گندزدایی کردن این آب جهت تامين بهداش��ت عمومی 
بس��يار ضروری و مهم می باش��د. معمولی ترین ماده ای که به آب اس��تخر اضافه م��ی گردد تا آن را 
گندزدایی و قابل استفاده نمایند، کلر است. کلر بصورت گاز و یا پودرهای گرانولی قابل تهيه بوده و 
با توجه به درصد خلوص آن قابليت تزریق و اضافه نمودن به آب را دارا اس��ت. در صورتيكه از گاز 
کلر اس��تفاده می گردد. لزوما به دليل مسموميت شدید ناشی از تنفس این گاز که گاهاً منجر به مرگ 
سریع می گردد. استفاده تجهيزاتی که مخصوص تزریق آن به آب می باشد، ضروری است. در تامين 
آب تصفيه ش��ده برای استخرها یكی از روش های فوق با توجه به شرایط و پارامترهای مربوطه اعمال 
می ش��ود و ليكن در رابطه با تصفيه جریان آب در گ��ردش به علت پایين بودن مواد معلق و کدورت 
می توان روش صاف س��ازی در خط را اجرا کرد. توانایی یک سيس��تم تصفيه برای تميز نگهداش��تن 
یک اس��تخر بستگی به اندازه فيلتر، اندازه فيلتر، اندازه موثر ماسه، ابعاد لوله، تعداد کف گيرها، تعداد 
ورودی ها، نس��بت گردش و مش��خصات پمپ دارد. که این عوامل به نوع استخر، تراکم، سرپوشيده 
بودن و یا باز بودن و  ش��كل اس��تخر ها  متفاوت اس��ت. الزم به یاد آوری است که تمام آب استخرها 
از طریق فيلتراس��يون تصفيه نمی شود پاالیش آب بواس��طه رقيق سازی متوالی انجام می شود. اگر در 
اس��تخری حاوی مقداری معينی گل ورودی باش��د در گردش اول حدود 67 درصد و در گردش دوم 
86 درصد جدا می شود. جدول 4 رابطه حذف آلودگی با تعداد گردش آب به شرح ذیل آمده است.  

جدول 4: رابطه حذف آلودگی با تعداد گردش آب
  ��صد حذ� �لو�گي  تعد�� گر�� ��

1  67  

2  86  

3  95  

4  98  

5  3/99  

6  7/99  

7  9/99  

8  99/99  
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ج ( حذف آلودگی های میکروبیولوژيکی:
· آمي��ب ه��ا، انگل ها و قارچ ها و بعضی از ویروس ها و ميكروب ها نس��بت به دوز مجاز کلر مقاوم 
می باش��ند. تمامی این ميكروارگانيزم ها در روش های نام برده باال برای رفع آلودگی های، اکس��يده 

شده و از بين می روند.(در فرایندهاي تصفيه فيزیكي وشيميایي از بين مي روند.(
· به منظور از بين بردن ميكروارگانيزم های داخل اس��تخر، از کلر و ترکيبات آن و یا اکس��يژن فعال 
 pH ،موثر می باشد pH اس��تفاده می شود. از آنجایی که گندزدایی این مواد فقط در طيف مشخص

آب بایستی بصورت کنترل شده بين 7/2 تا 7/8 نگهداری شود. 
· روی کليه سطوح بخصوص دیواره های استخر در مدت بسيار کمی بيوفيلم ایجاد می شود که بستر 

رشد و تكثير ميكروارگانيزم ها بوده آنها را از تاثير و نفوذ مواد گندزدا مصون می نماید. بر اثر حرکت 
آب قس��مت های رش��د یافته بيوفيلم ها جدا ش��ده و در داخل آب شناور می شوند. از این نظر نظافت 
کامل دوره یی دیواره ها و کف استخر با جاروی استخر الزامی می باشد. جاروهای استخر اتوماتيک 

و هوشمند کار نظافت استخر را با قابليت اطمينان باال انجام می دهند.
بنابر این بكارگيری فرآیندهای فيزیكی و ش��يميایی در این ارتباط الزامی اس��ت و بنابراین واحدهای 
آشغالگير ریز، بسيارریز، انعقاد و لخته سازی، صاف سازی و کلرزنی مورد استفاده قرار می گيرد. این 

+  پيشنهاد شده است. 
اندکس 0/5- 

رش��د جلبک در اس��تخرهای روباز موجب تش��كيل الیه ه��ای بيولوژیكی در س��طوح دیواره ها 
می شود. این امر موجب کاهش شفافيت آب و افزایش طعم و بو و مصرف کلر اضافی می گردد. 
بكارگيری سوپرکلریناس��يون، س��ولفات م��س، آمونيوم کواترنر، تخليه آب اس��تخر، شستش��وی 
کامل، برس کش��ی س��طوح و تأمين کلر به مقدار 1-3 ميلی گرم در ليتر مناسب است. برای حذف 
مواد معلق و کلوئيدی فرآیند انعقاد لخته س��ازی ضروری اس��ت، اس��تفاده از آلوم و یا پلی مرها 
بعن��وان کمک صافی قب��ل از ورود آب صافی جهت صاف س��ازی در خط کارب��رد دارد. برای 
حذف مواد لخته ش��ده از فيلترهای صافی ش��نی تند ثقلی، صافی شنا تحت فشار، صافی آنتراسيت 
تحت فش��ار، صافی دیاتومه تحت فشار، صافی خالء، صافی کارتریج استفاده می شود که معمول 
ترین صافی ها برای اس��تخرهای شنا، صافی شنی تحت فشار می باش��د. ابتدا آشغالگيرریز مناسب 
برای گرفتن ذرات و مو تعبيه شود.آش��غالگيرهای بسيار ریز بعنوان مایكرواسترپنر که از الیه های 
الياف مانند تش��كيل ش��ده اس��ت می توانند ذرات بزرگتر از 1 ميلی مت��ر را از آب حذف نمایند 
برای این منظور کاربرد خوبی دارند. س��وراخ های بين الياف در حدود اعش��ار ميلی متر می باشد 
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لذا براحتی جهت حذف جلبک ها، دافنيا و س��يكلوپس ها کاربرد دارد. برگش��ت کل جریان آب 
استخر در طی 6 تا 8 ساعت باید فراهم شود و چنانچه بتوان کل آب استخر در مدت 3تا4 ساعت 

صورت گيرد بهتراس��ت.
در صورت عدم رعایت اس��تانداردهاي بهداشتي اس��تخر، مي تواند بيماري هاي بسياري نظير حصبه، 
شبه حصبه،اسهال، عفونت هاي گوش و حلق و بيني و یا حتي بيماریهاي مقاربتي را به شخص استفاده 
کننده  از آب آلوده اس��تخر منتقل نماید. با گندزدایي و زالل س��ازي دائمي و صحيح، مي توان آب 
اس��تخر را در سطح بهداش��تي قابل قبولي نگه داش��ت. درکتاب های  تاليفی اینجانب گندزدایی آب 
و فاضالب و به خصوص بهداش��ت محيط در استخرهای شنا و اس��تاندارد ملي ایران به شماره4575  
برخي اطالعات و الزامات مورد استفاده در گندزدایي و تصفيه آب هاي استخر شنا آورده شده است 
که در جهت تكميل الزامات این اس��تاندارد و موارد مطرح ش��ده در این بخش مي تواند مورد استفاده 

قرار گيرد.

22- اندازه گیري میزان ذرات نامحلول در آب
   یكي از شاخص ترین شيوه هاي تشخيص آلودگي و کنترل آن، اندازه گيري ميزان ذرات جدا شده 
از سطح بدن شناگرها در ميزان معيني آب است. اندازه گيري ميزان ذرات نامحلول در آب نيز روشي 
دیگر جهت س��نجش کيفيت آب به شمار مي آید. با سنجش ميزان آن مي توان به زمان تعویض آب 
اس��تخر و تعداد افراد استفاده کننده نيز پي برد که این دو عامل شاخصي مناسب براي سنجش کيفيت 
آب اس��تخر و جكوزي است. بر اساس اس��تانداردهاي CDC1، بهترین زمان تصفيه آب، زماني است 

که ذرات نامحلول آب به 2 تا 3 ميلی گرم در ليتر برسد. 

23 - آزمایش های میكروبی آب استخر
از مهمتری��ن وی��ژ گی هائی که باید نظارت بر آن وجود داش��ته باش��د ویژه گی ه��ای ميكروبی آب  
استخرمی باش��د.آزمایش های مهم شامل ش��مارش کلی باکتری های هتروتروف)شمارش بشقابی(، 
مجم��وع کليف��رم ها،کليفرم ه��ای مقاوم ب��ه حرارت)مدفوعی(، س��ودوموناس آئروژین��وزا و تعيين 
اس��تافيلوکوك نيز می تواند مد نظر قرار گيرد. دس��تورالعمل مربوط به این آزمایش��ات در دس��ترس 

کارشناسان آزمایشگاه های ميكروبيولوژی آب و فاضالب می باشد.
1-Centers for Disease Control and Prevention
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24- نمونه برداری
هدف از نمونه برداري  فرایند برداش��ت قس��متي از آب است که نماینگر خصوصيات واقعي منبع اصلي 
باشد. مهمترین عوامل اساسي که براي رسيدن به این مقصود الزم است عبارتند از نقاط نمونه گيري، زمان  
نمونه گيري، تناوب  نمونه گيري و حفظ ترکيب نمونه تا زمان انجام آزمایش می باشد. نمونه برداری برای 
انجام آزمایش��ات باکتریولوژی و شيميایی آب استخر از عمق 30-10سانتيمتری از سطح آب باید انجام 
ش��ود و موقعيت نمونه برداری باید از نزدیكی محل خروج آب از اس��تخر و نمونه هایی هم از اطراف و 
مناطق داخلی استخر)کم عمق، نيمه عميق و عميق(و نقاطی که باالترین تراکم و تعداد شناگران را دارد 
جمع آوری می شوند، تا بتوان اطالعات مفيد و با ارزشی از کيفيت آب استخر ارائه نمود. نمونه برداری 
از آب استخر باید به طور دوره ای انجام شود تا کارایی اثر تصفيه و گندزدایی بر آب استخر را مشخص 
نماید .آزمایشات روتين باید در شروع فعاليت روزانه استخر انجام شود و هر سه ساعت یكبار که استخر 
بسته می شود نيز انجام گردد. نمونه برداری باید در ظروف مناسب از نظر جنس و حجم انجام شود. برای 
آزمایش��ات شيميائی ظروف باید کامالً تميز،عاری از آلودگی بوده و کامالً با آب مقطر آبكشی گردد. 
عالوه بر این برای آزمایش های ميكروبی ظروف باید استریل باشد و برای خنثی سازی کلر باقيمانده از 
تيوس��ولفات سدیم استفاده شود.)نمونه برداري از آب استخرهاي شنا باید مطابق دستورالعمل هاي ارائه 

شده در اساندارد ملي 4208 انجام شود(.تواتر نمونه برداری مطابق چک ليست ضميمه آمده است.

25-  کنترل pH  و جرم گرفتگی
یكي از مهمترین خواص فيزیكي و ش��يميایي آب اس��تخر است از نظر ش��يميائي مهمترین خصوصيت 
آب اس��تخر دامنه pH آن است. pH بين خصلت بازي و یا اسيدي آب استخر است. pH بيانگردرجه 
قليائي یا اسيدي آب است. تعيين pH در کنار سایر پارامتر ها در ارزیابي کيفي آب آشاميدني از اهميت 
زیادي برخوردار اس��ت. pH ميزان پروتون هاي محلول در آب را نشان مي دهد و قسمت عمده آبهاي 
مش��روب طبيعي داراي pH نزدیک به 7 مي باش��ند، اس��تاندارد WHO* رنج pH آب آش��اميدني را 
8/5 تا 6/5 در نظر گرفته و اس��تاندارد هاي آمریكا 7/3 تا6/8 می باش��د. برخي از آلودگي ها قادر به تغيير 
pH آب مي باش��ند که اغلب این آلودگي ها داراي منشأ صنعتي هستند. بر طبق استاندارد دامنه مطلوب 
آن براي اس��تخر 7/8تا7/2 مي باش��د اما حداقل و حداکثر مجاز نيز 7/2 تا 8 ثبت گردیده اس��ت. کنترل 
کيفيت شيميایی آب استخرها معموالً از طریق آزمایشات pH و کلر باقيمانده صورت می گيرد.گه گاه 
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ضرورت دارد دیگر آزمایش ها مثل سختی، قليائيت، گاز کربنيک آزاد و کل مواد جامد محلول انجام 
گي��رد آزمایش های کلر باقيمانده حداقل 3 بار در روز قبل، حين و زمان حداکثر بار اس��تخر باید انجام 
گيرد. حفظ pH مناس��ب و قليائيت برای کنترل خورندگی الزم است، پدیده جرم گرفتگی معموالً در 
pH های باالی 8 صورت می گيرد. چنانچه مواد جامد بيش از 2000 ميلی گرم و شفافيت آب کاهش 
یافته باش��د و امكان ایجاد خورندگی می نماید برای جلوگيری از این پدیده ترقيق با آب دارای کيفيت 
باال و مواد جامد محلول کم)پایين( توصيه می گردد . شاخص النگلير در حدود  5/ ± به حفظ کيفيت 

فيزیكی و شيميایی آب کمک می کند محاسبه شاخص اشباع1به صورت زیر است:
    S.I=pH+TF+CF+AF-12/1

یعنی: pH + فاکتور دما + فاکتور س��ختی کلس��يم + فاکتور قليائيت – عدد 12/1 بهينه شاخص اشباع 
صفر اس��ت با دامنه تغييرات  5/± چنانچه ش��اخص )+( باش��د آب فوق اشباع از کربنات کلسيم است 
و ممكن اس��ت پدیده جرم گرفتگی و رس��وب در لوله ها اتفاق افتد و فيلترهای فلزی ، شير فلكه ها و 
پمپ ها دچار گرفتگی ش��وند. در حالتي که ش��اخص حد اشباع عدد منفي شود، بدین معني است که 

آب استخر فاقد ترکيبCaCO3 بوده و در نتيجه ممكن است موجب خوردگي تاسيسات گردد.

 26- کنترل رسوب گذاری و ایجاد خورندگی
تعيين حالت پایداری آب، برای جلوگيری از ایجاد رس��وب یا ایجاد خورندگی توس��ط آب اهميت 
زیادی دارد .به منظور تأمين آبی که تمایل به رسوب گذاری و خورندگی آن حداقل باشد، تعادل بين 
س��ختی کلسيم بر حسب کربنات کلس��يم، قليائيت کل بر حسب کربنات کلسيم و pH آب ضرورت 
دارد. بدین منظور النگلير ش��اخصی را تحت عنوان ش��اخص اشباع آب  برای پيش بينی حالت تعادل 

آب پيشنهاد نموده است که بدین منظور کاربرد دارد.
برای تعيين این ش��اخص، اندازه گيری pH حقيقی آب)pHa( و تعيين pH اش��باع آب الزم است. 

 )pHs( از رابطه زیر بدست می آید
pHs = Pca + Palk + C 

1- SI: Saturation Index

که در این رابطه:
mg/L CaCO3 منهای لگاریتم غلظت کلسيم بر حسب = Pca

mg/L CaCO3  منهای لگاریتم غلظت  قليائيت بر حسب = Palk
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C= ضریبی است که به ميزان جامدات آب و درجه حرارت بستگی دارد.
و از طریق جداول یا نمودارهای مربوطه تعيين می شود.

با اندازه گيری pHa و محاس��به PHs  آب ش��اخص اشباع آب Is به ش��كل زیر تعيين و در رابطه با 
آب قضاوت می شود.

Is = PHa – PHs 

Is = 0 تمایل آب به رسوب گذاری و خورندگی حداقل است. گرچه با دامنه تغييرات  5 /0 + - قابل 
قبول است.

Is < 0 آب تمایل به خورندگی دارد. 
Is > 0 آب تمایل به رسوب گذاری دارد.

 pH در صورتيكه آب تمایل به رس��وب گذاری یا خورندگی داش��ته باش��د، می توان با تغيير دادن
حقيقی آب، آن را اصالح نمود. از نمودار 1 می توان برای تعيين شاخص اشباع آب استفاده نمود.

نمودار1 : نمودار تعيين شاخص اشباع آب
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  ��جه حر���
  فاكتو� قليائيت  مجمو� قليائيت  تيفاكتو� سخ  سختي كلسيم  فاكتو� حر���

  هايتفا�ين  سلسيو�
0  32  0  5  3/  5  7/  

77/2  37  1/  25  1  25  4/1  

77/7  46  2/  50  3/1  50  7/1  

66/11  53  3/  75/  5/1  75  9/1  

55/15  60  4/  100  6/1  100  2/  

88/18  66  5/  150  8/1  150  2/2  

4/24  76  6/  200  9/1  200  3/2  

88/28  84  7/  300  1/2  300  5/2  

4/34  94  8/  400  2/2  400  6/2  

5/40  105  9/  800  5/2  800  9/2  

5/53  128  1  1000  6/2  1000  3  

جدول5 : فاکتورهاي درجه حرارت، سختي و قليائيت

در جدول 5 ارتباط ميان درجه حرارت - فاکتور درجه حرارت، سختي کلسيم -فاکتور سختي کلسيم 
وهمچنين مجموع قليائيت فاکتور قليائيت، آورده شده است.

pH 27- تنظیم میزان
در تمامي استخرهاي شنا باید تجهيزاتي وجود داشته باشد که توسط آن تجهيزات بتوان مواد شيميایي 
مناس��بي را براي تنظيم ميزان pH به آب اس��تخر اضافه نمود. روش هاي افزودن مواد شيميایي به آب 
باید داراي  دستورالعمل هاي مناسب و ایمن باشد. این دستورالعمل ها باید نحوه افزودن مواد شيميایي 
به آب را به گونه اي تشریح نماید که شناگران را از بروز هرگونه خطر یا حادثه ناشي از تماس با مواد 
شيميایي غليظ محافظت نماید. همچنين این دستورالعمل ها باید روش صحيح و توزیع یكنواخت مواد 
شيميایي را از طریق آب استخر بيان نماید. صحت و ایمني توزیع مواد شيميایي در آب استخر باید از 
طریق انجام آزمون هاي الزم بر روي آب قبل از ورود ش��ناگران به تایيد برس��د. در اغلب موارد براي 
افزایش ميزان pH به آب استخر جوش شيرین یا بي کربنات سدیم1 و براي کاهش ميزان pH به آب 
استخر اسيد موریاتيک2 یا بي سولفات سدیم3 اضافه می کنند. اما روش هاي دیگر نيز همچون تزریق 

1- NaHCO3
2- HCl, Muriatic Acid
3- NaHSO4 
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گازCO2  وجود دارد. در جایي که از تزریق گازCO2 براي کنترل ميزان pH اس��تفاده مي شود باید  
گازCO2  باید در همان نقطه اي از سيس��تم گردش آب به آب اضافه ش��ود که معموال در همان نقطه 
محلول هاي تنظيم کنندهpH اضافه مي ش��وند. طول لوله هاي سيستم گردش آب باید به اندازه کافي 
بلند باش��د تا حداقل 5 ثانيه قبل از رس��يدن آب به اس��تخر،CO2  با آب در تماس باشد. دالیل اصلي 
الزام کنترل ميزان pH در محدوده 7/2-7/8 در ش��كل زیر آورده ش��ده است. بنابر این در خصوص 
استخر هایي که گندزدایي با کلر انجام مي شود، حداکثر ميزان مجاز pH برابر 7/8 و در استخر هایي 

که گندزدایي با بروم  و یا سایر روش ها انجام مي شود، حداکثر ميزان pH برابر 8 مي باشد.

  

 pH شكل1 : دالیل اصلي نياز به کنترل ميزان

28- تنظیم میزان اسیدیته، قلیائیت 
در صورت��ي که از س��ولفات آلومينيوم 3 Al 2 (so4) که به نام تجارتي آلوم خوانده مي ش��ود براي 
تصفيه و انعقاد مواد معلق آب استخر استفاده شود. آب آن در تمام مدتي که از استخر استفاده مي شود 
  pH آب اس��تخر 8-7/2 باشد.مشكالت ناشی از پایين بودن pH باید واکنش قليایي نش��ان دهد یعني
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می توان به خورندگی،کاهش کلر موثر،ایجاد لک،س��وزش و تحریک چش��م و پوس��ت شناگران و 
مش��كالت ناش��ی از باال بودن pH می توان به رس��وبگذاری،کاهش کارآیی کلر، ابری شدن آب و 
تحریک چش��م و پوس��ت شناگران را نام برد. اندازه گيری آن توس��ط کيت های مخصوص به روش 
رنگ سنجی و با استفاده از معرف فنل رد  و در آزمایشگاه از روش الكترود توسط دستگاه pH سنج 

صورت  می گيرد.
قليائيت، توانائی آب در خنثی س��ازی یون های[+H] یا اسيد می باشد. عوامل ایجاد کننده قليائيت در 
آبهای طبيعی معموالً، کربنات، بيكربنات و هيدروکس��يل هس��تند. این عوامل ممكن است به 5 حالت 
-HCO  در آب وج��ود 

3، CO3 - 2 + HCO-
3 

-، CO-2 3، CO3 - 2 + OH- ،OH- قليائي��ت
داش��ته باشند. ميزان قليائيت توصيه شده جهت آب استخرهای شنا حداقل50 و حداکثر 150ميلی گرم 
در ليتر CaCO3 می باش��د. ميزان قليائيت مطلوب بين 80 تا100 ميلي گرم در ليتر مي باش��د.چنانچه 
pH آب استخر از 7/4 کمتر و ميزان قليائيت نيز از حد معيني پایين تر رود به معني اسيدي شدن آب 
استخر خواهد بود که در چنين وضعيتي براي خنثي سازي حالت بيش از حد اسيدي آب استخر به آن 
سود و یا بي کربنات مي افزایند. چنانچه pH آب استخر از 7/6 بيشتر شده و قليائيت نيز از حد معيني 
فراتر رود به معني قليائي شدن آب استخر خواهد بود که در این صورت با افزایش اسيد بصورت چند 
مرحله اي و با دقت و در فواصل دو س��اعت یكبار س��عي مي کنند آن را تعدیل دهند افزایش 1 تا 4 
گرم اس��يد در هر متر مكعب براي کاهش قليائيت 1 تا 1/5 گرم بي کربنات س��دیم براي خنثي سازي 
وضعيت اسيدي با توجه به دامنه  pH مطلوب، توصيه شده است. مثال چنانچه قليائيت آب استخري با 
حجم 1000 مترمكعب در حدود 200 ميلي گرم در ليتر باشد براي کاهش آن مي توان مقدار 3/5 ليتر 
کلریدریک با درجه خوراکي )موریاتيک اس��يد( را در ساعات توقف کار استخر و در نقاط مختلف 

به آب آن اضافه نمود و پس از یک ساعت  pH و قليائيت را کنترل نمود.
مش��كالت ناش��ی از قليائيت کمpH پائين، خورندگی، ایجاد لک و رنگ و مشكالت ناشی از قليائيت 
زیاد، pH باال، رسوب گذاری و کدر شدن آب استخر)حالت ابری( می باشد. کلر به شكل ترکيبی اسيد 
هيپوکلرو و اسيد هيپوکلریک با قليائيت در آب به نسبت یک قسمت کلر به 1/2 قسمت قليائيت واکنش 
نش��ان می ده��د. کاهش قليائيت با افزودن 1/2 ميلی گرم در ليتر کربنات کلس��يم جب��ران می گردد. از 
طرف دیگر با عمل کلر زنی به آب استخر با هيپوکلریت کلسيم و یا دیگر ترکيبات قليائيت افزایش پيدا 
می کند. برای افزودن قليائيت تا حد 10 ميلی گرم در ليتر کربنات کلسيم در حدود 700 گرم بيكربنات 

سدیم به 40 مترمكعب آب باید افزود. عمده اثرات ميزان قليائيت در شكل زیر آورده شده است.



راهنمای نظارت و پایش آب استخرهای شنا و شناگاه هاي طبيعي 30صفحه

مي��زان قليائيت نباید هيچگاه کمتر ازppm 80  ش��ود. براي افزایش دادن مي��زان قليائيت باید به آب 
اس��تخر بي کربنات س��دیم اضافه کرد . و براي کاه��ش دادن ميزان قليائيت باید از اس��يد موریاتيک 

استفاده نمود. بنابر این برای تنظيم ميزان قليائيت موارد ذیل ضروری است:
·  ب��راي افزای��ش 10 ميلي گ��رم بر ليتر قليائيت یک اس��تخر با حجم تقریب��ي 38000 ليتر، 680 گرم 

کربنات سدیمNa2CO3  یا جوش شيرین به آب اضافه نمایيد.
·  ب��راي کاه��ش ميزان قليائيت ت��ا 12 ميلي گرم بر ليتر، حدودا نيم ليتر اس��يد موریاتيک را به حدود 

)NaHSO4 16000 ليتر آب استخر اضافه نمایيد)و یا 4/7 ليتر بي سولفات سدیم

 )EC( 29- هدایت الكتریكي
هدای��ت الكتریكي1 توانایي عبور دادن جریان الكتریس��يته در یک محل��ول را بيان مي کند. EC یک 
شاخص براي تعيين ميزان امالح محلول، در نمونه هاي آبي است و مقدار آن با مقدار جامدات محلول 

شكل 2: دالیل اصلي نياز به کنترل ميزان قليائيت

  
  

1 -Electrical conductivity(EC)
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در نمونة متناس��ب است. هر چه ميزان TDS 1 یا کل جامدات محلول در آب باال باشد ميزان EC نيز 
باال مي رود و رسانایي آب براي جریان الكتریسيته بيشتر خواهد بود. 

30- سختی آ ب
سختی آب ناشی از کاتيون های چند ظرفيتی در آب بخصوص کلسيم و منيزیم می باشد. پدیده ای که 
باعث رسوب صابون  و رسوب در تاسيسات حرارتی می نماید می گردد. که بر اساس ميلی گرم در ليتر 
بر حسب کربنات کلسيم اعالم می شود. سختی آب شامل سختی کل) اندازه گيری با استفاده از روش 
حجمی یا تيتراس��يون با محلول EDTA و معرف اریوکروم بالك تی (، س��ختی کلسيم)تيتراس��يون با 
محلول EDTA و معرف موراکساید، شاخص اشباع یا پایداری در استخر(، سختی منيزیم،سختی موقت 
یا کربناته)کربنات و بيكربنات کلسيم که در اثر حرارت از بين می رود(، سختی دائم یا غيرکربناته)که در 
اثر حرارت از بين نمی رود( می باش��د. محدوده سختی توصيه شده برای آب استخرهای شنا 300-200 
ميلی گرم در ليتر بر حسب کربنات کلسيم است. مشكالت ناشی از سختی کم شامل خورندگی، تحریک 
پوس��ت، لكه دار شدن و مشكالت ناشی از سختی باال شامل رسوبگذاری، حالت ابری شدن آب استخر 

می باشد. افزودن مواد شيميایی به آب استخر سبب تغيير خصوصيات شيميایی می شود.
س��ختي ناش��ي از کلس��يم معم��وال70 درصد مجم��وع س��ختي آب در نظ��ر گرفته مي ش��ود. براي 
کاهش11 ميلي گرم بر ليتر از ميزان س��ختي آب،450 گرم کلرید کلس��يم را به 38000 ليتر از آب 
استخر اضافه می نمایند. کلرید کلسيم را کم کم به آب استخر اضافه نمایيد. همچنين براي رقيق کردن 

آب از افزودن آب سبک)آب نرم( بهره می گيرند.

31- ویژگیهاي فیزیكي 
مش��خصه های فيزیكی آب استخرهای ش��نا که اغلب به عنوان مشخصه های ظاهری نيز ذکر می شود 
بسيار مهم می باشد. زیرا این خصوصيات معموالً بطور مستقيم توسط استفاده کنندگان از استخر قابل 

تشخيص می باشد.

 31-1- درج�ه حرارت2: دما بر روي بس��ياري از واکنش هاي ش��يميایي که در سيس��تم هاي طبيعي 

1- Total Dissolved Solids
2- Temperature
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انج��ام مي گيرند اثر مي گذارد همچنين دم��ا داراي اثر قابل مالحظه اي بر روي حالليت گازها در آب 
مي باش��د. درجه حرارت باال روي قدرت گندزداها اثر دارد. یعني گندزداها معموال" در دماي باالتر در 
استخرهای سرپوشيده شنا فعالتر هستند ، مطلوب است که دمای آب و هوای استخر کنترل گردد. درجه 
حرارت آب اس��تخر نباید بيش از 29 درجه سانتي گراد باشد و درجه حرارت هواي اطراف استخر نباید 
بيش از 4 درجه گرم تر  یا 2 درجه س��ردتر از آب اس��تخر باشد. مناسب ترین درجه حرارت براي هواي 
پيرامون اس��تخر 3 درجه س��انتيگراد )5 درجه فارینهایت(گرمتر از آب آن اس��ت. دمای آب پيشنهادی 
برای اس��تفاده عموم 27 درجه س��انتيگراد)80درجه فارینهایت(،23-24 درجه س��انتيگراد)74-76درجه 
فارینهایت( مطلوب و 26-28 درجه س��انتيگراد)78-82درجه فارینهایت(ایده ال می باش��د. استخر های 
روب��از در آب و ه��وای گرم نياز به چرخ��ش دادن آب یا افزودن مقادیر زی��ادی یخ برای جلوگيری از 
گرم شدن زیاد آب دارد. هوادهی باعث کاهش دمای استخر به ميزان 3-6 درجه سانتيگراد)5-10درجه 
فارینهایت (می گردد. همچنين از آب سرد نيز برای این عمل می توان استفاده نمود. حمام و شنا در آب 
گرم ) 40 درجه فارینهایت( باعث ناتوانی و ضعف و مشكالت تنفسی در مدت زمان کوتاه در کمتر از 
10 دقيقه در فرد خواهد شد. برای اندازه گيری دمای آب از دماسنج استفاده می شود. دماسنج را در زیر 
سطح آب در عمق حدود40 - 50سانتی متری داخل آب فرو برده و دمای آب را اندازه گيری می نمایند.

 31-2- ش�فافیت1 آب استخر: شفافيت آب استخر از مهمترین ویژگی های ظاهری آب استخرهای 
ش��نا می باشد و از اهميت آن می توان به ایجاد شرایط خوشایند و مطلوب و زیباشناختی برای استفاده 
کنندگان، ایمنی ش��ناگران در دید عمق آب و خطرات احتمالی آن اش��اره نم��ود. در تمام مدتي که 
از اس��تخر اس��تفاده مي ش��ود آب آن باید صاف و زالل باش��د تا حدي که بتوان یک صفحه سياه2 به 
قطر 6 اینچ )15 س��انتي متر( در زمينه س��فيدکف اس��تخر در نقطه عميق و به فاصله 9 متر از هر طرف 
مش��اهده کرد. این آزمایش حداقل پاکي آب استخر محسوب مي شود و چنانچه آب با سيستم صافی 
تحت فش��ار یا انواع دیگر تصفيه ش��ود باید آب آن خيلي صاف تر و زالل تر باش��د. صافي و شفافيت 
آب اس��تخر به زیبایي آن نيز مي افزاید. بنابر این بهتر اس��ت کيفيت آبی که مورد استفاده استخر قرار 
می گيرد از منابع مطمئن شهری باشد.از عوامل ایجاد کننده کدورت  می توان به فيلتراسيون نامناسب، 
زیاد بودن قليائيت،ایجاد رنگ،ذرات معلق موجود در آب یا توسط استفاده کنندگان که وارد استخر 
می ش��ود را نام برد که باعث کاهش ش��فافيت آب می ش��ود. برای اندازه گيری کدورت از دستگاه 
1  - Clarity
2  - Secchi Disc
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کدورت س��نج استفاده می شود. اساس اندازه گيری کدورت در این دستگاه تفرق نور توسط عوامل 
ایجاد کننده کدورت می باش��د. که برای رفع مش��كل، بایستی نس��بت به کنترل عوامل یاد شده توجه 
نمود. برای اندازه گيری ش��فافيت آب از دس��تگاه کدورت سنج که بر اساس تفرق نور عمل می کند 

استفاده می کنند.

31-3- رنگ1: رنگ از خصوصيات ظاهری مهم در آب اس��تخر به شمار می آید. رنگ ممكن است 
ناش��ی از آهن که به رنگ قرمز متمایل به قهوه ای یا منگنز به رنگ قهوه ای متمایل به س��ياه و یا رنگ 
س��بز ناش��ی از خوردگی مس در آب ایجاد شود. جلبک ها نيز با رشد شان سبب تغيير رنگ به سبز یا 
قهوه ای می گردند. حذف رنگ از ضروریات مهم مدیریت اس��تخر ها می باشد،که از نظر مقبوليت، 
براي ش��ناگران از اهميت ویژه ای برخوردار اس��ت. دترجنت ها بعنوان عوامل فعال سطحی در ایجاد 
کف و کاهش کيفيت آب می باشد و روغن های معدنی نيز نباید در محيط استخر وجود داشته باشند، 
زیرا محيط نامناس��ب در سطح اس��تخر ها ایجاد خواهند نمود. آب رنگي از لحاظ زیبایي براي عموم 

مردم قابل قبول نيست. بنابر این بهتراست این موضوع  دراستخر، مورد توجه بيشتري قرار گيرد.

31-4- طعم و بوي آب اس�تخر: از آنجا که احس��اس طعم و بو غالباً به یكدیگر مربوط هستند غالباً 
م��وادي که در داخل آب ایجاد بو مي کنند، تقریباً هميش��ه ایجاد طع��م نيز مي نمایند و نيز )عكس این 
مطل��ب( مواد معدني زیادي وجود دارند که ایجاد طعم مي کنند ولي به هيچ وجه توليد بو نمي نمایند. 
بعنوان مثال درصورتي که عوامل غيرفراري مانند کلرورس��دیم با تاثير روي طعم آب هيچگونه اثري 
ب��ر روي بوي آن ندارد، عوامل مختلفي در ایج��اد طعم و بو ازجمله تجزیه گياهان آبزي، محصوالت 
حاص��ل ازکلرینه کردن آب و... موثر هس��تند. از نظ��ر مصرف کنندگان، طعم و بو بدالیل روش��ني 
ناخوش��ایند می باش��د. از آن جا که آب همواره به عنوان ماده اي بي طعم و بو شناخته شده است چنين 
تصور مي کند که مزه و بو همراه با آلودگي هس��تند از این رو ترجيح می دهد که از آب استخر هایي 

بدون   طعم و بي بو استفاده کند حتي اگر چنين آبي تندرستي وي را به خطر نيندازد.

32- گندزدائی و سالم سازی آب استخر از نظر میكروبی
مقص��ود از گندزدای��ي آب اس��تخر, از بين بردن عوام��ل بيماری��زا )پاتوژن( و جلوگيري از ش��يوع 

1- Colour
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بيماری های قابل انتقال بوس��يله آب اس��ت و یا گندزدایی آب یک فرایند از عمليات تصفيه است که 
در نتيجه آن باکتری های موجود در آب از بين می روند و مواد آلی که تامين کننده غذای باکتری ها 
اس��ت اکسيد می ش��وند)غير قابل استفاده می شوند(. استخرهاي ش��نا باید به گونه اي طراحي گردند 
که آب آنها بطور مس��تمر توسط مواد شيميایي و یا روش هاي مناسب دیگر مورد عمليات گندزدایی 
قرار بگيرد و ترجيحاً فرایند کنترل ميزان مواد ش��يميایي اصلي آن نيز به صورت خودکار انجام ش��ود. 
برای گندزدایی آب استخرهای شنا روش های متعددی مانند استفاده از کلر، برم، ید، سيانورات های 
کلره و المپ های اش��عه ماوراء بنفش)UV( استفاده می ش��ود. گرچه گزینة مناسب تر که با وسعت 
بيشتری کاربرد دارد کلر و تا حدودی برم می باشد. سيانورات های کلره توسط بعضی از مراجع اجازه 
داده نش��ده است. استفاده از المپ های اش��عه ماورا بنفش به خاطر عدم بجا گذاشتن باقميانده گندزدا 
و تأثير زیاد کدورت بر کارایی آن ،محدود می باش��د. ید به طور گس��ترده اس��تفاده نشده است. ولی 
گزارش��ات حاکی از کاربرد رضایت بخش این ماده در استخرهای شنای سرباز ، بوده است. پایداری 
ید از کلر بيش��تر است. اشعه ماورا بنفش همراه با پراکس��يد هيدروژن برای گندزدایی استخرهای شنا 
بطور مؤثر بكار رفته اس��ت. برم به ش��كل کلرید برم با آب و آمونياك واکنش نموده و تش��كيل برم 
آمين ها را می دهد که گزارشات ارجحيت این ترکيب برای از بين بردن باکتریها و ویروس ها نسبت 
به کلرآمين ها را نش��ان می دهد. بهر حال کلر ترکيب ش��يميایی انتخابی برای گندزدایی آب اس��تخر 
می باشد.کلر ممكن است به شكل گاز فشرده شده )مایع(، محلول هيپوکلریت سدیم5/25 یا 12یا15  

درصد، یا هيپوکلریت کلسيم پودر یا قرص 65 درصد مورد استفاده قرار می گيرد.
یک دس��تگاه خودکار که عمليات تزری��ق افزودني هاي الزم جهت گندزدای��ی کردن آب را انجام 
مي دهد و به راحتي قابل تنظيم ش��دن مي باش��د، باید در مجموعه اس��تخر قرار داش��ته باش��د. تزریق 
کننده هاي دس��تگاه گندزدایي کننده باید ساختاري کاماًل محكم داشته و از موادي ساخته شده باشد 
که در برابر سایش و خوردگي و اثرات شيميایي ناشي از محلول ها و بخارات گندزدایي کننده مقاوم 
باش��د. همچنين نباید به راحتي در اثر اس��تفاده مداوم و مس��تمر از کار بيافتد. تزریق کننده هاي مواد 
گندزدایی کننده باید به راحتي قابليت تميز ش��دن، تعویض، نصب و تعمير مجدد را داشته باشند. نوع 
طراحي و س��اخت سيستم گندزدایي کننده آب باید به گونه اي باشد که توقف هاي سيستم را، بویژه 
هنگام قرار دادن مواد ش��يميایي و افزودني هاي م��ورد نياز در آن به حداقل زمان ممكن کاهش دهد. 
تزری��ق کننده هاي م��واد گندزدایي کننده باید داراي محافظ هایي باش��د تا در صورت بروز هرگونه 
اختالل، حادثه و یا شكس��ت در تجهيزات مربوطه امكان ورود مواد گندزدایي کننده به اس��تخر ش��نا، 
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سيستم لوله کشي استخر و یا محوطه آن وجود نداشته باشد و از برگشت جریان مواد گندزدایی کننده 
جلوگيري نماید.

تزری��ق کننده ه��اي مواد گندزدایی کننده باید قادر باش��ند م��واد مورد نياز براي گندزدایی اس��تخر 
را تا10ميل��ي گ��رم بر ليتر کلر یا مواد مش��ابه آن تامين نماید تا در ش��رایط خ��اص جهت گندزدایی 
نمودن اش��باعي استخر مورد اس��تفاده قرار گيرد. در طول مدت زمان گندزدایي کردن اشباعي)سوپر 

کلریناسيون( که عموماً 1 تا 4 ساعت به طول مي انجامد، نباید هيچ شناگري در آب وارد شود.

32-1 - كلر1:
کلر در درجه  حرارت  اتاق ، گاز س��مي  به  رنگ  سبز مایل  به  زرد است. استفاده  از گاز کلر و ترکيبات  
آن  درحال  حاضر عامل  اصلي  گندزدایي  آب  آشاميدني است و بيشترین مصرف را در گندزدایی آب 
و فاضالب در تمام  شهرهاي  کشورمان دارد. در ابتدا  کاربرد این  ماده  به  آب  خام  ورودي  به  تصفيه  خانه  
و آب  ورودي  ب��ه  صافي ها، تانک هاي  ذخيره  و لوله هاي  آب  افزوده  مي ش��د و به  مرور که  گندزدایي  
آب  مورد توجه  قرارگرفت  به  آب  خروجي  از صافي ها نيز کلر زده  شد. کلر و ترکيبات  آن  خيلي  زیاد 
براي  گندزدایي  آب های آشاميدني ، بمخصوص در آمریكا، بكار مي رود هنگامي  که  کلرزني  بخوبي  
شناخته  و بكاررود، روشي  است  عملي ، بي خطر و مؤثر براي  نابود ساختن  ارگانيسم هاي  بيماریزا، ضمنا 
براي  کنترل  و اکسيداس��يون  آهن ، منگنز و هيدروژن  سولفوره  و کنترل  مزه ، بوها و رنگ ها وتوده هاي  

شناور موجودات  زنده  مؤثر است . 
از جمله این ترکيبات هيپوکلریت س��دیم و کلس��يم، کلرآمين ها که در اثر واکنش کلر با آمونياك 

توليد می شود، دی اکسيد کلرو کمپلكس های مولد کلر نظير سيانورات های کلره شده است. 

   Cl2 + H2O → HOCL + HCL
   HOCL →OCL‾ + H+

متداول ترین روش گندزدائي آب استخر در حال حاضر استفاده از کلر و مشتقات مختلف آن است. 
با توجه به هزینه کم، اثربخش��ی وکاربرد آس��ان کلر، این ماده گندزدا و ترکيبات آن از سال 1908 به 
عنوان یک ماده گندزدا جهت مصارف آب مطرح ش��د. ایاالت متحده آمریكا از اولين کش��ورهایی 

1- Chlor
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است که گندزدایی آب و رعایت استانداردهای آب را ضروری دانست. بنابر این هر چنداستفاده از کلر 
برای گندزدائي اس��تخرهای ش��نا بدليل ارزان بودن آن در ایران رواج دارد. ولی این روش بدليل معایب 

و مشكالتی که دارد بمرور زمان کنار گذاشته می شود.واکنش شيميایی کلر با آب به قرار ذیل است.

32-1-1- مهمترين اهداف كلريناسیون و نقش  كلر و مشتقات  آن  در تأسیسات  آب:
1- گندزدائي 

2- حذف مواد آلي ازت دار از جمله آمونياك
3- کنترل مزه و بوي آب 

4- حذف هيدروژن سولفيد
5- کاهش  و حذف غلظت  آهن  ، منگنز و س��ولفيد هيدروژن در نقطه  شكس��ت و حذف آمونياك و 

سایر مواد آلی ازت دار  حذف رنگ آب 
6- کنترل لجن و کنترل  رشد پالنكتون هاي  منابع  نگهداري  آب 

7- کنترل باکتري هاي کاهش دهنده آهن، منگنز و سولفات 
8- کاهش  بار ميكروب  هاي  صافي ها

9- کسيداسيون  مواد آلي 
10- عامل اکسيد کننده در کنترل و کاهش  بو و مزه

11- ی��ک ميكروب کش موثر ،کل��ر در غلظت هاي  کم  خاصيت  باکتري کش  خيلي زیادي  داش��ته و 
بعالوه  س��رعت  گندزدایي  با کلر بخصوص در تصفيه  آب  در جایي  که  آب  تصفيه  شده  را براي  مدتي  
در حدود چند ساعت  تا چند روز ذخيره  مي نمائيم ، کافي  است . همچنين کلر باقيمانده  در آب ، از رشد 

مجدد باکتری ها در آب  تصفيه  شده  ممانعت  مي نماید.
12- کمک  به  جداسازي  چربي ها

13- حذف مواد رنگی و رنگ آب  
14- کنترل  اذیت  و آزار مگس هاي  صافي 

15- پاکسازي  سنگ هاي  سيستم  هوازي 
16- کنترل  تشكيل  توده هاي  لزجي  ژالتيني  در برج  خنک  کننده 

17- کمک  در کنترل  کف  هضم  کننده ها

  

++↔

+→+

HoclHocl

HclHocloHCl 22
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18- گندزدایي  فاضالب  خروجي  و کاهش  98-99 درصد ميكروب ها
19- عامل  کمكي  در انعقاد ذرات  و کواگوالسيون 

20- دسترسی آسان به ترکيبات هيپوکلریت سدیم و کلسيم
21- داشتن باقيمانده در آب

22- نگهداری کيفيت سالم آب در سيستم توزیع
23- در مقادیر زیاد قابل تامين بوده و برای اسخرهای بزرگ راه حلی عملی ارائه می دهد. 

24- کنترل باکتریهای کاهش دهنده آهن، منگنز و سولفات
عامل کمكی در انعقاد )ته نش��ين کننده( ذرات معلق گندزدائی آب به معنی نابود س��اختن و غيرفعال 

کردن پاتوژن ها و سایر ارگانيسم های ریز در آن است.

32-1-2- مقايسه  كارآيي  گندزداها:
مقایس��ه  ضری��ب  کارآی��ي  گندزداه��ا از بي��ن HOCl، ClO2 ،O3 و کلرآمي��ن  بص��ورت  زیر در 

 pH = 6/8-7 پيشنهاد گردیده  است :
 O3 > ClO2 > HOCl > NHCl2 > OCl > NH2Cl

اسيد هيپوکلرو در مقایسه  با سایر گندزداها از نظر حذف  ویروس ، کيست  آميب ها و اسپور باکتری ها 
از جمله  ازن  و دي  اکس��يد کلر کمتر مؤثر اس��ت . یون  هيپوکلریت  نسبت  به اسيد هيپوکلرو کمتر مؤثر 
اس��ت  و قدرت  گندزدایي  منوکلرآمين  با فاکتور زمان  رابطه مس��تقيمي  دارد. اسيد هيپوکلرو، یكي  از 
دو نوع  کلر باقيمانده ، مؤثرترین  عامل  گندزدا در دس��ترس  اس��ت . در صورتي  که  اثر گندزدایي  یون  

هيپوکلریت  یک صدم  اسيد هيپوکلرو است  )جدول  6(.

  جدول  6: تخمين  کارآیي  انواع  کلر باقيمانده 

HOCLكا��يي تخميني �� مقايسه با           فرمو� شيميايي                                             نو�        

  HOCL                                           1        �سيد هيپوكلر�                              

  OCL                                      100/1                  يو� هيپوكلريت                      

                                        تر� كلر �مين
3  NCL                                          +  

   �� كلر �مين                                   
2
 NHCL                                       80/1  

  NH2 CL                                     150/1       منوكلر �مين                                  

  . مؤثرتر �ست  كلر �مين  � �حتماال �� �� �ست  نشد�  محاسبه+                  

-
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· تعداد ارگانیزم ها:
بنابرای��ن اگر مقدار کلر جهت گندزدائی به حد لزوم مصرف نش��ود گندزدائ��ی ناقص خواهد بود و 
چنانچه در آب ميكروب های اسپوردار وجود داشته باشد از بين نمی روند. در موقع وجود باکتری های 
اس��پوردار در آب باید زمان تماس1 را افزایش داد تا کلر بتواند روی اس��پورها تاثير خوبی داشته باشد. 
جدول 7 مدت زمان الزم برای حذف  99 تا100درصد ميكروارگانيسم ها بوسيله کلر را نشان می دهد.

جدول 7 : مدت زمان الزم برای حذف 99تا100درصد ميكروارگانيسم ها با کلر

1- Contact Time

  �ما�  محد��� كلر  ��جه حر���  pH  گونه
  �شرشيا كلي

  �ستافيلو كو� �ئو���

  سالمونال تيفي

  3��نو�ير��

  كوكساكي �ير��

  �نتامبا هيستولتيكا كيست
  �سپو� باسيل �نتر�كس

7  25  08/-12/  

ثانيه       > 60

  ثانيه     60

  ثانيه     60

  ثانيه   >16

  ثانيه     240

  �قيقه 150

  �قيقه 360

  �شرشيا كلي

  سالمونال تيفي

  3��نو�ير��

  كوكساكي �ير��

  كيست �نتامبا هيستولتيكا
  �سپو� باسيل �نتر�كس

7  4  1/-08/  

  ثانيه   >60

  ثانيه   >60

  ثانيه   22

  �قيقه 40

  �قيقه 630

  ساعت24

  �شرشيا كلي

  سالمونال تيفي

  3��نو�ير��

  ير��كوكساكي �

5/8  

5/8  

9  

9  

25  

25  

25  

25  

08/-14/  

  ثانيه     180

  ثانيه     180

  ثانيه     130

  �قيقه 10

  �شرشيا كلي

  سالمونال تيفي

  3��نو�ير��

  كوكساكي �ير��

5/8  

8/9  

9  

9  

4  

4  

4  

4  

14/  

4/  

14/  

1  

  ثانيه     300

  �قيقه 10

  ثانيه     130

  �قيقه45
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4- كل�ر باقیمانده آب اس�تخر: آب اس��تخر باید به دفعات مورد آزمایش ب��رای تعيين کلر آزاد 
باقيمانده قرار گيرد و نمونه ها بایستی از قسمت کم عمق و عميق استخر برداشته شود و ميزان کلر آزاد 
و باقيمانده در مواقع عادي کلر آزاد و باقي مانده در آب بستگي زیادي به pH= 6/7-2/7 آب دارد. 
ول��ی اغلب در عمل کلر باقيمانده آزاد 1 تا 3 ميلی گرم در ليتر نياز می باش��د. جدول  8 کلر باقيمانده  
آب  ب��راي  100 درصد نابودي  عوامل  بيماریزا و جدول 9 توزیع کلرآمين ها به عنوان تابعی از pH را 

نشان می دهد.

جدول  8 کلر باقيمانده  آب  براي  100 درصد نابودي  عوامل  بيماریزا

 pH  شما��
��جه  20قريبي �� صفر تا ��صد ت

  سانتيگر��
  پس �� �� �قيقه 
HOCL  mg/l

�قيقه  60پس �� 

mg/l  كلر مركب  
HOCL(1)OCL-

1  6  98-97  3-2  2/0  1

2  7  83-75  25-17  2/0  5/1  

3  2/7  62-74  38-26  -  -  

4  3/7  57-68  43-32  -  -  

5  3/7  52-64  48-36  -  -  

6  5/7  47-58  53-42  -  -  

7  6/7  42-53  58-47  -  -  

8  7/7  37-46  63-54  -  -  

9  8/7  32-40  68-60  -  -  

10  -/8  23-32  77-68  4/0  8/1  

11  -/9  3-5  97-95  8/0  3>  

12  10  0  100  8/0  3>  

اس��تخرها داراي دس��تگاه کلرزني اتوماتيک بوده و آب را با کلر گندزدایي می کنند. همان طور که 
برای مصارف آب جهت ش��رب اس��تانداردهایی در نظر گرفته می شود، جهت استخرهای شنا نيز این 
اس��تانداردها رعایت می شود. خواص شيميایي و باکتریولوژیكي آب استخر باید با استانداردهاي ملي 
تطبيق نماید ومورد تایيد مسئولين ذیربط بهداشتي باشد. در آزمایش باکتریولوژي آب استخر ميزان و 

تعداد باکتري هاي شاخص نباید از حد استاندارد بيشتر باشد.
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الزم به توضيح اس��ت که کنترل کيفيت ميكروبی آب استخرهای ش��نا از مهمترین عوامل در استفاده 
از اس��تخرهای شنا می باشد. اکثر ميكروارگانيس��م ها که از ترشحات دهان، بينی، پوست و دفع ادرار 
ش��ناگران خارج می ش��وند در فرایند تصفيه حذف می ش��وند. جهت پایش و کنترل آب اس��تخر از 
ميكروارگانيس��م های ش��اخص کليفرم هاي گرماپاي، ش��مارش بش��قابی، اس��تافيلوکوك آرئوس، 
س��ودوموناس آئروژینوس(اس��تفاده می نمایند. نمون��ه ها پس از جمع آوری حداق��ل هفته ای یكبار 
مطابق با دس��تورالعمل اس��تاندارد م��ورد آزمایش قرار گيرد. عالوه  بر  کنت��رل کيفيت ميكروبی آب 
اس��تخر ش��نا وجود ميكروارگانيسم های مزاحم همانند رش��د جلبک ها که در ایجاد کدورت، رنگ 
و بو دخالت دارند باید مورد توجه قرار گيرد. که با س��وپر کلریناس��يون می توان در کنترل آن اقدام 
نمود. باکتری های ش��اخص آلودگی آب اس��تخر عمدتا کليفرم های مقاوم به حرارت و باکتري هاي 
هتروتروف می باش��د ولی س��ایر ميكروارگانيسم ها شامل س��ودوموناس آئروژینوزا، استافيلوکوك، 
لژیونال، اس��ترپتوکوك های مدفوع��ی و مایكوباکتریوم مورنيوم)عامل عفونت پوس��تی(،نيز از جمله 
باکتري هایي مي باشند که در شرایط خاص و بروز اپيدمي بيماریهاي منتقله از آب استخر باید بررسي 

شوند.

32-1-3 - عوارض كلر در استخرهای شنا:
اهميت آب در س��المت جامعه و کاربرد هاي مختلف آن از جمله )آش��اميدني، صنعتي، ش��نا( س��بب 
گردیده که  استخر هاي شنا بصورت یک مرکز تفریحي مورد استفاده آحاد جامعه قرار مي گيرد و با 
توجه به موقعيت جغرافيایي کش��ور و قرار گرفتن ایران در منطقه گرم و نيمه خش��ک، استخر هاي شنا 

pH جدول 9: توزیع کلرآمين ها به عنوان تابعی از

pH 
NH2Cl 

  ��صد
NHCl2    
  ��صد

5  16  84  
6  38  62  
7  60  35  
8  80  10  
9  94  6  
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روز به روز محبوبيت بيشتري بين مردم کسب مي کنند و عده زیادي از مردم روزانه از استخرهاي شنا 
اس��تفاده مي کنند. بنابراین آب استخر ها بایس��تي از لحاظ عوامل فيزیكي، شيميایي از جمله ميزان کلر 
باقي مانده، ميزان pH و انجام آزمایشات ميكروبيولوژیكي توسط  معاونت هاي بهداشتي دانشگاه هاي 
علوم پزش��كي و سازمان هاي مربوطه مورد کنترل دقيق قرار گيرند تا خطري از هر نظر متوجه استفاده 

کنندگان نشود. در غير این صورت ممكن است نتایج نامطلوبي  براي  جامعه  بوجود آید. 
از آنجایي که کلر از یک سو داراي خطراتي براي چشم ها و دستگاه تنفسي مي باشد و از سوي دیگر 
با اجزا س��ازه اي استخر و دیگر تجهيزات آن ترکيب شده به آن صدمه و آسيب مي رساند و همچنين 
داراي بو و مزه نامطبوعي اس��ت، باید با کمال دقت مورد اس��تفاده قرارگيرد.با توجه به اثرات س��ویي 
که گاز کلر بر سيستم تنفسي شناگران بویژه شناگران خردسال دارد، در استخرهاي سرپوشيده باید از 
تجهيزات مناس��ب تهویه به منظور تخليه هواي داخل س��الن که حاوي مقادیر زیادي گاز کلر متصاعد 
ش��ده از آب استخر مي باشد، استفاده ش��ود.عالوه بر گاز کلر1، مش��تقات کلر) هيپوکلریت سدیم و 

هيپوکلریت کلسيم( نيز در گندزدایي آب مورد استفاده قرار مي گيرند.
  تحریک و س��وزش چشم ممكن است در اثر ش��نای طوالنی در آب با pH= 7 همراه با کلر ترکيبی 
باقيمان��ده کلر آمين ها یا ت��ری کلرید نيتروژن اتفاق افت��د.pH=  5/6-3/8 می تواند برای یک دوره 
زمانی کوتاه تحمل گردد که این بخاطر ظرفيت باالی بافری اش��ک چش��م می باش��د. احتماالpH  با 
7/5ًتا7/6 برای به حداقل رساندن تحریک و سوزش چشم به همراه کلر آزاد باقيمانده 6/ ميلی گرم در 
ليتر برای گندزدایی مطلوب کافی می باش��د. در صورتيكهpH  باالتر از7/6 نيازمند کلرآزاد باقيمانده 
برابر 1 ميلی گرم در ليتر با قدرت گندزدایی مشابه می باشدPH آب استخر باید کمتر از 8 نگه داشته 

شود، چون مقدار کلر فعال موجود با افزایش PH بشدت کاهش می یابد.
· ش��نای طوالنی در آب کلرینه و در pH=7/4 باعث س��وزش چش��م، ولیpH= 6/5-8/3  به علت 
بافری بودن اش��ک چش��م،آب کلرینه برای یک مدت طوالنی قابل تحمل و درpH=  6/7-5/7  اگر 

ميزان کلر باقيمانده آزاد 6/ ميلی گرم در ليتر باشد سوزش چشم به همراه نخواهد داشت.
· مقدار کلر باقيمانده براي آب اس��تخر ها در ش��رایط عادي و غير اپيدمي در منابع جهاني واستاندارد 
ملي  حداقل 1 ميلی گرم در ليتر و حداکثر 3 ميلی گرم در ليتر پيش��نهاد ش��ده اس��ت و چنانچه مقدار 

باید شرایط  اتاق تزریق کلر  العاده خطرناك است  اینكه گاز کلر بسيار سمي است وتنفس مستقيم آن فوق  به  1- نظر 
استاندارد مندرج در استاندارد ملي 11203 را دارا باشد وترجيحا بهتر است در استخر از گاز کلر استفاده نشود.
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کل��ر باقيمانده فعال در آب اس��تخر در حد فاصل  3-2 ميلی گرم در ليتر باش��د  محيط زندگي غالب 
موجودات ریزه ذره بيني از بين خواهد رفت. و در آب اس��تخر حفظ pH زیر 8 ضروری اس��ت زیرا 
  pH= 8/5به مقدار زیادی کاهش پيدا می کند بطوریكه در  pHمق��دار کلر فعال موجود، با افزایش

حدود 8 درصد کلر بصورتHOCL می باشد. 
· مشكالت ناشي از پایين بودن pH در استخر ها، خوردگي، کاهش کلر، ایجاد لكه وتحریک پوست 

و چشم مي باشد. 
· وجود قارچ هاي غير درماتوفيت ش��امل: آسپرژیلوس، فرميگاتوس، آسپيرژیلوس نيجر، پني سليوم، 
مرکورکالدو س��پوریوم و قارچ هاي درماتوفيت ش��امل ایپ��در موفایتون فلوک��وزوم، تریكافاریتون، 

ورکوزوم، تریكوفاریتون منتاگروفایتس را از آب استخر ها جدا کرده اند.
· کلروفرم1 موجود در استخرهای شنای سرپوشيده ناشی از کلرزنی آب توسط هيپوکلریت سدیم، به 

عنوان یک ماده ليپوفيليک فرار،می تواند از طریق آب وارد هوای آزاد استخر شود.
· کلرآمين ها نيز باعث ایجاد بوهای کلره ش��ده و همچنين ایجاد تحریک و س��وزش چشم می نماید.

وقتی عمل کلرزنی اضافه صورت می گيرد تمهيدات الزم برای تهویه کافی جهت تری کلرید نيتروژن 
ش��كل گرفته که بد بو و خاصيت انفجاری دارد. اس��تحمام و ش��نا نيز می تواند باعث جذب پوستی و 
تنفسی ترکيبات تری هالومتان ها گردد. لذا روش های جلوگيری از توليد کمتر این ترکيبات و تهویه 
مناس��ب هوای محيط استخر در دفع آلوده کننده های بيولوژیكی بویژه این ترکيبات از اهميت زیادی 

برخوردار است. 
از اسيد سيانوریک همراه با کلرزنی یا به شكل ایزوسيانورات کلر برای پایداری کلر باقيمانده استفاده 
می ش��ود. رقيق سازی یا جایگزینی آب وقتی غلظت س��يانورات از 100ميلی گرم در ليتر بيشتر گردد 
الزم است. کلر باقيمانده ترکيبی یک گندزدای با اثر کند می باشد و در باکتری کشی استخرهای شنا 
تأثير بس��يار کمی دارد. کلرزنی آب حاوی آهن )به ش��كل محلول( باعث بدرنگ شدن آب و ایجاد 
ل��ک در دیوارهای اس��تخر می گ��ردد. بنابراین در صورت وجود آهن و منگن��ز در آب، باید از آب 

حذف شوند.

32-2- ازن: 
 امروزه ازن جایگزین مناس��بی برای هيپوکلریت ها می باش��د، چون به سرعت به اکسيژن تجزیه شده 

1- CHCL3
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وباقی ماندهای به جا نمی گذارد. ازن از نقطه نظر دیناميكی و س��ينيتيكی یک اکس��يد کننده قوی به 
شمار می رود. از ازن نيز براي گندزدایی کردن آب استخرها استفاده می شود. گاز ازن به طور وسيعی 
در کش��ورهای اروپایی برای گندزدایی کردن آب، حذف بو و مزه، رنگ، آهن و منگنز به کار برده 

می شود. ازن داراي دو خاصيت بسيار مهم در ارتباط با محيط اطراف خود مي باشد:
1-  قدرت گند زدائي باال:خواص ویروس کشی و باکتری کشی عالی دارد.خصوصيات ميكروب کشي 
ازن بيانگر پتانسيل باالي اکسيد اسيون آن مي باشد. تحقيقات نشان مي دهد که گندزدائي توسط ازن 
حاص��ل اثر مس��تقيم آن بر باکت��ری ها و تجزیه دیواره س��لولي باکتری ها مي باش��د.که از این نظر با 
مكانيس��م عم��ل کلر در فرایند گندزدائي متفاوت اس��ت. با توجه به قدرت ب��االي گندزدائي ازن در 
مقایسه با کلر و سایر گندزداها، زمان کمتري جهت تكميل فرایند گندزدائي نياز مي باشد. جدول10 

مقایسه واکنش های مختلف ازن وکلر در آب را نشان می دهد.

جدول10: مقایسه واکنش های مختلف ازن وکلر در آب

��كنشها� مختلف �� ��لرك���

قد�� �كسيد شد�07/236/1

تاثير بر باكتر� ��ير��متوسط�يا�

تاثير نامناسب �� محيط �يست����ند���

تغيير �نگ �� ������ند���

تغيير ساختا� مو�� محلو� �� ������ند���

��كنشها� مختلف �� ������ند���

�� pH�ثر ��� پايينباال

تركيبا� سميتوليد مي كندليد نمي كندتو

�ما� ماندگا�� ����ساعت3-2�قيقه 20

 2- ازن به عنوان یک اکسيد کننده قوي:
ازن مصارف زیادي در تصفيه آب آش��اميدني واس��تخر از قبيل کنترل طعم و بو کنترل رنگ و حذف 
آهن و منگنز عالوه بر گندزدائي دارد. قدرت این اکس��يد کننده در شفاف سازي منابع آب با کيفيت 
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پائي��ن مانند آب هاي بازیافتي مهم مي باش��د. ازن مواد معدني را بطور کامل اکس��يد نموده و موجب 
ته نشيني و حذف آنها مي گردد. 

ازن > دی اکسيد کلر > اسيد هيپو کلرو > یون هيپو کلریت > دی کلر آمين > مونو کلر آمين

32-2-1- مزاياي  كاربرد گاز ازن:
برخ��ی از م��وارد کاربرد ه��اي گاز ازن را می ت��وان گندزدایی وتصفيه آب، تصفي��ه هوا گندزدایی 
پس��اب، صنایع غذایی، گندزدایی آب استخرهای شنا باشفافيت بسيار باال، گندزدایی آب استخرهای 
پرورش ماهی،رنگ بری وبو زدایی از آب و پس��اب های صنعتی، گندزدایی برج های خنک کننده، 

دستگاه های بسته بندی آب، آکواریوم ها را نام برد.
· ازن با تزریق به آب باعث حذف جلبک ها و انگل ها مي گردد همچنين به حذف برخي از عناصر 

مانند آهن، منگنز و گاز هيدروژن سولفوره کمک مي کند.
· راندمان ویروس کش��ی، کریپتوس��پریدیم و ژیاردیا ازن  نس��بت به کلر،کلرامين و دی اکسيد کلر 
بيش��تر اس��ت.  قدرت باکتری کش��ي در ازن در مقایس��ه بابعضي گندزداهای قوی: 25 برابر بيشتر از 

HOCL،2500برابر بيشتر از OCL، 5000 برابر بيشتر از NH 2CL می باشد.
· ميل  ترکيبي  ش��دید ازن براي  اکس��يد کردن ، انتخابي  نيست  از این  رو همه  ناخالصي هاي  موجود در 
آب ، چه  مضر و چه  بي خطر، توسط ازن اکسيده مي شوند. به  همين  خاطر مصرف  ازن مورد نياز بدون  
توجه  به  درجه  آلودگي  از دید بهداشتي ، به  کيفيت  آب  بستگي  دارد. از این  رو ممكن  است  هزینه  ازن 
زني  براي  بعضي  ازآب ها کامال غيراقتصادي  باش��د. حتي  بعضي  از باکتري هاي  بيماري زا که  در برابر 

کلرزني  مقاومت  مي کنند، با ازن به  راحتي  از بين  مي روند.
· بعالوه  اس��تفاده  از ازن باعث  محصوالت  با بوي  ناخوش��ایند چون  کلروفنل  و یا ترکيبات  مضر مانند  

ترکيبات  آلي  کلرینه  نمي شود. از این  رو ازن گندزدایي  ایده آل  براي  آب  و فاضالب  می باشد.
· عدم   سميت  زایي   براي  گياهان  آبزي   

· بهبود بخشيدن  به  وضعيت  فلوکوالسيون  و افزایش راندامان فيلتر اسيون )حدود 50 در صد(
·  کاهش  مؤثر در تش��كيل  THM قبل  از کلرزني  نهایي  و اکسيداس��يون  سایر ترکيبات  توليد کننده  

رنگ ، مزه  و بو
· دوز مورد نياز جهت  گندزدایي  1تا2ميلی گرم در ليتر

· محدود بودن  تعداد محصوالت  فرعي  )آلدئيد که  اثرات  جانبي  روي  سالمت  انسان دارد(.
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·  افزایش  غلظت  اکسيژن  در محلول  پساب  نهایي 
·  باقيمانده  سمي  مقاوم  ندارد.)عدم وجود باقيمانده سمي مقاوم در آب(

· تحت  تأثيرpH و آمونياك  محيط قرار نمی گيرد.
·  افزایش راندمان گندزدائي بدليل یک گندزدایي  قوي  )کاهش  کليفرم ها مستقل  از زمان  عمل  مي کند(

·  کاهش مقادیر رنگ ،طعم و بو به ميزان قابل توجه
· افزایش فرایند زالل سازی و حذف کدورت 

·  فرآیند گندزدائی توسط گاز ازن در زمان هاي تماس کوتاه صورت می گيرد.
· یكی از گندزداهای موثر در مدت زمان خيلی کوتاه

· حذف  آهن  و منكنز، سورفاکتانت ها، سولفيت 
·  کاهش زمان مورد نياز براي تشكيل فلوك ولخته سازي

·  اکس��يژن محلول حاصل از گندزدائی ازن همچنين کيفيت پس��اب فاضالب ها از نظر )رنگ، بو و 
کدورت( خوب است.

· کاهش مواد شيميائي مورد نياز براي فرایند انعقاد
· در صورت تجزیه ماحصل تجزیه اکسيژن محلول است

·  مشكالت ایمنی در رابطه با حمل و نقل و ذخيره گاز ازن در مقایسه با گاز کلر کمتر است.
· کاهش لجن حاصل از بک واش فيلتر 

· در غياب یون برميد،ترکيبات محصوالت جانبی گندزداها تشكيل نمی شود.
· ازن به عنوان قویترین و موثرترین ميكروب کش در صنعت تصفيه آب معرفی شده است.

· پتانس��يل اکس��يد کنندگی با ازن حدودا 2 برابر بيشتر از کلر اس��ت، )2/07 در مقایسه با 1/49 ولت 
برای اسيد هيپوکلرو( 

·  قدرت ازن در نابودسازی ویروس ها و کيست ها به مراتب بيشتر از کلر باقيمانده آزاد است. 
· غير فعال سازی کيست های ژیاردیا با ازن به آسانی امكان پذیر است. و از این نقطه نظر باید گفت 
حاصلضرب غلظت زمان تماس )CT( براي ازن بسيار کمتر است تا برای کلر ) غلظت ازن الزم برای 
نابودی کيس��ت ها03 / تا 48/ ميلی گرم در ليتر اس��ت در مقایس��ه با 2 ميلی گرم در ليتر کلر باقيمانده 
آزاد الزم برای 99/8 درصد نابودی کيست ها و زمان الزم برای تاثير ازن بسيار کوتاهتر از کلر است. 
از نقطه نظر قدرت ویروس کشي نيز باید گفت تنها دی اکسيد کلر در ميان مواد شيميایی قابل رقابت 

با ازن بوده است .
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· ازن عالوه بر داش��تن قدرت عالی در ميكروب کش��ی موجب بهبود کيفيت فيزیكی و شيميایی آب 
نيز می گردد. 

· سرعت بسيار باالدر نابودی باکتری های عامل بيماری برای شناگران )حدود 3125 برابر( 
· قدرت اکسيد کنندگی بيشتری )باال( برای آالینده های آلی و معدنی موجود در آب 

· نداشتن فراورده های جانبی زیان آور برای سالمت شناگران مانند التهاب چشم ،بينی ،خشكی پوست و... 
·  از بين بردن بوهای نامطبوع و مزه نامطبوع مواد شيميایي در سيستم

·  باال بردن غلظت اکسيژن محلول آب 
·  عدم تغيير PH آب استخر و کاهش نياز به مواد شيميایی الزم از این نقطه نظر 

·  کاهش کلی مصرف مواد شيميایی تا حد50 درصد یا بيشتر 
·  انعقاد ذرات ریز و بهبود کيفيت ظاهری آب، ازن با اکسيد کردن مواد معدني مانند آهن، منگنزو... بعنوان 

یک ميكروفلوکوالسيون، بازده تصفيه استخررا افزایش داده وموجب شفافيت مضاعف آب می شود.
· قدرت کافی در نابودسازی کيست های آميب و ژیاردیا

· ازن مش��كالت خوردگي و آس��يب هاي وارده به تأسيسات اس��تخر را کاهش می دهد و مشكالت 
زیست محيطی ندارد.

· ازن بدليل باال بودن قدرت اکس��يد کنندگ��ی، ناخالصی های آلی و غير آلی )روغن ها، چربی ها و 
دیگر محتویات استخرهای شنا( را به عناصر ساده تر مثل نيتروژن، آب و... تبدیل می کند. 

· این گازبا تخریب سلول ميكرو ارگانيزم ها آنها را از بين می برد. 
· ازن ط��ی یک فرایند منحصر بفرد بنام زوال س��لولی1  باکتري ها، ق��ارچ ها، ویروس ها،جلبک ها، 
پروتوزئره��ا، کپک ها و اس��پورهاي قارچي و باکتریایي را از بين می ب��رد. در این فرایند ازن دیواره 

سلولي ميكروارگانيزم ها را شكسته و سيتو پالسم باکتري را حل مي کند .
· همچنين بعلت اینكه از مادة اوليه اکس��يژن توليد ش��ده در هنگام تخریب به اکسيژن محلول در آب 

تبدیل مي شود که این عمل نيز بر کيفيت آب استخر می افزاید.

32-2-2- معايب كاربرد ازن:
 هزینه نصب و راه اندازي باال:

· سيس��تم  جدید تزریق  ماده  گندزدا: سيس��تم  تزریق  کلر براي  تزریق  ازن مناسب  نيست  چون  ازن باید 

1- cell lysing
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تحت  فش��ار تزریق  ش��ود تا مخلوط س��مي  و خورنده  ازن - هوا در محيط پخش  نشود. هزینه  رفع  این  
مشكل  در مقایسه  با مشكل  شماره  قبلی بسيار ناچيزاست .

· ناپایداري و عدم ایجاد باقيمانده در آب: همان گونه  که  ذکر شد تأثير ازن زودگذر است  و تضميني  
براي  مقابله  با آلودگي هاي  احتمالي  در مسير انتقال تا محل  مصرف  وجود ندارد. 

· عدم امكان ذخيره سازي جهت موارد اضطراري: این ماده ناپایدار قابل ذخيره سازی به صورت گاز 
فشرده نبوده و بنابراین الزم است در محل مصرف تهيه شود.

· گاز ازن بي ثبات  بوده  و در چند دقيقه  ناپدید مي ش��ود و باقيمانده اي  در آب  باقي نمي گذارد)ازن  بر 
خالف  کلر در آب  بصورت  ازن  باقيمانده  براي  مدت  طوالني  نخواهيم  داشت .( تنها اشكال  اساسي  در 

مصرف  ازن  مخارج  زیاد آن  می باشد.
·  ایجاد ترکيبات جانبي مضر )این ترکيبات نسبت به ترکيبات جانبي کلر از حجم وعوارض کمتري 

برخوردار است(
· ازن شدیدا خورنده و سمی است

· تخریب سریع ازن در pH و درجه حرارت های باال

33- کنترل جلبک ها
از آنجایي که جلبک ها  در اس��تخرهای ش��نا به س��رعت تكثير می گردند و گاها در اثر ميزان ثابتی 
از کلرین آزاد، جلبک ها نس��بت به این مقدار کلر مصونيت یافته و مقاوم می ش��وند، با رشد و تكثير 
در اس��تخر باعث ایجاد الیه های لزج و لغزنده جلبكی در دیواره ها و کف اس��تخر می گردند. رش��د 
جلبک ها در استخر،کاهش شفافيت آب، افزایش مصرف کلر، توليد بوهای نامطبوع  درآب را، در پی 
خواهد داشت. در اینصورت کف دیواره ها و یا کنج های استخر سرعت تغيير رنگ داده و نشانه هایی 
از تكثير جلبک را در اس��تخر به نمایش می گذارند. اس��تفاده از سراميک مرغوب و یا پوشش مناسب 
جهت نمای داخلی  کاس��ه استخر در کاهش این مشكل نقش مهمی را دارند ولی جهت جلوگيری از 
تكثير و ادامه توليد مثل جلبک ها الزم اس��ت که  آب اس��تخر را توسط یک شوك ناگهانی با تزریق 
کلر به ميزان 3/5 ميلی گرم در ليتر قرار داد. پاشيدن کلر خشک به قسمت هایی که جلبک ها حضور 
دارند بصورت بذر پاش��ی نيز در این حالت توصيه م��ی گردد. نباید فراموش کرد که در این حالت به 
دليل افزایش غلظت کلر در آب ش��نا کردن و اس��تفاده از استخر خطرناك بوده و احتمال بروز بيماي 
های پوس��تی، سوزش چشم، حس��اس شدن مخاط بينی، سر دردهای ش��دید و رنگ بری از مایوهای 
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ش��نا و حتی بی رنگ شدن رنگ موی استفاده شده توسط بانوان وجود دارد. به تالطم درآوردن آب 
استخر و یا پاشيدن آب توسط شلنگ و یا استفاده از پمپ های جارو برای کم کردن ميزان کلر آب، 
پيشنهاد می گردد. استفاده از اسيد جلبک1 که ماده ای شيميایی است و خاصيت اسيدی  دارد به عنوان 

کشنده  جلبک ها در استخر مورد استفاده قرار می گيرند.
کلریناس��يون مازاد2 روشی اس��ت که معموالً ترجيح داده می ش��ود، نگهداری کلر باقيمانده بين 3تا1 
ميلی گ��رم در ليت��ر همراه با بازچرخش و فيلتراس��يون در جلوگيری و تخریب رش��د های جلبكی در 
اس��تخرهای شنا مؤثر می باشد .س��ولفات مس زمان زیادی است که بعنوان عامل دارای توانائی کنترل 
رش��د جلبک ها، ش��ناخته ش��ده اس��ت. اکثر جلبک ها توسط س��ولفات مس 0/6Kg/103 m3  از 
بين می روند. بلورهای س��ولفات مس براحتی می توانند در آب اس��تخرهای شنا حل گردند. بلورهای 
س��ولفات مس را در یک کيس��ه پارچه ای از جنس کرباس می ریزند و در پيرامون اس��تخر حرکت 
می دهند. خطراتی در رابطه با اس��تفاده از س��ولفات مس همراه با بعضی از آبها وجود دارد، اگر آب 
دارای قليائيت باال باش��د، رس��وبی شيری رنگ ش��كل می گيرد. همچنين در آبهای دارای سولفور یا 
سولفيد هيدروژن واکنش نموده و توليد رنگ سياه می نماید. بنابراین آب استخرهایی که غلظت زیاد 

سولفات مس دارند باید رقيق گردد. 
بهتری��ن راه کنت��رل جلبک این اس��ت که از توس��عه رش��د آن با حفظ کل��ر باقيمان��ده آزاد در حد 
6/ 0 ميلی گرم در ليتر ممانعت به عمل آید. چنانچه رش��د جلبک در استخر مشكل آفرین گردد برای 
درمان راه های متعددی وجود دارد از جمله افزودن س��ولفات مس، س��وپر کلرزنی و تخليه اس��تخر و 
س��پس شستش��وی دیواره و کف آن با برس نایلونی و برس فلزی ضد زنگ و کاربرد سود با احتياط و 
یا در هر صورت مجموعه از کاربری های فوق الذکر، سولفات مس به ميزان 2 ميلی گرم در ليتر قادر 

به کشتن جلبک ها می باشد.

34- فیلتراسیون
یكي از مهمترین و حس��اس ترین مباحثي که باید در طراحي تاسيس��ات اس��تخر در نظر داشت، بحث 
فيلتراس��يون آب اس��تخر مي باش��د. در اهميت این موضوع باید گفت که اگر تصفيه آب اس��تخر به 
صورت صحيح انجام نگيرد، اس��تفاده از اس��تخر غير ممكن خواهد بود. فيلتره��ا به منظور جداکردن 

1- Algae Acid
2- super chlorination
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آلودگي هایي همچون ميكرو ارگانيسم ها و بعضي باکتري ها مورد استفاده قرار مي گيرند. در فرایند 
فيلتراس��يون، اولين بخش از آبي که از اس��تخر بيرون کشيده مي ش��ود را مي توان به عنوان آب کاماًل 
کثي��ف در نظر گرفت. به لح��اظ اختالط دائمي آب تميز ورودي و آب کثيف باقيمانده در اس��تخر، 
هربخش بعدي آب خارج شده ترکيبي از نسبت کمتري آب کثيف و مقدار بيشتري آب تميز خواهد 
بود. در انتهاي یک بار گردش کامل، وقتي که آب فيلتر مي ش��ود، درصد تصفيه آب63 %بعد از دو 
ب��ار گردش درحدود  86% و بعد از س��ه بار گردش 95% خواهد بود. بعد از س��ه بار گردش افزایش 
درصد تصفيه اندك مي باش��د که این نش��ان مي دهد که با سه بار گردش، آب به نحو مطلوبي تصفيه 
مي شود اما این تحت شرایطي است که کليه تجهيزات و دستگاه ها به صورت ایده آل عمل نموده و 
مواد جاذب و نگه دارنده ذرات معلق آب نو باشند. بنابر این در شرایط واقعي جهت دستيابي به نتيجه 

مطلوب براساس راندمان سيستم فيلتراسيون، گردش آب باید به تعداد مورد نياز ادامه یابد.

34-1- انواع فیلترها
انواع فيلترهای متداول مورد اس��تفاده در تصفيه آب اس��تخرهای شنا ش��امل دیاتومه ای تحت فشار یا 
خالء  و ش��نی)ثقلی س��ریع،تحت فشار، با س��رعت باال( می باش��د. هر کدام از فيلترها مزایا و معایبی 
دارند، هزینه انرژی، هزینه های ش��يميائی، ميزان مصرف آب، گنجایش سيس��تم تصفيه و هزینه های 
اوليه همگی متغير هس��تند .انواع فيلترهای ش��نی و ثقلی و فش��ار بهره برداری آسان دارند. معهذا آب 
مصرفی آنها باالست یعنی حدود  10% آب استخر در خالل تصفيه در داخل سيستم هدر می رود که 
با فيلترهای دیاتومه ای و ش��نی با س��رعت باال این ميزان تنها1% از آب استخر است.هزینه های انرژی 
فيلترهای دیاتومه ای خالء و ش��نی تحت فش��ار تقریباً برابر است، ليكن انواع دیاتومه ای تحت فشار و 

شنی با سرعت باال هزینه های دو برابر دارند.
نوع فيلتری که برای اس��تخرهای بزرگ استفاده می شود متشكل از تانک های عمودی استوانه ای که 
داخل آن عناصر فيلترهای لوله ای توخالی معلق هس��تند، آب اس��تخر که وارد تانک می شود از ميان 
دیاتومه ها عبور کرده و از طریق لوله ها به خروجی جریان یافته و س��پس به اس��تخر برمی گردد. این 

لوله ها در انواع گوناگون و اشكال مختلف ساخته می شوند.
فيلترهاي ش��ني ارزان ترین و متداول ترین نوع فيلترها براي اس��تخره اي ش��نا مي باش��ند. ماده فيلتر از 
اندازه هاي مناسبي از ماسه الک شده با خرده کوارتز و خرده سنگ(شن) به ارتفاع حداقل 90 سانتي متر 
تش��كيل مي گردد نتيجه مطلوب زماني بدس��ت مي آید که اندازه ذرات ماسه 0/4 ميلي متر با ضریب 
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یكنواختي75/ 1باش��د، جهت جریان آب در آنها هنگام تصفيه از باال به پایين و هنگام پس ش��ویي از 
پایين به باال اس��ت. به طور کلي دس��تگاه هاي فيلتر شني در دو نوع ثقلي و تحت فشار ساخته مي شود 
که در تصفيه خانه هاي استخرهاي شنا عمدتاً نوع تحت فشار کاربرد دارد. فيلتر هاي شني تحت فشار 
به دو دس��ته افقي و قائم تقس��يم بندي مي شوند. در خصوص فيلترهاي شني توجه به موارد زیر الزامي 

است:
الف - در فيلترهاي ماس��ه اي که بر مبنا ي فش��ار ثقل کار مي کنند، نباید نرخ فيلتر کردن آنها بيش��تر 
از3  گال��ن -دقيق��ه بر فوت مربع ی��ا 123 ليتر بر مترمربع در دقيقه باش��د.فيلترهاي ماس��ه اي با قابليت 
فيلت��ر مضاع��ف تحت  فش��ار یا خالء م��ي توانند با ن��رخ فيلتراس��يون 15گالن- دقيقه ب��ر فوت مربع 
یا 613ليتر بر مترمربع در دقيقه کار کنند. در فيلتر هاي ش��ني چند محفظه اي با عملكرد س��ریع نيز نرخ 
فيلتراسيون نباید بيشتر از 3 گالن -دقيقه بر فوت مربع یا  123ليتر بر مترمربع در دقيقه باشد. در فيلترهاي 
ش��ني چند محفظه اي با عملكرد فوق س��ریع نرخ فيلتر کردن نباید از   5گالن -دقيقه بر فوت مربع یا 

 204ليتر بر مترمربع در دقيقه به ازاء سطح مقطع فيلتر بيشتر شود.
ب- ش��ير هاي تخليه فيلتر ها باید به صورت روزانه باز شوند. در صورت نياز براي خارج کردن هواي 

جمع شده در فيلتر باید شيرها را به دفعات بيشتري در طول روز باز نمود.
پ- فيلت��ر هاي ش��ني باید با دبي 12 تا   15گالن - دقيقه بر فوت مرب��ع  490تا613 ليتر بر مترمربع  در 

دقيقه و یا مطابق آنچه سازنده پيشنهاد نموده است پس شویي شود.
نوع دیگرفيلترهاي خاك سيليسي( دیاتوميت) می باشد. در این فيلترها ماده فيلتر عبارت از پودر فسيل 
باقيمانده از گياهان و جانداران دریایي ميكروس��كوپي اس��ت. این فيلترها متشكل است از استوانه هاي 
متعددي که به طور عمودي و از یک صفحه چند بخشي آویزان هستند.آب در گردش، خاك را روي 
المنت فيلتر مي نشاند.شدت جریان آب درگذر از فيلتر خاك دیاتوميت بين82 تا 164  ليتر بر مترمربع  
در دقيقه اس��ت. جریان آب پس ش��و باید در یک چاهک باز تخليه گردی��ده و از آنجا تحت نيروي 
ثقل یا توس��ط یک پمپ به یک مجراي باز فاضالب ریخته ش��وند. مزایاي استفاده از فيلترهاي خاك 
دیاتوميت براي استخرهاي شنا مشهود است. این فيلترها به لحاظ بيشتر بودن شدت جریان مجاز و این 
واقعيت که مساحت فيلتر همان مساحت سطح المنت عمودي است، به سطح نشيمن کمتري نياز دارد. 
این در حالي اس��ت که فيلترهاي ماس��ه اي به سطح نشيمني معادل س��طحي که با شدت جریان کمتر 
محاس��به  مي شود، نيازمندند .مضافاً حذف منعقد کنند ه ها و قلياها از سيستم دیاتوميت، نياز به کنترل 

شيميایي و وسایل اضافي را کاهش داده و از مشكالت نگهداري سيستم خواهد کاست.



51صفحهالزامات، دستورالعمل و رهنمودهای تخصصی مرکز سالمت محیط و کار

از دیگر فيلترها، فيلترهاي کارتریجي اس��ت این نوع فيلتر داراي یک محفظه با 3 یا4 فيلتر اس��توانه اي 
ش��كل است که حاوي الياف پلي اس��تر بوده و ذرات ریز موجود در آب را به اندازه 5 تا 10 ميكرون 
از آب جدا مي کند. دبي آب عبوري از فيلتر هاي کارتریجي نباید بيشتر از دبي ارایه شده در طراحي 
اوليه و یا بيشتر از 0/375 گالن - دقيقه بر فوت مربع یا 3/ 15 ليتر بر مترمربع  در دقيقه شود.تميز کردن 
فيلتر هاي کارتریجي باید مطابق با دس��تورالعمل هاي ارایه شده توسط سازنده باشد. همواره باید یک 
دست کامل از کارتریج این فيلترها در محل وجود داشته باشد تا در صورت نياز فوراً تعویض گردد.

یكي از روش هاي مناس��ب براي حذف بو و طعم آب، جذب عوامل مولد بو و طعم مي باش��د. ذغال 
فعال باخاصيت جذب س��طحي باالي خود قادر است، طعم و بوي ناخوشایند آب را حذف کند. نوع 
ذغال فعال، دما وpH آب، از جمله عوامل موثر بر کارایي و بازدهي ذغال فعال مي باشد. فيلتر ذغالي 
متش��كل از الیه هاي ذغال فعال دانه اي مي باش��د. این فيلتر قادر است، ترکيبات فنلي و کلر آزاد آب 
را که عامل ایجاد بو و طعم نامطبوع مي باش��ند -جذب کند. توصيه مي ش��ود فيلتر ذغالي هر شش ماه 
یک بار شستش��و و احياء گردد. براي این منظور کافي است پس از شستشوي معكوس فيلتر، دانه هاي 
ذغال به مدت 20 الي 30 دقيقه با بخار آب کم فش��ار شستش��و داده ش��ود. در صورتي که فيلتر ذغالي 
مدت زیادي بدون اس��تفاده رها ش��ده باشد، باید با آب کلردار شسته شود تا باکتري ها و دیگر عوامل 

بيولوژیكي از سطح دانه هاي ذغال فعال زدوده شوند.
یك��ی از مهمترین عمليات، شستش��وی فيلترها اس��ت و آن وقتی اس��ت که ارتفاع آب در صاف��ی افزایش پيدا 
کند یا وقتی که آب خروجی کيفيت مطلوبی نداش��ته باش��د. شستشو شامل قطع جریان ورودی آب، باز کردن 
ش��ير خروجی جریان آب ورودی و س��پس ورود آب تميز دراس��تخر در جهت معكوس می باش��د. این عمل 
از طریق سيس��تم لوله کف اس��تخر صورت می گيرد. اغلب س��ازندگان توصيه می کنند. ميزان شستش��و باید 
 12گالن در دقيقه در فوت مربع فيلتر باش��د. ميزان جریان شستش��و باید به قدری باش��د که بستر شنی را منبسط 
نموده و ذرات کوچک آلودگی را ازسيس��تم خارج نماید. حالت مؤثر بس��تر ش��نی وقتی اس��ت که بستر شنی 
حدود 40 درصد منبسط گردد. به منظور جلوگيری از هدر رفتن شن در عمليات شستشوی معكوس سطح آزاد 
حداقل معادل 50درصد از عمق فيلتراسيون الزم است. عمليات عادی فيلتراسيون شنی سریع نسبتاً ساده می باشد. 
ولی بعضی از مش��كالت باید از طریق نظارت بر عملكرد فيلتر تعيين اصالح ش��وند. اما به همان اندازه فيلترهای 
ثقلی به س��طح نياز دارند. فيلترهای تحت فشار باید مجهز به فشارسنج در ورودی و در خروجی لوله ها باشند تا 
ميزان کمبود فشار فوقانی یا تحتانی در آن مشخص شود. اشكال عمده فيلترهای فشاری در این است که اپراتور 

قادر نيست عمليات فيلتراسيون را مشاهده کند.
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35- مواد منعقد کننده )آلوم(
آلوم یا سولفات آلومينيوم، ماده منعقد کننده اي است که قبل از فيلتر نمودن آب به داخل آب استخر تزریق 
مي ش��ود تا مواد معلق آب را منعقد نموده و آنها را به اجزاي بزرگتري که به راحتي توس��ط فيلتر جذب 
مي گردد، تبدیل نماید .وقتي ماده منعقد کننده به آب اضافه شود، در اثر وجود مواد قليایي آب، یک ماده 
رسوبي غير قابل حل ژله مانند موسوم به فالك تشكيل مي شود.فالك، مواد ارگانيک، ترکيبات رنگي و 
باکتري ها را به خود جذب کرده و به دام مي اندازد، بستر ماسه هاي فيلتر، این فالك را از آب جدا مي کند 
و نتيجتاً آب زالل و تميز از فيلتر خارج مي ش��ود. باید به این نكته توجه ش��ود که مدت زمان معيني براي 
انجام واکنش شيميایي باید وقت قائل شد،در غير این صورت ممكن است فالك در داخل استخر تشكيل 
گردیده و آب را کدر نماید. علت کدر ش��دن آب به علت ورود آلوم به داخل آب اس��تخر این است که 
آب در حالت معمولي مقداري یونيزه اس��ت و یون منفي آن مطابق واکنش ذیل با آلومينيوم تشكيل یک 
رسوب کلویيدي یا همان فالك را مي دهد که این ماده ته نشين نمي شود و به صورت معلق در آب استخر 
باقي مي ماند و لذا از باال و بيرون استخر کدر دیده مي شود  و به همين خاطر است که باید دبي پمپ تزریق 
سولفات به گونه اي تنظيم شده باشد که آلوم داخل لوله، قبل از رسيدن به فيلتر واکنش کامل انجام دهد و 

مقدار اضافي آلوم جهت عبور به فيلتر و بعد از آن به داخل آب استخر باقي نماند.
رسوب کلویيدي 

بنابراین آلوم باید بگونه اي به مخزن مكش وارد ش��ود که فرصت الزم براي تش��كيل فالك موجود 
باش��د .آلومpH آب اس��تخر را پایين مي آورد، چرا که ترکيبي اسيدي بوده و با ترکيب قليایي داخل 
  pHآب اس��تخر واکنش  صورت م��ي گيرد. لذا پس از تزریق آلوم باید کنت��رل دقيقي در خصوص
مجاز انجام داد.با استفاده از کلسيت به عنوان ماده فيلتر به جاي ماسه مي توان اسيدیته اي را که استفاده 
از آلوم ایجاد مي کند، خنثي نمود. کلس��يت همچنان که خاصيت اس��يدیته آلوم را خنثي مي کند، به 

تدریج تحليل مي رود و از این رو باید مرتباً دانه هاي تازه کلسيت به فيلتر اضافه نمود.
آلوم یا س��ولفات آلومينيوم1 ازکوآگوالنت های بس��يار رایج اس��ت از آنجا که این ماده اسيدی است 
نيازمند قليائيت موجود در آب می باش��د، تا واکنش منجر به تش��كيل لخته های هيدروکسيد آلومينيم 
گردد. برای هر پاوند آلوم اضافه ش��ده،5 / 0پاوند س��ود سوزآور یا بيش از75 / پاوند بيكربنات سدیم 
1 -  Al2(SO4)3 18 H2O

  
H+ +OH- 

AL2(SO
4
)
3
 =>2 AL3 + 3SO4

-2  =>AL+3 +3OH-
→AL(OH)3
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برای تكميل واکنش نياز است. بنابراین قبل از اضافه کردن آلوم pH  آب باید بين 7/5 تا 8  و قليائيت 
بي��ن 200 - 150 ميلی گرم در ليتر باش��د.درpH زی��ر 5 / 5 یا باالی 8/5 آلوم فالك مناس��بی ایجاد 
نمی کند و ممكن است کل آن در محلول باقی بماند. الزم است که آلوم را بعد از شستشوی معكوس 
اضافه کنيم. مقدار الزم برای فيلتراس��يون مناسب بس��تگی به تجربه و طراحی فيلتر دارد. این ماده باید 
به صورت محلول 10 درصد یا کمتر در یک دوره 1 تا 2 س��اعته به ورودی فيلتر اضافه شود.اگر آلوم 
خيلی س��ریع به آب اضافه شود pH  آب ممكن است به زیر5 /5 کاهش یابد که در این سطح فالك 
تش��كيل نمی ش��ود اما از ميان فيلترها عبور می کند .در هر حال وقتی این آب با آب اس��تخر مخلوط 
می شود pH باال می رود و باعث توليد فالك آلوم در آب و کدورت و تيره شدن آب می گيرد. در 
عملكرد معمول اس��تخر، شستشوی فيلتر بطور متوسط باید هفته ای یک بار صورت گيرد که این بسته 

به ميزان بار استخر اندازه فيلترها و ميزان گردش آب دارد.

36 - رقیق سازي یا تزریق آب تازه1
جهت کنترل کيفيت آب استخر بخصوص استخرهای با جریان آب بازچرخشی، تصفيه آب دارای اهميت 
است. این تصفيه عمدتاً شامل صاف نمودن)فيلتراسيون( همراه با و بدون تصفيه شيميائی است. هدف عمده 
از تصفيه آب اس��تخر نگهداری آب در یک ش��رایط مطلوب و س��الم از جمله  نگه داشتن آب، عاری از 
عوامل بيماریزا و مضر، عاری از رشدهای جلبكی، اطمينان از عدم وجود مواد سمی و تحریک کننده برای 
شناگران در آب استخر، جلوگيری از تشكيل و ایجاد بو و طعم نامطلوب در آب، جلوگيری از خوردگی 
اطراف اس��تخر، اتصاالت و تجهيزات، جلوگيری از ایجاد رسوب، جلوگيری از ایجاد کدورت و تيرگی 
و حفظ ش��فافيت آب اس��تخر برای استفاده شناگران می باش��د. در استخر با سيستم بازچرخش آب ميزان 
آب چرخش��ی باید بنحوی باش��د که معموال هر 6 تا 8 ساعت آب استخر تعویض گردد. برای استخرهای 
خصوصی که شناگران کمتری استفاده می نمایند 12ساعت ممكن است قابل قبول باشد. ورودی های آب 
بهتر است در چهار جانب استخر، حداقل 12 اینچ)30 سانتی متر(زیر سطح آب باشد. فاصله آنها 4تا 6 متر و 
بيش از 15 تا 20 فوت)4/5-6متر( نباشد و یک ورودی به فاصله 5  فوت)1/5متر( از هر گوشه استخروجود 
داشته باشد. رودی ها مجهز به شيرهای درواز های یا کنترل کننده های مشابه باشند. زهكش های استخر باید 
جهت تخليه کامل استخر ترجيحاً در مدت4 ساعت یا کمتر در نظر گرفته شود. زهكش ها نباید مستقيماً به 
سيستم جمع آوري اتصال داده شود. تجهيزات جانبی سيستم باز چرخش آب شامل گرم کننده آب با کنترل 

1- Make Up
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حرارتی اتوماتيک برای اس��تخرهای سربسته و بعضی استخرهای روباز مي باشد. محل گرم کننده آب در 
خروجی آب از فيلتر و ورود آن به استخر می باشد. برای شستشوی فيلتر از آب سرد استفاده می گردد. نصب 
توری با سوراخ های کمتر از 3 ميلی متر جهت گرفتن مو و آشغال ضروری می باشد. جهت حذف آالیند 
ه ها، بخصوص آالینده های معلق و کلوئيدی قبل از باز گردش آب، آب مورد نظر فيلتر می گردد. توانایی 
یک سيستم برای تميز نگه داشتن یک استخر بستگی به اندازه فيلتر، اندازة ماسه یا به اندازه آبكش ها، ابعاد 
لوله ها، تعدادکفگير ها، تعداد ورودی ها، نسبت گردش و مشخصات پمپ دارد. این عوامل از استخری به 
استخر دیگر و بسته به شكل و نوع استخر متفاوت است همچنين تراکم، سرپوشيده یا روباز بودن استخر از 
جمله عوامل مهم می باشد. مدت گردش آب می تواند از 6 تا 12 ساعت باشد.وقتی سيستمی طراحی می 
شود ظرفيت آن باید با توجه به ظرفيت سایر اجزاء سيستم در نظر گرفته شود .هميشه یک پمپ متناسب با 

نيازهای یک فيلتر انتخاب می شود.
ب��ه طور کلي تصفيه کردن نمي تواند همه آالینده هاي آب اس��تخر را حذف نماید، از طرفي همواره 
بخش��ي از آب اس��تخر به دليل تبخير و نيز خروج از طریق مجراي فاضالب حاش��يه استخر، از چرخه 
سيس��تم گردش آب خارج مي ش��ود. به همين دليل الزامي است به ازاء هر شناگر حداقل30  ليتر آب 
تازه در روز به سيس��تم گردش آب اس��تخر افزوده شود. مهم اس��ت بدانيم که تمام آب استخر تنها از 
طریق گردش در سيس��تم فيلتراسيون تصفيه نمی ش��ود. پاالیش آب بواسطه رقيق سازی متوالی انجام 
می شود. مثال در استخری که حاوی مقدار معينی کدورت ورودی است، حدود 67 درصد در گردش 

اول و 86 درصد آن در گردش دوم جدا می شود)جدول 11(.

جدول 11: درصد حذف آلودگی )تعداد گردش های آب(

  تعد�� گر�� ها� �� �ستخر  ��صد حذ� �لو�گي
67  1  

86  2  

95  3  

98  4  

3/99  5  

7/99  6  

9/99  7  

99/99  8  
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هدف از طراحي و ساخت سيستم گردش آب در استخر این است که آب آلوده به گونه اي پيوسته و 
موثر به ميزان مش��خصي از استخر بيرون کشيده شده و به سمت مرکز گندزدایي برده شده و سرانجام 
پس ازتصفيه بار دیگر به اس��تخر برگردانده ش��ود ت��ا بدین ترتيب ميزان پيش بيني ش��ده و مورد نياز 
گندزدایي و زالل بودن آب اس��تخر بدس��ت آید. کارآیي سيستم گردش آب به گزینه ميزان گردش 
آب1 و ترتيب مناسب برداشت آب آلوده و بازگرداندن آب تصفيه شده به استخر بستگي دارد .بدیهي 
اس��ت که ميزان گردش آب در یک اس��تخر  عامل  اساسي در تعيين ابعاد تجهيزات تصفيه آب (مانند 
لوله ها، پمپ ها، فيلتر ها و غيره )بوده و هزینه و ظرفيت دس��تگاه ها را تحت تاثير قرار می دهد. براي 

طراحي اوليه باید براي زمان گردش آب از داده هاي جدول 12 استفاده نمود. 

جدول 12: نرخ گردش آب انواع استخرهاي شنا

1- Turnover Rate

  حد�كثر مد� �ما� گر�� ��(ساعت)  �نو�� �ستخر
  1  �ستخر كو�كا�

  5/1  خرها� �مو�شي�ست

  3  �ستخرها� تفريحي

  6  �ستخرها� مسابقه

  /5  �ستخرها� �بگر�

  /5  �ستخرها� ��ماني

  6  �ستخرها� شيرجه

محل اتصال دریچه هاي تخليه آب آلوده یا ورود آب گندزدایي ش��ده در کاسه استخر داراي اهميت 
ویژه اي اس��ت زیرا در بخش کم عمق اس��تخر، که بيش��تر مورد اس��تفاده قرار مي گيرد، آلودگي در 
س��طح و در عمق آب بيش��تر اس��ت. بنابراین اتصاالت و مج��اري باید به گونه اي باش��ند که تمرکز 
آلودگي ها را در این بخش از اس��تخر کاهش دهد. روش��ي که عمدتاً مورد اس��تفاده قرار مي گيرد، 
ورود آب تازه) گندزدایي و تصفيه شده( در بخش کم عمق استخر و تخليه آب آلوده از طریق کانال 
س��رریز سراسري و از طریق مجراي تخليه واقع در بخش عميق استخر است. در استخرهاي سرپر، آب 
زالل از طریق مجاري مس��تقر در وس��ط و موازي ضلع طولي استخر وارد مي شود در حالي که تخليه 
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آب آلوده از طریق مجرا و دریچه هاي واقع در بخش عميق و از طریق کانال سرریز صورت مي گيرد. 
در نصب دریچه هاي ورودي یا خروجي آب باید دقت کافي گردد تا امكان هر نوع دس��ت کاري یا 
آسيب رس��اني عمدي را از شناگران س��لب نماید و ترتيب اتخاذ شده باید بهترین سازش بين الزامات 

ایده آل و زالل بودن و گندزدایي آب را برقرار سازد.

37- پمپ ها
پمپ گردش آب باید داراي ظرفيت مناس��بي متناسب با الزامات طراحي استخر و نيز داراي فيلتر پس 
ش��ویي باشد. مناس��ب ترین پمپ ها براي این نوع کار مداوم، پمپ هاي سانتریفوژي تک مرحله اي، 
دو مكشي، با محفظه دو پارچه افقي و موتور محرك الكتریكي مي باشند. جنس پمپ باید برنزي بوده 
و روي پایه بتني نصب، تراز و محكم شوند. پيچ هاي داخل فونداسيون بایدهنگامي که پمپ به وسيله 
فاصله پرکن یا گوه در محل مستقر مي گردد، با دست بسته شوند و سپس به پایه دوغاب ریزي شود. 
بعد از س��فت ش��دن دوغاب، پيچ هاي فونداسيون محكم ش��ده و تراز بودن پمپ مورد بررسي مجدد 
ق��رار مي گي��رد. هرگونه ناترازي پمپ با قرار دادن فاصله پرکن ی��ا گوه در زیرپمپ یا موتور اصالح 
مي شود. چنانچه پمپ در محلي نصب شود که الزم باشد سر و صداي ناشي از ارتعاش پمپ محدود 
گردد سراسر فونداسيون پمپ باید روي بالشتک چوب   پنبه هایي قرار داده شود. این فونداسيون بتني 
باید با چنان ابعادي ساخته شود که وزن آن حداقل دو برابر وزن پمپ باشد. پمپ مي باید تا حد ممكن 
نزدیک اس��تخر و زیر خط س��طح آب اس��تخر نصب گردد. این وضعيت اقتصادي ترین حالت نصب 
پمپ بوده و غوطه وري دائمي پره هاي پمپ را اطمينان مي دهد. پمپ مورد اس��تفاده در صورتي که 
باالي ش��يب هيدروليک نصب ش��ود، باید از نوع خود تنظيمی انتخاب گردد یک فشار سنج که نشان 
دهنده ميزان فش��ار و خالء باشد باید بر روي قس��متي که عمل مكش را انجام مي دهد نصب گردد و 
همچنين یک فشار سنج دیگر باید بر روي قسمت دیگر پمپ که آب تخليه مي شود قرار داده شود.

38- دستگاه خالء ساز
کليه اس��تخرهاي ش��نا باید داراي یک سيستم تامين خالء براي اس��تفاده جاروي مكشي که در دیواره 
اس��تخر کارگذاشته مي شود باشد. با اس��تفاده از این سيستم امكان جاروب نمودن کليه اجسام معلق و 
غير معلق نس��بتاً درشت از داخل کاسه اس��تخر وجود خواهد داشت. خروجي هاي سيستم تامين خالء 

نباید بيش از20  سانتي متر پایين تر از سطح آب استخر قرار گرفته باشد.
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39- تهویه استخر
در استخرها، سيستم مكانيكي تهویه، نه تنها باید براي فضاي پيراموني کاسه استخر به دليل ميزان باالي 
رطوبت و مواد ش��يميایي موجود پيش بيني گردد، بلكه براي دیگر فضاهاي وابس��ته به استخر از قبيل 
رختكن ها، دوش ها، مكان هاي شس��ت و ش��و، نظافت و س��ایر فضاهاي موجود نيز باید درنظرگرفته 
شود. تعویض هوا از یک سو براي جایگزیني اکسيژن جذب شده طي فرایند تنفس مي باشد و از دیگر 
س��و جهت تخليه گاز کربنيک،گازهاي متصاعد ش��ده از مواد شيميایي، بخار آب پخش شده، بوهاي 
بدن انسان و موارد مشابه دیگر به کار مي آید. اگر ميزان گازکربنيک موجود در هوا به 5 تا 6 درصد 
حجم هوا برس��د، براي انس��ان خطر آفرین خواهد بود. جهت حفظ ميزان5 / درصد گاز کربنيک در 
هواي محيط، براي هر انس��ان، مقدار2 / 2تا 11 متر مكعب در س��اعت برحسب نوع فعاليتش هوا الزم 
است .وجود بوهاي بدن انسان خطرناك نمي باشد ولي نامطبوع است و افزون بر آن در ترکيب با دما 
و رطوبت، ممكن اس��ت محيطي مساعد براي رش��د ميكروب به وجود آورد. همچنين وجود گازهاي 
منتش��ر شده در فضاي اس��تخر نظير گاز کلر عالوه بر اثرات خورندگي زیادي که بر تاسيسات خواهد 
داش��ت، س��المت ش��ناگران را نيز تحت تاثير قرار مي دهد. به طور کلي، موارد استفاده سيستم تهویه 
اس��تخر را مي توان به جلوگيري از انتش��ار قابل مالحظه بوهاي نامطبوع و گازهاي مضر، جلوگيري از 
پدیده تعریق یا کاهش اساس��ي آن، برطرف کردن رطوبت و تامين هواي تازه جهت تنفس حاضرین  
خالصه نمود. جدول  اطالعات ضروري را در مورد ش��مار تعویض هوا در س��اعت برحسب نوع فضا 

مشخص مي نماید)جدول 13(. 

جدول13: تعویض هوا بر حسب نوع فضا
  ميز�� تعويض هو�(حجم �� ساعت)  نو� فضا
  3  �فتر

  10  �شپزخانه
  8  �ستخر
  4  ��ستو��
  4  �ختكن
  5  تو�لت
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محل نصب دریچه ورودي هواي تازه و دریچه هواي اس��تخر در س��قف نباید نزدیک یكدیگر تعبيه 
ش��ود زی��را به گونه اي نوعي جریان کوچک هوا بين این دو دریچ��ه ایجاد مي گردد. در رختكن ها، 
دریچ��ه را بای��د درارتفاعي نزدیک کف تعبيه نمود ت��ا بدین ترتيب به بيرون ران��دن بوهاي نامطبوع 
متصاعد شده از جوراب ها و دیگر پوشش هاي پاها کمک کند. تعبيه دریچه تخليه در چنين ارتفاعي، 
معموال به بهبود جریان هوا کمک مي نماید ولي محل دقيق آن باید به گون هاي انتخاب شود که دور 
از دسترس��ي خراب کاري هاي عمدي باشد و به روند شست و شوي کف نيز خللي وارد نياورد.عمل 
تهویه در اس��تخرهاي شنا باید به صورت 24 س��اعته انجام شود، اما در طول مدت زماني که از استخر 

استفاده نمي شود مي توان ميزان آن را کاهش داد.

40- حداکثر مجاز تعداد شناگر
با توجه به اینكه افزایش بيش از ظرفيت شناگران در استخرهاي شنا تبعات بسيار خطرناکي در خصوص 
احتم��ال بروز حوادث مختلف و نيز افزایش ميزان آلودگي آب و محيط خواهد داش��ت، لذا حداکثر 
تعداد شنا گران در استخر شنا که مجاز است در هر بار به استخر شنا وارد شوند نباید از ظرفيت طراحي 
شده استخر فزوني یابد و مدیر استخر باید در قبال شناگراني که بيشتر از حد ظرفيت وارد استخر شده 
اند پاس��خگو باشد. به منظور تنظيم نمودن نحوه استفاده ش��ناگران از محوطه استخر، آن قسمت هایي 
که عمق کمتر از5 /1 متر دارند باید با عبارت کم عمق   و آن قس��مت هایي که عمق بيش��تر از5 / 1متر 

دارند باید با عبارت عميق مشخص شوند. 
بر طبق استاندارد ملي ،ظرفيت طراحي شده براي شناگران به شرح زیر مي باشد:

منطقه کم عمق: براي هر شناگر در منطقه کم عمق باید محدوده اي به مساحت حد اقل 4/5 متر مربع 
پيش بيني شود.

منطقه عميق: براي هر شناگر در منطقه عميق باید محدوده اي به مساحت حد اقل 2/25 متر مربع پيش 
بيني شود.

منطقه ش��يرجه زدن در اطراف هر تخته ش��يرجه باید حد اقل 27/5 متر مربع از مس��احت استخر  پيش 
بيني شده باشد.

استخر آبگرم: در استخر آبگرم حد اقل فضاي مورد نياز براي هر شناگر 0/9 متر مربع مي باشد. 
بطور کلي براي هر شناگر حدودا 3 متر مربع از مساحت استخر در نظر گرفته شود. 
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41- منجیان غریق
در استخرهاي شنا حداقل تعداد منجيان غریق باید بر اساس جدول 14 برنامه ریزي و کنترل شود.

جدول14: تعداد منجيان غریق در استخرهاي شناي عمومي
مساحت �ستخر

  (مترمربع)
��صد ظرفيت  50حد�قل تعد�� منجي(كمتر �� 

  �ستخر �شغا�)
��صد  50ي(بيش �� حد�قل تعد�� منج

  ظرفيت �ستخر �شغا�)
  1  1  75تا 

75-200  1  2  

200-312  2  3  

  4  3  545تا 312

  5  4  850تا  545

  6  5  1300تا  850

در بكار گيري منجيان غریق توجه به موارد زیر الزامي است:
 1- س��طح نظارتي مورد نياز براي هر اس��تخر ممكن است بر اس��اس نوع طراحي استخر، نوع اسباب 
و لوازم تفریحي موجو د در آن، نحوه اس��تفاده از تخته ش��يرجه و سرسره ها، ادب و احترام )فرهنگ 
رفتاري( ش��ناگران،امكان مصرف مواد مخدر و یا الكل و دیگر ش��رایط خ��اص، تغيير یابد. در چنين 
شرایطي ممكن است تعداد منجيان غریق به صالحدید و تایيد ارگان صادر کننده مجوز افزایش یابد.

 2- منجي یا منجيان غریق اس��تخر باید در کنار استخر مستقر شده باشند به گونه اي که امكان نظارت 
مس��تقيم بر روي شناگران فراهم باشد. فرد یا افرادي که در حال انجام وظيفه هستند باید متعهد گردند 

که تنها فعاليت هایي را انجام دهند که در راستاي نظارت مستقيم بر شناگران باشد.
 3- در اس��تخرهایي که داراي امكان توليد موج هس��تند، باید حداقل 3 ایس��تگاه نظارتي وجود داشته 
باش��د به گونه اي که حداقل 2 عدد از این ایس��تگاه ها امكان قطع س��ریع دستگاه موج ساز را از روي 

صندلي غریق نجات داشته باشند.
 4- مدیریت اس��تخر باید در قبال گواهينامه دار بودن منجيان غریق پاسخگو باشد. کپي گواهينامه و یا 
دیگر مدارك نشان دهنده صالحيت منجيان غریق باید در داخل استخر موجود باشد و امكان دسترسي 

ارگان صادر کننده مجوز در هر زماني به آنها وجود داشته باشد.
5- کودکان یا افراد با سن کمتر از 14 سال باید در تمام اوقات استفاده از استخر با والدین، همراهان صالحيت 
دار و یا بزرگساالن واجد شرایط که در خصوص حفظ ایمني و رفتار آن ها پاسخگو باشند، همراهي شوند.
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42 - ایمني
مدیریت استخر باید برنامه ها و دستورالعمل هاي مكتوب ایمني را مستند نموده، به روز کرده و مورد 
اجرا قرار دهد . این برنامه ها ش��امل دستورالعمل هاي نظارت روزانه براستخر و شناگران، پيشگيري از 
مصدوميت، واکنش س��ریع در مواقع اضطراري، تامين کمک هاي اوليه و نحوه درخواست کمک از 
مراکز امدادي مي باش��د.مدیریت اس��تخر باید اطمينان حاصل نماید که برنامه هاي ایمني به درستي به 
کليه منجيان غریق و ناظران اس��تخر آموزش داده شده و اجرا مي شود. برنامه ایمني باید توسط ارگان 

صادرکننده مجوز، مورد تایيد قرار گرفته و مستندات آن در محل استخر نگه داري شود.

43- نظارت بر کنترل آب استخر توسط بهره برداران از استخر
ناظر بهداشتی باید بطریقی اطمينان حاصل نماید که دست اندرکاران استخر، نسبت به تأمين آب سالم 
و بهداش��تی اقدام و به آن متعهد می باش��ند. این امر در بازدیدهای دوره ای و بدون اطالع قبلی، و با 
مش��اهده عمليات انجام شده بر روی آب، بخصوص در زمينه س��الم سازی آب از نظر بهداشتی، نبود 
نقص در عملكرد سيستم های تصفيه و سالم سازی، ورودی ها و خروجی های آب استخر و همچنين 
سوابق موجود در زمينة اطالعات ثبت شده مربوط به نتایج آزمایش های انجام شده بر روی نمونه  های 

آب می باشد.

43-1- زمان تعطیلی استخر ها
بس��ياری، استخرها را برای شنا مناس��ب تر می دانند؛ استخرهایی که عموماً بدليل بی توجهی به مسائل 
بهداشتی در ساختمان استخرها، با استفاده از انواع مواد شيميایی، بهداشتی می شوند. واقعيت این است 
که رفتن به درون آب هایی که هيچ گونه اطالعی از س��المت و بهداش��تی بودن آن نداریم، می تواند 
ت��ا حدود زیادی برای ما و بخصوص برای بدن های نحيف و کوچک کودکانمان خطرآفرین باش��د 
و از این رو اس��ت که در فصول مختلف س��ال بخصوص با فرا رسيدن تابستان توصيه های کارشناسان 
بهداشت محيط در خصوص رعایت بهداشت و سالمت به هنگام شنا در استخر و حتی سایر مكان  هایی 
که برای شنا کردن بر می گزینيم، بيشتر مورد توجه قرار گيرد از این رو  به علل های مختلف از جمله 

موارد ذیل سبب تعطيلی استخرها خواهد گردید.
1. به منظور تعميرات استخر
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2. آلوده شدن آب استخر به مواد مدفوعی
3. عدم کيفيت مناس��ب آب استخر و ابری و کدر شدن آب استخر ،بطوری که کف استخر قابل دید 

نباشد.
4. غير متعادل بودن مواد شيميایی آب استخر،

5. استاندارد نبودن نتایج آزمایشات باکتر یولوژیک
6. عدم وجود کلر آزاد باقيمانده 

7. وجود نقص های مكانيكی از جمله خرابی پمپ ها

43-2- تمیز نمودن و گندزدايی اس�تخرهای آلوده ش�ده به مواد مدفوعی، اس�هالی و 
استفراغ:

الف )آلودگی با مواد مدفوعی(
· وقتی مدفوع در استخر مشاهده گردد، فوراً باید همه افراد را از استخر خارج نمود.

• مواد مدفوعی را توس��ط وس��يله اي مالقه مانند خارج نموده و در توالت دفع می نمایند. وسيله مورد 
نظر را تميز نموده و گندزدایی می نمایند.

• با روش سوپرکلریناس��يون، محل آلوده اس��تخر را حداقل با کلر آزاد 10 ميلی گرم در ليتر و حداقل 
زمان  15دقيقه گندزدایی می کنند.

• قبل از اینكه به شناگران اجازه برگشت به استخر داده شود، کلر باقيمانده به 1 تا 3 ميلی گرم در ليتر 
کاهش داده می شود.

ب )آلودگی به مواد اسهالی یا استفراغ(
· وقتی مواد اسهالی یا استفراغ مشاهده گردد. فوراً باید تمام افراد را از استخر خارج نمود.
· اگر ممكن است، فرد بيمارمشخص شده و در صورت نياز تقاضای دکتر برای او بنمایند.

· پمپ چرخش آب و دیگر تزریق کننده های شيميائی خاموش گردد.
· مواد اسهالی و استفراغ با وسيله ای مالقه مانند خارج و در توالت دفع شود .وسيله تميز و گندزدایی شود.

· با روش سوپرکلریناس��يون و حداقل با غلظت 50 ميلي گرم در ليتر برای دو ساعت و نيم و با غلظت 
 110ميلی گرم در ليتر با یک ساعت و نيم ساعت زمان تماس گندزدایی استخر انجام شود.

· روشن نمودن پمپ برگشت آب و تزریق کننده های شيميائی
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·  قبل از اینكه به ش��ناگران اجازه ورود داده شود، ميزان کلرآزاد باقيمانده به 1 تا 3 ميلی گرم در ليتر 
کاهش داده شود.

43-3- پاكسازی استخرها
بعلت ته نش��ينی زیاد و رش��د و تجمع گياهان آبي چون جلبک ها)گرچه ب��ي زیان و نا زیبا بوده ولي 
باعث بد منظره ش��دن و توليد بوي نامطبوع در آب مي ش��وند( در کف و دیوارهاي استخر پاکسازی 

آنها الزم مي باشد این پاکسازی چنين انجام مي پذیرد.
1.  اوال آب اس��تخر را خالي نموده و س��پس به کمک  وسيله اي مانند برس هاي محكم خشن کف و 
دیوارهاي اس��تخر را مي سایند که از عيوب این کار، پرداخت هزینه های قابل توجهي از پول کارگر 
گرفته تا به هدر رفتن آب و عدم اس��تفاده مكرر از اس��تخر می باشد. اگر دیوارهاي استخر رنگ اوليه 
خود را در نتيجه رشد جلبک ها در روي خود از دست داده اند و گياهان سبز روي آن را پوشانده اند،

2. تصفيه ش��يميائي اثر کمي خواهد داش��ت. بخصوص در صورتيكه دیوارها ناصاف باش��ند آن وقت 
خالي کردن اس��تخر و برس زدن آن الزم اس��ت .برس زدن همراه با محلول سود سوز آور براي از بين 

بردن کامل این ورقه جلبک ها مفيد می باشند.
3.  در نوعی دیگر استفاده از جاروهائي که به کمک مكش کار مي کنند که براي این منظور طرح و 
ساخته شده اند ممكن است براي گرفتن مواد ته نشسته کف استخر بدون خالي کردن آن بكار روند. 
این دس��تگاه عبارت اس��ت از یک لوله مكش و در انتهاي آن یعني در نقطه مكش داراي برس زبري 
است که آنرا به لوله مكش تلمبه مورد استفاده گردش مجدد آب متصل مي کنند و لوله مكش آن یا به  
مجاري فاضالب و یا در صورت لزوم به صافي ها متصل مي شود و لذا در صورتي که چنين دستگاهي 
مورد اس��تفاده است باید در فواصل مش��خص در اطراف استخر لوله مكش قرار داده در حدود 6 اینچ 

)15 سانتيمتر( آب در حين کار دستگاه از استخر خارج خواهد گردید.
4.  ب��رای جلوگي��ری از رش��د جلبک ها مي توان با افزودن س��ولفات مس به آب اس��تخر، از رش��د 
آنهاجلوگيري نمود. روش مصرف آن مانند روش مصرف آهک کلردار و یا با  قرار دادن یک کيسه 
حاوي آن در آب و یا افزودن مداوم آن به آب در حال گردش انجام دادواحد ها فارسي نوشته شود.

5.  هر جا که مشكالت ناشي از رشد جلبک ها وجود دارد عموما استفاده مداوم ولي با غلظت کم از 
س��ولفات مس بعنوان یک  عامل پيش��گيري، انجام مي گيرد این عمل بخصوص در مورد استخرهاي 
روباز که در معرض اش��عه خورش��يد هستند الزم مي باشد. زیرا نور خورشيد رشد جلبک ها را تسریع 
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مي کند در مورد اس��تخرهاي سرپوش��يده در صورتيكه این مشكل وجود داشته باشد همان روش قابل 
اجرا است. 

44- مشكالت ناشي از بهره برداري نامناسب از استخرها وکنترل آنها 
هرچند تصفيه وگندزدایی آب اس��تخرها گامی موثر درکاهش انتقال بيماری ها ومش��كالت بهداشتی 
شناگران به شمار می آید ولی به دليل عدم پایش مداوم ومناسب غلظت مواد گندزدای مورد استفاده، 
بروز مش��كالت نظير خورندگی آب، پوسته پوسته شدن سطح لوله های آب، تشكيل رسوب بر روی 
دیوار ومجاری آب، س��وزش وقرمزی چشم، خشكی پوست، شكننده شدن مينای دندانها، ازبين رفتن 
رنگ مو و لباس ش��ناگران را ش��اهد خواهيم بود. بطورکلي چند اش��كال اساس��ي بشرح جدول15 و 

تكميلی آن در کتاب تاليفی بهداشت محيط در استخرهای شنا مي توان یافت: 

جدول 15: مشكالت ناشی از بهره برداری نامناسب آب استخرها

  ��� حل  نتيجه  علت  مشكل

  شفا� نبو�� ��

  پايين بو�� مقد��كلر -

باال بو�� مقد�� -

پايد��كنند� ها 

100ppm>  

مرحله ��� �� �شد 

  جلبك

 pH كنتر� مقد�� -
كلر�ني به صو��  -

  شو�

  234�ستفا�� �� فر���� -

  235�ستفا�� �� فر���� -

  كد��� ��

  فيلتر�سيو� ضعيف -

 pHباال بو��  -
مقد�� جامد��  �فز�يش

  محلو�

  كنتر� فيلتر�سيو� -

 pH كنتر� -
 250�ستفا�� �� فر���� -

  254يا 

�� تميز �لي 

  تاحد��� �نگي

  �كسيد�سيو� فلز  �جو� يو� ها� فلز�

 pH كنتر� -
كلر�ني به صو��  -

  شو�

 214�� فر���� �ستفا�� -

  جهت ته نشيني215يا 

�جو� ���� �نگي 

�� ��  

خو��گي به علت پايين  -

  �نديس ��يزنر pHبو�� 

  �كسيد�سيو� فلز

كاهش مقد�� ���� با 

  �ستفا�� �� فر����

تشكيل �سو� بر 

��� �يو���� مجا�� 

�� �مناطق مختلف 

  �ستخر

pH- باال  

  قليايت باال -

گذ� ��مرحله محلو�  -

caco3بو�� 

  مسد�� شد� لوله ها -

  باال �فتن فشا� فيلتر -

به صو��  pHكنتر�  -

پيوسته با يكي �� مو�� 

يا  214شيميايي فر����

215  

كد��� سبز �نگ 

��� لغزند� بو�� 

سطو� �تشكيل 

  جلبك

  پايين بو�� مقد�� كلر -

باال بو�� مقد��  -

  پايد��كنند� ها

  �شد جلبك

pHكنتر� -
كلر�ني به صو��  -

  شو�

�ستفا�� ��  -

  235�234فر����

سو�� چشم 

  �پوست

نامناسب بو�� مقد�� -

pH  

باال بو�� مقد�� كلرها�  -

  تركيبي

گند���يي نا��ست � 

  غير موثر

pHكنتر� مقد�� -
كلر�ني به صو��  -

  شو�

  كاهش مقد�� كلر -

  بو� شديد كلر

پايين بو�� مقد�� كلر  -

���� به �ليل كلر�ني 

  نامناسب

�� مقد�� كلرها� باال بو -

  تركيبي

گند���يي نا��ست � 

  غير موثر

تنظيم كلر ���� �� 

ميلي  8/0-2محد��� 

  گر� بر ليتر

�نجا� صحيح  -

 234گند���يي با فر����

  235يا 

��بين بر�� �نگ مو 

  � لبا�

  مقد�� �يا� كلر -

  �ند��� گير� -

هزينه باال� كلر به 

  �ليل مصر� باال

  كاهش مقد�� كلر
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45 – نظ�ارت و بازرس�ی بهداش�تی در اس�تخر ه�ا از طرف 
سازمان های مسئول

بكارگيری کارشناسان بهداش��ت محيط به منظور مراجعه منظم و بازدیدهای مستمر از اماکن ورزشی 
دولتی و خصوصی، از جنبه های مختلف که اهم آنها، مقایسه وضعيت مكان ورزشی با استانداردهای 
تهيه ش��ده )مطابق ضميمه(، اندازه گيری pH و کلر آزاد باقيمانده در آب اس��تخر،کنترل چگونگی 
بيمه حوادث ورزشی و ... می باشد. گزارش بازدید و وضعيت موجود در هر یک از اماکن ورزشی به 
اطالع ریاست حوزه مربوطه و در نهایت به اطالع اداره کل تربيت بدنی استان می رسد تا اقدام مقتضی 
در زمينه مذکور به عمل آید. در این زمينه بازدیدها عالوه بر مشاهده و گزارش نقایص موجود، کليه 

  ��� حل  نتيجه  علت  مشكل
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  پايين بو�� مقد��كلر -

باال بو�� مقد�� -

پايد��كنند� ها 

100ppm>  

مرحله ��� �� �شد 
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مقد�� جامد��  �فز�يش
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 pH كنتر� -
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  254يا 
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  �نديس ��يزنر pHبو�� 

  �كسيد�سيو� فلز

كاهش مقد�� ���� با 

  �ستفا�� �� فر����
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�نجا� صحيح  -
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  ��� حل  نتيجه  علت  مشكل
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آموزش های ضروری در رابطه با اهميت بهداش��ت و رابطه تنگاتنگ آن با ورزش به اطالع مدیریت 
باش��گاه مربوطه رس��انيده می شود، زیرا هدف اصلی، پذیرفته ش��دن حرکت توسط دست اندرکاران 
می باشد تا به صورت یک اقدام مقطعی بنظر نرسد و با ارتقاء آگاهی و اعتقاد مدیریت مربوطه نسبت 
به اهميت بهداش��ت در اماکن ورزشی، نكات موردنظر در محل یاد شده بيشتر مورد توجه قرار گرفته 

و تداوم یابد.
تهيه چک ليس��ت به دو صورت فرم بازرسي اس��تخرهای شنا و راهن��ماي بازرسي است�خرهاي 
شنا به پيوست ضميمه ویژه بازدید از اماکن ورزشی و استخرها: به منظور ایجاد نظم، دقت هرچه بيشتر 
در انجام بازدیدها، نياز به یک فرم اس��تاندارد بس��يار محسوس است. چک ليست مذکور دربرگيرنده 

موارد ذیل می باشد:
الف( وضعيت بهداشتی استخرها از جنبه های مختلفی چون:

- وضعيت آب استخر از نظر اینكه آب تصفيه شده شهری است یا آب چاه ، که در حالت دوم بایستی 
مورد تأیيد مقامات بهداشتی محل باشد.

- درجه حرارت آب استخر 
- نظافت کف ، دیواره و محوطه اطراف استخر

- سالم بودن کف و دیواره استخر
- وضعيت کلرزنی، نحوه کلرزنی و ميزان کلر آزاد باقيمانده در آب استخر

- وضعيت pH آب استخر
- وضعيت تهویه هوا در استخرهای سرپوشيده 

- وضعيت ایمنی در اس��تخر نظير: وجود ناجی غریق با کارت تندرس��تی ، کپس��ول اکس��يژن و حلقه 
نجات، نگهداري مواد گند زدا

- رعایت اصول دوش گرفتن و صابون زدن قبل و بعد از خروج از استخر و رعایت ضوابط  بهداشتی 
نظير حوله و کاله اختصاصی، عبور از حوضچه کلر قبل از ورود به استخر  

- وضعيت بهداشتی دوش ها و سرویس های بهداشتی 
ب( وضعيت جمع آوری و دفع زباله 

ج( وضعيت رختكن ها از جنبه های مختلفی نظير:
- وجود تهویه 

- وجود تعداد کافی قفسه جهت نگهداری وسایل شناگران و یا پرسنل ورزشكاران بصورت انفرادی 



راهنمای نظارت و پایش آب استخرهای شنا و شناگاه هاي طبيعي 66صفحه

- مطلوب بودن وضعيت نظافت 
- انجام یک سلسله آزمایشات بالينی و آزمایشگاهی بصورت دوره ای برای کارکنان. اهم آزمایشات 
بالينی بر روی س��المت پوس��ت بخصوص در دس��ت ها که آلودگی عفونی و خراش و تاول نداش��ته 
باشد، آزمایشات پاراکلينيكی شامل امتحان مدفوع از نظر بررسی انگل های روده ای و یا بيماری های 
باکتریال روده ای نظير وبا، سالمونال،)ش��يگال و یا بررس��ی وجود اس��تافيلوکوك در مجاری تنفس��ی 
فوقانی و تعيين ناقل س��الم(. در صورتی که کارکنان ناقل پاتوژن های یاد ش��ده باشند تا حصول نتایج 
مطلوب درمانی، فرد بایس��تی از این کار کنار گذاش��ته شود. در صورت س��المت به کارکنان کارت 

تندرستی ارائه می شود که حتماً بایستی در محل کار )بوفه های اماکن ورزشی( موجود باشد. 
- وضعيت بهداشت و نظافت دستگاه ها و لوازم ورزشی 

- وجود آبسردکن به تعداد کافی و ...
و( وضعيت سرویس های بهداشتی از نظر:

- تناسب تعداد دستشویی و توالت ها با تعداد شناگران
- وجود تهویه مناسب در دستشوئی و توالت ها 

- وضعيت شستشو و گندزدائی دستشوئی و توالت ها 
- وجود صابون )تأکيد بر صابون مایع( در دستشوئی ها 
ز( وضعيت بهداشتی دوش ها از جنبه های مختلفی نظير:

- تناسب تعداد دوش ها با تعداد شناگران
- وضعيت کف ، دیوارها و سقف از نظر جنس و سالم بودن 

- وجود تهویه مناسب 
- وضعيت شستشو و گندزدائی دوش ها 

46 - شناگاه های طبیعی 
تفاوت اساس��ي استخرهاي شنا با شناگاه های طبيعی و س��ایر اماکن آبي در حدود و اندازه آن و منبع 
آب از س��ویي و کيفيت آب مصرفي آن از س��وي دیگر است. عالوه بر آن موقعيت مكاني و استقرار 
آن نيز داراي محدودیت هایي اس��ت و لذا همجواري با کارخانه ها و موسس��ات صنعتي یا درماني یا 
کش��اورزي توصيه نشده اس��ت. دریا ها و ش��ناگاه های طبيعی محيط های تفریحی سالمی هستند که 
برای ش��نا، قایقرانی، ماهيگيری و س��ایر ورزش های مفيد مفرح آبی طرفداران و عالقمندان زیادی را 
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خصوصا در فصل های گرم به طرف خود جذب کرده اند. عوامل آلودگی آب ش��ناگاه های طبيعی 
به شرح زیر خالصه می شود:

1- آلوده شدن به وسيله فاضالب هاي صنعتي- خانگي- کشاورزي و مواد نفتي.
2- آلودگي به وسيله افراد استفاده کننده از شناگاه ها.

3- آلوده شدن به وسيله شستشوي ساحل توسط امواج.
عام��ل بيماریزائ��ی در اس��تخرهای آب گ��رم، س��ودوموناس و لژیون��ال و در دریاچه عام��ل بيماری 
شيگال سونی1 و ویروس نرویک2 و اختالالت معدی روده ای حاد و برخی دیگر از لپتوسپيرا و ژیاردیا 
را ن��ام برد. بر اس��اس داده های محدود ش��نا در آب دریاچه که ميانگين تع��داد کليفرم آن 2300 در 
100 ميلی ليتر آب باش��د از نظر آماری افزایش معنی داری در وقوع موارد بيماری موجب می گردد. 
ش��نا در آب رودخانه که تراکم ميانه کليفرم3 آن 2700 در ميلی ليتر باشد، موجبات افزایش معنی دار 
آماری در موارد بيماری های روده ای می گردد. چنانچه ش��ناگران در س��نين 5تا 19 سال باشند موارد 
وقوع بيماری بيش��تر است. افرادی که جهت شنا از س��احل دریایی که معيار و ضوابط بهداشتی آن به 
س��ختی قابل پذیرش4 می باشد استفاده می کنند ، عالئم اختالالت گوارشی زیادتری نسبت به ساحل 

دریای نسبتا” غير آلوده5  از خود نشان می دهند.
مطالعات نش��ان داده اس��ت که در pH معادل 4/7 تا 8/78، آکانتامبا6 که ی��ک آميب دیگر آزادزی 
 PAM می باش��د غالب��أ موجب عفونت تحت حاد مزمن ش��ده از ش��دت کمتری در مقام مقایس��ه با
برخوردار است و ممكن است از طریق یک ضایعه پوستی وارد بدن انسان گردد، و لذا گردش مجدد 
دائمی، صافی، وجود کلر آزاد باقيمانده حداقل 3 ميلی گرم در ليتر در چنين شناگاه های طبيعی توصيه 
شده است در غير اینصورت اقدامات الزم در جهت ممانعت از ورود فاضالب، سيالب و زه آب های 
کش��اورزی بایس��تی بعمل آید و هرگونه ترك و ش��كاف که می تواند محل مناسب جهت جایگزین 
شدن کيست آميب بوده و مانع از دسترسی کلر به آن گردد، بایستی با ترميم نمودن از بين برده شوند. 
 pH الزم به ذکر است که کيست ناگلریا7 ظرف مدت 10 دقيقه به وسيله 4 ميلی گرم در ليتر کلر آزاد
2/7 الی3/7 و در 25 درجه سانتيگراد بوسيله 2 ميلی گرم در ليتر در زمان 20 دقيقه غيرفعال می گردد. 
1- Shigella sonnei
2- Norwalk virus
3- Median Coli form Density
4- Barely acceptable 
5- Relatively Unpolluted
6- Acanthamoeba
7- Naegleria Cysts 
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کيس��ت ناگلریا به حالت معلق، در آب با حرارت 56 درجه  س��انتی گراد، قدرت حياتی خود را حفظ 
می کند. برای بررسي استخرهای شنا و شناگاه هاي طبيعي از نتایج سه نوع آزمایش و مطالعه مي توان 

بهره  برداري نمود که عبارت هستند از:
1- آزمایش هاي شيميایي: نتایج آزمایش هاي شيميائي آب شناگاه ها از نقطه نظر تعيين عناصر و مواد 
محلول در آن در طول س��ال یا فصول بهره برداري صورت می گيرد که بررس��ي این نتایج کمک پر 
ارزش��ي به درك تغييرات حاصل در آب دریا مي کند، این آزمایش مخصوصاً از نظر فاضالب هاي 

صنعتي و مواد شيميائي مورد استفاده در صنایع ارزش فراوان دارد.
2- آزمایش هاي باکتریولژیكي: آزمایش هاي باکتریولوژي و نتایج به دست آمده از آن در تمام سال 
و یا در هنگام بهره برداري اب دریا، ميزان و نوع آلودگي در زمان ها و فصول مختلف مي شود و در 
نتيجه تعيين کيفيت ميكربي آب و تطبيق آن با استانداردهاي وضع شده از نظر بهره برداري از شناگاه 

کمال اهميت را دارد.
3- مطالعه و بررس��ي بهداشتي منابع آلودگي آب: بررسي و تحقيق پيرامون منابع آلودگي آب پالژها 
و ش��ناگاه ها و جمع آوري اطالعات به دس��ت آمده و تجزیه و تحليل و نتيجه گيري از آن امري الزم 
است. زیرا بدون این بررسي نمي توان درباره پالژ یا شناگاه اظهار نظر صریح کرد مگر این که شناگاه 
یا پالژ از منبع واحد شناخته شده اي تغذیه شود که هيچ آلودگي نداشته باشد. اما در مورد رودخانه ها 
و دریاها که به طریق مختلف آلوده مي گردند بررس��ي و مطالعه منابع آلوده کننده و ش��ناخت وضع و 

کيفيت آلودگي ضرورت دارد.

46-1- گندزدائی آب شناگاه ها
هنگام��ي که نتایج آزمایش ه��اي باکتریولوژیكي آب دریا در محل پالژ از نظر بهداش��تي قابل قبول 
نباش��د نش��ان آن اس��ت که  ش��نا در چنين آبي خالي از خطر بيماري زائي نخواهد بود بنابراین باید از 
راه هاي اساسي و عملي براي رفع آلودگي استفاده نمود. در صورتي که آلودگي در نتيجه ورود بيش 
از اندازه فاضالب به دریا باشد کم کردن آلودگي از طریق تصفيه فاضالب و گندزدایی پس آب آن 
امكان پذیر اس��ت. اگر این کار عملي نباشد باید ش��نا کردن در چنين شناگاهي را ممنوع ساخت. در 
زمينه گندزدائی ش��ناگاه های وسيع تاکنون اقدامات متنوع و گوناگونی در نقاط مختلف دنيا صورت 
گرفت��ه و روز ب��ه روز روش های جدی��د نيز متداول می گردد ولی چون از بي��ن بردن کامل آلودگی 
در حجم های زیاد آب با امكانات موجود عملی نيس��ت. لذا منظور از گندزدائی اینگونه ش��ناگاه ها و 
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پالژها کاهش دادن مقدار آلودگی آب دریا اس��ت. بنابراین اس��تفاده از مواد گندزدا وسيله محافظتی 
برای شناگران در مقابل آلودگی ها محسوب می شود. درنقاطي از شناگاه ها که به سبب دور افتادگي 
از مس��ير امواج و جریان هاي عادي دریائي آب کمتر مخلوط و زیرورو مي ش��ود و اکسيژن کمتري 
از هواي مجاور مي گيرد. آلودگي به علت تراکم بيش��تر است. با بررسي هاي دقيق بهداشتي مي توان 
برنام��ه گندزدای��ی نمودن را به نحوي طرح ری��زي کرد که با توجه به کليه جه��ات مؤثر واقع گردد.

گندزدائی آب، شناگاه های طبيعی با گاز کلر و نمک های آن )هيپوکلریت سدیم و کلسيم( صورت 
می گيرد. برای گندزدا یي آب دریا روش های مختلفی وجود دارد که مهمترین آنها عبارتند از:

1- پخش محلول کلر بر روی آب ش��ناگاه ها: در ای��ن روش محلول کلر که به غلظت های 10 تا 14 
درصد تهيه ش��ده به وسيله قایق های موتوری یا پاروئی بر روی آب دریا )در محدوده شناگاه( پاشيده 
می شود.گندزدائي حجم بزرگي از آب بوسيله »کلر با قایق« بطور موفقيت آميز در بعضي موارد انجام 
گرفته است. روش کار با قایق، عبارت است از یک قایق که همچنان روي آب حرکت مي کند از آن 

گاز کلر بداخل آب فرستاده مي شود.
2- لوله کشی زیر آبی و تزریق محلول کلر: در این طریقه شبكه لوله کشی وسيعی در زیر آب شناگاه 
ایج��اد م��ی کنند و محلول کلر را در این ش��بكه  به  جریان انداخته و در نقاط تعيين ش��ده از زیر آب 
کلر را به آب دریا تزریق می کنند  برای  به  جریان انداختن این سيس��تم احتياج به گردش مجدد آب 

می باشد که به وسيله پمپ های قوی امكان پذیر است.
 مناطق بزرگي باندازه چندین ایكر )ایكر برابر است با 4046٫85642 متر مربع( جهت شنا با سيستم لوله 
در کف قرار داده شده است توسط محلول کلر و یا با آب کلر دار گند زدائي شده است. در حقيقت 
این سيس��تم بصورت یک شبكه گردش مجدد آب اس��ت، گندزدائي شناگاه ها نه فقط به پاکي آب 

بلكه همچنين به مقدار آب موجود و جابجایی آن بوسيله عمل امواج آب بستگي دارد.
3- لوله کش��ی زیر آبی و تزریق کلر از گاز کلر: این روش ش��بيه طریقه دوم است با این اختالف که 
به جای محلول کلر از گاز کلر اس��تفاده می ش��ود .و از شبكه لوله کشي زیر آب گاز کلر را در نقاط 

تعيين شده وارد آب دریا مي کنند.
تاثير افزودن کلر را به آب شناگاه مي توان از زالل شدن و شفافيت آب و نيز از نحوه ظهور یا معدوم 
ش��دن الک ها وس��نجش کلر باقي مان��ده در آب تعيين نمود.ميزان کلر مازاد ی��ا باقي مانده و در آب 
ش��ناگاه هاي محدود را مي توان بين 0/3 تا 0/6 ميلي گرم در ليتر نگاه داش��ت. در صورت وجود کلر 

در آب جلبک ها قادر به رشد و نمو نخواهند بود.
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4- یک روش در گندزدائی متناوب به وس��يله هيپوکلریت عبارت اس��ت از س��نگين نمودن کيسه به 
اندازه کافی به طوری که کلر در اعماق آب آزاد ش��ود. کيس��ه باید درتمام قسمت های نزدیک کف 
ش��ناگاه هاي طبيعي حرکت داده ش��ود تا به خوبی در آب منتشر شود. در انتشار عمودی کلر می توان 
اميدوار بود که به طور طبيعی انجام پذیرد. کلر مایع معموالً در دستگاه های گردش مجدد آب به کار 

می رود ، کلر مایع در واقع همان گاز کلر است که در استوانه ای تحت فشار می باشد.

46-2- تامین آب آشامیدني در شناگاه هاي طبیعي
تامين آب آشاميدني سالم براي شناگاه ها از لحاظ حفظ عموم وجلوگيري از بروز و انتشار بيماری ها 
حائز کمال اهميت اس��ت. براي تهيه وتامين آب س��الم مورد نياز پالژ یا شناگاه اقدامات زیر ضروري 

است.
1- لوله کشي آب پاك از شبكه لوله کشي شهر، مسئوالن مربوط موظف هستند آب لوله کشي به هر 
ميزان که مورد نياز باشد در اختيار اماکن عمومي پالژها قرار داده و در طول مسير پالژ اقدام به نصب 

شير برداشت عمومي نمایند.
2- در صورتي که آب لوله کشي دردسترس نباشد. و از سایر آب هاي سطحي یا زیرزميني یا شيرین 
کردن آب دریا براي تامين آب آش��اميدني شناگاه اس��تفاده مي شود باید کليه شرایط فني و بهداشتي 
اعم از لوله کش��ي، تصفيه و گندزدایی  نمودن آب مخازن ذخيره رعایت گردد. و کيفيت آب مورد 

تایيد مقامات بهداشتي باشد.
در ش��ناگاه هاي بزرگ که عده بس��يار زیادي از مردم در فصول مناسب از آنها استفاده مي کنند بهتر 
است مسئوليت لوله کشي پالژ و آب رساني را دولت یا مؤسسات خصوصي مطمئن عهده دار شوند.

3- اگ��ر اماکن عمومي به طور اختصاص��ي از منابع آب زیرزميني مانند چاه اس��تفاده مي کنند باید 
مس��ائل بهداشتي مربوط به سالم س��ازي منابع آب- نصب تلمبه یا پمپ- ایجاد مخازن- گندزدایی 
ولوله کش��ي داخل س��اختمان را مراعات کنند. و کيفيت آب مورد تایيد مقامات بهداش��تي باش��د. 
مس��ئوالن بهداش��ت محل باید به طور مرتب کلر باقيمانده در آب مورد شرب یا مصارف شستشو و 
اس��تحمام را اندازه گيري ودر ص��ورت لزوم براي تعيين کيفيت ش��يميائي آب از آن نمونه برداري 
و آزمایش نمایند. به طور کلي آبي که در ش��ناگاه به مصرف آش��اميدن یا شستش��وي بدن، البسه و 
ظروف ميوه و سبزي مي رسد باید عاري از هر گونه آلودگي بوده و به حد کافي در اختيار مصرف 

کنن��ده     ق��رار گي��رد.  
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46-3 - دفع فاضالب شناگاه های طبیعي
 یكي از مس��ائل مهم بهداشتي شناگاه ها دفع صحيح فاضالب تاسيسات آن است. این فاضالب ها 
به هيچ صورت نباید دریا و محيط زیس��ت را آلوده س��ازند. بعضي از مس��ئوالن ش��ناگاه ها تصور 
م��ي کنند ب��ا حفر چاه ج��اذب و ریختن فاضالب در آن مس��ئله دفع فاضالب حل مي ش��ود البته 
در نقاطي که س��طح آب زیر زميني خيلي باال اس��ت با رعایت ش��رایط بهداش��تي دفع فاضالب به 
این طریق قابل قبول اس��ت ولي در بس��تر رودخانه یا س��واحل دریا که س��طح آب هاي زیرزميني 
خيلي باال اس��ت رعایت شرایط بهداش��تي و احداث چاه جاذب مقدور نيست و سبب آلوده شدن 
س��فره آب هاي زیر زميني مي گردد. ریختن فاضالب به رودخانه، دریا و دریاچه س��بب آلودگي 
آب و انتش��ار بيماري ها مي گردد. دفع فاضالب در ش��ناگاه ها احتياج به بررس��ي کامل بهداشتي 
و ش��ناخت محي��ط دارد و براي ب��ي خطر کردن محيط ش��ناگاه از عوامل آل��وده کننده فاضالب 

اقدامات زیر ضروري اس��ت.
1- در صورتي که ش��ناگاه در نزدیكي شهري قرار دارد که داراي سيستم جمع آوري و دفع فاضالب 

است اتصال گندآب رو هاي شناگاه به شبكه فاضالب شهر ضرورت دارد.  
2- در صورتي که ش��ناگاه یا پالژ در کنار ش��هر نباش��د یا شهر فاقد سيس��تم دفع فاضالب باشد 
اماکن عمومي ش��ناگاه باید بر حس��ب موقعيت و ظرفيت خود اختصاصاً مبادرت به ایجاد سيستم 
جم��ع آوري و دفع فاضالب نمایند. به نحوي که آب هاي زیر زميني آلوده نش��وند بهتر اس��ت 
ک��ه احداث سيس��تم جم��ع آوري و دفع فاضالب با نظر مهندس��ان و مس��ئوالن بهداش��ت محل 

انجام ش��ود.
3- توالت ها و دستشوئي هاي عمومي زنانه و مردانه باید با رعایت شرایط بهداشتي و مجهز به آب لوله 
کش��ي و سيستم دفع فاضالب در طول ساحل ساخته ش��وند این تاسيسات باید در نقاط مرتفع احداث 

شوند. و افراد مسئولي براي نظافت و نگاه داري آن ها تعيين شود.
4- در طراح��ی خطوط فاضالب باید حوزه سيس��تم فاضالب و کانال هاي گند آب ، طوري س��اخته 

شوند که کوالك یا جزر و مد دریا و باران وارد کانال ها نشده وفاضالب را به دریا جریان ندهد. 
5- در صورت نصب دس��تگاه تصفيه فاضالب در ش��ناگاه مي توان از پس��اب آن براي آبياري مناطق 

درخت کاري شده استفاده نمود.
6- ب��راي جلوگيري از آلودگي محيط ش��ناگاه و تعيين مناس��ب ترین روش ب��راي تامين آب یا دفع 

فاضالب الزم است که قبل از اجراي هر طرحي نظر و تایيدیه مقامات بهداشتي مورد نياز است. 
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46-4- دفع زباله در شناگاه هاي طبیعي 
یكي از راه هاي بسيار معمول آلوده کردن آب شناگاه ها ، عدم رعایت اصول بهداشت در جمع آوري 
و دفع زباله به وس��يله اس��تفاده کنندگان از ش��ناگاها و صاحبان اماکن عمومي و پالژداران مي باش��د. 
ریختن زباله درگوش��ه و کنار ش��ناگاه و یا تلمبار کردن در گوش��ه پالژ به طور سرباز و یا دفن آن به 
طریق غير بهداش��تي در زیر ش��ن هاي ساحل و در عمق کم س��بب آلودگي آب دریا و محيط شناگاه 
شده و تخمير مواد الي توليد عفونت مي نماید و دریا و ساحل را که باید محيط سالمي براي استراحت 
و گردش باشد تبدیل به محل ناسالم و خطرناکي از نظر بروز و انتشار بيماري مي کند. عواملي که در 

ایجاد چنين وضعي دخالت دارند عبارتند از:
1- عدم وجود زباله دان دردار در پالژها به تعداد کافي و در فواصل مناسب.

2- عدم همكاري پالژداران و متصدیان اماکن عمومي شناگاه در امر جمع آوري ودفع زباله به طریق 
بهداشتي.

3- عدم همكاري مسافران و استفاده کننندگان از پالژ درحفظ نظافت.
4-  عدم آش��نائي افراد اعم از مس��افر یا متصدی��ان اماکن عمومي از خطري که از ناحيه انتش��ار زباله 
سالمت آنان را تهدید مي نماید) نقشي که پراکندن زباله در ازدیاد حشرات به خصوص مگس دارد( 
س��بب مي ش��ود که همگان با ریختن زباله در گوشه و کنار شناگاه اقدام نمایند.در راستا  براي رسيدن 

به این هدف یعنی سالم سازی محيط شناگاه ها  باید اقدامات زیر عملي شود.
1- تهي��ه زباله دان دردار بهداش��تي به تعداد کافي در کليه اماکن پ��الژ و  قرار دادن زباله دان با فاصله 

مناسب در طول مسير پالژ.
2- تعيين ماموران کافي جهت جمع آوري زباله هاي جمع شده.

3- دفع صحيح و بهداش��تي زباله هاي جمع آوري ش��ده: جمع آوری زباله از ش��ناگاه باید به وس��يله 
ماش��ين هاي مخصوص وسرپوشيده انجام ش��ود و براي دفع آن مي توان از سوزانيدن یا دفن زباله ویا 

همراه با زباله هاي شهري  به طریق بهداشتي اقدام نمود.
4- موظف کردن مردم اعم از مسافر یاصاحبان اماکن عمومي به حفظ نظافت محيط از طریق آموزش 
به کارکنان پالژها، پخش پوس��تر یا نش��ریات بهداش��تي ، نصب تابلوهاي اعالنات براي آش��نا نمودن 

مسافران با زیان هاي ناشي از انتشار زباله در محيط شناگاه.
5- پاك سازي محيط شناگاه از آشغال و زباله به منظور جلوگيري از آلودگي آب دریا،
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46-6- موارد بروز آلودگی در شنا گاه ها
o امكان نشت آب و فاضالب به استخرهای طبيعی و چاله حوض ها 

o   وجود وسائل برنده از قبيل تيغ گياهان، شيشه، شاخه گياهان، سنگ و قالب ماهيگيری
o  بيماری ها و آسيب های چشمی 

o  عفونت های قارچی ناشی از اصابت تيغ و شاخه درختان به چشم
o  آسيب های چشمی بر اثر گزش و نيز توکسين حاصله از سم مارهای آبی و ماهی ها 

o  عوارض غيرمس��تقيم چش��می ناش��ی از ورود انگل ها به داخل بدن از قبيل زردی اسكلرا به علت 
یرقان ایجاد ش��ده به دنبال آلودگی به انگل شيستوزوماهماتوبيوم و یا رنگ پریدگی مخاط ملتحمه به 

دنبال آلودگی به انگل پيوك
o  ورود بيش از حد فلزات سنگين به دنبال نشت فاضالبها به داخل استخرها و ورود آنها به داخل بدن 

ایجاد عوارض عمومی و چشمی از جمله تورم اعصاب مغزی و چشمی را می نماید.

46-6- پايش آب شناگاه ها 
اس��تفاده از ش��ناگاه ه��ای طبيع��ی و آب هاي س��احلي دریایي در ص��ورت آلوده بودن قادر اس��ت 
ميكروارگانيسم هاي بيماري زا را به انسان انتقال دهد. این مسئله همواره نگراني هایي را در خصوص 
استفاده افراد از آب هاي ساحلي بمنظور شنا و دیگر مصارف تفریحي در پي داشته است بر این اساس 
بای��د ش��ناگاه ها را پایش نمود و از ب��روز آلودگي ميكروبي در محيط ه��اي تفریحي آبي جلوگيري 
کرد. نتایج  پایش های بعمل آمده  مس��ئولين را نس��بت به ضرورت اعمال اقدامات فوري براي تامين 
س��المت همگاني و کاهش مخاطرات آگاه مي کند یا مش��خص می کند که چه معيارهای کنترلی را 
در آینده باید مد نظر قرار دهند تا از بروز مخاطرات کاسته شود. کيفيت آب شناگاه ها را مي توان با 
بكار گيري مجموعه اي از بازرس��ی های بهداشتی و کنترل کيفيت ميكروبی آب به خوبي سامان داد. 
اهداف و موضوعات اساس��ي برنامه پایش آلودگي ميكروبي آب هاي س��احلي و شناگاهي دریایي به 

صورت ذیل مي باشد.

46-6-1- بازرسي هاي محیطي
براین اس��اس اطالعات موجود در خصوص ش��ناگاه شامل: نقش��ه و موقعيت آن، تعيين  محل، زمان و 
ميزان ورود فاضالب ها، پس��اب ها و س��يالب ها به ش��ناگاه ها و وضعيت بهداشتي آنها، جمع آوری 
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گردیده و با بازرس��ی های محيطی از محل اطالعات موجود تكميل و تائيد می گردد. در صورتی که 
اطالعاتی وجود ندارد با بازرسی های محيطی اطالعات جمع آوری شود.

46-6-2- تعیین شاخص میکروبي و روش هاي پايش آن
شاخص های ميكروبی که برای پایش آلودگی شناگاه ها در نظر گرفته می شود باید داری خصوصيات 

زیر باشد:
1 - ارگانيسم براي همه انواع آب مناسب باشد. 

2- ارگانيسم مورد نظر باید هر جا که پاتوژن ها وجود دارند، قابل جداسازي باشد. 
3- زمان بقاي ارگانيسم باید از زمان بقاي ارگانيسم هاي پاتوژن مقاوم بيشتر باشد.  

4  - به راحتی قابل جداسازی و تشخيص باشد و روش استاندارد برای جداسازی و تشخيص آن وجود 
داشته باشد.

5 - روش انجام آزمایش کم هزینه و قابل دسترس باشد. 
ميكروارگانيس��م های ش��اخص ش��امل آنتروکوك های رود ه ای، اشرش��ياکلي، کليفرم گرماپای، 
س��المونال، انتروویروس ها می باش��ند که از ميان این ارگانيس��م ها تنها انتروک��وك روده ای دارای 
خصوصيات فوق می باش��د و برای پایش ش��ناگاه ها از آن استفاده می شود. چون استرپتوکوك هاي 
مدفوعي در روده انسان و حيوانات زندگي مي کنند. بنابراین مي توانند شاخص خوبي براي تشخيص 
آلودگي باش��ند. اس��ترپتوکوك هاي مدفوعي به ن��درت در آب آلوده تكثير مي یاب��د و پایدارتر از 
اشریش��ياکلي و باکتریه��اي کليفرم اس��ت. جدول 16 نش��ان دهنده حداکثر ميزان توصيه ش��ده برای 

آب های شناگاه های ساحلی و تفریحی می باشد: 

  100mlميانگين تعد�� ��   شاخص

  ≥40  �نتر�كو� ���� ��

جدول 16: رهنمود باکتریولوژي آب شناگاه های ساحلی و تفریحی
 )رهنمود سازمان جهانی بهداشت  (

  100mlميانگين تعد�� ��   شاخص

  ≥40  �نتر�كو� ���� ��
46-6-3- تناوب نمونه برداري

تعداد نمونه و نيز تناوب نمونه برداری به منظور تعيين غلظت ميكروارگانيسم های شاخص در شناگاه ها 
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دارای اهميت فراوانی است. تعداد نمونه ها با توجه به کيفيت ميكروبی آب شناگاه ها تعيين می گردد. 
چنانچه کيفيت ميكروبی شناگاه ها دارای نوسان نباشد تعداد نمونه نيز ثابت می باشد در غير اینصورت 
تعداد نمونه ها در طول س��ال تغيير خواهد ک��رد. در جدول 17 زیرحداقل  تناوب نمونه برداری درهر 

فصل نشان داده شده است. 

جدول 17: تناوب نمونه برداری برای شناگاه های ساحلی و تفریحی

∗ در مواقع سيالب، طوفان و حوادث غير مترقبه تعداد نمونه برداری بر حسب ضرورت باید افزایش یابد.

  شاخص  تنا�� نمونه بر����

  �نتر� كو� ���� ��  نمونه �� هر فصل بر�� فصو� شنا 5

  �نتر� كو� ���� ��  فصو�  غير شنانمونه �� هر فصل بر��  3

46-6-4- تغییرات و نوسانات زماني
- فاکتورهاي زماني نمونه برداري )وقت و زمان روز ، تغيير یا نوس��انات روز به روز( نيز هنگام نمونه 
برداری باید در نظر گرفته شود، زیرا بار ميكروبی در ساعات مختلف روز به علت تابش اشعه خورشيد 
متفاوت اس��ت. تحقيقات نش��ان داده است که ميانگين ش��مارش باکتري هاي اشریشياکلي در ساعت 
9 صبح، 23 درصد بيش��تر از ميانگين شمارش آن در ساعت 12 بوده است )بعلت اثرات  ماوراء بنفش 

نور خورشيد(.

46-6-5- نمونه برداری 
· تعیین محل هاي نمونه برداري 

نمون��ه برداری باید بيانگر کيفيت آب در مناطق تفریحی و ش��نا بوده و ب��ا توجه به مناطقی که دارای 
بيشترین تعداد شناگرهس��تند، صورت گيرد. همچنين بایستی محل ورود رواناب ها، تغييرات ناشی از 
جز و مد، تخليه فاضالب یا آلودگی های نقطه ای و غير نقطه ای و ش��دت جریان باد س��احلی نيز مد 

نظر قرار گيرد.
· روش نمونه برداری 

- نمونه برداری از عمق 1/5 – 1 متری آب که نش��ان دهنده بيش��ترین تعداد شناگر و استفاده کننده از 
آب است صورت گيرد.
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- همچنين نمونه برداری از عمقی که قوزك پا را می پوشاند و مختص مناطقی است که توسط بچه ها 
مورد استفاده قرار می گيرد نيز باید صورت گيرد.

- عمق برداشت نمونه: نمونه ها از عمق 30- 20 سانتيمتري سطح آب برداشت می شوند. 
- اس��تفاده از بطري هاي تميز اس��تریل شيش��ه اي یا پلي پروپيلني درب دار با حجم مناس��ب و کافي 

)معموال حجم نيم یا یک ليتري( براي تمامي نمونه ها ضروري است.

· روش آزمايش نمونه ها
برای شناسایی و تشخيص آنتروکوك هاي روده اي)استرپتوکوك های مدفوعی( دو روش استاندارد  

ملی وجود دارد:
1-  روش اول با توجه به  استاندارد ملی شماره 3619  به روش غنی سازی در محيط مایع 

2- روش دوم  با توجه به  استاندارد ملی شماره 3620  به روش صافي غشائي
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پیوست ها

            - فرم بازرسي استخرهاي شنا
            - راهنماي بازرسي استخر هاي شنا

            - فرم ثبت اطالعات ویژگیهاي آب استخر
            - فرم ثبت اطالعات راهبري استخر
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  با��سي �ستخرها� شنا فر�

نا� �ستخر:                        تعد�� پرسنل :                    :           �ستخردير/مفنيمسئو�  

  

  شما�� پر�ند�:                                                            ����:                                               

�: عد� مطابقت با ضو�بط          �   مطابقت با ضو�بط :                 سو�        ���          ���    :   تا�يخ با��يد  

ف
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و
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�
با

  �
�
�
د 

�ي
�
با

  �
�
� 
د

�ي
�
با

  

  ضو�بط

1  

كه �� �ستخر ها �شتغا� ���ند. ���� �يژ� بهد�شت عم�ومي ��  بترتيب�ي   � كليه كا�كناني  ناجيا� غريقمدير��� مربيا�� �يا كليه       

  ��� بهد�شت� ��ما� � �مو�� پزشكي تعيين � �عال� نمو��� گذ��ند� � گو�هينامه معتبر �نر� ��يافت نمو�� �ند�كه ��

2  

����� ك�ا�� بهد�ش�ت � �� س�المت جس�مي كام�ل برخ�و����       �� �س�تخرها� ش�نا    ناجيا� غريق �يا كليه مدير��� متصديا��      

  هستند� 

3  

�� �ستخرها� شنا� �عايت كامل بهد�شت فر�� � نظافت عمومي محل ك�ا� خ�و� ��    غريق ناجيا� �يا كليه مدير��� متصديا��      

  مطابق �ستو��� با��سين بهد�شت مي نمايند�

  �يا مدير�� بر�� هر يك �� شاغلين خو� �ختكن مناسب  � ساير �سايل مو�� نيا� �� محل �ستخر�� تهيه نمو�� �ند�        4

  ��سايل نظافت� شستشو � �ستحما� �ختصاصي مي باشند ������� �ستخرها� شنا  ريقناجيا� غ ��يا كليه مدير��         5

  ������ تجهيز�� ال�� � شر�يط مطلو� مي باشند شنا��ليه �ستخرها�ها�كمكجعبه��تا� �يا        6

  انيا� �� كنتر� مي نمايند��� �ستخرها� شنا �ستعما��  فر��� عرضه � مصر� �خ ناجيا� غريق �يا كليه مدير�� � متصديا��        7

  � شو� مي �ستخر شنا تحت نظا�� يك مسئو� فني با مد�� ��نشگاهي بهد�شت محيط ����� �يا        8

9  

�حد�كثر حج�م �� پ�ا� ���� � ب�ه    ��متصد� �ستخر ����� فر� ها� مخصو� مناسب بر�� ثب�ت ����ن�ه تع�د�� ش�ناگر     �يا      

  ي باشد��ستخر � ��جه حر��� �� � �طر�� �ستخر م

10  

�پا� نمو�� ���ي�ش  �صو� بهد�شتي � مو��� مرتبط با سالمت خانم ها مانند �ستفا�� �� كال� شنا  شر�يط شناگرخانم ها�  �يا      

  �عايت مي نمايند����...

11  

ي�ا�� �  كال� ها� �مو�� بهد�شت � كمك ها� ��ليه �� شر�يط �ضطر��� به منظو� ��تقا� سطح �طالعا� م�دير��� مرب  �يا      

  برگز�� مي شو�� به هنگا� �سيب �يدگي شنا گر�� �ستخركليه كا�كنا� 

  برگز�� مي شو��توجه به مر�حل سني  با � نفر 10 -15تعد�� �فر�� كال� �� (شنا كال� ها� �مو�� �يا        12

  مي گر��� ر��� پوشك ها� ضد �� جلوگي �ستفا�� يا با� شيرخو���� پوشك ��� � � ���� كو�كا� �يا �  13

14  

اظرين يا با��يدكنن�دگا� ب�ا كف�ش � لب�ا� شخص�ي ب�ه محوط�ه        ن �� ���� همر�� (يا تماشاچيا� �� �ستخرها� قهرماني) � �يا

  جد� كر�� ����� � خر�جي �ستخر)شو��(مي  جلوگير� ��خلي �ستخر

  �ست� �� جايگا� مناسب نصب گر�يد� شنا�ستخرها� تابلوها � عالئم هشد�� �يا  15

  شناگر�� �� مايو � كال� شنا� حوله � �مپايي �ختصاصي � تميز�ستفا�� مي كنند� �يا        16

17  

توس�ط م�ديريت    جه�ت �س�تفا�� مش�تر�    �سايلي مانند مايو� حوله� كال�� �مپائي� بيني بند� � بر� � �مث�ا� �نه�ا   �� تو�يع �يا      

  مي شو�� جلوگير��ستخر

18  

مي  جلوگير�  پرتا� مو�� خا�جي بد�خل ���  �� خو����ئي �� هر نو� ظر��� به محوطه �ستخر � �� ����� مو�� غذ �يا      

  �گر��

19  

د�� ك�افي )� نگه�د���   �يا �باله توليد� همو��� بطريقه كامال� بهد�شتي جمع ����(�باله ��� ��پوشد�� با كيس�ه �بال�ه ب�ه  تع�          

  � �فع مي  شو�� موقت� حمل 

  �شو�مي  جلوگير�مو� � ساير حيو�نا�  �� ��خل � محوطه �ستخر  �ساير حشر��� سگ� گربه  �� پشه مگس ������ �يا        20
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21  

جلو گي�ر� م�ي   محل شنا �ي�ا محوط�ه ��خل�ي �س�تخر     به حيو�� �� �����يا �� صو�� �جو� سگ نگهبا� �� محوطه �ستخر �

  � شو�

22  

قب�ل �� �ج�ر� ب�ه تص�ويب مقام�ا� مس�ئو�       �ه منظو� �نطبا� با مو��ين بهد�ش�تي  ساختمانها� �ستخر ب ها � قسمت �يا نقشه كليه

  بهد�شتي �سيد� �ست�

  باشد�مي  ����� شر�يط مطلو� مطابق با ضو�بط ����� بهد�شت� ��ما� � �مو�� پزشكي غذ�سر�محليابوفه �يا        23

  كر�يد� �ست�نصبر�ستخ�طر�����سا��سترسيبا��يگا�تلفنيك �ستگا�  �يا        24

  مي نمايند�  �ستفا�� �� كنا� �ستخر �� �مپايي �حتما� �بتال به قا�� پا� نيز �گيل كف پاشناگر�� بر�� جلوگير� ��  �يا        25

26  

 گي�� جنس قابل شستشو � ب�د�� لغزن�د   صا�� مسطح� بد�� تر� خو��گي� شكا� �ساختما� �ستخر  كف پو� ها� �يا      

  ط مطلو� مي باشد�مطابق با شر�ي� 

  � مطابق با شر�يط مطلو� مي باشد� صا�� بد�� تر� خو��گي � تميز �ستخر شنا�ها�سالنسقف �يا        27

28  

كمدها� لبا� قف�ل  نفر شناگر ( 75ساختما� �ختكن ����� �بعا�� متناسب با ظرفيت �ستخر � تعد�� مر�جعين � به ���� هر  �يا

  �ست�يك عد� طر�حي گر�يد� ���) 

29  

متر تا  5/1�يو�� مشر� به �ستخر �� ��تفا�  بو�� � شر�يط مطلو������  ��ستخر � مربيا� نا جيا� غريق�ختكن ��طا� كا�  �يا

  �مي باشد مجهز به �يو�� شيشه �� � يا پنجر� سر�سر�� نز�يك سقف

  � با شر�يط كامال� بهد�شتي �جو� ���� مجهز به �� سر� � گر� يك ��شويينفر شناگر حد�قل  75با��� هر  �يا  30

  با شر�يط كامال� بهد�شتي �جو� ������بسر�كن به تعد��كافي جهت �ستفا�� شناگر��  �يا  31

  �باشدمطابق با شر�يط مطلو� مي  شناگر يك عد�� 40به ���� هر  �جهت �ستفا�� شناگر��مجهز به �� سر� �گر� تو�لت �يا  32

  پرسنل �ستخر مطابق با شر�يط مطلو� مي باشند�غريق �  ا�ناجي ها� بهد�شتي مديريت� �يا سر�يس  33

34  

      
���� حوض�چه ض�د  �بهد�ش�تي ه�ا� سر�يس��خر��همچنين �شناگر�� بعد �� ��� گرفتن � قبل �� ���� به �ستخر  �يا

  �(حوضچه كلر) مي شوند عفوني

  �نسبت به حشر�� � جوندگا� مي باشدصالح مقا�� � غير قابل نفو�  �يا �يو�� ساختما� �� كف تا سقف �� م        35

  � مطابق با شر�يط مطلو� مي باشد��يو��� �ستخر� بد�� تر� خو��گي � غيرقابل نفو�  � قابل شستشو  �يا        36

37        
  شد� �ست �. پوشيد�صا�كامال��مقا��مصالح�ستخر باكاسه��خليسطو�كا��نا���يا 

  مي باشد������ شيب ماليمي  كف �ستخر �يا        38

  �كم عمق قر�� ����محل��شنا�ستخربهشناگر������� �يا  39

40  

س�طح  ب�ر ش�د� �يجا�ها�كف�معلق�جسا�مد��������ستخر جهت جمعكاسه��خليسطو�سر�يزها�سيستم �يا      

  مطابق با شر�يط مطلو� مي باشد��� 

  مطابق با �ستاند��� مي باشد�شناگرهرمربع بر��متر3فيت �ستخر حد����ظر �يا        41

42  

 15 قطربه (Secchi disc)سفيد��نگ سيا�بهصفحة گر�يك���ستخر��شفافيت تشخيصبر��  �يا      

  �شو�مي�ستفا��سانتيمتر

  باشد�پي پي �� مي ) 1 -3�ستاند���( مطلو� طبق  �ستخر�يا ميز�� كلر باقيماند� ��         43

  مي باشد� 8تا  2/7مطلو� طبق �ستاند���حد��  �ستخر��  pH�يا ميز��         44

  مطلو� طبق �ستاند��� مي باشد � ����� شر�يط�ستخر�يا ��جه حر��� ��         45

46        
  �مي گر����صدكنتر�60تا50محد������ستخرمحوطه��حفظ ��صد�طوبت �يا

  � ����� شر�يط مطلو� مي باشد�مناسب  ���ضعيت تهويه تهويه �ست � سيستم �����ستخر ��يا        47

  �ست �تعد�� �نها متناسب با مساحت �ستخر مي باشد� �يا �ستخر ����� نجا� غريق         48

نيا� �� محل �سايل نجا� غريق �� قبيل چو�� تير�� لوله عصائي شكل� حلقه نجا�� تيو�� طنا� � ساير �سايل مو��  �يا        49

15 سانتیمتر استفاده می شود؟
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  �موجو� �ست �ستخرها

  موجو� مي باشد�حاشيه �ستخرغريق ��منجيا��صندلي�يا        50

  ����� شر�يط مطلو� مي باشد� �ستخر �يا �ستگا� ها� گند���يي � سيستم تصفيه ��        51

52  
  ������ شر�يط مطلو� مي باشد �ستخرسطحهمسر�يزسيستم �يا      

  �غير لغزند� � ����� شر�يط مطلو� مي باشد��ستخرها سكو�يا تخته پر� يا         53

   باشد�مي  گند���ييها�محلو�باشستشوقابلخا�� � سمتبهماليمشيبباحاشيه �ستخر �يا        54

55  

�����  � شد� ساختهتيزها�گوشهيا�شكا�بد���پيوستهصو��به����با�محكمبسيا�مصالح�ستخرها ��لبه �يا      

  شر�يط مطلو� مي باشد �

  مي باشند� � تنظيم �� �ستفا�� نصب�مو متناسب باتعد��ه ب ها �� �ستخرها� شنا �� سالن ��تفا� سنج�ستگا�  �يا        56

  �ند���تالطمنكر�� � �يجا�مر��مناطقها�گوشه��كهطو�� �ست�� �ستخرها������ طر�حي �يا        57

58  

�� جد��� �� جنس  مقا��� سالم � بد�� ت�ر� خ�و��گي � �ن�گ ��گ�ي �     شنا� �ستخر ها�سالن��نجر� هاپ���ها �يا      

  قابل شستشو مي باشد�

  ق با شر�يط مطلو� مي باشد�ب�� ��هر�� سرسر�� �ختكن� تو�لت� �ستشوئي � حما� ها  مطا ��شنايي �ستخرهاسيستم �يا        59

  مي باشد� خو�كا� جريا�كنند�قطعسيستمخر ����� يك��شنايي �� �ستسيستم  �يا        60

  �مي شوند �ستگا� ها � لو��� ���شي به طو� ����نه نظافت � گند���يي   �يا        61

  � مطابق با شر�يط مطلو� مي باشد�يافته �متد���ستخرطو�تما�شنا�� ��ها�طنا� �يا        62

63  

كف��مكشيخر�جيبا��تخليه�صليسيستم��حد�قل � با ر�يط مطلو�مطابق با ش ها� �� �ستخرخر�جي �يا      

   � �ست�شدكا�گذ�شتهمترسانتي90فاصلهبا حد�قل�نقا�ترينعميق����ستخر

  �باشد مي � مطابق با شر�يط مطلو� �� شكم �يو�� ساخته �ستخرها�پلكا��نر�با� �يا        64

65  
  �ق با شر�يط مطلو� مي باشدمطاب��� ها� �ستخر  �يا      

  �شر�يط مطلو� مي باشدمقا�� � مطابق با �طوبت�شيمياييمو��بر�برمصالح جا�� سر�صد��� �ستخرها���يا        66

؟� مطابق با شر�يط مطلو� مي باشدمجا�� ���� �� تصفيه شد� �� تما� سطح �ستخر به صو�� يكنو�خت  �يا        67

؟رتب �ستخر� �� جا��هائي كه به كمك مكش كا� مي كنند �ستفا�� مي شو�بر�� شستشو� م �يا        68

؟� مطابق با شر�يط مطلو� مي باشد قانونيمجو�صد�����ستخر پس��بر����بهر� �يا        69

مي شو�� نتايج �نها ثبت ���مايشا� فيزيكي�شيميايي � با كتريولو�يكي به صو�� منظم � ������ �نجا�  �يا        70

71  

بر�� جلوگير� �� حريق � �نفجا� � ساير خطر�� �حتمالي پيش بيني ها� ال�� با توجه به حجم كا� � نو� فعاليت � تعد��  �يا      

�مد� �ست�بعمل  �ستفا�� كنندگا� �� �ستخر 

72  

�� � بطو� منظم طي �ستخر به سيستم ها� چرخش �� (سيركوالسيو�)� �ستگا� فيلتر�سيو� � كلر سنجي مد�� مجهز بو �يا      

با��يدها�  مر�كز بهد�شت پوشش �هند� مو�� با��يد � ���يابي قر�� مي گيرند�

73  

�ند��� مطلو� ���ئه�شكلبهمربو�جزئيا��كربا�ستخرهاكف��يو��حاشيه����برنيا�مو��ها�نشانهكليه �يا      

گر�يد� �ست�

74  

هاسرسر�پايين��يكي�باال��يكي�ستخرناظر��ر�يط مطلو� مي باشد� � ����� ش ���سرسر��ستخرها� �يا

شوند�مستقرمي

  مي باشد�  بهد�شتيكامال� كنندگا��ستفا��بر��خطر�هيچگونهسا� بد��مو��ستخرها� �يا        75

76  

��جه40�جه حر��� باالتر ��هشد�� �هند� جهت �گاهي شناگر�� �� �فز�يش ��بگر� ����� سيستم�ستخرها� �يا      

؟مي باشد  سلسيو�

77  

����خر����ستخربه����هنگا�به��معلوال�خطر�هيچگونه معلوال� طو�� طر�حي شد� كهمخصو��ستخر �يا      

سر�يس ها� بهد�شتي تهديد ننمايد��



81صفحهالزامات، دستورالعمل و رهنمودهای تخصصی مرکز سالمت محیط و کار

تعاريف:
ش�رايط مطل�وب: عبارت اس��ت از ضواب��ط ومعيارهاي ارائه ش��ده  مربوطه در راهنماي بازرس��ي 

استخرهاي شنا 
اس�تاندارد: عبارت از الزامات ومعيارهاي ارائه ش��ده در اس��تاندارد مل��ي 11203: الزامات عمومي 

استخرهاي شنا

؟����� شر�يط مطلو� مي باشد����نگه�تعميرنظر���بو���يمنكامال متحر�كفبا�ستخرها� �يا        78

� مطابق با شر�يط مطلو� مي باشند���ترپلو�ستخرها� �يا        79

؟مطابق با شر�يط مطلو� مي باشند �غو�صيها��ستخر �يا        80

باشند�مي مطابق با شر�يط مطلو�  �ستخر شنا� گر�هي � نمايشي� �يا        81

؟� مطابق با شر�يط مطلو� مي باشد �� سوناصحيح �ستفا�� مقر��� � �حتيا� ال�� جهت  �يا        82

�ستفا�� مي نمايند� صابو� � شامپوبا  ��� �� جهت نظافت شخصي شناگر�� پس �� خاتمه � خر�� �� �ستخر �يا        83

؟�فع فاضال� مطابق با �صو� بهد�شتي مي باشد �يا        84

�جو� ����� �ستخر�� �ضطر���خر�����يكحد�قل �يا        85

  شر�يط مطلو� مي باشد��ستخر ����� تماشاچيا� �� طرفينجايگا� �يا        86

   � ����� شر�يط مطلو� مي باشد�محكمسانتيمترمربع 50*50با حد�قل �بعا� شر��سكوها� �يا        87
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 �� با��ي�دها� ���� ��  �موجو���لين �س�تخر شد� توسط مس�ئو  �نجا� ها� فيزيكي�شيميايي �باكتر يولو�� ��مايش�يا نتايج 

  ����ئه مي شو� به با��سين مر�كز بهد�شت

7 متر طول 13 تا 20 متر ساخته شده است؟
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  با��� بهد�شت محيط
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  ضــوابط

1  
�شتغا� ���ند. موظفند ���� �يژ� بهد�شت عمومي � شنا �ستخرهاكه �� � كليه كا�كناني  ناجيا� غريقمدير��� مربيا�� كليه 

����� بهد�شت� ��ما� � �مو�� پزشكي تعيين � �عال� مي نمايد گذ��ند� � گو�هينامه معتبر �نر� ��يافت  �� بترتيبي كه

  ���ند.

 بهد�شتبايد همگي ����� كا�� موضو� �ين �ئين نامه  شنا ها��ستخر مديريت � يا تصد� � �شتغا� بكا� �� هر يك ��   2

  بو�� � �� سالمت كامل برخو���� باشند. 

معتبر �� محل  بهد�شت�ين �ئين نامه مي باشند موظفند كا��  1� �شخاصي كه مشمو� ما��غريق  ا�ناجي متصديا��  كليه  3

  كا� خو� ��شته � هنگا� مر�جعه با��سين بهد�شت ���ئه نمايند.

حفظ لبا� �  كليه متصديا� موضو� �ين �ئين نامه موظفند بر�� هر يك �� شاغلين خو� جايگا� محفو� � مناسبي بمنظو�  4

  ساير �سايل �� محل تهيه نمايند.

�شخا� موضو� �ين �ئين نامه موظف به ��شتن كليه �سايل نظافت�شستشو � �ختصاصي مي  غريق � ا�ناجيكليه متصديا��  5

  باشد.

6  

  به شر� �ير باشند:  لو��� � تجهيز�� ضر���بايد �����  شنا��ليه �ستخرها�ها�كمكجعبه��تا�

تجهيز�تي نظير تخت� كپسو� �كسيژ�  تخرها� شنا بايد ����� يك �تا� مر�قبت ها� �يژ� ��ضطر��� مجهز بهكليه �س

  � �تل �..... باشد. CPR�تجهيز�� ��� ماسك مخصو�       

  �تا� كمك ها� ��ليه بايد �� �طر�� �ستخر قر�� گرفته � �سترسي به �� �سا� باشد.

 باند��� گا� �ستريل� قيچي� محلو� ضد عفوني كنند�� جهيز�� ضر��� شامل:ها� ��ليه حا�� لو��� �ت جعبه كمك

  �� محل مناسب قر�� گير�. فشا�سنجو....باشد �

  طر�حي �ستخر بايد به گونه �� باشد كه خر�� بر�نكا�� به ��حتي ��� حد �قل �ما� ممكن �نجا� شو�. 

�شخا� مشمو� �ين �ئين نامه �� حين �ستفا�� غريق �  ا�ناجي توسط كليه متصديا�� ���ستعما�  �خانيا� �همچنين  عرضه  7

  �� محوطه �ستخر ممنو� �ست.

بهد�شت محيط كه �مو�� ها� ال�� �� �� �مينه بهد�شت يك مسئو� فني با مد�� ��نشگاهي�ستخر شنا تحت نظا��   8

  �ستخر گذ��ند� � ����� �طالعا� كافي �� �ين �مينه باشد ����� شو�.

� �يژگيها� �� �ستخر مطابق با جد�� پيوست باشدكه �طالعا� مو��  فر� ثبت �طالعا� بايد �����  �ستخر ����� متصد�  9

  .نيا� �ند��� گير� شد� �� �� �� يا����شت نمايد

� ��� طو� مد� شنا �� كال�عايت نمايند�صو� بهد�شتي � مو��� مرتبط با سالمت خانم هابايد شر�يط  شناگرخانم ها�   10

  مخصو� شنا �ستفا�� نمايند.

11  
رگز��� كال� ها� �مو�� بهد�شت � كمك ها� ��ليه �� شر�يط �ضطر��� به منظو� ��تقا� سطح �طالعا� مدير��� ب

صو��  مربيا� � كليه كا�كنا� مكا� ���شي  �� مو�جه با �سيب �يدگي ���شكا��� � يا ساير كا�كنا� مكا� ���شي

  گير�.

  .نفر بيشتر باشد 10 - 15بر طبق �صو� �يمني نبايد تعد�� �فر�� كال� �� باشد �  سنيگر�� وجه به مر�حل تبا  شنا�مو��   12

  شو�. � شيرخو���� پوشك ��� � �� صو�� لز�� �ستفا�� �� پوشك ها� ضد �� جلوگير�تا حد �مكا� �� ���� كو�كا�  13

14  
ناظرين يا با��يدكنندگا� با كفش � لبا� شخصي به محوطه ��خلي  �� ���� همر�� (يا تماشاچيا� �� �ستخرها� قهرماني) �

  .جد� باشد ����� � خر�جي �نا� �� شناگر��  بعمل �يد � جلوگير��ستخر 

15  

تابلوها �عالئم هشد���� �ستخرها� شنا حا�� �خطا� � پيا� ها� �مو�شي باشد � �� نقا� مختلف �ستخر( ��هر�� ������ 

بايد �����  �هند� �ستخرهشد��ها��طالعاتي � تابلوبر�شو��  گر��تو�لت ها � محوطه) نصب�ختكن ها � ��� ها � 

  شر�يط �ير باشد:

�مكانا��تجهيز���سايل�كنندگا� ���ستفا��شناگر���ختيا������طالعاتيبر�شو�يكبايد�ستخرناظر��•

�هد.قر��شنا�ستخر

راهن��ماي بازرسي است�خرهاي شنا
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يا�تختهنظيرخاصيتجهيز��نز�يكي���مكانا���سايل��ستفا���نحو�بهمربو��هند�هشد��نكا�•

گر��.نصب.... ��بگر�حوضچه�سرسر�شيرجه�سكو�

 90 ×60حد�قلبا)CPR��خو�ست ����يمني � نيزها��هند�(��هنماييهشد��تابلوبايد�ستخرمحوطه��•

باشد.��شته�جو�مترسانتي

 .عبو� نماييدكلرحوضچه��حتما�بهد�شتيها�سر�يس���ستفا����پس�خر�ستبه����هنگا�به•

با����نيز �نا��تنفسيمشكال�باال��خوفشا�������فر���عر�قيقلبيها�بيما�������مسن�فر������•

باشد.�بگر�حوضچه������ستخركه��صو�تي.�ستممنو��بگر�ها�حوضچهبه

  .�ستخرمديريتصالحديدبهو���م� ساير•

16  
�مپايي مجز�� �ختصاصي � تميز(جلوگير� �� �ستفا�� �� �سايل به طو� مشتر�)�ستفا��  حوله� شناگر�� �� مايو�كال� شنا�

  كنند.

17  
  منو� متو�يع � �ستفا�� �� �سايلي مانند مايو� حوله� كال�� �مپائي� بيني بند� تيغ� بر� � �مثا� �نها بصو�� مشتر� 

  مي باشد. �ستخرمتصد�  يا � مسئوليت �� متوجه مدير � مي باشد 

18  
� سيگا� كشيد� �� � �شاميد� خو����� بر�� مو�� غذ�ئي �� ظر�� مختلف(�� هر نو�)به محوطه �ستخر �كيد� ممنو� � 

  شو�. ) جلوگير�پرتا� مو�� خا�جي بد�خل ��(محوطه �ستخر

19  
توليد� �� همو��� بطريقه كامال� بهد�شتي جمع ����(�باله ��� �ستاند��� � تعد�� كافي)�  كليه مر�كز شنا موظفند �باله

  نگهد��� موقت� حمل � نقل � �فع نمايند بطو�يكه �قد�ما� �نها مو�� تائيد مقاما� بهد�شتي باشد.

�يد� شوند. محوطه �ستخر� مگس� پشه � ساير حشر��� سگ� گربه � مو� � ساير حيو�نا� بهيچ �جه نبايد �� ��خل   20

21  
�� ��تبا� � تما�   �ستخرها� مشابه� مشر�� بر �ينكه به هيچ �جه با محل  � محلشنا�جو� سگ نگهبا� �� كليه مر�كز 

  نباشد بالمانع �ست.

22  
قاما� مسئو� به منظو� �نطبا� با مو��ين بهد�شتي قبل �� �جر� بايد به تصويب م  �ستخرها�  ساختما� ها � قسمت نقشه كليه

  برسد.

23  
ال�� �� �����  بهد�شت ��ما� ها�تاييديه������بو��جد��ستخرمحوطه��كاملطو�بهبايد  غذ�سر�محليابوفه 

  ��مو�� پزشكي باشد.

  باشد.نصب�ستخر�طر����بايد�سا��سترسيبا��يگا�تلفنيك  24

  شو�. �حتما� �بتال به قا�� پا � نيز �گيل كف پا �ستفا��� جلوگير� �� بر��� كنا� �ستخر شخصي �� �مپايي ها�  25

26  
� ����� شيب مناسب بطر� بد�� لغزندگي �شكا� � قابل شستشو �كف ساختما� بايد �� جنس مقا��� صا�� بد�� ���

  كفشو� فاضال� باشد.

27  

  بايد ����� شر�يط �ير باشد: شنا� �ستخرها�سالنسقف

�� حتي �المكا� مسطح� بد�� تر� خو��گي � ��� � شكا� � قابل شستشو �به �نگ ��شن �هميشه سقف بايد صا•

تميز باشد

هو��������ممانعت�سقفسمتبهفشا�تحت�خشك�گر�هو��سقف صو�� گير� � �ميد���خلتهويه•

  �� �نجا� شو�.��خلبهمرطو�

28  

  ������ شر�يط �ير باشد:بايدمطابق با �ستاند��� ملي  �ستخر �ختكن

نفر شناگر يك عد�  75ساختما� �ختكن بايستي ����� �بعا�� متناسب با ظرفيت �ستخر � تعد�� مر�جعين �به ���� هر •

باشد.

مناسب بر�� حفظ لبا� شناگر�� �جو� ��شته باشد.� �ختكن �جبا�� كمدها� لبا� قفل ��� با��� هر شناگر بايد •

���� )� ��شويي(تو�لتبهد�شتيسر�يس�ختكن����بتد�كهباشد��گونهبهيدبا�ختكنقر��گير�ترتيب•

 .باشد��شتهقر��گند���يي پاهاحوضچه�ها
باشد .شيببد���بد�� لغز�  صا� كف �ختكن ها �� سنگ يا سر�ميك يا مو��ئيك•

60*90 سانتی متر وجود داشته باشد.
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باشد.شكا�ياحفر��تر��فاقد هرگونه�بو��صا��مقعرصو��بهبايدكف�ها�يو����تصا�محل•

  �ختكن ها بايد به طو� مرتب نظافت شد� � با محلو� ها� گند���يي كنند� كف � �يو��ها� �� گند���ئي شو�.•

متر تا  5/1�� ��تفا� ��به �ستخر باشد � �يو�� مشر� به �ستخر مشر� بايد �ستخر �طا� كا� � �ختكن منجيا� � مربيا�  29

شيشه �� �يا پنجر� سر�سر� باشد. نز�يك سقف مجهز به �يو��

  مجهز به �� سر� � گر� با شر�يط كامال� بهد�شتي �جو� ��شته باشد. ��شويينفر شناگر بايد حد�قل يكدستگا�  75با��� هر   30

  �بسر�كن مناسب � به تعد�� كافي بر�� �ستفا�� شناگر�� �� محوطه �ستخر �جو� ��شته باشد.  31

32  

  بايد مطابق با �ستاند��� ملي � ����� شر�يط �ير باشد: �ستخربهد�شتي ها�سر�يس

�ست.ممنو�ها��شويي����صابو� جامد�ستفا��•

 .باشد��شته�جو�محل��بايدهاخانمبهد�شتينو��بر��مناسبيظر�•
باشد.��حفر�هرگونهيا�تر���عا���تميزكامالبايد���محلكف��يو�� •

سيستم تهويه سالم باشد.�����بايدبهد�شتيها�سر�يستمامي•

نفر شناگر يك عد� تو�لت مجهز به �� سر� �گر�  �جو� ��شته باشد. 40به ����هر •

كف � �يو��ها� تو�لت بايد قابل شستشو� غير قابل نفو� �� بر�بر �� � �طوبت باشد.•

مو�قع ضر��� با محلو� ها� گند���يي كنند�  تو�لت ها �� هر ��� پس �� تعطيل شد� �ستخر كامال� شستشو � ��•

گند���ئي كر�.

  گند���يي مجد��� پاها� خو� بعد �� �ستفا�� �� تو�لت ��حين شنا ضر��� �ست.•

پرسنل �ستخر بايد ����� �ستشويي � تو�لت مجز� � مجهز به شير �� گر�  غريق � ا�ناجي سر�يس ها� بهد�شتي مديريت�  33

  بهد�شتي �� محل مناسب � به تعد�� مو�� نيا� مطابق با �ستاند��� ملي �جو� ��شته باشد. � سر� � با شر�يط ال��

34  

  بايد ����� شر�يط �ير باشد: پا �� �ستخركر��عفونيضدحوضچه

بهد�شتيها�سر�يس��خر��محل��نيز�شناگر�� �لز�ما� بعد �� ��� گرفتن � قبل �� ���� به محوطه �ستخر •

  �خل �� عبو� نمايند.�� �بايد

 20 حد�قلمد�به��خو�پاها��ستخربه����قبل ��شناگر��كليهكهنمايندكنتر��قتبهبايد�ستخرناظر��•
  . �هندكلر قر����حوضچهثانيه

ميلي گر� �� ليتر) يا محلو� نيم ��صد هيپوكلريت  20000- 10000��صد كلر ( 2-1حوضچه ها بايد حا�� محلو� •

  باشند. سديم

�يو�� ساختما� �� كف تا سقف �� مصالح مقا�� بو�� � طو�� باشد كه �� ���� حشر�� � جوندگا� جلوگير� بعمل   35

.����  

36  

  �يو��ها � �ستخر  بايد مطابف �ستاند��� � ����� شر�يط �ير باشد:

سطح �يو��ها بايد صا�� بد�� ��� � شكا� � به �نگ ��شن باشد.•

   باشد. شد�ساخته  محكمجنس� ����شته باشد  شناخط���سطحبا ��جه90���يه بايد �يو�� ها� �ستخر•
  باشد. ���يرمتر�سانتي80لغزند� تا عمقغير�يو�� ها� �ستخر بايد �•

37  
  بايد مطابق �ستاند��� � ����� شر�يط �ير باشد: �ستخركاسه��خليسطو�كا��نا��

شو�پوشيد�صا�كامال��مقا��مصالحبابايد•

  .باشدفر�همال���يمنيشناگر��بد�تما� با���شو�تميزسهولتبه•

ا �� ناحيه كم عمق شر�� � به ��� ترين قسمت �ستخر تد�يجكف �ستخر بايد مطابق �ستاند���� ����� شيب ماليمي كه   38

  ختم مي شو�� باشد.

نبايد�ستخر����� .باشدميعمقحد�قل������ستخركهباشد��شته��قرمحلي��بايدشنا�ستخربهشناگر�������  39

       �ست./ متر5 ��بيشتر�ستخرعمقكهشو�����قر��محلي��

40  
  بايد مطابق �ستاند��� ������ شر�يط �ير باشد: �ستخركاسه��خليسطو�سر�يزها�سيستم

خل سر�يزها ���� تا ��� محيط �ستخر تعبيه شو�. متر �� �� 5/4- 3خر�جي ها� سر�يزها به فو�صل •

�ستخر��خلبه�نها�� برگشتسطح �� � جلوگير�برشد��يجا�ها�كف�معلق�جسا�مد�������جمع•

20



85صفحهالزامات، دستورالعمل و رهنمودهای تخصصی مرکز سالمت محیط و کار

  ����� ��مو� ناگهاني�ثر��

  �� گير نكند.��شناگر��پا�يا�ستمحلي بر�� �ستگير� شناگر�� بو�� � •

41  

  بايد ����� شر�يط �ير باشد: اگر �ستخرشنهرظرفيت بر��

 .شد� باشدبينيپيشمربعمتر 5/4حد�قلمساحتبه��محد���بايدعمقكممنطقه��•

 .شد� باشدبينيپيشمربعمتر 25/2حد�قلمساحتبه��محد���بايدعميقمنطقه�� •

باشد.يممربع/ متر9شناگر هربر��نيا�مو��فضا�حد�قل�بگر��ستخر��•

متر مربع �� مساحت سطح �ستخر پيش بيني شد� باشد. 5/27�� �طر�� هر تخته شير جه بايد حد �قل •

  .شو�ميگرفتهنظر���ستخرمساحت��مربعمتر3حد����شناگرهربر����هنما�كليديكعنو��به•

15قطربه (Secchi disc)سفيد��نگ سيا�بهصفحةيك���ستخر��بر�� شناسايي شفافيت  42

  )NTU 5/0.(كد��� �ير شو��ستفا��مترسانتي

  .باشد ميلي گر� �� ليتر (مطابق با �ستاند��� ملي) 3تا  1باقيماند� �� �� �ستخر مي بايست بين  ����ميز�� كلر  43

  .باشد 8- 2/7ساير ��� ها  -كلر �ني  pH 2/7 -8/7بايد ����� شر�يط  �ستخر��  pHميز��   44

45  

  بايد مطابق با �ستاند��� � ����� شر�يط �ير باشد: �ستخر��جه حر��� �� 

��جه سلسيو� 30- 29�ما� هو�   -��جه سلسيو�  35- 29�ما� �� -�ستخرها� ��ماني         •

��جه سلسيو�30-29�ما� هو� -��جه سلسيو� 32- 29�ما� �� -�ستخرها� خر�ساال�    •

��جه سلسيو�30- 27�ما� هو�   -��جه سلسيو�28- 25�� �ما�  - �ستخرها� مسابقه شنا     •

��جه سلسيو� 30- 28�ما� هو�   - ��جه سلسيو� 32- 27�ما� �� - �ستخرها� شيرجه            •

��جه سلسيو�  29- 27�ما� هو�   -��جه سلسيو�27- 25�ما� �� - �ستخرها� ��ترپلو           •

��جه سلسيو� 30يد بيشتر �� ��فصل گرما حد�كثر ��جه حر��� ��خل �ماكن نبا•

��جه سلسيو� گرمتر � يا يك ��جه سلسيو� سر�تر �� ��  4��جه حر��� هو�� �طر�� �ستخر نبايد بيش �� •

  �ستخر.

  .گر����صدكنتر�60تا50محد�����بايد�ستخرمحوطه���طوبتميز��  46

47  

  �ير باشد:بايد مطابق �ستاند��� ������ شر�يط  �ستخرها تهويهسيستم

باشد.با� �� ساعت  3تا  2تعد�� فعا� تعويض هو� �� محيط �ستخر •

�يا��مقا�يرحا��كهسالن��خلهو��تخليهمنظو�بهتهويهمناسبتجهيز����بايد�ستخرها� سرپوشيد���•

  .شو��ستفا��باشد�مي�ستخر�� ��شد�متصاعدكلرگا�

48  

مساحت �ستخر تعيين شو� بايستي بر �سا� عموميشنا��ستخرها���غريقمنجيا�تعد��•

شر� ال�� بر�� ( بگيرند نجا� غريق �� سا�ما� تربيت بدني گو�هي نامهبايستي  كا����ماهر � غريقمنجيا�•

)متصديا�

  .دمتر ) طي ننماي 25فو� ( 75نقطه �قو� حا�ثه بيش �� ه متصد� نجا� غريق بايد جائي قر�� گير� كه بر�� �سيد� ب•

49  

  بايد ����� شر�يط �ير باشد: �ستخرها� �سايل نجا� غريق  لو���

�جو� �سايل نجا� غريق �� قبيل چو�� تير�� لوله عصائي شكل� حلقه نجا�� تيو�� طنا� � ساير �سايل مو�� •

نيا� �� محل �ستخر �لز�مي �ست.

تخته مخصو� كه مي تو�ند ���  ها� پرتابي� �ير� � طنا� به طو� حد�كثر عر� �ستخر � يك يا چند حلقه•

  شخصي �� تحمل كند.  

50  

  بايد ����� شر�يط �ير باشد: غريق �ستخرمنجيا�صندلي

نشو�غريقنجا�كاهش �يدبهمنجركنند�خير�نو�ها�يا�خو�شيدنو�با�تابشكهشو�نصبمحلي��•

����سطح��ستخرتمامي محوطه�يد�هبقا��مشكليهيچبد��ناظرفر�كهباشد��گونهبهبايدصندلي•

  .باشد

51  
  بايد مطابف �ستاند��� � ����� شر�يط �ير باشد: �ستخر �ستگا� گند���يي � سيستم تصفيه ��

نصب �ستگا� كلر�ني � سيستم تصفيه �� �� �ستخرها� شنا �لز�مي �ست.•

د��� گير� � �� �فتر مخصو� ثبت � به هنگا� �� �ستخر مي بايست ����نه � به �فعا� كافي �ن PHكلر باقيماند� � •
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  مر�جعه با��سين بهد�شت محيط بر�� كنتر� ���ئه گر��.

گر��.مستقر�ستخرمحوطه��ال��فاصلهبامناسبيمحل��بايدكلرگا�تز�يق�تا�•

باشد.متحر�هو��يابا�حركتجهتبايد ���تا��ينمحل•

باشد.هم��مجز�بايدكلرتز�يقتجهيز������نگهمحل�كلرگا��نبا�محل•

باشد.مي�ستخر ممنو��يرينها��تا���مربوطهتجهيز���كلرگا�����قر��•

نمايد.تعويض���تا�هو��يكبا��قيقهيكهر����بهبايدهو�كش تهويه •

 .و�شگذ�شتهكا�كلرگا�ها�سيلند�����محل نگه���ضافيهو�كشيكبايد •

  شو�.كا�گذ�شتهگا�سيلند�ها�نگهد���محل��خا��محلي��بايدهو�كشكليد •

 .شناگر  باشد�فر��عمو��ستر���� ��بايد���� سيلند�هانگهمحل•

���� سيلند�ها�نگهمحل��بايد�يمنينكا��تجهيز�����ستفا��نحو�خصو���ال���هند�هشد��عاليم•

 .��گرنصبكلرگا�
  �ستفا�� �� گا� كلر �� گند ���يي �� �ستخرهايي كه �� محد��� مناطق مسكوني �ست ممنو� مي باشد.�

  كند.پذير��حتي �مكا�به���ستخر��تالطم�مو�جذ�ظرفيت�پر�سرتاسر�كانا�باسطحهمسر�يزسيستم  52

53  

  بايد ����� شر�يط �ير باشد: �ستخرهاتخته شنا � 

خرها� ��با� تخته شنا به سمت شما� ��كنا�� طويل �ستخر جهت جلوگير� �� تأللو خو�شيد قر�� گير�.�� �ست•

شو�.نصبميگير�قر���فتا�بهپشتكهسمتي����ستخرحاشيهبايد ��هاشيرجهتخته�� �ستخرها� ��با� •

متر باشد. 3مق بايد حد�� متر برسد حد�قل ع 3متر � �� صو�تيكه ��تفا� بر� به  5/2حد�قل عمق �� •

  .� باشند�نفر ���  3نبايد �� هنگا� �ستفا�� �� تخته شيرجه بيش ��  هيچگا�•

54  

  بايد ����� شر�يط �ير باشد: �ستخرهاحاشيه

����.خا�� �ستخرسمتبه��صد2حد��ماليمشيببهنيا��ستخرحاشيه•

 .باشدبرهنهپا�بافتن����بر��مناسب�لغزند�غيربايد��نهاييپوشش•
باشد.����نهطو�بهمجا�كنند�گند���ييها�محلو�باشستشوقابلبايد�ستخرهاحاشيه•

عال�� بر شكيل بو�� �بد�� لغز� بو�� � جر� گير نباشد.باشد كه سنگفر� پيا�� �� �ستخر �� مصالحي •

 .باشند�شته��ستخربر�� شستشو� �طر����شيلنگيكبايد�ستخرمحوطه��•

صندلي � تخت ها� كنا� �ستخر � �مپائي ها بايستي �� نوعي �نتخا� تا قابل شستشو � گند���ئي ����نه �مكا� پذير •

باشد.

باشد.ميممنو���محوطه��ستخركر��فر�•

  شستشو � گند���يي مرتب محوطه �ستخر صو�� مي گير�.•

  ساخته شو�.تيزها�گوشهيا�شكا�بد���پيوستهصو��به����با�محكمبسيا�مصالح��بايد �ستخرهالبه  55

  هستند. � قابل تنظيم  �� �ستفا�� نصب�تعد�� � موه ب ها �� �ستخرها� شنا �� سالن سنج�ستگا� ��تفا�     56

57  

  بايد ����� شر�يط �ير باشد: �� �ستخرها������

باشد.� مطابق با �ستاند��� كافي���به �ند�ستخر��سر�سر��باقيماند�����كلر•

نگر��.�يجا�مر��مناطق�ستخرها�گوشه��كهطو�� باشدبايدها�����•

  .نمايدخطر�يجا�شناگر��بر���يو��� �ستخرياكف��كهباشد��شتهتالطمنبايدها�����•

58  

باشد: بايد ����� شر�يط �ير شنا� �ستخرها�سالن��پنجر� ها���ها

بر�بر��بايدهاپنجر����هاكليهها� �����ستخرسالن��خصو�به��خليفضاها��ند�����بيش�طوبت•

 .باشندمقا��كلر��ناشيخو�ندگيبر�بر���� �
 .فر�هم باشندكاملطو�بهبايدنمنا� فضاها���پنجر� ها���هانظافت�فشا�تحت��باشستشو�مكا�•
  .باشندمقا���طوبت�حر�����جهتغيير��بر�بر��بايد�ستفا��مو��ها�چسبچوبي�صالحم��•

  بايد ����� شر�يط �ير باشد: ��شنايي �ستخرها  59
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باشد. بايد مطلو� شد� ��شنايي � نو� طبيعي يا مصنوعي �� ��هر�� سرسر�� �ختكن� تو�لت� �ستشوئي� � حمامها •

لوكس �� نظر گرفته شو�. 323�خت كن بايد  شد� ��شنايي بر�� مناطق•

   .باشد��يتقابلنو�بد�� �نعكا��ستخركفكهباشدشد�نصب�طر�حي��گونهبهبايد��شناييسيستم•

�ضطر�����شناييسيستميكبهمو�� �ستفا�� �� شب�بايد��با���ستخرها��سرپوشيد��ستخرها�تمامي•

  .باشند مجهز

60  

  بايد ����� شر�يط �ير باشد: نايي �� �ستخر��شسيستم 

شناگر���ستر��جه ��هيچبهنبايدصوتيها�سيستميا��هند�هشد��ها�سيستمنظير�لكتريكي�سايل•

 .باشد
�� �يجا�باشد كهشد�نصب�طر�حي��گونهبهبايد�ستخرمحيط��شد�تعبيهها�المپ�هاشيشهها�پنجر�•

شو��جتنا��ستخرسطح ����نو��ند�����بيش�نعكا�يا�كنند�خير�ياد��نن��شنايي

ها�قسمتباشدقا��كنا� �ستخر���يستا��ناظر  يككهنمايندفر�هم��شر�يطيبايدشد�تعبيهچر�� ها�•

 .نمايدمشاهد��ضو�به����كف��ستخر��خلمختلف
هاييحبا�بهمجهز�نامتقا��نو������بايد��شنا��ستخرها���شناييسيستم���ستفا��مو��� ها�چر�•

  .باشدشد�طر�حي���� سطحنو��نتشا�بر��كهباشد

  د.نشوها � لو��� ���شي به طو� ����نه نظافت � گند���يي  �ستگا�  61

62  

  بايد ����� شر�يط �ير باشد: شنا�� �ستخرها�طنا�

ها��يو�����تو�فتهحاميقالبها�به�يافته�متد���ستخرطو�تما�شنا بايد ��يرسخطنشانگرها�طنا�•

  .شو�بسته�ستخرپاياني
  طنا� �جو� ��شته باشد.�شتهيك��بيشنبايدخط��هربين��•
  و�.شنصبشو�ميمتر 5/1��بيشتر��عمقكهمحلي��ياشيبشكستها�محل��بايدشنا��ها�طنا�•

63  

  بايد مطابق با �ستاند��� ����� شر�يط �ير باشد: ها� �� �ستخرخر�جي 

فاصلهبا حد�قل�نقا�ترينعميق����ستخركف��بايدمكشيخر�جيبا��تخليه�صليسيستم��حد�قل•

شو�.كا�گذ�شتهمترسانتي90

  باشد.ضدگر���و��تيا��پو�يك�����بايد�ستخر��تخليهسيستم�صليخر�جي •

����همهنتو�ندشناگر��بد�كهباشد���ند���به�بعا����يژ��بز�����ستفا��بد��عد� بر��شت ��پو�•

  .بپوشاند

64  

  بايد ����� شر�يط �ير باشد: �ستخرها�پلكا��نر�با�

نفو� نكند �� صو�تي كه نر�با� چنين  پله ها� مو�� �ستفا�� �� �ستخر بايد �� شكم �يو�� ساخته � به ��خل �ستخر •

نمي باشد.

شو�.ساخته� �برنز��نگمو��جنس��بايدهانر�با�•

نمايد.خا��������خو��ست�گرفتنباشناگر بتو�ندكهشوندطر�حي��گونه•

باشند.��يتقابل� ��شني�ضو��� به��خر��ها�پله•

  .باشد�بربايد��ها�لهپ�بو���ستگير������بايدپلكا�•

65  

  مطابق با �ستاند��� ملي � ����� شر�يط �ير باشد: بايد ��� ها� �ستخر

  باشد.��جه سلسيو�43حد�كثر�32حر�����جهحد�قلباگر��������•

متر باشد. 1×1�بعا� � �ند��� �تاقك ��� ها حد�قل •

  گر� �ستاند��� �ستفا�� گر��.�سر�ها� ��شيرمخلو�يا�ترموستاتيكشيرها���بايد•

باشد.�جو� ��شتهمحل��بد��سرشستشو�مايعياصابو��بو��تميزكامالبايدگرفتن���محلها�پر��•

كف � �يو��ها� ��� بايد �� جنس قابل شستشو � كف ����� �� كشي شيب مناسب به طر� كف شو� باشد.•

نظا���كنتر�تحتكامال�بايد�� �ستخربه������قبلكلرحوضچه��عبو��صابو��بگر�� ��با���•

 .مي باشد

  مر�جعه با��سين بهد�شت محيط بر�� كنتر� ���ئه گر��.

گر��.مستقر�ستخرمحوطه��ال��فاصلهبامناسبيمحل��بايدكلرگا�تز�يق�تا�•

باشد.متحر�هو��يابا�حركتجهتبايد ���تا��ينمحل•

باشد.هم��مجز�بايدكلرتز�يقتجهيز������نگهمحل�كلرگا��نبا�محل•

باشد.مي�ستخر ممنو��يرينها��تا���مربوطهتجهيز���كلرگا�����قر��•

نمايد.تعويض���تا�هو��يكبا��قيقهيكهر����بهبايدهو�كش تهويه •

 .و�شگذ�شتهكا�كلرگا�ها�سيلند�����محل نگه���ضافيهو�كشيكبايد •

  شو�.كا�گذ�شتهگا�سيلند�ها�نگهد���محل��خا��محلي��بايدهو�كشكليد •

 .شناگر  باشد�فر��عمو��ستر���� ��بايد���� سيلند�هانگهمحل•

���� سيلند�ها�نگهمحل��بايد�يمنينكا��تجهيز�����ستفا��نحو�خصو���ال���هند�هشد��عاليم•

 .��گرنصبكلرگا�
  �ستفا�� �� گا� كلر �� گند ���يي �� �ستخرهايي كه �� محد��� مناطق مسكوني �ست ممنو� مي باشد.�

  كند.پذير��حتي �مكا�به���ستخر��تالطم�مو�جذ�ظرفيت�پر�سرتاسر�كانا�باسطحهمسر�يزسيستم  52

53  

  بايد ����� شر�يط �ير باشد: �ستخرهاتخته شنا � 

خرها� ��با� تخته شنا به سمت شما� ��كنا�� طويل �ستخر جهت جلوگير� �� تأللو خو�شيد قر�� گير�.�� �ست•

شو�.نصبميگير�قر���فتا�بهپشتكهسمتي����ستخرحاشيهبايد ��هاشيرجهتخته�� �ستخرها� ��با� •

متر باشد. 3مق بايد حد�� متر برسد حد�قل ع 3متر � �� صو�تيكه ��تفا� بر� به  5/2حد�قل عمق �� •

  .� باشند�نفر ���  3نبايد �� هنگا� �ستفا�� �� تخته شيرجه بيش ��  هيچگا�•

54  

  بايد ����� شر�يط �ير باشد: �ستخرهاحاشيه

����.خا�� �ستخرسمتبه��صد2حد��ماليمشيببهنيا��ستخرحاشيه•

 .باشدبرهنهپا�بافتن����بر��مناسب�لغزند�غيربايد��نهاييپوشش•
باشد.����نهطو�بهمجا�كنند�گند���ييها�محلو�باشستشوقابلبايد�ستخرهاحاشيه•

عال�� بر شكيل بو�� �بد�� لغز� بو�� � جر� گير نباشد.باشد كه سنگفر� پيا�� �� �ستخر �� مصالحي •

 .باشند�شته��ستخربر�� شستشو� �طر����شيلنگيكبايد�ستخرمحوطه��•

صندلي � تخت ها� كنا� �ستخر � �مپائي ها بايستي �� نوعي �نتخا� تا قابل شستشو � گند���ئي ����نه �مكا� پذير •

باشد.

باشد.ميممنو���محوطه��ستخركر��فر�•

  شستشو � گند���يي مرتب محوطه �ستخر صو�� مي گير�.•

  ساخته شو�.تيزها�گوشهيا�شكا�بد���پيوستهصو��به����با�محكمبسيا�مصالح��بايد �ستخرهالبه  55

  هستند. � قابل تنظيم  �� �ستفا�� نصب�تعد�� � موه ب ها �� �ستخرها� شنا �� سالن سنج�ستگا� ��تفا�     56

57  

  بايد ����� شر�يط �ير باشد: �� �ستخرها������

باشد.� مطابق با �ستاند��� كافي���به �ند�ستخر��سر�سر��باقيماند�����كلر•

نگر��.�يجا�مر��مناطق�ستخرها�گوشه��كهطو�� باشدبايدها�����•

  .نمايدخطر�يجا�شناگر��بر���يو��� �ستخرياكف��كهباشد��شتهتالطمنبايدها�����•

58  

باشد: بايد ����� شر�يط �ير شنا� �ستخرها�سالن��پنجر� ها���ها

بر�بر��بايدهاپنجر����هاكليهها� �����ستخرسالن��خصو�به��خليفضاها��ند�����بيش�طوبت•

 .باشندمقا��كلر��ناشيخو�ندگيبر�بر���� �
 .فر�هم باشندكاملطو�بهبايدنمنا� فضاها���پنجر� ها���هانظافت�فشا�تحت��باشستشو�مكا�•
  .باشندمقا���طوبت�حر�����جهتغيير��بر�بر��بايد�ستفا��مو��ها�چسبچوبي�صالحم��•

  بايد ����� شر�يط �ير باشد: ��شنايي �ستخرها  59
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شناگر�� بايستي قبل �� ���� � به هنگا� خر�� �� محوطه �ستخر ��� گرفته � بد� خو� �� كامال� شستشو نمايند� •

   مسئوليت �جر�� �� بعهد� مدير �ستخر مي باشد.

66  

  بايد ����� شر�يط �ير باشد:تخرها �كوستيك �س

  ���� شوند.بيني �  قر��پيشهامكا�نو��ين��صد�يا كاهند�كنند�جذ�سطو�يافضاها•

���� شوندسالن قر��سقف�فوقاني�يو��� ها���صد�جا��مصالح•

  باشد.مقا���طوبت�شيمياييمو����ناشيتخريببر�بر��مو���ين•

67  

  بايد ����� شر�يط �ير باشد: ���� �� به ��خل �ستخر مجا�� 

�� پا� � تا�� �� �� تما� سطح �ستخر به صو�� يكنو�خت به جريا� بيند��ند.•

مجر�ها� ����� �� پائين �يو��ها� �ستخر �  �� �ير �� قر�� ��شته باشند.•

�طر�� �ستخر � پايين تر �� سطح �� �� �ستخرها� بز�� مجا�� ����� بايد با فو�صل معين �� سرتاسر �يو��ها� •

  تعيبه شوند.

  بر�� شستشو� مرتب �ستخر �� جا��هائي كه به كمك مكش كا� مي كنند �ستفا�� بايد كر�.  68

69  

  بايد ����� شر�يط �ير باشد: �ستخر��بر����بهر�

مي باشد.پذير �مكا� قانونيمجو�صد����پستنهابا���لينبر���ستخر��بر����بهر�•

��گا�شد� توسطتاييدها�مشخصه�ها�ستو��لعملها�نقشهبامطابقبايد�ستخر�ستگاهها��تجهيز��كليه•

 .گير�قر��بر����بهر�مو���ستخرمديريتمجو�� تحت نظا��كنند�صا��
مطابقبهد�شتي ���مني�ي��� ها�كليهبايدگير�ميقر���ستفا��مو��كه��قاتيتمامي��شنا�ستخرهر•

  نمايد.�عايت�لز�ميمقر�����جر�ييها��ستو��لعمل

70  

  به شر� �ير  مي باشد : بايد ��مايش شد� � ثبت �نگهد��� شو�گر�� شنا�ستخرها��� مو���� كه

بصو�� هفتگي��مايشا� ميكر�بيولو�يكي كليه �ستخرها به صو�� منظم � ������•

ساعت يكبا� 4���يي �� ���� �ماني قبل �� شر�� بكا� �ستخر � هر صحت عملكر� سيستم گند•

ساعت يكبا� 4صحت عملكر� سيستم تصفيه �� ���� �ماني قبل �� شر�� بكا� �ستخر � هر •

ساعت يكبا� 6صحت عملكر� سيستم ها�  تهويه �� ���� �ماني قبل �� شر�� بكا� �ستخر � هر •

ساعت يكبا� 6��� �ماني قبل �� شر�� بكا� � هر صحت عملكر� سيستم ها� گر�� ��  �� �•

ساعت يكبا� 6��جه حر��� ��  �� ���� �ماني قبل �� شر�� بكا� �ستخر � هر •

ساعت يكبا� 6��جه حر���  هو� (�� �ستخر سرپوشيد�)�� ���� �ماني قبل �� شر�� بكا� �ستخر � هر •

تعد�� كل شناگر��  �� هر سانس � يا هر �� ساعت يكبا�•

تعد�� منجيا� غريق �� هر سانس � يا هر �� ساعت يكبا�•

سه با� �� ���  pHتعيين ميز�� •

سه با� �� ���تعيين ميز�� كلر تركيبي •

ميز�� كلر ���� سه با� �� ���تعيين •

سه با� �� ���تعيين ميز�� بر� باقيماند� �� صو�� �ستفا�� •

���نه تعيين ميز�� ��� �� هو� �� صو�� �ستفا��  بصو�� �•

تعيين ميز�� ��� �� �� �� صو�� �ستفا�� بصو�� ����نه•

سه با� �� ���تعيين ميز�� شفافيت �� •

تعيين ميز�� قليائيت بصو�� هفتگي•

تعيين ميز�� سختي كلسيم  بصو�� هفتگي•

تعيين ميز�� كل جامد�� محلو� بصو�� هفتگي•

تعيين عد� �نديس �شبا� بصو�� هفتگي•

� بصو�� هفتگي(باكتر� لژيونال هر سه ما� يكبا�)�يژگي ها� باكتريولو�•

تعيين ميز�� ��شنايي مناطق مختلف �ستخر بصو�� ����نه •
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صحت عملكر�تجهيز�� � لو��� بهد�شتي بصو�� ����نه•

صحت عملكر� � �يمني تجهيز�� �طر�� �ستخر(نر�با� ها�پلكا� � ...) بصو�� ����نه•

ه( �� صو�� �ستفا��)مقد�� مو�� شيميايي مصرفي بصو�� ����ن•

گز��� تعمير�� �نجا� شد�( �� صو�� �نجا� )•

گز��� صدما� � يا �خد�� ها� جاني بصو�� ����نه( �� صو�� �خد��) •

فاكتو� ها� �لز�مي ��� گند���يي غير مو��� �كر شد� بايد �� محد��� �ماني معين �با��سي � ثبت گر��.  •

   .شوند����ما� نگه12حد�قل�ما�مد�بر���معتبرها�برگه�هافر���بايدشد�ثبتها�فعاليتكليه•

بر�� جلوگير� �� حريق � �نفجا� � ساير خطر�� �حتمالي بايد پيش بيني ها� ال�� با توجه به حجم كا� � نو� فعاليت �   71

  بعمل �يد. �ستفا�� كنندگا� �� �ستخر تعد��

رخش �� (سيركوالسيو�)� �ستگا� فيلتر�سيو� � كلر سنجي مد�� مجهز بو�� � كليه �ستخرها بايستي به سيستم ها� چ  72

  طي با��يدها� مر�كز بهد�شت پوشش �هند� مو�� با��يد � ���يابي قر�� گيرند. بطو� منظم

73  

  بايد ����� شر�يط �ير باشد: �ستخرگذ���نشانه

�ند��� ���ئه�شكلبهمربو�جزئيا��كربابايد�ستخرهاكف��يو��حاشيه����برنيا�مو��ها�نشانهكليه•

  شو�.

  گير�.��نجا���نتها�������ستخرطر�����بايدهاگذ���عالمت•

باشد.برخو����كامل�ضو���جهاتيبايد �� تما��ستخر�� �طر��گذ���نشانه•

  شو�.�يد�شناگر��توسط�ضو�بهبايدعمقنشانگرها�•

 .�نگليسي باشند(توصيه)����با��فا�سي�����با��بانه2�هند�هشد��عالئم�هاتابلوكليه�مكا�صو����•
  .شو�نصب��ئميصو��به�شد�ساختهبا���ميجنس��بايدهانشانه•

74  

  بايد ����� شر�يط �ير باشد: ���سرسر��ستخرها�

شوند.مستقرهاسرسر�پايين��يكي�باال��يكيبايد�ستخرناظر��•

 .باشدميممنو�هاسرسر��ها��ال���توقف�همبانفرچندخو���سر•

 .باشدميممنو�هاسرسر��ها��ال��������نو��يستا��•

 .شو��نجا�بايد���ندقر��جلوبه��پاهاكه�ضعيتي��تنهاخو���سر•

 .�ستممنو�باشدميبز�گسا�فر�بغل��كو��كه�ضعيتي��خو���سر•

 .گر��نصبمحل��بايدفو�مو����هند�هشد��تابلويك•
خو��� پرتا�سرهنگا��جههيچبه����كنندگا��ستفا��كهباشندشد�طر�حي��گونهبهبايدهاسرسر�•

نشوند.

���� �ماني������گر���فيلتر�سيو�عملبايد���سرسر��ستخرها���گر���فيلتر�سيو�سيستم•

  .�هد�نجا�يكساعتهحد�كثر

75  

  بايد ����� شر�يط �ير باشد: سا�مو��ستخرها�

باشد.بهد�شتيكامال�بو��كنندگا��ستفا��بر��خطر�هيچگونهبد���� ��بكا�گير�همچنين���عملكر�•

بهكاملبطو�يكبا�ساعت 2 رهحد�قل���ستخر��كلكهباشدقا��بايدفيلتر�سيو����گر��سيستم •

.نمايدفيلتر��������گر��

 .كندكا�مد���بطو����ساعت يك24مد�تما���بايدفيلتر�سيو�سيستم•
��گر�� كهنصبكليد�غريقمنجيا�قر��گير�محلنز�يكي����ستخركنا���بايدسا�مو��ستخرها���

  .��شته باشد�جو��ستخرناظر��يا�غريقمنجيا�توسطسا�مو�سيستمسريعقطع�مكا�ضر���مو�قع

76  
  بايد ����� شر�يط �ير باشد: �بگر��ستخرها�

�ست.سلسيو���جه40�بگر��ستخرها���حر�����جهحد�كثر•

��جه سلسيو� 40����� يك سيستم هشد�� �هند� جهت �گاهي شناگر�� �� �فز�يش ��جه حر��� باالتر �� •
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پسسنج�ما��ين .باشدمجد�نيا�مند تنظيم�قيقه15هركهطو��بهگر��نصبمحل���ستيسنج�ما�يك•

 .������صد�به���نگيكبايد�قيقه15�ما��تما���

�شبا�(�يگركنند�ضدعفونيما��ياكلرميلي گر� �� ليتر توسط 10حد  تابايدهفته يكبا�هر�بگر��ستخرها� •

 .شو�لرينه)كفو�

 .يكبا� تعويض شو�هفته2�بگر� � تعويض �� هر�ستخرمربوطه ��مسئو�تشخيصبه•

ميمترسانتي 60�ستشد�تعبيه�ستخر��كنا��يا��خل���فر��نشستنبر��كههاييمحل��عمقحد�كثر•

 .باشد

 .شو��ستخر تعبيه�يو�����مناسبيها��ستگير�بايد�ستمتر1��عمقكه�ستخر��هاييقسمتتمامي��•

�ضافهمترسانتي35تاپله��تفا��ستممكن�ستشد�طر�حيشناگر��نشستنپله بر���خرينكهشر�يطي��•

 .شو�

 .باشدخو���سرضدسطحيبايدهاپلهسطح•

����� شد��مكا�كه��گونهبهباشدكامل�ستگير�يانر��يك�����مجز�طو�بهبايدهاپله��سر�هر•

 .�هدپوشش��پلهسرتاسر�نمو��فر�هم��حتيبه���ستخر��خلبهشناگر��شد�خا��

 .گير�قر���ستفا��مو���فر��نشستنمحليا�نيمكتصندلي�عنو��بههاپله��بخشي•

كنند� عر���منقبض��ها���هيستامين��نتيخو��ضد�نعقا�����ها���كهشر�يطي���ستخر���ستفا��•

 .باشدميممنو��ست�شد��ستفا��بخش����ياقو�مسكن����خو��عر���گشا�كنند�
  .نماييد�عايت������گرفتنقر��ياكر��شنابر��مناسب�مانيمحد���•

77  

  بايد ����� شر�يط �ير باشد: معلوال�مخصو��ستخر

خطر�كه هيچگونهباشدشد�ساخته�طر�حي�� گونهبهبايد  جسميمعلو��فر��مخصو�لو�����سبا�•

ننمايد.سر�يس ها� بهد�شتي � ... تهديد�����خر����ستخربه����هنگا�به��معلوال�

باشند.تيز � لغزند�ها�لبه��عا��بايدسطو�تمامي•

.باشدشد�تعبيه�ستخرعمقكمقسمت��بايدجسميناتو���فر��بر���ستخر�����•

 .باشدخا��شناگر��ساير�ستر���بايدها� متحر�پلهيا����شيبسطو��يرينها�بخش•

باشد.مقا������ بر�بر�بو���يمنبايدناتو���يلچر فر�•

 .باشد��شته�ستخر �جو���خل�يلچر ���ستفا���مكا�•
بهكاملطو�به�نمو��فيلتريكبا�ساعت 2 هر�� �ستخر��تادباشقا���� بايدگر���فيلتر�سيو�سيستم•

  .������گر��

78  

  بايد ����� شر�يط �ير باشد: متحر�كفبا�ستخرها�

 .نمايدبر������ستاند����ينعمومي�لز�ما��يگربرعال�����ير�لز�ما�بايد

باشد.��شتهمناسبيشر�يط����نگه�تعميرنظر���بو���يمنكامالبايدكل مجموعه•

شو�.تعبيه�ستخرهاييچنين��بايد��پاششسيستميك•

تما�����مناسبيشد����ختال�تعبيه�ستخرمحل��بايد��تفا��2��كه��ها��������كاملمجموعه�� •

 .نمايد�يجا��باالياپايين�ستخرمد� �ما�(كف

محل��بايد�ستخر باشد�متصديا�بر���ستر�قابلتنهاكه�ستخرعمق�هند�شا�ن�يجيتالينشانگرتابلويك•

شو�.����قر���ستخر

  .شو������يد قر��معر����ستخرمحل��بايدنزنيد نيزمتني شيرجهبا�هند�هشد��عالمتيك•

  .�عايت نمايدنيز��بند�ينتكميلي�لز�ما�بايدشنا�ستخرها�عمومي�لز�ما�برعال����ترپلو�ستخرها�  79

شو�.�ستفا��متر2عمق��بايدترجيحا��باشد باشدكمتر 8/1��نبايد��نقطههيچ����عمق•

(

می باشد.
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�ين��كهشو��گرفتهنظر��متر 8*20�ستممكن��سطححد�قلتمرينا����خليمسابقا�برگز���بر��•

����.كاهش�مكا�متر 8/1تا��عمقصو��

  باشد.سلسيو���جه 26± 1محد�����بايد��حر�����جه•

80  

  �عايت نمايند نيز��بند�ينتكميلي�لز�ما�بايدشنا�ستخرها�عمومي�لز�ما�برعال��غو�صيها��ستخر

ند.كپيد��فز�يشمتر بايد 5/5- 5/3فشا�تغييرتمرينا�بر��متر � 5/1سا�� حد�قلتمرينا�بر����عمق•

�خاليها�كپسو�محلخانه�كمپرسو�شامل� ها� تنفسيكپسوپركر���نگهد���خا�فضا�بهنيا�•

باشد.مي� تجهيز�� غو�صي�ما��ها�كپسو�محل

گرفتهنظر��بند� كافيعايقبافضايي��خل��بايد�يمني�عايت��يا�صد���سرعلتبهكمپرسو�خانه•

  شو�.

81  

  نمايدبر����� �ستخرها� شناعمومي�لز�ما��يگربرعال�����ير�لز�ما�ا� گر�هي  � نمايشي بايد�ستخر شن

شو�.مي�نجا���تين�فيگو�بخش����جمعي�سته�����ين•

��متر 10طو��بو���ستخر�يو���نز�يكبايدكهباشدمينيا�مربعمتر 10× 3منطقه ��بهفيگو�بخش��•

�يگرمنطقه�متر 3 عمقحد�قلبايدمناطق�ين��يكي��.متر 5/1فاصلهحد�كثربا� �ستخر�يو���و����� م

  .باشد��شتهمتر 5/2عمقحد�قل

�يو���كنا�نو�حيفاصله عمقتا�ستخر�يو���كنا�نو�حيعمق�ست�متر 2 ��بيشتر��عمقكهمناطقي��•

 .باشد�شتهشيبعميقمنطقهسمتبهبعدبه�نجا���بو��متر 2 �ستممكن متر� 2/1فاصلهتا�ستخر

 .باشد��يتقابل�ضو�به�ستخركفكهباشدشفا��باالحد�بهبايد�ستخر��كيفيت•
  .باشدسلسيو���جه27تا25بينبايد���ما�•
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  �� سوناصحيح �ستفا�� مقر��� � �حتيا� ال�� جهت 

% �قت مابقي به �ستفا�� �� سونا 25% ��� به شنا كر�� �ختصا� يابد � 75�ما� �ستفا�� �� �ستخر  توصيه ميشو� �� كل•

�ختصا� ���� شو�.

مند� كامل �� خو�� نوشيد� يك ليو�� �� قبل �� ���� به سونا به جهت پيشگير� �� بر�� هرگونه عا�ضه � بهر�•

سونا توصيه شو�.

�� باشد كه موجب عر� كر�� بيش �� حد نگر��.فا�� �� سونا بايد به گونهگرما� محيط سونا � يا مد� �ما� �ست•

باشند.مبتاليا� به صر� � �يابت مجا� به �ستفا�� �� سونا نمي•

  عد� �ستفا�� �� سونا بالفاصله بعد �� صر� غذ� � با معد� پر ضر��� مي باشد .•

  � شامپو � گرفتن ��� ضر��� �ست. پس �� خاتمه � خر�� �� �ستخر جهت نظافت شخصي ��� صابو�  83

بايد ����� سيستم جمع ���� � �فع بهد�شتي فاضال� مو�� تائيد مقاما� بهد�شتي  �ستخر ها� شناكليه ضال� فا�فععمل  84

  باشند.

85  

بايد ����� شر�يط �ير باشد: شنا�ضطر��� �ستخرها�خر�����

 . باشدشد�تعبيهشنار�ستخمحوطه��بايد�ضطر���خر�����يكحد�قل•
مسد��مانعيتوسطنبايد�جههيچبه�شد�گذ���عالمت�ضو�بهبايدخر�� �ضطر���ها����تمامي•

  .شو�

86  
  بايد ����� شر�يط �ير باشد:تماشاچيا� �ستخرها جايگا�

.مي باشد�ستخرطرفين���ستفا���بينمايش ها��مسابقا�تماشا�بر��محلبهترين•

  .گر��تفكيكشنامحد�����تشخيصقابلمر�يكبابايدحد��� تماشاگر��م•

87  
  بايد ����� شر�يط �ير باشد: شر�� �ستخرسكوها� 

.باشدند�شتهفنر�حالت�بو��محكمبايدشر��سكوها�•

  .باشدشد�پوشيد���لغزند�غيرما��با�بو��سانتيمترمربع 50*50حد�قلبايدسكوسطح•
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  �� بگير�.��كنا�ياجلوقسمتجلو�به���ستا��هنگا���بتو�ندشناگركهباشدشد�ساختهچنا�بايدسكو•

88  

  بايد ����� شر�يط �ير باشد:خر�ساال� �مو�شي�ستخر

.شو�ساختهمتر20تا13طو��متر7عر�بابو�� �مترسانتي90عمقحد�كثر�60عمقحد�قل�����•

.شو�ميتوصيهمبتد�كو�كا�بر��متر13تا7حد�قلعر�پله بابينيپيش�ستخربه����بر��•

  بيني گر��.�ستخر پيش�� ���لغزند�غير�مناسبسا��كفبامتر2عر�بهحاشيه ��•

89  

د��� ����� شر�يط بايد مطابق �ستانشنا�ستخرها���شيميايي � بيولو�يكي�فيزيكيمشخصا�بر���لز�ميمعيا�ها�

  �ير باشد:

•:pH 2/7-8/7 8-2/7ساير ��� ها  -كلر �ني با كلر

ليتربرگر�ميلي120�لي80قليائيت •

ليتربرگر�ميلي250�لي180كلسيمسختي•

 +/ 5�لي     -/ 5�شبا�    حدشاخص•
ليتربرگر�ميلي/ 4كلرين تركيبي حد�كثر •

ليتربرگر�ميلي 5-2بر�مين باقيماند� •

ليتربرگر�ميلي 3-1كلر ����  •

ميلي ليتر 100كمتر �� يك ��  –كل كليفر� ها� گرما پا�  •

ميلي ليتر 100كمتر �� يك ��  - لژيونال  •

�� هر ميلي ليتر 200كمتر ��   –باكتر� ها� هتر�تر�� •

ميلي ليتر 100كمتر �� يك �� هر –سو��مونا� �ئر��ينو�� •

  ميلي ليتر 100��  50��  كمتر -�ستافيلوكوكو� •

ثبت توسط مسئولين �ستخر بايد  �ها� فيزيكي � شيميايي �باكتر يولو��  �يژگيها�  ��مايشمربو� به نتايج  �طالعا�  90

   ���ئه گر��.  به با��سين بهد�شت �� با��يدها� مر�كز بهد�شت پوشش �هند� �  شو� �
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 فرم ثبت اطالعات ویژگیهاي آب استخر 
مسئول فنی/مدير استخر:

نام استخر:
آدرس:

ف
ي
�

�
  

محل نمونه 

  بر����
تا�يخ نمونه 

  بر����

  ���  كلر  ��جه حر���

  pH  كد���

  �يژگيها� باكتر يولو��

ت
ي
ائ

ي
ل
ق

  

م
ي
س

ل
ك
ي 

ت
خ

س
  

T
D
S

  

  ����  هو�  ��

ي
ب
ي
ك
ر

ت
  

  هو�  ��
كليفر� 

  گرماپايا�
باكتريها� 

  هتر�تر��

                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                

تكميل اطالعات جدول فوق طبق دوره هاي زماني مش��خص در »راهنماي بازرس��ي استخر هاي شنا« 
می باشد. 

نام ونام خانوادگي تكميل کننده فرم:
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فرم ثبت اطالعات  راهبری تاسیسات استخر 

مسئول فنی/مدير استخر:                                                                 نام استخر:
آدرس:

  مالحظا�  مو��� مو�� بر�سي  ��يف

  صحت عملكر� سيستم گند ���يي  1
    

    صحت عملكر� سيستم تصفيه  2

    صحت عملكر� سيستم ها� تهويه  3

    صحت عملكر� سيستم ها� گر�� ��  4

    تعد� كل شناگر�� �� هر سانس  5

    تعد� � منجيا� غريق �� هر سانس  6

    هد�شتي (��� ���شويي �......)صحت عملكر� تجهيز�� �لو��� ب  7

    ميز�� ��شنايي مناطق مختلف �ستخر  8

صحت عملكر� ��يمني تجهيز�� �طر�� �ستخر(نر�بانها �پلكانها�   9

    سرسر� ها�تخته ها� شيرجه �....)

    مقد�� مو�� شيميايي مصرفي  10

    گز��� تعمير� � �نجا� شد�  11

    گز��� صدما� يا �� ���ها� جاني  12

 تكمي�ل اطالعات جدول ف�وق طبق دوره ه�اي زماني مش�خص در »راهنماي بازرس�ي
 استخر هاي شنا« می باشد.

نام ونام خانوادگي تكميل كننده فرم:
تاريخ تكميل فرم:
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